ISSN-2353-5172

W W W. R A P O R T R O L N Y. P L

E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y

2001 - 2021

Technika i technologia w rolnictwie

Jubileusz 60-lecia
Grupy Azoty PUŁAWY
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Miasto i Zakłady Azotowe to współdziałający „organizm”.
W dniu 10 czerwca w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom
Chemika” w Puławach odbyła
się jubileuszowa Gala z okazji
60-lecia Grupy Azoty PUŁAWY. W trakcie uroczystości
uhonorowano zasłużonych
pracowników, a także odsłonięto tablicę pamiątkową przy
udziale Prezesa Zarządu Grupy
Azoty S.A. Tomasza Hinca,
Prezesa Zarządu Grupy Azoty
PUŁAWY Tomasza Hryniewicza oraz rodziny pierwszego
Dyrektora Zakładów Azotowych Mieczysława Kołodzieja.
Powstanie Zakładów Azotowych w Puławach było
bez wątpienia kołem zamachowym do uruchomienia
szeregu inwestycji towarzyszących. Przyszli pracownicy
otrzymali nie tylko miejsca
pracy i mieszkania, ale również
coraz bogatszą infrastrukturę
miasta. PUŁAWY w 1960 roku
liczyły 13 600 mieszkańców,
a w 1969 było ich już około 40 tysięcy. Wybudowane
osiedla, unowocześnione centrum miasta, utworzona sieć
ciepłownicza dla miasta zasilana przez elektrociepłownię
z Zakładów Azotowych, sieć
gazowa, rozbudowa kanalizacji i wodociągów to tylko
część z pozytywnych efektów
powstania puławskiej fabryki.
- Jubileusz 60-lecia Grupy
Azoty PUŁAWY to powód do
dumy dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Przypomnę tylko, że to właśnie
dzięki połączeniu potencjałów spółek z Puław, Tarnowa, Polic i Kędzierzyna udało
nam się stworzyć silną Grupę, która konkuruje i wygrywa z największymi firmami
zagranicznymi na międzynarodowych rynkach. Nie
mówilibyśmy dziś o Grupie
Azoty jako o liderze branży
nawozowo-chemicznej, gdyby nie wkład Grupy Azoty
PUŁAWY. Dziękuję Państwu
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za zaangażowanie – za to, że
każdego dnia tworzycie historię tego miejsca i kształtujecie
przyszłość polskiego przemysłu chemicznego – powiedział
podczas uroczystości Tomasz
Hinc, Prezes Zarządu Grupy
Azoty S.A.
Obecnie Grupa Azoty PUŁAWY to jeden z największych
i najnowocześniejszych kompleksów azotowych w Europie.
- Na przestrzeni ostatnich
60 lat w naszym kraju nastąpiło wiele zmian – od ustrojowych, przez techniczne,
technologiczne, po kulturowe.
Jako firma zawsze staraliśmy
się odpowiadać na pojawiające

się coraz to nowe wyzwania.
Przez ten czas dla nas jedno
tylko pozostawało niezmienne:
zaangażowana załoga, która
każdego dnia budowała i buduje potęgę dzisiejszej Grupy
Azoty PUŁAWY. Ten jubileusz to przede wszystkim 60 lat
ciężkiej pracy tysięcy ludzi!
Doświadczenia kilku pokoleń
pracowników oraz nieustanny
rozwój wynikający m.in. ze
śmiałych inwestycji, innowacji i wizji osób, pracujących
na sukces puławskich zakładów - to wszystko sprawiło,
że dziś Grupa Azoty PUŁAWY
jest synonimem najwyższej jakości zarówno w Polsce, jak

i na świecie – mówi Tomasz
Hryniewicz, prezes zarządu
Grupy Azoty PUŁAWY.
Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku
nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych
branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą
pozycję w Unii Europejskiej
w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych,
ma również silną pozycje na
rynkach takich produktów
jak melamina, kaprolaktam,
poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.
Ważnym filarem strategii
Grupy Azoty są inwestycje,

a największym projektem są
Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to
jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim
przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej
Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję
Polski w segmencie tworzyw
sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.
Źródło: Grupa Azoty PUŁAWY
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Loteria Grupy Azoty „Dbamy o polską ziemię” rozstrzygnięta!

Główna nagroda w IV Loterii konsumenckiej Grupy Azoty, ciągnik John Deere 5058E,
trafiła do Pana Radosława

z miejscowości Orłowiny.
Nagroda została wręczona laureatowi przez Prezesa
Zarządu Grupy Azoty S.A.

Tomasza Hinca oraz Mistrza
Świata w skokach narciarskich
Piotra Żyłę, którego w drodze
po sukcesy sportowe wspiera
Grupa Azoty.
- Gratuluję zwycięzcy nagrody głównej i wszystkim
laureatom nagród dziennych.
W tegorocznej edycji loterii odnotowaliśmy o ponad 30 proc.
zgłoszeń więcej w porównaniu
z rokiem ubiegłym – to potwierdza, że rolnicy hasłem „dobre,
bo polskie” kierują się nie tylko
przy sprzedaży swoich produktów, ale również przy zakupie
nawozów. To właśnie dzięki
takim decyzjom zakupowym
Grupa Azoty może inwestować,
rozwijać kolejne innowacyjne

projekty, ale również promować
swoją markę poprzez wsparcie polskiej kultury i sportu.
Tym samym, rolnicy którzy
kupują nasze produkty mają
swój udział w sukcesach sportowców i drużyn wspieranych
przez Grupę Azoty, m.in. Mistrza Świata w skokach narciarskich Piotra Żyły, zwycięzcy
Ligi Mistrzów ZAKSA, czy
Mistrza Polski Grupa Azoty
Chemik Police – powiedział
Tomasz Hinc Prezes Zarządu
Grupy Azoty S.A.
Sukces loterii to efekt m.in.
prostych reguł uczestnictwa,
czyli „kup nawozy – zarejestruj dokument – czekaj na
wygraną” oraz szerokiej,

ale precyzyjnej kampanii
reklamowej.
- Wsparcie, które otrzymuję
od Grupy Azoty powoduje, że
mogę ze spokojem koncentrować się na osiąganiu jak najlepszych wyników sportowych.
Grupa Azoty uwierzyła we
mnie już 9 lat temu, czyli
na długo przed tym zanim
osiągnąłem swoje największe sukcesy. Chcę wyraźnie
podkreślić, że rolnicy którzy
decydują się na zakup nawozów Grupy Azoty mają swój
wkład w każde z moich zwycięstw. Dziękuję za to wsparcie
i gratuluję zwycięzcy loterii –
dodał Piotr Żyła, Mistrz Świata
w skokach narciarskich.

Losowanie nagrody głównej
odbyło się 6 maja br. Szczęśliwy zwycięzca IV edycji loterii
zakupił nawozy i zarejestrował
jedną fakturę zakupu nawozów na kwotę ponad 4 tys.
zł, za którą zakupił Polifoskę
6 i Pulan.
- Od lat kupuję nawozy Grupy Azoty – przede wszystkim
ze względu na sprawdzoną
jakoś, ale również, dlatego,
że chcę wspierać krajowych
producentów. Cieszę się, że
tym razem czekała na mnie
taka niespodzianka – mówi
zwycięzca loterii.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Konferencja Polowa Bayer w Pordenowie
Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa sprawdzone w praktyce.

W Centrum Doradztwa
Technicznego Bayer – w formie spotkania polowego na
plantacji prezentowano innowacje produktowe rozwijane
w ofercie dla rolnictwa w sezonie 2020-2021.
– Cieszymy się, że aktualna
sytuacja, pomimo pandemii,
pozwoliła nam zrealizować
konferencję, która ma dla
nas szczególny wymiar. Spotkania w Centrach Doradztwa
Technicznego pozwalają nam
zaprezentować skuteczność
działania naszych produktów: ich właściwości i jakość
w praktyce. W tegorocznej

odsłonie obok nowości dla
zbóż, rzepaku i kukurydzy,
prezentujemy rozwiązania
cyfrowe. W naszym przekonaniu stają się one właśnie
rzeczywistością i już dziś
mogą realnie wspierać pracę
rolnika – mówi Iwona Krych-Stec, Head of Marketing Crop
Science, Bayer Polska.
Nowości w ochronie zbóż
Bacara Trio 516 S.C., herbicyd do jesiennej ochrony przed
miotłą zbożową i chwastami
dwuliściennymi. Składa się
z trzech uzupełniających się
w działaniu substancji czynnych: 200 g/l flufenacetu,

233 g/l diflufenicanu oraz
83 g/l metrybuzyny. Zwalcza
szerokie spektrum chwastów
i na długi okres zabezpiecza plantację przed nowymi
wschodami.
Bacara Trio to również
doskonałe narzędzie w walce i zapobieganiu powstawaniu odporności. Doskonale
sprawdza się na polach z uodpornioną miotłą zbożową na
herbicydy z grupy inhibitorów ALS.
Incelo, herbicyd zarejestrowany w kwietniu 2021 roku
do wiosennego zwalczania
chwastów, który w mieszaninie
z Sekator Plus doskonale zwalczył miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne. Składa się
z mezosulfuronu 45 g/kg oraz
tienkarbazonu 15 g/kg. Incelo
przydatny jest również w zwalczaniu innych chwastów trawiastych, takich jak wyczyniec
polny, owies głuchy, stokłosy,
życice i wiechliny. Wykazuje
też częściowe działanie na niektóre chwasty dwuliścienne.
Fabulis OD, nowy regulator
wzrostu oparty o proheksadion
wapnia wyprodukowany w formulacji OD. Zaletą środka jest
działanie w bardzo szerokim
zakresie temperatur 5-25°C.
Produkt podobnie jak Incelo zostanie wprowadzony na
rynek w 2022 roku.
Główna ochrona fungicydowa zbóż na plantacji

w Pordenowie i w doświadczeniu odmianowym prowadzona
jest w 3 krokach. Pierwszy zabieg przeprowadzono nowym
fungicydem Input Triple zastosowanym w dawce 1,0 l/ha.
Nowo wprowadzony na rynek
fungicyd doskonale dopasowany jest do pierwszego zabiegu ze względu na spektrum
działania i możliwość stosownia w niskich temperaturach.
Zawiera 160 g/l protiokonazolu, 200 g/l spiroksaminy
oraz 40 g/l proquinazidu.
Doskonale chroni zboża przed
łamliwością podstawy źdźbła
i innymi chorobami liści. Wykazuje wyjątkowo skuteczne
działanie na mączniaka prawdziwego, działając zarówno
interwencyjnie, jak i bardzo
długo zapobiegawczo.
W zabiegu T2 chroniącym
przede wszystkim 3 górne
liście zastosowano fungicyd
Ascra Xpro 260 EC w dawce 1,0 l/ha. Fungicyd zawiera aż dwie substancje z grupy
SDHI, co przekłada się na wyjątkowe zwalczanie septorioz,
brunatnej plamistości i rdzy.
Charakteryzuje się szybkim
działaniem początkowym
i długotrwałym ochronnym,
jednocześnie wpływając pozytywnie na fizjologię roślin.
Do trzeciego zabiegu na kłos,
chroniącego głównie przed
fuzariozami, przewidziano
Prosaro 250 EC. Program

ochrony oparty o Input Triple
i Ascrę Xpro doskonale zabezpieczył do tej pory plantacje
przed chorobami i z pewnością przyczyni się do uzyskania
wysokich plonów.
Kompleksowe propozycje
dla rzepaku
Fundamentem strategii
Bayer jest przede wszystkim
dynamiczny rozwój odmian
rzepaku marki DEKALB,
wyróżniających się bardzo
wysokim i stabilnym poziomem plonowania, znakomitą
zimotrwałością oraz podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się
nasion.
Na uwagę zasługują m.in.
dwie odmiany mieszańcowe
rzepaku ozimego: DK Excited
i DK Exima, wprowadzone
do oferty komercyjnej w roku
2020. Obie charakteryzują się
bardzo wysokim plonowaniem
i bardzo wysoką zawartością
tłuszczu w nasionach. Potwierdzają to zarówno niezależne
wyniki COBORU, testy własne
prowadzone na plantacjach
doświadczalnych Bayer w całej Polsce, jak również bardzo
dobre przyjęcie przez polskich
rolników. W roku 2021 Bayer w dalszym ciągu różnicuje
wachlarz DEKALB także poprzez odmiany specjalne, m.in.
DK Immortal CL, DK Plasma
i DK Expectation, oferując
tym samym odmiany odporne

m.in. na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) czy kiłę kapusty.
Pokazy polowe w Pordenowie
stanowiły naturalną kontynuację wcześniejszej prezentacji
kluczowych cech użytkowych
ww. odmian i umożliwiły ocenę skuteczności ich stosowania
w praktyce. Eksperci firmy podzielii się także szczegółami
dotyczącymi innowacyjnych
zapraw nasiennych, które zapewniają nasionom ochronę
przed szkodnikami i chorobami grzybowymi – mowa tu
o Scenic Gold oraz o zaprawie
insektycydowej Buteo Start,
wprowadzonej w roku 2020.
Uprawy w Pordenowie chronione są m.in. fungicydem Propulse 250 SE, który sktecznie
radzi sobie ze zgnilizną twardzikową – najgroźniejszą chorobą dotykającą rzepak w fazie
kwitnienia. Podczas konferencji polowej sprawdzono także
efekty stosowania technologii D-ACT, wprowadzonej do
oferty komercyjnej w styczniu
2021. Więcej informacji na
temat innowacji dla rzepaku
znajdziecie Państwo również
w komunikatach z tegorocznych
konferencji prasowych Bayer:
Partnerstwo dla sukcesu w uprawie rzepaku - maj/2021; Innowacje dla zrównoważonego
rozwoju-styczeń/2021.
Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Spotkanie polowe z DANKO
lipiec 2021 r. | Raport Rolny

RAPORT

3

W Szelejewie zaprezentowano najnowsze odmiany oraz już dostępne.

W gatunku pszenica ozima
swoją premierę mają najnowsze
rejestracje - jakościowa (E/A)
KARIATYDA, wczesna, odporna na choroby, o wysokiej
zimotrwałości, przydatna do
opóźnionych siewów; chlebowa (B) GENTLEMAN o bardzo dobrej jakości skupowej
i wypiekowej ziarna i dobrej
odporności na choroby. Ze
sprawdzonych nowości: zachwycająca plonem i jakością
ASORY (E/A) i COMANDOR
(E/A) a także wysokoplenne,
jakościowe i zdrowe - BOSPORUS i TYTANIKA, odmiany
chlebowe A/B, z powodzeniem
radzące sobie na słabszych
stanowiskach oraz HONDIA
(E/A) – NR 1 w plenności przy
opóźnionych siewach i w czołówce sprzedaży w Polsce
w ostatnich latach.
Spośród 16 zaprezentowanych odmian pszenżyta
ozimego jest możliwość obejrzenia absolutnych nowości,
rejestracji 2021 roku – wczesnego, wysoce zimotrwałego
(6), odpornego na choroby

i o doskonałej krzewistości
– STELVIO oraz wyróżniającego się zdrowotnością i bardzo dobrymi właściwościami
adaptacyjnymi oraz wysoką
zimotrwałością (5) – PANASO.
Obie odmiany są krótkosłome,
odporne na porastanie, kolejne nowości, to Nr 1 w plonie
w 2020 roku - CORADO,
pszenżyto jako pierwsze
w Polsce, dostępne w sprzedaży w jednostkach siewnych,
charakteryzuje się wysoką zimotrwałością (5,5) i zdrowotnością, rekomendowane do
uprawy w szerokim zakresie
gleb (klasa IIIa-V), następne to
MONDEO – rekordowo plonujące, niewysokie o dobrej
sztywności i pięknym kłosie,
również bardzo zdrowe i odporne na porastanie. Zaprezentowano również sprawdzone
już, krótkosłome, zimotrwałe (5,5) DOLINDO – o późniejszym terminie kłoszenia,
wysokiej zdrowotności, sztywności i zdolności krzewienia.
Na szczególną uwagę zasługuje najpopularniejsze w Polsce

pszenżyto ozime BELCANTO,
o tradycyjnej długości słomy,
bardzo dobrej odporności na
choroby i wysokiej zimotrwałości (5,5) a także najwyższej
odporności na porastanie ziarna w kłosie. Znalazło się również, między innymi, PORTO
(krótkosłome) (Złoty Medal
MTP Polagra 2018), o bardzo
dobrych właściwościach adaptacyjnych do różnych warunków klimatyczno – glebowych,
wysoko plonujące na terenie
Polski i Niemiec; ORINOKO
(krótkosłome), o rewelacyjnej
zdrowotności, wyjątkowej zimotrwałości i odporności na
porastanie ziarna w kłosie oraz
AVOKADO, o tradycyjnej długości słomy i bardzo dobrej
odporności na porastanie,
a także pszenżyto o bardzo
wysokiej plenności– KASYNO.
Pozostałe to TRAPERO – Nr
1 w żywieniu zwierząt, krótkosłoma odmiana ROTONDO
(Złoty Medal Polagra 2016),
o nadzwyczajnej krzewistości,
będąca Nr 1 w reprodukcji nasiennej w latach 2016 – 2019.
Kolekcję jęczmienia ozimego otwierają tegoroczne
premiery: wielorzędowa odmiana TEUTO, wysokoplenna, zimotrwała (5,5), o bardzo
dobrej odporności na choroby
i wyróżniającą ją tolerancję
na ramularię. Odmiana posiada również odporność na
wirus żółtej mozaiki jęczmienia BaYMV-1, kolejna odmiana to GIEWONT, również
wielorzędowa i zimotrwała
(5,5) i również zdrowa (posiada
gen odporności na mączniaka

Mlo), następna, tym razem
dwurzędowa, to BORDEAUX,
odmiana wczesna o doskonałych zdolnościach adaptacyjnych do różnych warunków
klimatyczno-glebowych oraz
RETURN, również dwurzędowy, wykazujący rewelacyjną
plenność, będący idealnym
komponentem paszowym dzięki wysokiej zawartości białka.
Kolejne to QUADRIGA – wielorzędowa, przydatna do intensywnej technologii uprawy,
o podwyższonej odporności na
zakwaszenie gleby, ZENEK –
wczesny i zimotrwały; dwurzędowa odmiana CONCORDIA,
rekordzistka w plonowaniu
w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy,
z wysoką zawartością białka
i wysoką mrozoodpornością.
Kolekcję zamyka dwurzędowa
GLORIA, odmiana uniwersalna, zarówno przydatna na
dobre jak i gorsze stanowiska.
Zboża jare reprezentowane są przez 35 odmiany
w 4 gatunkach.
W pszenicy jarej, absolutne premiery i najnowsze rejestracje (2021 r.) to jakościowa
(grupa A) ETOLIA, wysokoplenna odmiana o niewysokim
źdźble i odporności na wyleganie oraz wczesna, wykazująca dużą tolerancję na suszę,
jakościowa (grupa A) odmiana ITAKA. Pozostałe pszenice jare w kolekcji, to znane
już - jakościowa TELIMENA
o bardzo dobrej plenności oraz
GOPLANA (Złoty Medal MTP
Polagra 2018), MANDARYNA,
ARABELLA.

Owies żółtoziarnisty - najnowsze rejestracje, to POKER średnio wczesny równomiernie
dojrzewający, przydatny do
mieszanek zbożowych oraz
HUZAR - odmiana niewysoka,
średnio wczesna, charakteryzująca się ziarnem o wysokiej
gęstości w stanie zsypnym,
co czyni ją przydatną na cele
konsumpcyjne a także FIGARO – Nr 1 na suszę!, odmiana
najwyżej plonująca w ostatnich latach. Pozostałe odmiany w kolekcji to ROMULUS,
ARKAN, BRETON i ZUCH
i odmiana z brunatną łuską,
GNIADY.
Kolekcję pszenżyta jarego
rozpoczyna nowość – SANTOS
– sztywny i zdrowy, o najgrubszym ziarnie spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce
pszenżyt jarych a także IMPETUS – odmiana Nr 1 w odporności na wyleganie i o bardzo
wysokiej zdrowotności, pozostałe zaprezentowane pszenżyta MAMUT – Nr 1 w plonie
w 2020 r, Nr 1 w siewach przewódkowych i Nr 1 na LZO;
SOPOT – wzorzec w COBORU,
PUZON – Nr 1 w plonie białka
i MAZUR – Nr 1 w odporności
na fuzariozę kłosa a także Nr
1 w odporności na porastanie
ziarna w kłosie.
Kolekcja jęczmienia jarego jest również bogata i pełna nowości. Wśród odmian
paszowych po raz pierwszy
zaprezentowane są: wysokoplenny LOXTON, bardzo
zdrowy, o pięknym ziarnie
i wysokiej zdolności krzewienia - LASER a także SY

CRISTALLIN – o rewelacyjnej plenności i zdrowotności
pozwalającej zaoszczędzić na
kosztach ochrony oraz RAPTUS – Nr 1 na słabe gleby,
odmiana o pięknym ziarnie i dużej zawartości białka. Dla porównania można
było zobaczyć pozostałe, już
sprawdzone jęczmiona jare:
FEEDWAY, ETOILE, PILOTE,
PAUSTIAN, MELIUS, KUCYK,
ELLA i EUNOVA.
Jęczmiona browarne reprezentowane są przez najnowszą odmianę FOCUS,
wysokoplonującą, przydatną na gleby średniej jakości,
o niespotykanej jakości ziarna
oraz ELLINOR, LAUREATE,
AVALON.
Z oferty roślin strączkowych
prezentowane są odmiany: grochu siewnego z najnowszymi
odmianami KAZEK, NEMO
i TYTUS, a także ARVENA
(Złoty Medal MTP Polagra
2018), TARCHALSKA, BATUTA; peluszka HUBAL
o podwyższonej zawartości
białka; jedna odmiana bobiku
– BOBAS; wyki – najnowsza
GRETA oraz JAGA. Znalazły
się tu również 3 odmiany soi
– VIOLA, PETRINA i ERICA.
Nowością w prezentacji polowej jest reprezentowana przez
DANKO odmiana łubinu:
SWING – rośliny o niebieskich
kwiatach i szarych nasionach.
Łubin o wysokim i stabilnym
plonie (105% wzorca w latach
2018-2020).
Źródło: DANKO
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

ANWIL z tytułem
Ambasadora Złotej Setki Pomorza i Kujaw
Podczas 25. edycji Złotej Setki – oprócz rankingu

podsumowującego biznesowe dokonania firm w regionie

kujawsko-pomorskim, organizatorzy przedstawili także
laureatów specjalnego tytułu,
wręczanego na okoliczność
ćwierćwiecza zestawienia.
Wśród nich była chemiczna
spółka z Grupy ORLEN - ANWIL S.A.
Zestawienie najaktywniejszych biznesowo firm w kilku
kategoriach, od największych
po małe, co roku wraz z partnerami przygotowuje redakcja
„Gazety Pomorskiej”.
Z okazji jubileuszowej edycji
organizatorzy przyznali tytuły

„Ambasadorów 25-lecia Złotej
Setki Pomorza i Kujaw”. Trafiły
one do firm, które w 25 edycjach rankingu w kategoriach
stałych najczęściej zajmowały
miejsca w pierwszej dziesiątce. Wśród sześciu podmiotów
uhonorowanych tytułem znalazł się ANWIL S.A., największy pracodawca w regionie.
- Skalę biznesowej działalności i bogatych rynkowych
doświadczeń ANWILU pokazuje obecność w zestawieniach Złotej Setki. ANWIL
zawsze był i niezmiennie

pozostaje liderem gospodarczym w naszym regionie.
Kolejnym potwierdzeniem
tej roli jest przyznany tytuł
Ambasadora 25-lecia Złotej
Setki Pomorza i Kujaw, za co
w imieniu firmy i jej pracowników serdecznie dziękuję –
powiedziała Agnieszka Żyro,
Prezes Zarządu ANWIL S.A.
Pierwsze podsumowanie
rankingu dotyczyło wyników
osiągniętych w 1996 roku.
Wówczas trzecie miejsce zajęły Zakłady Azotowe Włocławek. W kolejnych edycjach,

z kilkoma przerwami, ANWIL
pojawiał się jeszcze 15 razy.
Wysokie miejsca zajmowane w zestawieniach przyniosły dodatkowe wyróżnienie
w 20 edycji. ANWIL znalazł
się wśród 20 najlepszych firm
dwóch dekad. Po pięciu latach
chemiczna spółka z Grupy ORLEN znów została wyróżniona,
tym razem tytułem Ambasadora i medalem 25-lecia.
Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Innowacyjne rozwiązania w SaMASZ
Oficjalne otwarcie II Hali Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.
Rozbudowa hali OBR o kolejne 667m² umożliwi pracę
nad prototypami większych
i bardziej złożonych modeli
maszyn.

W celu sprawnej realizacji
zaawansowanych prac z dziedziny B+R powstał projekt
„OBR 2”- OBR . S a M A SZ .
PL jako element koncepcji

SuperFabryka 4.0 na potrzeby
Klastra Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy”. Projekt rozpoczął się w 2020 roku,
od 2023 roku przejdzie w fazę

Agroabsolwent

skłoniła nas przede wszystkim
świadomość odpowiedzialności za dobrą jakość żywności
oraz chęć wzmocnienia potencjału polskiego rolnictwa
– mówi Małgorzata Bojańczyk,
dyrektor „ASAP”.
Do konkursu zgłaszane
mogą być prace dyplomowe:
magisterskie, inżynierskie
i licencjackie, których obrona odbyła się w 2020 r. lub
w 2021 r. Problematyka prac
musi być związana z rozwojem agrobiznesu, tj. postępem,
innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw
rolnych, rozwojem obszarów
wiejskich, ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla
społeczeństwa wiejskiego,
zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych,
obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz
zrównoważenia produkcji
żywności.
Zgłoszenie jest bardzo proste – wystarczy przesłać drogą
elektroniczną na adres KontaktAgro@bnpparibas.pl prawidłowo wypełnione zgłoszenie
konkursowe wraz z kompletem
wymaganych dokumentów:
zdjęcie lub skan podpisanego
formularza zgłoszeniowego,
pracę magisterską w pliku
pdf, kopię dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy. Termin

się z ponad 70 osób, w tym
z 30 konstruktorów. Na bieżąco pracujemy nad ponad
20 projektami nowych maszyn
i utrzymujemy w ciągłej aktualności ponad 300 istniejących
maszyn.
Jednakże na projektach
nie koniec. W maju tego
roku NCBiR rozstrzygnął
konkurs „Szybka ścieżka –
Agrotech POIR.01.01.01-002167/20” w ramach którego
otrzymaliśmy dofinansowanie
na „Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn
rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych
technologii firmy SaMASZ
wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0”. Wartość

projektu wyniesie 8,4 mln,
z czego dofinasowanie 4,7 mln.
Projekt realizujemy wspólnie
z Politechniką Białostocką
(Wydziałem Mechanicznym
i Elektrycznym) w ramach
Konsorcjum firm.
W ramach projektu planowane jest opracowanie i przebadanie ciągu maszyn, tj.
dwustronnej kosiarki dyskowej
pracującej z kosiarką czołową,
przetrząsacza karuzelowego
i zgrabiarki karuzelowej.
Opracowywane maszyny będą
wyróżniać się innowacyjnymi
rozwiązaniami, pozwalającymi
na prowadzenie precyzyjnego,
zrównoważonego rolnictwa.
Źródło: SaMASZ, Sandra Snarska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Grupa Azoty PUŁAWY otwiera
wytwórnię nawozów granulowanych

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
o tematyce agro.
- Jako liderowi finansowania
rynku agro w Polsce, bardzo
zależy nam na unowocześnianiu i zwiększaniu efektywności
rodzimego rolnictwa. Ogromną rolę do odegrania mają tu
nowe pokolenia rolników
i osób zarządzających przedsiębiorstwami z branży rolniczej.
Dzisiejsi studenci będą decydowali o kierunkach rozwoju
branży w przyszłości, dlatego
chcemy ich zachęcić, by myśleli o rolnictwie w sposób innowacyjny. Celem konkursu jest
promowanie tematyki związanej z szeroko rozumianym
postępem i zrównoważonym
rozwojem gospodarstw rolnych
i terenów wiejskich – mówi
Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro
w Banku BNP Paribas.
Zainteresowanie dwoma
dotychczasowymi edycjami
było wysokie, dlatego w tym
roku, dla dodatkowego podniesienia renomy wydarzenia
oraz rozszerzenia jego zasięgu,
do współpracy zostało zaproszone Polskie Stowarzyszenie
Rolnictwa Zrównoważonego
„ASAP”. Kontynuując zeszłoroczną ideę nagradzania
dodatkowo prac w zakresie
rolnictwa i żywności ekologicznej nawiązana została
współpraca z firmami zrzeszonymi w Polskiej izbie Żywności
Ekologicznej.
- Do wspólnych działań

trwałości, a jego zakończenie
jest przewidziane na 2028 rok.
Wartość inwestycji wynosi
25 mln, przy dofinasowaniu
8,2 mln.
Zakres projektu obejmuje
w ramach obszaru infrastruktury wyposażenie hali OBR
w 7 obrabiarek do opracowywania nowych technologii
i wykonywania prototypów
oraz 2 stanowiska badawcze,
a także rozwój infrastruktury
IT wspierającej modelowanie
i symulację procesów technologicznych za pomocą Digital Twin w ramach obszaru
agendy badawczej SUPERFABRYKA 4.0.
Dzisiejszy Ośrodek Badań
i Rozwoju to nierozerwalny
element całej firmy, składający

zgłoszeń upływa 31 października 2021 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
10 grudnia tego roku.
Zwycięzców wyłoni kapituła, która oceni prace pod
kątem ich oryginalności, wartości w warstwie teoretycznej,
użyteczności w praktyce, poprawności ujęcia treści pod
względem merytorycznym
oraz innowacyjności analizowanego rozwiązania. Laureaci mogą liczyć na nagrody
pieniężne – zwycięzca otrzyma
3 tys. zł., a cała pula nagród
wynosi 6 tys. zł.
Dodatkowo, w tym roku
uczestnicy konkursu będą
mogli ubiegać się o nagrody
specjalne w postaci staży oraz
publikacji, zaoferowane przez
Partnerów Konkursu: Polskie
Stowarzyszenie Rolnictwa
Zrównoważonego „ASAP”
i jego członków oraz firmy
zrzeszone w Polskiej Izbie
Żywności Ekologicznej.
Partnerami medialnymi tegorocznej edycji są: Plantpress,
AgroNews, Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu
„APRA”, Biokurier.pl oraz Polskie Wydawnictwo Rolnicze.
Dodatkowe informacje
o konkursie, regulamin i dokumenty zgłoszeniowe można
znaleźć na www.bnpparibas.
pl/agroabsolwent.
Źródło: Bank BNP Paribas
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

W dniu 11 czerwca w Grupie
Azoty PUŁAWY miało miejsce
uruchomienie wytwórni nawozów granulowanych, w skład
której wchodzą – oprócz linii
produkcyjnych - najnowocześniejsza w Polsce pakownia
oraz hale sezonowania. W lipcu 2020 r. przeprowadzony
został rozruch technologiczno-mechaniczny pierwszej linii
produkcyjnej, a teraz ruszyła
produkcja ciągła nawozów.
Tym samym zakończona została jedna z największych inwestycji nawozowych ostatnich
lat w naszym kraju, gwarantująca nie tylko produkt najwyższej jakości, ale też generująca
nowe miejsca pracy w puławskich zakładach Grupy Azoty.
Wszystkie produkty pochodzące z nowej wytwórni, tj. Pulan Macro, Pulmix
i Saletrzak27N uzyskały już
niezbędne certyfikaty, w tym
w zakresie odporności na detonację. Oznacza to, że mogą być
wprowadzane do obrotu na
warunkach określonych w kartach charakterystyki – można
je transportować i sprzedawać,
zarówno na rynku krajowym,
jak i zagranicznym.
Dobowe zdolności produkcyjne dwóch linii wynoszą
do 820 tys. ton rocznie. Linia
produkcyjna saletry amonowej granulowanej (AN 32% N)
może wytwarzać 1200 t na
dobę, a linia saletrzaku
(CAN 27% N) - 1400 t na
dobę. Całkowity budżet inwestycji to 430 mln zł. Druga

linia zostanie uruchomiona
w pierwszej połowie przyszłego roku.
Saletra amonowa granulowana mechanicznie oraz saletrzak
stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony
rolnictwa wielkoobszarowego
- polskiego i europejskiego.
Stosowanie nawozu w formie
granulek o większej średnicy
pozwala na szerszy zasięg rozrzutu, co z kolei wpływa na poprawę efektywności wysiewu,
szczególnie w gospodarstwach
o dużej powierzchni. Ten rodzaj produktu jest preferowany
przez odbiorców zagranicznych,
a w związku z postępującym
procesem konsolidacji gruntów w Polsce prognozowany
jest wzrost zapotrzebowania
również na rynku polskim.
- Wsparcie rolników w ich
codziennej pracy to jeden
z najważniejszych celów Grupy Azoty, dlatego nieustannie
dbamy o rozwój naszych produktów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego
Ładu. Mam tu na myśli opracowanie formuł produktów
ograniczających emisyjność
nawozów azotowych z jednej
strony, a z drugiej poprawiających efektywność nawożenia.
Uruchomiona dziś wytwórnia
nawozów granulowanych to
kolejny krok w kierunku dostarczania rolnikom najlepszych jakościowo produktów,
odpowiadających na ich potrzeby - mówi Tomasz Hinc,
prezes zarządu Grupy Azoty.

Poza instalacjami produkcyjnymi inwestycja obejmowała także budowę infrastruktury
oraz obiektów logistycznych przeznaczonych do rozładunku
i przeróbki surowca, a także
magazynu gotowych produktów i pakowni, w której zamontowano jedyne tego typu
w Polsce w pełni automatyczne
urządzenia do pakowania nawozów w kontenery elastyczne (typu BIG BAG). Maszyny
te – pod nadzorem operatora – samoczynnie pobierają
puste kontenery, napełniają
je produktem, zabezpieczają
opakowanie przed rozsypaniem, znakują i transportują ciągiem przenośników do
punktu odbioru i ekspedycji.
Wydajność dwóch pakowaczek
to około 180 ton na godzinę
(ok. 4300 t/dobę).
- Zakład nawozów granulowanych to wkład naszej spółki
i całej Grupy Azoty w rozwój
nowoczesnego rolnictwa. Z dumą
patrzę dziś na nowoczesne obiekty wytwórni, która powstała
w Grupie Azoty PUŁAWY. Jest
to jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów
azotowych w Europie. Produkcja spełnia zarówno wysokie standardy bezpieczeństwa
i wymogów środowiskowych,
jak również transportu wytworzonych produktów – dodaje Tomasz Hryniewicz, prezes zarządu
Grupy Azoty PUŁAWY.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Nowe odmiany rzepaku ozimego
Łączenie różnych korzystnych właściwości.
Przed nowym sezonem wegetacyjnym, producenci rzepaku ozimego mogą zapoznać
się z nowymi odmianami wpisanymi do Krajowego rejestru
odmian (KR) w br. Materiał
siewny niektórych z nich zapewne będzie w ofercie dystrybutorów nasion. Nowe
odmiany pochodzą aż z dziesięciu różnych podmiotów
hodowlanych, w tym jednej
krajowej, co świadczy o dużym zainteresowaniu hodowlą twórcza rzepaku ozimego
przez wiele firm hodowlanych,
zwłaszcza zagranicznych. Do
Krajowego rejestru zostało
wpisanych 15 odmian mieszańcowych – F1: Arganos,
Condor, DK Extorr, DK Plasma, Desperado, ES Desirio,
KWS Granos, Leona, LG Alltamira, LG Arnold, LG Scorpion,
Metropol, Pegazzus, PT297, SY
Floretta oraz jedna populacyjna – Kepler.
Duże oczekiwania wobec
nowych odmian
Nowe odmiany tworzone
przez hodowców są innowacyjnym środkiem produkcji
niezbędnym do sprostania
wymaganiom współczesnego,
zrównoważonego rolnictwa.
Zwłaszcza odmiany cechujące
się wysokim potencjałem plonowania, ale również bardzo
dobrą zdrowotnością, przejawiającą się odpornością na
różne patogeny chorobotwórcze, będą ważnym czynnikiem
pozwalającym sprostać założeniom unijnej strategii „od
pola do stołu”, będącej elementem Europejskiego „Zielonego Ładu”. W stosunkowo
krótkim okresie zakłada on
m.in. radykalne ograniczenie
stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a także
nawożenia. Należy podkreślić,
że wyhodowanie nowej odmiany jest procesem złożonym
i trwa przeważnie wiele lat,
średnio 7-8. Dlatego dostępność nowych odmian odpowiadających oczekiwaniom
użytkowników, stosujących
integrowaną uprawę i ochronę

rzepaku będzie następowała
stopniowo, na przestrzeni
wielu lat.
Dominują mieszańcowe
W ostatnich latach duży
postęp następuje w hodowli odmian mieszańcowych,
które powstają w wyniku
kontrolowanego zapylenia
krzyżowego, odpowiednio
dobranych, homozygotycznych linii wyjściowych. Aby
uzyskać w pełni mieszańcowe pokolenie F1, stosuje się
w hodowli systemy kontrolujące zapylenie. Odmiany F1
odznaczają się przede wszystkim większym potencjałem
plonowania. Przykładowo,
w roku ubiegłym w doświadczeniach rejestrowych, badane
odmiany mieszańcowe rzepaku
ozimego plonowały średnio
o 18% lepiej od odmian populacyjnych. Odmiany mieszańcowe wnoszą także postęp
w hodowli odpornościowej,
w której tworzy się linie syntetyczne dla wprowadzania
genów determinujących odporność np. na kiłę kapusty,
wirusa żółtaczki rzepy czy też
suchą zgniliznę kapustnych.
W ostatnich latach wyraźne
zwiększył się także udział odmian mieszańcowych uprawianych w naszym kraju. Dobór
takich odmian jest liczniejszy
i bardziej zróżnicowany, a nasiona są powszechnie dostępne
w ofercie handlowej. Mimo
wielu zalet odmian mieszańcowych, wielu rolników nadal
dobrze ocenia przydatność odmian populacyjne do własnych
warunków gospodarowania
i często uprawia je na swoich
polach. Zaledwie jedna taka
odmiana została w br. zarejestrowana. Niestety, dobór
odmian populacyjnych będzie
w najbliższych latach coraz
mniej liczny i mniej konkurencyjny wobec odmian
mieszańcowych.
Plon i odporność
Odmiany wpisane do KR
w br. przejawiały w badaniach
rejestrowych dużą plenność
oraz wyróżniały się innymi

korzystnymi właściwościami. Plonowanie odmian jest
warunkowane genetycznie,
jednak duży wpływ mają też
warunki siedliskowe (głównie
gleba) oraz czynniki agrotechniczne, w tym zwłaszcza intensywność uprawy. Wytworzony
przez roślinę rzepaku plon stanowi wypadkową wielu różnych cech odmiany, zwłaszcza
jej wytrzymałość na warunki
stresowe (m.in. niedobór opadów lub niskie temperatury)
oraz odporność na choroby.
Oceniając jakość nasion nowych odmian, istotna jest duża
zawartość tłuszczu, a uwzględniając paszowe wykorzystanie
rzepakowej śruty poekstrakcyjnej ważna jest także wysoka
zawartość białka oraz niska
zawartość glukozynolanów
i włókna.
Zawartością tłuszczu w nasionach wyróżniały się odmiany PT 297, Condor i Desperado.
Parametr ten (zawartość tłuszczu) powinien być w większym
zakresie uwzględniany w cenie
skupu nasion ze zbioru.
Nowe odmiany wyróżniają się także cechami odpornościowymi. M.in. dziesięć
zarejestrowanych odmiany
(Arganos, Condor, Desperado, Kepler, Leona, LG Alltamira, LG Arnold, LG Scorpion
Metropol, SY Floretta) cechuje
się toterancją na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV, choroby powodującej zakłócenia
fizjologiczne w roślinach,
w efekcie czego, następuje obniżenie plonowania. Natomiast
cztery odmiany (DK Plasma,
LG Alltamira, LG Scorpion
i Pegazzus) wykazują dużą
odpornością na kiłę kapusty.
Odporność tych odmian na
patotypy Plasmodiophora
brassicae najczęściej występujące w naszym kraju została
potwierdzona w badaniach
sprawdzających w IOR-PIB
w Poznaniu. Warto wiedzieć,
że potencjał plonowania tego
typu odmian jest przeważnie
mniejszy od odmian nieodpornych, jakkolwiek i w tym

Tabela 1. Liczb odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian (KR)
w latach 2015-2020
Razem

Rok wpisania do KR

Odmiany
2015-2020

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

ogółem

115

100%

16

16

17

18

14

20

14

mieszańcowe

98

85%

15

13

15

15

14

12

14

populacyjne

17

15%

1

3

2

3

0

8

0

c.d. art. na str. 6

REKLAMA

AKCJA
RABATOWA
2021
szczegóły na stronie
www.rapool.pl

PODSTAWY
WYSOKIEGO
PLONOWANIA
TEMPTATION
F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV
DUKE
F1
WZORZEC COBORU,

ODMIANA ODPORNA NA TuYV

CROTORA
F1
ODMIANA KIŁOODPORNA

5

6

URODZAJ

lipiec 2021 r. | Raport Rolny

REKLAMA

OFERTA ODMIANOWA 2021

c.d. art. ze str. 5

Tab. 2. Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego rejestru odmian (KR)
w roku 2021

Plon nasion
Nazwa odmiany

Pierwsza w Polsce
odmiana populacyjna
z genem odporności na TuYV
Najwyżej plonująca odmiana
populacyjna w doświadczeniach
rejestrowych COBORU 2019-2020

Nr 1 plonowania w 2019
wśród odmian populacyjnych
115% wzorca
(PDO COBORU 2019)

Plonuje lepiej niż połowa odmian
mieszańcowych w Polsce!

Zawar-tość
tłuszczu

Zawar-tość
białka

Wyso-kość roślin

Dojrza-łość
technicz-na

Zgniliz-na
twardzi-kowa

Choroby
podstawy łodygi

Czerń
krzyżo-wych

dt z ha

%
wzor-ca

%; wilg.
nasion 9%

% s.m.b.

cm

data

Wzorzec

41,3

100

41,7

38,0

141

4.07

15

13

7,1

Średnia odmian

46,0

111

42,0

37,9

145

3.07

18

12

7,1

Arganos F1
Condor F1
Desperado F1
DK Extorr F1
ES Desiro F1
KWS Granos F1
Leona F1
LG Arnold F1
Metropol F1
PT297 F1
SY Floretta F1
DK Plasma * F1
LG Alltamira * F1
LG Scorpion * F1
Pegazzus * F1
Kepler p

47,3
46,3
46,5
46,0
45,7
46,7
47,8
49,7
47,9
46,2
45,8
41,7
45,1
48,6
42,1
41,8

115
112
113
111
111
113
116
120
116
112
111
101
109
118
102
101

41,5
43,3
43,2
41,2
41,8
41,1
42,2
41,9
41,7
43,6
42,5
41,8
41,4
40,9
41,4
42,2

37,8
36,2
37,4
35,6
39,5
37,7
37,6
38,0
36,5
38,2
37,2
39,9
38,0
38,8
38,9
39,2

141
141
141
146
145
145
146
152
145
150
149
142
146
151
142
143

2.07
5.07
2.07
4.07
3.07
3.07
2.07
3.07
4.07
4.07
3.07
2.07
2.07
3.07
3.07
4.07

20
15
17
15
16
19
22
22
16
16
19
19
20
15
20
14

16
9
10
10
9
9
17
12
10
12
16
15
18
12
13
11

7,1
7,3
7,1
7,3
7,2
7,0
7,0
7,2
7,1
7,3
7,2
7,0
7,0
7,2
7,1
7,1

% roślin
porażonych

skala 9o

wzorzec: 2020 – średnia odmian ES Valegro, SY Ilona, Architect, Duke, 2019 i 2018 – ES Valegro, SY Ilona, Architect, DK Expiro,
* – odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, F1 – odmiana mieszańcowa, p – odmiana populacyjna
Plon nasion, zawartość tłuszczu oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2020 i 2019 (2018)
porażenie przez choroby – mniejsza wartość w procentach oznacza większą odporność; większa wartość w skali 9o oznacza
większą odporność
zakresie następuje wyraźny
postęp i nowe odmiany są już
plenniejsze niż pierwsze odmiany kiłoodporne. Dodatkowo dwie odmiany kiłoodporne
(LG Alltamira, LG Scorpion)
wyróżniają się także tolerancją
na TuYV. W przypadku obu

Wysoka zimotrwałość

Tolerancja na suszę

tych chorób, odmiany odporne stanowią najbardziej
efektywny sposób na zapobieganie porażeniom roślin,
a co za tym idzie, uniknięcie
znacznych strat.
Obecnie priorytetem w hodowli rzepaku ozimego jest

Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Uprawa rzepaku staje się coraz bardziej techniczna.

Niskie wymagania glebowe
Wysokie plony w całym kraju

UWAGA!

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

Promocja obowiązuje do
wyczerpania zapasów

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

Przedstawiciele regionalni:
696 056 514

662 202 376

660 408 159

603 101 690

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

www.hr-strzelce.pl

pękanie łuszczyn i osypywanie
nasion, etc.

Odmiany rzepaku „CL”

Doskonała zimotrwałość

99-307 Strzelce,
ul. Główna 20

łączenie w tworzonych nowych
odmianach różnych korzystnych właściwości. Przeważnie
obejmują one, oprócz plonu,
zarówno cechy odpornościowe, jak i korzystne cechy użytkowe, np. dobrą zimotrwałość
albo zwiększoną odporność na

facebook.com/hrstrzelce

Rolnicy, którzy zdecydowali się na uprawę rzepaku
w technologii Clearfield mają

do wyboru coraz więcej odmian, których poziom plonowania nie ustępuje plenności

konwencjonalnym hybrydom.
W procesie ich hodowli selekcjonuje się coraz więcej pożądanych cech użytkowych.
Poważnym problemem dla
producentów rzepaku jest
utrzymanie plantacji wolnej
od chwastów w początkowym
okresie wegetacji. Niepożądane
na polu rośliny rozwijają się intensywnej niż siewki. Stanowią
dla młodych roślin poważną
konkurencję. Zacieniają młode
rośliny, ograniczają im pobór
wody i składników pokarmowych. Niezwalczone jesienią
chwasty są trudne do wyeliminowania po wiosennym wznowieniu wegetacji. Dodatkowo
sprzyjają też żerowaniu szkodników i rozwojowi chorób

grzybowych. Zachwaszczona
plantacja charakteryzuje się
większą podatnością na wymarzanie. Kolejnym zagrożeniem w uprawie rzepaku są
samosiewy.
Technologia Clearfield jest
odpowiedzią na te zagrożenia.
Zapewnia efektywną ochronę przed chwastami z rodziny krzyżowych, do których
zalicza się również rzepak,
a także skutecznie radzi sobie
z pozostałymi, trudnymi do
zwalczenia niepożądanymi na
polu roślinami. Dodatkowo
umożliwia elastyczny wybór
terminu stosowania, działa wydajnie w różnych warunkach
pogodowych. Zapewnia bezpieczeństwo roślinom rzepaku.
c.d. art. na str. 8
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Oszczędza czas i nakłady.
Technologia ta to system,
który łączy najwyżej plonujące
odmiany mieszańcowe rzepaku posiadające tolerancję na
imazamox z herbicydem zawierającym tę substancję aktywną. Takie preparaty zwalczają
szerokie spektrum chwastów
i kontrolują samosiewy zbóż.
Dodatkową zaletą stosowania
tego systemu jest uniezależnienie terminu wykonania zabiegu
od warunków atmosferycznych. Atutem jest także wygodne i bardzo szerokie okno
aplikacji. Termin wykonania
zabiegu herbicydem zależy od
fazy rozwojowej chwastów,
a nie rzepaku. Optymalne jest
stadium 2-4 liści chwastów.
Z roku na rok poszerza się
też oferta odmian przeznaczonych do uprawy w tej
technologii. Hybrydy stosowane w tym systemie zostały
wyhodowane metodami tradycyjnymi. Są to odmiany
wysoko plonujące, o wysokiej
zimotrwałości, przetestowane
w polskich warunkach. Odmiany polecane do stosowania
w tej nowatorskiej technologii mają w nazwie handlowej
rozszerzenie CL.
Innowacyjnym połączeniem istotnych cech użytkowych oraz bardzo wysokiego
poziomu plonowania jest DK

Immortal CL. Charakteryzuje
się wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. Posiada bardzo dobry wigor jesienny oraz
doskonałą zimotrwałość. Cechą wyróżniającą tę odmianę
jest również tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).
To pierwsza zarejestrowana
odmiana przeznaczona do
uprawy w technologii Clearfield posiadająca tę cechę. Poza
tym ma wysoką odporność na
wyleganie, bardzo dobrą zdrowotność oraz podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion. Odmiany dedykowane do uprawy
w tym innowacyjnym systemie
niczym nie odbiegają od tych
przeznaczonych to tradycyjnych technologii.
Z całą pewnością opracowanie technologii Clearfield
było przełomem w uprawie rzepaku. Jednak skromny wybór
odmian, które nadawały się
do tego system powodował, iż
liczba stosujących go plantatorów była dość ograniczona.
Teraz, dzięki bogatej ofercie
firm nasiennych i dostępności
wielu nowoczesnych, plennych
odmian ma szansę zyskać nowych zwolenników.

Zaprawianie do wzrostu
Renomowany kwalifikat.
Wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny, odpowiednio zaprawiony, jest
podstawowym czynnikiem
gwarantującym udany start
roślin. Należy zatem nie tylko
przeanalizować ofertę wysoko i wiernie plonujących odmian, ale także zastanowić się
nad wyborem zapraw, którymi materiał siewny został
zabezpieczony.
Rzepak bezwzględnie powinien być skutecznie chroniony przed szkodnikami.
Do tej pory efektywnym
sposobem było stosowanie preparatów opartych na
neonikotynoidach.
Po wycofaniu kolejnych
substancji aktywnych, pula
dostępnych preparatów została
znacząco ograniczona. Producenci rzepaku będą musieli

całkowicie zmienić sposób prowadzenia ochrony upraw przed
szkodnikami. Wprowadzane
ograniczenia w stosowaniu
insektycydów na plantacjach
przyczyniły się do namnożenia szkodników atakujących
rośliny w początkowym okresie wzrostu. Niestety, zaprawy
z grupy neonikotynoidów będą
w tym roku już niedostępne.
Kluczowy zatem będzie wybór
preparatu zabezpieczającego
siewki.
Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie
produktu zawierającego
flupyradifuron.
Oddziałuje on selektywnie
na określone gatunki szkodników. Skutecznie chroni przed
atakiem pchełek ziemnych
i rzepakowych oraz śmietki kapuścianej. Zwalczając

szkodniki, preparat wpływa
na prawidłowe wschody rzepaku, zapewniając plantatorom
niezawodne wsparcie w zwalczaniu specyficznych szkodników. Zaprawa – Buteo Start
– spełnia wysokie europejskie
standardy bezpieczeństwa
środowiska, uwzględniające
wszystkie owady pożyteczne, nie tylko zapylacze. To
innowacyjna i kompleksowo
działająca zaprawa w ochronie
roślin rzepaku przed kluczowymi szkodnikami wczesnego
okresu rozwoju. Dostępna jest
w sprzedaży od ubiegłego roku.
Warto zdecydować się na zakup takiej zaprawy fungicydowej, która zabezpieczy siewki
przed całym spektrum chorób.
Największe zagrożenie w początkowym okresie stanowią:
sucha zgnilizna kapustnych,

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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czerń krzyżowych, zgorzel
siewek i mączniak rzekomy.
Najlepiej wybrać fungicyd,
który wykazuje dwa mechanizmy działania: aktywność
układową i wgłębną.
Skutecznym rozwiązaniem
jest połączenie dwóch substancji aktywnych: fluopilkolidu
i fluoksastrobiny. Zapewnia
to kontrolę kluczowych chorób występujących w okresie
wschodów, a łączne użycie
z zaprawą zawierającą flupyradifuron kompleksową ochronę także i przed szkodnikami.
Systemowe zabezpieczenie materiału siewnego jest
jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Ogranicza ryzyko
infekcji patogenami występującymi zarówno w glebie,
jak i na powierzchni nasion.
Chroni młode siewki przed
szkodnikami. To pierwszy zabieg agrotechniczny w uprawie
rzepaku, którego zastosowanie
ogranicza nakłady na dalszą
ochronę.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Odmiany jęczmienia ozimego do siewu w tym sezonie

Krajowy rejestr roślin rolniczych zawiera aktualnie 40 odmiany jęczmienia ozimego.
Jęczmień ozimy, obok pszenicy wyróżnia się największym
potencjałem plonotwórczym.
Dodatkowo wyróżnia go
większa niż u innych gatunków
odporność na wiosenne susze,
dzięki czemu gatunek ten staje
się coraz bardziej popularny
w naszym kraju i powierzchnia jego uprawy wzrasta.
W ostatnich latach uprawiany
jest w Polsce na powierzchni
około 200 tys. ha. (GUS). Największy udział w strukturze
zasiewów zbóż z mieszankami
zbożowymi jęczmień ozimy
ma w województwach opolskim, lubuskim, dolnośląskim
i wielkopolskim.
Krajowy rejestr roślin rolniczych zawiera aktualnie
40 odmiany jęczmienia ozimego. Wśród odmian jęczmienia ozimego dominują
wielorzędowe pastewne (30).
Znacznie mniej jest odmian
dwurzędowych pastewnych
(9) natomiast z odmian o typie
browarnym mamy do dyspozycji tylko jedną. Wśród zarejestrowanych odmian jęczmienia
ozimego większość stanowią

odmiany zagraniczne (83%),
a tylko 6 kreacji pochodzi
z polskiej hodowli.
Na początku roku 2021 do
Krajowego rejestru wpisano aż
12 nowych odmian jęczmienia
ozimego. Wśród zarejestrowanych znalazło się 7 odmian
wielorzędowych pastewnych:
Bohun, Esprit, Giewont, Picasso, Senta, SU Midnight
oraz Tajfun. Zarejestrowano
również 4 odmiany dwurzędowe pastewne: Aleksandra,
Bordeaux, LG Casting i Padura oraz jedną odmianę dwurzędową browarną – Suez.
Warto podkreślić, że wśród
nowych odmian aż trzy to odmiany polskie.
Przy wyborze odmian do
siewu warto sięgnąć po wyniki uzyskane w ramach PDO
zaprezentowane w tabeli
2. Przedstawiona jest tu liczbowa charakterystyka zarejestrowanych odmian jęczmienia
ozimego badanych w trzech
ostatnich latach.
Najważniejszą cechą, na
którą należy zwrócić uwagę
wybierając odmianę do siewu

- jest plon ziarna. Odmiany rejestrowane w ostatnich latach
wnoszą duży postęp w plenności, zwłaszcza nowe odmiany
dwurzędowe. W naszym kraju
najczęściej do uprawy wybierany jest jęczmień wielorzędowy, uznawany za bardziej
plenny, jednak nowe odmiany
przełamują ten stereotyp i pokazują, że odmiany dwurzędowe takie jak Aleksandra,
Lautetia czy Bordeaux dorównują wielorzędowym.
Rok 2020 był sprzyjający dla
uprawy jęczmienia ozimego,
a uzyskane plony wyższe niż
w roku 2019. W doświadczeniach PDO odmiany wzorcowe
(Jakubus, KWS Kosmos i Mirabelle) uzyskały na przeciętnym poziomie agrotechniki
plony wysokości 91 dt/ha,
natomiast na wysokim poziomie agrotechniki 105 dt z ha.
Najwyższe plony w ostatnim
trzyleciu uzyskały nowe odmiany Picasso, SU Midnight,
Esprit i polski Giewont.
W minionym sezonie na
jęczmieniu ozimym najczęściej
pojawiały się rdza jęczmienia,

plamistość siatkowa i mączniak prawdziwy. Bardzo ważne
więc, aby do uprawy wybierać odmiany o możliwe wysokiej odporności na większość
chorób, takie jak Aleksandra,
Melia, SU Midnight, Kaylin
czy KWS Flemming.
Jęczmień ozimy charakteryzuje się słabszą odpornością
na wyleganie ze względu na
delikatną budowę źdźbła.
Szczególnie mocno narażony jest na wyleganie przy
wysokim poziomie nawożenia azotowego. Dlatego warto
sięgać po odmiany wykazujące większą odpornością na
wyleganie o bardziej sztywnej
słomie. Większą odporność
wykazują odmiany krótsze
oraz dwurzędowe, z oceną 6.
Aby dobrze wykorzystać
postęp jaki dają nam nowe
odmiany należy stosować
kwalifikowany materiał siewny. Pozwala to uzyskać wyższe plony i ograniczyć koszty
uprawy. Warto również wysiać więcej niż jedną odmianę
jęczmienia ozimego w danym
gospodarstwie, dzięki czemu

zmniejszamy ryzyko strat
w przypadku wystąpienia
chorób czy silnych przymrozków. Kwalifikowane odmiany jęczmienia ozimego były
rozmnażane w roku 2020 na
powierzchni 5 tys ha, większej
o blisko 0,5 tys ha w stosunku
do roku poprzedniego. Obecnie powierzchnia rozmnożeń
odmian zarejestrowanych
w Polsce stanowi 56% wszystkich rozmnażanych. Pozostałe
to odmiany z katalogu CCA,

które dostępne są na polskim
rynku, jednak nie były badane
w naszych warunkach klimatycznych i nie ma informacji
na temat ich przydatności do
uprawy w Polsce.
Spośród odmian zarejestrowanych największy udział
w nasiennictwie miały odmiany wielorzędowe pastewne:
KWS Kosmos (15,9%) i Quadriga (9,8%), Jakubus (7,4%)
oraz odmiana dwurzędowa
c.d. art. na str. 10
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PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI ROLNICTWA
„KONSIL”
Firma „KONSIL” - producent zbożowych silosów lejowych o pojemności
od 48 do 312 ton wprowadziła do swojej oferty dwa modele silosów
spedycyjnych o średnicy 4,5 metra: KON-SPED60/2 o ładowności
37,9 tony oraz większy KON-SPED60/4 mieszczący 61,2 tony ziarna.
Oba silosy zachowują te same parametry przejazdu tj.:
wysokość 3,95 metra i szerokość 4,45 metra.
Silosy spedycyjne przeznaczone są do szybkiego załadunku pojazdów
ziarnem zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz innych materiałów sypkich.

tel: 052 385 78 59

89-121 Ślesin ul. Nakielska 10
WWW.KONSIL.PL
adres e-mail: konsil@interia.pl

REKLAMA

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

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

TRAWY-MIESZANKI

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

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

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

Polska Zachodnia: Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl
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2019
2021

2021
2020

2021
2020

2018

2020
2018

2021
2021
2021

2020
2017
2021

2019

2016

2017
2021
2020

2020
2017
2021
2020
2020

2021

2020

2021
2019

2021

2019
2021

2021

2021R

2021R

2019

2019

2021R

2021R
2020
2021R

2021

2015

RAZEM
4
5
4
6
6
4
5
7
6
3
2-rz - odmiana dwurzędowa; 2021R - odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2020;

4

8

5

6

RAZEM

2020

2019
2021
2018
2021

2021R

Świętokrzyskie

2019
2018

Śląskie

2021

Zachodnio-Pomorskie

2019

2020
2018
2017
2020

Wielkopolskie

2018
2021
2020
2021
2020

2020
2016
2017

Warmińsko-Mazurskie

2016
2020
2021

2020
2018

Pomorskie

2019
2018

Podlaskie

2020

Podkarpackie

2021

Opolskie

2020
2018

Mazowieckie

2020
2019

Małopolskie

Łódzkie

Jakubus
KWS Kosmos
Zenek
KWS Astaire
KWS Higgins
Mirabelle
Zita 2-rz
Quadriga
SU Jule
SU Lautine 2-rz
Kaylin
KWS Flemming
Yukon
Melia
Titus

Lubuskie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Lubelskie

Odmiana

Kujawsko-Pomorskie

Lp.

Dolnośląskie

Tab. 1.Jęczmień ozimy. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2021 (wg COBORU)

14
9
8
7
7
6
6
5
5
3
2
2
2
1
1

5

Wyrównanie ziarna

Wysokość roślin

skala 9o

Rdza jęczmienia

Plamistość siatkowa

Mączniak prawdziwy

Wyleganie

Plon ziarna a2
dt/ha

Masa 1000 ziaren

skala 9o

Plon ziarna a1

Zimotrwałość

Odmiany

Rok rejestracji

Tabela 2. Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe odmian jęczmienia ozimego w latach 2018 – 2020(wg COBORU)

g

%

cm

Arenia
2016
5
77,2
91,7
4
4
5
3
43,9
91
89
Bohun
2021
5
81,6
96,2
5
6
4
6
45,5
92
96
Esprit
2021
4,5
85,3
99,2
4
5
5
5
46,3
96
102
Giewont
2021
5,5
84,7
95,0
4
6
5
6
47,4
97
105
Impala
2018
5,5
82,1
92,4
5
5
5
5
46,2
92
101
Jakubus
2017
5
84,5
97,6
6
5
5
4
46,0
95
91
Kaylin
2016
5
79,3
92,7
5
6
5
5
47,2
93
97
KWS Astaire
2017
4,5
79,8
94,8
4
5
5
4
47,5
94
95
KWS Flemming
2019
5
82,9
94,7
5
6
5
6
45,6
93
99
KWS Higgins
2017
5
80,8
95,7
5
5
5
4
48,5
95
94
KWS Kosmos
2015
5
80,8
93,8
6
5
5
5
46,6
95
97
KWS Morris
2020
4,5
84,5
95,8
5
6
5
6
44,3
94
94
Melia
2019
5
80,3
91,7
5
6
5
6
47,9
94
91
Mirabelle
2018
5
82,1
94,3
5
5
4
5
47,7
95
97
Picasso
2021
5
86,8
97,9
4
5
5
6
48,1
95
97
Quadriga
2015
5
80,3
93,4
6
6
5
5
47,3
94
100
Senta
2021
4,5
82,3
97,1
4
6
5
5
49,2
97
102
SU Jule
2018
5
79,4
95,1
5
4
5
5
48,9
95
99
SU Midnight
2021
5
85,7
98,3
5
6
6
5
49,1
95
98
Tajfun
2021
4
82,2
93,8
5
4
5
5
48,7
97
99
Titus
2012
5
79,5
92,0
6
5
5
6
47,1
95
101
Yukon
2018
5,5
80,2
93,0
5
6
5
5
45,7
93
98
Zenek
2013
5,5
81,2
91,9
6
6
4
6
46,5
94
92
Aleksandra*
2021
4,5
83,9
94,1
3
6
6
7
50,8
96
93
Bordeaux*
2021
4,5
83,5
95,5
6
4
4
5
48,9
96
83
Lautetia*
2020
4,5
83,6
95,8
5
6
5
6
49,2
96
84
LG Casting*
2021
4
82,3
93,5
5
5
5
6
47,2
94
84
Padura*
2021
4,5
82,0
93,4
6
4
6
6
50,4
95
90
SU Lautine*
2019
4,5
82,7
96,8
5
5
5
6
48,0
94
101
SU Vireni*
2014
5
77,7
88,7
6
5
4
5
51,6
96
90
Zita*
2017
5
80,7
90,6
5
6
5
5
49,6
94
92
5
5
5
44,6
95
84
Suez*,br
2021
4
77,6
88,4
6
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona
przed wyleganiem i chorobami);
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie;
*- odmiana dwurzędowa; br – odmiana browarna.

pastewna SU Vireni (5,3%).
Przy wyborze odmiany do
uprawy należy uwzględnić
rejon, w którym odmiana
będzie wysiana. W ramach

PDO badane są odmiany
w różnych rejonach kraju
i wyłaniane najlepiej sprawdzające się w danym województwie. Na tej podstawie

powstaje co roku „Lista zalecanych do uprawy odmian na
obszarze województw” (tab.1),
z którą warto się zapoznać, aby
wybrać odmiany najlepsze na

dany obszar. W niemal wszystkich województwach zaleca
się uprawę odmiany Jakubus
(14). Kolejne na Liście to odmiany KWS Kosmos, Zenek,

KWS Astaire i KWS Higgins.
W bieżącym roku w poszczególnych województwach znajdziemy zróżnicowaną liczbę
odmian od 3 w województwie

podlaskim do 8 w województwie śląskim.
Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU
Słupia Wielka

Nawozy donasienne
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Kiedy nawożenie donasienne jest najlepszym rozwiązaniem.

Każde nawożenie ma na
celu poprawę zarówno wzrostu, jak i rozwoju roślin oraz
plonowania. Wiele badań naukowych, jak również praktyka, udowodniły, że jest
to najskuteczniejszy, ale też
najprostszy sposób na zapewnienie odpowiednio wysokich
plonów. Nawozy donasienne
mają na celu zapewnienie lepszego startu rozwijającej się
roślinie na etapie, kiedy zapasy substancji odżywczych
zgromadzonych w nasionach
zostały już wyczerpane.
Taki rodzaj nawozów stosuje się na powierzchnię nasion
w celu dostarczenia substancji
REKLAMA

pokarmowych i są one coraz
częściej tym pierwszym odżywieniem przyszłej plantacji.
Mają na celu zwiększyć wigor roślin wpłynąć na lepsze
rozwinięcie systemu korzeniowego (wspomóc ten proces).
Szybki wzrost rośliny sprawia,
iż pojawia się konieczność
czerpania składników mineralnych z zewnątrz, a dla prawidłowego rozwoju w okresie
wschodów należy zapewnić
przyswajalne formy składników pokarmowych w bezpośrednim sąsiedztwie korzenia.
Korzystne staje się zatem stosowanie „startowej dawki”
makro- i mikroelementów

w postaci nawozów donasiennych. Jednym ze sposobów poprawy warunków kiełkowania
nasion oraz rozwoju siewek
jest zastosowanie tego typu
preparatów. Dostarczają one
kiełkującym roślinom niezbędnych składników odżywczych,
umożliwiają efektywniejsze
ukorzenienie – szybsze dotarcie do głębszych (bardziej
żyznych) warstw gleby, czy
też podnoszą odporność na
niedobory wody. Zaprawianie
ziarna wraz z nawożeniem donasiennym jest polecane jako
pierwszy zabieg w agrotechnice wielu upraw rolniczych
(także zbóż). Należy pamiętać
iż, już od rozpoczęcia okresu
wegetacji zboża (ale nie tylko) narażone są na porażenie
różnego rodzaju chorobami
grzybowymi, co może być
przyczyną spadku plonu, jak
też obniżenia jego jakości, a zaprawianie nasion jest najtańszym sposobem zabezpieczania
plonu ziarna już na wstępnym
etapie. Poprzez zaprawienie nasion zmniejszamy zagrożenie

ze strony patogenów grzybowych występujących nie tylko
na powierzchni, ale także wewnątrz ziarniaka oraz w środowisku glebowym. W praktyce
wygląda to tak, że łączy się
zaprawianie z nawozami donasiennymi. W ten sposób za
jednym razem chronimy przed
chorobami, jak również zapewniamy optymalne warunki dla
wzrostu kiełków. Zapewnia to
roślinom doskonałe warunki
na start.
Taki sposób nawożenia
jest szczególnie ważny przy
słabszych stanowiskach, gdzie
zawartość składników odżywczych w glebie nie jest wystarczająca. Jak już wcześniej
wspomniano nawożenie donasienne wspomoże rozwój systemu korzeniowego, ale także
dostarczy siewkom niezbędne
substancje odżywcze potrzebne na tym etapie rozwoju. Co
również ważne, poprzez taki
sposób nawożenia można jednocześnie zwiększyć skuteczność zaprawiania, zwiększyć
ilość kiełkujących nasion czy

odporność na stresy.
Jeśli chodzi o zboża, to są
one wrażliwe na brak miedzi, cynku, manganu, z kolei
rzepak wymaga dużo boru
i molibdenu, natomiast buraki
korzystnie reagują na sód, bor
i mangan. Dodatkowo trzeba
wziąć pod uwagę lokalnie występujące niedobory i stosować
te pierwiastki, których po prostu w glebie brakuje. Należy
pamiętać, że wszystkie gatunki
roślin mogą być narażone na
niedobory mikroelementów
w sytuacji, gdy zasobność
gleby lub dostępność tych
składników pokarmowych jest
ograniczona, a to w sposób
znaczący warunkuje i limituje
wzrost i rozwój roślin.
Oczywiście zabezpieczanie
odpowiednio wysokich plonów należy rozważać w kategoriach opłacalności i zwrotu
inwestycji. Nawozy donasienne
w dalszym ciągu wydają się
dość drogie, jednak patrząc na
ich cenę pod kątem zawartości
składników i zalecanej dawki,
to koszt zabiegu w przeliczeniu

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
na hektar nie jest już tak wysoki. W praktyce bowiem
zaprawianie nasion odpowiednim nawozem, podobnie jak w przypadku zapraw
chemicznych, jest najtańszym
i najbardziej efektywnym rozwiązaniem zabezpieczającym
i zapewniającym plon. Należy
również pamiętać, że nawożenie donasienne w żadnym
razie nie zastępuje podstawowego nawożenia doglebowego,
umożliwia ono jednak bardziej
efektywny początkowy wzrost,
który determinuje późniejszy
rozwój roślin.

Odmiany pszenżyta ozimego
w badaniach PDO
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Producenci mają do dyspozycji odmiany krajowe oraz zagraniczne.
Zawartość białka

7,3

46,1 106 7,8

4

5

2

Stelvio

2021 83,7 93,1

6

7,4

7,7 8,3

●

8,0 7,0

7,7

7,7

44,8 103 6,1

5

5

10,2

3

Panaso

2021 81,8 91,8

5

7,7 8,4 8,1

●

7,9

7,5 8,6 8,3 42,2 101 7,4

5

6

9,9

4

Corado

2020 83,1 91,2 5,5 7,4 8,0 8,4 8,7 8,2 7,7

7,9

8,1 43,0 101

7,7

5

5

10,6

5

Medalion

2020 82,2 90,8 5,5 7,4

8,1 8,3 8,2 8,2 7,3

7,5

7,9

45,2 112

7,5

5

5

10,8

6

SU Liborius

2019 81,5 93,1

7,3

7

Dolindo

2019 78,5 86,1 5,5 7,6

8

Gringo

2019 68,4 86,6

9

Belcanto

10

Toro

11

4
●

7,3

cm

Skala 9°

Porastanie

g

Wyleganie

Rdza żółta

Wysokość roślin

7,8

Skala 9°

MTZ

8,2 7,4

Septorioza plew

●

Septorioza liści

8,1 8,2

Rynchosporioza

7,4

dt/ha

Rdza brunatna

4

Zimotrwałość

2021 84,7 94,9

Plon ziarna a2

SU Atletus

Plon ziarna a1

1

%
s.m.
10,7

Odmiana

Rok rejestracji

Reakcja na Al3

Fuzarioza kłosów

Mączniak prawdziwy

Choroby podstawy źdźbła

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenżyta ozimego w 2018-2020 (wg COBORU)

7,5 8,9 7,9

7,3

7,4

8,0 46,7 115

7,6

5

5

10,7

8,1 8,3 8,4 7,9

7,4

7,4

7,9

39,2

7,8

5

5

10,2

7,4 6,7 8,0 6,0 8,0 6,9 7,4

7,3

43,7 102 7,8

●

●

●

2018 82,5 91,3 5,5 7,4

7,1

8,1

42,9

7,9

5

5

11,0

7,4 8,2 8,1 8,4 8,1

7,4

7,6

7,8

40,6 103 7,9

5

5

10,7

Tadeus

2017 81,3 91,0 5,5 7,4 8,0 7,5 8,0 7,7

7,0

7,0

7,6

44,0

98

8,3

5

5

10,8

12

Orinoko

2017 78,4 88,4

6

7,4 8,2 8,1 8,1 8,2 7,4

7,7

8,0 49,7 107

7,7

6

5

10,6

13

Carmelo

2017 78,4 87,5

6

7,4

48,1 109 8,1

6

5

11,1

2018 79,0 88,5

5

7,4 8,4 8,7 8,2 7,7

99

7,7

7,8 8,3 7,9

7,3

7,1

7,7

111

14

Porto

2017 78,4 87,5 5,5 7,4

7,6 8,2 8,5 7,9

7,3

7,4

7,8

41,5

7,7

5

5

10,3

15

Octavio

2017 75,5 86,1

7,1

7,1

7,6

7,9

38,9 101 7,8

5

5

10,4

16

Sekret

2016 79,3 88,0 5,5 7,8

7,8 8,4 8,6 8,2 7,7

7,5 8,2 39,6

111 8,2

6

5

11,2

17

Temuco

2016 78,8 89,0 4,5 7,5

7,6

7,1

7,4

8,0

37,5 102 8,1

5

6

10,1

18

Kasyno

2016

77,4

87,5 5,5 7,3 6,8 8,3 8,6 8,0 7,5

7,3

7,8

44,8 101

7,1

5

5

10,4

19

Avokado

2016

77,0

87,7 5,5 7,5 8,1 8,3 8,4 8,0 7,3

7,8

8,0 43,5 123 7,0

6

4

10,8

7,5

7,6

41,2 100 7,3

5

5

10,6

41,9

4

5

12,1

7,3

4

5

12,2

8,1 43,3 104 7,2

5

5

10,5

6

7,2

7,7 8,5 7,9
8,1 8,6 7,9

20

Rufus

2016 73,9 85,1 4,5 7,3

7,2

21

Panteon

2015

77,9 90,0

6

7,4

7,5 8,3 7,8

7,4 8,5 7,5

22

Trapero

2015

77,9 88,3

6

7,8

7,7 8,2 8,6 8,0 7,6 6,9 7,5

23

Lombardo

2015

77,5 89,3

5

7,6

7,5

7,8

7,3 8,3 7,9

7,0

7,4 6,8 7,8
7,0

7,8

96

115 6,8

40,6 116

24
Trefl
2015 77,1 87,0 5 7,3 8,0 8,2 8,4 8,0 7,3 7,4 7,8 43,4 114 7,4 5
5
Plon ziarna: a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha
nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami);
skala 9o – wyższy stopień oznacza korzystniejszą ocenę; * - plon ziarna.

10,7

Wybór odmiany od wielu
lat pozostaje jednym z kluczowych czynników powodzenia oraz opłacalności uprawy
pszenżyta ozimego. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zapoznać się z wynikami
plonowania oraz wartości rolniczo-użytkowej odmian wpisanych do Krajowego rejestru
(KR). Aktualnie KR pszenżyta
ozimego zawiera 46 odmian,
w tym ponad 80% to odmiany krajowe. Odmiany badane przed wpisaniem do KR
testowane są w cyklu badań
rejestrowych. Ocena odmian
wpisanych do KR następuje na
podstawie wyników doświadczeń odmianowo-agrotechnicznych w ramach systemu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).
To wielopodmiotowy, ogólnokrajowy system doświadczalny, oparty na współpracy
instytucji i organizacji zajmujących się oraz wspierających
rozwój rolnictwa. Dodatkowym wsparciem w procesie
decyzyjnym może być przegląd Listy Odmian Zalecanych
(LOZ). Corocznie COBORU
w porozumieniu z Członkami
Wojewódzkich Zespołów PDO
tworzy LOZ do uprawy na terenie województw. Ostateczny
wykaz odmian rekomendowanych do uprawy w danym
województwie zatwierdzają
dyrektorzy Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian. Dzięki
temu producenci mogą porównać przydatność do uprawy
odmian w poszczególnych rejonach kraju. Najczęściej rekomendowanymi do uprawy są
odmiany Belcanto oraz Meloman, które stanowią odmiany
wzorcowe w doświadczeniach
pszenżyta ozimego. W większości województw zalecane
są także Tadeus oraz Sekret.
Średni plon dla odmian
wzorcow ych w trzyleciu 2018-2020 wyniósł na

niskim poziomie agrotechniki
(a1) 79,8 dt/ha, natomiast na
wysokim poziomie agrotechniki (a2) 89,1 dt/ha. Odmiany
wzorcowe we wskazanych latach stanowiły: Belcanto, Meloman i Porto. Najlepsze plony
w trzyleciu na a1 odnotowano dla odmian: SU Atletus,
Stelvio, Corado, Belcanto,
Medalion, SU Liborius oraz
Tadeus. W tabeli nr 1 ujęto
wyniki plonowania i wartości użytkowej dla odmian
wpisanych do KR w latach
2015-2021. Większość odmian w czołówce najlepiej
plonujących odmian stanowią rejestracje wskazanych
lat. Na ryc. 1 zaprezentowano średnie plony w trzyleciu
2018-2020 odmian rejestrowanych w poszczególnych latach.
Średnio w ostatnim trzyleciu
najwyższe plony notowano
dla odmian wpisanych do
KR w 2021 oraz 2020 roku.
Dla porównania średni plon
na poziomie a2 odmian rejestrowanych w latach 20082012 był o 8,4 dt/ha niższy.
W zależności od, m.in., warunków pogodowych, przedplonu oraz technologii uprawy
presja chorób jest zmienna
w latach. Specjaliści COBORU w sezonie 2019/2020 najczęściej obserwowali objawy
septoriozy liści, mączniaka
prawdziwego, rdzy brunatnej,
rdzy żółtej oraz fuzariozy kłosów. Podwyższona odporność
na choroby pozostaje od lat,
obok plonu, wiodącym kierunkiem hodowli. Dla producentów nie tylko wielkość
plonu jest istotna, ale także
jego jakość. Wśród zarejestrowanych w ostatnich latach
odmian pszenżyta ozimego
największą masą tysiąca ziaren
cechowały się: Orinoko oraz
Carmelo, natomiast zawartością białka Panteon i Trapero.
Mgr inż. Katarzyna Drążkiewicz
COBORU
Słupia Wielka

Co dalej z ochroną upraw?

URODZAJ
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Od kilku lat trwa proces wycofywania z rynku środków
ochrony roślin, zawierających
określone substancje aktywne,
które na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego nie mogą
być już stosowane – przede
wszystkim ze względu na negatywny wpływ na środowisko
naturalne. Niedawno do tej listy dołączyły produkty oparte
o chloropiryfos i desmedifam.
W związku z kolejnymi zmianami w przepisach unijnych
w najbliższym czasie skończy
się możliwość stosowania fungicydów, których substancjami
aktywnymi są tiofanat metylu
(sprzedaż do 31.08.2021) oraz
epoksykonazol (sprzedaż do
1.03.2021). Oznacza to, że rolnicy już w najbliższym czasie
nie będą mogli używać kilkudziesięciu preparatów przeciw
chorobom grzybowym.
O ile w ostatnim okresie na
rynku pojawiło się kilka nowych substancji aktywnych do
użycia w zbożach, to w przypadku buraków po wycofaniu epoksykonazolu znikną
główne, najczęściej stosowane
produkty do ochrony fungicydowej. Co więcej, nie zostały
zarejestrowane nowe substancje do tej uprawy.
– Wycofanie nawet bardzo

popularnych, podstawowych
substancji aktywnych nie oznacza jeszcze katastrofy, że nie
będzie absolutnie czym chronić w bieżącym sezonie buraka
cukrowego, zbóż czy innych
upraw – uspokaja Marcin Kanownik, Menedżer ds. upraw
rolniczych w INNVIGO. – Po
prostu musimy zmienić swoje
przyzwyczajenia, zrezygnować
z substancji, na których bazowaliśmy dotychczas, i zastąpić
je preparatami, które są nadal
dostępne. Rzeczywiście najtrudniejsza sytuacja dotyczy
fungicydów buraczanych, tu
liczba substancji aktywnych
i tak była mała, a będzie jeszcze bardziej ograniczona. Gdy
trzeba wykonać więcej zabiegów przeciw chorobom grzybowym, trudniej będzie rotować
poszczególne substancje.
Z perspektywy rolników
dużym wyzwaniem będzie
prowadzenie ochrony przed
chwościkiem buraków. Dlatego warto jak najwcześniej
pomyśleć o wyborze substancji aktywnych i preparatów o działaniu leczniczym,
a także profilaktycznym.
W portfolio INNVIGO plantatorzy buraka cukrowego
znajdą trzy preparaty fungicydowe: Dafne/Porter 250 EC

– oparty o difenokonazol,
Makler 250 SE, zawierający
azoksystrobinę, a także trójskładnikowy fungicyd Kier
450 SC. Środek ten ma w składzie difenokonazol, azoksystrobinę i tebukonazol.
– Kier 450 SC jest najbardziej
skoncentrowanym i jedynym
trójskładnikowym fungicydem, który przeznaczony jest
do zwalczania chwościka buraka i brunatnej plamistości liści
buraka. W obecnej sytuacji ma
szansę stać się produktem nr
1 w buraku cukrowym – stwierdza przedstawiciel INNVIGO.
W tej uprawie bieżący sezon
jest trudny również dlatego, że
wraz z wycofaniem desmedifamu zniknęło z rynku ponad
20 herbicydów buraczanych.
Na szczęście nadal dostępne są
inne substancje aktywne, pozwalające budować skuteczne,
bezpieczne technologie ochrony
przed chwastami. Należą do
nich m.in. metamitron (np.
Jupiter 700 SC), triflusulfuron
metylowy (np. Solider), etofumesat czy fenmedifam. Korzystając z nich, można stworzyć
kombinacje bez desmedifamu,
które przy obecnej, dość wilgotnej pogodzie będą skutecznie
działały zarówno nalistnie, jak
i doglebowo.

Hukkata 500 SC

W przypadku ochrony fungicydowej zbóż plantatorzy są
w znacznie lepszej sytuacji, ponieważ liczba substancji aktywnych, a co za tym idzie – również
produktów, jest zdecydowanie
większa. Znacznie łatwiej zastąpić
więc zarówno tiofanat metylu,
jak i epoksykonazol. Substancją,
która w praktyce może być stosowana po wycofaniu ze sprzedaży
i użytkowania tiofanatu metylu, jest tebukonazol (…”Bukat/
Ambrossio 500 SC”…). Zamiast
epoksykonazolu i tiofanatu metylu rekomendowany jest także
jeden z najnowszych triazoli, czyli
protiokonazol – wchodzący razem
z tebukonazolem w skład środka
AsPik 250 EC.
Proces wycofywania przez
organy europejskie kolejnych
substancji aktywnych powoduje niepokojącą dla rolników
tendencję, że z rynku znikają
skuteczne, stosunkowo niedrogie preparaty. W dalszych etapach może to być tebukonazol,
difenokonazol i metkonazol.
Przyszłość ochrony upraw staje więc pod dużym znakiem
zapytania – prawdopodobnie
za kilka lat będzie nie tylko
droższa, ale i trudniejsza.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowy, funkcjonalny herbicyd selektywny w ofercie CIECH Sarzyna.
Hukkata 500 SC to herbicyd zalecany do stosowania
w uprawie zbóż ozimych - pszenicy, jęczmienia, pszenżyta
i żyta. Doskonale sprawdza
się jako kluczowy partner
do kompletnych mieszanin
zbiornikowych do zwalczania chwastów dwuliściennych
oraz miotły zbożowej. To produkt szczególnie efektywny
w zwalczaniu jesiennego fiołka
polnego, chabra bławatka oraz
samosiewów rzepaku w zarejestrowanej dawce.
Po siewie zbóż nastąpi intensywny okres monitoringu
zachwaszczenia zasiewów,
a następnie wybór najlepszej
technologii ochrony herbicydowej. Do fazy krzewienia
(BBCH 29), zabiegi można
wykonać nowym produktem w ofercie CIECH Sarzyna - Hukkata 500 SC. Jest to
idealny partner do tworzenia skutecznych rozwiązań
w walce z najważniejszymi

chwastami w uprawach ozimych – pszenicy, jęczmienia,
pszenżyta oraz żyta. Stanowi
doskonałe uzupełnienie dla
ostatnio wprowadzonego
do oferty CIECH produktu
KRUM 800, zawierającego
prosulfokarb.
Hukkata 500 SC skutecznie zwalcza chwasty takie
jak miotła zbożowa, chaber
bławatek, bodziszek drobny,
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna,
miotła zbożowa, przytulia
czepna i samosiewy rzepaku.
To efekt działania substancji
czynnej - diflufenikanu - zaliczanej do inhibitorów biosyntezy karotenoidów, barwników
biorących udział w procesie
fotosyntezy.
Nowość w ofercie CIECH
Sarzyna to herbicyd selektywny o działaniu kontaktowym,
stosowany nalistnie i doglebowo w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Środek przeznaczony jest do
stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych. Przed
przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej należy
dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość - zalecana dawka dla
jednorazowego zastosowania
to 0,375 litra na hektar. Natomiast zalecana ilość wody
wynosi 200-400 l/ha.
Środek jest bardzo funkcjonalny, pobierany jest głównie
poprzez liście oraz częściowo
korzenie chwastów. Najlepszy
efekt chwastobójczy uzyskuje
się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych
chwastów, w czasie kiełkowania lub krótko po ich
wschodach, w fazie siewek.
Optymalna wilgotność gleby
sprzyja działaniu preparatu.
W odpowiednich warunkach
doglebowe działanie substancji czynnej może utrzymywać
się przez ponad 8 tygodni od

zastosowania. Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Więcej wartościowych porad na temat ochrony roślin
uprawnych można znaleźć na
stronie www.ciechagro.pl lub
na kanale „CIECH Sarzyna”
na portalu Facebook.
Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Nie sposób ich nie lubić,
trudno z nich zrezygnować.
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z ziemniaków. To nastawienie po części może wynikać
z obecności rodzimego produktu w wielu daniach kuchni
regionalnych, a jego smak niejednokrotnie przywołuje w pamięci najcieplejsze jedzeniowe
wspomnienia z dzieciństwa.
Wśród osób objętych badaniem aż 83% przyznało, że
„zdecydowanie nie” lub „raczej nie” są w stanie zrezygnować z kartofli. Co ciekawe,
podobnej odpowiedzi udzielił
odsetek badanych w 2017 r.
(82%). W podziale ze względu na płeć, o wiele trudniej
byłoby wykluczyć ziemniaki
z diety mężczyznom (89%) niż
kobietom (77%).
- Badanie jednoznacznie
pokazuje, że zdaniem konsumentów ziemniaki są smaczne,
uniwersalne i wygodne w przygotowywaniu. To optymistyczne wnioski z sondażu. Kartofle
są wartościowym produktem.
Zawierają sporo istotnych
składników odżywczych, takich jak witamina C czy potas.
Warzywo samo w sobie jest
niskokaloryczne, a jednocześnie dzięki dużej zawartości
skrobi jest sycące i przy tym
lekkostrawne. Przygotowując
potrawy z ziemniaków warto
wziąć pod uwagę również ich
zdrową obróbkę termiczną,
np. gotowanie w mundurkach
lub… bez wody, tak aby zachowały najwięcej smaku,
a przede wszystkim wartości
odżywczych. Wielorodność
dostępnych na rynku odmian, zarówno pod względem
przeznaczenia kulinarnego,
jak i walorów organoleptycznych, np. koloru, sprawia, że
codzienny ziemniak zasłużył
na miano króla każdej kuchni - mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalista ds.
żywienia i ekspertka IV edycji
kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.
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Ziemniak. Mimo upływu lat
ten niepozorny, niedoceniony
pod względem wartości odżywczych i często niesłusznie posądzany o wysoką kaloryczność
produkt wciąż jest na topie.
Okazuje się, że nie wyobrażamy
sobie bez niego polskiej kuchni,
co udowadnia sondaż zrealizowany w ramach IV edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej
„Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”. Sympatię
do ziemniaka deklaruje ponad
92% ankietowanych, z kolei aż
83% respondentów twierdzi,
że nie byłaby w stanie z niego
zrezygnować w menu.
Choć różnimy się od siebie w lokalnych upodobaniach kulinarnych, to łączy
nas narodowa sympatia do
ziemniaków. Z tegorocznego
badania wynika, że większość
z nas je uwielbia– aż 92% Polaków udzieliło odpowiedzi
„lubię” albo „bardzo lubię” ten
produkt. To więcej osób w porównaniu z danymi z badania
z 2017 r., w którym łącznie
80% Polaków odpowiedziało, że „lubi” lub „bardzo lubi”
ziemniaki. Upodobania konsumenckie do kartofli rozkładają
się podobnie w całej Polsce,
niezależnie od wielkości miejscowości. Jednak największymi
miłośnikami ziemniaków są
mieszkańcy miast liczących
powyżej 500 tysięcy osób
(98%), a tuż za nimi mieszkańcy wsi - 94% wiejskiej
populacji przyznaje, że „lubi”
oraz „bardzo lubi” ziemniaki.
Za co najbardziej lubimy
ziemniaki?
W największym stopniu
lubimy je za to, że są smaczne (71%), a także za szerokie
zastosowanie w kuchni (53%)
i łatwość w przygotowywaniu
(52%). Cenimy kartofle także
za to, że są sycące (45%).
Nie ma sobie równych
Okazuje się, że Polacy
nie są chętni do rezygnacji

Karol,
autor
"Winnetou"
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Ogólnopolska kampania
informacyjno-edukacyjna
„Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”, której
organizatorem jest Federacja
Branżowych Związków Producentów Rolnych, sfinansowana jest ze środków Funduszu
Promocji Owoców i Warzyw.
Więcej informacji o kampanii:
www.ziemniakiczykartofle.com.pl
w w w. f a c e b o o k . c o m /
ziemniakiczykartofle
Źródło: ITBC Communication,
Monika Górka
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Automatyczny hamulec przyczepy

TRAKTOR
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Nowa funkcja dla CLAAS ARION CMATIC.

Nowa dostępna opcja szczególnie przydatna podczas jazdy
na pochyłościach i na śliskich
nawierzchniach stabilizuje zestaw ciągnik-przyczepa, oferując także dodatkowe funkcje
komfortu.
Automatyczne zwiększenie
bezpieczeństwa
W celu odciążenia i wsparcia

operatora w trudnych sytuacjach transportowych i roboczych, takich jak jazda na
pochyłościach z ciężkimi przyczepami oraz prace z prasami
kostkującymi, prasoowijarką
oraz zaczepianymi opryskiwaczami na zboczach, CLAAS wprowadza w ciągnikach
ARION 500/600 z przekładnią

CMATIC i pneumatycznym
układem hamulcowym funkcję
automatycznego hamowania
przyczepy. Może ona wspierać
operatora za pomocą czterech
nowych funkcji w wielu rodzajach pracy i automatycznie
aktywuje hamulce pneumatyczne przyczepy, gdy tylko na
ciągniku powstaną krytyczne

siły spychania. System działa
przy tym w oparciu o dane
z czujników w przekładni,
rejestrując momenty hamujące silnika i siły spychania
w układzie napędowym.
Automatyczna reakcja
układu hamulcowego podczas zwalniania
Podczas przejazdów transportowych operator może
aktywnie wzmacniać efekt
hamowania zespołu maszyn,
pociągając joystick wielofunkcyjny do tyłu w trybie automatycznym lub DRIVESTICK
w trybie DRIVESTICK. Siła
hamowania wzrasta wówczas
poprzez redukcję przełożenia
przekładni i zwiększenie prędkości obrotowej silnika aż do
obrotów nominalnych. Przy
maksymalnym zwalnianiu
hamulec pneumatyczny uruchamia się automatycznie
w celu zmniejszenia prędkości jazdy i zapewnieniu
bezpiecznej pozycji zestawu

ciągnik-przyczepa. Również
przyczepa w przypadku krytycznych sił pchania zostaje
automatyczne wyhamowana w celu niedopuszczaniu
do pchania ciągnika przez
przyczepę.
Z funkcji automatycznego
hamowania przyczepy można
korzystać również przy aktywnym tempomacie do prędkości
maksymalnej 20 km/h. Przy
małym nachyleniu i niskim
obciążeniu wartość na tempomacie jest automatycznie
utrzymywana poprzez aktywację hamulców pneumatycznych przyczepy. Przy dużym
nachyleniu i wysokim obciążeniu redukowane jest przekraczanie prędkości docelowej na
tempomacie. Funkcja ta może
być wykorzystywana na przykład podczas prac z prasami
kostkującymi lub doczepianymi opryskiwaczami na
zboczach i oprócz znacznego
odciążenia operatora zapewnia

ogromne korzyści w zakresie
bezpieczeństwa.
Jako kolejna funkcja komfortu automatyczny hamulec
przyczepy wspomaga cofanie
z przyczepami, przyczepami
samozaładowczymi lub prasami. Hamowanie rozpoczyna
się, gdy tylko operator zainicjuje zmianę kierunku jazdy
za pomocą dźwigni rewersera
lub przycisku na joysticku wielofunkcyjnym CMOTION. Zapewnia to dodatkową ochronę
darni. Pulsacyjne aktywowanie hamulca skutecznie zapobiega przegrzaniu podczas
automatycznego wspomagania hamowania.
Funkcja automatycznego
hamulca przyczepy będzie
dostępna od lata 2021 i może
być doposażona do ciągników
ARION 500/600 CMATIC od
roku produkcji 2020.
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Ładowarka L35

New Holland świętuje 50-lecie swojej oferty maszyn ze sterowaniem burtowym.

Ładowarka ze sterowaniem
burtowym stała się podstawowym narzędziem oraz niezbędną inwestycją w realizację
codziennych obowiązków
dla wielu rolników, ogrodników czy osób wykonujących
prace budowlane. Jest też kluczową składową DNA marki
New Holland, a w tym roku
przypada 50-lecie naszej innowacyjności i wiodącej roli
w sektorze ładowarek ze sterowaniem burtowym.
Narodziny ładowarki ze sterowaniem burtowym marki
New Holland miały miejsce
przy okazji projektowania
narzędzi do siana, kiedy to
pewien inżynier odkrył, iż
konstrukcję jego kosiarki można obrócić na bok, aby uzyskać ruch wysięgania do góry
i do przodu – odkrycie to stało

się unikalną w tym sektorze
konstrukcją ładowarki Super
Boom® z podnośnikiem pionowym marki New Holland.
W 1971 r. New Holland
wyprodukowała pierwszą
ładowarkę ze sterowaniem
burtowym, model L35, który wprowadził na rynek wiele
nowatorskich rozwiązań. Jej
pionowa konstrukcja podnośnika umożliwiała większy
wysięg i zwiększony prześwit
przy załadunku, zaś większy
rozstaw osi zapewnił bardziej
płynną i stabilną jazdę operatorom. Marka New Holland
i jej ładowarka L35 zajmują
również pozycję lidera pod
względem bezpieczeństwa
operatora, jest to bowiem
pierwszy producent, który
wprowadził zabezpieczenie
przed przewróceniem oraz
spadającymi przedmiotami.
W ostatnich pięciu dekadach
marka New Holland udoskonalała konstrukcję i funkcjonalność oryginalnej ładowarki
L35, zwiększając wysięg oraz
udźwig, zmniejszając czas

wykonania cyklu i rozszerzając
ofertę asortymentową maszyn
ze sterowaniem burtowym,
ujmując w niej kompaktowe
ładowarki gąsienicowe. W najnowszej serii 300 oferowanych
jest 9 nowych modeli w zakresie mocy od 60 do 90 KM
oraz znamionowej nośności
operacyjnej od 815 do 2045 kg.
Zaprojektowana na nowo seria 300 zapewnia doskonałą
widoczność, większą wysokość oraz wysięg i łatwiejszy
w obsłudze interfejs operatora.
Seria 300 została zaprojektowana z myślą o operatorze. Nowe funkcje, takie
jak śledzenie serwisowania,
ochrona silnika czy czas wyłączenia zapłonu, maksymalnie
wydłużają okres bezawaryjnej
pracy oraz zwiększają wydajność produkcyjną. 8-calowy,
wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z kamerą cofania
w wygodny sposób pokazuje dane silnikowe dotyczące
osiągów maszyny. Oprócz
łatwych w nawigowaniu
funkcji wyświetlacz oferuje

wszechstronność ustawień elementów sterowania elektrohydraulicznego, umożliwiając
operatorowi personalizację
i dopasowanie ustawień maszyny do własnych potrzeb
oraz preferencji.
W celu upamiętnienia tej

ważnej, 50. rocznicy, marka
New Holland postanowiła
uczcić ją wraz ze swoimi nowymi oraz obecnymi Klientami.
Od połowy czerwca wszystkie maszyny ze sterowaniem
burtowym Klientów, którzy
zakupią maszynę w okresie

celebracji rocznicy, opatrzone
zostaną w tylnej lewej części
specjalną naklejką z napisem
50 Years Edition”.
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