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Ratunek dla rolnictwa

Firmy z branży rolniczej, 
które stoją na progu bankruc-
twa, mogą w bezpieczny, szyb-
ki i tani sposób dogadać się 
z wierzycielami. Ten typ po-
stępowania ma obowiązywać 
w polskim prawie do czerw-
ca 2021 roku. W najbliższych 
miesiącach w wielu przypad-
kach będzie to ostatnia deska 
ratunku. – mówią eksperci fir-
my doradczej Lege Advisors.

Uproszczone postępowa-
nie restrukturyzacyjne ma 
dać czas przedsiębiorcom na 
ratowanie firmy przed dużymi 
kłopotami. Zwykle będzie to 
dotyczyć bliskiej upadłości. 
Dzięki takiemu postępowaniu 

udział sądu w procedurze 
będzie ograniczony do mini-
mum. Na samym początku 
dłużnik zobowiązany będzie 
do zamieszczenia ogłoszenia 
o otwarciu postępowania 
w Monitorze Sądowym i Go-
spodarczym. Ogłoszenie może 
być dokonane po przygoto-
waniu przez dłużnika propo-
zycji układowych oraz spisu 
wierzytelności (w tym wie-
rzytelności spornych). Kolej-
nym istotnym elementem jest 
podpisanie umowy z doradcą 
restrukturyzacyjnym, który 
pomoże dłużnikowi zawrzeć 
układ z wierzycielami oraz zo-
stanie jego nadzorcą. W Polsce 

jest obecnie 1440 doradców 
restrukturyzacyjnych.

- Doradca restrukturyza-
cyjny bierze na siebie jeszcze 
większą odpowiedzialność za 
pomyślny przebieg i zakoń-
czenie postępowania. Jednak 
istotne wyłączenie sądu z tej 
procedury z pewnością przy-
spieszy jej bieg i ograniczy 
koszty. W wielu sytuacjach 
będzie to ostatnia deska ra-
tunku. – mówi Szymon Mojze-
sowicz z firmy doradczej Lege 
Advisors.

Po pomyślnym głosowaniu 
nad układem przez wierzycieli 
(większość, czyli 2/3 łącznej 
wartości wierzytelności oraz 

ponad połowa głosujących), 
nadzorca składa wniosek do 
sądu o zatwierdzenie układu. 
Po jego zatwierdzeniu zaczy-
na się realizacja zapisanych 
ustaleń. W przypadku nie 
wpłynięcia do sądu wniosku 
o zatwierdzenie układu w cią-
gu 4 miesięcy, postępowanie 
jest umarzane.

Uproszczone postępowa-
nie restrukturyzacyjne ma 
zapewnić ochronę dłużni-
ka przed egzekucją majątku 
(także wierzytelności za-
bezpieczonych rzeczowo). 
Ochrona taka będzie możliwa 
tylko przez 4 miesiące. W tym 
czasie wierzyciele nie mogą 

wypowiedzieć ważnych dla 
funkcjonowania firmy umów, 
np.: najmu, dzierżawy, leasin-
gu, kredytu. Krótko mówiąc, 
dłużnik ma w tym postępowa-
niu 4 miesiące na porozumie-
nie się z wierzycielami.

Ustawodawca nie zapomniał 
także o interesie wierzycieli. 
Istotne decyzje związane z ma-
jątkiem firmy (przeniesienie 
własności, obciążenie hipote-
ką, zastawem) lub umowami 
(kredyty, pożyczki) nie będą 
mogły być zrealizowane bez 
zgody doradcy restruktury-
zacyjnego. Ma to być forma 
kontroli nad próbami m.in. 
wyprowadzenia z przedsiębior-
stwa dużego majątku.

- Dobrym rozwiązaniem jest 
zapis, który mówi, że w przy-
padku otwarcia postępowania 
w złej wierze, wierzycielowi 
przysługuje prawo do rosz-
czenia. Co więcej, wierzyciele 
mogą też wnieść do sądu wnio-
sek o uchylenie skutków ogło-
szenia postępowania (m.in. 
ochrony dłużnika), jeżeli pro-
wadzą one do pokrzywdzenia 
wierzycieli. – tłumaczy Szy-
mon Mojzesowicz.

Uproszczone postępowa-
nie restrukturyzacyjne jest 
rozwiązaniem czasowym, 
przewidzianym w prawie do 
czerwca 2021 roku. Z pewno-
ścią o jego skuteczności (lub 
nie) przekonamy się już pod 
koniec wakacji.

Więcej informacji u Eksper-
ta ds. Restrukturyzacji, Prze-
mysława Furmanka, kontakt:
przemyslaw.furmanek@legeadvisors.pl

Źródło: Lege Advisors, 
Marcin Majerek

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Przemysław Furmanek
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Palący problem suszy

Eksperci w całym kraju alar-
mują - susza nie jest już tylko 
ponurą wizją przyszłości. To 
realne zagrożenie dla miliona 
rolników i wszystkich miesz-
kańców Polski. Jeśli sytuacja 
się nie zmieni, to niedobór 
wody w całym kraju może 
spowodować nie tylko kata-
strofę klimatyczną, ale również 
krach gospodarczy. W tym sa-
mym czasie energetyka kon-
wencjonalna pochłania blisko 
70% krajowego zapotrzebowa-
nia na wodę. Dla porównania, 
w Unii Europejskiej średnie 
zużycie wody na potrzeby 
energetyki węglowej wynosi 
13,7%, a światowe 6,8%. Są 
to wartości ponad 10-krotnie 
mniejsze, niż te w Polsce.

Okres suszy to także wła-
ściwy moment na rozpoczęcie 

długofalowych działań infor-
macyjnych oraz zwrócenie 
uwagi opinii publicznej na 
problem, z którym się mierzy-
my. Ministerstwo Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
rozpoczęło akcję pod nazwą 
„Stop suszy!” apelując o racjo-
nalne gospodarowanie wodą. 
Swoją szansę powinny także 
wykorzystać Odnawialne 
Źródła Energii, które wyko-
rzystując kilkadziesiąt razy 
mniej zasobów wodnych są 
nadzieją na lepszą i stabilniej-
szą przyszłość.

W pierwszej kolejności su-
szę odczuwają rolnicy, choć 
to oni zużywają najmniej 
wody spośród wszystkich 
gałęzi gospodarki. I to wła-
śnie sektor rolniczy może 
mieć odpowiedź na lokalne 

poprawienie sytuacji. Bioga-
zownie, bo to o nich mowa, 
wykorzystują nieporównywal-
nie mniej wody niż energetyka 
węglowa. „Nie ulega wątpli-
wości, że biogazownie rolni-
cze są tymi instalacjami, które 
w porównaniu do instalacji 
konwencjonalnych zużywają 
zdecydowanie mniej wody nie-
zbędnej do produkcji energii. 
Do wyprodukowania 1MWh 
energii biogazownie zużyły 
0,132m3. Natomiast jedna elek-
trownia węglową, w zależno-
ści od technologii i sposobu 
chłodzenia, zużywa średnio 
od 0,95 do 2,60m3 wody na 
1MWh.” – wyjaśnia Anita Bed-
narek, kierownik ds. Energii 
w Goodvalley. Aby zobrazować 
to zjawisko, warto dodać, że 
przeciętna elektrownia wę-
glowa zużywa przez 3 minuty 
taką ilość wody, jaka mieści się 
w basenie olimpijskim, czyli 
ok. 2.500 m3. Taki wolumen 
8 biogazowni rolniczych w Go-
odvalley zużywa przez ponad 
4 miesiące. Ekspertka tłuma-
czy również na czym polega 
przewaga instalacji biogazo-
wej. „Przede wszystkim do 
chłodzenia naszych silników 
wykorzystujemy wyemitowane 

przez biogazownie ciepło, 
którego zdecydowana więk-
szość przesyłana jest na cele 
grzewcze. Jest to proces od-
wrotny niż w standardowych 
elektrowniach.”

Elektrownie węglowe mają 
nieprawdopodobny wpływ na 
suszę. W okresach letnich ob-
niża się poziom rzek i innych 
zbiorników wodnych, a doda-
jąc do tego problemy klima-
tyczne, takie jak bezśnieżne 
zimy i niskie opady w okre-
sie wiosennym, mamy prze-
pis na prawdziwą katastrofę. 
„Bez wątpienia transformacja 
energetyczna w Polsce musi 
nadejść szybciej niż planowa-
liśmy. Zużycie wody jest także 
ściśle powiązane z czystością 
powietrza, ponieważ zużycie 
1m3 wody to emisja wielkości 
0,7kg CO2. Dlatego tak ważna 
jest racjonalna polityka i prze-
widywalne wsparcie ze strony 
państwa dla rozwoju OZE.” – 
podsumowuje Grzegorz Bro-
dziak, Dyrektor Zarządzający 
Goodvalley.

Źródło: Prelite PR, 
Wojciech Jędrych

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Susza nie jest już tylko ponurą wizją przyszłości.

W Puławach rusza wytwórnia nawozów granulowanych

Zdolności produkcyjne 
dwóch nowych linii wynoszą 
łącznie 2,6 tys. ton nawozów 
na dobę (do 820 tys. t rocz-
nie). Granulowana saletra 
amonowa i saletrzak pozwolą 
zaspokoić rosnące zapotrze-
bowanie ze strony rolnictwa 
wielkoobszarowego.

Budżet zakończonej inwe-
stycji wyniósł 430 mln zł. Linia 
produkcyjna saletry amonowej 

granulowanej (AN - 32% N) 
może wytwarzać 1200 t na 
dobę, a linia saletrzaku (CAN 
- 27% N) - 1400 t na dobę. 
Poza instalacjami produkcyj-
nymi projekt obejmował bu-
dowę obiektów logistycznych 
i towarzyszących przeznaczo-
nych do rozładunku i przerób-
ki surowca oraz pakowania 
i magazynowania gotowych 
produktów.

Stosowanie nawozu w for-
mie granulek o większej średni-
cy, dzięki szerszemu zasięgowi 
rozrzutu umożliwiającemu sze-
roki wysiew, wpływa na popra-
wę efektywność, szczególnie 
w gospodarstwach o dużej 
powierzchni. Ten rodzaj pro-
duktu jest preferowany przez 
odbiorców zagranicznych, 
a w związku z postępującym 
procesem konsolidacji gruntów 
w Polsce, prognozowany jest 
ciągły wzrost zapotrzebowania 
również na naszym rynku.

- To ważna inwestycja dla 
Puław i całej Grupy Azoty. 
Jako sprawdzony partner 
polskich rolników musimy 
odpowiadać na ich potrzeby, 
dlatego cały czas poszerzamy 
ofertę produktową i podno-
simy jakość naszych wyro-
bów. Co należy podkreślić, 
wszystkie nasze inwestycje, 
w tym również uruchamiana 

właśnie wytwórnia, są plano-
wane i realizowane pod kątem 
korzystnego wpływu na śro-
dowisko i klimat – podkreśla 
dr Wojciech Wardacki, prezes 
Grupy Azoty.

Wykorzystanie w nowej 
wytwórni procesu granulacji 
mechanicznej umożliwia wy-
twarzanie nawozów o znacz-
nie bardziej zróżnicowanym 
składzie niż w stosowanej 
dotychczas granulacji wie-
żowej. Produkcja jest też bar-
dziej przyjazna dla środowiska 
i bezpieczniejsza, podobnie jak 
transport wytworzonych nawo-
zów. Po zakończeniu w 2021 r. 
modernizacji i rozbudowie 
instalacji kwasu azotowego 
Grupa Azoty „Puławy” będzie 
najnowocześniejszym komplek-
sem azotowym w Europie.

Źródło: Rzecznik 
Prasowy Grupy Azoty

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Grupa Azoty „Puławy” rozpoczęła rozruch mechaniczno-technologiczny 
wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

R E K L A M A
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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
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Major z rozszerzoną rejestracją
Major 300 SL, przeznaczony 

do stosowania w rzepaku ozi-
mym, pszenicy ozimej i bura-
ku cukrowym. Jak informuje 
firma INNVIGO, producenci 
rolni będą teraz mieli możli-
wość używania preparatu 
w rzepaku ozimym również 
jesienią – w zabiegach poje-
dynczych lub w mieszaninach 
zbiornikowych.

To herbicyd, którego sub-
stancją czynną jest chlopyralid 
– związek z grupy pochodnych 
kwasów karboksylowych. Jego 
działanie polega na hamowa-
niu hormonów roślinnych 
odpowiedzialnych za wzrost 
roślin i zakłócaniu ich proce-
sów fizjologicznych. Produkt 
eliminuje m.in. chabra bła-
watka, marunę bezwonną, 

gwiazdnicę pospolitą i przy-
tulię czepną, przy czym wy-
kazuje najwyższą skuteczność 
wobec młodych, intensywnie 
rosnących chwastów (od fazy 
2-3 liści do fazy rozety).

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Ochrona herbicydowa 
rzepaku ozimego

Rezygnacja z jesiennej ochrony 
herbicydowej na rzecz wiosennej, 
to poważny błąd, który bardzo 
często popełniają plantatorzy 
rzepaku ozimego.

Niestety takie podejście do 
ochrony plantacji rzepaku, może 
się zemścić na wiosnę, ponieważ 
chwasty mając dogodne warunki 
do szybkiego skiełkowania, łatwiej 
osiągają odpowiedni rozwój nie-
zbędny do dobrego przezimowa-
nia. Natomiast roślina uprawna już 
na starcie ma poważny problem 
z konkurowaniem o życiodajną 
przestrzeń z chwastami.

Przed samym siewem rzepaku 
ozimego

Po starannym doprawieniu pola 
ale przed siewem rzepaku ozimego 
plantator ma do dyspozycji jedynie 
scz. o nazwie napropamid, która 
wchodzi w skład kilku herbicy-
dów (np. Devrinol 450 SC, Baristo 
500 SC, Inventor 500 SC, Wicher 
500 SC, Cozamid). Niewątpliwą 
zaletą tej substancji jest to, że jest 
aktywowana nawet przy minimal-
nej zawartości wody w glebie. Wa-
runkiem jednak jej skutecznego 
działania jest wymieszanie z glebą 
na głębokość około 2-3 cm. Nie 
zastosowanie się do tego zalecenia 
spowoduje, że napropamid bardzo 
szybko się rozkłada pod wpływem 
promieni słonecznych, wtedy jego 
działanie chwastobójcze jest bar-
dzo mocno ograniczone.

Do kilku dni po siewie rzepa-
ku ozimego

Najlepsze rezultaty dają zabiegi 
doglebowe przeprowadzone do 
3 dni po siewie, które bardzo do-
brze ograniczają konkurencję ze 
strony chwastów już od momentu 
ich wschodów. Substancje dogle-
bowe z reguły działają skuteczniej 
na niektóre gatunki chwastów, 
w porównaniu do oprysków na-
listnych, ale przy założeniu, że 
występuje odpowiednia wilgot-
ność gleby. Pamiętajmy, że ter-
min przedwschodowy-doglebowy 

aplikacji herbicydów bardzo często 
obarczony jest pewnym ryzykiem, 
gdyż ze względu na możliwość wy-
stąpienia w tym czasie niedobo-
rów wody w warstwie ornej gleby, 
środki te mogą mieć ograniczone 
spektrum działania lub po pro-
su nie będą działały. Co w takim 
przypadku może zrobić plantator? 
W warunkach długotrwałej suszy 
plantator powinien wykonać za-
bieg późnym wieczorem lub nawet 
nocą. Wykorzystując w ten sposób 
pojawiającą się rosę, która ułatwi 
związanie s.cz. herbicydu z glebą.

Chlomazon (np. Boa 360 CS, 
Clomazon 480 EC, Efector 360 CS, 
Hadar 360 CS, Kilof 480 EC, 
Marqis 360 CS, Reactor 480 EC, 
Szabla 480 EC), który zaliczany 
jest do inhibitorów biosyntezy ka-
rotenoidów. Działa na chwasty 
głównie w okresie od momentu 
ich kiełkowania do fazy pierw-
szych liści.

Metazachlor (np. Butisan 
500 SC, Dakota 500 SC, Naspar 
500 SC, Parsan 500 SC, Rapsan 
500 SC, Rexxan SC), który jest za-
liczany do inhibitorów biosyntezy 
kwasów tłuszczowych, a pobie-
rany jest głównie przez korzenie 
i hypokotyl wrażliwych gatunków 
chwastów.

Dimetachlor (np. Teridox 
500 SC) to kolejna s.cz., która za-
liczana jest do związków z grupy 
chloroacetanilidów. Pobierany jest 
głównie przez pędy kiełkujących 
nasion chwastów, jak również 
w mniejszym stopniu przez ich 
korzenie.

Petoksamid (np. Conan 600 EC, 
Koban 600 EC), który zaliczany 
jest do związków z grupy chlo-
roacetamidów. Pobierany jest 
głównie przez siewki kiełkujących 
nasion chwastów, powodując za-
hamowanie ich wzrostu i rozwoju.

Najsk ute c z n ie j s z e  s ą 
mieszaniny!

Najłatwiejsze w aplikacji są 
gotowe fabryczne mieszaniny 

różnych s.cz., wchodzące w skład 
jednego herbicydu, np. Altiplano 
Dam, Colzamid Top, Command 
Top 375 CS, DevrinolTop 375 CS 
(chlomazon + napropamid), Pro-
nap Extra 430 EC, Brasan 540 EC 
(dimetachlor + chlomazon), Nero 
424 EC (chlomazon + petoksa-
mid), Butisan Star 416 SC, Im-
presco 416 SC, Permuson 416 SC, 
Sultan Top 500 SC, Tazachmer 
500 SC (metazachlor + chino-
merak), Butisan Duo 400 EC, 
Springbok (metazachlor + dimete-
namid-P), Kalif Mega 283 SE, Kalif 
Mega 283 ZC, Nimbus 283 SE 
(chlomazon + metazachlor), Bu-
tisan Mix, Butisan Pro, Tanaris 
(chinomerak + dimetenamid-P), 
Colzor Trio 405 EC, Colzor Syn 
Tech (dimetachlor + chlomazon + 
napropamid) czy Butisan Star Max 
500 SE, Butisan Avant, Nimbus 
Gold (metazachlor + chinomerak 
+ dimetenamid-P).

Ponadto istnieje możliwość spo-
rządzenia mieszaniny samemu, są 
to tzw. mieszanki zbiornikowe, 
składające się z dwóch czy trzech 
herbicydów, np. Command 360 CS 
+ Devrinol 450 SC (chlomazon 
+ napropamid), Teridox 500 EC 
+ Kilof 480 EC (dimetachlor + 
chlomazon), Kliner 600 EC + 
Reactor 360 CS (petoksamid + 
chlomazon), Chlomazon 480 EC 
+ Znachor 500 SC (chlomazon + 
metazachlor) czy Baristo 500 SC 
+ Efector 360 CS + Metax 500 SC 
(napropamid + chlomazon + 
metazachlor).

Jesienne odchwaszczanie rzepaku ozimego w obecnej 
technologii produkcji to konieczność!

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Zabezpieczanie nasion rzepaku

Stosowanie zabezpieczonych 
nasion, przynajmniej z zapra-
wą fungicydową to już jest 
działanie standardowe. Mini-
malizuje ryzyko negatywnego 
wpływu infekcji chorobami 
grzybowymi w okresie wscho-
dów rzepaku. Tym samym 

zapewnia zdrowy i wolny od 
patogenów początek wegeta-
cji. Kolejnym stopniem zabez-
pieczenia jest użycie również 
środka owadobójczego, który 
chroni rośliny przed szkodni-
kami atakującymi we wcze-
snym okresie wzrostu roślin 

oraz ogranicza szkody przez 
nie powodowane.

Zaprawianie jako pierw-
szy zabieg agrotechniczny 
w uprawie rzepaku ma zna-
czący wpływ na jesienny roz-
wój roślin, ich wigor, lepsze 
zimowanie i w konsekwencji 
na wykształcenie plonu.

W przypadku rzepaku zapra-
wianie nasion jest szczególnie 
istotne. Uprawa ta związana 
jest ze stosunkowo dużym 
ryzykiem produkcyjnym. 
Oprócz chorób i szkodników, 
dość dużym zagrożeniem jest 
niekorzystny przebieg warun-
ków pogodowych. Wyjątkowo 
groźne są jesienne susze, z któ-
rymi rolnicy zmagają się od 
lat. Niedobór wody w okresie 

kiełkowania może przyczynić 
się do opóźnienia wschodów, 
a w przypadku wystąpienia 
takiego deficytu łącznie z silną 
presją ze strony patogenów, 
do całkowitego ich braku. 
Zastosowanie zapraw niwe-
luje skutki tego sprzężenia 
i poprawia bezpieczeństwo 
uprawy już na samym star-
cie. Siewki w dobrej kondycji 
lepiej poradzą sobie ze stresem 
suszy. Nasilenie występowa-
nia poszczególnych agrofagów 
zależy przede wszystkim od 
przebiegu warunków pogo-
dowych. Dlatego też trudno 
przewidzieć z wyprzedzeniem, 
który z nich okaże się najgroź-
niejszy w nadchodzącym se-
zonie. Największe zagrożenie 

dla młodych roślin rzepaku 
stanowią: zgorzele siewek, 
sucha zgnilizna kapustnych, 
czerń krzyżowych i mączniak 
rzekomy. Warto zdecydować 
się na zakup zaprawy, która za-
bezpieczy siewki przed całym 
ich spektrum.  Takiej, która 
zapewnia kontrolę kluczowych 
chorób występujących w okre-
sie wschodów. Warto wybrać 
fungicyd, który wykazuje dwa 
mechanizmy działania: aktyw-
ność systemiczną i wgłębną. 
Skutecznym rozwiązaniem jest 
połączenie dwóch substancji 
aktywnych: fluopilkolidu 
i fluoksastrobiny.

Nie mniejszym zagrożeniem 
dla młodych roślin rzepaku są 
szkodniki, przede wszystkim 
pchełki i śmietki. Interesują-
cym rozwiązaniem, dostępnym 
po raz pierwszy w tym roku 
na rynku, jest wybór nasion 
zaprawionych preparatem 
Buteo Start. Flupyradifuron 
zawarty w jej składzie to nowa 
substancja chemiczna, niewy-
stępująca dotąd w żadnej innej 
zaprawie na świecie. Inspiracją 
dla stworzenia produktu był 
naturalnie występujący zwią-
zek – stemofolina. Flupyradifu-
ron oddziałuje selektywnie na 
określone gatunki szkodników. 
W zakresie rejestracji środka 
znajdują się pchełki ziemne, 
pchełka rzepakowa oraz śmiet-
ka kapuściana. Zwalczając 
szkodniki, produkt wpływa 

na prawidłowe wschody rze-
paku, zapewniając planta-
torom niezawodne wsparcie 
w zwalczaniu specyficznych 
szkodników. Zaprawa spełnia 
wysokie europejskie standardy 
bezpieczeństwa środowiska, 
uwzględniając w tym bezpie-
czeństwo owadów pożytecz-
nych, nie tylko zapylaczy. To 
innowacyjna, kompleksowo 
działająca zaprawa w ochronie 
roślin rzepaku przed kluczo-
wymi szkodnikami wczesnego 
okresu rozwoju.

Zaprawianie nasion jest naj-
bardziej oszczędną, bezpieczną 
i efektywną metodą ochrony. 
Pozwala przy zastosowaniu 
niewielkiej ilości środka che-
micznego zapewnić bezpieczny 
wzrost roślin w początkowym 
okresie ich rozwoju. Jest to me-
toda przyjazna środowisku – 
minimalizująca chemizację 
gleb i liczbę wykonywanych 
zabiegów ochronnych.

Wysokiej jakości kwalifi-
kowany materiał siewny, od-
powiednio zaprawiony jest 
podstawowym czynnikiem 
determinującym uzyskanie 
satysfakcjonujących plonów. 
Warto zatem nie tylko zasta-
nowić się nad wyborem pod 
nowe zasiewy wysoko i wier-
nie plonujących odmian, ale 
także zanalizować wybór za-
praw, którymi materiał siewny 
miałby zostać zabezpieczony.

Anna Rogowska

Zaprawianie nasion to efektywny i rentowny sposób zabezpieczenia plonu.

Jaką odmianę 
rzepaku wybrać?

Z roku na rok rośnie zain-
teresowanie uprawą odmian 
mieszańcowych. W hodowli 
hybryd wykorzystuje się zja-
wisko heterozji, którego pod-
stawą jest bujność mieszańców 
uwidaczniająca się między in-
nymi wysokim potencjałem 
plonowania. Dodatkowo hy-
brydy lepiej adaptują się do 
lokalnych warunków upra-
wowych, charakteryzują się 
lepszą zdrowotnością oraz po-
siadają unikalne cechy, takie 
jak: podwyższoną odporność 

na pękanie łuszczyn i osypy-
wanie się nasion oraz wyższą 
tolerancję na stresowe warun-
ki uprawy (przymrozki, susze, 
podtopienia). Ponadto odmiany 
mieszańcowe, ze względu na 
możliwość tworzenia większej 
liczby produktywnych rozga-
łęzień bocznych, wysiewa się 
w mniejszym zagęszczeniu niż 
odmiany populacyjne. Oczy-
wiście odmiany liniowe wciąż 
mają swoich zwolenników. 
Wybierane są przez rolników, 

Powodzenie w produkcji rzepaku 
ozimego jest wypadkową wielu 
czynników.

c.d. art. na str. 5
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którzy nie prowadzą zintensy-
fikowanej produkcji, często na 
słabszych stanowiskach gle-
bowych. Tradycyjne odmiany 
sprawdzają się przy wczesnym 
siewie, są bowiem tolerancyjne 
na przyspieszony jego termin.

Producenci rzepaku oczeku-
ją odmian wysoko i wiernie 
plonujących, tolerancyjnych na 
choroby, odpornych na wyle-
ganie i osypywanie się nasion 
przed i w trakcie zbioru. Waż-
ny jest także sposób zabezpie-
czenia kwalifikatu. Zaprawa 
nasienna ma istotny wpływ na 
jesienny rozwój roślin, ich wi-
gor, lepsze zimowanie i w kon-
sekwencji na „zbudowanie” 
plonu. Standardem jest użycie 
zaprawy fungicydowej. Wyż-
szym stopniem zabezpieczenia 

jest zastosowanie preparatu 
insektycydowego, który chroni 
siewki roślin przed szkodni-
kami oraz ogranicza szkody 
przez nie powodowane.

Zdrowotność jest prioryte-
tem. W ostatnim czasie, oprócz 
zwiększenia poziomu toleran-
cji na najczęściej występujące 
w uprawie rzepaku choroby, 
coraz większego znaczenia na-
bierają odmiany tolerancyjne 
na choroby, których nie można 
zwalczyć przy pomocy środ-
ków ochrony roślin. Reakcje na 
pojawienie się nowego zagroże-
nia w uprawach widać świetnie 
na odmianach tolerancyjnych 
na wirusa żółtaczki rzepy.

Wirus żółtaczki rzepy sto-
sunkowo niedawno zaczął 
masowo porażać plantacje 
rzepaku. Dopiero od kilku lat 

mamy do czynienia z infekcja-
mi, które w znaczący sposób 
redukują plon i obniżają za-
wartość tłuszczu w nasionach. 
Wektorem, który przenosi ten 
patogen jest przede wszyst-
kim mszyca brzoskwiniowa. 
Ochrona plantacji przed tym 
szkodnikiem jest dość ograni-
czona, gdyż brakuje insektycy-
dów o działaniu układowym. 
Stosując preparaty działające 
kontaktowo, z uwagi na sposób 
żerowania szkodnika (dolna 
strona liści), redukujemy jedy-
nie populację, a nie pozbywa-
my się problemu. Efektywnym 
sposobem walki z tą chorobą 
jest wybór odmian tolerancyj-
nych. Przykładem takiej jest 
DK Excited. Łączy ona w sobie 
bardzo wysoki i stabilny po-
ziom plonowania oraz bardzo 

dobre cechy jakościowe. Od-
miana ta w Doświadczeniach 
Rejestrowych COBORU w roku 
2019 osiągnęła plon wyższy 
od wzorca o prawie 1 t/ha 
przy wyższej o 1% zawar-
tości tłuszczu w nasionach. 
Ponadto posiada bardzo sil-
ny wigor jesienny, wysoką 
odporność na suchą zgnili-
znę kapustnych (gen RLM-
7), podwyższoną odporność 
na pękanie łuszczyn i osypy-
wanie się nasion oraz cechę 
tolerancji na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV). Charakteryzuje 
się również bardzo dobrą zi-
motrwałością. Nasiona tej od-
miany posiadają kompleksowe 
zabezpieczenie – zaprawione są 
preparatem insektycydowym 
i fungicydowym.

Anna Rogowska

c.d. art. ze str. 4
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Odmiany pszenżyta ozimego

Areał uprawy pszenżyta 
ozimego w ostatnich sezo-
nach wynosił około 1,1 mln 
ha Od wielu lat największy 
udział pszenżyta ozimego 
w sezonie wskazuje się dla 
województw: wielkopolskie-
go oraz mazowieckiego.

Pszenżyto ozime jest pora-
żane głównie przez: mącznia-
ka prawdziwego, rdzę żółtą, 
rdzę brunatną, septoriozę liści 

oraz fuzariozę kłosów. Poraża-
nie powierzchni roślin przez 
patogeny ogranicza efektyw-
ność fotosyntezy. Finalnie 
rośliny cechują się słabszym 
wigorem. Plon jest niższy, 
ziarniaki drobniejsze. Najwięk-
szą odpornością na mącznia-
ka prawdziwego cechują się 
odmiany: Pizarro, Orinoko, 
Medalion, Toro, Dolindo, na 
rdzę żółtą: SU Liborius, Borwo, 

Tulus, Twingo, na rdzę brunat-
ną: Borwo, Belcanto, Corado, 
Dolindo, na rynchosporiozę: 
Corado, Borwo, na septoriozę 
liści: Sekret, Belcanto, Borwo 
natomiast na fuzariozę kło-
sów: Corado oraz Belcanto. 
Uzyskały one najwyższe noty 
w skali 9º.

Ulewne deszcze, wysokie 
nawożenie azotem oraz grad 
to najczęstsze przyczyny 

wylegania roślin. W celu 
ograniczenia strat ziarna war-
to dobierać niższe odmiany 
z podwyższoną odpornością. 
Wśród zarejestrowanych od-
mian najwyższa odpornością 
na wyleganie cechują się np. 
Festino, Sekret oraz Tadeus. 
Obniżona jakość ziarna pszen-
żyta często jest efektem pora-
stania. W ostatnim trzyleciu 

Pszenżyto w strukturze zasiewów zbóż wraz z mieszankami stanowi 
średnio 17%.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2020
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Meloman 2018 2016 2017 2017 2016 2017 2016 2016 2017 2016 2016 2017 2017 2016 14
Kasyno 2020 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2019 2019 11
Sekret 2019 2019 2020 2020 2019 2019 2019 2018 2019 2020 10
Tadeus 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2019 9
Porto 2019 2020 2020 2019 2020 2020 2020 2020 8

Carmelo 2020 2020 2020 2020 2020 2020 6
Orinoko 2020 2020 2020 2020 2019 2020 6
Trapero 2017 2018 2017 2017 2017 2017 6
Avokado 2020 2017 2019 2018 2019 5
Borowik 2015 2014 2014 2013 2013 5

Lombardo 2018 2019 2017 2017 2018 5
Panteon 2017   2019                 2020 2018 2017 5
Temuco 2020 2020 2020 2019 2020 5
Belcanto 2020 R 2020 R 2020 R 2020 R 4
Octavio 2019 2020 2019 2020 4
Rotondo 2017 2017 2017 3
Subito 2015 2015 2014 3
Rufus 2019 2019 2
Trefl 2017 2019 2

Fredro 2013 1
Tomko 2015 1
Tulus 2012 1

Razem 4 9 8 6 7 6 9 8 7 9 8 10 9 4 7 5
2020R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2019

c.d. art. na str. 6
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Vibrance Duo 050 FS
Na rynku właśnie pojawiła 

się ciekawa nowość – srebrne 
nasiona zbóż chronione zapra-
wą Vibrance Duo 050 FS firmy 
Syngenta. Swój nietypowy kolor 
zawdzięczają specjalnemu poli-
merowi firmy Aegilops, a same 
nasiona powstały we współ-
pracy z Wronkowski Nasiona.

Vibrance Duo 050 FS to za-
prawa zbożowa do stosowania 
w uprawach jęczmienia jarego, 
owsa, pszenicy jarej, pszeni-
cy ozimej, pszenżyta ozimego 
i żyta ozimego. Dzięki połą-
czeniu dwóch substancji czyn-
nych – sedaksan i fludioksonil 
– skutecznie walczy z takimi 

chorobami jak głownia pylą-
ca, śnieć cuchnąca czy pleśń 
śniegowa zbóż i traw.

Zaprawa ta pozwala uzy-
skać dowolny kolor nasion, 
co z pewnością docenią firmy 
z branży nasiennej. Dlaczego 
producenci zdecydowali się na 
nietypowe srebro? „Chcemy 

w dość przewrotny sposób po-
kazać, że wygląd nasion nie 
jest najważniejszy. Kolor, choć 
cieszy oko i skłania do podjęcia 
decyzji zakupowej, ma znacze-
nie drugorzędne. Sam kolor 
nie daje gwarancji, że mamy 
do czynienia z preparatem 
oryginalnym, o sprawdzonej 

jakości. Najistotniejszy jest 
skład chemiczny zaprawy, sku-
teczność jej działania, zakres 
rejestracji i bezpieczeństwo dla 
rolnika i środowiska.” – tłuma-
czy Simon Ripaud, Marketing 
Manager w firmie Syngenta.

Warto dodać, że polimer 
użyty w zaprawie nie tylko 

zapewnia oryginalny wygląd 
nasion, ale i poprawia przyle-
ganie samej zaprawy do poje-
dynczych ziarniaków. Ma to 
niebagatelny wpływ na ochro-
nę zbóż oraz bezpieczeństwo 
stosowania produktu.

Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Srebrne nasiona na złote plony? To możliwe!

najwyższą odporność stwier-
dzono dla odmian: Avokado, 
Orinoko, Sekret oraz Carmelo.

Corocznie producenci stają 
przed trudnym wyborem od-
miany. Ze względu na zróżni-
cowanie glebowo-klimatyczne 
kraju bardzo pomocny  w pod-
jęciu trafnej decyzji jest prze-
gląd List Odmian Zalecanych 
(LOZ). To zestawienia przydat-
ności do uprawy poszczegól-
nych odmian na terenie kraju.

Najczęściej polecanymi od-
mianami są: Meloman, Kasy-
no oraz Sekret. Przydatność 
poszczególnych odmian do 
uprawy w wybranych woje-
wództwach ujęto w tabeli nr 1.

Dobór wysokiej jakości ma-
teriału siewnego jest bardzo 
istotny w powodzeniu uprawy. 
Materiał kwalifikowany pszen-
żyta ozimego był rozmnażany 
w ostatnim sezonie na 14,2 tys.
ha. Największy udział w kwla-
ifikacji nasiennej miały od-
miany: Meloman – 10,0 %, 
Orinoko – 9,8%, Rotondo – 
9,2%, Trapero – 7,2%, Octavio 
– 6,4% oraz Belcanto – 5,8%.

W ostatnich sezonach aura 
nie była sprzyjająca. Długo-
trwałe niedobry wody ogra-
niczyły realizację potencjału 
plonotwórczego odmian. De-
ficyt wody w ostatnim sezo-
nie odnotowano już w marcu. 
Pobieranie składników pokar-
mowych było utrudnione. 
Niedobory wody w przewa-
żającej części kraju zostały 
uzupełnione  w maju. Brak 
opadów w czerwcu oraz lip-
cu w połączeniu z wysokimi 
temperaturami skrócił okres 
nalewania ziarna.

W ramach Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmia-
nowego (PDO) doświadczenia 
z pszenżytem ozimym prowa-
dzone są na dwóch poziomach 
agrotechniki: przeciętnym - a1 
i wysokim - a2. Wysoki po-
ziom agrotechniki wyróżnia 

się zwiększonym nawoże-
niem azotowym o 40 kg/ha 
w stosunku do przeciętne-
go poziomu, stosowaniem 
dolistnych preparatów wie-
loskładnikowych, ochroną 
przed wyleganiem oraz cho-
robami. W ostatnim sezonie 
w ramach badań PDO badano 
30 odmian pszenżyta ozimego 
w 60 punktach badawczych na 
terenie całego kraju.

Odmianami wzorcowymi 
w ostatnim sezonie były: Bel-
canto, Meloman oraz Porto.

Plony odmian wzorcowych 
w sezonie 2018/2019 były 
wyższe niż w sezonie po-
przednim. Na przeciętnym 
poziomie agrotechniki (a1) plon 
wyniósł 80,7 dt z ha, nato-
miast na  wysokim poziomie 
(a2) 89,9 dt z ha. Największe 
plony w ostatnim trzyleciu na 
poziomie a1 odnotowano dla 
odmian: Medalion, Belcanto, 
SU Liborius, Corado, Porto, 
Meloman, natomiast na a2 
dla: SU Liborius, Belcanto, 
Medalion, Corado, Tadeus 
oraz Meloman.

Pszenżyto uprawia się głów-
nie z przeznaczeniem na paszę. 
Krajowy rejestr (KR) obecnie 
liczy 45 odmian pszenży-
ta ozimego. Zarejestrowano 
36 kreacji polskich oraz 9 za-
granicznych. W 2020 roku do 
KR wpisano 2 nowe odmiany: 
Medalion oraz Corado. Wysoki 
potencjał plonowania jest od 
lat głównym celem hodowców. 
Ponadto szczególnie istotna 
jest zadowalająca zimotrwa-
łość, odporność na choroby, 
tolerancja niskiego pH oraz 
wartość użytkowo-rolnicza. 
W tabeli nr 2 zaprezentowa-
no wykaz odmian z Krajowe-
go rejestru wraz z wynikami 
wartości rolniczo-użytkowej.

Mgr inż. Katarzyna Drążkiewicz
COBORU

Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 5

Tabela 2. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenżyta ozimego (wg COBORU)
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dt z ha Skala 9º g cm Skala 9º

Agostino 2011 78,7 91,1 3 7,7 7,9 8,2 8,0 7,3 7,2 7,9 8,0 43,8 95 7,6 5 5 6

Avocado 2016 79,8 90,7 5,5 7,6 8,0 8,4 8,4 7,9 7,3 8,0 8,2 45,1 122 7,1 6 4 4

Belcanto 2018 82,7 93,1 5,5 7,5 7,4 8,5 8,6 8,1 7,7 7,2 8,4 43,6 110 7,5 5 4 5

Borowik 2011 77,4 89,8 5 7,5 7,3 7,8 7,8 7,8 7,1 7,5 8,1 48,6 128 7,7 4 5 5

Borwo 2008 76,6 85,6 6 8,1 7,2 8,7 9,0 8,4 7,7 7,6 8,2 43,6 100 7,2 4 5 5

Carmelo 2017 79,8 90,2 6 7,5 7,7 7,7 8,1 7,9 7,1 7,1 7,9 49,5 111 7,8 6 5 5

Corado 2020 82,4 91,9 5,5 7,2 8,0 8,5 8,6 8,5 7,6 7,9 8,5 43,8 103 7,5 4 4 5

Dolindo 2019 80,7 89,2 5,5 7,7 8,2 8,5 8,3 7,9 7,4 7,5 8,1 40,1 100 7,3 5 1 5

Festino 2016 79,3 86,2 4 7,6 7,9 8,0 8,7 8,1 7,5 7,4 8,1 43,2 99 8,0 5 3 6

Fredro 2010 75,7 89,5 4,5 7,2 6,1 7,3 7,7 7,9 6,8 7,8 7,9 43,6 113 7,3 5 6 5

Kasyno 2016 80,1 90,8 5,5 7,4 7,2 8,4 8,6 8,1 7,6 7,5 8,0 46,4 102 6,6 5 2 5

Lombardo 2015 77,5 90,6 5 7,6 7,4 7,1 8,1 8,0 6,9 7,9 8,2 43,8 103 7,0 5 4 5

Maestozo 2011 78,5 88,2 4 7,5 7,5 8,4 7,5 7,9 7,1 7,8 8,0 41,6 118 6,5 5 5 5

Medalion 2020 83,5 93,1 5,5 7,6 8,2 8,4 8,3 8,2 7,3 7,8 8,1 46,5 112 7,3 5 4 5

Meloman 2014 81,3 91,3 5,5 7,6 8,1 8,3 8,4 8,0 7,4 7,5 8,1 42,4 110 7,4 5 3 5

Octavio 2017 79,0 90,1 6 7,5 7,2 7,7 8,4 8,0 7,0 7,8 8,1 39,9 103 7,4 5 2 5

Orinoko 2017 79,5 90,6 6 7,5 8,3 8,1 8,0 8,2 7,2 7,9 8,3 50,1 106 7,4 6 3 5

Palermo 2013 66,3 82,9 6 7,8 6,1 8,2 7,0 7,5 6,8 7,6 7,9 40,9 110 7,8 4 6 5

Panteon 2015 77,4 90,9 6 7,4 7,4 8,3 7,5 7,9 7,3 7,0 8,0 41,9 114 6,6 4 8 5

Pizarro 2008 73,1 83,1 5 6,9 8,5 7,7 8,5 8,2 7,4 7,6 8,0 41,4 119 6,4 4 6 5

Porto 2017 81,4 91,0 5,5 7,7 7,7 8,4 8,4 8,0 7,2 7,7 7,9 41,9 100 7,1 5 1 5

Rotondo 2014 74,4 89,0 5,5 7,5 7,8 8,0 6,7 8,1 6,8 7,9 8,1 42,8 97 6,9 4 3 5

Rufus 2016 76,8 89,5 4,5 7,5 7,1 7,3 8,2 7,6 7,0 7,7 7,9 40,8 102 6,9 5 4 5

Sekret 2016 80,8 90,4 5,5 7,9 7,8 8,4 8,6 8,2 7,8 7,6 8,3 40,3 109 8,0 6 5 5

Subito 2012 76,8 89,1 5,5 7,3 7,2 8,2 8,0 7,8 6,9 7,5 8,1 44,0 113 6,4 5 3 4

SU Liborius 2019 82,6 94,5 4 7,5 7,1 7,4 9,0 7,9 7,2 7,6 8,3 47,5 113 7,5 4 3 5

Tadeus 2017 81,2 91,8 5,5 7,4 8,1 7,3 7,8 7,8 6,8 7,3 8,0 45,1 98 8,0 5 4 5

Temuco 2016 79,5 90,0 4,5 7,4 7,6 8,1 8,4 8,0 7,0 7,6 8,1 38,4 102 7,8 5 2 6

Tomko 2012 73,0 85,5 6 7,5 7,4 8,2 7,4 8,1 7,0 7,4 8,1 41,3 104 7,8 5 5 5

Torino 2012 76,7 89,5 2,5 7,4 7,5 8,3 7,5 7,9 7,0 7,7 8,0 40,5 113 7,6 5 8 6

Toro 2018 81,2 90,7 5 7,4 8,2 8,2 8,2 8,2 7,3 7,9 8,0 41,1 102 7,5 5 4 5

Transfer 2013 60,7 85,0 6,5 7,2 6,6 7,9 7,1 8,2 6,8 7,5 7,5 40,3 99 7,0 5 3 4

Trapero 2015 77,7 89,0 6 7,7 7,6 8,2 8,5 8,0 7,5 7,2 7,8 40,6 114 7,1 4 9 5

Trefl 2015 78,4 88,4 5 7,4 8,1 8,3 8,4 8,1 7,3 7,6 8,1 43,8 113 7,2 5 3 5

Trismart 2007 68,7 84,9 6 7,4 7,8 6,9 6,7 8,2 6,7 7,5 7,8 45,3 120 6,3 5 6 4

Tulus 2009 77,2 88,7 4 7,6 7,1 7,8 8,8 7,9 7,1 7,8 8,2 44,4 108 7,8 3 8 5

Twingo 2012 69,1 82,3 6,5 7,4 6,5 8,2 8,8 7,8 7,1 6,9 7,7 41,8 89 7,7 5 4 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 9° – wyższy stopień oznacza korzystniejszą ocenę
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Najzdrowsza
odmiana w Polsce

Odporne na
porastanie

Bardzo niskie
wymagania glebowe

Najczęściej zalecane do
uprawy pszenżyto w Polsce

Niskie wymaganie glebowe

Niezawodne plonowanie

Zimotrwałość 6o

PSZENŻYTO OZIME

Wysoka odporność na wyleganie

Zimotrwałość 6o

Nr 1 plonowania w 2017 w Polsce

Skrócone źdźbło

696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159
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99-307 Strzelce,  ul. Główna 20
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Odmiana wczesna

Nr 1 plonowania w Polsce w 2017

Bardzo ciężkie ziarno

Zimotrwałość 5,5/6

Jakość A/E

Rekordowe plony

Jakość A/E

PSZENICA OZIMA

Doskonała zimotrwałość 5o

Wysoka odporność na wyleganie

Ościsty kłos

Wybitna zimotrwałość 7,5o

Idealna na gleby lekkie
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Zaprawianie ziarna
Zaprawianie jest to tak 

naprawdę pierwszy zabieg 
w programie ochrony psze-
nicy ozimej przed grzybami 
patogenicznymi ale również 
przed niektórymi szkodni-
kami. Dzięki „dobremu star-
towi”, wschody pszenicy są 
bardziej wyrównane, a młode 
siewki w początkowym okre-
sie swojego rozwoju, uzyskują 
znacznie dogodniejsze warun-
ki do wzrostu, co w końcowym 
efekcie przekłada się na więk-
szy i zdrowsze plon ziarna.

Dlaczego warto zaprawiać?
Odpowiedzi jest kilka, 

jednak najważniejsza z nich 
dotyczy ograniczenia cho-
rób, tzw. odglebowych. Są to 
miedzy innymi: zgorzel siewek 
(fuzarioza siewek, septorio-
za siewek), ostra plamistość 

oczkowa (rizoktonioza), septo-
rioza plew pszenicy, śnieć gład-
ka pszenicy, głownia pyląca 
pszenicy, śnieć cuchnąca psze-
nicy, śnieć gładka pszenicy, 
śnieć karłowata pszenicy czy 
pleśń śniegowa zbóż. Ponadto 
zaprawianie odpowiednimi 
substancjami czynnymi ogra-
nicza również występowanie 
w późniejszej fazie rozwojo-
wej, takich chorób liści, jak: 
mączniak prawdziwy zbóż, 
septorioza paskowana liści 
pszenicy, pałecznica zbóż 
czy ostra plamistość oczko-
wa. Oprócz tego stosowanie 
odpowiednich zapraw, skut-
kuje nie tylko pewniejszym 
i większym plonem ziarna, 
ale daje również ogranicze-
nie mykotyoksyn, czyli sub-
stancji powstających podczas 

przemiany materii grzybów 
chorobotwórczych. Mykotok-
syny są szczególnie niebez-
pieczne dla ludzi i zwierząt. 
Występują w niechronionym 
ziarnie (porażonym), będącym 
surowcem wykorzystywanym 
do produkcji żywności dla lu-
dzi czy też paszy dla zwierząt.

Na co zwrócić uwagę przy 
doborze zaprawy?

Zaprawę należy zawsze 
dobierać pod kątem przewi-
dywanego wystąpienia grzy-
bów patogenicznych. Teoria 
sobie a praktyka podpowiada, 
że nigdy w stu procentach nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć 
jakie patogeny wystąpią na da-
nym polu. Dlatego najczęściej 
poleca się wykorzystanie za-
praw o działaniu układowym 
lub kotaktowo-układowym, 

które pozwolą ograniczyć grzy-
by patogeniczne znajdujące się 
zarówno na powierzchni ziar-
na, jak i w jego wnętrzu oraz 
te które występują w glebie.

Zaletą substancji działają-
cych systemicznie jest fakt, 
że wnikają one do wnętrza 
ziarniaka i przemieszczają 
się w jego tkankach. Przez co 
działają one zarówno przed 
wschodami, jak i w czasie 
kiełkowania ziarniaka oraz 
w czasie wzrostu młodych 
roślin pszenicy.

Dlatego najlepiej jest stoso-
wać zaprawę, która składa się 
z kilku (np. dwóch lub trzech) 
substancji czynnych, gdyż tyl-
ko wtedy mamy pewność, że 
ich działanie fungicydowe 
ograniczy większość patoge-
nów, które występują na lub 
w ziarniaku czy w glebie.

Pamiętajmy o tym, że działa-
nie ochronne zaprawy, uzależ-
nione jest głównie od substancji 
czynnej oraz od jej stężenia. 
W zależności od zaprawy jest 
to okres pomiędzy 30 a 90 dni, 
chociaż są też i takie zaprawy, 
które potrafią chronić roślinę 

uprawną przez jej cały okres we-
getacyjny, głównie przed takimi 
chorobami jak: śniecie, głownie 
lub pasiastości liści.

Przykładowe substancje 
czynne zapraw nasiennych 
o różnym sposobie działania

Sposób działania - kontak-
towy: fludioksonil (np. Celest 
025 FS, Omnix 025 FS).

Sposób działania - kontakto-
wo-układowy: ipkonazol (np. 
Rancona 15 ME), ipkonazol + 
imazalil (np. Rancona i-Mix 
ME), fluoksastrobina + protio-
konazol + tebukonazol (np. 
Scenic 080 FS), fludioksonil 
+ tebukonazol (np. Sedevax 
60 FS, Seedron 60 FS), triti-
konazol + prochloraz + miedź 
(np. Premis Pro 080 FS, Real 
Super 080 FS), triadimenol + 
fluoksastrobina + fluopyram 
(np. Baytan Trio 180 FS).

Sposób działania - ukła-
dowy: difenokonazol (np. 
Dividend Xtra 030 FS), tebu-
konazol (np. Gizmo 060 FS, 
Funaben Plus 02 WS), tritiko-
nazol (np. Premis 025 FS, Za-
prawian 05 FS, Triter 050 FS), 
siltiofam (np. Latitude 125 FS), 

fluksapyroksad (np. Systiva 
333 FS), fludioksonil + dife-
nokonazol (np. Celest Extra 
050 FS), sedaksan + fludiok-
sonil (np. Maxim Power, Se-
dextra Power), metalaksyl-M 
+ tebukonazol  (np. Certicor 
05 FS), tetrakonazol + tiofanat 
metylu (np. Sarox Duo Active), 
difenokonazol + fludioksonil + 
sedaksan (np. Vibrance Gold 
100 FS), fludioksonil + sedak-
san + tritikonazol (np. Vibran-
ce Star 070 FS), fludioksonil + 
sedaksan + tebukonazol (np. 
Vibrance Trio 060 FS), dife-
nokonazol + fludioksonil + 
tebukonazol (np. Beret Trio 
060 FS, Celest Trio 060 FS, 
Goliat Trio 060 FS).

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

8 lat powyżej wzorca w COBORU
Każdy rolnik poszukując 

odmiany, słusznie kieruje się 
jednym z najważniejszych 
kryteriów wyboru, jakim jest 
wysokość plonowania. Chcąc 
mieć pewność, że odmiana 
w nadchodzącym sezonie 
wyda nam plon, jakiego byśmy 
oczekiwali, musi mieć jeszcze 
jedną niemniej ważną cechę – 
stabilność plonowania. Rekor-
dzistą pod tym względem jest 
odmiana żyta Horyzo, która 

w oficjalnych doświadczeniach 
plonuje powyżej wzorca już 
ósmy rok z rzędu.

Mówi się, że każdy sezon 
jest inny, ale przez ostatnie lata 
w przyrodzie wystąpiły chyba 
wszystkie możliwe warunki, 
z którymi przyszło się zmierzyć 
odmianie Horyzo w doświad-
czeniach. Została sprawdzona 
w każdych warunkach stano-
wiskowych, pogodowych, za-
równo w latach ekstremalnie 

suchych, jak i tych o sprzy-
jającym rozkładzie opadów. 
Żyto Horyzo poradziło sobie 
podczas bardzo srogich zim 
i skrajnie niskich tempera-
tur bez okrywy śnieżnej, jak 
i tych łagodnych, aczkolwiek 
sprzyjających rozwojowi cho-
rób grzybowych.

Pomimo, że rośnie popular-
ność odmian mieszańcowych, 
Horyzo jest odmianą popula-
cyjną. Wbrew pozorom, ma to 

bardzo dużo zalet. Poznajmy 
je bliżej.

Żyto nie jest wymagającym 
gatunkiem i jest łatwe w pro-
wadzeniu łanu. Ma małe wy-
magania klimatyczne, wodne 
i glebowe. Dobrze radzi sobie 
na piaszczystych i przepuszczal-
nych glebach. „Chyba każdemu 
z nas zapadła w pamięć ubiegło-
roczna susza, w której odmiana 
żyta Horyzo bardzo dobrze so-
bie poradziła uzyskując jedne 

z najlepszych wyników plono-
wania, znajdując się w czołówce 
polskich odmian populacyj-
nych. Otrzymywaliśmy sygnały, 
że na stanowiskach o prawidło-
wej agrotechnice zbierano po 
7, a nawet po 8 ton ziarna” – 
mówi dr Edward Witkowski, 
kierownik działu hodowli zbóż 
HR Smolice. „Walory odmiany 
potwierdzają oficjalne wyniki 
plonowania COBORU w ostat-
nich latach. Były one różne pod 
względem opadów, także same 
badania przeprowadzane były 
na różnych stanowiskach gle-
bowych. Za każdym razem, 
w latach 2012-2019 w PDO 
odmiana Horyzo uzyskiwa-
ła stabilne wyniki powyżej 
wzorca, zarówno na normal-
nym poziomie uprawy (a1), jak 
i w intensywnym (a2) - dodaje 
hodowca. Ponadto żyto jako 
gatunek ma bardzo dobrą 
zimotrwałość i bardzo wy-
soką zdolność regeneracyjną 
po zimie.

Żyto nie wymaga dużych 
nakładów na ochronę fungi-
cydową. „Również odmiana 
Horyzo nie pozwoli uszczuplić 
kieszeni rolnika wydatkami na 
ochronę. Jest to odmiana o wy-
sokiej odporności na choroby 
podstawy źdźbła, mącznika 

prawdziwego oraz obie rdze: 
brunatną i źdźbłową. Dodat-
kowo dbając o prawidłową 
agrotechnikę, typową dla zbóż 
i siejąc na polu niespecjalnie 
zachwaszczonym, Horyzo nie 
wymaga też stosowania herbi-
cydów” – reklamuje odmianę 
dr Witkowski.

Uprawa dobrych odmian 
populacyjnych jest korzyst-
na także z punktu widzenia 
rolników gospodarujących bar-
dziej tradycyjnie. Porównując 
z żytem mieszańcowym, od-
miany populacyjne wymaga-
ją niższych nakładów. Przede 
wszystkim tańsze są nasiona, 
a przecież materiał siewny 

Nowa definicja stabilności plonowania.

c.d. art. na str. 10

Pierwszy jesienny zabieg.
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Horyzo
żyto populacyjne

8 lat powyżej wzorca 
w każdych warunkach

Wartość odmiany przypieczętowana  
Złotym Medalem MTP w Poznaniu

• wysoki potencjał plonowania w różnych 
warunkach glebowo-klimatycznych

• bardzo dobre wyrównanie ziarna o wysokiej MTZ 
i wys. zawartości białka

• rośliny o wysokiej odporności na wyleganie 
i długim, eliptycznie wydłużonym kłosie

• dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, 
mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę 
źdźbłową

• odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby

• bardzo dobra zdolność regeneracyjna po 
wystąpieniu pleśni śniegowej

• odmiana rekomendowana przez COBORU 
do uprawy w województwach: kujawsko-
pomorskim, podlaskim i wielkopolskim

Hodowla Roślin Smolice  
Sp. z o.o. Grupa IHAR,  
www.hrsmolice.pl

Znajdź nas na:21

3 4

Kontakt 
region 1.  784 915 508   region 2.  538 819 893  
region 3.  538 819 890   region 4.  538 819 901

Plon ziarna 109%  
wzorca1

2. wynik w wielkości  
plonu ziarna w a2  
- PDO 2016  
wysoka  
mrozoodporność (5)
2. miejsce w przezi-
mowaniu w swojej 
grupie2

• odmiana (klasa A/B) o wysokim 
potencjale plonowania ponad 
10 ton ziarna na plantacjach 
towarowych w obu latach 2015 
i 2016 oraz w PDO 20153

• wysoka odporność 
na wymarzanie zweryfikowana 
podczas mroźnej zimy w 2012 r.

• niska podatność na wyleganie – 
krótka i sztywna słoma (ok. 88 cm)

• dobra odporność na najczęstsze 
choroby zbóż

• dobrze plonuje na glebach 
zakwaszonych, przy dużym 
stężeniu glinu

1) COBORU, średnia 2012-2013      
2) COBORU 2016      3) plon w a2

Belissa
Pszenica ozima

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

R E K L A M A
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trzeba – i warto – odnawiać, 
bo to jeden z najważniejszych 
warunków zapobiegania spad-
kowi plonów.

Mnogość kierunków wy-
korzystania żyta

Jednym z podstawowych 
kierunków uprawy żyta jest 
jego wykorzystanie w żywie-
niu. Najczęściej ma to miejsce 
przy produkcji trzody chlew-
nej, gdzie niejednokrotnie 

mamy do czynienia z okresami 
złej koniunktury. Zazwyczaj 
przejawia się ona niską ceną 
świń przy równoczesnych 
wysokich kosztach żywie-
nia. Głównym zadaniem dla 
producenta żywca jest wtedy 
odpowiednie dobranie kompo-
nentów paszowych w taki spo-
sób, by rentowność produkcji 
zwierzęcej była jak najwyższa. 
Wcześniejsze opinie mówiły, 
że żyto to zboże, które posiada 

ograniczoną przydatność w ży-
wieniu świń ze względu na 
obecne liczne substancje an-
tyodżywcze. Obecne odmiany 
żyta charakteryzują się bardzo 
dobrą wartością o zbliżonym 
poziomie zawartości substan-
cji antyżywieniowych porów-
nywalną z jęczmieniem czy 
pszenżytem. Smakowitością 
żyto ustępuje jęczmieniowi, 
jednakże przy prawidłowym 
zbilansowaniu dawki można 

uzyskać dobre efekty produk-
cyjne. W takiej sytuacji, aby 
obniżyć koszty w żywieniu 
świń warto pomyśleć o ży-
cie, między innymi dlatego, 
że różnica w cenie pomiędzy 
nim a pozostałymi zbożami 
jest o około 100-120 zł/t na 
korzyść żyta, co pozwala zbi-
lansować dawkę tańszą na-
wet o kilkadziesiąt złotych. 
W żywieniu krów dojnych 
można podawać w postaci 

śruty w ilości do 2 kg dzien-
nie. Udział żyta w mieszance 
paszy treściwej do 30% (zbyt 
duże dawki mogą powodować 
nadmierną suchość i twardość 
tłuszczu mleka). W opasie by-
dła śrutę żytnią można poda-
wać nawet do 3 kg dziennie.

W żywieniu bydła mlecznego 
rolnicy wykorzystują też wywar 
gorzelniany jako paszę, która 
jest produktem ubocznym pro-
dukcji spirytusu z ziarna żyta.

Odmiana Horyzo jest także 
przydatna w piekarnictwie. 
Dzięki wysokiej zawartości 
białka jest to także bardzo 
dobre żyto chlebowe, którego 
mąka świetnie nadaje się do 
wypieku chleba. Obecnie chleb 
żytni znów jest na topie, co cie-
szy, bo jest to zdrowe pieczywo 
bogate w składniki korzystne 
dla naszego organizmu.

Adam Skowroński

c.d. art. ze str. 8

Pszenica twarda (durum)

Pszenica twarda (durum) 
jest specyficznym gatunkiem, 
wydzielonym spośród innych 
uprawnych gatunków psze-
nic i coraz chętniej uprawiany 
jest w naszym kraju. Dzieje się 
tak za sprawą systematycznie 
rosnącego w ostatnich latach 
spożycia makaronu w Polsce. 
O ile w 1980 roku statystyczny 
Polak zjadał zaledwie 1,5 kg, to 
już w 2002 roku 3 kg, a obec-
nie szacuje się, że jest to ok. 
4,5 kg.

Zainteresowanie uprawą 
pszenicy twardej wśród pro-
ducentów rolnych w naszym 
kraju wzrasta i coraz częściej 
możemy spotkać ten gatunek 
na polach głównie w południo-
wych regionach kraju. Na ryn-
ku dostępne są nowe odmiany, 
które charakteryzują się bardzo 
dobrą zimotrwałością, odpor-
nością na choroby oraz wyso-
kim potencjałem plonowania. 
Opłacalność uprawy pszeni-
cy twardej pomimo osiągania 
nieznacznie niższych plonów 
od pszenicy tradycyjnej może 
być znacznie wyższa a to za 
sprawą wyższych cen skupu 
w przedziale od + 30% do + 
50% w porównaniu do psze-
nicy tradycyjnej.

W krajowych warunkach 
klimatycznych uprawiane 
mogą być zarówno formy 
ozime jak i jare. Przeważa 
jednak uprawa form ozimych 
analogicznie do pszenicy tra-
dycyjnej ze względu na więk-
szą wydajność i stabilność 

w plonowaniu. W przypad-
ku wyboru formy ozimej 
kluczowym aspektem jest 
prawidłowy dobór odmian 
przede wszystkim pod ką-
tem zimotrwałości. Najlep-
szym wyborem są odmiany 
zarejestrowane i przebadane 
w kraju o zimotrwałości co 
najmniej 4 w skali COBORU. 
Do grona odmian o dobrej 
zimotrwałości należą od-
miany takie jak: Ceres 4 czy 
SM Metis 4,5. Agrotechnika 
pszenicy twardej zawiera się 
w intensywnej agrotechnice 
pszenicy tradycyjnej ponad-
to wymaga od producentów 
kontrolowania plantacji pod 
kątem występowania chorób 
grzybowych w szczególności 
powodowanych przez grzyby 
z rodzaju fusarium, które w du-
żym nasileniu mogą prowa-
dzić do rozwoju mykotoksyn 
w ziarnie.

Dobre jakościowo ziarno 
pszenicy durum ma bardzo 
twarde, szkliste ziarno, bursz-
tynowo-żółte bielmo (pszenica 
zwyczajna ma białe). W wyni-
ku zmielenia ziaren otrzymuje 
się semolinę, która ma postać 
drobnej kaszki. Służy do pro-
dukcji makaronu o zwartej 
fakturze i naturalnym, bursz-
tynowym kolorze, będącym 
wyznacznikiem dobrej jako-
ści. Ziarno pszenicy durum 
ze względu na dużą zawar-
tość glutenu oraz zawartość 
barwników karotenoidowych 
jest wykorzystywane głównie 

do produkcji mąki (semoliny) 
z przeznaczeniem na wytwa-
rzanie makaronów.

Obecnie produkcja makaro-
nów w Polsce oparta jest na 
importowanym z Ameryki, 
Azji czy krajów europejskich 
ziarnie pszenicy twardej. Jest 
to import kosztowny, dlatego 
producenci makaronu coraz 
częściej poszukują krajowego 
surowca.

Popyt generuje podaż
Rozwijający się w Polsce 

rynek pszenicy twardej do-
strzegają firmy – zarówno 
hodowlane, jak i przetwór-
cze. Krajowa hodowla stara się 
wypełnić lukę w dostępności 
odmian pszenicy durum. Na 
chwilę obecną jedyną krajo-
wą firmą hodującą durum jest 
Hodowla Roślin Smolice, która 
już prawie 20 lat temu posze-
rzyła dotychczas prowadzo-
ny program hodowli pszenicy 
zwyczajnej o hodowlę pszenicy 
twardej – ozimej i jarej.

– Pomimo, że większość 
pszenicy durum jest impor-
towana, mamy już zareje-
strowane pierwsze odmiany 
krajowe. Oznacza to, że zosta-
ły one gruntownie sprawdzone 
w naszych warunkach glebo-
wo-klimatycznych, a ich wy-
niki potwierdziły przydatność 
do uprawy w Polsce – mówi 
dr Jarosław Bojarczuk, twór-
ca odmian pszenicy twardej 
w HR Smolice. – Większość 
światowej produkcji durum 
pochodzi z upraw odmian 

jarych. Charakteryzują się 
one dobrą jakością, ale sporo 
niższym plonowaniem w sto-
sunku do form ozimych tego 
gatunku, dlatego zintensyfiko-
waliśmy prace nad formami 
ozimymi durum, co dopro-
wadziło do zarejestrowania 
kolejno w 2017 roku jednej 
odmiany ozimej, 2019 roku 
też jednej odmiany oraz 
w 2020 roku dwóch odmian 
pszenicy twardej – dodaje ho-
dowca durum.

W Krajowym Rejestrze 
na chwilę obecną znajduje 
się sześć odmian pszenicy 
twardej: forma jara o nazwie 
SMH87 oraz formy ozime – 
Ceres – rejestracja 2017, SM 
Metis - rejestracja 2019 oraz 
SM Eris i SM Tetyda rejestra-
cja 2020. Wszystkie odmiany 
mają szerokie zastosowanie 
ziarna: semolina, mąka, kus 
kus, makaron, pizza, tortil-
la, bulgur, pszenica prażona 
(ekspandowana), suche cia-
steczka, a także jako dodatek 
do wielu gatunków chleba. 
Dodatkową zaletą odmian 
jest ich ościstość, co jest 
cechą bardzo przydatną na 
stanowiskach, gdzie żeruje 
zwierzyna leśna.

Odmiana jara SMH87 to 
przewódka, która nadaje się 
do zasiewów późnojesiennych. 
Jest odmianą o krótkiej sło-
mie, niewylegającą. Z kolei 
SM Metis to na chwilę obec-
ną najbardziej zimotrwała 
odmiana pszenicy twardej 

w Europie, w pełni dostoso-
wana do warunków naszego 
klimatu. Cechuje ją bardzo 
dobre plonowanie i wysoka 
zawartość glutenu w ziarnie.

– Rzetelnie sprawdziliśmy 
plonowanie pszenic twardych 
na terenie całego kraju, na 
różnych poziomach uprawy. 
Mamy gotowe rozwiązania 
agrotechniczne, choć to ciągle 
nowy gatunek, dotąd praktycz-
nie nie uprawiany w Polsce. 
Zainteresowanych rolników 
uprawą polskich odmian 
pszenicy twardej zapraszam 
do kontaktu z siecią przed-
stawicieli regionalnych HR 
Smolice. Według naszego roze-
znania, uprawa odmian jarych 
durum z rejonów południowej 
Europy w polskich warunkach 
glebowo-klimatycznych jest 
ryzykowna. Jeśli nawet uda 
się uzyskać z nich raz na jakiś 
czas wysoki plon, to jakość 
ziarna jest niezadowalająca. 
Odmiany odpowiednie dla 
danego obszaru należy two-
rzyć w firmach hodowlanych 
o zbliżonych warunkach glebo-
wo-klimatycznych. Wieloletnie 
prace prowadzone w Smoli-
cach nad pszenicą twardą po-
zwoliły nam wprowadzić do 
form ozimych dobrą jakość, 
zimotrwałość, stabilne i wyso-
kie plonowanie. Prowadzimy 
także hodowlę form jarych. 
Prace dotyczą zwiększenia 
plenności, poprawienia sta-
bilności plonowania i cech ja-
kościowych ziarna, aby przy 

zmniejszonym nasłonecznie-
niu, jakie mamy w stosunku 
do krajów południowej Euro-
py, rośliny mogły wytworzyć 
ziarno w odpowiedniej ilości 
i o dobrej jakości – podsumo-
wuje dr Bojarczuk.

Do rosnącego areału uprawy 
pszenicy twardej w Polsce przy-
czynia się także zmniejszający 
się obszar uprawy w południo-
wej Europie. Spowodowane 
jest to nasileniem się chorób 
grzybowych. Uproszczone 
zmianowanie i intensywne 
rolnictwo niosą za sobą pew-
ne konsekwencje. Niektórzy 
producenci pszenicy twardej 
próbują przenieść rejon jej 
uprawy bardziej na północ 
Europy, gdyż zmiany klima-
tyczne na to pozwalają. Nie-
liczni zawitali już do Polski.

Co dalej z zebranym 
ziarnem?

Dla wielu rolników uzyska-
ne z pszenicy twardej zbiory 
ciągle pozostawały problema-
tyczne. Przetworzenie ziar-
na w swoim gospodarstwie 
z przeznaczeniem na paszę 
dla zwierząt jest możliwe, 
ale mało opłacalne, a młynów 
do przemiału semoliny (mąka 
z pszenicy twardej) brakowało 
w Polsce. Sytuacja ta zaczyna 
się zmieniać. Krajowe odmia-
ny pszenicy twardej zostały 
gruntownie sprawdzone w kra-
jowych młynach pod kątem 
wymagań jakościowych i są 
chętnie kontraktowane i sku-
powane w tych podmiotach.

Dopłata de minimis do 
materiału siewnego pszenicy 
twardej: zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów 
z 13 maja 2013 r. (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 615), do listy 
gatunków objętych dopłata-
mi do 1 ha gruntów ornych 
obsianych kwalifikowanym 
materiałem siewnym dodano 
pszenicę twardą w grupie ro-
ślin zbożowych.

Adam Skowroński

Alternatywa dla pszenicy zwyczajnej.
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Nowe odmiany pszenicy ozimej

Pszenica ozima jest zbożem 
o dużym znaczeniu w Polsce. 
Powierzchnia uprawy tego 
zboża jest stabilna i wynosi-
ła w ostatnich trzech latach 
blisko 2 mln ha (według da-
nych GUS), co w strukturze 
zasiewów zbóż z mieszankami 
stanowiło 28%. Liczba odmian 
pszenicy ozimej w Krajowym 
rejestrze systematycznie się 
zwiększa. Co roku rejestro-
wanych jest kilkanaście no-
wych odmian, które wnoszą 
istotny postęp hodowlany. 
Postęp ten dotyczy głównie 
plenności, jak i innych cech 
rolniczo-użytkowych. Obecnie 
zarejestrowanych jest 130 od-
mian pszenicy ozimej, wybór 
jest więc bardzo szeroki. Spo-
śród nich jedną zaliczono do 
grupy technologicznej elitarne 
chlebowe (E), 52 – jakościo-
we chlebowe (A), 58 – chle-
bowe (B) i 15 – pastewne lub 
inne (C) oraz cztery odmiany 
regionalne.

W tabeli 1 przedstawiono 
ważniejsze cechy rolniczo 

– użytkowe 60 odmian psze-
nicy ozimej zarejestrowanych 
w latach 2016-2020. Pominięto 
jedynie odmiany regionalne, 
które rejestrowane są bez wy-
mogu badania wartości go-
spodarczej. Dane pochodzą 
z doświadczeń PDO, a dla 
odmian najnowszych tak-
że z doświadczeń rejestro-
wych. Wyniki są średnią z lat 
2017-2019.

Przy wyborze odmiany 
zwraca się uwagę przede 
wszystkim na plenność, 
gdyż jest to najważniejsza 
cecha wartości gospodarczej. 
Przedstawione w tabelach dane 
dotyczą odmian stosunkowo 
nowych, zarejestrowanych 
w ostatnich pięciu latach. Nie-
mniej różnica między najlepiej 
i najgorzej plonującą odmianą 
wynosi 12 dt z ha na przecięt-
nym poziomie agrotechniki 
i blisko 14 dt z ha na poziomie 
wysokim. Wybór właściwej 
odmiany może więc dać bar-
dzo wymierne korzyści.

Generalnie im odmiany 

cechują się lepszą jakością, 
tym poziom plenności jest 
niższy. W związku z tym plen-
ność odmian należy oceniać 
oddzielnie w poszczególnych 
grupach technologicznych. 

Spośród odmian jakościo-
wych, w ostatnim trzyleciu 
najlepiej plonowały odmiany: 
KWS Uniwersum, SY Cellist 
i Kariatyda (zarejestrowane 
w roku 2020) oraz Apostel, 
Ambicja, Opoka i Euforia.

W grupie odmian chlebo-
wych najwyższy plon uzyska-
ły odmiany: SU Tarroca, SU 
Petronia, LG Keramik, KWS 
Donovan, RGT Specialist i SU 
Mangold.

W ostatnich kilku latach 
w grupie odmian pastewnych 
dokonał się znaczący postęp 
hodowlany w plenności. W tej 
grupie odmian najlepiej plo-
nowały odmiany Tonnage, 
Godnik, Sikorka i Lawina.

Zimy w ostatnich kilku la-
tach miały na ogół dość ła-
godny przebieg i zimotrwałość 

Wybór jest bardzo szeroki z polecanych do siewu 
w nadchodzącym sezonie.

c.d. art. na str. 12
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odmian nie miała wpływu na 
uzyskiwane plony. W prezento-
wanym zestawie odmian oceny 
zimotrwałości są zróżnicowane 
w zakresie od 2 do 5,5. Daje 
to szeroki wybór, w zależności 
od poziomu ryzyka, jaki rolnik 
jest w stanie zaakceptować. 
Należy jednak pamiętać, że 
w naszych warunkach klima-
tycznych zimotrwałość wciąż 
pozostaje jedną z ważniejszych 
cech. Świadczy o tym cho-
ciażby przebieg zim w latach 
2012 i 2016, w których straty 
z powodu złego przezimowania 
były znaczące.

Coraz większego znacze-
nia nabiera zdrowotność od-
mian. Wprawdzie pszenica 
ozima uprawiana jest na ogół 
w technologii intensywnej, 
z zastosowaniem fungicydów 
i regulatorów wzrostu, jednak 
genetyczna odporność odmian 
jest także istotna. Uprawa 
odmian odpornych lub tole-
rancyjnych jest jednym z wy-
mogów Integrowanej Ochrony 
Roślin. W przyszłości, w związ-
ku z wprowadzaniem strate-
gii „od pola do stołu” należy 
liczyć się z istotnymi ograni-
czeniami w stosowaniu che-
micznych środków ochrony 
roślin. Największe różnice 
odmianowe występują w od-
porności na rdzę żółtą. Cho-
roba ta występuje w różnym 
nasileniu w poszczególnych 
latach i rejonach kraju, jed-
nak na odmianach podatnych 
może przyczynić się do znacz-
nej obniżki plonowania.

Znaczny postęp hodowlany 
dotyczy odporności na rdzę 
brunatną. Większą odpor-
nością na tę chorobę cechują 
się odmiany KWS Universum, 
SY Cellist, Błyskawica, Opcja, 
SY Yukon, Frisky, Godnik, 
i Tonnage.

Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU

Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 11

Kontrolujmy odczyn gleby
Jednym z głównych czyn-

ników wpływających na wiel-
kość produkcji roślinnej jest 
duży udział gleb o odczynie 
bardzo kwaśnym i kwaśnym. 
Udział tych gleb w Polsce, 
w zależności od źródła da-
nych, mieści się w zakresie 
od około 40% do niespełna 
60%. Można powiedzieć, że 
ten stan nie ulega zmianie od 

wielu dziesięcioleci.
Na duży udział gleb o od-

czynie bardzo kwaśnym i kwa-
śnym wpływają czynniki 
naturalne i antropogeniczne. 
Jako główny czynnik natural-
ny wymienia się pochodzenie 
naszych gleb. Ponad 90% ob-
szaru kraju zajmują gleby wy-
tworzone ze skał osadowych, 
głównie okruchowych luźnych 

przyniesionych przez lodowce 
ze Skandynawii. Kolejny istot-
nym czynnikiem są warunki 
klimatyczne, a mianowicie 
przewaga opadów atmosfe-
rycznych nad parowaniem, 
co prowadzi do wypłukiwa-
nia przez przesiąkające wody 
opadowe składników zasado-
wych, głównie wapnia i ma-
gnezu w głąb profilu. Człowiek 

poprzez swoją działalność go-
spodarczą również wpływa 
na odczyn gleby. Nawożenie 
azotem oraz emisja kwaso-
twórczych zanieczyszczeń po-
wietrza SO2, NOX, NH3, które 
opadają na glebę w postaci su-
chego, bądź mokrego depozytu 
kwaśnych deszczy i uznawane 
są za główne przyczyny antro-
pogenicznego zakwaszenia.

Niestety nie może być 
tak, że silne zakwaszenie 
gleb cały czas tłumaczymy 
niekorzystnymi warunkami 
przyrodniczymi nie starając 
się przeciwdziałać temu natu-
ralnemu zjawisku. Naszą bier-
ność potwierdza niewielkie 
zużycie środków wapnujących, 
które są istotnym elementem 
zrównoważonego nawożenia. 

Dr Piotr Ochal 
IUNG – PIB Puławy

W Polsce mamy dużo gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym.

Tabela 1.Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)
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dt z ha 9o g skala 9o cm skala 9o
grupa A

1 Ambicja 2020 85,3 94,3 3,5 46,7 5 8 5 87 6 4 5 6 4 4 5 6 4
2 Apostel 2018 85,4 94,9 3,5 44,2 5 8 5 89 4 5 6 5 5 4 5 5 4
3 Comandor 2018 83,9 95,0 4,5 40,7 5 9 5 93 4 5 5 6 6 5 4 5 5
4 Euforia 2018 85,0 96,0 5,5 41,9 6 9 5 86 6 6 6 4 5 5 5 5 4
5 Formacja 2017 83,7 93,8 4,5 41,8 5 9 5 99 5 5 5 6 4 5 4 5 5
6 Impresja 2020 83,8 93,4 5,0 43,7 5 7 6 88 6 6 6 5 6 5 5 6 5
7 Kariatyda 2020 86,1 95,8 5,0 44,7 5 8 5 92 5 5 6 3 7 5 5 5 5
8 KWS Firebird 2017 79,7 91,3 3,5 39,6 5 9 5 91 5 5 5 4 5 5 5 5 5
9 KWS Spencer 2017 82,3 92,8 4,5 44,1 6 9 5 88 4 5 5 6 5 5 5 4 4
10 KWS Universum b/ 2020 87,8 94,5 3,5 43,8 4 7 5 95 4 4 6 7 7 5 6 6 6
11 Lindbergh 2016 84,9 93,1 2,5 42,5 5 7 5 101 6 5 5 6 6 5 5 5 5
12 Lokata 2019 80,6 92,1 5,5 41,3 5 8 5 93 4 5 4 5 6 5 5 6 5
13 Moschus 2019 81,9 92,8 3,5 43,6 5 9 6 94 6 5 5 5 7 5 6 6 4
14 Nordkap 2016 84,0 93,6 2,5 43,0 5 7 5 95 6 5 6 4 4 5 5 5 5
15 Opoka 2019 85,2 97,3 4,5 44,9 5 8 5 102 5 6 5 3 1 5 5 6 5
16 Reduta 2018 79,3 88,6 4,5 41,6 5 8 5 92 6 6 4 4 5 5 5 4 6
17 RGT Metronom 2017 81,8 92,9 4,5 44,6 5 9 5 91 5 6 5 4 5 5 6 5 5
18 SY Cellist 2020 87,8 96,0 3,0 43,4 4 7 5 91 6 5 5 7 7 6 7 7 5
19 SY Dubaj 2019 83,6 93,2 4,5 45,3 5 9 5 96 6 5 6 6 7 5 5 6 6

grupa B
20 Admont 2019 83,8 96,0 4,5 38,8 5 6 4 89 5 5 5 2 5 5 5 4 5
21 Argument 2020 85,6 95,0 4,0 45,5 5 6 4 103 4 5 4 6 5 5 6 5 6
22 Bataja 2019 82,6 92,1 4,5 44,0 5 7 4 97 5 5 5 4 6 6 3 4 5
23 Błyskawica 2018 84,1 95,6 4,0 43,7 5 4 4 87 5 4 3 7 5 5 4 4 4
24 Bonanza 2016 81,6 92,8 4,0 41,6 5 6 4 88 6 5 6 6 4 5 5 5 5
25 Bosporus 2019 86,6 98,6 4,0 40,5 5 7 4 94 5 5 6 4 6 5 6 6 6
26 Hybery F1 2016 85,6 95,4 3,5 42,5 5 6 4 97 5 6 5 5 5 6 5 5 5
27 Kometa 2016 82,1 89,7 2,0 40,1 5 7 6 91 6 6 6 6 5 5 5 4 5
28 KWS Donovan 2019 88,7 101,0 3,0 41,5 5 7 4 90 5 6 5 4 6 5 5 5 6
29 KWS Talium 2020 86,5 96,7 3,0 41,1 5 7 4 86 5 5 6 4 7 5 5 5 5
30 LG Jutta 2016 79,3 89,4 5,5 38,3 5 6 4 83 6 5 6 6 5 6 6 5 5
31 LG Keramik 2019 89,1 98,9 4,0 41,4 5 7 4 91 6 5 4 5 6 5 6 5 4
32 Medalista 2016 81,1 92,1 5,5 45,9 5 8 4 102 5 5 4 5 5 5 4 5 5
33 MHR Promienna 2020 87,5 96,2 4,0 42,5 4 6 4 86 5 4 5 4 7 4 5 6 4
34 Opcja 2016 83,8 93,1 3,0 38,9 5 6 5 86 5 5 6 7 4 5 5 4 4
35 Owacja 2017 85,2 93,6 4,5 42,3 5 7 4 100 4 6 5 6 5 5 5 5 5
36 Plejada 2018 86,4 95,3 5,0 43,2 5 8 4 95 6 6 6 6 4 5 6 6 6
37 RGT Bilanz 2017 86,4 98,1 4,5 42,7 6 9 4 88 6 6 5 4 5 5 5 5 5
38 RGT Provision 2020 86,8 96,6 4,0 42,2 5 5 4 96 5 4 6 4 7 4 5 5 5
39 RGT Ritter 2020 87,5 98,1 3,0 47,0 4 7 4 85 7 5 5 5 7 4 6 6 5
40 RGT Specialist 2019 88,7 97,4 4,0 39,3 5 7 4 84 5 5 6 6 7 4 5 6 6
41 Rivero 2016 82,6 92,8 3,5 39,4 5 8 4 90 5 5 6 6 4 5 5 5 5
42 Sfera 2018 84,3 94,1 4,0 40,3 5 8 4 95 4 5 6 6 5 4 5 4 5
43 SU Mangold 2020 88,6 99,5 3,5 41,7 5 6 4 88 6 6 5 3 7 5 6 6 5
44 SU Petronia 2020 89,5 100,3 3,5 45,0 4 5 4 86 5 5 5 5 7 5 5 5 5
45 SU Tarroca 2020 89,8 102,5 3,0 47,1 4 4 4 84 5 6 3 3 7 4 5 4 5
46 SU Viedma 2020 87,4 97,6 3,5 45,6 4 5 5 88 5 5 6 5 7 5 6 6 6
47 SY Orofino 2018 86,0 95,5 4,0 43,3 5 6 4 89 5 5 6 5 6 5 5 5 4
48 SY Yukon 2019 83,5 92,7 5,0 42,9 5 9 4 91 6 5 6 7 6 6 6 5 6
49 Symetria 2020 88,3 95,9 4,5 40,8 5 8 4 90 4 5 6 6 7 5 6 5 5
50 Titanus 2018 83,4 94,0 3,0 43,2 5 7 4 90 5 5 5 3 4 5 5 5 5
51 Tytanika 2017 80,7 91,5 5,0 37,8 5 7 4 88 4 5 5 6 5 5 5 5 4
52 Venecja 2019 87,1 98,1 4,0 44,2 6 8 4 89 4 5 5 3 3 4 4 5 4

grupa C
53 Frisky 2016 84,0 94,3 3,0 40,3 5 7 3 85 6 5 5 7 4 5 5 5 5
54 Godnik 2019 87,3 97,0 3,5 39,2 6 7 3 85 6 5 6 7 6 5 6 5 5
55 KWS Kiran 2016 82,9 93,0 4,0 43,2 5 7 3 86 5 5 4 6 5 5 5 5 5
56 Lawina 2019 85,7 96,3 4,5 39,5 5 6 3 88 3 5 6 5 6 5 5 5 4
57 RGT Kicker 2016 79,8 90,9 3,0 37,9 5 7 3 86 6 5 3 5 5 5 5 5 5
58 RGT Treffer 2018 84,7 95,1 4,5 40,1 5 8 3 90 4 5 5 4 6 4 4 5 5
59 Sikorka 2018 86,1 97,1 3,0 40,6 5 8 3 90 4 4 5 5 5 5 5 5 5
60 Tonnage 2019 91,3 101,4 3,5 42,4 5 4 2 89 3 5 5 7 4 5 7 5 3

b/ – odmiana o białej barwie ziarna; F1 – odmiana mieszańcowa; plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 
kg N/ha nawożenie azotem, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem); skala 9o – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
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Przeciętny stan zużycia środków 
wapnujących w kraju w latach 
2015-2019 wyniósł 59 kg Ca-
O∙ha-1∙rok-1, a do zrównowa-
żenia naturalnych czynników 
zakwaszających powinien znajdo-
wać się na poziomie co najmniej 
200 kg CaO∙ha-1∙rok-1. Miej-
my nadzieję, że wprowadzony 
w ubiegłym roku regeneracyj-
ny program wapnowania gleb 
zwiększy poziom zużycia środ-
ków wapnujących i poprawi stan 
naszych gleb.

Tak jak nie zmienia się pro-
centowy udział gleb bardzo kwa-
śnych i kwaśnych, również nie 
zmienia się doradztwo w zakresie 
stosowania środków wapnują-
cych. Wapno nawozowe nale-
ży stosować przede wszystkim 
w oparciu o aktualne wyniki 
badań odczynu gleby. To gwa-
rantuje nam, że zastosujemy 
tyle wapna, ile wynika z ak-
tualnych potrzeb wapnowania 
a spodziewany efekt przeprowa-
dzonego zabiegu rzeczywiście 

będzie korzystny. Wapnowanie 
w gospodarstwie powinniśmy 
w pierwszej kolejności stosować 
na gleby najbardziej zakwaszone, 
co będzie zapobiegało ich dal-
szej degradacji. Zalecane dawki 
wapna w zależności od kategorii 
agronomicznej gleby i potrzeb 
wapnowania przedstawiono 
w tabeli 1.

Obecnie na rynku można spo-
tkać wiele produktów - wapien 
nawozowych - w postaci gra-
nulowanej. Granulacja wapna 
w znacznej mierze ułatwia kon-
fekcjonowanie i jego aplikację 
na polu przy użyciu tradycyj-
nych rozsiewaczy do nawozów. 
W przypadku rozsiewu wapna 
granulowanego również obo-
wiązują te same zasady ustalenia 
dawek CaO/ha jak w przypadku 
wapien sypkich. Niestety więk-
szość etykiet/ulotek opracowa-
nych przez producentów dla tego 
typu wapien nawozowych poda-
je, że zalecana wielkość dawki 
wynosi od 200 do maksymalnie 

1000 kg nawozu na hektar. 
Dawki takie są wystarczające 
tylko w zakresie wapnowania 
zachowawczego.

Optymalna dawka nawozu to 
połowa sukcesu, drugą jego część 
stanowi wybór odpowiedniego 
środka.

Dla zagwarantowania skutecz-
ności zabiegu wapnowania w od-
powiednich aktach prawnych 
zostały ustanowione minimal-
ne wymagania jakościowe dla 
różnych typów i odmian wapna. 
Producent wprowadzając do ob-
rotu wapno nawozowe ponosi za 
to odpowiedzialność.

Na rynku możemy spotkać 
wapna nawozowe tlenkowe, 
węglanowe, zawierające lub nie-
zawierające magnezu, pochodzą-
ce z produkcji podstawowej lub  
ubocznej. Szybkość działania, 
rozpuszczalność poszczególnych 
nawozów w roztworze glebowym, 
zależy głównie od formy nawozu.

Najłatwiej rozpuszczają się for-
my tlenkowe, znacznie trudniej 

węglanowe a najtrudniej krze-
mianowe. Wszystkie te związki 
rozpuszczają się w kwasie węglo-
wym występującym w znacznych 
ilościach w roztworze glebowym. 
W wyniku rozpuszczania związ-
ków wapnia i magnezu powstaje 
kwaśny węglan wapniowy lub 
kwaśny węglan magnezowy. Ka-
tiony wapniowe lub magnezowe 
wypierają z kompleksu sorpcyj-
nego jony wodoru i w ten sposób 
dzięki wawpnowaniu zmniejsza 
się ich ilość w glebie. Przy do-
borze wapna należy wziąć pod 
uwagę jego formę, pamiętając 
że wapna tlenkowe zaleca się na 
gleby ciężkie i średnie a wapna 
węglanowe na gleby bardzo lek-
kie i lekkie. Gospodarując na 
glebach lekkich o bardzo ni-
skim pH, dla szybkiej zmiany 
odczynu dobrze wysiewać wapna 
węglanowe pochodzące z młod-
szych okresów geologicznych: 
kredy, jury.

Zakwaszanie się gleb w wa-
runkach klimatycznych naszego 
kraju jest procesem ciągłym. Raz 
odkwaszona gleba bez wapno-
wania za kilka lat znów stanie 
się glebą kwaśną o mało sprzy-
jających warunkach do uprawy 
roślin wymagających. Dlatego 
systematycznie raz na 4 -5 lat 
warto badać glebę i wapnować 
ją w zależności od potrzeb i wy-
magań uprawianych roślin.

R E K L A M A

Tabela 1. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha (źródło: IUNG-PIB Puławy)
Kategoria 

agronomicz-
na gleby

Przedział potrzeb wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 1,0 -
Lekkie 3,5 2,5 1,5 1,5 -
Średnie 4,5 3,0 1,7 1,7 1,0
Ciężkie 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0

Nowość od APV

Kodeks Dobrej Praktyki Rol-
niczej zaleca regularne badanie 
gleby, wykonywane nie rza-
dziej niż co 4-6 lat. Zestaw 
do analizy gleby APV - Soil 
Check SC Full Edition ofe-
ruje szerokie możliwości ła-
twego i szybkiego pomiaru 
istotnych parametrów gleby. 
Przy pomocy graficznych ob-
jaśnień, zestaw ten może być 
stosowany do określenia m.in. 
odczynu pH gleby, zawartości 
azotynów i azotanów, zawarto-
ści węglanu wapnia (CaCO3), 
struktury gruzełkowatej gleby 
i zawartości próchnicy, prze-
puszczalności gleby, tempe-
ratury gleby, zagęszczenia 
gleby, profilu glebowego i ro-
dzaju gleby oraz różnic między 
różnymi typami gleby. Dzięki 
uzyskanym informacjom moż-
na właściwie zidentyfikować 
potrzeby gleby i skutecznie 
poprawić jej jakość.

Zalety zestawu do anali-
zy gleby
• Wszystko od JEDNEGO 

sprzedawcy: wyelimino-
wanie konieczności indy-
widualnych zamówień

• Prosty i szybki pomiar klu-
czowych parametrów gleby 
na miejscu

• Zrozumiałe i graficzne obja-
śnienia dla profesjonalnego 
użytkowania

• Chronione części mogą 
być transportowane razem 
w jednej torbie

Możliwości zastosowania 
zestawu do analizy gleby
• Test struktury gruzełkowatej 

gleby i zawartości próchnicy 
w glebie

• Określenie profilu glebowe-
go i rodzaju gleby

• Określenie zawartości azota-
nów (NO3) w glebie

• Pomiar odczynu ph gleby 
za pomocą soli neutralnej

• Pomiar odczynu ph gleby za 
pomocą wód glebowych

• Określenie zawartości wę-
glanu wapnia (CaCO3)

• Określene zagęszcze-
nia gleby
Więcej informacji na stro-

nie internetowej: www.apv-
-polska.pl

Źródło: APV Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zestawy do analizy gleby.
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Tworzymy urodzaj

Co kryją orzechy 
włoskie?

Czy orzechy włoskie po-
chodzą z...Włoch?

Nic bardziej mylnego, bo-
wiem nazwa pod jaką są zna-
ne w Polsce niekoniecznie jest 
zbieżna z tą pod jaką widnieją 
w innych krajach. I tak, w in-
nych krajach jest też nazywany 
orzechem angielskim, perskim 
orzechem lub też po prostu Ju-
glans regia - czyli prawidłowa 
nazwa systematyczna. Dlatego 
też przypisywanie geograficz-
ne temu produktowi nie jest 
wskazane. Uważa się, że Ju-
glans regia wywodzi się z Azji 
Centralnej, w szczególności 
z prowincji Xinjiang. Stamtąd 
rozpoczął swój marsz w stronę 
innych krajów, najwcześniej 
był obserwowany w Kazach-
stanie, Uzbekistanie, Kirgizji, 
Nepalu, Bhutanie, Tybecie, 
w północnych Indiach, Pa-
kistanie i Sri Lance.

Lista pozytywów wynikają-
cych ze spożywania orzechów 
włoskich wydaje się nie mieć 
końca. Mimo, iż posiadają ok 
60 proc. tłuszczu, to w niedu-
żych ilościach warto często po 
nie sięgać. To one są bowiem 
bogatym źródłem wielonie-
nasyconych kwasów tłusz-
czowych (NNKT), których 
posiadają aż 40 proc. Liczby 
te wydają się imponujące, a to 
zdecydowanie nie koniec po-
zytywnych właściwości orze-
chów włoskich. Co więc kryją 
w sobie Juglans regia – zasia-
dające w zaszczytnym gronie 
produktów z serii Superfoods?

Wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe

Wspomniane we wstępie 
wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe są niezwykle istotne do 
prawidłowego funkcjonowania 
organizmu człowieka. Mają 
wpływ na regulację ciśnie-
nia krwi a także na stężenie 
cholesterolu w niej. Ponadto 
zmniejszają zlepianie się pły-
tek krwi, co działa antymiaż-
dżycowo, czyli chroni przed 

zawałem. To ciągle nie wszyst-
ko bowiem posiadają one także 
właściwości przeciwzapalne, 
a także poprawiają samopo-
czucie (hamują wydzielanie 
neurohormonów, będących 
przeciwnikami hormonu szczę-
ścia – serotoniny. Wpływają 
również na stan oczu.

Orzechy włoskie wpływają 
na urodę

Dobre kosmetyki wpływa-
ją na poprawę kondycji skóry 
i włosów. W całej tej dbałości 
warto pamiętać, aby odżywiać 
się także od środka. Z pomocą 
przychodzą tutaj także orze-
chy włoskie. Mimo, iż jest to 
jeden z najbardziej kalorycz-
nych produktów spożywczych 
(100 gramów włoskich orze-
chów dostarcza bowiem aż 
654 kalorii (kcal) warto sta-
wiać na niego w codziennym 
jadłospisie. Domowym sposo-
bem na piękne i zdrowe włosy 
jest zmieszanie posiekanych 
orzechów z miodem i codzien-
ne spożywanie takiego słod-
kiego specyfiku.

Juglans regia w codzien-
nym menu

Wprowadzenie takich orze-
chów do codziennego jadło-
spisu nie jest trudne ponieważ 
można je z powodzeniem 
dodawać do znacznej liczny 
dań. Czy to sałatki, kanapki, 
sosy, płatki śniadaniowe czy 
też słodkie desery. Warto też 
traktować je jako przekąskę, 
gdy dopadnie nas „trudna” 
chwila w ciągu dnia. Ich garść 
waży jedynie 30 gramów. Ilość 
ta stanowi odżywczą oraz sy-
cącą przekąskę dostarczającą 
Nam ok. 200 kcal. Podobną 
liczbę kalorii dostarcza cze-
koladowy batonik, który już 
nie jest tak zdrowym rozwią-
zaniem, bowiem to orzechy 
włoskie posiadają pokaźne 
wartości odżywcze.

Błonnik i kwasy omega 3
Błonnik. W 100 gramach 

orzechów włoskich znajdziemy 

aż niemal 7 gramów błonnika, 
co stanowi około 1/3 dzien-
nego zapotrzebowania na 
nie. Ponadto około 65 proc. 
masy wspomnianych orzechów 
stanowi tłuszcz. W tym nie-
nasycone kwasy tłuszczowe 
z grupy omega – 3, tak nie-
zbędne do prawidłowego 
funkcjonowanie organizmu 
człowieka. W orzechach wło-
skich widoczna jest dobra pro-
porcja pomiędzy kwasami 
tłuszczowymi omega 3 oraz 
omega 5 (1:4), co czyni je jesz-
cze zdrowszymi.

Źródło: Adventure Media, 
Magdalena Matusik

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Odkryj kombajny Axial-
Flow® na nowo

Kombajny Axial-Flow® za-
pewniają, że zbiornik ziarna 
jest wypełniony czystym i nie-
uszkodzonym ziarnem. Bez 
względu na warunki uprawy 
i pola kombajny te zostały za-
projektowane w celu zopty-
malizowania wydajności 
i rentowności oraz są w sta-
nie zebrać ponad 130 różnych 
upraw dzięki szybkim i łatwym 
regulacjom.

Mając mniej ruchomych 
części niż jakikolwiek inny 

kombajn, możesz zacząć, 
podczas gdy inne są jeszcze na 
podwórku. Punkty codziennej 
kontroli są łatwo dostępne za 
pomocą łatwo podnoszonych 
paneli bocznych i wygodnemu 
dostępowi do silnika. Duże, 
rozkładane panele po obu stro-
nach umożliwiają łatwy dostęp 
do całej maszyny, a platformy 
serwisowe, stopnie i poręcze 
zapewniają bezpieczniejsze wa-
runki pracy. Obszar czyszcze-
nia jest łatwo dostępny dzięki 

rozkładanym rozsiewaczom.
Maksymalizacja wydajności 

wymaga najlepszego kombajnu 
i operatora, który może praco-
wać w idealnym środowisku. 
Właśnie dlatego Axial-Flow® 
został zaprojektowany z my-
ślą o niskim poziomie hałasu 
i wibracji, z podłokietnikiem 
wielofunkcyjnym, obszernym 
schowkiem, skórzanym fote-
lem operatora, powierzchni 
szklanej ponad 6,3 m² i lampa-
mi LED, aby zapewnić najbar-
dziej komfortowe środowisko 
pracy. Najbliższy autoryzo-
wany Dealer marki Case IH 
odpowie na wszystkie Twoje 
pytania! 

Wypełnij formularz na stro-
nie bit.ly/OdkryjAxial-Flow-
NaNowo, a Dealer skontaktuje 
się z Tobą!

Źródło: Case IH, Alicja 
Dominiak-Olenderek
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Oferują wysoką moc, wysoką jakość, minimalne straty 
i skrócony czas przygotowania.

Kalkulator strat ziarna

Łukasz Chęciński, Marke-
ting Manager New Holland 
Agriculture wyjaśnia: „Ta apli-
kacja jest wyrazem naszego 
ukierunkowania na Klienta 
w dążeniu do ułatwienia pra-
cy rolników i maksymalizacji 
jej wydajności. Opracowując 
aplikację, mieliśmy na uwa-
dze wszystkich rolników, a nie 
tylko posiadaczy kombajnów 
marki New Holland, gdyż je-
steśmy przekonani o tym, że 
możemy razem pracować, by 
osiągnąć wspólny cel - zrów-
noważone i wydajne rolnic-
two, które przy mniejszych 
nakładach potrafi zwiększyć 
wydajność.”

Za pomocą aplikacji Grain 
Loss Calculator rolnik może 
określić straty ziarna, wyko-
nując trzy proste czynności: 
podanie producenta kombajnu, 
szerokości zespołu żniwnego 
i kosza sitowego, następnie wy-
bór uprawy roślinnej z listy 
zawierającej 30 różnych upraw 
i wprowadzenie plonu, a na 
koniec podanie ilości ziaren 
zebranych z ziemi na ograni-
czonej powierzchni.

Aplikacja natychmiast obli-
cza straty ziarna i podaje wyni-
ki w procentach i kilogramach 
na hektar.

Po wyświetleniu strat ziarna 
w kombajnie aplikacja Grain 

Loss Calculator udostępnia 
odsyłacz do aplikacji New 
Holland Harvest Excellence, 
która pomaga operatorowi 
zoptymalizować ustawienia 
kombajnu przy uwzględnieniu 
warunków glebowych i stanu 
uprawy. Ponadto oferuje ona 
pomoc przy rozwiązywaniu 
problemów, umożliwiając 
operatorowi dalszą optyma-
lizację ustawień kombajnu 
i prowadząc go przez kolejne 
kroki procesu.

Korzystanie z aplikacji jest 
całkowicie darmowe.

Aplikacja Grain Loss Cal-
culator (kalkulator strat ziar-
na) jest dostępna dla urządzeń 
z systemem iOS i Android 
w sklepach:

Google Play: https://play.
google.com/store/apps/de-
tails?id=com.newholland.
grainlosscalculator&hl=pl 

APP Store: 
https://apps.apple.com/

gb/app/grain-loss-calculator/
id1460798489

Źródło: New Holland
Opracowanie redakcyjne: 
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Aplikacja New Holland Grain Loss Calculator ułatwi 
optymalne ustawienie kombajnu podczas zbliżających się żniw.

Nowe kombajny serii X

Now y kombajn X9 
1100 może zbierać pszenicę 
z imponującą wydajnością 
100 ton na godzinę przy 
stratach ziarna na poziomie 
poniżej 1 proc.. Modele X9 
zaprojektowano z myślą o te-
renach cechujących się wysoką 
wilgotnością i trudnymi wa-
runkami separacji.

Kombajny serii X są wyposa-
żone w najszerszy przenośnik 
pochyły na rynku, stanowią-
cy podstawę ich wydajności. 
Współpracuje on z nowym 
podwójnym separatorem ob-
rotowym oraz największym 
w branży koszem sitowym, co 
zwiększa przepływ materiału 
i wydajność zbioru.

Rotory XDS o długości 
3,51 m wykorzystują spraw-
dzoną konstrukcję moduło-
wą znaną z kombajnów serii 
S, z wydzielonymi sekcjami 
omłotu i separacji. Z kolei kosz 
sitowy Dyna-Flo™ XL o po-
wierzchni 7 m2 ma o 36 proc. 
większą powierzchnię czysz-
czenia, a dzięki nowemu syste-
mowi wentylatorów zapewnia 
o 45 proc. większą wydajność 
czyszczenia w porównaniu 
z serią S.

Podczas zbiorów kombaj-
ny serii X mogą pracować do 
14 godzin bez tankowania. Są 
napędzane całkowicie nowym 
sześciocylindrowym silnikiem 
wysokoprężnym John Deere 
PowerTech™ o pojemności 
13,6 litra i mocy do 700 KM 
(515 kW). Podobnie jak sa-
mojezdne sieczkarnie polowe 
serii 9000, kombajn X9 wy-
posażono w HarvestMotion, 
wytrzymały układ napędu 
pasowego, który zapewnia 
o 20 proc. niższe zużycie 

paliwa oraz o 30 proc. więk-
szy moment obrotowy, a także 
umożliwia pracę przy niższej 
prędkości obrotowej silnika. 
Ponadto 1250-litrowy zbiornik 
paliwa w modelu X9 można 
zatankować do pełna w niecałe 
2,5 minuty!

Przy opracowywaniu kom-
bajnów serii X w firmie John 
Deere duży nacisk położono 
na wydajność zbiorów. Dzięki 
przełomowym osiągnięciom 
w dziedzinach przekładni, 
przepływu materiału, ukła-
dów czyszczących i nowych 
noży rozdrabniacza słomy Xcel 
zapotrzebowanie na moc przy 
zbiorze zmniejszono o 120 KM 
(86 kW) przy jednoczesnym 
zwiększeniu wydajności. Świa-
dectwem dla tej koncepcji jest 
srebrny medal DLG przyznany 
maszynie X9 za „Pakiet roz-
wiązań w zakresie wydajności 
do dużych kombajnów” na tar-
gach AGRITECHNICA 2019.

Nowa przekładnia ProDri-
ve™ XL charakteryzuje się 

niezawodnie płynnym dzia-
łaniem i zapewnia kluczowe 
korzyści, takie jak:

O 30 proc. większy mo-
ment obrotowy do pracy na 
zboczach oraz w mokrych 
i błotnistych warunkach;

prędkość 25 km/h,
zarządzanie prędkością ob-

rotową silnika do 1700 obr./
min w celu zmaksymalizowa-
nia osiągów na drodze.

ProDrive™ XL wykorzystuje 
wyjątkowy w branży system 
dwóch silników hydraulicz-
nych, które włączają się na-
tychmiast po uruchomieniu. 
Wraz ze wzrostem prędkości 
do przodu i zmniejszeniem 
zapotrzebowania na moment 
obrotowy zostaje ograniczo-
na wydajność drugiego, co 
skutkuje zmniejszeniem zapo-
trzebowania na moc i paliwo. 
Kombajny serii X są dostęp-
ne w wersji na kołach lub na 
gąsienicach, a ich szerokość 
transportowa wynosi poni-
żej 3,5 m.

W przypadku obu modeli 
system JDLink™ jest dostęp-
ny bezpłatnie przez dwa lata. 
Umożliwia on komunikację 
między maszynami oraz uła-
twia właścicielowi i opera-
torowi przesyłanie danych 
polowych oraz agronomicz-
nych do i z maszyny, a także 
udostępnianie informacji o wy-
dajności maszyny. Kombajny 
są również kompatybilne z sys-
temem Connected Support™, 
które umożliwiają wykrycie 
i wyeliminowanie potencjal-
nego czasu przestoju, zanim 
on nastąpi.

Zbiornik ziarna w mode-
lu X9 1000 może pomieścić 
14800 litrów, a w modelu 
X9 1100 nawet 16200 litrów 
ziarna, przy wydajności roz-
ładunku do 186 l/s.

Maszyny w Polsce będą 
dostępne w przyszłym roku.

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

Podczas zbiorów kombajny serii X mogą pracować do 14 godzin bez tankowania.
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Obniżyć koszty zwiększając skuteczność

Określenie dawki nawozu, 
nawożenie azotowe w czasie 
rzeczywistym, automatyczne 
sterowanie opryskiwaczem lub 
rozrzutnikiem nawozu, prowa-
dzenie równoległe – to tylko 
kilka sposobów na zwiększe-
nie skuteczności nawożenia 
i redukcji kosztów.

Określenie dawki nawozu
Pierwszym krokiem przygo-

towań jest określenie potrzeb-
nej dawki nawozu. Jednym 
z rozwiązań stosowanych od 
lat jest program służący do za-
rządzania danymi na temat 
pola. – Źródłem danych są np. 
informacje z mapowania plonu 
w kombajnach oraz sieczkar-
niach, z prób glebowych, np. 
azotowych, mapy bonitacyjne 
gleb, zdjęcia satelitarne, mapy 
przewodności elektromagne-
tycznej gleb i wiele innych 
– mówi Krzysztof Gomolla 
z CLAAS Polska.

Na podstawie każdej z map 
lub uśrednionej wartości kil-
ku z nich w programie (np. 
Agrocom Map) łatwo i szyb-
ko można przygotować mapę 
aplikacyjną do zastosowania 
w opryskiwaczu lub rozsiewa-
czu. – Mapa aplikacyjna może 
być przygotowana w formacie 
ISO-XML albo SHP, dlatego 

większość terminali do obsłu-
gi wspomnianych urządzeń 
będzie mogła zmiennie daw-
kować nawozy – tłumaczy 
ekspert. Agrocom Map umoż-
liwia sterowanie zmiennym 
dawkowaniem, dzięki czemu 
oszczędzamy nawóz oraz do-
starczamy go tam, gdzie jest 
potrzebny. Takie wsparcie 
optymalizacji pozwala wyko-
rzystać potencjał pól i stosu-
jąc nawozy makroelementowe, 
jesteśmy w stanie wyrównać 
ich zasobność w te składniki. 
Dokładna wiedza na temat pól 
jest kluczem do wykorzystania 
ich potencjału, a tym samym 
do realnego zysku. Crop View, 
to z kolei aplikacja dostępna 
za pośrednictwem programu 
365FarmNet. Służy do przy-
gotowywania map aplika-
cyjnych na podstawie map 
satelitarnych, które są cały 
czas gromadzone w pro-
gramie. Dzięki niskiej cenie 
mapy mogą być powszech-
nie wykorzystywane przez 
rolników. Oprócz tworzenia 
map aplikacyjnych Crop View 
umożliwia tworzenie map po-
tencjału plonowania, których 
źródłem są mapy satelitarne 
z kilku lat wstecz. Mapy z apli-
kacji Crop View, w tym mapy 

potencjału plonowania, mogą 
zostać wykorzystane również 
w programie Agrocom Map 
jako kolejne źródło informacji 
na temat pola. W odróżnieniu 
od Crop View Agrocom Map 
do tworzenia map aplikacyj-
nych może wykorzystać dane 
z różnych źródeł, a nie tylko 
ze zdjęć satelitarnych. Agro-
com Map jest niezbędnym na-
rzędziem do archiwizowania 
i zbierania danych na temat 
pola. Dane te można w każdym 
czasie sprawdzić oraz porów-
nywać rok do roku obserwując 
zachodzące zmiany na polu.

Nawożenie azotowe w cza-
sie rzeczywistym

Na rynku istnieją rozwią-
zania służące do zmiennego 
nawożenia azotowego w czasie 
rzeczywistym. – Przykładem 
jest CLAAS CROP SEN-
SOR, który jest montowany 
z przodu ciągnika i ma dwie 
głowice skanujące rośliny od 
10 do 2000 razy na sekundę 
bez względu na porę dnia, 
co umożliwia pracę przez 
całą dobę – mówi Krzysztof 
Gomolla.

Urządzenie zbiera infor-
macje o dwóch indeksach: 
odżywienia oraz biomasy. 
Na podstawie tych dwóch 

informacji oblicza dawkę 
nawozu azotowego, jaka 
powinna zostać zastosowa-
na w trakcie nawożenia na 
pszenicę ozimą. Urządzenie 
nie wymaga kalibracji, należy 
tylko wskazać aktualną fazę 
rozwoju pszenicy w momencie 
następnego planowanego na-
wożenia oraz plon, w jaki ce-
lujemy. Algorytm sam wyliczy 
odpowiednią dawkę, a wszyst-
ko dzieje się podczas jednego 
przejazdu.

Za pośrednictwem magi-
strali ISOBUS dawka jest prze-
kazywana do opryskiwacza 
lub rozsiewacza. Dodatkowo 
urządzenie można wykorzy-
stać w nawożeniu względnym 
do nawożenia lub stosowania 
fungicydów (związki chemicz-
ne wykorzystywane do zwal-
czania grzybów atakujących 
rośliny) na każdej roślinie – od 
traw, przez zboża, po buraki.

Urządzenie dostarcza infor-
macji o indeksach, które pro-
porcjonalnie mogą być użyte 
do nawożenia jakościowego 
lub wyrównującego. Aby jesz-
cze bardziej zwiększyć precyzję 
działania systemu do wylicza-
nia dawki, można wykorzystać 
mapę potencjału plonowania, 
którą przygotowujemy w pro-
gramie Agrocom Map. Funkcja 
Map Overlay umożliwia opty-
malizację dawki dopasowaną 
do możliwości plonotwórczych 
konkretnych stref pola.

Korzyści z wykorzystania 
Crop Sensora w gospodarstwie 
to m.in.: oszczędność nawozu, 
zwiększenie plonowania, ogra-
niczenie wylegania, wyrów-
nanie łanu, poprawa jakości 
ziarna, lepsze wykorzystanie 
azotu oraz optymalizacja 
dopasowana do zmienności 
glebowej.

Automatyczne sterowanie 
opryskiwaczem lub rozrzut-
nikiem nawozu

Krzysztof Gomolla zwra-
ca uwagę, że kolejnym 
krokiem jest zapewnienie 

automatycznego sterowania 
opryskiwaczem lub rozrzut-
nikiem nawozu. – Idealnym 
rozwiązaniem jest prosty 
w obsłudze terminal do ob-
sługi urządzeń działających na 
podstawie magistrali ISOBUS. 
Terminal powinien mieć kom-
plet certyfikacji AEF, dzięki 
czemu rolnik ma gwarancję, że 
jego rozsiewacz i opryskiwacz 
będą prawidłowo obsługiwa-
ne z pomocą tego monitora. 
Jednym z takich terminali 
jest CLAAS S10, który służy 
również do zamykania sek-
cji oraz odczytywania map 
aplikacyjnych.

Możliwość podziału ekra-
nu na dwie części eliminuje 
potrzebę montowania w ka-
binie ciągnika dodatkowego 
terminala do obsługi jazdy au-
tomatycznej, którą terminal 
S10 realizuje z dokładnością 
nawet do 2 cm (RTK NET). 
Dzięki niej eliminujemy na-
kładki oraz omijaki, a operator 
jest odciążony i może wydajnie 
pracować, bez przemęczenia. 
Wykorzystanie S10 do prac 
wiosennych generuje tzw. 
oszczędności proste, czyli ta-
kie, na które gospodarz może 
mieć bezpośredni wpływ. 
W przypadku cen nawozów 
i środków ochrony roślin nie-
stety takiego wpływu nie ma.

Prowadzenie równoległe
Oprócz powyższych za-

awansowanych profesjonal-
nych rozwiązań istnieją na 
rynku również takie, które 
skupiają się przede wszystkich 
na prowadzeniu równoległym. 
Mogą to być terminale doty-
kowe służące do prowadzenia 
równoległego z dokładnością 
15–30 cm. Dokładność ta wy-
starcza w zupełności do prac 
z rozsiewaczem, opryskiwa-
czem, do uprawy i innych 
prostych prac na polu.

Operator wprowadza sze-
rokość roboczą urządzenia 
i może wpisać liczbę do-
stępnych sekcji, a terminal 

z pomocą specjalnej podziałki 
wskazuje kierunek skrętu kie-
rownicą – w taki sposób, aby 
wykorzystać pełną szerokość 
roboczą. – Dodatkowo np. ter-
minal CLAAS COPILOT S7 
ma możliwość pomiaru obro-
bionej powierzchni, a także 
zapisywania i archiwizowania 
prac, czyli tzw. mapowania 
pól. COPILOT S7 może zostać 
rozbudowany do jazdy auto-
matycznej z dokładnością ok. 
2 cm, jest to więc produkt, 
który rolnik w późniejszym 
czasie może rozwijać i czer-
pać jeszcze większe korzyści 
– mówi ekspert CLAAS Polska.

Inną grupą rozwiązań są 
najprostsze i najtańsze systemy. 
Umożliwiają one wykorzysta-
nie pełnej szerokości roboczej 
bez obawy o to, że na polu 
pozostaną ominięte miejsca 
lub nakładki. Jednym z ta-
kich rozwiązań jest COPILOT 
S-lite, którego prosta obsługa 
opierająca się na obserwacji 
dwóch belek diodowych oraz 
bardzo szybka możliwość prze-
noszenia całego urządzenia 
pomiędzy ciągnikami sprawia, 
że jest to najłatwiejszy spo-
sób na oszczędność podczas 
nawożenia i oprysku. Każda 
nakładka i każdy omijak ozna-
czają zmarnowanie nawozu 
i środka chemicznego, czyli 
stratę pieniędzy.

Podsumowując, należy 
zwrócić uwagę, że systemy 
rolnictwa precyzyjnego są 
kluczowymi narzędziami do 
ograniczenia kosztów nawo-
zów i środków ochrony roślin. 
Systemy bardziej zaawanso-
wane dodatkowo zwiększają 
efektywność nawożenia, co ma 
szczególne znaczenie w nie-
sprzyjającej aurze, np. w przy-
padku suszy, która również 
w tym roku będzie ogromnym 
problemem dla rolników.
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W jaki sposób systemy rolnictwa precyzyjnego mogą pomóc rolnikom?
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