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Rolnicy doceniają polskie marki
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Rosną udziały CIECH Sarzyna w polskim rynku środków ochrony roślin.
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CIECH Sarzyna, największy polski producent środków
ochrony roślin, notuje bardzo
dobre wyniki sprzedaży, co
skutkuje równocześnie wzrostem udziałów rynkowych
w Polsce. Po pierwszym półroczu 2020 roku, udział spółki w rynku środków ochrony
roślin – zdominowanym przez
wielkie koncerny międzynarodowe – wzrósł do ponad
5 proc., z niecałych 4 proc.
rok wcześniej. W porównaniu do analogicznego okresu
2018 roku, sprzedaż CIECH
Sarzyna w Polsce wzrosła o ok.
150 proc., przy jednoczesnym
wzroście polskiego rynku
środków ochrony roślin o ok.
8 proc (Wszystkie informacje
dot. udziałów rynkowych to
dane PAMS).
Udział flagowego produktu CIECH Sarzyna – marki CHWASTOX® – wzrósł

w I półroczu 2020 roku w kategorii herbicydów zbożowych
do 16,5 proc. z 11,2 proc. rok
wcześniej. To efekt intensywnych prac nad rozwojem tej
marki w ciągu ostatnich
kwartałów, polegających na
rozszerzeniu zakresu zwalczanych chwastów, jak i chronionych gatunków zbóż. Marka
CHWASTOX® to najchętniej
stosowane herbicydy do wiosennej ochrony zbóż w Polsce.
Cieszy się nieustannym zaufaniem kolejnych pokoleń rolników, ponieważ mechanizm
działania MCPA – substancji
aktywnej CHWASTOX – powoduje, że chwasty nie uodparniają się na ich działanie.
CIECH Sarzyna realizuje
obecnie największy w historii
firmy plan inwestycji w nowe
produkty. Zadanie to wspiera nowoczesne laboratorium
badawczo-rozwojowe spółki,

które pod koniec 2019 roku
otrzymało prestiżową certyfikację „GLP” (ang. Good
Laboratory Practice) – „Dobra
Praktyka Laboratoryjna”. Ważnym elementem konsekwentnego rozwoju oferty CIECH
Sarzyna o nowe produkty dla
rolnictwa (asortyment spółki
w ciągu ostatnich trzech lat
został prawie podwojony), jest
również oferowanie klientom
pełnych programów ochrony
roślin dla kluczowych upraw.
W efekcie udział rynkowy
CIECH Sarzyna w I półroczu
2020 roku wzrósł do poziomu
najwyższego od pięciu lat i sięgnął 5,3 proc.
– Rozwój produktów z naciskiem na działania R&D,
precyzyjne i skuteczne akcje
marketingowe budowane na
renomie marek naszych produktów, wzmocnione zaufaniem trzech pokoleń rolników

do marki CHWASTOX, zaowocowały wzrostem udziałów
rynkowych i wartości sprzedaży. Widać także efekty usprawniania procesów biznesowych
czy też wykorzystania rozwiązań cyfrowych we wsparciu
sprzedaży. Nie zapominamy
także o celach strategicznych
związanych z rozwojem zagranicznym i wzrostem udziału
sprzedaży poza Polską – mówi
Wojciech Babski, szef biznesu
AGRO w Grupie CIECH.
Firma kontynuuje również dynamiczną ekspansję
zagraniczną, wykorzystując
potencjał przejętej w 2018 roku
firmy Proplan, hiszpańskiego
dostawcy środków ochrony
roślin, działającego na trzech
kontynentach. Poza kluczowymi krajami europejskimi,
biznes AGRO (spółki CIECH
Sarzyna i Proplan) obsługuje także rynki w Ameryce

Północnej i Południowej, Azji,
Afryce i Australii. W ostatnich
latach przychody CIECH Sarzyna z eksportu wzrosły
3,5-krotnie, a środki ochrony
roślin z Nowej Sarzyny trafiły
m.in. na rynek australijski, kanadyjski czy tajlandzki.
W planach jest dodatkowo
silniejsze wykorzystanie ważnej przewagi konkurencyjnej
– czyli jednej z największych
i najnowocześniejszych na
świecie instalacji do produkcji MCPA, skutecznego i bezpiecznego dla upraw środka
chwastobójczego. Poprawa
efektywności działania spółki
realizowana jest także poprzez
przeniesienie produkcji z przejętej spółki Proplan oraz oferowanie produktów opartych
na MCPA na nowych rynkach.
Źródło: Rzecznik
Prasowy Grupy CIECH
Opracowanie redakcyjne;
Jolanta Malinowska-Kłos
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POTATO POLAND za nami
To jedna z najważniejszych imprez sektora rolnospożywczego w kraju, jak i w Europie.

Rekord Polski plonu
pszenicy 2020
ARGUMENT najlepszy.

Połowa sierpnia obfitowała
w próby bicia Rekordu Polski
na najwyższy plon pszenicy
ozimej z hektara prowadzone pod nadzorem Biura Rekordów. Najpierw 11 sierpnia
w województwie pomorskim
na dwóch gospodarstwach pobito Rekord Polski z 2019 roku
na najwyższy plon pszenicy
ozimej z hektara wynoszący
10,531 t/ha. Na polu w Bystrzu, gm. Miłoradz zeszłoroczny rekordzista plonu

pszenicy Gospodarstwo Rolne Bystrze przebiło swój zeszłoroczny wynik zbierając
11,178 t/ha pszenicy odmiany
Findus. Tego samego dnia na
polu w Borętach, gm. Lichnowy gospodarstwo LAIRD
Agro Group zebrało pszenicę
ozimą odmiany Findus w ilości
11,628 t/ha.
13.08.2020 r. w Śmielinie,
w województwie kujawsko-pomorskim, w gospodarstwie Pana
Marka Różniaka, właściciela

firmy Agro-Land, ponownie
został pobity oficjalny Rekord
Polski w kategorii Najwyższy
Plon Pszenicy Ozimej.
Na tym samym polu prowadzone jest najstarsze w Polsce
doświadczenie ścisłe, porównujące 3 metody uprawy: orkową, uproszczoną oraz pasową
(strip-till).
Już po raz kolejny najlepsze
rezultaty otrzymano przy zastosowaniu uprawy pasowej.
Natomiast nową rekordową
odmianą jest pszenica ozima
ARGUMENT z hodowli IGP
Polska, zasiana w technologii uprawy siewu pasowego
MZURI PRO-TIL. Z rekordowego pola w Śmielinie zebrano
12,567 t/ha zboża.
Pszenica ozima ARGUMENT IGP, której PROCAM
jest wyłącznym dystrybutorem
w Polsce, została chroniona
w technologii firmy PROCAM.
Jesienią do odchwaszczania
zastosowano preparat HEROLD 600 SC w pełnej dawce. Wiosenne zabiegi ochrony
fungicydowej rozpoczęto preparatem VENTUR 300 SC
1,2 l/ha. Do ochrony liścia
flagowego zastosowano preparat SECARDO XE 125EC
w pełnej dawce. Kłos zasilano preparatem NHCa DELTA
w dawce 5,0 l/ha.
Ze środków ochrony roślin
należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed
każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące
produktu.
Źródło: PROCAM
Opracowane redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Tegoroczne, XXVII Krajowe
Dni Ziemniaka, zlokalizowane były w Lubkowie w woj.
dolnośląskim. Podczas targów
odwiedzający mieli okazję
zapoznać się z ofertą ponad
300 wystawców. Wśród nich
byli przedstawiciele branż, które ściśle powiązane są z rynkiem ziemniaka. Uczestnicy

imprezy mogli m.in. poznać
najnowsze trendy w uprawie
i nawożeniu roślin oraz przetestować specjalistyczny osprzęt
maszynowy.
Znaczący udział w tegorocznych targach POTATO POLAND miał także
ANWIL S.A., który był jednym z partnerów branżowych

wydarzenia. Przedstawiciele
włocławskiej spółki z Grupy
ORLEN z dużym zaangażowaniem dzielili się z rolnikami
swoją wiedzą w zakresie uprawy i nawożenia ziemniaka. Pytań ze strony odwiedzających
było wiele. W szczególności
dotyczyły one tego, jakie nawozy wybierać oraz czym
sugerować się przy doborze
odpowiednich dawek nawozu. Jest to temat ważny dla
polskiego rolnika, ponieważ
odpowiednie nawożenie jest
podstawą nowoczesnej technologii uprawy, która kształtuje
wielkość i jakość plonu.
W maju zeszłego roku
ANWIL S.A. rozpoczął realizację strategicznej dla spółki
inwestycji, która zwiększy
zdolności produkcyjne firmy,
jak również jej konkurencyjność wobec zagranicznych
producentów. Budowa nowej
linii nawozowej pozwoli także
zwiększyć portfolio produktowe, które sprosta rosnącemu
popytowi na nawozy azotowe.
Źródło: Anwil
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowość w ofercie DANKO

Pierwsze w Polsce pszenżyto ozime sprzedawane
w jednostkach siewnych.

Corado to absolutna nowość w ofercie DANKO na
sezon 2021!
Wczesne pszenżyto ozime,
które w latach 2018-2020 (badania rejestrowe) uzyskało rekordowe plony udowodniając
swoją tolerancję na okresowe
niedobory wody.
W doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2019 r.

plonowało często ponad 10 t/
ha, a w II rejonie oceny odmian (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie) dało nawet
12,4 t/ha!
Wysoka odporność na choroby (mączniak prawdziwy,
rdza brunatna, rynchosporioza, septorioza liści i plew)
powoduje, że nie ma trudności
w uprawie przy wymiernych

oszczędnościach.
Materiał siewny odmiany Corado, sprzedawany będzie
w jednostkach siewnych.
Proponowana norma wysiewu - 4 j.s. na 1 ha.
- 1 jednostka siewna to
750 tys. kiełkujących nasion,
- 1 jednostka siewna (jeden
worek) = 0,25 ha.
Producentem nasion jest
firma Wronkowski Nasiona
i będą one dostępne w tym
roku w ograniczonej ilości w wybranych punktach
dystrybucyjnych.
Zakup pszenżyta w jednostkach siewnych zagwarantować
ma oszczędną, wydajną i precyzyjną ilość wysiewu. Korzyści agrotechniczne to lepsza
zdrowotność i odporność na
wyleganie.
Źródło: Hodowla DANKO
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Sukces walki z zarazą, pomór świń znika z Polski
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Za wcześnie na szampana, ale przyszłość rysuje się optymistycznie – podsumowuje walkę z afrykańskim
pomorem świń (ASF) minister środowiska Michał Woś. Dzięki rządowemu wsparciu, pracy ponad 100 tys.
leśników i myśliwych, a także zaangażowaniu samych rolników udało się zmniejszyć zarazę.

Afrykański pomór świń to dla
zwierząt śmiertelna i wysoce zaraźliwa choroba. Zwierzęta się
duszą, mają wysoką temperaturę, której nie da się schłodzić,
i masowo padają w męczarniach. Rozprzestrzenienie się
wirusa w Polsce oznaczałoby
katastrofę całych branż: hodowców świń, przetwórstwa i wędliniarstwa, w których pracuje
prawie 100 tys. osób. Dla nas
wszystkich nieopanowanie ASF
doprowadziłoby do lawinowego
wzrostu cen mięsa i wędlin.
Wirus zaatakował kilka
lat temu niemal całą Europę.

W Polsce pierwsze przypadki
ASF wykryto u padłych dzików, które prawdopodobnie
przedostały się do nas z Białorusi w lutym 2014 r. Polskie
władze od razu przystąpiły do
działania, aby uratować polskich
hodowców.
- Afrykański pomór świń występujący w populacji dzików
i w fermach hodowlanych trzody chlewnej stanowi wyzwanie
epidemiologiczne dla całej Europy. Niestety, wiele państw walkę
z wirusem przegrywa i załamują
się tam rynki hodowców i przetwórców. Dlatego w Polsce walka

z ASF od razu stała się priorytetem Ministerstwa Środowiska.
Dzięki naszym błyskawicznym
działaniom nie tylko powstrzymaliśmy wirusa, ale dane wskazują, że powoli znika on z naszego
kraju – podkreśla Michał Woś,
minister środowiska.
Obserwacja i szkolenia
Istotnym elementem walki
z zarazą jest obserwacja dzików.
Dlatego Ministerstwo Środowiska wprowadziło monitoring
terenów Lasów Państwowych,
by jak najszybciej można było
odnaleźć padłe sztuki. W roku
2018 do końca maja leśnicy wykryli 2726 sztuk padłych dzików
zarażonych ASF. Wszystkie dziki
zostały uprzątnięte i zutylizowane. W lasach wybudowano
też ponad 360 km specjalnych
ogrodzeń wokół miejsc stwierdzenia tych przypadków.
Zadbano także o przeszkolenie myśliwych i leśników
z bioasekuracji. Kursy przeprowadziły wszystkie zarządy
okręgowe Polskiego Związku
Łowieckiego. Bioasekuracja to
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Uważaj, co siejesz

Nie daj się oszukać szarej strefie!
Nielegalny obrót materiałem
do siewu – zmora hodowców
roślin rolniczych i licencjonowanych producentów nasion.
Niestety, ziarno do siewu
za pół ceny lub „od sąsiada”
wciąż znajduje nabywców
wśród rolników, świadomych
lub nieświadomych, że w ten
sposób szkodzą sami sobie.
Jakich transakcji lepiej
unikać?
1) Przygodni sprzedawcy
z targowiska lub ogłoszenia
• zwykle nie posiadają uprawnień, aby sprzedawać materiał do siewu (licencja
od hodowcy, rejestracja
w PIORiN-ie)
• oferują i sprzedają do siewu niekwalifikowane nasiona lub sadzeniaki, co jest
nielegalne
• kupujący rolnik nie otrzyma
faktury i nie może złożyć
reklamacji
• kupujący rolnik nie ma pewności, czy dane w ofercie są
zgodne z prawdą

• jeśli rolnik wysieje nabyty
materiał niekwalifikowany
odmiany chronionej, naruszy wyłączne prawo hodowcy, podlega sankcjom
i może zostać obciążony
odszkodowaniem
2) Wymiana sąsiedzka
• narusza wyłączne prawo hodowcy do odmiany i grozi
odszkodowaniem
• prawo łamią obaj rolnicy,
którzy wymieniają się zebranym materiałem do siewu
• takie działanie może być
legalne jedynie, gdy obaj
rolnicy otrzymają pisemną zgodę od hodowcy
(przed transakcją, a nie po
fakcie!)
3) „Okazje”
• sprzedawca oferuje materiał
kwalifikowany w podejrzanie niskiej cenie
• worki nie są oryginalnie
zamknięte, brak urzędowej etykiety
• et ykieta w ygląda na
podrobioną

jeden z filarów walki z ASF. Myśliwi są głównymi odbiorcami
zestawów bioasekuracyjnych
i świetnie sobie z tym radzą,
o czym świadczą liczne kontrole w kontenerach chłodniczych
PIW-u pozytywnie opiniujące
bioasekurację wykonywaną
przez koła łowieckie. Zmiana
obuwia, ubioru, dezynfekcja
dłoni – to elementarne zasady
postępowania, by choroba się nie
roznosiła. Niezwykle ważne są
też maty dezynfekujące na wjazdach i wyjazdach do chlewni.
Wszystkie te działania koordynuje Ministerstwo Środowiska i według danych organizacji
World Animal Health Information System - ASF w Polsce jest
w odwrocie.
- Jest jeszcze za wcześnie, by
otwierać szampana, ale dane są
optymistyczne - przekonuje minister środowiska Michał Woś.
- W walkę z wirusem zaangażowanych jest ponad 100 tysięcy
ludzi: myśliwych, leśników czy
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Chciałbym im wszystkim

• dane na fakturze są niepełne
lub niezgodne z danymi na
etykiecie
• sprzedawca odmawia wystawienia faktury
Aby legalnie handlować
materiałem do siewu, należy
uzyskać pisemną licencję od
hodowcy, którego odmianę
chcemy rozmnażać i sprzedawać na cele siewne, zarejestrować się w Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa (PIORiN) jako
prowadzący obrót materiałem
siewnym oraz zgłosić prowadzone plantacje.
Plantacje te, a później zebrane z nich nasiona lub sadzeniaki poddane zostaną
szczegółowej, kilkuetapowej
kontroli, od oceny polowej,
poprzez badania laboratoryjne, ocenę tożsamości i czystości odmianowej, aż do oceny
cech zewnętrznych. Tylko jeśli
pomyślnie przejdą wszystkie
etapy, zostaną dopuszczone
przez PIORiN do obrotu.
Agencja Nasienna Sp. z o.o.

podziękować za trud włożony
w ratowanie polskiej przyrody
i gospodarki. Cieszę się, że mogłem koordynować działania realizowane na wielu poziomach
administracji publicznej, które
przyniosły wymierne efekty w postaci spadku liczby ognisk ASF
w Polsce - dodaje.
Pilnujmy się sami
Podobnie jak w przypadku
COVID-19 dużą rolę w przeciwdziałaniu wirusowi odgrywa samo społeczeństwo. Jeśli
mamy własne świnie, nie należy
ich karmić leśną trawą. Musimy zmieniać obuwie i ubiór po

każdej wizycie w lesie. Pilnujmy
także, aby nikt z naszych domowników nie miał kontaktu
z dzikami.
Właściciele trzody chlewnej
w większości stosują zasady
bioasekuracji, mimo to była
konieczna likwidacja części
stad, które mogły mieć kontakt z wirusem. Ważne jest,
aby niezależnie od okoliczności dbać o właściwą ochronę
trzody i stosować do wszelkich
wskazówek i zaleceń służb sanitarnych. Tylko aktywny udział
w walce z wirusem ochroni kraj
przed ASF.

W roku łowieckim 2019/2020, czyli w okresie od 1 kwietnia 2019 r.
do 31 marca 2020 r. odbyły się 4574102 polowania indywidualne oraz
19176 polowań zbiorowych. Łącznie na terytorium Polski w okresie od
1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. myśliwi pozyskali 412784 dzików. Jest to najwyższe w historii roczne pozyskanie osobników tego
gatunku. Myśliwi skutecznie włączyli się do walki z ASF. Z ekspertyz
zoologów wynika, że populacja dzika odrodzi się bez żadnych perturbacji. Zwierzęta te nie mają w naszej przyrodzie wielu naturalnych
wrogów i bardzo szybko się rozmnażają. Przyrost populacji dzika
w ciągu roku może wynosić nawet ponad 200 procent, a locha może
mieć w jednym miocie nawet 10 młodych.
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Konkurs „Mechanik na Medal”
Już IX edycja.

Zbliża się rozstrzygnięcie
i wielki finał Konkursu na
Najlepszego Mechanika Serwisowego Maszyn Rolniczych
w 2020 roku „Mechanik na
Medal” organizowanego przez
Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
W pier wszym etapie

wyłoniono pięciu finalistów
(tu w kolejności alfabetycznej), najlepszych z najlepszych,
którzy w wielkim finale będą
rywalizować o zwycięstwo:
Michał Gużyński – serwisant w firmie Zip Agro, Łukasz Kucharczyk – serwisant
w firmie Grimme Polska, Wojciech Pryzmont – prezes zarządu firmy Synchro, Krzysztof
Szostek – serwisant w firmie
PHU PERKOZ, Michał Toczyński – serwisant w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym

Księżopolski.
Konkurs „Mechanik na Medal” organizowany jest przez
PIGMiUR od 2012 roku. Od
początku cieszył się dużą popularnością, dlatego w kolejnym roku Izba zorganizowała
konkurs dla uczniów kształcących się w zawodzie mechanika maszyn rolniczych
„Młody Mechanik na Medal”.
Finał obu konkursów co roku
organizowany jest podczas wystawy AGRO SHOW w Bednarach. W tym roku po raz

pierwszy finał organizowany
będzie niezależnie od wystawy,
która jak wiemy, ze względów
związanych z epidemią, nie
odbędzie się. Uczestnicy obu
konkursów rywalizować będą
18 września w Zespole Szkół
Przyrodniczych w Poznaniu.
Przebieg konkursu będzie
można obserwować na bieżąco na kanałach społecznościowych Izby.
Źródło: PIGMiUR
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Kobiety agrobiznesu mają moc

Kobiety związane z rolnictwem są zadowolone z życia na polskiej wsi.
Z raportu „Sytuacja Kobiet
na Wsi” przygotowanego przez
Martin&Jacob na zlecenie Banku BNP Paribas wynika, że kobiety związane z agrobiznesem
zamieszkujące tereny wiejskie
są zadowolone z życia na wsi
(72%) i nie zamierzają jej opuszczać (92%).
Największa grupa usatysfakcjonowanych to kobiety młode,
poniżej 30 roku życia (84%).
W życiu na wsi najbardziej cenią
spokój (87%) i bezpieczeństwo
(73%). Aż 85% kobiet związanych z rolnictwem zamierza
w nim pozostać chcąc się rozwijać i zwiększać aktywność
biznesową. Większość badanych (64%) chciałoby poszerzać swoją wiedzę i zdobywać
nowe kompetencje deklarując
chęć ukończenia różnego rodzaju kursów i szkoleń. 8% badanych myśli o zdobyciu doktoratu
(13% w grupie kobiet poniżej
30 roku życia), a 7% chce
ukończyć studia dyplomowe
(12% w grupie kobiet poniżej
30 roku życia).
- Zbadaliśmy kobiety, które
aktywnie uczestniczą w prowadzeniu rolniczej działalności
gospodarczej - są właścicielkami lub współwłaścicielkami
gospodarstw rolnych bądź też
w nich pracują czy pomagają.
Zauważyliśmy, że mają one duże
poczucie sprawczości w wielu
aspektach życia - począwszy
od małych rzeczy związanych
z uprawą ogrodu czy hodowlą
trzody, poprzez prowadzenie
księgowości gospodarstw rolnych aż po strategiczne decyzje
dotyczące pozyskiwania środków na rozwój biznesu – mówi
Marcin Chrobot z Martin &
Jacob, socjolog, wieloletni badacz rynku agrarnego i autor
badania.

Mimo iż blisko 70% badanych uważa, że w ich okolicy brakuje oferty kulturalnej
i edukacyjnej da kobiet, a życie
w mieście jest prostsze, to jedynie 4 na 100 badanych kobiet
są zdecydowane opuścić wieś.
Z wiekiem kobiety coraz bardziej doceniają wygodę życia
na wsi (60% badanych powyżej 40 roku życia twierdzi, że
na wsi żyje się wygodniej niż
w mieście). Z badania wynika
również, że współczesne kobiety zaangażowane w prowadzenie przedsiębiorstw rolnych
postrzegają siebie jako niezależne, zaradne i nowoczesne.
Gotowość do podjęcia pracy
poza rolnictwem świadczy o ich
elastyczności.
- Jako instytucja zaangażowana i wspierająca rozwój sektora agro w kraju i na świecie,
ze szczególną uwagą badamy
i analizujemy trendy na polskiej
wsi. Jednym z nich jest wyraźnie
rosnąca rola kobiet w agrobiznesie. Dostrzegamy ich niezwykłe
osiągnięcia w codziennej pracy
na rzecz rozwoju własnych gospodarstw rolnych oraz rosnącą
aktywność w podejmowaniu
decyzji ważnych dla całego
sektora rolno-przetwórczego
w Polsce – mówi Katarzyna
Wielgosz, Menedżer Projektów
Agro w Banku BNP Paribas. –
Wspieramy kobiety agrobiznesu
zarówno poprzez odpowiednio
sprofilowaną ofertę produktów
finansowych, jak i inne działania integrujące i sprzyjające ich
rozwojowi osobistemu i biznesowemu. Przykładem jest program
„Agro Na Obcasach” dedykowany kobietom działającym w sektorze rolnym, w ramach którego
bank zaprasza klientki na wydarzenia społeczno-kulturalne czy sekcja #agronaobcasach

na platformie
Agronomist.
pl stworzonej
dla i z udziałem polskich
rolników
i przetwórców – dodaje Katarzyna
Wielgosz.
N a j w i ę kszym sprzymierzeńcem
rozwoju kobiet na wsi
stał się Internet. 98% badanych kobiet
robi w sieci zakupy, blisko
80% korzysta
z bankowości
internetowej,
a 57% wykorzystuje internet do nauki
i szkolenia
się. Internet
jest również
doskonałym
na rzęd ziem
wspierającym
ich działalność
w ramach rolnictwa – blisko
80% badanych szuka tu porad
prawnych, związanych z dotacjami czy KRUS. 51% kobiet
deklaruje, że uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach rolniczych on-line (w grupie kobiet
poniżej 30 roku życia grupa ta
stanowi 72%).
W ramach cyklu BNP Paribas
Talks, Bank zaprasza również do
odsłuchania podcastu nt. wyników raportu „Sytuacja Kobiet
na Wsi”. Gośćmi Agnieszki Urazińskiej-Włodarek, dziennikarki
magazynu Wysokie Obcasy były:
rolniczka-przedsiębiorczyni

Agnieszka Tołłoczko oraz Izabela Tworzydło, Dyrektor
Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, Rzecznik Prasowy
w Banku BNP Paribas. Panie dyskutowały m.in. na temat czym
różni się życie kobiet na wsi od
codzienności mieszkanek dużych
miast. Nagranie jest dostępna na
kanale Banku w serwisie: Spotify
oraz na stronie Banku.
Źródło: Rzecznik Prasowy
Banku BNP Paribas
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Pszenica nowej generacji

Pszenica Tonnage to laureat tegorocznej nagrody
Firmowy Hit Roku Raportu Rolnego.

O niej i nie tylko – rozmawiamy z Danielem Jarkim, Specjalistą ds. Produktu z Saatbau
Polska.
Co to za odmiana?
TONNAGE to bezostna pszenica ozima nowej generacji.
Skierowana głównie do tych
rolników, którzy stawiają na
maksymalny plon z hektara,
a nieco mniej wagi przywiązują do parametrów jakościowych.
Jest to również propozycja dla
gospodarstw prowadzących
produkcję zwierzęcą i produkujących własne pasze. Bardzo
dobra plenność na terenie całego
kraju, potwierdzona została zarówno na polach produkcyjnych,
jak i w badaniach urzędowych
COBORU.
Czy ta odmiana wybacza błędy?
W pewnym sensie tak. Tonnage może być uprawiana również
na lżejszych i mniej zasobnych
glebach, charakteryzuje się wysoką tolerancją na nieuregulowany odczyn pH. To odmiana,
która toleruje słabsze stanowiska, a także dobrze sobie radzi
podczas okresowych niedoborów wody. Mamy więc wysoką
tolerancję w doborze stanowiska, przy zachowaniu wysokiej
produktywności.
Mówi się, że sezon wegetacyjny wydłużył się o kilka tygodni
zarówno jesienią jak i wiosną,
stąd nawet uczeni sugerują,
że książkowe terminy siewów
można śmiało korygować. Są
nawet i tacy rolnicy, co pszenicę sieją w listopadzie. A co
na to Tonnage?
Tonnage nadaje się również do
opóźnionych siewów, co powoduje, że daje ona bardzo szerokie
okno siewu. Listopadowy siew
jest jak najbardziej do przyjęcia. Sprawdza się również na
stanowisku po kukurydzy, ale

w tym przypadku warto zwrócić
większą uwagę na ochronę kłosa.
Poważnym problemem, przy
wysokim nawożeniu, jest równie wysoki łan, który przy każdym większym wietrze chce się
położyć Oczywiście, chemicznie
skracamy, ale genetyczne skłonności mają również znacznie.
Jak z jej odpornością na to
zjawisko?
Ze względu na ciężki, długi
i zaziarniony kłos, wypełniony
ziarnem o dość wysokiej masie
(MTZ ok. 50g), nawet przy dość
niskich roślinach (ok. 86 cm),
jednym z ważniejszych elementów uprawy jest odpowiednie
skrócenie źdźbła, najlepiej
dwuetapowo.
Skoro już o skracaniu mowa,
widuje się czasem zboża nadmiernie skrócone i zastanawiać
się można czy rolnik przesadził z dawką, czy aż tak utrafił
w czuły punkt w czasie. Niektórzy uważają jednak, że to
niezbyt dobre. Czy do zawsze
dobre zjawisko?
Stosowanie regulatorów wzrostu niesie wiele korzyści. Zapobiega wyleganiu zbóż, skraca
i pogrubia źdźbło, wzmacnia
korzenie, co w konsekwencji
pozwala utrzymać wysoki plon.
Zastosowanie regulatorów przy
suszy, czy w nieodpowiednich
temperaturach to jest dodatkowy
stres dla roślin. Natomiast, jeśli
mamy odpowiednią ilość wilgoci
i prawidłową fazę rozwojową,
wówczas należy zastosować
regulator wzrostu. Oczywiście
zastosowanie zbyt dużych dawek regulatorów wzrostu, albo
w nieodpowiedniej fazie może
przynieść niepożądany efekt, co
w konsekwencji może skrócić
kłos, albo zredukować pięterka ziarniaków i to nam zmniejszy plon.
A jak z jej odpornościami

na patogeny i zimotrwałość?
Tonnage charakteryzuje się
dobrą zdrowotnością liści, co
zapewnia nam utrzymanie zdrowego łanu w warunkach intensywniejszych opadów. Tonnage
uprawiana po pszenicy czy kukurydzy, charakteryzuje się nieco
większą podatnością na choroby kłosa, a to wówczas stanowi
główne wyzwanie w uprawie.
Ma ona też szczególnie wysoką
odpornością na mączniaka i rdzę
brunatną. Zimotrwałość na poziomie 4 zapewnia przydatność
do uprawy w całym kraju.
Zim się ostatnio nie boimy,
bo znacznie większym problemem okazuje się być susza. Jak
wygląda odporność jej na niedobory wody?
Odmiany, które posiadamy
w ofercie zostały wyhodowane w suchym, kontynentalnym klimacie pannonicznym.
W 2018 i 2019 roku Tonnage
szczególnie potwierdziła wysoką
tolerancję na okresowe niedobory wody, co stawia odmianę
w czołówce plonowania spośród
wszystkich odmian.
Na ile realne jest, by genetyczne odporności pozwoliły
zrezygnować z części zabiegów
ochrony roślin? Jak to wygląda
w chlebowych, jak w paszowych, a jak w innych?
Głównym celem hodowli roślin, zwłaszcza hodowli odpornościowej jest wytwarzanie odmian
roślin uprawnych, odpornych,
tolerancyjnych na choroby oraz
stresy abiotyczne i jednocześnie
odznaczających się wysokim poziomem plonowania. Natomiast
na ten moment hodowla odpornościowa nie zapewnia pełnej
ochrony uprawy przed kompleksem agrofagów, więc stosowanie
chemicznych środków ochrony
roślin jest wciąż konieczne.
Z drugiej jednak strony,
mówi się, że Europa może stać
się oazą upraw ekologicznych
lub też zbliżonych do ekologii,
co wynika choćby z tego, że
nie mamy tak gigantycznych
gospodarstw jak w Rosji, Chinach czy Ameryce. To możliwe?
Uprawy ekologiczne charakteryzują się niższym plonowaniem.
Europa chciałaby zwiększenia
produkcji ekologicznej, ale to
czynnik ekonomiczny jest ciągle najważniejszy, szczególnie
w naszej części kontynentu.
Droższa produkcja organiczna
będzie się rozwijała tam, gdzie
siła nabywcza społeczeństwa na
to pozwoli.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych

REKLAMA

Jak modyfikować kombinacje, aby osiągnąć najlepszy efekt?

4,5

Warunkiem skutecznej
ochrony herbicydowej zbóż
ozimych jest zastosowanie jesiennych zabiegów,
z wykorzystaniem preparatów prawidłowo dobranych
do zdiagnozowanego na polu
problemu. Potwierdzają to
między innymi obserwacje
z poletek doświadczalnych,
gdzie testowane były preparaty zwalczające chwasty. Na
jakich substancjach aktywnych
powinna zatem opierać się jesienna ochrona zbóż?
W okresie pomiędzy żniwami
a siewem zbóż ozimych warto
przeanalizować warunki i zagrożenia występujące w mijającym sezonie, stosowane zabiegi
i dostępne warianty ochrony,
aby lepiej przygotować się do
dalszego prowadzenia upraw.
W optymalnym doborze środków przydatne będą również
wyniki doświadczeń i porady
ekspertów. Jeśli chodzi o ochronę herbicydową, bardzo istotne
jest zidentyfikowanie chwastów, które w danej lokalizacji
sprawiają największy problem
– na tej podstawie łatwiej będzie określić, jakie kombinacje
substancji czynnych powinny zostać zastosowane do ich
zwalczania.
Cel: zboże wolne od konkurencji chwastów
Zima 2019/2020 okazała się
łagodna, dlatego procesy wegetacyjne roślin wyhamowały
bardzo słabo, a w niektórych
regionach trwały niemal cały
czas. Były to także idealne warunki do rozwoju chwastów,
które później stanowiły duży
kłopot na tych polach, gdzie
plantatorzy nie zdecydowali
się na jesienne zastosowanie
herbicydów lub nieprawidłowo dobrali preparaty. Po suszy w wiosennych miesiącach,
a następnie po intensywnych
opadach deszczu i wysokich
temperaturach, które wystąpiły
w czerwcu praktycznie w całej Polsce, problem ponownie
narastał. Dowodzi to, że rację
mają specjaliści, których zdaniem warunkiem efektywnej
walki z chwastami jest rozpoczęcie jej jak najwcześniej, czyli
już jesienią. – Najważniejsze
w zabiegach herbicydowych jest
to, żeby od samego początku
zboże rosło bez konkurencji
chwastów. To bardzo istotne, żebyśmy nie dokarmiali
chwastów nawozami i by nie
zabierały one zbożom słońca
i wody – zwraca uwagę Marcin Bystroński, Menedżer ds.
upraw rolniczych w INNVIGO.

– Uprawa to inwestycja. Aby
w przypadku zbóż była trafiona i mogła przynieść wysoki
plon, trzeba zacząć ochronę już
jesienią od prawidłowo wykonanego zabiegu herbicydowego.
Dlatego w najbliższym czasie
skupiamy się właśnie na tych
kluczowych preparatach.
Cztery warianty ochrony
Podobnie jak w poprzednich
latach, w sezonie 2019/2020 na
poletkach doświadczalnych INNVIGO, zlokalizowanych na
terenie całej Polski, prowadzone
były obserwacje i testowane
były kombinacje preparatów
chwastobójczych. Na tej podstawie oraz w oparciu o wyniki
wieloletnich doświadczeń ścisłych opracowano rekomendacje dotyczące technologii
herbicydowych w zbożach
ozimych oraz stworzono specjalne pakiety produktów, które
już tej jesieni trafią na rynek.
Podczas gdy na tegorocznych
poletkach kontrolnych występowała miotła zbożowa oraz
liczne chwasty dwuliścienne,
takie jak: chabry, maki, przytulia, rumianowate czy bodziszki,
poletka traktowane wybranymi
kombinacjami herbicydowymi
wyglądały bardzo dobrze zarówno w marcu, w maju, jak
i w lipcu – nie występowało
na nich żadne zachwaszczenie,
były dokładnie wyczyszczone
z miotły zbożowej i z chwastów dwuliściennych. W skład
testowanych w tym sezonie
technologii wchodziły preparaty oparte o różne substancje aktywne: Cevino 500 SC
(flufenacet) – środek doglebowy z dodatkowym działaniem nalistnym na kiełkujące
chwasty; Adiunkt/Saper 500 SC
(diflufenikan) – herbicyd z przewagą działania doglebowego;
Galmet/Primstar 20 SG (metsulfuron metylu) – działający
nalistnie, ale również odglebowo; Rassel 100 SC (florasulam)
– typowy preparat nalistny. Jak
wynika z przeprowadzonych
doświadczeń, bazując na tych
herbicydach, można stworzyć
technologię idealnie dobraną
do danego pola i występującego
na nim zachwaszczenia.
Pierwsza technologia to
kombinacja o nazwie CAR,
składająca się z dwóch środków doglebowych: Cevino
500 SC (w dawce 0,25 l/ha)
i Adiunkt 500 SC (0,25 l/ha)
oraz z działającego nalistnie
produktu Rassel 100 SC (0,05 l/
ha). Spektrum zwalczanych
chwastów jest bardzo szerokie
i obejmuje przede wszystkim:

miotłę zbożową, chabra bławatka, przytulię czepną, mak polny
czy chwasty rumianowate. Jak
wynika z doświadczeń ścisłych,
które były prowadzone w latach
2016-2018, zdecydowana większość chwastów jest zwalczana
przez tę kombinację bardzo dobrze – łącznie z miotłą zbożową, która niestety uodparnia się
na wiele substancji aktywnych.
Można ją natomiast wyeliminować właśnie jesienią dzięki
preparatowi Cevino 500 SC,
znajdującemu się w tym zestawie herbicydowym.
Drugi wariant ochrony wskazany jest szczególnie do zastosowania na plantacjach z dużą
presją bodziszka drobnego. To
także kombinacja trzech herbicydów – tym razem: Cevino
500 SC (0,25 l/ha), Adiunkt/
Saper 500 SC (0,25 l/ha) i Galmet/Primstar 20 SG (0,03 kg/
ha). Metsulfuron metylu zawarty w preparacie Galmet/Primstar doskonale sprawdza się do
zwalczania szerokiego spektrum
chwastów dwuliściennych,
w tym przede wszystkim bodziszka drobnego. Metsulfuron
metylu jest wysoce skuteczny na
bodziszki, ponieważ działa nalistnie, jak również zabezpiecza
plantację przed wtórnym zachwaszczeniem dzięki dodatkowemu działaniu doglebowemu.
Potwierdziły to liczne doświadczenia, wykonywane jesienią
przy zastosowaniu tego zestawu środków – w fazach BBCH
13 i BBCH 21 zbóż.
Jeżeli dominujący problem
na plantacji zboża ozimego
stanowi miotła zbożowa
wraz z szerokim spektrum
trudnych do zwalczenia
chwastów dwuliściennych
(takich jak chaber bławatek,
bodziszek drobny, przytulia
czepna, fiołek polny), optymalna będzie technologia
z wykorzystaniem środków
wchodzących w skład zestawu
o nazwie RCG. To połączenie
herbicydów: Rassel 100 SC
(0,05 l/ha), Cevino 500 SC
(0,25 l/ha) i Galmet 20 SG
(0,03 kg/ha). Zapewnia ona
zrównoważone działanie zarówno odglebowe, jak i nalistne, dzięki czemu pozwala
bardzo skutecznie wyeliminować wszystkie trudne chwasty.
Czwartym rozwiązaniem
herbicydowym, zalecanym
przez INNVIGO do zabiegów
jesiennych, jest łączne zastosowanie technologii obejmującej
wszystkie cztery preparaty: Cevino 500 SC (0,25 l/ha), Adiunkt/Saper 500 SC (0,1 l/ha),

Rassel 100 SC (0,05 l/ha) i Primstar/Galmet 20 SG (0,03 kg/
ha). Warto rozważyć taką opcję
szczególnie na terenach, gdzie
zachwaszczenie jest bardzo silne, lub na lepszych stanowiskach, na których spodziewany
jest wysoki plon.
Zwalczaj chwasty, zapobiegaj odpornościom
Warunkiem skuteczności
zabiegów herbicydowych jest
również przeciwdziałanie odporności chwastów na substancje aktywne. Zgodnie z Dobrą
Praktyką Rolniczą wszystkie
preparaty należy aplikować
zgodnie z zaleceniami z etykiet,
dotyczącymi dawki, terminu
użycia i warunków panujących
na polu. Kontrola zachwaszczenia powinna obejmować różnorodne działania, w tym także
rotację upraw. Zaleca się również, by stosowane w zabiegach
substancje aktywne należały do
odmiennych grup chemicznych
i charakteryzowały się różnymi mechanizmami działania,
a herbicyd o danym mechanizmie działania może być użyty
tylko jeden raz w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej.
Rekomendowane przez INNVIGO technologie, bazujące na
czterech preparatach herbicydowych, spełniają te wymogi,
ponieważ flufenacet należy do
grupy HRAC: K3 – inhibitorów
biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach,
diflufenikan do grupy HRAC:
F1 – inhibitorów biosyntezy
karotenoidów, a metsulfuron
metylu i florasulam do grupy
HRAC: B – inhibitorów syntezy ALS. Pozwala to na dobranie rozwiązania opartego
o różne grupy chemiczne i uzyskanie wysokiej skuteczności
na szerokie spektrum chwastów, połączonej z działaniem
antyodpornościowym.
Skuteczność w dobrej cenie
– Tej jesieni przygotowaliśmy dla rolników propozycje
czterech różnych technologii
herbicydowych do zbóż ozimych. Wybór wariantu zależy
od tego, jakie problematyczne
chwasty występują na danej
plantacji. Bazując na naszych
herbicydach, można stworzyć
rozwiązanie na każde pole –
podkreśla Marcin Bystroński.
– Zarówno kombinacje CAR
i RCG, jak i pozostałe technologie trafią do sprzedaży w formie
pakietów produktów.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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PROSTOTA
GENIUSZU
Doświadcz nowej generacji ciągników Valtra
Piąta generacja ciągników Valtra łączy w sobie zwinność,
siłę i inteligentne technologie rolnicze. Najnowsza seria G
umożliwi Ci całkowitą kontrolę nad Twoją pracą. Wytrzymała
na zewnątrz i inteligentna wewnątrz. Jest kompaktowa,
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Z rynku zniknęło lub za chwilę zniknie wiele preparatów
insektycydowych.
Zgodnie z decyzjami podjętymi przez Komisję Europejską,
w obecnym sezonie wycofywane są kolejne substancje
aktywne do zwalczania szkodników w uprawach. Oznacza
to, że z rynku zniknęło lub za
chwilę zniknie wiele preparatów insektycydowych, do tej
pory powszechnie stosowanych
w rolnictwie. Produkty oparte
na chloropiryfosie mogły być
stosowanie do 16.04.2020 r., te
zawierające dimetoat są dozwolone do użycia do 30.06.2020 r.,
a ze środków mających w składzie tiachlopryd można będzie
korzystać do 3.02.2021 r., czyli realnie do końca obecnego
sezonu wegetacyjnego. Przed
plantatorami stoi więc wiele
wyzwań dotyczących dalszej
ochrony.
Insektycydy: było mało,
będzie jeszcze mniej
Chociaż liczba substancji
aktywnych i dostępnych na
rynku środków ochrony roślin
wydaje się bardzo duża, warto
zdawać sobie sprawę z tego, że
wiele preparatów bazuje na tej
samej substancji. Dotyczy to zarówno produktów opartych na
jednym składniku aktywnym,
jak i rozwiązań wieloskładnikowych. Co więcej, jeśli chodzi
o insektycydy, pula substancji
aktywnych i zawierających je
preparatów jest znacznie mniejsza niż w przypadku herbicydów czy fungicydów. Dlatego
zakaz stosowania kilku z i tak
nielicznych substancji insektobójczych stanowi tak duży
problem dla użytkowników chemii rolniczej – tym bardziej,
że obecnie wycofywane są te
najbardziej powszechne i popularne, które charakteryzują
REKLAMA

się długim okresem działania oraz relatywnie wysoką
skutecznością.
Nie bez znaczenia jest też
fakt, że preparaty oparte na
chloropiryfosie, dimetoacie
i tiachloprydzie plasowały
się na średniej półce cenowej,
a więc były szeroko dostępne
dla rolników. Ponadto popularność środków zawierających
chloropiryfos wynikała z tego,
że oprócz działania kontaktowego i żołądkowego na szkodniki
wykazywał on także działanie
gazowe, co powodowało jego
dłuższą skuteczność. Między
innymi z tego powodu insektycydy z chloropiryfosem od
lat były najczęściej stosowane
do pierwszych zabiegów zwalczających chowacze w rzepaku.
Pytanie, które w sposób
oczywisty nasuwa się w takiej sytuacji, dotyczy powodów
wycofywania przez Komisję
Europejską substancji aktywnych z rynku i wprowadzania
zakazów ich stosowania. – […]
Główna przyczyna wycofywania to profil biologiczny, jeżeli
chodzi o pozostałości substancji
aktywnych i szkodliwość dla
owadów pożytecznych. Właśnie dlatego nie będziemy już
mogli korzystać ze środków
zawierających chloropiryfos,
dimetoat i tiachlopryd. – mówi
Marcin Kanownik, Menedżer
ds. upraw rolniczych w firmie
INNVIGO.
Kwestia szkodliwości środków ochrony roślin i ich negatywnego wpływu na owady
pożyteczne jest złożona.
Z jednej strony wynika ona
z właściwości danej substancji aktywnej, której stosowanie
nie tylko wyniszcza szkodniki,

ale również może zagrażać innym owadom, np. pszczołom.
Dlatego tak ważne jest stosowanie insektycydów w odpowiedniej fazie wzrostu roślin
i we właściwym terminie, czyli dokładnie według zapisów
z etykiety. Istotne jest również
szersze spojrzenie nie tylko na
stan uprawy głównej, ale także na ekosystem: – Nie możemy skupiać się wyłącznie na
tym, w jakiej fazie jest roślina
chroniona. Wiadomo, że skoro
rzepak kwitnie, to nie powinniśmy stosować insektycydów.
Ale jeżeli kwitną chwasty występujące na miedzach czy w rzepaku, to one także przywabiają
pszczoły. A co do terminu zabiegów, mówi się, że w przypadku
rzepaku należy je wykonywać
przed oblotem pszczół albo po
oblocie. Okazuje się, że praktycznie nie jest to możliwe przed
oblotem, ponieważ pszczoły
zaczynają aktywność, kiedy
wstaje słońce. Czyli jedyny możliwy termin wypada po oblocie
pszczół wieczorem. Z tego powodu w rzepaku często zabiegi są wykonywane wieczorami
czy wręcz w nocy – wyjaśnia
ekspert.
Drugi aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, to nieprzestrzeganie zaleceń z etykiety
i przypadki nieprawidłowego
używania insektycydów, co
niestety przynosiło negatywne
skutki dla owadów pożytecznych. W mediach wielokrotnie pojawiały się doniesienia
o wyniszczaniu całych pasiek
po zastosowaniu zabiegów
owadobójczych w okolicznych
uprawach. Dlatego rozważając
przyczyny wycofywania kolejnych substancji aktywnych,

nie można zapominać, że ich
negatywny wpływ na środowisko mógł wynikać również
z niezgodnego z zaleceniami
używania poszczególnych preparatów– a efektem tego jest
niestety dalsze ograniczanie
możliwości ochrony plantacji
dotychczas stosowanymi środkami ochrony roślin.
Śledząc doniesienia branżowe, można odnieść wrażenie,
że o ile jest wiele informacji
o wycofywaniu substancji aktywnych, to znacznie trudniej
znaleźć jakiekolwiek wzmianki
o wprowadzaniu nowych substancji do zwalczania szkodników. Jak jest w rzeczywistości
i z czego to wynika?
– Faktycznie pula obecnie
dostępnych preparatów jest
ograniczona, a na nieliczne
nowości, ze względu na ich
cenę, rolników nie zawsze będzie stać – stwierdza Marcin
Kanownik. – Nawet największe
koncerny nie są w stanie zastępować wycofywanych substancji absolutnymi nowościami,
ponieważ koszty są bardzo wysokie. Przede wszystkim trzeba
opracować substancję aktywną,
która będzie skuteczna w zwalczaniu poszczególnych szkodników. Kolejny ogromny koszt
to badania dotyczące pozostałości, wpływu na środowisko, na
owady pożyteczne. Można by
nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że w przypadku wyboru
insektycydów do dalszego rozwoju ta skuteczność zwalczania
może stanowić niejako kwestię
drugorzędną, a ważniejsze są
bezpieczeństwo i wpływy środowiskowe. To dlatego koncerny nie są w stanie wprowadzać
nowych substancji aktywnych

z dużą częstotliwością.
Wydaje się, że mimo wycofywania kolejnych substancji
aktywnych i insektycydów,
w obecnym sezonie rolnicy nie
muszą jeszcze martwić się i będą
w stanie prowadzić ochronę, bazując na dotychczasowej palecie
produktów – łącznie z tymi będącymi w trakcie wycofywania.
Prawdziwą rewolucję przyniesie jednak kolejny sezon, gdy
nie będzie można już stosować
chloropiryfosu, tiachloprydu
czy też preparatów opartych
o dimetoat. Od 2021 r. trzeba będzie zatem komponować
ochronę insektycydową w oparciu o inne substancje. Jedną
z nich jest acetamipryd, a kolejne to substancje należące do
grupy pyretroidów – zaliczają
się do niej między innymi: alfa-cypermetryna, cypermetryna,
lambda cyhalotryna czy deltametryna, których mechanizm
działania jest bardzo podobny.
Jeśli chodzi o pyretroidy,
ich zaletą niewątpliwie jest
niska cena, wynosząca około
kilkunastu zł/ha. Niestety są
to preparaty działające krótko
i wiele gatunków szkodników
jest na nie odpornych. Dlatego nie stosuje się ich w zabiegach pojedynczych, a raczej
jako dodatek do preparatów
dłużej działających, ale zwykle droższych. W skład takich
mieszanek mogły wchodzić wycofywane substancje – chloropiryfos czy tiachlopryd. Atutem
tych zabiegów było połączenie
szybkiego działania pyretroidów z długim i skutecznym
działaniem tych substancji
oraz unikanie wywoływania
odporności poszczególnych
szkodników.
Od przyszłego sezonu do
mieszanin tego typu stosowany będzie głównie acetamipryd.
Związek ten jest znany na rynku
od wielu lat i będzie coraz powszechniej stosowany z kilku
powodów: ma korzystny profil
biologiczny, a ryzyko szkodliwości wobec owadów pożytecznych jest niewielkie. Ponadto
jest on skuteczny w zwalczaniu

szkodników i dotychczas nie
stwierdzono, żeby wywoływał
ich odporność. Istotne jest też,
że jego cena jest dość przystępna
dla użytkowników. A przede
wszystkim – nie ma planów
wycofania go ze sprzedaży, co
jest kolejną dobrą wiadomością.
– Rolnicy dochodzą już do
wniosku, że nie mają zbyt dużego wyboru w zakresie możliwości zwalczania szkodników
w swoich uprawach. Dlatego
wybierają sprawdzone i skuteczne rozwiązania, takie jak
nasz Los Ovados 200 SE / Apis
200 SE, zawierający właśnie
acetamipryd, a także DelCaps
050 CS i Delmetros 100 SC na
bazie deltametryny – zauważa
Marcin Kanownik. – Już teraz
obserwujemy duży wzrost zainteresowania tymi produktami
w Polsce. Aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby rynku,
rozszerzamy rejestracje tych
preparatów o kolejne uprawy,
a oprócz tego prowadzimy procesy rejestracyjne naszego acetamiprydu w innych krajach
Europy.
Przedstawiciel INNVIGO
podkreśla również, że insektycydy oferowane przez firmę
co prawda nie są nowościami
rynkowymi, ale zostały opracowane w unikalnych lub najkorzystniejszych dla użytkownika
formulacjach. Produkty zawierające acetamipryd, czyli Los
Ovados i Apis, mają łatwą
do odmierzania i skuteczną
w stosowaniu płynną formulację SE, tzn. zawiesino-emulsji.
Natomiast DelCaps, jeden ze
środków z deltametryną, charakteryzuje się unikalną w tej
klasie preparatów formulacją
CS, a ta dzięki stopniowemu
uwalnianiu substancji aktywnej wydłuża jej okres działania. Także Delmetros SC, który
jest w postaci skoncentrowanej
zawiesiny, różni się od najczęściej występujących na rynku
insektycydów z deltametryną.
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Ochrona zbóż zaczyna się od zaprawiania ziarna.
Przed tegorocznymi żniwami
przykrym zaskoczeniem dla rolników było znaczne porażenie
kłosów zbóż chorobami fuzaryjnymi. Jedną z przyczyn tego zjawiska mogło być nieprawidłowe
zaprawianie materiału siewnego.
Specjaliści przekonują, że taki
zabieg to pierwszy, prawdopodobnie najistotniejszy krok w walce
z chorobami grzybowymi. Jeżeli
etap ten zostanie pominięty lub
wykonany nieodpowiednio dobranymi preparatami, nie pomoże późniejsza, nawet poprawnie
prowadzona ochrona podstawy
źdźbła i kłosa.
Głównym problemem, z jakim
w okresie przedżniwnym mieli
do czynienia plantatorzy zbóż,
było niezwykle silne porażenie
kłosów chorobami fuzaryjnymi. Zjawisko to występowało
w dużym nasileniu również na
tych polach, gdzie wiosną stosowana była prawidłowa ochrona podstawy źdźbła i ochrona
kłosów. Szukając przyczyn tego
negatywnego zjawiska, należy
cofnąć się aż do etapu poprzedzającego rozpoczęcie wegetacji. – W dużej mierze sytuacja ta
była efektem nieprawidłowego
doboru zapraw, którymi wykonywany był pierwszy, tak istotny
zabieg przeciwko fuzariozom.
Jak wynika z obserwacji, dalsza
ochrona często okazuje się niewystarczająca, jeżeli wcześniej
ziarno nie zostało odpowiednio zaprawione – mówi Marcin

Bystroński, Menedżer ds. upraw
rolniczych w INNVIGO. – Na
przełomie czerwca i lipca, kiedy
zboża dojrzewały, widać było porażone przez Fusarium nie tylko
podstawy źdźbła, ale również
całe rośliny, łącznie z kłosami.
W tym roku, przy specyficznym
przebiegu pogody, był to problem
dotyczący właściwie całego kraju.
Dlatego przed jesiennymi siewami przypominamy rolnikom, że
fungicydowe zabiegi nalistne to
nie wszystko, jeśli chodzi o zwalczanie fuzarioz.
Na powierzchni ziaren, w ich
wnętrzu oraz w glebie niemal
zawsze występują sprawcy wielu
groźnych chorób grzybowych.
Patogeny bytujące na ziarnie powodują m.in. fuzaryjną zgorzel
siewek, śnieć cuchnącą, głownię
zwartą jęczmienia, pleśń śniegową zbóż i traw czy plamistość
siatkową jęczmienia. Grzyby
znajdujące się wewnątrz ziarniaka wywołują zgorzel siewek,
pleśń śniegową zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia oraz
głownię pylącą jęczmienia. Natomiast sprawcy obecni w glebie
przyczyniają się do wystąpienia
fuzaryjnej zgorzeli siewek, pleśni śniegowej zbóż i traw, jak
również pałecznicy zbóż i traw.
Wyeliminowanie znacznej części
chorób, które zagrażają wschodzącym i młodym zbożom, jest
możliwe wyłącznie poprzez zaprawianie materiału siewnego.
Jedną z nich jest bardzo groźna

fuzaryjna zgorzel siewek.
Choroby fuzaryjne, tak dotkliwe w tym sezonie, wywoływane
są przez gatunki grzybów: Fusarium graminearum, Fusarium
culmorum, Fusarium avenaceum,
Fusarium poae i Fusarium nivale (obecnie stosowana nazwa:
Microdochium nivale). Źródło
fuzarioz stanowi zainfekowana
gleba, porażone resztki pożniwne, porażone chwasty lub
samosiewy zbóż, chore rośliny
albo niezabezpieczone czy też
nieprawidłowo zabezpieczone
ziarno. Warto pamiętać, że zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
oraz fuzarioza liści i kłosów
mogą być następstwem porażenia właśnie fuzaryjną zgorzelą
siewek, a prawidłowo dobrane
zaprawy pozwalają na uniknięcie
tego problemu.
Warunki pogodowe w tegorocznym okresie późnowiosennym, czyli dość wysokie
temperatury i bardzo duża wilgotność powietrza, zdecydowanie
sprzyjały fuzariozom. Gdy temperatura dochodzi do 18, 20 czy
22 stopni, choroby te mają najlepsze warunki do rozwoju. Ponadto
podczas opadów deszczu zarodniki grzybów, które uaktywniły
się wiosną, mogą przenosić się
na różne części roślin. Na występowanie chorób fuzaryjnych
ma wpływ również uproszczona
technologia uprawy. Ponieważ
resztki pożniwne z poprzedniego
sezonu nie są rozdrobnione, mogą

utrzymywać się na nich zarodniki, które następnie infekują
młode rośliny. Kolejny czynnik
zwiększający ryzyko porażenia
tymi chorobami to coraz częściej
występujące ubogie zmianowanie, w praktyce sprowadzające się
do uprawy naprzemiennej zboża
i rzepaku lub tylko dwóch gatunków zbóż.
Specjaliści zwracają uwagę,
że pierwszym zabiegiem fungicydowym powinno być właśnie
stosowanie zapraw. Zabezpiecza
to młode, wschodzące rośliny
przed fuzariozami i innymi chorobami. – Zaprawianie materiału siewnego jest bezwzględnie
konieczne, żeby osiągnąć właściwy plon. To baza, na której
budujemy całą ochronę, dlatego
musi być ona wykonana bardzo
dokładnie i właściwymi zaprawami. Jak mówimy w INNVIGO,
to dobry początek dla dobrych
zbiorów – podkreśla Jacek Dorna,
Specjalista ds. zapraw.
Prawidłowo dobrana zaprawa
powinna łączyć dwie istotne cechy. Pierwsza z nich to wysoka
skuteczność biologiczna, czyli
odpowiednie zwalczanie chorób
dzięki zawartości substancji aktywnych we właściwym stężeniu,
wykazujących działanie w stosunku do danych gatunków grzybów. Właściwości zapraw firmy
INNVIGO zostały dokładnie
przebadane laboratoryjnie pod
tym kątem w doświadczeniach
in vitro. Drugim czynnikiem
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jest długotrwałe utrzymywanie się preparatu na powierzchni
ziarniaków, bez efektu osypywania. Stopień ich pokrycia
można sprawdzić samodzielnie
podczas oględzin zaprawionego
materiału siewnego. Odpowiednie parametry pokrycia ziarna
zostały potwierdzone również
w profesjonalnym badaniu –
wyniki przeprowadzonego testu Heubach’a, w którym ocenie
poddano zaprawy INNVIGO,
były bardzo korzystne.
Obecnie w ofercie INNVIGO
są trzy zaprawy: Madron 50 FS,
Triter 050 FS i Farys 050 FS (ta
ostatnia do użycia wyłącznie
w jęczmieniu). Różnią się one
właściwościami substancji aktywnych, ponieważ Madron ma
w składzie fludioksonil o działaniu powierzchniowym, Triter
tritikonazol, triazol o działaniu
układowym, a Farys fludioksonil i cyprokonazol o działaniu
układowym. Ponadto firma
zapowiada wprowadzenie na
rynek w najbliższym czasie nowej zaprawy do stosowania we
wszystkich gatunkach zbóż,
zwalczającej wiele chorób dzięki
dwóm substancjom aktywnym
– fludioksonilowi i tritikonazolowi, o działaniu odpowiednio:
powierzchniowym i układowym.
Ale to nie koniec nowości
od INNVIGO. Jeszcze w tym
roku do sprzedaży trafi nawóz
donasienny, zawierający mikroi makroelementy, które będą

dostarczane w jednym zabiegu
wraz z zaprawianiem materiału
siewnego. Użycie tego produktu
zapewni optymalne odżywienie
kiełkujących nasion, przyspieszenie wschodów, prawidłowy
rozwój systemu korzeniowego
oraz dobrą kondycję we wczesnych fazach wzrostu roślin.
Istotną funkcją preparatu jest też
zwiększenie odporności wschodzących zbóż w warunkach suszy.
Podobnie jak zaprawy – nawóz
tego typu musi dokładnie pokryć
nasiona. Żeby osiągnąć ten efekt,
w formule preparatu zastosowano
specjalne strikery, które zwiększają przyczepność aplikowanego
nawozu do okrywy nasiennej, co
w znaczącym stopniu zmniejsza
pylenie ziarna traktowanego nawozem. Jest to bardzo ważne ze
względu na stosowaną technologię zaprawiania, szczególnie dla
firm, które posiadają certyfikat
ESTA (European Seed Treatment
Assurance – Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion).
Dodatkowo, aby rolnicy mogli
łatwiej zaobserwować pokrycie ziarna, w nowym nawozie
zastosowane zostały wydajne
pigmenty, dzięki którym zabarwienie uzyskiwane po zabiegu
jest intensywne, co widać nawet
gołym okiem.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Jesienne nawożenie dolistne rzepaku ozimego
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O plon rzepaku ozimego należy zadbać już jesienią.
Z uwagi na to, że rzepak należy do roślin o dużych potrzebach pokarmowych musimy
mu zapewnić odpowiednio
zbilansowane nawożenie
i opracować strategię nawożenia opartą oczywiście na
zasobności gleby.
Wszelkie błędy dotyczące
nawożenia popełnione w okresie jesiennym będą miały negatywny wydźwięk w dalszej
części sezonu wegetacyjnego.
Nie można dopuścić do sytuacji, gdy rośliny w jakimkolwiek stadium rozwoju cierpią
z powodu niedoboru składników pokarmowych, w tym
także mikroelementów, ponieważ przekłada się to nie tylko
na kondycję roślin, ale także
ich przezimowanie.
Obecnie normą stało się
dokarmianie dolistne rzepaku ozimego mikroelementami
w okresie jesiennym. Zabieg
wykonuje się najczęściej raz

w fazie 4-8 liści rzepaku
w dawkach zalecanych przez
producentów. W przypadku
odmian mieszańcowych (heterozyjnych) wskazane może
być jeszcze jesienią powtórzenie
oprysku w fazie 10 liści, pod
warunkiem sprzyjającej pogody dla wzrostu i rozwoju roślin.
Dobierając nawozy mikroelementowe powinniśmy się
sugerować przede wszystkim
zawartością boru (B) ale także
manganu (Mn), które są dla
rzepaku najważniejsze w okresie jesiennym. Należy pamiętać
również o miedzi, molibdenie,
cynku i żelazie.
Trzeba przypomnieć, że bor
jest najbardziej deficytowym
mikroelementem w naszych
glebach. Składnik ten, w tej
fazie rozwoju rzepaku, odpowiada za jakość tkanki mechanicznej rośliny. Niedobór boru
sprzyja powstawaniu pęknięć
na łodygach. Przez powstałe

pęknięcia wnikają do rośliny
różne patogeny, wywołując
choroby. W okresie kwitnienia
roślin niedobór boru zakłóca
proces zapylania, co skutkuje
zmniejszeniem liczby nasion.
Jeśli chodzi o zasobność w mangan to sytuacja jest lepsza, ale
problemy z jego dostępnością
dla roślin mogą wystąpić na
glebach o wyższym pH. Co
do manganu, sprawa jest bardziej skomplikowana. Składnik ten odpowiada zarówno
za gospodarkę roślin azotem,
jak i za przemiany węglowodanów. Rośliny dobrze odżywione manganem zawierają
więcej tłuszczu w nasionach.
W początkowych fazach wzrostu mangan stymuluje wzrost
systemu korzeniowego roślin,
co tym samym zwiększa tolerancję rośliny na niekorzystne
warunki w okresie zimowym,
a w jeszcze większym stopniu
poprawia wegetację w okresie

wiosennego ruszenia wegetacji.
Objawy niedoboru boru są
powszechnie znane producentom rzepaku. Są to puste
miejsca w szyjce korzeniowej.
Natomiast objawy manganu
rzadko są widoczne.
Azot w formie dolistnej, i to
w niewielkich ilościach, możemy zastosować na rzepak późną jesienią tylko wtedy, kiedy
widzimy po roślinach, że wydłużająca się wegetacja stwarza
niebezpieczeństwo wystąpienia głodu azotowego. Wówczas
można go uzupełnić stosując
np. wodny roztwór mocznika
w stężeniu 8-10 proc. (8-10 kg
mocznika na 100 l wody) z dodatkiem siedmiowodnego siarczanu magnezu w stężeniu
5 proc. (5 kg nawozu na 100 l
wody). Generalnie po dobrym
stanowisku jesienne nawożenie
rzepaku azotem z oczywistych
przyczyn nie jest wskazane.
Wiele nawozów dolistnych

na rynku zawiera w swoim składzie mikroelementy dedykowane rzepakowi, czyli także
miedź, cynk i molibden.
Jeśli chodzi o asortyment nawozów dolistnych rekomendowanych przez producentów do
stosowania w uprawie rzepaku
ozimego jesienią, to jest on bardzo bogaty. Jednak dokonując wyboru należy w pierwszej
kolejności zwracać uwagę na
zawartość składników. W praktyce nawozy dolistne stosuje się
najczęściej łącznie z fungicydami o działaniu regulatorów
wzrostu.
Jak często stosujemy dokarmianie dolistne roślin zależy od
ekonomii, warunków pogodowych i fazy rozwojowej roślin.
Aby zabieg nawożenia dolistego
był efektywny roślina musi mieć
odpowiednio duży współczynnik pokrycia liśćmi pola, a pogoda musi sprzyjać (najlepiej jak
jest to pochmurny dzień).

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
Należy pamiętać, że nawożenie dolistne nie pokrywa
wszystkich potrzeb roślin.
Poprzez nawożenie dolistne
możemy dostarczyć roślinom nieduże ilości głównych
składników pokarmowych. Natomiast w przypadku mikroelementów potrzeby pokarmowe
roślin poprzez nawożenie dolistne możemy zaspokoić praktycznie w 100%.
Strategia dokarmiania, tj.
ilość planowanych zabiegów
musi uwzględniać zasobność
gleby oraz dawki nawożenia
doglebowego. W uprawie
rzepaku dokarmianie dolistne powinno być standardem
technologicznym.

Chwasty mają ogromny wpływ na plon
Herbicydy do powschodowej pielęgnacji rzepaku ozimego.
Decydując się na termin powschodowy, należy pamiętać
o tym, że skuteczność działanie s.cz. herbicydów nalistnych, warunkowana jest przez
kilka bardzo istotnych czynników, wśród których najważniejsze są: odpowiednia faza
rozwojowa rośliny uprawnej
(np. rzepaku) i chwastów oraz
warunki termiczne (optymalne), które będą występowały
podczas wykonywania zabiegu
opryskiwania.
Jeżeli te trzy warunki zostaną spełnione to mamy
pewność że, s.cz. herbicydów
nalistnych mogą skutecznie
ograniczyć chwasty, które znajdują się na plantacji rzepaku
ozimego.
Chwasty dwuliścienne
i niektóre jednoliścienne
Na plantacji rzepaku ozimego możemy mieć do czynienia
z bardzo rożnym zachwaszczeniem. Z chwastów dwuliściennych możemy się spodziewać
występowania, np. gwiazdnicy
pospolitej, jasnoty różowej,
jasnoty purpurowej, przetacznika perskiego, przetacznika
bluszczykowatego, maruny
bezwonnej, rumianku pospolitego, komosy białej, maku polnego, niezapominajki polnej,

tasznika pospolitego, stulichy
psiej, tobołków polnych, przytuli czepnej, bodziszka drobnego i fiołka polnego. Natomiast
z chwastów jednoliściennych
możemy mieć do czynienia
z miotłą zbożową, wiechliną
roczną, wyczyńcem polnym,
perzem właściwym czy samosiewami zbóż. Niestety nie
ma jednej s.cz., która by posiadała tak rozległe spektrum
w zwalczaniu chwastów. Na
całe szczęście na plantacji najczęściej występuje „zaledwie”
kilka dominujących gatunków
chwastów, które można skutecznie ograniczać za pomocą odpowiednio dobranych
herbicydów.
Teridox 500 Ec, Colzor Uno
(dimetachlor) - można stosować zaraz po wschodach (faza
liścieni) rzepaku ozimego aż
do momentu osiągniecia 4 liści
właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane
są w fazie kiełkowania do fazy
liścieni.
Butisan 400 SC, Butisan S,
Dakota 500 SC, Metax 500 SC,
Parsan 500 SC, Rapsan Solo
500 SC, Znachor 500 SC (metazachlor) - można stosować
zaraz po wschodach (faza liścieni) rzepaku ozimego aż do

momentu osiągniecia 8 liści
właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są
w fazie liścieni do fazy 2 liści
właściwych.
Barclay Propyz SC, Kerb
400 SC, PPZ-400 SC, Prince
400 SC, Prince Duo 400 SC,
Propyzaflash SC, TurboPropyz SC (propyzamid) - można
stosować po osiągnieciu przez
rzepak ozimy fazy 4-6 liści
właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane
są w fazie wschodów i liścieni
oraz w fazie 2 liści właściwych.
Butisan Star 416 SC, Permuson 416 SC, Rapsan Turbo,
Sultan Top 500 SC (metazachlor + chinomerak.) - można
stosować od fazy 2 liści rzepaku ozimego aż do momentu
osiągniecia 4-8 liści właściwych. Natomiast chwasty
najskuteczniej zwalczane są
w fazie liścieni do fazy 2 liści
właściwych.
Butisan Duo 400 SC, Sprinbok Duo, Sprinbok (metazachlor + dimetenamid) - można
stosować po wschodach od
fazy 2 do 8 liści właściwych.
Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do fazy 2 liści właściwych.
Butisan Mix, Butisan Pro,

Solanis (dimetenamid + chinomerak) - można stosować
zaraz po wschodach (faza liścieni) rzepaku ozimego aż do
momentu osiągniecia 8 liści
właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są
w fazie liścieni do fazy 2 liści
właściwych.
Butisan Avant, Butisan Star
Max 500 SE (metazachlor +
dimetenamid + chinomerak) można stosować po wschodach
(faza 2 liści) rzepaku ozimego
aż do momentu osiągniecia
7 liści właściwych. Natomiast
chwasty najskuteczniej zwalczane są w fazie liścieni do
fazy 2 liści właściwych.
Kliper, Spark (metazachlor
+ pikloram + aminopyralid) można stosować po wschodach
(faza 1 liścia) rzepaku ozimego,
do momentu osiągniecia 3 liści
właściwych. Natomiast chwasty najskuteczniej zwalczane są
w fazie liścieni do fazy 2 liści
właściwych.
Samosiewy zbóż i chwasty
jednoliścienne
Rzepak ozimy w naszym
kraju najczęściej wysiewany jest po zbożach, stąd też
bardzo często pojawiają się
w bardzo dużych ilościach
samosiewy zbóż, np. pszenicy,

które traktowane są w uprawie
rzepaku jako chwasty jednoliścienne. Ponadto częstym
problemem na plantacjach
rzepaku jest placowe występowanie perzu właściwego,
miotły zbożowej, wyczyńca
polnego czy wiechliny rocznej.
Najlepsze efekty w zwalczaniu samosiewów zbóż oraz
pozostałych chwastów jednoliściennych, możemy uzyskać
po zastosowaniu grupy herbicydów zwanej graminicydami,
które ograniczają jedynie gatunki jednoliścienne.
Zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku opiera
się na kilku s.cz., które bardzo
skutecznie eliminują gatunki
jednoliścienne.
S.cz. graminicydów zalecane do odchwaszczania rzepaku ozimego, które mogą
zostać zastosowane jesienią,
to: propachizafop (np. Agil-S
100 EC, Aria 100 EC, Bosiak
100 EC, Vima-Propachizafop,
Zetrola 100 EC), cykloksydym
(np. Focus Ultra 100 EC),
fluazyfop-P butylu (np. Akapit 125 EC, Balatella Forte
150 EC, Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Frequent, Fusilade
Forte 150 EC, Privium 125 EC,
Rento 150 EC, Tapani 150 EC,

Dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
Trivko), chizalofop-P etylu (np.
Agard 100 EC, Buster 100 EC,
Darium, Elegant 05 EC, Graminis 05 EC, Investo 100 EC,
Jenot 100 EC, Labrador 05 EC,
Lampart 05 EC, Leopard Extra
05 EC, Maceta 50, Pantera
040 EC, Superb 100 EC, Szogun 10 EC, Targa Super 05 EC,
Wizjer 50 EC), chizalofop-P tefurylu (np. Bagira 040 EC) czy
kletodym (np. Centurion Plus
120 EC, GramiGuard, Select
Super 120 EC, V-Dim 240 EC,
VextaDim 240 EC).
Pamiętajmy, że niższe dawki
graminicydów zalecane są do
zwalczania gatunków jednoliściennych rocznych (w tym
samosiewów zbóż), natomiast
maksymalne dawki stosuje się
do ograniczania perzu właściwego czy wiechliny rocznej.
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Nowe technologie siewu zbóż ozimych
Z powodu występującej suszy uprawa gleby jest coraz trudniejsza.
W warstwie ornej występują braki wilgoci nie tylko na
glebach lekkich, ale również
na średnich i ciężkich. Dlatego też, głębokie spulchnianie,
czy wykonywanie orki staje
się trudne do zrealizowania
a jednocześnie powoduje dodatkowe przesuszanie warstwy
ornej. W związku z tym, występujący coraz częściej deficyt
wody w coraz większym stopniu wymusza wprowadzanie
systemów uprawy roli, które
pozwalają efektywniej zachować wilgoć w glebie.
Uprawa i siew w technologii bezpłużnej
W technologii bezpłużnej
nazywanej też uproszczoną lub
zredukowaną podstawowym

celem jest zmniejszenie liczby zabiegów uprawowych
w porównaniu do technologii orkowej. Aby zabieg siewu
wykonać prawidłowo, należy
zastosować siewnik lub agregat
uprawowo-siewny przystosowany do pracy na polu z warstwą mulczu lub w ogóle nie
uprawianym. Oferta maszyn
do siewu w technologii bezpłużnej na rynku jest obecnie
tak bogata, że wybór staje się
coraz trudniejszy. Jednocześnie
nie pojawiają się nowatorskie
konstrukcje nowych maszyn
do uprawy i siewu. Zamiast
tego, coraz częściej w narzędziach i maszynach rolniczych
stosowana jest elektronika,
co z jednej strony umożliwia

lepszą komunikację między
ciągnikiem a narzędziem lub
maszyną, a z drugiej znacznie
zwiększa ich cenę.
Siewniki wykorzystywane
w tym systemie uprawy roli,
najczęściej są nabudowane na
narzędziach uprawowych takich jak kompaktowe brony
talerzowe, kultywatory lub na
agregatach stanowiących połączenia elementów roboczych
składających się z talerzy lub
zębów. Wyposażone są zazwyczaj w redlice wysiewające tarczowe w różnych wariantach
konstrukcyjnych, które nie zapychają się resztkami roślinnymi podczas pracy. Zadaniem
tarcz jest nacięcie powierzchni
pola i wykonanie szczeliny,
w której są umieszczane nasiona. Redlice w siewnikach
do siewu w mulcz powinny
charakteryzować się szerokim

zakresem regulacji nacisku na
powierzchnię pola, aby niezależnie od występujących na
nim warunków mogły umieszczać nasiona na wymaganej
głębokości. Skrzynie nasienne w tego typu siewnikach
posiadają duże pojemności
dochodzące do kilku tysięcy
litrów. O powodzeniu uprawy
zbóż w technologii bezpłużnej
będzie również decydowało
wcześniejsze i dokładne zniszczenie uciążliwych chwastów
wieloletnich.
Uprawa i siew pasowy
Pasowa uprawa roli nie jest
jeszcze powszechnie stosowana, ale najczęściej ma miejsce
na glebach piaszczystych i gliniastych niezbyt zwięzłych.
Najlepiej sprawdza się tam,
gdzie nawożenie organiczne
wykonywane jest gnojowicą,
a także tam, gdzie uprawiane

są rośliny w szerokiej rozstawie rzędów.
W odniesieniu do siewu
zbóż, polski producent tego
typu maszyn - firma Czajkowski oferuje w ramach wyposażenia dodatkowego specjalną
przystawkę siewną z niezależnym kopiowaniem każdej sekcji wysiewającej. Największe
korzyści z uprawy pasowej
dotyczą znacznej oszczędności w zużyciu paliwa, czasu na
wykonanie prac oraz liczby
stosowanych narzędzi i maszyn. Ponadto jest to również
skuteczny sposób na ochronę
pól przed erozją, ponieważ na
części ich powierzchni pozostaje mulcz (ściernisko z resztkami pożniwnymi).
Siew bezpośredni
W krajowej praktyce rolniczej, siew bezpośredni jest
bardzo rzadko stosowany.

Dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
W niektórych gospodarstwach
jest wprowadzany przemiennie z technologią płużną lub
bezpłużną w sytuacjach, kiedy
występują korzystne warunki do jego wykonania. Siew
bezpośredni (uprawa zerowa)
jest największym sposobem
uproszczenia uprawy roli,
ponieważ polega na wysianiu nasion prosto w ściernisko.
W tej technologii przed siewem
jest wykonywany oprysk pola
herbicydem totalnym (zawierającym glifosat) w celu zniszczenia samosiewów rośliny
przedplonowej i chwastów.
Ważnym elementem w tej
technologii jest również pozostawianie na powierzchni pola
resztek pożniwnych rośliny
przedplonowej jako mulczu.
Słoma podczas zbioru kombajnem, powinna być dokładnie pocięta na krótkie odcinki
o długości około 10 cm i równomiernie rozprowadzona na
całej powierzchni pola. Pozostawienie przykrytej słomą nieuprawionej powierzchni roli
skutecznie chroni ją przed
erozją wodną i wietrzną. Postępowanie polegające na rezygnacji ze spulchniania gleby
pozwala na zachowanie w niej
więcej wilgoci, niezbędnej do
skiełkowania wysiewanych
nasion. Do siewu bezpośredniego zbóż koniecznym jest
zastosowanie specjalistycznego
siewnika z dużym naciskiem
na redlice wysiewające.
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TALERZE
560 mm

OŚWIETLENIE
Drogowe

DEFLEKTOR
Boczny talerzowy

WAŁ DASZKOWY
Z czyszczakami

DOPASUJ
OPTYMALNIE
DO SWOJEGO POLA
Skontaktuj się z nami.
tel. 56 498 24 71

Ładowarka kołowa w rolnictwie
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Wszechstronność i funkcjonalność.

Pobieranie materiału z silosu, załadunek wozu paszowego, praca na pryzmie – to
tylko kilka wybranych prac,
do których przydatna będzie
ładowarka kołowa.
Jej odpowiednie wykorzystanie pozwoli na przeprowadzenie zarówno wielu
prostych, jak i skomplikowanych prac.
Uniwersalna i dobrze dobrana do potrzeb wykonywanych
prac ładowarka sprawdzi się
w wielu różnorodnych zadaniach. Poznajmy najważniejsze

z nich.
Pobieranie materiału
z pryzmy.
Dzięki zastosowaniu kinematyki rolniczej lub prostopadłej zarówno z góry, jak
i z dołu uzyskujemy większą
siłę pobierania. Zoptymalizowana kinematyka umożliwia
równoległe prowadzenie wideł do palet w całym zakresie
podnoszenia, bez konieczności
ręcznej regulacji.
Załadunek wozu paszowego
lub biogazowni.
Wóz paszowy służy do

szybkiego i dokładnego rozdrabniania składników paszy.
– Przy załadunku za pomocą
ładowarki istotne jest zastosowanie bezstopniowego napędu
oraz odpowiedniego rozkładu
masy, co zapewni niskie zużycie paliwa – zwraca uwagę
ekspert CLAAS. Dzięki temu
zyskujemy jeszcze większą
wydajność pracy.
Załadunek zrębków drewnianych oraz zwożenie i układanie bel.
W razie potrzeby dużej wysokości wysypu przydatna będzie łyżka wysokiego wysypu
oraz odpowiednia pojemność,
co pozwoli łatwo ładować
ziarno na przyczepy lub do
rękawa. Jeśli chodzi o zwożenie i układanie bel, ważną
funkcjonalnością jest tłumienie drgań, zapewniające dużą
prędkość w polu. Dodatkowo
zwiększa się precyzja pracy
podczas układania, wynikająca z układu jezdnego oraz
czułego joysticka.
Praca w magazynach.
W tym przypadku istotne są

odpowiednie wymiary oraz widoczność pozwalającą na pracę
w ciasnych pomieszczeniach.
Dzięki temu mamy pewność,
że maszyna będzie w stanie
zmieścić się niemal wszędzie.
Samoblokujące się mechanizmy różnicowe, umożliwiają
uzyskanie dużych sił pchania
również podczas pracy na skręconej maszynie.
Zamiatanie lub karmienie
zwierząt.
Praca ze zwierzętami wymaga stałej prędkości, a zastosowanie tempomatu umożliwia
jej proste utrzymanie. Bez tego
urządzenia operator nieustannie musiałby zmieniać poziom
wciśnięcia pedału przyspieszenia, w zależności od pochylenia terenu i skupiać na tej
czynności uwagę, którą może
poświęcić na nakarmienie
zwierząt lub uporządkowanie
przestrzeni wokół nich.
Praca na pryzmie.
Przy pracy na pryzmie, która służy do przechowywania
produktów rolnych, przydatna będzie funkcja DYNAMIC

POWER. Siła pchania jest automatycznie dopasowywana
w zależności od prędkości
jazdy, pozycji ramienia oraz
kąta przechylania maszyny.
System aktywuje się wtedy,
gdy nadejdzie taka potrzeba,
aby wspierać duże siły pchania
i chronić napęd, kiedy maszyna nie jest wykorzystywana
na pryzmie.
Załadunek obornika.
Podczas załadunku obornika ważną rolę odgrywa stabilność ładowarki. Wahliwy
przegub łamany nie tylko idealnie nadaje się do wszelkich
prac w ciasnych przejazdach,
lecz także zadba o komfort
jazdy oraz stabilność. Przy
maksymalnej wysokości
poniżej 2,5 m (niezależne
od ogumienia) maszyna jest
w stanie doskonale poradzić
sobie z przejazdami w niskich
budynkach.
Wspomnieć tutaj należy
również o takich parametrach,
jak: dobra widoczność, szczelna kabina czy samoblokujące
się mechanizmy różnicowe na

obu osiach, zapewniające dużą
siłę pchania.
Mulczowanie, załadunek
drewna.
Prac, do których możemy wykorzystać ładowarki
kołowe, jest znacznie więcej. Z najbardziej istotnych
i przydatnych funkcji warto
wymienić mulczowanie czy
ładowanie drewna. Wszystko
to przy zachowaniu komfortu
jazdy, stabilności oraz bezpieczeństwa dzięki odpowiednio dostosowanej, stabilnej
konstrukcji.
Na ładowarkę kołową możemy otrzymać dopłatę z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, gdyż jest to maszyna rolnicza. Przedstawione powyżej przykłady pokazują, że
inwestując w jedną maszynę,
zyskujemy wiele funkcjonalności, które przyczyniają się
do zwiększenia wygody pracy
w gospodarstwie i wydajniejszej codziennej pracy.
Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Oferta przedsezonowa CLAAS na:

Przedsmak wystartował.

kombajny zbożowe, sieczkarnie
samojezdne, prasy kostkujące.

Leć z nami w FIRST CLAAS.
Korzyści:
•
•
•
•

Rabat do 7%1 za wczesną płatność
Pożyczka 0% do 5 lat2
Kontrola pożniwna za 1zł3
Rabat 50%4 na pakiety wyposażenia.

przedsmak.pl
Oferta ważna do 31.12.2020. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. kodeksu cywilnego.
1) Rabat dotyczy płatności w miesiącach: wrzesień 7%, październik 6%, listopad 5%, grudzień 4%. 2) Pożyczka 0% na 5 lat przy określonym wkładzie własnym klienta z uwzględnieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy.
Dotyczy nowych kombajnów, sieczkarni, pras wielkogabarytowych CLAAS. W przypadku tego finansowania opłata manipulacyjna wynosi 1% wartości netto maszyny. Pierwsza rata płatna w sierpniu 2021. Niniejsza propozycja jest adresowana
wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M 0,24%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. Promocja
ważna jest do 31.12.2020 roku. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS Financial Services SAS. 3) Dotyczy maszyn CLAAS zakupionych w ofercie
Przedsmak. 4) Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu maszyny CLAAS.
*Szczegóły w regulaminie akcji oraz na claas.pl. Więcej informacji również u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji.

14 R E L A K S

Jedne są lubiane
inne nie

Prym wiedzie jabłko, tuż za nim
pomidor i marchewka.
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Jabłko i truskawka to ulubione
krajowe owoce dzieci, a zamiast
rzodkiewki i sałaty wolą pomidora i ogórka. Jakie jeszcze warzywa i owoce najbardziej lubią
pociechy, a które smakują im
najmniej? Preferencje w wyborze
produktów wśród najmłodszych
prezentuje sondaż zrealizowany
w ramach kampanii „Jedz owoce
i warzywa – w nich największa
moc się skrywa!”. Dlaczego tak
się dzieje, że niektóre warzywa
i owoce nasze dzieci lubią bardziej lub mniej, odpowiada
Katarzyna Błażejewska-Stuhr,
psychodietetyk i ekspertka
kampanii.
„Zjedz jabłko”, „Schrup marchewkę”, „Spróbuj pomidora”
– to zdania powszechnie powtarzane przez rodziców, zachęcające pociechy do jedzenia warzyw
i owoców.
Przeprowadzony na potrzeby
kampanii „Jedz owoce i warzywa
– w nich największa moc się skrywa!” sondaż pokazuje, że owoce
są jedzone przez dzieci częściej
i chętniej niż warzywa. Maluchy spożywają owoce kilka razy
dziennie zdaniem 43% rodziców,
podczas gdy na jedzenie warzyw
z taką częstotliwością wskazuje
jedynie 33% opiekunów.
- Jeśli nasza pociecha nie lubi
warzyw, przyczyna jest jedna
– za mało ich dostaje. Miłość
do słodyczy i poszukiwania
słodkiego smaku w pokarmie
zaprogramowane są w nas od
urodzenia. Dlatego też dzieci zdecydowanie wolą to, co słodkie,
i z upodobaniem do słodkiego
przychodzą na świat. Nie dziwi
więc, że chętniej i częściej zjadają
owoce niż warzywa – wyjaśnia
Katarzyna Błażejewska-Stuhr.
Spośród jarzyn dzieci najbardziej lubią pomidora

i marchewkę, ogórka, a także
ziemniaki. Na nieco dalszych
pozycjach znajdują się: papryka, brokuł, rzodkiewka, kalafior
czy sałata.
Ulubionym owocem najmłodszych wciąż pozostaje banan,
jednak zaraz za nim plasuje się
jabłko. Wśród najchętniej jedzonych produktów z tej kategorii
znajdują się też truskawki, arbuz
i maliny. Dalsze miejsca zajmują
winogrona, gruszki, borówki,
brzoskwinie, czereśnie i śliwki.
Do najmniej lubianych przez
dzieci warzyw należą już niemal
przysłowiowe brukselka i szpinak, ale także cebula, jarmuż
i seler. Najrzadziej spożywane
owoce to egzotyczne grejpfruty
i awokado, jak również agrest
i czarna porzeczka.
- Uprzedzenia żywieniowe
dzieci przejmują od dorosłych.
Jako rodzice od pierwszych lat
życia malucha kształtujemy jego
gust kulinarny i to my przekazujemy jemu wzorzec słodkości
czy ostrości. Jeżeli dzieci znają
ostry smak cebuli i czosnku od
maleńkości, to ten smak ich
nie drażni. Gdy nauczymy je,
że naturalna słodycz owocu to
za mało, będą wybierały tylko
te najsłodsze - banany i winogrona. Jeśli sami na co dzień
będziemy przestrzegać zaleceń
żywieniowych i dbać o to, co
ląduje na rodzinnym stole, możemy zapewnić naszym dzieciom
najlepsze warunki do rozwoju.
Odpowiednia dieta to również
troska o prawidłowe rozłożenie
posiłków w ciągu dnia. Nauczmy
pociechy jedzenia o stałych porach i dbajmy o to, by nie były
głodne. Dzięki temu będą mogły
spokojniej i lepiej funkcjonować
- podsumowuje psychodietetyk
Katarzyna Błażejewska–Stuhr.
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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.
Więcej informacji o kampanii
na stronie internetowej oraz na
profilu na Facebooku:
https://jedzowoceiwarzywa.pl/
https://www.facebook.com/
jedzowoceiwarzywa/
Źródło: Zespół kampanii
„Jedz owoce i warzywa – w nich
największa moc się skrywa”
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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