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PROCAM CUP 2021

Przed nami już V jubile-
uszowa edycja największego 
turnieju piłkarskiego dla dzieci 
z małych miejscowości i wsi. 
Siedem turniejów eliminacyj-
nych, wielki finał w Ustce oraz 
nagroda główna w postaci wy-
jazdu na mecz Reprezentacji 
Polski. Emocji nie zabraknie.

To kolejna odsłona impre-
zy organizowanej przy współ-
pracy firm PROCAM Polska 
oraz BASF Polska. W ubiegłym 
roku ze względu na sytuacje 
epidemiczną w kraju rywali-
zacje sportową zastąpiły tre-
ningi poprowadzone przez 
znanych szkoleniowców, na 
czele z Marcinem Dorną tre-
nerem Reprezentacji Polski do 
lat 16. W tym roku zachowując 
wszelkie środki ostrożności, 
organizatorzy postanowili 
wrócić do pierwotnej idei, 
a więc turnieju piłkarskiego.

- Z niecierpliwością ocze-
kujemy na kolejną edycję 

naszego wspaniałego wyda-
rzenia. Bezsprzecznie możemy 
o nim mówić jako o najwięk-
szym turnieju piłkarskim dla 
dzieci z małych miejscowości 
i wsi. Na przestrzeni kilku lat 
nasz projekt zmobilizował już 
tysiące dzieci do rozwijania 
swoich sportowych zaintere-
sowań. Od samego początku 
ideą turnieju jest wspieranie, 
umożliwianie rozwoju i reali-
zacji pasji młodych ludzi z ob-
szarów wiejskich – wyjaśnia 
Michał Ciszak, prezes zarządu 
PROCAM Polska.

W zmaganiach o miano 
najlepszej drużyny V edycji 
turnieju PROCAM CUP udział 
wezmą 42 drużyny z całej Pol-
ski, a więc ponad tysiąc mło-
dych piłkarzy i piłkarek. Warto 
podkreślić, że w tym roku 
w rywalizacji udział wziąć 
mogą chłopcy z roczników 
2010 i młodsi oraz dziewczyn-
ki z roczników 2009 i młodsze, 

a zespoły mogą być męskie, 
żeńskie lub mieszane.

Tegoroczne turnieje elimi-
nacyjne odbędą się w Karlinie 
(woj. zachodniopomorskie), 
Gostyniu (woj. wielkopolskie), 
Środzie Śląskiej (woj. dolno-
śląskie), Ciechocinku (woj. ku-
jawsko-pomorskie), Ryjewie 
(woj. pomorskie), Łańcucie 
(woj. podkarpackie) oraz No-
wych Proboszczewicach (woj. 
mazowieckie). Wielki finał za-
planowany został na niedzielę 
29 sierpnia w nadmorskiej Ust-
ce. Nagrodą dla zwycięzców 
turnieju będzie tradycyjnie 
wyjazd na mecz piłkarskiej 
Reprezentacji Polski.

Podczas turnieju zorga-
nizowany zostanie również 
konkurs na najlepszy film vi-
deo lub najlepsze zdjęcie o te-
matyce „Praca rolnika teraz 
jeszcze cenniejsza”. Nagrody 
w tym konkursie ufundowa-
ła firma BASF Polska, będąca 

współorganizatorem wydarze-
nia od samego początku.

W środę 12 maja urucho-
miona została rejestracja do 
udziału w turnieju, która 
potrwa do 11 czerwca. Spo-
śród nadesłanych zgłoszeń 
wylosowanych zostanie 
42 uczestników piłkarskiej 
rywalizacji. Znaczący jest 
fakt, że w tym roku formuła 
turnieju rozszerzona została 
z 6 do 7 turniejów elimina-
cyjnych, a do wielkiego finału 
w Ustce awansują zwycięz-
cy poszczególnych turniejów 
eliminacyjnych oraz jedna 
z drużyna z drugiego miej-
sca, która uzyska największą 
liczbę punktów w turniejach 
regionalnych. W ubiegłym 
roku chętnych było niemal 
100 drużyn.

– Ogromne zainteresowa-
nie turniejem to dowód na to, 
że nasza idea ma sens. Chce-
my w ten sposób zaszczepiać 

w dzieciach z małych miej-
scowości i wsi miłość do 
sportu. Udział w naszym 
turnieju może być również 
przepustką do wspaniałej 
kariery piłkarskiej – mówi 
Artur Juszczyński, dyrektor 
sprzedaży w firmie BASF Pol-
ska. Dla wszystkich drużyn 
przygotowane zostaną kom-
pletne stroje piłkarskie, które 
przekazane zostaną drużynom 
na własność.

Przypomnijmy, że turniej 
PROCAM CUP to najwięk-
szy w Polsce turniej dla dzieci 
z małych miejscowości i wsi 
związany z projektem PZPN 
„Piłka Dla Wszystkich”.

W latach 2017-2020 w wy-
darzeniu udział wzięło blisko 
3500 młodych piłkarek i piłka-
rzy z całej Polski. Dotychczaso-
wymi zwycięzcami rywalizacji 
sportowej byli: UKS Giganci 
Radymno, LKS Korzenica 
i Sparta Sycewice. Patronat nad 
wydarzeniem sprawuje Polski 
Związek Piłki Nożnej. Tego-
roczne rozgrywki patronatem 
medialnym objął miesięcznik 
TopAgrar.

Regulamin turnieju - http://
procamcup.pl/regulamin/

Zgłoś drużynę - http://
procamcup.pl/wp-content/
uploads/2020/01/zglosze-
nie_PROCAM_CUP_2021.pdf

Harmonogram turnieju 
Procam Cup 2021
• 27 czerwca – Karlino (woj. 

zachodniopomorskie)
• 1 lipca – Krobia (woj. 

wielkopolskie)
• 3 lipca – Środa Śląska (woj. 

dolnośląskie)
• 12 lipca – Ciechocinek (woj. 

kujawsko-pomorskie)
• 14 lipca – Ryjewo (woj. 

pomorskie)
• 30 lipca – Łańcut (woj. 

podkarpackie)
• 1 sierpnia – Nowe Proboszcze-

wice (woj. mazowieckie)
• 29 sierpnia – Wielki Finał 

Ustka (woj. pomorskie)

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wracamy do gry!



2 czerwiec 2021 r. | Raport Rolny

Fabryczna ekspozycja

Na 10 hektarach i w dwóch 
halach firma prezentuje wszyst-
kie produkowane w 8 fabry-
kach Pronaru maszyny rolnicze, 
komunalne i recyklingowe, 
które na co dzień pracują już 
w ponad 70 krajach na sześciu 
kontynentach.

Uroczystość otwarcia 
Centrum, z uwagi na stan 

epidemiczny w kraju, miała 
charakter zamknięty. Uczest-
niczyli w mniej przedstawi-
ciele władz państwowych 
i samorządowych.

Symbolicznego otwarcia cen-
trum wystawowego poprzez 
przecięcie wstęgi dokonywali 
wicepremier Jarosław Gowin, 
marszałek Artur Kosicki, wo-
jewoda Bogdan Paszkowski 
oraz gospodarz uroczysto-
ści – prezes Pronaru Sergiusz 
Martyniuk, który podczas wy-
stąpienia przybliżył gościom 
innowacyjność idei stojącej za 

powołaniem do życia tak no-
woczesnej inwestycji.

Wicepremier Gowin, będący 
również ministrem rozwoju, pra-
cy i technologii wręczył Sergiu-
szowi Martyniukowi Odznakę 
Honorową „Za Zasługi dla Roz-
woju Gospodarki Rzeczpospoli-
tej”. Liczni pracownicy Pronaru 
zostali uhonorowani Medalami 
za Długoletnią Służbę (złotymi, 
srebrnymi i brązowymi) oraz 
wyróżnieni Odznaką Honorową 
„Zasłużony dla Rolnictwa”

Centrum Wystawowe PRO-
NAR składa się z dwóch części. 
Pierwszą tworzy ogromny plac, 
gdzie na ponad 10 hektarach 
ustawiono kilkaset maszyn, dru-
gą dwie hale poświęcone techno-
logii i komponentom. Wszystko 
w myśl sprawdzonej zasady: zo-
baczyć, dotknąć, kupić.

Źródło: Pronar
Opracowanie redakcyjnr: 
Jolanta Malinowska-Kłos

R A P O R T

DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH 
POD FOTOWOLTAIKĘ

m.zieminska@szromek.pl    
tel. 531-018-700

Firma Szromek PV Sp. z o.o. wydzierżawi ziemię. 
13 000 zł / hektar dzierżawionego gruntu.

Wymagana klasa gruntu od IV wzwyż.

Komunikat PHR
Dni Pola Nagradowice 2021 otwieramy 10 czerwca 2021.

Do 15 lipca 2021 będzie można umówić się z nami i spotkać 
na przygotowanych poletkach demonstracyjnych.

W programie:
Prezentacja odmian,

Rozmowy ze specjalistami,
Zwiedzanie nowoczesnego zakładu produkcji nasiennej.

Chęć odwiedzenia nas i zorganizowania wizyty prosimy zgłaszać na marketing@phr.pl.
Kolekcja jest zorganizowana przy Oddziale Produkcji Nasiennej w Nagradowicach.

Źródło: Poznańska Hodowla Roślin
Opracowanie redakcyjne: Jolanta Malinowska-Kłos

R E K L A M A

Pronar otworzył Centrum Wystawowe w Siemiatyczach.

Glifosat w UE
Proces regulacyjny dotyczą-

cy glifosatu angażuje eksper-
tów z całej Unii Europejskiej 
i jest prowadzony w oparciu 
o badania naukowe, w sposób 
transparentny.

W grudniu 2019 r. rozpoczę-
to nowy proces oceny substan-
cji czynnej glifosat na szczeblu 
Unii Europejskiej. Będzie on 
trwał około dwóch lat. To stan-
dardowa procedura, zgodnie 
z którą substancje czynne do 
ochrony roślin podlegają re-
gularnej ocenie. Obecna re-
jestracja glifosatu w UE jest 
ważna do 15 grudnia 2022 r.

Zgodnie z prawem UE, 
w trakcie ww. procesu zwykle 
jedno państwo członkowskie 
UE (tzw. Sprawozdawca) jest 
odpowiedzialne za nauko-
wą ocenę substancji czyn-
nej. W przypadku glifosatu, 
z uwagi na bardzo dużą liczbę 
badań naukowych, które nale-
ży ocenić, zdecydowano, aby 
jako Sprawozdawca pracowa-
ły wspólnie cztery państwa. 
Są nimi: Francja, Holandia, 
Szwecja i Węgry. Raport tych 
państw, działających jako Gru-
pa ds. Oceny Glifosatu (ang. 
Assessment Group on Glypho-
sate – AGG), spodziewany jest 
w czerwcu 2021 r.

Raport AGG będzie następ-
nie omawiany z ekspertami 
naukowymi z wszystkich pozo-
stałych państw członkowskich 

UE. Cały proces jest nadzoro-
wany przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA). Zostaną przeprowadzo-
ne również naukowe konsulta-
cje publiczne, podczas których 
każda zainteresowana osoba 
będzie mogła zabrać głos.

W wyniku opisanej powyżej 
procedury, Komisja Europejska 
sporządzi wniosek ustawo-
dawczy dotyczący zezwolenia 
na stosowanie glifosatu w UE. 
Ten wniosek zostanie następ-
nie poddany pod dyskusję i pod 
głosowanie w ramach Stałego 
Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, któremu prze-
wodniczy Komisja Europejska. 
W pracach Komitetu biorą udział 
eksperci regulacyjni ze wszyst-
kich państw członkowskich UE.

Informacje o postępach 
w procesie i składanej doku-
mentacji znajdują się na stronie 
www.glyphosate.eu, dostęp-
nej również w języku polskim. 
Upublicznienie tej dokumenta-
cji to realizacja zobowiązania 
Grupy Firm ds. Odnowienia 
Zezwolenia Glifosatu (ang. 
Glyphosate Renewal Group 
– GRG) w zakresie przejrzy-
stości procesu.

Jednocześnie Europej-
ska Agencja Chemikaliów 
(ECHA), odpowiadająca za 
zharmonizowaną klasyfika-
cję i oznakowanie substancji 
chemicznych, przeprowadzi 

w latach 2021-2022 swoją 
ocenę glifosatu.

Glifosat służy rolnikom nie 
tylko do skutecznego zwalcza-
nia chwastów, ale także do 
zmniejszania śladu środowi-
skowego i węglowego rolnic-
twa. Dobrym przykładem jest 
uprawa konserwująca, ogra-
niczająca orkę i pokrywająca 
glebę mulczem. Zmniejsza 
ona zużycie paliwa i emisję 
gazów cieplarnianych, a także 
skutkuje mniejszą erozją i za-
gęszczaniem gleby, pozwalając 
zachować jej wilgoć i zdrowie.

Glifosat, skutecznie i bezpiecz-
nie stosowany od ponad 40 lat, 
jest jednym z najlepiej przeba-
danych pestycydów na świecie. 
Na przykład w styczniu 2020 r. 
amerykańska Agencja Ochrony 
Środowiska (EPA) potwierdziła 
pozytywną opinię o bezpieczeń-
stwie glifosatu. Także Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żyw-
ności (EFSA), Europejska Agencja 
Chemikaliów (ECHA) oraz wio-
dące organy regulacyjne ochrony 
zdrowia w Niemczech, Australii, 
Korei Południowej, Kanadzie, 
Nowej Zelandii, Japonii i w wielu 
innych państwach potwierdzają 
bezpieczeństwo środków opar-
tych na glifosacie, pod warun-
kiem stosowania ich zgodnie 
z zaleceniami.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Status regulacyjny.

Komunikat Polskiego Związku 
Producentów Kukurydzy!

Jak potwierdziło wiele ba-
dań , ziarno kukurydzy jest nie 
tylko bardzo dobrą paszą dla 
zwierząt ale również z powo-
dzeniem stosowane w żywieniu 
ludzi,  przy stosunkowo jeszcze 
niskim spożyciu w Polsce. Ze 
względy na swój skład che-
miczny oraz wartości pokar-
mowe ziarno kukurydzy jest 
stosowane w wielu produktach 
spożywczych. Szczególne zna-
czenie ziarno kukurydzy ma 
w żywieniu dietetycznym oraz 
osób z uczuleniem na gluten. 
Produkcja żywności bezglute-
nowej oparta jest na bazie prze-
tworzonego ziarna kukurydzy.

W ostatnich latach postęp 
w hodowli odmian kukury-
dzy oraz zmiany klimatyczne 

spowodowały, że uprawa ku-
kurydzy w Polsce znacząco się 
rozwinęła, a wiele nowych 
odmian z powodzeniem jest 
uprawianych na cele przetwór-
stwa spożywczego. Uzyskiwa-
ne plony oraz wysoka jakość 
ziarna gwarantują rolnikom 
korzyści ekonomiczne.

W celu popularyzacji i wzro-
stu spożycia produktów z udzia-
łem ziarna kukurydzy Polski 
Związek Producentów Kuku-
rydzy wystąpił w inicjatywą 
prowadzenia kampanii promu-
jącej spożycie ziarna kukurydzy. 
Kampania ta jest prowadzona 
pod hasłem „Uprawa i wyko-
rzystania ziarna kukurydzy 
dla celów spożywczych” przy 
wsparciu finansowym Funduszu 

Promocji Ziarna Zbóż i Przetwo-
rów Zbożowych . W ramach tej 
promocji odbywają się  liczne 
spotkania, szkolenia, warsztaty, 
ukazują się na ten temat pu-
blikacje. Najbliższa promocja 
przetworów kukurydzianych po-
łączona z prelekcją nt. wartości 
spożywczej ziarna kukurydzy 
odbędzie się w Kujawsko-Po-
morskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego w Minikowie 
w dniach 19-29 czerwca podczas 
„Krajowych Dni Pola” ,na któ-
re zainteresowanych rolników 
,a przede wszystkim konsumen-
tów, zapraszają PZPK, K-PODR 
Minikowo.

Źródło: Polski Związek 
Producentów Kukurydzy

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zgodnie z przyjętą strategią ORLEN2030

Spółka ANWIL, należąca 
do Grupy ORLEN, rozwija 
współpracę ze startupami 
w ramach programów akce-
leracyjnych. Efektem tych dzia-
łań będzie wdrażanie i rozwój 
innowacyjnych rozwiązań, 
zgodnie z przyjętą strategią 
ORLEN2030.

Włocławski ANWIL bierze 
udział w programie INDU-
STRY LAB, współfinansowa-
nym ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój na lata 
2014-2020 oraz w programie 
akceleracyjnym afiliowanym 
przez Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) - Enter-
prise Forum Central & Eastern 
Europe.

Spółka zakończyła już re-
alizację pierwszego etapu 
programu akceleracji - IN-
DUSTRY LAB.

Spośród nadesłanych zgło-
szeń, wybrano ofertę startu-
pu LUBINUS INTERACTIVE, 
którego rozwiązanie odpowia-
da na określone przez ANWIL 
wyzwanie technologiczne 
w zakresie rolnictwa precy-
zyjnego. W marcu br. projekt 
wszedł w fazę postakceleracyj-
ną, w ramach której startup 
wspólnie z ANWILEM będzie 
prowadził prace umożliwiające 
rozwój tej technologii do po-
ziomu pozwalającego na ocenę 
jej komercyjnego potencjału.

Z kolei w ramach programu 
akceleracyjnego, organizowa-
nego przez Akcelerator MIT 

Enterprise Forum Central & 
Eastern Europe, ANWIL, jako 
odbiorca technologii, uczest-
niczył w międzynarodowym 
spotkaniu networkingowym. 
Zgromadziło ono blisko 
150 uczestników z 18 krajów, 
zarówno przedstawicieli staru-
pów, jak i firm poszukujących 
innowacyjnych rozwiązań. 
Podczas wydarzenia eksperci 
ANWILU odpowiadali na py-
tania startupów zainteresowa-
nych potencjalną współpracą, 
a także uczestniczyli w rozmo-
wach dotyczących zarówno 
rozwiązań typowo technolo-
gicznych, jak i wsparcia pro-
cesów okołoprodukcyjnych.

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

ANWIL rozwija innowacyjne projekty.
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Dni Pola DANKO

Komunikat Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów

Radzimy m.in. jak powinny 
być uregulowane kwestie ceny, 
terminów płatności, siły wyż-
szej, kontroli jakości czy wypo-
wiedzenia kontraktu.

– Prezes UOKiK od kilku lat 
może interweniować w przy-
padku wykorzystywania prze-
wagi kontraktowej dużych 
podmiotów na rynku rolno-spo-
żywczym. W oparciu o doświad-
czenie Urzędu podpowiadamy 
rolnikom przed rozpoczęciem 
procesu produkcyjnego, co po-
winna zawierać właściwie skon-
struowana i korzystna dla nich 
umowa na dostawę produktów. 
Pisemne zabezpieczenie intere-
sów dostawców jest szczególnie 
ważne ze względu na specyfikę 
rynku, niezwykle wrażliwego 
na czynniki zewnętrzne, takie 
jak np. warunki atmosferyczne 
– mówi Prezes UOKiK Tomasz 
Chróstny.

Cena
Najważniejsza dla rolników 

jest oczywiście cena, jaką otrzy-
mają za dostarczone produkty. 
Powinna być ona jasno określo-
na w umowie. Oprócz wska-
zania konkretnej kwoty mogą 
zostać podane również kryteria 
ustalania należności. Co istotne, 
nie może być tu dowolności – 
strony powinny jasno określić, 
w oparciu o jakie zasady cena 
będzie obliczona. Mogą rów-
nież wskazać cenę minimalną, 
która będzie zabezpieczeniem 
dla dostawcy.

Termin płatności
Istotny jest czas zapłaty. 

Rolnicy powinni mieć świado-
mość przepisów prawa w tym 
zakresie. Podstawowy termin 
płatności nie powinien prze-
kroczyć 30 dni. Strony mogą 
umówić się, że zapłata nastąpi 
w ciągu 60 dni - jest to jednak 

maksymalny okres, wynikający 
z obowiązujących przepisów. 
W interesie dostawców jest jed-
nak, aby jak najszybciej otrzy-
mać należność, dlatego mogą 
negocjować wprowadzenie krót-
szych terminów, np. 14 dni lub 
nawet mniej.

Dostawy
Strony umowy powinny rów-

nież uregulować sprawę dostaw 
produktów i ich harmonogramu. 
Będzie to korzystne zarówno 
dla rolnika, jak i nabywcy, po-
nieważ pozwoli im zaplanować 
swoje działania produkcyjne. 
Umowa powinna zawierać naj-
późniejszy termin, do kiedy 
kontrahenci ustalają dostawę, 
a także możliwości i warunki 
jego zmiany.

Kontrola jakości
Dostawa produktów rolno-

-spożywczych musi być zgodna 
z przepisami w zakresie stoso-
wania środków ochrony roślin. 
Rolnicy muszą pamiętać, że na-
bywca ma prawo skontrolować, 
czy dostarczony towar nie jest 
wadliwy. Może to zrobić w swo-
im laboratorium lub zlecając 
to podmiotom zewnętrznym, 
ponosząc przy tym koszt ba-
dań. Ich wynik powinien jed-
nak podlegać weryfikacji na 
wniosek dostawcy przez pod-
miot zewnętrzny. Koszt tego 
badania powinna pokrywać 
strona, dla której wyniki będą 
niekorzystne.

Siła wyższa
Interesy dostawcy powinny 

być chronione, jeśli proces pro-
dukcji zostanie zakłócony przez 
wystąpienie zjawisk niezależ-
nych od niego. Umowa powin-
na wskazywać, jakie zdarzenia 
strony uznają za przypadki siły 
wyższej, a także sposób postę-
powania, jeśli one wystąpią.

Co ważne, nie można wy-
magać, aby rolnik zgłaszał 
wystąpienie siły wyższej 
w trakcie trwania tego zda-
rzenia. W pierwszej kolejności 
powinien usunąć skutki np. po-
wodzi czy wichury oraz zadbać 
o bezpieczeństwo swoje, rodziny 
oraz upraw. Terminy na poin-
formowanie o wystąpieniu siły 
wyższej i inne obowiązki z tym 
związane powinny być zatem 
przewidziane tak, aby dostaw-
ca nie stawał przed dylematem 
„ratować czy zgłaszać”.

Kary umowne
Kary umowne powinny być 

rozsądnie ustalone i przysługi-
wać obu stronom symetrycznie, 
jeżeli kontrahent nie wypełni 
swoich zobowiązań. Zarów-
no dostawca, jak i nabywca, 
mogą odczuwać negatywne 
konsekwencje niezrealizowa-
nia umowy przez drugą stronę. 
Dlatego tak istotne jest, aby kary 
umowne były zastrzeżone na 
rzecz każdego z kontrahentów.

Wypowiedzenie
Strony mogą przewidzieć 

rozwiązanie umowy przez któ-
rąkolwiek z nich za wypowie-
dzeniem lub natychmiastowo. 
Jeżeli kontrakt jest zawarty na 
czas określony np. na sezon, to 
jego wypowiedzenie wymaga 
wprowadzenia do umowy od-
powiedniej klauzuli, która będzie 
przewidywała taką możliwość. 
Kontrahenci mogą ustalić w niej 
okoliczności, których wystąpienie 
uprawnia jedną z nich do wypo-
wiedzenia umowy. Mają przy tym 
pełną dowolność ustalenia tych 
przesłanek. Mogą one dotyczyć 
rozwiązania umowy zarówno 
za wypowiedzeniem, jak i bez.

W przypadku umowy na czas 
nieokreślony, strony mogą ją 
wypowiedzieć w każdej chwili 

z zachowaniem wskazanego 
okresu wypowiedzenia. Do 
rozważenia jest  wprowadzenie 
konieczności zapłacenia kary 
umownej przez kontrahenta, 
który wypowiedział kontrakt 
niedługo przed dostawą, po-
nieważ stawia to jego partnera 
handlowego w trudnej sytuacji.

Kontrahenci mogą również 
wprowadzić do umowy prawo 
odstąpienia od niej w określo-
nym terminie. Jest to zabezpie-
czenie dla stron, które mogą 
w tym czasie zastanowić się, czy 
faktycznie chcą realizować umo-
wę w opisanym zakresie. Termin 
na odstąpienie nie powinien być 
zbyt długi, aby nie powodować 
nieuzasadnionej niepewności 
między stronami co do konty-
nuowania współpracy.

Podsumowanie
- Dostawca i nabywca po-

winni po przeczytaniu umowy 
znać swoje prawa i obowiązki. 
Niezwykle istotne jest również, 
aby były one równe dla rolni-
ka i jego kontrahenta, np. prze-
twórcy owoców czy podmiotu 
skupowego. Jeżeli duży przedsię-
biorca proponuje skorzystanie 
z gotowego wzorca umowy, to 
powinien on zostać sformuło-
wany tak, aby jego mniejszy 
partner handlowy nie był po-
krzywdzony treścią kontraktu 
– mówi Prezes UOKiK Tomasz 
Chróstny.

UOKiK przypomina również, 
że sprawami związanymi z obo-
wiązkiem zawarcia pisemnej 
umowy nabycia produktów 
rolnych od rolników zajmuje 
się Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa.

Źródło: www.uokik.gov.
pl Komunikat Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

R E K L A M A

DANKO Hodowla Roślin 
sp. z o.o. organizuje w dniach: 
17. czerwca w Szelejewie ( 
z firmą Syngenta) i 23 czerw-
ca w Sobiejuchach - dni pola.

Na poletkach demonstracyj-
nych zaprezentowana będzie 
kolekcja najnowszych odmian 
DANKO a także te już znane 
i wypróbowane.

Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia nas w tych ter-
minach. Będziemy oczekiwać 
Państwa na polach ZNR Szele-
jewo i ZNR Sobiejuchy.

Oczywiście spotkania odbywać 
się będą z zachowaniem obowią-
zującego reżimy sanitarnego.

Źródło: DANKO
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Innowacyjne odmiany Dekalb
Rzepak to jedno z kluczo-

wych źródeł oleju jadalnego na 
świecie i najważniejsza roślina 
oleista w Polsce. Bayer w roz-
woju oferty dla tego segmen-
tu skupia się na dostarczeniu 
polskim rolnikom odmian 
o bardzo wysokim i stabil-
nym poziomie plonowania, 
znakomitej zimotrwałości oraz 
o podwyższonej odporności 
na pękanie łuszczyn i osypy-
wanie się nasion. Wynika to 
z przekonania, że czynnikiem 
decydującym o sukcesie upra-
wy rzepaku, na który mamy 
pełen wpływ, jest wybór od-
powiedniej odmiany, odpornej 
na warunki klimatyczno-po-
godowe oraz choroby upraw 
charakterystyczne dla danego 
regionu.

W sezonie 2021 Bayer pre-
zentuje dalsze etapy rozwoju 
odmian mieszańcowych rze-
paku ozimego: DK Excited 
i DK Exima – zarejestrowa-
nych w roku ubiegłym i przy-
jętych z dużym zadowoleniem 
rolników – oraz wprowadza 
kolejne innowacje: DK Plasma 
i DK Immortal CL, rozsze-
rzając i różnicując portfolio 
marki Dekalb. Eksperci Bayer 
dzielą się również szczegółami 
dotyczącymi innowacyjnych 
zapraw nasiennych Buteo Start 
oraz Scenic Gold, które za-
pewniają nasionom ochronę 
przed szkodnikami i choro-
bami grzybowymi. Odmia-
ny z portfolio marki Dekalb 
są zróżnicowane pod wzglę-
dem najważniejszych cech 
użytkowych. Każdy rolnik, 

w zależności od warunków 
glebowo-klimatycznych, stoso-
wanej technologii i dostępne-
go parku maszynowego, może 
wybrać produkt spełniający 
indywidualne wymagania, 
zwiększając swoje szanse na 
otrzymanie większych plonów.

Odmiana DK Excited – re-
kordowa zawartość tłuszczu 
w nasionach

Nowa odmiana mieszań-
cowa łączy w sobie bardzo 
wysoki potencjał plonowa-
nia z bardzo wysokim pozio-
mem zaolejenia. W ramach 
Doświadczeń Rejestrowych 
COBORU w zakresie bardzo 
wysokiego potencjału plo-
nowania: w 2019 DK Exci-
ted osiągnęła 126% wzorca 
(4,83 t/ha), natomiast średnia 
z lat 2018-2019 to 119% wzor-
ca (4,64 t/ha).

Wyróżniającymi się cechami 
tej odmiany są tolerancja na 
wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) 
oraz bardzo dobra tolerancja 
na suchą zgniliznę kapustnych 
(gen RLM-7).

DK Excited łączy w sobie 
także cechy doskonałego wi-
goru jesiennego oraz bardzo 
dobrej zimotrwałości, które zo-
stały już potwierdzone w pol-
skich warunkach uprawowych. 
Dzięki  tym cechom odmiana 
lepiej znosi ataki szkodników, 
takich jak pchełki, śmietka ka-
puściana czy gnatarz rzepako-
wiec. Wykazuje też wysoką 
tolerancję na wyleganie oraz 
podwyższoną odporność na 
pękanie łuszczyn i osypywanie 
się nasion.

Odmiana DK Exima, to 
średniowczesna odmiana 
mieszańcowa marki Dekalb 
o bardzo wysokim poten-
cjale i bardzo dobrej stabil-
ności plonowania. Zalety te 
potwierdzają wyniki Do-
świadczeń Rozpoznawczych 
COBORU (112% i 118% plonu 
wzorca odpowiednio w roku 
2020 i 2019). Wyróżnia się 
również bardzo wysoką zawar-
tością tłuszczu w nasionach.

Cechą charakterystyczną 
DK Exima jest doskonała 
zimotrwałość.

DK Exima posiada zdolność 
do utrzymywania wysokich 
plonów w różnych warun-
kach uprawowych. Niezwykle 
ważną zaletą jest także bardzo 
dobra tolerancja na suchą zgni-
liznę kapustnych (gen RLM-7), 
zgnilizę twardzikową oraz wer-
ticiliozę, potwierdzona zarów-
no badaniami wewnętrznymi, 
jak i oficjalnymi badaniami 
COBORU.

DK Expectation, to kolejna 
odmiana tolerancyjna na wi-
rusa żółtaczki rzepy. Oprócz 
kompletu cech typowych dla 
rzepaków Dekalb, wyróżnia się 
efektywnym wykorzystaniem 
azotu, nawet w stresowych wa-
runkach uprawowych. Rzepak 
DK Expectation radzi sobie 
wyjątkowo dobrze w takich 
warunkach – na niedobór 
azotu reaguje praktycznie 
niezauważalnie.

DK Plasma – nowa śre-
dniowczesna odmiana spe-
cjalna o wysokim poziomie 
plonowania i bardzo wysokiej 

zawartości tłuszczu w nasio-
nach, o którą wzbogacone zo-
staje porfolio Dekalb w ofercie 
prezentowanej po raz pierw-
szy w sezonie 2021. Odmia-
na charakteryzuje się bardzo 
dobrym wigorem jesiennym 
oraz bardzo dobrą zimotrwa-
łością. Wysoka tolerancja na 
wyleganie oraz podwyższo-
na odporność na pękanie 
łuszczyn i osypywanie się 
nasion to jej dodatkowe atu-
ty. Posiada również doskonałą 
tolerancję na suchą zgniliznę 
kapustnych i jest innowacyjną 
odmianą Dekalb z „podwój-
ną” tolerancją na tę chorobę, 
warunkowaną genami RLM-
7 i RLM-3. Kiłotolerancyjna 
odmiana DK Plasma reko-
mendowana jest do uprawy 
na glebach porażonych kiłą 
kapusty.

DK Immortal CL charak-
teryzuje się bardzo wysokim 
poziomem plonowania oraz 
wysoką zawartością tłuszczu 
w nasionach, bardzo dobrym 
wigorem jesiennym oraz do-
skonałą zimotrwałość. Wyróż-
nia ją innowacyjna kombinacja 
cech – zalety technologii Cle-
arfield® połączono z bardzo 
pożądaną przez plantatorów 
rzepaku tolerancją na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV). Od-
miana jest odporna na substan-
cję czynną Imazamox, która 
pozwala na łatwą i skuteczną 
kontrolę chwastów w uprawie 
rzepaku ozimego. DK Im-
mortal CL to nowość, która 
osiąga istotnie wyższe plony 
od starszych odmian Dekalb 

przeznaczonych do produkcji 
w technologii Clearfield®.

Scenic Gold i Buteo Start 
– dla mocnej ochrony

Do uzyskania wysokich plo-
nów rzepaku niezbędne jest 
także właściwe prowadzenie 
plantacji oraz zastosowanie 
prawidłowej ochrony przed 
szkodnikami. Dlatego odmia-
ny Dekalb zostaną zaprawione 
Scenic Gold dla zapewnienia 
ochrony przed chorobami 
grzybowymi. Będą chronio-
ne również przed szkodnika-
mi innowacyjnym produktem 
Buteo Start. Dzięki takiemu 
innowacyjnemu podejściu 
nasiona rzepaku otrzymują 
podwójną ochronę już na sa-
mym początku.

Scenic Gold – zaprawa fun-
gicydowa, chroniąca rzepak 
ozimy i jary przed chorobami, 
występującymi we wczesnym 
okresie rozwoju roślin. Staran-
nie dobrany skład preparatu 
– połączenie dwóch substancji 
aktywnych: fluopilkolidu i flu-
oksastrobiny – daje szerokie 
spektrum zwalczania chorób 
grzybowych. Zakres działania 
preparatu obejmuje: zgorzele 
siewek (powodowane przez 
grzyby Phoma lingam, Alter-
naria spp, Rhizoctonia solani), 
suchą zgniliznę kapustnych, 
czerń krzyżowych i mączniaka 
rzekomego krzyżowych. Scenic 
Gold wykazuje dwa mecha-
nizmy działania: aktywność 
układową i wgłębną.

Buteo Start, to innowacyj-
na zaprawa w ochronie roślin 
rzepaku przed kluczowymi 

szkodnikami wczesnego okresu 
rozwoju. W zakresie rejestra-
cji środka znajdują się pchełki 
ziemne, pchełka rzepakowa 
oraz śmietka kapuściana. 
Buteo Start spełnia wysokie 
europejskie standardy bez-
pieczeństwa środowiska, 
uwzględniając wszystkie owa-
dy pożyteczne, nie tylko za-
pylacze. Zarówno Buteo Start, 
jak i Scenic Gold zostały prze-
testowane co do możliwości 
przechowywania, wykazując 
brak znaczącego opóźnienia 
wschodów lub obsady na od-
mianach testowanych krótko 
po zaprawianiu oraz po roku 
przechowywania.

– Końcowy wynik produk-
cji rolnej uzależniony jest od 
wielu czynników. Kluczowy 
jest z pewnością wybór odpo-
wiedniej odmiany do uprawy. 
Przed podjęciem tej ważnej 
decyzji warto przeanalizować 
cechy poszczególnych odmian 
i zastanowić się, które z nich są 
dla nas najważniejsze, dopaso-
wane do warunków klimatycz-
no-glebowych i technologii 
produkcji. Zespół Bayer Crop 
Science dba o to, aby oferta 
odmian rzepaku ozimego 
Dekalb była na tyle szeroka 
i zróżnicowana, by każdy rol-
nik mógł zapewnić uprawom 
najwyższy poziom zdrowot-
ności i bezpieczeństwa, a co 
za tym idzie – wysokie plony 
– podsumowuje Iwona Krych-
-Stec, Head of Marketing Crop 
Science, Bayer Polska.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Partnerstwo dla sukcesu w uprawie rzepaku.

Kiła kapusty
Zwalczanie chorób jest bar-

dzo istotnym aspektem współ-
czesnej agrotechniki rzepaku. 
Każdy rok charakteryzuje inny 
przebieg warunków pogodo-
wych i nie zawsze są widoczne 
te same problemy. Hodowla 

odpornościowa szybko się 
jednak rozwija i dostępne są 
już odmiany tolerancyjne na 
wybrane choroby. Jedną z nich 
jest kiła kapusty.

Z kiłą kapusty polscy rol-
nicy mierzą się od niedawna. 

Zakłada się, iż rozprzestrzenia-
niu się tej choroby sprzyjała 
powódź z 1997 roku. Zalany 
został ogromny obszar kra-
ju, a woda naniosła zarodniki 
przetrwalnikowe, które czeka-
ły na żywiciela (w uśpieniu 
mogą one przeczekać nawet de-
kadę). Zarodniki tego patogenu 
mają pływki, dzięki którym 
bardzo sprawnie rozprzestrze-
niają się w wilgotnej glebie. 
Największe nasilenie kiły ka-
pusty występuje w północnej 
części Polski, ale w ostatnich 
latach problem ten pojawił się 
również w innych częściach 
kraju. Szczególnie zagrożo-
ne są stanowiska z cięższymi 
glebami, o niskim odczynie 

i nieuregulowanych stosun-
kach wodnych.

Kiła kapusty jest wywoły-
wana przez pasożytniczego 
pierwotniaka Plasmodiopho-
ria brassicae i poraża wiele 
gatunków roślin rolniczych, 
warzyw i chwastów z rodziny 
kapustowatych. Jest nazywana 
chorobą „złego płodozmianu”, 
gdyż występuje przede wszyst-
kim w miejscach intensywnej 
uprawy roślin kapustowatych 
w uproszczonym płodozmianie 
i monokulturze. Kiły kapusty 
nie można niestety zwalczać 
chemicznie. Najważniejszym 
elementem walki z tą choro-
bą jest przestrzeganie zasad 
prawidłowego zmianowania. c.d. art. na str. 6Kiła kapustyOdpowiednio zbudowany korzeń
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696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

Przedstawiciele regionalni:

99-307 Strzelce, 
ul. Główna 20
Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelcewww.hr-strzelce.pl

Kup 3 j.s. odmian
HR STRZELCE a otrzymasz 
jeden z 1000 profesjonalnych 
zestawów do monitoringu 
szkodników rzepaku*

UWAGA!

Promocja obowiązuje do 
wyczerpania zapasów

* szczegóły na www.hr-strzelce.pl/promocja

Wysoka zimotrwałość

 Tolerancja na suszę

Pierwsza w Polsce
odmiana populacyjna
z genem odporności na TuYV

Najwyżej plonująca odmiana
populacyjna w doświadczeniach
rejestrowych COBORU 2019-2020

Doskonała zimotrwałość

Niskie wymagania glebowe

Wysokie plony w całym kraju

115% wzorca
(PDO COBORU  2019)

Nr 1 plonowania w 2019
wśród odmian populacyjnych

Plonuje lepiej niż połowa odmian
mieszańcowych w Polsce!

OFERTA ODMIANOWA 2021 Do agrotechnicznych metod 
przeciwdziałania występowaniu 
kiły zalicza się także efektywną 
walkę z samosiewami rzepaku 
po żniwach i skuteczną elimi-
nację chwastów z rodziny krzy-
żowych, które są żywicielami 
dla tego pierwotniaka. Należy 
także pamiętać, by nie stosować 
obornika od zwierząt skarmia-
nych paszą przygotowaną z po-
rażonych roślin. W regionach, 
w których występuje ta choro-
ba, nie powinno się przyśpie-
szać terminu siewu rzepaku. 
Patogen wywołujący chorobę 

bardzo łatwo przemieszcza się 
pomiędzy polami wraz z wodą 
oraz na narzędziach i maszy-
nach rolniczych.

Siła reakcji roślin na infekcję 
patogenu w pewnej części jest 
cechą odmianową, określaną 
mianem „polowej tolerancji”, 
która zależy od zespołu cech 
i uwarunkowań fizjologicznych 
danej odmiany. Najprostszym 
i najefektywniejszym sposo-
bem na utrzymanie produkcji 
rzepaku na zainfekowanych 
polach jest uprawa odmian 
tolerancyjnych na kiłę kapusty.

Przykładem takiej odmiany 

jest DK Plasma. To nowa, śre-
dniowczesna odmiana mieszań-
cowa. Cechuje ją wysoki poziom 
plonowania, bardzo wysoka za-
wartość tłuszczu w nasionach, 
dobry wigor jesienny oraz bardzo 
dobra zimotrwałość. Charak-
teryzuje ją również doskonała 
tolerancja na suchą zgniliznę ka-
pustnych (warunkowaną genami 
RLM-7 i -3) oraz podwyższona 
odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion. Współ-
czesne odmiany tolerancyjne nie 
ustępują już plennością trady-
cyjnym hybrydom.

Kiła kapusty staje się coraz 

większym zagrożeniem na tere-
nie całego kraju. To już nie jest 
choroba, która występuje lokal-
nie. Prowadzi do stopniowego 
obniżenia poziomu plonowania 
i w efekcie uniemożliwia uprawę 
rzepaku i warzyw kapustowa-
tych w wielu rejonach Polski. 
Uprawa odmian tolerancyjnych 
jest jednym ze sposobów ra-
dzenia sobie z tym problemem.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

c.d. art. ze str. 4

Bezpieczna desykacja rzepaku przed omłotem

Okres poprzedzający żni-
wa to bardzo intensywny czas 
dla plantatorów, gdyż w tym 
ostatnim etapie, rośliny rze-
paku mogą wymagać „po-
mocy” ze strony plantatora. 
Mowa oczywiście o zabiegu 
zwanym desykacją czyli che-
micznym dosuszaniu, który 
ułatwia i przyśpiesza zbiór, 
a nierzadko ogranicza straty 
plonów wynikające z wystąpie-
nia niekorzystnych warunków 
wilgotnościowych czy pojawie-
nia się, tzw. zachwaszczenia 
wtórnego.

Desykacja rzepaku ozime-
go jeszcze do niedawna była 
uważana przez plantatorów za 
zabieg obowiązkowy. Jednak 
od kilku lat traktowana jest ra-
czej jako zabieg interwencyjny, 
który powinien być stosowany 
tylko wtedy, jeżeli wystąpią na 
plantacji określone warunki. 
Dlatego desykanty dopuszcza 
się do zastosowania na plan-
tacji rzepaku lub jej części 
w następujących sytuacjach: 
w momencie wystąpienia du-
żego nasilenia występowania 
chwastów uniemożliwiających 
zbiór (tzw. zachwaszczenie 
wtórne) lub gdy stan uprawy 
lub warunki pogodowe są 
niestabilne (susza, a potem 
ulewne deszcze lub odwrot-
nie), przez co zakłóca się jed-
noczesne osiągnięcie w sposób 
naturalny przez rzepak, fazy 
dojrzałości technicznej, nie-
zbędnej do przeprowadzenia 
zbioru kombajnem.

Zalety i wady
Desykacja w sposób bezpo-

średni wpływa na  przygoto-
wanie plantacji do zbioru, 
gdyż przyśpiesza i wyrównu-
je proces dojrzewania nasion 
oraz ułatwia pracę kombajnu 
podczas zbioru. Ponadto za-
bieg ten w ostatnim miesiącu 

wegetacji może w sposób po-
średni ograniczać porażenie 
łuszczyn przez niektóre cho-
roby grzybowe czy ograniczyć 
zachwaszczenie wtórne, po-
jawiające się w późniejszym 
okresie na polu. Dzięki temu 
zabiegowi stanowisko pod 
rośliny następcze bywa naj-
częściej „czystsze” w porów-
naniu do plantacji, na której 
nie stosowano desykantów.

Należy jasno też powiedzieć, 
że zabieg ten oprócz niewąt-
pliwych zalet ma również 
i swoje wady, np. dodatkowe 
koszty wynikające ze stoso-
wania desykanta, czy ryzyko 
wystąpienia pozostałości s.cz. 
środka desykującego. Dlatego 
należy jasno powiedzieć, że 
desykację plantatorzy powinni 
stosować tylko w wyjątkowych 
sytuacjach (opisanych powy-
żej) z zachowaniem środków 
ostrożności zapisanych w kar-
cie charakterystyki, a nie jako 
coroczną praktykę.

Kiedy desykować?
Przyjmuje się, że zabieg 

środkiem desykującym powi-
nien zostać wykonany w okre-
sie, kiedy około 70% łuszczyn 
przebarwiło się już na kolor 
żółto-seledynowy a wilgotność 
nasion (mierzona wilgotno-
ściomierzem) spada poniżej 
30%, a ich barwa jest czer-
wonobrązowa. Najlepszą porą 
do przeprowadzenia desykacji 
są wczesne godziny ranne lub 
późne godziny popołudniowe, 
ponieważ o tej porze łan rze-
paku wykazuje odpowiedni 
turgor, co w znacznym stopniu 
może pomóc ograniczyć straty 
spowodowane przez przejazdy 
opryskiwaczem. W przypad-
ku rzepaku plantatorzy wy-
konujący zabieg dosuszania 
powinni pamiętać również 
i o tym, że sama desykacja 

powoduje jedynie obniżenie 
wilgotności nasion, natomiast 
w bardzo niewielkim stopniu 
ogranicza zjawisko osypy-
wania. Pamiętajmy, również 
i o tym, że termin stosowania 
musi uwzględnić okres karen-
cji, który wynosi zazwyczaj 
7-14 dni, od momentu zasto-
sowania środka desykujące-
go. Dlatego aby uzyskać pełny 
efekt dosuszania roślin rze-
paku z zachowaniem dobrej 
praktyki rolniczej, zaleca się 
zbiór kombajnem po upływie 
około 14-21 dni od terminu 
wykonania oprysku.

Czym desykować ?
Jedyną substancją czynną za-

rejestrowaną do desykacji plan-
tacji rzepaku ozimego (ale nie 
nasiennego) jest glifosat, który 
stanowi składnik 4 herbicydów, 
tj. Agenor 450 SL (w dawce 2,5 l/
ha), Cordian 450 SL (w dawce 
2,5 l/ha), Dominator HL 480 SL 
(w dawce 2,25-3,0 l/ha) oraz 
Roundup TransEnergy 450 SL 
(w dawce 1,5-3,2 l/ha).

Glifosat nie jest typowym 
desykantem, przeznaczony jest 
głównie do nieselektywnego 
zwalczania chwastów (głów-
nie rocznych, w mniejszym 
stopniu wieloletnich), jednak 
ze względu na działanie wy-
suszające i zadawalający koszt 

jednostkowy, stosowany jest 
również do desykacji. Pierw-
sze objawy działania środka 
(zasychanie) są widoczne już 
po upływie około 5-7 dni od 
momentu wykonania zabie-
gu. Całkowite zasychanie 
roślin następuje po kolejnych 
7-10 dniach. Wysoka tempera-
tura oraz silne nasłonecznienie 
znacznie przyspieszają działa-
nie glifosatu. Należy pamiętać 
jednak o tym, że nie może być 
on stosowany na rośliny mo-
kre i nie później niż na kilka 
godzin przed spodziewanym 
opadem deszczu. Poza właści-
wościami dosuszającymi, gli-
fosat jako jeden z nielicznych 
środków bardzo dobrze eli-
minuje również zachwaszcze-
nie wtórne, pojawiające się na 
plantacji rzepaku.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Tylko jako zabieg interwencyjny w szczególnych przypadkach.

R E K L A M A
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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

W sezonie 2021 
OSEVA POLECA  
SILICIANA  
FAO 140 Najwczesniejsza 
i najwydajniesza - ponad 60% 
s.m. kolb w plonie suchej masy

CEFOX   
FAO 230  Nowość z najwyższą 
koncentracją energii

BRINGA 
FAO 240  Źródło wczesności 
i jakości plonu

OPCJA  
FAO 240  Optymalna OPCJA 
do wyboru

OP MAURRA 
FAO 240 Pełna wigoru

CELONG 
FAO 250 We wszystkim dobry 
ale 
w ziarnie NAJLEPSZY

IS AVENTIS
odporny na suszę, wysoki 
i stabilny plon z niskim udzia-
łem łuski

LAJMA
bardzo wczesna, nawet 4 
tony/ha przy 40% białka i 22% 
tłuszczu  

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 WIL-
GOTNE i ZALEWOWE".TR
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R E K L A M A

Dolistne dokarmianie 
pszenicy ozimej

W przypadku pszenicy ja-
kościowej bardzo ważne jest 
otrzymanie jak najlepszych 
parametrów ziarna, które 
decydują o jego przydatności 
w przemyśle. Staje zatem ko-
nieczne dobranie takich metod 
uprawy oraz zbilansowanego 
nawożenia, aby jakość ziarna 
była na możliwie najwyższym 
poziomie.

Nawożenie zbóż to decydu-
jący czynnik mający wpływ 
na rozwój roślin.

W przypadku pszenicy naj-
ważniejszym pierwiastkiem 
plonotwórczym jest azot. 
Niestety bardzo szybko prze-
mieszcza się on w głąb profi-
lu glebowego i konieczne jest 
dzielnie dawki na dwie lub 
nawet trzy części, tak aby 
zapewnić dostępność tego 
pierwiastka w każdej fazie 
rozwojowej. Brak azotu ozna-
cza bowiem redukcję plonu, 
a także pogorszenie wartości 
technologicznej ziarna. Co 
w kolejnym etapie decyduje 

o jego wykorzystaniu w prze-
myśle. W przypadku pszenicy 
paszowej z reguły stosujemy 
ten pierwiastek w dwóch daw-
kach, natomiast przy produkcji 
ziarna jakościowego w trzech 
dawkach.

Pierwsza dawka azotu za-
stosowana wiosną stymuluje 
zboża do rozpoczęcia krze-
wienia, a także uzyskania 
odpowiedniej ilości źdźbeł 
kłosonośnych. W fazie strzela-
nia w źdźbło stosuje się drugą 
dawkę tego pierwiastka, gdzie 
warunkuje ona ilość ziaren 
w kłosie oraz długość kłosa. 
Z kolei trzecia dawka azotu ma 
na celu wydłużenie działania 
aparatu asymilacyjnego, który 
pozwala pszenicy zwiększyć 
masę 1000 ziaren (wpłynąć 
na lepsze wypełnienie ziarna), 
a także poprawić jakość tego 
ziarna poprzez zwiększenie za-
wartości białka i ilości glutenu 
(są to parametry wpływające 
na cenę ziarna w skupie). Za-
tem nie bez powodu ta trzecia 

dawka nazywana jest „dawką 
jakościową”. W praktyce moż-
na ją stosować od fazy liścia 
flagowego do końca kłosze-
nia pszenicy. Zazwyczaj w tej 
fazie azot podaje się w ilości 
20-60 kg∙ha-1.

Prawidłowo zaplanowane 
nawożenie zbóż powinno 
uwzględniać nie tylko nawo-
żenie doglebowe ale także 
dokarmianie dolistne roślin. 
Jednak należy pamiętać aby 
nie przesadzić z aplikacją do-
listną nawozów, ponieważ 
bardzo ważne jest stosowanie 
roztworów o odpowiednim 
stężeniu, tak aby zapobiec 
uszkodzeniom roślin (obo-
wiązuje zasada, że im starsza 
roślina tym niższe stężenie 
cieczy roboczej). W praktyce 
stosując składniki pokarmowe 
dolistnie można pokryć ca-
łość zapotrzebowania roślin na 
mikroelementy, ale już tylko 
w części na makroelementy. 
W przypadku tych drugich 
zboża najczęściej dokarmia 

się dolistnie azotem, magne-
zem i siarką, natomiast rzadziej 
stosuje się fosfor i potas.

W praktyce przyjęto, że 
dokarmianie zbóż przepro-
wadza się roztworem cieczy 
składającej się z kilku składni-
ków. Mikroelementy, mocznik 
i magnez możemy stosować 
łącznie.

Prawidłowo wykonane nawo-
żenie doglebowe w połączeniu 
z odpowiednim nawożeniem 
dolistnym zapewnia roślinom 
odpowiednią ilość składników 
pokarmowych niezbędnych do 
prawidłowego wzrostu i roz-
woju, a także warunkuje wy-
sokie plony ziarna o pożądanej 
jakości.

Oczywiście pszenicę może-
my wspomagać przez nawo-
żenie dolistne. W fazie liścia 
flagowego możemy zastosować 
zestaw makro- oraz mikroele-
mentów, a podane w tym ter-
minie składniki wspomagać 

będą przemiany azotu. Nawo-
żenie dolistne w fazie liścia 
flagowego ma na celu pomoc 
w uzyskaniu lepszej jakości 
ziarna (co jest priorytetem 
w przypadku pszenicy jako-
ściowej). Ponadto dokarmiając 
roślinę pomagamy przetrwać 
jej trudne momenty w okre-
sie wegetacyjnym. To właśnie 
w fazie liścia flagowego zboża 
są narażone na wysokie tem-
peratury, atak patogenów 
grzybowych, a także na su-
szę glebową. Z całą pewno-
ścią zabieg dolistny przyczynia 
się do poprawy kondycji zbóż 
i wzmacnia je w celu większej 
odporności na niekorzystne 
warunki. Zastosowanie do-
karmiania dolistnego w fa-
zie liścia flagowego zwiększa 
również jego aktywność (jest 
to niezwykle ważne w kon-
tekście wypełnienia kłosa). 
Oczywiście nawozy zwiera-
jące makro- i mikroelemen-
ty występują pod różnymi 
postaciami – aminokwasów, 
w formach chelatowych, czy 
też w postaci soli. Oferta han-
dlowa takich preparatów jest 
bardzo szeroka.

Występują również sytuacje, 
gdzie na liściach pojawiają się 
oznaki świadczące o niedobo-
rze jakiegoś składnika. Wów-
czas należy zastosować nawóz, 
który oprócz dostarczenia ko-
niecznych dla pełnego rozwoju 

liścia flagowego składników 
odżywczych będzie w stanie 
uzupełnić istniejący niedobór. 
Atutem nawozów dolistnych 
jest fakt, że większość z nich 
może być łączona wraz ze sto-
sowanymi fungicydami, czyli 
jednym przejazdem chronimy 
i wzmacniamy rośliny.

Zboża w fazie nalewania 
ziarna należy jak najdłużej 
utrzymać w stanie „zieloności”, 
w celu umożliwienia przemiesz-
czania się produktów asymilacji 
z liści do ziarniaków. Bardzo 
dobrym nawozem jest mocz-
nik, który można stosować do 
dolistnego dokarmiania zbóż 
azotem. Decydując się na taki 
zabieg trzeba przede wszystkim 
przestrzegać dopuszczalnego 
maksymalnego stężenia roz-
tworu mocznika, który zależy 
od fazy rozwojowej. W fazie 
kłoszenia dopuszczalne stę-
żenie roztworu mocznika to 
5-6% w cieczy roboczej.

I pamiętamy, że w okresie 
kwitnienia nie dokarmiamy 
pszenicy tym roztworem.

Odpowiednio dobrane na-
wożenie pszenicy jakościowej 
w ostatnim okresie rozwoju 
z całą pewnością pozwoli na 
wydłużenie okresu wegetacji, 
lepsze wypełnienie ziarna, 
wyższy plon ziarna, a także 
poprawi parametry wartości 
technologicznej.

Na poprawienie parametrów ziarna.
Dr inż. Marta Wyzińska 

Zakład Uprawy Roślin 
Zbożowych 

IUNG – PIB w Puławach

Choroby kłosa pszenicy

Początek kłoszenia czyli czas 
w którym, szczyt kłosa wyłania 
się z pochwy, jest najodpowiedniej-
szym momentem na jego ochronę, 
która polega na zastosowaniu wła-
ściwego fungicydu. W zależności 
od warunków pogodowych można 
„przeciągnąć” wykonanie tego 
zabiegu na fazę końca kłoszenia, 
kiedy kłos jest już widoczny w całej 
swojej okazałości, a w skrajnym 
przypadku nawet do dojrzałości 
wodnej ziarna.

Zabieg na tzw. kłos, ma go chro-
nić przed porażeniem, głównie 
przez fuzariozę kłosów i septorio-
zę plew. Ponadto poprzez zasto-
sowanie fungicydów o szerokim 
spektrum działania, niejako przy 
okazji, kłos jest również chroniony 
przed porażeniem innymi cho-
robami, tj. rdza żółta, brunatna 
plamistość, mączniak prawdziwy 
oraz czerń kłosa.

Prewencja czy interwencja?
Odpowiedź na to pytanie 

nie jest „zero-jedynkowa”, gdyż 
wszystko zależy od szeregu czyn-
ników, które będą wpływać na 
podjęcie decyzji co do wyboru 
danej opcji.

Aplikacja prewencyjna – trudna 

w ocenie, gdyż zależna jest od wy-
stąpienia (bądź nie wystąpienia) 
warunków wilgotnościowo-ter-
micznych, które będą sprzyjały 
rozwojowi patogenów. Najczęściej 
opiera się o sygnalizację pojawu 
danego patogena, czyli na kilka dni 
przed oczekiwanym wystąpieniem, 
stosuje się zalecane s.cz. fungi-
cydów. Najczęściej jest to okres 
od pełni do końca fazy kłoszenia 
(BBCH 55-59).

Aplikacja interwencyjna – łatwa 
w ocenie wizualnej, gdyż stosu-
je się ją w momencie pojawienia 
się pierwszych objawów choro-
bowych na liściu podflagowym 
lub flagowym. Najczęściej jest to 
faza od pełni do końca kwitnienia 
pszenicy (BBCH 65-69). Czasami 
może to być bardzo krótki okres, 
w szczególności w przypadku wy-
stąpienia sprzyjających warunkach 
wilgotnościowo-termicznych, kie-
dy to następuje przedostanie się 
patogena na kłos w wyniku czego 
pojawiają się nieodwracalne zmia-
ny chorobotwórcze, wpływające 
istotnie na wielkość oraz jakość 
plonu ziarna. Dlatego stosowanie 
fungicydów w tej fazie wymaga 
od plantatora podjęcia bardzo 

szybkiej decyzji co wyboru od-
powiednich środków, gdyż „kilka” 
dni zwłoki może wpłynąć bardzo 
istotnie na skuteczność działania 
wykonanego zabiegu fungicydo-
wego. Czasami przy bardzo póź-
nym porażeniu kłosa, czyli w fazie 
dojrzałości wodnej (BBCH 70-71), 
można jeszcze zastosować inter-
wencyjnie odpowiednie fungicy-
dy. Należy jednak zdawać sobie 
sprawę z faktu, że zastosowanie 
fungicydów w tak późnej fazie, nie 
zawsze daje oczekiwany rezultat 
w postaci skutecznego ogranicze-
nia porażenia kłosa przez czynniki 
chorobotwórcze.

Przykładowe fungicydy
Jednoskładnikowe:

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Ochrona kłosów przesądza o zdrowotności ziarna.

c.d. art. na str. 9
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Agristar Bis 250 SC, Amistar 
250 SC, Ascom 250 SC, Azarius-
-Pro 250 SC, Azoxymoc, Baltazar 
250 SC, Chamane 250 SC, Kask 
250 SC, Korazzo 250 SC, Ortofin, 
Promesa, Strobin 250, Yo-Yo, Ze-
tar 250 SC (zawierające w swoim 
składzie s.cz. azoksystrobinę);

Cortez 125 SC, Epoksy 125 SC, 
Ksykon 125 SC, Raster 125 SC, 
Rekord 125 SC, Respekto 125 SC, 
Rubric 125 SC, Safir 125 SC, 
Slapper, Soprano 125 SC (za-
wierające w swoim składzie s.cz. 
epoksykonazol);

Cambio, Caramba 60 SL, Cona-
tra 60 EC, Fieldstar 60 SL, Metco-
Guard, Metfin, Metkon, Micosar 
60 SL, Plexeo 60 EC, Sendo 60 EC, 
Simveris, Sirena 60 EC, Spartakus, 
Turret 60 (zawierające w swoim 
składzie s.cz. metkonazol);

Ambrossio 500 SC, Armada, 
Bounty 430 SC, Bukat 500 SC, 
Buzz Ultra DF, Clayton Tablo-
id EW, Darcos 250 EW, Dąb 
250 EW, Dominic 250 EW, Era-
smus 250 EW, Fezan, Furtado 
250 EW, Helicur 250 EW, Kosa 
250 EW, Mystic 250 EW, Orius 
Extra 250 EW, Patronius 250 EW, 
Riza 250 EW, Sparta 200 EC, Spek-
free 430 SC, Starpro 430 SC, Syrius 
250 EW, Tarcza Łan 250EW, Teb-
kin 250 EW, Tebu 250 EW, Tole-
do Extra 430 SC, Troja 250 EW, 
Ventoux 430 SC, Zizan 500 SC 
(zawierające w swoim składzie 
s.cz. tebukonazol);

Bajlando 500 SC, Sintop 
500 SC, Tiofan 500 SC, Tiofanat 
Metylowy 500 SC, Tiptop 500 SC, 
Topsano 500 SC, Topsin M 500 SC 
(zawierające w swoim składzie s.cz. 
tiofanat metylowy).

Dwuskładnikowe:
Allegro 250 SC, Ogam, Tocata 

Duo (zawierające w swoim składzie 
s.cz.: epoksykonazol + krezoksym 
metylu);

Duett Star 334 SE, Tan-
go Star (zawierające w swoim 
składzie s.cz.: fenpropimorf + 
epoksykonazol);

Secardo XE 125 EC (zawierające 
w swoim składzie s.cz.: fluksapy-
roksad + epoksykonazol);

Seguris 215 SC (zawierające 
w swoim składzie s.cz. izopira-
zam + epoksykonazol);

Gigant 275 SC, Prizm 275 SC 
(zawierające w swoim składzie 
s.cz.: izopirazam + protiokonazol);

Swing Top 183 SC (zawierające 
w swoim składzie s.cz.: dimok-
systrobina + epoksykonazol);

Megysto (zawierające w swo-
im składzie s.cz.: izopirazam + 
cyprokonazol);

Djembe 274 EC, Soleil 
274 EC (zawierające w swoim 
składzie s.cz.: bromukonazol + 
tebukonazol);

Echilon Super, Elatus Era, 
Eldorado (zawierające w swoim 
składzie s.cz.: protiokonazol + 
benzowindyflupyr);

Delaro 325 SC (zawiera-
jące w swoim składzie s.cz.: 

protiokonazol + trifloksystrobina).
Trójskładnikowe:
Juwel TT 483 SE (zawierające 

w swoim składzie s.cz.: fenpropi-
morf + epoksykonazol + krezok-
sym metylu);

Capalo 337,5 SE, Ceando 
Plus, Palazzo, Tocata (zawie-
rające w swoim składzie s.cz.: 
fenpropimorf + metrafenon + 
epoksykonazol);

Arbiter 520 EC, Vareon 520 EC, 
Wirtuoz 520 EC (zawierające 
w swoim składzie s.cz.: prochlo-
raz + tebukonazol + proquinazid);

Artemis 450 EC, District 450 EC 
(zawierające w swoim składzie 
s.cz.: prochloraz + fenpropidyna 
+ tebukonazol);

Acador Plus, Adexar Plus (za-
wierające w swoim składzie s.cz.: 
piraklostrobina + fluksapyroksad 
+ epoksykonazol);

Apron-X 190 EC, Variano Xpro 
190 EC (zawierające w swoim skła-
dzie s.cz.: protiokonazol + fluok-
sastrobina + biksafen);

Boogie Xpro 400 EC (zawie-
rające w swoim składzie s.cz.: 
spiroksamina + protiokonazol + 
biksafen);

Falcon 460 EC, Sokół 460 EC 
(zawierające w swoim składzie 
s.cz.: spiroksamina + tebukona-
zol + triadimenol);

Hutton, Soligor 425 EC (za-
wierające w swoim składzie s.cz.: 
spiroksamina + tebukonazol + 
protiokonazol).

c.d. art. ze str. 8

R E K L A M A

Wielozadaniowe rozwiązania 
do zabiegów T2

Ze względu na dość niskie 
temperatury, jakie utrzymy-
wały się wiosną – szczególnie 
w kwietniu, który prawdopo-
dobnie był najzimniejszy nawet 
od kilkudziesięciu lat – wege-
tacja zbóż ozimych jest w tym 
roku spowolniona. W pierw-
szym tygodniu maja rośliny 
przeważnie dopiero wchodziły 
w fazę pierwszego kolanka, 
które znajdowało się ok. 1,5-
2 cm nad węzłem krzewienia. 
W tym czasie na większości 
plantacji wykonywane były 
pierwsze zabiegi fungicydowe. 
Wraz ze stopniową poprawą 
pogody i wzrostem tempera-
tur w drugim tygodniu tego 
miesiąca wegetacja zdecydowa-
nie przyspieszyła i rozpoczął 
się intensywny wzrost roślin. 
Trzeba pamiętać, że wyższe 
temperatury i znaczna ilość 
opadów to niestety idealne 
warunki do rozwoju chorób 
grzybowych.

Jakie choroby zagrażają 

pszenicy tej wiosny?
– Z naszych obserwacji na 

polach wynika, że dużym pro-
blemem w tym sezonie są cho-
roby podstawy źdźbła. Oprócz 
fuzariozy odnotowaliśmy licz-
ne przypadki występowania 
łamliwości podstawy źdźbła, 
a na starszych, ubiegłorocz-
nych liściach widoczne są 
porażenia septoriozą, których 
źródłem były jesienne infek-
cje. Przy utrzymującej się wy-
sokiej wilgotności łanów po 
ok. 48 h będzie dochodziło 
w nich do dalszego rozwoju 
septoriozy paskowanej liści, 
która stanowi dla plantatorów 
znaczny problem – ostrzega 
Marcin Bystroński, Menedżer 
ds. upraw rolniczych w INNVI-
GO. – Kolejnym zagrożeniem 
są rdze: obecna w Polsce od 
kilku lat rdza brunatna, a tak-
że coraz bardziej powszechna 
rdza żółta, porażająca wiele 
plantacji zbóż.

W związku z intensywnym 

rozwojem fusarium moż-
na spodziewać się, że jeżeli 
fuzarioza nie była prawidłowo 
zwalczana w zabiegach T1, to 
wywołujące ją patogeny będą 
przemieszczać się w roślinach 
systemicznie, porażając dalej 
źdźbła, a następnie liście. Ob-
jawy takich infekcji, pojawia-
jące się przy źdźble i pochewce 
liściowej, bywają mylone z ob-
jawami septoriozy paskowanej 
liści lub septoriozy plew, wy-
stępującej na liściach.

W przypadku pierwszej 
choroby są to czarne krop-
ki wzdłuż żyłek liściowych 
i charakterystyczne wydłu-
żone plamy. Z kolei septorio-
za plew tworzy na liściach 
rozlane nekrozy. Jeśli chodzi 
o rdzę brunatną, rozwija się 
ona już w niezbyt wysokich 
temperaturach, co oznacza, że 
przy tegorocznym przebiegu 
wiosennej pogody porażeń 
może być dużo. Natomiast 

Tegoroczne zagrożenie chorobami grzybowymi 
w zbożach jest znaczne.

c.d. art. na str. 10
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coraz częstsze występowanie 
rdzy żółtej wiąże się z jednej 
strony z zachodzącymi zmia-
nami klimatycznymi, a z dru-
giej z upowszechnieniem się 
zagranicznych odmian psze-
nicy, które są bardziej podatne 
na tę chorobę.

Optymalne rozwiązania 
do zabiegu T2

Celem zbliżających się zabie-
gów T2, czyli wykonywanych 
na liść flagowy, jest zwalcze-
nie septoriozy, fuzarioz i rdzy. 
Najlepszą metodą jest zawsze 
działanie zapobiegawcze, 

prowadzone w ramach pełnego 
programu ochrony fungicydo-
wej. Choroby, które stosunko-
wo najłatwiej wyeliminować, 
to rdza żółta i brunatna. Zwal-
czanie fuzarioz powinno być 
konsekwentnie prowadzo-
ne przez cały okres wegeta-
cji zbóż, również w zabiegu 
T2. W przypadku septoriozy 
– gdy już widoczne są objawy, 
oznacza to, że do infekcji do-
szło 2-3 tygodnie wcześniej.

– W portfolio INNVIGO 
rolnicy znajdą skuteczne 
rozwiązania do zastosowania 

w zabiegu T2. Pierwszym 
z nich jest unikalny trój-
składnikowy fungicyd Kier 
450 SC, zawierający dwa 
triazole o działaniu interwen-
cyjnym i substancję z grupy 
strobiluryn, która zapobiega 
porażeniom. Tebukonazol ma 
za zadanie wyeliminowanie 
fuzariozy i rdzy, difenokonazol 
zwalcza septoriozę, azoksystro-
bina zabezpiecza przed kolej-
nymi infekcjami, a dodatkowo 
pobudza intensywność foto-
syntezy i zwiększa zieloność 
łanu – rekomenduje Marcin 

Bystroński. – Drugą równie 
skuteczną opcją do zwalcza-
nia septoriozy, fuzariozy i rdzy 
jest AsPik 250 EC, czyli te-
bukonazol i protiokonazol. 
Jego doskonałe uzupełnie-
nie w takim zabiegu stanowi 
Makler 250 SE, który zawiera 
azoksystrobinę.

Makler 250 SE wyróżnia się 
unikalną formulacją substancji 
aktywnej SE – w odróżnieniu 
od dostępnej na rynku formu-
lacji SC. Dzięki temu ciecz 
robocza dłużej utrzymuje się 
na powierzchni liści, rośliny 

pobierają więcej substancji ak-
tywnej i efektywniej ją wchła-
niają. Preparat ma też lepsze 
właściwości antyzmywalne 
i antypieniące.

W zalecanej przez specja-
listów technologii trzyzabie-
gowej zabieg na liść flagowy 
powinien być wykonany w fa-
zie BBCH 37-39. Mieszanina 
preparatów AsPik 250 EC i Ma-
kler 250 SE najlepiej sprawdza 
się w przypadku wcześniejsze-
go zabiegu, na początku fazy 
liścia flagowego. Jeśli okaże 
się, że zabieg jest opóźniony 

i przypada pod koniec fazy 
liścia flagowego, lepiej zasto-
sować fungicyd Kier 450 SC.

Natomiast na tych polach, 
gdzie wykonywana jest techno-
logia dwuzabiegowa, zabieg T2 
należy przesunąć na początek 
kłoszenia (BBCH 51) – o ile nie 
występuje duże ryzyko infekcji. 
Wówczas będzie to połączenie 
ochrony liścia flagowego i pod-
flagowego z ochroną kłosa.

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

c.d. art. ze str. 9

Alternarioza i zaraza ziemniaka wciąż groźne
W sezonie wegetacyjnym 

wśród licznych chorób ata-
kujących rośliny ziemniaka, 
alternarioza i zaraza ziemniaka 
należą do najgroźniejszych, 
powodują straty i generują wy-
sokie koszty ochrony sprawia-
jąc, że zaliczane są do chorób 
o znaczeniu gospodarczym.

Szkodliwość tych chorób 
polega głównie na niszcze-
niu części nadziemnej roślin 
ziemniaka ograniczając w ten 

sposób powierzchnię asymila-
cyjną i zmniejszając możliwość 
gromadzenia plonu. Zniszcze-
nie powierzchni asymilacyjnej 
powyżej 60% ogranicza do mi-
nimum produktywność roślin 
i obniża plon bulw potomnych.

Sprawcą alternariozy ziem-
niaka są grzyby z rodzaju 
Alternaria: A. solani (sucha 
plamistość liści) i A. alternata 
(brunatna plamistość liści). 
Objawy tych chorób nie różnią 

się morfologicznie między sobą 
stąd określa się je jedną nazwą 
alternarioza ziemniaka. Cho-
robie sprzyja szereg czynni-
ków, z których obserwowane 
zmiany klimatyczne są jed-
nym z ważniejszych. Ponadto 
chorobie sprzyjają wszelkiego 
rodzaju warunki wywołujące 
stres u roślin, np.: niedosta-
teczne zaopatrzenie w skład-
niki pokarmowe, uprawa na 
glebach lekkich, porażenie 

roślin wirusami oraz rizok-
toniozą ziemniaka. Objawy są 
charakterystyczne i pojawiają 
się na dolnych, najstarszych 
liściach roślin (fot. 1). Ich wy-
stąpienie obserwujemy najczę-
ściej w okresie od 2.dekady 
czerwca do końca 1.dekady 
lipca, kiedy rośliny wchodzą 

w fazę zawiązywania pąków 
kwiatowych i kwitnienia.

Zwalczanie alternariozy 
należy prowadzić w oparciu 
o wykorzystanie wszystkich 
dostępnych metod zalecanych 
w Integrowanej ochronie. Jed-
nak głównie jej szkodliwość 
ograniczamy stosując zabiegi 

nalistne fungicydami od mo-
mentu wystąpienia objawów 
do końca okresu wegetacji. Do 
zwalczania choroby zarejestro-
wanych jest szereg fungicydów 
w których wykorzystywane 
jest kilka substancji czynnych 
(azoksystrobina, difenokona-
zol, boskalid, piraklostrobina, 

Choroby o znaczeniu gospodarczym.

c.d. art. na str. 11

R E K L A M A

Objawy alternariozy na liściu

Zaraza ziemniaka plamy nekrotyczne
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fluazinam oraz mankozeb). Sto-
sując ochronę przed alternario-
zą warto wykorzystać zalecenia 
i oceny skuteczności działania 
substancji czynnych wydawane 
przez Euroblight (tab. 1).

Chorobą groźniejszą niż 
alternarioza ziemniaka jest 
zaraza wywoływana przez 
organizm grzybopodobny 
Phytophthora infestans. Cho-
roba atakuje części nadziem-
ne roślin (liście, łodygi) oraz 
bulwy. Jej szkodliwość wynika 
z powszechnego występowa-
nia (liczne źródła materiału 
infekcyjnego: sterty odpadowe, 
porażone bulwy sadzeniaków, 
oospory – forma przetrwal-
nikowa choroby oraz rośliny 
wyrastające z bulw, które prze-
zimowały w glebie), możliwo-
ści rozprzestrzeniania choroby 
oraz potencjału infekcyjnego 
(dookoła jednej plamy nekro-
tycznej na tworzącym się na 
spodzie liścia nalocie może po-
wstać dziennie kilkadziesiąt 
tysięcy zarodników sporan-
gialnych na jednym centyme-
trze kwadratowym). Objawy 
wyglądają różnie w zależności 
od miejsca infekcji. Na liściach 
górnych są to z reguły pojedyn-
cze plamy barwy początkowo 
jasnozielonej, później brunat-
ne, które szybko powiększają 
swoją objętość (fot. 2). Na ło-
dygach są to rozległe nekrozy 

barwy początkowo brązowej, 
które później brunatnieją. 
W odróżnieniu od nalotu jaki 
tworzy się dookoła nekrozy na 
liściu ten na łodydze powstaje 
na całej powierzchni nekrozy 
i w przypadku powiększania jej 
objętości rośnie też powierzch-
nia na jakiej powstaje nalot, co 
zwiększa możliwość produko-
wania materiału infekcyjnego.

Zwalczanie zarazy ziemniaka 
opiera się głównie o stosowanie 
zabiegów nalistnych fungicyda-
mi, a ochronę zaleca się prowa-
dzić od fazy końca wschodów 
do momentu desykacji planta-
cji (tab.2). Ze względu na wy-
stępujące przypadki spadku 
skuteczności na niektóre ze sto-
sowanych do zwalczania zarazy 
substancji czynnych wskazane 
jest stosowanie podczas prowa-
dzenia ochrony strategii anty-
odpornościowej. Polega ona na 
przemiennym stosowaniu fun-
gicydów należących do różnych 
grup chemicznych, nie częściej 
niż dwukrotnym stosowaniu po 
sobie fungicydów zawierających 
te same substancje czynne, uni-
kaniu stosowania do ostatnich 
zabiegów substancji czynnych 
na które stwierdzono spadek 
skuteczności działania (np. 
metalaksyl).

dr inż. Jerzy Osowski
IHAR - PIB, Radzików
Zakład Nasiennictwa 

i Ochrony Ziemniaka, Bonin

Tabela 1. Skuteczność zwalczania alternariozy ziemniaka według Euroblight

Grupa chemiczna Substancja czynna
Ocena według

5-stopniowej skali
co 14 dni co 7 dni

Zabieg co 14 dni
Benzamidy + triazole (fluopyram + protiokonazol) – 0,5l 4,5

Triazole + amidy (difenokonazol + mandipropamid) – 0,6l 3,3
Triazole difenokonazol – 0,5l 3,3 3,9

Zabieg co 7 dni
Ditiokarbaminiany mankozeb – 2,0 kg 2,3 3,2

Benzamidy + ditiokarbaminiany (zoksamid + mankozeb) – 1,8 kg 3,5
Imidazoliny (Qol) + karbaminiany (fenamidon* + propamokarb) – 2,0l 3,0

Pochodne aniliny + strobiluryny (Qol) (fluazynam + azoksystrobina*) – 0,5l 3,6
Pochodne kwasu cynamonowego + 

ditiokarbaminiany (dimetomorf + mankozeb) – 2,0 kg 3,5
*stwierdzona mniejsza wrażliwość A. solani na fungicydy z grupy Qol https://agro.au.dk/forskning/internationale-platforme/
euroblight/alternaria/early-blight-fungicide-table/early-blight-fungicide-table/  [dostęp maj 2021]

Tabela 2. Schemat stosowania fungicydów w sezonie wegetacyjnym w zależności od fazy rozwoju roślin i nasilenie choroby
Okres wegetacji

Etapy rozwoju roślin
Etap I – wczesny rozwój łanu od 
wschodów do pełnego rozwo-

ju łodygi

Etap II – rozwój łanu do fazy 
zawiązywania bulw do końca 

kwitnienia

Etap – III tworzenie jagód, 
zamierania naci, dojrzewa-

nie plonu
Faza BBCH BBCH do 39 BBCH 41 – 69 BBCH 71 – 99

Zadanie ochrony Eliminacja źródeł infekcji i zabez-
pieczenie rozwijających się roślin

Ochrona i zabezpieczenie 
nowych przyrostów, eliminacja 
źródeł infekcji, ochrona rozwija-

jących się bulw

Ograniczanie zniszczenia 
powierzchni asymilacyjnej, 

ochrona rozwijających 
się bulw

Rodzaj stosowanych 
fungicydów

Można stosować fungicydy 
o działaniu powierzchniowym, 
wgłębnym lub systemicznym. 

Rodzaj fungicydu dostosować do 
warunków meteorologicznych 

i ryzyka wystąpienia choroby. Ze 
względu na możliwość infekcji 
z bulw oraz z oospor wskazane 

zastosowanie fungicydów o 
działaniu antysporulacyjnym

( cyjazofamid, fluopikolid, 
ametoktradyna)

Stosować fungicydy o działaniu 
wgłębnym i systemicznym, np. 
mandipropamid, propamokarb-
-HCl, metalaksyl, oksatiapipro-
lina, cymoksanil, dimetomorf. 

Odstępy między zabiegami 
dostosować do warunków 

meteorologicznych oraz presji 
patogenu.

Fungicydy o działaniu po-
wierzchniowym, wgłębnym 

i systemicznym. W celu 
ochrony bulw stosować 

fungicydy mające właściwości 
antysporulacyjne, np. fluopi-

kolid, cyjazofamid, ametoktra-
dyna, fluazinam, amisulbrom

ZIEMNIAKI, PYRY, KARTOFLE, GRULE - CHRONIMY WSZYSTKIE

DOBRE ROZWIĄZANIA NIE MUSZĄ BYĆ DROGIE

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

#wybieramINNVIGO

R E K L A M A

c.d. art. ze str. 10
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Jak działa branża środków ochrony roślin?

Użytkownicy środków 
ochrony roślin co prawda zna-
ją nazwy firm, poszczególne 
marki preparatów – jednak 
na co dzień nie mają możli-
wości, żeby zajrzeć za kulisy 
branży. Jak zmienił się w ostat-
nich latach polski rynek? Skąd 
pochodzą substancje aktyw-
ne preparatów? Czy w dobie 
globalizacji i światowego prze-
pływu kapitału można jedno-
znacznie stwierdzić, z jakiego 
kraju pochodzi dany produkt 
i producent? Dlaczego środki 
generyczne są tańsze i czy na 
pewno zostały dobrze przeba-
dane? Na te pytania odpowie-
dział Krzysztof Golec, Prezes 
Zarządu INNVIGO.

Jak wygląda obecnie ry-
nek środków ochrony roślin 
w Polsce?

Krzysztof Golec, Prezes 
Zarządu INNVIGO: – Pol-
ski rynek środków ochrony 
roślin jest stabilny, jego war-
tość wynosi ok. 2,4-2,6 mld zł. 
W 2020 roku odnotowano ok. 
5-procentowy wzrost, szcze-
gólnie w zakresie rozwiązań 
do uprawy buraka cukrowego, 
jak również w segmencie zbóż. 
Oczywiście zachodzą na nim 
pewne zmiany, np. związane 
z wycofywaniem substancji 
chemicznych – dlatego w koń-
cowym okresie dostępności ta-
kich środków zwiększa się ich 
udział w rynku. W dalszym 
ciągu w Polsce obserwujemy 
odchodzenie od tradycyjnych, 
niskonakładowych metod go-
spodarowania na rzecz nowo-
czesnej, wyspecjalizowanej 
produkcji. W Polsce, która jest 
jednym z głównych dostaw-
ców żywności w Europie, od 
kilku lat zwiększa się m.in. in-
tensywność upraw warzywni-
czych. Jednocześnie następuje 

optymalizacja technologii pro-
dukcji, w tym także technologii 
ochrony roślin.

Gdy 6 lat temu INNVIGO 
rozpoczynało działalność, 
krajowy rynek był zdomino-
wany przez duże koncerny 
zagraniczne. Czy coś się zmie-
niło wraz z pojawieniem się 
na nim nowej polskiej firmy?

Nasz kraj, pod względem 
ochrony roślin i technologii 
rolniczych, jest jednym z waż-
niejszych graczy wręcz w per-
spektywie ogólnoświatowej, 
konkurencja jest stałym ele-
mentem tej sytuacji. Pojawienie 
się takiego gracza jak INNVI-
GO, nowej firmy, ambitnie i dy-
namicznie zdobywającej rynek, 
na pewno nie pozostało bez 
odzewu. Można powiedzieć, 
że wpłynęliśmy na zachowania 
wszystkich dostawców na ryn-
ku w Polsce, w tym także tych 
najdłużej obecnych koncernów. 
Nasza oferta spowodowała, 
że wiele podmiotów musiało 
zrewidować swoje założenia, 
dotyczące sposobu wprowa-
dzania rozwiązań oraz oferty 
handlowej i polityki cenowej. 
Od początku wierzyliśmy, że 
oferta, którą dysponujemy, 
pozwala połączyć skuteczne 
rozwiązania agrotechniczne, 
jakich oczekują rolnicy, z ko-
rzyściami ekonomicznymi.

Jak ocenia Pan po kilku la-
tach tę strategię? Sprawdziła 
się w praktyce?

Wyszliśmy z założenia, że 
dobre rozwiązania nie muszą 
być drogie, dlatego oferuje-
my dobrą chemię w bardzo 
racjonalnych cenach. Udało 
się to zrealizować, jednocześnie 
zapewniając serwis zarówno 
dla handlowców wprowadza-
jących nasze preparaty na ry-
nek, jak i dla licznych klientów, 

którzy w praktyce korzystają 
z naszych rozwiązań. Dlatego 
produkty INNVIGO są dziś 
rozpoznawalne i chętnie sto-
sowane na wielu milionach 
hektarów. Udział pod wzglę-
dem chronionych hektarów 
rośnie z sezonu na sezon, jest 
to możliwe również dzięki po-
większaniu portfolio naszych 
produktów. Przeszliśmy od eta-
pu oferowania prostych prepa-
ratów jednoskładnikowych do 
wprowadzania innowacyjnych 
środków wieloskładnikowych, 
umożliwiających kompleksowe 
zwalczanie patogenów – cho-
rób czy chwastów. Tym samym 
wchodzimy w segmenty rynku, 
które do tej pory były zarezer-
wowane przez działające dużo 
dłużej firmy, często o global-
nym zasięgu.

Czy w czasach globalizacji 
klienci wiedzą, gdzie i jak po-
wstają kupowane przez nich 
produkty?

Rynek środków ochrony 
roślin rządzi się określonymi 
prawami. Nie jest tajemnicą, 
że produkty chemiczne czy 
substancje aktywne pochodzą 
w dużej mierze z Chin. Pozy-
skując substancje aktywne, 
często korzystamy z takiego 
samego łańcucha dostaw jak 
działające w tej branży koncer-
ny. Jednak surowiec to tylko 
jeden z elementów, kluczowa 
jest receptura, którą INNVI-
GO opracowuje w procesie 
badań i doświadczeń, aby fi-
nalnie stworzyć dany środek 
ochrony roślin. Nasze produkty 
powstają na bazie takich recep-
tur – w renomowanych zakła-
dach produkcyjnych w Polsce, 
ale także m.in. w Niemczech 
i na Węgrzech, które zapew-
niają oczekiwaną przez nas 
najwyższą jakość. Korzysta-
my z najlepszych źródeł su-
rowców i z najnowszej wiedzy 
technicznej, również jeśli cho-
dzi o formulację naszych roz-
wiązań. Wprowadzamy je na 
rynek, oczywiście wspierając 
to dalszymi doświadczeniami 
i doradztwem.

Wielu kupujących zwraca 
uwagę na to, z jakiego kraju 
pochodzi producent, oferują-
cy preparaty dla rolnictwa. 
Obecnie takie skojarzenia są 
jeszcze zasadne?

W ostatnich latach nastę-
powały przepływy kapitałowe 

w wielu firmach i koncer-
nach. Tradycyjny podział na 
przedsiębiorstwa europejskie, 
amerykańskie oraz azjatyckie 
w zasadzie już nie istnieje. Oka-
zuje się, że nawet w przypad-
ku znanych podmiotów, które 
tradycyjnie były postrzegane 
jako zakorzenione w krajach 
europejskich, kapitał pocho-
dzi obecnie z zupełnie innego 
miejsca na świecie – np. z Chin. 
Tak naprawdę bez znajomości 
struktury portfela inwestycyj-
nego trudno powiedzieć, jakie-
go pochodzenia są fundusze, 
które stoją za daną marką 
czy firmą.

Jak na tym tle wygląda sy-
tuacja INNVIGO?

INNVIGO jest w 100% fir-
mą polską. To polski kapitał 
i polskie prace naukowo-
-badawcze. Bazujemy też na 
wieloletnim doświadczeniu 
naszego udziałowca z branży 
rolnej. Firma powstała dzię-
ki zainwestowanym środkom 
i dokładnej znajomości kra-
jowego rynku, a także dzięki 
determinacji i zaangażowaniu 
pracowników, którzy uczest-
niczą w tym przedsięwzięciu 
już ponad 6 lat.

Dlaczego preparaty gene-
ryczne są tańsze niż oferowa-
ne przez koncerny?

Jeżeli konkurencja jest 
mniejsza, to ceny danego pro-
duktu są wyższe. Kiedy kończy 
się ochrona patentowa kon-
kretnej substancji, zazwyczaj 
na rynek wchodzą kolejni gra-
cze, oferujący oparte na niej 
rozwiązania – występuje więc 
zjawisko konkurencji cenowej. 
Oczywiście dużo zależy od po-
lityki danego przedsiębiorstwa. 
Są firmy, które działają w opar-
ciu o mniejszy obrót i większą 
marżę. My natomiast założy-
liśmy, że chcemy szerzej zdo-
bywać rynek, dlatego ceny 
rozwiązań, które oferujemy, 
są bardzo atrakcyjne dla na-
szych odbiorców.

Można spotkać się z opinią, 
że środki postpatentowe są 
sprzedawane w korzystnych 
cenach, ponieważ oferujące je 
firmy nie ponoszą np. kosztów 
badań. To prawda?

Zdecydowanie nie. Żeby 
zaprezentować produkt na 
rynku, trzeba naprawdę dużo 
zainwestować i spełniać wy-
mogi, które zostały przyjęte 

przez wszystkie kraje europej-
skie – bez względu na to, czy 
produkt jest postpatentowy, 
czy nie. Sam proces badań jest 
niezbędny i trwa określony 
czas, różnica może dotyczyć 
ewentualnie skali tych działań 
i ich doinwestowania. My nie 
wprowadzamy po prostu kopii 
już istniejącego preparatu, ale 
wykorzystujemy nasze bada-
nia, a także wiedzę zgroma-
dzoną przez lata stosowania 
danej substancji. Na tej pod-
stawie dążymy chociażby do 
zoptymalizowania formulacji, 
w jakiej oferujemy dany pro-
dukt. Tak było np. ze środkami 
sulfonomocznikowymi w for-
mulacji SG, czyli dużo szybciej 
rozpuszczającymi się, pozwala-
jącymi na uzyskanie lepszych 
efektów. Mamy też produkty 
o wyższej koncentracji albo 
o innej formulacji niż te, które 
do tej pory były obecne na ryn-
ku. Nasze preparaty przecho-
dzą cały wymagany cykl badań 
– nie tylko laboratoryjnych, ale 
również szeroko zakrojonych 
doświadczeń polowych. Oczy-
wiście badania rejestracyjne 
toczą się w upoważnionych do 
tego jednostkach. Przywiązu-
jemy też dużą wagę do pore-
jestracyjnych, wdrożeniowych 
doświadczeń polowych, żeby 
optymalnie określić możliwo-
ści naszych produktów oraz 
najkorzystniejsze miejsce i spo-
sób ich stosowania.

W skład środków ochro-
ny roślin – oprócz substan-
cji aktywnych – wchodzą 
np. nośniki, rozpuszczalniki. 
Czy one też są sprawdzone 
i bezpieczne?

Generalnie branżą chemicz-
ną rządzą bardzo precyzyjne 
przepisy. Nie można dowolnie 
sterować danym komponen-
tem, także innego typu niż 
substancje aktywne, ponieważ 
wszystkie podlegają regulacjom 
prawnym, związanym z ich 
obrotem. Możliwości ich po-
zyskania są ściśle określone, 
trzeba spełnić wiele wymogów, 
żeby je sprzedawać. Obrót taki-
mi składnikami i produktami 
jest w Unii Europejskiej regu-
lowany i nadzorowany, np. za 
sprawą rozporządzenia o reje-
stracji substancji chemicznych 
REACH. Wszystkie substancje 
składowe środków ochrony ro-
ślin są bezpieczne i dokładnie 

sprawdzone. Tu nie ma mowy 
o pójściu na kompromis.

Dla rolników ważna jest nie 
tylko jakość produktu, ale też 
dostępność i jakość serwisu, 
doradztwa. Jak INNVIGO dba 
o relacje z klientami?

Działając w branży środków 
ochrony roślin, musimy dbać 
o klienta przez cały czas, po-
nieważ nasza produkcja jest po-
wtarzalna, sezonowa – inaczej 
niż w przypadku dóbr material-
nych, takich jak pralki czy tele-
wizory, gdzie zakupy robi się raz 
na kilkanaście lat. W rolnictwie 
niezadowolony klient w następ-
nym miesiącu czy sezonie po 
prostu nie skorzysta z oferty 
danej firmy. Dlatego na każdym 
etapie działamy w taki sposób, 
aby stopień zadowolenia u ku-
pujących był jak najwyższy. 
Oferujemy ponad 50 produk-
tów – w tym pełne technologie 
do głównych upraw rolnych, 
środki dla sadowników i pro-
ducentów warzyw. Klienci znają 
nasze preparaty i decydują się 
na ich stosowanie już od kilku 
lat. Wprowadzamy wieloskład-
nikowe środki, dzięki którym 
jesteśmy postrzegani jako do-
stawca innowacyjnych, dobrze 
skomponowanych rozwiązań. 
Stale wzmacniamy naszą obec-
ność na polach, czyli tam, gdzie 
nasze preparaty są w praktyce 
stosowane. Wyróżniamy się na 
rynku, zapewniając użytkow-
nikom bardzo duże wsparcie 
w terenie. Bezpośrednia praca 
z klientami, regularne wizyty, 
doradztwo – to są elementy na-
szego firmowego DNA, nie wy-
obrażamy sobie innego modelu 
funkcjonowania. Mamy w logo 
hasło „better chemistry”, czyli 
lepsza chemia. Oczywiście to 
bardzo ważne, żeby oferować 
wysokiej jakości środki ochrony 
roślin, ale równie istotna jest ta 
chemia międzyludzka – jakość 
relacji w biznesie, partnerskie 
podejście do klientów i wza-
jemne poszanowanie. Wierzę, 
że w ten sposób umacniamy 
naszą markę i pozycję na rynku. 
Potwierdzeniem tego jest certy-
fikat ogólnopolskiego programu 
promocyjnego Dobra Marka 
2021, Jakość – Zaufanie – Re-
noma, przyznany przez Forum 
Biznesu.

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Krzysztof Golec, Prezes Zarządu INNVIGO
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Wyznaczanie nowych standardów

„Nasz zmodernizowany 
zakład w Le Mans wyznacza 
nowe standardy w produkcji 
wysokiej jakości ciągników 
połączonych w sieć” – mówi 
Thomas Böck, dyrektor gene-
ralny CLAAS. „W ten sposób 
tworzymy przełomową pod-
stawę dla naszego dalszego 
globalnego rozwoju”.

W 2019 roku modernizacja 
została już nagrodzona we Fran-
cji jako flagowy projekt w branży 
oraz „Przemysł Przyszłości”.

Modernizacja zakładu stwa-
rza zupełnie nowe możliwości 

produkcji coraz bardziej za-
awansowanych i indywi-
dualnie skonfigurowanych 
ciągników. W tym celu na 
nowo przemyślano wiele zło-
żonych procesów, zwłaszcza 
w obszarze logistyki wewnętrz-
nej. Zastosowanie najnow-
szych technologii wirtualnej 
rzeczywistości umożliwiło 
cyfrową symulację wszyst-
kich procesów już na etapie 
planowania fabryki, i to nawet 
dla modeli ciągników, których 
produkcja jeszcze się nie roz-
poczęła. Za pomocą animacji 

3D i okularów VR odtworzo-
no całą gamę scenariuszy, aby 
przejść przez wszystkie etapy 
montażu – od układu napędo-
wego aż do gotowego i prze-
testowanego ciągnika. Dzięki 
temu na wczesnym etapie zi-
dentyfikowano również ko-
nieczne zmiany strukturalne. 
Ważnym czynnikiem w auto-
matyzacji produkcji było wpro-
wadzenie tzw. Automatycznie 
Sterowanych Pojazdów (ang. 
Automated Guided Vehicles, 
AGV). Czterdzieści tego ro-
dzaju autonomicznych pojaz-
dów transportowych w pełni 
automatycznie i bez udziału 
kierowcy przewozi ciągniki od 
pierwszego do ostatniego sta-
nowiska montażowego i może 
przemieszczać ładunki o masie 
do 20 ton. Pojazdy te zapew-
niają zatem wystarczającą no-
śność nie tylko dla aktualnych 
serii, ale także dla przyszłych, 
jeszcze mocniejszych modeli. 
W przyszłości w ten sposób 
ma być produkowanych nawet 
60 ciągników dziennie. Sza-
cunkowo oznacza to przyszłą 
roczną zdolność produkcyjną 
na poziomie 13 000 ciągników 
zamiast obecnej, wynoszącej 

około 10 000 egzemplarzy.
Gruntowna przebudowa za-

kładu to duża korzyść również 
dla pracowników. Dzięki no-
wej infrastrukturze logistycz-
nej mają oni znacznie więcej 
miejsca na ergonomicznie za-
projektowanych stanowiskach 
montażowych – na taśmę do-
starczane są bowiem tylko te 
części, które są potrzebne 
natychmiast. Na niektórych 
stanowiskach pracownicy mają 
możliwość łatwiejszej komu-
nikacji za pomocą zestawów 
słuchawkowych. Ponadto jasne 
kolory w połączeniu z najnow-
szą technologią oświetlenia 
LED zapewniają sprzyjającą 
skupieniu i przyjemną atmos-
ferę pracy w warunkach zbli-
żonych do światła dziennego.

„Przy projektowaniu no-
wego zakładu produkcyjnego 
poza wydajnością skupiliśmy 
się przede wszystkim na wa-
runkach pracy” – wyjaśnia dr 
Martin von Hoyningen-Huene, 
kierownik Działu Ciągników 
i członek Zarządu CLAAS. 
„Udało nam się znacznie roz-
winąć procesy i  rgonomię, co 
zwiększa zarówno motywa-
cję, jak i koncentrację naszych 

pracowników. Wraz z nową 
logistyką stanowi to podsta-
wowy element produkcji cią-
gników według najwyższych 
standardów jakości”.

Obecnie w Le Mans produ-
kowanych jest pięć serii ciągni-
ków o mocy od 75 do 460 KM. 
Razem z centrum rozwojowym 
w Vélizy pod Paryżem oraz 
centrum testowania i walidacji 
w Trangé CLAAS zatrudnia 
w zakładach w Le Mans około 
1000 pracowników. Zakłady te 
ściśle współpracują z innymi 
centrami rozwojowymi i fa-
brykami – w Niemczech na 
przykład z CLAAS E-Systems 
w Dissen lub z CLAAS Indu-
strietechnik w Paderborn, 
gdzie budowane są napędy 
TERRA TRAC dla ciągników 
AXION 900 TERRA TRAC 
oraz przekładnie bezstopniowe 
z rozdziałem mocy dla serii 
ARION 500 i ARION 600.

Dodając do tego otwarte 
w tym samym czasie nowe cen-
trum technologiczne w Yme-
ray koło Chartres, CLAAS 
jeszcze bardziej wzmacnia 
swoją obecność we Francji, 
która jest największym pro-
ducentem rolnym w Unii 

Europejskiej. W Metz już od 
1958 roku CLAAS produkuje 
prasy dla rolnictwa i zatrud-
nia obecnie we Francji ponad 
2200 pracowników.

Już w marcu kampania wi-
deo w mediach społecznościo-
wych rozpoczęła odliczanie 
do uroczystego ponownego 
otwarcia zakładu w Le Mans. 
W 12 klipach wideo pod ha-
słem „Countdown Le Mans”. 
Serial fimowy dostępny jest na 
kanale youtube CLAAS pod 
poniższym linkiem.

ht tps://www.youtube.
com / watc h? v= O 6A E t _
pm4v 0 & l i s t= PL z Z KO -
l i h H u 4 w b 2 Q Z o 2 1 b -
3kWklJuqlzLfC

Z okazji oficjalnego ponow-
nego otwarcia na witrynie 
internetowej CLAAS została 
także uruchomiona osobna 
strona: excellence-lemans.
claas.com poświęcona fabryce 
ciągników w Le Mans. Ponad-
to 360-stopniowy wirtualny 
spacer po zakładzie, galerie 
zdjęć i liczne filmy wideo po-
zwolą lepiej poznać fabrykę 
i jej pracowników.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

CLA AS uruchamia „fabrykę przyszłości”.

Ustanowili Rekord Polski w siewie kukurydzy!

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, 
że udało się zrealizować nasz 
cel (160 ha) z nawiązką, ale 
mamy też świadomość tego, 

że ten wynik można jeszcze 
poprawić – komentuje pomy-
słodawca akcji Marcin Dereń 
(Grupa TopNasiona.pl). - Nic 

nie było wyreżyserowane. 
Wszystko działo się w praw-
dziwym gospodarstwie, a ope-
ratorzy traktora borykali się 
z takimi samymi problemami, 
jak podczas normalnego siewu. 
Całą inicjatywę traktujemy 
zupełnie na luzie i bardzo cie-
szymy się z tego, jak pozytyw-
ne emocje wzbudziła wśród 
uczestników wydarzenia.

Położone w pobliżu jeziora 
Słupsko pola Mateusza Fle-
szara (Gospodarstwo Rolne 
Butor) mają swoje zakamarki 
i przeszkody, których omijanie 
miało wpływ na ostateczny 
wynik. Biorąc pod uwagę prze-
rwy na naprawianie usterek, 
uzupełnianie paliwa, nawozu 
i nasion udało się osiągnąć bar-
dzo dobry rezultat - średnio 
prawie 7 hektarów na godzinę. 
Operatorzy traktora utrzymy-
wali średnią prędkość maszy-
ny w okolicach 17 km/h, ale 
wliczając wszystkie postoje 
średnia prędkość wyniosła 

13.7 km/h.
Ustanawianie rekordu roz-

poczęło się 10 maja o godzinie 
12.00. Przez cały czas w Nie-
wieszu świeciło piękne słoń-
ce, a temperatura momentami 
przekraczała 25°C!

- Po pierwszych kilku go-
dzinach siewu wynik był tak 
dobry, że gdyby nie drobne 
awarie mogło być tak, że nad 
ranem skończyłyby nam się 
przygotowane do akcji tereny 
- przyznaje Mateusz Fleszar. - 
Nie spodziewałem się, że pój-
dzie aż tak dobrze. Operatorzy 
wykonali kawał dobrej robo-
ty i faktycznie praca szła im 
o wiele sprawniej, niż zwykle. 
Następnym razem będziemy 
musieli przygotować większy 
areał… - dodaje właściciel 
gospodarstwa.

Na polach zasiana została 
odmiana kukurydzy ANOVI 
CS FAO 230. W zeszłym roku 
osiągnęła rewelacyjne wyni-
ki w wielu gospodarstwach, 

a rolnicy byli z niej tak zado-
woleni, że pod koniec stycznia 
w magazynach Grupy TopNa-
siona zrobiło się pusto. Ze 
względu na wysoki i stabilny 
plon oraz rekordowo niskie 
wyniki wilgotności, Mateusz 
Fleszar po raz kolejny postawił 
na odmianę polecaną przez 
Grupę TopNasiona. W trak-
cie ustalania rekordu śred-
nio co 2 godziny odbywało 
się zasypywanie zasobników 
na ziarna i na nawóz, a do 

gleby trafiło blisko 13 mln 
nasion. Maszynami, które 
brały udział w ustanawianiu 
rekordu był ciągnik John Deere 
8370R z siewnikiem Väderstad 
Tempo TPV10 ze zbiornikiem 
na nawóz FH2200.

VIDEO/VLOG z wyda-
rzenia: https://youtu.be/
yHOIPJ3Ur4c

Źródło: Agencja Kreatywna 
Sajgon, Paweł Szypuła

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zasiali 167,16 ha w 24 godziny, a wynik potwierdziła komisja z Biura Rekordów!

Siew podczas bicia rekordu

Właściciele gospodarstwa rolnego Butor
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Meta
statku

Ruszto-
wanie

w kopal-
ni

Okres
stu lat

Lokum
dla

wojaka

Ciąg czynności,
których wykonanie
prowadzi do roz-
wiązania zadania

Auto zza
Odry

Znak
firmowy

Siłacz,
mocarz

Skrzyn-
ka wy-
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Tworzymy urodzaj

Które zioła 
i przyprawy pasują 
do ziemniaków?

Przygotowywane na wiele 
sposobów, najbardziej sma-
kują w najprostszej postaci, 
doprawione świeżymi ziołami 
i przyprawami, które wzboga-
cają ich smak i dodają niezwy-
kłego aromatu. Warto korzystać 
z bogactwa przypraw i ziół, ale 
umiejętnie, aby nie przesadzić 
z ich ilością, co podkreśla 
Agnieszka Piskała-Topczewska, 
specjalistka ds. żywienia i eks-
pertka w ramach IV edycji kam-
panii informacyjno-edukacyjnej 
„Ziemniaki czy kartofle? Wy-
bierz, smakuj i jedz”. Ekspertka 
wskazuje także konkretne zioła 
i przyprawy najlepiej komponu-
jące się z ziemniakami, a także 
przypomina podstawowe zasady 
związane z ich dodawaniem.

- Większość ziół i przypraw 
to wspaniałe rośliny o warto-
ściach nie tylko kulinarnych, 
ale i leczniczych. Rozmaryn 
i tymianek to przyprawy, któ-
re idealnie pasują do wszelkich 
potraw na bazie ziemniaków. 
Jednak w kuchni należy dozo-
wać je z umiarem, ponieważ 
są bardzo intensywne w sma-
ku, a ich zbyt duża ilość może 
zepsuć całą potrawę. Z ziem-
niakami świetnie komponuje 
się także majeranek, który ma 
intensywny zapach i korzenny, 
delikatnie gorzkawy smak. No 
i czosnek – ostry i wyrazisty, 
bez którego również trudno wy-
obrazić sobie polską kuchnię 
ziemniaczaną. To dzięki niemu 
ziemniaki zyskują jeszcze lepszy 
smak, a dodatkowo wzmagają 
apetyt. Wszystkie wymienione 
zioła wspomagają pracę układu 
trawiennego redukując wzdęcia, 
dlatego są doskonałym uzupeł-
nieniem wielu tłustych i cięż-
kostrawnych potraw - zachęca 
Agnieszka Piskała-Topczewska.

Przebojem sezonu letniego 
niezaprzeczalnie są młode ziem-
niaki gotowane z koperkiem lub 
duszone z odrobiną czosnku, 
a na stołach podczas ogrodo-
wych biesiad królują ziemniaki 

z grilla w ziołach. Idealny doda-
tek do dań mięsnych stanowią 
pieczone ziemniaki, choć dosko-
nale sprawdzają się także jako 
przekąska z różnorodnymi dipa-
mi. Ziemniak to wdzięczne wa-
rzywo, które można przyprawić 
na wiele sposobów. Tymianek, 
rozmaryn, majeranek, czosnek 
i odrobina gałki muszkatołowej, 
to wszystko, czego potrzeba, aby 
przygotować pyszne i delikatne 
w smaku ziemniaki z piekarnika 
lub z grilla. W miarę możliwości 
warto używać świeżych ziół, 
wtedy ziemniaki są naprawdę 
aromatyczne. Wiele roślin moż-
na z powodzeniem hodować na 
domowym parapecie przez cały 
rok, aby stale mieć dostęp do 
świeżych roślin.

Przygotowując pieczone lub 
gotowane ziemniaki z ziołami 
warto pamiętać o następujących 
zasadach:

Suszone zioła warto rozetrzeć 
w dłoniach przed dodaniem do 
potrawy. Uwolnią wtedy w pełni 
swój aromat.

Ziemniaki doskonale łączą 
się smakiem ze szczypiorkiem 
lub młodą cebulką dymką. 
Ugotowane ziemniaki warto 
ugnieść z mlekiem (zamiast ka-
lorycznej śmietany) i dodatkiem 
szczypiorku.

Koperek to kolejna przypra-
wa, która lubi towarzystwo 
ziemniaków - szczególnie mło-
dych z dodatkiem jajka sadzo-
nego i zsiadłego mleka.

Marynatę z oleju i ziół do 
ziemniaków najlepiej przygo-
tować dzień wcześniej, a na-
stępnie wstawić do lodówki na 
całą noc. Olej przejdzie smakiem 
przypraw.

Pieczone ziemniaki doskonale 
sprawdzą się w towarzystwie 
grillowanych mięs i sałatek 
na bazie miksu sałat. Świet-
nie smakują również z dipem 
czosnkowym.

Czosnek ze względu na alicy-
nę oraz ziemniaki ze względu na 
potas regulują ciśnienie krwi, 
dlatego są szczególnie polecane 
dla osób z nadciśnieniem tętni-
czym i wysokim cholesterolem. 
Jeśli ktoś nie lubi intensywne-
go smaku świeżego czosnku, 
można go upiec razem z ziem-
niakami. Nie straci swoich 
właściwości prozdrowotnych, 
a złagodzi jego ostry smak.

Ogólnopolska kampania 

informacyjno-edukacyjna 
„Ziemniaki czy kartofle? Wy-
bierz, smakuj i jedz”, której 
organizatorem jest Federacja 
Branżowych Związków Pro-
ducentów Rolnych, sfinanso-
wana jest ze środków Funduszu 
Promocji Owoców i Warzyw.

Więcej informacji o kam-
panii znajduje się na stronie 
internetowej: www.ziemniaki-
czykartofle.com.pl oraz profilu 
na Facebooku: www.facebook.
com/ziemniakiczykartofle

Źródło: ITBC Communication, 
Monika Górka

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Trudno oprzeć się ziemniakom 
zwłaszcza w sezonie letnim.
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Od naprawy usterek po konserwację profilaktyczną

Valtra Connect już od kil-
ku lat umożliwia właścicie-
lom ciągników i ich lokalnym 
serwisantom zdalne monito-
rowanie danych z pojazdów. 

W najbliższej przyszłości 
klienci będą mogli wybrać, czy 
chcą udostępnić te dane Cen-
trum Monitorowania Maszyn 
AGCO, które z wyprzedzeniem 

wykrywa potrzeby serwisowe 
dzięki ciągłemu przetwarzaniu 
i analizie danych przesyłanych 
przez ciągniki.

– Dotychczas reagowaliśmy 
jedynie na widoczne usterki, 
jednak w przyszłości będziemy 
również w stanie przewidzieć 
je z wyprzedzeniem. Można 
będzie na przykład wymienić 
podzespół, którego cykl życia 
dobiega końca, zanim się ze-
psuje – mówi Jani Rautiainen, 
dyrektor ds. części i serwisu.

Czujniki ciągnika moni-
torują dziesiątki różnych 
zmiennych, takich jak pręd-
kość, temperatura, ciśnienie, 
czas pracy, przepływ płynów 
i tak dalej. Jeśli Centrum 

Monitorowania Maszyn 
wykryje awarię jakiegoś po-
dzespołu, na przykład na 
podstawie temperatury, cza-
su pracy czy ciśnienia, to 
wówczas lokalne centrum 
serwisowe lub klient otrzy-
ma odpowiedni komunikat.

– Autoryzowane centrum 
serwisowe Valtra zlokalizowa-
ne najbliżej klienta otrzyma 
wiadomość opisującą podej-
rzewaną usterkę, a także li-
stę wymaganych podzespołów 
i instrukcje dotyczące napra-
wy oraz szacunkowego czasu 
potrzebnego na jej przepro-
wadzenie. Dzięki temu klient 
i centrum serwisowe mogą 
uzgodnić odpowiedni termin 

przeglądu ciągnika – wyjaśnia 
Rautiainen.

Nowa usługa była testowana 
w 2020 roku wśród klientów 
w rzeczywistych warunkach. 
Ten sam system jest już wy-
korzystywany bądź wprowa-
dzany w innych ciągnikach, 
kombajnach i opryskiwaczach 
AGCO, co oznacza, że zespół 
posiada już znaczne doświad-
czenie w tym zakresie.

– Usługa jest już stopnio-
wo wprowadzana. Nadal pra-
cujemy nad systemem, więc 
jego zdolność do wczesnego 
wykrywania ewentualnych 
problemów oraz udzielania ser-
wisom instrukcji odnośnie na-
praw stale się poprawia. Prace 

rozwojowe ułatwia fakt, że je-
steśmy w stanie wykorzystać 
te same technologie w różnych 
produktach AGCO.

W związku z tym, że nowa 
usługa będzie oferowana w ra-
mach Valtra Connect, klienci 
nie poniosą żadnych dodatko-
wych kosztów. Nie będzie też 
wymagana instalacja nowego 
sprzętu ani oprogramowania. 
Obecni klienci Valtra Connect 
będą zatem mogli bez proble-
mu uzyskać dostęp do usłu-
gi. Oczywiście korzystanie 
z nowej usługi jest całkowicie 
dobrowolne.

Źródło: VALTRA
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Valtra Connect uczy się przewidywać potrzeby serwisowe.

Rola i dostępność części do maszyn 
w trakcie sezonu – czy jesteś gotowy?

Codzienna praca rolni-
ka charakteryzuje się sporą 
dynamiką, często również 
potrzebą podejmowania na-
tychmiastowych i trafnych 
decyzji. Specyfika pracy uza-
leżniona jest oczywiście od 
rodzaju prowadzonej działal-
ności, aczkolwiek wszystkie 
jej typy łączy jeden wspólny 
mianownik – wymagają do-
stępu do sprawnych maszyn 
w trybie 24 godziny na dobę 
przez siedem dni w tygodniu.

Dostępność części – stan 
na dziś

Pandemia koronawiru-
sa wpłynęła na większość 
branży – u jednych powodu-
jąc olbrzymie spadki w obro-
tach, a w przypadku innych 
powodując duże wyzwania 
logistyczne. Branża rolnicza 
w nowej rzeczywistości oka-
zała się szczególnie ważna, 
ponieważ jest ściśle związana 
z produkcją żywności, która 
nie może zostać zatrzymana.

– W początkowym etapie 
rozprzestrzenia się wirusa 
COVID-19 wielu dostaw-
ców czasowo zawiesiło swo-
ją działalność. Byli to m.in. 
producenci z Chin, Indii czy 
Włoch. Na szczęście nie trwało 
to długo i wrócili na rynek. 
W momencie zamknięcia fa-
bryk nie doszło u nas do wiel-
kiego ,,tąpnięcia’’, ponieważ 
nasze magazyny był w pełni 
zatowarowane. Obecna sytu-
acja na świecie jest bardzo dy-
namiczna, dlatego wciąż mogą 

się pojawiać tymczasowe ogra-
niczenia transportu lotnicze-
go czy dostaw zagranicznych. 
W związku z tym cały czas 
staramy się skutecznie zarzą-
dzać dostępnością towarów 
w magazynach Kramp. Na-
szym priorytetem jest, by te 
potencjalne zakłócenia nie 
wpłynęły na realizację zamó-
wień naszych klientów. Teraz 
dostępność jest dla nich klu-
czowa. My ją zapewniamy – 
mówi Marek Rybacki, Członek 
Zarządu i Dyrektor Operacyjny 
Kramp Polska.

Sprawdzony dostawca czę-
ści – dlaczego to tak ważne?

Utrzymanie ciągłości pracy 
możliwe jest głownie dzięki 
wyborowi rzetelnego part-
nera, który zagwarantuje nie 
tylko dostęp do części przed 
rozpoczęciem sezonu, lecz 
także w jego trakcie.

– Płynność pracy rolników 
ma bezpośredni wpływ na to, 
jak rozwija się biznes, czy jest 
rentowny, czy przynosi spo-
dziewane profity. W wielu 
przypadkach jakiekolwiek 
przestoje oznaczają spore 
straty, dlatego też kluczem 
jest zachowanie płynności 
działalności. W rolnictwie 
czas jest na wagę złota, dlatego 
wszelkie ruchy trzeba plano-
wać z wyprzedzeniem i starać 
się przewidywać ewentualne 
sytuacje kryzysowe – mówi 
Mariusz Zieliński, kierownik 
wsparcia technicznego klienta 
w John Deere Polska.

Kluczem do utrzymania 

ciągłości pracy jest m. in. 
zaopatrzenie się przed sezo-
nem w części ulegające częst-
szej eksploatacji. Utrzymanie 
płynności działalności ozna-
cza w praktyce: brak kosztow-
nych przestojów szczególnie 
w newralgicznym okresie żniw, 
brak potrzeby szukania zastęp-
stwa / podwykonawców na 
okres wykonania danej pracy.

– Brak dostępności części, 
niedopasowanie części, co 
skutkuje kolejnymi opóź-
nieniami to tylko wybrane 
z przykrych konsekwencji, 
jakie mogą na nas czekać 
w przypadku złych wyborów 
dostawców części do naszych 
maszyn – uzupełnia Marek 
Rybacki.

Sezon za pasem – jesteś 
gotowy?

Wiosna to dobry moment, 
by w rozpoczynający się sezon 
wkroczyć przygotowanym le-
piej niż wcześniej. Dlatego też 
John Deere oraz Kramp ogło-
sili strategiczną współpracę, 
która ma na celu ułatwić do-
stęp do 350 000 części. Odbyło 
się to jeszcze przed sezonem, 
dzięki czemu już teraz można 
się zaopatrzyć na nowy sezon.

– Dzięki użyciu portalu 
ExtraParts klienci będą mo-
gli sprawnie zaopatrzyć się nie 
tylko w części przeznaczonych 
dla maszyn rolniczych John 
Deere, ale też innych marek 
m.in. marki Kramp, charakte-
ryzującej się wysoką jakością 
towarów z zakresu produkcji 
roślinnej, zwierzęcej, leśnej 

i ogrodniczej a także wypo-
sażenia warsztatów. Tym sa-
mym zyskają oni możliwość 
rozwiązania kilku problemów 
przy jednej wizycie w punk-
cie. W ofercie John Deere 
i Kramp znajdują się części 
Case, New Holland, Claas, 
Holland, Deutz, najważniej-
sze marki pras, innych maszyn 
czy urządzeń – dodaje Mariusz 
Zieliński.

Partnerstwo John Deere 
i Kramp to z punktu widzenia 
klienta, czyli odbiorcy części, 
oznacza nie tylko natychmia-
stowy dostęp do części u lo-
kalnego dealera, ale również 
wsparcie w postaci doradztwa, 
fachowej pomocy.

– Równie istotna jest moż-
liwość wyboru spośród orygi-
nalnych części, Reman, czyli 
części i podzespołów, które 
wykorzystują części oryginalne 
i są odbudowywane tak jak 
w specyfikacji dla nowych 
oraz części alternatywnych, 
czyli części Vapormatic pro-
dukowane przez alternatywne 
fabryki, ale autoryzowane i do-
pasowane np. do starszych ma-
szyn John Deere. Zwróciłbym 
również uwagę na gwarancję 
dostępności części do maszyn 
nawet 15 lat po zakończeniu 
produkcji oraz w przypadku 
wielu starszych modeli – koń-
czy Mariusz Zieliński.

Źródło: Kramp
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

SaMASZ listwa 
PerfectCUT

Czołowy producent maszyn 
zielonkowych SaMASZ wpro-
wadził zmiany w listwie Per-
fectCUT, które przekładają się 
na jeszcze lepsze cięcie masy 
zielonej, szczególnie przy ni-
skiej i rzadkiej trawie.

Uzyskano to dzięki zmianie 
kształtu dysku i wstawki mię-
dzypłozowej, a także modyfi-
kacji trzymaka i noża.

Udoskonalony kształt dys-
ku pozwala na lepszy prze-
pływ skoszonego materiału 
i mniejszy opór podczas cięcia, 
a w rezultacie oszczędność pa-
liwa. Zmodernizowano tak-
że wstawkę miedzypłozową, 
która w połączeniu z nowym, 
dłuższym nożem tnącym, 
zwiększyła rzeczywisty za-
kres cięcia o prawie 14 mm. 
Dodatkowo wypoziomowanie 
jej z powierzchnią listwy tną-
cej, poprawiło funkcję wstawki 
jako przeciwnóż.

Przełożyło się to na ulepsze-
nie jakości cięcia, szczególnie 

w kolejnych pokosach o mniej-
szej objętości zielonki oraz 
wyeliminowało ryzyko na-
warstwiania się trawy i błota.

Zmodyfikowany przez fir-
mę SaMASZ trzymak, obniżył 
położenie noża tnącego wzglę-
dem listwy. W połączeniu ze 
zmianą jego kąta skręcenia 
poprawiła się funkcja samo-
oczyszczenia listwy. Dzięki 
zmianie trzymaka w listwie 
PerfectCUT, szybka wymiana 
noży odbywa się przy użyciu 
mniejszej siły.

Bardzo ważną informacją 
dla użytkowników jest to, że 
wszystkie elementy, w których 
zaszły zmiany są kompatybilne 
z poprzednimi wersjami listew 
PerfectCUT od 2017 roku. Mo-
dyfikacje w listwie PerfectCUT 
obowiązują dla maszyn z rocz-
nikiem modelowym 2021.

Źródło: SaMASZ, Magda 
Szczurko, Ewelina Rojecka
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Jeszcze bardziej perfekcyjne cięcie 
w każdych warunkach!
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