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70 lat służby dla rozwoju rolnictwa
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2 września odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia IOR – PIB.
Oprócz wystąpień zaproszonych gości, odczytów listów
gratulacyjnych, wręczenia
nagród, ważnym elementem
spotkania była prezentacja
jubileuszowych znaczków
wydanych z tej okazji przez
Pocztę Polską.
Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia IOR – PIB otworzył Dyrektor Instytutu – prof.
dr hab. Marek Mrówczyński,
który – odwołując się do historii powstania IOR w kontekście pojawienia się w Polsce,
a zwłaszcza w Wielkopolsce
stonki ziemniaczanej – przybliżył kierunki rozwoju Instytutu
uwzględniające wyzwania, jakie przed rolnictwem stawiają
nowe wytyczne „Europejskiego
Zielonego Ładu”. Dalszą część
uroczystości poprowadził prof.
dr hab. Grzegorz Skrzypczak,
który odczytał również list
gratulacyjny Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława
Czarnka.
Z kolei list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorza Pudy, odczytała Dyrektor

Departamentu Środowiska
i Klimatu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Nina Dobrzyńska. Podkreślono w nim znaczenie Instytutu
Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego
dla polskiego rolnictwa oraz
ważną rolę, jaką Instytut odegrał w momencie wstąpienia
Polski do Unii Europejskiej,
kiedy trzeba było dostosować
polskie rolnictwo do przepisów obowiązujących w UE.
W liście doceniono również
obecne działania Instytutu:
monitoring zagrożeń upraw
i upowszechnianie tej wiedzy
poprzez Platformę Sygnalizacji Agrofagów, znaczenie prowadzonych w laboratoriach
IOR – PIB badań pozostałości
środków ochrony roślin w produktach rolnych i żywności,
a także opracowanie nowych
metod integrowanej ochrony
dostosowanych do aktualnych
przepisów i dostępności środków ochrony roślin.
Wystąpienie Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa

i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Jana Krzysztofa
Ardanowskiego, było analizą
wyzwań, jakie przed polskim,
ale także przed europejskim,
rolnictwem stawia „Europejski
Zielony Ład” i związane z nim
ograniczenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin
oraz konieczność zwiększenia
areałów upraw ekologicznych.
Jan Krzysztof Ardanowski
wskazywał na istotne zagrożenia dotyczące wydajności
upraw realizowanych zgodnie
z założeniami nowych strategii
UE. Podkreślił również znaczenie analiz wykonywanych
w IOR – PIB, pozwalających
na prowadzenie racjonalnej
chemizacji upraw.
Przedstawiciel Wojewody
Wielkopolskiego, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa – Zbigniew Król,
zgodził się z tezami przedstawionymi przez przedmówcę
i – dołączając się do życzeń
– przekazał list od Wojewody Wielkopolskiego – Michała
Zielińskiego.

Ostatnim wystąpieniem był
referat autorstwa Zastępcy Dyrektora IOR – PIB ds. naukowo-badawczych – dr. hab. Romana
Kierzka, prof. IOR – PIB, oraz
sekretarza naukowego IOR –
PIB – dr hab. Kingi Matysiak,
prof. IOR – PIB, pt. „IOR – PIB
wczoraj, dziś i jutro. Przyszłościowe kierunki ochrony roślin”. Referat wygłosił dr hab.
Roman Kierzek, prof. IOR –
PIB, który przedstawił m.in.
kroki milowe w historii Instytutu oraz kierunki, na których
w najbliższych latach będą koncentrować się badania prowadzone w jednostce, czyli m.in.
innowacyjne metody identyfikacji agrofagów z wykorzystaniem technik molekularnych,
indukowana odporność, rolnictwo precyzyjne, nowoczesne
metody monitorowania upraw,
rozwój inteligentnych systemów
wspomagania podejmowania
decyzji, itp.
Punktem kulminacyjnym
uroczystości było wręczenie
odznaczeń państwowych i resortowych 43 pracownikom

Instytutu Ochrony Roślin
– PIB. Następnie prof. dr
hab. Marek Mrówczyński
zaprezentował i wręczył
przedstawicielom instytucji
współpracujących z Instytutem okolicznościowe znaczki
pocztowe wydane przez Pocztę
Polską z okazji 70-lecia Instytutu Ochrony Roślin – PIB.
Zwieńczeniem oficjalnej
części uroczystości były wystąpienia przybyłych gości
połączone z przekazaniem na
ręce Dyrektora, prof. dr. hab.
Marka Mrówczyńskiego, listów
gratulacyjnych oraz okolicznościowych prezentów. Przedstawiciele Ośrodków Doradztwa
Rolniczego wręczyli ponadto
prof. dr. hab. Markowi Mrówczyńskiemu medal „Zasłużony
dla Doradztwa Rolniczego”.
Po części oficjalnej, na terenach zielonych Instytutu
Ochrony Roślin – PIB, odbył
się piknik połączony ze zwiedzaniem Instytutu.
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Kukurydziane święto na
Podlasiu
W Szepietowie odbył się doroczny Krajowy Dzień Kukurydzy. Zorganizowany był przez
Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (PODR) wraz z Polskim Związkiem Producentów
Kukurydzy w Poznaniu.
Goście wydarzenia mieli
możliwość porównania różnych odmian kukurydzy, które prezentowane były przez
ponad 20 firm hodowlanych
i dystrybucyjnych. Doradcy
Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele firm nasiennych
oprowadzali po odmianach
oraz opowiadali o nich.
W ramach wydarzenia odbyło się szereg konferencji, przede
wszystkim „Kukurydza ziarnem
przyszłości”, „Sukces uprawy
kukurydzy zależy od odmiany
i europejskiej jakości nasion”
wygłoszony przez prof. dr hab.
Tadeusza Michalskiego. Kolejny temat „Europejski zielony
ład, a ochrona kukurydzy przed

chwastami, chorobami i szkodnikami” w ramach konferencji
przedstawił dr hab. Paweł Bereś
prof. IOR-PIB. O „Wyzwaniach
współczesnego producenta mleka, czyli jak wykorzystać potencjał europejskiej kukurydzy”
mówił dr inż. Robert Mikuła.
Novum i ciekawostką był pokaz wraz z prelekcją „Smart farming – wykorzystanie dronów
i robotów w nowoczesnym rolnictwie” zaprezentowany przez

instruktora szkoleń bezzałogowych statków powietrznych
– Łukasza Matuszelańskiego.
Atrakcją święta kukurydzy
były też pokazy, w szczególności trzy innowacyjne prezentacje maszyn z udziałem
najnowocześniejszego sprzętu rolniczego do zabiegów
agrotechnicznych.
Źródło: PODR,
Opracowanie redakcyjne:
Alicja Szczypta

XXXIII Targi Rolne
Agro Pomerania

Grupa Azoty sponsorem wydarzenia w Barzkowicach.
Targi Rolne Agro Pomerania
to jedna z największych imprez
rolniczych w Polsce.
To okazja do wymiany doświadczeń nie tylko pomiędzy
rolnikami, ale także m.in. producentami maszyn rolniczych
oraz przedstawicielami branży
chemiczno-nawozowej. Wydarzeniu towarzyszyły również
dożynki, czyli tradycyjne, coroczne święto plonów.
W trakcie uroczystości nie
zabrakło tradycyjnego elementu każdych dożynek, czyli wyboru najładniejszego wieńca.
Nagrody laureatom konkursu,
ufundowane przez Grupę Azoty, w kategorii „forma dowolna” wręczył Tomasz Cekała,
Prezes Zarządu Agrochem
Puławy, spółki wchodzącej
w skład Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty.
- Agro Pomerania to targi
z uznaną renomą. Jako Grupa Azoty cieszymy się, że mogliśmy być obecni podczas
tego wydarzenia. Tego typu
przedsięwzięcia to doskonała
okazja do bezpośrednich rozmów z rolnikami. Dzięki takim spotkaniom jeszcze lepiej
poznajemy ich oczekiwania
i możemy dopasowywać nasze

portfolio do konkretnych potrzeb rolników - mówi Tomasz
Hinc, Prezes Zarządu Grupy
Azoty S.A.
Podczas imprezy odbyła się
również prezentacja potraw
przygotowanych przez lokalne
Koła Gospodyń Wiejskich oraz
pokaz zwierząt hodowlanych.
Część artystyczną wypełnił
coroczny Przegląd Kapel Ludowych. Organizatorem Targów
Rolnych Agro Pomerania był
Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego.
- XXXIII Barzkowickie Targi
Rolne Agro Pomerania wieńczy
tradycyjne Święto Plonów –
jedno z najważniejszych świąt
polskiego rolnictwa. Ma ono

wymiar symboliczny i wyjątkową rangę, ponieważ jest
formą podziękowania wszystkim rolnikom za ich ciężką,
całoroczną pracę. Jako Grupa
Azoty od blisko stu lat wspieramy rolników w staraniach o to,
aby uprawy były nie tylko obfite, ale również przewidywalne
i powtarzalne. Produkujemy
nawozy, stale doskonaląc ich
formuły, ale także dostarczamy
producentom żywności coraz
szerszą paletę rozwiązań w obszarze nawożenia – dodaje Tomasz Cekała, Prezes Zarządu
Agrochem Puławy.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Zmiana na stanowisku
Dyrektora IOR – PIB
Dr hab. Roman Kierzek,
prof. IOR – PIB

Prof. dr hab.
Marek Mrówczyński

Z dniem 28 września 2021 roku
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Grzegorz Puda powołał dr. hab. Romana Kierzka, prof. IOR – PIB, na
stanowisko p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego
Instytutu Badawczego w Poznaniu.
Dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR
– PIB, zastąpi na stanowisku prof.
dr. hab. Marka Mrówczyńskiego.

Dr hab. Roman Kierzek, prof.
IOR – PIB, od czterech lat pełnił
funkcję zastępcy Dyrektora IOR
– PIB do spraw naukowo-badawczych. Wcześniej zajmował
stanowisko kierownika Zakładu
Herbologii i Techniki Ochrony
Roślin. Jest jednym z uznanych
ekspertów w dziedzinie herbologii w kraju.

Dotychczasowy Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB,
prof. dr hab. Marek Mrówczyński, pełnił tę rolę dwukrotnie:
w latach 2007–2012 oraz 2018–
2021. Profesor Marek Mrówczyński jest ekspertem w takich
dziedzinach, jak: szkodniki roślin
rolniczych, integrowana ochrona
i produkcja roślin rolniczych, jest
autorem ponad 3000 publikacji
naukowych i popularnonaukowych dotyczących ochrony roślin,
ze szczególnym uwzględnieniem
rzepaku.
Źródło: Nonoproblemo,
Alicja Sidorowicz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Kredyty bez prowizji
i z obniżoną marżą
Bank BNP Paribas ma nową ofertę dla Klientów
z sektora agro.
W ramach oferty możliwe
jest uzyskanie finansowania na
dowolny cel związany z rozwojem gospodarstwa. Kampania
potrwa do końca listopada.
W ramach Agro Ofensywy
dostępne są m.in. kredyty Agro
Ekspres, Agro Progres i Agro
Rzeczówka Light. Bank BNP
Paribas nie pobierze prowizji za ich udzielenie, a marża
może być obniżona, jeśli Klient
zdecyduje się na ubezpieczenie w wymaganym przez bank
wariancie.
Kredyt Agro Ekspres to
kredyt odnawialny, udzielany
w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką. Pieniądze –
nawet do 2 mln złotych – mogą
być przeznaczone na dowolny
cel związany z gospodarstwem
rolnym.
Kredyt Agro Progres to
rozwiązanie służące finansowaniu inwestycji w gospodarstwie i refinansowaniu
już poniesionych nakładów
inwestycyjnych. Okres kredytowania może wynieść nawet
30 lat, a spłatę kapitału da się
dopasować do sezonowości
przychodów.
Kredyt Agro Rzeczówka Light jest przeznaczony
na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej lub
na sfinansowanie instalacji
fotowoltaicznej.
Wśród dodatkowych bonusów znalazły się także obniżone marże kredytów dla

Klientów, którzy polecają
produkty z promocji. Bonus
mogą otrzymać również Klienci, którzy posiadają certyfikat
ekologiczny albo są w procesie
konwersji (czas przygotowujący do certyfikacji ekologicznej)
lub prowadzą gospodarstwa
posiadające certyfikat zrównoważonego rolnictwa. Kredyty to jednak nie wszystko,
co Bank BNP Paribas oferuje
w ramach promocji do 30 listopada. Klienci mogą liczyć także na niższą prowizję i marżę
w przypadku wybranych produktów leasingowych. Dzięki
temu łatwiej można wyposażyć gospodarstwo w maszyny
czy urządzenia rolnicze.
W okresie promocji dla
nowych Klientów będzie
dostępny rachunek bieżący
w ramach Konta Otwartego
na Agrobiznes - za darmo
przez 6 miesięcy. Tę promocję można połączyć z kolejną
promocją Money Back – zwrotem 2% wartości od każdej
transakcji bezgotowkowej za
płatności wykonane kartą
debetową Debit Mastercard
Business w PLN wydaną do
nowo założonego rachunku.
W ten sposób w ciągu pół roku
można uzyskać premie w wysokości do 600 zł.
Dużym ułatwieniem jest
również bezpłatny dostęp do
wszystkich narzędzi znajdujących się na portalu agronomist.
pl. Jego użytkownicy mogą

korzystać m.in. z kalkulatora azotowego, który ułatwia
wyliczenie, ile azotu zawierają
nawozy wytwarzane w danym
gospodarstwie i czy te wartości
są zgodnie z obowiązującymi
regulacjami prawnymi. Czytelnicy mogą też w prosty sposób
śledzić notowania średnich cen
produktów rolnych na świecie,
korzystać z serwisu pogodowego, kalendarza wydarzeń
branżowych oraz kalkulatora
kredytu, a także kilku narzędzi
rolnictwa precyzyjnego, w tym
satelitarnego monitoringu pól.
Dodatkowo Klienci, którzy
wpłacają gotówkę, korzystając z wpłatomatów, zyskali od
niedawna możliwość wpłat
w urządzeniach Planet Cash
oraz Euronet w Polsce za 0 zł
(z dotychczasowych 0,5% min.
10 zł.) Ta promocja potrwa aż
do końca sierpnia 2022 r.
Klienci ubiegający się o produkty kredytowe w ramach
promocji mogą wnioskować
o przyznanie kilku kredytów
jednocześnie. Warunkiem
skorzystania z oferty jest posiadanie przez Klienta zdolności kredytowej oraz spełnienie
innych warunków przyznania
produktu.
Szczegóły dostępne na
stronie: https://www.bnpparibas.pl/rolnicy/kredyty/
oferta-specjalna-dla-rolnikow
Źródło: BNP Paribas,
Justyna Wydra
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Grupa Azoty z produkcją kwasów humusowych
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W Tarnowie uruchomiona została linia pilotażowa do ich produkcji.

Nowa linia to efekt prac
badawczych prowadzonych
w tarnowskim Centrum Badawczo Rozwojowym Grupy Azoty. To także kolejna
odpowiedź Grupy Azoty na
wymagania Europejskiego
Zielonego Ładu. Wprowadzenie do gleby związków

humusowych stanowi jeden
ze sposobów umożliwiających
zwiększoną produkcję żywności o dobrych parametrach
jakościowych, przy jednoczesnym zachowaniu żyzności
gleby. Pierwszym produktem powstającym na nowej
instalacji będzie Tohumus,

czyli organiczno-mineralny
stymulator wzrostu roślin.
Zgodnie z założeniami, do
końca drugiego kwartału
2022 roku portfolio Grupy
Azoty zostanie powiększone
o trzy kolejne produkty humusowe. Wśród odbiorców nowego produktu Grupy Azoty

znalazła się firma Poli-Farm,
produkująca m.in. elicytory
i stymulatory dla roślin.
Produkcja kwasów humusowych Grupy Azoty odbywa
się przy zastosowaniu autorskiej technologii wytwarzania
stymulatorów wzrostu z naturalnego surowca, jakim jest
węgiel brunatny. Proces tan
zachodzi przy użyciu stosunkowo niskich temperatur
(40-50°C), które nie powodują
degradacji łańcuchów kwasów humusowych, tym samym
zwiększając ich skuteczność
w wykorzystaniu rolniczym.
Skuteczność produktu Tohumus oceniana była przez m.in.
Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy oraz Instytut Ogrodnictwa – Państwowy
Instytut Badawczy w Skierniewicach, które to instytucje
potwierdziły znaczący wpływ
na przyrost masy korzeniowej
oraz zwyżkę plonu. Technologię wytwarzania opracowano

na podstawie badań laboratoryjnych, które doprowadziły
do uzyskania patentu i w konsekwencji wybudowania instalacji produkcyjnej.
- Uruchomiona linia pilotażowa to konkretny efekt kolejnego innowacyjnego projektu
realizowanego w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy
Azoty. Wprowadzony produkt
podniesie konkurencyjność
naszej spółki nie tylko na
krajowym, ale również międzynarodowym rynku nawozowym. Nasze nowe produkty
nawozowe doskonale wpisują
się w wymagania Europejskiego Zielonego Ładu i potrzeby
współczesnego światowego
rolnictwa – wskazuje Tomasz
Hinc, Prezes Zarządu Grupy
Azoty S.A.
Gleby w Polsce charakteryzują się niską zawartością
próchnicy. Czynniki naturalne, takie jak klimat, duży
udział gleb piaszczystych oraz
zakwaszenie gleb nie sprzyjają

akumulacji i utrzymywaniu
na stałym poziomie zawartości substancji humusowych
– głównych składników glebowej materii organicznej. Odpowiedzią na te wyzwania jest
nowa linia produktów Grupy
Azoty, dzięki której kwasy humusowe będą wprowadzane
do gleby. Tohumus, to sól
potasowa kwasów humusowych (tzw. humian potasu)
zawierająca ok. 7 proc kwasów
humusowych.
Obecność kwasów humusowych może oddziaływać
stymulująco na procesy życiowe organizmów glebowych,
wspomagać rozwój roślin,
a dodatkowo przyspieszać
rozkład resztek pożniwnych.
Wprowadzenia do gleby związków humusowych powoduje większy wigor roślin oraz
wzrost elongacyjny korzeni,
co jest szczególnie pożądane
w czasie suszy.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Podsumowanie XXII edycji Wystawy AGRO SHOW
Mimo wielu obaw impreza odbyła się bez przeszkód.

Zwiedzający mieli okazję
zapoznać się z ofertą kilkuset wystawców, którzy brali
udział w tym wydarzeniu.
Kolejna edycja naszej sztandarowej imprezy za nami i już
możemy odetchnąć z ulgą.
I podziękować tym wszystkim,
którzy w tym roku pojawili się
w Bednarach. Warto było podjąć wysiłek i trud, by usłyszeć
od wielu z Was: „Dobrze, że nie
zrezygnowaliście”, „Dobrze,
że kontynuujecie”, „Dobrze,
że jesteście”. Dziękujemy za
cieple słowa i waszą obecność.
Dziękujemy też wystawcom,

którzy stanęli, jak zwykle, na
wysokości zadania i przygotowali atrakcyjną ofertę. Okazało się, że roczna przerwa,
paradoksalnie, nie tylko nie
zaszkodziła, ale wręcz pomogła i jeszcze podniosła atrakcyjność naszego AGRO SHOW.
W czasie, gdy świat walczył
z pandemią producenci maszyn i urządzeń rolniczych nie
siedzieli z założonymi rękami,
a rezultaty tej pracy można
było oglądać w Bednarach.
W tym roku prezentowano
maszyny, o których dwa lata
temu mało kto jeszcze mówił

i których nikt nie miał okazji
zobaczyć. W efekcie to była
chyba rekordowa edycja AGRO
SHOW pod względem prezentowanych nowości. Kombajny
o ogromnej wydajności, czy
pierwsze w sektorze rolniczym
maszyny autonomiczne przyciągały spragnionych nowinek
technologicznych odwiedzających. Z kolei bardzo bogata
oferta maszyn do mechanicznego usuwania chwastów z pól
świadczy o umacniającym się
trendzie rolnictwa opartego na
naturalnych metodach uprawy.

Bezpośredni kontakt przedsiębiorców z potencjalnymi
klientami, do których kierowana jest oferta, jest najlepszą formą. Stwarza nie tylko
możliwość prezentacji walorów
produktów, ale też możliwość
rozpoznania oczekiwań rynku.
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by ta wymiana
informacji między stroną
podażową i popytową rynku
odbywała się w jak najbardziej
atrakcyjnej formie i otoczeniu.
Pokazy maszyn na żywo były
chyba najbardziej oczekiwanym

i efektownym elementem wystawy. Wzięły w nim udział
maszyny produkcji firm AGRO-MASZ, BEDNAR FMT, JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.,
KUHN Maszyny Rolnicze,
Kujawskiej Fabryki Maszyn
Rolniczych „Krukowiak”
oraz Manitou. Zaletą prezentacji był fakt, że pracę sprzętu
można było zobaczyć na żywo
z trybun oraz na ekranie, na
których ukazywano zbliżenia
na działanie poszczególnych
elementów roboczych. Maszyny pracowały na polu pokazowym odzwierciedlającym pola
uprawne - zarówno nieuprawione, jak i obsiane kukurydzą.
Nowością był udział w pokazach drona, które powoli stają
się maszynami coraz bardziej
użytecznymi w rolnictwie.
W tym roku również piątek przeznaczony był przede
wszystkim dla młodzieży. Ttego dnia odwiedziło wystawę
ponad 120 wycieczek ze szkół
rolniczych z najróżniejszych regionów kraju. Również w piątek odbył się finał konkursu
Mechanik na Medal, w którym wyłoniono najlepszych

mechaników maszyn w roku
2021. Laureatami zostali: Jakub Brylewski z firmy Raitech,
który zajął pierwsze miejsce,
Mateusz Kakareko z firmy
Conractus Agro na miejscu
drugim oraz Krzysztof Chodorski z POM Augustów, który
zajął trzecią pozycję.
Rolnicy chętni poszerzyć
swoją wiedzę o nowe technologie mogli wziąć udział
w jednym z seminariów, które
organizowane były w trakcie
wystawy. W programie znalazły się tematy:
„Rolnictwo precyzyjne
z wykorzystaniem nawigacji
satelitarnej”, „Wykorzystanie
nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w pracy Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa”, „Innowacja Tu i Teraz: Efektywne
wdrażanie innowacji sektora
rolno-spożywczego”.
W tym roku Wystawę odwiedziło nas 125 tys. osób.
Zaprezentowało się 536 firm.
Do zobaczenia za rok.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Największym kapitałem rolnictwa i spuścizną dla przyszłych pokoleń jest gleba.
Jej kondycja warunkuje efektywność produkcji roślinnej.
Źle zarządzana ulega degradacji. Perspektywiczną formą jej
zabezpieczenia powinno być
utrzymanie i poprawa płodności, stworzenie roślinom
komfortowych warunków
rozwoju.
Lato to dobry okres na zaplanowanie strategii zarządzania glebą. Przed podjęciem
decyzji o wyborze efektywnych narzędzi chroniących
glebę należy spojrzeć na nią
jako na dynamiczny układ
wielu różnych elementów. Dostarczanie tylko składników
pokarmowych jest niewystarczającym działaniem. Należy
podjąć takie, które poprawią
parametry gleby, podniosą jej
żyzność. Priorytetem powinno być zwiększenie zawartości
materii organicznej.
Próchnica zabezpiecza
przed szybką utratą wody,
gdyż tworzące ją struktury

charakteryzują się dużą zdolnością do jej retencji.
Nie jest prawdą, iż najistotniejsze glebowe czynniki plonotwórcze to zasobność
i odczyn. Kluczowy jest tlen.
Warunkuje on aktywność
biologiczną gleby i penetrację
korzeni w głąb gleby. Sprzyja
i determinuje tworzenie odpowiedniej, gruzełkowatej struktury gleby. Trwała struktura
gruzełkowata warstwy ornej
i podornej zapewnia jej sprawność. Zapewnia komfortowe
warunki dla kiełkowania nasion i prawidłowego rozwoju
systemu korzeniowego roślin.
Gleba bez struktury gruzełkowatej jest trudna w uprawie,
staje się zlewna, zbryla się
i zakwasza. Struktura gruzełkowata jest jednym z ważniejszych czynników decydujących
o żyzności gleby. Odgrywa ona
bardzo ważną rolę w kształtowaniu właściwości fizycznych, fizykochemicznych

i biologicznych gleby oraz
wywiera kluczowy wpływ na
stosunki wodno-powietrzne.
Regularne sprzątanie słomy z pól redukuje zawartość
substancji organicznej na
stanowisku.
Jedną z metod podnoszenia żyzności gleb jest przyśpieszenie rozkładu resztek
pożniwnych. Taka strategia
zarządzania glebą przynosi dodatkowe korzyści. Ogranicza
ilość patogenów, możliwość
ich przezimowania, poniekąd
zmniejsza nakłady na uprawę
roślin następczych. Główną
zaletą jest jednak zwiększenie zawartości próchnicy.
Dodatkowo zwiększa się
ilość składników pokarmowych w glebie, uprawa roli
jest łatwiejsza, a wschody
szybsze i wyrównane. Przykładem takiego kondycjonera
jest Kamasol Black. Dostarcza w sposób zbilansowany
niezbędne dla żyzności gleby

składniki w postaci kwasów
humusowych i fulwowych.
Stymuluje rozwoju mikroorganizmów glebowych przez
co przyczynia się do poprawy
podstawowych parametrów
gleby. Jest bogatym źródłem
węglowodanów dzięki związkom organicznym zawartym
w jego składzie. Silnie stymuluje rozwój korzeni, wzmacnia
efekt chelatowania makro i mikroelemntów zapobiegając niedoborom odżywczym roślin.
Dzięki równowadze kwasów
fulwowoych i humusowych
może być stosowany także
dolistnie dostarczając roślinie
węgiel organiczny oraz stanowiąc biologiczną chelatację dla
substancji odżywczych. Wykazuje silne działanie strukturotwórcze na siewną warstwę
gleby, poprawia retencję wody
w glebie, stymuluje wzrost
roślin oraz ogranicza presję
chorób grzybowych.
Utrzy manie w ysok iej

Silny jesienny wigor

sprawności gleby pozbawionej chorób strukturalnych przy
jednoczesnej ochronie środowiska glebowego to priorytet
każdego rolnika. Jedną z metod sprzyjającą zwiększaniu
żyzności gleb jest zastosowanie
kondycjonerów. Przyśpieszają

one proces mineralizacji resztek pożniwnych, powodują
znaczną poprawę właściwości stanowisk.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

W tym sezonie najlepiej sprawdziły się odmiany o silnym początkowym wigorze.

Uszkodzenia spowodowane przez śmietkę
W tym roku jedynie na północy kraju siewy rzepaku przebiegały bez zakłóceń. Rolnicy
z centralnej i południowej części Polski borykali się z ulewnymi opadami, które opóźniły
prace agrotechniczne. Gleba
była nadmiernie uwilgotniona. Część plantacji musiała
zostać przesiana, gdyż gleba
zasklepiła się uniemożliwiając
wyrównane wschody.
Na północy, gdzie rzepak zasiano w optymalnym terminie

agrotechnicznym, pod koniec
sierpnia zanotowano spadek
temperatury, który spowodował zahamowanie wzrostu siewek. Wrześniowe ocieplenie
przyspieszyło rozwój młodych roślin. Zdecydowanie
lepiej z nadrabianiem dwutygodniowych strat poradziły sobie odmiany cechujące
się szybkim tempem wzrostu.
W pozostałych regionach kraju, gdzie z uwagi na aurę opóźniano terminy siewu, również

lepiej sprawdziły się odmiany
o silnym jesiennym wigorze.
Aktualnie zagrożeniem są
masowe ataki szkodników.
Największy problem stwarza
śmietka kapuściana. W niektórych regionach kraju populacja tej muchówki przekroczyła
próg ekonomicznej szkodliwości. Śmietka składa już jaja,
z których wylęgną się larwy
uszkadzające korzenie. Nie
wszyscy rolnicy zabezpieczyli
materiał siewny zaprawami
insektycydowymi. To może
doprowadzić do poważnych
szkód w uprawach rzepaku.
Zaprawy chronią siewki na
ogół do fazy 3-4 liścia, czyli w newralgicznym okresie
rozwoju rośliny. Uszkodzenia
spowodowane przez szkodniki
na plantacjach, na których zastosowano zaprawy nasienne
na ogół nie są tak dotkliwe,
jak w przypadku plantacji
niechronionych. Dotyczy to
nie tylko inwazji śmietki,
ale także i pchełek. Już dziś
pchełki ziemne i rzepakowe
atakują rośliny. W tym roku
poważnym zagrożeniem są
ślimaki. Relatywnie wysoka

temperatura oraz duża wilgotność powietrza sprzyjają ich
rozwojowi. Prawdopodobnie
wkrótce plantacje zaatakują
mszyce. Niestety wybór insektycydów przeznaczonych do
jesiennego zwalczania szkodników rzepaku jest dość ograniczony. Nie można stosować
neonikotynoidów. Wycofano
także chloropiryfos. Przeciwko
pchełkom i gnatarzowi można zastosować pyretroidy, na
przykład preparaty oparte na
deltametrynie.
Dobrym zabezpieczeniem
upraw jest nie tylko stosowanie
kompleksowo działającej zaprawy insektycydowej, ale także i wybór odmian o mocnym
jesiennym wigorze. Intensywny początkowy wzrost roślin
odgrywa istotną rolę w ochronie przed szkodnikami. Umożliwia roślinom stabilniejszy
wzrost i zapewnia większą
tolerancję na wczesne ataki
chrząszcza pchełki rzepakowej
i pchełek ziemnych, śmietki
kapuścianej oraz gnatarza rzepakowca. Odmiany, które rozwijają się szybciej przed zimą
są znacznie mniej narażone

na straty spowodowane przez
owady. W przypadku bardzo
silnej presji szkodników rozwój jest hamowany w znacznie
mniejszym stopniu niż w przypadku odmian charakteryzujących się wolniejszym tempem
jesiennego wzrostu. Rośliny
cechujące się silnym tempem
wzrostu na początku wegetacji
mają większy fizjologiczny potencjał do niwelowania uszkodzeń. Przyrosty rekompensują
część strat spowodowanych
przez żerowanie owadów.
Odmiany charakteryzujące
się dobrym wigorem i dobrą
regeneracją po zimie wykazują
także większą odporność na
jesienne ataki ślimaków. Przykładem odmiany cechującej się
wyjątkowo mocnym jesiennym
wigorem jest DK Excited. Jej
wybór zapewnia doskonały,
szybki rozwój przed zimą.
Odmiana nie ma tendencji
do elongacji szyjki korzeniowej, co skutkuje bardzo dobrą
zimotrwałością. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi
z jej uprawy jest ponadprzeciętny potencjał plonotwórczy
i wysoka zawartość tłuszczu

w nasionach. Odmiana ta jest
odporna na wirusa żółtaczki
rzepy. Materiał siewny został
w tym roku zabezpieczony
przez producenta kompleksem
zapraw: preparatem fungicydowym i insektycydowym.
Rośliny cechujące się silnym
jesiennym wigorem są mniej
podatne na uszkodzenia wywołane przez szkodniki oraz
choroby, jak również na zagłuszanie przez chwasty. Lepiej zimują. Należy jednak
pamiętać, by nie wysiewać
ich zbyt wcześnie. To może
doprowadzić do nadmiernej
wybujałości roślin przed zimą.
Łan trzeba wtedy regulować
oraz pamiętać o odpowiednim nawożeniu azotowym. Nie
wolno zagłodzić roślin przed
zimą. Odmiany cechujące się
silnym jesiennym wigorem
także lepiej od tych o niższym
tempie początkowego wzrostu,
radzą sobie z uproszczeniami
czy w uprawie pasowej.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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”Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb
i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych”
w ramach projektu AgriBioFood PULS IUNG 4.0
(Program pn. Inkubator Innowacyjności 4.0 nr umowy MNiSW/2020/333/DIR)
Na rynku krajowym i zagranicznym
obserwuje się wciąż rosnące zainteresowanie biologicznymi metodami zwiększania plonowania i jakości plonów
roślin bobowatych, powodowane zarówno zwiększonym zainteresowaniem
rolnictwem zrównoważonym i ekologicznym, jak i dostrzeganiem przez
producentów rolnych ewidentnych
korzyści ekonomicznych wynikających
ze stosowania tych rozwiązań. W naszym kraju, a także w całej Europie,
w ostatnich latach wzmożono wysiłki
zarówno na poziomie nauki i polityki
gospodarczo-środowiskowej w celu
zwiększenia areału uprawy roślin bobowatych, ze względu na dobrze znaną
ważność tych roślin dla środowiska
glebowego i gospodarki paszowej. Stąd
też w kontekście ekologicznej uprawy roślin bobowatych zasadnym jest
wprowadzanie odpowiednio wyselekcjonowanych i rodzimych szczepów
bakteryjnych. Zastosowanie w uprawie preparatów mikrobiologicznych
poprawiających wzrost i plonowanie
roślin oraz wpływających korzystnie
na żyzność i aktywność biologiczną
gleby naturalnie zwiększa potencjał
biologiczny gleb, w tym ich zasobność
w składniki mineralne i materię organiczną. Rozwiązanie to będzie podstawą do opracowania innowacyjnej
technologii dla zwiększenia wzrostu
i plonowania roślin bobowatych.
W Polsce uprawia się różne gatunki
roślin strączkowych, wśród których
największe znaczenie gospodarcze mają
groch siewny, soja, łubin żółty i bobik.
Rodzime rośliny strączkowe cechują
się, co jest ich wadą, dużą zmiennością plonowania, na co wpływ mają
czynniki agrotechniczne i siedliskowe,
a w szczególności pogodowe. Rośliny bobowate (w tym groch oraz soja)
mają ogromne znaczenie gospodarcze
i spełniają przyrodniczą rolę w gospodarstwie rolnym zarówno w systemie
zrównoważonym jak i ekologicznym.
W nowoczesnej agrotechnice wielu
roślin uprawnych, w tym także bobowatych, przedsiewne zaprawianie nasion i otoczkowanie nasion jest jednym
z najczęściej poszukiwanych zabiegów.
Otoczkowanie nasion bakteriami symbiotycznymi może w znaczący sposób
ułatwić ich wysiewanie a same bakterie mogą powodować istotne zwyżki
plonów zwłaszcza wtedy, gdy w glebie
brak jest bakterii brodawkowych specyficznych dla danej rośliny, np. dla soi
w glebach Polski, lub gdy liczebność
tych bakterii w środowisku glebowym

jest niska, np. na skutek wieloletniej
przerwy w uprawie rośliny-gospodarza, np. lucerny. Zaprawy chemiczne
jako substancje biologicznie aktywne
mogą jednak wpływać niekorzystnie
na przeżywalność bakterii brodawkowych wprowadzonych na nasiona,
a tym samym na skuteczność zabiegu otoczkowania nasion bakteriami.
Z naszych wcześniejszych badań
wynika, że w doświadczeniach polowych sposób aplikacji szczepionek
rizobiowych (na nasiona lub doglebowo) stanowi bardzo ważny problem
badawczy. Wyniki naszych prac potwierdzają, że aplikacja doglebowa nie
ma istnego wpływu na proces symbiozy w przypadku grochu i łubinu,
ale na poletkach z soją lepsze efekty
uzyskano przy bezpośrednim zastosowaniu preparatu bakteryjnego na
nasiona. Istotnym problemem było
natomiast utrzymanie odpowiedniej
ilości inokulum bezpośrednio na nasionach. Zwracając zatem szczególną
uwagę na problem dotyczący aplikacji
szczepionki chcielibyśmy obecnie jako
zespół badawczy skoncentrować się
na optymalizacji działania preparatu
poprzez zastosowanie otoczkowania
nasion roślin bobowatych. Zastosowanie otoczki bezpośrednio na nasiona,
zawierającej komponent mikrobiologiczny, może istotnie zwiększyć biodostępność bakterii dla rośliny (już od
pierwszych etapów jej wzrostu, czyli
kiełkowania) oraz jednocześnie ochronić obecne w otoczce bakterie brodawkowe przed patogenicznym działaniem
innych mikroorganizmów w glebie
(zapewni to obecność w otoczce dodatkowych komponentów).
Głównym celem projektu jest optymalizacja doboru mikroorganizmów
(bakterii brodawkowych) oraz komponentów otoczki dla nasion w celu
poprawy żyzności gleb i plonu roślin
w ekologicznej i konwencjonalnej
uprawie roślin bobowatych. Badania te prowadzone są w celu określenia tzw. dobrych praktyk poprawy
żyzności i aktywności biologicznej
gleby w gospodarstwach ekologicznych
i konwencjonalnych.
Cele szczegółowe projektu
obejmują:
• wybór najbardziej efektywnych
mikroorganizmów dla wybranych
roślin bobowatych oraz przygotowanie inokulum bakteryjnego do
otoczkowania nasion (zarówno
w postaci pojedynczych komponentów preparatu jak i doborze

bakteryjnego konsorcjum),
• analizę genetyczną i fenotypową
wybranych szczepów mikroorganizmów w celu pełnej ich charakterystyki dla celów patentowych,
• optymalizację warunków wzrostu badanych mikroorganizmów
w celu zwiększenia wydajności
ich namnażania poprzez dodatek
komponentów odżywczych wchodzących jednocześnie w skład zastosowanej otoczki,
• wybór i optymalizację składowych
otoczki do stosowania dla nasion
roślin,
• ocenę oddziaływania nowych kompozycji mikroorganizmów i otoczek
nasion oraz określenie ich wpływu na wzrost, plonowanie roślin
oraz retencję azotu mineralnego
w glebie.
Zatem celem wnioskowanego projektu jest opracowanie i optymalizacja
skuteczności stosowania otoczkowanych nasion w warunkach ekologicznej i konwencjonalnej uprawy roślin
bobowatych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań
podnoszących żyzność i aktywność
biologiczną gleb. Zgromadzone w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej zasoby
autochtonicznych, wyselekcjonowanych z rodzimych roślin uprawnych
bakterii promujących wzrost roślin
tzw. PGPR (plant growth promoting
rhizobacteria), w tym kolekcja bakterii
z rodzaju Rhizobium posłużą do selekcji najbardziej efektywnych szczepów.
W kolekcji Zakładu znajdują się również
wolnożyjące asymilatory azotu z rodzaju Azotobacter, bakterie solubilizujące
Ca3(PO4)2 jako jedyne źródło fosforu
tzw. bakterii PSB (Phosphate-Solubilizing Bacteria) oraz innych PGPR tj.:
Phyllobacterium, Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia. Opracowana technologia w formie otoczkowanych nasion
(konsorcja mikroorganizmów) stanowią
cenne źródło bionawozów służących
poprawie jakości gleby oraz wzrostu
i plonowania roślin bobowatych.
Na podstawie dotychczasowych
badań laboratoryjnych określono, że
wybrane szczepy mikroorganizmów
będące w posiadaniu Zakładu Mikrobiologii Rolniczej wykazują właściwości, które potencjalnie mogą
pozytywnie wpływać na wzrost i rozwój roślin. Badania przeprowadzone na
modelach roślinnych wykazały zdolności wybranych mikroorganizmów
do zwiększania masy uzyskanych roślin. Jednocześnie badania in vitro

pozwoliły na wstępne określenie właściwości badanych mikroorganizmów.
Wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu oraz sprzedaży preparatów
szczepionkowych dla roślin bobowatych, w postaci zawiesiny bakteryjnej
połączonej z nośnikiem (perlit), wskazuje na stale obecne zapotrzebowanie
na takie preparaty. Niestety preparaty
w obecnej formie przygotowywane
na perlicie jako nośniku nie nadają
się do wysiewu w przypadku części
siewników. Produkowany w Zakładzie
preparat w obecnej formie jako zawiesina bakterii na perlicie wymaga od
rolnika dodatkowego przygotowania
i naniesienia na nasiona bezpośrednio
przed wysiewem. Praktyka rolnicza
zdecydowanie preferuje wysiew bezpośrednio zaprawianych nasion lub
nasion otoczkowanych odpowiednim
preparatem. Określono, iż rozwój preparatów, poprzez zastosowanie innowacyjnych metod otoczkowania
nasion, znajdzie swoje odzwierciedlenie
w potrzebach rynku.
Przygotowanie doświadczenia
w warunkach in vitro pozwoliło na
wybór najbardziej efektywnych mikroorganizmów dla wybranych roślin
bobowatych. Analiza genetyczna i fenotypowa wybranych szczepów mikroorganizmów pozwoliła na prawidłowe
przyporządkowanie mikroorganizmu
do gatunku oraz określenie zdolności
do wzrostu w wybranych warunkach
środowiskowych. Wybór optymalnych warunków wzrostu badanych
mikroorganizmów w celu zwiększenia wydajności ich namnażania jest
kluczowy w przebiegu doświadczenia.
Wyniki tych analiz będą podstawą
do ewentualnego stworzenia procedury namnażania tych mikroorganizmów w skali półtechnicznej oraz
technicznej w przyszłości. Wybór składowych otoczki pozwoli na określenie
kombinacji, które wykażą najwyższą
przeżywalność mikroorganizmów, nasiona otoczkowane poddane zostaną
testom kiełkowania w warunkach in
vitro. Ostatnim etapem będzie analiza
skuteczności wybranych metod w doświadczeniu wazonowym.
Zwiększające się zapotrzebowanie
na żywność ekologiczną przy jednoczesnym zmniejszaniu się małych hodowli zwierząt wpływa na ograniczenie
dostępności ekologicznych nawozów
naturalnych. Dodatkowo zwiększa się
w UE również popyt na żywność ekologiczną, której produkcja przekłada się
na wzrost popytu na ekologiczne środki

Inokulacja nasion grochu
produkcji rolniczej, szczególnie bionawozy. Dostępność tradycyjnych nawozów
naturalnych i organicznych (obornik,
kompost) nie zapewnia odpowiedniego
pokrycia potrzeb producentów żywności
ekologicznej, a przez to nie zwiększa konkurencyjności upraw ekologicznych. Do
zaspokojenia wymagań konsumentów
i rynku niezbędne są nowe rozwiązania
zapewniające bardziej efektywną produkcję żywności ekologicznej o wysokiej
jakości. Jednym z takich rozwiązań jest
kontrolowane stosowanie mikroorganizmów do celów nawozowych. Dlatego
produkcja nawozów wzbogacanych
mikrobiologicznie jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów
rynku rolno-spożywczego.
Obecne strategie UE tzw. „Green
Deal” zakładają zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych do 25% do roku
2030. Założenia niniejszego projektu są
wynikiem rozmów i konsultacji z doradztwem rolnym oraz praktyką rolniczą a zarazem próbą odpowiedzenia
na ich zapotrzebowanie. Główną grupą
odbiorców rezultatów projektu będą
plantatorzy upraw ekologicznych roślin
bobowatych, ale produkty wyprodukowane w tej technologii mogą być stosowane do wszystkich rodzajów upraw
roślin bobowatych także w rolnictwie

konwencjonalnym. Rezultat projektu jest rozwiązaniem oczekiwanym
przez rolnictwo. Uzyskane w trakcie
realizacji badań wyniki przyczynią
się ponadto do opracowania zaleceń
stosowania preparatów mikrobiologicznych w uprawie roślin bobowatych
w formie otoczkowanych nasion. Na
rynku krajowym i zagranicznym są
dostępne liczne produkty mikrobiologiczne oraz otoczkowane mikroorganizmami nasiona. Niestety bardzo
często ich efektywność jest niska lub
nie sprawdza się w warunkach gleb
polskich. Innowacyjność produktu
opracowanego w ramach niniejszego
projektu polega na wyselekcjonowaniu
najefektywniejszych, autochtonicznych
szczepów bakteryjnych z rodzimych
roślin uprawnych i zastosowaniu ich
w jednej szczepionce wraz z wybranymi bakteriami PGRP w formie otoczki
nasion.
Zespół realizujący projekt:
Koordynator projektu prac
przedwdrożeniowych:
dr hab. Anna Gałązka,
prof. IUNG
Wykonawcy projektu:
dr Anna Marzec-Grządziel
prof. dr hab. Stefan Martyniuk
mgr Monika Kozieł
mgr Karolina Gawryjołek

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi
i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
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Zdrowy rzepak to wysoki plon

Jaki wariant ochrony herbicydowej wybrać w nowym sezonie?
Gdy zbliża się okres siewu
rzepaku ozimego, warto poznać technologie, które skutecznie ochronią uprawy przed
konkurencją ze strony chwastów, a tym samym umożliwią
zdrowy wzrost i uzyskanie wysokiego plonu.
Ochrona doglebowa przynosi efekty
W drugiej połowie czerwca
kwatery rzepaku w Pawłowicach koło Leszna, które rolnicy
wizytowali podczas spotkań
polowych, były czyste, niemal
całkowicie wolne od chwastów. Gdzieniegdzie widoczne były jedynie pojedyncze
fiołki polne po bardzo późnych wschodach. Nawet przy
dokładniejszych oględzinach
rzepak prezentował się zdrowo, a także miał bardzo silny
palowy system korzeniowy,
co – mimo bardzo wysuszonej gleby – pozwoliło roślinom
przetrwać w tak dobrej kondycji. Po przekrojeniu łodyg
ukazywała się zdrowa, biała
tkanka, bez śladów porażenia

przez szkodniki i choroby grzybowe, w tym przez suchą zgniliznę kapustnych.
– Łan rzepaku ma bardzo
dużą miąższość, nie dość, że
łuszczyn jest naprawdę dużo,
to są bardzo grube. Przewidujemy, że uzyskamy plon na
poziomie 5-6 t/ha – opowiadał
Marcin Kanownik, Menedżer
ds. upraw rolniczych z INNVIGO, prezentując plantację doświadczalną. – Aby łuszczyny
właśnie tak wyglądały i by
rzepak wydał satysfakcjonujący plon, musimy zacząć od
właściwej ochrony herbicydowej. Na tym polu wykorzystaliśmy technologię typowo
doglebową, czyli skupiliśmy
się na zwalczaniu chwastów
w rzepaku bezpośrednio po
siewie. Zastosowaliśmy też
Mepik 300 SL, to właśnie on
jest odpowiedzialny za tak
silny rozwój systemu korzeniowego. Dołożyliśmy oczywiście odpowiednią kombinację
triazoli, dzięki czemu rośliny
mają zielone, zdrowe łodygi,

bardzo twarde, wręcz trudne
do przekrojenia.
Zastosowana technologia
herbicydowa obejmowała trzy
substancje aktywne: metazachlor, czyli preparat Mezzo
500 SC, kluczowy w zwalczaniu przytulii czepnej bezpośrednio po siewie rzepaku
chlomazon – Boa/Efector
360 CS, a także napropamid,
zawarty w preparacie Baristo
500 SC. Atutem tego rozwiązania jest odmienne zachowanie
się poszczególnych substancji
aktywnych w profilu glebowym. Metazachlor wykazuje
dużą mobilność w glebie, więc
będzie przemieszczał się na
głębokość 8-10 cm, gdy po
wykonaniu zabiegu wystąpią
opady deszczu. Chlomazon
jest mniej mobilny, dlatego po
opadach dotrze na głębokość
5 cm. Natomiast napropamid
charakteryzuje się bardzo małą
mobilnością w glebie i niezależnie od warunków pogodowych będzie stabilizował się
w jej wierzchniej warstwie, na

głębokości 2-3 cm. – Preparaty o działaniu doglebowym
są bardziej skuteczne, jeżeli
występuje większa wilgotność
gleby, a w warunkach suszy ich
efektywność spada – przypomina Marcin Kanownik. – Zastosowanie naszej kombinacji
metazachloru i chlomazonu,
a zwłaszcza napropamidu gwarantuje wysoką skuteczność. Te
trzy substancje aktywne i ich
rozmieszczenie na różnych głębokościach profilu glebowego
powodują, że rekomendowana
technologia jest bardzo stabilna w działaniu i mniej uzależniona od przebiegu pogody,
wilgotności gleby.
Dodatkowe zalety napropamidu, substancji aktywnej
preparatu Baristo 500 SC, to
zwiększanie skuteczności zabiegu na trudne chwasty – np.
na bodziszka, który staje się
coraz większym problemem
w rzepaku – jak również ograniczanie banku nasion chwastów jednoliściennych. Po
zastosowaniu Baristo 500 SC

w kombinacji doglebowej samosiewy zbóż wschodzą później i bardziej równomiernie,
a ponadto na polu występuje
znacznie mniej miotły zbożowej, wyczyńca, stokłos czy
życicy, które łatwiej zwalczać
w roślinach następczych, jakimi są zboża.
Gdy konieczne są rozwiązania powschodowe
W praktyce rolniczej może
zdarzyć się, że wykonanie doglebowego zabiegu herbicydowego w rzepaku ozimym jest
niemożliwe – np. utrudniają to
warunki pogodowe. Wówczas
jedyną metodą jest zastosowanie technologii powschodowej,
aplikowanej w fazie 3-4 liści
rośliny uprawnej. Takie rozwiązania również zostały
uwzględnione na platformach
doświadczalnych INNVIGO
i okazały się skuteczne – rzepak był wolny od chwastów.
Na prezentowanym w Pawłowicach poletku wdrożony
program obejmował trzy substancje aktywne: chlopyralid,
czyli preparat Major 300 SL, pikloram zawarty w herbicydzie
Zorro 300 SL oraz metazachlor,
tzn. środek Mezzo 500 SC.
Taka kombinacja zawiera dwie
substancje o działaniu typowo
nalistnym, a trzeci komponent,

metazachlor, działa zarówno
doglebowo, jak i nalistnie –
co pozwala ograniczyć zachwaszczenie wtórne.
– Ta technologia jest bardzo bezpieczna dla rzepaku
i dla roślin następczych. Zorro
300 SL zawiera pikloram, najskuteczniejszą substancję do
nalistnego zwalczania przytulii
czepnej. Przy użyciu zalecanych niskich dawek nie odkłada się on w glebie, w słomie
czy w resztkach pożniwnych,
więc nie stwarza zagrożenia
dla kolejnych upraw. Ponadto
Zorro 300 SL podnosi skuteczność zwalczania chwastów ciepłolubnych, takich jak rdesty
i komosa, które w przypadku wczesnego siewu rzepaku
mogą być dużym zagrożeniem.
Chlopyralid to natomiast najsilniejsza substancja do zwalczania ostrożenia, rumianów
i chabra, w tym chabra odpornego na herbicydy z grupy ALS. Dlatego zastosowanie
Majora 300 SL w rzepaku ogranicza populację jego nasion
i ułatwia ochronę herbicydową
roślin następczych, np. pszenicy ozimej – zapewnia ekspert
z INNVIGO.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Jesienna ochrona zbóż ozimych przed chorobami
Jak zwykle nieodzowna będzie interwencja z zastosowaniem fungicydów.
Wczesny siew zbóż ozimych
oraz ciepła i wilgotna jesienna
aura, jaka prawdopodobnie
czeka nas w tym roku, będzie
sprzyjała wystąpieniu zwiększonej presji ze strony niektórych chorób grzybowych.
Zazwyczaj jesienny zabieg,
wykonywany jest w okresie
ciepłej i wilgotnej jesieni (od
października do końca listopada), a nierzadko nawet
w okresie początku grudnia,
gdy mamy do czynienia z tzw.
łagodnym początkiem zimy.
Jednak zasadniczym elementem, który należy wziąć pod
uwagę, podczas podejmowania
decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony (po uprzedniej
lustracji pola) jest informacja
o wystąpieniu (lub braku)
REKLAMA

czynnika chorobowego.
Dobór odpowiednich s.cz.
fungicydów, które są zalecane
do zabiegów w okresie jesiennym w fazie krzewienia zbóż
nie jest łatwym zadaniem,
ze względu na brak jasnej informacji w etykiecie, co do
możliwości ich zastosowania
w tym terminie. Dlatego istotna z punktu widzenia plantatora jest inna informacja,
a mianowicie ta która mówi
o tym, iż dany fungicyd może
być stosowany „zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia/
zaobserwowania pierwszych
objawów choroby”. Jest to jedna z istotniejszych informacji
jakie plantator może uzyskać
z instrukcji stosowania, gdyż
daje mu możliwość poszerzenia

asortymentu fungicydów, które może zastosować w okresie
jesiennym w momencie wystąpienia patogena.
Ponadto warto zwrócić
uwagę, na jeszcze jeden zapis
w etykiecie, który mówi o możliwości zastosowania danego
fungicydu w różnym zakresie
dawek. W takim przypadku
dla zabiegu wykonywanego
jesienią należy wykorzystać
niższą zalecaną dawkę fungicydu. Zapewne pojawi się
zaraz niepewność czy taka
minimalna dawka s.cz. fungicydu zadziała? Otóż zadziała i to skutecznie (oczywiście
w sprzyjających warunkach
pogodowych), jest to spowodowane miedzy innymi tym,
że zboża ozime w tym okresie
są w fazie rozwojowej, która
charakteryzuje się mniejszą
powierzchnią liści, którą
trzeba ochronić przed patogenem a sam czynnik chorobowy zazwyczaj wykazuje
się w tym okresie mniejszą
„zjadliwością”.
Jakich chorób możemy się
spodziewać?

Ochrona plantacji zbóż
ozimych w okresie jesiennym
dotyczy przede wszystkim
pszenicy ozimej i jęczmienia
ozimego w mniejszym stopniu
natomiast obejmuje plantacje żyta i pszenżyta ozimego.
Najczęściej występujące i zarazem najgroźniejsze są dwa
patogeny, tj. Blumeria graminis powodujący pojawienie
się mączniaka prawdziwego
zbóż i traw oraz Fusarium
spp., wywołujący fuzariozę
liści zbóż. Patogeny te występują w okresie jesiennym na
wszystkich zbożach ozimych,
tj. pszenica ozima, pszenżyto
ozime, jęczmień ozimy i żyto.
Kolejny patogen, który może
wystąpić na jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym
i życie to Rynchosporium
secalis czyli rynchosporioza
zbóż. Natomiast Puccinia recondita wywołująca rdzę brunatną najczęściej występuje na
pszenicy ozimej i życie. Ponadto na jęczmieniu ozimym
możemy spodziewać się występowania Puccinia hordei
wywołującej rdzę jęczmienia

oraz Pyrenophora teres powodującej powstawanie plamistości siatkowanej jęczmienia.
W sprzyjających warunkach
może wystąpić również patogen Septoria spp., sprawca
choroby określanej mianem
septoriozy liści, głównie
w pszenicy ozimej.
Jakie s.cz. fungicydów
można zastosować jesienią?
Jednoskładnikowe:
proquinazyd (np. Agria
Proquinazid, Bastion 200 EC,
Halny 200 EC, Mongur 200 EC,
Prokonazid 200 EC, Proqu
200 EC, Proquin-I 200 EC, Realchemie Proquinazid 200 EC,
Talian Bis 200 EC, Talius
200 EC, Tarot Pro 200 EC,
Tarot 200 EC, Teodot 200 EC,
Teogenes 200 EC, Teonas
200 EC, Vima-Proquinazid,
Unicorn, Zefir 200 EC), piraklostrobina (np. Bushi, Comet
200 EC, Tucana), fenpropimorf
(np. Corbel 750 EC, Limero),
fenpropidyna (np. Altan 750 EC,
Andros 750 EC, Britibi, Celsivo 750 EC, Leander 750 EC,
Marpica, Tern 750 EC, Umbret 750 EC), azoksystrobina

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
(np. Afrodyta 250 SC, Amistar
250 SC, Baltazar 250 SC, Chamane 250 SC, Demeter 250 SC,
Erazer, Fungistar, Globaztar
AZT 250 SC, Ksystro 250 SC,
Mirador 250 SC, Ortofin, Pabizon 250 SC, Robin 250 SC,
Sinstar 250 SC, Tascom 250 SC,
Zaftra AZT 250 SC, Zakeo
250 SC), prochloraz (np. Amon
450 EC, Blitz 450 EC, Eyetak
450 EC, Hogibis 450 EC, Mondatak 450 EC, Oslo 450 EC,
Prank 450 EC, Simran 450 EC,
Virta 500 EC), tebukonazol
(np. Ambrossio 500 SC, Bukat
500 SC, Erasmus 250 EW, Fezan, Patronius 250 EW, Riza
c.d. art. na str. 8
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Tworzymy produkty zgodne z obecnymi trendami
nawozowymi, wprowadzamy nawozy z wyższą
koncentracją składnika pokarmowego.
Nawozy te polecamy do wiosennego nawożenia upraw.
Wyjątkowa granulacja umożliwia rozsiewanie nawozów
na znaczne odległości - nawet do 42 m, co oznacza
obniżenie kosztów prowadzenia upraw przez
oszczędność paliwa, maszyn i czasu.
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c.d. art. ze str. 6

250 EW, Sparta 250 EW, Starpro 430 SC, Tyberius 250 EW,
Zizan 500 SC), protiokonazol
(np. Basior 300 EC, Exactris, Judym 300 EC, Kanonik 300 EC),
metrafenon (np. Attenzo Flex,
Harvinta Flex, Inovis Flex),
cyflufenamid (np. Blumeris
50 EW, Rodeo 50 EW), epoksykonazol (np. Cortez 125 SC,
Epoksy 125 SC, Ksykon 125 SC,
Safir 125 SC, Soprano 125 SC),

tiofanat metylowy (np. Bajlando
500 SC, Helmtop 500 SC, Sintop
500 SC, Tiofan 500 SC, Tiptop
500 SC, Topsano 500 SC), cyprodynil (np. Biromil 75 WG,
Goldon 75 WG, Vangard
75 WG).
Dwuskładnikowe:
piraklostrobina + epoksykonazol (np. Envoy, Opera Top,
Opera Max 147,5 SE, Optan
183 SE, Spike Max), fenpropimorf + epoksykonazol (np.

Duett Star 334 SE), epoksykonazol + fenpropidyna (np.
Lotus Top 140 EC), dimoksystrobina + epoksykonazol
(np. Swing Top 183 SC), protiokonazol + spiroksamina (np.
Hint, Input 460 EC, Kroton,
Proline Max 460 EC, Thesorus 460 EC), protiokonazol
+ biksafen (np. Aviator Xpro
225 EC), protiokonazol + tebukonazol (np. AsPik 250 EC,
Clayton Divot 250 EC, Horea

Plus, Jade, Profuso, Prosaro
250 EC, Protefin, Protendo
Extra, Sauron 250 EC, Silvestro
250 EC, Ultralegend 250 EC).
Trójskładnikowe:
prochloraz + tebukonazol
+ proquinazyd (np. Arbiter
520 EC, Vareon 520 EC, Wirtuoz 520 EC), protiokonazol +
spiroksamina + tebukonazol
(np. Hutton, Soligor 425 EC).

Zwalczanie chwastów w zbożach
ozimych po wschodach

Najbardziej ekonomiczne jest jesienne zwalczanie chwastów.
Wysokie i dobrej jakości
plony uzyskamy wówczas
gdy jesienią zadbamy o prawidłowy wzrost zbóż ozimych.
Należy dopilnować, by plantacja pozostawała wolna od
chwastów. Zboże pozbawione
konkurencji o wodę, składniki
pokarmowe oraz o przestrzeń
do wzrostu może wtedy prawidłowo się rozkrzewiać co pozwoli uzyskać wysokie plony.
Optymalnym pod względem
ekonomicznym i biologicznym
terminem zwalczania chwastów w zbożach ozimych jest
jesienne, powschodowe stosowanie herbicydów. Chwasty zwalczane są wówczas
w początkowych fazach rozwojowych przez co są najbardziej wrażliwe na aplikowane
substancje aktywne środków.
Większość uciążliwych dla
zbóż chwastów wschodzi jesienią i zimuje. Należą do nich m.
in. miotła zbożowa, wyczyniec
polny oraz przytulia czepna,
chaber bławatek, mak polny
czy chwasty rumianowate.
Z szerokiej gamy środków
zarejestrowanych do jesiennego zwalczania chwastów
w zbożach ozimych możemy
wybrać środki jednoskładnikowe oraz mieszaniny różnych
substancji aktywnych.
Spośród preparatów jednoskładnikowych możemy
znaleźć herbicydy zwalczające
tylko gatunki jednoliścienne
(pinoksaden). W celu jednoczesnego niszczenia gatunków
dwuliściennych możemy zastosować chlorotoluron

zwalczający skutecznie miotłę zbożową i wyczyńca polnego oraz chabra bławatka,
rumian polny czy gwiazdnicę
pospolitą. Środki zawierające
tą substancję należy stosować
od 2. liścia pszenicy, jęczmienia i pszenżyta oraz w pełni
krzewienia żyta ozimego. Od
szpilkowania do 3. liścia pszenicy, jęczmienia, pszenżyta
i żyta możemy aplikować pendimetalinę, która skutecznie
eliminuje miotłę zbożową oraz
jasnotę purpurową i różową,
gwiazdnicę pospolitą, niezapominajkę polną, tasznik
pospolity. W średnim stopniu
ogranicza wzrost przytulii
czepnej oraz fiołka polnego.
Innym przykładem substancji stosowanych jesienią
są chlorosulfuron oraz jodosulfuron metylosodowy.
Należą one do pochodnych
sulfonylomocznika i stosowane w maksymalnych, zalecanych dawkach zwalczają
miotłę zbożową, a z gatunków
dwuliściennych m.in. przytulię
czepną, rumianowate, samosiewy rzepaku, mak polny i in.
W celu usunięcia z plantacji
zbóż tylko gatunków dwuliściennych możemy zastosować
diflufenikan lub halauksyfen metylu-Arylex. Pierwszy
z nich skutecznie eliminuje
m.in. fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, przetacznika
bluszczykowego, tasznika pospolitego oraz tobołki polne.
Druga substancja w maksymalnej dawce skutecznie zwalcza:
bodziszka drobnego, jasnotę

purpurową. przytulię czepną,
chabra bławatka, gwiazdnicę
pospolitą oraz przetaczniki.
W ochronie zbóż ozimych
jesienią możemy również zastosować herbicydy wieloskładnikowe. Jest to rozwiązanie,
które posiada wiele zalet. Przede
wszystkim połączenie różnych
substancji poszerza spektrum
działania na chwasty takich
preparatów. Dodatkowo często
substancje te należą do różnych
grup chemicznych i posiadają
różny mechanizm działania,
co przyczynia się do zapobiegania powstawania odporności
chwastów na herbicydy. Dane
zebrane w wykazie herbicydów
zalecanych do jesiennego stosowania w zbożach ozimych na
stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.
pl z dn. 23-07-2021, pokazują,
że dominują obecnie na rynku mieszaniny diflufenikanu
(skutecznego w niszczeniu gatunków dwuliściennych) z różnymi substancjami. Połączenie
diflufenikanu z chlorotoluronem można aplikować w pszenicy ozimej już od momentu
szpilkowania, a w jęczmieniu
i pszenżycie od fazy 3. liścia.
Środki te skutecznie niszczą
zarówno miotłę zbożową jak
również: bodziszka drobnego,
fiołka polnego, rumianowate,
przytulię czepną i wiele innych.
Najliczniejszą grupę środków stanowią mieszaniny
diflufenikanu z flufenacetem.
Połączenie takie niszczy miotłę zbożową, marunę bezwonną, przetaczniki, mak polny,

samosiewy rzepaku.
Skuteczne w zwalczaniu
jedno- i dwuliściennych gatunków chwastów jesienią
w zbożach ozimych mogą
okazać się również mieszaniny
diflufenikanu z prosulfokarbem czy z chlorosulfuronem
lub z pendimetaliną. Miotłę
zbożową i chabra bławatka
wczesną jesienią zniszczy
również mieszanina diflufenikanu z florasulamem i penoksulamem lub połączenie
diflufenikanu z flufenacetem
i metrybuzyną.
Mieszaniny florasulamu
z diflufenikanem lub z 2,4D, czy też z halauksyfenem
metylu-Arylex to rozwiązania zalecane do jesiennego
zwalczania chwastów dwuliściennych. Mak polny, przytulia czepna czy maruna
bezwonna skutecznie zostanie usunięta z plantacji dzięki połączeniu pendimetaliny
z pikolinafenem.
Herbicydy zalecane do jesiennego stosowania w zbożach ozimych są w wykazie
na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.
gov.pl z dn. 23-07-2021.
Przed zastosowaniem herbicydów warto dokładnie
zapoznać się z ich etykietą.
Należy aplikować dawki zgodnie z wytycznymi producenta oraz ściśle przestrzegać faz
rozwojowych zbóż.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Dolistne odżywianie zbóż
OBROL Kulczyński Sp.j. Kruszewnia
ul. Spółdzielcza 3a, 62-020 Swarzędz
tel. 61 817 30 68, fax 61 818 15 23
e-mail: biuro@obrol.pl

www.adiuwanty.pl

www.obrol.pl

Początek wegetacji jest newralgicznym okresem rozwoju zbóż.
Dokarmianie dolistne
jest integralną częścią nowoczesnych technologii

kompleksowego nawożenia.
W przypadku makroskładników ma ono charakter

uzupełniający. W zakresie mikroskładników jest podstawową i najefektywniejszą formą

dostarczenia ich roślinom.
Jesienią warunkowany jest
c.d. art. na str. 9
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c.d. art. ze str. 8

przyszłoroczny plon. Priorytetem rolników jest zagwarantowanie plantacji komfortowych
warunków przed okresem
zimowego spoczynku. Rośliny przed nadejściem zimy
powinny być prawidłowo
rozkrzewione. Im wcześniej
wytworzone zostanie źdźbło,
tym większa możliwość na
plon w postaci kłosa pełnego ziarna. Zawiązki tych
źdźbeł są silniejsze, a także
mniej podatne na oddziaływanie czynników stresowych
w porównaniu ze źdźbłami
z wiosennego krzewienia.
Wschodzące zboża posiadają bardzo słaby system
korzeniowy. Do tego niska
temperatura utrudnia pobieranie składników odżywczych
z gleby. Należy zdecydować się

na kompleksowo działający
efektywny nawóz dolistny,
który zadany zostanie podczas jesiennego krzewienia.
W uprawie zbóż szczególnie
ważne są: miedź, mangan oraz
cynk. Te pierwiastki powinny być podstawą jesiennego
dokarmiania zbóż ozimych.
Miedź. Rośliny, dla prawidłowego rozwoju wymagają niewielkich ilości tego
pierwiastka. Zboża pobierają 40–80 g Cu/ha. Miedź
spełnia bardzo istotną rolę
w procesach fizjologicznych.
Wchodzi w skład enzymów
uczestniczących w fotosyntezie, bierze udział w syntezie
białek i witaminy C, w przyswajaniu i przemianach azotu
oraz jonów żelaza i manganu.
Zwiększa efektywność nawożenia azotem. Odpowiada za

prawidłowy rozwój i budowę
tkanek. Zwiększa tolerancję
roślin na choroby grzybowe
i bakteryjne. Wszystkie rośliny
zbożowe są wrażliwe na niedobór tego mikroelementu.
Mangan. Zboża pobierają
600–900 g Mn/ha. Pierwiastek ten uczestniczy w procesach oddychania i fotosyntezy,
w metabolizmie białek, cukrów
i lipidów, syntezie witaminy C
i chlorofilu, a także przemianach
azotu. Stymuluje wzrost na długość młodych komórek, a także
zwiększa odporność roślin na
stresy. Miedź i mangan determinują także zimotrwałość zbóż.
Cynk. Rośliny zbożowe pobierają 200–600 g Zn/ha. Pierwiastek ten wchodzi w skład
wielu enzymów i hormonów
roślinnych. Uczestniczy w metabolizmie białek i cukrów

i w syntezie auksyn. Zwiększa
odporność roślin na choroby,
a przede wszystkim tolerancję
na suszę i niską temperaturę.
Przykładem takiego wysokoskoncent rowa nego
wieloskładnikowego nawozu dolistnego jest Nutrimix Complete.
To mieszanka mikroelementów
z żelazem, miedzią, manganem,
molibdenem i cynkiem oraz
dodatkową siarką oraz azotem. Istota plonotwórczej roli
siarki tkwi we współdziałaniu
z azotem. Umożliwia lepsze
wykorzystanie azotu z gleby
i nawozów. Wpływa także na
szereg procesów zachodzących
w roślinie. Zwiększa odporność
na patogeny.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Dokarmianie plantacji zbóż ozimych przed zimą
Nawożenie nadal jest najistotniejszym czynnikiem plonotwórczym.
Wielkość jak i jakość uzyskanych plonów uzależnione
są w dużym stopniu od odpowiedniej agrotechniki (przygotowanie gleby, dobór odmiany,
termin i gęstość siewu oraz
właściwe zaopatrzenie roślin
w składniki mineralne). Zbilansowane nawożenie jesienne
pozwala na właściwy rozwój
roślin i przygotowanie się ich
do przetrwania okresu zimowego. Jednak aby zastosowane
nawozy były efektywnie wykorzystane przez rośliny zbożowe, należy wysiewać zboża
w terminie optymalnym dla
danego gatunku. Odpowiedni termin siewu zapewni taki
rozwój systemu korzeniowego,
aby rośliny mogły przetrwać
zimę. Nawożenie mineralne
stanowi nie tylko uzupełnienie składników mineralnych
w glebie ale jest przede wszystkim jedną z najważniejszych
inwestycji w przyszłe plony.
Sam postęp w zakresie hodowli
bardzo wydajnych odmian, czy
odpowiednia agrotechnika nie
zapewnią wysokich plonów.
Aby zboża ozime wydały
wysokie plony powinny dobrze rozkrzewić się już jesienią.
Wschodzące rośliny mają bardzo słaby system korzeniowy,
co w połączeniu z obniżającą
się temperaturą gleby powoduje, że składniki pokarmowe pobierane są powoli i w małych
ilościach. Należy pamiętać,
że już jesienią podczas krzewienia powstają i różnicują
się elementy kłosa.
Zastosowanie azotu jesienią zależy oczywiście od

stanowiska na jakim prowadzona jest uprawa. Na bardzo
dobrych stanowiskach z reguły nie ma konieczności stosowania nawozu azotowego. Na
słabszych plantacjach, głównie późno posianej pszenicy,
może nastąpić potrzeba dodatkowego zasilenia roślin azotem. Wówczas wskazane jest
zastosowanie do 30 kg N/ha
azotu. Dużo większe znaczenie ma stosowanie nawożenia
azotowego wiosną (w okresie
ruszenia wegetacji, strzelania
w źdźbło i kłoszenia).
Odpowiednio dobrane
nawożenie to prawidłowa
gospodarka wodna roślin.
W przypadku niedoboru wody
w glebie jest ona mniej narażona na stres. Prawidłowe zastosowanie nawozów to lepszy
rozwój systemu korzeniowego
jesienią, lepsze przezimowanie
roślin, a także szybsze ruszenie wegetacji wiosną i lepsza
redukcja uszkodzeń pozimowych. W rezultacie rośliny
szybciej pokrywają powierzchnię glebową, co zmniejsza
straty wody (zmniejsza się
parowanie). Również ważne
jest to, że rośliny są bardziej
konkurencyjne dla chwastów
i ograniczają ich wzrost.
W początkowych fazach
wzrostu można zastosować
dolistne dokarmianie ozimin
preparatami które przyspieszają rozwój, ale także wzmocnią
odporność na wymarzanie.
Fosfor decyduje między
innymi o wzroście systemu
korzeniowego, a tym samym
określa zdolność rośliny do

pobierania wody i składników pokarmowych. Dobre
odżywienie roślin fosforem
od samego początku wegetacji wpływa na podwyższenie
mrozoodporności, ale również
odporności na suszę i choroby.
Nawożenie tym pierwiastkiem
należy stosować przedsiewnie.
Zboża ozime są szczególnie
wrażliwe na jesienny niedobór
fosforu, a w naszym kraju około 40% powierzchni użytków
rolnych to gleby o niskiej lub
też bardzo niskiej zasobności
w ten pierwiastek.
Potas spełnia wiele funkcji, bierze udział w procesach
osmotycznych, aktywizacji enzymów roślinnych oraz transporcie związków mineralnych
i organicznych w roślinie. Zboża pobierają potas przez cały
okres wegetacji.
Magnez bierze udział
w bardzo wielu procesach fizjologicznych w roślinie. Jest
niezbędny w procesie fotosyntezy, w przemianach tłuszczów, białek i węglowodanów.
Zboża pobierają ten składnik
podczas całej wegetacji.
Bezwzględnie należy pamiętać o dostarczeniu roślinom
odpowiedniej ilości mikroelementów. W nawożeniu zbóż
ozimych kluczową rolę odgrywają miedź i mangan.
Miedź bierze udział w procesie fotosyntezy oraz syntezy białek. Dobre zaopatrzenie
zbóż w miedź prowadzi do
zwiększenia efektywności
nawożenia azotem. Najwięcej
miedzi zboża pobierają między krzewieniem a strzelaniem

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
w źdźbło ale należy ją dostarczyć już w okresie krzewienia,
czyli jesienią.
Mangan - pobieranie tego
pierwiastka wiąże się ściśle
z odczynem gleby.
Cynk - bierze udział w metabolizmie azotu i wpływa bezpośrednio na wzrost i rozwój
roślin. Zwiększa odporność
roślin na suszę i choroby,
a także poprawia zdolność
kiełkowania ziarna oraz
mrozoodporność.
Molibden standardowo zalecany jest jesienią m.in. dla
zwiększenia zimotrwałości roślin. Natomiast zapotrzebowanie na bor jest niewielkie,
ale niedobór tego pierwiastka
skutkuje spadkiem plonów.
Odpowiednie ilości składników pokarmowych, zastosowane już w początkowych
fazach wzrostu i rozwoju roślin (jesienią) są konieczne do
zapewnienia potencjalnie
wysokich plonów. Staje się
to jednocześnie gwarancją,
że rośliny dobrze przezimują, a wiosną będą w dobrej
kondycji.

NowośCI
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Sposoby zagospodarowania ziarna kukurydzy po zbiorze
Aktualnie powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno wynosi niemal 1 mln hektarów.

Do zagospodarowania będzie 6 - 7 mln ton suchego
ziarna. Ponad 1/3 ziarna kukurydzy będzie przedmiotem eksportu. Pozostała część zostanie
wykorzystana głównie do
celów paszowych, a ponadto
do produkcji etanolu i w przetwórstwie spożywczym.
W warunkach klimatycznych Polski, wilgotność ziarna
kukurydzy, w czasie zbioru,
REKLAMA

wynosi około 25 - 30%, a niekiedy nawet 35%. Poziom zawartości wody w ziarnie jest
uzależniony od wczesności
odmiany, terminu zbioru
oraz od przebiegu warunków pogodowych. Konieczne
jest dosuszanie ziarna do 1314% zawartości wody. Takie
ziarno może być przedmiotem
bezpośredniego obrotu handlowego, lub przechowywane

przez dłuższy okres czasu. Mokre ziarno, bezpośrednio od
kombajnu, szczególnie przy
wyższych temperaturach powietrza, a także ziarno niedosuszone, ulega zepsuciu
wskutek działalności drobnoustrojów – bakterii i grzybów. Efektem jest też wzrost
zawartości mikotoksyn fuzaryjnych, które degradują ziarno do sprzedaży i na paszę.
Zbiory ziarna muszą więc być
dostosowane do możliwości
jego suszenia.
Proces suszenia jest bardzo
kosztowny i pochłania nawet
1/3 całkowitych kosztów produkcji kukurydzy na ziarno.
Koszty suszenia z roku na rok
wzrastają, wskutek wzrostu
cen nośników energii do suszenia, energii elektrycznej
do napędu wentylatorów
suszarni i przenośników do
silosów, oraz wzrostu kosztów pracy maszyn i ludzi.
Orientacyjny koszt wysuszenia usługowo jednej tony kukurydzy o wilgotności 20%,
w sezonie 2019-2020, wynosił
około 50 zł, przy wilgotności

30% - 105 zł, a dla kukurydzy
o zawartości wody na poziomie
35% -120 zł. Przy plonie 14 ton
ziarna kukurydzy z hektara
i wilgotności 30% na suszenie trzeba było wydać około
1500 zł. Koszt suszenia jest
uzależniony od cen nośników
energii. Najczęściej stosowanymi nośnikami jest olej opałowy
i gaz. Ponadto stosuje się inne
nośniki energii jak miał węglowy, słomę, pelety. Jednak ich
stosowanie wymaga zakupu
specjalnych kotłów do spalania. Przy kalkulacji kosztów
dosuszania ziarna kukurydzy
trzeba uwzględnić amortyzację
suszarni i wiat lub budynków,
w których są one zainstalowane. Według inż. Tadeusza
Szymańczaka, producenta kukurydzy z Mazowsza, koszt
obniżenia wilgotności 1 tony
ziarna o 1% (tono procent),
wynosił 9-11 zł. Obecnie ten
koszt będzie wyższy, gdyż
wzrastają koszty nośników
energii.
Koszty dosuszania ziarna
są zróżnicowane w poszczególnych gospodarstwach,
w zależności od stosowanej
technologii. Na koszty dosuszania wpływają również takie
czynniki jak temperatura powietrza, wilgotność powietrza,
a także typ ziarna (dent, flint
i typy pośrednie).
W gospodarstwach wysokotowarowych stosuje się bardzo wydajne suszarnie, które
umożliwiają wysuszenie do
kilkudziesięciu ton na dobę.
Stosowane są również suszarnie przewoźne, które jednak
wymagają dostępu do energii elektrycznej do napędu
wentylatorów.
Na obniżenie kosztów znacząco wpływa zastosowanie
metody dwuetapowego procesu suszenia. W pierwszym
etapie ziarno suszy się wysoką temperaturą, do obniżenia
wilgotności do 17%. Dalsze
obniżenie wilgotności przy zastosowaniu wysokiej temperatury wymagałoby wysokich
nakładów energii. Dlatego też
dalszy etap dosuszania ziarna
polega na składowaniu gorącego ziarna w innym zbiorniku
i jego przewietrzaniu i schładzaniu zimnym powietrzem
przez 5 - 10 godzin. Zimne
powietrze pochłania temperaturę i usuwa wilgoć z rozgrzanego ziarna. Umożliwia
obniżenie jego wilgotności do
14% i jego dalsze przechowywanie do momentu sprzedaży.

Suszenie dwuetapowe wiąże
się z dodatkowymi kosztami
na zakup zestawu do suszenia
niskotemperaturowego i chłodzenia ziarna. Jednak jest to
inwestycja opłacalna, gdyż pozwala na obniżenie energii aż
o 40% w porównaniu z suszeniem wysokotemperaturowym.
Przechowywanie ziarna
wymaga jego ustawicznej
kontroli i ochrony przed
zawilgoceniem.
Najlepsze do przechowywania są silosy z aktywną
wentylacją i urządzeniami pomiarowymi parametrów ziarna. Można też przechowywać
ziarno w magazynach płaskich
pod warunkiem zapewnienia
możliwości jego przewietrzania. Przed przystąpieniem do
przechowywania ziarna silosy i magazyny płaskie trzeba
przygotować poprzez ich gazowanie w celu pozbawienia
szkodników magazynowych.
Alternatywą do suszenia
ziarna może być jego konserwacja na mokro. Szczególnie,
gdy ziarno jest wykorzystywane jako pasza we własnym
gospodarstwie, lub jako surowiec do produkcji bioetanolu. W procesie konserwacji
ziarna na mokro wykorzystuje
się technologię rękawów foliowych, do których surowiec jest
wtłaczany przy pomocy pras
silosujących. Stosunkowo niskie ceny rękawów foliowych
sprawiają, że zakiszanie w nich
ziarna jest znacznie tańsze niż
w silosach przejazdowych, biorąc pod uwagę koszt wybudowania nowych obiektów.
W mniejszych gospodarstwach
używa się do zakiszania opakowań typu Big Bag.
Proces zakiszania przebiega
w warunkach beztlenowych.
Ziarno kukurydzy, po jego
zgnieceniu lub ześrutowaniu,
dobrze ubite, kisi się szybko
i bez strat, szczególnie przy
dodatku konserwantów biologicznych lub chemicznych.
Konserwanty są to preparaty
bakteryjne lub bakteryjno-enzymatyczne. Zawierają
one bakterie Lactobacillus
buchnerii, które są odpowiedzialne za produkcję kwasu
mlekowego. Ponadto produkowany jest kwas octowy
zapewniający stabilność kiszonki i kwas propionowy,
który hamuje rozwój pleśni
i drożdży. W procesie konserwacji mokrego ziarna kukurydzy mogą być użyte kwasy
organiczne: kwas propionowy

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut
Badawczy
Radzików
lub preparaty na bazie kwasu
mrówkowego i propionowego.
Zagęszczenie surowca, w zależności od rozmiaru tunelu,
wynosi od 600 do 1100 kg/
m3. Bardzo dobrze zakiszają
się w rękawach foliowych również odkoszulkowane i rozdrobnione kolby kukurydzy
(ziarno + rdzenie). Uzyskana
w ten sposób pasza po zakiszeniu nosi nazwę CCM (corn
cob mix). Jest ona szczególnie
przydatna w żywieniu trzody
chlewnej. Zaleca się również
kiszenie sieczki z kolb z liśćmi okrywowymi, zebranych
w pełnej dojrzałości. Uzyskana kiszonka jest paszą o najwyższej koncentracji energii
i służy do żywienia zwierząt
przeżuwających.
W rękawach foliowych
może być konserwowane
całe, nierozdrobnione ziarno kukurydzy. Mamy wówczas do czynienia z procesem
samo konserwacji (inertacji).
Proces ten polega na tym, że
tlen wypełniający przestrzenie
między ziarnami jest zużywany i zastąpiony przez dwutlenek węgla, który pełni funkcję
konserwanta ziarna.
W Polsce rozwija się rynek
„mokrej” kukurydzy, sprzedawanej bezpośrednio od
kombajnu. Szereg firm paszowych i handlowych odbiera
taką kukurydzę bezpośrednio
z pola od rolników i dosusza
we własnym zakresie. Stwarza
to szansę uprawy tej cennej
rośliny dla mniejszych gospodarstw, które nie maja
infrastruktury do dosuszania i przechowywania ziarna.
Cena na kontraktowaną mokrą
kukurydzę kształtuje się aktualnie na poziomie około 600 zł
za tonę, przy wilgotności 30%.
Dodatkowy bonus uzyskuje się
za każdy procent wilgotności
poniżej 30%, a powyżej tej
wartości są potrącenia w stosunku do podstawowej ceny.
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Komunikat prasowy

Inauguracja dorocznego Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE
Wszystkie trzy instytucje
podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień
23 września uznano za Dzień
Rolnictwa Ekologicznego
w UE. Inicjatywa ta wynika
z Planu działania na rzecz
rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję
25 marca 2021 r., w którym
zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości na
temat produkcji ekologicznej.
Podczas uroczystości podpisania i inauguracji komisarz do
spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: Dziś
obchodzimy dzień poświęcony
produkcji ekologicznej – rolnictwu o zrównoważonym
charakterze, gdzie produkcja
żywności odbywa się w harmonii z przyrodą, różnorodnością biologiczną i dobrostanem
zwierząt. 23 września to także

równonoc jesienna, kiedy
dzień i noc są równie długie
– symbol równowagi między
rolnictwem a środowiskiem,
który idealnie nawiązuje do
produkcji ekologicznej. Cieszę
się, że wraz z Parlamentem Europejskim, Radą i kluczowymi podmiotami z tego sektora
inaugurujemy doroczny dzień
rolnictwa ekologicznego w UE
– jest to wspaniała okazja do
podnoszenia poziomu świadomości na temat produkcji
ekologicznej i promowania jej
kluczowej roli w przechodzeniu na zrównoważone systemy
żywnościowe.
Ogólnym celem Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej jest znaczne
zwiększenie produkcji i konsumpcji produktów ekologicznych, aby przyczynić się
do osiągnięcia celów strategii
„Od pola do stołu” i strategii na

rzecz bioróżnorodności, takich
jak ograniczenie stosowania nawozów, pestycydów i środków
przeciwdrobnoustrojowych.
Sektor ekologiczny potrzebuje
odpowiednich narzędzi do rozwoju, jak wskazano we wspomnianym Planie działania.
Aby zapewnić zrównoważony
wzrost w tym sektorze, przedstawiono 23 działania oparte
na trzech aspektach: pobudzaniu konsumpcji, zwiększaniu
produkcji i dalszej poprawie
zrównoważonego charakteru
sektora.
Aby pobudzić konsumpcję, Plan działania obejmuje
między innymi działania informacyjno-komunikacyjne
na temat produkcji ekologicznej, promowanie konsumpcji produktów ekologicznych
oraz zachęcanie do szerszego
stosowania – w drodze zamówień publicznych – produktów

ekologicznych w stołówkach
publicznych. Ponadto, aby
zwiększyć produkcję ekologiczną, wspólna polityka rolna
(WPR) pozostanie kluczowym
narzędziem wsparcia w zakresie przejścia na rolnictwo ekologiczne. Jej uzupełnieniem
będą na przykład wydarzenia
informacyjne i tworzenie sieci
kontaktów w celu wymiany
najlepszych praktyk i certyfikacji dla grup rolników zamiast
dla osób fizycznych. Wreszcie,
w celu poprawy zrównoważonego charakteru rolnictwa
ekologicznego, Komisja przeznaczy co najmniej 30 proc.
budżetu na badania naukowe
i innowacje w zakresie rolnictwa, leśnictwa i obszarów
wiejskich, w ramach której
to działalności będą podejmowane tematy specyficzne
dla sektora ekologicznego lub
z nim związane.

Kontekst
Produkcja ekologiczna przynosi szereg istotnych korzyści:
pola, na których prowadzi się
uprawy ekologiczne charakteryzują się większą o około 30 proc. różnorodnością
biologiczną, zwierzęta hodowane ekologicznie cieszą
się wyższym poziomem dobrostanu i przyjmują mniej

antybiotyków, rolnicy ekologiczni osiągają wyższe dochody
a ich gospodarstwa są bardziej
odporne, natomiast konsumenci dokładnie wiedzą, co się im
oferuje dzięki unijnemu logo
produkcji ekologicznej.
Źródło: Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce,
Marta Angrocka-Krawczyk
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Marnowanie żywności to nasz wspólny problem
Coraz bliżej rozwiązań.

22 czerwca odbyła się konferencja online, mająca na celu
podsumowanie realizowanego
w Polsce od blisko dwóch lat
projektu PROM oraz omówienie proponowanych w jego
ramach rozwiązań, ograniczających marnowanie żywności, na wszystkich etapach
łańcucha żywnościowego.
W konferencji wzięli udział
przedstawiciele jednostek realizujących projekt, a także
eksperci działający na rzecz
niemarnowania żywności.
W spotkaniu wybrzmiało, że
choć problem marnowania jest
wielopłaszczyznowy to rozwiązania są możliwe i po raz
pierwszy mamy szansę realnie

ograniczyć skalę problemu pod warunkiem wspólnych
działań w całym łańcuchu
żywnościowym. Co właśnie
się dzieje. Ważne są zarówno
nieustające wysiłki legislacyjne, by stworzyć kompleksowe
regulacje, konkretne propozycje i rekomendacje ekspertów,
które wzmocnią instytucje
publiczne w zakresie ograniczania tych strat na każdym
etapie, ale również działania
na poziomie obywatelskim,
a tych nie brakuje.
Konferencja pod tytułem
„Marnowanie żywności to
nasz wspólny problem. Coraz bliżej rozwiązań” stanowiła kontynuację spotkania

z grudnia 2020 roku, na którym wówczas zaprezentowano
wyniki badania skali dot. strat
i marnotrawstwa żywności
w Polsce.
W części otwierającej spotkanie dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu
Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego, będący jednocześnie
gospodarzem spotkania, zdefiniował pojęcie marnowanej
żywności, zaznaczając, że nie
mówimy o żywności niepełnowartościowej czy niejadalnych
odpadkach tylko o dobrej, bezpiecznej żywności powstałej
na cele konsumpcyjne, ale
jednocześnie marnowanej na
wielką skalę. Przestrzegał, że
zbliżamy się do limitów, których przekroczenia nasza
planeta nie zniesie, ponieważ każdego dnia wycinamy lasy by wytwarzać coraz
więcej żywności, czerpiemy
wodę z kończących się rezerw
wodnych i przyczyniamy się
do emisji spalin z paliw kopalnianych. Wyrzucanie żywności
pociąga za sobą skutki ekonomiczne, ekologiczne i etyczne.
Z jednej strony obserwuje się
nadprodukcję żywności i jej
marnowanie, z drugiej narasta
problem głodu, który jeszcze

bardziej pogłębiła pandemia
Covid-19. Jak zaznaczył, w skali świata marnowanych jest
około 1 miliarda ton żywności, podczas gdy 868 milionów
ludzi cierpi z powodu głodu.
Dlatego obniżenie o połowę
skali marnotrawstwa żywności do roku 2030 znalazło się
wśród 17-tu najważniejszych
celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Taka rozrzutność,
która przyczynia się do wyrzucania żywności, jest też
nie do pomyślenia na planecie, która nie tylko dysponuje ograniczonymi zasobami,
ale też na której do 2050 roku
ma być jeszcze o 2 miliardy
ludzi więcej niż dotychczas,
których też będzie trzeba
wyżywić. Dyrektor IOŚ-PIB
zaznaczył, że błyskawicznie
nie rozwiążemy problemu, ale
każde działanie, nawet najmniejsze, realnie przybliża nas
do tego celu. Wskazał także
na istotne znaczenie projektu
PROM w tym aspekcie.
O idei projektu PROM
opowiedziała prof. dr hab.
Danuta Kołożyn-Krajewska,
kierownik tego projektu, która
reprezentowała zarówno Szkołę
Główną Gospodarstw Wiejskiego, jak i Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Jak zaznaczyła, choć projekt
PROM jest realizowany od
ok. 3 lat to jego początki sięgają znacznie dalej i wiele lat
wcześniej, kiedy to została
powołana Rada do spraw Racjonalnego Wykorzystania
Żywności przy Federacji Polskich Banków Żywności i to
wówczas zrodził się pomysł
powstania takiego projektu.
Głównym celem było wzmocnienie instytucji publicznych
w zakresie racjonalizacji działań dotyczących ograniczenia
strat i marnotrawstwa żywności na każdym etapie, począwszy od produkcji, poprzez
przetwórstwo, transport, dystrybucję, handel, gastronomię,
aż po konsumentów.
Szczegóły tego projektu
mogliśmy poznać w trakcie
dwóch paneli dyskusyjnych.
Podczas pierwszego z nich
Jak ograniczyć marnowanie
żywności na początkowych
etapach łańcucha żywnościowego? eksperci omówili
zadania i wyniki instytucji
zaangażowanych w projekt.
W drugim panelu „Jak konsumować, by nie marnować?”
dyskutowano już na temat
konsumentów.
Na zakończenie panelu, jak
i konferencji dr inż. Krystian

Szczepański z IOŚ-PIB podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu
PROM konsorcjantom, jak
również ambasadorom za
udział w kampanii społecznej Jedz Bez Wyrzutów, którą
zrealizował IOŚ-PIB. „Państwa
zaangażowanie i prowadzone
działania przyczyniły się do
tego, że jak ostatnio oszacowaliśmy, już dotarliśmy z przekazem do przeszło 15 mln osób.
Niezwykle ważne jest to, co robimy. Cały projekt PROM, jego
wyniki i rekomendacje, stanowią niezwykle cenne źródło
wsparcia dla wdrażania polityki zapobiegania strat. Jednak
równie niezwykle ważny jest
wniosek, który płynie z dzisiejszej konferencji, że bardzo
dużo możemy zrobić sami i tak
wiele jest w naszych rękach.”
Jak zaznaczył Szczepański im
większa będzie świadomość
każdego z nas, tym większa
szansa na ograniczenie marnotrawstwa żywności w naszym kraju.
Zapraszamy do zapoznania się
z nagraniem całości konferencji:
https://fb.watch/v/1PGVZCunt/
Źródło: Agencja PR SOLSKI
COMMUNICATIONS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Przykład nowoczesnego rolnictwa

GOSPODARSTWO
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Ochrona roślin z wykorzystaniem dronów.

Jeszcze kilkanaście lat temu
ochrona roślin poprzez wykorzystanie dronów wydawała
się abstrakcją. Teraz jednak
jest zupełnie inaczej. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
we współpracy z firmą NeticTech, uruchomił nową ofertę
Poldrony, która pozwoli m.in.
na przeprowadzanie zabiegów
biologicznej ochrony roślin
z wykorzystaniem dronów. To
jednak niejedyna możliwość,
która będzie dostępna w ramach Poldronów.
– Staramy się iść z duchem
czasu oraz wdrażać nowoczesne rozwiązania w rolnictwie. Nasza oferta Poldrony to
nowa jakość usług dronowych
w rolnictwie, która zapewni
rolnikom większe możliwości – mówi Wiesława Nowak,
dyrektor Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
– W świecie współczesnym
nie ma ucieczki od przyspieszającej cyfryzacji życia. Rolnictwo nie jest wyjątkiem,
wszędzie jest elektronika,
wszędzie dociera Internet
i jest coraz szybszy. Stosowanie dronów oraz wykorzystywanie technik satelitarnych
zmieniają spojrzenie rolnika
na swoje własne pole. Rolnik
lepiej, więcej i szybciej wie, jak
się mają uprawy na jego polu

i reaguje bardziej adekwatnie
na zagrożenia – opowiada z kolei Wojciech Józefowicz, dyrektor firmy NeticTech.
Czym są Poldrony?
Wielkopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu od lat stawia na wykorzystanie nowoczesnych
technologii w rolnictwie.
Jednym z przejawów takiej
działalności będą Poldrony,
które powstały we współpracy
z firmą NeticTech.
Jedną z usług w ramach
Poldronów będą zabiegi biologicznej ochrony roślin, a konkretnie ochrony kukurydzy
przed omacnicą prosowianką. To kompleksowa usługa
obejmująca monitoring występowania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy.
W skład usługi wchodzą takie
czynności, jak wystawienie
pułapek świetlnych oraz feromonowych, prowadzenie obserwacji polowych, określenie
optymalnego terminu zabiegu
biologicznego, wykonanie zabiegu z wykorzystaniem drona
oraz określenie skuteczności
zabiegu i doradztwo w zakresie
przyszłej ochrony plantacji.
– Dużą zaletą tej oferty
jest fakt, że będziemy wykonywali nie tylko sam zabieg,
ale jednocześnie prowadzili
monitoring oraz podsumujemy efekty zabiegu w postaci

raportu – tłumaczy Wiesława Nowak.
Zabieg ochrony rośliny będzie możliwy dzięki wykorzystaniu drona z aplikatorem,
w którym będą znajdowały
się kuleczki wypełnione materiałem biologicznym. Po
uniesieniu się w powietrze,
materiał biologiczny będzie
zrzucany na teren, na którym
znajduje się uprawa. Korzyścią
dla rolników będzie znaczny
spadek liczby uszkodzeń roślin.
Skuteczność zabiegu wynosi od
60 do 85 procent. Natomiast
mniejsza liczba zniszczonych
roślin to mniejsze straty.
W jaki sposób możliwe
będzie zamówienie usługi?
Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej
wodr.poznan.pl lub poldrony.
pl. Inną możliwością jest bezpośredni kontakt z doradcą
rolniczym. Cena usługi będzie
ustalana indywidualnie z każdym rolnikiem.
Mapowanie, termowizja
i szacowanie strat
Usługa biologicznej ochrona
roślin jest już dostępna, ale nie
będzie jedyną w ofercie Poldronów. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić trzy kolejne
usługi. Jedną z nich będzie mapowanie pól. To usługa, która
będzie polegała na wygenerowaniu mapy pola na podstawie
zdjęć wykonywanych z drona
przy wykorzystaniu kamery
multispektralnej. Na podstawie mapy zostaną określone
obszary o niższym potencjale
wegetacyjnym, wykonywana
będzie wizja lokalna oraz próby glebowe. W ramach usługi
rolnik otrzyma zalecenia i porady dotyczące agrotechniki
uprawy, nawożenia, ochrony
roślin oraz innych aspektów
mogących wpływać na poprawę warunków wegetacji roślin
i zwiększenie plonu.
Poldrony będą także oferowały usługę szacowania strat.
Będzie ona umożliwiała określenie poziomu strat w uprawach rolnych lub innych
użytkach rolnych powstałych
w wyniku np. działalności
zwierząt lub niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
W ramach usługi zostaną wykonane zdjęcia z lotu ptaka.
Pozwolą one następnie na wykonanie pomiaru uszkodzonej
powierzchni i obliczeń wysokości strat. Efektem końcowym
będzie sporządzony protokół
z materiałem graficznym na

nośniku elektronicznym, który będzie mógł być wykorzystywany np. w procedurach
odszkodowawczych.
Ostatnią dostępną usługą
będzie możliwość wykonania
termowizji budynków. Pozwoli
ona na określenie miejsc strat
energii w budynkach produkcyjnych lub magazynowych.
W ramach usługi będą wykonywane zdjęcia termowizyjne obiektu, które w czasie
rzeczywistym będą przesyłane
do operatora na ziemi. Następnie przeprowadzona zostanie
dokładna analiza zebranego
materiału, co pozwali na wskazanie miejsc powstawania strat
energii, wraz z opisem stanu
budynku. Podobnie, jak w przypadku szacowania strat, tak
i w ramach usługi termowizji,
rolnik otrzyma na koniec protokół z materiałem graficznym.
– Usługa Poldrony dosłownie i w przenośni zmienia perspektywę patrzenia rolnika na

swoje pole. Ułatwia nadzór
upraw i przeprowadzanie koniecznych interwencji, czy to
z powodu działania szkodników, czy rozwoju choroby, czy
wreszcie błędów w nawożeniu. Korzystając z dronów
uzyskujemy kompleksowe
informacje o analizowanym
polu, dostajemy współrzędne
zakreślające obszary wymagające interwencji. Ważne jest,
że informacja taka może być
uzyskana szybko, precyzyjnie,
przy relatywnie niskim nakładzie pracy ludzkiej – mówi
Wojciech Józefowicz.
SmartAgriHubs, czyli cyfrowa transformacja
rolnictwa
Oferta Poldronów powstała
w ramach realizacji przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu i firmy
NeticTech ogólnoeuropejskiego projektu SmartAgriHubs.
Ma on na celu przyspieszenie transformacji cyfrowej

w sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma umożliwić
rolnikom osiąganie lepszych
efektów swojej działalności.
Uczestniczy w nim aż 108 partnerów z całej Unii Europejskiej.
W przypadku Polski jednym
z zadań prowadzonych w ramach projektu było właśnie
wspólne działanie WODR oraz
NeticTech, które zakończyło
się uruchomieniem marki Poldrony. Projekt był finansowany
z programu Horyzont2020.
– Komplementarność partnerów przełożyła się na efektywną twórczą współpracę
i dzięki niej osiągnięto bardzo
obiecujące wyniki praktyczne. Prace toczyły się szybko
i w koleżeńskiej atmosferze, co
pomagało pokonywać trudności i ograniczenia epidemiczne
– mówi Wojciech Józefowicz.
Źródło: Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Norbert Kowalski
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Przez żołądek
do szczęścia

90% szczęścia powstaje…
w brzuchu!
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Czy myślimy mózgiem?
W dużej mierze tak, jednak
nie tylko on ma determinujący wpływ na nasze samopoczucie, apetyt czy sen, a co
za tym idzie, na nastrój połączony z myślami! Olbrzymie
znaczenie ma nasz układ pokarmowy, nieraz nazywany
drugim mózgiem – w jelitach liczba neuronów, czyli
komórek odpowiedzialnych
za przetwarzanie i przekazywanie informacji, jest większa
niż w rdzeniu kręgowym! Co
takiego dzieje się w brzuchu,
że wpływa na nasze poczucie
szczęścia? Wyjaśnia dr Hanna
Stolińska, dietetyk kliniczny
w kampanii Dobre Zboże Wiele Może.
Serotonina, nazywana
hormonem szczęścia, to neuroprzekaźnik w 90% powstający właśnie w jelitach! Wpływ
na jego produkcję ma mikroflora jelitowa, która, w zależności
od składu, może wspierać jej
wytwarzanie bądź wręcz przeciwnie, prowadzić do obniżenia jej poziomu w organizmie,
a co za tym idzie, obniżenia
nastroju, kłopotów ze snem
bądź zaburzeń apetytu.
Flora bakteryjna odgrywa
kluczową rolę w utrzymaniu
homeostazy jelitowej. Pełni
ona również funkcję metaboliczną. Dostarcza składników odżywczych poprzez
rozkład węglowodanów złożonych do cukrów prostych
i krótkołańcuchowych kwasów
tłuszczowych. Nadrzędną rolą
w rozwoju chorób jelit odgrywa zaburzenie funkcjonowania
połączeń pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym tzw.
osi mózg-jelito. Dysfunkcja ta
prowadzi do zaburzeń motoryki jelit, przewodzenia impulsów czuciowych oraz wpływa
na układ immunologiczny
przewodu pokarmowego,
wyjaśnia dr Hanna Stolińska.
Im sprawniejsza „drużyna”
mikrobioty, czyli wszystkich
drobnoustrojów w naszym
brzuchu, tym większe szanse na utrzymanie dobrego

nastroju. Badania naukowe
potwierdzają, że nadmiar bądź
ograniczona liczebność niektórych bakterii w jelitach może
się wiązać ze zwiększonym
ryzykiem wystąpienia takich
chorób, jak depresja czy zespół
przewlekłego zmęczenia. Co
więcej, to mikrobiota może
decydować o tym, co mamy
ochotę zjeść albo poprzez wywoływanie zapotrzebowania
na określone składniki, albo
poprzez rozregulowanie „systemu” do momentu otrzymania odpowiedniego pokarmu!
Może to być jedna z przyczyn,
z powodu której tak trudno jest
nam zmienić nawyki żywieniowe – mikroflora jelitowa,
uformowana np. przez dietę
wysokotłuszczową, może wysyłać nam niewłaściwe sygnały, skłaniające do sięgania po
niezdrowe przekąski.
Nie znaczy to jednak, że
nie mamy wpływu na naszą
jelitową, bakteryjną drużynę, która wpływa na nasz
nastrój. Wprowadzenie modyfikacji w niezdrowej diecie,
bazującej np. na produktach
wysokotłuszczowych i węglowodanowych prostych bez odpowiedniej podaży błonnika,
może stopniowo przyczyniać
się do zmian w mikrobiocie,
a co za tym idzie, w naszym
samopoczuciu! Które produkty
będą najlepsze? Te wpisujące
się w założenia diety śródziemnomorskiej – to ona może
przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia m.in.
depresji.
Jest to bardzo dobry model
żywienia (nie dieta specjalna),
bazujący na rybach, dużej ilości warzyw, dobrych tłuszczach roślinnych. Produkty
zbożowe stanowią podstawę
każdego posiłku, dając energię.
W diecie warto też pamiętać
o składnikach odżywczych,
które wspierają proces powstawania serotoniny. Produkty bogate w witaminy
z grupy B, witaminę C oraz
w magnez, które znajdziemy np. w kaszy i płatkach
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jaglanych, przyczyniają się
do prawidłowej syntezy hormonu szczęścia. Niedobory
tych składników oraz kwasu
foliowego mogą przyczyniać
się do występowania irytacji
bądź depresji, zaś ich właściwa podaż to jeden z kluczy do
szczęścia. Warto więc spojrzeć
na jedzenie znajdujące się na
talerzu w nieco inny sposób
niż zazwyczaj – to w końcu
jeden z czynników, który może
wywołać uśmiech na naszej
twarzy. Po więcej zajrzyj na
www.dobrezboze.pl.
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Joanna Maciejewicz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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CLAAS i Agrinavia z modułem wymiany danych

TRAKTOR
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Lepsze wykorzystanie danych dotyczących plonów.

Współpraca firm CLAAS
i Agrinavia Polska w zakresie
wymiany danych zaowocowała
połączeniem programu mapowego Agrinavia MAP z systemem CLAAS TELEMATICS.
Oznacza to, że dane dotyczące
plonów z kombajnu CLAAS
można pobrać bezpośrednio
do programu Agrinavia MAP,
a mapę pola z jego granicami
– do CLAAS TELEMATICS.
Dostęp do danych pola z jednego systemu jest dużym ułatwieniem i oszczędza czas.
Połączenie odbywa się
dzięki wykorzystaniu interfejsu CLAAS API. Obie strony wniosły do projektu swoje
doświadczenia z dialogu z rolnikami, a także wiedzę techniczną. Firmy zgadzają się,
że dla indywidualnego producenta kompatybilność różnych programów używanych

w gospodarstwie jest wielką
zaletą – zapewnia łatwy i szybki przepływ danych.
Radosław Ryder, Agrinavia
Polska: „Często rolnicy pytają
nas, dlaczego różne programy
używane w gospodarstwie nie
są kompatybilne, więc umożliwienie tego rodzaju wymiany
danych we współpracy z CLAAS jest niewątpliwie ważną
częścią naszych prac rozwojowych. Wraz z wymianą danych
następuje bardziej elastyczny
i wydajny proces pracy, co ma
pozytywny wpływ na to, czy
rolnik faktycznie korzysta
z dostępnych danych – informacji, które ostatecznie
mogą prowadzić do bardziej
opłacalnej pracy oraz dalszego
rozwoju i kontroli produkcji”.
Uży tkownicy Agrinavia MAP mają już zapisane
w formie cyfrowej granice

pola, które teraz można łatwo
przesłać do CLAAS TELEMATICS. Zapewnia to klientowi
pełne wykorzystanie jego automatycznej dokumentacji na
maszynie.
Krzysztof Gomolla, CLAAS
Polska: „Dużą korzyścią dla
klienta jest przesyłanie jego
danych z maszyny bezpośrednio do Agrinavia MAP,
gdzie może je przetwarzać
i pracować z informacjami
dotyczącymi plonów. Znacznie oszczędza czas to, że nie
musi ręcznie pobierać danych
z TELEMATICS, tylko ładują
się one automatycznie bezpośrednio do Agrinavia MAP”.
Dzięki połączeniu między
Agrinavia MAP i CLAAS TELEMATICS za pomocą kilku
kliknięć w programie można
automatycznie pobierać mapę
plonów z kombajnu zarówno
podczas żniw, jak i po ich zakończeniu. Wszystkie dane
dotyczące zbiorów są przechowywane w jednym systemie,
dzięki czemu śledzenie ich jest
łatwiejsze i znacznie wydajniejsze. Mapa plonów pokazuje na
przykład, jak plonowało pole
w konkretnym miejscu. W porównaniu z plonami z innych
lat dane te dają dobry przegląd
produkcji.
Dysponowanie danymi
wydajności plonu na mapie
to dobry punkt wyjściowy do

przygotowania mapy aplikacji
precyzyjnych dawek nawozów
lub gęstości siewu w konkretnych miejscach danego pola.
To kolejna zaleta dla rolników
korzystających z Agrinavia
FIELD razem z CLAAS TELEMATICS. Dla Agrinavii natomiast priorytetem jest pomoc
rolnikom w rozpoczęciu prac
z rolnictwem precyzyjnym.
Jak już wspomniano, istnieje
możliwość pobrania do CLAAS TELEMATICS zdefiniowanych granic pola z Agrinavia
MAP, a tym samym wykorzystania ich w różnych pracach
polowych.
Współpraca między Agrinavia i CLAAS eliminuje kilka
procesów roboczych, daje dobry punkt wyjścia do rolnictwa precyzyjnego, a w sumie
zapewnia rolnikowi bardziej
efektywny dzień pracy z lepszym wykorzystaniem zasobów i możliwością dokładnego
planowania.
Funkcja wymiany danych
jest dostępna jako dodatkowy moduł do Agrinavia MAP.
W sezonie 2021 jeden
z klientów korzystających
z oprogramowania Agrinavia w północnej Polsce testował połączenie systemu
CLAAS TELEMATICS za
pośrednictwem interfejsu
CLAAS API. Dane z dwóch
kombajnów LEXION 780 były

automatycznie przesyłane do
konkretnych pól w oprogramowaniu Agrinavia FIELD.
Klient na bieżąco otrzymywał gotowe mapy plonu, bez
potrzeby ręcznego zgrywania
i łączenia danych.
Agrinavia, Datalogisk A/S
z siedzibą w Danii to firma
z ponad 30-letnim doświadczeniem. Oferuje rozwiązania
programowe dla plantatorów
w całej Europie, głównie w krajach położonych nad Morzem
Bałtyckim. Na arenie międzynarodowej nazwa Agrinavia
jest używana zarówno w odniesieniu do firmy, jak i do
programów. Reprezentacja
prowadzona jest przez spółki zależne – w Polsce jest to
Agrinavia Polska – oraz wyznaczonych partnerów.
Agrinavia FIELD, Agrinavia
MAP i Agrinavia MOBILE to
dobrze znane programy do zarządzania na tych rynkach,
preferowane przez wielu rolników. Niezależnie od tego, czy
prowadzisz małe gospodarstwo
rolne, czy duże, narzędzie do
zarządzania – takie jak Agrinavia – zapewnia wydajną pracę.
Stale opracowywane są nowe
urządzenia i rozwiązania, aby
rolnik mógł zoptymalizować
gospodarstwo. Współpraca
z partnerami zewnętrznymi
jest priorytetową częścią prac
rozwojowych.

CLAAS TELEMATICS jest
seryjnie montowany w wielu ciągnikach, kombajnach
i sieczkarniach CLAAS, aby
stale pobierać i rejestrować
dane robocze, ślady i dane
dotyczące plonów z podłączonych maszyn. Wszystkie
dane są przesyłane przez sieć
telefonii komórkowej z maszyn na serwer, na którym
są przetwarzane i przechowywane. Dodatkowy moduł
„Automatyczna dokumentacja” samoczynnie przypisuje zarejestrowane dane do
właściwych pól. Informacje
można przeglądać i analizować
online w czasie rzeczywistym
lub retrospektywnie za pośrednictwem strony internetowej
TELEMATICS przy pomocy
komputera PC, laptopa lub
smartfona w gospodarstwie.
Można też eksportować dane
do dowolnego popularnego
oprogramowania do zarządzania gospodarstwem. Wszyscy
użytkownicy TELEMATICS
mają pełną kontrolę nad informacjami dotyczącymi swojego
gospodarstwa, ponieważ dane
maszyny i dane agronomiczne
są rejestrowane i przechowywane dopiero po wyrażeniu
zgody przez klienta.
Źródło: CLAAS
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Jolanta Malinowska-Kłos

Kluczowe zmiany w sieci dealerskiej John Deere
Dealer Jutra 3.0 – biznes na nowym, wyższym poziomie.
Na terytorium Polski aktywnych będzie sześciu autoryzowanych dealerów.
Zmiany w sieci dealerskiej,
które John Deere sukcesywnie
wprowadza wynikają z potrzeby wniesienia usług na
jeszcze wyższy poziom oraz
poszerzenia dostępności najnowocześniejszych technologii.
Jest to klucz do rozwoju biznesów klientów amerykańskiego
producenta maszyn rolniczych.
Równie ważną rolę w codziennym wsparciu odgrywać będzie doświadczona i wysoko
wykwalifikowana kadra, której
doradztwo ma mieć jeszcze
większy wpływ. Dlatego też
ostatnie miesiące to czas intensywnej pracy, analiz oraz
rozmów z partnerami, czego
efektem jest reorganizacja sieci, która od 1 listopada 2021r.

prezentować się będzie się
następująco:
• Wanicki Serwis – terytorium województwa małopolskiego, podkarpackiego,
świętokrzyskiego, śląskiego oraz wybrane obszary
województw lubelskiego,
łódzkiego, mazowieckiego
i opolskiego
• Fricke Maszyny Rolnicze –
terytorium województwa
warmińsko – mazurskiego,
podlaskiego oraz wybrane obszary województwa
lubelskiego
• Agro-Efekt – terytorium województwa dolnośląskiego,
opolskiego oraz wybrane obszary województw wielkopolskiego i lubuskiego
• Rol-Brat – terytorium województwa mazowieckiego
• Ag ro - Sieć Masz y ny

– terytorium województw
pomorskiego, kujawsko
– pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wybrane obszary województw
lubuskiego, wielkopolskiego
i mazowieckiego
• Małolepszy Group – terytorium województwa
łódzkiego oraz wybrane
obszary województw śląskiego i świętokrzyskiego
Wkrótce za pomocą własnych kanałów informacyjnych o szczegółach, w tym
lokalizacji poszczególnych
oddziałów, poinformują sami
dealerzy.
Dealer Jutra 3.0 – biznes na
nowym, wyższym poziomie
Strategia Dealer Jutra
3.0 wdrażana jest od roku
w Polsce i zakłada wzmocnienie sieci dealerskiej w Polsce

i utworzenie struktur oddziałów, które rolnikom i przedsiębiorcom pozwolą poczynić
znaczne postępy w prowadzeniu biznesu przy wykorzystaniu cyfryzacji, maszyn
najwyższej klasy oraz zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
Dla John Deere zachodzące zmiany to element strategii Dealer Jutra 3.0, będącego
odpowiedzią na dynamicznie
zmieniającą się rzeczywistość.
Rolnicy stojąc przed podjęciem
strategicznych, rozwojowych
decyzji będą posiłkować się
wiedzą opartą o zaawansowane rozwiązania rolnictwa
precyzyjnego.
- Chcemy wyprzedzać oczekiwania naszych klientów
i wspólnie wyznaczać kierunek. Nasza sieć dealerska po

zmianach pomoże sprostać
oczekiwaniom obecnych
i przyszłych klientów John
Deere. Rolnicy otrzymają
jeszcze większe wsparcie eksperckie oraz gwarancję jeszcze
sprawniejszej i szybszej reakcji

dzięki rozbudowanemu zakresowi działań oraz poszerzonej
specjalizacji – mówi Piotr Iżynier z John Deere Polska.

Źródło: John Deere Polska
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