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„To bardzo ważne, by połączyć praktykę z nauką”

Rozmowa z prof. Markiem
Mrówczyńskim, dyrektorem
Instytutu Ochrony Roślin
– Państwowego Instytutu
Badawczego (IOR – PIB) z siedzibą w Poznaniu, na temat
projektu eDWIN (Internetowa
Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin) oraz
jego znaczenia dla rolnictwa, ochrony roślin, instytucji naukowych i cyfryzacji
rolnictwa.
Jak istotny jest projekt
eDWIN dla rolnictwa oraz
ochrony roślin?
eDWIN to bardzo ważny projekt tym bardziej, że
w 2020 roku Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu dwóch strategii,
które ograniczają o połowę
stosowanie środków ochrony roślin. Nacisk na ograniczenie środków chemicznych
jest bardzo duży, jest to możliwe do wykonania, ale przy
zachowaniu i przestrzeganiu

wszelkich procedur i wytycznych związanych ze świadomym ich stosowaniem. Do tego
celu może zostać wykorzystany właśnie projekt eDWIN,
który wesprze producentów
rolnych w dostosowaniu się do
powyższych zaleceń. Ponadto,
trzeba pamiętać, że eDWIN
ma służyć nie tylko praktykom rolniczym, ogrodniczym,
sadowniczym, doradcom, ale
także inspekcji ochrony roślin.
Co więcej, eDWIN pozwoli
także nauczyć rolników, że powinni dokładnie obserwować
swoje plantacje. To jest bardzo
istotne, zwłaszcza w przypadku dużych obszarów, gdzie
dana choroba nie atakuje
plonów na całym obszarze
w takim samym nasileniu.
Jak ważną rolę w rolnictwie odgrywa odpowiednia
ochrona roślin?
Ochrona roślin przed różnymi agrofagami jest bardzo
istotna. Gdyby nie odpowiednia ochrona, to plony byłyby

niższe średnio o około 20 procent. A w przypadku ważnych
gospodarczo szkodników, plony mogą zostać nawet całkowicie zniszczone. Żeby temu
zapobiec, stosuje się właśnie
środki ochrony roślin. Należy
jedna pamiętać aby stosować
je świadomie, a przed wykonaniem zabiegu koniecznie
przeprowadzać systematyczne
lustracje pól pod kątem występowania, a przede wszystkim
stopnia nasilenia porażenia
przez choroby czy zasiedlenia
przez szkodniki. Pamiętajmy,
że żywność musi być stale produkowana, bo niemożliwe jest
przecież wyprodukowanie zapasów na kilkadziesiąt lat. Do
stałej produkcji potrzebna jest
jednak stabilizacja plonów, za
którą odpowiada także ochrona roślin.
Czy projekt eDWIN może
przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz poprawy jakości
żywności?

Wykorzystanie wyników
projektu eDWIN będzie pozwalało na dokładne i precyzyjne wykorzystanie środków
ochrony roślin. Rolnicy mają
najwięcej problemu właśnie
z ustaleniem właściwej ilości
środków chemicznych oraz
odpowiedniego terminu przeprowadzenia zabiegu z ich
wykorzystaniem. Do tej pory
niejednokrotnie rolnicy korzystali z informacji od sąsiadów. Niektórzy, jeśli widzieli,
że sąsiad opryskuje zboże przed
chorobami, to robili tak samo.
A tak nie może być. Dzięki
eDWIN rolnicy będą mogli
też dowiedzieć się o istniejących aktualnie zagrożeniach
i agrofagach.
Dlaczego Instytut Ochrony Roślin - PIB postanowił
przyłączyć się do realizacji
projektu eDWIN? Jakie argumenty za tym przemawiały?
W projekcie eDWIN pełnię
rolę Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Sterującego
i uważam, że to bardzo ważny projekt dla całego polskiego
rolnictwa, zarówno pod względem praktycznych działań, jak
i badań naukowych. Z kolei
Instytut Ochrony Roślin - PIB
od zawsze współpracował
z Wielkopolskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz innymi jednostkami oraz praktykami. To bardzo
ważne, by połączyć praktykę
z nauką. Można powiedzieć,
że IOR- PIB jest naukowym
zapleczem oraz bazą danych
w tym projekcie. Ale wiedza
naukowa nie może być oderwana od praktyki. Te oba aspekty
muszą iść ze sobą w parze.
Projekt eDWIN ma służyć
różnym instytucjom naukowym. W jaki sposób instytucje naukowe, w tym IOR
- PIB, będą mogły z niego
korzystać?
Dane, które są zbierane
m.in. przez pracowników
ośrodków doradztwa rolniczego, są następnie analizowane i wykorzystywane m.in.
przez Instytut Ochrony Roślin
- PIB, ale także inne jednostki

naukowe w ramach badań nad
ochroną roślin. Ponadto, zebrane dane są prezentowane
na rozmaitych konferencjach
naukowych. Na zdalnej Sesji
Naukowej IOR- PIB był specjalny panel poświęcony doradztwu rolniczemu w wymiarze
praktycznym i naukowym.
Prezentowaliśmy wtedy, jak
wygląda przebieg informacji
od wymiaru naukowego do
praktycznego. Zależy nam na
tym, by zebrane dane nie trafiały tylko na półkę, lecz były
wykorzystywane w praktyce.
Jako przykład możemy podać
niedawne informacje od doradców, którzy wskazywali, że
po wysokich temperaturach
pod koniec lutego, w żółtych
naczyniach na plantacjach rzepaku zostały wykryte chowacze łodygowe. Takie dane są
dokładnie analizowane i pozwalają nam tworzyć prognozy
na kolejny rok dotyczące m.in.
ewentualnych zagrożeń. Na tej
podstawie można też podejmować odpowiednie decyzje.
Żeby to jednak było możliwe,
niezbędna jest szeroka baza
informacji, które są zbierane
z całej Polski.
Jak istotna jest cyfryzacja
oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań w ochronie
roślin oraz rolnictwie? Czy
mogą one wspomóc rolników
w ich pracy?
Cyfryzacja to odpowiedni
kierunek i bardzo dobrze, że
rolnictwo także idzie w tę
stronę. Od tego nie ma odwrotu. Ale trzeba pamiętać,
że w terenie muszą odbywać
się także osobiste spotkania
przy zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych.
Chociaż szkolenia mogą odbywać się online, to w pewnych
przypadkach niezbędny jest
osobisty kontakt rolnika z doradcą. Jednak eDWIN idealnie
wpisuje się w obecne trendy
cyfryzacji i przenoszenia informacji do internetu.
Źródło: Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu, Norbert Kowalski
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Nowy ale bez zmian

Powołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. na nową kadencję.

Podczas posiedzenia w dniu
19 kwietnia br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała
Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. na nową, XII kadencję
z dniem 18 maja br.
Skład zarządu Grupy Azoty S.A. od 18 maja br. będzie
przedstawiał się następująco:
Tomasz Hinc
– Prezes Zarządu
Mariusz Grab
– Wiceprezes Zarządu

Filip Grzegorczyk –
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Hryniewicz –
Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Kądzielawski
– Wiceprezes Zarządu
Pan Tomasz Hinc pełni
funkcję Prezesa Zarządu Spółki
od dnia 1 grudnia 2020 roku
do chwili obecnej.
Pan Filip Grzegorczyk pełni
funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 15 grudnia
2020 roku do chwili obecnej.
Pan Mariusz Grab pełni
funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od 17 maja 2018 r.,

(w okresie do 22 października
do 30 listopada 2020 r. Prezes
Zarządu) do chwili obecnej.
Pan Tomasz Hryniewicz
został powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki
12 czerwca 2019 r., od 5 lipca
2019 r. do chwili obecnej pełni
funkcję Wiceprezesa Zarządu
Spółki.
Pan Grzegorz Kądzielawski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia
20 czerwca 2017 roku do chwili obecnej.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Od 28 lat w Polsce

Kärcher w Polsce z nowym Dyrektorem Zarządu.

Światowa marka Kärcher,
od 1993 przybliżana polskim odbiorcom przez firmę
Kärcher Sp. z o.o., zyskuje
w Polsce nowe przewodnictwo. Od początku bieżącego

Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru
Sojusz wspiera wdrażanie europejskiej strategii wodorowej.

Prezes Tomasz Hinc
Grupa Azoty – jeden
z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie i jednocześnie największy producent
wodoru w Polsce – przystąpiła
do Europejskiego Sojuszu na
rzecz Czystego Wodoru. Sojusz został zainicjowany przez
Komisję Europejską w lipcu
2020 roku, a jego celem jest

m.in. wdrożenie wodoru jako
konkurencyjnego nośnika
energii w Europie.
Polska zajmuje trzecie miejsce wśród wytwórców wodoru
w Unii Europejskiej. Jednak
zasadnicza większość produkcji wykorzystywana jest przez
producentów w produkcji własnej, a tylko niewielka część
jest w obrocie. Należy podkreślić, że połowa wodoru produkowanego w Polsce powstaje
właśnie w fabrykach Grupy
Azoty. Wodór produkowany
przez Grupę Azoty wytwarzany jest z gazu ziemnego, jako
produkt do syntezy amoniaku.
W Grupie Azoty prowadzimy analizy ekonomiczne
i techniczne dotyczące produkcji energii elektrycznej

z odnawialnych źródeł, co
w dalszej perspektywie ograniczy ślad węglowy naszej
produkcji oraz pozwoli produkować tzw. „zielony wodór”
z elektrolizy zasilanej OZE.
Przystąpienie do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego
Wodoru jest naturalnym krokiem w tym kierunku. Daje
nam możliwość nawiązania
współpracy z kluczowymi graczami sektora energetycznego, a także realny wpływ na
kształtowanie europejskiego
rynku wodorowego – mówi
Tomasz Hinc, Prezes Zarządu,
Grupa Azoty S.A.
Głównym celem Sojuszu jest
zidentyfikowanie i przeprowadzenie projektów inwestycyjnych dotyczących łańcucha

wartości wodoru. Ma on
również wskazać przeszkody
w zwiększaniu skali czystego
wodoru oraz wnieść wkład
w prace nad priorytetami
w zakresie badań i innowacji.
Warto przypomnieć, że
w lipcu ubiegłego roku Grupa Azoty znalazła się w gronie
sygnatariuszy listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy
krajowej gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego
porozumienia wodorowego.
W wyniku podpisania listu,
Grupa Azoty bierze aktywny
udział w konsultacjach nad
Polską Strategią Wodorową.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Rozstanie po latach

KUHN Maszyny Rolnicze i John Deere Polska kończą współpracę.
Z dniem 7 kwietnia
2021 roku została rozwiązana
Umowa Dealerska pomiędzy
John Deere Polska Sp. z o.o.
a firmą KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Umowa współpracy, trwająca
nieprzerwanie od roku 1997, została zakończona za porozumieniem stron z inicjatywy John
Deere Polska, w związku z restrukturyzacją sieci dealerskiej
John Deere w Polsce.
Rozwiązanie umowy stanie
się w pełni skuteczne w dniu
1 listopada 2021 r. po upływie

6-miesięcznego okresu karencji. Obecnie strony pracują nad
warunkami karencji, aby po
zakończeniu współpracy przekazać teren dotychczasowej
odpowiedzialności firmy
KUHN Maszyny Rolnicze (tj.
sprzedaż i serwis produktów
John Deere) wskazanej firmie
z sieci dealerów John Deere.
Do końca sezonu, tj, do
31 października 2021 roku
firma KUHN Maszyny Rolnicze utrzymuje status Autoryzowanego Dealera marki John
Deere, zapewniając wszystkim

swoim klientom pełną obsługę w zakresie sprzedaży maszyn z terminem realizacji do
31 października 2021 r., części
zamiennych i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Począwszy od 1 listopada
2021 r. firma KUHN będzie
kontynuować obsługę serwisową oraz sprzedaż bezpośrednią maszyn KUHN i RAUCH
w regionie Wielkopolski.
Firma KUHN Maszyny Rolnicze jest oddziałem handlowym
francuskiego koncernu KUHN
SAS. Od 1998 roku z sukcesem
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dostarcza maszyny KUHN i RAUCH do sieci autoryzowanych
dealerów o ugruntowanej pozycji na rynku. W ciągu roku
wprowadza na rynek Polski
kilka tysięcy nowych maszyn
z dziesięciu grup produktowych
reprezentujące najwyższy poziom techniczny i technologiczny stosowany w rolnictwie.
Pytania kierować do: Artur
Szymczak Dyrektor Zarządzający tel. 502618834.

Źródło: KUHN Maszyny
Rolnicze, Patrycja Miedzińska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

roku stanowisko Dyrektora
Zarządu objął pan Rafał Nęcek, od 18 lat związany z firmą
zlokalizowaną w Krakowie.
Firma Kärcher od lat przyzwyczaja odbiorców, że sięga
jedynie po ambitne cele. Tak
jest i dziś, nie tylko w zakresie
rozwoju sprzedaży, dotarcia
do nowych grup docelowych,
a tym samym maksymalizacji zysku, ale i w poważnym
traktowaniu zrównoważonego rozwoju i społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Kontynuacja w tych wszystkich obszarach sukcesów
jakie firma osiągnęła pod

kierownictwem pierwszego
Dyrektora pana Jacka Olko
przez 28 lat istnienia, to duże
wyzwanie dla nowego Dyrektora Zarządu.
Jednak nabyte w firmie zrozumienie biznesu i sprawdzone
talenty managerskie pana Rafała Nęcka gwarantują, że Kärcher Sp. z o.o. nadal pozostanie
jedną z najlepszych spółek-córek w niemieckim koncernie
Alfred Kärcher SE & Co. KG.
Z korzyścią dla wszystkich interesariuszy firmy.
Źródło: Kärcher
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Uznanie dla
działań ANWILU
W raporcie FOB pojawiło się aż
sześć nowych inicjatyw.
Chemiczna spółka z Grupy ORLEN ponownie z rekordową liczbą dobrych praktyk
docenionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do
raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki
2020” trafiły aż 23 inicjatywy
spółki, które wyróżnione zostały w 4 kategoriach.
Wśród wyróżnionych znalazły się: charytatywna akcja
„Chemicy dzieciom” (zachęcająca do aktywności fizycznej
pracowników i liczenia przy
tej okazji kroków, co przełożyło się na konkretną pomoc
podopiecznym domów dziecka), projekt „Przy wigilijnym
stole z ANWILEM” (zebranie
wśród anwilowskiej społeczności oryginalnych przepisów
świątecznych i wydanie ich
w pliku pdf) oraz warsztaty
makramowe (nauka tworzenia wiązanych ozdób podczas
spotkania online).
Doceniono również podjęte
przez spółkę działania związane z reakcją na pandemię
COVID-19 - przekazanie przez
ANWIL miliona złotych na
rzecz walki z koronawirusem
oraz organizację zajęć sportowych dla pracowników
w formule online - #aktywnywdomu. W tegorocznym
raporcie po raz pierwszy pojawiła się również inicjatywa
związana z przyznawaniem
pracownikom tytułu „Zasłużony dla ANWIL S.A.”.
Pozostałe 17 inicjatyw to
tzw. „praktyki długoletnie”,

czyli takie, które zostały opisane już w przynajmniej jednym
z wcześniejszych wydań dokumentu. W kategorii „Praktyki
z zakresu pracy” doceniono
14 projektów z ANWILU.
Wśród nich takie jak np. wolontariat pracowniczy, „Dni
Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia” oraz projekt „Pracodawca przyjazny rodzinie”.
W kategoriach „Środowisko”
oraz „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” wyróżniono po
4 inicjatywy. Znalazły się tutaj
m.in. programy ekologiczne
„Drzewko za butelkę” oraz
„Pan Karp zarybia Wisłę”,
jak również Fundacja ANWIL
DLA WŁOCŁAWKA (obecnie
Fundacja ANWIL). Dodatkowo, za wdrażanie „Uczciwych
praktyk operacyjnych” wyróżniono obowiązujący w spółce „Kodeks postępowania dla
Dostawców”.
To już 19 edycja raportu „Odpowiedzialny Biznes
w Polsce. Dobre Praktyki”.
Jest on największym krajowym przeglądem realizacji
działań z zakresu CSR. Zgłaszane przez ANWIL pomysły
zostały po raz pierwszy ujęte
w nim pięć lat temu (w raporcie
za 2015 rok, gdzie znalazło
się osiem praktyk ANWILU).
Każdego roku publikowana
liczba docenianych inicjatyw
spółki systematycznie rośnie.
Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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KOMUNIKAT
PRASOWY PSPO

Agronomist.pl ma już dwa lata

„W 2020 roku po raz pierwszy w historii przerób
rzepaku w PSPO przekroczył 3 mln ton”.

Przerób rzepaku w 2020 roku
w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie
3,15 mln ton wobec 2,96 mln
ton nasion w 2019 roku. Tym
samym ubiegłoroczny rekord
zrzeszonych w PSPO zakładów
został po raz kolejny pobity
(o 190 tys. ton), co było możliwe dzięki większej krajowej
podaży rzepaku. Polska, jako
jedyny znaczący jego producent
w Unii Europejskiej zwiększyła
poziom krajowych dostaw, co
potwierdza duże zainteresowanie rolników tą uprawą, dzięki
czemu pozostajemy w ścisłej
europejskiej czołówce producentów oleju rzepakowego.
Uwagę zwraca jednocześnie
niższy poziom zaolejenia nasion, co przekłada się na
mniejszy uzysk oleju surowego
w stosunku do oczekiwanego
względem wcześniejszych wyników. Wzrost przerobu nasion
rzepaku przełożył się bowiem
na zwiększenie produkcji oleju
przez Członków PSPO o 30 tys.
ton do poziomu 1,25 mln ton,

co oznacza, że zaolejenie nasion wyniosło średnio ok.
40%, z kolei w poprzednich
latach poziom ten oscylował
na poziomie 42-43%.
Produkcja oleju rafinowanego w 2020 roku wyniosła
z kolei 470 tys. ton wzrastając tym samym o 23 tys. ton
w porównaniu do 2019 roku.
Jego udział zatem także systematycznie rośnie od kilku lat
z rzędu, co oczywiście generuje
dodatkową wartość dodaną.
„Pierwszy raz w historii
branży przekroczyliśmy próg
przerobu 3 mln ton nasion,
co jest niewątpliwie sukcesem całego łańcucha dostaw
i zagospodarowania produktów przerobu rzepaku. Przez
ostatnie 10 lat notowaliśmy
systematyczny wzrost, którego
tempo spowalniały sezonowe ograniczenia dostępności
krajowego surowca. W chwili
obecnej wydaje się, że kluczową kwestią na przyszłość jest
ustabilizowanie podaży rzepaku, do której udało doprowadzić polskim rolnikom, a jeśli

będzie to możliwe dalszy jej
wzrost, co oczywiście wymaga
podjęcia konkretnych działań
choćby w kontekście wyzwań,
jakie stawia przed rolnictwem
strategia Europejskiego Zielonego Ładu” – powiedział Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
„Za wynikami, jakie osiągnęła krajowa branża olejarska
skupiona w PSPO w 2020 roku,
stoją z jednej strony rolnicy,
którzy zapewnili odpowiednią podaż nasion, choć zaznaczyć również trzeba, że nasi
członkowie dysponują jeszcze
większymi możliwościami
przerobowymi, więc nie ma
ryzyka nadpodaży surowca.
Z drugiej strony kolejny rekord
determinuje sytuacja popytowa. Rynek oleju rzepakowego,
który w segmencie biopaliw
pozostaje stabilny, a w sektorze spożywczym rozwija się
powoli acz systematycznie
m.in. dzięki intensywnym
działaniom promocyjnym,
jakie podejmujemy, pozwolił na dalszy wzrost przerobu
rzepaku w Polsce, a tym samym umocnienia znaczenia
naszej branży w sektorze rolno-spożywczym” – podsumował Adam Stępień, Dyrektor
Generalny PSPO.
Źródło: PSPO
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Bank BNP Paribas rozwija platformę dla sektora
Food & Agri.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy liczba użytkowników portalu Agronomist.
pl wzrosła o 280%. Pierwsza
w branży, autorska platforma Banku BNP Paribas dla
rolników i przetwórców rolno-spożywczych obchodzi
drugie urodziny. Znaczący
wzrost liczby użytkowników
to efekt stałego zwiększania
dostępności treści i poszerzania listy funkcjonalności.
Agronomist.pl jest tworzony
wspólnie z przedsiębiorcami
rolnymi oraz przetwórcami
i stale zyskuje większą rozpoznawalność na rynku, również
wśród kobiet związanych z rolnictwem. Od roku na portalu
dostępna jest sekcja „Agro na
Obcasach”, w której publikowane są autorskie materiały
kierowane do aktywnych
i przedsiębiorczych kobiet.
Strategia wspierająca przedsiębiorczość kobiet znajduje
odzwierciedlenie w statystykach odwiedzin portalu. Już
blisko 50% użytkowników
Agronomist.pl stanowią panie.
- Misją Agronomist.pl i całego Food&Agri International Hub w Banku BNP Paribas
jest wspieranie transformacji
polskiego sektora rolno-spożywczego w kierunku zrównoważonej produkcji i realizacji
celów Europejskiego Zielonego Ładu. Za pośrednictwem
portalu dostarczamy wiedzę
i narzędzia, które ułatwiają

optymalizację działań biznesowych, np. z zakresu rolnictwa
precyzyjnego – mówi Anna
Link, Dyrektor Biura Rozwoju
Bankowości i Klientów Strategicznych - Międzynarodowy
Hub Food&Agri Grupy BNP
Paribas. – Zachęceni szybko
rosnącą liczbą użytkowników pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami, które
udostępnimy w najbliższych
miesiącach – dodaje.
Jednym z nowych narzędzi,
które wkrótce zostaną udostępnione na Agronomist.pl,
jest kalkulator emisji gazów
cieplarnianych pozwalający
oszacować emisyjność netto
na poziomie każdego gospodarstwa. Narzędzie pomoże
przedsiębiorcom rolnym lepiej
wypełniać zobowiązania wynikające z celów strategii Europejskiego Zielonego Ładu.
Kalkulator będzie dostępny
online i w prosty, intuicyjny
sposób pozwoli precyzyjnie
wyliczyć emisję gazów cieplarnianych gospodarstwa,
dopasowując wynik do konkretnego pola uprawnego i hodowli. Modele matematyczne
zastosowane w kalkulatorze zostały opracowane przez uznane
ośrodki akademickie: uniwersytety w Wageningen, Cambridge, Oxfordzie i Edynburgu.
Portal rozwijany jest sukcesywnie. Producenci rolni
i przetwórcy już od kilku
miesięcy mogą korzystać m.in.

z kalkulatora azotowego, który
ułatwia wyliczenie, ile azotu
zawierają nawozy wytwarzane w danym gospodarstwie
i czy te wartości są zgodnie
z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Użytkownicy
mają również do dyspozycji
moduł „Nieruchomości” czy
moduł „Rola Prawnika” zawierający interpretacje przepisów
prawa istotnych dla sektora.
Agronomist.pl pozwala także
w prosty sposób śledzić notowania średnich cen wieprzowiny, drobiu, zbóż i oleistych na
świecie, korzystać z rolniczego
serwisu pogodowego, kalendarza wydarzeń branżowych oraz
kalkulatora kredytu inwestycyjnego, a także kilku narzędzi
rolnictwa precyzyjnego, w tym
satelitarnego monitoringu pól.
Po skończonej pracy, użytkownicy Agronomist.pl mogą
zajrzeć do sekcji „Po Godzinach”. Znajdą tam edukacyjną
wersję kultowej gry Pac-Man
oraz quizy, dzięki której można
sprawdzić wiedzę z zakresu
ekologii, w tym m.in. zarządzania odpadami.
Bank BNP Paribas planuje
dalszy rozwój portalu w odpowiedzi na oczekiwania i wskazówki Klientów z sektora
rolno-spożywczego i partnerów biznesowych.Więcej na
www.agronomist.pl.
Źródło: Bank BNP Paribas
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Corteva Agriscience w debacie na temat Zielonego Ładu
Innowacje kluczem do bardziej zrównoważonego rolnictwa

Nauka i technologia mogą
pomóc rolnikom produkować
zdrową i niedrogą żywność
bez wyczerpywania zasobów

naturalnych lub negatywnego
wpływu na środowisko – to
główne wnioski debaty na
temat Zielonego Ładu.
Gospodarzem debaty, która
odbyła się 4 marca 2021 roku
w formie konferencji online
był europejski serwis informacyjny Euractiv. Wydarzenie sponsorowała Corteva
Agriscience.
Andreas Huber, lider działu
badawczo rozwojowego w Europie z Corteva Agriscience,
przedstawił wpływ Zielonego Ładu na rozwój nowych
rozwiązań dla europejskich
rolników. Zielony Ład określa

sposoby osiągnięcia celu,
którym jest doprowadzenie
do zerowego poziomu emisji
gazów cieplarnianych netto
(dwutlenku węgla) w Europie
do 2050 roku oraz obejmuje
plany ograniczenia stosowania środków ochrony roślin
i nawozów.
„Chcę podkreślić, że Zielony
Ład nie był dla nas zaskoczeniem,” - powiedział Huber.
„W rzeczywistości firmy takie
jak Corteva przeprojektowały
swój asortyment produktów
i programy badawczo-rozwojowe już jakiś czas temu”.
Huber przedstawił strategię

Zrównoważonego Rozwoju
Corteva Agriscience, obejmującą 14 mierzalnych celów, które
mają zostać osiągnięte w ciągu najbliższych 10 lat. „Zobowiązaniom tym towarzyszą
transparentne wskaźniki, takie
jak m.in. zwiększenie światowych plonów o 20% przy
jednoczesnym zmniejszeniu
emisji gazów cieplarnianych
o 20%, poprawa stanu gleby
na 30 milionach hektarów
oraz zwiększenie dochodów
i wprowadzanie zrównoważonych praktyk rolniczych
w 500 milionach gospodarstw
rolniczych na całym świecie.

Wiele naszych celów Zrównoważonego Rozwoju wspiera
cele Zielonego Ładu i z pewnością kieruje naszymi priorytetami w zakresie badań
i rozwoju”.
Równocześnie Huber przedstawił kilka innowacji Corteva
Agriscience zbieżnych z ideami
Zielonego Ładu, które mają
na celu zminimalizowanie
wpływu rolnictwa na środowisko, w tym:
• technologia stabilizacji azotu w glebie Optinyte™;
• rolnictwo precyzyjne wykorzystujące nowe technologie cyfrowe, specjalistyczne

czujniki i satelity do stosowania środków ochrony
roślin;
• ostatnio wprowadzone,
nowe odmiany rzepaku bardziej tolerancyjne na choroby grzybowe, powstałe przy
użyciu tradycyjnych metod
hodowlanych;
• nowa, obecnie tworzona
oferta biologicznych środków owadobójczych i fungicydów, która uczyni z firmy
Corteva Agriscience istotnego partnera dla rolników
ekologicznych w Europie.
Źródło: Corteva, Justyna Bernat
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wyprzedź infekcje fuzaryjne w zbożach ozimych

Choroby fuzaryjne pszenicy są realnym zagrożeniem dla wielu plantacji.
Porażenie roślin było wykrywane w badaniach laboratoryjnych już w miesiącach
zimowych i na początku wiosny.
W poprzednich latach na polach w większości regionów Polski obserwowane było znaczne
porażenie pszenicy grzybami rodzaju Fusarium, co skutkowało
pogorszeniem jakości plonów.
Z badań prowadzonych u progu nowego sezonu wynika, że
również w tym roku będzie to
stanowiło duży problem dla rolników. Ta niekorzystna sytuacja
wynika z kilku przyczyn. Na
skutek dużej presji infekcyjnej
sprawców chorób grzybowych
stan sanitarny nasion zebranych
w poprzednim sezonie – w tym
również materiału siewnego –
był zły. Niewłaściwa jakość
procesu zaprawiania ziarna,
niestety często stwierdzana
w badanych próbkach, przekładała się na zmniejszenie
skuteczności ochrony przeciw
chorobom fuzaryjnym. Kolejny czynnik, który wpływa na
wzrost zagrożenia, to skażenie
ubiegłorocznych resztek pożniwnych przez patogeny rodzaju Fusarium. Resztki pożniwne
stanowią podstawowe źródło
inoculum (zarodników) uwalnianych w powietrze. Mimo
utrzymywania się w miesiącach
zimowych mrozów i okrywy
śnieżnej, dochodziło w tym
czasie do wczesnego porażania siewek. Chociaż skutki nie
były widoczne podczas oględzin
makro- czy mikroskopowych,
badania laboratoryjne ewidentnie potwierdzały zainfekowanie
roślin już na tym etapie.
Zagrożenie jest również
w powietrzu
Zastanawiające jest, skąd
wzięło się porażenie chorobami grzybowymi na liściach
i na podstawach źdźbła już zimą
i wczesną wiosną. Zwykle infekcje tego typu były kojarzone
z cieplejszym, wilgotniejszym
okresem. Aby wyjaśnić przyczynę tego zjawiska, a następnie dobrać adekwatny wariant
ochrony, Andrzej Brachaczek,
z Działu badań i rozwoju w firmie INNVIGO, zdecydował się
sięgnąć po niekonwencjonalne rozwiązanie: – Ponieważ już
w pierwszych miesiącach tego
roku stwierdzaliśmy występowanie na wielu plantacjach porażenia zbóż ozimych i nie mogliśmy
łatwo wytłumaczyć takiego zjawiska, postanowiliśmy badać
nie tylko rośliny i ziarniaki,
ale również powietrze otaczające rośliny. Wykorzystuję tę

technologię od 15 lat, jednak
dopiero teraz nabiera ona tak
dużego znaczenia. Do tej pory
określałem tą metodą optymalny termin zabiegu ochronnego
przed infekcją z powietrza grzybami rodzaju Fusarium w fazie
kwitnienia i kłoszenia zbóż. Od
poprzedniego sezonu monitorujemy stan powietrza również
w okresie jesiennym, zimowym
i wiosennym.
Przeprowadzenie badania powietrza na plantacji możliwe jest
dzięki niewielkiemu urządzeniu
wolumetrycznemu typu „air
trap”. – Obraz, jaki uzyskaliśmy
z próbek pobranych na polach
pszenicy ozimej z różnych regionów Polski, potwierdza, że
w powietrzu obecne są już od
dawna zarodniki grzybów: nie
tylko saprofitycznych, ale i patogenicznych, w tym również
rodzaju Fusarium. Ich identyfikacja trwa ok. 4 dni – mówi
Andrzej Brachaczek. – Mimo
że zarodniki tych grzybów
są już w powietrzu, nie będą
w stanie szybko zainfekować
roślin, ponieważ jest jeszcze
dość zimno. Z biegiem czasu
będą osiadały na liściach i zakażały poszczególne organy
roślin, co będzie się odbywało
powoli, a nawet latentnie, czyli
bezobjawowo. Dlatego tego typu
badania pozwalają przygotować
się do zabiegów – doświadczeni
agronomowie wiedzą, w jakim
czasie zastosować na swoich polach fungicyd czy fungistatyk,
w zależności od informacji, jaką
otrzymują, i warunków panujących w polu.
Na podstawie badań prowadzonych na poszczególnych
polach opracowywane są komunikaty aerobiologiczne. Plantator, agronom czy doradca jest
w stanie uzasadnić potrzebę wykonywania nie tylko zabiegów
zasadniczych, ale również tzw.
zabiegów czyszczących, przedzabiegów – inaczej określanych
jako T0. Dotychczas toczyły się
dyskusje, czy i kiedy mają one
sens. Dzisiaj są standardem i niezwykle skuteczną metodą ograniczania chorób fuzaryjnych.
Fuzariozy porażają
inne uprawy
W trakcie prowadzonych
badań okazało się, że zagrożenie chorobami pochodzenia
fuzaryjnego dotyczy nie tylko
pszenicy ozimej. Podczas gdy
plantatorzy rzepaku obawiają
się grzybów rodzaju Leptosphaeria, sprawców suchej zgnilizny
kapustnych, oraz czekają na odpowiedni moment i warunki

do zastosowania regulatorów
wzrostu lub fungicydów, w powietrzu zasysanym niemal na
każdym polu odnotowywana
jest od 2-3 tygodni stała obecność grzybów saprofitycznych
w bardzo dużym stężeniu, które
potęgują procesy gnilne martwych tkanek. Są wśród nich
grzyby patogeniczne, w tym
również Fusarium. Plantacje,
na których występuje takie
zagrożenie, wymagają w tym
momencie wykonania zabiegu środkami biotechnicznymi
z grupy fungistatyków lub preparatami biologicznymi. Jeśli to
nie nastąpi, grzyby np. rodzaju
Cladosporium przyczynią się
do zwiększenia intensywności
procesów rozkładu materii organicznej, pochodzącej z martwych tkanek roślin po okresie
zimowym lub np. uszkodzonych
przez RSM. Następujące po nich
infekcje bakteryjne i infekcje
grzybów rodzaju Alternaria
przyspieszą gnicie i pogorszą
kondycję rzepaku. Odkładanie
zabiegu do zalecanego terminu zwalczania sprawców suchej
zgnilizny kapustnych spowoduje, że straty mogą być bardzo
duże, a procesu nie da się już
cofnąć lub zatrzymać, chociażby
ze względu na zagęszczenie łanu.
– Okazuje się, że plantacje
rzepaku także są źródłem uwalniania zarodników grzybów rodzaju Fusarium, jednak do tej
pory temat ten nie był poruszany i nagłaśniany. Kiedy wynik
badań świadczy o obecności
i aktywności patogenów, jeśli
tylko są odpowiednie warunki
trakcyjne i bezwietrzna pogoda,
zalecałbym zabiegi czyszczące
preparatami biotechnicznymi
czy biologicznymi, bez czekania na odpowiedni moment do
zastosowania regulatorów albo
fungicydów w rzepaku. Jeśli po
takim postępowaniu warunki
panujące na plantacji nie sprzyjają wykonaniu zasadniczego
zabiegu T1, zabieg czyszczący
należy powtórzyć – radzi ekspert
z INNVIGO.
Jeśli chodzi o żyto ozime, powietrze badane w tej uprawie
miało największe i najwcześniej
stwierdzane stężenie zarodników – w tym, co bardzo ciekawe,
grzybów fuzaryjnych. Niewykluczone, że wynika to z częstej uprawy żyta po sobie albo,
w przypadku odmian hybrydowych, z bezpłużnych systemów
uprawy. A zatem również w takich przypadkach zagrożenie
jest realne i należy zastosować
odpowiednie zabiegi ochronne.

W badaniach zaobserwowana
została także interesująca prawidłowość, dotycząca nasilenia
zagrożenia ze strony grzybów
rodzaju Fusarium: na tych polach, gdzie przedplon stanowiły rośliny bobowate, stężenie
patogenów w powietrzu było
większe niż na stanowiskach
po rzepaku ozimym.
Skuteczność potwierdzona
w doświadczeniach
Doświadczenia prowadzone
przez Dział badań i rozwoju INNVIGO obejmowały nie tylko
innowacyjną metodę zdiagnozowania problemu, ale również
poszukiwanie skutecznego rozwiązania, które może być w najbliższym czasie rekomendowane
rolnikom. W warunkach in vitro
testowano działanie poszczególnych preparatów i ich potencjał
do zwalczania infekcji kompleksu
chorób podstawy źdźbła, pochewek liściowych i samych liści.
Badane rośliny, pochodzące m.in.
z plantacji na Lubelszczyźnie,
w Wielkopolsce, na Podlasiu,
Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku
i w woj. zachodniopomorskim,
trafiały na jałowe szalki oraz na
takie z wprowadzonym do pożywki fungicydem w stężeniu
1 ppm. Rośliny miały widoczne
objawy zasiedlenia przez grzyby –
wskazywał na to stan pochewek
liściowych, częściowo znekrozowanych liści i korzonków.
W przypadku preparatu
Kier 450 SC (azoksystrobina,
difenokonazol, tebukonazol)
skuteczność zwalczania większości patogenów była bardzo
wysoka, środek całkowicie
zahamował rozwój zarówno
grzybów patogenicznych, jak
i saprofitycznych w podłożu.
Jednocześnie Kier nie niszczył
bakterii, które rozwijały się na
szalce – oznacza to, że produkt
może być stosowany w ramach
technologii uwzględniających
aplikację preparatów biologicznych, wykazujących działanie
antagonistyczne w stosunku do
grzybów (opartych np. na bakteriach rodzaju Bacillus).
Korzystne działanie miał także fungicyd Ozzi 75 WG (cyprodynil) – w mieszaninach
zbiornikowych ze środkami
Atropos 500 EC (prochloraz),
X-Met 100 SL (metkonazol) lub
AsPik 250 EC (protiokonazol, tebukonazol). Testowane preparaty
wykazywały również skuteczność w stosunku do sprawców
chorób fuzaryjnych liści.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Ważne aby w porę reagować.
W uzyskaniu przez rzepak
ozimy, zadawalającego ekonomicznie plonu nasion, mogą
przeszkodzić, głównie trzy choroby, tj. zgnilizna twardzikowa,
czerń krzyżowych i szara pleśń
oraz w mniejszym stopniu sucha
zgnilizna kapustnych. Newralgiczny moment dla roślin rzepaku to faza kwitnienia.

O sukcesie w ograniczaniu
występowania chorób grzybowych łuszczyn rzepaku
ozimego decydują głownie
dwa czynniki, tj. właściwy
termin aplikacji oraz wybór
odpowiedniej (jednej lub
dwóch) substancji czynnych
fungicydu. W przypadku
dwóch s.cz. najkorzystniej

by było, gdyby każda z tych
substancji należała do innej
grupy chemicznej, dzięki czemu uzyskuje się lepszy efekt
fungicydowy oraz poszerza się
spektrum zwalczanych patogenów i przy okazji redukuje się zjawisko powstawania
odporności. Kolejną istotną
rzeczą jest żeby tak zaplanować

pogram zwalczania patogenów
grzybowych w okresie wegetacji, aby zaaplikować inne s.cz.
fungicydów, aniżeli podczas
jesiennych czy wczesnowiosennych zabiegów.
Okres kwitnienia to niezwykle istotny moment, w którym
to czasie decyduje się wielkość
oraz jakość plonu nasion

Tabela 1. Wykaz s.cz. fungicydów, zalecanych do stosowania w rzepaku ozimym od fazy pąków kwiatowych, poprzez fazę kwitnienia do fazy opadania płatków kwiatowych aż do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn.
Substancja
czynna

Czynnik chorobowy
Czerń
krzyżowych

Sucha zgnilizna
kapustnych

Szara pleśń

Zgnilizna
twardzikowa

azoksystrobina

+

-

+

+

tebukonazol

+

+

+

+

flutriafol

+

-

+

+

azoksystrobina;
cyprokonazol

+

-

+

+

difenokonazol

+

-

-

+

prochloraz;
tebukonazol

+

-

+

+

boskalid

+

-

-

+

tiofanat metylowy

+

+

+

+

prochloraz

+

-

-

+

metkonazol;
boskalid

dimoksystrobina;
boskalid

tiofanat metylowy;
tetrakonazol

+

+

+

-

+

-

+

+

+

Uwagi

stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów, od fazy początku do końca
kwitnienia (BBCH 60-69)

stosować od fazy początku do pełni
kwitnienia (BBCH 60-65)
stosować od fazy gdy widoczne są
pojedyncze nadal zamknięte pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) do fazy wykształcania się pierwszych łuszczyn
(BBCH 57-71)
stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów, od fazy
zwartego kwiatostanu do fazy opadania
pierwszych płatków kwiatowych (BBCH
50-67). Jeżeli występuje tylko czerń
krzyżowych, zabieg można opóźnić do
fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn
(BBCH 73)

+

stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów, od
fazy zielonego pąka do fazy pełni kwitnienia (BBCH 50-65)

+

stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów, od
fazy zielonego pąka do fazy pełni kwitnienia (BBCH 50-65). Jeżeli występuje
tylko czerń krzyżowych, zabieg można
opóźnić do momentu wykształcenia
4-8 łuszczyn (BBCH 75-78)

+

stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów od fazy, gdy
widoczne są pojedyncze pąki kwiatowe
do końca fazy kwitnienia (BBCH 55-69).
Jeżeli występuje tylko czerń krzyżowych,
zabieg można opóźnić do fazy wykształcenia pierwszych łuszczyn (BBCH 73)

fluopyram;
protiokonazol

+

-

+

+

stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów, od fazy
luźnego kwiatostanu do końca fazy
kwitnienia (BBCH 57-69)

protiokonazol;
tebukonazol

+

+

+

+

stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów, od fazy
pełni kwitnienia do końca fazy kwitnienia
(BBCH 65-69)

rzepaku. Zabiegi w tym czasie mają za zadanie zapobiec
występowaniu chorób grzybowych. Przy sprzyjających
warunkach wilgotnościowo-termicznych warto się zastanowić nad dwuzabiegową
technologią ochrony rzepaku
w okresie kwitnienia. Pierwszy
zabieg fungicydowy można
przeprowadzić na początku
kwitnienia (BBCH 60), natomiast drugi w momencie
opadania pierwszych płatków
kwiatowych (BBCH 65) lub
na początku zawiązywania
łuszczyn (BBCH 69- 73).
Czynniki chorobotwórcze
i ich szkodliwość
Sucha zgnilizna kapustnych – grzyb powodujący tę
chorobę może porażać rzepak
ozimy, praktycznie przez cały
okres wegetacyjny. Objawy
występują na wszystkich częściach nadziemnych rośliny. Są
to charakterystyczne żółte lub
jasnoszare plamy z wyraźną
lub mniej wyraźną obwódką,
w środku której znajdują się
drobne kropeczki (piknidia),
czyli czarne owocniki, w których znajdują się zarodniki
grzyba. Są one przenoszone
wraz z deszczem i wiatrem na
odległość od kilkuset metrów
do nawet kilku kilometrów,
powodując kolejne zakażenia.
W skrajnych przypadkach patogen może spowodować straty w plonie nasion sięgające
nawet 20%.
Czerń krzyżowych – patogen wywołujący tę chorobę,
może powodować zmniejszenie plonu o 10-20%, zwłaszcza
gdy wystąpi na łuszczynach,
powodując ich przedwczesne
dojrzewanie i osypywanie się
nasion. Patogen atakuje liście
i łodygi tworząc na nich wyraźne plamy przypominające
jasne i ciemne pierścienie nakładające się naprzemiennie na
siebie. Na łuszczynach są to zazwyczaj czarne, okrągłe plamki
pojawiające się bardzo licznie.
Patogen ten najlepiej rozwija
się w przedziale 21-27°C i przy
wysokiej wilgotności powietrza.
Szara pleśń – choroba ta stanowi problem głównie w późniejszych fazach rozwojowych
rzepaku, w szczególności, gdy
rośliny zostały uszkodzone
przez czynniki abiotyczne
(np. przymrozek, gradobicie)
lub biotyczne (np. szkodniki,
myszy, sarny czy dziki). Dlatego na takich plantacjach dochodzi do poraża 15% a nawet

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
25% roślin. Objawy tej choroby
widoczne są na uszkodzonych
liściach i łodygach w postaci
szarobrązowego nalotu grzybni,
która się intensywnie rozwija
powodując, że porażone części
rośliny szybko zamierają. Dla
rozwoju tej choroby, zasadnicze
znaczenie mają warunki wilgotnościowo-termiczne (duża
wilgotność i niska temperatura).
Zgnilizna twardzikowa –
w latach przekropnych choroba
ta intensywnie rozwija się na
łodygach rzepaku w postaci jasnych plam z białym, puszystym
nalotem grzybni. Przy dużym
nasileniu choroby, rośliny rzepaku zamierają przez co strata
w plonie nasion może wynosić
nawet 40-50%. Intensywnemu
rozwojowi tego polifagicznego
patogena, sprzyjają wysoka wilgotność powietrza i gleby oraz
opadające płatki kwiatowe, na
których tworzą się odpowiednie
warunki do rozwoju grzybni.
Dlatego wykonanie zabiegu
odpowiednio dobranym fungicydem, najczęściej zalecane
jest, gdy opadają pierwsze płatki
kwiatowe (BBCH 65). W warunkach wysokiej wilgotności
zdecydowanie lepiej zastosować
fungicyd po rozpoczęciu kwitnienia (BBCH 60), tak aby nie
dopuścić do pierwszej infekcji. Natomiast w warunkach
wysokiej temperatury i niskiej
wilgotności powietrza oraz gleby, zabieg można opóźnić, do
momentu gdy 10% łuszczyn
osiągnie ostateczną wielkość
(BBCH 71-73).
Do zwalczania suchej
zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, szarej pleśni
oraz zgnilizny twardzikowej
zarejestrowanych jest kilkanaście s.cz. fungicydów z różnych
grup chemicznych. W tabeli
zostały przedstawione przykładowe s.cz. oraz terminy
ich aplikacji do ograniczania
występowania wyżej omówionych chorób grzybowych rzepaku ozimego.
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Czym zwalczać choroby grzybowe?
REKLAMA

Uprawa bez skutecznych fungicydów to wyzwanie.

Dr Jakub Danielewicz

Prof. Marek Korbas

Wyniki badań na temat dostępności fungicydów w dobie
wycofywania substancji czynnych, zaprezentowane przez
Zakład Mykologii IOR – PIB
na Konferencji Ochrony Roślin
– 61 Sesji Naukowej Instytutu
Ochrony Roślin – PIB, obrazują wyzwania, z jakimi będzie
musiało zmierzyć się rolnictwo. O zagrożeniach wynikających z ograniczenia zakresu
dopuszczonych do stosowania
substancji czynnych fungicydów opowiadają prof. Marek
Korbas i dr Jakub Danielewicz
z Zakładu Mykologii IOR – PIB
w Poznaniu.
Ostatnio coraz częściej słyszy się o zagrożeniu upraw
chorobami wywoływanymi
przez grzyby. Czy faktycznie
jest ono tak duże?
Prof. Marek Korbas: Rzeczywiście jest to rosnący problem, po pierwsze z powodu
zmian klimatycznych, a po
drugie z uwagi na ograniczenia w ochronie upraw. Zresztą zagrożeniem są nie tylko
choroby wywoływane przez
grzyby, ale ogólnie przez szereg patogenów. Stanowią one
w każdym sezonie wegetacyjnym poważne zagrożenie dla
wielkości plonów. Najczęściej
dotyczy to przede wszystkim
plantacji zbóż ozimych oraz
rzepaku, a w przypadku roślin uprawianych na wiosnę
– kukurydzy oraz roślin bobowatych, a zwłaszcza łubinu
żółtego.
Wspomniał Pan, że zagrożenie chorobami wywoływanymi przez grzyby
związane jest z ograniczeniami w ochronie upraw, czyli
mówiąc wprost – z wycofywaniem przez Komisję Europejską substancji czynnych
z grupy fungicydów. Które

uprawy rolnicze są szczególnie narażone w związku
z tym procesem?
M.K.: Istnieje zależność ilości zarejestrowanych substancji czynnych i opracowanych
na ich bazie środków ochrony
roślin od powierzchni uprawy
oraz znaczenia gospodarczego
danej uprawy. Z tej korelacji
wynikają oczywiście konsekwencje dla producentów
rolnych stosujących środki
ochrony roślin. Takie gatunki, jak: pszenica, jęczmień,
pszenżyto i żyto oraz rzepak
ozimy nie są obecnie zagrożone w związku z wycofywaniem
przez Komisję Europejską substancji czynnych – są to gatunki uprawiane najpowszechniej
i na największych areałach.
Gorzej sytuacja przedstawia
się w uprawach, które zajmują
mniejszy obszar powierzchni
zasiewów. Dobrym przykładem
jest tu owies. W jego przypadku aktualnie istnieje niedobór
fungicydów i substancji czynnych (zarejestrowane są tylko zaprawy), więc wycofanie
którejkolwiek może oznaczać
brak możliwości ochrony tej
uprawy w przyszłości. Innymi przykładami gatunków,
które są poważnie zagrożone
brakiem substancji czynnych
do ich ochrony, są: kukurydza, burak cukrowy i rośliny
bobowate.
Jakie wobec tego powszechnie stosowane substancje
czynne i opracowane na ich
podstawie preparaty są już
wycofane lub znikną z listy dozwolonych środków
ochronnych w najbliższej
przyszłości?
Doktor Jakub Danielewicz:
Zagrożone są m.in. substancje czynne z grupy chemicznej triazole, np. tebukonazol,

metkonazol. Część z nich już
została wycofana (np. epoksykonazol, propikonazol), a pozostałe są obecnie oceniane
pod kątem wpływu na układ
hormonalny człowieka. Wśród
substancji czynnych jeszcze
niedawno często stosowanych
w ochronie roślin warto wymienić również: tiofanat metylowy,
chlorotalonil i mankozeb, obecnie już wycofane. Ograniczenie
dostępu do sprawdzonych środków chroniących przed chorobami wywoływanymi przez
grzyby w wielu gospodarstwach
komplikuje ochronę roślin,
zwiększa koszty upraw i przekłada się też często na niższe
plony, gorszej jakości. W skrajnych przypadkach wpływ na
zdrowotność roślin przestaje
być wręcz możliwy z powodu
braku legalnej możliwości stosowania środków ochrony roślin
w uprawach.
Jednak wycofywanie części
substancji czynnych z grupy
fungicydów nie oznacza, że
rolnicy pozostaną bezradni.
Jakieś fungicydy będą przecież mogli stosować?
J.D.: Oczywiście. Przede
wszystkim będą mogli stosować te substancje czynne,
które przeszły proces weryfikacji pod kątem wpływu na
układ hormonalny ludzi. Po
drugie w rejestracji pojawiają
się nowe substancje i preparaty.
Mowa tu między innymi o substancjach czynnych z grupy
chemicznej karboksyamidy
(SDHI). Firmy fitofarmaceutyczne rejestrują nowe substancje czynne w wielu uprawach,
a to oznacza, że w tym zakresie
będzie możliwa odpowiednia
ochrona upraw.
Jakie są zalety ograniczania liczby substancji czynnych z grupy fungicydów?
M.K.: Zmniejszenie zakresu
zastosowania substancji czynnych ma dwa podstawowe cele:
ograniczenie ich negatywnego
wpływu na układ hormonalny człowieka oraz oddalenie
w czasie zjawiska powstawania odporności patogenów na
stosowaną substancję czynną.
Trudno polemizować z tymi
postulatami, jednakże prowadzona polityka nie uwzględnia,

i rozwoju roślin zawierający
w swoim składzie naturalny
olejek pomarańczowy i stosowany do zapobiegania kiełkowania ziemniaków podczas
przechowywania.

Zalety produktu:
• Środek w 100% biologiczny
• Brak okresu karencji, ziemniaki mogą być dostarczane
zaraz po aplikacji środka
• Ochrona plonu nawet do
kilku tygodni
• Po wycofaniu substancji aktywnej chloroprofam, środki

Nadal można stosować Agros
Zezwolenie jest ważne do
30 kwietnia 2025 r.
MRiRW wydało zezwolenie na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin
Argos. To regulator wzrostu

niestety, skutków ekonomicznych jej wprowadzenia, a te
będą znaczące zarówno dla
konkretnych rolników, jak
i dla gospodarki jako całości.
Jakie jeszcze wady ma ograniczenie liczby dostępnych
substancji czynnych?
J.D.: W związku z wycofywaniem substancji czynnych może dojść do braku
możliwości pełnej ochrony
upraw roślin rolniczych oraz
zwiększenia kosztów produkcji
(w związku z koniecznością
zastąpienia wycofywanych
substancji czynnych nowymi, przeważnie droższymi).
Wadą okazać się może także
konieczność rezygnacji ze stosowania dobrze znanych substancji czynnych i opartych na
nich produktów handlowych
na rzecz nowych, do których
rolnicy nie zawsze mają początkowo duże przekonanie,
a przede wszystkim nie mają
jeszcze wystarczającej wiedzy
i doświadczenia w ich stosowaniu. Wiązać się to więc będzie również z koniecznością
edukacji i upowszechniania
wiedzy na temat nowych preparatów. A to będzie wymagać czasu.
Jeśli nie fungicydy, to co?
Czy jest jakaś alternatywa
zwalczania chorób roślin
uprawnych wywoływanych
przez grzyby?
M.K.: Alternatywą jest wytworzenie w hodowli odmian
odpornych na wiele agrofagów
oraz uprawa obecnie zarejestrowanych odmian cechujących się wysoką odpornością
na porażenie przez grzyby
chorobotwórcze. Na znaczeniu zyskują również metody
biologiczne, których stosowanie powinno być dotowane
przez wyznaczone do tego
organy państwowe (gdyż są
droższe niż ochrona chemiczna). Konieczne jest również
ciągłe podnoszenie kwalifikacji
producentów rolnych w celu
jeszcze lepszego wykorzystania
aktualnie dostępnych substancji czynnych i zawierających
je fungicydów.

biologiczne będą jedyną dostępną alternatywą dla producentów ziemniaków.
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maj 2021 r. | Raport Rolny

Bezpieczna ochrona plantacji

Hodowla twórcza nowych odmian roślin rolniczych Rola adiuwantów i ich wpływ na rośliny uprawne.
wymaga ogromnych nakładów finansowych.
Najnowsze projekty Unii Euro- ilości rozpuszczonych soli. W taWyhodowanie jednej odmiany, jej rejestracja i objęcie pejskiej
dotyczące rolnictwa, śro- kich przypadkach uzasadnioochroną prawną kosztuje co najmniej 1 mln EUR.
dowiska i zdrowia konsumentów, ne jest tworzenie adiuwantów
Odmiana rośliny, stworzona
przez hodowcę, stanowi jego
własność intelektualną. Zgodnie z przepisami krajowymi
i wspólnotowymi, hodowca
może chronić swoją własność
intelektualną, obejmując taką
odmianę ochroną wyłącznego
prawa. Dzięki temu może on
zarabiać na swoich odmianach,
sprzedając licencje. Z wpływów
z tytułu ochrony wyłącznego
prawa, czyli opłat licencyjnych
i za odstępstwo rolne, finansowany jest postęp odmianowy.
Do siewu odmian chronionych wyłącznym prawem rolnik
może wykorzystać tylko kwalifikowany materiał siewny albo
nasiona lub sadzeniaki z własnego zbioru, w ramach przywileju
tzw. odstępstwa rolnego.
O czym należy pamiętać, chcąc skorzystać z tego
przywileju?
• Warunkiem legalnego skorzystania z odstępstwa rolnego
jest uiszczenie przez rolnika
REKLAMA

opłaty dla hodowcy w wysokości 50% opłaty licencyjnej,
obowiązującej dla wysianej
odmiany, za każdy wysiany
kg materiału ze zbioru.
• Z opłaty zwolnieni są posiadacze gruntów rolnych
poniżej 10 ha (dla ziemniaków) i poniżej 25 ha (dla
innych gatunków roślin
rolniczych).
• Terminy rozliczeń za odstępstwo rolne określa krajowa
ustawa o ochronie prawnej
odmian roślin oraz rozporządzenia wspólnotowe.
Jeżeli rolnik wysiał odmianę chronioną na poziomie
krajowym, powinien uiścić
opłatę w terminie 30 dni od
daty siewu. Jeśli była to odmiana chroniona na poziomie
wspólnotowym, rozliczenie
powinno nastąpić niezwłocznie po wykonaniu siewu.
• Rolnik musi samodzielnie
dopilnować, aby rozliczyć
się w ustawowym terminie.

• Rolnik może otrzymać
od hodowcy lub organizacji hodowców wniosek
o udzielenie informacji,
czy skorzystał z odstępstwa
rolnego, w oparciu o przepisy
wspólnotowe.
• Odpowiedź na taki wniosek
jest zawsze obowiązkowa,
nawet jeśli rolnik nie wysiewał materiału ze zbioru
odmian chronionych albo
nie wykonywał żadnych
zasiewów.
Kto zyskuje na inwestycji
w postęp odmianowy? Na
pewno hodowca, dla którego
wpływy z ochrony wyłącznego
prawa stanowią podstawowe
źródło środków na dalsze prace
hodowlane. Zyskuje jednak też
rolnik, który dzięki pracy hodowcy może korzystać z nowych
odmian, dostosowanych do warunków glebowych i klimatu,
bardziej wydajnych i odpornych
na choroby.
Agencja Nasienna Sp. z o.o.

wśród których najbardziej znane
to „Od pola do stołu” i „Zielony
ład”, koncentrują swoje rezultaty
między innymi na znaczących
ograniczeniach w stosowaniu
chemicznych środków ochrony
roślin. Dotychczasowe działania,
rozpoczęte jeszcze w ostatniej
dekadzie ubiegłego wieku spowodowały już znaczącą redukcję
w liczbie stosowanych substancji
czynnych, ograniczenia w dawkowaniu i liczbie zabiegów.
W wielu uprawach i sytuacjach
dalsze ograniczanie asortymentu środków ochrony roślin wydaje się wręcz niemożliwe bez
doświadczenia skutków tych
działań (redukcja plonu, spadek
jego jakości, wzrost liczebności
patogenów, czy rozwój zjawiska
odporności). W takiej sytuacji
rozsądnym rozwiązaniem, a na
pewno wartym podjęcia dalszych
badań i doświadczeń, jest łączne stosowanie środków ochrony
roślin z adiuwantami.
Adiuwanty to ważna grupa
środków, których zadaniem
jest wspomaganie aplikacji
i działania środków ochrony roślin. Głównym składnikiem pierwszych adiuwantów
były związki powierzchniowo
czynne, tzw. surfaktanty, których zadaniem jest zmniejszenie napięcia powierzchniowego
cieczy opryskowej, umożliwiające kroplom cieczy lepiej pokrywać opryskiwane rośliny,
zwiększając powierzchnię i czas
wchłaniania środka. Następną
grupą substancji chemicznych
stosowanych jako adiuwanty są
oleje roślinne lub ich pochodne
oraz oleje mineralne pochodzące
z procesów rafinacyjnych ropy
naftowej. Adiuwanty olejowe
umożliwiają równomierne nanoszenie pestycydu na opryskiwaną powierzchnię, zwiększając
absorpcję i translokację składnika aktywnego przez warstwę
woskową liścia i błony komórkowe roślin. Funkcję adiuwantów
spełniają również niektóre sole
nieorganiczne, a w szczególności
związki zawierające w swej budowie kation amonowy NH4+ (np.
siarczan amonu).
Tradycyjne adiuwanty, szczególnie te, które posiadają tylko
jeden składnik funkcyjny mają
ograniczony, niekompletny zakres działania. Przykładowo,
surfaktant czy adiuwant olejowy może być niewystarczający,
gdy do przygotowania cieczy
opryskowej wykorzystujemy
twardą wodę zawierającą duże

umożliwiających jednoczesne
zabezpieczenie środka ochrony roślin przed wieloma czynnikami, które ograniczają jego
działanie. Współpraca nauki
i przemysłu agrochemicznego
pozwoliła na opracowanie nowej
grupy środków wspomagających
ochronę roślin, tzw. adiuwantów wielofunkcyjnych. Adiuwant
taki, wracając do powyższego
przykładu, zawierający w swym
składzie środek powierzchniowo
czynny, kondycjoner wody (np.
siarczan amonu) i bufor pH charakteryzuje się wielofunkcyjnym
działaniem w poprawie skuteczności działania herbicydów zawierających glifosat, bentazon,
dikambę i fenoksykwasy. Dzięki
współdziałaniu zawartych w nim
składników, adiuwant szczególnie uwidacznia korzystne działanie w przypadkach, gdy do
przygotowania ciecz użytkowej
wykorzystuje się wodę o dużej
zawartości kationów wapniowych (twarda woda), ponadto
ułatwia zatrzymanie kropel
opryskowych (wzrost retencji)
i wzmaga wnikanie herbicydu
do komórek chwastów.
Kompozycja składników zawartych w adiuwantach umożliwia szczególne ukierunkowanie
ich działania. Wśród preparatów
obecnych w handlu możemy odnaleźć adiuwanty dedykowane
do np. fungicydów, insektycydów, do środków działających
kontaktowo (adiuwanty lateksowe – sklejacze), adiuwanty
do herbicydów stosowanych
przedwschodowo (adiuwanty
doglebowe), czy też adiuwanty
ograniczające pienienie i znoszenie cieczy użytkowej.
Wracając, do ograniczeń, jakie postulują najnowsze plany
i założenia programów UE, należy stwierdzić, że łączne stosowanie środków ochrony roślin
z adiuwantami, w wielu przypadkach, pozwala na redukcję dawki preparatu o ok. 20-30% bez
utraty skuteczności działania,
co wpływa korzystnie na koszty poniesione na zakup środków chemicznych, jak również
ogranicza potencjalne ryzyko dla
ludzi i środowiska (zminimalizowanie ewentualnych pozostałości
pestycydów w glebie i uprawianej
roślinie). Niektóre doniesienia
literaturowe informują, że zastosowanie adiuwanta pozwala na
zmniejszenie dawki środka nawet
o połowę. Nie należy jednak podchodzić do tych informacji bezkrytycznie. Np., w odniesieniu

Prof. dr hab. Mariusz Kucharski IUNG – PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we
Wrocławiu
do środków chwastobójczych,
obniżanie dawek można stosować w przypadku, gdy zabiegi
wykonywane są w optymalnych terminach i warunkach
pogodowych przewidzianych
w instrukcji stosowania. Natomiast, nie należy stosować takich
rozwiązań w przypadkach, gdy
zabieg jest opóźniony (chwasty
zbyt zaawansowane w rozwoju),
występuje duże nasilenie patogena lub warunki pogodowe nie
sprzyjają działaniu preparatów
(niska wilgotność, niska temperatura). W takich sytuacjach łączna
aplikacja herbicydu z adiuwantem umożliwia zachowanie dobrej skuteczności chwastobójczej
bez konieczności wykonywania
zabiegów uzupełniających lub
zwiększania dawek.
Sam adiuwant nie powinien
negatywnie wpływać na środowisko i uprawianą roślinę. W tym
przypadku należy pamiętać, że
nie ma adiuwantów uniwersalnych – do wszystkiego. Pod tym
względem problemem jest brak
konieczności prowadzenia badań
rejestracyjnych lub posiadania
jakiegokolwiek certyfikatu dla
adiuwantów, co wprowadza wiele
chaosu i zamieszania na rynku
środków ochrony roślin. Konkretny adiuwant może doskonale
wspomagać działanie jednego
lub grupy preparatów, natomiast
w przypadku zastosowania z innymi nie obserwuje się żadnych
różnic lub co gorsze występuje
efekt antagonistyczny, czyli pogorszenie skuteczności działania,
a w skrajnych przypadkach nawet
uszkodzenie rośliny uprawnej.
Prawidłowy rezultat łącznego stosowania adiuwanta ze
środkiem ochrony roślin, czyli
wzrost skuteczności działania
i brak negatywnego wpływu na
uprawianą roślinę, jest uzależniony od prawidłowego doboru
obu składników. Tylko prowadzenie odpowiednich badań,
podobnych, jak w przypadku
badań rejestracyjnych dla nowych pestycydów, a następnie
ich ujawnienie uwiarygadnia
produkt, jak też daje wskazówki
odpowiedniego doboru do konkretnego środka ochrony roślin.
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Prawidłowo nawożona kukurydza odwdzięczy się dobrym plonem

Kukurydza w uprawie na
ziarno i na kiszonkę wytwarza bardzo wysokie plony
i należy do roślin o wyjątkowo wysokich wymaganiach
pokarmowych. Koszty nawożenia stanowią od 25-30% całkowitych kosztów produkcji
kukurydzy. Do określenia dawek nawozów konieczna jest
znajomość zasobności gleb.
Bardzo ważnym czynnikiem
jest określenie oczekiwanych
plonów ziarna, lub suchej masy
kiszonki. Zgodnie z prawem
Liebiga, sformułowanym już
w 1855 roku, składnik pokarmowy występujący w minimum ogranicza wysokość
plonowania. Uzyskanie wysokich plonów wymaga więc
zbilansowanego nawożenia.
Do wytworzenia 1 tony ziarna kukurydzy z odpowiednią ilością słomy lub 2 ton
suchej masy kiszonki potrzebne jest około: 23 kg N,
11 kg P2O5, 28 kg K2O, 6 kg
MgO, 4 kg SO3. Zapewnienie
potrzeb pokarmowych kukurydzy, przy plonie ziarna 8 ton
z hektara, lub plonie kiszonki
16 ton suchej masy z hektara, wymaga dostarczenia do
gleby na 1 hektar pierwiastków w ilości: 185kg N, 85kg
P2O5, 225kg K2O i 55kg MgO.

W zależności od zasobności
gleby w wymienione składniki pokarmowe (średnia lub
wysoka), dokonuje się odpowiedniej korekty nawożenia.
Dalsza korekta jest możliwa
w przypadku stosowania nawozów organicznych, co jest
zwykle praktykowane przy
produkcji kukurydzy na kiszonkę, powiązanej z chowem
bydła mlecznego lub mięsnego,
a niekiedy również przy produkcji kukurydzy na ziarno.
Wówczas nawożenie mineralne
ma charakter uzupełniający
i może być zredukowane.
Istnieje kilka systemów
zaopatrywania kukurydzy
w składniki pokarmowe.
Nawożenie przedsiewne
organiczne
Jest stosowane w postaci
obornika lub płynnych nawozów, jak gnojowica. Obornik
powinien być stosowany jesienią pod orkę zimową w ilości
20-30 t/ha. Stosowany wiosną
wymaga wody do mineralizacji, a tym samym stanowi
konkurencję w dostępie do
wody dla roślin kukurydzy.
W bilansie składników mineralnych należy uwzględnić, że
obornik bydlęcy jest zasobny
w potas, a kurzy i od trzody
chlewnej w fosfor. Obornik

zawiera dużo azotu. W pierwszym roku po zastosowania
obornika fosfor jest wykorzystywany w 40%, a potas
w 70%. Gnojowicę należy
stosować w dni pochmurne,
aby uniknąć strat amoniaku.
Powinna być ona wymieszana
z glebą. Maksymalne dawki
gnojowicy bydlęcej to 40m3/
ha, a od trzody chlewnej 25m3/
ha. Bogatym źródłem składników pokarmowych są też
resztki pożniwne i poplony.
W przypadku przyorywania
słomy kukurydzianej pozostałej w uprawie na ziarno,
w przeliczeniu na każdą tonę
ziarna, w glebie pozostaje
15kg azotu (N), 5kg fosforu
(P2O5) i aż 30kg potasu (K2O).
W tym przypadku można dawki nawozów wieloskładnikowych zmniejszyć o 20-30%.
Nawożenie mineralne
przedsiewne i pogłówne
W przypadku stosowania
nawożenia organicznego ma
ono charakter uzupełniający.
Wówczas stosuje się łatwo
przyswajalne formy azotu,
saletrzana i amonową. W przypadku nawożenia wyłącznie
mineralnego stosuje się nawozy azotowe o spowolnionym
uwalnianiu azotu dla roślin,
w formie amidowej, najczęściej w postaci mocznika, na
7-14 dni przed siewem Azot
zawarty w moczniku stosowany w formie przedsiewnej
może stanowić do 80% całkowitej dawki azotu. Pozostała
część stanowi forma saletrzana
stosowana przedsiewnie i pogłównie, ale nie później niż do
5-6 liścia, do czasu tworzenia
przez roślinę tzw. „lejków”.
Źródłem dostępnego azotu są
też nawozy wieloskładnikowe,
które zabezpieczają w pełni

potrzeby roślin w początkowych stadiach rozwoju. Pogłównie można też stosować
RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy), lub płynne
nawozy organiczne, jeśli
dysponuje się odpowiednią
technologią do rozlewania
nawozów w międzyrzędzia
kukurydzy. Fosfor i potas
w formie superfosfatu i soli
potasowej można stosować
jesienią przed orką zimową.
Nawożenie mineralne
zlokalizowane
Umożliwia ono dostarczenie składników pokarmowych
w bezpośrednie sąsiedztwo
rozwijającego się systemu korzeniowego przez aplikacje
nawozu razem z wysiewem
nasion. Siewniki punktowe
do kukurydzy są standardowo wyposażone w osprzęt do
stosowania nawożenia zlokalizowanego. Poprzez aplikatury stosuje się najczęściej
nawożenie fosforowo-azotowe
w postaci fosforanu amonu,
lub nawozy wieloskładnikowe
zawierające azot, fosfor i potas,
a często również magnez i siarkę oraz mikroskładniki. W nowoczesnej technologii uprawy
kukurydzy, fosfor wysiewa się
„pod korzeń”, równocześnie
z siewem nasion, jeśli siewnik do nasion jest wyposażony w aplikator do nawozów.
Można wówczas dawkę fosforu
obniżyć o 1/3 w stosunku do
tradycyjnej formy wysiewu.
Stosuje się najczęściej fosforan
amonu. Bardzo dobre proporcje
składników mają nawozy dedykowane pod uprawę kukurydzy
między innymi: YaraMila corn NPK - 7-20-28, ABS Corn - NPK
4-14-27 + 2Mg + 5 S + 0,1 B
+ 0,1 Zn (nawóz posiadający
system blokujący uwstecznianie

REKLAMA

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

Nie ma plonu
bez wapna

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

fosforu w glebie), Lubofos corn
NPK(S) 5-10-21 (18,5) z borem
i cynkiem. Korzystne proporcje
składników dla kukurydzy ma
również polifoska „6” - NPK
6-20-30. Warto zapoznać się
z ofertami różnych firm nawozowych, gdyż dysponują
one nawozami wieloskładnikowymi, o nowoczesnych
formulacjach, lub nawozami
startowymi dla kukurydzy
i oferują kompleksowe programy nawożenia kukurydzy.
Nawozy wieloskładnikowe są
przeznaczone do przedsiewnego (1-2 tygodni przed siewem),
lub startowego (rzędowego) nawożenia kukurydzy. W tym
przypadku ich dawkę można
zmniejszyć o 20-30%. Poza
fosforem i potasem zapewniają one dostępność azotu,
w początkowym okresie wegetacji, w ilościach niezbędnych
do budowy części nadziemnej
rośliny i systemu korzeniowego.
Poszczególne makro i mikroskładniki spełniają w żywieniu kukurydzy różnorodne
funkcje.
Azot (N) – jest najbardziej
plonotwórczym składnikiem
pokarmowym. Decyduje
o szybkości wzrostu i wielkości
masy, a w konsekwencji o plonie. Ograniczenie pobierania
azotu następuje w temperaturze poniżej 5°C. Brak azotu wpływa na ograniczenie
pobierania fosforu i potasu.
Nadmiar azotu sprzyja gromadzeniu szkodliwych dla
zwierząt azotanów w masie
kiszonkowej.
Fosfor (P2O5) – jakkolwiek
pobierany w mniejszych ilościach niż azot i potas jest
ważnym czynnikiem plonotwórczym. Ograniczenie
pobierania fosforu następuje
w temperaturach niższych niż
12°C. Blaszki liściowe mają
charakterystyczne ciemnopurpurowe lub fioletowe
przebarwienia na obrzeżach.
„Głód fosforowy” roślin likwiduje się poprzez stosowanie nawozów dolistnych,
które zawierają fosfor, oraz
inne makroskładniki i mikroskładniki. 35% gleb w Polsce
wykazuje wysoką lub bardzo
wysoką, a 27% średnią zawartość fosforu, podczas gdy
37% niską lub bardzo niską
zawartość tego składnika.
Potas (K2O) – odgrywa ważna rolę w procesie fotosyntezy i transporcie asymilatów,
gospodarce wodnej roślin

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut
Badawczy
Radzików
i pobieraniu azotu. Zapotrzebowanie kukurydzy na
potas, podobnie jak na azot
jest bardzo wysokie. Mniej
niż 25% gleb ma wysoką lub
bardzo wysoką, 28% średnią,
57% niską i bardzo niską zawartość potasu.
Magnez (MgO) – Powoduje szybki przyrost biomasy
w krytycznych fazach wzrostu,
zwiększa ilość i jakość białka.
Niedobór magnezu występuje w około 1/3 gleb w Polsce,
szczególnie na glebach lekkich,
może bardzo niekorzystnie
wpłynąć na plon kukurydzy.
Wapń (Ca) jest pierwiastkiem, który reguluje odczyn
gleby. Najwłaściwszy dla uprawy kukurydzy jest obojętny
odczyn gleby. Kukurydza jest
jednak tolerancyjna w stosunku do odczynu gleby, w zakresie pH 5-7,5. Aż 31% gleb ma
odczyn kwaśny, a 21% bardzo
kwaśny. Potrzeba wapnowania
wielu gleb w naszym kraju jest
więc ewidentna.
Mikroskładniki
Spośród mikroskładników
największe znaczenie mają
cynk i bor, a na glebach zasadowych mangan. Cynk jest
bardzo często deficytowym
pierwiastkiem. Gleby w Polsce są również mało zasobne
w bor. Na niektórych typach
gleb może występować niedobór miedzi (Cu) – gleby torfowe, żelaza (Fe) lub siarki (SO3).
Dostępna jest bogata oferta specjalistycznych nawozów
dolistnych do kukurydzy,
o zróżnicowanym składzie.
Likwidują one niedobory
konkretnych makro i mikroskładników. Uzupełniające
nawożenie nawozami dolistnymi powinno być stałym elementem technologii uprawy
kukurydzy, gdyż wpływają one
nie tylko na kondycję roślin,
ale także istotnie zwiększają
plony ziarna i kiszonki.
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Wesprzeć wzrost i zmaksymalizować
absorpcję fosforu

REKLAMA

To ostatni moment na wybór technologii nawożenia.
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TILLAGE RADISH (TR)

WYŚMIENITY POPLON OZIMY
POD UPRAWY JARE!
Norma wysiewu 10 -12 kg /1 ha

Naturalny pług
dla twojej gleby!
Absorpcja makro i mikroelementów
do wykorzystania przez roślinę
następczą

= WYŻsZY PLON

Na rynku dostępnych jest
wiele produktów, na zakup
którego się zdecydować?
Kukurydza to roślina wymagająca, która do realizacji
swojego potencjału plonotwórczego potrzebuje odpowiedniego pokrycia zapotrzebowania
nie tylko w azot, ale i pozostałe składniki pokarmowe.
Przystępując do opracowania
strategii nawożenia trzeba pamiętać, by żaden z makro czy
mikroelementów nie ograniczał wzrostu roślin podczas
całego okresu wegetacji. Znajomość specyficznych potrzeb
kukurydzy na każdym etapie
jej rozwoju umożliwia podjęcie
właściwych działań i eliminację przyczyn stwarzających
niebezpieczeństwo dla optymalnego plonowania.
Kluczową rolę w odżywianiu pełni oczywiście azot.
Jego deficyt utrudnia proces
formowania się liści i elementów strukturalnych kolby. Już
w stadium ósmego liścia taki
niedobór może prowadzić do
nieodwracalnego ograniczenia
ilości zawiązków ziarniaków,
co prowadzić może do znacznej

utraty plonów. Nawet ⅓ spodziewanej wysokości plonu
ziarna może zostać zredukowana już na starcie. W późniejszym okresie, podczas
budowania biomasy, o tempie
wzrostu wciąż decyduje azot.
W okresie kwitnienia determinuje on liczbę ziarniaków
w kolbie, a w fazie dojrzewania jego deficyt destrukcyjnie wpływa na chlorofil,
gdyż skraca okres asymilacji
dwutlenku węgla. Wielkość
liścia, czyli potencjał roślin do
wiązania CO2 zależny jest od
ilości zakumulowanego azotu
w określonej fazie rozwojowej.
Kukurydza wymaga stworzenia odpowiednich warunków, które zapewniają
efektywne wykorzystanie
azotu. Między innymi dobre
zaopatrzenie roślin w fosfor
usprawnia proces jego pobierania. Ważny jest również potas, magnez, siarka, cynk i bor.
Fosfor jest niezbędny już na
starcie, gdyż odpowiada za rozwój korzeni przybyszowych.
Dobre odżywienie fosforem
umożliwia szybki rozwój
początkowy roślin. Deficyt

powoduje zahamowanie rozwoju całego systemu korzeniowego. Prowadzi do skarlenia
roślin. Kukurydza jest rośliną
ciepłolubną, wykazuje dużą
wrażliwość na niską temperaturę, a w takich warunkach,
zredukowane jest pobieranie
składników odżywczych,
przede wszystkim fosforu.
Pierwiastek ten przy temperaturze gleby wynoszącej mniej
niż 12°C nie jest pobierany
w ogóle przez rośliny. Dlatego
istotne jest w początkowych
fazach wzrostu kukurydzy
stworzenie warunków ułatwiających pobieranie fosforu. Nawożenie zlokalizowane
wraz z siewem to skuteczna
metoda na dostarczenie roślinom dostępnego fosforu
w tym kluczowym okresie
ich wzrostu. Zastosowanie
odpowiedniego nawozu wraz
z materiałem siewnym gwarantuje szybszy rozwój korzeni.
Przykładem takiego preparatu,
kompleksowego nawozu NP
z wysoką zawartością fosforu jest EasyStart TE-Max BS.
Służy do wiosennej aplikacji
w uprawie kukurydzy w celu

wspierania wzrostu i maksymalizacji absorbcji fosforu.
Redukuje wypieranie azotu.
Warto zwrócić na niego uwagę,
gdyż zawiera Bacillus subtilis
– pożyteczny mikroorganizm,
który wspomaga wzrost korzeni i zwiększa odporność
roślin, a także mangan, żelazo i cynk stymulujące wzrost.
Jego zastosowanie zwiększa nie
tylko stabilność wzrostu, ale
i zdolność do absorpcji składników odżywczych w przyszłości. Umieszczony blisko
nasion, dostarcza roślinom
substancje odżywcze już od
najwcześniejszych etapów
wzrostu. Nawozy wysiewane przy pomocy specjalnych
aplikatorów montowanych do
siewników gwarantują siewce
błyskawiczną możliwość korzystania ze składników nawozu. W efekcie wschody są
szybsze i wyrównane, a młode
rośliny odznaczają się większym wigorem.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Palusznik krwawy
Zwalczanie w uprawach polowych.

Silna penetracja podeszwy płużnej,
poprawia drenaż i ruch powietrza
w glebie

= MNIEJsZE KOsZTY
UPRAWY NA WIOsNę

NIsZcZY NIcIENIE
MąTWIKóW

Przedsiębiorstwo Nasienne
„ROLNAS” Sp. z o.o.
85-681 Bydgoszcz
ul. Powstańców Warszawy 6F
tel. 52/ 376-98-10
rolnasbydgoszcz@rolnas.pl

Siewka palusznika krwawego
Ten chwast, zwany też
krwawym prosem, to gatunek o wysokich wymaganiach
termicznych, który występuje w późno wysiewanych
uprawach jarych, najczęściej
jako zachwaszczenie wtórne.

Kwiatostan palusznika krwawego
Jednak w sezonach z bardzo
ciepłą wiosenną aurą, coraz
częściej spotyka się go np.
w kukurydzy, gdzie lokalnie
(na południu kraju) może wystąpić masowo.
Siewki palusznika pojawiają

się, gdy minimalna temperatura dobowa wynosi 15-20°C,
z reguły trwa to od maja do
sierpnia. Są łatwe do odróżnienia od innych traw ze względu
na dość szerokie blaszki liściowe, gęsto pokryte miękkimi

włoskami oraz owłosione
pochwy liściowe. Te ostanie
pozwalają na rozróżnienie
go od podobnego palusznika
nitkowatego. Dojrzała roślina
osiąga do 50 cm wysokości,
c.d. art. na str. 13
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c.d. art. ze str. 12

a jej źdźbła pokładają się
i mogą ukorzeniać w dolnych
węzłach. Palusznik krwawy
kwitnie od lipca do września,
a jego kwiatostan złożony jest
najczęściej z 4-6 kłosów, długości do 15 cm. Pojedynczy
egzemplarz produkuje średnio od 200 do 2000 jasnych
ziarniaków, które są zdolne
do kiełkowania przez około
3 lata. Najchętniej kiełkują
z najpłytszej warstwy gleby
(od 0,5 do 2 cm).
Palusznik krwawy preferuje
gleby suche i świeże, piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste.
Najczęściej są one ubogie
w składniki pokarmowe i o niskim pH (kwaśnym odczynie).
Palusznik w naszych warunkach zachwaszcza kukurydzę,
rośliny okopowe i warzywa,
często pojawia się dopiero
w zachwaszczeniu wtórnym.
Jest gatunkiem silnie konkurencyjnym, zwłaszcza dla warzyw. W uprawach rolniczych
z uwagi na późne wschody najczęściej nie powoduje dużych
strat, jednak w optymalnych
warunkach pogodowych,
gdy pojawi się odpowiednio
wcześniej i w dużej ilości,
potrafi nawet zagłuszyć kukurydzę. Dodatkowo, przez
system korzeniowy, palusznik

wydziela do gleby substancje
allelopatyczne, które inhibicyjnie wpływają na wzrost
kukurydzy.
Do zwalczania tego gatunku
zarejestrowanych jest ponad
20 herbicydów (Tabela 1).
Wśród zalecanych środków
znajdują się zarówno działające wyłącznie na gatunki
jednoliścienne graminicydy
(chizalofop-P etylu, cykloksydym, fluazyfop-P butylu
i propachizafop) oraz substancje zwalczające kompleksowo także niektóre chwasty
dwuliścienne (aklonifen,
S-metolachlor i mieszanina
mezotrion + nikosulfuron +
rimsulfuron). Oprócz upraw
rolniczych, preparaty te często można stosować w wielu
uprawach warzywnych i sadowniczych. Istotne jest to,
że w wielu przypadkach jest
to stosowanie małoobszarowe,
co oznacza, że odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka
ochrony roślin ponosi wyłącznie jego użytkownik. W tego
typu uprawach, do eliminacji
palusznika, można też użyć
chizalofop-P tefurylu. Szczególną uwagę należy zwrócić
jeśli zamierzamy wykonać zabieg w kukurydzy herbicydem

Tabela 1. Wybrane herbicydy do zwalczania palusznika krwawego w niektórych uprawach polowych.
Substancja czynna i jej
zawartość

aklonifen - 600 g

Nazwa handlowa

Chanon 600
Lampart 05 EC,
Leopard Extra 05 EC
Focus Ultra 100 EC
Akapit 125 EC
Basar, Deluge 960 EC,
Metallica, Metos 960 EC

Kukurydza

Stosowanie w uprawach
burak
soja
cukrowy ziemniak

słonecznik

-

-

+

-

+*

-

+

+

-

-

+**

+

+

+*

+*

-

-

+

-

-

+

-

-

-

-

Dual Gold 960 EC, Efica
960 EC, Kabala 960 EC

+

-

-

+*

+*

mezotrion - 360 g, nikosulfuron - 120 g, rimsulfuron - 30 g

Arigo 51 WG,
Colombus 51 WG

+

-

-

-

-

propachizafop - 100 g

Agenor 100 EC,
Agil-S 100 EC,
Aria 100 EC,
Bosiak 100 EC,
Profop 100 EC,
Vima-propachizafop,
Zetrola 100 EC

-

+

+

-

-

chizalofop-P etylu - 50 g
cykloksydym - 100 g
fluazyfop-P butylu - 125 g
metolachlor-S - 960 g

* stosowanie małoobszarowe
** tylko na odmianach tolerancyjnych
zawierającym cykloksydym.
Można bowiem wykonywać
go wyłącznie po uzyskaniu
informacji od posiadacza zezwolenia czy odmiana, która
będzie opryskiwana jest tolerancyjna na tę substancję czynną. Po szczegółowe informacje
dotyczące możliwości użycia

w konkretnej uprawie i terminów wykonania oprysków
należy sięgnąć do etykiet produktów. Ponadto, w różnych
materiałach zamieszczonych
np. na stronach internetowych producentów środków
ochrony roślin, można znaleźć
informacje, że palusznik jest

wrażliwy na: izoksaflutol, dimetenamid-P, nikosulfuron,
mezotrion czy rimsulfuron.
Jednak z uwagi na brak tej informacji w etykietach środków
z tymi substancjami, nie można takich danych traktować
jako zalecenia, a ich wykorzystanie do eliminacji tego

gatunku najlepiej skonsultować z przedstawicielem firmy
wprowadzającej interesujący
nas preparat.
mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG - PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli Wrocław

REKLAMA

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
SILICIANA
FAO 140 Najwczesniejsza
i najwydajniesza - ponad 60%
s.m. kolb w plonie suchej masy

13

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

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

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

Polska Zachodnia: Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl
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Zintegrowane odchwaszczanie powschodowe kukurydzy
Wykorzystanie innych metod niż chemiczna w regulacji zachwaszczenia kukurydzy.
Powodzenie upraw kukurydzy
związane jest z prawidłowo prowadzoną uprawą i ochroną, zgodną z zasadami Dobrej Praktyki Ochrony
Roślin, obowiązującymi ustawami
oraz zaleceniami integrowanej ochrony roślin. Integrowana ochrona to
celowe stosowanie kombinacji metod
biologicznych, biotechnicznych, chemicznych, fizycznych, uprawowych
i hodowlanych, dzięki którym wykorzystanie chemicznych środków
ochrony roślin ogranicza się do
niezbędnego minimum. Przyczynia
się do poprawy stanu zdrowotnego rośliny uprawnej i ograniczenia
stosowania chemicznych środków
ochrony roślin.
W ochronie kukurydzy przed
chwastami należy uwzględnić właściwy dobór herbicydu, który został
dopuszczony do ochrony tej rośliny
oraz należy przestrzegać zaleceń Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, która stanowi podstawę do wdrażania
ochrony integrowanej.
Większe zainteresowanie plantatorów ochroną środowiska spowodowało, że skupiają się oni nie
na całkowitej eliminacji chwastów,
lecz na regulacji zachwaszczenia.
Wieloletnie obserwacje i wyniki badań naukowych wykazały, że pole
całkowicie pozbawione chwastów
od momentu siewu do chwili zbioru nie jest koniecznym warunkiem
uzyskania wysokiego i jakościowo
dobrego plonu. W celu określenia
kiedy należy wykonać zabiegi odchwaszczające możemy posłużyć się
wartościami ekonomicznych progów
szkodliwości chwastów. Jest to taka
liczebność poszczególnych gatunków
chwastów na określonej powierzchni,
poniżej której nie ma ekonomicznego uzasadnienia ich zwalczania. Jak
podają różne źródła ekonomiczny
próg szkodliwości dla chwastnicy
jednostronnej wynosi 6 szt./m2, dla
komosy białej 0,5 szt./m2, a dla szarłatu szorstkiego 2 szt./m2.
Obecny stan wiedzy oraz przekonanie rolników o potrzebie stosowania integrowanych metod uprawy
kukurydzy zakładają możliwość mechanicznego odchwaszczania z jak
najmniejszym udziałem metod chemicznych. W dzisiejszych czasach
całkowita rezygnacja z chemicznej
regulacji zachwaszczenia jest niemożliwa. Uwzględniając jednak
zasady Dobrej Praktyki Ochrony
Roślin również i ta metoda znajduje swoje miejsce w odchwaszczaniu
kukurydzy. O sposobie zwalczania
chwastów w dużej mierze decyduje
wielkość plantacji.
Zgodnie z zasadami integrowanej
ochrony roślin powschodowe zabiegi
odchwaszczania kukurydzy wymagają zastosowania metody mechaniczno – chemicznej (zwłaszcza na

plantacjach o mniejszej powierzchni)
oraz chemicznej.
Metoda mechaniczno-chemiczna
to wykorzystanie obu sposobów odchwaszczania podczas jednego sezonu
wegetacyjnego kukurydzy. Istnieją
dwie możliwości zastosowania tej
metody. Pierwsza to prowadzenie
przez jak najdłuższy czas ochrony
mechanicznej a dopiero później,
ale zgodnie z zalecanym terminem,
wykonanie zabiegu chemicznego.
Innym sposobem jest prowadzenie
ochrony równoległej, czyli zwalczanie
chwastów w rzędach kukurydzy herbicydami i mechaniczne niszczenie
zbędnej roślinności w międzyrzędziach. Aplikacja herbicydów odbywa
się wówczas za pomocą odpowiednio dostosowanych do tego celu
opryskiwaczy, dozujących środki
chwastobójcze pasowo na szerokości 15-20 cm. Należy pamiętać, aby
dawkę środka dostosować do rzeczywistej powierzchni opryskiwanej.
Metoda mechaniczno –chemiczna
odchwaszczania kukurydzy ogranicza
zużycie herbicydów oraz zmniejsza
koszty chemicznej ochrony i w mniejszym stopniu wpływa na środowisko.
Mechaniczne zabiegi, przy których
wykorzystuje się różnego rodzaju
opielacze, najlepiej wykonać podczas
przeciętnego uwilgotnienia gleby.
Powschodowe odchwaszczanie
kukurydzy metodą chemiczną obejmuje aplikację nalistnych herbicydów.
Wykaz przykładowych herbicydów
rekomendowanych w integrowanej
ochronie kukurydzy przedstawiono
w tabeli 1.
Środki te można aplikować w przedziale od 2. do 8. liścia kukurydzy.
Zaletą tego sposobu jest dobór herbicydu do występującego zachwaszczenia na plantacji. Podczas stosowania
tych środków należy pamiętać o kilku
ważnych zasadach. Jeśli zalecenia
obejmują zakres dawek, to wyższe
z nich należy stosować na chwasty
bardziej wyrośnięte lub w przypadku,
gdy na polu znajduje się stosunkowo
dużo chwastów średnio wrażliwych
na daną substancję czynną.
Dodatkowo warunkiem skutecznego zwalczania chwastów jest wykonanie oprysku na rośliny suche,
przy odpowiedniej temperaturze
powietrza oraz na rośliny zdrowe,
nie uszkodzone przymrozkami, żerowaniem szkodników lub porażonych
chorobami. Wszystkie te informacje
zawarte są w etykietach stosowania
poszczególnych herbicydów. Należy
przestrzegać tych zaleceń, ponieważ
często pozwala to na zastosowanie
niższych dawek preparatów, co jest
uzasadnione z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Tabela 1. Przykładowe herbicydy zalecane do powschodowego zwalczania chwastów w integrowanej ochronie kukurydzy (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.pl z dn. 22.04.2021)
Nazwa herbicydu

Nazwa substancji aktywnej
i jej zawartość

Maksymalna dawka
herbicydu na ha

Grupa zwalczanych
chwastów*

Faza rośliny
uprawnej
w skali BBCH

1
Accent 75 WG
Activus 400 SC
Arigo 51 WG
Ashoka 100 SC
Aspect T
Astral 040 OD
Bandera 040 OD
Beni
Benz
Border 100 SC
Botiga
Bromoterb 500 SC
Bromotril 250 SC
Calaris 400 SC
Callisto 100 SC
Capreno 547 S.C.
Casper 55 WG
Click Premium
Climax Extra 6 OD
Cobber 100 EC
Colombus 51 WG
Contor 25 WG
Cornmax 340 SE
Cuter
Daichi 040 S.C.
Denar 340 WG
Deresz Bis 306 SE
Dicash
Diva 600 EC
Dolero
Dresz 306 SE
Ducel
Eguo 306 Se
Egzecutor 25 SG
Elara 600 EC
Ellina 340 WG
Elpaso
Elumis 105 OD
Emblem 20 WP
Factor
Flesz 300 S.C.
Fornet Extra 6 OD
Fulcorn 50 SG
Grizzly 200 OD
Hector 53,6 WG
Hector Max 66,5 WG
Henik Extra 040 OD
Ikaherb 040 OD
Ikanos 040 OD
Innovate 240 S.C.
Jatagan 75 WG
Juzan 100 SC
Kaltor 750 SG
Kelvin 040 OD
Kelvin Ultra 4 S.C.
Kideka 100 S.C.
Kivi Extra 6 OD
Kojot 306 SE
Kornic 060 OD
Kukugran 340 SE
Laudis 44 OD
Mace
Madoka 100 S.C.
Maisot 100 SC
Maister 310 WG
Maister Power 42,5 OD
Maizgran 340 SE
Mambo 25 WG
Mentum 040 OD
Mezonir 340 WG
Mustang 306 SE
Nagano 200 OD
NicoGuard OD
Nikosulfuron 040 S.C.
Nisshin Extra 6 OD
Nixon 040 OD
Nokaut 75 WG
Oceal 700 SG
Onyx 600 EC
Osorno S.C.
Pampa Extra 6 OD
Pantani 040 OD
Plaza 25 WG
Principal 53,6 WG
Radar
Raikiri 100 SC
Samson 6 OD
Shiver 040 OD
Simba 100 SC
Titus 25 WG
Victus 040 SC
Visigoth 100 SC

2
nikosulfuron
pendimetalina
mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron
mezotrion
terbutylazyna, flufenacet
nikosulfuron
nikosulfuron
bentazon
bentazon
mezotrion
pirydat, mezotrion
terbutylazyna, bromoksynil
bromoksynil
terbutylazyna, mezotrion
mezotrion
tembotrion, tienkarbazon metylu
dikamba, prosulfuron
mezotrion, terbutylazyna
nikosulfuron
mezotrion
mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron
rimsulfuron
bromoksynil, terbutylazyna
mezotrion
nikosulfuron
mezotrion, nikosulfuron , rimsulfuron
2,4-D, florasulam
dikamba
pirydat
dikamba
2,4-D. florasulam
nikosulfuron
2,4-D, florasulam
rimsulfuron
pirydat
mezotrion, nikosulfuron , rimsulfuron
mezotrion, nikosulfuron
mezotrion, nikosulfuron
bromaksynil
mezotrion
sulkotrion
nikosulfuron
nikosulfuron
mezotrion, bromaksynil
nikosulfuron, rimsulfuron
dikamba, nikosulfuron, rimsulfuron
nikosulfuron
nikosulfuron
nikosulfuron
nikosulfuron
dikamba, tritosulfuron
mezotrion
dikamba, nikosulfuron
nikosulfuron
nikosulfuron
mezotrion
nikosulfuron
2,4-D, florasulam
nikosulfuron
terbutylazyna, bromoksynil
tembotrion
nikosulfuron
mezotrion
mezotrion
foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy
foramsulfuron, tienkarbazon metylu, jodosulfuron metylosodowy bromoksynil, terbutylazyna
rimsulfuron
nikosulfuron
mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron
2,4-D, florasulam
mezotrion, bromoksynil
nikosulfuron
nikosulfuron
nikosulfuron
nikosulfuron
dikamba, tritosulfuron dikamba
pirydat
mezotrion
nikosulfuron
nikosulfuron
rimsulfuron
nikosulfuron, rimsulfuron
rimsulfuron
mezotrion
nikosulfuron
nikosulfuron
mezotrion
rimsulfuron
nikosulfuron
mezotrion

3
80 g

4
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
D
J+D
J+D
J+D
D
D
J+D
J+D
D
D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
D
D
D
D
D
J+D
D
J+D
D
J+D
J+D
J+D
D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
D
J+D
J+D
J+D
D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
D
D
D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D
J+D

5
12-18
10-13
12-18
12-18
11-13
12-18
14-19
11-18
12-16
10-18
12-18
12-17
14-16
12-18
14-15
13-15
12-18
12-18
12-18
12-18
12-18
12-16
14-16
12-18
12-17
12-18
12-16
12-15
12-18
12-15
12-16
12-18
12-16
10-17
12-18
12-18
12-18
12-18
14-16
12-18
14-16
12-18
12-18
12-18
12-18
12-16
12-17
12-18
12-17
12-16
12-15
12-18
12-18
12-18
12-17
12-18
12-18
12-16
12-18
14-16
12-18
12-14
12-18
12-18
12-16
14-16
14-16
11-17
12-17
12-18
12-16
12-18
14-19
12-17
12-18
14-19
12-15
13-16
12-18
12-18
12-18
14-19
12-16
12-18
12-16
12-18
12-18
14-19
12-18
11-17
12-18
12-18

0,33 kg
1,5 l
2,25 l
1,0 l
1,0 l
1,0 kg
2,0 l
1,5 l
1,0 l
2,0 l
1,3 l
1,5 l
1,0 l
0,29 l
0,3 kg
1,5 l
0,75 l
1,5 l
0,33 kg
50 g
2,0 l
1,5 l
1,0 l
0,5 kg
0,6 l
0,6 l
1,5 l
0,6 l
0,6 l
1,0 l
0,6 l
60 g
1,5 l
0,5 kg
1,5 l
1,5 l
2,0 kg
1,5 l
1,5 l
0,75 l
80 g
1,0 l
90 g
440 g
1,0 l
1,0 l
1,0 l
0,2 l
0,2 kg
1,5 l
0,25 kg
1,0 l
1,0 l
1,5 l
0,75 l
0,6 l
0,7 l
2,0 l
2,25 l
1,5 l
1,5 l
1,5 l
0,15 kg
1,5 l
2,0 l
60 g
1,0 l
0,5 kg
0,6 l
1,0 l
1,0 l
1,0 l
0,75 l
1,5 l
0,2 kg
0,5 kg
1,5 l
1,5 l
0,75 l
1,0 l
50 g
90 g
50 g
1,5 l
0,75 l
1,0 l
1,5 l
60 g
1,5 l
1,5 l

* grupa zwalczanych chwastów: J – gatunki jednoliścienne, D – gatunki dwuliścienne
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Odchwaszczanie a plon kukurydzy
Kontrola zachwaszczenia to priorytet.
Ponadto wiele gatunków
chwastów rozpoczyna intensywny rozwój zdecydowanie
wcześniej niż ciepłolubna kukurydza. Mechaniczne zabiegi
nie są wystarczające. Bronowanie czy pielenie międzyrzędzi są
w stanie zredukować populację
chwastów tylko o połowę. Należy pamiętać, iż nawet niewielka
liczba chwastów cechujących się
dużą konkurencyjnością, takich
jak chwastnica jednostronna,
komosa biała, rdesty, przytulia czepna, chaber bławatek czy

szarłat szorstki, znacząco mogą
obniżyć plonowanie. Uprawa
kukurydzy w monokulturze
nasila problem zachwaszczenia, a największe ryzyko w takich warunkach stwarzają perz,
ostrożeń polny, bylica pospolita
oraz powój polny. Na takich stanowiskach mamy do czynienia
nie tylko z populacją chwastów
wieloletnich. Jednoroczne też
występują w większej ilości
w porównaniu z polami, na których zastosowano zmianowanie. Chwasty łatwo opanowują

uprawę, co prowadzi do silnej
redukcji plonu.
Efektywnym i uzasadnionym
ekonomicznie sposobem walki
z chwastami jest użycie herbicydów. Standardem staje się zastosowanie zabiegu przedsiewnego
– preparat doglebowy (ochrona
w trakcie wschodów) oraz zabiegu nalistnego. Priorytetem
powinno być utrzymanie niezachwaszczonej plantacji w najbardziej newralgicznym okresie – od
wschodów do fazy 8-10 liści. Im
dłuższy okres rywalizacji między

kukurydzą a chwastami, tym
większe odnotowujemy straty
plonu. Zabieg odchwaszczania
nalistnego należy wykonać od
dwóch do sześciu tygodni po
siewie, a w warunkach silnej
presji ze strony chwastów – jak
najwcześniej, przedwschodowo
lub do fazy 2 liści. W przypadku mniejszego zachwaszczenia
okno stosowania herbicydu jest
szersze.
¾ zasiewów w naszym kraju chronione jest przed chwastami po wschodach. Takie

zastosowanie daje lepszą możliwość wyboru herbicydu, ponieważ można lepiej ocenić
stopień zachwaszczenia i skład
gatunkowy chwastów. Najszersze możliwości i wysoką efektywność zapewniają herbicydy
z grupy sulfonylomoczników.
Szybko rozkładają się w glebie
i nie wykazują niekorzystnego działania następczego. Ich
zastosowanie w nowoczesnych
formulacjach, z różnego rodzaju
wspomagaczami i aktywatorami oraz aplikowanie różnymi
metodami, pozwala zwiększyć
skuteczność chwastobójczą.
Przykładem może być Maister
Power 42,5 OD, który zawiera
foramsulfruron, jodoosulfuron
metylosodowy i tienkarbazon
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metylu. Jego jednorazowe użycie
zapewnia wysoką skuteczność.
Zaleca się je przeprowadzić
w fazie 4-6 liści roślin kukurydzy w dawce 1,25-1,5 l/ha.
W przypadku silnej presji ze
strony chwastów lub chłodów
wiosennych zaleca się stosowanie dawek dzielonych. Pierwszy
zabieg wykonujemy już w fazie
2-3 liści kukurydzy w dawce
0,75 l/ha, a kolejny należy
wykonać 7–10 dni później,
maksymalnie do fazy 8 liścia
właściwego kukurydzy, stosując
taką samą dawkę.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Wczesna ochrona herbicydowa kukurydzy
W uprawie kukurydzy ważne jest odchwaszczanie na wczesnym etapie.
Wybierając między zabiegami doglebowymi a nalistnymi, trzeba uwzględnić kilka
czynników: warunki pogodowe i wilgotność gleby, rodzaj
zachwaszczenia i ewentualną
obecność chwastów, których
nie da się zwalczyć doglebowo, a także organizację pracy
w gospodarstwie. W ofercie
INNVIGO rolnicy znajdą rozwiązania, dzięki którym można
zapewnić optymalną ochronę
herbicydową kukurydzy, dopasowaną do warunków i potrzeb
plantacji.
Sprawdzona technologia
w korzystnych pakietach
Do zabiegów doglebowych lub sekwencyjnych,
których podstawą jest środek działający doglebowo,
INNVIGO rekomenduje dwa
pakiety herbicydowe: Metodus
650 WG (terbutylazyna, mezotrion i izoksaflutol) + Metos
960 EC (S-metolachlor) oraz
Metodus 650 WG + Henik/
Nixon 50 SG (nikosulfuron).
Metodus 650 WG to unikalny, trójskładnikowy herbicyd
o działaniu doglebowym i nalistnym, który został wprowadzony na rynek w 2020 roku.
Środek zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne, takie jak
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa
biała, rdestówka powojowata,
samosiewy rzepaku, tobołki
polne, tasznik pospolity. Metos
960 EC przeznaczony jest do
zwalczania chwastnicy jednostronnej, palusznika krwawego, psianki czarnej, włośnicy

zielonej. Preparat powoduje
hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek chwastów, dzięki
czemu są one niszczone przed
wschodami, w okresie wschodów oraz krótko po nich. Natomiast Henik/Nixon 50 SG
przeznaczony jest do stosowania nalistnego, najlepiej wcześnie po wschodach chwastów.
Działa systemicznie, hamując
wzrost i rozwój chwastów,
takich jak chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy, rdestówka powojowata,
rdest plamisty, szarłat szorstki.
Środek wykazuje najskuteczniejsze działanie na młode,
intensywnie rosnące chwasty.
Doglebowy czy nalistny? Jak wybrać optymalny
zabieg?
– Wczesne zabiegi herbicydowe w kukurydzy są bardzo korzystne, ponieważ dzięki nim
roślina uprawna nie konkuruje
z chwastami o wodę, składniki odżywcze i światło. Odchwaszczanie doglebowe jest
dobrym rozwiązaniem, jednak
trzeba pamiętać, że wykonanie
takiego zabiegu wymaga odpowiedniej wilgotności gleby.
Gdy po siewie obserwowane są
niesprzyjające warunki pogodowe i zbyt mała ilość wody,
nie pozwala to na doglebową
aplikację herbicydów. W takiej sytuacji lepiej zastosować
herbicydy działające typowo
dolistnie – radzi Marcin Bystroński, Menedżer ds. upraw
rolniczych w INNVIGO.
Zabiegi nalistne sprawdzają się także w tych przypadkach, kiedy organizacja pracy

w gospodarstwie nie pozwala na
skorzystanie z herbicydów doglebowych – w takim wariancie
postępowania czas od siewu do
zabiegu jest dłuższy. Trzeba też
pamiętać o chwastach, takich
jak perz czy wieloletnie chwasty głęboko korzeniące się, np.
ostrożenie i powoje, których nie
da się zwalczyć doglebowo. Na
plantacjach, gdzie występują,
należy wybrać zabiegi typowo
nalistne. Atutem takiego sposobu
odchwaszczania jest to, że można
dobierać preparaty dokładnie do
problemu występującego na polu,
tak aby każdy gatunek chwastów został wyeliminowany odpowiednią substancją aktywną.
– Ważne, żeby nie zrobić
tego zabiegu zbyt późno, optymalna faza to 3-4 liście kukurydzy. Chwasty nie są wtedy
jeszcze bardzo wyrośnięte, więc
łatwiej je zwalczać – przypomina Marcin Bystroński. –
Zachwaszczenie występujące
w późniejszej fazie wzrostu kukurydzy, czyli powyżej 5 liści,
ma zdecydowanie negatywny
wpływ na jej rozwój, ponieważ
skutkuje niewłaściwym nasłonecznieniem roślin i gleby oraz
ogranicza pobieranie substancji
odżywczych.
Mocna oferta herbicydów
do kukurydzy
Pod koniec roku 2020 oferta herbicydowa INNVIGO
dla plantatorów kukurydzy
powiększyła się o kolejne
produkty:
Mezonir 340 WG – trójskładnikowy herbicyd powschodowy,
mający w składzie mezotrion,
nikosulfuron i rimsulfuron.

Preparat przeznaczony jest do
zwalczania chwastów jednoi dwuliściennych. Można mieszać go np. z tifensulfuronem
metylowym, zawartym w preparacie Tiff 040 OD.
REKLAMA

Rumezo 200 SE – powschodowy herbicyd w unikalnej
formulacji, zawierający mezotrion w dawce 200 g/l.
Środek skutecznie zwalcza
główne chwasty dwuliścienne

i doskonale sprawdza się jako
komponent w mieszaninach
herbicydowych.

Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Odporność chwastów na chemiczne substancje stosowane w ochronie roślin staje się
poważnym problemem.
W Polsce pierwsze doniesienia o pojawieniu się odpornych biotypów chwastów
na herbicydy odnotowano

w 1983 roku. Dotyczyły one
występowania przymiotna
kanadyjskiego odpornego na
atrazynę. Obecnie odporność

chwastów na herbicydy o różnych mechanizmach działania
stwierdzono między innymi
u: komosy białej, szarłatu

Nowa rejestracja Kemironu
Koncentrat 500 SC
Dobra wiadomość dla plantatorów buraków
cukrowych.
Znany herbicyd Kemiron
Koncentrat 500 SC (zawierający etofumesat) uzyskał nową
rejestrację w buraku cukrowym. Obecnie środek jest
zalecany w dawce od 0,2 do
0,66 l/ha i można nim opryskiwać do 3 razy w sezonie
wegetacyjnym.
Kemiron najskuteczniej
niszczy chwasty w okresie ich
kiełkowania i krótko po wschodach, dlatego środek należy
stosować przedwschodowo (od
fazy, kiedy kiełek wydostaje się
z nasiona) do fazy ósmego liścia
właściwego buraka cukrowego
(BBCH 07-18).

Etofumesat pobierany jest
przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie,
a w mniejszym stopniu poprzez
liście. Chwasty jednoliścienne
pobierają środek głównie poprzez
część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie.
Nowa rejestracja Kemironu koncentrat czyni preparat doskonałym składnikiem
praktycznie każdej mieszanki
zbiornikowej do odchwaszczania buraków cukrowych. To
dobra wiadomość dla plantatorów buraków cukrowych, którzy w tym sezonie będą musieli
po raz pierwszy poradzić sobie

bez popularnych wycofanych
na rynku unijnym substancji
aktywnych.
Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

szorstkiego, wyczyńca polnego, miotły zbożowej, chabra bławatka. Monitoringiem
tego zjawiska zajmuje się wiele
ośrodków naukowych w Polsce. Badania takie 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”.
Zjawisko odporności chwastów na herbicydy stanowi
duże wyzwanie i problem dla
rolników. Aby zapobiec negatywnym skutkom pojawienia
się tego zjawiska należy jak
najszybciej potwierdzić występowanie odpornych biotypów
chwastów na danej plantacji
i podjąć wszelkie starania, by
zminimalizować ryzyko ich
rozwoju i rozprzestrzeniania się.
Ważnym aspektem w przeciwdziałaniu powstawania
odporności chwastów na herbicydy są integrowane metody
ochrony roślin, łączące właściwą agrotechnikę, płodozmian
oraz ochronę niechemiczną
(zwłaszcza mechaniczną).
W tym ostatnim przypadku,
w zwalczaniu chwastów dużą
role odgrywa bronowanie oraz
podorywka. Agrotechnicznym
elementem ograniczającym zachwaszczenie jest także mulczowanie wykorzystywane
najczęściej w uprawach buraka cukrowego.
Kolejny m elementem
zmniejszającym ryzyko wystąpienia odpornych na herbicydy biotypów chwastów
jest uprawa roślin w tradycyjnym płodozmianie. Pola,
na których nie stosuje się
prawidłowego płodozmianu
lub znacznie się go ogranicza na rzecz dużego udziału
zbóż ozimych, są szczególnie
narażone na wyselekcjonowanie chwastów odpornych
na herbicydy. Odpowiedni
płodozmian stwarza na polu
zupełnie odmienne warunki
siedliskowe niż te, które były
w roku poprzednim. Prawidłowe zmianowanie roślin
zmusza do zróżnicowanych
zabiegów agrotechnicznych
w kolejnych latach oraz stosowania herbicydów o różnych
mechanizmach działania.
Różnorodny sposób przygotowania gleby i termin siewu

roślin uprawnych powodują
zmiany ilościowe i jakościowe
kiełkujących nasion chwastów.
Również głęboka orka i uprawki mechaniczne to skuteczne
zabiegi w walce z odpornością
chwastów na herbicydy. Należy przy tym dbać o staranne
czyszczenie narzędzi stosowanych do uprawy roli i siewu (sadzenia) oraz stosować
kwalifikowany materiał siewny wolny od zanieczyszczeń
zwłaszcza nasionami chwastów, które mogą pochodzić
od biotypów odpornych.
Wdrożenie w/w metod
w praktyce nie zawsze w pełni zabezpiecza plantację przed
chwastami i aplikacja herbicydów może być konieczna.
Zastosowanie tych metod pozwoli jednak ograniczyć liczbę zabiegów herbicydowych
do ekonomicznie uzasadnionego minimum. Podstawową
regułą w walce z odpornością
chwastów na herbicydy jest stosowanie środków o zróżnicowanych mechanizmach działania.
Zasady integrowanej ochrony
roślin nakładają na plantatorów
obowiązek właściwego doboru i przemiennego stosowania
środków w celu przeciwdziałania powstawaniu odporności organizmów szkodliwych (w tym
chwastów). Międzynarodowa
organizacja zajmująca się problemem odporności chwastów
opracowała podział herbicydów
ze względu na mechanizm działania obowiązujący na całym
świecie. Niestety, nie we wszystkich etykietach herbicydów zarejestrowanych w naszym kraju
pojawia się ta przydatna informacja. W wielu przypadkach
producenci środków ochrony
roślin sami umieszczają takie
dane, jednak nie ma obowiązku podawania tych informacji
podczas wprowadzaniu środka
na polski rynek.
Ważnym aspektem strategii
walki z odpornością chwastów
jest wykonanie zabiegu herbicydowego w optymalnym
terminie. Uciążliwe gatunki
powinny znajdować się w fazie siewek, a najlepiej liścieni,
tak aby w maksymalny sposób wykorzystać chwastobójcze działanie zastosowanego
środka. Z tego względu zaleca
się stosowanie w oziminach
zabiegów jesiennych. Problematyczne gatunki najlepiej
zwalczać w zabiegach doglebowych i wczesno nalistnych.

Jeżeli w tym czasie pojawią się
wschody chwastów, a wśród
nich także biotypów odpornych to mogą one zostać zniszczone. Herbicydy aplikowane
w mniej korzystnych warunkach pogodowych, na chwasty
przekraczające fazę 3-4 liści
stają się nieskuteczne.
Stosowanie herbicydów
w dawkach gwarantujących
całkowite zniszczenie chwastów to również element istotny
w działaniach antyodpornościowych. Należy unikać
aplikacji dawek niższych od
zalecanych, zwłaszcza herbicydów, które niecałkowicie
zniszczą chwasty. Pozostawienie nawet pojedynczych
osobników wykazujących odporność prowadzi do dalszego
uzupełniania zapasu nasion
chwastów w glebie i rozwoju
takiej populacji. Jeśli po głównym zabiegu na plantacji pozostały nie zniszczone pojedyncze
osobniki chwastów to mogą
to być biotypy odporne na
zastosowany środek. Należy
wówczas podjąć działania, które nie dopuszczą do wydania
żywotnych nasion. Można wykorzystać tutaj różne sposoby.
Od pielenia ręcznego, poprzez
mechaniczne do powtórnego
zastosowania herbicydu. Bezwzględnie należy wówczas pamiętać by zastosować herbicyd
o innym mechanizmie działania, niż środek zastosowany
podczas głównego zabiegu. Dobrym rozwiązaniem w takiej
sytuacji może być również aplikacja zbiornikowych mieszanin herbicydów. Często takie
mieszaniny posiadają w swym
składzie substancje należące
do różnych grup chemicznych
i o różnym mechanizmie działania. W przypadku wystąpienia odporności chwastów na
pojedynczy środek efekt chwastobójczy zastosowania takiej
mieszaniny może być bardzo
wysoki ze względu na działanie kilku różnych substancji
czynnych.
Odporności chwastów na
herbicydy dotyczy wielu pól
w naszym kraju i problem
ten będzie narastać. Należy zatem określić przyczyny
tego zjawiska oraz wdrożyć
jak najszybciej podstawowe
zasady antyodpornościowe
w produkcji polowej.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Innowacyjny herbicyd w ofercie CIECH Sarzyna.

Przełomowy środek ochrony
roślin CIECH debiutuje w Polsce w ponad tysiącu punktów
sprzedaży, w planach ekspansja zagraniczna
Halvetic - innowacyjny
herbicyd w ofercie CIECH
Sarzyna, którego produkcja
rozpoczęła się wiosną, w maju
trafi do powszechnej sprzedaży. Spółka należąca do
Grupy CIECH i największy
polski producent środków
ochrony roślin, wykorzysta do

wprowadzenia produktu na rynek sieć ponad 1000 punktów
detalicznych i bliską współpracę z trzydziestoma dystrybutorami. Proces ten będzie
wspierać szeroko zakrojona
kampania reklamowa oraz intensywne działania marketingowe w internecie. Produkt
wytwarzany w podkarpackiej
fabryce CIECH będzie kierowany nie tylko na lokalny rynek, ale z Polski dotrze także za
granicę: Halvetic jako marka

globalna trafi do Europy, Australii, a w przyszłości – także
do Ameryki Południowej.
Halvetic, nowość w ofercie
CIECH Sarzyna, to bardzo skuteczny środek do walki z chwastami, który powstał w oparciu
o innowacyjną technologię
BGT („Better Glyphosate
Technology”), zarejestrowaną
w Polsce przez CIECH Sarzyna w lutym br. Pozwala ona
na utrzymanie dotychczasowej skuteczności substancji

aktywnej (glifosatu), przy
obniżeniu jej dawki na hektar o połowę, w porównaniu
do istniejących standardów.
Ten przełom na światowym
rynku formulacji glifosatu to
odpowiedź CIECH na wyzwania związane z realizacją
postanowień Europejskiego
Zielonego Ładu. Łączy bowiem
troskę o środowisko z potrzebami nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa, które
przy rosnącej liczbie ludzi na
świecie nie może rezygnować
z efektywnych środków produkcji, w tym glifosatu – najczęściej używanej substancji
aktywnej w ochronie roślin,
dopuszczonej do użytku przez
agencje regulacyjne w ponad
160 krajach i doskonale przebadanej. Bezpieczeństwo jej stosowania zostało potwierdzone
przez ponad 800 opracowań
naukowych.
Halvetic wytwarzany jest
w podkarpackiej fabryce środków ochrony roślin CIECH
w Nowej Sarzynie. Dzięki
sprawnej realizacji inwestycji

w linię produkcyjną, a także
finalizacji prac nad ambitnym
planem działań marketingowych oraz logistyką, już od
maja firma rozpoczęła proces
sprzedaży produktu na polskim
rynku. Spółka maksymalnie
wykorzysta rozległą sieć dystrybucji, liczącą 1000 punktów
sprzedaży, a także współpracę
z 30 dystrybutorami.
- Mamy ambitne plany, żeby
marka Halvetic stała się kluczowym produktem w naszym
portofolio rozwiązań dla rolników. Dziś ruszamy ze sprzedażą w Polsce, ale w następnej
kolejności chcemy, aby produkt został wprowadzony
na rynek m.in. w Rumunii,
Hiszpanii, Portugalii, Grecji
Niemczech, Francji czy Włoszech, a poza Europą – w Australii, a w dalszej przyszłości
także w Ameryce Południowej – mówi Wojciech Babski,
Prezes CIECH Sarzyna i szef
biznesu Agro w Grupie CIECH.
CIECH liczy na uzyskanie
kolejnych rejestracji zagranicznych jeszcze w tym roku.

Trwają już przygotowania do
pokazów polowych w Hiszpanii, Portugalii a także w Rumunii - ważnym dla biznesu agro
Grupy CIECH rynku europejskim. W Polsce takie prezentacje zostały przeprowadzone
w kwietniu br. W ich trakcie
wybrana grupa rolników
mogła skorzystać z produktu
Halvetic. Głównymi zaletami,
jakie wymieniali pierwsi użytkownicy, była m.in. łatwość
stosowania i wydajność nowego produktu CIECH Sarzyna.
Halvetic będzie promowany
poprzez ogólnopolską kampanię reklamową w prasie,
internecie oraz w kanałach
własnych spółki, takich jak
dedykowana strona (www.
halvetic.com) i media społecznościowe. CIECH Sarzyna
wykorzysta także w tym celu
narzędzia z obszaru influencer
marketingu.

Znaczenie Affirm w zapobieganiu powstawania odporności
Ryzyko uodpornienia się szkodników na środki ochrony roślin
zawsze istnieje. Do powstania odporności dochodzi przy niewłaściwym stosowaniu środków z tej
samej grupy chemicznej. Ryzyko
jest tym większe im bardziej dana

substancja aktywna czy grupa chemiczna jest podatna na powstanie
odporności oraz im częściej jej używamy, zwłaszcza bez prawidłowej
rotacji. W dzisiejszych czasach,
kiedy mamy do dyspozycji coraz
mniej środków, każda kolejna utrata
substancji aktywnej(wskutek uodpornienia lub regulacji prawnych)

może mieć poważne skutki dla każdego producenta. Dlatego niezwykle
istotne jest, aby w zwalczaniu gąsienic stosować środki z różnych grup
chemicznych, do tego koniecznie
w rotacji.

Muszka Plamoskrzydła

Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Mały szkodnik , wielki problem.
Muszka plamoskrzydła
(D.suzukii) od kilku lat jest
znanym i groźnym szkodnikiem
roślin jagodowych. Pochodząca z Azji muchówka występuje
obecnie na niemalże wszystkich
kontynentach powodując straty
w uprawach wielu gatunków sadowniczych a zwłaszcza w uprawach roślin jagodowych.
Muszka plamoskrzydła składa jaja do zdrowych owoców.
Żerujące larwy powodują uszkodzenia owoców które stają się
niehandlowe. Szkodnik ten może
rozwinąć kilka pokoleń w ciągu
sezonu wegetacji a pokolenia
mogą się na siebie nakładać.
Dlatego też zwalczanie muszki plamoskrzydłej powinno
obejmować wiele etapów produkcyjnych od monitorowania obecności tego szkodnika
na plantacji, ograniczanie jego
liczebności poprzez zabiegi fitosanitarne aż po zwalczanie
chemiczne.
W ochronie chemicznej ważne jest aby używane produkty
były skuteczne, ale jednocześnie

miały krótką karencję i niskie
pozostałości. Produktem, który
spełnia te wymagania a jednocześnie uzyskał rozszerzenie rejestracji w roślinach jagodowych
jest Affirm 095 SG.
Dotychczasowa etykieta – jabłoń, grusza, wiele gatunków
warzyw i roślin ozdobnych została rozszerzona decyzją
MRiRW nr R – 7/2021m z dnia
z 19 marca br. m.in. o możliwości zwalczania zwójek i muszki
plamoskrzydłej w uprawach truskawek, malin, borówki wysokiej, poziomek, jeżyn, żurawiny,
aronii, agrestu oraz porzeczek.
Zwalczanie szkodników
przy jednoczesnym zachowaniu równowagi biologicznej
Substancja aktywna Affirm
(benzoesan emamektyny) zalicza się do awermektyn i jest
pochodzenia naturalnego. Syngenta wyodrębniła tę substancję z metabolitów powstałych
w wyniku fermentacji mikroorganizmów glebowych Streptomyces avermitilis. W uprawach
sadowniczych produkt ten jest

z powodzeniem stosowany już
od wielu lat (od 2011 r.
Jak działa Affirm?
Affirm jest produktem dopuszczonym do stosowania w uprawach
polowych do ochrony przed muszką plamoskrzydłą oraz gąsienicami
motyli wielu gatunków owoców,
warzyw i roślin ozdobnych. Działa
kontaktowo, wgłębnie i translaminarnie. Substancja aktywna – benzoesan amamektyny – powoduje
zakłócanie przepływu elektronów
z komórek nerwowych do mięśni
powodując paraliż. Tym samym
gąsienica przestaje żerować i ginie
w ciągu 1-2 dni.
Affirm jest ceniony przez
producentów za szybkie działanie, skuteczność i niskie
pozostałości.

Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Rok 2020 zaskoczył wszystkich – z pewnością był wyjątkowy, pełen wyzwań
i nieoczekiwanych sytuacji.

prof. dr hab. Marek Mrówczyński
Epidemia koronawirusa
wpłynęła na każdy aspekt
naszego życia, także na rolnictwo. Jakie są tego konsekwencje, czyli jakie wyzwania
czekają polskie rolnictwo
w 2021 roku? A może te wyzwania nie są związane z koronawirusem, lecz z innymi
zjawiskami? Oto opinie czterech ekspertów z Instytutu
Ochrony Roślin – PIB.
dr Tomasz Kałuski – kierownik Centrum Badań
Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych
Od wielu lat na całym
świecie obserwujemy zwiększającą się liczbę zagrożeń ze
strony organizmów (nowych
dla danych obszarów), które
po przedostaniu się na nowe
siedliska wyrządzają szkody
w środowisku lub uprawach
roślin. Zmiany klimatu, zwiększający się międzynarodowy
obrót towarami pochodzenia
roślinnego i rosnąca popularność zakupów internetowych
podnoszą ryzyko pojawienia
się takich zagrożeń.
Tutaj upatruję jedno z większych wyzwań stojących przed
rolnictwem, nie tylko polskim,
w perspektywie wybiegającej poza rok 2021. Dodatkowo ustąpienie pandemii
Covid-19 w przyszłym roku
może doprowadzić do znacznej
intensyfikacji podróży w celach wypoczynkowych. Z tym
zaś wiąże się ryzyko sprowadzenia obcych dla nas roślin
ozdobnych, a wraz z nimi
nowych agrofagów. Zmiana
w zwyczajach zakupowych
z większym udziałem transakcji internetowych (także
w zagranicznych portalach)
oraz uruchomienie nowych
szlaków komunikacyjnych,
takich jak połączenie kolejowe z Chinami, sprawiają, iż

prof. dr hab. Marek Korbas
prawdopodobieństwo zawleczenia do naszego kraju nowych,
szkodliwych organizmów jest
coraz większe. Dlatego też powinniśmy z dużą uwagą obserwować otoczenie i informować
odpowiednie służby o pojawieniu się nowych organizmów,
które mogą zagrażać zarówno
uprawom, jak i środowisku.
dr hab. Jacek Piszczek,
prof. IOR-PIB – Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu
Dobrym odzwierciedleniem tego, co obecnie dzieje
się w polskim rolnictwie, i z jakimi wyzwaniami należy się
liczyć w przyszłym roku, są
problemy, które dotyczą producentów buraka cukrowego.
Ostatnie lata to coraz
szybsze zmiany w znaczeniu poszczególnych chorób
i szkodników występujących
na plantacjach buraka cukrowego i wzrost zagrożenia
z ich strony. Jest to niewątpliwie związane z ocieplaniem
klimatu. To zjawisko, przy
jednoczesnym zakazie stosowania na polach kolejnych
substancji czynnych (w wielu
przypadkach odgrywających
kluczową rolę w ochronie buraka cukrowego), stawia plantatorów pod przysłowiową
ścianą. Znacząco utrudniono walkę z zachwaszczeniem,
wycofując desmedifam. Derogacja na neonikotynoidy zapewnia ochronę tylko około
30% zasiewów i nie wiadomo, jak długo będzie jeszcze
udzielana. Zatem w przyszłym roku problem walki
ze szkodnikami wschodów
ponownie dotyczyć będzie
2/3 plantacji. A presja tych
szkodników wzrasta z roku
na rok, bo zaczyna brakować
skutecznych insektycydów. Pozostała jedynie deltametryna
i beta-cyflutryna (która zresztą może być stosowana tylko

do 20 lipca 2021 roku). Warto
podkreślić, że np. mszyca jest
już odporna na deltametrynę,
zatem plantatorzy stają się bezbronni wobec tego szkodnika.
Dlatego w przyszłym roku nie
powinien nas dziwić widok
pól zażółconych na skutek
żółtaczki wirusowej. Będzie
to przyczyną wysokich strat
w plonie buraka cukrowego
w skali całego kraju.
Także w przypadku chwościka buraka zaczynają „znikać” podstawowe substancje
czynne, stosowane w ochronie
buraka przed tym patogenem.
W 2020 roku na skutek szkodliwego wpływu chwościka
straty plonu buraka cukrowego
wyniosły ok. 20%. Wycofano
epoksykonazol, a nad pozostałymi triazolami wisi widmo
całkowitego zakazu stosowania. Pozostają strobiluryny, na
które ponad 50% populacji
chwościka jest już odporna.
Walka z chwościkiem będzie
więc jednym z większych wyzwań dla producentów buraka
w najbliższej przyszłości.
Na tym niestety nie koniec.
Obserwujemy coraz silniejszą
ekspansję szarka komośnika
niszczącego wschody buraka.
Szkodnika tego można spotkać
już w centralnych rejonach
Polski. Bardzo aktywny jest
także skośnik buraczak, który
silnie uszkadza buraki w drugiej połowie lata. Jeżeli nic się
nie zmieni – rolnicy nie będą
mieć dostępu do skutecznych
preparatów ochronnych – za
kilka lat burak cukrowy może
zniknąć z polskich pól.
Dlatego musimy bardzo
szybko znaleźć rozwiązanie
problemu ochrony pól buraczanych, bo ich uprawa – przy
obecnej polityce dotyczącej
stosowania substancji czynnych – jest poważnie zagrożona. Nie na darmo największe

dr hab. Jacek Piszczek
europejskie koncerny cukrownicze od dłuższego czasu inwestują w przetwórstwo trzciny
cukrowej poza granicami Europy. One się ubezpieczają.
prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Dyrektor IOR – PIB
Pandemia koronawirusa
zmieniła podejście do produkcji roślinnej. Wzrosła
świadomość na temat tego, że
to właśnie produkcja roślinna zapewnia bezpieczeństwo
żywnościowe. Jego zachowanie
będzie zapewne wyzwaniem
na rok 2021.
Surowce roślinne oraz pasze dla zwierząt mają służyć
do produkcji zdrowej i funkcjonalnej żywności, która
poprawi kondycję społeczeństwa. Będzie to możliwe dzięki
konsekwentnemu stosowaniu
integrowanej ochrony roślin,
która zabezpiecza plonowanie
roślin na stabilnym poziomie
oraz zapewnia dotrzymanie
norm jakościowych, czyli np.
brak pozostałości środków
ochrony roślin oraz mykotoksyn, które w większości
są rakotwórcze.
Strategie Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” oraz
„Na rzecz bioróżnorodności”,
jak również zalecenia FAO,
wymuszają na rolnikach ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin
nawet o 50% w ciągu 10 lat.
Realizacja tych zamierzeń będzie wymagała od Instytutu
Ochrony Roślin – PIB opracowania i upowszechnienia nowoczesnych, niechemicznych
metod ochrony roślin, w tym
biologicznych i agrotechnicznych, jak również wytypowania wspólnie z COBORU
nowych odmian, które są odporne i tolerancyjne na czynniki abiotyczne i biotyczne,
w tym na patogeny i szkodniki.
Takie zintegrowane działanie

dr Tomasz Kałuski
pozwoli na zmniejszenie chemizacji produkcji roślinnej,
a tym samym ograniczy jej
wpływ na środowisko.
Kolejnym wyzwaniem jest
klimat. Coraz bardziej widoczne zmiany klimatyczne wpływają na produkcję roślinną,
w tym na ochronę roślin, gdyż
powodują wzrost zagrożenia
agrofagami, które wywołują
coraz większe straty ekonomiczne. Nowe zagrożenia
wymagają opracowania nowoczesnych metod diagnostycznych oraz ochronnych, nad
którymi co roku pracuje IOR –
PIB, przekazując te rozwiązania
do PIORiN, a także doradztwa
i praktyki rolniczej. I przy tej
okazji warto zaznaczyć, że sam
transfer tej wiedzy w okresie
pandemii koronawirusa również będzie wyzwaniem, bo
musi być efektywny i dobrze
zaplanowany w czasie.
prof. dr hab. Marek Korbas –
kierownik Zakładu Mykologii
Największym wyzwaniem
dla rolnictwa w 2021 roku
będzie opracowanie planu
działania w ramach strategii
„Od pola do stołu”, która może
okazać się kluczowa w nadchodzących latach. Zmiany
w strukturze gospodarstw oraz
występujące anomalie klimatyczne zmuszają producentów
rolnych do jeszcze większego
zaangażowania się w szereg
prac mających na celu zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego, którego utrzymanie
często będzie musiało być realizowane przy zmniejszającej
się powierzchni gruntów ornych oraz użytków zielonych
(pastwisk).
Wyzwaniem dla producentów rolnych może być również
ochrona upraw z zastosowaniem bardziej intensywnych
metod produkcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu

zrównoważonej produkcji
rolniczej.
Niezbędne okazać się może
upowszechnienie stosowania
(tam, gdzie jest to możliwe) metody biologicznej w zwalczaniu
sprawców chorób. Dotyczyć to
może przede wszystkim uprawy
ważnych gospodarczo gatunków, takich jak rzepak oraz
zboża. Trudność zaś będzie
wynikać m.in. z wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin, mających
negatywny wpływ na układ
endokrynny człowieka.
Z pewnością coraz większe
znaczenie mieć będzie dążenie
do uzyskania plonów na wysokim poziomie przy jednoczesnym dążeniu do zachowania,
a nawet ratowania, bioróżnorodności oraz prowadzeniu
działań zmierzających do zahamowania zjawiska ocieplania się klimatu.
Kluczowy wpływ na rozwój rolnictwa w najbliższych
latach może mieć zrównoważenie ochrony roślin opartej
na precyzyjnym jej stosowaniu (dzięki badaniom naukowym z wielu dziedzin, jak
m.in. nauki biologiczne, nauki rolnicze oraz narzędziom:
energooszczędnym maszynom,
precyzyjnym opryskiwaczom
i zaprawiarkom do ziarna oraz
nasion).
Coraz bliższym scenariuszem realizowanym w ochronie
i uprawie roślin (w Polsce i na
świecie) zdaje się być także stosowanie narzędzi cyfrowych
i jeszcze większa automatyzacja
gospodarstw, w tym wykorzystywanie dronów jako narzędzi pomocnych do określania
potrzeb pokarmowych roślin
i potrzeb związanych ze zwalczaniem agrofagów.
Źródło: Nonoproblemo,
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Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Problem jest złożony, a jego rozwiązanie wymaga kompleksowego podejścia.

W skali świata marnowanych
jest prawie miliard ton żywności, w Europie blisko 88 mln
ton. W samej Polsce to 5 mln
ton – dowodzą tego badania
zrealizowane w ramach projektu PROM przez zespoły badawcze
Instytutu Ochrony Środowiska
- Państwowego Instytut Badawczego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Taka skala
pociąga za sobą nie tylko koszty
gospodarcze, ale także społeczne
i środowiskowe. Jak podkreślają
eksperci IOŚ-PIB ważne są zarówno nieustające wysiłki UE
i państw członkowskich, by stworzyć kompleksowe regulacje, jak
również działania na poziomie
obywatelskim, a tych nie brakuje.
Jednym z pierwszych Państw,
które postanowiło zredukować
ilość marnowanej żywności, jeszcze zanim ONZ postawiło ten
cel przed całym światem, była
Dania. W ciągu 5 lat Duńczycy
zminimalizowali skalę problemu
w swoim kraju o 25% a przyczynił się do tego między innymi ruch Stop Wasting Food,
który od 2008 roku z sukcesem
współpracuje z rządem na rzecz
ograniczania marnowania żywności i podejmuje wysiłki na
rzecz edukowania społeczeństwa. Kopenhaga postawiła
sobie również za cel by stać się
pierwszą światową stolicą
neutralną klimatycznie do
2025 r. i całkowicie przejść
na energię odnawialną. Wiele wskazuje na to, że również to
uda im się osiągnąć, zapowiedziane na 2015 rok ograniczenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery o 20%, udało im się
już zrealizować w 2011 roku.
Znamienne jest również, że
to właśnie z Dani wywodzi się
aplikacja do ratowania żywności
Too Good To Go, która zyskuje
coraz większą popularność także
w naszym kraju. Umożliwia ona
m.in. zamówienie z restauracji
dań, które nie zostały sprzedane. Restauracje wysyłają o tym
powiadomienie w aplikacji, a zainteresowani użytkownicy mogą
wówczas zgłosić chęć odbioru

posiłku za znacznie niższą cenę
i tym samym uratować żywność
przed zmarnowaniem.
Również w Danii powstał
pierwszy europejski market WeFood, posiadający w sprzedaży
produkty spożywcze, które nie
znalazły się na półkach zwykłych
marketów. To często żywność po
dacie minimalnej trwałości DMT
lub też produkty, które utraciły jakość handlową na skutek
uszkodzonych opakowań czy
nieprawidłowych etykiet. Dzięki
temu pomysłowi produkty, które
w normalnych okolicznościach
zostałyby wyrzucone do śmieci
- trafiają do obrotu handlowego
i można je nabyć w dużo niższej
cenie. Można tu kupić m.in. kasze i makarony, którym upłynęła
data minimalnej trwałości (oznaczenie „najlepiej spożyć….”), pociemniałe banany, czy pieczywo
z poprzedniego dnia.
Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Holandii, w jednej z największych sieci supermarketów.
Półki zaopatrzone są w produkty spożywcze, wytworzone np.
z uratowanych warzyw i owoców, które swoim wyglądem
i kształtem odbiegają od tego,
co powszechnie uznawane jest za
standard. Znajdziemy tam zupy
przygotowane na bazie nieidealnych warzyw, piwo warzone
z czerstwego chleba, czy cydr zrobiony ze zmiażdżonych jabłek.
Sklep w ciągu jednego tygodnia
sprzedaje nawet dwa razy więcej tego typu asortymentu niż
produktów ekologicznych. Takie zupy z „krzywych” warzyw
produkuje np. Kromkommerholenderska organizacja, która
sprzedaje je w ponad 150 restauracjach i sklepach w Holandii.
Podobnie jak Dania, również
rząd holenderski ma misję
ograniczenia marnotrawstwa
żywności o połowę do 2030 r.
i współpracuje w tym celu z ONZ
nad nowymi inicjatywami.
Ciekawy program, pod nazwą
Good Food, realizuje również
Bruksela. Oprócz ograniczenia odpadów spożywczych,
jego celem jest wspieranie

zrównoważonej produkcji
żywności, zarówno na etapie
rolnictwa, jak i wśród mieszkańców korzystających z własnoręcznie wyprodukowanego
jedzenia w lokalnych ogródkach.
Władze regionu w swoich działaniach edukacyjnych zachęcały
mieszkańców do własnoręcznej
produkcji pożywienia w lokalnych ogródkach oraz do gotowania przede wszystkim z lokalnie
i sezonowo dostępnych warzyw
i owoców. Wsparciem dla mieszkańców były warsztaty kulinarne
pokazujące jak wykorzystywać
w kuchni produkty przy jednoczesnym minimalizowaniu
odpadów. Program skupia się
nie tylko na ograniczeniu marnowania żywności u źródła,
ale również na zapewnieniu
systemu odbioru i recyklingu
niesprzedanych produktów spożywczych, w tym również objęciu wszystkich supermarketów
w stołecznym regionie Brukseli
koniecznością zagospodarowania niewykorzystanej żywności
poprzez współpracę z organizacją pozarządową (np. bankiem
żywności).
Również Mediolan wprowadził taki obowiązek redystrybucji żywności przez wszystkie
firmy spożywcze w mieście. Od
2019 roku obowiązuje on również w Polsce, dzięki ustawie
o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności i dotyczy wielkopowierzchniowych sklepów.
W aktywną walkę z marnowanie żywności włączył się także
Paryż. Obywatele tego miasta
wyrzucali dwa razy więcej pakowanej żywności niż reszta
kraju, władze chcąc ograniczyć to zjawisko postawiły na
edukację. W lokalnych sklepach
i na osiedlowych bazarach zorganizowano specjalne stoiska
z niesprzedanymi produktami
i przygotowywano wspólne posiłki w duchu zero-waste. Miasto
ma ambicje, by do 2025 roku
zmniejszyć o połowę poziom
marnowanej żywności.
Jedną z ciekawszych praktyk,
która przyjęła się z kolei w Polsce
jest idea foodsharingu. Narodziła
się ona w 2012 roku w Niemczech. W naszym kraju idea
jest realizowana za sprawą tak
zwanych jadłodzielni. Pierwszy
tego typu obiekt powstał w Polsce w 2016 roku w Warszawie
i rozprzestrzenił się na Kraków,
Toruń, Bielsko-Białą, Rzeszów,
Wrocław, Bydgoszcz i wiele innych miast. W takich punktach
można zostawić praktycznie
każdy produkt, za wyjątkiem
surowego mięsa i surowych

jaj, niepasteryzowanego mleka
oraz alkoholu. Dzięki takim inicjatywom, nie tylko udaje się
ograniczyć ilość marnowanej
żywności, ale też pomóc osobom potrzebującym.
Warto wspomnieć również, że
od 24 marca 2021 roku w ramach
znowelizowanego rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie higieny środków
spożywczych (Rozporządzenie KOMISJI (UE) 2021/382),
podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mogą m.in.
przekazywać żywność na cele
społeczne po upływie daty minimalnej trwałości tj. żywności
trwałej, która wciąż może być
zdatna i bezpieczna do spożycia.
Rozporządzenie obowiązuje we
wszystkich krajach wspólnoty,
również w Polsce. Rodzi to konieczność zmiany naszej Ustawy o bezpieczeństwie żywności
i żywienia z dn. 25.08.2006 r.
z późn. zm., której niektóre przepisy stoją w sprzeczności z unijną
regulacją. Jak zaznaczają eksperci
z IOŚ- PIB, możliwość zagospodarowania nadwyżek żywności
to ważne działanie i szansa na
ograniczenie marnowania żywności, ale również na pomoc organizacjom charytatywnym oraz
wielu osobom potrzebującym.
Nie bez znaczenia są jednak, jak
pokazują powyższe przykłady,
inicjatywy na niższym szczeblu.
- Te wszystkie działania tworzą wartościową bazę dobrych
praktyk, z których mogą skorzystać inne państwa. Są też dowodem na to, że choć regulacje
oczywiście pomagają ograniczać
marnowanie żywności, to jednocześnie zmiana jest możliwa
również niezależnie od nich,
ponieważ często czynnikiem
warunkującym jest inicjatywa.
Dlatego warto zacząć od samego
siebie, już teraz, na mniejszą skalę. Pamiętać by wykorzystywać
jak najwięcej z tego, co posiadamy w domu i w naszej lodówce,
nie bać się nieidealnych warzyw
i owoców, kupować i gotować
tyle ile trzeba, a nadmiar żywności mrozić, przerabiać na inne
dania lub dzielić się z innymi.
Jedzenie nie musi się marnować.
Mamy na to wpływ. Im większa będzie świadomość każdego
z nas, tym większa szansa na
ograniczenie marnotrawstwa
żywności w naszym kraju - podkreśla dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony
Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego.
Źródło: Solski Communications
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Popularność tego narzędzia
prawnego jest coraz większa.

Małżeńska rozdzielność
majątkowa (intercyza) wciąż
społecznie kojarzy się nam źle
jednak małżeństwa coraz częściej sięgają po intercyzę, aby
m.in. zabezpieczyć wspólny
majątek. Chodzi o ryzyko upadłości biznesu prowadzonego
przez jednego z małżonków
i poważne konsekwencje prawne, które temu towarzyszą.
W 2010 roku polscy notariusze przygotowali 43 tysiące
umów o rozdzielności majątkowej. W 2015 roku - 53 tysiące,
a w 2019 – 64 tysiące. Skąd
bierze się tak szybko rosnąca popularność intercyzy? Wynika to z między innymi
zapisów Prawa Upadłościowego, które zakłada, że majątek
wspólny małżonków powstały
w czasie prowadzenia przedsiębiorstwa, pochodzi w całości
z dochodów osiągniętych przez
to przedsiębiorstwo. A co za
tym idzie, wchodzi do masy
upadłości małżonka ogłaszającego upadłość. – wyjaśnia
Przemysław Furmanek, ekspert
serwisu Upadanie.pl.
I w ten sposób drugi małżonek może stać się wierzycielem
z roszczeniem, które zgłosi
w postępowaniu upadłościowym. Musi oczywiście udowodnić przed sądem, że część
majątku pochodzi wyłącznie
z pracy jego rąk. – Prowadzi
to wszystko do absurdalnych
okoliczności. W sytuacji upadłości mikroprzedsiębiorcy,
którego małżonek zarabia kilkukrotnie więcej, sąd będzie
domniemywał, że wspólnie
wybudowany dom, w dużej
części ze środków małżonka, powstał ze środków mikroprzedsiębiorcy. – ostrzega
Przemysław Furmanek.

A co dzieje się w sytuacji
upadłości ogłoszonej wobec
małżeństwa posiadającego
rozdzielność majątkową?
Istotną rolę gra w tym przypadku termin ustanowienia
rozdzielności. Aby ogłoszenie
upadłości chroniło majątek
małżonka przedsiębiorcy
przed włączeniem do masy
upadłościowej, rozdzielność
majątkowa powinna być ustanowiona przez sąd minimum
na rok przed dniem złożenia
wniosku o upadłość. Jeśli ustanowienie jest krótsze niż rok,
sąd nie uzna jego właściwości ochronnej. Uzna jednak tę
właściwość w przypadku, gdy
pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na dwa lata
przed dniem złożenia wniosku
o upadłość. Minimum 2 lata
przed złożeniem wniosku upadłościowego, powinna mieć
umowa majątkowa małżeńska (zawarta u notariusza), aby
była ważna dla sądu.
- Wchodzimy w bardzo
trudny okres dla firm. Tych
dużych, a przede wszystkim
małych. Restrukturyzacja biznesu w Polsce nabiera rozpędu, ale nie wszystkim uda się
stanąć na nogi po pandemii
i spowolnieniu gospodarki.
Uważam więc, że popularność rozdzielności majątkowej będzie rosła. W sytuacji,
jaką mamy, dobrze, że chociaż
jeden z małżonków ma szasnę
na stabilną egzystencję. – mówi
Szymon Mojzesowicz z firmy
doradczej Lege Advisors.
Źródło: WLMedia,
Marcin Majerek
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wysoka wydajność, nowoczesne technologie oraz komfort pracy.

Jednym z ważniejszych
czynników, jakie biorą właściciele gospodarstw pod uwagę, kupując kombajn, jest ich
wydajność. Dlatego też druga
generacja kombajnów John
Deere T670 produkowana
od 2016 r. została tak zaprojektowana, by przy szerokości
zespołu żniwnego do 10,5 m
móc zagwarantować zbiór na
poziomie 50 ton ziarna na godzinę (w przypadku kukurydzy nawet 80 t). Jak osiągnięto
taki wynik?
- Powierzchnia aktywnej separacji wynosi teraz 4 m2, co
stanowi jedną z większych
wartości na rynku w tym
segmencie. Ponadto powiększona została powierzchnia
wytrząsaczy, a kosz sitowy został powiększony aż o 40%.
Aby uzyskać taką wydajność,
masa musi być płynnie podana
do kombajnu. Przenośnik pochyły w maszynie drugiej generacji ma długość 2 metrów,

co gwarantuje mały kąt podawania masy i przy tym lepszą
widoczność dla operatora –
mówi Mateusz Janicki z John
Deere Polska.
Dodatkowo warto zwrócić
uwagę na konstrukcje mające wpływ bezpośrednio na
wydajność, jak np. klepisko
dzielone na sekcje zapewniające o 12 proc. większą powierzchnię separacji. Unikalna
konstrukcja układu młócącego
z bębnem nasiębiernym, a także duży kąt opasania klepiska głównego, który wynosi
124 stopnie znacząco wpłynęły na jakość omłotu i płynny
przepływ masy. Zwiększono
także średnicę bębna separującego z 660 mm na 800 mm
co wpłynęło na zwiększenie
całkowitej powierzchni aktywnej separacji. Taki sposób
konstrukcji pozwala zbierać
więcej ziarna w ciągu godziny, co przekłada się na większą prędkość podczas pracy,

czyli również proporcjonalnie
mniejsze zużycie paliwa. Zestaw aż 108 noży wirujących
oraz 52 noży stałych rozdrabniacza, gwarantuje doskonałą
jakość cięcia.
Układ czyszczący o powierzchni 6,3 m2, jeden z większych w branży jest obsługiwany
przez jeden duży wentylator.
Usunięcie 30 proc. zanieczyszczeń już na początku układu
czyszczącego wspiera efektywną
pracę sita górnego i dolnego.
Z kolei sita o długości prawie
2 m pozwalają odseparowywać
ziarna nawet na niewielkich
skłonach, a dzięki unikatowej
konstrukcji lamelek w sitach
HP ze specjalnymi drucikami notuje się mniej niedomłotów, co się przekłada m.in. na
mniejszą ilość uszkodzonych
ziaren w zbiorniku.
Ekspresowy wyładunek
bez wpływu na tempo pracy
- W przypadku kombajnów
serii T pojemność zbiorników
ziarna wynosi od 8000 do
11000 l, a wyładunek całości trwa około 1,5 minuty
w tempie 125 l / sekundę. Co
bardzo ważne, w tym czasie
maszyna generuje dodatkową

moc na poziomie 34 KM, by
utrzymać wydajność zbioru.
Zbiornik może być wyposażony w kilka czujników stopnia
wypełnienia – standardowo
maszynę wyposaża się w dwa,
natomiast w przypadku maszyny pracującej na pochyłościach
rozważmy instalację dodatkowego czujnika, który dostarczy bardziej miarodajne dane
– tłumaczy Mateusz Janicki.
Sercem maszyny jest silnik
o mocy do 455 KM. Nasz system zarządzania prędkością
obrotową silnika w połączeniu
z przekładnią ProDrive daje
możliwość pracy silnika na
niższych obrotach (1600 obr/
min.) w trakcie transportu, co
przekłada się na oszczędność
paliwa na poziomie do 20 proc.
Co równie istotne przełączenie
biegów może odbywać się bez
zatrzymywania się.
Maszyna nie wymaga codziennej konserwacji – poszczególne elementy należy sprawdzać
w interwale 50, 200 lub 400 godzin pracy.
W pełni zautomatyzowany
kombajn – co to znaczy?
Użytkownicy pracujący na
co dzień na jeszcze większym
areale, oczekują większego
tempa pracy przy jednocześnie większej automatyzacji.
Odpowiedzią na te potrzeby
jest kombajn z serii S700.
- Ta maszyna potrafi dokonywać wszystkich operacji
samodzielnie, operator musi
pilnować, by prawidłowo poruszała się po polu – mówi Paweł Kamiński z John Deere
Polska.
Przedstawiciele John Deere
zwracają uwagę na konstrukcję
maszyny. Przenośnik pochyły
o długości 177 cm posiadający 4 łańcuchy z listwami
przekazują materiał z prędkością ponad 4 m/s. Co ważne,
można go tak regulować, by
bez problemu zbierał nawet
wyległy plon między innymi

dzięki systemowi HFAT, czyli
hydraulicznej regulacji natarcia płyty czołowej, która jest
możliwa z kabiny za pomocą
joysticka.
Jednorotorowa konstrukcja sprawia, że więcej miejsca pozostaje wyżej, w sekcji
młócącej na trzech klepiskach
pracuje 15 mechanicznych cepów, które dokonują omłotu.
Oprócz omłotu mechanicznego, koncentryczna budowa
rotora pozwala na omłot „kłos
o kłos”, co znacząco wpływa
na jakość ziarna.
W układzie omłotu i separacji znajdują się czujniki strat
ziarna na rotorze i koszu sitowym oraz kamery z pakietu
Combine AdvisorTM na przenośniku czystego ziarna i powrocie niedomłotów. Dzięki
tym technologiom kombajn
automatyczne wprowadza
zmiany ustawień omłotu i separacji ziarna, a poziom strat
jest minimalizowany.
Jeden z najdł u ższych
i największych koszy sitowych
o powierzchni nawet 5,9 m2, powiększone o 12 proc. sito górne,
w porównaniu do poprzednich
serii, dopełniają pakiet rozwiązań wpływających na wydajność
maszyny, która dzięki temu może
wynieść ponad 120 t/h w przypadku kukurydzy.
Im większy areał,
tym… lepiej
Przy większym areale nie
bez znaczenia pozostaje również pojemność zbiornika ziarna na poziomie 14100 l oraz
ekspresowy rozładunek 135 l /
s. Z kolei duża średnica ślimaka rury wyładowczej ogranicza
uszkodzenie ziarna, mimo też,
że rozładunek może trwać zaledwie dwie minuty.
Silniki kombajnów serii S
o mocy 625 KM (podczas rozładunku moc zwiększana jest
o 50 KM) i pojemności 13,5 l
produkowane są w Stanach
Zjednoczonych w Waterloo.
Ich bezawaryjność wynika
między innymi z opatentowanego systemu ochrony przed
kurzem dla systemu zagospodarowania splain. Silnik jest
bowiem stale odmuchiwany, a krążące w inteligentny
sposób powietrze nie pozwala
pyłom, piaskowi czy innemu
materiałowi dostać się w pracujący silnik.
Maszyny z serii S doskonale
sprawdzą się w trudnych warunkach pracy dzięki układowi
jezdnemu z przekładnią Pro

Drive (95 proc. większy zapas momentu obrotowego na
pierwszym biegu) oraz możliwości wyboru maszyny z gąsienicami. Ich zastosowanie
ma uzasadnienie szczególnie
przy układzie żniwnym powyżej 9 metrów. Wysokie
gąsienice, o budowie trójkątnej, mają zdolność samooczyszczania, a trzy rozmiary
(610, 760 i 910 mm) gwarantują o 30 proc. większą powierzchnię styku z podłożem,
czyli też mniejszy nacisk na
podłoże.
Większe żniwa i większy
komfort
W kombajnach serii S zastosowano również szereg rozwiązań, które znacząco wpływają
na komfort operatora.
- Zbiornik paliwa o pojemności 1250 l, dostęp do wszystkich korków czy chłodnicy od
strony pomostu silnika znacznie ułatwiają obsługę. W maszynie, w której zastosowano
tak zaawansowane technologie znajduje się zaledwie jeden
punkt, który wymaga uwagi
operatora co 10 godzin. Dodatkowo wyświetlacz dotykowy
4600 o przekątnej 10’’ wraz
z czterema wejściami wideo
sprawiają, że bez najmniejszego problemu może on obsłużyć
najnowsze rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, a w razie
potrzeby istnieje możliwość
podłączenia dodatkowego
wyświetlacza tak, by mieć
wszystko w zasięgu ręki. Jak
wiemy, w czasie żniw może
brakować czasu na szkolenia
i aby operator nie popełnił błędu, można za pomocą smartfona przesłać na wyświetlacz
w kombajnie odpowiednie
ustawienia maszyny – dodaje Paweł Kamiński.
Nowoczesne przyrządy
żniwne stosowane w kombajnach John Deere mogą zostać przestrojone do rzepaku
w zaledwie 3 minuty. Dodatkowe czujniki poziomowania
ułatwiają pracę szczególnie
w przypadku maszyny o szerszym zespole żniwnym, a możliwość regulacji wysunięcia
stołu z poziomu kabiny przy
wpisaniu wysokości ścierniska
i rośliny, sprawia, że maszyna
automatycznie się dostraja do
wysokości koszonego planu.
Źródło: John Deere
Polska, Bartosz Białas
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Badanie satysfakcji klienta.
Rokrocznie Firma CLAAS
honoruje swoich najlepszych
dealerów nagrodą DEALERA
ROKU. O przyznaniu nagrody
decyduje wynik badania poziomu zadowolenia klientów
marki CLAAS, czyli kryterium, które jest najtrudniejsze do spełnienia, a zarazem
najbardziej satysfakcjonujące.
Badanie, które przeprowadzane jest corocznie, polega na
telefonicznej ankiecie, podczas
której sprawdzane jest zadowolenie ponad 1400 klientów,
którzy zakupili maszynę CLAAS w ostatnich dwóch sezonach. Ankieta podzielona jest
na kilka obszarów: zadowolenie z doradztwa przy sprzedaży, zadowolenie z usług
serwisowych, a także zadowolenie z zaopatrzenia w części
zamienne. W każdym z tych
obszarów klienci odpowiadają

na liczne zagadnienia, pomagające uzyskać jak najdokładniejszy pomiar. Osobnym
blokiem pytań są zaś kwestie
dotyczące aspektu zadowolenia
z maszyn. Pomiar prowadzony
jest w prostej pięciostopniowej
skali ocen, gdzie: 1 to najgorsza ocena, 5 – ocena najlepsza.
Oceny są bardzo obiektywne, ponieważ przyznawane są
bezpośrednio przez klienta,
a grupa ankietowanych jest
odpowiednio duża, co pozwala
ograniczyć do minimum błędy
statystyczne.
W tym roku CLAAS Polska
uhonorował trzech dealerów,
którzy osiągnęli najwyższe wyniki w badaniu:
1. AGROAS sp. z o.o. sp. k.
2. A G R O
SZ NAJ DER
sp. z o.o.
3. PTH ROLTEX sp. z o.o.
Należy podkreślić, że

AGROS - prezes Daniel
Cupriak
średnie oceny wszystkich dealerów marki CLAAS w Polsce znajdowały się w zakresie
4,2 – 4,4, co oznacza, że każdy
z dealerów CLAAS jest wysoko oceniany przez klientów.
Dodatkowo warto podkreślić,
że oceny klientów są wyższe w porównaniu do ocen

AGRO SZNAJDER - vice
prezes ds finansów Izabela
Jasińska

ROLTEX - właściciel Ernest Zieliński

z roku ubiegłego. Potwierdza
to systematyczny wzrost jakości obsługi Klientów przez
Dealerów CLAAS. Wyniki badania pokazały także,
że wzrosła liczba klientów,
którzy zarekomendowaliby
innym współpracę ze swoim

Dealerem CLAAS. „Dzięki tak
szerokiemu badaniu jesteśmy
w stanie ocenić prawie każdy aspekt Dealera i naszej
działalności oraz wspólnie
z dealerem podjąć działania,
mające na celu stałe podwyższenie jakości świadczonych

usług” – podsumowuje Dominik Ratajczak Kierownik
Rozwoju Sieci Dealerskiej
CLAAS Polska.

opryskiwaczy polowych. Ponadto, program przechowuje
mapy, więc w każdej chwili
można porównać pola pod
kątem uśrednionych danych
dotyczących zmian w wegetacji. W dodatku program
automatycznie podpowiada,
w jakiej kolejności zastosować
nawozy, czy zebrać plony pól.
- Przygotowana mapa aplikacyjna jest w formacie *.shp
lub *.isoxml. Za pomocą pamięci przenośnej USB (pendrive) można ją przenieść do
terminali maszyn: rozsiewaczy
lub opryskiwaczy posiadających funkcje zmiennego dawkowania (VRA). […]. – dodaje
Krzysztof Gomolla.
System CLAAS Crop View
pomaga dbać o środowisko
Wspomniane wcześniej
optymalne nawożenie azotem
to też działanie prośrodowiskowe. Dzięki wykorzystaniu
naturalnego potencjału plonowania poszczególnych części
pola i unikaniu nadmiernego
nawożenia azotowego, dostarczony składnik będzie wykorzystany, a nie wypłukany
z powierzchniowej warstwy
gleby, pogłębiając w ten sposób
proces eutrofizacji Bałtyku. To
zupełnie zmienia spojrzenie

na ekologiczne uprawy, które
w precyzyjnym rolnictwie jest
coraz łatwiej stosować. Jeśli
zastosowanie jest proste, istnieje spora szansa, że sposób
stanie się powszechny.
Jak nabyć CLAAS
Crop View?
Dostęp do programu jest
niezwykle prosty. Wystarczy
założyć bezpłatne konto w aplikacji 365FarmNet. Każdemu
użytkownikowi przysługuje
10-dniowy bezpłatny dostęp
do modułu CLAAS Crop View.
Po upływie okresu próbnego,
darmowy pakiet zakończy się
automatycznie, a użytkownik
nie poniesie żadnych dalszych
zobowiązań.
Jeśli zaś rozwiązania CLAAS
Crop View okażą się przydatne w Twoim gospodarstwie,
wówczas koszt korzystania
rozliczany jest miesięcznie
– czyli płacisz tylko wtedy,
gdy korzystasz z programu.
Koszt uzależniony jest od ilości
hektarów, które zostaną wprowadzone do systemu. Więcej
szczegółów można znaleźć na
stronie www.365farmnet.pl

Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Spojrzenie na pola z innej perspektywy
Korzyści dzięki technologii CLAAS CROP VIEW.

Zaawansowany świat technologii już jakiś czas temu dotarł do polskich gospodarstw.
Teraz jednak rolnicy uprawiający rośliny mają szansę spojrzeć na swoje pola z zupełnie
nowej perspektywy, a konkretnie z góry, za pomocą zdjęć
satelitarnych. Jest to możliwe dzięki modułowi CLAAS
Crop View, który dostępny jest
w aplikacji 365FarmNet. W ten
sposób można jeszcze dokładniej monitorować rozwój roślinności na polach i osiągać
znakomitą jakość uprawy przy
rozsądnym poziomie kosztów.
CLAAS Crop View to nowe,
niezwykle proste i intuicyjne narzędzie, które służy do
wspomagania pracy rolnictwa precyzyjnego. Choć jest
on jednym z wielu modułów

dodatkowych w programie do
zarządzania gospodarstwem
3
65FarmNet, warto zwrócić
uwagę na jego nowoczesne
aspekty. W module CLAAS
Crop View tworzone są mapy
potencjału plonowania oraz
mapy aplikacyjne, które umożliwiają precyzyjny siew i nawożenie, dostosowując je do
specyfiki i warunków danego
miejsca na polu. Pozwala to
zmniejszyć koszty uprawy
i jednocześnie zadbać o środowisko naturalne. Zdjęcia
wykonywane są przez satelity, znajdujące się kilkaset
kilometrów nad ziemią, poruszające się po regularnych
orbitach. Satelity te wyposażone są w dedykowane dla
potrzeb rolnictwa zestawy
wieloobiektywowych kamer,

rejestrujące bieżący obraz roślin i gleby w różnych zakresach fal świetlnych.
- Fotografie multispektralne, które możemy pozyskać
dzięki modułowi CLAAS Crop
View są niezwykle nowoczesnym i pomocnym aspektem
w pracy. Na podstawie obrazów z wielu obiektywów rolnik może spojrzeć na swoje
pola jak na mapy upraw, które
są przedstawiane najczęściej
za pomocą indeksu wegetacyjnego roślin NDVI. Mapy
satelitarne, pochodzące z satelit Sentinel 2 zarządzanych
przez Europejską Agencję
Kosmiczną (ESA), uzyskują
rozdzielczość terenową wynoszącą 10 metrów. W dniu
przelotu satelity nad danym
obszarem, rolnicy już po kilku
godzinach otrzymują gotową
mapę intensywności wegetacji
swoich upraw na poszczególnych polach – mówi Krzysztof
Gomolla z CLAAS Polska.
Różnice w rozwoju roślin
na bieżąco oraz w przekroju
wieloletnim
CLAAS Crop View umożliwia więc precyzyjne monitorowanie wegetacji roślin
w czasie niemal rzeczywistym,
co umożliwia natychmiastową

identyfikację różnic w ich rozwoju. Moduł umożliwia zaplanowanie w sprawny sposób
aplikacji nawozów azotowych
stosowanych m.in. głównie
podczas intensywnej wegetacji roślin. Nawożenie azotowe
zbóż, szczególnie pszenicy:
w drugiej dawce nawożenia
(faza BBCH 30-32), trzeciej
(faza BBCH 37-39), a nawet
czwartej (na kłos: faza BBCH
51-55), można różnicować, za
pomocą tego narzędzia, wewnątrz poszczególnych pól
według map satelitarnych.
- Stosując zróżnicowane nawożenie azotowe, dopasowane
do warunków siedliskowych,
wymagań odmianowych, przebiegu pogody (głównie wilgotności gleby) oraz oczekiwanego
plonu, rolnicy są w stanie dostarczyć optymalną ilość azotu
roślinom na danej części pola.
[…] – mówi specjalista CLAAS.
Taką mapę można też wykorzystać podczas planowania prób glebowych czy przy
takich działaniach, jak siew
zbóż lub innych roślin. Mapy
te mogą dotyczyć zarówno
zastosowania formy stałej
nawozów azotowych – do
rozsiewaczy nawozów, a także
formy płynnej, np. RSM – do

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Rok z koronawirusem
Czy Polacy wrócą do formy sprzed
pandemii?
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Wiosna od zawsze mobilizuje
nas do zmiany nawyków żywieniowych i powrotu do aktywności
fizycznej, jednak w dobie pandemii
stoimy przed znacznie większym
wyzwaniem, niż kiedykolwiek
wcześniej.
Badania poznańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego wykazały, że
niemal 30% Polaków odnotowało jesienią ubiegłego roku przyrost masy ciała. Wzrosła również
częstotliwość sięgania po papierosy wśród palaczy, a Ministerstwo Zdrowia alarmuje, że liczba
osób z depresją mogła się nawet
podwoić w wyniku izolacji. Ubiegły rok minął również pod znakiem większego spożycia mocnych
alkoholi, o czym świadczą dane
udostępnione przez firmę Nielsen.
Zmniejszona aktywność fizyczna
i brak poczucia kontroli potęguje
złe nawyki, które przejawialiśmy
już wcześniej.
EIT Food (europejska inicjatywa na rzecz innowacji w zakresie
żywności wspierana przez EIT)
informuje, że obecnie aż połowa
europejskich konsumentów wybiera produkty żywieniowe z większą
uwagą niż rok temu. 40% badanych
zadeklarowało, że spędza w kuchni znacznie więcej czasu i kupuje
mniej wysoko przetworzonych,
gotowych posiłków. Konfrontując
te dane z polską rzeczywistością,
największe różnice można zaobserwować wśród osób pracujących
zdalnie. Szczególnie rodzice i osoby
mieszkające z wieloma domownikami zauważyli, że kwarantanna
znacząco zaburzyła ich rozkład
dnia i posiłków. Zamawianie gotowych dań to wsparcie dla upadającej gastronomii, ale też droga
na skróty, która na dłuższą metę
nam nie służy. Kompromisem dla
zapracowanych mogą być produkty niskoprzetworzone i szybkie
w przygotowaniu.
„Rynek żywności zmienia się
wraz z potrzebami konsumentów,
a one podczas pandemii nabrały
zupełnie nowego kształtu. Gotowe
produkty wciąż cieszą się dużym

zainteresowaniem, jednak nie są
już kojarzone tylko z tzw. fast
foodem. Wysokobiałkowe burgery roślinne do przygotowania
w domu, bogate w błonnik kaszotta
z prostym składem, mieszanki bezglutenowych mąk do usmażenia
racuchów to rozwiązania, jakich
teraz potrzebujemy. Pandemia sprawiła, że szybkie do przyrządzenia dania zmieniły swoją funkcję.
Tłuste mrożonki, popularne zupki
chińskie i inne gotowce z szeregiem
konserwantów zaczynają być wypierane przez produkty ekologiczne
i zdrowe. Dla wielu Polaków szybki
posiłek to nie zachcianka, a konieczność wynikająca z nowych
warunków życia” – tłumaczy Kamil Rabenda, prezes ekologicznej
marki Soligrano.
Zawartość naszych talerzy i najnowsze badania przeprowadzone
wśród Polaków dowodzą, że wyraźnie zaczynamy się odnajdywać
w nowej rzeczywistości. Z analizy firmy Upfield wynika, że co
czwarty ankietowany spożywa
mniej mięsa niż przed pandemią,
a 9,7% Polaków zadeklarowało
ograniczenie nabiału w swojej
diecie. 75% badanych przyznało
również, że częściej sięga po świeże
warzywa, a niemal 50% chętniej
spożywa owoce. Co ciekawe, większość ankietowanych utożsamia
zdrową dietę z redukcją produktów
odzwierzęcych w swoich posiłkach.
Pandemia koronawirusa skłania
nas do refleksji zarówno nad naszą
dietą, jak i ekologią. Coraz więcej
osób wybiera żywność, nie tylko
zdrowszą, ale też bardziej korzystną
dla naszej planety. Chętniej kupujemy produkty pozyskane w sposób
zrównoważony i częściej czytamy
etykiety.
Choć odżywiamy się coraz lepiej, wciąż można zaobserwować
tendencję przyrostu masy ciała.
Wynika to z większej ilości czasu
spędzonego w domu i ciągłej chęci
podjadania. Szczególnie podczas
kwarantanny i siedzącej pracy
zdalnej, nasza aktywność fizyczna jest mniejsza, co w połączeniu
z nadwyżką kalorii odbija się na
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie.
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naszej sylwetce. Warto pamiętać,
że zdrowa żywność, choć nieprzetworzona i przygotowana samodzielnie, również może przysporzyć
nam dodatkowych kilogramów,
jeśli nie zachowamy w jedzeniu
umiaru. Zrównoważona dieta i powrót do aktywności fizycznej to
recepta zarówno na zgrabne ciało,
jak i dobrą kondycję psychiczną.
Powrót do sylwetki sprzed roku jest
możliwy, a wiosenna aura mobilizuje do pracy nad swoim ciałem.
Obserwując najnowsze tendencje
wśród Polaków, jesteśmy na dobrej
drodze ku pozytywnym zmianom.
Źródło: All Hands,
Joanna Ciastek
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Pożyczka 0,99% na 3 lata.*

Maszyny w wersji FIRST CLAAS.
Zbudowane opiniami klientów.
Na podstawie zebranych opinii klientów stworzyliśmy bogato wyposażone maszyny
w wersji FIRST CLAAS.
DISCO 32
FIRST CLAAS

DISCO 3200
FIRST CLAAS

VOLTO 65
FIRST CLAAS

Kupując maszyny w wersji FIRST CLAAS zyskujesz rabat
50% na pakiet wyposażenia obejmujący:

Kupując maszyny w wersji FIRST CLAAS zyskujesz rabat
50% na pakiet wyposażenia obejmujący:

Kupując maszyny w wersji FIRST CLAAS zyskujesz rabat
50% na pakiet wyposażenia obejmujący:

- Ograniczenie podnoszenia na uwrociach
- Zewnętrzna blacha pokosu
- Płozy ścieralne

- Hydrauliczna blokada transportowa
- Płozy ścieralne

- Dodatkowe zabezpieczenie zębów
- Koło kopiujące na TUZ

LINER 2700
FIRST CLAAS

ROLLANT 520 RC
FIRST CLAAS

VARIANT 460 RC
FIRST CLAAS

Kupując maszyny w wersji FIRST CLAAS zyskujesz rabat
50% na pakiet wyposażenia obejmujący:

Kupując maszyny w wersji FIRST CLAAS zyskujesz rabat
50% na pakiet wyposażenia obejmujący:

Kupując maszyny w wersji FIRST CLAAS zyskujesz rabat
50% na pakiet wyposażenia obejmujący:

- Hydrauliczne podnoszenie wirników
- Koło zapasowe z uchwytem

-

- Podbieracz z dociskiem rolkowym o szerokości 2.1m
- Układ centralnego smarowania
- Rozszerzone opcje w terminalu – podbieranie P/L

MPS – uchylny segment trzech walców w tylnej pokrywie pras
ROLLANT, który zapewnia dodatkowy nacisk na bele. Dzięki temu
balot obraca się od samego początku i jest zagęszczany już od 90
cm. W ten sposób można uzyskiwać mocno
zagęszczone baloty nawet przy wysokiej
prędkości jazdy.

claas.pl
Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. kodeksu cywilnego. Rabat na pakiet wyposażenia ważny do 30.06.2021.
Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu maszyny CLAAS.
*Finansowanie 0,99% na 3 lata przy określonym wkładzie własnym klienta, z uwzględnieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy. Opłata manipulacyjna 1% wartości netto maszyny. Niniejsza propozycja jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M 0,18%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec
zmianie. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS Financial Services SAS. Oferta finansowania ważna do 30.06.2021.
Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone. Mogą one obejmować elementy nienależące do wyposażenia standardowego.
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji.
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