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Inteligentne rozwiązania w centrum rozwoju.

Firma Valtra kończy
w 2021 roku 70 lat i zamierza świętować swoją rocznicę na różne sposoby i przez
cały rok. Siedemdziesiąt lat
temu koncentrowano się na
mechanizacji rolnictwa, natomiast dzisiaj punkt ciężkości przesunął się na poprawę
bezpieczeństwa pracy, rozwój
gospodarstw rolnych i sukces
przedsiębiorstw wiejskich.
Valtra, znana dawniej pod
nazwą Valmet, rozpoczęła
seryjną produkcję ciągników w 1951 roku w Jyväskylä w Finlandii. Pierwszym

modelem był Valmet 15, który,
jak sama nazwa wskazuje, miał
15 koni mechanicznych i został
zaprojektowany tak, aby zastąpić konia w małym gospodarstwie. Od samego początku
zwracano uwagę na potrzeby
klientów i wprowadzono rozwiązania konstrukcyjne, z których Valtra jest nadal znana.
– Postęp, który rozpoczął
się 70 lat temu, wciąż trwa
i nabiera tempa. Dzięki wytrwałej pracy nad rozwojem
produktów stworzyliśmy już
piątą generację ciągników. Teraz nasi klienci oczekują od

firmy Valtra inteligentnych
rozwiązań. Realizujemy duże
inwestycje w naszej fabryce
w Suolahti w Finlandii. […].
– mówi dyrektor zarządzający
Jari Rautjärvi.
Firma Valtra zawsze utrzymywała szczególnie bliskie relacje
ze swoimi klientami. Na początku lat 90-tych wprowadzono
system zamówień klienckich.
Oznaczało to, że ciągników nie
produkowano w fabryce na magazyn, ale każdy budowano dla
konkretnego klienta.
Klienci byli integralną częścią procesu opracowywania

ciągników czwartej generacji
oraz wielokrotnie nagradzanego podłokietnika SmartTouch. Zarówno urządzenia
4. generacji, jak i łatwy w obsłudze SmartTouch stały się
bestsellerami, zdobywając
niewiarygodną liczbę nagród branżowych. Dzisiaj
ukierunkowanie firmy Valtra na klienta przejawia się
w szerokiej gamie dostępnych
akcesoriów i wariantów, jak
również w opcji Unlimited
Studio, gdzie 1 na 3 ciągniki produkowane w fabryce
w Suolahti dostosowuje się

obecnie do dokładnej specyfikacji klienta. Podejście skoncentrowane na kliencie można
również zauważyć w rozwoju
usług serwisowych i cyfrowych
takich jak Valtra Connect.
Co nas czeka w najbliższym
czasie? Nowe regulacje, na
przykład Europejski Zielony
Ład, globalne standardy środowiskowe oraz zmiany warunków pogodowych i rolnych
stawiają przed rolnikami nowe
wyzwania. Nasi klienci potrzebują inteligentnych maszyn
i bezproblemowego transferu
danych pomiędzy maszynami
a oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem.
Rozwiązania firmy Valtra –
takie jak SmartTouch, automatyczne prowadzenie Valtra
Guide i usługi inteligentnego rolnictwa takie jak Valtra
Connect – pomagają rolnikom
osiągnąć te cele – wyjaśnia
Mikko Lehikoinen, dyrektor
ds. marketingu. – Udział inteligentnych rozwiązań szybko
rośnie, a Valtra stoi na czele
tego ruchu.
Kluczowym elementem obsługi klienta są profesjonalne
usługi serwisowe, zaopatrzenie
w części zamienne i sprzedaż
ciągników. Valtra aktywnie
rozwija swoją sieć dystrybucji.
Aby uczcić swoją 70. rocznicę, Valtra wyprodukuje
70 specjalnie wyposażonych
ciągników „Limited Redition”.
Te rocznicowe modele są dostępne w serii T (od T174e do
T254) i będą sprzedawane na
całym świecie.
Specjalnie wyposażone jubileuszowe modele wykończono metalicznym lakierem
w kolorze głębokiej czerwieni
przypominającej o korzeniach
firmy Valtra sprzed 70 lat.
Kolor czerwony przewija się
również w detalach ciągnika, w tym w szwach skórzanej tapicerki i w oświetleniu
wnętrza. Jubileuszowy model
zdobią czarne felgi i plakietka
z nazwą „Limited Redition”.
Źródło: Valtra
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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FIRMOWE HITY ROKU
2021 PRZYZNANE

Ewa Lamejko i Martyna Wiśniewska CN NIDZICA

Jerzy Malec Prezes AGRO SEED

Miano FIRMOWY HIT ROKU 2021
w kategorii – Najlepsze Produkty Rolnicze, uzyskały:
– Odmiana kukurydzy – GS 240 (FAO 240)
Agro Seed Spółka z o.o.
– Siatka do pras rolujących – BEZANET Premium
BEZALIN S.A.
– Ekologiczny SZNUREK do maszyn rolniczych
BEZALIN S.A.

Krzysztof Jazowy - Prezes Zarządu BEZALIN SA

Marek Luty Dyr. Zarządu Marketingu i Rozwoju Produktu HR STRZELCE

– Środek poprawiający właściwości gleby – SUBORG
Bio-Med Sp. z o.o.
– Regionalne odmiany ziemniaków
„CENTRALA NASIENNA” Sp. z o.o. Nidzica
– Odmiana jęczmienia jarego – FARMER
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
– Siewnik – AUROCK 6000 RC
KUHN - Maszyny Rolnicze sp. z o.o.

Artur Szymczak Dyr. KUHN Maszyny Rolnicze

– Odmiana pszenicy jarej – MHR Jutrzenka (A)
Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
Paweł Cholewik Dyrektor Ds. Sprzedaży BEZALIN SA

– Odmiana kukurydzy – CELONG (FAO 250)
OSEVA Polska Sp. z o.o.
– Odmiana kukurydzy – Tipico (FAO 230)
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.
– Wczesna odmiana soi (ooo+++) – Abaca
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.

Odmiana MHR Jutrzenka (A)

Emilia Fink-Podyma SAATBAU Polska

Bartosz Wiewióra i Leonard Sikora BIO-MED - Twórcy SUBORGA

Wacław Erdmann Prezes Oseva Polska

Kukurydza Tipico SAATBAU Polska

Nowe strategie ochrony roślin
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Podsumowanie 61 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB.

W dniach 10-12 lutego
2021 r. w Poznaniu odbyła się
Konferencja Ochrony Roślin –
61. Sesja Naukowa Instytutu
Ochrony Roślin – PIB.
Tegoroczna Sesja była poświęcona przede wszystkim
praktycznym aspektom wdrożenia strategii unijnych: „Strategii na rzecz bioróżnorodności”
oraz „Od pola do stołu”. Po raz
pierwszy Sesja była w całości
zrealizowania online.
Podczas otwarcia konferencji, wystąpili: Marek Mrówczyński, Dyrektor IOR – PIB,
Anna Gembicka, Sekretarz

Stanu w MRiRW, Giuseppe
Stancanelli, przedstawiciel
EFSA Parma oraz Jan Krzysztof
Ardanowski, Przewodniczący
Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. W drugiej części
dnia swoje prelekcje wygłosili:
Michał Rzytki, Dyrektor Departamentu Jakości Żywności
i Bezpieczeństwa Produkcji
Roślinnej MRiRW, Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska
MRiRW, Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor GIORiN Warszawa, Katarzyna

Floryanowicz-Czekalska, GIS
Warszawa.
Zaprezentowano także serię jubileuszowych znaczków
pocztowych wydanych przez
Pocztę Polską z okazji 70-lecia
Instytutu Ochrony Roślin.
Tego dnia odbyły się także
dwa panele dyskusyjne: Panel
PIORiN „Innowacje w urzędowej kontroli dla rozwoju
rolnictwa i sektora rolno-spożywczego” oraz panel „Metody
biologiczne”.
Następny dzień obrad zapoczątkowała sesja posterowa
– 80 interesujących posterów

zaprezentowanych w całości
online. Następnie rozpoczął
się cykl wykładów, m.in. na
takie tematy, jak: „Wybrane
zagadnienia Programu Wieloletniego IOR – PIB na lata
2016/2020”, Herbologia, Fitopatologia, Entomologia.
Odbyły się także dwa fora
dyskusyjne: Forum Nauka/
Doradztwo/Praktyka „Wspomaganie decyzji w ochronie
roślin rolniczych i ogrodniczych“ oraz Forum Ekologia
„Strategie KE a ochrona roślin
w produkcji ekologicznej“.
Ostatni dzień był poświęcony referatom. W programie
znalazły się: Forum Adiuwantów „Adiuwanty drogą do
redukcji chemii w ochronie
roślin” oraz Forum Nasienne „Hodowla i wykorzystanie
odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne
i abiotyczne”, które zakończyły
się ciekawą, burzliwą dyskusją.
Ostatnim punktem programu tegorocznej Konferencji
Ochrony Roślin było podsumowanie wydarzenia, które

zaprezentował prof. Marek
Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu.
W wydarzeniu, które po
raz pierwszy było realizowane zdalnie, za pośrednictwem platformy PINE, wzięło
udział ponad 560 uczestników.
Otwarcie Konferencji, jej podsumowanie oraz część obrad
były także transmitowane live
w formule otwartej (na Facebooku i w YouTube). Łącznie
streamy dotarły do prawie
19000 odbiorców, a wszystkie
wydarzenia związane z konferencją realizowane w social
mediach miały łączny zasięg
prawie 39000.
Podsumowując jubileuszową
Konferencję Ochrony Roślin –
61 Sesję Naukową IOR - PIB,
prof. dr hab. Marek Mrówczyński podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny
udział w tym naukowym
wydarzeniu, za liczne wystąpienia i konstruktywne dyskusje. Podkreślił, że ogromnym
wyzwaniem organizacyjnym

była realizacja Sesji w formule
online.
– Sytuacja epidemiczna zmusiła nas do wdrożenia nowych
rozwiązań i do organizacji
Konferencji online. Okazuje
się, że świat nauki jest gotowy na tego rodzaju spotkania
i chętnie bierze udział także
w dysputach zdalnych. Dlatego w przyszłorocznej edycji
rozważymy formę mieszaną.
Mamy bowiem nadzieję, że
epidemia się skończy i będziemy znów mogli się spotkać na
wykładach, ale i podczas rozmów kuluarowych, na 62. Sesji Naukowej IOR – PIB, na
którą zapraszam w dniach
16-18 lutego 2022 roku – podsumował prof. dr hab. Marek
Mrówczyński.
Materiały filmowe z Konferencji są udostępnione na
kanale YouTube Instytutu
Ochrony Roślin. https://www.
snior.pl/
Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Król na polu buraka

Podstawa do budowy skutecznych rozwiązań
na chwasty w buraku
Elastyczność w wyborze terminu, dawki
i mieszanek zbiornikowych
Skuteczność działania przed- i powschodowo
Bezpieczeństwo dla roślin uprawnych

UPL Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Poprawa żywienia dzięki zwiększeniu jakości i dostępu do żywności.

Bayer działa na rzecz nauki
poprzez ścisłą współpracę
z ekspertami wykorzystującymi platformę opartą na algorytmach sztucznej inteligencji,
która pozwala konstruować

białka spożywcze. W ten sposób możliwa jest pomoc setkom milionów ludzi na całym
świecie, którzy cierpią z powodu alergii pokarmowych – na
przykład na gluten. Wspólnie

z innymi liderami branży, program Leaps by Bayer pozwolił
na sfinansowanie badań prowadzonych przez firmę biotechnologiczną Ukko, której
misją jest eliminacja tych

problemów zdrowotnych.
Dzięki ulepszonym białkom,
które zaprojektowano specjalnie z myślą o osobach z celiakią i innymi uczuleniami na
gluten, piekarnie mogą piec
pyszne pieczywo, które może
jeść bezpiecznie każdy. Ponadto, rolnicy mogliby skorzystać
z możliwości sprzedaży pszenicy o rożnych cechach – po
atrakcyjniejszej cenie.
Unfold – podmiot utworzony wspólnie przez Leaps
by Bayer i spółkę Temasek –
koncentruje się na opracowaniu innowacyjnych odmian
warzyw dostosowanych do
potrzeb rolnictwa wertykalnego, które zapewnią optymalną
jakość i wydajność plonów.
Dzięki dostępowi do unikalnych zasobów genetycznych
Bayer, Unfold może skupić
się zarówno na uwolnieniu,
potencjału genetycznego
rolnictwa wertykalnego poprzez opracowanie nowych
odmian nasion, jak również

na doradztwie agronomicznym
dostosowanym do unikalnego środowiska gospodarstw
wertykalnych. Inwestycja
w Unfold zwiększa dostęp do
świeżych owoców i warzyw,
wspierając zrównoważoną,
w pełni lokalną produkcję
i odpowiadając na wyzwania
związane z bezpieczeństwem
żywnościowym, przed którymi
stoją powiększające się populacje miast.
– Wszyscy w Bayer wierzymy, że każda inwestycja w innowacje powinna być również
inwestycją w zrównoważony
rozwój – dodaje Bob Reiter –
toteż wciąż poszukujemy partnerów z różnych sektorów na
całym świecie, aby zrealizować naszą wizję „Health for
all, hunger for none”. Innowacja to ciągły cykl poszukiwań, odkrywania, testowania
i tworzenia – kontynuuje Bob
Reiter – a my nie mamy najmniejszych wątpliwości, że
postęp można osiągnąć tylko

wtedy, gdy wykorzystamy innowacyjne pomysły w dążeniu
do zmian.
Program Future of Farming
Dialogue przyciąga wielu uznanych na arenie międzynarodowej prelegentów i osobowości
ze środowisk akademickich,
przemysłu i mediów. Dyskusja
koncentruje się na sposobach
konstruowania odporniejszych
systemów żywnościowych,
szybszym wdrażaniu innowacji
opartych na zrównoważonym
rozwoju oraz opracowywaniu
nowych modeli biznesowych,
które mogą przynieść rolnikom liczne korzyści w efekcie
zaangażowania w dobrostan
ekosystemu.
Bayer zapowiada dalszą realizację programu Future of
Farming, by poprzez organizację wirtualnych wydarzeń
przez cały rok 2021 prowadzić
dialog o przyszłości rolnictwa.
Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Komunikat
prasowy
KE
Komisja publikuje zalecenia dotyczące krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej
polityki rolnej.
Wspomniane plany strategiczne, stanowiące kluczowy
element reformy WPR, będą
określać, w jaki sposób każde państwo członkowskie będzie korzystać z instrumentów
WPR w oparciu o analizę jego
warunków i potrzeb oraz z myślą o osiągnięciu celów szczegółowych WPR, a także celów
Europejskiego Zielonego Ładu.
Komisja przedstawiła zalecenia dla każdego państwa
członkowskiego w oparciu
o analizę jego sektora rolnego
i obszarów wiejskich. Zalecenia te są powiązane z dziewięcioma celami szczegółowymi
WPR, które dotyczą wyzwań
środowiskowych, społecznych
i gospodarczych, oraz z przekrojowym celem w zakresie
wiedzy i innowacji.
W zaleceniach uwzględniono ambicje Europejskiego Zielonego Ładu, a w szczególności
sześć określonych ilościowo

celów strategii „od pola do
stołu” oraz celów w zakresie
różnorodności biologicznej.
Zalecenia mają wskazać kierunek, jaki należy przyjąć w planach strategicznych WPR, aby
zrealizować te cele dzięki określeniu kluczowych problemów,
którymi państwa członkowskie
muszą się zająć, oraz sposobów
ich rozwiązania. Z tego względu w zaleceniach przedstawiono również aktualną sytuację
pod względem realizacji celów
Zielonego Ładu.
Aby osiągnąć cel dotyczący
upraw ekologicznych na poziomie 25 proc., Komisja zaleciła
większości państw członkowskich, aby opracowały niezbędne struktury łańcucha
dostaw żywności, określiły
lokalny potencjał produkcji
ekologicznej, propagowały
konsumpcję produktów ekologicznych i zapewniły wsparcie
na rzecz przejścia na rolnictwo

ekologiczne i jego utrzymania
w ramach programów rozwoju
obszarów wiejskich.
Ponadto w odniesieniu do
celów WPR związanych ze
zwiększaniem konkurencyjności i przyciąganiem młodych
rolników Komisja zaleca wielu państwom członkowskim,
aby ułatwiły one dostęp do
finansowania, na przykład poprzez szersze wykorzystanie
instrumentów finansowych
dostępnych w ramach rozwoju
obszarów wiejskich
Innym przykładem jest ograniczenie stosowania pestycydów i związanego z nimi
ryzyka. Komisja zaleca państwom członkowskim działanie na rzecz zrównoważonego
stosowania pestycydów poprzez
zapewnienie wprowadzenia
integrowanej ochrony roślin.
W ramach integrowanej ochrony roślin kładzie się nacisk na
uzyskanie zdrowych plonów

przy minimalnym zakłóceniu
funkcjonowania ekosystemu
rolniczego i zachęca się do stosowania naturalnych sposobów
zwalczania szkodników. Zalecenia wskazują również na
potrzebę podniesienia wartości produktów rolnych na poziomie produkcji pierwotnej
poprzez stosowanie oznaczeń
geograficznych lub tworzenie
lokalnych i regionalnych łańcuchów dostaw.
Kontekst
Zorganizowany dialog między Komisją a państwami
członkowskimi został zainicjowany po opublikowaniu w maju
2020 r. strategii „od pola do
stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej. Te dwie
strategie zostały przedstawione w kontekście Europejskiego
Zielonego Ładu, aby umożliwić
transformację w kierunku większego zrównoważenia naszych
systemów żywnościowych

i zająć się kluczowymi czynnikami prowadzącymi do
utraty różnorodności biologicznej. Obejmują one cele,
które mają zostać osiągnięte
do 2030 r., polegające na ograniczeniu o 50 proc. stosowania pestycydów i związanego
z nimi ryzyka, ograniczeniu
o co najmniej 20 proc. stosowania nawozów, ograniczeniu
o 50 proc. sprzedaży środków
przeciwdrobnoustrojowych stosowanych u zwierząt gospodarskich i w akwakulturze,
a także objęciu 25 proc. użytków rolnych uprawami ekologicznymi oraz zapewnieniu
100 proc. dostępu do szybkich
sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich do 2025 r.
W 2018 r. Komisja przedstawiła wnioski dotyczące reformy
WPR wprowadzające bardziej
elastyczne podejście oparte na
wynikach, które uwzględnia
lokalne warunki i potrzeby,

a jednocześnie podnosi ambicje na szczeblu UE w zakresie
zrównoważonego rozwoju.
Nowa WPR opiera się na dziewięciu celach, według których
państwa UE opracowują swoje
plany strategiczne WPR.
Parlament Europejski i Rada
uzgodniły swoje stanowiska negocjacyjne w sprawie reformy
WPR odpowiednio 23 i 21 października 2020 r., co umożliwiło
rozpoczęcie rozmów trójstronnych 10 listopada 2020 r. Komisja jest zdecydowana odgrywać
w pełni swoją rolę w negocjacjach trójstronnych dotyczących
WPR jako uczciwy pośrednik
między współprawodawcami
oraz jako siła napędowa na rzecz
bardziej zrównoważonego rolnictwa, aby osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu.
Źródło: Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce,
Marta Angrocka-Krawczyk
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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ANWIL S.A. w programach akceleracji
Innowacyjne rozwiązania podstawą dalszego rozwoju.
ANWIL S.A. prowadzi działania strategiczne w zakresie
poszukiwania narzędzi pozyskiwania innowacyjnych projektów wspierających działalność
przedsiębiorstwa. W związku
z realizacją swoich celów chemiczna spółka z Grupy ORLEN
bierze udział w programach
akceleracji. Są to mechanizmy
łączące odbiorców zaawansowanych technologii oraz startupy.
Tworzenie portfela innowacyjnych projektów odbywa się
w ANWILU poprzez pilotażowy
udział w dwóch programach
jednocześnie. Są to - program
akceleracyjny współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020 oraz program akceleracyjny afiliowany przez

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Enterprise Forum
Central & Eastern Europe.
- ANWIL S.A. jest jednym
z wiodących przedsiębiorstw
sektora chemicznego w Polsce.
W naszej codziennej pracy szukamy nowych, nieszablonowych
rozwiązań. Traktujemy je jako
wyzwania i szanse, a kluczem
do osiągnięcia sukcesu są dla
nas między innymi inwestycje
i rozwój. Postanowiliśmy podjąć działania, których celem będzie pozyskanie innowacyjnych
projektów, które w przyszłości
będą wspierały i wyróżniały działalność naszej spółki.
Obszary i zagadnienia, które
budzą nasze zainteresowanie
to przede wszystkim energia,
przemysł 4.0, marketing technologiczny oraz zrównoważony
rozwój i zarządzanie odpadami.

Połączenie doświadczenia i zaplecza produkcyjnego ANWILU
wraz z młodymi, kreatywnymi podmiotami to gwarancja
wypracowania optymalnych,
a przede wszystkim ciekawych
i nietuzinkowych rozwiązań –
powiedziała Agnieszka Żyro,
Prezes Zarządu ANWIL S.A.
Ideą obu projektów akceleracyjnych jest poszukiwanie wśród
rozwiązań oferowanych przez
młode spółki technologiczne
innowacyjnych pomysłów, odpowiadających na wyzwania
zidentyfikowane przez doświadczone rynkowo i biznesowo
przedsiębiorstwa, takie jak na
przykład ANWIL S.A. Celem
współpracy zaangażowanych
podmiotów jest doprecyzowanie
i rozwijanie dedykowanego modelu biznesowego przy wsparciu doświadczonych mentorów

i doradców. Taki model współpracy wspiera budowanie relacji
między dużymi firmami i startupami, dając jednocześnie elastyczność i stosunkowo krótkie
terminy w zakresie opracowania dedykowanych rozwiązań
ze strony młodych spółek oraz
wsparcie w dalszym rozwoju
startupów. Walorem realizacji
programów otwartych innowacji jest też znaczący potencjał organizacyjny i finansowy
dużych firm do optymalnego
wdrażania opracowywanych
innowacyjnych rozwiązań.
Zakończenie pierwszego pilotażu, w ramach realizowanych
w ANWILU programów, planowane jest na pierwszy kwartał
2021 r.
Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Działania edukacyjne Bayer
Kampania „Grunt to Zrównoważenie”.

Długoletnia kampania edukacyjna Bayer „Grunt to Bezpieczeństwo“ przekształca się
w inicjatywę „Grunt to Zrównoważenie“, by podkreślić
spójność z globalnymi celami
firmy Bayer. Wraz z nową nazwą, kampania zyskuje zasięg
międzynarodowy. Będzie stanowić „parasol“ obejmujący różnorodne działania edukacyjne
związane z rolnictwem zrównoważonym, adresowane do rolników z Czech, Słowacji, Litwy,
Łotwy i Estonii. Wspólna marka
przyczyni się do zwiększenia
widoczności i rozpoznawalności
działań Bayer na rzecz rolnictwa zrównoważonego. Pozwoli
także dotrzeć do większej liczby
bezpośrednich odbiorców akcji
edukacyjnych firmy – rolników.
Bayer co roku realizuje różnorodne działania edukacyjne
z zakresu prawidłowych, odpowiedzialnych praktyk rolnych.
Tematami wiodącymi były dotychczas m.in. dobór środków

ochrony osobistej, stosowanie oryginalnych produktów
ochrony roślin, jakość plonów
i zachowanie dopuszczalnych
poziomów pozostałości, bioróżnorodność czy sposoby radzenia sobie z suszą i zmianami
klimatycznymi. Opracowaniem
podstaw merytorycznych dla
poszczególnych odsłon kampanii zajmują się naukowcy – najlepsi krajowi specjaliści w danej
dziedzinie. Pozwala to dotrzeć
ze sprawdzoną wiedzą rolniczą
nie tylko do gospodarstw, ale
także do przyszłych rolników,
sadowników i ogrodników.
Jako „spadkobierca“ akcji
„Grunt to Bezpieczeństwo“,
kampania „Grunt to Zrównoważenie“ porusza, konsekwentnie,
już 9. z kolei temat z zakresu bezpiecznego stosowania środków
ochrony roślin oraz rolnictwa
zrównoważonego. W 2021 roku,
bazując na dotychczasowych
doświadczeniach, Dział Crop
Science firmy Bayer kontynuuje

edukację o zmianach klimatu
i ich wpływie na rolnictwo.
„Tegoroczna odsłona kampanii rozwija temat rolnictwa
zrównoważonego, koncentrując
się na zmianach klimatycznych
– mówi dr Michał Krysiak, Agriculture Sustainability Manager,
Bayer. Wpisuje się to w strategię
rozwoju kampanii pod nowym
szyldem „Grunt to Zrównoważenie“. Poprzez zmianę nazwy
kampanii chcemy zwrócić uwagę na istotę rolnictwa zrównoważonego. Bezpieczeństwo
i wydajność produkcji rolnej
zależą dziś przede wszystkim
od stanu zasobów naturalnych.
Zmiany klimatu mają realny
wpływ na rolnictwo. Stawiając
rolnictwo zrównoważone w centrum naszej inicjatywy, chcemy
pokazywać w jaki sposób działalność rolnicza może zapewnić
wydajną produkcję bezpiecznej
żywności oraz stabilne dochody
rolników, bez nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych.
Bayer Forward Farm
„Grunt to Zrównoważenie“ to
niejedyne działanie, w ramach
którego firma Bayer w namacalny sposób podkreśla istotną
rolę rolnictwa zrównoważonego.
To, jak wygląda jego wdrażanie w praktyce, prezentować będzie także Bayer Forward Farm.
Gospodarstwa działające w ramach międzynarodowej platformy Bayer Forward Farming

zobowiązane są do stosowania
najnowszych technologii i najlepszych praktyk, pomagających
ograniczać wpływ produkcji
rolnej na środowisko, w tym
zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Ale to nie wszystko
– mają one wspierać ochronę
zasobów naturalnych, a także
promować różnorodność biologiczną. Korzystają w tym zakresie z merytorycznego doradztwa
ekspertów firmy Bayer, a także współpracują z ośrodkami
naukowymi w celu wdrażania rozwiązań dla rolnictwa
zrównoważonego.
W październiku 2020 roku
do globalnej sieci zrównoważonych gospodarstw rolnych
Bayer Forward Farm dołączyło
pierwsze gospodarstwo w Polsce, położone w miejscowości
Kaszewy, w pobliżu Kutna.
Gospodarstwo jest zarządzane z użyciem kompleksowych,
innowacyjnych rozwiązań dla
rolnictwa zrównoważonego.
Dzięki temu umożliwia demonstrowanie rozumienia rolnictwa
zrównoważonego przez Bayer
w praktyce. W 2021 roku w ramach inicjatwy Bayer Forward
Farm firma skoncentruje się m.
in. na ograniczaniu śladu węglowego w produkcji rolnej.
Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Silny gracz na rynku

Rosną udziały CIECH w krajowym rynku środków ochrony roślin

Udziały CIECH Sarzyna
w krajowym rynku wzrosły
w 2020 roku do 6,1 proc.,
z 4,8 proc. rok wcześniej Wartość sprzedaży spółki należącej
do Grupy CIECH, wzrosła na
polskim rynku o ponad 30 proc.
w ujęciu rocznym, a wielkość

całego rynku środków ochrony roślin przekroczyła 2,7 mld
zł. CIECH Sarzyna zanotował
wzrosty w kluczowych segmentach rynkowych: herbicydów
zbożowych, fungicydach zbożowych i rzepaczanych oraz
herbicydach przeznaczonych

do ochrony kukurydzy.
Udział flagowych produktów
CIECH Sarzyna – marki CHWASTOX® – wzrósł wartościowo
w 2020 roku w kategorii herbicydów zbożowych do 17,1 proc.
z 14,0 proc. rok wcześniej. To
najpopularniejsza marka herbicydów wiosennych w Polsce,
oparta na substancji aktywnej
MCPA, produkowanej w jednej
z najnowocześniejszych i największych instalacji tego typu
na świecie.
CIECH Sarzyna zajmuje
obecnie trzecie miejsce w Polsce w kategorii producentów
herbicydów zbożowych, ale jest
liderem w sprzedaży środków
stosowanych wiosną na chwasty
dwuliścienne. To właśnie ten
rodzaj herbicydów reprezentuje

linia CHWASTOX®.
Spółka rozwija także inne
linie produktowe – rosną jej
udziały m.in. w fungicydach
rzepaczanych (w 2020 roku
wzrost udziału był niemal dwukrotny). Podobnie rosną udziały
CIECH Sarzyna w rynku herbicydów dla kukurydzy - jeszcze
2-3 lata temu CIECH Sarzyna
miała ok. 2-3 proc. udziału
w rynku, natomiast w 2020 roku
było to już 5,6 proc.
- Rynek środków ochrony roślin odrodził się dzięki m.in.
sprzyjającym warunkom pogodowym, ale my zebraliśmy
także owoce naszej pracy wykonanej w ostatnich kwartałach, takiej jak usprawnienie
procesów sprzedażowych czy
zintensyfikowanie działań

dotyczących rejestracji nowych produktów. W 2021 rok
wkroczyliśmy z pozytywnie
zakończoną sprzedażą przedsezonową i ambitnymi celami
rozwoju portfolio produktowego
o innowacyjne rozwiązania dla
nowoczesnego rolnictwa – mówi
Wojciech Babski, szef biznesu
Agro w Grupie CIECH.
Grupa CIECH nie ogranicza swojej działalności tylko
do rodzimego rynku środków
ochrony roślin. Obecnie dostarcza swoje produkty do blisko
50 krajów na trzech kontynentach i planuje w tym obszarze
dalszą ekspansję na kolejne
rynki. Obsługuje obecnie m.in.
rynek niemiecki, australijski,
tajski czy rosyjski, a przejęty
w 2018 roku Proplan działa

m.in. w Hiszpanii, Portugalii,
Włoszech, Ameryce Łacińskiej
oraz w północnej Afryce.
CIECH Sarzyna realizuje
obecnie największy w historii
firmy plan inwestycji w nowe
produkty. Zadanie to wspiera
nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe spółki, wyróżnione prestiżową certyfikacją
„GLP” (ang. Good Laboratory
Practice) – „Dobra Praktyka Laboratoryjna”. Ważnym elementem konsekwentnego rozwoju
oferty CIECH Sarzyna o nowe
produkty dla rolnictwa jest
również oferowanie klientom
pełnych programów ochrony
roślin dla kluczowych upraw.

To kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.
Niemal równocześnie z poszerzeniem oferty nawozowej,
spółka znana dotychczas jako
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”
Sp. z o.o., będzie prowadzić
działalność pod marką Grupy Azoty jako Grupa Azoty
„Fosfory” sp. z o.o..
Fosfarm to linia nawozów
wieloskładnikowych produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
w tym gospodarki o obiegu
zamkniętym. To nawozy
wzbogacone w wapń, magnez,
siarkę i mikroskładniki, tj.
miedź i cynk. Zawarty w nawozie fosfor, a także wapń,
magnez i mikroskładniki,
w całości pochodzą z zasobów odnawialnych.
- […]Konsekwentnie wspieramy rolników w osiąganiu ich
celów produkcyjnych. Wprowadzane przez nas nowe formuły nawozów umożliwiają
producentom rolnym dostosowywanie się do obowiązujących przepisów oraz wymogów
środowiskowych. […]. Z radością należy przyjąć również
fakt, że wraz z wprowadzeniem nowej linii produktów
możemy mówić o pełnej synergii z Grupą Azoty Fosfory.
Jak pokazują doświadczenia
ostatnich lat, konsekwentna
realizacja spójnej strategii

i polityki handlowej, którym
towarzyszą działania pod
wspólną marką, przynoszą
dobre efekty dla całej Grupy Azoty – mówi Tomasz
Hinc, Prezes Zarządu Grupy
Azoty S.A.
Nawozy linii Fosfarm zawierają azot amonowy, magnez
i siarkę, które ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny
– tzw. synergizm pierwiastków.
Zawarty w nawozach fosfor
jest rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie. Związki
fosforu rozpuszczalne w tych
dwóch substancjach wykazują
porównywalną skuteczność
niezależnie od terminu aplikacji, o ile są umieszczone
na odpowiedniej głębokości
w glebie.
- […].W ostatnim czasie
zintensyfikowaliśmy nasze
działania w kierunku wdrażania produktów zgodnych
z wymaganiami Europejskiego
Zielonego Ładu. Mam tu na
myśli produkt Pulrea+INu,
czyli mocznik z inhibitorem, który jest odpowiedzią
na wymagania Dyrektywy
NEC dotyczącej redukcji emisji
amoniaku do atmosfery. Co
istotne, stosowanie mocznika
z inhibitorami będzie obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia
2021 r., a w naszej ofercie jest
dostępny już od kilku miesięcy
– mówi Witold Szczypiński,
Wiceprezes Zarządu Grupy
Azoty S.A.

Na początku na rynku dostępne będą dwa produkty:
Fosfarm 4-10-15 oraz Fosfarm
4-8-21.
- Tworząc linię Fosfarm, naszym celem było racjonalne
i efektywne wykorzystanie
składników pokarmowych
zawartych w nawozach.
Chcieliśmy uzyskać optymalny i dobry jakościowo plon,
ograniczając jednocześnie
zanieczyszczenie i chroniąc
potencjał produkcyjny środowiska. Ten cel był możliwy do
osiągnięcia m.in. dzięki współpracy w ramach całego segmentu Agro Grupy Azoty.
Kolejny krok jakim jest pełny
rebranding z pewnością pozwoli nam wykorzystać możliwości, jakie daje nam to, że
jesteśmy częścią Grupy Azoty
– mówi Wojciech Dawidziuk,
Prezes Zarządu Grupy Azoty
Fosfory.
Nawozy linii Fosfarm będą
dostępne w sprzedaży w opakowaniach typu big bag 500 kg
oraz w workach 50 kg na palecie. Produkt pojawi się na
rynku już w marcu 2021 r. Nawozy Fosfarm będzie można
kupić w autoryzowanej sieci
dystrybucji nawozów Grupy Azoty. Wykaz autoryzowanych dystrybutorów jest
dostępny m.in. na portalu
www.nawozy.eu oraz w czasopiśmie AGROlider.

Oferta nawozowa Grupy Azoty

Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Fosfarm to nowa linia nawozów wieloskładnikowych.
Grupa Azoty wprowadza
na rynek, opracowaną przez
REKLAMA

gdańską spółkę Grupy Azoty,
linię produktów Fosfarm, czyli

nowoczesnych i przyjaznych
dla środowiska nawozów NPK.

Źródło: GRUPA AZOTY
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Gdy mróz zniszczy uprawy
Przebieg pogody tej zimy napawa niepokojem
o stan upraw.
Na sporym obszarze kraju
temperatury znacznie się obniżyły, a nie wszędzie zalega
izolująca rośliny pokrywa
śnieżna. Może to doprowadzić
do wymarzania lub - gdy rośliny będą narażone na mroźne
wiatry - wysmalania upraw.
Szczególnie narażone mogą być
uprawy późno wysiane (listopad-grudzień), ale nie jest to
decydujący wyznacznik, bowiem wiele zależy od tego jaką
fazę rozwojową zdążyły osiągnąć przed nadejściem ochłodzenia oraz innych czynników
warunkujących prawidłowe
przezimowanie. Wszystko

to sprawia, że na ostateczną
ocenę stanu plantacji po zimie jest jeszcze za wcześnie.
Co zrobić, gdy jednak okaże
się, że uprawy zostały zniszczone i wymagają zastąpienia
innymi, a jesienią wykonano
ochronę herbicydową?
Większość herbicydów na
ogół rozkłada się w ciągu pełnego sezonu wegetacyjnego
i nie stwarza zagrożenia dla
upraw następczych. Jednak
w przypadku wcześniejszego
zlikwidowania wymarzniętej plantacji, w glebie wciąż
zalega preparat, który może
uszkodzić wysiewane wiosną

rośliny. W takich przypadkach
przed przystąpieniem do przesiewów zniszczonych upraw
należy dokonać wyboru rośliny następczej na podstawie wytycznych producenta
środka. Często nakazuje on
także wykonać dodatkowe
zabiegi agrotechniczne lub
odczekać określony czas od
zastosowania danego herbicydu jesienią. W niektórych
przypadkach (np. chlorotoluron + diflufenikan) producent
zastrzega, że nawet na roślinach dozwolonych do wysiewu
mogą pojawić się przemijające
odbarwienia na liściach.

Tabela 1. Zalecenia uprawowe po zlikwidowanych plantacjach zbóż ozimych.

Substancja czynna

Rośliny następcze po zlikwidowanej plantacji

chlorosulfuron

Przykładowy
herbicyd
Agrosulfuron
750 WG,
Glean 75 WG

chlorotoluron

Desperado 500 SC

chlorotoluron
+
diflufenikan

Snajper 600 SC

jęczmień jary, pszenica jara, ziemniaki lub
groch siewny
po wykonaniu 20 cm orki można uprawiać
jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę,
słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate,
rzepak jary oraz len. Nie uprawiać buraków
cukrowych

chlorotoluron
+
diflufenikan
+
pendimetalina

pszenica lub owies

Trinity 590 SC

po wykonaniu 20 cm orki mogą być uprawiane wszystkie rośliny, w przypadku uprawy
bezorkowej można uprawiać: jęczmień jary,
pszenicę jarą, ziemniak, groch, fasolę (z
wyjątkiem fasoli szparagowej)

diflufenikan

Difenikan 500 SC,
Legato 500 SC

nie można uprawiać buraków, grochu (na
lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw
cebulowych i roślin kapustnych. Pozostałe
rośliny można uprawiać po wykonaniu orki
na głębokość 20 cm

diflufenikan
+ florasulam
+
penoksulam

Bizon, Legion

po wykonaniu orki, można uprawiać pszenicę jarą i kukurydzę

flufenacet

Cevino 500 SC,
Inker 500 SC

flurochloridon

Racer 250 EC,
Vernal 250 EC

po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę
jarą, jęczmień jary, ziemniaki, kukurydzę
ziemniaki, zboża jare, kukurydzę, marchew,
pasternak, pietruszkę, seler, czosnek, bobik
i groch, natomiast nie uprawiać buraków,
gorczycy, rzepaku jarego, kapusty i innych
roślin z rodziny krzyżowych

halauksyfen
metylu
- Arylex

GF-2573

Cayman Pro
440 SC,
Ordago Pro 440 SC

po wykonaniu zabiegów uprawowych można
uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary,
lucernę, pomidor
po wykonaniu uprawy przedsiewnej można
uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, kukurydzę, ziemniaki, bobik, groch, koniczynę
czerwoną, lucernę, soję i słonecznik
po wykonaniu płytkiej uprawy gleby jęczmień
jary, pszenicę jarą, rzepak jary, ziemniaki,
bób i groch, po wykonaniu głębokiej orki
wszystkie rośliny

Picona

pszenica jara lub jęczmień jary, zaleca się
wykonać orkę na min. 15 cm

metrybuzyna
+ flufenacet

Expert met 56 WG

pendimetalina

Activus 400 SC,
Pendigan
Strong 400 SC

pendimetalina
+
diflufenikan
pendimetalina
+ pikolinafen

pszenica jara, jęczmień jary, kukurydza,
życica, rzepak jary, bobik, groch, słonecznik
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Rośliny zalecane do wysiewu na polach po zlikwidowanych plantacjach zbóż ozimych
zawiera tabela 1, a po rzepaku
ozimym – tabela 2. Przedstawione wytyczne zostały opracowane na podstawie etykiet

wybranych herbicydów, a należy pamiętać, że niestety nie
zawsze środki zawierające tę
samą substancję czynną mają
takie same zapisy w etykietach.
Wynika to m.in. z różnej zawartości tych substancji w preparatach czy też dozwolonej

dawki stosowania. Po szczegółowe informacje o koniecznych
zabiegach agrotechnicznych
oraz możliwych do uprawy
gatunkach następczych najlepiej sięgnąć do etykiety zastosowanego jesienią herbicydu.

Tabela 2. Zalecenia uprawowe po zlikwidowanych plantacjach rzepaku ozimego.
Substancja czynna
chlopyralid

Przykładowy herbicyd

Rośliny następcze po zlikwidowanej plantacji

Clap

rzepak jary
rzepak, zboża lub burak cukrowy oraz inne rośliny, w
których zaleca się stosowanie środków zawierających
tę s.cz.

Major 300 SL

chlopyralid
+ pikloram
+ aminopyralid

Astor 360 SL

rzepak jary, gorczycę, kapustę z rozsady, zboża lub
kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po jednym miesiącu
od zastosowania środka i po wykonaniu orki

chlomazon

Boa 480, Reaktor 360

bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę,
kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję,
rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń

cykloksydym

Focus Ultra 100 EC

rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek lub
inne rośliny dwuliścienne. Po upływie 4 tygodni od
zastosowania środka można uprawiać rośliny z rodziny
wiechlinowatych w tym kukurydzę oraz zboża i trawy

dimetenamid-P
+ chinomerak

Butisan Mix,
Butisan Pro

po upływie 4 miesięcy od zastosowania środka i po
wykonaniu orki co najmniej na głębokość 15 cm można
uprawiać zboża jare (z wyjątkiem pszenicy durum),
rzepak jary, groch i bobik

haloksyfop-P

Gallant Super 104 EC,
Perenal 104 EC

rośliny, w których zaleca się stosowanie środka lub inne
rośliny dwuliścienne. Po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka Gallant Super 104 EC można uprawiać
kukurydzę, a po upływie 2 miesięcy zboża

kletodym

Select Super 120 EC

rośliny, w których zaleca się stosować środek, lub inne
rośliny dwuliścienne

metazachlor

Metax 500 SC,
Raper 500 SC

po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość co najmniej
15 cm) można uprawiać rzepak jary, ziemniak, kukurydzę,
zboża jare lub rośliny kapustne

metazachlor
+ chinomerak

Butisan Star 416 SC,
Rapsan Plus

po wykonaniu orki o głębokości minimum 15 cm, można
uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, owies, ziemniak,
burak cukrowy, groch, bobik, rzepak jary, kukurydzę,
słonecznik oraz len

metazachlor
+
dimetenamid-P

Butisan Duo 400 EC,
Springbok

po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień
jary, groch, bobik, rzepak jary

metazachlor
+ napropamid
+ chlomazon

Colzor Sync Tec

po upływie 6 miesięcy od zastosowania środka i wykonaniu orki na głębokość co najmniej 20 cm na tym samym
polu można uprawiać: rzepak, groszek, ziemniaki, fasolę,
warzywa korzeniowe, po upływie 9 miesięcy - kukurydzę

napropamid

Devrinol 450 SC,
Baristo 500 SC

można uprawiać rośliny, do odchwaszczania których
zaleca się przedmiotowy środek ochrony roślin

Koban Pro 600 EC

po zastosowaniu odpowiedniej uprawki glebowej można
uprawiać zboża jare, burak cukrowy, groch, fasolę, a po
wykonaniu orki na głębokość 15 cm można uprawiać
takie rośliny jak: rzepak jary, kukurydza, słonecznik,
ziemniaki, łubin

petoksamid

propachizafop

propyzamid

Agil-S 100 EC,
Bosiak 100 EC

można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do
odchwaszczania których zaleca się środek

Prince 400 SC,
PPZ-400 SC

po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można
uprawiać sałatę. Ziemniaki, buraki, groch, fasolę, rzepak
jary, kukurydzę i lucernę można uprawiać po upływie
minimum 6 miesięcy od dnia wykonania zabiegu. Nie
uprawiać wiosną zbóż i traw. Zboża i trawy można
uprawiać po upływie 6-9 miesięcy od daty opryskiwania.
mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG – PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

JĘCZMIEŃ
JARY

Rubaszek
Wierny w plonowaniu!
• plonowanie powyżej wzorca w latach 2016-2018 w PDO (a1 i a2)
• rośliny średniej wysokości o najwyższej odporności na wyleganie
• wysoki status zdrowotny odmiany
• bardzo wysoka odporność na mączniaka
prawdziwego dzięki obecności genu Mlo

Rezus

NOWOŚĆ

Wzorowa jakość!
• bardzo wysoki potencjał plonowania:
PDO 2020 - A1 101 % wzorca, A2 101% wzorca
• wczesny termin dojrzewania, dobra tolerancja na okresowe
niedobory wody
• znakomita jakość zbieranego ziarna - bardzo duża masa 1000
ziarniaków, znakomite wyrównanie zbieranego ziarna

Brandon

NOWOŚĆ

Postaw na zdrowy plon!
• odmiana o bardzo dobrej zdrowotności • bardzo wysoka
odporność na zakwaszenie gleby - 6° w skali 9° (tylko dwie wśród
badanych odmian uzyskały tak wysoki wynik)
• wysoka zawartość białka w ziarnie
• posiada gen Mlo warunkujący odporność na mączniaka prawdziwego
• bardzo dobre właściwości ziarna przeznaczone na cele pastewne
i spożywcze

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

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

Jęczmień ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych.
Wybierają odmianę do siewu
warto przyjrzeć się wynikom
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które
dają rzetelną informację na temat odmian, w tym również
odmian jęczmienia jarego. Badane przez Coboru odmiany na
terenie całego kraju pozwalają
wyróżnić odmiany najlepiej
plonujące oraz takie które najlepiej sprawdzają się w danym
rejonie.
Jęczmień jary uprawiany
jest w głównej mierze na cele
paszowe – jako pasza dla trzody chlewnej, ale także na cale

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

www.hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

Wyrównanie
ziarna (%)

Ciemnobrunatna
plamistość (9o)

603 101 690

Rynchosporioza (9o)

662 202 376

Rdza jęczmienia (9o)

99-307 Strzelce,
ul. Główna 20

660 408 159

Plamistość siatkowa (9o)

696 056 514

Mączniak prawdziwy (9o)

Przedstawiciele regionalni:

Wyleganie (9o)

Grupa IHAR

Typu pastewnego
71,0
48,4
82
68,6
45,5
79
67,6
45,9
84
70,6
47,2
79
69,1
49,6
85
73,2
50,8
84
68,8
47,5
76
71,1
45,8
81
69,5
46,8
78
69,1
47,8
78
66,1
49,1
84
70,3
46,7
83
68,5
48,8
83
73,0
46,3
74
70,7
43,8
67
69,4
47,7
80
70,4
48,0
82
73,4
48,0
82
68,9
46,0
81
67,6
48,8
85
70,7
45,7
81
68,4
46,6
77
71,7
46,6
77
70,5
47,1
76
72,2
43,2
70
68,3
48,2
86
71,5
46,2
77
70,1
49,0
83
69,2
48,4
84
68,2
48,8
80
68,2
45,9
78
67,2
49,8
78
70,2
47,3
86
68,8
46,7
84
70,1
47,9
82
65,4
50,0
79
71,4
46,8
78
69,8
44,5
71
68,0
47,1
80
65,6
44,9
84
68,0
46,6
79
73,4
47,0
77
70,0
48,1
85
67,1
46,0
71
68,8
45,4
77
69,2
49,7
80
68,7
47,5
81
72,6
43,2
75
69,2
50,9
85
67,3
45,5
81
69,5
46,4
74
71,8
47,5
69

Wysokość
roślin (cm)

Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.

się połączyć jakość z plennością
dzięki czemu odmiany browarne z powodzeniem uprawiać
można na paszę.
Powierzchnia plantacji nasiennych jęczmienia jarego
w minionych latach ulegała zmianom. Od 15,6 tys ha
w roku 2012 do 8,8 tys. ha
w minionym roku 2020. Zwiększył się natomiast udział odmian z Krajowego rejestru
i wynosi obecnie 73%, przy
czym dominują tu odmiany
pastewne. Zmniejszył się natomiast udział odmian z Katalogu
Wspólnotowego (CCA) do 28%.

Zawartość białka

TEKSAS
niewymagający
RADEK
niezawodny
SUWEREN
odporny na suszę
OBEREK
dorodny
PODAREK
uniwersalny
LUPUS

63,4
61,7
61,3
63,3
62,5
65,0
61,2
63,5
63,5
60,9
59,7
62,3
61,7
65,3
63,4
62,1
62,0
63,4
60,6
60,8
62,9
61,5
62,7
63,0
63,7
59,8
63,2
62,2
63,2
60,5
60,2
59,9
60,8
60,5
63,0
57,9
62,8
60,1
61,8
60,2
59,6
65,0
62,3
57,7
61,5
61,7
61,4
63,7
61,1
59,3
64,3
63,4

Masa 1000 ziaren (g)

2020
2017
2016
2019
2011
2017
2019
2020
2021
2018
2012
2018
2018
2020
2020
2019
2018
2020
2012
2013
2019
2016
2016
2021
2021
2019
2020
2019
2018
2019
2019
2013
2020
2016
2018
2014
2021
2016
2015
2017
2019
2021
2018
2016
2014
2018
2014
2021
2013
2017
2021
2021

Plon ziarna a2
(dt/ ha)

Adwokat
Airway
Allianz
Avatar
Basic
Bente
Brandon
Brygitta
Burbon
Eldorado
Ella
Etolie
Farmer
Feedway
Fair
Forman
Ismena
Jovita
Kucyk
KWS Atrika
KWS Fantex
KWS Harris
KWS Vermont
Laser
Loxton
Lupus
Mariola
Mecenas
MHR Fajter
MHR Filar
MHR Krajan
Oberek
Pasjonat
Paustian
Pilote
Podarek
Poemat
Polonia Staropolska
Radek
Ramzes
Raptus
Rekrut
Rezus
Ringo
Rubaszek
Runner
Salome
Skytha
Soldo
Teksas
Trofeum
Wirtuoz

Doskonała odporność na wyleganie

Plon ziarna a1
(dt/ ha)

Odmiany

Wartość browarna

Niskie wymagania glebowe

jęczmienia jarego.
Wśród zarejestrowanych
znalazły się 4 odmiany browarne – Avus, KWS Jessie,
RGT Kepler i Schiwago oraz
8 odmian typu pastewnego
– Burbon, Laser, Loxton,
Poemat, Rekrut, Skytha,
Trofeum i Wirtuoz. Połowa
z nich to odmiany zagraniczne.
Nowe kreacje jęczmienia
jarego, wnoszą duży postęp
pod względem plenności jak
i odporności na choroby czy
wyleganie. Wysoki plon dają
obecnie zarówno odmiany pastewne, jak i browarne. Udało

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)
Rok rejestracji

Czołowa odmiana paszowa

spożywcze i browarne. Według
danych szacunkowych w ostatnich latach jęczmień jary uprawiano w Polsce na powierzchni
około 750 tys. ha (dane GUS).
Co stanowi około 11% w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek
zbożowych.
Aktualnie Krajowy rejestr
liczy 92 odmiany jęczmienia
jarego, w tym 28 typu browarnego i 64 typu pastewnego. Po
posiedzeniu Komisji ds. rejestracji zbóż jarych w styczniu
2021 r., do Krajowego rejestru
wpisano 12 nowych odmian
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70
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71
67
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72
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Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona
przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.
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Wyleganie (9o)

Mączniak
prawdziwy (9o)

Plamistość
siatkowa (9o)

Rdza jęczmienia (9o)

Rynchosporioza (9o)

Ciemnobrunatna
plamistość (9o)

Typu browarnego
67,7
47,5
82
70,9
52,1
86
71,1
49,8
86
70,4
48,9
79
67,7
48,0
81
69,7
45,7
77
69,2
47,0
80
72,9
44,4
78
68,6
47,0
80
69,7
50,8
82
74,9
47,7
78
71,0
48,1
83
71,8
45,9
77
74,8
50,6
78

Wysokość roślin (cm)

60,8
63,7
61,9
63,3
60,5
62,5
62,1
63,4
60,8
61,9
64,1
62,9
63,8
64,7

Zawartość białka

8,0
7,8
8,1
7,0
6,9
6,1
7,0
7,6
6,6
6,0
6,6
7,8
7,2
8,0

Wyrównanie
ziarna (%)

Plon ziarna a1 (dt/ ha)

2017
2020
2021
2017
2019
2014
2014
2021
2017
2018
2021
2016
2020
2021

Masa 1000 ziaren (g)

Wartość browarna

Accordine
Amidala
Avus
Esma
Fandaga
KWS Dante
KWS Irina
KWS Jessie
Ovation
RGT Atmosphere
RGT Kepler
RGT Planet
RGT Ylesia
Schiwago

Plon ziarna a2
(dt/ ha)

Odmiany

Rok rejestracji

Tabela 2. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)
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Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona
przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.
Na rynku nasiennym najbardziej popularne spośród
odmian zarejestrowanych, są
obecnie odmiany pastewne Ella
(7,9%) i Farmer (6,6%) oraz
browarna RGT Planet (6,7%).
W ostatnim trzyleciu najlepiej plonujące odmiany jęczmienia jarego to pastewne
Feedway, Bente, Rekrut, Trofeum oraz browarne Schiwago
i RGT Kepler.
Plony jęczmienia jarego
w roku 2020 były wyższe niż
w latach poprzednich i wyniosły 65,4 dt z ha na przeciętnym poziomie agrotechniki
i 74,7 na wysokim. W czołówce
znajdują się odmiany najnowsze, rejestrowane w ostatnich

latach, a w większości z roku
2021, co wskazuje na duży
postęp w tym gatunku, jeśli
chodzi o plenność.
Wyniki ważniejszych cech
rolniczo-użytkowych odmian
jęczmienia jarego zamieszczono w tabelach: 1. i 2.
Obok plonu ziarna, istotne
znaczenie w uprawie ma również odporność na choroby.
Jęczmień jary jest gatunkiem
podatnym na takie choroby
jak: mączniak prawdziwy,
plamistość siatkowa, rdza
jęczmienia, rynchosporioza
i ciemnobrunatna plamistość.
Z grupy odmian zarejestrowanych, wyróżnić możemy kilka, które cechują się ogólnie

dobrą odpornością na choroby. Należą do nich: Schiwao,
Trofeum, Laser, Loxton czy
Radek. Tu również dominują
odmiany najnowsze, co świadczy o wnoszeniu postępu nie
tylko w plenności, ale również
w odporności na najbardziej
popularne w tym gatunku
choroby.
Z powodu delikatnej budowy źdźbła jęczmień jary
jest również dość podatny na
wyleganie. Szczególnie jest to
widoczne przy intensywnej
technologii uprawy. W przedstawionym zestawieniu (tab.
1) do kreacji o większej odporności na wyleganie należą
RGT Kepler, Trofeum, Pasjonat

i Farmer.
Na podstawie wyników PDO
w poszczególnych województwach tworzone są „Listy zalecanych do uprawy odmian
na obszarze województw”.
Odmianami rekomendowanymi w największej liczbie
województw w 2020 roku
były: KWS Vermont w 9 województwach oraz odmiany
Bente i Pilote w 8 województwach. Więcej informacji na
temat odmian rekomendowanych znaleźć można na stronie
www.coboru.gov.pl.
Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU
Słupia Wielka

Wiosenne nawożenie zbóż ozimych

Składniki pokarmowe wpływają na stan, kondycję i ostatecznie na
wielkość plonu.
W okresie wczesnej wiosenny (ruszenie wegetacji) zboża ozime wymagają przede
wszystkim nawożenia azotem, siarką i mikroskładnikami, natomiast stosowanie
pozostałych składników pokarmowych, tj. fosforu, potasu
i magnezu odbywa się głównie
w okresie jesiennym.
Szczególną rolę w kształtowaniu plonu odgrywa
azot – składnik ten warunkuje plon zbóż nie tylko pod
względem wielkości, ale również jego jakości. Należy pamiętać jednak o tym, że azot
jest efektywny tylko wtedy,
kiedy rośliny są dobrze zaopatrzone w pozostałe makro- i mikroskładniki.

Przed rozpoczęciem nawożenia należy ustalić potrzeby pokarmowe danej rośliny
uprawnej, gdyż to one stanowią punkt wyjścia do ustalenia
potrzeb nawozowych (Tab. 1).
Aby prawidłowo ustalić
potrzeby pokarmowe należy
oszacować spodziewany plon
ziarna, jak również wziąć pod
uwagę pobranie jednostkowe
azotu. Należy również pamiętać o azocie, który rośliny będą
miały do dyspozycji z gleby
(azot mineralny). Ilość azotu
mineralnego (Nmin) w glebie
można oznaczyć wykonując
przed zastosowaniem pierwszej
dawki analizę gleby na jego
zwartość. Oczywiście pierwsza
dawka azotu uzależniona jest

od stanu plantacji po zimie.
Zadaniem startowej dawki
azotu jest w pierwszej kolejności pobudzenie roślin do
krzewienia i dostarczenie
tego składnika w takiej ilości, aby mogły wytworzyć
odpowiednią liczbę źdźbeł
kłosonośnych. Dawka startowa azotu powinna nie tylko w sposób ilościowy pokryć
potrzeby pokarmowe roślin,
lecz także uzupełnić zapas tego
pierwiastka w glebie.
Planując zbilansowane nawożenie należy pamiętać,
że na wielkość plonu roślin
zbożowych wpływ mają trzy
elementy: liczba kłosów na jednostce powierzchni, liczba ziaren w kłosie oraz masa tysiąca

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
ziaren (MTZ). Cechy te są ze
sobą ściśle skorelowane.
W praktyce bardzo ważne
jest, aby rośliny miały dostęp
do azotu w każdej fazie rozwojowej w odpowiednich ilościach. W innym przypadku

Wzorzec
plonowania
COBORU
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Szara strefa – korzyść czy ryzyko?
Nie od dziś wiadomo, że
sukces plonów zależy od
umiejętnego doboru odmiany i użycia do siewu
profesjonalnie przygotowanego materiału kwalifikowanego wysokiej jakości.
Pomimo tej świadomości,
dla wielu rolników wysoka
cena „kwalifikatu” jest argumentem nie do przebicia,
a możliwość zaoszczędzenia tu i teraz przeważa nad
przyszłym zyskiem. Poszukując materiału do siewu,
rolnicy rozglądają się więc
za najbardziej atrakcyjną
cenowo opcją, co niejednokrotnie kończy się
zakupem ziarna od przygodnego sprzedawcy z Internetu lub z targowiska.
Siew nasion z nieznanego źródła, bez urzędowej
etykiety i faktury zakupu,
to zawsze loteria, bo rolnik
nie ma pewności, co tak
naprawdę nabył. W trakcie
wegetacji roślin może okazać się, że nawet pomimo
prawidłowo prowadzonych
prac polowych i sprzyjającej pogody plony będą niższe od zakładanych, jeśli
w ogóle uda się coś zebrać.
REKLAMA
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Przyczyny mogą być różne – zakupione ziarno mogło być wadliwe, porażone
chorobą, lub pochodzić od
zupełnie innej odmiany niż
wskazana w ofercie. Na domiar złego, nie posiadając
dowodu zakupu, rolnik nie
będzie miał nawet możliwości złożenia reklamacji.
Na tym jednak problemy
się nie kończą. Jeśli okaże
się, że przedmiotem zakupu
w szarej strefie był materiał odmiany chronionej
wyłącznym prawem, rolnik może zostać obciążony
odszkodowaniem na rzecz
hodowcy, którego własność
intelektualną stanowi ta
odmiana. Wykorzystanie
do siewu nabytego niekwalifikowanego materiału odmiany chronionej narusza
bowiem wyłączne prawo
hodowcy. Tak samo naruszeniem wyłącznego prawa
jest oferowanie i sprzedaż
takiego materiału na cele
siewne.
Komu szkodzi nielegalny
obrót nasionami i sadzeniakami? Na pewno hodowcom, pozbawiając ich
należnego wynagrodzenia

za ich pracę: niełatwą,
żmudną, w ymagającą
ogromnych inwestycji
i specjalistycznej wiedzy.
Zanim odmiana trafi na
rynek, potrzeba niebagatelnych nakładów czasu i funduszy. Hodowla twórcza
trwa ok. 10 lat i kosztuje
kilka mln złotych; dodatkowy czas i środki pochłaniają badania i rejestracja
nowej odmiany.
Nielegalny obrót jest
również nieuczciwą konkurencją dla licencjonowanych producentów
materiału siewnego, którzy
muszą spełnić szereg rygorystycznych norm, aby wyprodukowany przez nich
materiał siewny został dopuszczony do obrotu przez
PIORiN. Nie zapominajmy jednak, że szara strefa
szkodzi też samym rolnikom, kupującym nasiona
niewiadomego pochodzenia, gorszej jakości, często
zanieczyszczone lub zarażone chorobami, a w razie
problemów z uprawą nie
mają do kogo zwrócić się
o rekompensatę.
Agencja Nasienna Sp. z o.o.

marzec 2021 r. | Raport Rolny
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Tabela1. Średnie pobranie składników pokarmowych przez zboża (kg/t ziarna) z odpowiednią
ilością słomy.
Składniki pokarmowe
Gatunek

Azot (N)

Fosfor (P2O5)

Potas (K 2O)

Magnez (MgO)

Siarka (S)

Pszenica ozima

28-32

9-13

16-24

3,0

4,5

Pszenżyto

22-26

9-13

16-24

3,0

3,5

Żyto

22-26

8-13

18-26

2,5

3,0

Jęczmień ozimy

22-26

10-13

20-26

2,5

3,5

Tabela 2. Cechy struktury plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu nawożenia azotem
(G. Podolska, G. Hołubowicz – Kliza, 2009).
Dawka i faza nawożenia azotem

Krzewienie

Strzelanie
Kłoszenie
w źdźbło

Plon ziarna i komponenty plonu
Plon
(t/ha)

Liczba
kłosów
na 1m2

Liczba
ziaren
w kłsie (szt.)

Plon
ziarna
z kłosa (g)

MTZ
(g)

60

40

-

7,6

528

30,1

1,43

47,5

-

60

40

6,9

499

29,4

1,36

46,3

60

-

40

7,4

511

30,1

1,44

47,7

60

25

15

7,7

513

31,6

1,49

47,1

prowadzi to do redukcji poszczególnych elementów struktury plonu, gdyż niedobór tego
składnika może prowadzić do
spadku liczby źdźbeł kłosonośnych, redukcji kłosków
i liczby płodnych kwiatków,
co w konsekwencji wpływa
na liczbę ziarniaków w kłosie. Z kolei w późniejszych fazach rozwojowych powoduje
to zmniejszenie masy ziarniaków, które zwykle odznaczają
się niską zawartością białka,
co eliminuje je jako ziarno
jakościowe (pszenica ozima).
Na Rys. 1 przedstawiono
wpływ azotu na poszczególne cechy w kolejnych fazach
rozwojowych zbóż. W prawidłowej strategii nawożenia
zbóż azotem nie jest wskazany
również nadmiar tego składnika. W początkowych fazach

wzrostu (faza krzewienia) wysoka dostępność azotu pobudza rośliny do intensywnego
krzewienia, a także przyczynia
się do dłuższej żywotności wytworzonych źdźbeł. Stąd też
w łanach, które były dostatecznie lub nadmiernie rozkrzewione w okresie jesiennym
(zboża ozime) zbyt duża podaż
azotu wczesną wiosną może
prowadzić do nadmiernego
ich zagęszczenia. Co z kolei
może być przyczyną większej
podatności roślin na choroby grzybowe w skutek słabego
przewietrzenia łanu. Bardzo
ważny jest też podział dawki azotu (Tab. 2), szczególne
znaczenie ma to w uprawie
pszenicy jakościowej.
Poprzez umiejętne i zbilansowane nawożenie roślin
możemy wpływać na wielkość

i jakość plonu oraz na cechy
jego struktury. Jako podstawowe nawożenie ozimin wiosną
należy z pewnością wymienić
nawożenie azotem. Nawozy
azotowe należy stosować
w dawkach dzielonych. Najważniejszą rolę plonotwórczą
spełnia pierwsza dawka azotu, stosowana wczesną wiosną
w okresie ruszenia wegetacji.
Wpływa ona na liczbę kłosów
na jednostce powierzchni,
przyczyniając się do wzrostu i rozkrzewienia produkcyjnego. Ma też podstawowe
znaczenie w formowaniu się
elementów kłosa. Zazwyczaj
w tym okresie stosuje się 5060% wyliczonej dawki azotu.
Oczywiście wyliczoną dawkę
nawozu azotowego należy pomniejszyć o zawartość azotu
mineralnego w glebie.

Wiosenne odchwaszczanie
zbóż ozimych
Chwasty w zbożach ozimych najlepiej zwalczać
jesienią ale nie zawsze zdążymy.
Jesienny termin aplikacji
herbicydów nie jest możliwy,
np. ze względu na późny siew
ozimin, nadmierną wilgotność
gleby, zbyt niskie temperatury
czy wczesną zimę. Wówczas
taki zabieg należy wykonać
wiosną. Odchwaszczanie
w tym terminie umożliwia
precyzyjne określenie składu
gatunkowego chwastów występujących na polu oraz ich

nasilenia. Pozwala to na dobór preparatu optymalnie do
potrzeb. Należy jednak liczyć
się z tym, że wiosenna aplikacja herbicydu niejednokrotnie wiąże się z koniecznością
zastosowania wyższych z zalecanych dawek środków ze
względu na dość zaawansowana fazę rozwojową chwastów.
Herbicydy przeznaczone do
wiosennego odchwaszczania

ozimin, można zacząć stosować zaraz po ruszeniu wegetacji, tak aby walkę z chwastami
rozpocząć w jak najmłodszej
fazie rozwojowej.
Wiosenne zabiegi herbicydowe można przeprowadzić
już od fazy 2.-3. liścia zbóż
ozimych. Mieszanina pinoksadenu z piroksulamem (Avoxa
50 EC) zastosowana w uprawie
pszenicy, pszenżyta i żyta może
c.d. art. na str. 14
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DOŁĄCZ DO

REVYLUCJI
stosuj fungicydy
zawierające

Revysol

®

Rozwiązanie fungicydowe na pierwszy zabieg

REVYLUCYJNA pewność!
Zyskaj pewność inwestycji – Revysol® wiąże się średnio
100-krotnie mocniej z patogenem
Bądź niezależny od pogody – działa już od 5 C
o

Lepiej zarządzaj czasem – Revysol skutecznie chroni przed
septoriozą nawet do 50 dni
®

Pak zawiera dwa fungicydy: Revycare + Flexity
®

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

®

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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HERBICYD

Zobacz efekt czystego pola!

Wysoka skuteczność na trudne chwasty wiosną, zwłaszcza na ﬁołka polnego i gwiazdnicę pospolitą
Bardzo dobre kontrolowanie przytulii czepnej
Synergia 2 substancji czynnych, jedyne takie połączenie
dostępne na rynku
Idealny partner do sporządzania mieszanin skutecznych
na chwasty dwu- i jednoliścienne

skutecznie zwalczyć zarówno
chwasty jedno- jak i dwuliścienne. Herbicyd ten zastosowany w wyższej z zalecanych
dawek (1,8 l/ha) eliminuje m.in.
miotłę zbożową i wyczyńca
polnego oraz fiołka polnego,
gwiazdnicę pospolitą, rumianowate i przytulię czepną.
Do wczesnego zwalczania
chwastów wiosną przydatne mogą okazać się również
mieszaniny substancji z grupy sulfonylomocznika, np.
tifensulfuronu metylowego
z tribenuronem metylowym
(np. Nautius WG, Pygmee
550 WG, Hadden 550 WG).
Połączenie takie pozwala
usunąć z plantacji pszenicy
i pszenżyta ozimego chabra
bławatka, przytulię czepną,
rumianowate, samosiewy rzepaku, mak polny i inne gatunki dwuliścienne.
Również połączenie metsulfuronu metylu z tribenuronem metylowym (np. Blusky
500 WG, Mofat 500 WG) pozwala na eliminację rumianowatych oraz fiołka polnego,
gwiazdnicy pospolitej i innych,
nieco mniej szkodliwych dla
zbóż gatunków chwastów.
Aby zapobiec pojawieniu
się odporności niektórych gatunków chwastów na środki
z grupy sulfonylomocznika,
warto zastosować herbicydy
z różnych grup chemicznych,
np. mieszanina 2,4-D z florasulamem (Camaro 306 SE,
Feniks 306 SE, Horse 306 SE,
Mustang 306 SE). Środki te
można zastosować od fazy
2. liścia zbóż ozimych w celu
skutecznego zniszczenia maku
polnego, chabra bławatka, rumianowatych oraz przytulii
czepnej do fazy 7-8 okółków.
Wczesną wiosną niezwykle przydatne mogą okazać
się również preparaty zawierające halauksyfen metylu
– ArylexTM w połączeniu z fluroksypyrem metylu (Pixxaro)
lub z florasulamem (Mattera,
Renitar). Innym rozwiązaniem

może być aplikacja fluroksypyru (np. Hudson 200 EC, Hurler
200 EC, Starane 250 EC, Taran
250 EC, Minstrel) albo mieszaniny tritosulfuornu z florasulamem (Biathlon 4D) czy
florasulamu z tribenuronem
metylowym (Saracen Max
80 WG). Wszystkie te środki skutecznie eliminują tylko
dwuliścienne gatunki chwastów, m.in. chabra bławatka,
gwiazdnicę pospolitą, mak
polny, rumianowate, przytulię czepną oraz samosiewy
rzepaku.
Spośród wszystkich środków
zalecanych do wiosennej aplikacji w zbożach ozimych najwięcej jest takich, które można
aplikować albo od ruszenia wegetacji, albo od fazy krzewienia
zbóż. Szerokie spektrum działania na chwasty posiadają herbicydy zawierające mieszaninę
pinoksadenu z florasulamem
(np. Axial Komplett, Axial One
50 EC) lub jodosulfuronu metylosodowego z 2,4-D (Huzar
Activ 387 OD). Są to preparaty, które skutecznie niszczą
zarówno miotłę zbożową, jak
również uciążliwe gatunki dwuliścienne: mak polny, chabra
bławatka, przytulię czepną czy
rumianowate. Dodatkowo mieszanina pinoksadenu z florasulamem zwalcza wyczyńca
polnego. Obok w/w środków
również propoksykarbazon
sodowy (np. Attribut 70 SG)
skutecznie eliminuje gatunki
jednoliścienne (miotłę zbożową
i perz) oraz niektóre dwuliścienne (samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, tobołki polne).
Producenci podkreślają, że
najlepszy efekt chwastobójczy
możemy uzyskać stosując środek od fazy wschodów chwastów jednoliściennych do fazy
2-4 rozkrzewień. W przypadku
zwalczania perzu właściwego
zabieg należy wykonać, gdy
rośliny mają 2-3 liście.
Jeśli wiosną na plantacji pozostaje problem zwalczania tylko gatunków jednoliściennych
można wówczas zastosować

graminicyd, który zawiera
w swym składzie albo pinoksaden (np. Aron 50 EC, Fraxial
50 EC, Paxio 50 EC) albo fenoksaprop-P-etylu (np. Fenoxin
110 EC, Hermes 069 EW, Puma
Uniwersal 069 EW). Pierwszą
substancję można stosować aż
do końca strzelania w źdźbło
zbóż, natomiast drugą do fazy
2.-3. kolanka ozimin.
Większość herbicydów zalecanych do wiosennej aplikacji
w zbożach ozimych zwalczają
dwuliścienne gatunki chwastów. Wśród nich znajdują się
preparaty zawierające MCPA
np. (Agritox 500 SL, Chwstox
750 SL, Premier 300 SL), tribenuron metylu (np. Adentis, Bron 500 SG, Helmstar
75 WG), czy jodosulfuron metylosodowy (np. Huzar 05 WG,
Huzar 100 OD). W celu poszerzenia spektrum działania
na chwasty takich środków
warto zastosować mieszaniny substancji np. mieszanina
MCPA z mekopropem-P i dikambą (Chwastox Nowy Trio
390 SL), jodosulfuronu metylosodowego z amidosulfuronem
(Sekator 125 OD), florasulamu
z aminopyralidem (Dragon NT
450 WG) czy mieszanina 2,4-D
z aminopyralidem i florasulamem (Mustang Forte 195 SE).
Środki te skutecznie ograniczają występowanie chabra
bławatka, przytulii czepnej,
maku polnego oraz maruny
bezwonnej. Dodatkowo eliminują także gwiazdnicę pospolitą, samosiewy rzepaku,
tasznika pospolitego, tobołki
polne i wiele innych.
Przed zastosowaniem herbicydów warto dokładnie
zapoznać się z ich etykietą.
Należy stosować dawki zgodnie z wytycznymi producenta oraz ściśle przestrzegać faz
rozwojowych zbóż, w których
należy aplikować środki.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Kukurydza ziarnowa do uprawy
w polskich warunkach
Podstawą wyboru odmian do
uprawy jest Krajowy Rejestr
Odmian Kukurydzy (KR).

UPL Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na
zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych
w etykiecie.
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Wykaz odmian wpisanych do
KR znajduje się na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin
Uprawnych, oraz jest opublikowany w wydawnictwie COBORU „Lista odmian rolniczych

wpisanych do krajowego rejestru
w Polsce 2020”. Według stanu na
31.12.2020, w KR jest 205 odmian
kukurydzy. Stan ten zwiększył się
o rekordową liczbę 33 odmian.
Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji odmian kukurydzy, w dniu

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut
Badawczy
Radzików
c.d. art. na str. 16
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BIOSTYMULATOR

Korzeń to serce rośliny

Silny, dobrze rozbudowany system korzeniowy
Lepsze krzewienie zbóż, większa średnica szyjki
korzeniowej rzepaku
Efektywne wykorzystanie składników mineralnych

UPL Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl
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16.02.2021, Dyrektor COBORU
podjął decyzję o zamiarze wpisania do KR rekomendowanych
przez Komisję odmian. Ich wykaz
znajduje się na stronie internetowej
COBORU (wydarzenia).
Wpis do KR dokonywany jest
na podstawie wyników 2-letnich
badań Wartości Gospodarczej
Odmian (WGO). Doświadczenia WGO z kukurydzą na ziarno
prowadzone są na terenie kraju,
w 13 punktach doświadczalnych,
w zróżnicowanych warunkach glebowych i klimatycznych.
Przedmiotem badań w kukurydzy przeznaczonej do uprawy
na ziarno jest plon ziarna przeliczony na 14% wilgotności przy
zbiorze, oraz kilka innych cech
agrotechnicznych, z których największe znaczenie mają wczesny
wigor, wyleganie roślin (% roślin
stojących), wysokość roślin, porażenie przez choroby, fuzariozy
(kolb i łodyg), głownię kukurydzy
(kolb i łodyg), oraz przez szkodniki
(omacnica prosowianka). Ponadto
oceniana jest cecha utrzymywaniu
zieloności przez rośliny w końcowym okresie wegetacji (cecha
„stay green).
Synteza dwuletnich wyników
doświadczeń stanowi podstawę do
wpisania lub do odmowy wpisania
poszczególnych odmian do KR.
Przedmiotem oceny jest również
odrębność, wyrównanie, trwałość
(OWT) odmian. Tylko odmiany
odrębne od innych, wyrównane
morfologicznie i genetycznie, oraz
utrzymujące swoje cechy mogą
być wpisane do KR. Okres wpisu
do KR jest na 10 lat, a po jego
wygaśnięciu okres ten może być
przedłużony na wniosek hodowcy
o kolejne 10 lat.
W 2020 roku COBORU na
wniosek hodowców wycofało z rejestru 30 odmian. a w przypadku
3 odmian wygasł termin ich wpisu do KR. Ich nasiona mogą być
przedmiotem obrotu nasiennego
do 30.06.2023.
Spośród 205 odmian, 35 zostało wpisanych do KR w latach
1996-2010, 56 odmian w latach 2011-2015, a ponad połowę, 114 w ostatnim pięcioleciu
2016-2020.
Przedstawione dane wskazują

na duża dynamikę zmian w KR.
Odmiany nowsze wnoszą postęp
genetyczny do produkcji kukurydzy. Jednak ceny ich nasion są
wyższe. Szereg odmian starszych
również spełnia wymagania producentów kukurydzy i ma ugruntowaną pozycję na rynku.
Według kierunku użytkowania,
największa grupę w KR stanowią
odmiany wpisane do użytkowania na ziarno (123odmiany) –
60%. Odmian na kiszonkę jest
73 (35,6%), a odmian na ziarno
i kiszonkę – 9 (4,4%).
Odmiany w KR reprezentują
2 typy hodowlane:
SC – (ang. single cross), składające się z dwóch linii (A x B)
i odmiany TC – (ang. three-way
cross), w których forma mateczna
(A x B) jest skrzyżowana z linia
ojcowską C.
Odmiany typu SC, w porównaniu z odmianami typu TC, wykazują wyższe efekty heterozji,
w odniesieniu do plonu ziarna
lub ogólnego plonu świeżej i suchej masy kiszonki. Są bardziej
wyrównane morfologicznie.
Z uwagi na niższe plony w produkcji nasiennej, ich nasiona są
z reguły droższe. Polecane są do
bardziej intensywnych warunków
produkcji. Odmiany typu TC są
bardziej plastyczne w stosunku do
wymagań glebowych i mniej intensywnych warunków produkcji.
Jednak, w badaniach COBORU nie
stwierdza się zasadniczych różnic
w plonowaniu tych dwóch typów
hodowlanych odmian.
Wśród wpisanych do KR odmian 54 pochodzi z polskich
hodowli, z Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.O., grupa IHAR (50),
i z Małopolskiej Hodowli Roślin
(4), w tym 26 na ziarno, 26 na kiszonkę i 2 na ziarno i na kiszonkę.
Udział HR Smolice w rynku nasion
wynosi ponad 30%.
151 odmian pochodzi z hodowli zagranicznych. wśród hodowli
zagranicznych najwięcej odmian
w KR mają: KWS (31), Euralis (29),
Saatbau (25), Syngenta (15), RAGT
(12), Limagrain ((10), Farmsaat
(8), Pioneer (7), Caussade (5), Maisadour (4), Monsanto (3), Dow
AgroSciences (2).
Po posiedzeniu Komisji
ds. rejestracji odmian w dniu

16.02.2021,liczba odmian poszczególnych firm w KR uległa
zwiększeniu w użytkowaniu na
ziarno (Z), na kiszonkę (K) lub
na ziarno i na kiszonkę (ZK): HR
Smolice - o 7 odmian (3-Z, 4-K),
KWS - o 6 odmian (2-Z, 2-K,
2-ZK), Euralis - o 9 odmian (5Z, 4-K), Saatbau - o 3 odmiany
(3-K), Farmsaat - o 3 odmiany
(3Z), Limagrain - o 2 odmiany
(2-K), RAGT - o 2 odmiany (1-Z,
1-K), Pioneer - o 1 odmianę (1-Z).
Do produkcji kukurydzy w Polsce, zarówno na ziarno jak i na
kiszonkę są dopuszczone, odmiany
wpisane do rejestrów w innych
krajach Unii Europejskiej, z tzw.
katalogu europejskiego (CCA).
Spośród ponad 5 tys. odmian
z katalogu CCA, tylko niewielka
część spełnia wymogi do uprawy w Polsce. Ograniczeniem jest
wczesność odmian, w Polsce do
FAO 290-300. Ocenia się, że na
polskim rynku może znajdować
się nawet około 200 odmian z katalogu europejskiego. Poza niedużą
liczbą odmian uczestniczących
w badaniach rozpoznawczych,
w seriach na ziarna i na kiszonkę, prowadzonych przez COBORU
i PZPK, brak jest „urzędowych”
danych o wartości gospodarczej
tych odmian. Dane te pochodzą
z doświadczeń prowadzonych
przez firmy hodowlane, które
rekomendują swoje odmiany do
produkcji.
Po wpisaniu odmian do Krajowego Rejestru, mogą one być
zgłoszone do Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych. Jednak tylko cześć firm hodowlanych
zgłasza odmiany do doświadczeń
PDO. Ponadto wyróżniające się
pod względem plonu i innych
cech agronomicznych odmiany z doświadczeń rozpoznawczych, po dwóch latach badań,
na równi z odmianami wpisanymi do KR, mogą uczestniczyć
w doświadczeniach PDO. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń
Odmianowych, publikowane na
stronach internetowych i w wydawnictwach COBORU i PZPK,
mogą być dla firm hodowlanych
bardzo pomocne w promocji odmian. Natomiast dla producentów
kukurydzy są bardzo przydatne
w wyborze odmian do produkcji.

Wiosenne nawożenie rzepaku ozimego
Rzepak ozimy jest rośliną
o wysokich potrzebach pokarmowych. Dotyczy to zarówno
makro-, jak i mikroelementów.
Wiosenne nawożenie rzepaku
polega przede wszystkim na
dostarczaniu roślinom odpowiednich dawek plonotwórczego azotu. Ważne jest także
zaopatrzenie roślin w siarkę
i mikroelementy, a w razie
potrzeby również w magnez,
fosfor i potas.

Podczas wiosennego ruszenia wegetacji należy przede
wszystkim ocenić stan przezimowania rzepaku i zdecydować o kontynuowaniu uprawy
lub zaoraniu plantacji. W zasadzie w każdym roku są sygnały
od rolników, że w niektórych
rejonach naszego kraju częściowo lub całkowicie rośliny
wypadły. To właśnie w okresie
przesilenia zimowo-wiosennego rzepak jest najbardziej

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
c.d. art. na str. 18
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REKLAMA

PAKIET GOTOWY
NA WSZYSTKO!
NOWOŚĆ!
Szerokie spektrum zwalczanych
chwastów
Połączenie bardzo dobrego
działania odglebowego z nalistnym
Aplikacja nalistna możliwa
nawet w fazie 15-16 BBCH

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

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

REKLAMA

SILICIANA
FAO 140 Najwczesniejsza
i najwydajniesza - ponad 60%
s.m. kolb w plonie suchej masy
CEFOX
FAO 230 Nowość z najwyższą
koncentracją energii
BRINGA
FAO 240 Źródło wczesności
i jakości plonu
OPCJA
FAO 240 Optymalna OPCJA
do wyboru

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

TRAWY-MIESZANKI

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

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

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

Polska Zachodnia: Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl
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Choroby grzybowe rzepaku pod kontrolą

c.d. art. ze str. 16

wrażliwy, szczególnie gdy występują duże różnice temperatur
w ciągu doby. Również niskie temperatury, brak okrywy śnieżnej
i wietrzna pogoda przyczyniają
się do osłabienia roślin.
Zaraz po stopnieniu okrywy
śnieżnej dokonujemy pierwszej
oceny na polu, drugi raz po ruszeniu wegetacji i najlepiej jest
powtórnie zrobić ocenę po upływie kilku dni. Taki scenariusz
spowodowany jest tym, że rośliny początkowo mogą sprawiać
wrażenie zdrowych, nie posiadać
widocznych oznak uszkodzeń spowodowanych mrozem, a po kilku
dniach obserwujemy wypadnięcie roślin.
Liczba zdrowych roślin jest
jednym z podstawowym kryteriów oceny stanu przezimowania
rzepaku (Rys. 1). Wyciągając pojedyncze rośliny i badając skórkę
korzeni, sprawdzamy czy rośliny
nie wymarzły. Jeśli łatwo, naciskając palcem, można zsunąć skórkę
z szyjki korzeniowej i jeśli korzeń
w przekroju ma kolor brązowy,
to znaczy, że taka roślina niestety
nie będzie dalej rosnąć. Natomiast
jeśli skórka korzenia głównego
jest zdrowa, a przemarzły tylko
drobne korzonki, jest szansa na
zregenerowanie rośliny.
Po ocenie żywych roślin należy
podjąć decyzję, czy zostawiamy
plantację z uszkodzonymi roślinami, czy może lepiej byłoby ją
przeorać? Jeśli uszkodzenia roślin nie są zbyt duże, a rośliny
równomiernie rozmieszczone na
plantacji taką plantację możemy
zostawić. Należy jednak jak najszybciej przystąpić do regeneracji
roślin i podać nawozy azotowe,
najlepiej takie, które zawierają
siarkę i inne mikroskładniki.
Oczywiście przed podaniem
nawozów należy pamiętać o określeniu zasobności gleby w składniki pokarmowe, a w szczególności
w azot. Aby prawidłowo określić zapotrzebowanie roślin na
azot należy wykonać badanie
na zawartość azotu mineralnego
(Nmin 0-60) w glebie. Próby gleby powinno się pobrać tuż przed
ruszeniem wegetacji wiosennej,

Podczas oceny plantacji zwracamy
uwagę na:
liczbę zdrowych roślin rzepaku przypadającą na m2

stan liści, szyjki korzeniowej i stożka wzrostu

rozmieszczenie zdrowych roślin na
polu

stopień zachwaszczenia
plantacji

stan systemu korzeniowego

Rys. 1. Parametry brane pod uwagę przy wiosennej ocenie plantacji rzepaku.

po ustąpieniu mrozu i okrywy

siarka. Rzepak ozimy pobiera zna-

Niedobór siarki

ogranicza wzrost roślin

zwiększa podatność roślin na
choroby i szkodniki

zmniejsza zawartość tłuszczu
w nasionach oraz ich plon

Rys. 2. Skutki niedoboru siarki.

śnieżnej.
Rzepak należy do roślin, które mają bardzo duże wymagania
względem azotu, a azot jest pierwiastkiem najsilniej wpływającym
na poziom plonowania tej rośliny.
Pobranie tego pierwiastka kształtuje się na poziomie 60 kg N/ tonę
ziarna, oczywiście z odpowiednią
masą słomy. Należy pamiętać, iż
część azotu rośliny pobierają z gleby. Konieczne jest aby nawożenie
azotowe zostało wykonane jak najwcześniej. W przypadku tej rośliny przyjmuje się zasadę - „nawóz
czeka na rzepak”. W praktyce jest
to bardzo trudne do wykonania,
gdyż trzeba wyczuć moment, kiedy powierzchnia gleby jest jeszcze
zamarznięta. Później mogą wystąpić problemy związane z wjazdem
na pole i może być po prostu za
późno. Przy plonie 4t/ha trzeba
zastosować ok. 240 kg N. Tak dużą
dawkę dzielimy na dwie lub trzy,
w proporcjach: 70 i 30% bądź
60:30:10% lub 50:25:25%. Taki
podział dużej dawki nawozu
azotowego na mniejsze, które
podajemy stopniowo w okresie
wegetacji zmniejsza ryzyko wylegania roślin. Pierwsza dawka
azotu (bezpośrednio przed ruszeniem wegetacji) jest szczególnie
ważna. To od niej zależy szybka
regeneracja roślin po zimie. Drugą dawkę należy zastosować po
około 2 tygodniach, gdy rośliny
wejdą już w intensywny rozwój.
Ta dawka azotu wpływa na dobre osadzanie i wykształcenie się
łuszczyn.
Również istotnym składnikiem
pokarmowym dla rzepaku jest

czące ilości tego pierwiastka szczególnie wiosną (od fazy wydłużania
łodygi do fazy zawiązywania
łuszczyn). Efektywność nawożenia azotem w dużym stopniu
uzależniona jest od zaopatrzenia
roślin w inne składniki pokarmowe, w tym w siarkę. Pierwiastek
ten wchodzi w skład białek oraz
enzymów. Ma duży wpływ na
syntezę tłuszczów. Zwiększa również efektywność przetwarzania
azotu. Wspomaga tym samym
możliwość uzyskania wyższego
plonu rzepaku. Skutki niedoboru
tego pierwiastka przedstawiono
na Rys. 2.
Natomiast nadmiar siarki zakwasza podłoże, osłabiając jednocześnie wzrost roślin. Stają się one
bardziej podatne na choroby oraz
zmniejsza się zawartość tłuszczu
w nasionach jak również plon.
Największe zapotrzebowanie na
siarkę rzepak wykazuje w okresie
początku formowania pędów aż
do początku kwitnienia. W praktyce nawożenie rzepaku siarką
przeprowadza się przy okazji nawożenia plantacji innymi składnikami pokarmowymi (azotem,
potasem i magnezem).
Podsumowując należy stwierdzić, iż wiosenne nawożenie
plantacji rzepaku ozimego uzależnione jest w dużej mierze od
wyniku oceny przezimowania
roślin. Odpowiednio zaplanowane i zbilansowane nawożenie
zapewni roślinom dobre rozpoczęcie wegetacji wiosennej oraz
pozwoli na osiągnięcie wysokiego
plonu nasion.

Po śnieżnej i mroźnej zimie,
początek wiosennej wegetacji
to dla roślin rzepaku ozimego
czas intensywnego wzrostu ale
nie tylko, gdyż jest to również
najlepszy okres na zastosowanie odpowiednich fungicydów
ograniczających najczęściej występujące choroby grzybowe.
W tym roku będziemy mieli
najprawdopodobniej mniejszą
presję ze strony różnych patogenów grzybowych, tj. czerń
krzyżowych, sucha zgnilizna,
cylindrosporioza, szara pleśń
czy mączniak rzekomy. Jednak
nie oznacza to, że plantacja rzepaku ozimego będzie wolna od
sprawców tych chorób, gdyż
chorobom tym sprzyjały warunki wilgotnościowo-termiczne jakie panowały w okresie
jesiennym. W szczególności
dotyczy to patogenów, które
zdążyły porazić rośliny rzepaku ozimego jeszcze w okresie
jesiennym (czerń krzyżowych,
sucha zgnilizna czy mączniak
rzekomy).
Kiedy najlepiej rozpocząć
ochronę plantacji?
Odpowiedz na to pytanie nie
jest jednoznaczna, gdyż wszystko zależy od warunków wilgotnościowo-termicznych jakie
będą panowały na przedwiośniu
oraz od wnikliwie przeprowadzonego monitoringu, który
zapewnia nam całościowy ogląd
plantacji. Często i prawidłowo
przeprowadzony monitoring
jest w stanie wskazać nam najdogodniejszy termin, w którym
należy wykonać zabieg fungicydowy. Jednak niezależnie od
tego czy przeprowadziliśmy
monitoring czy nie, zazwyczaj najlepszym okresem do
zastosowania odpowiednich
s.cz. fungicydów jest moment
ruszenia wegetacji czyli uzyskania przez rzepak ozimy fazy
początku wydłużania się pędu
głównego (BBCH 30-32(35)).
Jakie s.cz. fungicydów?
Na całe szczęście, (jeszcze
!) plantator ma do dyspozycji

całą gamę s.cz. fungicydów,
które skutecznie ograniczają
większość chorób grzybowych,
jakie zostały stwierdzone na
plantacji rzepaku.
Najliczniejszą grupę chemiczną stanowią triazole, tj.:
- tebukonazol (np. Ambrossio 500 SC, Bounty 430 SC,
Bukat 500 SC, Buzz Ultra DF,
Clayton Tabloid EW, Darcos
250 EW, Dąb 250 EW, Domnic
250 EW, Erasmus 250 EW, Fezan, Furtado 250 EW, Hajduk
250 EW, Helicur 250 EW, Horizon 250 EW, Kosa 250 EW, Mystic 250 ECOrius Extra 250 EW,
Patrionus 250 EW, Riza 250 EW,
Sparta 200 EC, Spekfree 430 SC,
Starpro 430 SC, Syrius 250 EW,
Tarcza Łan 250 EW, Tarcza Łan
Extra 250 EW, Tarcza Plus
250 EW, Tebkin 250 EW, Tebu
250 EW, TebuGuard Plus, Tebusha 250 EW, Tobias Pro 250 EW,
Toledo 250 EW, Toledo Extra
430 SC, Trion 250 EW, Troja
250 EW, Tyberius 250 EW, Ulysses 430 SC, Ventoux 430 SC,
Victosar 250 EW);
- protiokonazol (np. Basior 300 EC, Judym 300 EC,
Kanonik 300 EC, Podstawa
300 EC, Procer 300 EC, Promino 300 EC, Tartaros 300 EC,
Wadera 300 EC);
- metkonazol (np. Cambio, Caramba 60 SL, Conatra
60 EC, MetcoGuard, Metfin,
Metkon, Metkon 100 SL, Mezzuri 100 SL, Micosar 60 SL,
Plexeo 60 EC, Sendo 60 EC,
Sirena 60 EC, Simveris, Spartakus, Turret 60, X-Met 100 SL);
- difenokonazol (np. Dafne
250 EC, Porter 250 EC);
- difenokonazol + tebukonazol (np. Maxior, Magnello
350 EC);
- difenokonazol + paklobutrazol (np. Paclodifenin 375 SC,
Paklo D 375 SC, Paklodif
375 SC, Suprax, Trident 375 SC,
Tropek 375 SC, Toprex 375 SC);
- protiokonazol + tebukonazol (np. Artemid, Corinth
240 EC, Protebul 240 EC,

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
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Tauron 240 EC, Tebuprotin
240 EC, Teodor 240 EC, Tilmor 240 EC).
Kolejna grupa chemiczna to
benzimidazole, tj.
- tiofanat metylowy (np. Bajlando 500 SC, Sintop 500 SC,
Tiptop 500 SC, Topsin M
500 SC). Pamiętajmy iż zgodnie z rozporządzeniem MRiRW,
fungicydy zawierające w swoim
składzie s.cz. tiofanat metylowy, można zakupić tylko do
31.08.2021 roku a ich stosowanie przewidziane jest jedynie
do 19.10.2021 roku!!!
Najmniej liczna grupa chemiczna to karbosyamidy, tj.:
- boskalid (np. Cantus, Cersus).
W sprzedaży dostępne są
również fungicydy, składające się z gotowych, fabrycznie
sporządzonych, mieszanin różnych grup chemicznych, np.
triazole + benzimidazole, tj.:
tetrakonazol + tiofanat metylowy (np. Matador 303 SE,
Moderator 3030 SE, Yamato
303 SE); triazole + imidazole,
tj.: tebukonazol + prochloraz
(np. Tenore 400 EW, Zamir
400 EW); triazole + strobiluryny, tj.: difenkonazol + azoksystrobina (np. Amistar Gold
Max, Angle, Bicanta, Quadris
Gold); triazole + piperydyny,
tj.: metkonazol + chlorek mepikwatu (np. Caryx 240 SL);
karbosyamidy + strobiluryny,
tj.: boskalid + dimoksystrobina (np. Inviga, Pictor 400 SC);
strobiluryny + karbosyamidy,
tj.: piraklostrobina + boskalid
(np. Pictor Active).

Najlepsze odmiany soi do uprawy w Polsce
U nas uprawę soi ograniczają głównie warunki klimatyczne.
Soja jest jedną z najcenniejszych roślin uprawnych na
świecie, co wiąże się z jej szerokim wykorzystaniem na cele
konsumpcyjne, paszowe i przemysłowe. W Polsce największe
znaczenie ma poekstrakcyjna
śruta sojowa wykorzystywana
w żywieniu zwierząt gospodarskich. Ze względu na niewielką powierzchnię uprawy

krajowych gatunków roślin
strączkowych śruta jest surowcem importowanym w dużych
ilościach (rocznie ponad 2 mln
ton), który pokrywa w około
70% krajowe zapotrzebowanie na białko paszowe. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa
białkowego naszego kraju od
dekady prowadzone są programy finansowane przez

MRiRW, mające na celu zwiększenie powierzchni uprawy
i wykorzystania rodzimych
gatunków roślin strączkowych,
a także soi nie modyfikowanej
genetycznie.
Wprowadzenie soi do
szerszej uprawy na terenie Polski jest ograniczone
głównie poprzez warunki
klimatyczne, ponieważ jest

to roślina o dużych wymagania cieplnych i krótkim
fotoperiodzie. W USA uprawa soi skoncentrowana jest
pomiędzy 43 a 45o szerokości geograficznej północnej,
a Polska położona jest między
49 a 54 równoleżnikiem, co
wiąże z gorszymi warunkami
klimatycznymi do uprawy tego
gatunku (niższa temperatura

Porównanie odmian soi należących do różnych grup
wczesności
c.d. art. na str. 20
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Tabela 2. Plon nasion wybranych odmian soi według rejonów
Polski oraz grup wczesności (średnio z lat 2018-2020)
(źródło: Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych
bobowate grubonasienne i soja 2019; COBORU, Wstępne
wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych.
Soja 2020; COBORU)

c.d. art. ze str. 18

Tabela 1. Liczba dni od siewu do dojrzałości żniwnej
(źródło: Wstępne wyniki plonowania odmian w
doświadczeniach porejestrowych,
Soja, 2020; COBORU)
Odmiana

Kraj pochodzenia

2020

2019

2018

Średnio

Adessa

Plon nasion w rejonach (dt/ha)

Odmiana

Bardzo wczesne i wczesne
AT

139

131

123

131

PN

CN

Średnio

PD

Bardzo wczesne i wczesne

Antigua

AT

142

129

125

132

Augusta

PL

*

*

119

119

Adessa*

24,5

25,5

34,2

28,1

Erica

PL

136

127

123

129

Antigua*

22,1

23,8

32,2

26,1

Erica

27,3

26,5

31,3

28,4

Ambella CCA*

23,9

23,1

30,6

25,8

26,9

27,5

33,8

29,4

Marzena

CA

*

131

125

128

Ambella CCA

CZ

133

127

*

130

Mayrika CCA

CZ

143

130

126

133

128

136

Mayrika CCA

Średniowczesne i średniopóźne
Abelina

AT

144

135

Maja

PL

*

*

131

131

Mavka

PL

148

*

129

138

Średniowczesne i średniopóźne
Abelina

31,3

30,5

37,1

33,0

Merlin CCA*

32,6

27,9

34,3

31,6

Alexa CCA

AT

*

137

*

137

Merlin CCA

LT, AT

*

135

127

131

Moravians CCA

29,3

28,4

36,5

31,4

Obelix CCA

AT

146

138

131

138

Obelix CCA

33,1

30,9

38,0

34,0

SG Anser CCA

RO

145

137

131

138

SG Anser CCA

28,7

28,2

35,0

30,6

Sirelia CCA

FR, AT

149

136

131

139

Sirelia CCA

33,1

31,9

37,4

34,1

Późne

Późne

Aligator

FR

152

144

133

143

Aurelina

AT

151

142

134

142

ES Comandor

FR

151

140

132

141

ES Favor

FR

*

143

131

ES Governor

FR

156

143

GL Melanie

AT

*

Madlen

PL

*

Aligator

28,2

29,2

36,2

31,2

Aurelina*

23,8

27,3

37,3

29,4

137

ES Comandor

31,9

31,3

39,4

34,2

134

144

GL Melanie*

31,0

30,1

36,6

32,5

140

132

136

*

132

132

Regina

28,3

29,8

37,5

31,9

Viola

28,4

31,0

38,2

32,5

Orpheus

PL

*

144

138

141

Regina

DE

154

144

133

144

Acardia CCA

31,8

32,7

41,9

35,5

Trumph

DE

*

147

136

142

Achillea CCA*

21,8

29,5

40,2

30,5

Viola

CA

155

139

132

142

Acardia CCA

AT

155

144

135

145

Albiensis CCA*

23,3

28,8

40,9

31,0

Achillea CCA

AT

158

143

*

150

Brunensis CCA

29,2

30,1

37,7

32,3

Albiensis CCA

CZ

156

142

*

149

Sultana CCA*

30,1

28,3

35,0

31,1

34,5

Brunensis CCA

CZ

153

143

133

143

Moravians CCA

CZ

152

140

134

142

Solena CCA

FR

*

143

*

143

Sultana CCA

FR, AT

*

142

132

137

145

139

142

Bardzo późne

Bardzo późne
Coraline

CH

*

Petrina

CA

157

148

138

148

Bettina CCA

CZ, AT

158

148

*

153
148

Kofu CCA

CZ

158

146

140

Naya CCA

CZ, HR, HU, AT

161

149

142

151

Tertia CCA

CZ

162

146

*

154

Coraline*

32,8

31,6

39,2

Petrina

26,2

29,5

36,9

30,9

Bettina CCA*

23,5

28,8

40,1

30,8

Kofu CCA

29,3

33,9

39,1

34,1

Naya CCA

26,3

31,2

39,3

32,3

Tertia CCA*

20,3

28,7

43,4

30,8

PN – rejon północny (województwo: zachodniopomorskie,
pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie);
CN – rejon centralny (województwo: lubuskie, wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie);
PD – rejon południowy (województwo: dolnośląskie, opolskie,
śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie);
CCA – odmiana niezarejestrowana w Polsce, znajdująca się
we Wspólnotowym katalogu odmian roślin rolniczych;
* - plony nasion średnio z lat 2019-2020;

CCA – odmiana niezarejestrowana w Polsce, znajdująca
się we Wspólnotowym Katalogu odmian roślin rolniczych;
AT – Austria; PL – Polska; CA – Kanada; CZ – Czechy; DE
– Niemcy; LT – Litwa; RO – Rumunia; FR – Francja; CH –
Szwajcaria; HR – Chorwacja; HU – Węgry.

Tabela 3. Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2020
RAZEM

Zach.-Pomorskie

X

Wielkopolskie

X

Warm.-Mazur.

X*

Świętokrzyskie

Śląskie

X*

Podlaskie

X*

Opolskie

Pomorskie

Podkarpackie

Mazowieckie

Małopolskie

Łódzkie

Lubuskie

Lubelskie

Kujaw-Pomorskie

Odmiana

Dolnośląskie

(źródło: COBORU 2020)

Odmiany bardzo wczesne i wczesne
Adessa
Antigua
Erica
Mayrika
Abelina
Mavka
Merlin
Moravians
Obelix
Sirelia
Acardia
Aligator
Aurelina
Brunensis
ES Comandor
GL Melanie
Regina
Sultana
Viola
Coraline
Kofu
Naya
Petrina
Tertia

X*
X*

X
X*
X

X

X
X

X

X

Odmiany średniowczesne i średniopóźne
X
X
X
X
X

X*
X*

X

X*

X
X
X

X

X

X

X*

X
X

X

X

X

X

X

X

9

7

X
X
X

Odmiany bardzo późne

X
X
X

X
4

X

X
X
7

4

4

X
X

X
X

X
X
X
Odmiany późne
X

6

9

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X*

X
X

X

X

X
X

X*
8

X

X
X

X

1

2

6

X* - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2019

6

2

6

14
1
2
2
2
9
5
2
1
3
4
7
1
2
4

X
X

X

4
1
5
3

2

1
3
3
3
1

i krótszy okres wegetacji). Obserwowane w ostatnich dwóch
dekadach zmiany klimatyczne, związane ze wzrostem
temperatury, liczby dni słonecznych oraz wydłużaniem
okresu wegetacyjnego w naszej szerokości geograficznej,
w połączeniu z postępem biologicznym i dynamicznie rosnącą liczbą nowych odmian,
przystosowanych do uprawy
w chłodniejszym klimacie
sprawiają, że od kilku lat uprawa soi w Polsce wzbudza coraz
większe zainteresowanie.
Wybór odmiany jest jedną z najważniejszych decyzji
wpływających na powodzenie w produkcji nasion tego
gatunku. Obecnie w Krajowym Rejestrze (KR) znajduje się 25 odmian soi z czego
20 zostało wpisanych w ciągu
ostatnich 4 lat, co świadczy
o dużym postępie w hodowli
tego gatunku. W Polsce mogą
być uprawiane odmiany nie
tylko znajdujące się w KR, ale
również wszystkie wpisane do
Wspólnotowego Katalogu Odmian CCA, których obecnie
jest około 540.
Długość okresu wegetacyjnego w Polsce jest zróżnicowana, a różnica między
częścią północno-wschodnią
a południowo-zachodnią może
wynosić ponad miesiąc. Dlatego, aby uzyskać dojrzałość
żniwną soi konieczne jest
dostosowanie odmiany do
rejonu jej uprawy. Zdaniem
specjalistów najbardziej przydatne do uprawy w Polsce są
odmiany wczesne i bardzo
wczesne, o krótkim okresie
wegetacji wynoszącym około 130 dni. Mogą być one
uprawiane w niemal całym
kraju (z wyjątkiem terenów
podgórskich i północnych).
Odmiany średniopóźne i późne
potrzebują dłuższego okresu
wegetacji, dlatego mogą być
przydatne w rejonach cieplejszych południowej i południowo-zachodniej części kraju.
Warunki pogodowe modyfikują długość okresu wegetacyjnego, dlatego liczba dni
potrzebna do uzyskania dojrzałości żniwnej poszczególnych
odmian soi może zmieniać się
w latach w zakresie nawet kilkunastu dni (Tabela 1). Należy również zwrócić uwagę,
że uprawa w Polsce odmian
pochodzących z innych krajów, zwłaszcza cieplejszych,
niesie ze sobą pewne ryzyko,
ponieważ przeniesione w nasze
warunki klimatyczne mogą
zmieniać przebieg faz rozwojowych, w tym związanych
z kwitnieniem i zawiązywaniem strąków. Jest to także
związane z reakcją na długość
dnia, na którą soja jest bardziej wrażliwa niż inne gatunki

uprawne. Odmiany wyhodowane w cieplejszych krajach
(południowych) zazwyczaj
mocniej reagują na krótsze dni
niż odmiany przystosowane do
regionów chłodniejszych (północnych), dlatego genotypy
pochodzące z południa mogą
kwitnąć zbyt późno w rejonach północnych, a północne
zbyt wcześnie na południu.
Z tego względu, termin dojrzewania niektórych zagranicznych odmian uprawianych
w Polsce i przynależność do
danej grupy wczesności różni
się od podawanych przez hodowcę w porównaniu do krajowych odmian bądź odmian
wyhodowanych w podobnych
warunkach klimatycznych należących do tej samej grupy.
Wysokość uzyskiwanych
plonów soi zależy od odmiany, warunków pogodowych
oraz zastosowanej agrotechniki. Odmiany wczesne i bardzo wczesne plonują niżej niż
odmiany średniowczesne, zaś
największy potencjał mają odmiany późne i bardzo późne,
które w Polsce na ogół dojrzewają dopiero w październiku, dlatego należy liczyć się
z problemami z ich zbiorem
i koniecznością dosuszania nasion. Średni plon nasion soi
w doświadczeniach COBORU w 2018 r. wynosił 36,4 dt/
ha, a w 2019 r. – 27,4 dt/ha.
W roku 2020 średni plon
z odmian zarejestrowanych
wynosił 31,9 dt/ha. Plon poszczególnych odmian w zależności od regionu uprawy
przedstawia Tabela 2. W południowych rejonach kraju średnie plony są na ogół wyższe niż
w części centralnej i północnej.
Przy wyborze odmiany do
uprawy w danym województwie pomóc może stworzona
przez COBORU lista odmian
rekomendowanych (Tabela 3).
Na liście tej znajdują się odmiany wpisane do Krajowego
Rejestru oraz odmiany z katalogu CCA, ale polecane do
uprawy na podstawie przeprowadzonych w Polsce doświadczeń. Odmianami najczęściej
polecanymi są średniowczesne:
Abelina (w 14 woj.) i Sirelia
(w 9 woj.). Spośród odmian
wczesnych najpopularniejsza
jest Erica, polecana do uprawy
w 5 województwach, a z późnych – GL Melanie (7 woj.)
i Acardia (5 woj.). Natomiast
wśród województw, najwięcej odmian polecanych jest do
uprawy w Kujawsko-Pomorskim (9), Opolskim (9) i Podkarpackim (8).
Mgr inż. Katarzyna Czopek
Prof. Mariola Staniak
Zakład Uprawy
Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach
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Mogą pomóc w oszczędzaniu niewielkim gospodarstwom.

Prowadzone prace rozwojowe pozwolą skorzystać z zalet
rolnictwa precyzyjnego AFS
mniejszym gospodarstwom.
Możliwość przewidywania korzyści dla większych przedsiębiorstw. Znaczne oszczędności
w zakresie nasion, nawozów,
paliwa i czasu możliwe zarówno na terenach uprawnych,
jak i pastewnych.
Wraz z rosnącą dostępnością
wysoce precyzyjnej technologii
rolnictwa w umiarkowanych
cenach, w tym układów automatycznego prowadzenia, systemów zarządzania
ciągnikiem/narzędziem na
uwrociach czy systemów automatyzacji skrętu na uwrociu,
niewielkie i średniej wielkości
gospodarstwa rolne w całej
Europie mogłyby uzyskać taki
sam zwrot z inwestycji w sprzęt
do rolnictwa precyzyjnego, co
większe gospodarstwa rolne.
– Przy ciągle rosnących
kosztach nakładów, takich jak
paliwo, nawozy czy produkty
ochrony roślin, oraz stratach
wynikających z kosztów posiadania i oddziaływaniem na
środowisko, zarówno gospodarstwa posiadające obszary
rolne, jak i pastwiska – bez
względu na rozmiar – mogą
w szybki sposób odzyskać
koszty dokonanego na etapie
zamówienia lub modernizacji
ciągnika doposażenia maszyny
w technologie rolnictwa precyzyjnego – twierdzi Alessio
Quatraro, Manager Produktu
ds. usług skomunikowanych
w spółce macierzystej Case IH,
CNH Industrial.
– Redukcja zakładek spowodowana użyciem układów
automatycznego prowadzenia
oferuje potencjalne znaczące
oszczędności kosztów paliwa
i nakładów, takich jak nasiona i nawozy – wymienia
Quatraro.

– Oferuje też inne korzyści. Przykładowo, układy
automatycznego prowadzenia sterowane sygnałem GPS
zwiększają dokładność oraz
bezpieczeństwo pracy w nocy
lub w przypadku słabej widoczności. W przypadku prac
na użytkach zielonych, takich
jak rozrzucanie nawozu, gdzie
trudno zauważyć czy wyodrębnić poprzednie przejazdy,
zapewniają również łatwe zastosowanie dokładności między przejazdami.
„Im bardziej dokładny sygnał GPS jest stosowany, tym
większe są potencjalne korzyści. Podczas gdy podstawowy
sygnał GPS o powtarzalności
10-15 cm umożliwi układom
automatycznego prowadzenia wykonanie równoległych
przejazdów o dokładności wystarczającej dla prac takich jak
rozrzucanie obornika, sygnał
korekcyjny RTK oraz powtarzalność rzędu 2,5 cm jaką
on zapewnia, oferują możliwość adaptacji technologii
projektowania ścieżek przejazdowych, przy tych samych
ścieżkach przejazdowych
ciągnika wykorzystywanych
rok do roku, minimalizując
ugniatanie gleby oraz maksymalizując potencjał wzrostu
uprawy. Sterowany sygnałem
RTK układ automatycznego
prowadzenia jest szczególnie
praktyczny przy wytyczaniu
i zarządzaniu rzędami upraw,
takimi jak kukurydza czy rośliny korzeniowe, gdzie precyzja umiejscowienia nasiona
oraz równoległość przejazdów
mają duże znaczenie dla równomiernego wzrostu i łatwości
zbiorów, oraz są kluczowe dla
dokładności usuwania chwastów pomiędzy rzędami.
– Wykorzystanie sygnałów RTK wspomaga również
powtarzalność metod prac

kultywacyjnych, takich jak
uprawa pasowa, chroniąc jej
strukturę i zmniejszając zużycie paliwa.
– Dokładność pomiędzy
przejazdami układów automatycznego prowadzenia sterowanych GPS nie tylko przyczynia
się do zmniejszenia zużycia
paliwa i zwiększenia wydajności pracy, redukuje również
zmęczenie i zwiększa skupienie
na celu, co oznacza nie tylko
większą produktywność, ale
również bezpieczeństwo pracy i ma szczególne znaczenie
w przypadku osób pracujących
w pojedynkę.
– Choć w ostatnich latach
wykorzystanie rolnictwa
precyzyjnego szeroko rozpowszechniło się w rolnictwie
wielkoobszarowym, wciąż
istnieje tu szeroka nisza dla
mniejszych gospodarstw
rolnych i pastewnych, które
mogą zyskać szybsze wykonywanie prac, większą wydajność, a także mniejsze koszty
operacyjne i koszy nakładów
oraz większe bezpieczeństwo.
Alessio Quatraro przytacza
przykład właściciela-operatora
średniej wielkości ciągnika,
takiego jak Case IH Maxxum
czy Puma, powszechnie użytkowanego w średniej wielkości
gospodarstwach – zarówno hodowlanych jak i mieszanych –
w całej Europie. Zazwyczaj nie
są one zamawiane z układem

automatycznego prowadzenia,
jednak ciągniki te – oraz narzędzia, z którymi pracują – mogą
być znacznie bardziej produktywne dla swoich właścicieli,
jeżeli zostaną doposażone w te
systemy – sugeruje.
– Po dodaniu, na etapie
zamówienia do wyposażenia
takiego ciągnika, przygotowania pod układ automatycznego
prowadzenia AccuGuide, zostanie on wyposażony w niezbędne podzespoły elektryczne
i hydrauliczne.
Można następnie wyposażyć go w podzespoły układu
AccuGuide, minimalizując
czas instalacji – terminal
AFS, sterownik nawigacji oraz
odbiornik AFS 372 – które
dostarczane są już w stanie
zamontowanym w ciągniku
lub do montażu w późniejszym
terminie.
Ewentualnie opcja przygotowania pod układ AccuGuide
oznacza, że nowy ciągnik
Case IH dostarczony zostanie z pełnym wyposażeniem
zamontowanym fabrycznie, co
pozwoli użytkownikowi cieszyć się wszystkimi zaletami
układu automatycznego prowadzenia już od dnia dostawy,
wykorzystując w tym celu zamontowany na podłokietniku
terminal AFS 700.
Ostatnie prace rozwojowe
Case IH polegały na połączeniu funkcji niezależnego

systemu zarządzania jazdą na
uwrociach HMC II oraz systemu automatyzacji skrętu na
uwrociach AccuTurn, tworząc
system zarządzania skrętem
na uwrociach AccuTurn Pro,
który całkowicie automatyzuje
wykonanie operacji na końcu
przejazdu, zwiększając komfort
i wydajność pracy.
– W przypadku systemu
HMC II, po wykonaniu przez
operatora prostej procedury
programowania sekwencji operacji na uwrociu na podstawie
czasu lub odległości - takich
jak odłączenie napędu na
4 koła, podniesienie narzędzia
i wyłączenie WOM-u - zwykłe naciśnięcie przycisku na
uwrociu powoduje, że wszystkie zaprogramowane operacje
wykonywane są automatycznie
w zadanej sekwencji, z możliwością jej odwrócenia przy
powrocie do pracy. Obecnie
istnieje możliwość zmodernizowania tego systemu do
AccuTurn Pro, będącego połączeniem go z automatyzacją
skrętu na uwrociu.
Ciągniki Case IH wyposażone w układ AccuGuide mogą
odbierać cały szereg sygnałów
korekcyjnych prowadzenia,
począwszy od bezpłatnych sygnałów EGNOS o powtarzalności pomiędzy przejazdami
rzędu 20-25 cm, przez Range
Point RTX (dokładność 15 cm)
po RTK + (2,5 cm).

Powtarzalność oferowana
przez ulepszone poziomy dokładności oznacza również,
przykładowo, możliwość stosowania tego samego rozstawu
kół w przypadku rozrzucania
nawozu lub płynnego obornika na użytki zielone, minimalizując powierzchnię pola,
po której poruszają się maszyny. Inne możliwości obejmują
wykorzystanie tych samych
linii A-B podczas usuwania
chwastów pomiędzy rzędami
uprawy rzędowej, które zostały
pierwotnie ustalone podczas
ich tworzenia.
– Podsumowując, istnieje
cały szereg technologii prowadzenia, które mogą przynieść
korzyści niewielkim i średniej
wielkości gospodarstwom,
szczególnie tym, w których
ciągniki obsługiwane są przez
właściciela-operatora – twierdzi Quatraro.
– Wśród nich znajdują się
systemy, które mogą przynieść
znaczny zwrot z poniesionej
w nie inwestycji. Ze względu
na mnogość dostępnych opcji,
dealerzy Case IH pozostają do
Państwa całkowitej dyspozycji
i mogą najlepiej pomóc w obliczeniu możliwych zwrotów
z potencjalnej inwestycji
w układy prowadzenia.
Źródło: Case IH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Nadwaga i otyłość u dzieci
Jak zapobiegają im polscy rodzice?
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Polscy rodzice mają świadomość, że nadwaga i otyłość
nie tylko utrudniają codzienne
funkcjonowanie, ale również
zwiększają ryzyko wystąpienia
groźnych chorób. Niepokojące jednak jest to, że o swoją
wagę zamartwiają się już nasze dzieci. Wyzwaniem dla
nas, dorosłych, jest pokazanie im właściwych zachowań
żywieniowych, które pomogą uniknąć nadwagi i otyłości
w dorosłym życiu. Czy nam
się to udaje?
Nadwaga to problem, ale
nie w każdej rodzinie
Większość rodziców (77%)
uważa, że nadwaga i otyłość
mogą być przyczyną problemów emocjonalnych dziecka,
a także powodem kompleksów,
trudności w szkole i w relacjach
z rówieśnikami. Prawie tyle
samo ankietowanych stwierdziło, że nadwaga i otyłość
są przyczyną wielu chorób,
natomiast tylko jedna trzecia
badanych wyraziła niepokój
związany z zagrożeniem wystąpienia nadwagi lub otyłości
u ich dzieci.
O zasadach zdrowego trybu życia najmłodsi wiedzą
coraz więcej
Ponad 55% opiekunów uważa, że ich dzieci dbają o prawidłową masę ciała, a zdaniem
niemal połowy badanych zwracają one uwagę na dietę i znają
zasady zdrowego odżywiania.
Co ciekawe, aż 30% rodziców
twierdzi, że ich dzieci martwią się o swoją wagę! Jedynie 16% opiekunów przyznaje,
że ich dziecko lub dzieci mają
nadwagę bądź są otyłe.
Jak zapobiegamy otyłości
u dzieci?
Badanie pokazuje, że rodzice podejmują szereg kroków,
by nie dopuścić do nadwagi
lub otyłości u dzieci. Jakie
najczęściej? 58% ankietowanych przyznało, że podaje

pociechom posiłki zawierające
owoce i warzywa, do aktywności fizycznej zachęca maluchy
57% opiekunów, a ograniczenie niezdrowego jedzenia np.
typu fast food i słodyczy wśród
najmłodszych stosuje ponad
połowa z respondentów. Na
dalszych pozycjach znalazły
się: troska o regularność spożywania posiłków, dbałość o częste picie wody i niesłodzonych
napojów, czy przygotowywanie
zdrowych, odpowiednio zbilansowanych posiłków.
- Niepokojące jest to, że
dzieci od wczesnych lat zamartwiają się swoją wagą. Żyjemy
w społeczeństwie, które ogromny nacisk kładzie na wygląd
zewnętrzny, a w mniejszym
stopniu na funkcjonowanie
i wydolność naszych ciał. To
sprawia, że najmłodsi oceniają
siebie przez pryzmat swojego
wyglądu. To błędne myślenie.
Jedzenie powinno pełnić funkcję odżywczą i na tym powinniśmy się skupić. Zadbajmy o to,
by dziecko zdrowo się odżywiało, ale nie miało obsesji,
lęków lub obaw przed dodatkowymi kilogramami – wyjaśnia psychodietetyk Katarzyna
Błażejewska-Stuhr, ekspertka
kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się
skrywa!”. - Z badania płynie
także optymistyczny wniosek
świadczący o dużej wiedzy naszych pociech na temat zasad
zdrowego stylu życia, ale gorzej jest z ich przestrzeganiem.
Przyczyną jest nieregularność
w spożywaniu posiłków, najadanie się na noc np. słodyczami
lub chipsami, dieta zbyt uboga w warzywa i owoce. Często
nadmierna masa ciała nie wynika z tego, ile jemy, ale co jemy.
Prawidłowo skomponowana
dieta, różnorodna i bogata
w zdrowe produkty naprawdę może być sycąca, smaczna,
a przy tym mniej kaloryczna
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.
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– dodaje ekspertka.
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Jedz
owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”, której organizatorem jest Federacja
Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu
Promocji Owoców i Warzyw.
Więcej informacji o kampanii: https://jedzowoceiwarzywa.pl/
https://www.facebook.com/
jedzowoceiwarzywa/
Źródło: Biuro kampanii
„Jedz owoce i warzywa – w nich
największa moc się skrywa!”
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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CLAAS XERION TS 5000

TRAKTOR

marzec 2021 r. | Raport Rolny

23

Ciągnik do zadań specjalnych.
Jeśli którykolwiek ciągnik
jest najbliżej perfekcyjnego
wykonania trudnego zadania,
to właśnie CLAAS XERION.
Maszyna występuje w kilku
wersjach: z obracaną kabiną
do pracy na silosie czy w lesie,
z przestrzenią do zabudowania na ciągniku do rozlewu
gnojowicy oraz od niedawna
z technologią czterech gąsienic TS (Trac System), dzięki
którym głęboka uprawa polowa, mozaikowatość gleb oraz
pagórkowatość terenu nie stanowią kłopotu.
CLAAS tworząc model XERION TS, dołączył do producentów ciągników o bardzo
wysokich mocach z napędem
gąsienicowym. Do prac polowych wymagających dużej
siły uciągu oraz trakcji zastosowany został specjalny
system gąsienicowy, radzący
sobie z uprawą głęboką, a także odznaczający się zdecydowanie mniejszym poślizgiem
oraz większą wydajnością pracy (ha/h), co w efekcie wpływa na niższe zużycie paliwa.
REKLAMA

Na przełomie lata i jesieni
ciągnik XERION 5000 TS
został przetestowany przez
kilkunastu przedsiębiorców
rolnych w Polsce. Okazało
się, że świetnie się sprawdził
w różnych warunkach.
XERION TS ma wiele zalet. Jedną z najważniejszych
jest możliwość pracy na niskich obrotach silnika (maksymalny moment obrotowy
XERION 5000 to 1300 obr./
min – 2600 Nm). Oszczędności zapewniają również niskie
obroty na postoju – 730 obr./
min. Ponadto w maszynie zastosowano inteligentne sterowanie przekładnią, które nie
wymaga ingerencji operatora. Ten element zdecydowanie zwiększa komfort pracy,
a tym samym nie utrudnia
koncentracji podczas kilkunastogodzinnej pracy operatora. Dodatkowy komfort
zapewniają także niski poziom
hałasu w kabinie, która jest
standardowo wyciszona, oraz
niskie obroty silnika. Kabina
jest amortyzowana w dwóch

punktach i osadzona na środku
ciągnika, co ogranicza przenoszenie drgań z narzędzia
towarzyszącego na maszynę
i gwarantuje bardzo dobrą
widoczność.
Pełna rama z dwoma skrętnymi osiami zwiększa wytrzymałość na bardzo duże
obciążenia podczas pracy
w głębokiej uprawie, system
kierowania z kolei zapewnia
optymalny promień skrętu ciągnika bez „łamania pojazdu”.
Na specjalną uwagę zasługują
także systemy kierowania osiami, w tym system dynamicznego kierowania, pozwalające
na mniejszą liczbę obrotów
kierownicą w celu uzyskania
pozycji maksymalnego skrętu. Pełne sterowanie ciągnika
odbywa się w standardzie za
pomocą tylko dwóch przycisków dzięki intuicyjnemu zarządzaniu sekwencjami. Jeśli
zaś zajdzie potrzeba przezbrojenia ciągnika XERION TS,
możemy także zamienić gąsienice na koła. Z technicznego
punktu widzenia można to

przeprowadzić bardzo prosto
i szybko. Po zabezpieczeniu
wózka jezdnego w dwóch miejscach metalowymi sworzniami
pod piastą należy odbezpieczyć
siłownik hydrauliczny położony w dolnej części wózka
gąsienicy. Następnie trzeba
odkręcić śruby wokół piasty
i zdjąć wózek jezdny za pomocą ładowarki teleskopowej
wyposażonej w widły do palet.
Ostatnim krokiem jest montaż
koła do piasty.

Maszyna jest prosta w codziennej obsłudze konserwacyjnej. Użytkownik może
sprawdzić poziom olejów
z kabiny, w tym nawet silnikowego, oraz dokonać
przedmuchania chłodnic przez
wentylator rewersyjny podczas
pracy na polu – bez potrzeby
zatrzymywania się. CLAAS
wydłużył okres przeglądu
głównego wszystkich modeli XERION do 1000 mth. Daje
to możliwość zyskania czasu

do pracy w trakcie sezonu oraz
wyeliminowania przestoju, jak
również dwukrotnie zmniejsza
koszt przeglądu w ciągu roku.
Ciągnik CLAAS XERION
TS jest więc zdecydowanie
maszyną do zadań specjalnych i z pewnością doskonale sprawdzi się wszędzie tam,
gdzie dotychczas praca sprawiała trudności.
Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

DWA MODELE

KOMFORTOWE WYPOSAŻENIE

EKSKLUZYWNY DESIGN DLA LIMITOWANEJ EDYCJI

MLT 73-13 PS+
MLT 741-140 V+

Wykonanie ELITE: światła drogowe LED (x2),
lampy robocze LED na teleskopie (x2),
kamera bezpieczeństwa (x2).
EcoStop oraz hydrauliczne blokowanie osprzętu.

Wnętrze wykończone skórą: kierownica, podłokietnik oraz siedzenie
z zawieszeniem pneumatycznym o niskiej częstotliwości
(1000 godzin testów wykonanych przez kierowców).
Sportowa stylistyka, limitowany numer tabliczki znamionowej.
Pakiet kolorów «VOLCANO», NEWAG AG design.

* Propozycja dotyczy wybranych modeli maszyn w pożyczce na określonych warunkach. Szczegóły ﬁnansowania u autoryzowanych dealerów.
Propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jest adresowana wyłącznie do rolników wykonujących we własnym
imieniu zawodową, ciągłą i zarobkową działalność rolniczą. Manitou Finance jest nazwą handlową pod którą BNP Paribas Lease Group sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie oferuje ﬁnansowanie we współpracy z Manitou BF S.A Dostępne są także inne formy ﬁnansowania.
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