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Wirtualne spotkania na polach z Bayer
Plantacja w Pordenowie
Na plantacji Centrum Doradz-

twa Technicznego w Pordenowie, 
prezentowano nowy herbicyd do 
jesiennej ochrony przed miotłą 
zbożową i chwastami dwuliścien-
nymi. Bacara Trio 516 S.C. skła-
da się z trzech uzupełniających się 
w działaniu substancji czynnych: 
200 g/l flufenacetu, 233 g/l diflu-
fenicanu oraz 83 g/l metrybuzy-
ny. Herbicyd zwalcza szerokie 
spektrum chwastów i na długi 
okres zabezpiecza plantację przed 
nowymi wschodami. Bacara Trio 
to również efektywne narzędzie 
w walce i zapobieganiu powsta-
wania odporności. Sprawdzi się 
na polach z uodpornioną miotłą 
zbożową na herbicydy z grupy 
FOP i inhibitorów ALS.

Ochrona fungicydowa zbóż 
oparta jest o dwa nowe rozwią-
zania: Input Triple, stosowany 
w dawce 1,0 l/ha w pierwszym 
zabiegu T1, oraz Ascra Xpro 
260 EC, stosowany w drugim 
zabiegu T2. Preparat Ascra Xpro 
został wrowadzony do sprzedaży 
w 2020 r. Wielu rolników mo-
gło zaobserwować jego wysokie 
możliwości zwalczania takich 
chorób, jak septoriozy, brunatna 
plamistość liści, rdzy i innych na 
swoich polach.

Input Triple będzie dostępny 
w pełnej sprzedaży w sezonie 
2021. Jest to fungicyd o unika-
towym składzie, dopasowanym 
do pierwszego zabiegu. Zawiera 
160 g/l protiokonazolu, 200 g/l 
spiroksaminy oraz 40 g/l proquina-
zidu. Efektywnie chroni zboża 
przed łamliwością podstawy 
źdźbła i innymi chorobami oraz 
działa na mączniaka prawdziwego, 
zwalczając go interwencyjnie oraz 
zapobiegawczo. Program ochrony, 
oparty o Input Triple i Ascrę Xpro, 
skutecznie zabezpieczył plantacje 
przed chorobami, co rokuje wyda-
niem wysokich plonów.

Plantacja w Paluzach
Wieloletni eksperyment, pro-

wadzony w Centrum Badania 
Odporności Bayer w Paluzach, 
generuje wartościowe i ciekawe 
wyniki. To jedyna tak rozbudo-
wana plantacja doświadczalna 
w Polsce. Na 44 poletkach po-
równywane i demonstrowane są 
różne metody zwalczania miotły 
zbożowej, odpornej na herbicydy 

z grupy inhibitorów ALS (HRAC 
B). Można tu porównać, jak sku-
teczne w walce z odpornością są 
następujące czynniki: zmiano-
wanie upraw, metoda uprawy 
gleby (tradycyjna i bezorkowa), 
dobór i rotacja herbicydów o róż-
nych mechanizmach działania, 
w tym Komplet 560 SC, Expert 
Met 56 WG, oraz nowe rozwią-
zanie: Bacara Trio.

Prawidłowy dobór herbicydów 
o mechanizmie działania innym, 
niż inhibicja ALS, pozwala na 
polu dotkniętym odpornością 
miotły zbożowej uzyskać plon 
pszenicy w wysokości 8,59 t/ha, 
nawet przy braku orki i zmiano-
wania upraw. Trzyletnie błędne 
stosowanie herbicydów z grupy 
HRAC B prowadzi do obniżenia 
plonu do 6,69 t/ha. Wykorzysta-
nie pełnego spektrum działań: 
klasyczna orka, zmianowanie 
upraw (pszenica-rzepak-pszeni-
ca) i wybór herbicydu jesiennego 
o mechanizmach HRAC C1 i K3 
pozwala uzyskać plon pszenicy 
na poziomie 9,03 t/ha.

Kukurydza DEKALB: nowo-
ści 2020-2021

Według specjalistów, na 
efekt ekonomiczny opłacalności 

uprawy kukurydzy w ponad 
30% wpływa wybór odmiany.

Dlatego jednym z najważniej-
szych wyzwań marki DEKALB 
jest uzyskanie odmian wysoko 
i stabilnie plonujących w różnych 
warunkach uprawowych.

DKC 3595. Odmiana śre-
dniowczesna (FAO 240), do 
uprawy na ziarno o bardzo wy-
sokim potencjałem plonotwór-
czym. Może być uprawiana na 
słabych, średnich i dobrych sta-
nowiskach. Posiada ziarno typu 
dent i kolby typu flex i bardzo 
szybko zrzuca wodę w końcowej 
fazie dojrzewania.

DKC 2972 (FAO 230). Znako-
mita odmiana wczesna na ziar-
no i kiszonkę. Cechuje ją mocny 
efekt STAY-GREEN oraz bardzo 
dobra zdrowotność.

DKC 4098 (FAO 290) Średnio-
późna odmiana typu dent, poleca-
na do uprawy na ziarno w Polsce 
południowej. Wyróżnia się bardzo 
wysokim potencjałem plonowania 
i bardzo dobrym wczesnym wigo-
rem w swojej grupie wczesności.

W tegorocznych doświadcze-
niach w Centrach Doradztwa 
Technicznego zasiane zostały 
również nowe odmiany, które 

trafią do sprzedaży w 2021.
DKC 3888, to odmiana 

średniopóźna (FAO 270), ziar-
nowa typu dent i kolby typu 
flex. Cechuje się wysoką zdro-
wotnością, tolerancją na wy-
leganie i wzorową stabilnością 
plonowania.Wyniki doświadczeń 
wskazują, iż będzie to jedna z naj-
bardziej wydajnych odmian do-
stępnych na rynku.

DKC 3609 (ES3649), to śre-
dniowczesna odmiana typu dent 
polecana do uprawy na ziarno 
Charakteryzuje się dobrą zdro-
wotnością i tolerancją na wyle-
ganie oraz stabilnym i wysokim 
potencjałem plonowania.

Burak cukrowy - ochrona
Od kilku lat w Europie wdraża-

na jest innowacyjna technologia 
do zwalczania chwastów w bura-
kach cukrowych: Conviso Smart. 
W tym roku, gdy za kilka tygodni 
rolnicy stracą możliwość korzy-
stania z dużej liczby tradycyjnych 
herbicydów, szczególnie warto 
jest przyjrzeć się temu nowemu 
sposobowi zwalczania chwastów, 
który składa się z herbicydu, 
opartego na substancjach z grupy 
inhibitorów ALS, oraz specjalnie 
wyhodowanych odmian buraka 

cukrowego, tolerancyjnych na 
wymienione substancje.

Zwalczanie chwastów w sys-
temie Conviso Smart jest pro-
ste: należy zwracać uwagę na 
stadium rozwojowe komosy 
białej - powinna mieć 2 liście 
właściwe w trakcie pierwszego 
zabiegu i maksymalnie do 4 liści 
w trakcie drugiego zabiegu (w ta-
kiej samej dawce). Możliwy jest 
również oprysk jednorazowy (1l/
ha), kiedy komosa ma już 4 li-
ście właściwe. Zalecana dawka 
to 1,0 l/ha na sezon.

Technologia Conviso Smart 
daje rolnikom nową możliwość 
łatwiejszej uprawy buraków cu-
krowych, bardziej elastycznej pod 
względem terminu zastosowania 
herbicydów, pełniejsze wykorzy-
stanie potencjału plonowania, 
a jednocześnie jest bardziej przy-
jazne dla środowiska.

W tym roku Bayer prezen-
tuje na swoich plantacjach nie 
tylko znaną już odmianę Gla-
diata firmy KWS, ale również 
Hopper Smart, pochodzącą 
z SESVanderHave.

Źródło: Bayer, 
Aleksandra Stasiak

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wyjątkowa, polowa wideokonferencja.

Iwona Krych-Stec i  Dariusz Szymański
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Dni Pola Ampol-Merol

Odmiany zbóż, rzepaku, 
chemia stosowana w tych upra-
wach oraz nawozy dolistne – to 
tematy, które poruszyli teorety-
cy i praktycy. a także okoliczni 
rolnicy, którzy pokazali swoje 
plantacje i oceniali ich stan.

- Ten okres wegetacyjny już 
od jesieni jest bardzo niety-
powy. Najpierw, w okresie 
siewów, była susza, następ-
nie, podczas całej jesieni 
,w naszej demo-farmie spa-
dło 175 mm deszczu, więc to 
wynik całkiem dobry – po-
wiedział Krzysztof Lachutta, 
specjalista ds. nasiennictwa 
i innowacji. - W efekcie zboża 
się ładnie rozkrzewiły, a rze-
paki rozwinęły dużą rozetę. 
Przezimowanie wypadło bar-
dzo dobrze i w wiosnę rośli-
ny weszły w dobrej kondycji 
- dodaje.

- Braki wody na początku 
wegetacji zmusiły rośliny do 
rozbudowy systemu korzenio-
wego, a to akurat duży plus – 
dodaje Łukasz Winiecki dyr. 

działu nasiennego.
Łukasz Winiecki zaprezen-

tował szereg odmian, m.in. 
Advocat, przypominając, że 
pszenica ma swoje wymagania 
gatunkowe i na glebach naj-
słabszych siać jej nie należy.

Wśród wielu miejsc i odmian 
pokazano plantację nasienną 
pszenicy Lemmy w Koście-
leczkach na Żuławach. Tam 
„liść flagowy uśmiechał się 
do rolnika” - jak to określił 
Łukasz Winiecki -, bo jej 
kondycja i prognozy żniwne 
są obiecujące.

- Wykonując zabiegi ochro-
ny i skracania pamiętać należy 
o wczesności odmian. Dlatego 
trzeba uważnie obserwować 
odmiany wcześniejsze, aby nie 
spóźnić się z zabiegami. Pamię-
tajmy też o siarce w nawoże-
niu, ponieważ ten pierwiastek 
ułatwia przyswojenie azotu 
z drugiej dawki – przypomniał 
Łukasz Winiecki.

Na poletkach rzepaczanych 
Lachutta i Winiecki zauważyli, 

że na ekonomikę tej uprawy 
patrzeć należy w perspektywie 
kilku lat, bo oprócz krótko-
terminowej wartości ekono-
micznej, rzepak ma ogromne 
wartości dla utrzymania i po-
prawy stanowiska, przerywa-
jąc monokulturę zbożową. 
Nie można jednak popadać 
w drugą skrajność, bo zbyt 
częsta uprawa rzepaku grozi 
kiłą kapustnych.

Omawiając odmiany rze-
paku Łukasz Winiecki zwró-
cił uwagę na gen odporności 
na wirusa żółtaczki rzepy 
i suchą zgniliznę kapustnych 
(RLM-7) oraz cechę odpor-
ności na pękanie łuszczyn. 
- Pamiętajmy też o solidnej 
szyjce korzeniowej jesienią, 
bo to podstawa dobrego 
krzewienia, mocnych pędów 
i dużego plonu – przypomniał. 
Wciąż jednak bardzo ważnym 
parametrem, jakie rolnik po-
winien brać pod uwagę, jest 
dobór odmiany do stanowiska 
– podkreślił.

- Ważne w rzepaku jest je-
sienne zwalczenie chwastów, 
bo niezwalczone jesienią są 
bardzo uciążliwe wiosną, a do-
datkowo gama herbicydów 
wiosennych jest bardzo ogra-
niczona – powiedział Krzysz-
tof Lachutta. Przypomniał też 
o konieczności zastosowania 
fungicydów, pokazując pola 
w Niedźwiedziu, gdzie rzepak 
nie ma nawet śladu chorób 
grzybowych.

O wadze zastosowania nawo-
zów dolistnych mówiła dr inż. 
Aneta Mierzejewska. - Nawóz 
dolistny przyspiesza regenerację 
po herbicydach i warunkach 
stresowych, np. przymrozkach, 
a także pobudza do intensyw-
nego wzrostu i pobudza rozwój 
systemu korzeniowego. Wiosną 
niskie temperatury i susza ogra-
niczają dostępność składników 
pokarmowych z gleby. Nawóz 
dolistny dostarcza je szybko 
i bezpośrednio – powiedziała 
dr Mierzejewska.

AS

Wirtualne spotkanie na polach w Gospodarstwie Rolnym Niedźwiedź.

Współpraca Grupy Azoty z Akademią 
Górniczo-Hutniczą

Grupa Azoty S.A. i Akade-
mia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Kra-
kowie zawarły porozumienie 
w sprawie nawiązania długo-
terminowej współpracy. Będzie 
ona polegać m.in. na inicjowa-
niu prac badawczo-rozwojo-
wych i realizowaniu projektów 

dotyczących innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych. 
Strony ustaliły też, że będą 
wspólnie aplikować o środki 
zewnętrzne na prowadzone 
prace badawczo-rozwojowe. 
Ponadto porozumienie prze-
widuje organizację praktyk 
dla studentów AGH w Grupie 

Azoty, a także współpracę 
w zakresie dydaktyki.

- Obszarem współpracy, 
w którym widzimy szczegól-
ny potencjał, jest rozwijanie 
technologii zwiększających 
wydajność energetyczną na-
szych instalacji. Grupa Azoty 
co roku zużywa ogromne ilości 
energii elektrycznej i cieplnej, 
optymalizacja w tym obszarze 
pozwala nie tylko zmniejszać 
koszty, ale przede wszystkim 
jest działaniem korzystnym 
dla środowiska – mówi dr Woj-
ciech Wardacki, prezes zarządu 
Grupy Azoty S.A.

- Umowa z potentatem 
z branży chemicznej daje 

Akademii ogromne możli-
wości. Na tej współpracy sko-
rzysta cała nasza społeczność. 
Zarówno kadra naukowa, któ-
ra będzie wspólnie z eksperta-
mi z Grupy Azoty realizować 
projekty, ale także studenci, 
którzy będą mogli odbywać 
praktyki w jednym z najbar-
dziej innowacyjnych Centrów 
Badawczo-Rozwojowych w tej 
części Polski - podkreśla prof. 
Jerzy Lis. Jest to pierwsza umo-
wa z przemysłem, którą podpi-
sał już jako Rektor Elekt AGH.

Źródło: Grupy Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych 
z ochroną klimatu.
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Dni Pola firmy Procam

Dni pola w Brzóstowni pro-
wadzili Dariusz Wyczling, dyr. 
sprzedaży i agronomii i Bartosz 
Nowiński, dyr. regionu wielko-
polskiego. Pomimo ograczneń 
związanych z epidemią i tym, 
że wszystko musiało odbyć 
się, przez internet, rolnicy 
mogli obejrzeć zarówno od-
miany, jak i efekty zabiegów 
chemicznych.

- Staraliśmy się te dni pola 
zrobić dokładnie tak samo, jak 
dotąd, od 15 lat, gdy odbywały 
się one na żywo - podkreślił 
Dariusz Wyczling. - Warto 
pamiętać, że to, co widzimy 
na dniu pola, to efekt naszych 
działań, dobrych lub złych, 
ale w przeszłości. Przed nami 
jednak jeszcze zabieg T3 w zbo-
żach oraz większość zabiegów 
w ziemniaku - przypomniał 
Wyczling.

Pogoda była częściowo 
sprzyjająca, bo najpierw przy-
szła w miarę wilgotna jesień 
i ciepła zima. Po nich była 
sucha i zimna wiosna, która 
mimo wszystko nie narobiła 
większych szkód. - Od począt-
ku marca do końca kwietnia 
nie mieliśmy żadnego deszczu, 
dopiero w maju spadło 50mm 
- podkreślił Wojciech Węglarz, 
doradca firmy.

Jeśli chodzi o zboża, szcze-
gólne miejsce zajęła odmiana 
pszenicy Findus, która była 
zeszłorocznym rekordzistą 
plonowania. By osiągnąć 
rekordowy cel, agrotech-
nika również musiała być 

bezbłędna. Najpierw pamię-
tać należy o aplikacji środków, 
które powodują lepsze uko-
rzenienie roślin już jesienią. 
Dzięki temu wiosenna susza 
nie będzie im straszna. Wio-
sną najważniejszą rolę odegrał 
tu nawóz na start zawierający 
szczepy bakterii Bacillus, które 
wspomagają procesy glebowe, 
takie jak rozkład resztek poż-
niwnych z poprzedniego sezo-
nu. Z ochrony najważniejszą 
sprawą okazało się zwalczanie 
mszyc, będących wektorami 
wirusów, czyli tych patoge-
nów, które w ostatnich latach 
są najbardziej problematyczne. 
Ochrona przed chwastami jest 
sprawą oczywistą, natomiast 
zabieg T3 (na kłos) bywa przez 
rolników pomijany lub trak-
towany bez należytej uwagi. 
A to błąd - mówili doradcy 
podczas pokazu. - Zarówno 
pełna ochrona, jak i suplemen-
tacja, dokarmianie dolistne 
są potrzebne. Ich koszty są 
niewielkie, a efekt ogromny 
- podkreśla Dariusz Wyczling.

W odniesieniu do rzepaku 
najważniejszym jesiennym 
tematem, jest ochrona przed 
śmietką kapuścianą. Stanowi 
ona od kilku lat wzrastający 
problem, a brak ochrony przed 
nią to proszenie się o znaczący 
spadek plonu. Dysponujemy 
środkiem biologicznym do 
jej zwalczania, co stoi w zgo-
dzie z zasadami integrowanej 
ochrony roślin, która daje 
pierwszeństwo rozwiązaniom 

biologicznym nad chemicz-
nymi. - Śmietka jest jednym 
z najgroźniejszych szkodników 

roślin kapustnych, a więc też 
i rzepaku. Jej trzecie, jesien-
ne pokolenie to największe 
zagrożenie dla tej uprawy, 
a niejednokrotnie czwarte, 
listopadowe pokolenie może 
pogłębić problem - dodał dr 
Grzegorz Pruszyński.

Ważną sprawą jest także 
regulacja pokroju połączona 
z aplikacją biostymulatora.

- Ważną rolę odgrywają 
adiuwanty i kondycjone-
ry, ponieważ w przypadku 
mieszanin zbiornikowych, 
powszechnych w ochronie 
rzepaku, pomagają substan-
cjom opryskowym „przykle-
ić się” do roślin i skutecznie 
działać - powiedział Konrad 
Herter, doradca.

Skuteczność skracania 
i działań fungicydowych za-
prezentował Grzegorz Malesiń-
ski. - Wczesne i odpowiednio 
dobrane dawki wraz z aplikacją 
boru bardzo dobrze wpłynęły 
na skorkowacenie i zabliźnie-
nie ran po zimie, a dzięki temu 
zapobiegły otwarciu wrót dla 
kolejnych patogenów - podkre-
ślił. Pamiętać należy, że wiosną 
mieliśmy nie tylko przymrozki, 
ale i mrozy, które odpowiada-
ły za późne uszkodzenia już 
przezimowanych rzepaków. 
Łagodna zima nieco uśpiła 
czujność rolników, którzy 
uszkodzenia mrozowe odno-
towali w marcu i kwietniu. 
- W ogrodnictwie i sadownic-
twie działa się prewencyjnie 

przed przymrozkami, warto 
o tym pamiętać, jeśli chcemy 
mieć rekordowe łany - dodał 
Dariusz Wyczling.

W zbożach i rzepakach 
większa część walki jest za 
nami. Inaczej jest w ziemnia-
kach, które dopiero zaczęły 
wschodzić.

- Patogenem, który będzie 
nam mocno doskwierać w tym 
roku, jest stonka. Pojawia się 
ona już teraz, z dość dużym 
nasileniem. Druga sprawa to 
zabezpieczenie przed zarazą 
ziemniaka. Na szczęście na te 
problemy posiadamy chemię, 
więc tylko trzeba pamiętać 
o wykonaniu zabiegu - po-
wiedział Michał Dąbrowski.

AS

Wirtualne spotkanie na polach w Brzóstowni w pow. śremskim.
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Nawożenie pola przed 
zasiewem rzepaku ozimego

Prawidłowo rozwinięty 
rzepak już jesienią powinien 
wytworzyć od 8-12 liści i po-
siadać grubą szyjkę korzeniową 
oraz głęboko sięgający palowy 
system korzeniowy. Osiągnię-
cie takiego stadium rozwoju 
rzepaku zapewnia zarówno 
dużą odporność na wymarza-
nie, jak również prawidłową 
regenerację roślin po zimie.

Trzeba pamiętać, że u rze-
paku już jesienią następuje 
wytwarzanie zawiązków roz-
gałęzień - pędów bocznych (od 
fazy 5-6 liścia) i zawiązywanie 
kwiatostanów (od fazy 8 li-
ścia), czyli w dużym stopniu 
programowany jest przyszły 
plon rzepaku. W sytuacji nie-
doboru składników pokarmo-
wych rośliny posiadają słabo 
rozwinięty system korzenio-
wy i opóźnienie w występo-
waniu poszczególnych faz 
rozwojowych.

Rzepak ozimy zalicza się do 
roślin o bardzo dużych potrze-
bach pokarmowych, gdyż przy 
plonie nasion na poziomie 4 t/
ha pobiera średnio 240 kg N, 
120 kg P2O5, 320 kg K2O, 
100 kg Ca, 32 kg Mg i 60 kg 
S oraz znaczne ilości mikro-
elementów. Oczywiście tylko 
część tego pobrania przypa-
da na okres jesienny ale nie 
wszystkie składniki opłaca się 
stosować tylko wiosną. Tym 
bardziej, że jak już wspomnia-
no prawidłowe odżywienie 
rzepaku w okresie jesiennym 
jest jednym z podstawowych 
czynników, który jest odpo-
wiedzialny zarówno za rozwój 
roślin, jak i ich przygotowanie 
do zimy

Przed siewem rzepak po-
winien być nawożony przede 
wszystkim fosforem i pota-
sem, a często także azotem 

i magnezem. Jednak rzepak 
przed zimą potrzebuje również 
innych składników pokarmo-
wych, tj. siarki i mikroelemen-
tów. Przy czym dużą część tych 
składników rzepak pobiera 
na wiosnę. Stąd też prawi-
dłowa strategia nawożenia 
tymi składnikami powinna 
uwzględniać zarówno jesienne, 
jak i wiosenne nawożenie tymi 
pierwiastkami.

Jesienne nawożenie ma-
gnezem, natomiast należy 
traktować jako podstawowe 
szczególnie w sytuacji, gdy 
rzepak uprawiamy na glebach 
o niskiej zasobności w ten 
składnik. W takim przypadku 
nawożenie tym składnikiem 
należy wykonać przed siewem 
lub po wschodach rzepaku je-
sienią, a na wiosnę wskazane 
jest przeprowadzenie nawoże-
nia uzupełniającego.

Rola fosforu i potasu w pra-
widłowym jesiennym rozwoju 
rzepaku jest nie do przecenie-
nia. Fosfor odpowiada między 
innymi za prawidłowy rozwój 
systemu korzeniowego (dobrze 
rozwinięty system korzeniowy 
zapewnia lepszą zimotrwałość 
roślin, a także dostępność 
wody i składników pokarmo-
wych, przez co rośliny są lepiej 
odżywione i mniej wrażliwe 
na suszę). Natomiast potas na 
dobrze rozwiniętych planta-
cjach jesienią jest pobierany 
nawet w ilości 60-80 kg K2O/
ha i wraz z fosforem i innym 
składnikami pokarmowymi 
pełni kluczową rolę w tworze-
niu rozety rzepaku i jego prze-
zimowaniu. Poza tym rośliny 
prawidłowo odżywione pota-
sem racjonalnie gospodarują 
wodą, co jest szczególnie waż-
ne przy niedoborach opadów.

Oczywiści każde zaplano-
wanie nawożenia powinno 
opierać się na zasobności 
gleby (również w przypadku 
fosforu i potasu). Dobrze jest 
również uwzględnić składni-
ki z przyorywanych resztek 
pożniwnych czy też nawozów 
naturalnych.

Nawożenie szczególnie po-
tasem rzepaku ozimego można 
podzielić na dwie części, tj. 
około 1/2-3/4 zastosować jesie-
nią przedsiewnie, a około 1/2-
1/4 późną jesienią lub wiosną 
przed ruszeniem wegetacji (im 
wcześniej tym lepiej.

W przypadku fosforu (któ-
ry gromadzony jest głównie 

w nasionach) nie można 
oszczędzać. Pobierany jest on 
w dużych ilościach nie tylko 
wiosną ale również jesienią. 
Faza krytyczna przypada na 
okres rozbudowy systemu ko-
rzeniowego przebiegającego 
również jesienią.

Rola fosforu i potasu 
w uprawie rzepaku jest 
bardzo ważna, jednakże 
głównym składnikiem po-
karmowym, który jest od-
powiedzialny za prawidłowe 
„przygotowanie” rzepaku do 
zimy jest azot. Z całą pew-
nością jesienią należy azot 
stosować  z umiarem, tzn. 
unikać przenawożenia tym 
składnikiem, gdyż powodu-
je on między innymi przy-
spieszenie wzrostu rośliny, 
co przed zimą nie zawsze jest 
korzystne, a także powoduje 
zwiększenie zawartości wody 
w roślinie co zmniejsza mro-
zoodporność oraz zmniejsza 
odporność roślin na choro-
by. Z drugiej jednak strony 
dobrze rozwinięty łan rze-
paku już jesienią jest w sta-
nie pobrać od 60 do 80 kg 
N. Tak więc aby zapewnić 
odpowiednią fazę rozwo-
jową roślin przed zimą, jak 
i ich właściwe odżywienie 
w stanowiskach ubogich 
w azot zlecane jest nawoże-
nie tym składnikiem w ilości 
20-40 kg N/ha.

Podsumowanie
Przedsiewnie pod rzepak 

dostarczyć trzeba przede 
wszystkim fosfor i potas, 
a w dalszej kolejności azot 
oraz siarkę i magnez. Racjo-
nalnie wykonane nawożenie 
przedsiewne gwarantuje dobre 
rozwinięcie roślin w okresie 
jesiennym, a także pozwala im 
na prawidłowe przygotowanie 
do zimy. Z całą pewnością do-
brze odżywiony łan, wiosną 
szybciej będzie się regenero-
wał, co będzie miało pozytyw-
ny wydźwięk w plonie nasion.

Źle zbilansowane nawożenie mineralne skutkuje 
wyraźną zniżką plonu.

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach
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Rewelacyjne plony

Wysoka zimotrwałość

Idealnie przystosowany do
polskich warunków uprawy

Doskonała zimotrwałość

RZEPAK OZIMY
ODMIANY ZAPROJEKTOWANE 
Z MYŚLĄ O POLSKIM ROLNIKU

Niskie wymagania glebowe

Wysokie plony w całym kraju

115% wzorca (PDO COBORU  2019)

Nr 1 plonowania w 2019
wśród odmian populacyjnych

Plonuje lepiej niż połowa odmian
mieszańcowych w Polsce!

R E K L A M A

R E K L A M A

Mieszańcowe czy populacyjne?
Plony rzepaku ozimego 

w dwóch ostatnich sezonach 
wegetacyjnych były niższe od 
oczekiwanych. Zdecydowa-
ły o tym głównie niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne, 
zwłaszcza duży deficyt opa-
dów i pogłębiająca się susza 
w okresie wegetacji. Zarów-
no odmiany populacyjne, jak 
i mieszańcowe na warunki po-
suchy zareagowały spadkiem 
plonowania.

Sprawdzone w PDO
Prowadzone corocznie 

badania odmian w ramach 
porejestrowego doświadczal-
nictwa odmianowego (PDO) 
są jednym ze sposobów pozy-
skiwania o nich informacji. 
Umożliwiają one sprawdze-
nie aktualnej wartości dużej 
liczby odmian wpisanych do 
Krajowego rejestru (KR) oraz 
niektórych ze Wspólnotowego 
katalogu odmian roślin rol-
niczych (CCA). W ostatnich 
sezonach wegetacyjnych, 
każdego roku badanych było 
około 60-70 odmian, w tym 
około 10-20 odmian popu-
lacyjnych. W sezonie wege-
tacyjnym 2018/19 oceniano 
łącznie 67 odmian, wśród któ-
rych było 55 mieszańcowych 
i 12 populacyjnych.

Plonowanie rzepaku ozi-
mego w ostatnich pięciu 
latach było bardzo zróż-
nicowane, większe w roku 
2015 i 2017, a mniejsze w la-
tach 2016, 2018 i 2019. Średni 
plon nasion odmian mieszań-
cowych z pięciu lat wyniósł 
43,0 dt z ha, a odmian popu-
lacyjnych 38,1 dt z ha. Ogólnie 
lepiej plonowały odmiany mie-
szańcowe, a ich średni plon był 
większy o 13% od średniego 
plonu odmian populacyjnych.

W roku 2019 plonowanie 
rzepaku było zróżnicowane 
terytorialnie, przeważnie 

większe plony zbierano na pół-
nocy i w południowo-wschod-
niej części kraju, gdzie było 
stosunkowo więcej opadów. 
Natomiast w centralnym pasie 
kraju oraz w rejonie południo-
wo-zachodnim zebrane plony 
były mniejsze. Średni plon na-
sion zebrany z doświadczeń 
PDO wyniósł 39,7 dt z ha i był 
nieco większy w porównaniu 
do roku 2018 o 1,4 dt z ha, 
czyli o 4%. Plonowanie rzepa-
ku było bardzo zróżnicowane 
w poszczególnych miejscowo-
ściach, a także rejonach kraju. 
Wielkość zebranych plonów 
w doświadczeniach wynio-
sła od 23,0 dt z ha do 51,8 dt 
z ha. W połowie doświadczeń 
plonowanie odmian rzepaku 
było średnio w przedziale 
30-40 dt z ha, a w jednej trze-
ciej doświadczeń w przedziale 
41-50 dt z ha. W dwóch do-
świadczeniach  zebrano plon 
nieco powyżej 50 dt z ha. 
Natomiast, w dwóch innych, 
w których opad gradu spowo-
dował częściową utratę plonu, 
zebrano plon poniżej 25 dt 
z ha. Na polach produkcyj-
nych plony rzepaku były prze-
ważnie mniejsze, a rozpiętość 
uzyskanych plonów bardzo 
duża. Najczęściej zbierano plon 
wielkości od 20 do 35 dt z ha.

Niestety, z wielu plantacji ze-
brano nasiona drobne, o małej 
masie. Najczęściej był to efekt 
bardzo wysokich temperatur 
w czerwcu, które spowodowały 
przyspieszone zasychanie ro-
ślin, a te miały krótszy okres 
na wzrost i wypełnienie nasion 
w łuszczynach. Mniejsze nasio-
na uzyskano zwłaszcza z plan-
tacji uprawianych na słabszych 
glebach, na których dodat-
kowo w okresie dojrzewania 
wystąpił deficyt opadów. 
Zbierane nasiona cechowa-
ły się obniżoną wilgotnością 

(najczęściej 5-10% wilgotno-
ści), a także małą masą tysiąca 
nasion, wynoszącą przeważnie 
4-4,5g. Zawartość oleju w na-
sionach również była mniej-
sza niż zwykle, często poniżej 
45% w suchej masie.

Duże różnice w plonowa-
niu odmian

Różnice w plonowaniu od-
mian były bardzo duże. Skraj-
nie różnica między najlepiej 
i najgorzej plonującą odmianą 
populacyjną wyniosła 7,8 dt 
z ha, a najlepiej i najgorzej plo-
nującą odmianą mieszańcową 
10,5 dt z ha. Ogólnie lepiej 
plonowały odmiany mie-
szańcowe, a ich średni plon 
był większy o blisko 13% od 
średniego plonu odmian popu-
lacyjnych. W bardzo suchym 
roku 2018 ta różnica pomię-
dzy obiema grupami odmian 
była jeszcze większa i wyniosła 
prawie 17%. Spośród bada-
nych odmian mieszańcowych 
najlepiej plonowały Absolut, 
Angelico, Chopin, Advocat, 
Arkansas, Anniston, DK 
Expansion, ES Imperio, DK 
Expiro, Trezzor, Prince, Ha-
milton, Architect i DK Extract, 
natomiast wśród odmian po-
pulacyjnych Birdy, Derrick, 
Galileus, SY Ilona, Hevelius. 
Niektóre z tych odmian dobrze 
plonowały w obu ostatnich la-
tach badań. Warto zauważyć, 
że w sezonie wegetacyjnym 
2018/19, w doświadczeniach 
PDO oceniane były również 
odmiany cechujące się dużą 
odpornością na kiłę kapusty 
(Plasmodiophora brassicae) 
Spośród nich, w warunkach 
bez infekcji patogenu, najle-
piej plonowały odmiany Augu-
sta, DK Platinium, SY Alibaba 
i Alasco. Odmiany te oprócz 
odporności na kiłę odzna-
czają się dużym potencjałem 
plonowania. Ogólnie, w roku 

2019 dobrze plonowały od-
miany lepiej znoszące warunki 
posuchy, odmiany wykazujące 
dobrą zdrowotność oraz od-
miany wcześniej dojrzewające, 
które zdążyły zbudować plon 
nasion przed wystąpieniem 
upalnych temperatur w czerw-
cu i przedwczesnym zakończe-
niem dojrzewania. Przeważnie 
też, lepiej plonowały odmiany 

nowe, zarejestrowane w ostat-
nich 3-4 latach, które cechują 
się dużym potencjałem plono-
wania oraz innymi korzyst-
nymi właściwościami, m.in. 
dobrą ogólną zdrowotnością.

Województwa mają LOZ
Badania PDO rzepaku 

ozimego umożliwiają tak-
że wyodrębnieni takich od-
mian, które przejawiają dobre 

przystosowane do uprawy 
w danym rejonie i są tam naj-
bardziej wartościowe. Szcze-
gólnie cenione są odmiany 
względnie stabilnie plonujące, 
pomimo różnych warunków 
atmosferycznych w kolejnych 
sezonach wegetacyjnych. Od-
miany takie trafiają na „Listę 
odmian zalecanych do uprawy 

Najlepsze odmiany populacyjne i mieszańcowe rzepaku ozimego do siewu w roku 2020

Tabela 1. Plony nasion odmian mieszańcowych i populacyjnych rzepaku ozimego. COBORU, wyniki 
doświadczeń PDO 2015-2019

Rok
badań

Plon nasion
(w dt z ha) Różnica

średnia
odm. bad. miesz. popul. dt z ha %

2019 39,7 40,5 36,0 4,5 12,5

2018 38,3 39,5 33,9 5,6 16,5

2017 44,2 45,5 40,2 5,3 13,2

2016 39,1 40,0 35,6 4,4 12,4

2015 48,5 49,7 45,0 4,7 10,4

Średnia 42,0 43,0 38,1 4,9 13,0

c.d. art. na str. 6



6 lipiec 2020 r. | Raport RolnyU R O D Z A J
R E K L A M A

Tabela 2. Plonowanie odmian mieszańcowych rzepaku ozimego. COBORU, wyniki doświadczeń PDO 2016-2019

Odmina Reprezentant 
hodowcy

Plon nasion
(w proc. wzorca)

2019 2018 2017 2016

Wzorzec, dt z ha 36,0 38,6 40,2 35,6

Absolut Limagrain 127 135 132 145

Angelico Limagrain 126 124 128 120

Chopin DSV 123 116 127 124

Advocat Limagrain 122 127 135 131

Arkansas Limagrain 122 125 121 128

Anniston Limagrain 122 128 121 134

DK Expansion Monsanto 121 128 127 120

ES Imperio Euralis Nasiona 121 120 123 124

DK Expiro Monsanto 120 123 121 121

Trezzor CCA RAGT 120 116 129 113

Prince DSV 120 116 128 129

Hamilton Saaten-Union 119 112 125 121

Architect Limagrain 119 129 132 134

DK Extract Monsanto 119 122 125 121

Bonanza RAGT 118 115 119 117

Stefano KWS KWS Polska 118 127 123 124

Augusta * Limagrain 107 123 112 113

DK Platinium * Monsanto 103 108 115 114

SY Alibaba * Syngenta 101 104 106 108

Alasco * Limagrain 99 119 113 112

CCA – odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych, włączona do doświadczeń PDO na podstawie  
wyników doświadczeń rozpoznawczych;* – odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów  
Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce

Tabela 3. Plonowanie odmian populacyjnych rzepaku ozimego. COBORU, wyniki doświadczeń PDO 2016-2019

Odmina Reprezentant 
hodowcy

Plon nasion
(w proc. wzorca)

2019 2018 2017 2016

Wzorzec, dt z ha 36,0 38,6 40,2 35,6

Birdy KWS Polska 113 103 114 103

Derrick KWS Polska 112 110 114 107

Galileus HR Strzelce 107 102 105 115

Hevelius HR Strzelce 100 102 105 113

SY Ilona Syngenta Polska 100 113 109 110

Bazalt HR Smolice 99 99 95 96

Marcelo HR Strzelce 99 101 100 102

ES Valegro Euralis Nasiona 98 104 103 106

Sherlock KWS Polska 98 99 102 106

SY Rokas Syngenta Polska 93 107 107 111

na obszarze województw” 
(LOZ). W roku 2020, w po-
szczególnych województwach 
na LOZ znajduje się od kilku 
(7) do kilkunastu (19) odmian. 
Zestawienie odmiany w LOZ 
oznacza jej rekomendację na 
obszarze województwa. W br. 
na wszystkich LOZ znajdują 
się łącznie 44 odmiany rze-
paku ozimego. Zdecydowaną 
większość stanowią odmia-
ny mieszańcowe, których jest 

34, natomiast odmian popula-
cyjnych 10. Szesnaście odmian 
otrzymało rekomendację do 
uprawy na terenie czterech 
i więcej województw. Najczę-
ściej polecanymi do uprawy 
odmianami są mieszańcowe 
Architect F1 i DK Extract F1 
oraz populacyjna SY Ilona – 
w 10 województwach, z ko-
lei odmiany Bonanza F1, DK 
Expiro F1 i Stefano KWS F1 
– w 9, odmiany Birdy i Tigris 

F1 – odpowiednio w 8 i 7 wo-
jewództwach, odmiany An-
niston F1 i ES Imperio F1 
– w 6, odmiany Derrock, DK 
Expansion F1 i SY Florida F1 
– w 5, natomiast odmiany ES 
Valegro, Hamilton F1 i Kuga 
F1 w 4 województwach.  Inne 
znalazły się na listach kilku 
województw, m.in. Absolut 
F1, Atora F1 i Galileus (w 3 wo-
jewództwach). Pozostałe od-
miany z „Listy ... zalecane są 

do uprawy tylko w jednym 
lub dwóch województwach. 
W br. na LOZ znajdują się 
także trzy odmiany o dużej 
odporności na kiłę kapusty 
– Augusta, SY Alibaba i DK 
Platinium. Takie odmiany są 
również poszukiwane przez 
producentów rzepaku.

Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO

Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU, Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 5
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Odkryjmy  
rzepak  
na nowo
DUKE F1
WZORZEC COBORU, ODPORNOŚĆ NA TuYV

ATORA F1
SPRAWDZONA NA POLU

PRINCE F1 
ODPORNOŚĆ NA TuYV

TEMPTATION F1
ODPORNOŚĆ NA TuYV NOWOŚĆ

R E K L A M A

Odmiany jęczmienia ozimego 
zalecane do siewu w tym sezonie

Wyróżnia go większa niż 
u innych gatunków odpor-
ność na wiosenne susze, dzię-
ki czemu gatunek ten staje 
się coraz bardziej popularny 
w naszym kraju i powierzchnia 
jego uprawy wzrasta. W roku 
2019 uprawiany był w Polsce 
na powierzchni 225 tys. ha. 
Największy udział w struktu-
rze zasiewów zbóż z mieszan-
kami zbożowymi jęczmień 
ozimy ma w województwach 

opolskim, lubuskim dolnoślą-
skim i wielkopolskim.

Krajowy rejestr roślin rolni-
czych zawiera aktualnie 32 od-
miany jęczmienia ozimego. Po 
wykreśleniu jednej odmiany 
browarnej w ubiegłym roku 
w rejestrze pozostały odmiany 
pastewne – głównie wielorzę-
dowe, i tylko 6 dwurzędowych. 
Wśród zarejestrowanych od-
mian zbóż, w jęczmieniu ozi-
mym jest największy odsetek 

odmian zagranicznych (blisko 
90%), a tylko 4 kreacje pocho-
dzą z polskiej hodowli.

W roku 2020 wpisano do 
Krajowego rejestru tylko 
2 nowe (i obydwie zagraniczne) 
odmiany jęczmienia ozimego:

 - wielorzędową pastewną 
– KWS Morris. Plenność do-
bra do bardzo dobrej. Przyrost 
plonu przy uprawie na wyso-
kim poziomie agrotechniki 
przeciętny. Zimotrwałość na 

Jęczmień ozimy, obok pszenicy, wyróżnia się 
największym potencjałem plonotwórczym.

Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe odmian jęczmienia ozimego w latach 2018 – 
2020 (wg COBORU)
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skala 9o dt/ha skala 9o g cm
Odmiany wielorzędowe

Arenia 2016 5 77,3 91,7 4 4 5 3 45,2 93
Holmes 2011 4,5 77,5 91,0 5 5 5 4 45,1 93
Impala 2018 5,5 80,7 93,2 5 6 5 6 44,9 92

Jakubus 2017 5 83,7 97,7 7 5 5 5 47,2 96
Kaylin 2016 5 79,4 92,6 6 5 6 6 48,0 93

KWS Astaire 2017 4,5 78,6 95,5 4 5 5 4 48,6 94
KWS Flamming 2019 5 81,4 93,8 5 6 5 6 45,5 93
KWS Higgins 2017 4,5 79,3 94,6 4 4 5 4 48,0 95
KWS Kosmos 2015 5 80,0 93,6 5 4 5 4 46,3 96
KWS Meridian 2011 5 78,2 90,9 4 4 4 5 47,2 95
KWS Morris 2020 4,5 82,0 94,2 5 5 5 7 45,2 94

Melia 2019 5,5 82,5 96,7 5 5 5 6 49,7 96
Mirabelle 2018 5 80,4 93,3 6 4 4 5 49,7 95

Nele 2016 4,5 77,0 91,6 5 5 5 4 50,0 96
Quadriga 2015 5 77,8 92,9 5 5 5 5 47,4 94
SU Elma 2014 5 76,8 88,8 6 5 5 6 46,6 95
SU Jule 2018 5 78,8 94,2 6 3 5 5 51,6 96

Titus 2012 5 78,2 91,2 6 5 5 6 49,2 95
Yukon 2018 5,5 79,1 92,4 5 6 4 5 45,6 94
Zenek 2013 5,5 80,1 91,0 5 6 4 6 44,4 92

Odmiany dwurzędowe

Brosza 2015 4,5 68,6 79,1 5 6 6 5 47,5 94

Lautetia 2020 4,5 82,4 95,4 4 6 5 6 50,0 96

SU Lautine 2019 5 78,9 90,8 5 6 5 6 49,5 95

SU Vireni 2014 5 75,7 87,2 7 5 4 5 53,4 96

Zita 2017 5 80,7 90,1 5 6 5 5 53,2 96

Plon ziarna:
a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe,
dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę,
większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

c.d. art. na str. 8
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tle gatunku średnia (4,5°). Od-
porność na rdzę jęczmienia 
– duża, na mączniaka praw-
dziwego, plamistość siatkową, 
rynchosporiozę i ciemnobru-
natną plamistość – średnia. 
Rośliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania przeciętny. Masa 
1000 ziaren dość mała, wy-
równanie ziarna średnie, gę-
stość ziarna w stanie zsypnym 
dość mała, zawartość białka 
w ziarnie średnia. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby przecięt-
na, zgłaszający: KWS Lochow 
Polska sp. z o.o.

 - i dwurzędową pastewną 
Lautetia. Plenność dobra do 
bardzo dobrej. Przyrost plo-
nu przy uprawie na wysokim 
poziomie agrotechniki prze-
ciętny.Zimotrwałość na tle 
gatunku średnia (4,5°). Odpor-
ność na mączniaka prawdzi-
wego i rdzę jęczmienia – dość 
duża, na plamistość siatkową, 
rynchosporiozę i ciemnobru-
natną plamistość – średnia. 
Rośliny niskie, o dość małej 
odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia wczesny 
do bardzo wczesnego, doj-
rzewania dość wczesny. Masa 
1000 ziaren dość duża, wy-
równanie ziarna średnie, gę-
stość ziarna w stanie zsypnym 
dość mała, zawartość białka 
w ziarnie średnia. Tolerancja 

na zakwaszenie gleby przecięt-
na, zgłaszający: Saaten-Union 
Polska sp. z o.o.

W systemie Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmia-
nowego (PDO) doświadczenia 
z jęczmieniem ozimym prowa-
dzone są na dwóch poziomach 
agrotechniki: przeciętnym - a1 
i wysokim - a2. Wysoki po-
ziom agrotechniki wyróżnia 
się zwiększonym nawożeniem 
azotowym o 40 kg/ha w sto-
sunku do przeciętnego pozio-
mu, stosowaniem dolistnych 
preparatów wieloskładniko-
wych, ochroną przed wylega-
niem i chorobami. W ostatnim 
trzyleciu w ramach PDO badano 
31 odmian jęczmienia ozimego 
w 46 punktach badawczych na 
terenie całego kraju.

Przy wyborze odmian do 
siewu warto sięgnąć po wyni-
ki uzyskane w ramach  PDO 
zaprezentowane w tabeli 
1. Przedstawiona jest tu licz-
bowa charakterystyka zareje-
strowanych odmian jęczmienia 
ozimego badanych w trzech 
ostatnich latach.

Najważniejszą cechą, na 
którą należy zwrócić uwa-
gę jest plon ziarna. Jest on 
zróżnicowany w zależności 
od odmiany, a odmiany reje-
strowane w ostatnich latach 
wnoszą duży postęp w plen-
ności i to one zajmują czołowe 
miejsca. W doświadczeniach 

PDO w roku 2019 odmiany 
wzorcowe jęczmienia ozimego 
(Jakubus, KWS Kosmos i Mi-
rabelle) uzyskały wyższe plony 
niż rok wcześniej. Na przecięt-
nym poziomie agrotechniki 
plony wyniosły 81 dt/ha, na-
tomiast na wysokim poziomie 
agrotechniki 93 dt z ha. Choć 
u innych gatunków odnotowa-
no zniżkę plonów, to jęczmień 
poradził sobie w warunkach 
stresowych w roku 2019.

Na jęczmieniu ozimym naj-
częściej pojawia się mączniak 
prawdziwy, plamistość siatko-
wa, która jest chyba najniebez-
pieczniejszą obecnie chorobą 
jęczmienia czy rynchosporioza. 
Odporność na choroby to cecha 
w dużym stopniu warunkowa-
na odmianowo, która w istotny 
sposób wpływa na wielkość 
plonu. Bardzo ważne więc, aby 
do uprawy wybierać odmiany 
o możliwe wysokiej odporności 
na większość chorób.

Jęczmień ozimy charaktery-
zuje się słabszą odpornością na 
wyleganie ze względu na deli-
katną budowę źdźbła. Szcze-
gólnie mocno narażony jest 
na wyleganie przy wysokim 
poziomie nawożenia azoto-
wego. Warto więc sięgać po 
odmiany wykazujące większą 
odpornością na wyleganie.

Aby dobrze wykorzystać 
postęp jaki dają nam nowe 
odmiany należy stosować 

kwalifikowany materiał siew-
ny. Daje to wiele korzyści rolni-
kom: pozwala uzyskać wyższe 
plony i ograniczyć koszty 
uprawy. Warto również wy-
siać więcej niż jedną odmianę 
jęczmienia ozimego w danym 
gospodarstwie. Zmniejsza to 
ryzyko strat w przypadku wy-
stąpienia chorób czy silnych 
przymrozków. Kwalifikowa-
ne odmiany jęczmienia ozime-
go były rozmnażane w roku 
2019 na powierzchni 4,5 tys 
ha, większej o blisko 1,2 tys ha 
w stosunku do roku poprzed-
niego. Zwiększył się również 
udział odmian zarejestrowa-
nych w Polsce i wynosi obecnie 
58% wszystkich rozmnożeń. 
Pozostałe to odmiany z kata-
logu CCA, które są dostępne 
na polskim rynku.

Przy wyborze odmiany do 
uprawy należy uwzględnić re-
jon, w którym odmiana będzie 
wysiana. W ramach PDO ba-
dane są odmiany w różnych 
rejonach kraju i wyłaniane naj-
lepiej sprawdzające się w danym 
województwie. Na tej podstawie 
powstaje co roku „Lista zale-
canych do uprawy odmian na 
obszarze województw” (tab.2), 
z którą warto się zapoznać, aby 
wybrać odmiany najlepsze na 
dany obszar.

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU

Słupia Wielka

4,5

c.d. art. ze str. 7

Tab. 2. Jęczmień ozimy. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na 2019 r. (wg COBORU)
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1 Jakubus 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 12

2 KWS Kosmos 2019 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2016 2018 2018 2017 2017 12

3 Kaylin 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2019 7

4 Zita (2-rz) 2020 2020 2020 2020 2019 2020 2020 7

5 Quadriga 2019 2018 2018 2018 2019 2019 6

6 Zenek 2016 2018 2017 2017 2016 2017 6

7 KWS Higgins 2020 2020 2019 2020 2020 5

8 KWS Astaire 2020 2019 2020 2020 4

9 Titus 2015 2015 2013 2015 4

10 Antonellaw 2014 2014 2014 3

11 SU Jule 2020R 1

12 SU Vireni (2-rz) 2016 1

13 Yukon 2020R 1

Razem 4 4 5 6 4 4 5 5 5 3 3 8 4 5 4

(2-rz) - odmiana dwurzędowa; 
2020R - odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2019; 
CCA   - odmiana niezarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych; 
w - odmiana skreślona z Krajowego rejestru w 2019 r.
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Pszenica na kwaśnych stanowiskach

To ostatni moment na 
podjęcie decyzji dotyczących 
struktury zasiewów i zakupu 
konkretnych odmian.

W Polsce gatunkiem 
o podstawowym znaczeniu 
w kontekście bezpieczeństwa 
żywnościowego wciąż pozosta-
je pszenica. Zajmuje ¼ areału 
przeznaczonego pod zasiewy 
zbóż. Jest uprawą o kolosal-
nym znaczeniu – ma najwyższy 
ze wszystkich zbóż potencjał 
plonowania i wszechstronne 
możliwości wykorzystania 
ziarna. Tradycyjnie, jak co 
roku, najwięcej dylematów 

będzie sprawiał wybór odmian 
tego gatunku. Rozsądnie jest 
zastosować dywersyfikację 
i wybrać ich kilka.

Producenci decydują się na 
zakup tylko odmian wysoko 
i wiernie plonujących. Muszą 
się one cechować tolerancją 
na różne czynniki stresowe, 
sprawdzać się na gorszej ja-
kości stanowiskach i to bez 
uszczerbku dla jakości han-
dlowej ziarna.

Plonowanie – jego wysokość 
i wierność, wysoka jakość han-
dlowa, zdrowotność, a także 
odporność na stresy, przede 

wszystkim na niską tempera-
turę oraz coraz częściej wystę-
pujące w naszym kraju deficyty 
wody, to najważniejsze cechy 
brane pod uwagę przy doko-
nywaniu zakupów.

W naszym kraju prawie 
wszystkie gleby wytworzone 
są na kwaśnych skałach nanie-
sionych przez lodowce, dlatego 
istotnym parametrem weryfi-
kowanym przez rolników jest 
także wysokość i stabilność 
plonowania na słabszych, stre-
sowych stanowiskach o niskim 
pH. Udział gleb kwaśnych 
i bardzo kwaśnych stanowi 
około 60% wszystkich grun-
tów ornych w Polsce. Zbyt 
wysokie zakwaszenie gleby 
uniemożliwia otrzymanie 
wysokich plonów, nawet przy 
zastosowaniu odpowiedniej 
agrotechniki. Dlatego hodowcy 
testują odmiany także i pod 
tym kątem.

Na kwaśnym podłożu bar-
dzo często mamy do czynienia 
ze zbyt wysoką zawartością 
glinu w roztworze glebowym. 
Jest on szkodliwy dla wielu 

gatunków roślin, między inny-
mi dla pszenicy. Toksyczność 
tego pierwiastka objawia się 
przede wszystkim zaburzeniem 
pobierania innych, głównie 
fosforu, wapnia i magnezu, 
niezbędnych do prawidło-
wego wzrostu. Glin obniża 
również pobieranie jonów 
azotanowych na korzyść 
amonowych. Hamuje rozwój 
systemu korzeniowego. Ogra-
nicza ilość zarówno włosków 
korzeniowych, jak i cienkich 
korzeni bocznych oraz wstrzy-
muje wydłużanie korzeni w osi 
głównej, co jest przyczyną bar-
dzo płytkiego ukorzenienia 
rośliny. Reakcją pszenicy na 
nadmierne stężenie glinu jest 
słabe krzewienie, a nawet cał-
kowite zahamowanie tej fazy 
rozwoju, zasychanie dolnych 
liści, częste wypadanie roślin 
z łanu. Toksyczność glinu jest 
ważnym czynnikiem limitują-
cym możliwość uprawy psze-
nicy na glebach kwaśnych. 
Dodatkowo susza w glebie 
o wysokim stężeniu glinu 
znacznie szybciej ogranicza 

wzrost i funkcjonowanie roślin 
wrażliwych na ten pierwia-
stek. Oczywiście negatywne 
skutki toksyczności glinu 
w glebach o niskim odczynie 
mogą być kompensowane po-
przez wapnowanie. Wraz ze 
wzrostem pH jony Al3+ two-
rzą w roztworze glebowym 
nierozpuszczalne kompleksy 
i ich dostępność dla roślin 
zmniejsza się. Dlatego warto 
analizować odczyn gleby i cy-
klicznie go regulować.

Wybierając odpowiednią 
odmianę pod zbliżające się 
zasiewy warto rozważyć jej 
zakup pod kątem tolerancji 
na duże stężenie jonów glinu, 
szczególnie jeśli wybrane pod 
jej uprawę stanowisko cechuje 
się niskim odczynem. Przy-
kładem jest polska odmiana 
chlebowa Belissa. Jej wartość 
i plenność potwierdzona zo-
stała w praktyce rolniczej. To 
sprawdzona odmiana, często 
wybierana przez rolników. 
Plonuje na poziomie 10 t/ha, 
a co najważniejsze nadaje 
się do uprawy w różnych 

środowiskach, na różnych 
stanowiskach, także kwa-
śnych i po różnych przed-
plonach. Łączy w sobie 
wiele korzystnych cech po-
żądanych przez producen-
tów, jak choćby wysoką 
odporność na wymarza-
nie, wyleganie czy dobre 
parametry jakościowe.

Na rynku dostępnych 
jest wiele odmian pszenicy 
ozimej, których potencjał 
plonowania i cechy użytkowe 
pozwalają na uzyskanie satys-
fakcjonującego plonu. Planując 
jednak uprawę na kwaśnym 
stanowisku, warto rozważyć 
wybór takiej, którą cechować 
będzie tolerancja na duże stę-
żenie glinu.

Anna Rogowska

Za chwilę rozpoczną się przygotowania pod zasiewy ozimin.

R E K L A M A
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R E K L A M A

Żyto w żywieniu świń
Żyto to typowe zboże kon-

sumpcyjne, jednak duży areał 
jego uprawy w naszym kraju 
powoduje, że nadwyżki prze-
znaczane są na cele paszowe. 
Starsze odmiany tego zboża 
charakteryzowały się wysoką 
zawartością związków antyży-
wieniowych (pentozany, β-glu-
kany czy alkilorezorcynole), 
co powodowało, że hodowcy 
niechętnie wykorzystywali je 
w żywieniu trzody chlewnej. 
Jednak dzięki intensywnej 
pracy hodowlanej udało się 
w nowych odmianach żyta 
znacznie obniżyć ilość sub-
stancji antyżywieniowych, 

a przez to podnieść ich przy-
datność żywieniową; aktualne 
ich poziomy dla tego zboża 
przedstawia tabela 1. Tak 
udoskonalone odmiany żyta 
mogą stanowić nawet połowę 
mieszanki dla rosnących świń. 
We współczesnych odmianach 
tego gatunku poziom pentoza-
nów, glukanów czy alkilore-
zorcynoli nie odbiega znacząco 
od zawartości tych substancji 
w ziarnie pszenżyta, które sto-
sujemy w żywieniu świń bez 
żadnych obaw.

Ziarno żyta w porównaniu 
do ziarna jęczmienia zawiera 
mniej włókna surowego, a wię-
cej łatwo strawnych węglowo-
danów, dlatego jego wartość 
energetyczna jest wyższa (ta-
bela 2).

W porównaniu do innych 
zbóż ziarno żyta zawiera mniej 
białka ogólnego, jednak ma 
ono większą wartość odżyw-
czą, gdyż zawiera więcej lizyny.

Śrutę żytnią należy stosować 
przede wszystkim w żywieniu 
tuczników. W dawkach dla 
tuczników o masie ciała od 
30 do 60 kg jej udział nie po-
winien przekraczać 30%. W ży-
wieniu tuczników starszych 
(o masie ciała powyżej 60 kg) 
śruta żytnia może stanowić do 
50% dawki pokarmowej. Śruty 
tej nie powinno się stosować 
w żywieniu loch wysoko-
prośnych i karmiących oraz 
prosiąt o masie ciała poniżej 

15 kg. Dawka pokarmowa dla 
warchlaków powinna zawie-
rać maksymalnie 10%, a dla 
loch luźnych i niskoprośnych 
nie więcej 25% śruty żytniej.

Badania krajowe i zagranicz-
ne pokazały, że przy stosowa-
niu w żywieniu tuczników, 
dobrze zbilansowanych (pod 
względem energii, białka i ami-
nokwasów) mieszanek na bazie 
żyta hybrydowego uzyskuje się 
podobne wyniki tuczu i rzeźne 
jak u świń otrzymujących inne 
gatunki zbóż. Jednocześnie za-
stosowanie w mieszankach za-
wierających duży udział żyta 
dodatku enzymów (takich jak 
ksylanaza czy glukanaza) 
pozwala ograniczyć ujemne 
skutki obecności substancji 
antyżywieniowych.

Ziarno żyta nie może być 
skarmiane bezpośrednio po 

zbiorze, gdyż może wywoły-
wać silne zaburzenia trawien-
ne. Bezpiecznie dla zwierząt 
można je podawać dopiero 
6 – 8 tygodni po zbiorze.

Przy skarmianiu ziarna żyta 
należy zwrócić uwagę czy nie 
jest ono porażone sporyszem, 
który nie tylko zmniejsza po-
branie paszy przez zwierzęta, 
ale może również powodować 
zatrucia.

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy w Bydgoszczy

Ziarno żyta nie może być skarmiane bezpośrednio po zbiorze.

Tabela 1. Zawartość substancji antyodżywczych w życie (Normy żywienia świń, 2014)

Substancja antyodżywcza Zawartość

Taniny (g/kg s.m.) 3,23 – 3,73

Związki fitynowe (g/kg s.m.) 5,0 – 18,9

Alkilorezorcynole (mg/kg s.m.) 941 – 1050

Inhibitory proteaz (TIU/mg s.m) 5,48 – 6,32

NSP (glukany, celuloza, ksyloza) (g/kg s.m.) 142 – 162

Taniny (g/kg s.m.) 2,85 – 3,69

Związki fitynowe (g/kg s.m.) 9,7 – 13,4

Tabela 2. Skład chemiczny i wartość pokarmowa zbóż (Normy żywienia świń, 2014)

Zboże Sucha 
masa (g/kg)

Białko 
ogól-

ne (g/kg)

Włókno 
suro-

we (g/kg)

Skro-
bia (g/kg)

Energia 
metabolicz-
na (MJ/kg)

Jęczmień 880 110 48 523 12,74
Kukurydza 880 90 23 614 14,10
Pszenica 880 119 29 594 14,03

Pszenżyto 880 122 24 565 13,78
Żyto 880 95 24 545 13,25

Michał Pepka przy odmianie.
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Odmiany żyta ozimego 
polecane do siewu

Powierzchnia uprawy żyta 
ozimego w 2019 roku wyno-
siła blisko 904 tys. ha i była 
większa niż w roku 2018 (dane 
GUS). W strukturze zasiewów 
pięciu podstawowych zbóż 
z mieszankami w latach 2017-
2019, żyto ozime zajmowało 
około 13% powierzchni upra-
wy wszystkich zbóż. Najwięk-
szy udział w zasiewach zbóż 
gatunek ten miał w wojewódz-
twach łódzkim, mazowieckim 
i wielkopolskim, najmniejsze 
natomiast w małopolskim, 
dolnośląskim i opolskim. 
W uprawie dominuje forma 
ozima, natomiast forma jara 
ma znaczenie marginalne.

Żyto ozime jest popularną 
rośliną uprawną. Popular-
ność tego zboża związana jest 
z dużym udziałem w naszym 
kraju gleb lekkich, stosun-
kowo małymi wymagania-
mi glebowymi i wodnymi 
w porównaniu do innych 
zbóż, większą tolerancją na 
zakwaszenie gleb, dobrym 

wykorzystaniem zapasów 
wody zimowej, oraz małą 
wrażliwością na przedplon. 
Na słabszych glebach żyto 
przewyższa plonowaniem inne 
gatunki zbóż. W porównaniu 
z innymi zbożami, ma dobrze 
rozwinięty system korzeniowy, 
co umożliwia pobieranie wody 
i składników pokarmowych 
z głębszych warstw gleby, ma 
niewielkie wymagania cieplne 
podczas całego okresu wege-
tacji. Wyróżnia się największą 
zimotrwałością, z uwagi na 
dużą mrozoodporność. Ziar-
niaki żyta są stosowane do wy-
robu pasz dla bydła i trzody 
chlewnej, a także do produk-
cji mąki żytniej używanej do 
wypieku pieczywa żytniego 
i razowego oraz w przemyśle 
gorzelniczym.

W 2020 roku Krajowy re-
jestr żyta ozimego wzbogacił 
się o jedną odmianę popu-
lacyjną – Dańkowskie Dra-
gon oraz dwie mieszańcowe 
– KWS Skylor i SU Dreamer, 

a także siedem odmian, które 
są składnikami odmian mie-
szańcowych. Składniki odmian 
mieszańcowych nie podlegają 
badaniom wartości gospodar-
czej. Tylko jedna nowa od-
miana – Dańkowskie Dragon 
pochodzi z krajowej hodowli, 
pozostałe nowości legitymują 
się rodowodem hodowli nie-
mieckiej. W br. z rejestru nie 
skreślono żadnej odmiany, na-
tomiast w 2019 roku siedem 
mieszańcowych (Brasetto, 
Gonello, KWS Classico, KWS 
Daniello, KWS Theofano, Pa-
lazzo) oraz sześć składników 
odmian mieszańcowych. Po 
powyższych zmianach Kra-
jowy rejestr liczy aktualnie 
65 odmian żyta ozimego, 
z których: 50 przeznaczo-
nych jest do uprawy głów-
nie na ziarno (26 odmian 
populacyjnych, 24 odmiany 
mieszańcowe) oraz 14 składni-
ków odmian mieszańcowych. 
W Krajowym rejestrze znajduje 
się także jedna odmiana prze-
znaczona do uprawy na cele 
zielonkowe – Pastar.

Powiększająca się liczba od-
mian w Krajowym rejestrze 
stwarza trudności w dokonaniu 
właściwego wyboru. Zatem wy-
bierając materiał siewny warto 
wesprzeć swoją decyzję dokonu-
jąc analizy odmian w oparciu 

Coraz więcej żyta na polskich polach.

R E K L A M A

c.d. art. na str. 12
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Tabela 1 Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian żyta ozimego zarejestrowanych w latach 2015-2020 (wg COBORU)
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odmiany populacyjne
Dańkowskie Dragon 2020 65,6 76,6 32,2 269 10,3 152 5 5 5 5 4 5 5 4
Reflektor 2018 66,2 78,6 31,3 207 10,1 152 4 4 4 5 4 4 4 5
Dańkowskie Skand 2017 65,0 76,7 32,3 180 10,4 149 5 5 5 5 5 5 4 4
Inspector 2017 66,3 77,9 32,1 202 10,2 156 4 5 5 5 5 5 5 5
Piastowskie 2017 64,8 75,5 32,4 198 10,8 157 5 5 5 5 5 4 5 5
Dańkowskie Hadron 2016 66,7 76,3 32,8 211 10,5 153 5 5 5 5 6 6 5 5
Dańkowskie Turkus 2016 66,8 76,8 32,8 223 10,5 151 5 5 5 4 6 5 5 5
Dańkowskie Granat 2015 66,4 75,7 32,1 229 10,6 151 5 5 5 5 6 5 4 5
Poznańskie 2015 63,7 74,7 32,1 194 10,3 155 5 5 5 5 4 5 4 5

 odmiany mieszańcowe
KWS Skylor 2020 81,6 93,3 31,1 282 9,3 140 6 5 5 5 4 6 5 6
SU Dreamer 2020 81,5 93,8 33,2 215 9,5 139 4 4 4 5 4 4 5 4
KWS Berado  2019 85,4 97,8 32,5 310 9,3 138 6 5 6 6 6 5 6 6
KWS Tayo 2019 85,4 99,1 33,5 291 9,4 140 6 5 5 5 6 5 6 6
KWS Jethro 2019 84,2 96,5 33,8 295 9,2 143 6 5 5 5 6 5 6 6
Piano 2018 81,7 94,7 34,4 267 9,6 136 6 5 6 5 6 5 6 5
KWS Trebiano 2018 80,4 92,4 33,7 280 9,2 147 5 5 5 5 6 5 6 6
KWS Serafino 2017 83,4 95,7 31,9 292 9,4 145 5 5 5 5 6 5 5 5
KWS Vinetto 2017 83,2 95,7 32,7 266 9,6 139 7 5 6 5 5 6 6 5
KWS Dolaro 2016 84,6 96,0 32,7 270 9,8 139 7 5 5 5 5 5 6 5
KWS Binntto 2016 83,4 95,8 33,0 247 9,5 138 7 5 5 5 6 6 6 5
KWS Florano 2016 81,5 93,7 30,9 275 9,6 139 6 5 5 5 5 6 6 5
SU Arvid 2016 79,4 93,0 30,8 208 9,7 141 5 5 5 5 4 4 5 5
KWS Livado 2015 82,7 93,7 31,3 262 10,0 144 5 5 5 5 6 6 6 6
SU Nasri 2015 78,6 89,8 30,5 226 9,8 145 5 5 5 5 3 5 5 5
SU Promotor 2015 77,2 88,9 31,3 259 9,4 140 4 5 5 5 5 5 5 5

Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
 a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty 

wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9º – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę

o wyniki badań PDO zawartych 
w tabeli 1. W opracowaniu tabe-
larycznym przedstawiono trzy-
letnie wyniki ważniejszych cech 
rolniczo-użytkowych odmian 
żyta ozimego zarejestrowanych 
w latach 2015-2020.

Najważniejszą cechą jaką rol-
nik bierze pod uwagę, wybiera-
jąc odmianę do siewu w swoim 
gospodarstwie jest jej poziom 
plonowania. W sezonie wege-
tacyjnym 2018/2019 średni 
plon ziarna, wzorcowych od-
mian żyta ozimego, na prze-
ciętnym poziomie agrotechniki 
(a1) w doświadczeniach PDO 
wyniósł 62,7 dt z ha (dla czter-
nastu odmian populacyjnych 
na przeciętnym poziomie agro-
techniki) i był bardzo zbliżony 
do wyniku uzyskanego w sezo-
nie 2017/2018. Mieszańcowe 
odmiany żyta plonują wyżej 
w porównaniu z odmianami po-
pulacyjnymi. W grupie odmian 
mieszańcowych wysokim pozio-
mem plonowania wyróżniają się 
zwłaszcza – KWS Berado, KWS 
Tayo i KWS Dolaro. Natomiast 
spośród odmian populacyjnych 
najlepsze pod względem pozio-
mu plenności odmiany to Dań-
kowskie Turkus, Dańkowskie 
Hadron i Dańkowskie Granat.

Obok plonu ziarna, naj-
ważniejszej cechy decydującej 
o wyborze do uprawy,  istotne 
znaczenie ma również odpor-
ność na choroby. Na życie ozi-
mym najczęściej pojawiają się 
rdza brunatna, septoriozy liści, 
rynchosporioza i rdza źdźbło-
wa. Do odmian o największej 
odporności na rdzę brunatną 
należą mieszańcowe odmiany 
– KWS Trebiano, KWS Livado, 

KWS Jethro i KWS Tayo oraz 
populacyjna odmiana Dań-
kowskie Turkus. Natomiast 
najmniejszą odpornością na 
rdzę brunatną cechuje się SU 
Nasri, SU Dreamer i Reflek-
tor. Z kolei na septoriozy liści 
najbardziej odporne są KWS 
Berado, KWS Jethro, KWS 
Tayo i KWS Trebiano, nato-
miast najniższą notę uzyskała 
odmiana Dańkowskie Dragon.

Odmiany różnią się także 
dość wyraźnie w odporności 
na wyleganie. W odniesieniu 
do odmian populacyjnych 
większość nowych form mie-
szańcowych cechuje się już lep-
szą odpornością na wyleganie.

W porównaniu z odmianami 
populacyjnymi przeważająca 
liczba odmian mieszańco-
wych cechuje się większą licz-
bą opadania, ale ma mniejszą 
zawartość białka w ziarnie. Za-
rejestrowane odmiany żyta nie 
wykazują większego zróżnico-
wania pod względem terminu 
kłoszenia i dojrzewania.

W celu uzyskania wysokiego 
plonu, który przyniesie satys-
fakcję rolnikowi konieczna jest 
znajomość odmian. Producent 
może ułatwić sobie to trudne 
zadanie korzystając ze strony 
www.coboru.pl oraz z wyda-
wanej co roku Listy Opisowej 
Odmian. Wspomóc się może 
także „Listą odmian zaleca-
nych do uprawy na obsza-
rze województw”. W roku 
2020 odmianami zalecany-
mi do uprawy w największej 
liczbie województw są: KWS 
Vinetto i KWS Dolaro.

Mgr Anna Skrzypek
COBORU

Słupia Wielka

Optymalny odczyn gleby
Po sprzęcie roślin warto wy-

konać analizę gleby i sprawdzić 
jej aktualny odczyn (pHKCl).

Zespół uprawek pożniwnych 
jest agrotechnicznie najlep-
szym terminem na wysiew 
wapna ze względu na możli-
wość dobrego wymieszania 
go z glebą.

Dbanie o optymalny odczyn 
gleby wynikający z wymagań 
gatunku uprawianych roślin 
jest niezwykle istotny. Dzięki 
optymalnej kwasowości uzy-
skujemy wysoką efektywność 
wykorzystania składników 
pokarmowych wnoszonych 
do gleby w postaci nawozów, 

poprawiamy warunki po-
wietrzno-wodne szczególnie 
gleb ciężkich a także przy-
czyniamy się do większej ak-
tywności mikroorganizmów 
glebowych, które rozkładają 
resztki pożniwne. Wszystkie 
te elementy wpływają na efekt 
końcowy, jakim jest wyższy 

plon o dobrych parametrach 
jakościowych.

Wapnowanie w okresie poż-
niwnym ma tę zaletę, że nie 
ogranicza nas ani w doborze 
formy (tlenkowa, węglano-
wa) ani dawki wapna. Poni-
żej znajdują się podstawowe 
rodzaje nawozów wapniowych 

dostępnych na rynku oraz za-
sady doboru na poszczególne 
kategorie agronomiczne gleb.

Wapna nawozowe dzieli 
się zasadniczo na dwie gru-
py: tlenkowe i węglanowe. 
Nawozy tlenkowe zawierają 
wapń w postaci tlenkowej 
(CaO), natomiast węglano-
we w związkach węglanowych 
(CaCO3). Zawartość wapnia 
w nawozach wapniowych 
oraz dawkę wapna podaje się 
w procentach CaO, zarówno 
w nawozach tlenkowych, jak 
i węglanowych. W obrębie 
wyżej wymienionych grup 
wyróżnia się także wapna 
zawierające magnez.

Nawozy wapniowe tlenko-
we nadają się na gleby średnie 

i ciężkie. Minimalna zawartość 
CaO w zależności od odmiany 
wynosi od 60% do co najmniej 
80%. Działają energicznie, 
w krótkim czasie zmieniając 
kwasowość gleby. Stosując 
wapno tlenkowe należy za-
chować szczególną ostrożność 
aby nie doprowadzić do zja-
wiska, jakim jest przewapno-
wanie gleb. Jeżeli wyliczone 

Rośliny mają różne preferencje do kwasowości podłoża.

Dr Piotr Ochal 
IUNG – PIB Puławy

Tabela. Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania w t CaO/ha

Potrzeby 
wapnowania

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie

pH dawka pH dawka pH dawka pH dawka

Konieczne do 4,0 3,0 do 4,5 3,5 do 5,0 4,5 do 5,5 6,0

Potrzebne 4,1-4,5 2,0 4,6-5,0 2,5 5,1-5,5 3,0 5,6-6,0 3,0
Wskazane 4,6-5,0 1,0 5,1-5,5 1,5 5,6-6,0 1,7 6,1-6,5 2,0

Ograniczone 5,1-5,5 - 5,6-6,0 - 6,1-6,5 1,0 od 6,6 1,0

c.d. art. ze str. 11
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dawki wapna określono jako 
konieczne lub potrzebne, to 
wtedy należy je zmniejszyć 
o połowę w odniesieniu do 
dawek zalecanych w załączo-
nej tabeli. W następnym roku 
zaleca się kontrolę odczynu 
i ewentualnie w razie koniecz-
ności ponownie zwapnować 
pole. Taki rodzaj postępowania 
jest jak najbardziej słuszny, 
a co najważniejsze bezpieczny. 
Wapna tlenkowe nie powinny 
być stosowane na gleby lekkie 
o małej zdolności buforowej.

Nawozy wapniowe wę-
glanowe (wapniak mielony, 
kreda) łagodnie zmienia-
ją odczyn gleby, nadają się 
przede wszystkim na gleby 
lekkie o słabych właściwo-
ściach buforowych, można 
stosować je także do wap-
nowania zachowawczego na 
glebach ciężkich (w celu utrzy-
mania optymalnego odczynu). 
Zwartość CaO w zależności od 
odmiany wynosi od 40% do 
co najmniej 50%. Jeżeli zależy 
nam na szybkim podniesieniu 
pH, zaleca się stosować wap-
na o wysokiej reaktywności 
powyżej 70% (bardzo dobrze 
zmielone wapna węglanowe, 
kreda).

Nawozy wapniowo-magne-
zowe zaleca się stosować na 
gleby o bardzo niskiej i niskiej 
zasobności w magnez. Nawozy 
te otrzymuje się z dolomitów 
poprzez ich prażenie (tlenko-
wo-magnezowe) lub zmielenie 
(węglanowo-magnezowe). Ska-
ły dolomitowe są twarde, dla-
tego mielenie musi być bardzo 
dokładne. Na ten rodzaj wapna 
najczęściej powinniśmy się de-
cydować gdy zasobność gleb 
w Mg przyswajalny jest bardzo 
niska lub niska. Na glebach 

kwaśnych i o bardzo niskiej 
zawartości przyswajalnego ma-
gnezu połowę naliczonej dawki 
CaO (z tabeli) należy zastoso-
wać w postaci wapna zwykłego 
bez magnezu i zawierającego 
magnez o stosunku Ca:Mg jak 
3-2:1 (odmiany 01, 02, 03, 05). 
Jeśli dysponujemy nawozami 
o szerokim stosunku Ca:Mg 
(odmiany 04, 06, 07), ca-
łość naliczonej dawki CaO 
stosujemy w postaci wapna 
magnezowego. Wapna tlen-
kowo-magnezowe zaleca się 
wysiewać na gleby średnie 
i ciężkie.

Dawkę wapna oblicza się na 
podstawie ustalonych dla da-
nej gleby przedziałów potrzeb 
wapnowania, które wynikają 
z aktualnej wartości pHKCl 
i kategorii agronomicznej gle-
by (tabela).

Rośliny plonują najlepiej 
na glebach o optymalnym 
lub tolerowanym przez nie 
zakresie odczynu. Wrażli-
wość roślin uprawnych na 
odczyn jest zróżnicowana. 
Większość uprawianych 
w Polsce gatunków toleruje 
odczyn od lekko kwaśnego 
do obojętnego. Odczyn gleby 
należy systematycznie moni-
torować średnio co 4 lata, aby 
nie dopuścić do nadmierne-
go zakwaszenia. Optymalny 
odczyn gleby, utrzymywany 
poprzez regularne wapnowa-
nie, zapewnia wysoką efektyw-
ność plonotwórczą składników 
pokarmowych stosowanych 
w nawozach mineralnych czy 
naturalnych. Dlatego też, jeśli 
przez kilka ostatnich lat nie 
badaliśmy kwasowości gleby, 
warto to zrobić zaraz po żni-
wach i w razie potrzeby wy-
siać wapno.

www.lhoist.pl

Nie ma plonu
bez wapnazawierającego magnez

• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
bez magnezu 
•  Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym  
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
• Oxyfertil Ca 85 o zaw. CaO min. 85% 
węglanowego mielonego 
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm 
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak 
granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% – z atestem ekologicznym

Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego:

KONTAKT 
Andrzej.Filipek@lhoist.com
Jakub.Szpytak@lhoist.com

R E K L A M A

Brony talerzowe Perseus

Typoszereg obejmuje sie-
dem modeli o szerokości ro-
boczej od 1,3 m do 2,7 m, 
które przeznaczone są do 

pracy z ciągnikami o mocy 
od 40 KM do 85 KM.

Głównym elementem brony 
Perseus jest rama nośna, do której 

mocowane są dwie równoległe 
nośnice wyposażone w talerze 
uzębione o średnicy 510 mm 
z kątem natarcia 15˚ oraz wał 
doprawiający. Sekcja talerzowa 
standardowo wyposażona jest 
w piastę bezobsługową. Rozstaw 
talerzy w rzędzie wynosi 25 cm. 
Po obu stronach brony znajdują 
się ekrany boczne, ograniczające 
wyrzut gleby poza pas roboczy.

Głębokość robocza wynosi 
od 6 do 16 cm i jest ustala-
na poprzez pozycjonowanie 
wału doprawiającego. Wy-
sokość pracy wału ustalana 
jest w prosty sposób poprzez 
amortyzowane łączniki. Dla 
łatwiejszego agregatowania 
z ciągnikiem brona została wy-
posażona w belkę sprzęgową.

Brona ta może być używana 

do przedsiewnej uprawy gle-
by, do kruszenia i rozrywania 
zadarnionych skib po orce na 
łąkach i użytkach zielonych 
oraz do wykonywania podo-
rywki ściernisk bezpośrednio 
po ścięciu roślin, a także do 
mieszania nawozów mineral-
nych i organicznych z glebą.

Dobrze radzi sobie na gle-
bach średnio zwięzłych oraz 
porośniętych poplonem prze-
znaczonym na mulcz. Dzięki 
zamontowanym gumowym 
amortyzatorom sprawdza się 
na glebach zakamienionych.

Materiał video: https://
youtu.be/NxFiilztQxs.

Więcej informacji na 
stronie: www.bomet.pl.

Źródło: Bomet, Marietta Sińczuk
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kompaktowe brony talerzowe to uniwersalne narzędzie.

Nowe produkty w rodzinie AtriGran

Od początku czerwca 
w ofercie firmy Nordkalk 
dostępne są trzy rodzaje wap-
na granulowanego z rodziny 
AtriGran. Oprócz powszechnie 
stosowanego przez rolników 
wapna węglanowego Nord-
kalk AtriGran, pojawiły się 
od dawna wyczekiwane dwie 

nowe jego odsłony AtriGran 
Mg oraz AtriGran Humic.

Wapno węglanowe magne-
zowe Nordkalk AtriGran Mg 
o zawartości CaO 30% i MgO 
17% oraz wysokiej liczbie zo-
bojętniania 54% wskazane jest 
do stosowania na wszystkich 
rodzajach gleb kwaśnych 

oraz lekko kwa-
śnych o niskiej 
i średniej zasob-
ności w magnez 
zarówno w upra-
wach rolniczych, 
sadowniczych jak 
i ogrodniczych. 
Wapno Nord-
kalk AtriGran 
Mg jest szcze-
gólnie polecane 
do zastosowania 
przy intensywnej 

uprawie roślin i na użytkach 
zielonych.

Wapno węglanowe Nord-
kalk AtriGran Humic zawiera-
jący w swoim składzie  kwasy 
humusowe zaleca się stosować 
na wszystkich rodzajach gleb 
kwaśnych niezależnie od ich 
kategorii agronomicznej, 

a szczególnie na glebach ubo-
gich w próchnicę. Aplikując 
poprawiamy właściwości che-
miczne, fizyczne i biologiczne 
gleby w krótkim okresie cza-
su. W wyniku zastosowania 
odpowiednich dawek wapna 
AtriGran Humic możemy 
nadać glebie odpowiedni od-
czyn, dostosowany do wy-
magań różnych gatunków 
roślin, zwiększyć zawartość 
kwasów humusowych, przy-
spieszyć mineralizację resz-
tek pożniwnych, zmniejszyć 
wymywanie makroelementów 
z gleby i jednocześnie zwięk-
szyć jej żyzność.

Źródło: Nordkalk, 
Izabela Ironmonger

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Tworzymy urodzaj

Zdrowa różnorodność 
na talerzu

Jeśli przygotowując posiłki dla 
dzieci wykorzystamy różnorodność 
owoców i warzyw, początkową nie-
chęć i dystans obrócimy w ich stałą 
obecność w diecie.

Jabłko, jagoda, burak, truskawka 
czy szczypiorek mogą być spoży-
wane na surowo, inne z kolei – jak 
dynia, brukselka, brokuł, botwin-
ka – doskonale smakują po goto-
waniu lub upieczeniu. W każdym 
warzywie i owocu występują różne 
mikroelementy, które stanowią jego 
supermoce. Katarzyna Błażejewska-
-Stuhr, dietetyk kliniczny i psycho-
dietetyk, oraz ekspertka kampanii 
„Jedz owoce i warzywa – w nich 
największa moc się skrywa!” wyja-
śnia, jak ogromny wpływ na zdrowie 
ma sposób odżywiania, i zachęca 
do stosowania diety bogatej w wa-
rzywa i owoce.

Odpowiednia dieta w okresie 
wzrostu dziecka sprawia, że jego 
organizm właściwie rozwija się 
i buduje niezbędne związki ze 
składników odżywczych pozyska-
nych z pożywienia. Dzięki silnym 
zdolnościom adaptacyjnym maluch 
jest w stanie wzrastać przy poważ-
nych niedoborach, jednak odbija 
się to zarówno na jego zdrowiu 
i odporności, jak i funkcjonowa-
niu psychospołecznym.

- Według dostępnych badań, 
w przeciętnej diecie dzieci i młodzieży 
zapotrzebowanie na kwas foliowy jest 
realizowane na poziomie zaledwie 
30-50%. Niedobory dotyczą również 
witamin C, D i E oraz pozostałych 
witamin z grupy B. W diecie u ponad 
90% dzieci stwierdzono także niski 
poziom wapnia i potasu – przytacza 
dane ekspertka kampanii i dodaje: 
- Warzywa i owoce są ważnym ele-
mentem prawidłowej diety i nie da się 
ich niczym zastąpić, dlatego powinny 
być spożywane kilka razy dziennie, 
w ramach posiłków i przekąsek.

Jedz warzywa i owoce, one mają 
supermoce!

Owoce i warzywa to źródło 
pochodzących wprost z natury 
supermocy, które wzmacniają or-
ganizm, dodają energii i poprawiają 
samopoczucie.

Marchewka i dynia posiadają 
dużą ilość beta karotenu, który 
zapewnia lepszy wygląd skórze, 
a powstająca z niego witamina 
A poprawia wzrok.

Ziemniaki, wbrew panującej opi-
nii, wcale nie są tuczące i warto 
je spożywać, gdyż zawierają wapń 
i fosfor, witaminy z grupy B, A i PP, 
a znajdujący się w nich potas wspo-
maga pracę mięśni.

Szpinak jest bogaty w witaminę 
C, żelazo, potas i zawiera więcej 
magnezu niż czekolada.

Brokuł jest dobrym źródłem 
białka i wielu soli mineralnych, 
zaś cebula, pomidor, szczypiorek 
i burak to bogactwo wapnia i kwasu 
foliowego.

Ciemne winogrona i jagody 
obfitują w związki pektyny, które 
regulują poziom cukru we krwi, 
a maliny z dużą zawartością błon-
nika stymulują właściwą pracę jelit.

Czarne porzeczki, agrest, bo-
rówka i truskawki zawierają sporą 
dawkę witaminy C, która wzmacnia 
odporność i kondycję osób aktyw-
nych fizycznie.

- Postawmy na urozmaiconą dietę 
i dbajmy o spożywanie jak najwięcej 
różnorodnych owoców i warzyw 
każdego dnia, w rozmaitej formie 
– jako surowe, gotowane, pieczone, 
duszone lub suszone – zachęca Ka-
tarzyna Błażejewska-Stuhr. - Każdy 
owoc i warzywo posiada określoną 
supermoc – korzystajmy zatem z tych 
produktów przy komponowaniu 
pełnowartościowych i zdrowych 
dań na talerzu. Im więcej warzyw 
i owoców w diecie naszych dzieci 

i naszej, tym będziemy zdrowsi, 
silniejsi, szczęśliwsi i odporniejsi. 
[…] – mówi dietetyczka.

Ogólnopolska kampania infor-
macyjno-edukacyjna „Jedz owoce 
i warzywa – w nich największa moc 
się skrywa!”, której organizatorem 
jest Federacja Branżowych Związ-
ków Producentów Rolnych, sfinan-
sowana jest ze środków Funduszu 
Promocji Owoców i Warzyw.

Więcej informacji o kampanii:
https://jedzowoceiwarzywa.pl/

https://www.facebook.
com/jedzowoceiwarzywa/

Źródło: Kampania “Jedz 
owoce i warzywa”

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dieta bogata w owoce i warzywa to 
podstawa zdrowia dzieci.
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Porównanie ciągnika gąsienicowego z kołowym

Z inicjatywy Koła Nauko-
wego Inżynierii Rolniczej 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu oraz współpracy 
z firmą CLAAS Polska przepro-
wadzone zostało niezależne 
badanie, które dotyczyło po-
równania dwóch ciągników: 
AXION 960 z systemem TER-
RA TRAC, czyli napędem gą-
sienicowym i ten sam model 
maszyny, tyle że z napędem 
kołowym. Celem porównania 
było zbadanie stopnia ugnia-
tania gleby oraz poślizgu obu 
maszyn.

Pole było przygotowane pod 
siew wiosenny, gleba piasz-
czysta, bez opadów deszczu.

Podczas badań wykorzysta-
no kilka narzędzi pomiaro-
wych. W przypadku nacisku 
na glebę był to hydrotester 
CLAAS oraz czujnik pomia-
ru nacisku kół. Bardzo waż-
ną funkcję pełniła poduszka 
pomiarowa. – W wykorzysta-
niu poduszki istotne było, aby 
wytrzymała ona nacisk koła 
ciągnika podczas przejazdu. 
[…]. Poduszka była połączona 
z manometrem oraz hydro-
testerem, dzięki czemu mo-
gliśmy z dużą rozdzielczością 
zarejestrować naciski, które 
wywołuje koło na glebę pod-
czas przejazdu ciągnika – mówi 
dr inż. Mirosław Czechlowski 

z Instytutu Inżynierii Biosyste-
mów z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, opiekun 
Koła Naukowego Inżynierii 
Rolniczej.

– Każdy pomiar nacisku na 
glebę wykonywany był trzy-
krotnie, a wynik ostateczny 
ustalono na podstawie średniej 
z uzyskanych pomiarów. Cią-
gniki przejeżdżały po poduszce 
bez zaczepionego narzędzia to-
warzyszącego. Najpierw ciągnik 
kołowy z przednim obciążni-
kiem, następnie gąsienicowy, 
a na końcu jeden przejazd bez 
obciążnika przedniego – dodaje 
dr inż. Barbara Raba-Przybylak, 
Manager produktu ds. ciągni-
ków w CLAAS Polska.

Pomiar zagęszczenia gleby 
był wykonywany za pomocą 
penetrometru, którym wy-
konywano szereg pomiarów 
w śladach po przejeździe obu 
ciągników.

W przypadku przejazdów 
ciągnika kołowego i gąsieni-
cowego na polu z maszyną 
towarzyszącą (kultywator 
Väderstad Opus 400) zastoso-
wano system prowadzenia rów-
noległego GPS z dokładnością 

RTK Net (do +-2 cm).
Na początek porównany 

został nacisk na obie osie 
w ciągnikach bez narzędzia 
towarzyszącego. W przypadku 
osi przednich dla obu testo-
wanych ciągników były one 
porównywalne i wynosiły 
średnio 1,76 bar dla ciągnika 
gąsienicowego z obciążnikiem 
przednim 900 kg oraz 1,8 bar 
dla ciągnika kołowego z ob-
ciążnikiem przednim 2,6 t. 
Po demontażu przedniego ob-
ciążnika w ciągniku kołowym 
wartość nacisku na przednią 
oś zmniejszyła się do 1,65 bar.

Jeśli chodzi o oś tylną z na-
pędem gąsienicowym w ciągni-
ku AXION 960 TT nacisk był 
mniejszy o 63 procent w po-
równaniu z wersją wyposażoną 
w kołowy układ jezdny. Po-
wodowane jest to rozkładem 
masy na większej powierzchni 
kontaktu w ciągniku gąsieni-
cowym. Widoczne są 3 punkty 
nacisku: koło napinające, rolki 
oraz koło napędowe. Koło na-
pędowe wykazało wyższą war-
tość nacisku w całym napędzie 
gąsienicowym (wartość średnia 
0,37 bar), które nadal wykazuje 

się o wiele niższym naciskiem 
niż tylne koło w ciągniku stan-
dardowym. Dodatkowo wi-
dzimy różnicę w nacisku po 
demontażu obciążnika z cią-
gnika kołowego. Odpowiednio 
wartości wyniosły: 0,61 bar 
z obciążnikiem i 1,25 bar bez 
niego. Wynika to z odciążenia 
przedniej osi i dociążenia tym 
samym osi tylnej.

Kolejny wniosek, który na-
leży podkreślić po badaniach 
penetrometru, to fakt, że prze-
jazd ciągnika z napędem gą-
sienicowym AXION 960 TT 
wywołuje o ok. 15–20 proc. 
mniejsze zagęszczenie gleby 
w warstwie uprawnej 0–25 cm. 
– Natomiast poniżej tej głę-
bokości jest już widoczna 
podeszwa płużna, która wy-
stępuje na polu, i tutaj prze-
jazd ciągnika po wierzchniej 
warstwie gleby nie powoduje 
wpływu na zmianę zagęszcze-
nia poniżej 25 cm– tłumaczy 
dr inż. Mirosław Czechlowski.

Podjęto również próbę 
sprawdzenia, w jaki sposób 
ciągnik zagęszcza glebę, jeżeli 
zdejmiemy przedni obciążnik 
(waga: 2,6 t). Okazało się, że 

rezygnacja z balastu pozwo-
liłaby na zmniejszenie za-
gęszczenia w wierzchniej 
warstwie gleby (0–15 cm) 
o ok. 20–30 proc. Dalsze 
wyniki wykazały jednak, że 
w przypadku ciężkich prac 
uprawowych, wykorzystują-
cych maksymalną siłę uciągu, 
nie pozwalają na rezygnację 
z obciążnika, ponieważ średnie 
wartości poślizgu zbliżały się 
do tych, których nie powinni-
śmy przekraczać. Może to być 
jednak sygnał, że w przypadku 
lżejszych prac na polu warto 
zastanowić się nad zasadnością 
użycia ciężkiego obciążnika, 
mając na uwadze zarówno 
strukturę gleby, jak i niższe 
spalanie samej maszyny.

Następna kwestia, która wy-
nika z badania, to fakt, że pod-
czas pracy w porównywalnych 
warunkach, wykorzystujących 
maksymalną wartość siły uciągu, 
jaką dysponują obydwa ciągni-
ki, maszyna z napędem gąsieni-
cowym pracuje z 5–6-krotnie 
mniejszym poślizgiem.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Test odbył się w Niepruszewie w województwie wielkopolskim.

Nowa seria 6M już dostępna

Ostatnie tygodnie to okres, 
w którym wszyscy funk-
cjonowaliśmy w nowych 
warunkach.

- Nowa seria zastępuje wcze-
śniejsze serie 6M, 6MC oraz 
6RC i obejmuje nowe cztero-
cylindrowe modele o mocy od 

90 do 145 KM mocy znamio-
nowej. Z kolei w przypadku 
modeli od 6155M i następnych 
moc znamionowa może wzro-
snąć aż do 195 KM. W mo-
delach do 120 KM w nowej 
serii 6M mamy do czynienia 
z mniejszymi gabarytami 

ciągnika przy zachowaniu 
mocy i masy własnej na wy-
sokim i zadowalającym po-
ziomie. Nowością jest też 
nisko wyprofilowana maska 
zapewniająca lepszą widocz-
ność wdrożona w modelach 
do 6120M – mówi Szymon 
Kaczmarek, specjalista ds. 
produktu John Deere.

Ciągniki nowej serii 6M po-
mimo wyjątkowych okolicz-
ności ostatnio panujących są 
już dostępne w Polsce, a zo-
baczyć je po raz pierwszy mo-
gliśmy podczas wirtualnych 
Dni Otwartych, które przez 
ostatnie tygodnie prowadzili 
dealerzy John Deere.

- Nasi dealerzy od daw-
na stawiają na nowoczesne 
technologie, staramy się też 
umożliwiać klientom kontakt 
w różnych dogodnych dla nich 
formach. Dlatego też mimo po-
trzeby zachowania stołecznego 
dystansu, zdecydowaliśmy się 
zorganizować Dni Otwarte, 

w nowej wirtualnej formie. 
[…] – dodaje Bartosz Białas, 
kierownik marketingu John 
Deere Polska.

Opinie przedstawicieli de-
alerów po pierwszym kon-
takcie z maszynami (także 
na placu manewrowym) był 
nad wyraz pozytywny.

- Moje pierwsze wrażenie 
jest bardzo dobre. Ciągnik jest 
zwrotny, świetnie się prowa-
dzi. Dzięki panoramicznemu 
dachowi i obniżonej masce wi-
doczność jest bardzo dobra 
– komentuje Ilona Walczak, 
Specjalistka Marketingu Agro 
– Efekt.

- Ujął mnie też nowoczesny 
design, który zwraca uwagę 
jeszcze zanim wsiądzie się do 
maszyny – uzupełnia Michał 
Matwiejuk Kierownik ds. mar-
ketingu i wsparcia sprzedaży 
Agrotechnika.

W sumie John Deere odno-
tował ponad 150 rejestracji na 
stronie poświęconej Dniom 

Otwartym. Każdy z Deale-
rów wyłonił rolników, którzy 
otrzymają nowe ciągniki na 
testy. Wśród zgłoszeń rozloso-
wano skrzynkę z narzędziami 
JD przydatną przy wszelkich 
naprawach. Otrzymał ją Łu-
kasz Tecław.

Maszyny są już na etapie 
przekazywania, a jednym 
z pierwszych rolników, któ-
ry korzysta z nowego cią-
gnika jest Pan Łukasz z pow. 
szamotulskiego.

- Prowadzę gospodarstwo 
o powierzchni 100 ha, sku-
piając się na produkcji roślin-
nej buraków, rzepaku, zboża. 
Część z gruntów dzierżawimy. 
Wcześniej korzystaliśmy z cią-
gnika John Deere 6210 i teraz 
otrzymaliśmy na próbę nowy 
6100 M, który w ramach testu 
wykorzystywaliśmy z opryski-
waczem M740i. Współpraca 
tych maszyn wyglądała bardzo 
dobrze, świetnie spisywała się 
miękka oś, wrażenie robiła też 

doskonała widoczność i skręt 
– opisuje rolnik.

- Pozytywnie zaskoczył nas 
też uciąg tej maszyny i spala-
nie. Nowy ciągnik zahaczyli-
śmy też do agregatu z ciężką 
broną, wypróbowaliśmy go 
też w transporcie z 12-tono-
wą przyczepą. Nowa maszy-
na mocą nie odbiegała od 
sześciocylindrowego modelu 
poprzedniej serii M. Codzien-
na obsługa okazała się nad wy-
raz przyjemna. Do bagnetu 
pomiaru oleju, wymiany filtra 
powietrza, chłodnicy mamy 
bardzo dobry dostęp. Bar-
dzo przydatny jest też przy-
cisk zmieniający obroty – dla 
różnych zadań możemy zasto-
sować różny zakres. W przy-
padku pracy z opryskiwaczem 
było to 1300, a z prasą – 1700  
– mówi  rolnik.

Źródło: John Deere Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dni Otwarte skrojone na czas pandemii
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ODMIANY 
pszenicy ozimej

IS SPIRELLA –  odmiana superwczesna z bardzo wysokimi  
 parametrami (E)

IS SOLARIS –  mrozoodporna ostka na słabe stanowiska

IS DIMENZIO –  bezostna plastyczna i odporna na choroby  
odmiana z bardzo wysokim potencjale  
plonowania

IS AGILIS –  oścista bardzo wczesna odmiana na  
słabe stanowiska

IS DANUBIUS –  bezostna z rekordowymi plonami w klasie A

NOWOŚĆ
W OFERCIEIS AVENTIS

owies jary

ZALETY:
• WYSOKI POZIOM PLONOWANIA

• NADZWYCZAJNA STABILNOŚĆ PLONU

• BARDZO WYSOKA GĘSTOŚĆ ZIARNA

• NISKI UDZIAŁ PLEW W PLONIE

• MOŻE BYĆ UPRAWIANY PO ZBOŻACH


