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Wirtualne spotkania na polach z Bayer

REKLAMA

Wyjątkowa, polowa wideokonferencja.
Plantacja w Pordenowie
Na plantacji Centrum Doradztwa Technicznego w Pordenowie,
prezentowano nowy herbicyd do
jesiennej ochrony przed miotłą
zbożową i chwastami dwuliściennymi. Bacara Trio 516 S.C. składa się z trzech uzupełniających się
w działaniu substancji czynnych:
200 g/l flufenacetu, 233 g/l diflufenicanu oraz 83 g/l metrybuzyny. Herbicyd zwalcza szerokie
spektrum chwastów i na długi
okres zabezpiecza plantację przed
nowymi wschodami. Bacara Trio
to również efektywne narzędzie
w walce i zapobieganiu powstawania 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 rozwiązania: 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 mogło 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 unikatowym składzie, dopasowanym
do pierwszego zabiegu. Zawiera
160 g/l protiokonazolu, 200 g/l
spiroksaminy oraz 40 g/l proquinazidu. 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 wydaniem wysokich plonów.
Plantacja w Paluzach
Wieloletni eksperyment, prowadzony w Centrum Badania

Odporności Bayer w Paluzach,
generuje wartościowe i ciekawe
wyniki. To jedyna tak rozbudowana plantacja doświadczalna
w Polsce. Na 44 poletkach porównywane i demonstrowane są
różne metody zwalczania miotły
zbożowej, odpornej na herbicydy
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Iwona Krych-Stec i Dariusz Szymański
z grupy inhibitorów ALS (HRAC
B). Można tu porównać, jak skuteczne w walce z odpornością są
następujące czynniki: zmianowanie upraw, metoda uprawy
gleby (tradycyjna i bezorkowa),
dobór i rotacja herbicydów o różnych mechanizmach działania,
w tym Komplet 560 SC, Expert
Met 56 WG, oraz nowe rozwiązanie: 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 zmianowania upraw. Trzyletnie błędne
stosowanie herbicydów z grupy
HRAC B prowadzi do obniżenia
plonu do 6,69 t/ha. Wykorzystanie pełnego spektrum działań:
klasyczna orka, zmianowanie
upraw (pszenica-rzepak-pszenica) i wybór herbicydu jesiennego
o mechanizmach HRAC C1 i K3
pozwala uzyskać plon pszenicy
na poziomie 9,03 t/ha.
Kukurydza DEKALB: nowości 2020-2021
Według specjalistów, na
efekt ekonomiczny opłacalności

uprawy kukurydzy w ponad
30% wpływa wybór odmiany.
Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań marki DEKALB
jest uzyskanie odmian wysoko
i stabilnie plonujących w różnych
warunkach uprawowych.
DKC 3595. Odmiana średniowczesna (FAO 240), do
uprawy na ziarno o bardzo wysokim potencjałem plonotwórczym. Może być uprawiana na
słabych, średnich i dobrych stanowiskach. Posiada ziarno typu
dent i kolby typu flex i bardzo
szybko zrzuca wodę w końcowej
fazie dojrzewania.
DKC 2972 (FAO 230). Znakomita odmiana wczesna na ziarno i kiszonkę. Cechuje ją mocny
efekt STAY-GREEN oraz bardzo
dobra zdrowotność.
DKC 4098 (FAO 290) Średniopóźna odmiana typu dent, polecana do uprawy na ziarno w Polsce
południowej. Wyróżnia się bardzo
wysokim potencjałem plonowania
i bardzo dobrym wczesnym wigorem w swojej grupie wczesności.
W tegorocznych doświadczeniach w Centrach Doradztwa
Technicznego zasiane zostały
również nowe odmiany, które

trafią do sprzedaży w 2021.
DKC 3888, to odmiana
średniopóźna (FAO 270), ziarnowa typu dent i kolby typu
flex. Cechuje się wysoką zdrowotnością, tolerancją na wyleganie i wzorową stabilnością
plonowania.Wyniki doświadczeń
wskazują, iż będzie to jedna z najbardziej wydajnych odmian dostępnych na rynku.
DKC 3609 (ES3649), to średniowczesna odmiana typu dent
polecana do uprawy na ziarno
Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością i tolerancją na wyleganie oraz stabilnym i wysokim
potencjałem plonowania.
Burak cukrowy - ochrona
Od kilku lat w Europie wdrażana jest innowacyjna technologia
do zwalczania chwastów w burakach cukrowych: Conviso Smart.
W tym roku, gdy za kilka tygodni
rolnicy stracą możliwość korzystania 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 systemie Conviso Smart jest proste: 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 takiej samej dawce). Możliwy jest
również oprysk jednorazowy (1l/
ha), kiedy komosa ma już 4 liście właściwe. Zalecana dawka
to 1,0 l/ha na sezon.
Technologia Conviso Smart
daje rolnikom nową możliwość
łatwiejszej uprawy buraków cukrowych, bardziej elastycznej pod
względem terminu zastosowania
herbicydów, pełniejsze wykorzystanie potencjału plonowania,
a jednocześnie jest bardziej przyjazne dla środowiska.
W tym roku Bayer prezentuje na swoich plantacjach nie
tylko znaną już odmianę Gladiata firmy KWS, ale również
Hopper Smart, pochodzącą
z SESVanderHave.
Źródło: Bayer,
Aleksandra Stasiak
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Współpraca Grupy Azoty z Akademią
Górniczo-Hutniczą

REKLAMA

Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych
z ochroną klimatu.
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RZODKIEW
PŁUŻNA

TILLAGE RADISH (TR)

WYŚMIENITY POPLON OZIMY
POD UPRAWY JARE!
Norma wysiewu 10 -12 kg /1 ha

Naturalny pług
dla twojej gleby!

Grupa Azoty S.A. i Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie zawarły porozumienie
w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy. Będzie
ona polegać m.in. na inicjowaniu prac badawczo-rozwojowych i realizowaniu projektów

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

Azoty, a także współpracę
w zakresie dydaktyki.
- Obszarem współpracy,
w którym widzimy szczególny potencjał, jest rozwijanie
technologii zwiększających
wydajność energetyczną naszych 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 Wojciech Wardacki, prezes zarządu
Grupy Azoty S.A.
- Umowa z potentatem
z branży chemicznej daje

Akademii ogromne możliwości. Na tej współpracy skorzysta cała nasza społeczność.
Zarówno kadra naukowa, która będzie wspólnie z ekspertami z Grupy Azoty realizować
projekty, ale także studenci,
którzy będą mogli odbywać
praktyki w jednym z najbardziej innowacyjnych Centrów
Badawczo-Rozwojowych w tej
części Polski - podkreśla prof.
Jerzy Lis. Jest to pierwsza umowa z przemysłem, którą podpisał już jako Rektor Elekt AGH.
Źródło: Grupy Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Dni Pola Ampol-Merol

Wirtualne spotkanie na polach w Gospodarstwie Rolnym Niedźwiedź.

Absorpcja makro i mikroelementów
do wykorzystania przez roślinę
następczą

= WYŻsZY PLON
Silna penetracja podeszwy płużnej,
poprawia drenaż i ruch powietrza
w glebie

= MNIEJsZE KOsZTY
UPRAWY NA WIOsNę

NIsZcZY NIcIENIE
MąTWIKóW

Przedsiębiorstwo Nasienne
„ROLNAS” Sp. z o.o.
85-681 Bydgoszcz
ul. Powstańców Warszawy 6F
tel. 52/ 376-98-10
rolnasbydgoszcz@rolnas.pl

Odmiany zbóż, rzepaku,
chemia stosowana w tych uprawach oraz nawozy dolistne – to
tematy, które poruszyli teoretycy i praktycy. a także okoliczni
rolnicy, którzy pokazali swoje
plantacje i oceniali ich stan.
- Ten okres wegetacyjny już
od jesieni jest bardzo nietypowy. Najpierw, w okresie
siewów, była susza, następnie, podczas całej jesieni
,w naszej demo-farmie spadło 175 mm deszczu, więc to
wynik całkiem dobry – powiedział Krzysztof Lachutta,
specjalista ds. nasiennictwa
i innowacji. - W efekcie zboża
się ładnie rozkrzewiły, a rzepaki rozwinęły dużą rozetę.
Przezimowanie wypadło bardzo dobrze i w wiosnę rośliny weszły w dobrej kondycji
- dodaje.
- Braki wody na początku
wegetacji zmusiły rośliny do
rozbudowy systemu korzeniowego, a to akurat duży plus –
dodaje Łukasz Winiecki dyr.

działu nasiennego.
Łukasz Winiecki zaprezentował szereg odmian, m.in.
Advocat, przypominając, że
pszenica ma swoje wymagania
gatunkowe i na glebach najsłabszych siać jej nie należy.
Wśród wielu miejsc i odmian
pokazano plantację nasienną
pszenicy Lemmy w Kościeleczkach na Żuławach. Tam
„liść flagowy uśmiechał się
do rolnika” - jak to określił
Łukasz Winiecki -, bo jej
kondycja i prognozy żniwne
są obiecujące.
- Wykonując zabiegi ochrony i skracania pamiętać należy
o wczesności odmian. Dlatego
trzeba uważnie obserwować
odmiany wcześniejsze, aby nie
spóźnić się z zabiegami. Pamiętajmy też o siarce w nawożeniu, 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 krótkoterminowej wartości ekonomicznej, rzepak ma ogromne
wartości dla utrzymania i poprawy stanowiska, przerywając monokulturę zbożową.
Nie można jednak popadać
w drugą skrajność, bo zbyt
częsta uprawa rzepaku grozi
kiłą kapustnych.
Omawiając odmiany rzepaku Łukasz Winiecki zwrócił uwagę na gen odporności
na wirusa żółtaczki rzepy
i suchą zgniliznę kapustnych
(RLM-7) oraz cechę odporności 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 powinien brać pod uwagę, jest
dobór odmiany do stanowiska
– podkreślił.

- Ważne w rzepaku jest jesienne zwalczenie chwastów,
bo niezwalczone jesienią są
bardzo uciążliwe wiosną, a dodatkowo gama herbicydów
wiosennych jest bardzo ograniczona – powiedział Krzysztof Lachutta. Przypomniał też
o konieczności zastosowania
fungicydów, pokazując pola
w Niedźwiedziu, gdzie rzepak
nie ma nawet śladu chorób
grzybowych.
O wadze zastosowania nawozów dolistnych mówiła dr inż.
Aneta Mierzejewska. - Nawóz
dolistny przyspiesza regenerację
po herbicydach i warunkach
stresowych, np. przymrozkach,
a także pobudza do intensywnego wzrostu i pobudza rozwój
systemu korzeniowego. Wiosną
niskie temperatury i susza ograniczają dostępność składników
pokarmowych z gleby. Nawóz
dolistny dostarcza je szybko
i bezpośrednio – powiedziała
dr Mierzejewska.
AS
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Wirtualne spotkanie na polach w Brzóstowni w pow. śremskim.

Dni pola w Brzóstowni prowadzili Dariusz Wyczling, dyr.
sprzedaży i agronomii i Bartosz
Nowiński, dyr. regionu wielkopolskiego. Pomimo ograczneń
związanych z epidemią i tym,
że wszystko musiało odbyć
się, przez internet, rolnicy
mogli obejrzeć zarówno odmiany, 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 zbożach oraz większość zabiegów
w ziemniaku - przypomniał
Wyczling.
Pogoda była częściowo
sprzyjająca, bo najpierw przyszła w miarę wilgotna jesień
i ciepła zima. Po nich była
sucha i zimna wiosna, która
mimo wszystko nie narobiła
większych szkód. - Od początku marca do końca kwietnia
nie mieliśmy żadnego deszczu,
dopiero w maju spadło 50mm
- podkreślił Wojciech Węglarz,
doradca firmy.
Jeśli chodzi o zboża, szczególne miejsce zajęła odmiana
pszenicy Findus, która była
zeszłorocznym rekordzistą
plonowania. By osiągnąć
rekordowy cel, agrotechnika również musiała być

bezbłędna. Najpierw pamiętać należy o aplikacji środków,
które powodują lepsze ukorzenienie roślin już jesienią.
Dzięki temu wiosenna susza
nie będzie im straszna. Wiosną najważniejszą rolę odegrał
tu nawóz na start zawierający
szczepy bakterii Bacillus, które
wspomagają procesy glebowe,
takie jak rozkład resztek pożniwnych z poprzedniego sezonu. Z ochrony najważniejszą
sprawą okazało się zwalczanie
mszyc, będących wektorami
wirusów, czyli tych patogenów, które w ostatnich latach
są najbardziej problematyczne.
Ochrona przed chwastami jest
sprawą oczywistą, natomiast
zabieg T3 (na kłos) bywa przez
rolników pomijany lub traktowany bez należytej uwagi.
A to błąd - mówili doradcy
podczas pokazu. - Zarówno
pełna ochrona, jak i suplementacja, 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 zgodzie z zasadami integrowanej
ochrony roślin, która daje
pierwszeństwo rozwiązaniom

biologicznym nad chemicznymi. - Śmietka jest jednym
z najgroźniejszych szkodników
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roślin kapustnych, a więc też
i rzepaku. Jej trzecie, jesienne 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 kondycjonery, ponieważ w przypadku
mieszanin zbiornikowych,
powszechnych w ochronie
rzepaku, pomagają substancjom opryskowym „przykleić się” do roślin i skutecznie
działać - powiedział Konrad
Herter, doradca.

Skuteczność skracania
i działań fungicydowych zaprezentował Grzegorz Malesiński. - Wczesne i odpowiednio
dobrane dawki wraz z aplikacją
boru bardzo dobrze wpłynęły
na skorkowacenie i zabliźnienie ran po zimie, a dzięki temu
zapobiegły otwarciu wrót dla
kolejnych patogenów - podkreślił. Pamiętać należy, że wiosną
mieliśmy nie tylko przymrozki,
ale i mrozy, które odpowiadały za późne uszkodzenia już
przezimowanych rzepaków.
Łagodna zima nieco uśpiła
czujność rolników, którzy
uszkodzenia mrozowe odnotowali w marcu i kwietniu.
- W ogrodnictwie i sadownictwie 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 ziemniakach, 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 - powiedział Michał Dąbrowski.
AS
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Nawożenie pola przed
zasiewem rzepaku ozimego
Źle zbilansowane nawożenie mineralne skutkuje
wyraźną zniżką plonu.

Prawidłowo rozwinięty
rzepak już jesienią powinien
wytworzyć od 8-12 liści i posiadać grubą szyjkę korzeniową
oraz głęboko sięgający palowy
system korzeniowy. Osiągnięcie takiego stadium rozwoju
rzepaku zapewnia zarówno
dużą odporność na wymarzanie, jak również prawidłową
regenerację roślin po zimie.
Trzeba pamiętać, że u rzepaku już jesienią następuje
wytwarzanie zawiązków rozgałęzień - pędów bocznych (od
fazy 5-6 liścia) i zawiązywanie
kwiatostanów (od fazy 8 liścia), czyli w dużym stopniu
programowany jest przyszły
plon rzepaku. W sytuacji niedoboru składników pokarmowych rośliny posiadają słabo
rozwinięty system korzeniowy i opóźnienie w występowaniu poszczególnych faz
rozwojowych.
Rzepak ozimy zalicza się do
roślin o bardzo dużych potrzebach pokarmowych, gdyż przy
plonie nasion na poziomie 4 t/
ha pobiera średnio 240 kg N,
120 kg P 2O5, 320 kg K 2O,
100 kg Ca, 32 kg Mg i 60 kg
S oraz znaczne ilości mikroelementów. Oczywiście tylko
część tego pobrania przypada na okres jesienny ale nie
wszystkie składniki opłaca się
stosować tylko wiosną. Tym
bardziej, że jak już wspomniano prawidłowe odżywienie
rzepaku w okresie jesiennym
jest jednym z podstawowych
czynników, który jest odpowiedzialny zarówno za rozwój
roślin, jak i ich przygotowanie
do zimy
Przed siewem rzepak powinien być nawożony przede
wszystkim fosforem i potasem, a często także azotem

i magnezem. Jednak rzepak
przed zimą potrzebuje również
innych składników pokarmowych, tj. siarki i mikroelementów. Przy czym dużą część tych
składników rzepak pobiera
na wiosnę. Stąd też prawidłowa strategia nawożenia
tymi składnikami powinna
uwzględniać zarówno jesienne,
jak i wiosenne nawożenie tymi
pierwiastkami.
Jesienne nawożenie magnezem, 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 jesienią, a na wiosnę wskazane
jest przeprowadzenie nawożenia uzupełniającego.
Rola fosforu i potasu w prawidłowym jesiennym rozwoju
rzepaku jest nie do przecenienia. Fosfor odpowiada między
innymi za prawidłowy rozwój
systemu korzeniowego (dobrze
rozwinięty system korzeniowy
zapewnia lepszą zimotrwałość
roślin, a także dostępność
wody i składników pokarmowych, przez co rośliny są lepiej
odżywione i mniej wrażliwe
na suszę). Natomiast potas na
dobrze rozwiniętych plantacjach jesienią jest pobierany
nawet w ilości 60-80 kg K 2O/
ha i wraz z fosforem i innym
składnikami pokarmowymi
pełni kluczową rolę w tworzeniu rozety rzepaku i jego przezimowaniu. Poza tym rośliny
prawidłowo odżywione potasem racjonalnie gospodarują
wodą, co jest szczególnie ważne przy niedoborach opadów.
Oczywiści każde zaplanowanie nawożenia powinno
opierać się na zasobności
gleby (również w przypadku
fosforu i potasu). Dobrze jest
również uwzględnić składniki z przyorywanych resztek
pożniwnych czy też nawozów
naturalnych.
Nawożenie szczególnie potasem rzepaku ozimego można
podzielić na dwie części, tj.
około 1/2-3/4 zastosować jesienią przedsiewnie, a około 1/21/4 późną jesienią lub wiosną
przed ruszeniem wegetacji (im
wcześniej tym lepiej.
W przypadku fosforu (który gromadzony jest głównie

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
w nasionach) nie można
oszczędzać. Pobierany jest on
w dużych ilościach nie tylko
wiosną ale również jesienią.
Faza krytyczna przypada na
okres rozbudowy systemu korzeniowego przebiegającego
również jesienią.
Rola fosforu i potasu
w uprawie rzepaku jest
bardzo ważna, jednakże
głównym składnikiem pokarmowym, który jest odpowiedzialny za prawidłowe
„przygotowanie” rzepaku do
zimy jest azot. Z całą pewnością jesienią należy azot
stosować z umiarem, tzn.
unikać przenawożenia tym
składnikiem, gdyż powoduje on między innymi przyspieszenie wzrostu rośliny,
co przed zimą nie zawsze jest
korzystne, a także powoduje
zwiększenie zawartości wody
w roślinie co zmniejsza mrozoodporność oraz zmniejsza
odporność roślin na choroby. Z drugiej jednak strony
dobrze rozwinięty łan rzepaku już jesienią jest w stanie pobrać od 60 do 80 kg
N. Tak więc aby zapewnić
odpowiednią fazę rozwojową roślin przed zimą, jak
i ich właściwe odżywienie
w stanowiskach ubogich
w azot zlecane jest nawożenie 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. Racjonalnie wykonane nawożenie
przedsiewne gwarantuje dobre
rozwinięcie roślin w okresie
jesiennym, a także pozwala im
na prawidłowe przygotowanie
do zimy. Z całą pewnością dobrze odżywiony łan, wiosną
szybciej będzie się regenerował, co będzie miało pozytywny wydźwięk w plonie nasion.

Mieszańcowe czy populacyjne?
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Najlepsze odmiany populacyjne i mieszańcowe rzepaku ozimego do siewu w roku 2020
Plony rzepaku ozimego
w dwóch ostatnich sezonach
wegetacyjnych były niższe od
oczekiwanych. Zdecydowały o tym głównie niekorzystne warunki atmosferyczne,
zwłaszcza duży deficyt opadów i pogłębiająca się susza
w okresie wegetacji. Zarówno odmiany populacyjne, jak
i mieszańcowe na warunki posuchy zareagowały spadkiem
plonowania.
Sprawdzone w PDO
Prowadzone corocznie
badania odmian w ramach
porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO)
są jednym ze sposobów pozyskiwania o nich informacji.
Umożliwiają one sprawdzenie aktualnej wartości dużej
liczby odmian wpisanych do
Krajowego rejestru (KR) oraz
niektórych ze Wspólnotowego
katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). W ostatnich
sezonach wegetacyjnych,
każdego roku badanych było
około 60-70 odmian, w tym
około 10-20 odmian populacyjnych. W sezonie wegetacyjnym 2018/19 oceniano
łącznie 67 odmian, wśród których było 55 mieszańcowych
i 12 populacyjnych.
Plonowanie rzepaku ozimego w ostatnich pięciu
latach było bardzo zróżnicowane, większe w roku
2015 i 2017, a mniejsze w latach 2016, 2018 i 2019. Średni
plon nasion odmian mieszańcowych z pięciu lat wyniósł
43,0 dt z ha, a odmian populacyjnych 38,1 dt z ha. Ogólnie
lepiej plonowały odmiany mieszańcowe, 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 północy i w południowo-wschodniej części kraju, gdzie było
stosunkowo więcej opadów.
Natomiast w centralnym pasie
kraju oraz w rejonie południowo-zachodnim zebrane plony
były mniejsze. Średni plon nasion 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 rzepaku było bardzo zróżnicowane
w poszczególnych miejscowościach, a także rejonach kraju.
Wielkość zebranych plonów
w doświadczeniach wyniosła 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 trzeciej doświadczeń w przedziale
41-50 dt z ha. W dwóch doświadczeniach zebrano plon
nieco powyżej 50 dt z ha.
Natomiast, w dwóch innych,
w których opad gradu spowodował częściową utratę plonu,
zebrano plon poniżej 25 dt
z ha. Na polach produkcyjnych plony rzepaku były przeważnie mniejsze, a rozpiętość
uzyskanych plonów bardzo
duża. Najczęściej zbierano plon
wielkości od 20 do 35 dt z ha.
Niestety, z wielu plantacji zebrano nasiona drobne, o małej
masie. Najczęściej był to efekt
bardzo wysokich temperatur
w czerwcu, które spowodowały
przyspieszone zasychanie roślin, a te miały krótszy okres
na wzrost i wypełnienie nasion
w łuszczynach. Mniejsze nasiona uzyskano zwłaszcza z plantacji uprawianych na słabszych
glebach, na których dodatkowo w okresie dojrzewania
wystąpił deficyt opadów.
Zbierane nasiona cechowały się obniżoną wilgotnością

(najczęściej 5-10% wilgotności), a także małą masą tysiąca
nasion, wynoszącą przeważnie
4-4,5g. Zawartość oleju w nasionach również była mniejsza niż zwykle, często poniżej
45% w suchej masie.
Duże różnice w plonowaniu odmian
Różnice w plonowaniu odmian były bardzo duże. Skrajnie różnica między najlepiej
i najgorzej plonującą odmianą
populacyjną wyniosła 7,8 dt
z ha, a najlepiej i najgorzej plonującą odmianą mieszańcową
10,5 dt z ha. Ogólnie lepiej
plonowały odmiany mieszańcowe, a ich średni plon
był większy o blisko 13% od
średniego plonu odmian populacyjnych. W bardzo suchym
roku 2018 ta różnica pomiędzy obiema grupami odmian
była jeszcze większa i wyniosła
prawie 17%. Spośród badanych odmian mieszańcowych
najlepiej plonowały Absolut,
Angelico, Chopin, Advocat,
Arkansas, Anniston, DK
Expansion, ES Imperio, DK
Expiro, Trezzor, Prince, Hamilton, Architect i DK Extract,
natomiast wśród odmian populacyjnych Birdy, Derrick,
Galileus, SY Ilona, Hevelius.
Niektóre z tych odmian dobrze
plonowały w obu ostatnich latach 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, najlepiej plonowały odmiany Augusta, DK Platinium, SY Alibaba
i Alasco. Odmiany te oprócz
odporności na kiłę odznaczają się dużym potencjałem
plonowania. Ogólnie, w roku

2019 dobrze plonowały odmiany lepiej znoszące warunki
posuchy, odmiany wykazujące
dobrą zdrowotność oraz odmiany wcześniej dojrzewające,
które zdążyły zbudować plon
nasion przed wystąpieniem
upalnych temperatur w czerwcu i przedwczesnym zakończeniem dojrzewania. Przeważnie
też, lepiej plonowały odmiany

REKLAMA

nowe, zarejestrowane w ostatnich 3-4 latach, które cechują
się dużym potencjałem plonowania oraz innymi korzystnymi właściwościami, m.in.
dobrą ogólną zdrowotnością.
Województwa mają LOZ
Badania PDO rzepaku
ozimego umożliwiają także wyodrębnieni takich odmian, które przejawiają dobre

przystosowane do uprawy
w danym rejonie i są tam najbardziej wartościowe. Szczególnie cenione są odmiany
względnie stabilnie plonujące,
pomimo różnych warunków
atmosferycznych w kolejnych
sezonach wegetacyjnych. Odmiany takie trafiają na „Listę
odmian zalecanych do uprawy
c.d. art. na str. 6
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RZEPAK OZIMY

ODMIANY ZAPROJEKTOWANE
Z MYŚLĄ O POLSKIM ROLNIKU
115% wzorca (PDO COBORU 2019)
Nr 1 plonowania w 2019
wśród odmian populacyjnych

Plonuje lepiej niż połowa odmian
mieszańcowych w Polsce!

Rewelacyjne plony
Wysoka zimotrwałość
Idealnie przystosowany do
polskich warunków uprawy

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

Plon nasion
(w dt z ha)

Doskonała zimotrwałość

Różnica

2019

średnia
odm. bad.
39,7

2018

38,3

39,5

33,9

5,6

16,5

2017

44,2

45,5

40,2

5,3

13,2

miesz.

popul.

dt z ha

%

40,5

36,0

4,5

12,5

Niskie wymagania glebowe
Wysokie plony w całym kraju

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

99-307 Strzelce, ul. Główna 20

2016

39,1

40,0

35,6

4,4

12,4

2015

48,5

49,7

45,0

4,7

10,4

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

Średnia

42,0

43,0

38,1

4,9

13,0

www.hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

Przedstawiciele regionalni:
696 056 514

662 202 376

660 408 159

603 101 690
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Tabela 2. Plonowanie odmian mieszańcowych rzepaku ozimego. COBORU, wyniki doświadczeń PDO 2016-2019
Reprezentant
hodowcy

Odmina

Wzorzec, dt z ha

Plon nasion
(w proc. wzorca)
2019

2018

2017

2016

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

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

Trezzor CCA

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
Reprezentant
hodowcy

Odmina

Wzorzec, dt z ha

Plon nasion
(w proc. wzorca)
2019

2018

2017

2016

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 poszczególnych 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 rzepaku ozimego. Zdecydowaną
większość stanowią odmiany mieszańcowe, których jest

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

F1 – odpowiednio w 8 i 7 województwach, odmiany Anniston 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 województwach). Pozostałe odmiany 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
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Jęczmień ozimy, obok pszenicy, wyróżnia się
największym potencjałem plonotwórczym.
Wyróżnia go większa niż
u innych gatunków odporność na wiosenne susze, dzięki 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 strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi jęczmień
ozimy ma w województwach

opolskim, lubuskim dolnośląskim i wielkopolskim.
Krajowy rejestr roślin rolniczych zawiera aktualnie 32 odmiany jęczmienia ozimego. Po
wykreśleniu jednej odmiany
browarnej w ubiegłym roku
w rejestrze pozostały odmiany
pastewne – głównie wielorzędowe, i tylko 6 dwurzędowych.
Wśród zarejestrowanych odmian zbóż, w jęczmieniu ozimym jest największy odsetek

odmian zagranicznych (blisko
90%), a tylko 4 kreacje pochodzą z polskiej hodowli.
W roku 2020 wpisano do
Krajowego rejestru tylko
2 nowe (i obydwie zagraniczne)
odmiany jęczmienia ozimego:
- wielorzędową pastewną
– KWS Morris. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost
plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki
przeciętny. Zimotrwałość na

Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe odmian jęczmienia ozimego w latach 2018 –

Arenia
Holmes
Impala
Jakubus
Kaylin
KWS Astaire
KWS Flamming
KWS Higgins
KWS Kosmos
KWS Meridian
KWS Morris
Melia
Mirabelle
Nele
Quadriga
SU Elma
SU Jule
Titus
Yukon
Zenek

2016
2011
2018
2017
2016
2017
2019
2017
2015
2011
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2018
2012
2018
2013

Wysokość roślin

Rdza jęczmienia

Plamistość siatkowa

skala 9o

Masa 1000 ziaren

skala 9o
dt/ha
Odmiany wielorzędowe
5
77,3
91,7
4
4,5
77,5
91,0
5
5,5
80,7
93,2
5
5
83,7
97,7
7
5
79,4
92,6
6
4,5
78,6
95,5
4
5
81,4
93,8
5
4,5
79,3
94,6
4
5
80,0
93,6
5
5
78,2
90,9
4
4,5
82,0
94,2
5
5,5
82,5
96,7
5
5
80,4
93,3
6
4,5
77,0
91,6
5
5
77,8
92,9
5
5
76,8
88,8
6
5
78,8
94,2
6
5
78,2
91,2
6
5,5
79,1
92,4
5
5,5
80,1
91,0
5

Mączniak prawdziwy

Wyleganie

Plon ziarna a2

Plon ziarna a1

Zimotrwałość

Odmiany

Rok rejestracji

2020 (wg COBORU)

g

cm

4
5
6
5
5
5
6
4
4
4
5
5
4
5
5
5
3
5
6
6

5
5
5
5
6
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4

3
4
6
5
6
4
6
4
4
5
7
6
5
4
5
6
5
6
5
6

45,2
45,1
44,9
47,2
48,0
48,6
45,5
48,0
46,3
47,2
45,2
49,7
49,7
50,0
47,4
46,6
51,6
49,2
45,6
44,4

93
93
92
96
93
94
93
95
96
95
94
96
95
96
94
95
96
95
94
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

Akcja rabatowa 2020 szczegóły na www.rapool.pl

Odmiany jęczmienia ozimego
zalecane do siewu w tym sezonie
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4,5

RAZEM

ZachodnioPomorskie

Wielkopolskie

Warmińsko-Mazurskie

Świętokrzyskie

Śląskie

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Tab. 2. Jęczmień ozimy. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na 2019 r. (wg COBORU)
Dolnośląskie

8

Lp.

Odmiana

1

Jakubus

2

KWS Kosmos

3

Kaylin

4

Zita (2-rz)

5

Quadriga

6

Zenek

7

KWS Higgins

8

KWS Astaire

9

Titus

10

Antonellaw

11

SU Jule

2020R

1

12

SU Vireni (2-rz)

2016

1

13

Yukon

2020R

1

2020 2020

2020 2019

2020 2020 2020

2019 2020

2020 2019 2020 12

2019 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2016 2018

2018 2017

2017 12

2019 2019 2019

2019

2020 2020 2020
2019 2018

2020

2018

2020

2015 2013

6

2020 2020

7

2019

6

2016 2017

6

4

2020 2020

5

2020

4

2015

2014

5

2019

2020

2014

4

7

2019

2019
2015

4

2019

2017 2017

2020
2020

2018

2018 2019

2016 2018

Razem

2019

4

5

4
2014

5

5

3

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.
tle gatunku średnia (4,5°). Odporność na rdzę jęczmienia
– duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową,
rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia.
Rośliny średniej wysokości,
o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia
i dojrzewania przeciętny. Masa
1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym
dość mała, zawartość białka
w ziarnie średnia. Tolerancja
na zakwaszenie gleby przeciętna, zgłaszający: KWS Lochow
Polska sp. z o.o.
- i dwurzędową pastewną
Lautetia. Plenność dobra do
bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim
poziomie agrotechniki przeciętny.Zimotrwałość na tle
gatunku średnia (4,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia – dość
duża, na plamistość siatkową,
rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia.
Rośliny niskie, o dość małej
odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia wczesny
do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa
1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym
dość mała, zawartość białka
w ziarnie średnia. Tolerancja

na zakwaszenie gleby przeciętna, zgłaszający: Saaten-Union
Polska sp. z o.o.
W systemie Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) doświadczenia
z jęczmieniem ozimym prowadzone są na dwóch poziomach
agrotechniki: przeciętnym - a1
i wysokim - a2. Wysoki poziom agrotechniki wyróżnia
się zwiększonym nawożeniem
azotowym o 40 kg/ha w stosunku do przeciętnego poziomu, stosowaniem dolistnych
preparatów wieloskładnikowych, ochroną przed wyleganiem 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 wyniki uzyskane w ramach PDO
zaprezentowane w tabeli
1. Przedstawiona jest tu liczbowa charakterystyka zarejestrowanych odmian jęczmienia
ozimego badanych w trzech
ostatnich latach.
Najważniejszą cechą, na
którą należy zwrócić uwagę jest plon ziarna. Jest on
zróżnicowany w zależności
od odmiany, a odmiany rejestrowane w ostatnich latach
wnoszą duży postęp w plenności i to one zajmują czołowe
miejsca. W doświadczeniach

PDO w roku 2019 odmiany
wzorcowe jęczmienia ozimego
(Jakubus, KWS Kosmos i Mirabelle) uzyskały wyższe plony
niż rok wcześniej. Na przeciętnym poziomie agrotechniki
plony wyniosły 81 dt/ha, natomiast na wysokim poziomie
agrotechniki 93 dt z ha. Choć
u innych gatunków odnotowano zniżkę plonów, to jęczmień
poradził sobie w warunkach
stresowych w roku 2019.
Na jęczmieniu ozimym najczęściej pojawia się mączniak
prawdziwy, plamistość siatkowa, która jest chyba najniebezpieczniejszą obecnie chorobą
jęczmienia czy rynchosporioza.
Odporność na choroby to cecha
w dużym stopniu warunkowana 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 charakteryzuje się słabszą odpornością na
wyleganie ze względu na delikatną budowę źdźbła. Szczególnie mocno narażony jest
na wyleganie przy wysokim
poziomie nawożenia azotowego. Warto więc sięgać po
odmiany wykazujące większą
odpornością na wyleganie.
Aby dobrze wykorzystać
postęp jaki dają nam nowe
odmiany należy stosować

kwalifikowany materiał siewny. Daje to wiele korzyści rolnikom: pozwala uzyskać wyższe
plony i ograniczyć koszty
uprawy. Warto również wysiać więcej niż jedną odmianę
jęczmienia ozimego w danym
gospodarstwie. Zmniejsza to
ryzyko strat w przypadku wystąpienia chorób czy silnych
przymrozków. Kwalifikowane odmiany jęczmienia ozimego były rozmnażane w roku
2019 na powierzchni 4,5 tys
ha, większej o blisko 1,2 tys ha
w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększył się również
udział odmian zarejestrowanych w Polsce i wynosi obecnie
58% wszystkich rozmnożeń.
Pozostałe to odmiany z katalogu CCA, które są dostępne
na polskim rynku.
Przy wyborze odmiany do
uprawy należy uwzględnić rejon, w którym odmiana będzie
wysiana. W ramach PDO badane są odmiany w różnych
rejonach kraju i wyłaniane najlepiej sprawdzające się w danym
województwie. Na tej podstawie
powstaje co roku „Lista zalecanych 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

Pszenica na kwaśnych stanowiskach
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Za chwilę rozpoczną się przygotowania pod zasiewy ozimin.

To ostatni moment na
podjęcie decyzji dotyczących
struktury zasiewów i zakupu
konkretnych odmian.
W Polsce gatunkiem
o podstawowym znaczeniu
w kontekście bezpieczeństwa
żywnościowego wciąż pozostaje pszenica. Zajmuje ¼ areału
przeznaczonego pod zasiewy
zbóż. Jest uprawą o kolosalnym znaczeniu – ma najwyższy
ze wszystkich zbóż potencjał
plonowania i wszechstronne
możliwości wykorzystania
ziarna. Tradycyjnie, jak co
roku, najwięcej dylematów
REKLAMA

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 jakości stanowiskach i to bez
uszczerbku dla jakości handlowej ziarna.
Plonowanie – jego wysokość
i wierność, wysoka jakość handlowa, zdrowotność, a także
odporność na stresy, przede

wszystkim na niską temperaturę oraz coraz częściej występujące w naszym kraju deficyty
wody, to najważniejsze cechy
brane pod uwagę przy dokonywaniu zakupów.
W naszym kraju prawie
wszystkie gleby wytworzone
są na kwaśnych skałach naniesionych przez lodowce, dlatego
istotnym parametrem weryfikowanym przez rolników jest
także wysokość i stabilność
plonowania na słabszych, stresowych stanowiskach o niskim
pH. Udział gleb kwaśnych
i bardzo kwaśnych stanowi
około 60% wszystkich gruntów 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 bardzo często mamy do czynienia
ze zbyt wysoką zawartością
glinu w roztworze glebowym.
Jest on szkodliwy dla wielu

gatunków roślin, między innymi dla pszenicy. Toksyczność
tego pierwiastka objawia się
przede wszystkim zaburzeniem
pobierania innych, głównie
fosforu, wapnia i magnezu,
niezbędnych do prawidłowego wzrostu. Glin obniża
również pobieranie jonów
azotanowych na korzyść
amonowych. Hamuje rozwój
systemu korzeniowego. Ogranicza ilość zarówno włosków
korzeniowych, jak i cienkich
korzeni bocznych oraz wstrzymuje wydłużanie korzeni w osi
głównej, co jest przyczyną bardzo płytkiego ukorzenienia
rośliny. Reakcją pszenicy na
nadmierne stężenie glinu jest
słabe krzewienie, a nawet całkowite zahamowanie tej fazy
rozwoju, zasychanie dolnych
liści, częste wypadanie roślin
z łanu. Toksyczność glinu jest
ważnym czynnikiem limitującym możliwość uprawy pszenicy na glebach kwaśnych.
Dodatkowo susza w glebie
o wysokim stężeniu glinu
znacznie szybciej ogranicza

wzrost i funkcjonowanie roślin
wrażliwych na ten pierwiastek. Oczywiście negatywne
skutki toksyczności glinu
w glebach o niskim odczynie
mogą być kompensowane poprzez wapnowanie. Wraz ze
wzrostem pH jony Al3+ tworzą w roztworze glebowym
nierozpuszczalne kompleksy
i ich dostępność dla roślin
zmniejsza się. Dlatego warto
analizować odczyn gleby i cyklicznie 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. Przykładem jest polska odmiana
chlebowa Belissa. Jej wartość
i plenność potwierdzona została 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 kwaśnych i po różnych przedplonach. Łączy w sobie
wiele korzystnych cech pożądanych przez producentów, jak choćby wysoką
odporność na wymarzanie, wyleganie czy dobre
parametry jakościowe.
Na rynku dostępnych
jest wiele odmian pszenicy
ozimej, których potencjał
plonowania i cechy użytkowe
pozwalają na uzyskanie satysfakcjonującego plonu. Planując
jednak uprawę na kwaśnym
stanowisku, warto rozważyć
wybór takiej, którą cechować
będzie tolerancja na duże stężenie glinu.
Anna Rogowska
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Ziarno żyta nie może być skarmiane bezpośrednio po zbiorze.
Żyto to typowe zboże konsumpcyjne, jednak duży areał
jego uprawy w naszym kraju
powoduje, że nadwyżki przeznaczane są na cele paszowe.
Starsze odmiany tego zboża
charakteryzowały się wysoką
zawartością związków antyżywieniowych (pentozany, β-glukany 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 substancji antyżywieniowych,

Michał Pepka przy odmianie.

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)

Jęczmień
Kukurydza
Pszenica
Pszenżyto
Żyto

880
880
880
880
880

Białko
ogólne (g/kg)
110
90
119
122
95

Włókno
surowe (g/kg)
48
23
29
24
24

Skrobia (g/kg)
523
614
594
565
545

Energia
metaboliczna (MJ/kg)
12,74
14,10
14,03
13,78
13,25

a przez to podnieść ich przydatność 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 pentozanów, glukanów czy alkilorezorcynoli nie odbiega znacząco
od zawartości tych substancji
w ziarnie pszenżyta, które stosujemy w żywieniu świń bez
żadnych obaw.
Ziarno żyta w porównaniu
do ziarna jęczmienia zawiera
mniej włókna surowego, a więcej łatwo strawnych węglowodanów, dlatego jego wartość
energetyczna jest wyższa (tabela 2).
W porównaniu do innych
zbóż ziarno żyta zawiera mniej
białka ogólnego, jednak ma
ono większą wartość odżywczą, 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 powinien przekraczać 30%. W żywieniu 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 wysokoprośnych i karmiących oraz
prosiąt o masie ciała poniżej

15 kg. Dawka pokarmowa dla
warchlaków powinna zawierać maksymalnie 10%, a dla
loch luźnych i niskoprośnych
nie więcej 25% śruty żytniej.
Badania krajowe i zagraniczne pokazały, że przy stosowaniu w żywieniu tuczników,
dobrze zbilansowanych (pod
względem energii, białka i aminokwasów) mieszanek na bazie
żyta hybrydowego uzyskuje się
podobne wyniki tuczu i rzeźne
jak u świń otrzymujących inne
gatunki zbóż. Jednocześnie zastosowanie w mieszankach zawierających 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

Dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy
zbiorze, gdyż może wywoływać silne zaburzenia trawienne. 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 pobranie paszy przez zwierzęta,
ale może również powodować
zatrucia.
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Odmiany żyta ozimego
polecane do siewu

REKLAMA

Coraz więcej żyta na polskich polach.

Powierzchnia uprawy żyta
ozimego w 2019 roku wynosiła blisko 904 tys. ha i była
większa niż w roku 2018 (dane
GUS). W strukturze zasiewów
pięciu podstawowych zbóż
z mieszankami w latach 20172019, żyto ozime zajmowało
około 13% powierzchni uprawy wszystkich zbóż. Największy udział w zasiewach zbóż
gatunek ten miał w województwach 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. Popularność tego zboża związana jest
z dużym udziałem w naszym
kraju gleb lekkich, stosunkowo małymi wymaganiami glebowymi i wodnymi
w porównaniu do innych
zbóż, większą tolerancją na
zakwaszenie gleb, dobrym
REKLAMA

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 wegetacji. Wyróżnia się największą
zimotrwałością, z uwagi na
dużą mrozoodporność. Ziarniaki żyta są stosowane do wyrobu pasz dla bydła i trzody
chlewnej, a także do produkcji mąki żytniej używanej do
wypieku pieczywa żytniego
i razowego oraz w przemyśle
gorzelniczym.
W 2020 roku Krajowy rejestr żyta ozimego wzbogacił
się o jedną odmianę populacyjną – Dańkowskie Dragon oraz dwie mieszańcowe
– KWS Skylor i SU Dreamer,

a także siedem odmian, które
są składnikami odmian mieszańcowych. Składniki odmian
mieszańcowych nie podlegają
badaniom wartości gospodarczej. Tylko jedna nowa odmiana – Dańkowskie Dragon
pochodzi z krajowej hodowli,
pozostałe nowości legitymują
się rodowodem hodowli niemieckiej. W br. z rejestru nie
skreślono żadnej odmiany, natomiast w 2019 roku siedem
mieszańcowych (Brasetto,
Gonello, KWS Classico, KWS
Daniello, KWS Theofano, Palazzo) oraz sześć składników
odmian mieszańcowych. Po
powyższych zmianach Krajowy rejestr liczy aktualnie
65 odmian żyta ozimego,
z których: 50 przeznaczonych jest do uprawy głównie na ziarno (26 odmian
populacyjnych, 24 odmiany
mieszańcowe) oraz 14 składników odmian mieszańcowych.
W Krajowym rejestrze znajduje
się także jedna odmiana przeznaczona do uprawy na cele
zielonkowe – Pastar.
Powiększająca się liczba odmian w Krajowym rejestrze
stwarza trudności w dokonaniu
właściwego wyboru. Zatem wybierając materiał siewny warto
wesprzeć swoją decyzję dokonując analizy odmian w oparciu
c.d. art. na str. 12
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c.d. art. ze str. 11
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Septoriozy liści

Mączniak prawdziwy

5
4
5
5
5
5
5
5
5

Rynchosporioza

Choroby podst. źdźbła

5
4
5
5
5
5
5
5
5

Rdza źdźbłowa

Porastanie ziarna w kłosach

5
4
5
4
5
5
5
5
5

Rdza brunatna

Wyleganie

Wysokość roślin (cm)

Zawartość białka (% s.m.)

Liczba opadania (sek.)

Masa 1000 ziaren (g)

Plon ziarna a2 (dt/ ha)

Plon ziarna a1 (dt/ ha)

Odmiany

Rok wpisania do Krajowego
rejestru

Tabela 1 Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian żyta ozimego zarejestrowanych w latach 2015-2020 (wg COBORU)
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4
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odmiany populacyjne
Dańkowskie Dragon

Reflektor
Dańkowskie Skand
Inspector
Piastowskie
Dańkowskie Hadron
Dańkowskie Turkus
Dańkowskie Granat
Poznańskie

2020
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015

65,6
66,2
65,0
66,3
64,8
66,7
66,8
66,4
63,7

76,6
78,6
76,7
77,9
75,5
76,3
76,8
75,7
74,7

32,2
31,3
32,3
32,1
32,4
32,8
32,8
32,1
32,1

93,3
93,8
97,8
99,1
96,5
94,7
92,4
95,7
95,7
96,0
95,8
93,7
93,0
93,7
89,8

31,1
33,2
32,5
33,5
33,8
34,4
33,7
31,9
32,7
32,7
33,0
30,9
30,8
31,3
30,5

269
207
180
202
198
211
223
229
194

10,3
10,1
10,4
10,2
10,8
10,5
10,5
10,6
10,3

152
152
149
156
157
153
151
151
155

odmiany mieszańcowe
KWS Skylor

2020
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015

81,6
81,5
85,4
85,4
84,2
81,7
80,4
83,4
83,2
84,6
83,4
81,5
79,4
82,7
78,6

282
215
310
291
295
267
280
292
266
270
247
275
208
262
226

9,3
9,5
9,3
9,4
9,2
9,6
9,2
9,4
9,6
9,8
9,5
9,6
9,7
10,0
9,8

140
139
138
140
143
136
147
145
139
139
138
139
141
144
145

4
5
SU Dreamer
5
6
KWS Berado
5
6
KWS Tayo
5
6
KWS Jethro
5
6
Piano
5
6
KWS Trebiano
5
5
KWS Serafino
6
6
KWS Vinetto
5
6
KWS Dolaro
6
6
KWS Binntto
6
6
KWS Florano
4
5
SU Arvid
6
6
KWS Livado
5
5
SU Nasri
5
5
SU Promotor
77,2 88,9 31,3 259 9,4 140 4
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
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o wyniki badań PDO zawartych
w tabeli 1. W opracowaniu tabelarycznym przedstawiono trzyletnie wyniki ważniejszych cech
rolniczo-użytkowych odmian
żyta ozimego zarejestrowanych
w latach 2015-2020.
Najważniejszą cechą jaką rolnik bierze pod uwagę, wybierając odmianę do siewu w swoim
gospodarstwie jest jej poziom
plonowania. W sezonie wegetacyjnym 2018/2019 średni
plon ziarna, wzorcowych odmian żyta ozimego, na przeciętnym poziomie agrotechniki
(a1) w doświadczeniach PDO
wyniósł 62,7 dt z ha (dla czternastu odmian populacyjnych
na przeciętnym poziomie agrotechniki) i był bardzo zbliżony
do wyniku uzyskanego w sezonie 2017/2018. Mieszańcowe
odmiany żyta plonują wyżej
w porównaniu z odmianami populacyjnymi. W grupie odmian
mieszańcowych wysokim poziomem plonowania wyróżniają się
zwłaszcza – KWS Berado, KWS
Tayo i KWS Dolaro. Natomiast
spośród odmian populacyjnych
najlepsze pod względem poziomu plenności odmiany to Dańkowskie Turkus, Dańkowskie
Hadron i Dańkowskie Granat.
Obok plonu ziarna, najważniejszej cechy decydującej
o wyborze do uprawy, istotne
znaczenie ma również odporność na choroby. Na życie ozimym najczęściej pojawiają się
rdza brunatna, septoriozy liści,
rynchosporioza i rdza źdźbłowa. Do odmian o największej
odporności na rdzę brunatną
należą mieszańcowe odmiany
– KWS Trebiano, KWS Livado,

KWS Jethro i KWS Tayo oraz
populacyjna odmiana Dańkowskie Turkus. Natomiast
najmniejszą odpornością na
rdzę brunatną cechuje się SU
Nasri, SU Dreamer i Reflektor. Z kolei na septoriozy liści
najbardziej odporne są KWS
Berado, KWS Jethro, KWS
Tayo i KWS Trebiano, natomiast najniższą notę uzyskała
odmiana Dańkowskie Dragon.
Odmiany różnią się także
dość wyraźnie w odporności
na wyleganie. W odniesieniu
do odmian populacyjnych
większość nowych form mieszańcowych cechuje się już lepszą odpornością na wyleganie.
W porównaniu z odmianami
populacyjnymi przeważająca
liczba odmian mieszańcowych cechuje się większą liczbą opadania, ale ma mniejszą
zawartość białka w ziarnie. Zarejestrowane odmiany żyta nie
wykazują większego zróżnicowania pod względem terminu
kłoszenia i dojrzewania.
W celu uzyskania wysokiego
plonu, który przyniesie satysfakcję rolnikowi konieczna jest
znajomość odmian. Producent
może ułatwić sobie to trudne
zadanie korzystając ze strony
www.coboru.pl oraz z wydawanej co roku Listy Opisowej
Odmian. Wspomóc się może
także „Listą odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw”. W roku
2020 odmianami zalecanymi do uprawy w największej
liczbie województw są: KWS
Vinetto i KWS Dolaro.
Mgr Anna Skrzypek
COBORU
Słupia Wielka

Optymalny odczyn gleby
Rośliny mają różne preferencje do kwasowości podłoża.
Po sprzęcie roślin warto wykonać analizę gleby i sprawdzić
jej aktualny odczyn (pHKCl).
Zespół uprawek pożniwnych
jest agrotechnicznie najlepszym terminem na wysiew
wapna ze względu na możliwość dobrego wymieszania
go z glebą.

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

poprawiamy warunki powietrzno-wodne szczególnie
gleb ciężkich a także przyczyniamy się do większej aktywności mikroorganizmów
glebowych, które rozkładają
resztki pożniwne. Wszystkie
te elementy wpływają na efekt
końcowy, jakim jest wyższy

plon o dobrych parametrach
jakościowych.
Wapnowanie w okresie pożniwnym ma tę zaletę, że nie
ogranicza nas ani w doborze
formy (tlenkowa, węglanowa) ani dawki wapna. Poniżej znajdują się podstawowe
rodzaje nawozów wapniowych

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

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

dostępnych na rynku oraz zasady doboru na poszczególne
kategorie agronomiczne gleb.
Wapna nawozowe dzieli
się zasadniczo na dwie grupy: tlenkowe i węglanowe.
Nawozy tlenkowe zawierają
wapń w postaci tlenkowej
(CaO), natomiast węglanowe 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 tlenkowe nadają się na gleby średnie

Dr Piotr Ochal
IUNG – PIB Puławy
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 zachować szczególną ostrożność
aby nie doprowadzić do zjawiska, jakim jest przewapnowanie gleb. Jeżeli wyliczone
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dawki wapna określono jako
konieczne lub potrzebne, to
wtedy należy je zmniejszyć
o połowę w odniesieniu do
dawek zalecanych w załączonej tabeli. W następnym roku
zaleca się kontrolę odczynu
i ewentualnie w razie konieczności 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 węglanowe (wapniak mielony,
kreda) łagodnie zmieniają odczyn gleby, nadają się
przede wszystkim na gleby
lekkie o słabych właściwościach buforowych, można
stosować je także do wapnowania zachowawczego na
glebach ciężkich (w celu utrzymania 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 wapna o wysokiej reaktywności
powyżej 70% (bardzo dobrze
zmielone wapna węglanowe,
kreda).
Nawozy wapniowo-magnezowe zaleca się stosować na
gleby o bardzo niskiej i niskiej
zasobności w magnez. Nawozy
te otrzymuje się z dolomitów
poprzez ich prażenie (tlenkowo-magnezowe) lub zmielenie
(węglanowo-magnezowe). Skały dolomitowe są twarde, dlatego mielenie musi być bardzo
dokładne. Na ten rodzaj wapna
najczęściej powinniśmy się decydować gdy zasobność gleb
w Mg przyswajalny jest bardzo
niska lub niska. Na glebach

kwaśnych i o bardzo niskiej
zawartości przyswajalnego magnezu połowę naliczonej dawki
CaO (z tabeli) należy zastosować 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), całość naliczonej dawki CaO
stosujemy w postaci wapna
magnezowego. Wapna tlenkowo-magnezowe zaleca się
wysiewać na gleby średnie
i ciężkie.
Dawkę wapna oblicza się na
podstawie ustalonych dla danej gleby przedziałów potrzeb
wapnowania, które wynikają
z aktualnej wartości pHKCl
i kategorii agronomicznej gleby (tabela).
Rośliny plonują najlepiej
na glebach o optymalnym
lub tolerowanym przez nie
zakresie odczynu. Wrażliwość roślin uprawnych na
odczyn jest zróżnicowana.
Większość uprawianych
w Polsce gatunków toleruje
odczyn od lekko kwaśnego
do obojętnego. Odczyn gleby
należy systematycznie monitorować średnio co 4 lata, aby
nie dopuścić do nadmiernego zakwaszenia. Optymalny
odczyn gleby, utrzymywany
poprzez regularne wapnowanie, zapewnia wysoką efektywność 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 żniwach i w razie potrzeby wysiać wapno.

Nowe produkty w rodzinie AtriGran

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

nowe jego odsłony AtriGran
Mg oraz AtriGran Humic.
Wapno węglanowe magnezowe Nordkalk AtriGran Mg
o zawartości CaO 30% i MgO
17% oraz wysokiej liczbie zobojętniania 54% wskazane jest
do stosowania na wszystkich
rodzajach gleb kwaśnych

oraz lekko kwaśnych o niskiej
i średniej zasobności w magnez
zarówno w uprawach rolniczych,
sadowniczych jak
i ogrodniczych.
Wapno Nordkalk AtriGran
Mg jest szczególnie polecane
do zastosowania
przy intensywnej
uprawie roślin i na użytkach
zielonych.
Wapno węglanowe Nordkalk AtriGran Humic zawierający w swoim składzie kwasy
humusowe zaleca się stosować
na wszystkich rodzajach gleb
kwaśnych niezależnie od ich
kategorii agronomicznej,

a szczególnie na glebach ubogich w próchnicę. Aplikując
poprawiamy właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne
gleby w krótkim okresie czasu. W wyniku zastosowania
odpowiednich dawek wapna
AtriGran Humic możemy
nadać glebie odpowiedni odczyn, dostosowany do wymagań różnych gatunków
roślin, zwiększyć zawartość
kwasów humusowych, przyspieszyć mineralizację resztek pożniwnych, zmniejszyć
wymywanie makroelementów
z gleby i jednocześnie zwiększyć jej żyzność.
Źródło: Nordkalk,
Izabela Ironmonger
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Brony talerzowe Perseus

Kompaktowe brony talerzowe to uniwersalne narzędzie.

Typoszereg obejmuje siedem modeli o szerokości roboczej 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 ustalana poprzez pozycjonowanie
wału doprawiającego. Wysokość pracy wału ustalana
jest w prosty sposób poprzez
amortyzowane łączniki. Dla
łatwiejszego agregatowania
z ciągnikiem brona została wyposażona w belkę sprzęgową.
Brona ta może być używana

REKLAMA

Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego:
zawierającego 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
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Nie ma plonu
bez wapna
KONTAKT
Andrzej.Filipek@lhoist.com
Jakub.Szpytak@lhoist.com

www.lhoist.pl

do przedsiewnej uprawy gleby, do kruszenia i rozrywania
zadarnionych skib po orce na
łąkach i użytkach zielonych
oraz do wykonywania podorywki ściernisk bezpośrednio
po ścięciu roślin, a także do
mieszania nawozów mineralnych i organicznych z glebą.
Dobrze radzi sobie na glebach średnio zwięzłych oraz
porośniętych poplonem przeznaczonym 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
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Zdrowa różnorodność
na talerzu
Dieta bogata w owoce i warzywa to
podstawa zdrowia dzieci.
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Zespół
warunków

Barwny Choroba Ciernisty
owad
zakaźna krzew

System
rozgrywek

Drążek
dla
akrobaty

Siłacz,
mocarz

... Ammann,
Niejedna
skoczek narciarski
na pięGraniczy z Ghaną
ciolinii
i Beninem

Płynny
tłuszcz
z ryb

Odbicie
serwisu
w tenisie
Klacz lub
lwica
Dolna
część
futryny
Ważność
sprawy

Model
Fiata
Rodzaj
poręczenia

3

24

Pistolet
maszynowy

Prawo
do wynalazku

Deseczka na
dachu
Krzew owocowy
podobny do czarnej porzeczki
Wezwanie

Bem lub
Demarczyk
Wodny
na banknocie

Składnik Sposobność
powieKogut
trza

Pod
kranem

Cienka,
szklista
powłoka

16

Uzbrojenie
Doskonałość

Blady
nad
ranem

Gromada
owadów
Jedna
drugą
myje

Ozdobny
układ
otworów

20

Ptasie
zaloty

Wysysa
krew

Skutek
przegrzania organizmu

Jeśli przygotowując posiłki dla
dzieci wykorzystamy różnorodność
owoców i warzyw, początkową niechęć i dystans obrócimy w ich stałą
obecność w diecie.
Jabłko, jagoda, burak, truskawka
czy szczypiorek mogą być spożywane na surowo, inne z kolei – jak
dynia, brukselka, brokuł, botwinka – doskonale smakują po gotowaniu lub upieczeniu. W każdym
warzywie i owocu występują różne
mikroelementy, które stanowią jego
supermoce. Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyk kliniczny i psychodietetyk, oraz ekspertka kampanii
„Jedz owoce i warzywa – w nich
największa moc się skrywa!” wyjaśnia, jak ogromny wpływ na zdrowie
ma sposób odżywiania, i zachęca
do stosowania diety bogatej w warzywa i owoce.
Odpowiednia dieta w okresie
wzrostu dziecka sprawia, że jego
organizm właściwie rozwija się
i buduje niezbędne związki ze
składników odżywczych pozyskanych z pożywienia. Dzięki silnym
zdolnościom adaptacyjnym maluch
jest w stanie wzrastać przy poważnych niedoborach, jednak odbija
się to zarówno na jego zdrowiu
i odporności, jak i funkcjonowaniu 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 elementem 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 organizm, 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 opinii, 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 wspomaga 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 błonnika stymulują właściwą pracę jelit.
Czarne porzeczki, agrest, borówka i truskawki zawierają sporą
dawkę witaminy C, która wzmacnia
odporność i kondycję osób aktywnych 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 Katarzyna 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
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 28 utworzą rozwiązanie.
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i naszej, tym będziemy zdrowsi,
silniejsi, szczęśliwsi i odporniejsi.
[…] – mówi dietetyczka.
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Jedz owoce
i warzywa – w nich największa moc
się skrywa!”, której organizatorem
jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu
Promocji Owoców i Warzyw.
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Nowa seria 6M już dostępna
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Dni Otwarte skrojone na czas pandemii

Ostatnie tygodnie to okres,
w którym wszyscy funkcjonowaliśmy w nowych
warunkach.
- Nowa seria zastępuje wcześniejsze serie 6M, 6MC oraz
6RC i obejmuje nowe czterocylindrowe modele o mocy od

90 do 145 KM mocy znamionowej. Z kolei w przypadku
modeli od 6155M i następnych
moc znamionowa może wzrosnąć aż do 195 KM. W modelach do 120 KM w nowej
serii 6M mamy do czynienia
z mniejszymi gabarytami

ciągnika przy zachowaniu
mocy i masy własnej na wysokim i zadowalającym poziomie. Nowością jest też
nisko wyprofilowana maska
zapewniająca lepszą widoczność wdrożona w modelach
do 6120M – mówi Szymon
Kaczmarek, specjalista ds.
produktu John Deere.
Ciągniki nowej serii 6M pomimo wyjątkowych okoliczności ostatnio panujących są
już dostępne w Polsce, a zobaczyć je po raz pierwszy mogliśmy podczas wirtualnych
Dni Otwartych, które przez
ostatnie tygodnie prowadzili
dealerzy John Deere.
- Nasi dealerzy od dawna stawiają na nowoczesne
technologie, staramy się też
umożliwiać klientom kontakt
w różnych dogodnych dla nich
formach. Dlatego też mimo potrzeby zachowania stołecznego
dystansu, zdecydowaliśmy się
zorganizować Dni Otwarte,

w nowej wirtualnej formie.
[…] – dodaje Bartosz Białas,
kierownik marketingu John
Deere Polska.
Opinie przedstawicieli dealerów po pierwszym kontakcie z maszynami (także
na placu manewrowym) był
nad wyraz pozytywny.
- Moje pierwsze wrażenie
jest bardzo dobre. Ciągnik jest
zwrotny, świetnie się prowadzi. Dzięki panoramicznemu
dachowi i obniżonej masce widoczność 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. marketingu i wsparcia sprzedaży
Agrotechnika.
W sumie John Deere odnotował ponad 150 rejestracji na
stronie poświęconej Dniom

Otwartym. Każdy z Dealerów wyłonił rolników, którzy
otrzymają nowe ciągniki na
testy. Wśród zgłoszeń rozlosowano skrzynkę z narzędziami
JD przydatną przy wszelkich
naprawach. Otrzymał ją Łukasz Tecław.
Maszyny są już na etapie
przekazywania, a jednym
z pierwszych rolników, który korzysta z nowego ciągnika jest Pan Łukasz z pow.
szamotulskiego.
- Prowadzę gospodarstwo
o powierzchni 100 ha, skupiając się na produkcji roślinnej buraków, rzepaku, zboża.
Część z gruntów dzierżawimy.
Wcześniej korzystaliśmy z ciągnika John Deere 6210 i teraz
otrzymaliśmy na próbę nowy
6100 M, który w ramach testu
wykorzystywaliśmy z opryskiwaczem 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 spalanie. Nowy ciągnik zahaczyliśmy też do agregatu z ciężką
broną, wypróbowaliśmy go
też w transporcie z 12-tonową przyczepą. Nowa maszyna mocą nie odbiegała od
sześciocylindrowego modelu
poprzedniej serii M. Codzienna obsługa okazała się nad wyraz przyjemna. Do bagnetu
pomiaru oleju, wymiany filtra
powietrza, chłodnicy mamy
bardzo dobry dostęp. Bardzo przydatny jest też przycisk zmieniający obroty – dla
różnych zadań możemy zastosować różny zakres. W przypadku pracy z opryskiwaczem
było to 1300, a z prasą – 1700
– mówi rolnik.
Źródło: John Deere Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Porównanie ciągnika gąsienicowego z kołowym
Test odbył się w Niepruszewie w województwie wielkopolskim.

Z inicjatywy Koła Naukowego Inżynierii Rolniczej
z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu oraz współpracy
z firmą CLAAS Polska przeprowadzone zostało niezależne
badanie, które dotyczyło porównania dwóch ciągników:
AXION 960 z systemem TERRA TRAC, czyli napędem gąsienicowym i ten sam model
maszyny, tyle że z napędem
kołowym. Celem porównania
było zbadanie stopnia ugniatania gleby oraz poślizgu obu
maszyn.
Pole było przygotowane pod
siew wiosenny, gleba piaszczysta, bez opadów deszczu.

Podczas badań wykorzystano kilka narzędzi pomiarowych. W przypadku nacisku
na glebę był to hydrotester
CLAAS oraz czujnik pomiaru nacisku kół. Bardzo ważną funkcję pełniła poduszka
pomiarowa. – W wykorzystaniu poduszki istotne było, aby
wytrzymała ona nacisk koła
ciągnika podczas przejazdu.
[…]. Poduszka była połączona
z manometrem oraz hydrotesterem, dzięki czemu mogliśmy z dużą rozdzielczością
zarejestrować naciski, które
wywołuje koło na glebę podczas przejazdu ciągnika – mówi
dr inż. Mirosław Czechlowski

z Instytutu Inżynierii Biosystemów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, opiekun
Koła Naukowego Inżynierii
Rolniczej.
– Każdy pomiar nacisku na
glebę wykonywany był trzykrotnie, a wynik ostateczny
ustalono na podstawie średniej
z uzyskanych pomiarów. Ciągniki przejeżdżały po poduszce
bez zaczepionego narzędzia towarzyszącego. Najpierw ciągnik
kołowy z przednim obciążnikiem, następnie gąsienicowy,
a na końcu jeden przejazd bez
obciążnika przedniego – dodaje
dr inż. Barbara Raba-Przybylak,
Manager produktu ds. ciągników w CLAAS Polska.
Pomiar zagęszczenia gleby
był wykonywany za pomocą
penetrometru, którym wykonywano szereg pomiarów
w śladach po przejeździe obu
ciągników.
W przypadku przejazdów
ciągnika kołowego i gąsienicowego na polu z maszyną
towarzyszącą (kultywator
Väderstad Opus 400) zastosowano system prowadzenia równoległego 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 testowanych 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 obciążnikiem przednim 2,6 t.
Po demontażu przedniego obciążnika w ciągniku kołowym
wartość nacisku na przednią
oś zmniejszyła się do 1,65 bar.
Jeśli chodzi o oś tylną z napędem gąsienicowym w ciągniku AXION 960 TT nacisk był
mniejszy o 63 procent w porównaniu z wersją wyposażoną
w kołowy układ jezdny. Powodowane jest to rozkładem
masy na większej powierzchni
kontaktu w ciągniku gąsienicowym. Widoczne są 3 punkty
nacisku: koło napinające, rolki
oraz koło napędowe. Koło napędowe wykazało wyższą wartość nacisku w całym napędzie
gąsienicowym (wartość średnia
0,37 bar), które nadal wykazuje

się o wiele niższym naciskiem
niż tylne koło w ciągniku standardowym. Dodatkowo widzimy różnicę w nacisku po
demontażu obciążnika z ciągnika 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 należy podkreślić po badaniach
penetrometru, to fakt, że przejazd ciągnika z napędem gąsienicowym AXION 960 TT
wywołuje o ok. 15–20 proc.
mniejsze zagęszczenie gleby
w warstwie uprawnej 0–25 cm.
– Natomiast poniżej tej głębokości jest już widoczna
podeszwa płużna, która występuje na polu, i tutaj przejazd ciągnika po wierzchniej
warstwie gleby nie powoduje
wpływu na zmianę zagęszczenia 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 pozwoliłaby na zmniejszenie zagęszczenia w wierzchniej
warstwie gleby (0–15 cm)
o ok. 20–30 proc. Dalsze
wyniki wykazały jednak, że
w przypadku ciężkich prac
uprawowych, wykorzystujących maksymalną siłę uciągu,
nie pozwalają na rezygnację
z obciążnika, ponieważ średnie
wartości poślizgu zbliżały się
do tych, których nie powinniśmy 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 wynika z badania, to fakt, że podczas pracy w porównywalnych
warunkach, wykorzystujących
maksymalną wartość siły uciągu,
jaką dysponują obydwa ciągniki, maszyna z napędem gąsienicowym pracuje z 5–6-krotnie
mniejszym poślizgiem.
Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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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

IS AVENTIS
owies jary
ZALETY:
• WYSOKI POZIOM PLONOWANIA
• NADZWYCZAJNA STABILNOŚĆ PLONU
• BARDZO WYSOKA GĘSTOŚĆ ZIARNA
• NISKI UDZIAŁ PLEW W PLONIE
• MOŻE BYĆ UPRAWIANY PO ZBOŻACH

NOWOŚĆ

W OFERCIE

