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Za zidentyfikowanie genu odporności ziemniaka na raka ziemniaka.
Dr Jarosław Plich z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Młochowie został
laureatem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop,
przyznawanej przez Komitet
Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Honoruje ona
młodych uczonych, których
uznane dokonania z zakresu
biotechnologii przyczyniły się
do rozwoju nauk rolniczych
i wnoszą wybitny wkład w rozwój rolnictwa.
- Jury przyznało nagrodę za
zidentyfikowanie genu ziemniaka, uodparniającego tę
roślinę na infekcje grzybowe
wywołujące chorobę nazywaną rakiem ziemniaka - mówi
prof. dr hab. Maciej Żylicz,
przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop - Powoduje
ona ogromne straty w rolnictwie, m.in. dlatego, że nie ma
skutecznych środków ochrony
roślin zwalczających tę chorobę. Osiągnięcie dr. Jarosława
Plicha może doprowadzić do
komercyjnej produkcji odmian
ziemniaków, odpornych na te
infekcje grzybowe.
Przewodniczący kapituły
podkreśla wartość naukową

osiągnięcia i jego nowatorstwo oraz potencjał związany
z praktycznym wykorzystaniem. Kapituła wysoko oceniła
również realizację założeń rolnictwa zrównoważonego – to
nowe kryterium oceny, wprowadzone w tegorocznej edycji
konkursu. Jurorzy podkreślają,
że osiągnięcie dr. Plicha przyniesie korzyści w trzech kluczowych wymiarach rolnictwa
zrównoważonego: dla środowiska, dla producentów oraz
konsumentów.
- Nagrodzone osiągnięcie
pokazuje jak ważne jest wykorzystanie naturalnie występującej w świecie roślin
bioróżnorodności dla potrzeb
współczesnego rolnictwa zrównoważonego – tłumaczy dr Jarosław Plich - Rak ziemniaka
powoduje całkowitą utratę
wartości handlowej plonu
oraz zanieczyszczenie gleby
przetrwalnikowymi formami
grzyba, które mogą porażać
rośliny ziemniaka sadzone na
tym polu przez kolejne 40 lat.
Grzyb ten niemal we wszystkich krajach świata znajduje
się na listach organizmów
kwarantannowych i podlega

urzędowemu zwalczaniu.
Gen Sen2 - warunkujący
odporność roślin ziemniaka
na grzyb Synchytrium endobioticum, wywołujący raka
ziemniaka - jest pierwszym
na świecie zidentyfikowanym
i opisanym genem, który zapewnia roślinom odporność
na wszystkie przebadane dotąd
rasy tego grzyba. Ważną częścią nagrodzonego osiągnięcia jest również opracowanie
łatwego w użyciu molekularnego testu, umożliwiającego
identyfikację obecności tego
genu w roślinach ziemniaka.
Jarosław Plich jest doktorem
nauk rolniczych, absolwentem
Akademii Rolniczej w Poznaniu, studia doktoranckie odbył
w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Młochowie, gdzie dziś jest adiunktem.
Dwukrotnie był laureatem
nagrody Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
- Obecnie moim celem jest
wykorzystanie genu Sen2 do
hodowli nowych „rakoodpornych” odmian ziemniaka, dzięki którym możliwe
będzie ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby, jak

i minimalizacja strat plonu bulw – dodaje dr Plich
- AgroBioTop jest dla mnie
ogromnym wyróżnieniem.
Przyznanie mi tej zaszczytnej
nagrody odbieram jako formę
docenienia kilkuletniej pracy
i zaangażowania w nagrodzony projekt, ale również jako
uznanie dla samej tematyki
badań oraz charakteru nagrodzonego osiągnięcia.
AgroBioTop to również nagroda pieniężna 5000 euro,
fundowana przez firmę Bayer.
- Serdecznie gratulujemy
dr. Jarosławowi Plichowi,
doceniając zarówno naukową, jak i praktyczną wartość
jego osiągnięcia, związanego z kluczową w naszych
warunkach uprawą – mówi
Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla
Polski, Krajów Bałtyckich,
Czech i Słowacji. – Bayer od
lat promuje ideę rolnictwa
zrównoważonego, rozumianego jako działania ograniczające wpływ rolnictwa na
środowisko, przy zachowaniu
jego opłacalności i zapewnieniu społecznej akceptacji. Dlatego bardzo cieszy nas

potencjał projektu dr. Plicha
w kontekście realizacji założeń rolnictwa zrównoważonego. Podziwiamy również
pasję laureata i jego ogromne zaangażowanie w pracę
naukową.
Właśnie pasja naukowców zainspirowała Bayer do stworzenia
inicjatywy #ThankYouScience.
To forma wyrażenia wdzięczności ludziom nauki za ich pasję
odkrywania nieznanego, dociekliwość, wiarę w ludzkie możliwości i pełne odwagi wizje,
prowadzące do przełomowych
odkryć, a także… pewną dozę
szaleństwa. W ramach inicjatywy, organizator zachęca wszystkich do dzielenia się w mediach
społecznościowych wyrazami
uznania dla nauki oraz wdzięczności dla naukowców wraz
z przykładami dowodzącymi
w jaki sposób nauka zmienia
ich codzienne życie. Elementem
inicjatywy są filmowe impresje
na temat pasji naukowców, ich
ciekawości świata i motywacji
do jego zmiany - można je obejrzeć na kanale Bayer Polska na
YouTube:
https://www.youtube.com/
user/BayerPolska?app=desktop
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Konkurs „Plony i bony”
rozstrzygnięty

FIRMOWE HITY ROKU 2021 PRZYZNANE

Pula nagród gwarantowanych wyniosła aż 3 miliony złotych.

W grudniowym wydaniu Raportu Rolnego (Nr 12/2020), już
po raz trzynasty, prezentowane były produkty ubiegające się
o miano FIRMOWEGO HITU ROKU 2021.

Miano FIRMOWY HIT ROKU 2021

w kategorii – Najlepsze Produkty Rolnicze, uzyskały:
– Odmiana kukurydzy – GS 240 (FAO 240)
Agro Seed Spółka z o.o.

Aby wziąć udział w akcji promocyjnej ANWILU wystarczyło kupić co najmniej pięć ton
nawozów dostępnych w portfolio produktowym włocławskiej spółki z Grupy ORLEN
i zarejestrować swój zakup.
Gwarantowało to otrzymanie
karty zakupowej o wartości
minimum 200 złotych, którą
można wykorzystać kupując
paliwo lub inne, dowolnie wybrane produkty na stacjach PKN
ORLEN w całym kraju.
Konkurs został podzielony na
4 tury, a nagrody gwarantowane
trafiły aż do 4134 uczestników
(lista zwycięzców jest opublikowana na stronie konkursu pod
adresem www.plonyibony.pl).
W rywalizacji o główne nagrody

– Siatka do pras rolujących – BEZANET Premium
BEZALIN S.A.
– Ekologiczny SZNUREK do maszyn rolniczych
BEZALIN S.A.
– Środek poprawiający właściwości gleby – SUBORG
Bio-Med Sp. z o.o.
– Regionalne Odmiany Ziemniaków
„CENTRALA NASIENNA” Sp. z o.o. Nidzica
– Odmiana jęczmienia jarego – FARMER
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
– Siewnik – AUROCK 6000 RC
KUHN - Maszyny Rolnicze sp. z o.o.
– odmiana pszenicy jarej – MHR Jutrzenka (A)
Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
– Odmiana kukurydzy – CELONG (FAO 250)
OSEVA Polska Sp. z o.o.
– Odmiana kukurydzy – Tipico (FAO 230)
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.
– Wczesna odmiana soi (ooo+++) – Abaca
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.

konkursu uczestniczyli wszyscy
klienci, którzy przesłali formularz zgłoszeniowy i dokończyli
hasło „Nawozy azotowe z ANWILU ….”.
W sumie organizatorzy otrzymali 3772 zgłoszeń z ciekawymi
i kreatywnymi odpowiedziami.
Najbardziej atrakcyjne, zdaniem
jury, propozycje zostały uhonorowane nagrodami głównymi
w wysokości 5, 10 i 15000 zł.
- Zainteresowanie tegoroczną
edycją „Plonów i bonów” ponownie udowodniło, że warto realizować takie inicjatywy.
Z dużą ciekawością czytaliśmy
kreatywne rozwinięcia haseł
promujących nasze produkty.
Liczba zgłoszeń konkursowych
oraz treść odpowiedzi, jakich
udzielali polscy rolnicy, pokazują, że bardzo dobrze znają
oni zalety produkowanych
w ANWILU nawozów azotowych i doceniają ich jakość –
wyjaśnia Elżbieta Jabłońska,
z-ca Dyrektora ds. Komunikacji,

AMATECH autoryzowanym Dealerem marki
STEYR na terenie woj. pomorskiego.

W tym roku po raz pierwszy zapraszamy na
Konferencje Zimowe Online, które będą
transmitowane na stronie www.syngenta.pl/
konferencje oraz na kanałach Facebook i YouTube.
zmaksymalizować plony.
Nowością będą korespondencje z pól z różnych regionów Polski, dzięki czemu
odniesiemy się do aktualnie
panujących warunków i udzielimy konkretnych wskazówek,
jak poprowadzić plantacje
w kolejnych tygodniach.
Zależy nam na jak najlepszej
komunikacji z rolnikami, dlatego ważną częścią Konferencji
będą sesje pytań i odpowiedzi.
Każdy uczestnik będzie miał
możliwośc zadania pytania, na
które odpowiemy na wizji lub
w ciągu kilku dni umieścimy
odpowiedzi na stronie.
Nie zabraknie też zabawy!
Na każdej Konferencji przeprowadzimy Quiz, którego zwycięzców ogłosimy na żywo na

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowy Dealer marki STEYR

Konferencje Zimowe
Syngenta Online 2021

Zapraszamy na trzy Konferencje tematyczne, które będą
się odbywać w każdy wtorek
począwszy od 9 lutego, o godzinie 11.00.
• 9 lutego, 11.00 – Kukurydza
na medal
• 16 lutego, 11.00 – Porozmawiajmy o rzepaku
• 23 lutego, 11.00 – Praktycznie wszystko o zbożach
Na Konferencjach Online
stawiamy przede wszystkim
na praktykę. Eksperci Syngenta będą opowiadać o uprawie
biorąc pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji na polu
i problemy, które rolnicy mogą
napotkać w trakcie przebiegu
sezonu. Przedstawimy sprawdzone rozwiązania i najnowsze technologie, które pozwolą

Marketingu i Sponsoringu ANWIL S.A.
Poniżej prezentujmy wyróżnione hasła, w konkursie:
Nagroda 15 000 zł – Pan
Bartosz (Wysoka), Nawozy
z ANWILU kupiło już wielu!
Bo prócz trudu i potu, trzeba
jeszcze azotu! Stąd nawet gdy
plucha i mżawka, oczekuj nawozu z Włocławka!
Nagroda 10 000 zł – Pan
Karol (Donatowo), Nawozy
azotowe z ANWILU - efektywne
nawożenie nawet w najtrudniejszych warunkach.
Nagroda 5000 zł – Pan Sławomir (Chorzele), Nawozy azotowe z ANWILU mają super
moc, roślinom niestraszny upał
ani zimna noc.
Laureatom gratulujemy,
a wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu „Plony
i bony” serdecznie dziękujemy
za udział.

zakończenie wydarzeń. A jest
o co walczyć – główne nagrody
to bony produktowe Syngenta
o wartości 1000 zł. Łącznie
nagrodzimy aż dziewięciu najlepszych uczestników, trzech
na każdym webinarium. Kolejne trzysta osób ma szansę
wygrać zestaw: koszulka plus
czapeczka.
Relacja online będzie dostępna na stronie www.syngenta.pl/konferencje oraz na
platformach społecznościowych Facebook oraz Youtube.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się
wcześniej za pomocą prostego
formularza na stronie www.
syngenta.pl/konferencje
Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowy dystrybutor będzie
świadczył pełen zakres usług
sprzedażowych i serwisowych
dla marki STEYR na terenie
woj. pomorskiego.
Firma AMATECH zajmuje
się sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych oraz budowlanych, a także sprzedażą części
zamiennych. Ponadto świadczy usługi serwisowe z zakresu naprawy maszyn oraz
zbioru zbóż i słomy. Posiada
szerokie kompendium wiedzy
w zakresie doradztwa i doboru odpowiednich maszyn dla
klientów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego
odbiorcy. W chwili obecnej
posiada jedną, główną siedzibę w miejscowości Czarlin

(okolice Tczewa).
„Korzystając z ponad 10-letniego doświadczenia w branży
maszyn rolniczych, stworzyliśmy firmę, która została
ukierunkowana na specjalistyczną obsługę gospodarstw
rolnych, używających maszyn
od światowej klasy producentów. Ciągniki rolnicze to dla
nas zupełnie nowe wyzwanie,
jednak chcieliśmy już od dłuższego czasu zainwestować w tę
dziedzinę. To uzupełnienie
naszej dotychczasowej działalności i poszerzenie oferty
handlowej firmy. Do tej pory
oferowaliśmy sprzęt uprawowy, maszyny zielonkowe,
prasy oraz ładowarki teleskopowe. Brakowało nam jednak

najważniejszych maszyn
w polskich gospodarstwach,
a mianowicie ciągników rolniczych. Oferujemy sprzęt rolniczy pochodzący wyłącznie od
sprawdzonych producentów,
dostarczających rolnikom niezawodne maszyny od wielu
lat, więc i tym razem w grę
wchodziły tylko ciągniki najwyższej klasy, a marka STEYR
właśnie takie posiada” – mówi
Jarosław Poznański właściciel
firmy AMATECH.
„Fundamentem rozwoju
marki Steyr w Polsce są silni
i prężnie działający autoryzowani dystrybutorzy. Dlatego
zdecydowaliśmy się nawiązać
współpracę z firmą AMATECH
w zakresie sprzedaży i serwisu marki STEYR na terenie
województwa pomorskiego”
– stwierdza Sławomir Sikora,
dyrektor rozwoju sieci dealerskiej STEYR w Polsce.
Więcej na: www.steyr-traktoren.com
Źródło: CNH Industrial Polska,
Alicja Dominiak-Olenderek
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Jolanta Malinowska-Kłos
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Nowy gracz na rynku biotechnologii.

Od lewej: R.Lewandowski, J.Peczka, P.Szwonder
Bio-Lider to spółka biotechnologiczna działająca w szeroko pojętej branży agro. Dzięki
nawiązaniu strategicznej
współpracy z Bio-Gen rozpocznie dystrybucję dotychczas dostępnych produktów
pod nową, wspólną marką:
Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen.
Bio-Lider oferuje pełną gamę
biopreparatów dla rolnictwa
i hobbystów. Marka powstała
przez nawiązanie strategicznej
współpracy z Bio-Gen - jednym z czołowych producentów
biopreparatów przeznaczonych
dla rolnictwa, sadownictwa,
hodowli zwierząt oraz rekultywacji zbiorników wodnych.
Są to gruntownie przebadane
i efektywne preparaty biologiczne, bezpieczne dla ludzi
oraz środowiska naturalnego.
Stymulują one rośliny do wzrostu i aktywują proces humifikacji gleby. Portfolio składa
się z trzydziestu preparatów
i jest systematycznie rozszerzane w wyniku prowadzonych
prac badawczych.

- Nasza oferta jest odpowiedzią na potrzeby coraz
bardziej świadomego rynku
oraz konsumentów. Założenia Europejskiego Zielonego
Ładu przewidują zwiększenie
obszaru produkcji ekologicznej oraz zwracają uwagę na
potrzebę zmniejszenia stosowania nawozów mineralnych.
Chcemy, aby nasze produkty
dały producentom alternatywę, która pozwala zachować
wydajność i efektywność, jednocześnie korzystając ze środków
przyjaznych środowisku – mówi
Patryk Szwonder, prezes zarządu Bio-Lider.
- Bio-Lider powstał jako
podmiot siostrzany Bio-Gen,
spółki, która na rynku biopreparatów funkcjonuje już od ponad trzydziestu lat. Pod szyldem
marki Bio-Lider rozpoczynamy
dystrybucję produktów dotychczas dostępnych w Bio-Gen.
W przyszłości natomiast chcemy rozwinąć ofertę. Symbioza, jaką osiągnęły obie firmy
pozwala nam na rozpoczęcie

szeregu zaawansowanych badań
i testów, a co za tym idzie, także
bardziej dynamiczny rozwój,
zarówno w zakresie rozbudowy
dotychczasowych rozwiązań,
jak i opracowaniu nowych. Jest
to ogromny wkład w rozwój całej branży - dodaje.
Założenia Europejskiego
Zielonego Ładu zakładają
m.in. zmniejszenie stosowania nawozów mineralnych
o 20 proc., czy zwiększenie
powierzchni gruntów rolnych
w UE przeznaczonych na produkcję ekologiczną do 25 proc.
Bio-Lider w swoich badaniach wykorzysta zaplecze
laboratoryjne Bio-Gen. Jest
to jedno z najbardziej zaawansowanych laboratoriów
przemysłowych w kraju.
Spółka dysponuje także rozbudowanym zespołem profesjonalistów pracujących nad
rozwojem dotychczasowych
produktów oraz tworzeniem
nowych. Wspierać ich będzie
specjalnie powołana Rada
Ekspertów, w skład której
wchodzą uznani naukowcy
i specjaliści z różnych dziedzin związanych z rolnictwem
czy mikrobiologią.
- Rada Ekspertów jest ciałem
doradczym, złożonym w dużej
części z niezależnych ekspertów,
którym bliska jest idea, że nauka musi iść w parze z praktyką.
Podczas spotkań Rady poruszane
będą kwestie możliwości rozwoju, jego kierunku, jak również współpraca przy różnych
projektach z poszczególnymi
jej członkami. Stworzenie grona złożonego z tak uznanych

specjalistów to ogromna wartość
naszej firmy – mówi Jarosław
Peczka, współwłaściciel Bio-Lider oraz Bio-Gen.
Bio-Lider sukcesywnie
otrzymuje kolejne certyfikacje
swoich preparatów. Oficjalną
rekomendację dla rolnictwa
ekologicznego posiadają cztery
produkty, w najbliższym czasie
do tej listy dołączą kolejne.
Jednym z głównych inwestorów spółki jest Robert Lewandowski, piłkarz niemieckiego

Bayern Monachium oraz kapitan polskiej reprezentacji
piłki nożnej.
- Z radością przyjąłem propozycję dołączenia do Bio-Lider.
Staram się wspierać innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe. Projekt,
którego stałem się częścią,
wiedzę i doświadczenie wspiera
technologią, know-how oraz
profesjonalnym zapleczem badawczym. Jestem przekonany
o sukcesie marki, bo każdy z jej

filarów składa się z najwyższej
klasy ekspertów i specjalistów
– mówi Robert Lewandowski.
Dystrybucja pod nazwą
Bio-Lider ruszyła. Głównym dystrybutorem marki
jest firma PROCAM. Zarząd
spółki zapowiada, że produkty
w niedalekiej przyszłości dostępne będą także na rynkach
zagranicznych.

jak i poszczególnych etapów
jego powstawania z poszanowaniem środowiska, w którym
funkcjonujemy - powiedziała
Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.
Spółka chemiczna z Grupy
ORLEN dołączyła do członków International Fertilizer
Association w 2018 r. Jest to
organizacja zrzeszająca firmy
zajmujące się produkcją, handlem, transportem i dystrybucją nawozów oraz surowców
i półproduktów niezbędnych
do ich wytwarzania. Do ich
grona należą również organizacje badawcze, naukowe
i edukacyjne, koncentrujące

swoje działania na kwestiach
związanych z produkcją roślinną. Włocławska spółka
jest także członkiem Fertilizers Europe (Europejskiego
Stowarzyszenia Producentów
Nawozów). Dzięki przynależności do takich międzynarodowych organizacji branżowych
ANWIL S.A. jest aktywnym
uczestnikiem dyskusji na temat
przyszłości światowego rynku
nawozowego, bezpieczeństwa
żywnościowego oraz działań
edukacyjnych związanych
z odżywianiem roślin.

Źródło: InnerValue,
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ANWIL S.A. ze złotym medalem IFA

International Fertilizer Association (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Nawozowe)
doceniło włocławską spółkę
z Grupy ORLEN za aktywną

postawę oraz odpowiedzialny wpływ, jaki wywiera na
otoczenie.
Organizacja przyznała złoty
medal IFA m.in. za realizację

międzynarodowego programu
Product Stewardship („Opieka
nad produktem”) i promowanie idei SHE Excellence (Safety,
Health and Environment). Docenione przez międzynarodowe stowarzyszenie działania
skupiają się na zapewnieniu,
by produkowane nawozy, jak
również wszelkie surowce,
materiały pomocnicze i półprodukty, były przetwarzane,
transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane
w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka
oraz środowiska naturalnego.
- Troska o najwyższą jakość,
bezpieczeństwo procesowe

i odpowiedzialne podejście
do kwestii środowiskowych
w procesie produkcji jest
dla nas jedną z naczelnych
zasad, których permanentnie przestrzegamy. Świadczą
o tym podejmowane przez nas
działania, a złoty medal IFA
jest tego potwierdzeniem. To
dla nas ważne, szczególnie
w kontekście realizowanej
inwestycji - budowy trzeciej
linii nawozowej. Już niebawem
nasze zdolności produkcyjne
wzrosną o połowę, a jakość
nowo oferowanych nawozów
będzie zgodna z najwyższymi
standardami dotyczącymi zarówno produktu końcowego,

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne:
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Ambasadorzy wybrani
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Czas na wspólne działania.
Chętnych do bycia Ambasadorem w 4 edycji programu
była rekordowa liczba ponad
60 osób. Zgodnie z zasadami
programu każda z czterech
głównych Spółek Grupy wybrała po jednym Ambasadorze, który będzie reprezentował
markę w roku akademickim
2020/2021.
Głównym celem programu
jest długofalowa współpraca
z wyłonionymi podczas naborów do programu studentami czy doktorantami, tak,
aby pełniąc rolę Ambasadorów – reprezentowali największy koncert chemiczny

na uczelniach i czuli się częścią
Grupy Azoty.
Z powodu sytuacji epidemiologicznej inauguracyjne
spotkanie odbyło się w formule
on-line. Nowi ambasadorzy
nagrali więc filmy i w nich
oryginalnie przedstawili swoje
pasje i pomysły na współpracę
z Grupą Azoty.
- Jestem pod wrażeniem propozycji przedstawionych przez
Ambasadorów. Zaprezentowali
interesujące, autorskie pomysły
na promowanie marki naszej
Grupy Kapitałowej w środowisku akademickim. Cieszę się,
że sporo inspirujących działań

przed nami – podkreśla Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes
zarządu Grupy Azoty S.A.
Nowymi Ambasadorami
Marki Grupa Azoty zostali:
doktorantka Wiktoria Tomal
(Politechnika Krakowska) –
Grupa Azoty S.A oraz studenci
Michał Tolko (Uniwersytet
Szczeciński) – Grupa Azoty
Police, Katarzyna Tutaj (Politechnika Warszawska) – Grupa
Azoty Puławy i Magdalena Zawadzka (Politechnika Śląska)
– Grupa Azoty Kędzierzyn.
- Jest mi niezmiernie miło,
że będę reprezentować Grupę Azoty na krakowskich

uczelniach. Stawiam na kreatywność i zaangażowanie ze
strony studentów, a także samorządów studenckich i doktoranckich. Będą organizować
m.in. konsultacje online dla
studentów, aby w ten sposób
zdobywali wiedzę i rozwijali
swoje zainteresowania chemiczne. Deklaruję pomoc
w organizacji stażów dla najlepszych studentów w Grupie
Azoty – mówi Wiktoria Tomal.
Do zadań Ambasadora należy aktywna promocja marki
Grupa Azoty wśród studentów
i doktorantów, bieżące śledzenie działań Grupy w mediach

branżowych, zamieszczanie
materiałów informacyjno-promocyjnych na portalach
społecznościowych. Ambasadorzy wspierają także Grupę
Azoty przy spotkaniach, seminariach, warsztatach, wydarzeniach – także w formule
online i informują opiekuna
o wydarzeniach organizowanych na uczelniach.
Na najlepszych Ambasadorów czeka m.in. wsparcie

w realizacji własnych projektów naukowych oraz płatne
staże. Ponadto otrzymują
miesięczne wynagrodzenie,
mają możliwość udziału w spotkaniach z przedstawicielami szczebla menadżerskiego
Grupy Azoty czy poznawania
zakładów.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowości w portfolio Bayer
W 2021 jeszcze mocniej dla rolnictwa zrównoważonego.
Bayer prezentuje nowości na
sezon 2021 w zakresie innowacyjnych środków ochrony
roślin dla zbóż i rzepaku.
„Centralnym elementem
strategii biznesowej Bayer
jest zrównoważony rozwój. W Crop Science nasze
działania koncentrujemy
wokół wsparcia rolnictwa
zrównoważonego. Wynika
to z wieloletniej obserwacji wyzwań przed jakimi
stają dziś rolnicy na całym
świecie. […]. Aby można
było mówić o skuteczności
rolnictwa zrównoważonego,
nie należy postrzegać go tylko jako hasła na przyszłość.
Rolnicy potrzebują innowacji już dzisiaj. To realne
narzędzia, które – pomimo
kurczących się zasobów naturalnych – mogą zapewniać
wydajną produkcję żywności
i wspierać opłacalność pracy rolnika” – mówi Antoine Bernet, Szef działu Crop
Science w Bayer dla Polski,
Krajów Bałtyckich, Czech
i Słowacji.
„Cieszymy się, że w każdym
kolejnym roku jako Crop Science
Bayer możemy zaoferować innowacje wspierające potencjał rolników w kluczowych dla polskiego
rolnictwa segmentach produkcji rolniczej – podkreśla Iwona
Krych-Stec, Head of Marketing
Crop Science, Bayer Polska.

Nowa technologia ochrony
rzepaku
Uprawa rzepaku jest praktycznie niemożliwa bez zastosowania insektycydów.
Szkodniki zajmują istotne
miejsce wśród czynników
wpływających na poziom
plonowania rzepaku.
Z tego powodu pola rzepaku
wymagają ciągłej lustracji i –
po stwierdzeniu wystąpienia
zagrożenia – precyzji w doborze odpowiednich pestycydów.
Chociaż liczba dostępnych
substancji aktywnych została
dość znacznie ograniczona,
nadal dysponujemy jeszcze
środkami z różnych grup
chemicznych i o różnym mechanizmie działania. Dobór
odpowiedniej jakości produktu
ze skuteczną substancją aktywną, to strategiczna decyzja
rolnika.
Technologia insektycydowa D-ACT zawiera produkty
Decis® Mega i Kestrel ®.a wyróżnia je:
• szybkie kontaktowe działanie na szkodniki,
• dł ugotr wała ochrona
systemiczna,
• efekt y w na ochrona
rzepaku,
• elastyczność w łączeniu
komponentów w zależności
od szkodników i warunków
pogodowych.
Oprócz rzepaku można ją

stosować również w ochronie
przed szkodnikami ziemniaków i jabłoni.
Komponenty technologii D-ACT
Decis Mega to dobrze znany
i sprawdzony środek owadobójczy z grupy pyretroidów.
Preparat ma szybkie działanie
„uderzeniowe”, skutecznie redukuje populacje szkodników
gryzących i kłująco-ssących,
oddziałując na układ nerwowy insektów. Skutkiem jest
natychmiastowe zaniechanie
żerowania. Na szkodniki działa
kontaktowo i żołądkowo, z kolei
na roślinie wykazuje działanie
powierzchniowe. Z tego względu bardzo ważna jest dokładność zabiegu i pełne pokrycie
roślin w czasie oprysku. Decis
Mega najlepiej działa w niższych temperaturach, poniżej
20oC, gdy jeszcze jest zbyt zimno na pełne działanie substancji
systemicznych. Po Decis Mega
warto więc sięgnąć jesienią lub
wczesną wiosną; w cieplejszym
okresie zabiegi należy wykonywać późnym wieczorem.
Kestrel to systemiczny
środek owadobójczy, oparty
o substancję aktywną acetamipryd. Działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo, co
umożliwia stosowanie środka
przeciwko stadiom szkodników żerujących wewnątrz i na
zewnątrz łodyg, pędów i liści.

Wewnątrz rośliny preparat
utrzymuje aktywność dłużej
niż na powierzchni. Z kolei
działanie na owady (kontaktowe i żołądkowe) trwa około
10 dni, w zależności od gatunku i fazy rozwojowej szkodnika. Kestrel jest odporny na
parowanie i zmywanie przez
deszcz oraz charakteryzuje
się bardzo niską toksycznością dla pszczoły miodnej, co
pozwala na przeprowadzanie
zabiegów chemicznych nawet
podczas kwitnienia rzepaku,
po oblocie pszczół, w godzinach wieczornych, zawsze
zgodnie z etykietą.
W Centrach Doświadczalnych Bayer testowane są
zabiegi insektycydowe przeprowadzane w różnych warunkach pogodowych i przy
zmiennej presji szkodników.
W oparciu o wyniki doświadczeń rekomendujemy
do wiosennej ochrony rzepaku właśnie technologię
D-ACT. Wczesną wiosną, tuż
po pojawieniu się chowacza
brukwiaczka można wykonać
zabieg Decisem Mega. W okresie późniejszym, obejmującym
chowacze łodygowe i słodyszka rzepakowego, polecamy mieszaninę Decis Mega
z Kestrelem.
Preparat Kestrel można zastosować również w okresie
późniejszym, w celu zwalczenia

szkodników łuszczynowych.
Jego dłuższe i systemiczne
działanie pozwoli między innymi na zwalczenie chowacza
podobnika i pryszczarka kapustnika. Terminy, mieszanki i dawki preparatów należy
zawsze dostosować do czasu
i natężenia występowania
szkodników oraz aktualnych
warunków pogodowych.
Input Triple jest innowacyjnym fungicydem do stosowania w zbożach przeciwko
patogenom chorobotwórczym.
Skierowany jest do rolników pragnących uzyskiwać jak najlepsze
rezultaty ochrony oraz wysokie plony zbóż. Jest to fungicyd o wyjątkowym składzie,
dopasowanym do pierwszego
zabiegu fungicydowego T1. Zawiera 160 g/l protiokonazolu,
200 g/l spiroksaminy oraz 40 g/l
proquinazidu. Doskonale chroni
zboża przed łamliwością podstawy źdźbła i innymi chorobami
oraz wyjątkowo skutecznie działa na mączniaka prawdziwego,
zwalczając go interwencyjnie
oraz zapobiegawczo.
Dzięki zastosowaniu Input
Triple zwalczanie chorób zbóż
wkracza na nowy poziom.
Na czym to polega? Unikalne połączenie aż trzech substancji zapewnia silny efekt
działania przeciwko chorobom wczesnego rozwoju roślin. Poprzez wprowadzenie

do produktu specjalistycznego składnika przeciwko
mączniakowi prawdziwemu
– proquinazidu – w praktyce
uzyskano doskonałe działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Środek stosowany na
początku strzelania w źdźbło
w dawce 1,0 l/ha szybko eliminuje infekcje i zabezpiecza
zboża na długi czas. Siła produktu jest szczególnie widoczna w zwalczaniu łamliwości
podstawy źdźbła oraz w długotrwałym działaniu ochronnym przeciwko mączniakowi
prawdziwemu. Bogata etykieta
środka daje możliwości zwalczania szerokiego spektrum
chorób w różnych terminach.
Fungicyd spełnia wymogi
rolnictwa zrównoważonego
i strategii antyodpornościowej.
Istotnym atutem Input Triple
jest formulacja „Leafshield”,
która dodatkowo zwiększa
moc działania środka i zapewnia możliwość zastosowania
w mniej korzystnych warunkach atmosferycznych. Input
Triple rekomendowany jest
w programie ochrony wspólnie z Ascra Xpro (wprowadzonym na polski rynek w roku
2020) w drugim zabiegu T2, co
zabezpiecza plantację praktycznie na cały sezon i skutkuje
wysokimi przyrostami plonów.
Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
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Grupa Azoty wspiera rolników w badaniu gleby.

Prezentacja skanera.
Przedstawiciele Grupy Azoty
za pomocą skanerów Agrocares mogą już w całym kraju
przeprowadzać szybkie analizy
gleby dla rolników. Pozytywne
doświadczenia zebrane podczas przeprowadzonego pilotażu sprawiły, że od bieżącego
roku wszyscy Przedstawiciele
spółki pracujący z rolnikami
na terenie całego kraju wyposażeni będą w skanery doglebowe. Uroczystość, podczas
której Prezes Grupy Azoty

S.A. Tomasz Hinc przekazał
skanery Przedstawicielom Terenowym odbyła się 21 stycznia w Centrum Handlowym
Nawozów w Tarnowie.
Dzięki skanerom AgroCares,
raport z analizy gleby dostępny
jest na telefonie rolnika w kilka
minut po przeprowadzonym
badaniu, a rolnik otrzymuje
precyzyjne zalecenia dotyczące
potrzeb mineralnych każdej
z części jego ziemi. Rolnik
może podjąć natychmiastowe

działania i zastosować nawożenie upraw odpowiednio dobranymi nawozami Grupy Azoty
z dodatkami, których brakuje
w jego glebie. Dla porównania,
tradycyjne badanie gleby polega na pobraniu i przekazaniu
próbek gleby do zewnętrznych
laboratoriów, a czas wykonania
analiz i uzyskania wyników to
nawet kilka tygodni. Skanery
Grupy Azoty umożliwiają realizację tej procedury analitycznej
na polu rolnika z jego udziałem.
Tylko w ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 1500 analiz
gleby. Rolnicy byli zadowoleni
z tego jak szybko możemy wesprzeć ich w codziennej pracy.
W konsekwencji otrzymywaliśmy coraz więcej zapytań.
System po wprowadzonych
usprawnieniach sprawdził się
i od teraz tę bezpłatną usługę
dla naszych klientów wprowadzamy we wszystkich regionach
naszego kraju. Powodzenie pilotażu potwierdza, że innowacje

są nieodłącznym elementem
działań Grupy Azoty, a dzięki
naszym systemom rolnictwa
precyzyjnego do gleby trafiają
tylko niezbędne składniki, co
wpisuje się w idee Europejskiego
Zielonego Ładu. – mówi Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes
Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Pomaganie rolnikom w ich
codziennej pracy, w uzyskiwaniu najlepszych plonów to
jeden z podstawowych celów
naszej działalności. To nie tylko
proponowanie odpowiednich
nawozów dla konkretnej ziemi,
ale również dostęp do wiedzy,
która jeszcze kilka lat temu była
niedostępna, jak np. szybka ocena stanu zasobności gleby, czy
też bieżący monitoring satelitarny pól przy wykorzystaniu
dedykowanego serwisu Grupy
Azoty - SatAgro. Kompleksowe
doradztwo nawozowe to jeden
z fundamentów naszej działalności – podsumowuje Tomasz
Hinc, Prezes Zarządu, Grupa

Bayer z najwyższą oceną

Azoty S.A.
Raport stanu żyzności gleby,
który otrzymują rolnicy, zawiera
między innymi parametry takie
jak: pH, zawartość materii organicznej, azot całkowity, fosfor
całkowity, potas wymienny czy
temp. gleby. Ponadto na podstawie wyników analizy przedstawione są także rekomendacje
nawozowe z informacją, jakie
nawozy z szerokiego portfolio
Grupy Azoty najlepiej zastosować i w jakiej dawce - tak, aby
zintensyfikować plon.
Grupa Azoty wspiera polskich
rolników, propagując idee rolnictwa precyzyjnego, oferując
wśród swoich klientów usługę
satelitarnego monitoringu pól
uprawnych. Serwis SatAgro, bo
o nim mowa, oparty jest na automatycznie przetwarzanych
danych z satelitów NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej,
a także prywatnych operatorów.
Korzystając z aplikacji mobilnej
lub stacjonarnej, użytkownik

ma możliwość obserwowania
bieżącego stanu rozwoju swoich
upraw, ma dostęp do danych
meteo, ale przede wszystkim
może zaplanować odpowiednią
strategię nawożenia upraw maksymalizując tym samym efekt
finansowy swojego gospodarstwa. Dysponując odpowiednim sprzętem agrotechnicznym
sprzężonym z GPS, można wczytać do niego mapy aplikacyjne,
co daje możliwość precyzyjnego nawożenia upraw. Pozwala
to na zastosowanie nawet do
15% mniej agrochemikaliów.
Zapewnia lepsze ich wykorzystanie, co wpływa na jakość
i ilość plonów. To ochrona
środowiska i realna odpowiedź
na zadanie, jakie stawia przed
rolnictwem Europejski Zielony
Ład, czyli przebudowy gospodarek krajów Unii Europejskiej
w kierunku proekologicznym.
Źródło: Grupa Azoty
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Działania firmy Bayer w zakresie zrównoważonego rozwoju docenione.
Renomowana organizacja
ratingowa „Carbon Disclosure Project” po raz kolejny
sklasyfikowała Bayer wśród
czołowych międzynarodowych
firm w kategoriach działań na
rzecz klimatu i gospodarki wodnej, przyznając najwyższą ocenę
„AA”. Poza Bayer jeszcze tylko
jeden podmiot w Niemczech
nagrodzono tą oceną we wspomnianych kategoriach. Z sondażu przeprowadzonego wśród
ponad 5800 organizacji wynika,
że tylko 182 uzyskały ocenę „A”
za swoje działania na rzecz klimatu, a jedynie 72 – w kategorii
gospodarki wodnej.
Po raz pierwszy w tym roku
Bayer pojawił się również w rankingu „CDP Forest”, uzyskując wysoką ocenę „B”. Tylko
687 podmiotów wzięło udział
w tym badaniu. Służy ono
ocenie sposobów zarządzania
przez przedsiębiorstwa ryzykiem
i możliwościami w odniesieniu
do gospodarki leśnej, przejrzystego raportowania postępów
i aktywnie przyczynia się do
odbudowy lasów i ekosystemów.
– W ciągu ostatniego roku
poczyniliśmy kolejne postępy
w zakresie zrównoważonego

rozwoju, który stanowi podstawę strategii Grupy – mówi Werner Baumann, prezes Bayer AG
i dyrektor ds. zrównoważonego
rozwoju. – Nasza działalność
w dziedzinie zdrowia i wyżywienia pozwala nam w znaczący
sposób przyczyniać się do poprawy jakości życia ludzi, przy
jednoczesnym poszanowaniu
zasobów planety. Rating CDP
jest dla nas ważnym potwierdzeniem faktu, że jesteśmy jedną z czołowych firm na świecie
w dziedzinie zrównoważonego
rozwoju.
– Gratulujemy wszystkim
firmom, które znalazły się na
tegorocznej liście z najwyższymi ocenami. Przejęcie wiodącej
roli w zakresie przejrzystości
działań na rzecz ochrony środowiska jest jednym z najważniejszych kroków, jakie
mogą podjąć przedsiębiorstwa, a w pełnym wyzwań
roku naznaczonym przez
COVID-19 jest to tym bardziej
znamienne – podkreśla Paul
Simpson, dyrektor generalny
CDP. – Ranking firm, które
uzyskały najwyższe oceny,
docenia te podmioty, które
już dziś podejmują działania

przygotowujące je do objęcia
wiodącej roli w gospodarce
przyszłości.
Tegoroczne działania
W ostatnich dwunastu miesiącach Bayer poczynił istotne
postępy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Oto kilka
przykładów:
• Inicjatywa Science Based Targets potwierdziła, że Bayer
czyni adekwatne wysiłki,
aby ograniczyć globalne
ocieplenie do 1,5°C, zgodnie
z wymogami Porozumienia
Paryskiego. W tym celu do
2029 roku firma zredukuje
emisje o 42%w porównaniu z rokiem 2019. Jeszcze
w tym roku Bayer zmienił
dostawców energii elektrycznej w Hiszpanii i Meksyku,
przestawiając się na zieloną
energię.
• Na początku tego roku Bayer
jako pierwsza firma w Stanach Zjednoczonych i Brazylii opracował przejrzyste,
oparte na nauce i współpracy
podejście do rozwoju rynku
emisji dwutlenku węgla dla
rolników. Oznacza to, że
rolnicy mogą uzyskać dodatkowe dochody w zamian za

•

•

•

•

wprowadzenie określonych
praktyk przyjaznych dla
klimatu.
Po raz pierwszy w sektorze rolnym Bayer dysponuje zewnętrznym modelem,
za pomocą którego można
zmierzyć wpływ dowolnego
środka ochrony roślin na środowisko naturalne we wszystkich uprawach na całym
świecie. Bayer dokonał już
przeglądu całej swojej oferty
i globalnych zastosowań.
Od 2021 roku 20% celów
ilościowych całej Grupy,
w tym cele w zakresie ochrony klimatu, będzie brane pod
uwagę przy ustalaniu długoterminowego wynagrodzenia
zmiennego zarządu i kadry
kierowniczej wyższego szczebla. Zrównoważony rozwój
jest już stałym składnikiem
zmiennego wynagrodzenia rocznego wszystkich
pracowników.
Powołana w tym roku zewnętrzna Rada ds. Zrównowa żonego Roz woju
rozpoczęła już pracę.
Oprócz działań na rzecz klimatu, strategia zrównoważonego rozwoju Bayer ma na

celu poprawę jakości życia
ludzi. Na przykład w tym
roku w ramach programu
„Better Farms, Better Lives”,
Bayer udzieli wsparcia nawet
dwóm milionom niewielkich
gospodarstw rolnych, które
ucierpiały w wyniku COVID-19. Bayer współpracuje również z „The Challenge
Initiative” w celu opracowania rozwiązań w dziedzinie
planowania rodziny i zdrowia
reprodukcyjnego dla kobiet
i dziewcząt mieszkających
w zubożałych obszarach miejskich w Afryce i Azji. W tym
roku Bayer dotarł do 42 mln
ludzi w społecznościach, które nie posiadają wystarczających zasobów ekonomicznych
lub medycznych, oferując bardziej dostępne rozwiązania
w zakresie samowystarczalnej
opieki zdrowotnej. Wszystkie
te działania stanowią element
przyczyniający się do realizacji celów Bayer do 2030 roku:
w krajach o niskich i średnich
dochodach Bayer dąży do
zapewnienia 100 milionom
rolników dostępu do nowoczesnych metod produkcji rolnej, a 100 milionom kobiet

dostępu do nowoczesnych zasobów planowania rodziny.
Bayer ma również nadzieję
zapewnić 100 milionom ludzi
dostęp do codziennej opieki
zdrowotnej.
Proces rocznej oceny CDP
jest powszechnie uznawany za
złoty standard z perspektywy
przejrzystości działań korporacyjnych w zakresie ochrony
środowiska. W 2020 roku ponad 515 inwestorów zarządzających aktywami o wartości
przekraczającej 106 bln USD
i ponad 150 głównych klientów, których wydatki związane
z zamówieniami przekroczyły
wartość 4 bln USD, wezwało
firmy do korzystania z platformy
CDP w celu ujawnienia danych
dotyczących wpływu na środowisko, ryzyka i możliwości.
W tym roku do oceny CDP
przystąpiła rekordowa liczba
9600 podmiotów. Zastosowane
kryteria obejmowały kompletność oświadczeń, świadomość
i zarządzanie ryzykiem środowiskowym oraz dowody dobrych
praktyk.
Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowe odmiany owsa jarego z hodowli krajowej
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Do Krajowego Rejestru (KR) w 2021 roku wpisano 2 nowe odmiany owsa zwyczajnego.

REKLAMA

Rdza owsa (skala 9°)

Helmintosporioza (skala 9°)

Septorioza liści (skala 9°)

OWIES ZWYCZAJNY I NAGI
64,9 26,1
40,1
5
6
94
6
64,9 26,5
37,8
5
5
97
5
67,5
27,0
38,8
4
8
94
3
ODMIANY ZAREJESTROWANE W 2021 ROKU
65,5 26,6 40,6
4
6
92
6
66,5 28,9 40,8
4
9
91
5

Mączniak (skala 9°)

2021
2021

Wyleganie (skala 9°)

Wulkan
Gepard

Wysokość (cm)

2018
2017
2020

Zawartość tłuszczu ( s.m.)

Agent
Kozak
Rambo

Zawartość białka (% s.m.)

Odmiana

Masa 1000 ziaren (g)

Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian owsa zwyczajnego (wg COBORU)

Udział łuski (%)

czynnikiem powodzenia oraz
opłacalności uprawy, nawet
w warunkach stresowych.
Warto zatem zapoznać się
z charakterystyką nowo zarejestrowanych odmian.
Wulkan – Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do
uprawy na terenie całego kraju,
z wyjątkiem wyżej położonych
terenów górskich.
Plon ziarna z łuską dość
duży. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę owsa,
helmintosporiozę, septoriozę
liści – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej
odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość
mały, masa 1000 ziaren dość
duża, wyrównanie ziaren dość
dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na
zakwaszenie gleby przeciętna.
Gepard – Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do

Plon ziarna (dt/ha)

plon, ale także wartości innych parametrów, takich jak
udział łuski, masa 1000 ziaren
oraz odporność na wyleganie.
Niezwykle istotna jest odporność na najczęściej występujące choroby, m.in. mączniaka
prawdziwego, helmintosporiozę oraz rdzę owsa. Zdrowotność odmian wpisywanych
do KR w ostatnich latach
jest zadowalająca. Odmiany
charakteryzują się dość dużą
odpornością na najczęściej
występujące w uprawie owsa
patogeny. Istotna jest także jakość ziarna, czyli zawartość
białka i tłuszczu.
W tabeli 1 zaprezentowano wyniki ważniejszych cech
rolniczo-użytkowych nowo
zarejestrowanych odmian
owsa zwyczajnego na tle odmian wzorcowych: Agent,
Kozak, Rambo.
Aura coraz częściej zaskakuje producentów. Dobór odmiany pozostaje kluczowym

Rok rejestracji

Większość odmian w KR
to odmiany krajowe, tylko 7 pochodzi z hodowli
zagranicznych.
Nowo zarejestrowane odmiany owsa jarego: Wulkan
i Gepard, pochodzą z Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.
Grupa IHAR. Cechują się
wysokim potencjałem plonowania oraz dobrymi cechami
rolniczo-użytkowymi.
Wszystkie odmiany wpisane
do KR przydatne są głównie do
uprawy w nizinnych rejonach
kraju. Zdecydowanie dominują
odmiany żółtoziarniste, wyjątek stanowi jedynie odmiana Gniady, charakteryzująca
się brązowym zabarwieniem
łuski. Po ubiegłorocznym posiedzeniu komisji rejestracyjnej nastąpiła zmiana wzorca.
Odmiana Bingo została zamieniona na zarejestrowaną
w 2020 roku odmianę Rambo.
Aktualnie celem hodowlanym jest nie tylko wysoki

5
5
6

5
5
5

5
5
5

5
5
6

5
4

5
5

5
5

5
5

skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie.
uprawy na terenie całego kraju,
z wyjątkiem wyżej położonych
terenów górskich.
Plon ziarna z łuską duży.
Odporność na rdzę owsa, helmintosporiozę, septoriozę liści – średnia, na mączniaka

prawdziwego – dość mała.
Rośliny średniej wysokości,
o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni.
Udział łuski dość duży, masa
1000 ziaren duża do bardzo

dużej, wyrównanie ziaren dobre, gęstość w stanie zsypnym
średnia. Zawartość białka dość
mała. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna.

Mgr inż. Katarzyna Drążkiewicz
COBORU
Słupia Wielka

Osiem nowych odmian
8
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Odmiany pszenicy jarej zalecane do siewu w tym sezonie.
Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

204

6

4

6

6

5

5

5

4

WPB Pebbles

2021 65,7

75,9

40,5

7

6

9

86

203

3

5

6

4

6

5

6

4

WPB Troy

2020 64,2

72,1

41,2

9

7

9

83

207

6

5

5

6

5

5

5

3

Itaka

2021 63,5

71,5

40,0

7

7

9

88

203

5

5

6

5

6

5

5

5

Atrakcja

2018 62,8

71,3

36,6

8

6

8

88

208

4

5

5

5

6

5

6

5

WPB Francis *

2021 62,7

72,1

40,2

6

7

9

82

203

4

5

5

5

5

4

5

6

Etolia

2021 62,6

71,4

40,2

7

7

8

77

203

7

6

5

6

5

5

4

5

Mandaryna

2014 62,6

70,4

36,2

8

5

9

87

207

6

4

5

6

5

5

5

5

Aura

2020 62,5

71,1

43,0

8

7

8

86

208

5

5

6

5

5

5

5

6

Mantra

20211 62,5

72,1

41,4

8

6

8

82

204

3

5

5

5

6

5

5

5

Werwa

2021 62,4

69,6

41,2

7

8

8

79

203

6

5

4

5

4

6

5

6

Merkawa

2019 62,3

70,0

40,9

8

7

8

82

207

4

4

6

4

4

5

5

4

SU Ahab

2020 61,9

70,0

43,2

8

8

9

81

207

6

5

4

5

6

5

5

5

Goplana

2015 61,7

69,9

42,5

8

7

7

85

208

4

6

5

5

5

5

5

5

MHR Jutrzenka

2018 61,5

69,6

43,1

8

8

8

83

208

6

6

5

5

6

5

5

5

Anakonda

2020 61,5

70,1

43,1

9

7

8

82

207

4

5

5

5

4

5

5

4

Varius

2016 60,9

69,2

38,7

8

7

8

80

207

6

5

5

4

5

5

5

5

Gratka

2019 60,8

68,6

42,8

9

7

8

83

208

4

5

5

5

5

5

5

5

Fama

2020 60,6

68,5

43,8

9

8

8

80

208

5

4

6

6

5

5

5

5

Akcja

2020 60,5

68,4

42,8

9

8

7

85

207

6

4

5

5

5

5

5

4

Rusałka

2016 60,4

69,9

41,1

8

7

8

85

207

5

5

4

4

4

5

5

5

Jarlanka

2017 60,0

68,2

42,9

8

7

8

82

208

5

5

5

5

5

5

5

5

Eskadra

2019 60,0

68,8

41,6

9

7

8

83

208

5

6

5

5

6

5

5

5

WPB Skye

2016 59,6

68,1

42,8

8

7

8

80

208

4

5

5

5

5

5

5

5

Tybalt

2005 59,6

68,4

42,7

8

7

8

80

208

5

5

5

5

6

5

5

5

Fala

2018 59,3

67,1

43,1

8

7

8

81

208

4

5

5

5

6

5

5

5

Nimfa

2016 59,1

67,5

43,1

8

8

8

79

208

5

5

5

5

5

5

5

5

KWS Sunny

2018 58,0

65,5

40,6

8

7

8

78

208

6

6

5

6

6

6

5

5

Rdza zółta

86

Rdza brunatna

7

Wyleganie

7

Dojrzałość pełna
(liczba dni od 1.01)

7

skala 9o

Wysokość roślin (cm)

44,9

Zawartość białka

74,8

Liczba opadania

2021 66,0

Masa 1000 ziaren (g)

KWS Dorium

Odmiany

Plon ziarna a2 (dt/ ha)

Septoriozy liści

Mączniak prawdziwy

Choroby podst. źdźbła

Wsk. sedymen. SDS

Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy zwyczajnej jarej (wg COBORU)
Plon ziarna a1 (dt/ ha)

wynikowej ograniczono się
jedynie do tych odmian, które we wspomnianym okresie
przeszły co najmniej dwuletni
cykl badań. Oznacza to, że pominięto w niej odmiany Arabella, Griwa, Izera, Kandela,
Katoda, KWS Torridon, Monsun, Ostka Smolicka, Raweta,
Serenada, Struna (grupa A)
oraz Zadra (grupa B), które nie
były badane w ciągu ostatnich
dwóch lub trzech lat. Odmiany
w tabeli uszeregowano według
wysokości plonu na przeciętnym poziomie agrotechniki
(a1), od najwyżej do najniżej
plonującej odmiany w danej
grupie technologicznej.
Badania rejestrowe i porejestrowe pszenicy prowadzi
się przy uprawie na dwóch,
znacznie zróżnicowanych
poziomach agrotechniki.
Wysoki poziom agrotechniki
(a2) różni się od przeciętnego
zwiększonym o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, stosowaniem dolistnych preparatów
wieloskładnikowych (łącznie
z fungicydami), ochroną przed
wyleganiem (1 zabieg) i chorobami (2 zabiegi). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się dodatkowe stosowanie regulatora wzrostu i fungicydu
lub ograniczenie liczby stosowanych zabiegów. Pozwala to
oceniać reakcję odmian przy
dodatkowych nakładach na
nawożenie i ochronę.
Różnice w przyroście plonu poszczególnych odmian
bywają znaczne, co oznacza
że takie same nakłady na
ochronę mogą dać różne efekty
ekonomiczne.
Szeroki zestaw odmian daje
producentowi duże możliwości
wyboru najodpowiedniejszej
do określonych warunków środowiska i kierunku użytkowania. Odpowiednia odmiana
i dostosowana do niej poprawna agrotechnika warunkuje
uzyskanie wysokich plonów,
o pożądanej jakości.
Istotnym kryterium wyboru odmiany jest jej plenność,
która w głównej mierze decyduje o opłacalności uprawy. W 2020 roku pszenica
jara plonowała o 8,1 dt z ha
lepiej w stosunku do roku
2019 i o około 3,5 dt z ha
gorzej w porównaniu z rokiem 2018. Średni plon ziarna na przeciętnym poziomie
agrotechniki (a1) dla odmian
wzorcowych tego gatunku wynosił 62,4 dt z ha, natomiast na

Rok rejestracji

Wyniki badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) dostarczają
informacji na temat wartości
gospodarczej poszczególnych
odmian, które zostały wpisane
do Krajowego rejestru.
Na początku 2021 roku do
Krajowego rejestru pszenicy
zwyczajnej jarej wpisano osiem
nowych odmian, w tym siedem
jakościowych odmian chlebowych (grupa A): Etolia, Itaka, KWS Dorium, Mantra,
Werwa, WPB Francis, WPB
Pebbles oraz jedną odmianę
z grupy B – Syntia.
Odmiany – Etolia, Itaka,
Mantra, Werwa i Syntia pochodzą z krajowej hodowli,
pozostałe trzy wyhodowane
zostały w zagranicznych placówkach hodowlanych.
Po tegorocznych rejestracjach w Krajowym rejestrze
pszenicy zwyczajnej jarej
znajdują się 44 odmiany.
Zdecydowanie najwięcej
zarejestrowanych jest jakościowych odmian chlebowych
(A) – 39, natomiast odmian
chlebowych (B) jest 5. Nie
ma aktualnie żadnej zarejestrowanej odmiany z grupy
elitarnych odmian chlebowych (E) oraz z grupy odmian
pastewnych lub innych (C).
Zdecydowana większość odmian pszenicy zwyczajnej jarej
pochodzi z krajowej hodowli
(75% wszystkich zarejestrowanych odmian), natomiast
liczba odmian zagranicznych
wynosi jedenaście.
Obok odmian pszenicy zwyczajnej w Krajowym rejestrze
pszenicy jarej jest także jedna odmiana pszenicy twardej (SMH87) i dwie odmiany
pszenicy orkisz (Kuiavia i Wirtas), wszystkie trzy z polskiej
hodowli.
Trzy spośród wszystkich
zarejestrowanych odmian
pszenicy zwyczajnej jarej
(Ostka Smolicka, Zadra oraz
zarejestrowana w 2021 roku
odmiana WPB Francis) cechują się ościstym kłosem,
co czyni je bardziej przydatnymi do uprawy na terenach
przyleśnych gdyż w mniejszym
stopniu są uszkadzane przez
dziką zwierzynę. Oścista jest
również odmiana pszenicy
twardej SMH87.
Wybierając materiał siewny warto przeanalizować
odmiany w oparciu o wyniki badań PDO zawartych
w tabeli 1. W dokumentacji

skala 9o

jakościowe chlebowe (grupa A)

chlebowe (grupa B)
Alibi

2019 63,0

71,3

49,0

6

7

7

91

209

4

6

5

6

4

5

5

5

Harenda

2014 62,8

70,3

40,8

7

6

9

84

208

6

6

5

6

6

5

5

6

Syntia

2021 62,8

71,5

41,6

6

6

8

78

204

6

5

4

5

6

5

5

4

Frajda

2017 61,1

70,3

39,7

6

7

7

85

207

4

5

5

4

5

5

5

5

* - odmiana o kłosie ościstym
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie
c.d. art. na str. 9
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wysokim poziomie agrotechniki był o 9,3 dt z ha większy.
W wieloleciu 2018-2020 najwyższy wynik uzyskały zarejestrowane w 2021 roku
odmiany z grypy A – KWS
Dorium i WPB Pebbles. W czołówce najlepszych odmian znalazły się również kreacje WPB
Troy oraz Itaka.
Oprócz wielkości i jakości
plonu, znaczenie przy wyborze odmiany mają też te cechy,
w obrębie których różnice odmianowe są największe. Dotyczy to wysokości roślin,
odporności na wyleganie
i choroby oraz cech ziarna
(masa 1000 ziaren, wyrównanie). Ponadto wiedza na temat odporności odmian na
choroby, czy też wyleganie,
pozwala przyjąć optymalny
program ochrony.
Pszenica jara jako gatunek
odporny na wyleganie, przy
niskim poziomie nawożenia
azotowego, nie wymaga stosowania regulatorów wzrostu,
natomiast przy wyższym nawożeniu azotem zabieg skracania
źdźbła może być traktowany
jako drugoplanowy.
Do odmian o dużej podatności na wyleganie należą
WPB Pebbles i Mantra. Natomiast największą odpornością
REKLAMA

na wyleganie cechuje się Etolia.
Z reguły odmiany pszenicy jarej wykazują zróżnicowaną odporność na choroby.
W ostatnich latach na pszenicy jarej najczęściej występują
septoriozy liści, rdza brunatna
i mączniak prawdziwy. Do odmian o największej odporności
na septoriozy liści należą jakościowe odmiany chlebowe
(A) – Werwa oraz KWS Sunny.
Natomiast najmniejszą odpornością na septoriozy liści cechuje się WPB Francis. Z kolei
na rdzę brunatną najbardziej
odporne są KWS Dorium,
WPB Troy, Etolia, Mandaryna, Fama, KWS Sunny, Alibi
i Harenda, natomiast najniższą
notę uzyskały odmiany WPB
Pebbles, Merkawa, Varius, Rusałka i Frajda.
W praktyce coraz częściej
korzysta się z postępu jaki
dają nowe odmiany. Producenci mają powiększającą się
świadomość, że wybór odpowiedniej, dobrej odmiany
może zagwarantować plony na
zadowalającym poziomie. Zakup dobrego, kwalifikowanego
materiału siewnego, stosowanie odpowiedniej agrotechniki
oraz ochrony przed chorobami
są dopełnieniem udanej uprawy oraz warunkiem uzyskania
wysokich plonów. Informacje

Nowość w ofercie CIECH Sarzyna
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Regulator wzrostu i rozwoju roślin STRONGSAR® 480 SL.

o nowych odmianach można
odszukać na stronie internetowej COBORU lub z wydawanej co roku Listy Opisowej
Odmian. Swoją decyzję warto
wesprzeć także „Listą odmian
zalecanych do uprawy na obszarze województw”. Lista ta
tworzona jest każdego roku
przez zespoły ekspertów z poszczególnych województw, na
podstawie wyników doświadczeń przeprowadzonych w ramach badań PDO. Zawiera ona
odmiany, które w danym rejonie kraju sprawdziły się najlepiej. W najbliższym czasie, na
stronie internetowej COBORU,
ukażą się „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze
województw” na rok 2021.
Mgr Anna Skrzypek
COBORU
Słupia Wielka

Ten uniwersalny środek, który można stosować w szerokim
zakresie upraw zbożowych,
ułatwia zbiór i ogranicza straty
plonu związane z wyleganiem.
STRONGSAR® 480 SL to
regulator wzrostu i rozwoju
roślin w formie koncentratu
rozpuszczalnego w wodzie.
Skutecznie powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż,
co zapobiega wyleganiu łanu.
Preparat posiada rejestrację
w podstawowych gatunkach
zbóż, takich jak pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień
jary czy pszenica jara.
Substancja czynna środka - etefon (związek z grupy
fosfonowych) o zawartości
480 g/l (co stanowi 40%) działa w sposób systemiczny,
a roślina pobiera ją przez liście
i źdźbła zbóż. Jako jedyna substancja wpływa na produkcję
i transport auksyn, przez co
dokonuje się korekta łanu poprzez skrócenie międzywęźli
i zgrubienie oraz zdrewnienie
tkanek, przez co następuje ich
wzmocnienie. STRONGSAR®
480 SL charakteryzuje duża

elastyczność dawki w zależności od stanu uprawy, fazy
rozwojowej rośliny, zwartości
łanu, stanowiska i warunków
klimatycznych.
- Liczne badania, a także
praktyka rolnicza, potwierdzają zalety stosowania etefonu w uprawie zbóż. Działa
precyzyjnie na te miejsca,
od których zależy stabilność
i wielkość łanu. Zatrzymuje
intensywny wzrost źdźbeł między węzłami, przyczyniając

się także do ich wzmocnienia
- równocześnie metabolizm
rośliny nie jest obciążany nadmiernie w tym krytycznym
okresie. Co więcej, etefon zawarty w środku STRONGSAR®
480 SL powoduje także lekkie
zdrewnienie tkanek i w ten
sposób usztywnia oraz mechanicznie wzmacnia źdźbła
– mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu Strategicznego
i Rozwoju Produktu CIECH
Sarzyna.
Środek jest przeznaczony
do stosowania przy użyciu
samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.
Intensywność jego działania
zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny
uprawnej, zwartości łanu,
stanowiska oraz warunków
atmosferycznych.
Więcej wartościowych porad na temat ochrony roślin
uprawnych można znaleźć na
stronie www.ciechagro.pl lub
na kanale „CIECH Sarzyna”
na portalu YouTube.
Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

MICOSAR z Ciech Sarzyna
10 U R O D Z A J

styczeń/luty 2021 r. | Raport Rolny

Fungicyd skutecznie zwalczający kluczowe choroby zbóż i rzepaku ozimego.
MICOSAR® 60 SL działa
systemicznie i uzupełnia dotychczasowy program ochrony pszenicy ozimej i jarej oraz
rzepaku ozimego w portfolio
CIECH Sarzyna. Dzięki efektywnej substancji czynnej –
metkonazol – fungicyd ten
kompleksowo wspiera zdrowy,
intensywny wzrost i rozwój
roślin. Jego wysoka skuteczność w zwalczaniu szerokiego spektrum chorób została
potwierdzona rejestracyjnie.
Środek niezawodnie zwalcza
najważniejsze choroby pszenicy
ozimej i jarej, a także rzepaku

ozimego. Wpływa również na
efektywność upraw – jest skutecznym regulatorem wzrostu
w uprawie rzepaku ozimego,
wykazując bardzo silne działanie „skracające łodygę”, co
jest kluczowe podczas długich,
ciepłych okresów jesiennych
i podczas wzmożonego wzrostu
roślin przed zimą. Produkt poprawia także zimotrwałość oraz
ogranicza wyleganie w rzepaku
ozimym przed zbiorem.
Preparat zwalcza choroby
zbóż o dużym znaczeniu ekonomicznym, głównie atakujące kłos, takie jak septorioza

paskowana liści i fuzarioza
kłosów. Stanowi bardzo dobre
rozszerzenie oferty fungicydowej CIECH Sarzyna w pszenicy
jarej i ozimej.
- Najnowszy produkt CIECH
Sarzyna, MICOSAR® 60 SL,
stanowi jeden z filarów naszej
strategii skutecznej ochrony
zbóż i rzepaku. Preparat rozszerza dotychczasową ofertę
fungicydów, zwalcza szerokie
spektrum chorób, reguluje
pokrój upraw oraz utrzymuje ich zdrowotność. Wyjątkową
skuteczność MICOSAR® 60 SL
w zwalczaniu kluczowych

chorób zbóż i rzepaku ozimego
zapewnia sprawdzona formulacja substancji aktywnej, którą
jest metkonazol – mówi Jacek
Skwira Dyrektor Marketingu
Strategicznego i Rozwoju Produktu CIECH Sarzyna.
Środki oparte na formulacji
SL są bardziej przyjazne dla
użytkownika i środowiska
niż produkty w formulacji
EC. MICOSAR® 60 SL w 1 litrze zawiera 60 g metkonazolu (6,7%). Jest przez roślinę
pobierany przez liście i działa
systemicznie, na każdym etapie wzrostu uprawy.

Kukurydza ziarnowa

Metkonazol to związek
z grupy triazoli, który jest zaliczany do grupy 3 (fungicydy
DMI). W roślinie działa systemicznie, jako inhibitor biosyntezy ergosterolu. Metkonazol
jest zalecany do zwalczania
chorób powodowanych przez
grzyby w takich zbożach, jak
pszenica ozima i jara, a także
w rzepaku ozimym. Na rynku
rolniczym substancja ta jest
dostępna od 1994 roku, po
raz pierwszy zarejestrowana
została we Francji.
W przypadku pszenicy
ozimej oraz pszenicy jarej,

MICOSAR® 60 SL należy
stosować od początku fazy
strzelania w źdźbło do końca
fazy kłoszenia. W przypadku
rzepaku – wiosną od początku
fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka, a jesienią w fazie
4-6 liści rzepaku.
Więcej wartościowych porad na temat ochrony roślin
uprawnych można znaleźć na
stronie www.ciechagro.pl lub
na kanale „CIECH Sarzyna”
na portalu YouTube.
Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 2020 roku.
Obecnie w Krajowym rejestrze znajdują się 223 odmiany
kukurydzy (w tym 59 krajowej hodowli i 163 z zagranicy). Wobec ponad 5 tysięcy
odmian tego gatunku w CCA,
nasza lista nie jest zbyt długa.

Warto zaznaczyć, że każdego roku z Krajowego rejestru
ubywają odmiany z powodu
upłynięcia ich 10 letniego i nie
przedłużonego wpisu, lub utraty znaczenia gospodarczego
i wycofania z rejestru przez

samych właścicieli odmian.
Pożądany jest więc coroczny
dopływ nowych odmian.
Zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem praktyki, większość jest przydatna do uprawy
na ziarno. Około 25% to

Tabela 1. Kukurydza na ziarno – odmiany wczesne. Plon i wilgotność ziarna.
Plon ziarna
przy
Odmiana
Lp.
14% wody
% wzorca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
Wzorzec, dt z ha,%
KWS Salamandra
DE
RGT Bernaxx
FR
Amaroc*
DE
Amavit
DE
ES Yakari
FR
Pumori
FR
Florino
AT
MAS 11K
FR
Selista
DE
RGT Alyxx
FR
RGT Chromixx
FR
RGT Halifaxx
FR
RGT Irenoxx
FR
SM Vistula
PL
SY Calo*
FR
RGT Multiplexx*
FR
SM Polonia
PL
Farmplus*
DE
Anovi CS*
FR
Ligato
AT
MAS 15P
FR
Liczba doświadczeń

KWS
RAGT
KWS
KWS
Euralis
RAGT
Saatbau Linz
Maisadour
KWS
RAGT
RAGT
RAGT
RAGT
HR Smolice
Syngenta
RAGT
HR Smolice
FarmSaat
Caussade
Saatbau Linz
Maisadour

115,6
109
106
104
103
103
103
102
102
101
100
100
100
100
100
100
98
97
97
96
91
89
21

Wilgotność
ziarna w
czasie zbioru
%
2020
29,7
30,2
31,0
30,2
29,1
28,3
29,1
31,3
29,4
27,6
31,4
30,5
30,1
31,6
29,3
29,1
31,2
29,6
29,0
27,3
30,8
27,5
21

Kol. 1: wzorzec: 2020 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie wczesnej;
* – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na
Podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń
rozpoznawczych, niewpisana do KR;

odmiany typowo kiszonkowe. Oczywiście znaczna część
odmian ziarnowych ma zastosowanie bardziej uniwersalne,
także do uprawy na kiszonkę. Dobre odmiany ziarnowe,
z racji korzystnej struktury

plonu (dużego udziału kolb
w plonie ogólnym), są z reguły
bardziej predestynowane do
wszechstronnego użytkowania. Natomiast odmiany zadeklarowane jako kiszonkowe
(większa masa wegetatywna,

dobra strawność łodyg z liśćmi), przeważnie są mniej odpowiednie do uprawy na ziarno.
Wszystkie odmiany, niezależnie od kierunku użytkowania, powinna także cechować
możliwie mała podatność na

Tabela 2. Kukurydza na ziarno – odmiany średniowczesne. Plon i wilgotność ziarna.
Plon ziarna
Wilgotność
przy
ziarna w
Lp.
Odmiana
14% wody
czasie zbioru
% wzorca
%
2020
1
Wzorzec, dt z ha, %
121,4
30,0
1
Plantus
DE
Freiherr von Moreau
104
30,4
2
Grigri CS
FR
Caussade
103
30,6
3
ES Inventive
FR
Euralis
103
29,6
4
ES Holmes*
FR
Euralis
103
31,4
5
Farmfire*
DE
FarmSaat
102
30,4
6
ES Perspective
FR
Euralis
101
28,6
7
ES Runway
FR
Euralis
101
29,0
8
LG31272
FR
Limagrain
101
30,6
9
Magento
DE
KWS
101
30,7
10
P8329
US
Pioneer
101
29,8
11
KWS Iconico
DE
KWS
100
29,3
12
Kidemos
DE
KWS
99
31,2
13
Kwarrado
DE
KWS
99
31,0
14
SY Glorius
FR
Syngenta
99
29,6
15
Farmagic*
DE
FarmSaat
99
29,5
16
RGT Maxxatac*
FR
RAGT
99
30,9
17
Henley
FR
Limagrain
98
29,0
18
Casandro
AT
Saatbau Linz
97
29,7
19
ES Joker
FR
Euralis
97
28,9
20
Farmezzo
DE
FarmSaat
97
29,3
21
Brigado
AT
Saatbau Linz
94
30,5
Liczba doświadczeń
19
19
Kol. 1: wzorzec 2020 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniowczesnej;
* – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie
Pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych,
niewpisana do KR;
c.d. art. na str. 12
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PAKIET GOTOWY
NA WSZYSTKO!
NOWOŚĆ!
Szerokie spektrum zwalczanych
chwastów
Połączenie bardzo dobrego
działania odglebowego z nalistnym
Aplikacja nalistna możliwa
nawet w fazie 15-16 BBCH

Gotowe rozwiązanie
do skutecznej ochrony kukurydzy
Dostępne pakiety na 1,4 ha i 7 ha

www.ciechagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się
z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

REKLAMA
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choroby, szkodniki, mała
wrażliwość na herbicydy oraz
tolerancja na chłody czy wysokie temperatury. Trudno
jednak w jednej odmianie
połączyć wszystkie pożądane
właściwości, a przede wszystkim cechy na ogół ujemnie
skorelowane, jak plenność
i wczesność.
Bardzo dobrym sposobem
sprawdzenia wartości gospodarczej przynajmniej części
zarejestrowanych odmian jest
ich porównanie w doświadczeniach porejestrowych (PDO)
zlokalizowanych w różnych
warunkach siedliskowych na
terenie kraju. Obiektem badań
są te odmiany wpisane do Krajowego rejestru, które znajdują
się w ofercie handlowej firm
nasiennych bądź będą dostępne w nadchodzących latach.
Informacja o tych odmianach
może pomóc użytkownikom
w dokonaniu trafnego wyboru
przy zakupie nasion.
Wybierając odmiany do
uprawy warto kierować się
wynikami badań odmianowych przeprowadzonych
przez COBORU. Odmiany
sprawdzone i zarejestrowane w naszych warunkach
klimatycznych dają większą

styczeń/luty 2021 r. | Raport Rolny

gwarancję powodzenia uprawy, niż pochodzące ze wspólnotowego katalogu odmian
(CCA), wyhodowane w innych
warunkach środowiskowych.
Charakterystyki odmian nie
sprawdzonych w Polsce podawane przez dystrybutorów
odmian zwykle nie uwzględniają naszych warunków środowiskowych np. częstych
wiosennych przymrozków,
niedoborów wody w okresie
wegetacji czy występowania
patogenów.
Poznanie aktualnej wartości gospodarczej odmian
zarejestrowanych możliwe
jest dzięki doświadczeniom
prowadzonym w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego (PDO). Z ich
pomocą można dokładnie
przeanalizować zachowanie się odmian w kolejnych
sezonach wegetacyjnych,
w różnych rejonach uprawy,
a także porównać między sobą
odmiany wysiewane w danym
roku. Ocenę przydatności kukurydzy na kiszonkę i ziarno
prowadzi się w trzech seriach.
Pojedynczą serię stanowi grupa wczesności (wczesna, średniowczesna, średniopóźna).
Zestaw odmian do badań ustalany jest wiosną każdego roku

w wyniku uzgodnień pomiędzy związkiem producentów
kukurydzy (PZPK), właścicielami odmian i COBORU.
Badaniom podlegają odmiany
wpisane do Krajowego rejestru oraz te z katalogu unijnego (CCA), które dały bardzo
dobre wyniki w prowadzonych
wcześniej doświadczeniach
rozpoznawczych. W roku
2020 we współpracy z PZPK
założono 28 doświadczeń
z 51 odmianami ziarnowymi. Grupę wczesną stanowiły 22 doświadczenia (badano
21 odmian), średniowczesną
23 doświadczenia (badano
21 odmian), a średniopóźną
– 20 lokalizacji (9 odmian).
Kwietniowy przebieg pogody umożliwił terminowe siewy doświadczeń z kukurydzą
(średnio w trzeciej dekadzie
kwietnia). Koniec kwietnia
i maj charakteryzował się licznymi spadkami temperatur.
Cały przebieg wegetacji sprawił iż plonowanie w poszczególnych częściach Polski jest
bardzo zróżnicowane. Część
Polski borykała się z wysokimi
temperaturami oraz brakiem
opadów. Odczuwalne było to
zwłaszcza w newralgicznym
dla rozwoju kukurydzy okresie
jakim jest wiechowanie oraz

Tabela 3. Kukurydza na ziarno – odmiany średniopóźne. Plon i wilgotność ziarna.
Plon ziarna
Wilgotność
przy
ziarna w
14% wody
czasie zbioru
Lp.
Odmiana
% wzorca
%
2020
Wzorzec, dt z ha, %
127,8
32,1
1
ES Hattrick
FR
Euralis
106
31,5
2
Farmurphy
DE
FarmSaat
104
32,2
3
ES Faraday
FR
Euralis
102
32,5
4
KWS Smaragd*
DE
KWS
101
33,9
5
Hardware
DE
Freiherr von Moreau
100
31,6
6
Glumanda*
US
RWA
99
31,1
7
Karpatis*
DE
KWS
98
33,9
8
ES Bigday
FR
Euralis
97
31,8
9
Sibelio
AT
Saatbau Linz
93
30,7
Liczba doświadczeń
17
17
Wzorzec 2020 – średnia z wszystkich odmian badanych w grupie średniopóźnej;
* – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do doświadczeń PDO na podstawie
pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych,
niewpisana do KR;
zawiązywanie kolb. Deszczowa
pogoda utrudniła przeprowadzenie tegorocznych zbiorów
i ograniczała dosychanie ziarna. Daty zbioru kukurydzy
były późniejsze, zwłaszcza
w grupie średniowczesnej
i średniopóźnej. Średnia data
zbioru grupy wczesnej to 9 października, średniowczesnej
25 października, a ostatnia
grupa wczesności była zbierana średnio 29 października.
Tegoroczne plony kukurydzy

ziarnowej były wyższe niż
w 2019 roku, porównywalne
z rokiem 2018.
Średni plon ziarna w grupie
wczesnej wyniósł 115,6 dt z ha
i był o 8,7 dt z ha wyższy niż
w roku ubiegłym. Wilgotność
ziarna wyniosła 29,7%. Plon
ziarna w grupie średniowczesnej – 121,4 dt z ha (wyższy
od roku 2019 o 10,7 dt z ha)
przy średniej wilgotności
w czasie zbioru wynoszącej
30,0%. Średni plon ziarna

odmian średniopóźnych wyniósł 127,8 dt z ha przy wilgotności 32,1%. Plony w tej
grupie były wyższe od roku
poprzedniego o 16,1 dt z ha.
Wyniki odmian wpisanych
do Krajowego rejestru i niektórych z katalogu unijnego
(CCA -*), uczestniczących
w doświadczeniach, zamieszczono w tabeli wg malejącego
plonu ziarna.
Karolina Piecuch
COBORU Słupia Wielka
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SILICIANA
FAO 140 Najwczesniejsza
i najwydajniesza - ponad 60%
s.m. kolb w plonie suchej masy
CEFOX
FAO 230 Nowość z najwyższą
koncentracją energii
BRINGA
FAO 240 Źródło wczesności
i jakości plonu
OPCJA
FAO 240 Optymalna OPCJA
do wyboru

OP MAURRA
FAO 240 Pełna wigoru
CELONG
FAO 250 We wszystkim dobry
ale
w ziarnie NAJLEPSZY
IS AVENTIS
odporny na suszę, wysoki
i stabilny plon z niskim udziałem łuski
LAJMA
bardzo wczesna, nawet 4
tony/ha przy 40% białka i 22%
tłuszczu

TRAWY-MIESZANKI

W sezonie 2021
OSEVA POLECA
PL-1
EKSPRESOWY wiosenny plon
PL-2
pasza z TURBO-doładowaniem
PL-3
WYSOKOBIAŁKOWA karma przez
wiele lat
PL-11
WYDAJNA ŁĄKA na DŁUŻSZY CZAS
PL-12
JEDYNA TAKA na stanowiska WILGOTNE i ZALEWOWE".

W W W.O S EVA . PL
OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel. /faks: 61/868 46 79 | tel. +48 502 447 541
e-mail: oseva@oseva.pl

Polska Wschodnia: Michał Waranica
tel. +48 660 699 57
michal.waranica@oseva.pl

Polska Zachodnia: Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl
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Znaczenie roślin strączkowych w zmianowaniu
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Są głównym elementem zmianowania w rolnictwie ekologicznym.
Rośliny strączkowe, są ważnym źródłem wielu produktów żywnościowych dla ludzi
i paszy treściwej dla zwierząt.
Nasiona zawierają najwięcej
białka (20-42%) spośród
wszystkich roślin uprawnych.
Zielona masa stanowi doskonałą wysokobiałkową paszę
objętościową.
Ze względu na rosnący
udział zbóż w strukturze zasiewów zwrócenie uwagi na
zalety tej grupy roślin, staje
się ważnym zagadnieniem
Są głównym elementem
zmianowania w rolnictwie
ekologicznym i pożądanym
w integrowanym, gdyż pozostawiają doskonałe stanowisko.
Rośliny strączkowe przerywają częste następstwo zbóż
po sobie, zwiększają zawartość próchnicy (dodatni bilans materii organicznej) co
korzystnie oddziaływuje na
życie biologiczne gleb (rozwój
dżdżownic), użyźniając glebę i poprawiając jej strukturę.
Wzbogacają kompleks sorpcyjny gleby w składniki pokarmowe (azot, potas, fosfor, wapń),
zwłaszcza gleb piaszczystych.
Uprawiane w międzyplonach
( łubin wąskolistny) na zielone
nawozy wnoszą do gleby około
4-8 ton suchej masy. Pełnią
ważną rolę ochronną i konserwującą. Chronią glebę przed
erozją wodną i wietrzną, zlewnością, zaskorupieniem, zachwaszczeniem. Przemarznięta
zimą masa roślinna sprzyja
tworzeniu gruzełkowatej

struktury, powstawaniu sieci kanalików ułatwiających
podsiąk wody oraz ogranicza
jej straty co przyczynia się do
poprawienia struktury i stosunków wodno-powietrznych
gleby. Dzięki głębokiemu i dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu, rośliny
strączkowe potrafią czerpać
wodę i składniki pokarmowe oraz uruchamiać trudno
dostępne związki fosforu
i wapnia z głębszych warstw
gleby i przemieszczać je do powierzchniowych jej warstw,
dlatego składniki te stają się
dostępne dla innych gatunków roślin.
Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi asymilującymi wolny azot z powietrza
wzbogacają glebę w ten składnik. Azot atmosferyczny związany w procesie symbiozy ma
bardzo duże znaczenie dla
rolnictwa. Wykorzystywany
jest w większym stopniu przez
rośliny niż z nawozów mineralnych. Współżyjąc z bakteriami asymilującymi wolny
azot atmosferyczny, rośliny
strączkowe wykorzystują go
do budowy swego organizmu
i wzbogacają glebę w ten składnik. Ilość azotu dostarczonego
do gleby waha się w zależności
od gatunku i warunków od
20 do 200kg/ha.
Na uwagę zasługuje fakt,
że rośliny strączkowe wiążą
symbiotycznie znacznie więcej azotu niż odprowadzają
z plonem. Wprowadzenie tych

Bobik (fot. Anna Nieróbca)
roślin do płodozmianu pozwala na ograniczenie stosowania
nawozów mineralnych, co ma
wymiar zarówno ekologiczny
jak i ekonomiczny.
Ilość biologicznie związanego azotu przez łubin żółty
wynosi około 140 kg·ha-1(ilość
w 400 kg saletry amonowej)
z tego, z pola wynoszone z nasionami jest około
100 kg·ha-1 (73%) reszta azotu
pozostaje w resztkach pożniwnych dla rośliny następczej.
Łubin wąskolistny wiąże
około 70 kg azotu (co odpowiadało 200 kg saletry amonowej), z tego z pola z nasionami
wynoszone jest prawie 60 kg/
ha (84%).
Udane zasiewy roślin
strączkowych pozostawiają
w resztkach pożniwnych do
25 kg fosforu i 35 kg/ha potasu w glebie dla roślin następczych. Strączkowe wytwarzają
znacznie większą powierzchnię
liściową niż pszenica i kukurydza. Zwarty porost masy

Łubin (fot. Anna Nieróbca)
nadziemnej tych roślin silnie
ocienia glebę chroniąc ją przed
nadmiernym parowaniem,
ubijaniem podczas obfitych
opadów atmosferycznych, co
dodatnio wpływa na strukturę gleby. Korzystny wpływ
następczy roślin strączkowych obserwuje się w latach
o nierównomiernym rozkładzie opadów lub ich niedoborach, gdy słabe jest pobieranie
wnoszonego pogłównie azotu
mineralnego.
Uprawiane w mieszankach
z motylkowatymi rośliny
niemotylkowate korzystają
z azotu asymilowanego przez
bakterie brodawkowe i dzięki
lepszemu zaopatrzeniu w azot
wyżej plonują oraz gromadzą
więcej białka w ziarnie.
Wzrastający udział bobiku w zmianowaniu sprzyja
ograniczeniu zachwaszczenia pszenicy ozimej i porażeniu chorobami grzybowymi.
Porażenie korzeni i pędów
pszenżyta ozimego oraz żyta

Łubin (fot. Anna Nieróbca)
uprawianych po grochu jest
mniejsze niż po jęczmieniu
i pszenżycie ozimym. Rośliny strączkowe są doskonałym przedplonem dla zbóż,
przemysłowych i okopowych.
Uprawa rzepaku ozimego
w pierwszym roku po strączkowych umożliwiła uzyskanie
wyższych plonów nasion od
7,0% do 15% niż po zbożu
jarym, a plon pszenżyta ozimego może być wyższy średnio o 16%.

Rośliny strączkowe nie dorównują pod względem plonu
nasion roślinom zbożowym
niemniej plon białka wypada dla nich korzystnie. Aby
zrównoważyć plon białka 0,5 t
uzyskane z 4 t ziarna pszenicy
ozimej wystarczy otrzymać
2,2 t grochu jadalnego, 1,8 t
grochu pastewnego, 1,7 t bobiku lub 1,2 t łubinu żółtego.
dr hab. Jaśkiewicz Bogusława,
prof. IUNG Puławy
IUNG-PIB

Technologia uprawy gleby pod zboża jare
Ważne, żeby zatrzymać jak najwięcej wody nagromadzonej w okresie zimowym.
Wykonana w terminie i dostosowana do warunków panujących na polu wiosenna
uprawa roli będzie korzystnie
wpływała na wschody zbóż
jarych i ich późniejszy rozwój.
Zboża jare: owies, pszenica
i pszenżyto wymagają bardzo
wczesnego siewu, który jest
wyznaczany stanem obeschnięcia roli, czyli jak tylko
zezwolą na to warunki polowe.
Owies wymaga najwcześniejszego siewu, nawet
w mniej starannie doprawioną
rolę. W jego przypadku, szczególnie przy późnej wiośnie
korzystniejszym jest ograniczenie zabiegów uprawowych

do minimum niż opóźniony
siew po wykonaniu pełnego
zespołu uprawek.
Pszenicę i pszenżyto należy
zasiać wcześnie, lecz w dobrze
doprawioną rolę przy optymalnej wilgotności.
Jęczmień jary ma duże możliwości krzewienia się, w związku
z czym może być siany ostatni.
W środkowo-zachodniej części
kraju można go siać w połowie
marca, w Małopolsce i Polsce
centralnej w trzeciej dekadzie
marca, na Warmii, Podlasiu,
północnym Mazowszu Pomorzu środkowym – na przełomie
marca i kwietnia, a na Suwalszczyźnie i Mazurach w pierwszej

dekadzie kwietnia.
Podstawowym celem przedsiewnej uprawy pod zboża jare
jest zatrzymanie jak największej części wody nagromadzonej w okresie zimowym, którą
będą mogły wykorzystywać
rośliny. Dla szybkich i równomiernych wschodów ważna jest też właściwa głębokość
uprawy, tak by elementy robocze maszyn i narzędzi nie
pracowały głębiej niż planowana głębokość siewu. Wykonana uprawa, nie powinna
przerywać naturalnego podsiąku w glebie. Wówczas podczas siewu, redlice siewnika
będą się opierały na zleżałej

dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
warstwie gleby, co będzie
sprzyjało umieszczaniu nasion
na jednakowej głębokość oraz
wcześniejszym i wyrównanym
wschodom.
Klasyczna uprawa roli pod
zboża jare obejmuje orkę
c.d. art. na str. 15
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przedzimową na głębokość około 25 cm, która na okres zimy
pozostawiana jest najczęściej
w ostrej skibie. Jeśli orka głęboka nie została wykonana przed
zimą, to można spróbować –
jeśli warunki na to pozwolą,
zaorać pole w okresie zimowym
lub na przedwiośniu. Nie zaleca
się wykonywania orki w okresie wiosennym ponieważ może
ona znacznie przesuszyć glebę,
szczególnie kiedy wiosna jest
sucha. Na stanowiskach po
okopowych, orkę przedzimową można zastąpić kultywatorowaniem lub talerzowaniem.
Wiosenna uprawa pod zboża
jare powinna składać się z jak
najmniejszej liczby zabiegów,
aby nie doprowadzać do nadmiernego przesuszenia roli.
Na glebach lekkich ze
starannie wykonaną orką

przedzimową włókowanie
można pominąć, ponieważ
rola szybko obsycha na głębokość uprawy przedsiewnej.
Na glebach średnich i dobrych w okresie wczesnej wiosny pierwszym zabiegiem
uprawowym powinno być
włókowanie, które zapobiega
nadmiernym stratom wilgoci i jednocześnie wyrównuje
powierzchnię pola. Należy je
wykonywać jak najwcześniej,
jak tylko jest możliwość wjechania w pole, a po przejeździe
ciągnika nie pozostają koleiny.
Na glebach zwięzłych, które
są zazwyczaj dobrze uwilgotnione należy odczekać z wjazdem na pole. Przedwczesne
rozpoczęcie prac spowoduje
pozostawianie głębokich śladów na polu po przejazdach
ciągnika oraz nadmierne zagęszczenie gleby, co będzie

niekorzystnie wpływało na
wschody i rozwój zbóż jarych.
Jeżeli do włókowania będą wykorzystywane brony zębowe,
to należy je odwrócić zębami
do góry, aby ich działanie było
płytsze – podobne do standardowej włóki. Płytkie spulchnienie roli podczas włókowania
przyspiesza jej ogrzewanie się
oraz sprzyja tworzeniu gruzełkowatej struktury w powierzchniowej warstwie.
Wyrównanie wierzchniej
warstwy roli podczas włókowania pozwala na sprawne
rozsianie nawozów wieloskładnikowych i azotowych.
W celu ograniczenia nadmiernego ugniatania gleby należy
dążyć do zmniejszania liczby
przejazdów roboczych po polu.
Z tego względu podstawowe
nawożenie fosforowo-potasowe
lepiej jest zrealizować jesienią
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- przed orką. Gdy nawozy mineralne rozsiewane są wiosną
i rozsiewacz ma możliwość uzyskiwania różnych szerokości
roboczych, to należy go ustawić
na większą szerokość roboczą.
Bezpośrednie przygotowanie roli do siewu można wykonać tradycyjnie bronami
zębowymi, albo dobranym do
warunków polowych agregatem uprawowym.
Dla gleb lekkich szczególnie ważne jest zachowanie
jak największych zapasów
wody, będących podstawowym czynnikiem decydującym
o plonach. Z tego też względu
stosowanie narzędzi bądź maszyn intensywnie spulchniających glebę nie jest wskazane.
W związku z tym, gleby lekkie
z powodzeniem mogą być doprawione bronami zębowymi. Bronowanie jest zabiegiem

powszechnie stosowanym, wydajnym i stosunkowo tanim.
Na glebach średnich i dobrych wskazane jest użycie
biernego agregatu uprawowego wyposażonego w wał
strunowy. Zęby w agregatach
powinny być umieszczone stosunkowo gęsto, tak aby odstęp
pomiędzy ich śladami mieścił
się w przedziale 5-10 cm. Ich
zagęszczenie powinno być uzależnione od głębokości uprawy
- im płycej, tym gęściej. Jeżeli
na ramie narzędzia nie można
zamontować więcej zębów, to
warto je wyposażyć w gęsiostopki. Spulchniona wierzchnia
warstwa roli zostaje następnie
poddana działaniu wału strunowego który dobrze ją kruszy i jednocześnie ponownie
zagęszczona. Tak wykonana
uprawa zapewnia uzyskanie
w miarę równego podłoża, co

stwarza jednakowe warunki
do kiełkowania nasion.
Na glebach bardzo ciężkich, które trudno będzie
doprawić agregatami biernymi, należy wykorzystywać
aktywne agregaty uprawowe.
Zastosowanie takich maszyn
zapewni przygotowanie roli do
siewu w jednym przejeździe
roboczym. W tym przypadku każdorazowo w zależności
od warunków panujących na
polu należy tak dobrać prędkość roboczą agregatu, by nie
doprowadzić do rozpylenia
gleby. Ciągniki do wykonywania wiosennych prac polowych warto wyposażyć w koła
bliźniacze lub koła z szerokimi
niskociśnieniowymi oponami, co ograniczy nadmierne
ugniatanie gleby oraz zapobiegnie pozostawianiu kolein po
przejazdach ciągnika.

zrzeszenia i stowarzyszenia, takie
jak: Krajowe Zrzeszenie Plantatorów
Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka

Cukrowego, Polska Izba Nasienna, jednostki Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz
inne instytucje związane z szeroko

rozumianym rolnictwem.

Platforma Sygnalizacji Agrofagów
Kolejne wyróżnienie dla IOR – PIB.
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, został uhonorowany wyróżnieniem za osiągnięcia w zakresie
wdrażania postępu w rolnictwie,
rozwoju wsi i rynkach rolnych za
2019 r. Były one możliwe dzięki
opracowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu przez IOR – PIB
internetowego serwisu informacyjnego – Platformy Sygnalizacji
Agrofagów.
Platforma Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl) została
stworzona i uruchomiona przez
Instytut Ochrony Roślin – PIB
w 2016 r. Platforma Sygnalizacji
Agrofagów to owoc ścisłej kooperacji i współpracy jednostek naukowych i branżowych związanych
z szeroko rozumianym rolnictwem.
Portal powstał dzięki IOR – PIB,
przy współudziale takich podmiotów naukowo-badawczych, jak:
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
w Puławach, Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej, Wojewódzkie
Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
a także innym jednostkom związanym z rolnictwem.
Do zespołu autorskiego – odpowiedzialnego za opracowanie,
wdrożenie i upowszechnienie
internetowego serwisu informacyjnego agrofagi.com.pl – należą
pracownicy IOR – PIB w Poznaniu:
dr hab. Anna Tratwal, dr inż. Marcin Baran, inż. Grzegorz Tomczak,
prof. dr hab. Marek Mrówczyński,

a także: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, reprezentujący Instytut
Ogrodnictwa w Skierniewicach, dr
Urszula Skomra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
– PIB w Puławach i mgr Józef Zych
z COBORU w Słupi Wielkiej.
– Wyróżnienie MRiRW za
„Osiągnięcia w zakresie wdrażania
postępu w rolnictwie, rozwoju wsi
i rynkach rolnych za 2019 r.” to
dowód na to, że wspólna praca
naukowo-badawcza może wpłynąć
na praktykę rolniczą. Platforma
Sygnalizacji Agrofagów to przede
wszystkim narzędzie, dzięki któremu prace naukowo-badawcze przenikają bezpośrednio do doradców
i producentów rolnych, wpływając
na szybsze i skuteczniejsze reagowanie w przypadku pojawiających
się zagrożeń ze strony agrofagów.
Platforma to także najlepsze źródło
wiedzy w zakresie wdrażania skutecznych i bezpiecznych metod integrowanej ochrony roślin – mówi
dr hab. Anna Tratwal, kierownik
Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów w poznańskim
Instytucie Ochrony Roślin – PIB.
Platforma Sygnalizacji Agrofagów to serwis informacyjny,
który zawiera kompleksową,
bardzo bogatą bazę opracowań
wspierających producentów
i przedsiębiorców rolnych w zakresie wypełniania i przestrzegania
wymogów integrowanej ochrony
roślin. Powszechny dostęp do bazy
danych, wyników monitoringu
i sygnalizacji występowania agrofagów ułatwia rolnikom podjęcie
decyzji o potrzebie wykonania
zabiegu chemicznego – dzięki
temu środowisko naturalne jest

chronione przed niepotrzebnym
użyciem chemicznych środków
ochrony roślin. Informacje zamieszczane na Platformie Sygnalizacji Agrofagów mają także duży
wpływ na ekonomię, ponieważ
liczba wykonywanych zabiegów
chemicznych zostaje w efekcie
zredukowana.
Na platformie zamieszczone są
także informacje dotyczące m.in.:
• metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów,
• metodyki integrowanej ochrony najważniejszych roślin
uprawnych, warzywnych, sadowniczych i przemysłowych
(w wersji podstawowej dla
producentów i rozszerzonej
dla doradców),
• metodyki integrowanej produkcji najważniejszych roślin uprawnych, warzywnych
i sadowniczych,
• poradniki sygnalizatora,
• prog ra my i z a le cen ia
ochrony,
• informacje o ochronie roślin
bezpiecznej dla zapylaczy,
• informacje związane z rolnictwem ekologicznym,
• informacje o możliwościach
ochrony biologicznej i ochrony przed zwierzyną łowną,
• informacje związane z możliwościami łącznego stosowania
agrochemikaliów,
• wyszukiwarka środków ochrony
roślin i etykiety środków ochrony roślin.
Z informacji zamieszczanych na
Platformie Sygnalizacji Agrofagów
korzystają przede wszystkim: producenci rolni, plantatorzy roślin
sadowniczych, służby doradcze,
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Komunikat prasowy PSPO

„Badania potwierdzają wysoki potencjał zastosowania
pasz rzepakowych w żywieniu świń”.
Taki wniosek płynie z wyników analiz i wdrożeń terenowych zaprezentowanych przez
ekspertów żywieniowych trzody chlewnej podczas IV edycji
konferencji Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju
na temat śruty rzepakowej pt.
„Śruta rzepakowa jako realna
alternatywa dla importu soi.
Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych
w żywieniu trzody chlewnej”,
jaka odbyła się zdalnie w dniu
4 listopada 2020 r.
Przedstawione wspólnie
przez dr Tomasza Schwarza
z Uniwersytetu Rolniczego
im. H. Kołłątaja w Krakowie
oraz dr Anitę Zaworską-Zakrzewską z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
wyniki badań w ramach prezentacji dotyczącej praktycznych aspektów zastosowania
pasz rzepakowych w żywieniu
świń, jednoznacznie dowodzą
na realne możliwości istotnego zwiększenia w dawce
żywieniowej udziału śruty
poekstrakcyjnej i makuchu
rzepakowego. Surowce te,
produkowane ze współczesnych odmian rzepaku stanowią bezpieczny krajowy
surowiec białkowy, możliwy
do zastosowania w żywieniu
każdej grupy technologicznej świń.

Doświadczenia amerykańskie wskazują na możliwość
wręcz całkowitego wyeliminowania śruty sojowej paszą
na bazie kukurydzy (od 67 do
77% udziału w mieszance
w zależności od grupy wiekowej), zastępując ją śrutą rzepakową w żywieniu prosiąt po
odsadzeniu (od masy 15 kg)
bez straty dla efektywności
jej wykorzystania i zdrowotności zwierząt. Potwierdzają
to analizy poubojowe tusz,
z których wynika również, że
w przypadku śruty rzepakowej
o podwyższonej zawartości
białka (tzw. high protein)
notowano nawet większą
powierzchnię oka polędwicy.
„Przebieg i wnioski z tegorocznej edycji naszej konferencji na temat śruty rzepakowej,
która tym razem w całości poświęcona była trzodzie chlewnej, po raz kolejny utwierdzają
nas w przekonaniu o konieczności dyskutowania o możliwościach zwiększania udziału
pasz rzepakowych w rodzimej
produkcji zwierzęcej. Już kilka
lat temu jedna z wiodących firm
z sektora paszowego wskazywała na podobnym spotkaniu
branżowym, że gdyby tylko
wykorzystać te normy, które
już obowiązują dla śruty rzepakowej w produkcji mieszanek
pełnoporcjowych, wówczas

popyt na nią przekraczałby
krajową podaż. Dziś eksperci
nie tylko to potwierdzają, ale
idą dalej wskazując, że ten potencjał – nie tylko w przypadku
świń, ale oczywiście uwzględniając także drób i bydło – to
ponad 2,4 mln ton śruty rzepakowej na ok. 1,6 mln ton
produkowanych w Polsce. To
tylko pokazuje, że nadal mamy
nad czym pracować - powiedział Mariusz Szeliga, Prezes
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
Konferencja PSPO odbyła się
pod patronatem honorowym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz patronatem branżowym Krajowego Zrzeszenia
Producentów Rzepaku i Roślin
Białkowych, Izby Zbożowo-Paszowej, Krajowego Związku
Pracodawców Producentów
Trzody Chlewnej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych, a jej
organizację sfinansowano ze
wsparciem Funduszu Promocji
Roślin Oleistych.
Pełen zapis konferencji oraz
prezentacje dostępne na stronie
internetowej PSPO ww.pspo.
com.pl oraz www.paszerzepakowe.pl
Więcej informacji: Adam
Stępień, Dyrektor Generalny
PSPO tel. 661 301 906 e-mail:
a.stepien@pspo.com.pl
Źródło: PSPO
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Coraz mniej gospodarstw
ekologicznych
Spada ilość ale ich powierzchnia rośnie.
W 2019 roku w naszym kraju znajdowało się 15,3 tys. gospodarstw ekologicznych. To
o 20% mniej niż rok wcześniej
– wynika z danych GUS.
Najwięcej gospodarstw ekologicznych mają województwa
warmińsko-mazurskie, podlaskie i mazowieckie. W sumie
te trzy regiony odpowiadają
za niemal 45% wszystkich
gospodarstw ekologicznych
w Polsce. Eksperci Farmy Świętokrzyskiej zwracają uwagę,
że chociaż liczba gospodarstw
ekologicznych w naszym kraju
spada, ich areał oraz wydajność
produkcji rosną. W 2019 roku
powierzchnia ekologicznych
użytków rolnych wynosiła 507,6 tys. ha, co oznacza
wzrost o niemal 5% w porównaniu do poprzedniego roku.
Z danych Eurostatu podsumowujących 2018 rok wynika,
że w Unii Europejskiej udział
gospodarstw ekologicznych
w ogólnym areale rolnym
wynosi 7,5%. Dominuje pod
tym względem Austria (24,1%),
następnie Estonia (20,6%) oraz
Szwecja (20,3%). Polska w tym
zestawieniu znajduje się przy
końcu stawki z udziałem na
poziomie 3,3%. Warto jednak
odnotować wzrost powierzchni ekologicznych użytków rolnych zanotowany w 2019 roku,
co stanowi tendencję zgodną

z tą obserwowaną na zachodzie Europy.
- Liczba gospodarstw rolnych, które są ekologiczne
spada. Nie jest to jednak nic
zaskakującego. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
nastąpił dynamiczny rozwój
tego typu rolnictwa. W latach
2004-2013 liczba gospodarstw
stosujących ekologiczne metody produkcji oraz powierzchnia ekologicznych użytków
rolnych wzrosły ponad siedmiokrotnie. Nie wszystkie jednak przetrwały próbę czasu.
W latach 2014-2018 notowana była tendencja spadkowa.
Teraz jednak widać rosnącą
specjalizację i rozwój tych gospodarstw, które na rynku zostały. Ich liczba jest mniejsza,
ale uprawiany przez nie areał
rośnie. Zwiększa się również
wydajność produkcji – mówi
Łukasz Gębka, Prezes Farmy
Świętokrzyskiej.
Z danych GUS wynika, że
w 2019 roku liczba gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji rolniczej
wynosiła 15,3 tys. To o 3,9 tys.
mniej niż w 2018 roku, kiedy
było ich 19,2 tys. Najwięcej
ekologicznych gospodarstw
znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim
(17,4% ogółu gospodarstw
ekologicznych). Natomiast

w pięciu regionach Polski liczba gospodarstw ekologicznych
przekracza tysiąc. Są to: warmińsko-mazurskie (2,6 tys.),
podlaskie (2,4 tys.), mazowieckie (1,7 tys.), lubelskie
(1,6 tys.) oraz zachodniopomorskie (1,5 tys.). W sumie te
regiony odpowiadają za ponad
65% wszystkich gospodarstw
ekologicznych. Najniższy
udział użytków ekologicznych w ogólnej powierzchni
użytków rolnych odnotowano w opolskim, śląskim oraz
kujawsko-pomorskim.
Powierzchnia wszystkich
ekologicznych użytków rolnych
wynosiła w 2019 roku 507,6 tys.
ha a rok wcześniej ok. 485 tys.
ha. To pierwszy wzrost zanotowany od 2014 roku.
W związku z tym, że spadkowi liczby gospodarstw rolnych
nie towarzyszyło zmniejszenie się ich powierzchni, stąd
średni areał znacznie wzrósł.
W 2019 roku średnie gospodarstwo ekologiczne miało aż
33 ha. To wzrost o 31% w porównaniu do 2018 roku, kiedy
ta średnia wynosiła 25,2 ha,
natomiast w 2017 roku było
to 24,4 ha.
Źródło: Biuro Prasowe
Farmy Świętokrzyskiej, Luiza Rosłon
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Pozytywny wpływ rolnictwa na klimat
Potrzeba większego skoncentrowania się na zrównoważonym rolnictwie.

Jim Collins
Podczas spotkania organizowanego przez Financial
Times, w ramach wirtualnego
Szczytu Globalnych Systemów
Żywności, Dyrektor Generalny
Corteva Agriscience Jim Collins, podkreślał pozytywny
wpływ rolnictwa na klimat.
Corteva Agriscience zmierza do osiągnięcia celów związanych ze zrównoważonym

rozwojem, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Czternaście
celów, jakie firma chce osiągnąć w ciągu najbliższych
10 lat, jest skupionych wokół
czterech głównych filarów:
cele, na osiągnięciu których
skorzystają rolnicy, cele, na
osiągnięciu których skorzysta
ziemia, cele, na osiągnięciu

których skorzystają społeczności oraz cele dotyczące działalności spółki.
Przykłady działań:
• Sprzedaż stabilizatora azotu
N-Lock rolnikom w Europie,
zaspokajanie zapotrzebowania na wodę o wyższej
jakości i zmniejszenie
o 40% emisji gazów cieplarnianych powstających
w wyniku nawożenia.
• Inwestowanie w cieszące się
dużym popytem rozwiązania
naturalnego pochodzenia lub
środki biologiczne w ochronie
roślin.
• Brytyjskie partnerstwo
z LEAF – czyli organizacją
działającą w obszarze rolnictwa przyjaznego środowisku, zapewniającą trzy lata

szkoleń, pomocy technicznej
i mentoringu rolnikom, którzy chcą zostać branżowymi
liderami w zrównoważonym
rolnictwie.
Corteva Agriscience w czerwcu 2021 r. ogłosi plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
powstających w wyniku działalności spółki.
Jim Collins powiedział, że
pandemia uwypukliła pilną
potrzebę większej efektywności w globalnym systemie produkcji i dystrybucji żywności.
Wspomniał również o problemie marnowania żywności.
W imieniu firmy Corteva zobowiązał się do prowadzenia
razem z partnerami działań,
których celem jest realizacja
polityki mającej podstawy

naukowe, umożliwiającej
rolnikom produkowanie wystarczających ilości pokarmu
o wysokiej wartości odżywczej
dla rosnącej populacji.
„W czasach kryzysu zawsze
pojawiają się nowe możliwości.
W ciągu ostatnich 10 miesięcy
prowadziliśmy otwarte dyskusje
dotyczące wielu pilnych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem,” powiedział
Jim Collins. „Globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Ekstremalne zjawiska pogodowe.
Niepokoje społeczne. Równość
ekonomiczna. Oczywiście sama
pandemia również przyczyniła
się do stworzenia platform, na
których rolnictwo może wypełnić długo zaniedbywane
luki w globalnych łańcuchach

produkcji i dostaw żywności.
Praca, jaką dziś wykonujemy,
pozwoli nam na wprowadzenie
zmian o długofalowym, pozytywnym wpływie na łańcuch
dostaw żywności”.
„Ponad 20000 pracowników firmy Corteva na całym
świecie uczestniczy w działaniach, których celem jest
zmniejszenie ilości marnowanej żywności (marnuje się
jej łącznie 1,3 mld ton). Nasze
zespoły, klienci i partnerzy angażują się w przekierowanie
tego strumienia dostaw, który
może z powodzeniem wyżywić
dwa miliardy ludzi”.
Źródło: ITBC Communication,
Justyna Kaczyńska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

John Deere od nowa
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Zmiany w strukturze i kluczowych stanowiskach.

Katarzyna Lewicka
Firma John Deere dokonała
całkowitego repozycjonowania
we wszystkich obszarach swojej działalności handlowej na
całym świecie, w tym w Polsce.
Dzięki restrukturyzacji
firma John Deere podzieliła
swoje działania biznesowe na
trzy nowe obszary:
• Systemy Produkcyjne
• Oferta Technologiczna
• Rozwiązania dla Całego
Cyklu Użytkowania
Zmiany dokonały się
w obszarze działów sprzedaży
i marketingu firmy. Wszystkie działania na rynku europejskim będą sterowane
z nowego Centrum Wsparcia Sprzedaży i Marketingu

w Walldorf w Niemczech.
Co więcej, wszystkie osoby
odpowiedzialne za sprzedaż
i marketing marki John Deere
w poszczególnych krajach europejskich będą także powiązane ściśle z nowym centrum
w Walldorf, co zdecydowanie
skróci procesy decyzyjne.
W związku z koncentracją
na badaniu nowych Systemów
Produkcyjnych, w Walldorf
stworzono działy obejmujące
segmenty:
• Drobne Zboża, Kukurydza
i Rolnictwo Precyzyjne
• Produkty Mleczne i Hodowla Zwierząt.
Oferta Technologiczna
– w ramach tego obszaru

eksperci zadbają o integrację
technologii cyfrowych w maszynach i systemach produkcyjnych. Koordynować te
działania będzie Centrum
Technologii i Badań w Kaiserslautern w Niemczech.
Kolejnym kluczowym zadaniem Centrum Wsparcia Sprzedaży i Marketingu w Walldorf
jest poszukiwanie, kreowanie
i wdrażanie Rozwiązań dla
Całego Cyklu Użytkowania.
W ofercie dla każdego Systemu Produkcyjnego pozostają
usługi FarmSight, Gwarancja
Paliwowa, Kontrakty Obsługowe PowerGard.
Zmiany w strukturze oznaczają również przesunięcia personalne. Katarzyna Lewicka
pracująca w John Deere Polska
od 20 lat objęła nowo powstałą funkcję Division Business
Managera, czyli stanowisko
łączące obowiązki Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Sprzedaży w Polsce. Jednocześnie
Marko Borwieck, dotychczasowy Prezes Zarządu, stał się odpowiedzialny za rynki Europy
centralnej jako nowy Division
Business Manager.
- Zmiany, jakie w okresie

kilkunastu ostatnich lat zaszły
w naszej organizacji, potwierdzają jak dla John Deere bardzo ważny jest rynek polski,
gdzie firma się ulokowała,
rozwija sieć dealerską, cały
czas doskonali się w kierunku profesjonalnego dealera,
stara się robić wszystko, by być
bliżej klienta. Wystarczy wspomnieć, że początkowo w naszej ofercie mieliśmy głównie
duże ciągniki amerykańskie
i kombajny, a obecnie nasze
portfolio zawiera maszyny
TURF, ciągniki dla każdego
typu gospodarstw, kombajny,
prasy czy sieczkarnie. [Ponadto
sukcesywny rozwój sieci dealerskiej sprawia, że jesteśmy
wręcz zobligowani do przyciągania największych talentów
na rynku pracy, a wykorzystanie nowoczesnego Centrum
Szkoleniowego pozwala nam
stale rozwijać kompetencje naszej kadry, także po stronie
dealerów. Jestem szczęśliwa, że
mogę w nowej, jeszcze bardziej
odpowiedzialnej roli być częścią tak rozwijającej się firmy
– mówi Katarzyna Lewicka.
Dealerzy marki John Deere
także znacząco skorzystają

z nowej struktury organizacyjnej firmy. Otrzymają oni
pomoc zarówno z Centrum
Wsparcia Sprzedaży i Marketingu w Walldorf, ale także ze
strony działów rozwoju sieci
dealerskiej i obsługi posprzedażowej w Polsce. Wszystkie
te obszary na skutek reorganizacji zostaną wewnętrznie
wzmocnione, co pozwoli
realizować cele związane
z rozwiązaniami rolnictwa
precyzyjnego, programami
finansowania zakupów, programami demonstracji wraz
z nowym wymiarem obsługi
posprzedażnej. Zdalne monitorowanie pracy maszyn (JD
Link), diagnozowanie, usuwanie i przewidywanie usterek
(Service Advisor Remote) oraz
planowanie i dokumentowanie
(MyJohnDeere, MyOperations)
ma stać się standardem.
Na czele działu rozwoju sieci
dealerskiej stoi Piotr Iżyniec,
a za struktury regionalne
odpowiada od teraz Mariusz
Zieliński.
John Deere nie tylko będzie oferować inteligentne
rozwiązania, ale także zamierza znacznie inwestować

Z tytułem „Efficient Company of the Year”

w szkolenia i edukowanie pracowników sprzedaży i serwisu za co odpowiedzialny jest
Stanisław Wolski.
Pierwszy przypadek realizacji nowej strategii już za
nami. Otóż z dniem 1 listopada br. Agro-Efekt połączył
siły z Polboto-Agri.
- Działanie to umożliwi
wsparcie regionu sprzedażowego Dolnego Śląska jeszcze
większą siłą, lepszymi rozwiązaniami dla klientów oraz
perspektywami rozwoju dla
pracowników. […]. Mamy nadzieję że niebawem będziemy
mogli zorganizować spotkania
z klientami, które pozwolą na
zbliżenie i zacieśnienie naszych
relacji – mówi Stefan Ścieszka,
prezes zarządu Agro-Efektu,
który formalnie będzie kontynuował działalność obu firm
pod swoim brandem.
Zaawansowany poziom
struktury sieci dealerskiej oraz
reorganizacja sprzedaży i marketingu w Europie następują
we właściwym momencie, gdy
sektor rolniczy stoi przed ważnymi wyzwaniami.
Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Fabryka Case IH i STEYR zdobywa prestiżową nagrodę.

Zakład produkcyjny marek
Case IH Europe i STEYR w austriackim St. Valentin został
wyróżniony tytułem „Efficient
Company of the Year” w prestiżowym konkursie „Factory
2020”. Nagroda odzwierciedla
elastyczność fabryki, wysokie
standardy jakości, doskonałe
systemy produkcji, rekordową
liczbę ciągłych udoskonaleń
oraz sukces w zarządzaniu
wyzwaniami związanymi

z epidemią COVID-19.
Europejska baza Case IH
i STEYR w St. Valentin, w której produkowane są ciągniki
o mocy od 100 KM do 300 KM
do zastosowań rolniczych, komunalnych i leśnych, i której
właścicielem jest macierzysta
spółka CNH Industrial, została
wyróżniona tytułem „Efficient
Company of the Year”. Prestiżowa nagroda była jedną z kategorii w konkursie „Factory

2020” organizowanym przez
Fraunhofer Austria i Austrian
Industriemagazin.
Do konkursu przystąpiło
dziesięciu wiodących producentów w Austrii, a rok ten
był jednym z najtrudniejszych
dla przemysłu wytwórczego
ze względu na wyzwania,
jakie postawiła przed nim
epidemia COVID-19. Stanowiła ona prawdziwy sprawdzian dla nawet najbardziej

doświadczonych kadr kierowniczych i zespołów produkcyjnych, a także wszystkich
elementów łańcucha dostaw.
Fabryka St. Valentin, w której od 1947 r. skonstruowanych
zostało około 600000 ciągników, zajmuje powierzchnię 170180 m2, zatrudnia
600 osób 18 różnych narodowości i cieszy się nieskalaną reputacją w całej spółce
CNH Industrial. Po wdrożeniu

zasad programu World Class
Manufacturing(WCM), była
to pierwsza fabryka maszyn
rolniczych CNH Industrial
w regionie Europy, która osiągnęła srebrny status WCM.
Jedną z mocniejszych stron
St. Valentin i kluczowym
aspektem jej nieprzerwanego
sukcesu jest wysoki poziom
elastyczności w zakresie wytwórstwa, która możliwa jest
dzięki charakteryzującej się
niezwykłym możliwościom
adaptacji linii montażowej.
Niemal unikalna w sektorze
maszyn rolniczych, umożliwia
produkcję szerokiej gamy modeli ciągników, bez względu
na typ konstrukcji, linię wyposażenia czy specyficzne dla
poszczególnych krajów normy
emisji spalin. Ponadto, pomimo jej złożoności i wysokiej
wydajności, stanowi względnie
spokojne, relaksujące środowisko pracy.
Koordynując 12000 części pochodzących od ponad

400 dostawców z całego świata, fabryka produkuje rocznie
około 10000 ciągników dla
klientów z Europy, Azji, regionu Bliskiego Wschodu i Afryki
oraz Australii i Nowej Zelandii. Ciągniki Case IH Optum
CVXDrive, seria Puma, seria
Maxxum oraz Luxxum produkowane są tam równolegle
z ciągnikami STEYR Terrus
CVT, CVT, Impuls CVT, serią
Profi oraz Multi, stanowiąc
w sumie 24 linie produkcyjne,
98 modeli oraz 4857 opcji.
Hannes Wögerbauer, kierownik fabryki St. Valentin,
mówi: – Jesteśmy zaszczyceni,
że udało nam się zdobyć tę
prestiżową nagrodę, jednak
było to możliwe wyłącznie
dzięki poświęceniu i zaangażowaniu pracowników, którzy
sprawiają, że nasza produkcja
jest coraz lepsza, bezpieczniejsza i bardziej wydajna.
Źródło: CNH Industrial Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Zdrowa dieta
i samopoczucie idą
w parze

Dobrze odżywiające się dzieci mają
lepszy nastrój i energię.

Skąd dzieci czerpią energię do
zabawy? Dlaczego mają huśtawkę nastrojów, a niektóre z nich
nie potrafią się skupić na lekcji?
Jako rodzice często zadajemy
sobie te pytania, a jedna z odpowiedzi tkwi w… codziennej
diecie.
Na koncentrację i dobre
samopoczucie
Do najważniejszych składników, jakich potrzebuje młody organizm do prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania m.in.
układu nerwowego, należą witaminy z grupy B. Wpływają one
także na przemianę materii i nastrój. Roślinne źródła tych witamin znajdują się w nasionach
roślin strączkowych (groszku,
fasoli, soczewicy, bobie) oraz
zielonych roślinach liściastych,
takich jak szpinak i kapusta.
Niedobory witaminy B mogą
skutkować zaburzeniami koncentracji, trudnościami z zapamiętywaniem, rozdrażnieniem,
a nawet depresją. Na poprawę samopoczucia korzystnie wpłyną
też jabłka i truskawki, natomiast
z warzyw najwięcej energii dostarczają te w kolorze zielonym.
Dla systemu nerwowego
i mózgu
Niezwykle kojące działanie
wykazuje potas, który jest w pomidorach, kalarepie, brukselce,
jarmużu, rzeżusze, szpinaku,
soczewicy oraz truskawkach.
Pierwiastek ten odpowiada za
właściwe funkcjonowanie systemu nerwowego i mięśni. Dzięki niemu mózg jest dotleniony,
poprawia się zdolność myślenia
i koncentracja.
Do walki ze stresem
Magnez tracimy, gdy się stresujemy, a gdy mamy go mało,
stresujemy się jeszcze bardziej.
To właśnie magnez reguluje pobudliwość układu nerwowego
i łagodzi stres. Jego największe
pokłady znajdują się w pestkach
dyni, liściach szczawiu, szpinaku, burakach, koperku, rukoli
(i wszystkich innych zielonych

liściach), a także w fasoli.
Dla mocnych kości
Minerałem potrzebnym dziecku do budowy kości jest wapń,
którego najwięcej można znaleźć
w brokułach i szpinaku, fasoli,
kapuście oraz dyni. Wapń reguluje także pracę układu nerwowego i pozytywnie wpływa
na działanie wielu enzymów.
Na pamięć, odporność
i wzrok
W jadłospisie nastolatka należy uwzględnić orzechy jako
doskonałe źródło witaminy E,
ułatwiającej zapamiętywanie,
a także witaminę C, która zwiększa odporność i zapobiega anemii. W największych ilościach
występuje ona w owocach czarnej porzeczki, natce pietruszki
i czerwonej papryce. Natomiast
witaminę A, która zapobiega zaburzeniom widzenia, znajdziemy
w owocach i warzywach koloru
pomarańczowego, żółtego i zielonego – m.in. w marchwi, dyni,
morelach, papryce czerwonej,
brokułach i sałacie.
- Efektem diety bogatej
w owoce i warzywa jest lepsze
samopoczucie. Kilka dni regularnego, wysokiego spożycia owoców i warzyw poprawia nastrój.
Aby utrzymać taki dobrostan,
należy konsekwentnie kontynuować zalecane ich spożycie,
przy czym większy wpływ na
poczucie zadowolenia mają owoce i warzywa w wersji surowej.
Rezultaty owocowo-warzywnych supermocy obserwowane
są u dzieci już od najmłodszych
lat. Niebagatelny wpływ na dobre samopoczucie w przypadku najmłodszych ma kwestia
ich poczucia zaangażowania
i możliwości decydowania
o sobie, swojej diecie i żywieniu. Celowe włączanie dzieci
w budowanie dobrych nawyków żywieniowych, dawanie
im okazji do dbania o własne
zdrowie poprzez wspólne zakupy czy rodzinne gotowanie daje
satysfakcję, podnosi samoocenę
oraz utrwala ich nawyki dietetyczne. To sprawia, że dzieci
rosną w poczuciu sprawczości
i akceptacji, jednocześnie same
chętnie dbają o zdrowie i prawidłowe żywienie - – wyjaśnia
Joanna Sawicka-Metkowska,
lekarz pediatra, zwana Doktor
Poziomką, ekspertka kampanii
„Jedz owoce i warzywa – w nich
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największa moc się skrywa!”.
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:
ht t p s : // j e d z owo c e i w a rzywa.pl/
https://www.facebook.com/
jedzowoceiwarzywa/
Źródło: Biuro kampanii
„Jedz owoce i warzywa – w nich
największa moc się skrywa!”
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Jakie cechy powinien mieć najlepszy ciągnik?

TRAKTOR
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Pewny i niezawodny sprzęt to podstawa pracy rolnika, a także niemała inwestycja.

W zależności od potrzeb,
prowadzonej produkcji czy
klasy uprawianych gruntów,
warto wiedzieć, który ciągnik
okaże się optymalny. Dlatego,
aby wybrać najlepszy ciągnik,
warto zasięgnąć opinii innych
użytkowników.
To, jaki ciągnik okaże się
najlepszy do naszych prac,
z pewnością zastanawia codziennie wielu rolników.
Niezależnie czy będzie to rozbudowa swojego parku maszyn czy wymiana traktora na
nowszy, ciągnik powinien być
uniwersalny i bezawaryjny,
a także przygotowany do pracy z posiadanymi maszynami
towarzyszącymi oraz dający
możliwości pracy z większymi
maszynami.
- Praktycznie każdego dnia
gdzieś w Polsce zapada decyzja
o zakupie nowego ciągnika.
Zdajemy sobie sprawę, że nie
jest to decyzja łatwa i musi
opierać się ona na wielu indywidualnych czynnikach od
rodzaju uprawy, klasy uprawianych gleb, ukształtowania
terenu po ergonomię, komfort
pracy i łatwość obsługi. Dlatego ciągniki CLAAS cechuje tak duży przekrój zalet, że
każdy, odwiedzając swojego
DEALERA, jest w stanie wręcz
idealnie dobrać niezawodną
maszynę do swoich potrzeb

- mówi Emil Kaźmierczak Product Manager z CLAAS Polska.
A co na ten temat mówią
sami zainteresowani rolnicy?
CLAAS ARION 510 to jeden
z najbardziej popularnych ciągników marki CLAAS wśród
rolników. Pan Maciej Górny
posiada taki ciągnik, w którym
najbardziej ceni uniwersalność
oraz łatwą i prostą obsługę.
- Według mnie najlepszy ciągnikiem jest CLAAS ARION
510. Posiada m.in. ładowacz
czołowy, który można szybko
odłączyć, a także ma jedno złącze zintegrowane z hydrauliką
i elektryką, przez co jego odłączanie i podłączenie wymaga
tylko jednokrotnego wyjścia
z kabiny. Cenię ten ciągnik
również za stabilność oraz jego
gabaryty (masa i rozstaw osi),
gdyż do lżejszych prac nie potrzebuje przedniego obciążnika
- tłumaczy Pan Maciej Górny
z Parzęczewa.
Wersja CIS+ ciągnika ARION
510 posiada również ceniony
przez użytkowników podłokietnik z elektrozaworami, dzięki
czemu obsługa jest wygodna
i daje możliwość ustawienia
wydatku i czasu pracy. Dodatkowo dwie pamięci obrotów, umożliwiają ustawienie
dwóch prędkości WOM, jednej do pompowania a drugiej
do rozlewania gnojowicy, co

również ułatwia pracę Panu
Maciejowi, który hoduje było
oraz uprawia rośliny.
AXION ujmuje użytkownika wysokim komfortem, dzięki
któremu praca jest przyjemniejsza i może być kontynuowana dłużej. Ciągnik posiada
najwyższą wersję wyposażenia
z dotykowym terminalem obsługowym CEBIS, dzięki któremu obsługa jest bardzo prosta
i precyzyjna. Właśnie m.in.
za te cechy ceni maszynę Pan
Piotr Olejniczak z Zamysłowa.
Komfort, ergonomia i łatwość obsługi to kluczowe
cechy, które przeważyły
w wyborze ciągnika AXION
810 w moim gospodarstwie.
Podłokietnik z drążkiem
CMOTION, na którym obsługuje wszystkie funkcje
maszyny oraz wiele innych
czynności, które można wykonać z drążka CMOTION,
zmienia zupełnie poziom codziennej pracy na o wiele lepszą. Dodatkowym atutem jest
amortyzacja kabiny w czterech
punktach oraz przedniej osi
i obydwu podnośników. To
sprawia, że nie zamieniłbym
tej maszyny na żadną inną tłumaczy Pan Piotr.
Każdy dzień przynosi nowe
wyzwania. Wie o tym najlepiej
Pan Artur Dzierzęcki z miejscowości Niskie Wielkie, który

przed zakupem ciągnika szukał
ekonomicznego rozwiązania
do swojego 100-hektarowego gospodarstwa. Niskie
spalanie, wysoki moment
obrotowy i silnik o dużej pojemności w CLAAS ARION
440 i 420, sprawiły, że ciągniki mogą pracować na niskich
obrotach. Ale to nie jedyne zalety, które przekonały rolnika
do zakupu maszyny CLAAS.
- Dla mnie w tym ciągniku
ważna jest niezwykle dobra
integracja z ładowaczem czołowym. Ciągnik posiada panoramiczną kabinę i jest idealnie
skomponowany, dzięki czemu
zapewnia dobrą widoczność
i doskonały komfort pracy.
Mogę nim operować bez dodatkowych obciążników, a zestaw zachowuje się stabilnie.
Dzięki wydajnej pompie 100 l/
min ładowacz pracuje jak mała
ładowarka. Przed zakupem,
DEALER umożliwił mi jazdę
próbną oraz zaoferował korzystne finansowanie. Te rozwiązania oraz odpowiedzi na
moje potrzeby były strzałem
w dziesiątkę. Jeśli miałbym
kupić kolejny ciągnik, z pewnością będzie to właśnie CLAAS - podkreśla.
Według Pana Michała Nierychlewskiego, prowadzącego
firmę usługową Nieryś w okolicach Rypina, najlepszy ciągnik
to CLAAS ARION 630. Konstrukcja ciągnika sprawia, że
jest to bardzo stabilna maszyna zarówno w polu jak i na
drodze. Podczas transportu
przydaje się amortyzowany podnośnik oraz hamulce
w czterech kołach, dzięki
czemu nie obawia się niebezpiecznych sytuacji na drodze,
dysponując wystarczającą siłą
hamowania.
- Wykonuję m.in. usługi

siewu zbóż, kukurydzy czy
buraków oraz uprawą orki.
Ciągnik CLAAS ARION 630 jest
najbardziej stabilny wśród
innych maszyn. Ma bardzo
dobry uciąg, niskie spalanie.
Ekonomiczny w polu, funkcjonalny i intuicyjny podłokietnik. Przed zakupem
testowałem wiele ciągników,
lecz CLAAS ARION 630 okazał się tym najbardziej stabilnym. W dodatku posiada opcje
telemetryczne, dzięki czemu
moja żona zawsze wie, gdzie
jestem - dodaje Pan Michał.
Pan Jarosław Gajewski ze
Zgagowo Wieś w swoim parku maszynowym posiada
wiele ciągników marki CLAAS, a ostatnim zakupem był
ARION 440.
- Zdecydowałem się na ciągnik ARION 440, gdyż posiada
on bardzo przydatną funkcję
obsługi ładowacza i zestawu
dwóch kosiarek z wielofunkcyjnego dżojstika umiejscowionego na podłokietniku.
Dzięki czemu ręka przez cały
dzień ergonomicznie spoczywa
na oparciu. Wielofunkcyjny
dżojstik w dodatku pozwala
mi na obsługę dwóch kosiarek
i również steruje przekładnią
i silnikiem, a także zmianą
kierunku jazdy. Model, na
który się zdecydowałem, jest
wyposażony w przekładnię
z sześcioma biegami pod obciążeniem, dzięki czemu mogę
dobrze dobrać prędkość roboczą do warunków na polu
podczas koszenia - tłumaczy
Pan Jarosław i jak dodaje, ciągnik CLAAS ARION 440 jest
jedyny w swym rodzaju i potrafi dokładnie to, czego się
od niego oczekuje.
Przypomnijmy, że ciągniki marki CLAAS zostały ocenione najwyżej w kategorii

„Ergonomia i bezpieczeństwo”
podczas ostatniego Niezależnego Badania Opinii Rolników
(NBOR) prowadzonego przez
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.
Niezwykle mocny CLAAS
ARION 610 sprawdza się nie
tylko na polu. Okazuje się, że
CLAAS ARION 610 idealnie
sprawdza się również podczas
wykonywania niecodziennych
zadań w firmie ZNTK Paterek, która zajmuje się naprawą wagonów towarowych.
Tu zmodyfikowany ARION
610 zastępuje pracę lokomotyw spalinowych i przetacza
składy ważące nawet 600 ton.
Jak się sprawdza w takich warunkach? Pan Jerzy Zawiński
z firmy ZNTK Paterek podkreśla, że ciągnik CLAAS jest
tak dobry, że umożliwia liczne
manewry na bocznicy dzięki bardzo dobrej sile uciągowej umożliwiające ciągnięcie
składów wagonów o łącznym
ciężarze od 600 do 800 ton,
a przy tym zawsze może liczyć na szybki i profesjonalny
serwis.
Przy mechanizacji stanowiącej nieodłączną część
prowadzenia gospodarstwa,
wybór odpowiedniego ciągnika jest więc kluczem do
sukcesu. Warto rozpatrzyć opinie użytkowników analizując
zalety ciągników. Specjaliści
najbliższego dealera wybranej marki, doradzą w wyborze
specyfikacji oraz korzystnej
oferty finansowania. W końcu
taki zakup to inwestycja często
na kilkanaście lat. Warto więc
podjąć ją dobrze opierając na
sprawdzonych opiniach.
Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Współpraca John Deere i DEUTZ

JDPS i DEUTZ będą wspólnie pracować nad koncepcją silnika o niskiej mocy.
Deere Power Systems
i DEUTZ podjęły decyzję
o współpracy w opracowaniu
i pozyskiwaniu komponentów
silnika o niskich mocach
w zakresie do 130 kW. Dzięki współpracy będą w stanie
wypełnić przestrzeń zapotrzebowania rynkowego przez
opracowanie silnika, który
zapewni klientom dodatkową
i wyjątkową wartość podczas

zakupu, przy zachowaniu niezawodności, wszechstronności
i wydajności, oczekiwanych od
silników John Deere i DEUTZ.
John Deere i DEUTZ na
bazie swoich wieloletnich
światowych doświadczeń
i możliwości chcą poszerzyć ofertę, co przełożyć
się ma na wzrost wartości
rynkowej i klienta. Zakres
wspólnych działań obejmuje

zaprojektowanie silnika, który
każda z firm dostosuje jako
produkt do specyficznych
potrzeb klientów za pomocą
oprogramowania i elementów
sterujących. Produkcja i dystrybucja silników będzie wykonywana niezależnie przez
firmy John Deere i DEUTZ.
Nowy silnik w segmencie ciągników rolniczych dostępny
będzie tylko w maszynach

John Deere.
„John Deere i DEUTZ są liderami branży w projektowaniu i produkcji innowacyjnych
silników” - powiedział Pierre
Guyot, starszy wiceprezes John
Deere Power Systems. „Dzięki
połączeniu i wzajemnym uzupełnianiu się naszej wiedzy
i obszarów zainteresowania,
cieszymy się, że będziemy mogli zaoferować klientom John

Deere i DEUTZ niezawodny,
opłacalny i ekonomiczny wariant silnika w niskim zakresie mocy”.
Dyrektor generalny DEUTZ,
Frank Hiller, stwierdził: „Fakt,
że firma John Deere wybrała
DEUTZ jako partnera w projekcie silnika, podkreśla naszą
silną pozycję w dziale silników
dla zastosowań pozadrogowych”. Dodał: „Ta współpraca

jest ważnym krokiem w nawiązywaniu relacji biznesowych między obiema firmami.
Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością połączenia
sił z liderem w branży, takim
jak John Deere, tworząc w ten
sposób wartość dla naszych
klientów”.
Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Pożyczka 0,99% na 3 lata.2

Ciągniki i ładowarki w wersji FIRST CLAAS.
Zbudowane opiniami klientów.
Na podstawie zebranych opinii i potrzeb naszych klientów stworzyliśmy
specjalną linię maszyn w wersji FIRST CLAAS.
ATOS 350
FIRST CLAAS

ARION 430
FIRST CLAAS

ARION 450
FIRST CLAAS

Cena sugerowana:

Cena sugerowana:

od 179 000 zł netto

od 249 900 zł netto1

od 279 000 zł netto1

Moc maks. – 113 KM
Silnik 4 cyl.

Moc maks. – 110 KM
Silnik 4 cyl.

Moc maks. – 130 KM
Silnik 4 cyl.

-

-

Cena sugerowana:
1

-

Klimatyzacja
Amortyzowany pneumatycznie fotel
Przekładnia 20/20 z dwoma biegami pod obciążeniem
Elektrohydrauliczny, regulowany rewerser
REVERSHIFT
4 słupkowa, obszerna kabina
3 pary zaworów hydraulicznych
SMART STOP
Przedni zaczep (bez przedniego TUZ)

Amortyzowana przednia oś
Skórzana kierownica
Klimatyzacja
Automatyczny zaczep
Automatyka skrzyni biegów
Pompa hydr. o wydajności 100l/min
SMART STOP
Fotel amortyzowany pneumatycznie

Amortyzowana przednia oś
Skórzana kierownica
Klimatyzacja
Automatyczny zaczep
Amortyzacja kabiny
Automatyka skrzyni biegów
Fotel amortyzowany pneumatycznie

ARION 510
FIRST CLAAS

ARION 630
FIRST CLAAS

SCORPION 732
VARIPOWER
FIRST CLAAS

Cena sugerowana:

Cena sugerowana:

Cena sugerowana:

od 304 000 zł netto1

od 359 000 zł netto1

od 329 000 zł netto1

Moc maks. – 125 KM
Silnik 4 cyl.

Moc maks. – 165 KM
Silnik 6 cyl

Wysięg – 6,93 m
Udźwig – 3200 kg

-

-

- Amortyzacja ramienia roboczego
- Ramka narzędzia z blokadą hydrauliczną
- Przekładnia bezstopniowa VARIPOWER
40 km/h
- Automatyka kąta narzędzia
- Zebrane punkty smarowania

Skórzana kierownica
Ogumienie 600/65 R38
Przedni TUZ o udźwigu 3000 kg
Amortyzowana oś PROACTIV
Złącza Power Beyond
Pompa hydrauliczna LS 110 l/min
Klimatyzacja
Amortyzowana 4-punktowo kabina

Amortyzowana przednia oś
Skórzana kierownica
Automatyczny zaczep
Klimatyzacja
Przedni podnośnik
Amortyzacja kabiny
Pompa hydr. o wydajności 150 l/min

Wejdź na claas.pl i poznaj więcej maszyn w ekskluzywnej wersji FIRST CLAAS.
claas.pl
Promocja ważna jest do 30.04.2021 lub do odwołania. Niniejsza propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przedstawione zdjęcia mają charakter informacyjny i mogą obejmować
wyposażenie nie należące do oferty FIRST CLAAS. Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji.
1
Sugerowana cena detaliczna netto fabrycznie nowych ciągników i ładowarek CLAAS w wersji FIRST CLAAS.
2
Finansowanie 0,99% na 3 lata przy określonym wkładzie własnym klienta, z uwzględnieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy. Opłata manipulacyjna 1% wartości netto maszyny. Niniejsza propozycja jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M 0,20%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS Financial Services SAS. Oferta finansowania ważna do 31.03.2021.

