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Polski Plan Strategiczny dla WPR
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Czy kryzys klimatyczny zagraża polskiemu rolnictwu?
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Osiągnięcie neutralności
klimatycznej rolnictwa przed
2050 rokiem oraz ochrona
i wzmacnianie ekologicznej
trwałości ekosystemów muszą
stać się głównymi priorytetami
krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki
Rolnej. 55 organizacji pozarządowych wzywa do przyjęcia Paktu społecznego dla
polskiego rolnictwa oraz przygotowania Planu Strategicznego WPR odpowiadającego na
współczesne wyzwania, w tym
na skutki pogłębiającego się
kryzysu klimatycznego.
Koalicja Klimatyczna, Koalicja Żywa Ziemia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja
Rolnictwo dla Przyrody oraz
Sygnatariusze Wspólnego
Stanowiska ostrzegają, że im
dłużej rolnictwo będzie negatywnie wpływać na stan środowiska i klimat, tym szybciej
będzie się kurczył potencjał
ekonomiczny tego sektora.
„Nasza przyszłość i przyszłość naszych dzieci zależy
od trwającego obecnie projektowania krajowego Planu Strategicznego WPR. Nie możemy

pozwolić, by została podporządkowana krótkotrwałym
interesom ekonomicznym,
kosztem bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia publicznego i jakości życia. To ostatni
moment, by rozpocząć głęboką
transformację polskiego rolnictwa zapewniającą trwałe
funkcjonowanie rodzinnych
gospodarstw rolnych, gwarantujących zachowanie żywotności obszarów wiejskich
w Polsce. Nie da się tego osiągnąć bez troski o żyzną glebę, czyste powietrze i ochronę
zasobów wodnych.” - apeluje
Justyna Zwolińska, koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji
Żywa Ziemia.
Zgodnie z reformą Wspólnej Polityki Rolnej wszystkie
państwa UE muszą opracować krajowe plany strategiczne dla WPR. W ocenie
organizacji pozarządowych
priorytetami polskiego Planu Strategicznego musi być
ochrona i wzmacnianie
ekologicznej trwałości ekosystemów oraz osiągnięcie
neutralności klimatycznej
rolnictwa przed 2050 rokiem.

„Na sektorze rolnym spoczywa główna odpowiedzialność za stan naszych wód.
Dwa największe zagrożenia
to rozwój intensywnych form
produkcji rolnej oraz sięganie
przez rolników po wody podziemne bez żadnej kontroli.
Najważniejszym zadaniem
powinna być troska o glebę,
tak by mogła retencjonować
wodę na potrzeby rolnictwa.
Ogromnym zagrożeniem są
także wszelkie inwestycje ingerujące w naturalny stan rzek
i jezior, niszczenie torfowisk.
Bez wody nie ma rolnictwa”
- ostrzega Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny
i Gowienicy (TPRIiG) i Koalicji
Ratujmy Rzeki (KRR).
Plan Strategiczny dla WPR
powinien być zgodny z kierunkiem reformy Wspólnej
Polityki Rolnej wyznaczonej
przez Europejski Zielony Ład,
zwłaszcza Strategię od „Pola
do stołu” oraz Strategię na
rzecz różnorodności biologicznej. Rezultat tej reformy
zależy od stopnia jej realizacji
przez poszczególne państwa
członkowskie.

„Obecnie proponowany
kształt Planu Strategicznego
w niedostatecznym stopniu
uwzględnia priorytety Strategii na rzecz różnorodności
biologicznej, takie jak wzbogacenie krajobrazu rolnego
o elementy charakteryzujące
się bogatą różnorodnością biologiczną czy powstrzymanie
i odwrócenie procesu spadku
liczebności ptaków krajobrazu rolnego” - zaznacza Olga
Poleszczuk-Tusińska, Specjalistka ds. Ochrony Przyrody
na terenach Rolnych w WWF
Polska, Koalicja Rolnictwo dla
Przyrody.
Proces transformacji polskiego rolnictwa dotyczy nas
wszystkich. Musi być wyrazem
oczekiwań i woli całego społeczeństwa. W związku z tym
Sygnatariusze Stanowiska proponują, by prace nad krajowym Planem Strategicznym
stały się początkiem dyskusji
nad przyjęciem Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa.
„Powstrzymanie spowodowanej działalnością człowieka
zmiany klimatu jest najważniejszym wyzwaniem, przed

którym obecnie stoimy. Musi
w tym uczestniczyć także rolnictwo. Aby to było możliwe,
niezbędna jest współpraca
pomiędzy różnymi grupami
interesariuszami. Na podejmowanie niezbędnych działań
muszą zdecydować się rolnicy, a na ich finansowanie ze
środków publicznych wyrazić
muszą zgodę nie tylko politycy,
ale także konsumenci. Dlatego tak bardzo potrzebujemy
dziś Paktu społecznego dla
rolnictwa” - podkreśla prof.
Zbigniew Karaczun z SGGW,
ekspert Koalicji Klimatycznej.
Przyjęcie i wdrażanie Paktu
społecznego dla polskiego rolnictwa pomoże wzmocnić suwerenność żywnościową Polski
dzięki trosce o ekologiczną
trwałość produkcji i agendę
transformacji w kierunku
gospodarki zeroemisyjnej.
Organizacje podpisane pod
Stanowiskiem deklarują gotowość współpracy na rzecz
utworzenia Paktu społecznego
dla polskiego rolnictwa.
Źródło: Fundacja WWF
Polska, Magdalena Melaniuk
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Współdziałanie UPL
i FMC Corporation

Współpraca w ramach komercjalizacji substancji
czynnej Rynaxypyr®.

Firma UPL Ltd. ogłosiła
długoterminową współpracę
strategiczną z FMC Corporation, globalnym dostawcą rozwiązań dla rolnictwa. Umowa
zapewnia firmie UPL dostęp
do substancji aktywnej (s.a.)
Rynaxypyr®, wiodącego środka owadobójczego firmy FMC,
na kluczowych rynkach przed
wygaśnięciem patentu s.a.
„Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z FMC
w związku z tą obopólnie

korzystną umową. Współpraca
jasno pokazuje nasze zaangażowanie w działanie OpenAgTM,
jakim jest stworzenie sieci rolniczej, która zapewni wszystkim
zrównoważony rozwój” - powiedział Jai Shroff, dyrektor
generalny UPL na świecie.
„Wczesny dostęp do s.a.
Rynaxypyr® na […] rynkach
pozwala firmie UPL zapewnić rolnikom bardziej zrównoważony wybór produktów”
- powiedział Diego Casanello,
dyrektor operacyjny UPL.
„Umowa ta umożliwia nam
dodanie nowego kluczowego
składnika aktywnego do naszego portfolio i opracowanie
nowej grupy innowacyjnych,
wartościowych rozwiązań dla
rolników”.
„Cieszymy się, że możemy
zaangażować się w tę strategiczną relację z UPL, dodając

nowego globalnego partnera
do naszej strategii rozwoju
diamidów” - powiedział Mark
Douglas, prezes i dyrektor generalny FMC. „Jest to ważna
współpraca dla FMC, która
pomoże dotrzeć technologii
diamidów do różnych obszarów geograficznych i różnego
typu upraw”.
Rynaxypyr ® jest uważany za środek ochrony roślin
o zmniejszonym ryzyku ze
względu na korzystny profil
toksykologiczny i środowiskowy. Jest to przydatne narzędzie
do ochrony przed szkodnikami
w integrowanych programach
ochrony. Daje rolnikom możliwość wdrażania zrównoważonych rozwiązań, wpisując
się w misję UPL.
Źródło: UPL Polska,
Karolina Borowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Rolnictwo ekologiczne
w centrum polityki rolnej UE
Nowa era transformacji WPR oraz łańcucha
żywnościowego w Unii Europejskiej.
Jej głównym instrumentem
ma być rolnictwo ekologiczne
oraz agroekologia – czytamy
w Europejskim Planie Działania
dla Rolnictwa Ekologicznego
opublikowanym przez Komisję
25 marca 2021. Jego celem jest
– zgodnie z założeniami strategii
„Od pola do stołu” – podniesienie
powierzchni gruntów rolnych pod
produkcją ekologiczną do 25%.
Dla Polski to ogromne wyzwanie, gdyż obecnie 3,1% użytków
rolnych uprawiana jest ekologicznymi metodami.
Najwyższy czas, by właściwie
wynagrodzić rolników ekologicznych i rolników rozpoczynających produkcję ekologiczną za
ich wkład w zwiększanie korzyści
społecznych i środowiskowych
w całej UE. To ich praca w największej mierze przyczynia się do
zachowania żywotności obszarów
wiejskich, wysokiej jakości żywności oraz ochrony środowiska,
gleb, różnorodności biologicznej,

zasobów wodnych i stabilnego
klimatu.
KE zaproponowała konkretne
rozwiązania, a przede wszystkim
środki finansowe, by wzmacniać
rozwój rolnictwa ekologicznego
w UE. Europejski Plan proponuje
m. in. włączenie żywności ekologicznej do systemu zamówień
publicznych, obniżenie podatków
dla produktów ekologicznych,
tworzenie bio-regionów oraz
wzmocnienie sieci doradczej dla
rolnictwa ekologicznego i praktyk
agroekologicznych. Planowane jest
także przeznaczenie co najmniej
30% z budżetu na badania i innowacje w obszarach rolnictwa,
leśnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich dla badań w sektorze
ekologicznym.
Europejski Plan Działania dla
Rolnictwa Ekologicznego zakłada
przekazanie środków zarówno na
kształtowanie podaży jak i popytu
na produkty ekologiczne. Państwa
członkowskie w swoich Planach

Strategicznych dla nowej WPR
powinny wyznaczyć jasne cele
i terminy realizacji w tym zakresie.
Ustanowienie i organizacja „Ekologicznego dnia” w UE ma służyć
sprawdzeniu poziomu rozwoju
unijnego rolnictwa ekologicznego.
„Możemy skorzystać z oferty
UE dla rolnictwa ekologicznego
pod warunkiem mądrego planowania rozwoju tego sektora
w Polsce. Konieczna jest zmiana
Ramowego Planu dla Ekologicznego Rolnictwa i Żywności na
lata 2021-27, przygotowanego
w tym roku przez ministerstwo
rolnictwa. Konieczna jest zmiana
podejścia do rolnictwa ekologicznego w Polsce” komentuje Dorota
Metera, ekspertka ds. rolnictwa
ekologicznego KŻZ
Ekspertki Koalicji Żywa
Ziemia do kontaktu:
Dorota Metera: 509 217 354
Justyna Zwolińska: 604 161 811
Źródło: Koalicja Żywa
Ziemia, Joanna Perzyna
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Przełomowa technologia formulacji glifosatu
CIECH rozpoczął produkcję środka ochrony roślin na bazie technologii BGT.

Wojciech Babski, Prezes
Zarządu CIECH Sarzyna.
Produkcja nowego środka
ochrony roślin, bazującego
na innowacyjnej technologii BGT („Better Glyphosate
Technology”) pozwala ona
na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktów na bazie glifosatu przy
obniżeniu o połowę dawki
substancji aktywnej na hektar, w porównaniu do istniejących standardów. W lutym
2021 roku spółka zarejestrowała technologię BGT w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Wsi, natomiast już w kwietniu
pierwsze partie nowego produktu trafią do dystrybutorów
i rolników. Wtedy też rozpocznie się kampania marketingowa tego przełomowego środka
ochrony roślin opartego na
glifosacie, a także zostanie
zaprezentowana jego nazwa
handlowa.
CIECH Sarzyna to pierwsza
firma na świecie, która wprowadzi innowacyjną formulację
glifosatu – technologię BGT
– na skalę przemysłową. Jeszcze wiosną tego roku polscy
rolnicy będą mogli sprawdzić
pierwszą od 45 lat tak znaczącą
modyfikację produktów opartych na glifosacie.
Prace nad uruchomieniem
linii produkcyjnej nowego
produktu trwały od kilku
miesięcy.
- Uruchomienie produkcji
środka opartego o BGT na
skalę przemysłową to początek jego rynkowej ekspansji.

W kwietniu rozpoczynamy
intensywną promocję i kampanię marketingową. Mamy
pierwsze sygnały z rynku, że
zainteresowanie jest duże,
choć chciałbym podkreślić,
że dopiero w przyszłym roku
osiągniemy docelowe ilości
produkcji nowego środka.
Ważnym elementem strategii
na ten rok jest także uzyskanie
rejestracji tego innowacyjnego
produktu w innych krajach
europejskich – mówi Wojciech
Babski, Prezes Zarządu CIECH
Sarzyna i szef biznesu Agro
w Grupie CIECH.
Nowy produkt w pierwszej
fazie będzie przeznaczony do
stosowania na ścierniskach,
w uprawie kukurydzy, uprawach sadowniczych oraz terenach nieużytkowanych
rolniczo. W kolejnych latach
CIECH Sarzyna wprowadzi
także produkt oparty o BGT
dla innych upraw. Poza granicami kraju środki ochrony roślin

bazujące na technologii BGT
będą mogły być również stosowane w uprawach na rynkach,
na których działa CIECH, gdzie
występują m.in. gaje oliwne,
winorośl i owoce cytrusowe.
Technologia BGT to innowacyjne połączenie systemu
adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, zapewniające pełną
funkcjonalność glifosatu
w jednym produkcie. Unikatowe połączenie wszystkich
kluczowych składników ułatwia przygotowanie cieczy
opryskowej i przyczynia się
do zwiększenia jej ilości zatrzymywanej na powierzchni
roślin, stwarzając korzystne
warunki do wnikania substancji aktywnej i przemieszczania
jej do miejsca działania.
Dzięki temu to przełomowe rozwiązanie pozwala na
znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar, nawet o 50% w porównaniu

do produktów konkurencji,
bez rezygnacji ze sprawdzonej
skuteczności. Produkt zawiera wbudowane zwilżacze oraz
siarczan amonu, na ogół dodawane przez użytkowników
osobno. Ułatwia to stosowanie
produktu, zmniejsza ryzyko
pomyłki, a także wpływa na
poprawę aspektów ekonomicznych wykonywanego zabiegu.
Efektywność technologii BGT
potwierdzają liczne badania
– przeprowadzone zarówno
w warunkach polskich, europejskich, jak i światowych.
Nowa technologia formulacji glifosatu wpisuje się
w proponowane założenia
programu Komisji Europejskiej
„Od pola do stołu” („From
Farm to Fork”), który zakłada m.in. obowiązek redukcji
zużycia substancji aktywnych w Unii Europejskiej do
2030 roku. Dlatego rozwiązanie zaproponowane przez
Grupę CIECH może stanowić

najlepszy możliwy kompromis
między potrzebami nowoczesnego rolnictwa, a postawami
proekologicznymi związanymi
z realizacją postanowień Europejskiego Zielonego Ładu.
Glifosat jest najczęściej używaną na świecie substancją
aktywną stosowaną w ochronie roślin. Herbicydy na nim
oparte są jednymi z najdokładniej przebadanych produktów
na świecie, dopuszczonymi do
użytku przez agencje regulacyjne w ponad 160 krajach.
Bezpieczeństwo ich stosowania
jest potwierdzone przez ponad
800 opracowań naukowych.
Takie stanowisko zajęły także najważniejsze światowe
instytucje zajmujące się stosowaniem tego typu substancji
w produkcji żywności dla ludzi. Pozytywną opinię wydał
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Nagroda za
bezinteresowną pomoc

Do 200 tys. zł finansowania

Bank BNP Paribas uatrakcyjnił ofertę Kredytu Agro
Progres i Kredytu Unia+.

Nie zawsze zysk jest kwestią finansową.

Zespół Ratownictwa Medycznego z Radymna w powiecie jarosławskim został
wezwany do miejscowości
Nienowice ( woj. podkarpackie). Karetka nie była w stanie
dojechać do pacjenta, ponieważ droga była nieprzejezdna. Pan Piotr, młody rolnik

w środku nocy odśnieżył drogę
karetce pogotowia. Aby rolnik
mógł wciąż pomagać, została
zorganizowana internetowa
zbiórka pieniędzy na nowy
sprzęt, ponieważ samodzielnie wykonany pług przez Pana
Piotra był w fatalnym stanie.
O bohaterskiej postawie
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młodego rolnika i zbiórce na
pług odśnieżny dowiedziała
się firma SaMASZ Sp. z o. o.
Firma od prawie 40 lat wspiera rolnictwo, dostarczając na
rynek nowoczesne maszyny,
ułatwiające codzienną pracę
rolnikom, nie tylko w kraju,
ale także na całym świecie.
,,O akcji dowiedzieliśmy
z tv „Polsat”, wspieramy lokalne społeczności i w ten
sposób pokazujemy, że prowadzimy biznes, w poczuciu
odpowiedzialności za klienta,
pracownika, społeczeństwo
i środowisko. Od razu podjęliśmy decyzję, że w tej sytuacji
pomożemy i wesprzemy akcję, pługiem z naszej oferty, co
okazało się strzałem w 10. Liczymy, że pług będzie dobrze
służył mieszkańcom gminy
a drogi będą utrzymane i przejezdne, zwłaszcza dla służb ratujących zdrowie i życie ludzi”.
Źródło: SaMASZ
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Bank BNP Paribas zaproponował Klientom z sektora
rolniczego atrakcyjniejsze warunki finansowania maszyn
i urządzeń. Można uzyskać do
200 tys. zł bez wkładu własnego zarówno w przypadku
kredytu inwestycyjnego Agro
Progres, jak i kredytu z dotacją
Unia+. Nowe zasady obowiązują od 1 marca br.
- Obecnie rynek oczekuje
prostych rozwiązań, również
w zakresie finasowania zakupu
maszyn, dlatego postanowiliśmy uprościć ofertę oferując
bardziej atrakcyjne warunki
finansowania zakupu nowych
lub używanych maszyn. Obserwując dynamikę sprzedaży,
m.in. ciągników rolniczych,
która wynosi 15% r/r oraz
oczekiwania naszych Klientów przyjęliśmy szereg różnych
kryteriów, które umożliwiają
zastosowanie korzystniejszych
zasad. To m.in. obniżenie
wkładu własnego do zera,
co czyni ofertę bardzo atrakcyjną – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu

Produktów Agro w Banku BNP
Paribas.
Bank BNP Paribas oferuje pełne finansowanie, bez
wkładu własnego, na zakup
nowych lub używanych maszyn i urządzeń rolniczych bez
dodatkowych warunków, jeżeli
kwota kredytu inwestycyjnego Agro Progres lub Kredytu
Unia+ z dotacją Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie
przekracza 50 tys. zł. W przypadku wyższych kwot obu
kredytów – do maksymalnej
wysokości 200 tys. zł – wkład
własny może być zerowy, jeżeli Klient w ciągu ostatnich
12 miesięcy miał średnie miesięczne wpływy na rachunek
prowadzony w Banku BNP
Paribas w wysokości co najmniej 20 tys. zł.
Sfinansowanie 100% inwestycji kredytem Agro Progres
jest również możliwe, jeżeli
kredyt będzie dodatkowo zabezpieczony gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych
Banku Gospodarstwa Krajowego. W przypadku kredytu

Unia+ wkład własny może być
zerowy, jeżeli kredyt będzie
dodatkowo zabezpieczony
cesją z dotacji, a cała kwota
dofinansowania będzie przeznaczana na spłatę kredytu.
We wszystkich opisanych
sytuacjach finansowanie może
być przyznane na okres maksymalnie siedmiu lat. Może
zostać wydłużone do dziesięciu
lat dla Klientów o bardzo dobrej sytuacji finansowej. Gdy
warunki zerowego wkładu własnego nie są spełnione, bank
sfinansuje 85% kwoty zakupu.
W takim przypadku maksymalny okres kredytowania
wynosi 15 lat.
Klienci, w tym płatnicy VAT,
mogą wykorzystać Kredyt Agro
Progres w kwocie do 200 tys. zł
na sfinansowanie kwoty brutto
kupowanego sprzętu.
Więcej informacji o kredycie
na stronie banku.
Źródło: BNP Paribas Bank Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Postaw na rozwój swojego
gospodarstwa z produktami
Banku BNP Paribas:

kredyty z ubezpieczeniem – prowizja za udzielenie 0%,
marża od 0,99%
rachunek bieżący – prowadzenie 0 zł / 12 mies.
narzędzia Premium w portalu agronomist.pl – dostęp 0 zł

OKRES PROMOCJI: 01.02 – 31.05.2021 R.

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Promocja skierowana jest do Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie. Podane warunki cenowe
dotyczą nowo udzielanych kredytów (Agro Ekspres, Agro Rzeczówka Light i Agro Progres) z ubezpieczeniem w określonym przez Bank wariancie. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez Klienta zdolności do jego spłaty we wnioskowanej kwocie
oraz spełnienie warunków przyznania produktu. Promocja dotyczy otwartych w okresie promocji rachunków bieżących w PLN w ramach Umowy ramowej o prowadzenie Konta Otwartego na Agrobiznes. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na
warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem Banku (agent ubezpieczeniowy) przez Concordia Polska T.U. S.A. lub TU na Życie Cardif Polska S.A. oraz w OWU. Korzystający z promocji ww. produktów mogą otrzymać bezpłatny
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Nawożenie jest czynnikiem plonotwórczym ale też wpływa na przezimowanie.
W okresie wiosennym nawożenie rzepaku powinno przede
wszystkim zaopatrzyć rośliny
w azot. Oczywiście oprócz kluczowych makroskładników,
takich jak azot, potas i fosfor,
bardzo ważną rolę (wręcz kluczową) dla rzepaku odgrywają
siarka i magnez oraz mikroelementy, takie jak: bor, mangan,
molibden, miedź.
Mikroelementy
Rzepak przede wszystkim
trzeba nawozić borem, stosując
od 100-250 g B/ha, i manganem
w ilości 80-200 g Mn/ha.
Bor odgrywa bardzo ważną
rolę w kształtowaniu odporności
rzepaku na mróz oraz polepszeniu
zimotrwałości. Ułatwia on gromadzenie cukrów rozpuszczalnych oraz siarki. Zastosowany
w okresie jesiennym zagęszcza
soki komórkowe, co wpływa korzystnie na przezimowanie roślin. Odpowiada także za budowę
struktury ścian komórkowych,
stymuluje wzrost korzeni, a po
zapyleniu jest odpowiedzialny
za wzrost łagiewki pyłkowej. Jest
pierwiastkiem mało mobilnym
REKLAMA

w roślinie, a objawy jego niedoboru są najpierw widoczne na
młodszych organach. Wiosną
w wyniku braków boru brzegi
najstarszych liści są przebarwione
na fioletowo-czerwono i zawinięte
do góry, a w okresie intensywnego
wzrostu dochodzi do wzdłużnego
pękania głównego pędu. O niedoborze tego mikroskładnika świadczą też: słabe pylenie, mniejsza
ilość łuszczyn (górne łuszczyny
po zawiązaniu nasion zasychają),
mała liczba nasion w łuszczynie,
zwiększona liczba pędów, na których po kwitnieniu nie powstają
łuszczyny.
Mangan również odgrywa
bardzo istotną rolę. To dzięki
temu pierwiastkowi rośliny budują silny system korzeniowy i są
bardziej odporne na czynniki
stresowe, takie jak np. mróz czy
susza. Mangan w okresie jesiennym podobnie jak bor wpływa
na poprawę zimotrwałości. Jest
bardzo ważnym mikroskładnikiem w procesie fotosyntezy,
odpowiada za syntezę chlorofilu i węglowodanów, wpływa
także na wzrost korzeni i pędów

poprzez udział w syntezie auksyn
(hormony roślinne stymulujące
wzrost roślin).
Miedź odpowiedzialna jest
za gospodarkę azotową i hormonalną rośliny oraz zapewnia
sprawną fotosyntezę. Dobrze
przemieszcza się w roślinie - jest
transportowana ze starszych liści
do młodszych.
Molibden z kolei wchodzi
w skład enzymu reduktazy azotanowej, która bierze udział w redukcji pobranych przez roślinę
azotanów.
W ostatnich latach normą stało
się nawożenie dolistne. Należy
pamiętać, że dokarmianie roślin
przez liście jest zwykle bardziej
efektywne od nawożenia doglebowego, pozwala bowiem na
szybkie uzupełnienie brakujących
składników pokarmowych, co jest
szczególnie ważne w momencie
wystąpienia objawów niedoborów. Stosując nawożenie nalistne,
można w całości pokryć zapotrzebowanie rzepaku ozimego na
mikroelementy.
Rzepak powinien być zaopatrzony przede wszystkim w bor

oraz mangan, a w dalszej kolejności w miedź, molibden i cynk.
Przede wszystkim nie należy
czekać na wystąpienie pierwszych
objawów niedoboru mikroelementów, które i tak często są
trudne do wykrycia. Nawożenie
interwencyjne zawsze skutkuje
bowiem pewnym spadkiem plonu. Przy nawożeniu mikroelementami, dokarmianie dolistne
trzeba traktować jako podstawowe, ponieważ pokrywa to całość
zapotrzebowania rzepaku na te
składniki. Najlepiej, jeśli dolistne
dokarmianie rzepaku ozimego
przeprowadza się roztworem składającym się z kilku składników.
W miarę możliwości najlepiej też
łączyć je z ochroną insektycydową

i/lub fungicydową. Im więcej
składników zamierzamy jednak
zastosować, tym niższe powinno
być stężenie składników w cieczy
roboczej.
Niedobory kluczowych pierwiastków powodują spadki plonów, a co za tym idzie straty
ekonomiczne prowadzonej produkcji. Najczęściej z niedoborami
pierwiastków mamy do czynienia na glebach, gdzie występuje
niedobór wody oraz na glebach,
gdzie niska jest naturalna zasobność w poszczególne składniki.
Powodem jest również nieuregulowany odczyn gleby. Rzepak
jako roślina wrażliwa na niedobór
składników pokarmowych szybko
reaguje na braki odpowiedniej

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
zasobności składników potrzebnych do prawidłowego rozwoju.
Racjonalnie przeprowadzone nawożenie rzepaku jest gwarancją
prawidłowego wzrostu i rozwoju
roślin, co przekłada się na wielkość uzyskanych plonów.

Kwasy huminowe i fulwowe

Nawozy biostymulujące coraz częściej włączane są do
tradycyjnej agrotechniki.
Na rynek trafia coraz więcej
produktów, które nie tylko wzbogacają glebę w składniki odżywcze
niezbędne roślinom, ale spełniają
szereg dodatkowych funkcji, jak
choćby poprawa żyzności gleby
czy aktywacja kiełkowania i rozwoju systemu korzeniowego.
Związków aktywnych i substancji zawartych w nawozach jest
wiele. Przykładem tego typu nawozów są te wzbogacone w kwasy
humusowe.
Kwasy humusowe wchodzą
w skład próchnicy glebowej.
Wyróżnia się dwie podstawowe
grupy tych związków – kwasy
huminowe i fulwowe. Jednym
ze wskaźników jakości próchnicy jest stosunek zwartości
węgla kwasów huminowych
do węgla kwasów fulwowych.
Kwasy humusowe to naturalny
składnik próchnicy. Cechują się zdolnością do wiązania
nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków
i powolnego ich uwalniania
w miarę zapotrzebowania roślin. Poprzez stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju
pożytecznych mikroorganizmów
glebowych wpływają na poprawę struktury gleby co przekłada
się na jej optymalne stosunki
wodno-powietrzne. Zwiększają pojemność wodną przez co
zmniejszają zagrożenie suszą.
Następuje również znacząca poprawa pojemności sorpcyjnej będąca przede wszystkim efektem

działania kwasów fulwowych,
które zwiększają zatrzymywanie
jonów w kompleksie sorpcyjnym
we wszystkich rodzajach gleb, co
sprawia, że dostępność składników mineralnych dla roślin jest
zwiększona. Frakcja ta ogranicza
także proces bielicowania gleb –
wypłukiwania tlenków żelaza,
krzemionki, fosforu i manganu w głąb gleby, co pogarsza jej
właściwości fizyczne i sprzyja
wymywaniu składników pokarmowych. Należy pamiętać,
iż tylko prawidłowa struktura
gleby i jej zasobność w powietrze stanowi o występowaniu
pożytecznych mikroorganizmów
tlenowych takich jak bakterie,
grzyby i promieniowce. Kwasy
huminowe zwiększają aktywność
biologiczną gleb i. neutralizują
pH. Ponadto wzbogacają glebę
w substancje organiczne i mineralne, poprawiają dostępność
składników odżywczych – aktywują wzrost korzeni. Zawarte
w próchnicy substancje o charakterze „antybiotyków” wzmacniają procesy fizjologiczne roślin.
Wykazują działanie naturalnych
katalizatorów tych reakcji.
Kwasy humusowe są produktem
rozkładu resztek organicznych. Te
zawarte w specjalistycznych nawozach najlepszej jakości na ogół
pozyskiwane są z leonardytów
(produkt milionów lat rozkładu
roślin bez dostępu powietrza).
Aktywność kwasów z tego źródła jest kilkukrotnie wyższa niż

tych uzyskanych w wyniku kompostowania czy pochodzących
z obornika, co determinowane
jest całkowitym rozkładem substancji organicznych.
Efektywnym rozwiązaniem
jest zastosowanie zrównoważonego płynnego ekstraktu kwasów
huminowych i fulwowych, który
dodatkowo został wzbogacony potasem. Kamasol Black dostarcza
w sposób zbilansowany niezbędne dla żyzności gleby składniki
w postaci kwasów humusowych
i fulwowych. Stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych, przez
co przyczynia się do poprawy podstawowych parametrów gleby. Jest
bogatym źródłem węglowodanów
dzięki związkom organicznym zawartym w produkcie. Silnie stymuluje rozwój korzeni, wzmacnia
efekt chelatowania makro i mikroelementów, zapobiegając niedoborom odżywczym roślin. Dzięki
równowadze kwasów fulwowych
i humusowych może być stosowany także dolistnie, dostarczając
roślinie węgiel organiczny oraz
stanowiąc biologiczną chelatację
dla substancji odżywczych.
Warto rozważyć włączenie
produktów zawierających kwasy
humusowe do programu nawożenia. Lista korzyści wynikających
z ich stosowania jest ogromna.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Gospodarowanie azotem w glebie
Jak ograniczyć wymywanie azotu i wydłużyć jego
działanie?

Zagwarantowanie roślinom
optymalnej ilości azotu w krytycznych okresach ich wzrostu
jest priorytetem producentów
rolnych. Niestety, dostępne metody, a często także możliwości,
jak na przykład terminy nawożenia, nie do końca pokrywają
się z zapotrzebowaniem roślin.
Niedobór dostępnego azotu
skutkuje pogorszeniem kondycji
plantacji, co bezpośrednio przekłada się na wysokość i jakość
plonu. Rentowność produkcji
obniżają straty zastosowanego
w nawozie składnika polegające na jego wymywaniu w głąb
gleby, przemieszczaniu do wód
gruntowych oraz utlenianiu.
Niewłaściwe gospodarowanie
azotem prowadzi nie tylko do
pogorszenia plonu, ale także
i zanieczyszczenia środowiska
naturalnego, zwiększenia kosztów zakupu nawozów, a także
w skrajnych przypadkach opłat
za naruszenie obowiązujących
w tym zakresie przepisów. Jak
zatem wydłużyć okres działania
zastosowanego azotu i ograniczyć jego wymywanie?
Generalnie straty azotu
z nawozów mineralnych powodowane są przez jego unieruchomienie (immobilizację)
– włączenie w glebową materię organiczną (pierwiastek
pozostaje w glebie), a także
denitryfikację w postaci azotu
gazowego. Deficyty pojawiają się także poprzez wymywanie azotanów i utlenianie się
amoniaku oraz innych form
gazowych tego pierwiastka do

atmosfery. Straty azotu zastosowanego w nawozach mineralnych mogą sięgać nawet
50% zastosowanego w nich
składnika. Skala tego zjawiska uzależniona jest od rodzaju
nawozu, zastosowanej dawki,
typu gleby, przede wszystkim
zaś jej struktury, odczynu, zawartości wody, pogody, a nawet
od techniki aplikacji.
Równie niebezpieczny jest
nadmiar tego pierwiastka. Rośliny przenawożone azotem
mają ciemnozielony kolor i wytwarzają bardzo dużą biomasę,
a części generatywne są słabo
wykształcone. „Przeazotowanie” roślin wydłuża znacznie
okres ich wegetacji oraz powoduje kumulację azotanów, co
jest niebezpieczne dla zdrowia
człowieka, a także niekorzystne z punktu żywienia zwierząt
i dbałości o środowisko naturalne. Nadwyżka zastosowanego
azotu będzie stracona. Należy
zatem zastosować niezbędną
dawkę i podjąć działania mające na celu zatrzymanie tego
pierwiastka w przyswajalnej dla
roślin formie oraz zagwarantować jak najdłuższą jego dostępność, zwłaszcza w krytycznych
stadiach rozwojowych roślin.
Bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie
stabilizatora azotu opartego
na inhibitorze nitryfikacji
DMPP NovaTec One. Zaleca
się go używać łącznie z płynnymi nawozami azotowymi
lub w oprysku na gleby, gdzie
stosowane były nawozy azotowe granulowane. Korzystne
jest też zastosowanie nawozów
granulowanych z DMPP.
Użycie tych produktów pozwala sprostać coraz surowszym ograniczeniom prawnym
w kwestii stosowania nawozów.

Inhibitor blokuje działanie bakterii Nitrosomonas, przerywając proces nitryfikacji na okres
do trzech miesięcy. Powoduje
to stabilizację formy amonowej
azotu – NH4 +.
Spowolnione uwalnianie
azotu pociąga za sobą szereg
pozytywnych skutków dla
roślin oraz środowiska naturalnego. Wśród nich można
choćby wymienić: znaczne
ograniczenie wymywania
azotu czy gwarancję ciągłego
i harmonijnego zaopatrzenia
w azot. Warto podkreślić jego
wysoką efektywność nawet na
bardzo lekkich glebach, co ma
szczególne znaczenie, gdyż największe straty zaaplikowanego
azotu wskutek wypłukiwania
zachodzą głównie na glebach
piaszczystych. W porównaniu
z inhibitorami ureazy, które
blokują tylko przemianę formy amidowej na okres około10 dni, ten inhibitor działa
dużo dłużej i to nie tylko na
powierzchni gleby, ale i w jej
wnętrzu. Wpływa na cały azot
amonowy obecny w roztworze glebowym, również ten
zaaplikowany później. Jest
skutecznym narzędziem wydłużającym czas dostępności
azotu i redukującym proces
wymywania i utleniania się
tego pierwiastka.
Pamiętajmy o zbilansowanym nawożeniu, regulacji odczynu gleby oraz możliwości
wykorzystania inhibitora nitryfikacji DMPP. Zastosowanie
tego narzędzia wspomagania
nawożenia azotowego ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale
także prośrodowiskowy.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego:
zawierającego magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
bez magnezu
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
• Oxyfertil Ca 85 o zaw. CaO min. 85%
węglanowego mielonego
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak
granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% – z atestem ekologicznym
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Sposoby na zgniliznę
twardzikową

Co roku plantatorzy rzepaku mierzą się z tą podstępną
chorobą.
Zgnilizna twardzikowa to choroba, którą zwykle zwalcza się
w okresie kwitnienia rzepaku.
Jednak okazuje się, że do porażeń chorobotwórczym patogenem
dochodzi nie tylko na tym etapie,
ale również wcześniej – na skutek
infekcji odglebowych. Żeby skutecznie wyeliminować tę chorobę,
trzeba sięgnąć po odpowiednio
dobrane rozwiązania zarówno
wczesną wiosną, jak i w czasie
kwitnienia.
Tę powszechną w wielu uprawach chorobę wywołuje patogen Sclerotinia sclerotiorum,
grzyb z rodziny twardnicowatych. W praktyce rolniczej zgnilizna twardzikowa jest najczęściej
traktowana jako choroba związana z okresem kwitnienia rzepaku.
Opadające płatki przyklejają się
wówczas do liści i kątów pędów
bocznych roślin, gdzie następnie
dochodzi do porażenia i rozwoju
choroby. Jak wynika z obserwacji,
na tym etapie nawet prawidłowe
zastosowanie wysokiej jakości preparatów do zwalczania zgnilizny
twardzikowej nie zawsze przynosi
pożądany efekt, szczególnie jeżeli
stopień porażenia roślin na plantacji jest wysoki. Dlatego w ostatnich
latach coraz bardziej upowszechnia
się przekonanie, że innym, wcześniejszym źródłem infekcji jest porażenie odglebowe. W przypadku
rzepaku najbardziej podatne są te
rośliny, których system korzeniowy
został wcześniej zaatakowany przez
żerującą śmietkę. W uszkodzone
przez szkodniki struktury tkanek
znacznie łatwiej wnikają wszelkie
patogeny, w tym te wywołujące
zgniliznę twardzikową.
Wczesnowiosenna technologia
fungicydowa
– W rzepaku powinniśmy stosować pełną technologię, czyli,

Nie ma plonu
bez wapna

KONTAKT
Andrzej.Filipek@lhoist.com
Jakub.Szpytak@lhoist.com

po pierwsze, zwalczać szkodniki
powodujące, że rośliny są słabsze
i łatwiej porażane przez choroby
grzybowe. Po drugie: ważna jest
kompleksowa ochrona fungicydowa, w tym zabiegi przeciwko
zgniliźnie twardzikowej, które należy stosować nie tylko w okresie
kwitnienia i na początku opadania
płatków. Trzeba też zwracać uwagę
na infekcje odglebowe oraz wdrożyć ochronę wczesnowiosenną –
z użyciem fungicydów o działaniu
systemicznym, ze szczególnym
uwzględnieniem azoksystrobiny
– radzi Marcin Kanownik, Menedżer ds. upraw rolniczych z firmy INNVIGO. – Takie podejście
gwarantuje wyższą skuteczność
w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej niż dotychczas stosowane
zabiegi, wykonywane wyłącznie
w okresie kwitnienia.
W skład technologii fungicydowej, którą do zabiegów wczesnowiosennych rekomenduje
INNVIGO, wchodzą środki X-Met
100 SL (metkonazol), Dafne/Porter
250 EC (difenokonazol) oraz Bukat/
Ambrossio 500 SC (tebukonazol).
Zalecanym komponentem, uzupełniającym działanie przeciwko
zgniliźnie twardzikowej, będzie
właśnie preparat zawierający
azoksystrobinę.
Zabiegi w okresie kwitnienia
– na co zwrócić uwagę?
Jeżeli chodzi o drugi etap zwalczania zgnilizny twardzikowej,
czyli zabiegi w okresie kwitnienia, rolnicy muszą uwzględnić
kilka ważnych czynników. Jednym z nich są warunki pogodowe i utrzymująca się wówczas
wilgotność.
Gdy podczas kwitnienia jest
dość sucho, rzepak jest w mniejszym stopniu porażony przez tę
chorobę. Opadające płatki nie
przyklejają się do roślin, ponieważ wiatr zwiewa je na ziemię.
Jednak nawet wtedy trzeba pamiętać, że w wysokim łanie rosa może
utrzymywać się przez wiele godzin,
a więc ryzyko infekcji wciąż jest
znaczne. Natomiast kiedy panuje
większa wilgotność, mokre płatki są znacznie cięższe, spadają
na liście i przyklejają się do nich,
co prowadzi do porażenia roślin
i rozwinięcia się choroby.
Kolejny istotny aspekt to odpowiedni dobór substancji aktywnych
oraz ich dawkowanie. W przypadku roślin, które w okresie kwitnienia osiągają wysokość 1,5-2 m,
po wykonanym zabiegu koncentracja substancji aktywnej będzie
znacznie niższa niż w rzepaku na

wcześniejszym etapie wegetacji,
który mierzy ok. 20 cm. Na etapie
kwitnienia wyższą skutecznością
będą zatem cechowały się te preparaty, które mają w składzie 2 lub
3 substancje aktywne w wyższej
dawce, ponieważ przełoży się to
na większą koncentrację i dłuższy
okres utrzymywania się tych substancji w chronionych roślinach.
Skuteczne substancje, sprawdzone rozwiązania
– Warto sięgać po rozwiązania, które składają się z substancji
o różnych mechanizmach działania
i mają relatywnie wysokie dawki
substancji aktywnych. Takim preparatem jest Kier 450 SC, obecnie
jedyny trójskładnikowy fungicyd
do rzepaku, z takimi dawkami poszczególnych substancji aktywnych. Kier 450 SC zawiera dwa
sprawdzone, skuteczne triazole,
czyli tebukonazol i difenokonazol,
a także dużą dawkę azoksystrobiny,
która dodatkowo bardzo dobrze
wpływa na tzw. efekt zieloności,
co przekłada się też na większy
plon – mówi ekspert z INNVIGO. – Warto też zwrócić uwagę
na naszą tegoroczną nowość, czyli
AsPik R 250 EC. Zawiera on znany
tebukonazol oraz protiokonazol,
najnowszy triazol dopuszczony
do stosowania w rzepaku, który
również wykazuje pozytywny, łagodny wpływ na efekt zieloności.
Ponieważ kwitnienie rzepaku
trwa zwykle od trzech do pięciu tygodni, przy bardzo dużej
wilgotności powietrza ochrona
przeciw zgniliźnie twardzikowej
nie może być oparta wyłącznie
o jeden zabieg. Biorąc pod uwagę
właściwości poszczególnych substancji aktywnych, możliwy jest
optymalny dobór preparatów do
terminu stosowania. Ze względu
na wysoką zawartość azoksystrobiny, która może przedłużać okres
wegetacji, Kier 450 SC powinien
być stosowany w nieco wcześniejszych zabiegach, czyli na początku kwitnienia. Natomiast AsPik
R 250 EC, łączący bardzo silne
działanie fungicydowe z mniejszym
wpływem na efekt zieloności, jest
zalecany do zabiegów w okresie
pełni i drugiej połowy kwitnienia rzepaku. Jednocześnie zabieg
wykonany pod koniec kwitnienia
przyczyni się do zwalczania czerni
krzyżowych, która występuje na
łuszczynach, szczególnie w mokrych latach.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Nowy produkt CIECH Sarzyna

Biostymulatory w rolnictwie

Nowy produkt CIECH Sarzyna - DOVVO® 375 SC, jest
połączeniem fungicydu (środka grzybobójczego) i regulatora wzrostu do stosowania
w uprawie rzepaku ozimego
oraz uprawach rzepiku, lnu czy
gorczycy. Dwie uzupełniające się
substancje aktywne gwarantują kompletny skład i konkretne
działanie.
Dzięki połączeniu dwóch
uzupełniających się substancji
aktywnych (difenokonazolu
i paklobutrazolu), DOVVO ®
375 SC reguluje pokrój roślin
znacząco wpływając na jakość
plonu oraz ogranicza straty
związane z wyleganiem i skutecznie chroni roślinę m.in.
przed suchą zgnilizną kapustnych czy białą plamistością liści.
Odpowiedni moment na zastosowanie zabiegu regulującego
pokrój roślin to przełom marca
i kwietnia, gdy rzepak ozimy
jest w fazie rozwojowej BBCH
33, czyli posiada trzy charakterystyczne międzywęźla. W efekcie, środek może spowodować
skrócenie łodyg głównych nawet o 10%. Dzięki regulacji
roślina wykorzysta energię na

Corteva Agriscience i Dadelos Agrosolutions, spółka
należąca do grupy Ajinomoto,
podpisały umowę w zakresie
opracowywania, badania
i sprzedaży biostymulatorów
dla rolników na całym świecie.
Dadelos Agrosolutions jest
uznaną firmą łączącą bogatą
wiedzę na temat stymulatorów
rozwoju roślin i ich sposobów
działania. Biostymulatory tej
firmy wywierają pozytywny
wpływ na procesy metaboliczne roślin, umożliwiając im
szybszy wzrost i budując ich
odporność na warunki stresowe. W ten sposób zwiększają
plon i podnoszą jego jakość.
„Dzięki zawartej umowie
będziemy oferować rolnikom
środki biologiczne do ochrony upraw, w tym kompletną
linię biostymulatorów – zapewniających przewidywalne
rezultaty zastosowania w oparciu o wykazane w badaniach
efekty,” - powiedział Rajan
Gajaria, wiceprezes Corteva
Agriscience. - „Umowa z Dadelos Agrosolutions to kolejny

Wspólne działanie w zakresie produkcji
biostymulatorów.

Połączenie dwóch substancji aktywnych.
wytworzenie większej ilości
pędów bocznych (aż do 40%).
Środek działa systemicznie
i pobierany jest przez liście.
Stosowany wiosną wpływa korzystnie na pokrój rośliny, co
przekłada się na równomierne
dojrzewanie łuszczyn i ułatwiony zbiór. Wyhamowanie wzrostu
pędu głównego przełoży się na
utrzymanie łanu o odpowiedniej
wysokości, a w rezultacie jego
wyrównanie, dzięki któremu
łan będzie miał równomierny
dostęp do promieni słonecznych oraz efektywnej fotosyntezy, tworząc więcej rozgałęzień
bocznych. Obniżenie dolnych
partii roślin (stożek wzrostu
oraz punkt pierwszego dolnego rozgałęzienia) poprawi także zwartość łanu, który będzie
bardziej odporny na wyleganie.
Równomiernie kwitnący łan
oraz dojrzewanie łuszczyn pozwoli ograniczyć straty w plonie
z powodu uszkodzeń mechanicznych podczas zabiegów oraz
osypywania się nasion w trakcie zbioru. Zastosowanie DOVVO® 375 SC zapewni również
rozwój systemu korzeniowego,
umożliwi roślinie lepszy dostęp
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do wody w okresie suszy oraz
usprawni pobór składników
pokarmowych.
DOVVO® 375 SC to wygoda
i łatwość stosowania – bez konieczności sporządzania wieloskładnikowych mieszanin
opryskowych. Dawka na hektar
jest bardzo praktyczna – wynosi 0,35 L. Zawartość substancji
aktywnych – difenokonazolu
i paklobutrazolu to odpowiednio
250 g/l i 125 g/l.
Więcej wartościowych porad
na temat ochrony roślin uprawnych można znaleźć na stronie
www.ciechagro.pl lub na kanale
„CIECH Sarzyna” na portalu
YouTube.
Źródło: Biuro Prasowe
Grupy CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

krok Corteva pozwalający nam
budować portfolio środków
biologicznych dzięki współpracy z wiodącymi ekspertami
w swoich dziedzinach”.
„Technologie i rozwiązania
dla upraw rolniczych, które
tworzyliśmy przez ostatnie
24 lata, mają pomóc producentem rolnym i branży
przetwórczej wytwarzać więcej żywności lepszej jakości,
przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Działania te są zgodne
z misją i filozofią Ajinomoto,
polegających na konsekwentnym angażowaniu się w inicjatywy, których celem jest
rozwiązywanie problemów
społecznych poprzez działania biznesowe,”- powiedział
Norbert Pons, dyrektor generalny Dadelos Agrosolutions.
„Umowa zawarta z Corteva
Agriscience potwierdza zainteresowanie naszych współpracowników i klientów naszymi
innowacyjnymi rozwiązaniami
opracowanymi na bazie naukowych badań i doświadczeń, ,

naszą zdolnością do ich udoskonalania, i naszych ciągłych
wysiłków w oferowaniu wartości dodanej dla naszych klientów na całym świecie” – dodał
Norbert Pons.
Nowa globalna oferta środków biologicznych Corteva
będzie obejmować biostymulatory, produkty do ochrony
biologicznej i preparaty feromonowe, o udowodnionej
i wymiernej skuteczności,
które współdziałają z konwencjonalnymi rozwiązaniami do
ochrony upraw. Pomoże to rolnikom sprostać zmieniającym
się oczekiwaniom rynku i zachować wydajność produkcji
rolnej przy równoczesnej dbałości o ochronę środowiska.
Ponadto, działania są zgodne z celami zrównoważonego
rozwoju Corteva Agriscience
z planowaną realizacją do
2030 roku.
Źródło: Corteva, Justyna Bernat
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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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
®
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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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Choroby grzybowe pszenicy ozimej
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Jak efektywnie je zwalczyć?
Po śnieżnym i mroźnym lutym, nastał chłodny i wilgotny
marzec czyli niezbyt wydawać by
się mogło, sprzyjający początek
rozpoczęcia wiosennej wegetacji
dla roślin pszenicy ozimej. Czy
aby na pewno?
Początek kwietnia to czas bardzo intensywnego wzrostu pszenicy ozimej ale nie tylko, gdyż
jest to również najlepszy okres
dla rozwoju różnych patogenów
grzybowych, które bardzo często w sprzyjających warunkach
wilgotnościowo-termicznych intensywnie porażają plantację.
W tym sezonie wegetacyjnym
będziemy mieli najprawdopodobniej zwiększoną presję ze
strony różnych patogenów grzybowych, charakterystycznych
dla zbóż kłosowych (np. mączniaka prawdziwego). Jednak nie
oznacza to, że plantacja pszenicy
ozimej będzie bezbronna wobec
tych patogenów, gdyż plantator
ma do dyspozycji całkiem pokaźną gamę skutecznych w swoim
działaniu s.cz. fungicydów.
Najczęściej występujące
choroby
REKLAMA

Na plantacji pszenicy ozimej
choroby rozprzestrzeniają się
w różny sposób, a porażeniu
ulegają najczęściej sukcesywnie, wszystkie części rośliny.
Umownie możemy podzielić je
na trzy grupy: choroby podstawy
źdźbła i korzeni (tzw. choroby
podsuszkowe czyli łamliwość
podstawy źdźbła oraz fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła i korzeni), choroby liści (brunatna
plamistość liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza
brunatna pszenicy, septorioza
paskowana liści i fuzarioza liści)
oraz choroby kłosa (fuzarioza
kłosów i septorioza plew).
Kiedy należy zacząć zwalczać
patogeny?
Odpowiedz na to pytanie nie
jest tak oczywista jakby mogło
się wydawać, gdyż wszystko zależy od warunków wilgotnościowo-termicznych jakie będą
panowały na przedwiośniu oraz
od szczegółowo przeprowadzonego monitoringu, który zapewni nam całościowy ogląd
sytuacji epidemiologicznej
lustrowanej plantacji. Często

i prawidłowo przeprowadzona
lustracja jest w stanie wskazać
nam najodpowiedniejszy moment w którym należy wykonać
zabieg fungicydowy. Jednak niezależnie od tego czy przeprowadziliśmy monitoring czy też nie,
zazwyczaj najlepszym okresem
do zastosowania odpowiednich
s.cz. fungicydów jest moment
początku ruszenia wegetacji lub
faza końca krzewienia albo okres
wystąpienia pierwszych objawów chorobowych (niezależnie od fazy rozwojowej pszenicy
ozimej).
Wybrane s. cz. fungicydów
zalecane do ochrony plantacji
pszenicy ozimej
W fazie początku strzelania
w źdźbło do fazy 2 kolanka
(BBCH 30-32) zalecana jest
pojedyncza s.cz., tj. cyprodynil (np. Biromil 75 WG, Unix
75 WG, Vangard 75 WG).
Natomiast w fazie strzelania
w źdźbło do fazy końca kłoszenia (BBCH 30-59) można
zastosować następujące pojedyncze s.cz.:
prochloraz (np. Amon 450 EC,

Antero 500 EC, Atak 450 EC,
Atropos 500 EC, Bansuri, Eyetak 450 EC, Faxer, Mirage
450 EC, Mondatak 450 EC,
Murena, Parys 450 EC, Proch
450 EC, Prochlorus, Prokarb
450 EC, Promax 450 EC,
Prima 450 EC, Prima Duo
450 EC, Princess 450 EC,
Prochloraz 450 EC, Prolaz
450 EC, Proszek 450 EC, Proplex
450 EC, Proton 450 EC, Simran
450 EC, Spector 450 EC, Virta
500 EC); proquinazid (np. Agria
Proquinazid, Bastion 200 EC,
Halny 200 EC, Mongur 200 EC,
Prokonazid 200 EC, Proquin
200 EC, Proquin-I 200 EC,
Prozid 200 EC, Realchemie
Proquinazid 200 EC, Talian
200 EC, Talius 200 EC, Tarot
200 EC, Tarot Pro 200 EC, Teodot 200 EC, Teogenes 200 EC,
Teonas 200 EC, Unicorn, VimaProquinazid, Zefir 200 EC); tiofanat metylowy (np. Bajlando
500 SC, Helmtop 500 SC, Sintop
500 SC, Tiofan 500 SC, Tiofanat Metylowy 500 SC, Tiptop
500 SC, Toben 500 SC, Topsin M
500 SC) lub gotowe, fabrycznie

sporządzone mieszanki dwóch
s.cz., tj. biksafen + protiokonazol (np. Aviator Xpro 225 EC);
biksafen + tebukonazol (np. Zantara 216 EC); boskalid + krezoksym metylu (np. Empartis,
Emponor, Trovoris); boskalid +
epoksykonazol (np. Bell 300 SC,
Track 300 SC, Ventur 300 SC);
epoksykonazol + fluksapyroksad
(np. Secardo XE 125 EC); difenokonazol + fluksapyroksad
(np. Brivela); epoksykonazol +
krezoksym metylu (np. Allegro
250 SC, Ogam, Tocata Duo);
epoksykonazol + metkonazol
(np. Osiris 65 EC); epoksykonazol + metrafenon (np. Ceando
183 SC); epoksykonazol + piraklostrobina (np. Envoy, Opera
Max 147,5 SE, Opera Top, Spike
Max); epoksykonazol + prochloraz (np. Corrib EC); protiokonazol + spiroksamina (np. Input
460 EC, Kroton, Proline Max
460 EC, Thesorus 460 EC);
protiokonazol + trifloksystrobina (np. Delaro 325 SC); tiofanat metylowy + tetrakonazol
(np. Matador 303 SE, Moderator 303 SE, Yamato 303 SE) czy

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
gotowe mieszanki trójskładnikowe, tj. biksafen + fluopyram
+ protiokonazol (np. Ascra Xpro
260 EC); biksafen + protiokonazol + spiroksamina (np. Boogie
Xpro 400 EC); epoksykonazol
+ krezoksym metylu + fenpropimorf (np. Juwel TT 483 SE);
fenpropimorf + epoksykonazol + metrafenon (np. Capalo
337,5 SE, Ceando Plus Palazzo,
Tocata); fluksapyroksad + epoksykonazol + piraklostrobina
(np. Acador Plus, Adexar Plus);
proquinazid + prochloraz + tebukonazol (np. Arbiter 520 EC, Vareon 520 EC, Wirtuoz 520 EC);
proquinazid + protiokonazol +
spiroksamina (np. Input Triple).
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Odporność chwastów na herbicydy
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Jakie są przyczyny powstawania zjawiska odporności chwastów.
Zwalczanie chwastów w uprawach rolniczych za pomocą herbicydów to dzisiaj już standard.
Niewłaściwe jednak ich stosowanie może nieść ze sobą pewne
zagrożenia. Jednym z nich jest
pojawienie się osobników chwastów niezniszczonych przez dany
środek, co może być związane
z odpornością ich na te substancje. Zjawisko to polega na
dziedzicznej zdolności roślin do
przetrwania i reprodukcji, po zastosowaniu takiej dawki herbicydu, która zwykle powoduje ich
zniszczenie. Z odpornością mamy
zatem do czynienia wówczas, gdy
niektóre osobniki (biotypy) chwastów przeżywają zabieg herbicydowy i wydają nasiona zdolne
do kiełkowania. Nie zawsze jednak słaba skuteczność herbicydu
jest jednoznaczna z odpornością
chwastów na zastosowany preparat. Może to wynikać z wielu
innych czynników, takich jak:
niewłaściwy dobór środków do
składu gatunkowego chwastów
na danej plantacji, nieodpowiednia faza rozwojowa chwastów
w momencie aplikacji herbicydu

oraz niesprzyjających warunków
pogodowych i środowiskowych
dla prawidłowego działania preparatu (wypłukiwanie, rozkład
fotochemiczny herbicydu, itp.).
Selekcja odpornych biotypów chwastów dotyczy przede
wszystkim gospodarstw, w których zrezygnowano ze zmianowania (dominują monokultury
i uprawy wieloletnie) oraz tam
gdzie do odchwaszczania stosuje
się substancje aktywne o jednym
specyficznym mechanizmie działania przez wiele lat. Duży wpływ
na selekcję biotypów odpornych
mają także cechy biologiczne poszczególnych gatunków chwastów. Najważniejsze z nich to:
duża wydajność nasion z jednej
rośliny, łatwość rozprzestrzeniania się na znaczne odległości,
wydawanie kilku pokoleń w ciągu roku, obcopylność chwastów
oraz duża zmienność genetyczna.
U takich gatunków odporność na
herbicydy pojawia się szybciej,
niż u gatunków o mniejszym
zróżnicowaniu biologicznym
i genetycznym.
Zjawisko odporności chwastów

na herbicydy znane jest już od
wielu dziesiątków lat. Chwasty
mogą wykazywać odporność
na jeden specyficzny herbicyd,
wówczas jest to tzw. odporność
prosta lub pojedyncza. Biotypy
odporne mogą posiadać również
odporność mieszaną (krzyżową)
na co najmniej dwa herbicydy
o tym samym mechanizmie
działania, ale o różnej budowie
chemicznej. Obecnie na świecie
spotyka się również tzw. odporność wielokrotną, polegającą na
braku wrażliwości określonego
biotypu chwastu na co najmniej
dwa herbicydy z różnych grup
chemicznych i o różnym mechanizmie działania.
Według najnowszych badań
prowadzonych przez różne ośrodki naukowe na świecie dotychczas
zidentyfikowano 263 gatunki
chwastów odpornych na różne
substancje aktywne herbicydów.
Wśród nich 152 to gatunki dwuliścienne, a 111 to jednoliścienne.
Na świecie najwięcej biotypów
(166) wykazuje odporność na
inhibitory syntetazy acetylomleczanowej (ALS).

Również w Polsce, w ostatnim
czasie pojawiają się informacje
o braku skuteczności działania
niektórych substancji aktywnych herbicydów. Największy
problemem stanowią gatunki
jednoliścienne niezwalczane
w uprawach zbóż. Obecnie potwierdzono i udokumentowano
występowanie miotły zbożowej,
owsa głuchego i wyczyńca polnego odpornych na herbicydy
z grupy inhibitorów ALS oraz
inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A (ACCazy). Zjawisko odporności miotły zbożowej
na herbicydy dotyczy już całego kraju. Najwięcej biotypów
miotły zbożowej odpornej na
herbicydy występuje na północy Polski (województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie
i zachodniopomorskie) oraz na
Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. Mniejsze ilości biotypów
odpornych miotły zbożowej odnotowano w zachodniej części
województwa lubuskiego, na Śląsku, Kujawach, w Wielkopolsce,
na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
Z gatunków dwuliściennych

największy problem może stanowić odporność chabra bławatka na inhibitory ALS. Jest
to na razie problem lokalny ale
ze względu na duży potencjał
reprodukcyjny tych roślin oraz
łatwość przemieszczania nasion
z wiatrem nie należy lekceważyć
tego zjawiska.
Skutki występowania odpornych biotypów chwastów odczuwa przede wszystkim rolnik.
Zjawisko to przyczynia się do
strat ekonomicznych i ekologicznych. Oznacza to dla plantatora
utratę skuteczności chwastobójczej herbicydu, a niezniszczone
chwasty stanowią konkurencję
dla rośliny uprawnej przyczyniając się do spadku plonu i pogorszenia jego jakości. Ponadto
niezniszczone biotypy chwastów
zasilają bank nasion w glebie
w nowe nasiona posiadające
gen odporności na określone
środki chemiczne. To sprawia,
że w kolejnych latach problem
ten się pogłębia, a plantator musi
zrezygnować z dotychczasowych
środków i sięgać po inne, zwykle droższe rozwiązania. To

w konsekwencji prowadzi do
zmniejszenia opłacalności gospodarowania, a w skrajnych
przypadkach nawet do rezygnacji
z danej uprawy. Dodatkowo pojawienie się odporności chwastów
wymusza intensyfikację ochrony
chemicznej, co negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze.
W takiej sytuacji jak najszybciej
należy podjąć wszelkie działania,
mające na celu identyfikację i zapobieganie rozwojowi odporności
chwastów na herbicydy. To wymaga współpracy producentów
środków ochrony roślin, ich użytkowników, jednostek naukowych
oraz organów ustawodawczych.
Obecnie takie badania w Polsce są
dofinansowane z dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację
zadań MRiRW w ramach zadania pt. „Monitorowanie uodparniania się agrofagów na środki
ochrony roślin oraz tworzenie
programów redukcji ryzyka”.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Zwalczanie uciążliwych chwastów w zbożach jarych
Ochrona przed chwastami to jedno z priorytetowych działań w produkcji roślinnej.
Zabiegi herbicydowe powinny być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych
oraz dostosowane do stanu
i stopnia zachwaszczenia, co
gwarantuje najwyższą skuteczność ich działania. Zwłaszcza
uciążliwe, wykazujące silną
konkurencję dla upraw i trudne do zwalczenia w zaawansowanych stadiach rozwojowych
gatunki, powinny być jak najwcześniej wyeliminowane.
Z chwastów jednoliściennych w zbożach jarych największym problemem jest
wcześnie wschodzący owies
głuchy oraz ciepłolubna
chwastnica jednostronna.
Gatunki te można zwalczać
w pszenicy lub jęczmieniu już
od momentu osiągnięcia fazy
1 liścia rośliny uprawnej wykorzystując pinoksaden (np.
Axel-R 50 EC). Najefektywniej
zwalcza on chwasty jednoliścienne znajdujące się w fazie
od pierwszego liścia do rozpoczęcia fazy krzewienia. Ta

sama substancja w mieszaninie z florasulamem (np. Axial
Komplett) możliwa jest do
użycia dopiero po osiągnięciu
przez zboża 4 liści właściwych.
Od początku fazy krzewienia pszenicy lub jęczmienia,
w celu eliminacji gatunków
jednoliściennych, można wykonać oprysk z użyciem fenoksapropu-P-etylu (np. Puma
Uniwersal 069 EW). Środek ten
niszczy najskuteczniej chwasty
jednoliścienne od fazy dwóch
liści do końca fazy krzewienia,
jednak w przypadku łącznego
stosowania ze środkiem Sekator 125 OD lub Chwastox
Turbo 340 SL nie należy prowadzić oprysku później niż
w fazie czterech liści właściwych owsa głuchego.
Niektóre herbicydy zawierające fenoksaprop-P-etylu (np.
Feniks 069 EW) zarejestrowane
są do użycia dopiero po osiągnięciu fazy dwóch rozkrzewień i tylko w jęczmieniu.
Do ograniczania rozwoju

perzu oraz eliminacji owsa
głuchego w pszenicy nadaje się też propoksykarbazon
sodowy (np. Attribut 70 SG).
Jednak, ponieważ owies głuchy jest średnio wrażliwy na
tę substancję, aby zabieg był
efektywny, owies powinien
znajdować się w fazie od
wschodów do 2-4 liści.
Przytulia czepna to uciążliwy chwast zbóż, zarówno
ozimych jak i jarych. Do
zwalczania tego gatunku
bardzo przydatne są amidosulfuron i fluroksypyr. Obie
te substancje niszczą przytulię
niezależnie od jej fazy rozwojowej. Oprysk amidosulfuronem
(np. Faraon 75 WG) można wykonać w pszenicy, jęczmieniu
i pszenżycie, gdy osiągną one
co najmniej fazę pięciu liści.
Poszczególne środki zawierające fluroksypyr mają różne
terminy i zakresy stosowania.
Najwcześniej, bo od dwóch
liści można stosować np. Minstrel, od 3-4 liści np. Fluxyr

200 EC, a po rozpoczęciu krzewienia np. Starane 333 EC.
Przytulia wykazuje tez wysoką wrażliwość na halauksyfen
metylu – Arylex (np. GF-2573).
Oprysk tym herbicydem można wykonać już od fazy trzech
liści pszenicy, pszenżyta, jęczmienia. Interwencyjnie można
użyć tej substancji nawet gdy
przytulia osiągnie wysokość
90 cm, ale nie później niż do
30 czerwca i końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej
liścia flagowego zbóż. Również
mieszaniny tej substancji z florasulamem (np. Mattera) lub
fluroksypyrem (np. Pixxaro)
eliminują przytulię znajdującą się w zaawansowanych
fazach rozwojowych. Ponadto do walki z tym gatunkiem
przydatne są mekoprop-P +
karfentrazon etylu (np. Platform 61,5 SG), które dobrze
radzą sobie z przytulią do
35 cm wysokości oraz mieszaniny 2,4-D z florasulamem
(np. Mustang 306 SE) lub

florasulamu z fluroksypyrem
(np. Tomigan Forte 102,5 SE)
zwalczające ją do osiągnięcia
20 cm wysokości.
Komosa biała jest chwastem wielu upraw jarych,
w tym zbóż. Do jej zwalczania
przydatne są preparaty zawierające m.in. MCPA (np. Premier 500 SL, EMCEE),które
najlepsze działanie wykazują
podczas oprysku na chwasty
znajdujące się w fazie 2-6 liści. W niektórych etykietach
można też znaleźć informację,
że należy opryskiwać chwasty
do ich maksymalnej wysokości
20-30 cm. Także mieszaniny
MCPA z dikambą (np. Chwastox D 179 SL) dobrze poradzą
sobie z usunięciem z upraw
tego gatunku. W większości
preparaty te stosuje się od
początku krzewienia zbóż,
a nieliczne (np. Chwastox
AS 600 SL) od 3 lub 4 liści
(np. Dicoherb 750 SL). Komosa
jest także wrażliwa na herbicydy mające w składzie 2,4-D.

Zarówno te jednoskładnikowe (np. Dicopur 600 SL), jak
i wieloskładnikowe (np. Diablo
306 SE, Sekator Plus) można
stosować we wczesnych fazach
rozwojowych rośliny uprawnej, bo już (zależnie od preparatu) od stadium 1, 2, 3 lub
4 liści. Ponadto komosę dobrze
zwalczają preparaty z tifensulfuronem metylowym (np.
Chisel Nowy 51.6 WG, Ergon
750 WG), tribenuronem metylowym (np. Assynt 500 SG,
Granstar 75 WG) lub halauksyfenem metylu - Arylex (np.
Mattera, Quelex).
Do chwastów rumianowatych zaliczają się m.in. maruna bezwonna, rumian polny
i rumianek pospolity. Gatunki
te dobrze zwalczane są do wysokości 25 cm przez mieszaniny 2,4-D + florasulam (np.
Mustang 306 SE). Herbicydy
te można stosować od 2-3 liści w pszenicy, jęczmieniu,
pszenżycie i mieszankach zbożowych (z wyłączeniem owsa).
c.d. art. na str. 11
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Od fazy 4 liści pszenicy, jęczmienia, owsa lub mieszanki
jęczmienia z owsem można
wykonać oprysk mieszaniną
2,4-D + aminopyralid + florasulam (np. Agria 2,4 DeFlor-Aminopyralid 195 SE),
który również usunie te gatunki do 25 cm wysokości.
Ponadto dobrą skuteczność

przeciwko rumianowatym
wykazują preparaty z tifensulfuronem lub tribenuronem.
Ważne aby przed opryskiem
ustalić prawidłowo jaki gatunek zachwaszcza uprawy, gdyż
zdarza się, że są one w różnym stopniu niszczone przez
tę sama substancję czynną (np.
maruna bezwonna jest wrażliwa na Dragon NT 450 WG,

ale rumian polny wykazuje
już tylko średnią wrażliwość).
Fiołka polnego można wyeliminować z upraw pszenicy
i jęczmienia już przed wschodami rośliny uprawnej, przy
użyciu diflufenikanu (np.
Ossetia). Substancja ta zastosowana po wschodach,
od fazy 1 liścia, również zabezpiecza plantacje przed tym

gatunkiem. Bardzo rozwinięte osobniki fiołka, aż do fazy
kwitnienia, skutecznie można
zwalczyć mieszaniną 2,4-D
+ aminopyralid + florasulam
(np. Mustang Forte 159 SE).
Wykorzystując metsulfuron
metylowy można pozbyć
się tego gatunku z pszenicy
i jęczmienia od fazy 3 liści
zbóż (np. Finy 200 EC) lub od
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pełni krzewienia (np. Coma
20 WG). Także połączenie tej
substancji z tifensulfuronem
metylu (np. Ergon 750 WG,
Finish SX 40 SG) jest dobrym
sposobem na usunięcie fiołka
z upraw zbóż jarych.
Przedstawione powyżej
przykłady herbicydów są
tylko niewielką częścią dostępnych w handlu środków.

Wiele z nich jednocześnie
zwalcza różne uciążliwych
gatunków. Decyzja o zastosowaniu konkretnego herbicydu powinna zatem oprzeć się
o znajomość aktualnego lub
potencjalnego zachwaszczenia pola, która pozwoli jednocześnie wyeliminować jak
najwięcej zagrażających uprawom gatunków.

i uprawami, w których można
je stosować zawiera tabela 1.
W wielu przypadkach dzięki
nim można jednocześnie usunąć także inne gatunki jednoliścienne (np. wyczyńca polnego)
lub różne chwasty dwuliścienne. Ważną informacją jest to,
że niektóre preparaty zawierające te same substancje czynne, mogą się różnić terminami
wykonania zabiegów, możliwością użycia w uprawach czy też
dawkami stosowania, co może
przekładać się na skuteczność
zwalczania miotły. Dlatego niezwykle istotne jest aby przed
opryskiem wnikliwie zapoznać

się z etykietą środka. Decyzję
o zastosowaniu herbicydu należy podjąć po uprzedniej lustracji upraw i poznaniu fazy
rozwojowej zbóż oraz stopnia
i stanu zachwaszczenia, co
pozwoli zastosować preparat
w okresie najwyższej wrażliwości miotły zbożowej i jednocześnie w bezpiecznym terminie
dla rośliny uprawnej. Dzięki
szerokiej palecie dostępnych
na rynku środków skuteczne
zwalczenie tego uciążliwego
chwastu nie powinno przysporzyć problemu.

Wiosną też można zwalczyć miotłę zbożową
Zwalczanie uciążliwych gatunków najlepiej zacząć jak najwcześniej.
Wiosną, w zbożach ozimych
nieodchwaszczanych w terminie jesiennym, chwasty mogą
być już wyrośnięte i ich wyeliminowanie może sprawić trudność. Właściciele takich pól
na przedwiośniu stają przed
dylematem czym skutecznie
zwalczyć niepożądane gatunki, w tym uporczywą miotłę
zbożową. Najlepiej je zwalczać, gdy znajdują się w niskich fazach rozwojowych,
najbardziej wrażliwych na
działanie substancji czynnych
herbicydów.
Miotła zbożowa to najczęściej występujący w oziminach

REKLAMA

chwast jednoliścienny. Spotykana jest na terenie całego
kraju w uprawach zarówno zbóż, jak i rzepaku. Jest
gatunkiem jednorocznym,
zimującym lub jarym, który przeważnie pojawia się
w okresie jesiennym, jednak,
wschodzi także wiosną. Nie
ma wygórowanych wymagań
co do siedliska, jednak musi
ono być odpowiednio wilgotne, aby ziarniaki miotły mogły
kiełkować. Te, po osypaniu
i przejściu spoczynku, mogą
pojawiać się nawet w chłodne
dni, gdy temperatura wynosi
zaledwie 3-5°C. Ich zdolność

kiełkowania silnie zależy od
głębokości na jakiej znajdują
się w glebie. Najlepiej wschodzą z powierzchni gleby, natomiast umieszczone głębiej
niż 2 cm nie kiełkują w ogóle.
W uśpieniu mogą przetrwać
od 2-3 do 6-7 lat (zależnie od
warunków na polu) i wciąż
pozostać żywotne.
Miotła zbożowa jest gatunkiem bardzo konkurencyjnym
dla zbóż ozimych i dodatkowo
z tendencją do uodparniania
się na herbicydy. W badaniach
ustalono, że jej wystąpienie
w ilości 1-10 roślin/m2 może
zmniejszyć plon pszenicy

o 13-20%, a na polach silnie zachwaszczonych, gdzie
znajduje się 150-200 sztuk/
m2 strata plonu może wynieść
nawet 60-70%.
Do chemicznego zwalczania
miotły zbożowej rolnicy mają
do dyspozycji dobrze znane
substancje czynne, m.in.: fenoksaprop-P-etylu, pinoksaden,
piroksysulam, propoksykarbazon sodowy, mezosulfuron
metylowy, jodosulfuron metylosodowy, chlorotoluron, które znajdują się w preparatach
zarówno jedno – jak i wieloskładnikowych . Pełen wykaz
herbicydów wraz z terminami

c.d. art. na str. 12
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Tabela 1. Herbicydy do wiosennego zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych.
substancja czynna

zawartość s.cz.

2,4-D
+ jodosulfuron metylosodowy
2,4-D
+ jodosulfuron metylosodowy
+ tienkarbazon metylowy

377 g/l
+ 10 g/l
300 g/l
+ 10 g/l
+ 7,5 g/l

chlorsulfuron

750 g/kg

przykładowy herbicyd

termin stosowania

stosowanie w zbożach ozimych

Huzar Activ 387 OD

po ruszeniu wegetacji do końca fazy
krzewienia

pszenica, pszenżyto, żyto

Huzar Activ Plus

od początku krzewienia do fazy 1-go
kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto

Glean 75 WG*, Nuher 75 WG*

po ruszeniu wegetacji do końca fazy
krzewienia

pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień

Desperado 500 SC, Dicurex Flo 500 SC,
Lentipur Flo 500 SC
chlorotoluron

500 g/l

700 g/l

69 g/l
fenoksaprop-P-etylu

po ruszeniu wegetacji do pełni krzewienia

pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień

Opal 500 SC, Złotosar 500 SC

od początku krzewienia do fazy strzelania
w źdźbło

pszenica

Tolurex 500 SC

w fazie pełni krzewienia

pszenica, pszenżyto, jęczmień

Toluron 700 SC

w fazie pełni krzewienia

pszenica, pszenżyto, jęczmień

Flash 069 EW, Foxtrot 069 EW, Norton
069 EW, Pumex 069 EW, Rumba 069 EW

po ruszeniu wegetacji do końca fazy
krzewienia

pszenica, pszenżyto

Fantom 069 EW, Puma Uniwersal
069 EW, Sharfen, Feniks 069 EW,
Fenoksaprop 069 EW, Hermes 069 EW

od fazy 2-ego rozkrzewienia do fazy
3-ego kolanka

pszenica

Fenuxar 69 EW, Sarfenox 69 EW
110 g/l

Fenoxinn 110 EC*, Herbos 110 EC*,
Monarchi 110 EC*

5%

Huzar 05 WG

jodosulfuron metylosodowy

Huzar 100 OD
100 g/l

Furion 100 OD, Ranger 100 OD,
Yodo 100 OD

mezosulfuron metylowy
+ jodosulfuron metylosodowy

10 g/l
+ 2 g/l

Aprilia 12 OD, Atlantis 12 OD

mezosulfuron metylowy
+ tienkarbazon metylu
+ jodosulfuron metylosodowy

45 g/kg
+ 22,5 g/kg
+ 9 g/kg

pinoksaden

50 g/l

pinoksaden
+ florasulam
pinoksaden
+ klodinafop
pinoksaden
+ piroksulam

45 g/l
+ 5 g/l
25 g/l
+ 25 g/l
33,3 g/l
+ 8,33 g/l

piroksysulam

75 g/kg

piroksysulam
+ aminopyralid
+ florasulam
piroksysulam
+ halauksyfen metylu – Arylex
+ florasulam

50 g/kg
+ 50 g/kg
+ 25 g/kg
240 g/kg
+ 104,2 g/kg
+ 100 g/kg

propoksykarbazon sodowy

70%

propoksykarbazon sodowy
+ jodosulfuron metylosodowy
propoksykarbazon sodowy
+ amidosulfuron
+ jodosulfuron metylosodowy

168 g/kg
+ 10 g/kg
140 g/kg
+ 60 g/kg
+ 8,3 g/kg

propoksykarbazon sodowy
+ mezosulfuron metylowy
tifensulfuron metylowy
+ chlorosulfuron

67,5 g/kg
+ 45 g/kg
469 g/kg
+ 47 g/kg
400 g/kg
+ 40 g/kg

tifensulfuron metylowy
+ metsulfuron metylowy

tifensulfuron metylowy
+ tribenuron metylowy
tribenuron metylowy
+ florasulam
+ metsulfuron metylowy

68,2 %
+ 6,8 %
40 %
+ 10 %
40 %
+ 15 %
400 g/kg
+165 g/kg
+ 135 g/kg

* – preparat w średnim stopniu zwalczający miotłę zbożową

od fazy 2-ego rozkrzewienia do fazy
3-ego kolanka
od początku krzewienia do fazy 1-go
kolanka
po ruszeniu wegetacji do końca fazy
krzewienia
po ruszeniu wegetacji do końca fazy
krzewienia
po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania
w źdźbło
po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania
w źdźbło

pszenica, pszenżyto
pszenica, pszenżyto, jęczmień
pszenica, pszenżyto, żyto
pszenica, pszenżyto, żyto
pszenica, pszenżyto, żyto
pszenica, pszenżyto

od krzewienia do fazy strzelania w źdźbło

żyto

Atlantis Star

od początku krzewienia do fazy 2-go
kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień

Addar 50 EC, Aron 50 EC, Axel-R 50 EC,
Fraxial 50 EC, Paella 50 EC, Paxio 50 EC,
Piksoden 50 EC, Pinoxy 50 EC, Rapino 50 EC

po ruszeniu wegetacji do widocznego
liścia flagowego

pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień

Axial Komplett, Axial One 50 EC

po ruszeniu wegetacji do fazy 2-go
kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień

Traxos 50 EC

od fazy 3 liści do fazy 1-go kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto

Avoxa 50 EC
Mover 75 WG, Nomad 75 WG

po ruszeniu wegetacji do fazy 2-go
kolanka
od początku krzewienia do fazy 1-go
kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto
pszenica, pszenżyto, żyto

Lancet Plus 125 WG

od początku krzewienia do fazy 1-go
kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto

Rexade

od początku krzewienia do fazy 2-go
kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto

Attribut 70 SG

po ruszeniu wegetacji do pełni krzewienia

pszenica, pszenżyto

Caliban 178 WG

od fazy 3 liści do pełni krzewienia

pszenica

Zeus 208 WG

od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia

pszenica

Monolith 11,25 WG

od początku krzewienia do fazy 2-go
kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto

Chisel Nowy 51.6 WG

od fazy 2 liści do fazy 1-go kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto

Concert SX 44 SG*
Herkules 75 SG, Toto 75 SG, Tytan 75 SG
Chenkar 750 WG*, Ergon 750 WG*,
Looma 750 WG*, Vima-Tifenmet*

po ruszeniu wegetacji do końca fazy
krzewienia
od początku krzewienia do fazy 1-go
kolanka
od początku krzewienia do fazy 1-go
kolanka

pszenica, pszenżyto, żyto
pszenica, pszenżyto, żyto
pszenica

Aneks SX 50 SG, Rubin SX 50 SG

po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania
w źdźbło

pszenica, pszenżyto, żyto

Hadden 550 WG*, Nautius WG*, Pygmee
550 WG*

od fazy 3 liści do końca fazy strzelania
w źdźbło

pszenica, pszenżyto

Fundamentum 700 WG*, Locus 700 WG*,
Troping 700 WG*

od początku krzewienia do fazy liścia
flagowego

pszenica, pszenżyto, żyto
mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG – PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

URODZAJ

kwiecień 2021 r. | Raport Rolny

Wiosenne odżywianie zbóż

13

W każdej fazie rozwojowej zbóż azot spełnia określone funkcje.
Nawożenie uznajemy za
efektywne, jeżeli zaspokojone
są potrzeby pokarmowe roślin
we wszystkich fazach rozwojowych, w których niezbędny
jest dany składnik. W przypadku startowego, wiosennego
nawożenia azotem priorytetem
powinno być dostarczenie tego
pierwiastka w formie łatwo
przyswajalnej dla roślin oraz
ochrona przed stratami azotu
w formie azotanowej i jednocześnie zagwarantowanie roślinom możliwości dłuższego
oraz skuteczniejszego wykorzystania tego składnika.
Azot jest podstawowym
budulcem aminokwasów,
białek, kwasów nukleinowych i fitohormonów. Bierze
udział w wielu procesach biochemicznych zachodzących
w komórkach roślin. Pobudza
zarówno wzrost wegetatywny, jak i generatywny. Jako

składnik chlorofilu nadaje liściom zielony kolor, ponadto
stymuluje pobieranie innych
pierwiastków. Wpływa na jakość plonu – zawartość białka
i jego ilość – MTZ, gęstość.
W czasie krzewienia pobudza roślinę do wytwarzania
pędów, co wpływa na liczbę kłosów. Okres strzelania
w źdźbło i kwitnienia to moment determinujący liczbę
„pięterek”, kłosków w kłosie
i w konsekwencji liczbę ziarniaków. Optymalne zaopatrzenie
w azot w tej fazie decyduje także
o powierzchni asymilacyjnej
i ilości azotu zgromadzonego
w liściach i innych organach. Po
fazie kwitnienia odpowiednie
zaopatrzenie w azot wpływa
na zawiązywanie i nalewanie
ziarniaków, co powoduje wzrost
masy tysiąca ziaren.
Nieodpowiednie lub niew ystarczające wiosenne

odżywienie roślin tym składnikiem spowoduje słabe
krzewienie lub nawet jego
zahamowanie, następnie redukcję pędów młodszych,
słabszych. Zmianę koloru
starszych liści z zielonej na
jasnozieloną, a następnie
zmniejszenie wielkości liści
młodszych na pędach głównych. Niedokarmione azotem
rośliny przyjmują pokrój strzelisty, a łan staje się rzadki.
Zmniejsza się liczba kłosów,
a w kłosie liczba ziarniaków.
Azot to najbardziej plonotwórczy składnik w nawożeniu zbóż. Tradycyjnie od
niego rozpoczynamy wiosenne
dokarmianie ozimin. Pierwsza dawka tego pierwiastka
decyduje o liczbie pędów
w roślinie, czyli liczbie potencjalnych kłosów oraz kłosków i kwiatków w kłosie. Nie
można jednak zapominać, iż

zbyt duża jednokrotna dawka
azotu może spowodować zbyt
mocne krzewienie się, a nawet
wyleganie roślin.
W przypadku uprawy pszenicy ozimej całkowitą porcję
azotu dzielimy na kilka części.
Drugą dawkę nawozów azotowych zadajemy w początkowej fazie strzelania w źdźbło
w ilości około 40-60% (przy
dwóch dawkach). Priorytetem
producenta powinno być dążenie do wyboru takiej technologii nawożenia, by zastosować
efektywnie azot tylko w dwóch,
a nie trzech dawkach, bez
uszczerbku dla jego skuteczności. Należy podjąć działania mające na celu zatrzymanie
azotu w przyswajalnej dla roślin formie oraz zagwarantować
jak najdłuższą jego dostępność,
zwłaszcza w krytycznych stadiach rozwojowych pszenicy.
Innowacyjnym rozwiązaniem

jest zastosowanie stabilizatora
azotu opartego na inhibitorze
nitryfikacji DMPP Nova Tec
One. Używa się go z płynnymi nawozami azotowymi lub
w oprysku na gleby, gdzie stosowane były nawozy azotowe
granulowane. Korzystnym rozwiązaniem jest też zastosowanie nawozów granulowanych
z DMPP – NovaTec26 (Compo Expert). Użycie tego typu
preparatów blokuje działanie
bakterii Nitrosomonas, przerywając proces nitryfikacji do
trzech miesięcy. Powoduje to
stabilizację formy amonowej
azotu – NH4 +, spowolnienie
uwalniania azotu azotanowego
– ciągłe i harmonijne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek.
Wysoki plon ziarna o pożądanych cechach jakościowych,
uzyskany przy optymalnych
nakładach, to cel każdego producenta zbóż.

Zastosowanie takiej technologii wiosennego nawożenia
jest racjonalne i ekonomicznie
uzasadnione. Eliminuje zastosowanie trzeciej dawki azotu
bez uszczerbku na efektywności odżywiania roślin.
Sukces uprawowy to rezultat
zaplanowanych, a następnie
precyzyjnie wykonanych działań agrotechnicznych, w tym
działań związanych z realizacją potrzeb pokarmowych
zbóż, które bezpośrednio
wpływają na plonowanie roślin i jakość ziarna. Harmonijne zaopatrzenie pszenicy
w azot w krytycznych fazach
rozwojowych jest jednym z warunków osiągnięcia satysfakcjonujących plonów.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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SILICIANA
FAO 140 Najwczesniejsza
i najwydajniesza - ponad 60%
s.m. kolb w plonie suchej masy
CEFOX
FAO 230 Nowość z najwyższą
koncentracją energii
BRINGA
FAO 240 Źródło wczesności
i jakości plonu
OPCJA
FAO 240 Optymalna OPCJA
do wyboru

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

TRAWY-MIESZANKI

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

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

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

Polska Zachodnia: Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl

Rynek kukurydzy
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Jaką odmianę wybrać?

Priorytetem firm nasiennych jest dostarczanie rolnikom wysokiej jakości nasion
kukurydzy oraz nowatorskich
rozwiązań, które umożliwiają maksymalizację plonów
i sprzyjają bezpieczeństwu
uprawy. W hodowli, a także i w uprawie kukurydzy,
w porównaniu z innymi gatunkami zbóż, w ciągu ostatnich lat dokonał się ogromny
postęp. Rynek kukurydzy to
jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków

branżowych. Jego szybki
rozwój spowodowany jest
wszechstronnością zastosowania kukurydzy, która wykorzystywana jest do celów
paszowych, spożywczych
i energetycznych. Dodatkową zaletą jest to, że ta uprawa
nie wymaga dużych nakładów,
pracy, jak i kosztów.
Rynek kukurydzy stał się
„techniczny”. Odmiany różnią
się od siebie klasą wczesności
i kierunkiem użytkowania. Są
coraz bardziej tolerancyjne na

różnego rodzaju stresy, z którymi rośliny mierzą się podczas całego okresu wegetacji,
przede wszystkim na temperaturę i deficyt wody. Celem firm
nasiennych jest dopasowanie
się do aktualnych potrzeb rynku i maksymalne uniezależnienie plonów od warunków
zewnętrznych, głównie suszy.
Od kilku lat zwiększa się
zainteresowanie producentów kukurydzą przeznaczoną na ziarno. Jej uprawa jest
najbardziej opłacalna. W tym
segmencie postęp hodowlany jest najszybszy, gdyż jest
to segment najbardziej konkurencyjny. Wysiłki hodowców
skupiają się wokół uzyskania
odmian tolerancyjnych na warunki suszowe, na choroby czy
wyleganie.
Według specjalistów zajmujących się opłacalnością
uprawy kukurydzy na wielkość plonu ziarna wpływają
trzy istotne czynniki: wybór odmiany, zabiegi uprawowe, głównie technologia
odchwaszczania i nawożenia
oraz warunki pogodowe. Aura
jest całkowicie niezależna od
rolnika, natomiast dwa pierwsze czynniki zależą od podejmowanych przez producenta
decyzji i determinują sukces
uprawy. Wybór odmiany

wpływa w ponad 30% na
uzyskany efekt ekonomiczny.
Rolnicy szukają najlepszych odmian, które wyróżniają się wysoką plennością
i umożliwiają im uzyskanie
najwyższych dochodów. Wiele odmian, aby wykorzystać
i w pełni ujawnić swój wysoki
potencjał plonotwórczy, wymaga korzystnych warunków
pogodowych oraz zapewnienia
im właściwej technologii uprawy. W ostatnich latach mamy
do czynienia z bardzo zmienną i często nieprzewidywalną
pogodą, istotnie różniącą się
warunkami i dynamiką w zależności od sezonu.
Dlatego też jednym z najważniejszych wyzwań hodowców jest uzyskanie odmian
wysoko i przede wszystkim
stabilnie plonujących w różnych warunkach uprawowych.
Uprawa kukurydzy na
cele energetyczne nie cieszy
się w naszym kraju wielkim
powodzeniem, ale ma swoich
zwolenników. W przypadku
uprawy na biogaz należy przeanalizować plon ogólny suchej
masy. Do produkcji dobrej jakościowo kiszonki potrzebna jest zarówno skrobia, jak
i włókno, natomiast do wytworzenia biogazu wystarczy
samo włókno. Podobną ilość

metanu można bowiem uzyskać zarówno ze skrobi (ziarno), jak i z celulozy (włókno).
Wytwarzanie biogazu wymaga
zatem przede wszystkim wysokiej produkcji biomasy, udział
ziarna ma mniejsze znaczenie.
Dlatego też do produkcji biogazu wykorzystywane są odpowiednio wyselekcjonowane
średniopóźne i późne odmiany
kukurydzy wytwarzające dużą
biomasę o niższej koncentracji
energii niż w odmianach wykorzystywanych do produkcji
kiszonki.
W przypadku decyzji o uprawie odmian kiszonkowych
należy także kierować się
wysokim plonem ogólnym
suchej masy. Odmiany o dużej biomasie (wysokie, obficie
ulistnione, o szerokich blaszkach liściowych) zapewniają
wyższy plon masy kiszonkowej niż odmiany niskie i słabo ulistnione. Te dojrzewające
później są bardziej plenne, jednak ich wczesność powinna
być tak dobrana do rejonu
uprawy, aby w zamierzonym
momencie zbioru ziarno osiągnęło dojrzałość fizjologiczną, gwarantującą zachowanie
najlepszych parametrów jakościowych kiszonki. Dobra jakościowo kiszonka z kukurydzy
powinna charakteryzować się

wysoką koncentracją energii.
W związku z tym najlepsze
odmiany kiszonkowe powinny
odznaczać się wysokim plonem ziarna i wysokim jego
udziałem w masie kiszonkowej
oraz wysoką strawnością włókna. Przykładem są odmiany:
DKC3697 (FAO 240-250),
charakteryzuje się wysoką zawartość skrobi, dobrą
strawnością włókna i wysoką
wydajnością mleczną. Odmiana przeznaczona do uprawy na
jakościową kiszonkę o wysokiej koncentracji energii;
DKC3474 (FAO 240-250) wyróżniająca się bardzo wysokim
plonem ogólnym suchej masy
i dobrym wigorem początkowym oraz wysoką tolerancją
na wyleganie. Kiszonka z niej
uzyskana charakteryzuje się
znakomitymi parametrami jakościowymi: wysoką zawartością skrobi oraz bardzo dobrą
strawnością włókna.
Należy pamiętać, iż wybór
odmiany, w przypadku uprawy
kukurydzy czy to na ziarno, na
kiszonkę czy biogaz jest priorytetową decyzją wpływającą
na opłacalność całej produkcji.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Technologia uprawy soi w Polsce
Soja jest bardzo ważnym gospodarczo gatunkiem na świecie.
Rosnące zainteresowanie
uprawą soi w Polsce wynika
z dużego zapotrzebowania na
białko paszowe, wysokich cen
śruty sojowej na rynkach światowych oraz potrzeby ograniczania pasz GMO w żywieniu
zwierząt gospodarskich. Unikalny skład chemiczny nasion
związany z dużą zawartością
białka i tłuszczu sprawia, że jest
ona bardzo ważnym gospodarczo gatunkiem na świecie. Soja
w około 30% pokrywa światowe zaopatrzenie na konsumpcyjny olej roślinny i w około
70% na śrutę stosowaną jako
pasza wysokobiałkowa. Soja
wykorzystywana jest także
w przemyśle farmaceutycznym
i chemicznym. Jest doskonałym

źródłem bioaktywnych peptydów, które mają właściwości
prozdrowotne, wykorzystywanych w zapobieganiu chorobom
cywilizacyjnym. Ponadto, olej
sojowy jest jednym z podstawowych surowców do produkcji
biodiesla.
Oprócz dostarczania pożywienia i wartościowej paszy
dla zwierząt, soja, jako gatunek z rodziny bobowatych,
przynosi dodatkowo korzyści
ekonomiczne i ekologiczne,
wynikające z wiązania azotu
atmosferycznego. Dzięki swemu
wszechstronnemu wykorzystaniu obecnie zajmuje największą powierzchnię zasiewów na
świecie spośród roślin strączkowych. W 2019 r. areał jej

uprawy wynosił ponad 120 mln
ha, a produkcja przekroczyła
333 mln ton.
Za główny czynnik ograniczający uprawę soi w Polsce
uznaje się temperaturę. Soja
jako roślina ciepłolubna wymaga wysokich temperatur
w ciągu całego okresu wegetacji,
dlatego do tej pory jej uprawa
w naszej szerokości geograficznej była ryzykowna, chociaż próby podejmowane były
już dawno temu. Już w latach
70. ubiegłego wieku uzyskano odmiany o krótkim okresie wegetacji, które mogły być
uprawiane w Polsce, zwłaszcza
w południowo-wschodniej części. Jednak pomimo istotnego
postępu w hodowli odmian,

gwarantujących dobry poziom
plonowania, opracowanych
technologii nie miało to przełożenia na rozszerzenie uprawy
tego gatunku. Było to spowodowane głównie rosnącym
importem stosunkowo taniej
śruty sojowej, małą reprodukcją
materiału siewnego, brakiem
rynku zbytu, a przede wszystkim błędami w uprawie, które
powodowały niską opłacalność.
Obecnie można zauważyć szereg czynników sprzyjających
uprawie tego gatunku w Polsce. Jednym z ważniejszych
jest postęp w hodowli nowych
odmian, o krótkim okresie wegetacji (nie przekraczającym
140 dni), przystosowanych do
uprawy w warunkach Polski.

Drugi ważny czynnik to dobrze opracowana agrotechnika,
która pozwala wyeliminować
błędy w uprawie i uzyskać satysfakcjonujący plon nasion.
Stanowisko i przygotowanie gleby
Soję można uprawiać
w stanowisku po zbożach,
które zostawiają pole wolne od
chwastów oraz średnio zasobne w azot. Zabiegi uprawowe
powinny być przeprowadzone
bardzo starannie, zwłaszcza pod
kątem odchwaszczenia stanowiska. Uprawki wiosenne należy ograniczyć do minimum,
aby nie przesuszyć roli. Należy
też pamiętać, aby pole pod zasiew soi było wyrównane i bez
kamieni, ze względu na niskie

zawiązywanie strąków i straty
przy koszeniu. Najlepsze pod
uprawę tego gatunku są gleby
żyzne, utrzymane w dobrej
kulturze, przewiewne i dobrze
utrzymujących wilgoć (klasy II,
IIIa, IIIb), o pH zbliżonym do
obojętnego (6,2-6,5). Soja nie
lubi gleb ciężkich, podmokłych
i zimnych. Z kolei na glebach
zakwaszonych nie wytwarza
brodawek i nie wiąże azotu
atmosferycznego.
Dobór odmiany
Kluczową decyzją w uprawie
soi jest wybór odmiany. W Krajowym rejestrze są obecnie 32 odmiany podzielone pod względem
wczesności na kilka grup: bardzo
wczesne, wczesne, średniowczesne,
c.d. art. na str. 16
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c.d. art. ze str. 14

Tabela 1. Plon oraz skład chemiczny nasion wybranych odmian soi – wyniki PDO

101

Zawartość
białka
ogólnego
(% s.m.)
37,6

Zawartość
tłuszczu
surowego
(% s.m.)
23,8

95

101

37,8

23,9

średniowczesna
wczesna

Aligator

95

101

37,1

23,8

późna

Antigua

92

98

37,4

23

Augusta

-

78

37,5

22,2

Aurelina

101

105

39,7

22,8

wczesna
bardzo
wczesna
późna

Coraline

109

107

37,5

23,4

bardzo późna

Erica

86

88

38,5

22,7

wczesna

ES Comandor

108

106

38,6

22,2

późna

ES Favor

96

98

38,6

22,5

późna

ES Governor

104

105

37,5

23,5

późna

GL Melanie

100

103

38

22,9

późna

Madlen

-

80

38

20,8

Maja

-

80

39,3

23,4

Marzena

103

92

36,8

23,4

Mavka

-

92

36,3

23,9

Orpheus

103

103

40,2

22,5

późna
średniowczesna
wczesna
średniowczesna
bardzo późna

Petrina

107

100

36,7

23,5

bardzo późna

Regina

99

102

39,8

22,2

Sculptor

-

96

38,3

22,7

Trumpf

110

103

37,5

23,8

późna
średniowczesna
bardzo późna

Viola

107

103

38,4

22,8

wczesna

Odmiana

Plon nasion
2019 (wz.=26,8 dt z ha)
(% wzorca)

Plon nasion
2018 (wz.=37,3 dt z ha)
(% wzorca)

Abelina

105

Adessa

Wczesność

Źródło: www.COBORU.gov.pl
Tabela 2. Wykaz substancji czynnych zalecanych do odchwaszczania soi
Substancja biologicznie czynna
pendimetalina
metrybuzyna
prosulfokarb

Termin stosowania
bezpośrednio po siewie (najpóźniej do
5 dni)
bezpośrednio po siewie (najpóźniej
do 3 dni)
bezpośrednio po siewie (najpóźniej
do 3 dni)

metolachlor

bezpośrednio po siewie do końca fazy
kiełkowania

metobromuron

bezpośrednio po siewie (najpóźniej
do 5 dni)

flufenacet metrybuzyna

bezpośrednio po siewie, przed wschodami

chizalofop-P etylu
fluazyfop-P butylu
kletodym
chlopyralid
bentazon imazamoks
cykloksydym
Źródło: www.nawozy.ue
średniopóźne, późne i bardzo późne. Dwie pierwsze grupy mogą być
z powodzeniem uprawiane w całej
Polsce, dwie kolejne mogą być zawodne w północnej części kraju,
a odmiany późne i bardzo późno powinno się wysiewać tylko
w rejonach południowej Polski,
tam gdzie okres wegetacji jest
najdłuższy. Różnią się one poziomem plonowania (im dłuższy

od fazy 1. pary liści właściwych do widocznych pierwszych pąków kwiatowych
od fazy 2-3 liści do ukazania się 1. pąka
kwiatowego
od fazy 2. liścia właściwego do połowy
kwitnienia
od fazy 2. liścia właściwego do rozwiniętego liścia na 4. węźle
od fazy 2. liścia właściwego do piątego
pędu bocznego pierwszego rzędu
od fazy 2. liścia właściwego do fazy
rozwiniętego liścia na 9. węźle
okres wegetacji tym na ogół większy plon), natomiast w mniejszym
stopniu składem chemicznym nasion (Tab. 1). Przy wyborze odmiany warto korzystać z list odmian
rekomendowanych dla danego
województwa, które są co rocznie aktualizowane i uzupełniane
przez COBORU.
Siew
Wysiew soi powinien być

Chwasty wrażliwe
chwasty dwuliścienne i jednoliścienne
chwasty dwuliścienne i niektóre
jednoliścienne
chwasty dwuliścienne i roczne jednoliścienne
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy,
psianka czarna, włośnica sina, włośnica
zielona
roczne chwasty dwuliścienne i niektóre
jednoliścienne
chwasty dwuliścienne i niektóre
jednoliścienne
miotła zbożowa, wyczyniec polny
roczne chwasty jednoliścienne, perz
właściwy
roczne chwasty jednoliścienne, perz
właściwy
chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny
roczne chwasty dwuliścienne i niektóre
jednoliścienne
perz właściwy i chwasty jednoliścienne
(w tym chwastnica jednostronna)

wykonany w terminie od ok.
20 kwietnia do 5 maja (fenologiczny wskaźnik to okres kwitnienia klonu zwyczajnego lub
koniec kwitnienia wiśni), do
ogrzanej powyżej 8oC gleby.
Zimna gleba opóźnia wschody, ale z drugiej strony zbytnie opóźnianie terminu siewu
przedłuża okres wegetacji, co
może niekorzystnie wpływać na

dojrzewanie nasion. W korzystnych pod względem temperatury
i wilgotności warunkach pogodowych lepiej zatem wysiać soję
wcześniej, ponieważ wpływa
to korzystnie na plon nasion,
a ponadto soja wcześniej wysiana ma dłuższe łodygi i wyżej
osadzone dolne strąki, co ułatwia jej zbiór. Soja wyjątkowo
źle znosi zaskorupienie gleby,

z powodu epigeicznego kiełkowania nasion (liścienie wynosi
na powierzchnię gleby). Może to
prowadzić do nierównomiernych
i przerzedzonych wschodów,
zwłaszcza na ciężkich glebach.
Z tego powodu bardzo ważne
jest śledzenie prognozy pogody
i unikanie ulewnych deszczy,
które w warunkach naszego kraju często występują na przełomie kwietnia i maja. W takim
wypadku lepiej opóźnić termin
siewu. Soję wysiewa się na głębokość ok. 3-4 cm (głębszy siew
utrudnia wschody), w rozstawie
rzędów 15-25 cm z obsadą ok.
60-70 roślin na m2. Obliczając
normę wysiewu należy uwzględnić MTN i siłę kiełkowania odmian. Nasiona należy zaszczepić
preparatami zawierającymi bakterie symbiotyczne np. nitraginą,
ponieważ w naszych glebach nie
występują bakterie Bradyrhizobium japonicum, zwłaszcza na
stanowiskach, gdzie soja nie była
wcześniej uprawiana. Szczepienie nasion najlepiej wykonać
bezpośrednio przed siewem,
w ciemnym pomieszczeniu
(promienie słoneczne niszczą
bakterie). Kilka dni wcześniej
dobrze jest również zaprawić nasiona zaprawą przeciwgrzybiczą,
ponieważ soja jest wrażliwa na
patogeny grzybicze i bakteryjne
występujące w glebie.
Nawożenie
Przy średnim zaopatrzeniu
gleby w fosfor i potas zaleca się
wysiew jesienią ok. 40-50 kg/ha
PO oraz 60-80 kg /ha KO. Przy
sprawnym przebiegi symbiozy soja jest samowystarczalna
pod względem zapotrzebowania
na azot. Dobrze jest jednak zastosować dawkę startową tego
makroskładnika w formie łatwo przyswajalnej (np. saletra
amonowa), w ilości 30 kg/ha,
co zapewni dobry start roślinom. W przypadku słabego
brodawkowania roślin można
też dodatkowo zasilić plantację w fazie kwitnienia azotem
w ilości 30 kg/ha. Na glebach
o niskiej zawartości siarki i magnezu wskazane jest również
zasilenie roślin siarczanem magnezu. Soja dobrze reaguje też
na niektóre mikroskładniki np.
cynk, molibden i bor.
Pielęgnacja
Ze względu na późny siew
i wolny początkowy wzrost
i rozwój roślin, jak również
szeroką rozstawę rzędów,
soja w początkowych fazach
(3-4 tygodnie po wschodach)
jest bardzo narażona jest zachwaszczenie. Opłacalność
uprawy soi w dużym stopniu
zależy więc od skutecznej regulacji zachwaszczenia. Do najbardziej szkodliwych gatunków
w uprawie soi zaliczamy: komosę białą, chwastnicę jednostronną, rdesty, szarłat szorstki,
a z gatunków wieloletnich:

ostrożeń polny i perz. Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez duże zachwaszczenie
należy pod uprawę soi wybierać
pola o relatywnie niskim potencjale zachwaszczenia, stosować
poprawną agrotechnikę oraz
kwalifikowany materiał siewny. Duże znaczenie ma również
właściwy dobór odmian, konkurencyjnych w stosunku do
chwastów. Mechaniczne metody regulacji zachwaszczenia, polegają na bronowaniu zasiewów
po wschodach roślin, od fazy
3. liścia właściwego do osiągnięcia przez rośliny wysokości
15 cm. Przy uprawie soi w szerokich międzyrzędziach możliwe jest również zastosowanie
opielaczy. W celu chemicznej
ochrony plantacji powszechnie
używane są herbicydy doglebowe oraz powschodowe (tab. 2).
Ze względu na niewielki areał
uprawy soi w Polsce choroby
i szkodniki nie mają na razie
istotnego znaczenia gospodarczego, ale zagrożenie z ich strony może się nasilać. Ponadto,
trzeba pamiętać, że wiele gatunków roślin z grupy strączkowych jest atakowanych przez te
same szkodniki. W uprawie soi
można spotkać żerujące gąsienice rusałki osetnika, mszyce,
oprzędziki, rolnice, wieczernicę szczawiówkę, przędziorka
chmielowca czy wciornastka
sojowego. Sporadycznie występujące choroby to septorioza,
cerkosporoza i antraknoza, które jednak nie wymagają zabiegów fungicydowych, ponieważ
ich nasilenie jest niewielkie
i nie wpływa na plonowanie
soi. Opóźnianie terminu siewu zwiększa ponadto ryzyko
porażenia roślin soi wirusami.
Zbiór
Bardzo ważnym elementem
agrotechniki w uprawie soi jest
zbiór nasion, który powinien być
wykonany w fazie pełnej dojrzałości, przy wilgotności 1416% (liście opadają, łodygi są
suche, po potrząśnięciu strąków
nasiona stukają). Aby ograniczyć
straty plonu ważna jest odpowiednia wysokość zbioru, gdyż
niektóre odmiany osadzają dolny
strąk bardzo nisko, co powoduje
osypywanie się nasion i straty
przy zbiorze. Zbiór soi przeprowadza się jednoetapowo, kombajnem zbożowym zaopatrzonym
w przedłużone stoły (jak do rzepaku) i przy zredukowanych, co
najmniej o 1/3, obrotach bębna
podającego. Pole pod uprawę soi
powinno być wyrównane, bez
kamieni. Warunki te pozwalają
ograniczyć straty soi do ok. 5%,
podczas gdy nieprzystosowany
kombajn może wygenerować
straty rzędu nawet 20-30%.
Mgr Anna Stępień-Warda
Prof. Mariola Staniak
Zakład Uprawy
Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach

Ładowarka teleskopowa w świetle przepisów
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Warto zwrócić uwagę na prawne aspekty pracy z ładowarkami teleskopowymi.
Typowa ładowarka teleskopowa, w przeciwieństwie do
kombajnu czy ciągnika, podlega pod dwa niezależne przepisy
związane z jej użytkowaniem.
Z jednej strony obejmują ją
regulacje dla maszyn podnoszących, a z drugiej strony jest
także traktowana jako typowy
pojazd mogący poruszać się po
drogach publicznych.
Umiejscowienie użytkowe
ładowarki teleskopowej w przepisach określa norma ISO
10896-1:2020 Rough-terrain
trucks — Safety requirements
and verification — Part 1: Variable-reach trucks. W zapisie
możemy znaleźć precyzyjne
i jasne określenie, formułujące
sposób użytkowania - ładowarka teleskopowa to wózek
jezdniowy, specjalizowany,
ze zmiennym wysięgiem do
pracy w trudnym terenie. „To
właśnie ta norma odpowiada
za zastosowanie dwóch oddzielnych przepisów użytkowania dla ładowarek” – mówi
Emil Kaźmierczak, Kierownik
Produktu CLAAS – „Wyłącza
ona bowiem zapisami ze swojej
oceny bezpieczeństwa przemieszczanie się po drogach
publicznych. Tutaj swoje zastosowanie ma już Kodeks Drogowy” – dodaje Kaźmierczak.

Ładowarka teleskopowa
podczas przemieszczania ładunków, podlega pod regulację
Urzędu Dozoru Technicznego.
Z kolei podczas poruszania
się po drogach musi spełniać
przepisy Kodeksu Drogowego. Ładowarka teleskopowa
może być więc wprowadzona do obrotu jako maszyna
wolnobieżna albo jako ciągnik
rolniczy. W skrócie oznacza
to, że albo jest traktowana na
drodze tak jak kombajn, albo
tak jak ciągnik rolniczy (wtedy
posiada miejsce na zamontowanie tablicy rejestracyjnej).
CLAAS SCORPION
– dwa rozporządzenia,
jedna ładowarka
Pracę i poruszanie się tzw.
szczególnego typu wózków
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
reguluje Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 7 grudnia
2012 r. w sprawie rodzajów
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 122, poz.
1321, z późn. zm.) – tutaj
określone są zasady dozoru
technicznego (§ 1 ust. 6) lit.
L). Oprócz tego jednak maszyna sama w sobie podlega
także pod dozór na skutek
Rozporządzeniem Ministra

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie sposobu i trybu
sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obsłudze
i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu
przedłużania okresu ważności
zaświadczeń kwalifikacyjnych
(Dz.U.2019.1008). Ten drugi
zapis skutkuje tym, że każdy
operator musi posiadać uprawnienia do pracy z ładowarką
w formie odpowiedniego zaświadczenia. „Takie uprawnienia zostają potwierdzone
poprzez zdanie egzaminu
państwowego. Kategoria WJO
I pozwala również na pracę
innymi wózkami, w tym popularnymi widlakami” – wyjaśnia specjalista CLAAS, Emil
Kaźmierczak. Ważne jest także
to, że maszyna powinna być
zgłoszona pod nadzór Urzędu
Dozoru Technicznego. Taka ładowarka teleskopowa podlega
pod kontrolę z udziałem UDT
raz na rok. Podsumowując, ładowarka teleskopowa w świetle
przepisów to wózek jezdniowy
specjalizowany ze zmiennym
wysięgiem do pracy w trudnym
terenie. Podlega pod nadzór
UDT, a operator powinien posiadać uprawnienia WJO I nabyte poprzez zdanie egzaminu.

CLAAS SCORPION
na drodze
W przypadku poruszania się
po drodze ma to zasadnicze
znaczenie, jeśli chodzi o dopuszczenie do pracy z przyczepami. W obu przypadkach
duże znaczenie mają hamulce
i to one głównie decydują jaka
może być masa ciągniętej przyczepy. Ładowarka wyposażona
w hamulce pneumatyczne posiada manometr w kabinie. Ładowarka teleskopowa CLAAS
SCORPION może wg instrukcji obsługi ciągnąć przyczepy
o masie 16000 kg przy dopuszczeniu jako ciągnik rolniczy,
a 12000 kg przy dopuszczeniu
jako maszyna wolnobieżna.
Należy zwrócić uwagę, że są
to wartości podawane przez
instrukcję obsługi. W Polsce
dla maszyn wolnobieżnych
oraz ciągników rolniczych
obowiązują masy podawane
w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 27 października 2016 r.
CLAAS SCORPION
w pracy
REKLAMA

Ładowarka w typowych
pracach załadunkowych jest
wspomagana systemem zabezpieczającym przed przewróceniem się przez przednią oś.
Głównym zadaniem systemu
jest ciągłe monitorowanie i informowanie operatora odnośnie obciążenia tylnej osi, jak
i samej ładowarki. „System ten
nie pozwala na wywrócenie się
maszyny, w przypadku osiągnięcia tzw. punktu krytycznego blokuje możliwość ruchu,
który mógłby doprowadzić do
przewrócenia – wyjaśnia Emil
Kaźmierczak. O czym dokładnie mowa? „Blokowany jest
ruch opuszczania i wysuwania
ramienia. Ruchy podnoszenia i wsuwania są dostępne,
gdyż one powodują, że ładunek
przemieszcza się do strefy bardziej bezpiecznej” – tłumaczy
dalej. Operator może wyłączyć
w razie potrzeby system automatycznego zatrzymywania ramienia. Odbywa się to
poprzez naciśnięcie przycisku
bezpieczeństwa. Ładowarka
wydaje wtedy dźwiękowy

sygnał ostrzegawczy i wyłącza
się blokada bezpieczeństwa.
Jest jeszcze jeden stopień
monitorowania maszyny
przed wywróceniem, dedykowany dla doświadczonych
operatorów. Ładowarka przy
spełnieniu kilku wymagań,
wśród nich są takie jak ramię
podniesione nie wyżej jak
50° nachylenia oraz praca na
kołach. Wtedy układ zabezpieczający pokazuje obciążenie na monitorze jednak nie
zatrzymuje ramienia roboczego po przekroczeniu wartości
krytycznych. Jest to przydatna
opcja np. podczas podgarniania ziarna.
tując w nowoczesną ładowarkę teleskopową należy
zwrócić uwagę na wymagane
uprawnienia oraz wyposażenie
maszyny w nowoczesne systemy zabezpieczające i jednocześnie gwarantujące bezpieczną
i wydajną pracę.
Źródło: CLAAS, Piotr Dziamski
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Jakub, Początprzywód- kowy
ca buntu punkt
chłopów na skali

Zdrowe i pełne energii dziecko.

Młody organizm w trakcie
rozwoju, potrzebuje odpowiedniego zasilenia zasobami energetycznymi, które
pobiera z odpowiedniej diety. Jadłospis dziecka będzie
prawidłowo zbilansowany pod
względem energii i ważnych
składników odżywczych, gdy
w kuchni wykorzystane zostaną różnorodne produkty
spożywcze, a przygotowane
posiłki będą urozmaicone.
Dlatego zaraz po warzywach
i owocach najliczniejszą objętościowo grupę produktów
na naszych talerzach powinny
stanowić zbożowe - przekonuje
Urszula Somow, dietetyczka
i ekspertka kampanii „Lubię
kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień”. Produkty
zbożowe, na czele z kaszami są
doskonałym źródłem energii,
która niezwykle potrzebna jest
rosnącemu i rozwijającemu się
organizmowi.
- Zgodnie z polskimi zaleceniami, najwięcej w naszej
diecie powinno być warzyw
i owoców, a zaraz za nimi - produktów zbożowych, najlepiej
pełnoziarnistych. Dotyczy to
zarówno dorosłych, jak i dzieci. To właśnie kasza gryczana,
kasza pęczak, kasza jaglana
stanowią dla rozwijających się
organizmów świetne źródło
energii – do pracy umysłowej
oraz fizycznej. Węglowodany
złożone pod postacią kasz są
„paliwem” do nauki, kreatywnych zabaw umysłowych oraz
gry w piłkę czy jazdy na rowerze. Ponadto kasze gruboziarniste, w tym jęczmienna
pęczak, gryczana lub jaglana
są źródłem składników odżywczych – żelaza, magnezu,
cynku, witamin z grupy B –
wyjątkowo ważnych w okresie
rozwojowym. Zawierają także
niezbędny dla prawidłowej perystaltyki jelit błonnik, który
pozwala uniknąć często występujących u dzieci zaparć,
spowodowanych spożywaniem
diety wysoko przetworzonej,
o małej zawartości włókna
pokarmowego – wyjaśnia
Urszula Somow.
Śniadanie to pierwszy zastrzyk energii dla naszego

organizmu w ciągu dnia.
Ogromne znaczenie ma to
zwłaszcza dla dzieci. Ważne
jest nie tylko samo spożywanie
śniadań, ale także to, co wchodzi w ich skład. Wprowadzając
kasze do posiłków swoich pociech, warto wiedzieć także,
który jej rodzaj będzie dla nich
najlepszy.
Pod względem wartości odżywczych pierwsze miejsce należy do kaszy jaglanej., która
jest źródłem żelaza, magnezu,
cynku, krzemu oraz lecytyny
wspierającej odporność, koncentrację i siłę naszych latorośli. Uznawana jest także za
dobre źródło energii ze względu na długie uwalnianie węglowodanów. Z kolei kasze
jęczmienna i gryczana, obok
wielu witamin (witaminy E
i z grupy B) oraz składników
mineralnych (m.in. żelazo,
magnez, potas, wapń, mangan cynk i krzem), zawierają
także skrobię, która dostarcza
organizmowi niezbędnej energii. Posiłki przygotowywane
na bazie powyższych kasz są
sycące, a jednocześnie lekkie,
dlatego powinny znaleźć się
w diecie małych sportowców
i miłośników aktywności fizycznej na świeżym powietrzu,
którzy po wysiłku mają większe
zapotrzebowanie na energię.
- Ważne, aby kasze wprowadzać do diety dziecka w smacznej postaci, dzięki czemu staną
się bardziej lubiane. Można
przygotować z nich sałatkę –
zarówno ze znanymi dziecku
warzywami, np. szpinakiem,
grillowaną papryką, suszonymi pomidorami i dodatkiem
białka, np. mozzarellą, fasolą
lub gotowanym jajkiem. Świetnym pomysłem będzie także
wersja na słodko – np. jaglanka
z sezonowymi owocami i miodem. Kasza, po całonocnym
namoczeniu (bez gotowania)
i zmiksowaniu z wodą do konsystencji ciasta naleśnikowego,
może sprawdzić się również
w postaci naleśników. Kasza
podana z twarożkiem lub pastą
typu hummus i pomidorkami koktajlowymi przypadnie
do gustu nawet najbardziej
wymagającym smakoszom.
Kasza jaglana może być również składnikiem placuszków
lub mini omletów zapiekanych z jajkiem i warzywami
w formie od muffinków, które dziecko może zabrać jako
drugie śniadanie do szkoły
lub na wycieczkę. Smacznie,
zdrowo i wygodnie! – dodaje
ekspertka.
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Cudowny napój

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27 utworzą rozwiązanie.
1

2

3

4

5

6

Ogólnopolska kampania
promocyjno-edukacyjna „Lubię kaszę – kasza na stół, na
zdrowie, na co dzień”, której
organizatorem jest Federacja
Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu
Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie
internetowej http://www.lubiekasze.pl/
https://www.facebook.com/
lubiekasze/
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Wachlarz nowych funkcji w najnowszej serii.

Popularna Valtra serii A,
dwukrotny laureat nagrody
Machine of the Year w latach
2017 i 2019, przechodzi do piątej generacji. Gama ciągników
jest już dostępna z wieloma
nowymi funkcjami, o które
prosili klienci.
Nowa seria również obejmuje siedem modeli, z których

wszystkie są dostępne jako
tzw. modele GL wyposażone
w łatwą w obsłudze mechaniczną przekładnię. Najlepiej
sprzedające się modele o mocy
105 i 115 KM są również dostępne z czterostopniową
przekładnią Powershift. W modelach HiTech 4 przekładnią
steruje się elektronicznie.

Wszystkie ciągniki serii A wyposażone są w znaną już przekładnię Valtra Power Shuttle,
w tym także w zintegrowany
hamulec ręczny.
– Modeli z serii A można
teraz pod wieloma względami używać jeszcze wydajniej
i wygodniej. W kilku modelach
dostępna jest przekładnia Powershift, w modelach GL zmodernizowaliśmy podłokietnik
ładowacza czołowego, modele
czterocylindrowe mają o pięć
koni mechanicznych więcej
niż dotychczas, a interwały
serwisowe wydłużyliśmy do
600 godzin – zapewnia Marko
Ojalehto, specjalista ds. marketingu produktów odpowiedzialny za nową serię A.
Ponad połowa ciągników
serii A jest fabrycznie wyposażona w ładowacz czołowy.
W związku z tym wiele ulepszeń zostało zaprojektowanych
tak, aby jeszcze bardziej ułatwić pracę z tym narzędziem

– na przykład zastosowanie
przekładni Powershift i zmodernizowanych podłokietników sterowania znanych
z modeli HT4.
Od teraz trzycylindrowe
modele A75-A95 będą dostępne z przekładnią Powershift
z modelu HiTech 2. Pozwoli
to na bardziej efektywną pracę
w polu i umożliwi transport
drogowy przy niższych prędkościach obrotowych silnika.
Modele HiTech 2 posiadają
przekładnię z 24 prędkościami do przodu i 24 do tyłu.
Dodatkowo wszystkie modele
serii A mogą być wyposażone
w reduktor (Creeper), który
obniża najniższą prędkość do
około 100 metrów na godzinę.
Moc siln ika została
zwiększona o pięć koni mechanicznych w modelach
czterocylindrowych i odpowiada teraz oznaczeniu modelu. Wszystkie silniki spełniają
normy emisji spalin Stage V

i oprócz układu SCR mają też
filtr cząstek stałych (DPF) –
bez układu recyrkulacji spalin (EGR). Dzięki nowemu
pedałowi gazu można teraz
jeszcze precyzyjniej sterować
prędkością i mocą silnika.
Zwiększenie interwału serwisowego z 500 do 600 godzin generuje oszczędności,
a jednocześnie wydłuża czas
produktywnej pracy.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami ciągniki muszą być
kompatybilne z przyczepami
wyposażonymi w dwuobwodowy układ hamulcowy. Seria
A jest dostępna z hamulcami
pneumatycznymi lub z hydraulicznym układem hamulcowym do przyczepy – klienci
mogą wybrać opcję, która
bardziej im pasuje.
Nowe funkcje w serii A piątej generacji:
• 5 koni mechanicznych
w ię cej w mo delac h
A105-A135

• Opcjonalnie przekładnia
z dwoma biegami Powershift
w modelach A75-A95
• Funkcja AutoTraction, którą
można włączać i wyłączać
• Hamulce hydrauliczne
dwuobwodowe
• Nowy podłokietnik w modelach z dźwignią zmiany biegów
• Zmodernizowane silniki
zgodne z normą Stage V
• 600-godzinne interwały
serwisowe
• Nowa konstrukcja maski
• Nowa konstrukcja kół
• Opcjonalne przyciski WOM
na tylnym błotniku w modelach HiTech 4
• Opcjonalny zdalny monitoring Valtra Connect
• Automatyczny główny wyłącznik prądu w stacyjce
Źródło: Valtra
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Wartość ciągnika po latach
Nowa maszyna to inwestycja długoterminowa.

Początek roku w sprzedaży
nowych ciągników wygląda
optymistycznie.
- Oznacza to, że mimo niepewnych czasów rolnicy chętnie sięgają po nowe maszyny.
Mamy jednak świadomość
tego, że kupujący w sposób
jeszcze bardziej rozważny
będą podejmować decyzje
zakupowe, zwracając uwagę
na takie aspekty, jak: zużycie
paliwa, koszty eksploatacji czy
utrzymanie wartości maszyny, bo wpływają one na bilans
ekonomiczny prowadzonego

biznesu. Szczególnie wyraźnie
zauważalną korzyścią jest trzymanie przez ciągnik wartości,
co w momencie sprzedaży odczujemy najmocniej – mówi
Bartosz Białas, kierownik
marketingu John Deere Polska.
O tym, jak maszyna może
trzymać wartość pokazuje przykład pana Mariusza
Wrzesińskiego, który prowadzi
typowo rodzinną działalność
w okolicach Bytowa.
- Pierwszy ciągnik John Deere trafił do nas w 2015 roku.
Zależało nam na maszynie

uniwersalnej, czyli takiej,
którą moglibyśmy wykorzystać do wszystkiego, więc
zdecydowaliśmy się na model
6125R. Ten ciągnik orał, siał,
ciągnął opryskiwacz i rozsiewał nawóz. W 2017 kupiłem
następny ciągnik John Deere,
a w 2018 roku trzeci. Można więc powiedzieć, że przez
2 lata ten pierwszy naprawdę
się napracował.
W trakcie siania rzepaku
był na chodzie nawet przez
14-16 godzin dziennie – mówi
pan Mariusz.
Maszyna została zakupiona
w firmie Agro-Sieć Maszyny,
oficjalnego dealera John Deere.
- Była regularnie sprawdzana
przez naszych specjalistów, wymieniano olej, filtry. Przez pięć
lat pracy w gospodarstwie pana
Mariusza, ciągnik ustrzegł
się większej usterki. Efekt był
taki, że przy sprzedaży przyszły kupiec musiał zapłacić…
więcej niż pan Mariusz pięć lat
wcześniej w naszej siedzibie –
przyznaje Marta Ćwiklińska
z Agro-Sieć Maszyny.

Jak podkreślają zgodnie przedstawiciele dealera i producenta, nawet jeśli
przykład pana Mariusza jest
na swój sposób wyjątkowy,
bo przebieg tego konkretnego ciągnika nie był wysoki,
to potwierdza regułę, że maszyny marek premium mają
zdecydowanie wyższą wartość
na rynku wtórnym. Zakup maszyn czołowych producentów
daje nam też dostęp do kompetentnego serwisu wykonanego
przez doświadczony zespół.
Eksperci i rolnicy zgodnie
zwracają uwagę, że wśród
czynników, które wpływają
na utrzymanie wartości ciągnika, jest też eksploatacja oraz
serwis przy użyciu oryginalnych części i płynów.
- Wykorzystanie olejów
wysokiej jakości ma znaczny
wpływ na sprawność maszyny i pozwala obniżać koszty
wynikające z ewentualnego
jej serwisowania, a jak wiadomo każda wizyta w serwisie
wpisana w historię maszyny
budzi też pewne pytania ze

strony kupującego. W praktyce stosowanie płynów eksploatacyjnych polecanych przez
producenta oznacza zdecydowanie rzadsze przeglądy
i awarie. Ponadto maszyna
serwisowana od A do Z w autoryzowanym punkcie dealera
jest przy odsprzedaży droższa niż np. naprawiana przy
użyciu nieoryginalnych części
lub „domowymi sposobami”.
Pięcioletni serwisowany ciągnik John Deere ma wartość
powyżej 50% ceny nowego,
według niektórych obliczeń
nawet 60% przy założeniu pracy na poziomie 1000-1500 godzin rocznie, a jak pokazuje
przykład pana Mariusza, może
to być znacznie więcej – dodaje
Bartosz Białas.
Większym zainteresowaniem na rynku wtórnym,
ale też wyższymi cenami,
charakteryzują się maszyny,
które przez lata były objęte
gwarancją lub jest ona jeszcze
aktywna w ramach specjalnych programów przedłużonej
gwarancji.

– Jakiś czas temu podjęliśmy decyzję o przedłużeniu
gwarancji dla ciągników 7R,
8R, 8RT, 8RX, 9R, 9RT, 9RX
na okres dwóch lat, co w tej
branży jest czymś wyjątkowym. Nowa gwarancja dotyczy wszystkich podzespołów
ciągnika, pomijając elementy
eksploatacyjne, jak np. pióra
wycieraczek, żarówki, opony
itd. . Co ważne już teraz ochronę gwarancyjną można wydłużyć aż do 8 lat, dzięki usłudze
PowerGard Protection Plus,
która chroni kluczowe i najbardziej kosztowne komponenty maszyny, jak silnik, układ
napędowy, układ kierowniczy i ramę. Kwotę dodatkowej
ochrony gwarancyjnej możemy włączyć do raty w opcji
finansowania fabrycznego
– przypomina Mariusz Zieliński, kierownik wsparcia
technicznego klienta w John
Deere Polska.
Źródło: John Deere Polska
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