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Ambasador Marki Grupa Azoty

Webinaria w ramach Akade-
mii Grupy Azoty, cykle eduka-
cyjne „chemia od kuchni” oraz 
współorganizacja krajowych 
eliminacji WordSkills Poland – 
to najważniejsze projekty, które 
udało się zrealizować w ramach 
tegorocznej edycji programu 
Ambasador Marki Grupa Azoty. 
Podczas ponad pół roku wspól-
nych działań, Ambasadorowie 
Marki wzmacniali pozytywny 
wizerunek Grupy Azoty w śro-
dowiskach akademickich.

W roku akademickim 
2020/2021 lider branży na-
wozowo-chemicznej repre-
zentowany był na krajowych 
uczelniach przez czterech 
ambasadorów, wybranych 
spośród kilkudziesięciu chęt-
nych. Ambasadorami Marki 
Grupa Azoty byli: doktorantka 
Wiktoria Tomal (Politechnika 

Krakowska) – wybrana przez 
Grupę Azoty S.A oraz studen-
ci Michał Tolko (Uniwersytet 
Szczeciński) – wybrany przez 
Grupę Azoty Police, Katarzyna 
Tutaj (Politechnika Warszaw-
ska) – wybrana przez Grupę 
Azoty Puławy i Magdalena 
Zawadzka (Politechnika Ślą-
ska) – wybrana przez Grupę 
Azoty Kędzierzyn.

W Grupie Azoty doskonale 
zdajemy sobie sprawę z tego, 
że proces zdobywania najlep-
szych pracowników rozpoczyna 
się już na etapie studiów. Jeste-
śmy jedną z kluczowych grup 
kapitałowych branży nawozo-
wo-chemicznej w Europie i zale-
ży nam na pozyskiwaniu kadry, 
która sprosta wyzwaniom, ja-
kie stawia przed nami rynek. 
Programy takie jak Ambasador 
Marki Grupa Azoty pozwalają 

studentom i doktorantom po-
znać specyfikę funkcjonowania 
naszej Grupy, a nam wyłonić 
przyszłe talenty – mówi Tomasz 
Hinc, Prezes Zarządu Grupy 
Azoty S.A.

W ramach poszczególnych 
projektów zrealizowanych 
podczas Programu, Ambasa-
dorowie byli m.in. odpowie-
dzialni za cykl webinariów 
Akademia Grupy Azoty. Pod-
czas spotkań online omawia-
ne były takie zagadnienia jak 
współpraca ze startupami, pla-
nowanie nowych produktów, 
czy innowacje na poziomie 
laboratoryjnym.

Warto przypomnieć, że 
polską chemię po odzyskaniu 
niepodległości tworzyli tacy 
wybitny chemicy jak Ignacy 
Mościcki i Eugeniusz Kwiat-
kowski. Pierwszy z nich był 

twórcą naszych zakładów, bu-
downiczym polskiego przemysłu 
chemicznego. Z kolei Eugeniusz 
Kwiatkowski był dyrektorem 
fabryk w Tarnowie i Chorzo-
wie. Obydwaj swoją pasję che-
miczną odkryli będąc mniej 
więcej w tym wieku, co nasi 
Ambasadorowie. Setki godzin 
spędzali w laboratorium, byli 
wynalazcami. Wierzę, że nasi 
Ambasadorzy już niedługo na 
stałe zwiążą się z Grupą Azoty 
i wpiszą się tym samym w szta-
fetę pokoleń tworzącą polską 
chemię – podkreśla dr Grzegorz 
Kądzielawski, Wiceprezes Za-
rządu Grupy Azoty S.A.

Zwieńczeniem wspólnych 
działań była współorganizacja 
eliminacji krajowych World-
Skills Poland w Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowym Grupy 
Azoty w Tarnowie. Zwycięzca 

eliminacji będzie reprezentować 
Polskę na zawodach WorldSkills 
w Szanghaju 2022 roku.

Uczestnictwo w programie 
Ambasador Marki Grupa Azoty 
to przede wszystkim niesamowi-
ta przygoda, ciekawe projekty 
i możliwość współpracy z eksper-
tami z branży nawozowo-che-
micznej. Cieszę się, że miałam 
możliwość promowania marki 
Grupa Azoty wśród studentów 
i doktorantów. Podczas Progra-
mu mogłam z bliska zobaczyć jak 
wygląda współpraca z najlepszy-
mi w branży. To motywacja do 
dalszego działania i bezcenna 
pomoc przy wyborze najlepszej 
ścieżki rozwoju – mówi Kata-
rzyna Tutaj, Ambasador Marki 
Grupa Azoty.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Za nami czwarta edycja programu.
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Cyfrowa transformacja rolnictwa

W Centrum Doradztwa 
Technicznego Bayer w Porde-
nowie, w trakcie konferencji 
polowej Bayer zaprezentowano 
rozwiązania cyfrowe dla rol-
nictwa, pokazując, że to już 
realne, coraz łatwiej dostępne 
narzędzia i metody badawcze, 
zapewniające większą efektyw-
ność i dynamikę zarządzania 
plantacją.

Flagowym rozwiązaniem 
w zakresie cyfrowej transfor-
macji rolnictwa jest Climate 
FieldView™ – platforma cy-
frowa, która gromadzi i prze-
chowuje dane z różnych źródeł 

– m.in. dane operacyjne po-
bierane z maszyn rolniczych 
pracujących w czasie rzeczywi-
stym w gospodarstwie. W ten 
sposób platforma zastępuje ko-
nieczność korzystania z wie-
lu rozwiązań telematycznych, 
dedykowanych dla różnych 
marek oraz modeli sprzętu 
rolniczego. Praktyczny wy-
miar funkcjonalności Climate 
FieldView™ zaprezentowany 
został w Pordenowie w ra-
mach transmisji live. Pokaz 
przygotowano we współpra-
cy z zestawem maszynowym: 
ciągnik (John Deere 6120 M) 

i opryskiwacz ciągniony (John 
Deere M732i).

Aplikacja FieldView™ Plus 
oraz precyzyjny sprzęt rolni-
czy współpracujący z sygna-
łem geolokalizacyjnym GPS 
pozwalają z wysoką precyzją 
wykonywać zabiegi agrotech-
niczne. Siew nasion, wysiew 
nawozów czy oprysk odbywa 
się na podstawie zdiagnozowa-
nych, indywidualnych zaleceń 
(map aplikacyjnych) dla każde-
go pola lub jego fragmentu, co 
jest korzystne zarówno dla rol-
nika, jak i dla środowiska na-
turalnego. Informacje zebrane 

dzisiaj, wspierają jutrzejsze 
decyzje rolników, które mogą 
wpłynąć na skuteczniejsze mo-
nitorowanie upraw, planowa-
nie czy wreszcie zwiększenie 
opłacalności pracy rolnika 
z uwagi na bardziej wydajne 
zarządzanie całą plantacją.

Cyfrowe metody oceny 
w doświadczeniach polowych

Cyfryzacja stanowi priorytet 
działu BAYER Field Solutions. 
Zastąpienie niektórych klasycz-
nych metod oceny analizą cy-
frową może zaoszczędzić czas 
doświadczalnikom, dokładniej 
wykluczyć błędy ludzkie i za-
pewnić dodatkowe informacje, 
których nie jesteśmy w stanie 
otrzymać z zastosowaniem tra-
dycyjnych ocen wizualnych. 
Fenotypowanie to proces po-
miaru i analizy obserwowal-
nych cech roślin. Niektóre 
znaczące zmiany fizjologiczne 
w próbce biologicznej można 
wykryć poprzez zmianę kolo-
ru. Obserwując kolory liści lub 
ogólny wygląd roślin można 
określić ich stan. Do tej pory 
do oceny doświadczeń używa 

się klasycznych, tradycyjnych 
metod. W Centrum Doradztwa 
Techicznego Bayer w Porde-
nowie zaprezentowano w jaki 
sposób w przyszłości mogą one 
zostać zastąpione cyfrowymi 
metodami oceny z wykorzysta-
niem zdjęć z kamer i dronów 
oraz z zastosowaniem cyfrowej 
analizy obrazu. Prosta technika 
obrazowania RGB może śledzić 
zmiany koloru i bezpośrednio 
wspierać monitorowanie za-
równo stadium rozwojowego, 
jak i zdrowia roślin.

Obecnie w Bayer trwają 
testy metod oceny cyfrowej 
doświadczeń zbieranych na 
przestrzeni blisko 7 lat. Za-
częło się od skanowania liści 
zbóż i specjalnego programu 
komputerowego analizujące-
go powierzchnię liści zdro-
wych i chorych. W 2020 roku 
wykonano m.in. badanie 
w kierunku oceny kłosa zain-
fekowanego fuzariozami. Test 
wypadł pomyślnie, a wyniki 
analizy cyfrowej były porów-
nywalne z klasyczną oceną 
wizualną. Ocena cyfrowa 

została połączona z progra-
mem Drone Deploy. Dzięki ta-
kiej kombinacji analizy obrazu 
zapewniają szerokie pomiary 
zdrowotności roślin i skutkują 
pobraniem dodatkowych in-
formacji z plantacji, których 
nie można było zidentyfikować 
za pomocą ocen wizualnych.

Korzyści dla plantacji?
Metodami cyfrowymi mo-

żemy ocenić większą ilość da-
nych z większą dokładnością, 
nie zwiększając liczby prób 
prowadzonych na polu. W re-
zultacie mniejsza liczba prób 
może dostarczyć większej ilości 
danych potrzebnych do oceny 
jakości danej uprawy. Metody 
oceny cyfrowej mogą zwięk-
szyć ilość i jakość badań oraz 
dają możliwość identyfikacji 
nowych problemów, co nie jest 
możliwe przy klasycznych oce-
nach manualnych. Możliwości 
prowadzonych w ten sposób 
ocen są nieograniczone.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Bayer wprowadza innowacyjne rozwiązania zarządzaniem plantacją.

„Partner Sarzyna”

„Partner Sarzyna” to nowy 
program umożliwiający klien-
tom firmy gromadzenie punk-
tów za zakupy produktów 
CIECH, a następnie wymie-
nianie ich na atrakcyjne nagro-
dy: wyjazdy zagraniczne, bony 
paliwowe, karty podarunkowe, 
a nawet przelewy pieniędzy na 
konto! System lojalnościowy 
„Partner Sarzyna” wystarto-
wał 5 lipca 2021 roku i za-
stąpi dotychczasowy program 
„Twoja Sarzyna”, realizowa-
ny przez producenta w latach 
poprzednich.

Zasady nowego programu 
są niezwykle proste. Za zakup 
produktów CIECH Sarzyna 
u autoryzowanych dystrybuto-
rów, klienci Spółki otrzymują 
punkty. Jednocześnie każde 
100 punktów zgromadzone 
na indywidualnym koncie 
zamieniane jest na złotówki. 
Po zgromadzeniu określo-
nej liczby punktów rolnicy 
mogą zlecić przelew na swój 
rachunek bankowy lub wy-
mienić zgromadzone środki 

na atrakcyjne nagrody – wy-
cieczkę na Chalkidiki, kupony 
wakacyjne TUI, karty poda-
runkowe Allegro, RTV Euro 
AGD i Netflix, bony paliwowe 
na stacje PKN ORLEN!

Dodatkowe punkty w sys-
temie można zdobywać za 
częste zakupy, a także za po-
lecanie programu „Partner 
Sarzyna” oraz zapraszanie 
do niego znajomych, którzy 
posiadają gospodarstwo rol-
ne i kupują produkty CIECH 
Sarzyna. Każde polecenie to 
aż 1000 punktów!

Pierwszą nagrodę można 
odebrać po zebraniu co naj-
mniej 20 tysięcy punktów, 
a każdą kolejną - co 5 tysięcy. 
Punkty w programie naliczane 
są za zakupy u autoryzowa-
nego dystrybutora w okresie 
od 16 grudnia 2020 roku do 
12 grudnia br., na podstawie 
faktury sprzedażowej. Jeśli 
dany dystrybutor współpra-
cuje z Systemem EDI, faktury 
są wysyłane automatycznie, 
a punkty naliczają się same. 

Jeśli nie, skany faktur należy 
przesyłać samodzielnie przez 
zakładkę „Moje faktury” na 
stronie www.partnersarzyna.
pl. Zebraną wcześniej, odpo-
wiednią liczbę punktów można 
potem wygodnie wymieniać 
na atrakcyjne nagrody, których 
status można monitorować 
w zakładce „Moje nagrody”.

Jak przystąpić do progra-
mu? Wystarczy wejść na 
stronę www.partnersarzyna.
pl, zgłosić chęć uczestnictwa 
w programie poprzez for-
mularz „Zgłoś swój udział”, 
zarejestrować swoje dane za 
pomocą linka, otrzymanego 
od przedstawiciela CIECH 
w zaproszeniu e-mail, a później 
zalogować się na stronie po-
dając NIP i hasło. Regulamin 
programu „Partner Sarzyna” 
oraz więcej informacji na jego 
temat dostępne są na stronie 
www.partnersarzyna.pl.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Program lojalnościowy CIECH Sarzyna dla rolników.

Bank BNP Paribas 
i Europejski Zielony Ład

Cykl wideopodcastów opar-
tych na diagnozie sytuacji w pol-
skich gospodarstwach.

Zgodnie z założeniami 
UE, strategia „od pola do 
stołu” umożliwia przejście 
na zrównoważony system 
żywnościowy, który zapewni 
bezpieczeństwo żywnościowe 
oraz dostęp do zdrowego ży-
wienia pozyskiwanego z po-
szanowaniem środowiska. Do 
2030 roku, produkcja ekolo-
giczna w rolnictwie obejmie 
25% gruntów, stosowanie na-
wozów zmniejszy się o 20%, 
pestycydów o 50%, a sprzedaż 
antybiotyków stosowanych 
w hodowli zwierząt spadnie 
o 50%. Aby pomóc polskim 
rolnikom przygotować się do 
nowych wymagań i wykorzy-
stać pojawiające się możliwo-
ści, Bank BNP Paribas zlecił 
badanie stanowiące diagnozę 
sytuacji wyjściowej w polskich 
gospodarstwach oraz przygo-
tował serię wideopodcastów, 
w których omówi wyniki tej 
analizy oraz kwestie związane 
z unijną strategią.

Bank BNP Paribas aktywnie 
uczestniczy w transformacji go-
spodarki dostosowując swoje 
polityki finansowania i inwe-
stycji, wdrażając nowe pro-
dukty, włączając się w ważne 
partnerstwa, a także wspierając 
inicjatywy edukacyjne. Działa 
na rzecz popularyzacji odpo-
wiedzialnego podejścia do wy-
twarzania żywności i pomaga 
we wdrażaniu odpowiednich 
narzędzi. Inicjatywy te wpisują 
się w realizację przez Bank BNP 
Paribas 17. Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju.

Bank dzieli się specjalistyczną 
wiedzą i oferuje konkretne na-
rzędzia pomagające w prowadze-
niu nowoczesnego gospodarstwa 
na swoim portalu Agronomist.
pl – autorskiej platformie Ban-
ku BNP Paribas dla rolników 
i przetwórców rolno-spożyw-
czych. Jego użytkownicy mogą 
korzystać m.in. z przydatnych 
kalkulatorów (np. produkcji azo-
tu w nawozach odzwierzęcych), 
rolniczego serwisu pogodowego, 
a także narzędzi rolnictwa pre-
cyzyjnego, w tym satelitarnego 

monitoringu pól. Użytkownicy 
portalu mają również do dyspo-
zycji moduł „Nieruchomości” 
czy moduł „Rola Prawnika”. 
Na Agronomist.pl znajdują się 
także notowania średnich cen 
produktów rolnych, kalendarz 
wydarzeń branżowych oraz inne 
przydatne informacje.

Wkrótce bank udostępni 
kolejny pomocowy kalkulator 
emisji gazów cieplarnianych, po-
zwalający oszacować emisyjność 
netto na poziomie każdego go-
spodarstwa. Narzędzie pomoże 
przedsiębiorcom rolnym lepiej 
wypełniać zobowiązania wyni-
kające z celów unijnej strategii.

Wyniki badania i kwestie 
związane z założeniami Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu 
w rolnictwie są tematem serii 
wideopodcastów z ekspertami 
Banku BNP Paribas z sektora 
Food&Agri. Bank zaprasza na 
bankowy kanał Spotify oraz na 
dedykowaną stronę

Źródło: BNP Paribas, 
Anna Promińska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Szkodliwy 
nielegalny obrót

Skala nielegalnego obrotu materiałem 
do siewu nie maleje. Na giełdach inter-
netowych pojawiają się tysiące ogłoszeń 
naruszających prawo - Ustawę z dnia 
26 czerwca 2003 r. o ochronie praw-
nej odmian roślin oraz Ustawę z dnia 
9 listopada 2012 r. o nasiennictwie. 
Dodajmy do tego oferty na portalach 
regionalnych i w prasie lokalnej oraz 
handlarzy na targowiskach. Szara strefa 
ma się dobrze; tylko czyim kosztem?

Nielegalny obrót szkodzi hodowlom 
roślin rolniczych, pozbawiając je wy-
nagrodzenia za żmudną i kosztowną 
pracę. Jest też nieuczciwą konkurencją 
dla licencjonowanych producentów 
materiału siewnego, profesjonalnie 
wytwarzających nasiona o wysokich 
parametrach. Ale szkodzi też samym 
rolnikom, którzy kupują ziarno nie-
wiadomego pochodzenia, często zanie-
czyszczone lub zarażone chorobami, 
a w razie problemów z uprawą nie mają 
do kogo zwrócić się o rekompensatę.

Zarówno ogłoszeniodawcy w prasie 
lub Internecie, jak i handlarze na tar-
gowiskach wychodzą z założenia, że 
plony są ich własnością i mogą nimi 
dowolnie dysponować. Mają słuszność, 

ale z jednym wyjątkiem: nie wolno im 
sprzedać materiału ze zbioru na cele 
siewne! Aby legalnie handlować mate-
riałem do siewu, należy zarejestrować 
się w Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) jako 
prowadzący obrót materiałem siew-
nym oraz zgłosić posiadane plantacje. 
Plantacje te, a później zebrane z nich 
nasiona lub sadzeniaki poddane zostaną 
szczegółowej, kilkuetapowej kontroli. 
Tylko jeśli pomyślnie ją przejdą, zostaną 
dopuszczone przez PIORiN do obrotu.

Jeśli sprzedawca chce handlować od-
mianą chronioną wyłącznym prawem, 
powinien też zwrócić się do odpowied-
niego hodowcy o udzielenie pisemnej 
licencji na oferowanie i sprzedaż ma-
teriału tej odmiany do siewu.

Jakie konsekwencje grożą za niele-
galny obrót? W sytuacji naruszenia 
wyłącznego prawa hodowca może do-
magać się od handlarza lub ogłoszenio-
dawcy odszkodowania w wysokości do 
trzykrotnej wartości opłaty licencyjnej. 
PIORiN może natomiast przeprowadzić 
kontrolę i nałożyć mandat karny oraz 
zastosować sankcję administracyjną.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.

TOPREX® 375 SC 
od Syngenty

Ten znany producentom 
rzepaku fungicyd i regulator 
wzrostu, przeznaczony do 
jesiennej i wiosennej ochro-
ny rzepaku, może być teraz 
stosowany także w uprawach 
małoobszarowych, takich jak 
np. rzepik ozimy, lnianka siew-
na i gorczyca.

Bez ochrony plantacji przed 
chorobami grzybowymi oraz 
efektywnej regulacji wzrostu 
i rozwoju rośliny plony mogą 
spaść od kilkunastu do nawet 
kilkudziesięciu procent.

TOPREX 375 SC. Stosowa-
ny jesienią w dawce 0,3 l/ha 
w uprawie rzepaku ozimego za-
pewnia skrócenie i wzmocnie-
nie pędów roślin, przyczynia 
się do wydłużenia i wzmoc-
nienia systemu korzeniowego, 
a także przeciwdziała najważ-
niejszym chorobom rzepaku, 
takim jak sucha zgnilizna ka-
pustnych i czerń krzyżowych. 
Powtórzenie zabiegu tym 

samym preparatem wiosną 
w dawce 0,35 l/ha pozwala 
na pełne zabezpieczenie plo-
nu, aż do zbioru.

Wielu producentów rolnych 
ucieszy zapewne fakt, że teraz 
TOPREX 375 SC może być sto-
sowany również do ochrony 
i regulacji upraw małoobsza-
rowych. Rośliny objęte reje-
stracją to m.in. rzepak jary, 
rzepik jary, lnianka siewna 
jara, gorczyca biała, gorczy-
ca czarna, gorczyca sarepska, 
mak, len (wykorzystanie na 
olej, siemię, włókno i nasiona) 
oraz konopie (wykorzystanie 
na włókno i nasiona). Zaleca-
na dla ww. upraw dawka to 
0,35 l/ha.

Pełna etykieta środka 
TOPREX 375 SC jest do po-
brania na stronie:

https://www.syngenta.pl/
file/60181/download

Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Z rejestracją rozszerzoną o uprawy 
małoobszarowe.

Jadłodajnia dla owadów zapylających

Kwietna łąka dla owa-
dów zapylających, z nasion 
ponad 30 gatunków roślin 
miododajnych, ufundowa-
nych przez Bayer, wyrośnie 
przed warszawską siedzibą 
firmy Siemens. To przykład 
współpracy obu firm przy pro-
mowaniu bioróżnorodności.

Tworzą ją różnorodne ga-
tunki roślin miododajnych – 
m.in. len, mak polny, chaber 

bławatek, nagietek, słonecz-
nik, niezapominajka, cynia, 
facelia, powój trójbarwny. Ro-
śliny te – stanowiące naturalne 
źródła pokarmu dla pszczół, 
trzmieli i motyli – będą kwit-
nąć aż do pierwszych mrozów.

Wspieranie bioróżnorodno-
ści jest jednym z priorytetów 
działań firmy Bayer w zakresie 
rolnictwa zrównoważonego. 
To szerokie  pojęcie firma 

rozumie jako podejmowanie 
działań minimalizujących 
wpływ rolnictwa na śro-
dowisko, przy zachowaniu 
opłacalności pracy rolników 
i zapewnieniu społecznej ak-
ceptacji. Niezwykle istotne dla 
skuteczności takich działań 
jest realizowanie ich również 
w lokalnej skali.

Kwietną łąkę wysiali pra-
cownicy firmy Siemens: 
wolontariusze.

- W Siemens Polska zwraca-
my ogromną uwagę na kwestie 
środowiskowe, w które wolon-
tariat w zakresie wspierania 
bioróżnorodności świetnie się 
wpisuje. To zgodne z naszą 
nową zrównoważoną strate-
gią, mówiącą o dbaniu o do-
bro planety – mówi Cezary 
Mychlewicz, Dyrektor Marke-
tingu w Siemensie - W zeszłym 
roku przy naszej siedzibie 
ustawiliśmy ule, w których 
zamieszkały trzy pszczele 
rodziny, a którymi opiekuje 
się nasz pracownik – doświad-
czony pszczelarz. Już wtedy 
założyliśmy, że wysiejemy dla 
naszych pszczół łąkę. Udało 

nam się pozyskać wewnętrz-
ny grant w ramach programu 
wolontariackiego i dodatkowo 
wsparcie zewnętrznego partne-
ra, firmy Bayer. Przedstawiciele 
firmy podzielili się z nami do-
świadczeniami i radami, jak 
przygotować grunt pod zasiew, 
jak go wykonać, a także ufun-
dowali nasiona.

- Cieszymy się, że Bayer i Sie-
mens łączą siły by wspierać 
bioróżnorodność – mówi dr 
Michał Krysiak, Manager ds. 
Rolnictwa Zrównoważonego 
w Bayer dla Polski, Krajów 
Bałtyckich, Czech i Słowa-
cji – Bayer od lat, również 
w Polsce, prowadzi projekty 
wspierające owady pożyteczne, 
doradza i udostępnia nasiona 
roślin pyłko- i nektarodajnych. 
Wobec zmian klimatycznych, 
których doświadcza dziś świat, 
liczy się każdy, nawet naj-
mniejszy obszar kwitnących 
roślin, stanowiący bazę po-
karmową dla zapylaczy - także 
w miastach.

Źródło: Omega Communication, 
Klaudia Wendycz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Bayer i Siemens wspólnie wspierają bioróżnorodność w lokalnej skali.
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Siew rzepaku

Rzepak jest gatunkiem 
wymagającym w stosunku 
do stanowiska, musi być sia-
ny na odpowiednich glebach 
i powinien mieć zapewnione 
właściwe następstwo roślin.

Wybór  s t a now iska 
i płodozmian

Uprawa rzepaku najlepiej 
udaje się na glebach klas 
I-III. Żyznych, utrzymanych 
w wysokiej kulturze, o ure-
gulowanym pH i zasobnych 
w próchnicę. Przede wszystkim 
należy zadbać o prawidłowe 
zbilansowanie płodozmianu, 

aby rzepak nie był uprawiany 
na tym samym polu częściej 
niż raz na 4-5 lat. Ma to na 
celu uzyskanie i utrzyma-
nie wysokiej żyzności gleby, 
ograniczenie chorób, licznych 
gatunków chwastów oraz szko-
dników roślin. Najlepszymi 
przedplonami dla rzepaku ozi-
mego są wczesne strączkowe 
zbierane na nasiona i masę 
zieloną, wczesny ziemniak 
oraz motylkowate wielolet-
nie z zakończonym użytko-
waniem w lipcu. W praktyce 
rolniczej najczęściej uprawia 

się rzepak po zbożach i jest on 
często jedyną rośliną dwuli-
ścienną w płodozmianie.

Wymagania pokarmowe
Kluczowe znaczenie ma 

azot. Jednak jesienne zapo-
trzebowanie rzepaku jest 
stosunkowo niewielkie. Więk-
szość tego pierwiastka należy 
dostarczyć roślinom wiosną, 
po wznowieniu wegetacji. Sta-
ranne wykonanie nawożenia 
przedsiewnego jest niezwykle 
istotne. Plon w znacznej mie-
rze kształtowany jest wczesną 
jesienią, w fazie od 6-7 liści. 

Rozpoczyna się wtedy proces 
formowania zawiązków pro-
duktywnych z łuszczynami 
i zawiązków nasion w łuszczy-
nach. Nawożenie potasem 
i fosforem stosuje się na ogół 
pod orkę siewną.

Termin siewu
Zbyt wczesny siew może 

powodować nadmierną wy-
bujałość roślin, co nie sprzyja 
zimowaniu. Zbyt późny nie 
daje gwarancji odpowiedniego 
rozwoju roślin przed wejściem 
w stan zimowego spoczynku, 
a przy tym zmniejsza szanse 
roślin na komfortowe przezi-
mowanie. Najlepiej, gdy przed 
nadejściem zimy rośliny osią-
gną fazę 10-12 liści, a nisko 
osadzona szyjka korzeniowa 
osiągnie grubość mniej wię-
cej centymetra. Na ogół do ta-
kiego prawidłowego rozwoju 
rzepak potrzebuje 65-75 dni ze 
średnią temperaturą powietrza 
przekraczającą 5°C.

Obsada
Kolejnym ważnym parame-

trem jest ilość wysiewanych na-
sion. Zalecana obsada roślin dla 
większości odmian mieszańco-
wych rzepaku, w zależności do 

ich rodzaju, wynosi najczęściej 
40-45 sztuk/m2 dla odmian 
o standardowej biomasie na 
przykład dla DK Exima. Dla 
odmian o zredukowanej bio-
masie 50-55 sztuk/m2. Obsa-
dę determinuje także termin 
siewu i pogoda. W przypadku 
siewów opóźnionych lub odby-
wających się w niekorzystnych 
warunkach uprawowych zaleca 
się zwiększenie ilości wysiewa-
nych nasion około 10%.

Głębokość siewu
W zależności od stosowanej 

technologii produkcji rzepak 
wysiewany jest siewnikami 
konwencjonalnymi lub punk-
towymi. Najpopularniejsze są 
siewniki konwencjonalne. Na 
glebach cięższych i dostatecz-
nie uwilgotnionych nasiona 
rzepaku powinno się wysiewać 
płytko, na głębokość 1-2 cm, 
Na glebach lżejszych i bardziej 
przesuszonych 2,5-3,5 cm.

Siew punktowy to coraz 
popularniejsza technologia 
wysiewu, gdyż zapewnia 
równomierne rozmieszcze-
nie nasion w rzędzie. Meto-
da ta zyskuje coraz więcej 
zwolenników. Dodatkowymi 

korzyściami z jej stosowa-
nia są wyrównane wschody 
(efektywniejsze podsiąkanie 
wody glebowej), równomierny 
i optymalny rozwój roślin. Do-
świadczenia polowe potwier-
dzają, że zdolność wschodów 
przy siewie punktowym jest 
dużo wyższa niż przy zasto-
sowaniu tradycyjnych metod 
wysiewu. Tak wysoką efek-
tywność wschodów gwaran-
tuje precyzyjne umieszczenie 
nasion na idealną głębokość. 
Rośliny rzepaku nie mają 
skłonności do wybujałości 
i lepiej wykorzystują wodę 
i składniki pokarmowe.

Należy pamiętać, iż istotne 
znaczenie w zwiększeniu po-
ziomu bezpieczeństwa, stabil-
ności i opłacalności produkcji 
rzepaku ma prawidłowo do-
brana i staranna agrotechni-
ka. Jej ważnym elementem 
jest precyzyjny siew wraz ze 
wszystkimi zabiegami, które 
go poprzedzają.

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

Trwa dobra passa dla producentów rzepaku.

Herbicydy doglebowe w rzepaku ozimym

Zaletą zabiegów doglebo-
wych jest możliwość wyelimi-
nowania chwastów przed lub 
w trakcie wschodów rzepaku 
ozimego.

Przed siewem 
rzepaku ozimego

Plantator ma do dyspozy-
cji 5 herbicydów, tj. Baristo 
500 SC, Colzamid, Devrinol 
450 SC, Inventor 500 SC, Wi-
cher 500 SC, które może za-
stosować w dawce 2,4-3,0 l/
ha. Herbicydy te w swoim 
składzie zawierają s.cz. na-
propamid, którą należy sto-
sować przed siewem rzepaku 
ozimego, na wilgotną, dobrze 
uprawioną glebę. Pamiętając 
aby bezpośrednio po zabiegu 
wymieszać herbicyd z glebą, 
najlepiej broną na głębokość 
około 3 cm, lub drugi spo-
sób to aplikacja przed sie-
wem rzepaku ozimego, na 

wilgotną, dobrze uprawio-
ną glebę. Zaletą tej s.cz. jest 
możliwość jej aktywowania, 
już przy bardzo minimalnej 
zawartości wilgoci w glebie. 
Napropamid wnika do rośliny 
przez okrywę nasienną, ko-
rzenie i hipokotyl, powodu-
jąc zamieranie kiełkujących 
chwastów. Natomiast nie 
działa na chwasty znajdują-
ce się w późniejszych fazach 
rozwojowych. Herbicydy za-
wierające napropamid, niszczą 
nie tylko chwasty wschodzące 
jesienią, ale również chwasty 
wschodzące wiosną, a gatun-
ki wschodzące podczas bra-
ku opadów deszczu bardzo 
często są mocno ogranicza-
ne właśnie po wystąpieniu 
sprzyjających warunków 
wilgotnościowo-termicznych.

Po siewie ale przed wscho-
dami rzepaku ozimego

Wśród plantatorów naj-
większym powodzeniem na-
dal cieszy się s.cz. chlomazon, 
która obecna jest w 23 herbi-
cydach, tj. Angelus 360 CS, 
Boa 360 CS, Brasiherb 480 EC, 
Clomazon 480 EC, Clema-
tis 480 EC, Climb, Clomate 
360 CS, Clomaz 36 SC, Co-
mandor 480 EC, Command 
480 EC, Efector 360 CS, Evea 
360 CS, Hadar 360 CS, Kalif 
480 EC, Kilof 480 EC, Kon-
cept 360 CS, Libeccio 360 CS, 
Marqis 360 CS, Prize, Reactor 
480 EC, Szabla 480 EC, Szpada 
480 EC, Upstage.

Herbicydy te można stoso-
wać w dawce 0,33 l/ha, bez-
pośrednio po siewie rzepaku 
ozimego (najpóźniej do 4 dni), 
na starannie uprawioną wil-
gotną glebę (BBCH 00-05). 
Chlomazon działa na chwa-
sty w okresie od momentu ich 

kiełkowania do fazy pierw-
szych liści. Po wniknięciu do 
kiełkujących nasion chwastów, 
zakłóca ich proces kiełkowania 
(brak wschodów), a w później-
szej fazie powoduje przebar-
wienia (wybielenie) liścieni 
oraz pierwszej pary liści, które 
po krótkim czasie zasychają 
i zamierają.

Uwaga: chlomazon może 
powodować również bielenie 
wrażliwych odmian roślin rze-
paku, jednak jest to efekt przej-
ściowy, który przeważnie nie 
wpływa negatywnie na same 
rośliny rzepaku, które w krót-
kim okresie czasu potrafią się 
ponownie zazielenić.

Kolejna s.cz. to metaza-
chlor, która obecna jest w co 
najmniej 6 herbicydach, tj. Bu-
tisan 500 SC, Dakota 500 SC, 
Naspar 500 SC, Parsan 500 SC, 
Rapsan 500 SC, Rexxan SC, 

które można stosować w dawce 
1,5 l/ha, bezpośrednio po sie-
wie rzepaku ozimego (BBCH 
00-09), na wilgotną i starannie 
uprawioną glebę. Metazachlor 
pobierany jest głównie przez 
korzenie kiełkujących chwa-
stów. Jego działanie polega 
na blokadzie syntezy białek 
i podziału komórek, co obja-
wia się brakiem kiełkowania 
tychże chwastów.

Następna s.cz. to petok-
samid, którą można znaleźć 
w 2 herbicydach, tj. Conan 
600 EC oraz Koban 600 EC. 
Można je stosować w dawce 
2,0 l/ha, po siewie rzepaku ozi-
mego ale nie później jak przed 
jego wschodami. Petoksamid 
pobierany jest głównie przez 
siewki kiełkujących nasion 
chwastów, powodując zaha-
mowanie ich wzrostu i roz-
woju. Chwasty jednoliścienne 

są niszczone najskuteczniej 
w czasie wschodów, nato-
miast chwasty dwuliścienne 
od fazy kiełkowania do fazy 
4 liści właściwych.

Chlomazon i napropamid, 
to dwie s.cz., które znajdują się 
w 4 herbicydach, tj. Altiplano 
Dam, Colzamid Top, Com-
mand Top 375 CS, Devrinol 
Top 375 CS.

Ochrona upraw przed zachwaszczeniem to inwestycja w plon.

c.d. art. na str. 6

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu
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c.d. art. ze str. 4
Herbicydy te można stoso-

wać w dawce 3,0 l/kg/ha, bez-
pośrednio po siewie rzepaku 
ozimego, na starannie upra-
wioną glebę (BBCH 00-08). 
Chlomazon, powoduje hamo-
wanie syntezy karotenoidów 
(barwników roślinnych), co 
objawia się charakterystycz-
nym bieleniem liści i łodyg. 
Natomiast napropamid po-
woduje hamowanie syntezy 
białek, co prowadzi do za-
hamowania rozwoju korzeni 
chwastów. Mieszanina ta naj-
skuteczniej niszczy chwasty 
w okresie ich kiełkowania.

Dimetachlor i chloma-
zon, te substancje znajdują 
się w tylko w 1 herbicydzie 
- Brasan 540 EC, który apli-
kuje się w dawce 2,0 l/ha, bez-
pośrednio po siewie rzepaku 
ozimego, do fazy przedostania 
się liścieni na powierzchnię 
gleby (BBCH 00-09). Środek 
pobierany jest z wilgotnej gleby 
głównie przez korzenie chwa-
stów. Najskuteczniej niszczy 
chwasty od fazy kiełkowania 
do fazy pierwszych liści.

Chlomazon i petoksamid,  
te dwie substancje znajdują się 
również tylko w 1 herbicydzie 
- Nero 424 EC, który stosowa-
ny jest w dawce 3,0 l/ha, bez-
pośrednio po siewie rzepaku 
ozimego (najpóźniej do 3 dni), 
na starannie uprawioną gle-
bę (BBCH 00-03). Środek po-
bierany jest poprzez korzenie 
i hipokotyl kiełkujących chwa-
stów, najskuteczniej zwalcza 
chwasty do fazy pierwszych 
liści. Jednym z objawów jest 
zatrzymanie lub opóźnienie 
wschodów.

Chlomazon i metazachlor - 
znajdują się w 3 herbicydach, 
tj. Circuit CS Sync Tec, Kalif 
Mega 283 ZC, Kumak 283 SE, 
które można stosować w daw-
ce 2,5-3,0 l/ha, tuż po siewie 
(najpóźniej do 3 dni) ale przed 
wschodami rzepaku ozime-
go, na starannie uprawioną 
glebę (BBCH 00-07). Środek 
pobierany jest przez korzenie 
chwastów, powodując ich za-
mieranie podczas kiełkowania 
oraz wkrótce po ich wscho-
dach. Najskuteczniej zwalcza 
chwasty w warunkach odpo-
wiedniej wilgotności gleby.

Dimetenamid-P i metaza-
chlor i chlomazon, ta kom-
binacja tych trzech substancji 
znajduje się w 1 herbicydzie 
- Nimbus Gold, który można 
stosować w dawce 2,5 l/ha, 
doglebowo, przed wschoda-
mi rzepaku ozimego (BBCH 
00-09), najpóźniej do 3 dni 
po siewie, na starannie upra-
wioną glebę. Środek powoduje 
zamieranie chwastów podczas 
kiełkowania oraz wkrótce po 
ich wschodach. Najskuteczniej 
zwalcza chwasty w warunkach 

odpowiedniego uwilgotnie-
nia gleby.

Metazachlor i napropamid 
i chlomazon - to kombinacja 
trzech substancji, które znaj-
dują się w herbicydzie Colzor 
Sync Tec. Środek ten można 
stosować w dawce 5,0 l/ha 
w terminie przedwschodo-
wym (doglebowo), najpóźniej 
do 3 dni po siewie, ale przed 
wschodami rzepaku ozimego 
(BBCH 00-07), na starannie 
uprawioną, wilgotną glebę. 
Środek jest pobierany przez 
korzenie chwastów. Powoduje 
zamieranie chwastów podczas 
kiełkowania oraz wkrótce po 
ich wschodach. Efektem dzia-
łania środka jest silnie ogra-
niczenie wzrostu i rozwoju 
siewek.

Dimetachlor i chlomazon 
i napropamid - również i ta 
kombinacja s.cz. znajduje się 
w jednym herbicydzie - Colzor 
Trio 405 EC, który można apli-
kować w dawce 2,5-4,0 l/ha. 
Środek należy stosować bez-
pośrednio po siewie rzepaku 
ozimego (do 3 dni) na wilgot-
ną, starannie uprawioną glebę. 
Środek pobierany jest poprzez 
okrywę nasienną, kiełki i ko-
rzenie chwastów, powodując 
ich zamieranie.

Po siewie rzepaku ozimego 
aż do fazy 2-4 a nawet 8 liści 
właściwych

Dimetachlor, zawiera tyl-
ko 1 herbicyd, a mianowicie 
Teridox 500 SC, który można 
stosować w dawce 2,0 l/ha, 
bezpośrednio przed wscho-
dami lub wcześnie po wscho-
dach rzepaku ozimego, do fazy 
4 liścia (BBCH 00-14), na wil-
gotną, starannie uprawioną 
glebę. Dimetachlor pobierany 
jest głównie przez pędy kieł-
kujących nasion chwastów, jak 
również w mniejszym stopniu 
przez ich korzenie. Dlatego 
należy go stosować podczas 
kiełkowania chwastów lub na 
krótko przed ich spodziewa-
nym skiełkowaniem.

Dimetenamid-P i chino-
merak, znajdują się w 4 her-
bicydach, tj. Butisan Mix, 
Butisan Pro, Solanis i Sot-
ter, które można stosować 
w dawce 1,5 l/ha w terminie 
kilku dni po siewie (BBCH 00-
09), aż do fazy nawet 8 liści 
właściwych rzepaku ozimego 
(BBCH 10-18). Substancje te 
pobierane są głównie przez 
korzenie i liście chwastów 
dwuliściennych. Ich działa-
nie polega na zahamowaniu 
procesu kiełkowania nasion 
chwastów oraz w późniejszej 
fazie na ograniczenie wzrostu 
i rozwoju siewek, co prowa-
dzi do stopniowego ich za-
mierania. Stosuje się je przed 
wschodami chwastów lub po 
ich wschodach, ale do fazy 

2 liści właściwych. Jednak 
najlepszy efekt zwalczania 
chwastów dwuliściennych, 
uzyskuje się stosując je przed 
ich wschodami.

Metazachlor i chinomerak 
znajdują się w 7 herbicydach, 
tj. Butisan Star 416 SC, Buti-
san Top, Impesco 416 SC, Per-
muson 416 SC, Rapsan Plus, 
Rapsan Turbo, Tazachmer 
500 SC, które można stoso-
wać w dawce 2,0-3,0 l/ha 
w następujących terminach: 
bezpośrednio po siewie rze-
paku ozimego, na starannie 
uprawioną (bez grud) glebę, 
do 4-7 dni po siewie rzepaku 
ozimego, na starannie upra-
wioną (bez grud) glebę (BBCH 
00-07) oraz w fazie 2-4/8 liści 
właściwych rzepaku ozimego 
(BBCH 12-14/18). Substancje te 
pobierane są przez część podli-
ścieniową oraz korzenie kiełku-
jących nasion chwastów, dzięki 
czemu niszczone są tuż przed 
wschodami. Obserwowane jest 
również działanie na chwasty 
po wschodach do fazy 2 liści 
właściwych. Jednak najsku-
teczniej zwalczane są chwasty 
w warunkach odpowiedniego 
uwilgotnienia gleby.

Metazachlor i dimetenamid-
-P - mieszanina tych dwóch 
substancji znajduje się w 3 her-
bicydach, tj. Butisan Duo 
400 EC, Springbok, Springbok 
Duo, które stosuje się w dawce 
2,0-2,5 l/ha w następujących 
terminach: bezpośrednio po 
siewie rzepaku ozimego, na 
starannie uprawioną glebę oraz 
w fazie 2-8 liści właściwych 
rzepaku ozimego (BBCH 12-
18). Substancje te pobierane 
są przez korzenie kiełkujących 
nasion chwastów co powoduje 
brak ich wschodów. Wykazują 
również działanie nalistne od 
fazy liścieni do fazy dwóch 
liści właściwych chwastów 
wrażliwych.

Metazachlor i chinomerak 
i dimetenamid-P - mieszanina 
tych trzech substancji znajduje 
się w 2 herbicydach, tj. Buti-
san Avant, Butisan Star Max 
500 SE, które można aplikować 
w dawce 2,0-2,5 l/ha w trzech 
terminach: bezpośrednio po 
siewie rzepaku ozimego, na 
starannie uprawioną glebę, do 
4-7 dni po siewie rzepaku ozi-
mego, na starannie uprawioną 
glebę (BBCH 00-07) oraz w fa-
zie 2 liści właściwych rzepaku 
ozimego (BBCH 12). Substan-
cje te pobierane są poprzez 
część podliścieniową oraz 
korzenie kiełkujących nasion 
chwastów, co powoduje brak 
wschodów. Wykazuje również 
działanie na chwasty w fazie 
liścieni do fazy dwóch liści. 
Najskuteczniej zwalczane są 
chwasty w warunkach odpo-
wiedniego uwilgotnienia gleby.

TEMPTATION F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV

DUKE F1
WZORZEC COBORU,  
ODMIANA ODPORNA NA TuYV

CROTORA F1
ODMIANA KIŁOODPORNA

PLONOWANIAPLONOWANIA
WYSOKIEGOWYSOKIEGO
PODSTAWYPODSTAWY

AKCJA  
RABATOWA  
2021
szczegóły na stronie  
www.rapool.pl
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Zaprawianie ziarna siewnego zbóż ozimych
Głównym celem zaprawia-

nia (chociaż nie jedynym) jest 
ochrona roślin przed różny-
mi patogenami, zwłaszcza 
w początkowym okresie ich 
wzrostu.

Przykładowe zaprawy na-
sienne o różnym sposobie 
działania:

Działanie kontaktowe
Celest 025 FS, Fluarto 50 FS, 

Goliat 025 FS, Madron 50 FS, 
Maxim 025 FS, Omnix 025 FS, 
Prepper, Trigof 50 FS (s.cz. 
fludioksonil). Zwalczane pa-
togeny: pleśń śniegowa zbóż 
i traw, śnieć cuchnąca pszeni-
cy, zgorzel siewek (fuzarioza 
siewek, septorioza siewek), 
pasiastość liści jęczmienia, 
głownia źdźbłowa żyta. Daw-
ka: 200 ml/100 kg ziarna.

Działanie 
kontaktowo-układowe

Rancona 15 ME (s.cz. ip-
konazol). Zwalczane patoge-
ny: śnieć cuchnąca pszenicy, 
śnieć gładka pszenicy, zgo-
rzel siewek, głownia pyląca 
jęczmienia, pasiastość liści 
jęczmienia, pleśń śniegowa. 

Dawka: 100 ml/100 kg ziarna.
Rancona i-Mix ME, Vi-

tona (s.cz. ipkonazol + ima-
zalil). Zwalczane patogeny: 
pleśń śniegowa, śnieć cuch-
nąca pszenicy, śnieć gładka 
pszenicy, zgorzel siewek, pa-
siastość liści jęczmienia, głow-
nia pyląca jęczmienia. Dawka: 
100 ml/100 kg ziarna.

Sedevax 60 FS, Seedron 
60 FS (s.cz. fludioksonil + te-
bukonazol). Zwalczane pato-
geny: śnieć cuchnąca pszenicy, 
śnieć gładka pszenicy, głow-
nia pyląca pszenicy, zgorzel 
siewek, pleśń śniegowa zbóż 
i traw, głownia pyląca jęcz-
mienia, plamistość siatkowa 
jęczmienia, głownia źdźbłowa 
żyta. Dawka: 100 ml/100 kg 
ziarna.

Diadem, Kareo 080 FS, Pre-
mis Pro 080 FS, Real Super 
080 FS, Sigona (s.cz. tritiko-
nazol + prochloraz + miedź). 
Zwalczane patogeny: pleśń 
śniegowa zbóż i traw, zgorzel 
siewek (fuzarioza siewek), 
głownia pyląca pszenicy, 
śnieć cuchnąca pszenicy, 

głownia pyląca jęczmienia, 
pasiastość liści jęczmienia. 
Dawka: 200 ml/100 kg ziarna.

Fluoxonazol 080 FS, Scenic 
080 FS (s.cz. fluoksastrobina + 
protiokonazol + tebukonazol). 
Zwalczane patogeny: pleśń 
śniegowa, zgorzel siewek, 
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, 
septoriozy liści, głownia py-
ląca, głownia źdźbłowa żyta. 
Dawka: 100 ml/100 kg ziarna.

Baytan Trio 180 FS (s.cz. 
triadimenol + fluoksastrobi-
na + fluopyram). Zwalczane 
patogeny: zgorzel siewek, pleśń 
śniegowa. Ponadto ogranicza 
choroby liści: mączniak praw-
dziwy zbóż i traw, septerioza 
liści, rynchosporioza zbóż, 
pasiastość liści jęczmienia, 
plamistość siatkowa choroby 
kłosa: śnieć cuchnąca, głownia 
pyląca. Dawka: 200 ml/100 kg 
ziarna.

Kinto Plus, Premis Plus, 
Real Plus, Rubin Plus, Sigo-
na Plus (s.cz. fludioksonil + 
fluksapyroksad + tritikona-
zol). Zwalczane patogeny: 
pleśń śniegowa zbóż i traw, 

fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć 
cuchnąca pszenicy, głownia 
pyląca jęczmienia, pasia-
stość liści jęczmienia, głow-
nia źdźbłowa żyta. Dawka: 
150 ml/100 kg ziarna.

Bariton Super 97,5 FS (flu-
dioksonil + protiokonazol + 
tebukonazol). Zwalczane pato-
geny: fuzaryjna zgorzel siewek, 
pleśń śniegowa zbóż i traw, 
śnieć cuchnąca pszenicy, pa-
siastość liści jęczmienia, pla-
mistość siatkowa jęczmienia, 
głownia pyląca jęczmienia. 
Dawka: 100 ml/100 kg ziarna.

Działanie układowe 
(systemiczne)

Difend 30 FS, Difend FS 
(s.cz. difenokonazol). Zwal-
czane patogeny: zgorzel sie-
wek, śnieć karłowa pszenicy, 
śnieć cuchnąca. Dawka: 200-
230 ml/100 kg ziarna.

Funaben Plus 02 WS, Gi-
zmo 060 FS, Syrius 02 WS, 
Tebseme, Zaprawa Zbożo-
wa Orius 060 FS, Zaprawa 
Zbożowa Orius Extra 02 WS 
(s.cz. tebukonazol). Zwalcza-
ne patogeny: śnieć cuchnąca, 

śnieć gładka, pleśń śniegowa, 
zgorzel siewek, głownia py-
ląca jęczmienia, pasiastość 
liści jęczmienia. Dawka: 50-
120 ml/100 kg ziarna lub 
150 g/100 kg ziarna.

Beltone 25 FS, Premis 
025 FS, Real 025 FS, Tres-
ser 050 FS, Triter 050 FS, 
Zaprawian 050 FS, Zaprawa 
Sarfun 025 FS (s.cz. tritiko-
nazol). Zwalczane patogeny: 
śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć 
gładka pszenicy, fuzaryjna zgo-
rzel siewek, pleśń śniegowa 
zbóż i traw, głownia pyląca, 
pasiastość liści. Dawka: 100-
200 ml/100 kg ziarna.

Latifam, Latitude XL, Lati-
tude 125 FS (s.cz. siltiofam). 
Zwalczane patogeny: zgorzel 
podstawy źdźbła. Dawka: 
200 ml/100 kg ziarna.

Systiva 333 FS, ZN Premium 
333 FS (s.cz. fluksapyroksad). 
Zwalczane patogeny: pleśń śnie-
gowa zbóż i traw, septorioza 
paskowana liści pszenicy, mącz-
niak prawdziwy zbóż i traw, 
plamistość siatkowa jęczmie-
nia, pasiastość liści jęczmienia, 

rynchosporioza zbóż. Dawka: 
100-150 ml/100 kg ziarna.

Celest Extra 050 FS, Difend 
Extra FS (s.cz. fludioksonil + 
difenokonazol). Zwalczane pa-
togeny: pleśń śniegowa zbóż 
i traw, zgorzel siewek, głownia 
pylącą pszenicy, śnieć cuch-
nąca pszenicy, śnieć karłowa 
pszenicy, głownia źdźbłowa 
żyta, pasiastość liści jęczmie-
nia. Dawka: 200 ml/100 kg 
ziarna.

Maxim Power, Omnix Po-
wer, Sedextra Power, Vibrance 
Duo, Vibrance Duo 050 FS, 
(s.cz. sedaksan + fludioksonil). 

Jest pierwszym, a zarazem najtańszym zabiegiem ochrony roślin.

R E K L A M A

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

c.d. art. na str. 8
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Zwalczane patogeny: pleśń 
śniegowa zbóż i traw, zgorzel 
siewek (fuzarioza/septorioza 
siewek), śnieć cuchnąca psze-
nicy, głownia pyląca pszenicy, 
ostra plamistość oczkowa (ri-
zoktonioza), głownia zwarta 
jęczmienia, pasiastość liści 
jęczmienia, głownia źdźbłowa 
żyta. Dawka: 200 ml/100 kg 
ziarna.

Sarox Duo Active, Tiosild 
Top 370 FS (s.cz. tetrakonazol 
+ tiofanat metylu). Zwalcza-
ne patogeny: zgorzel siewek, 
pleśń śniegowa zbóż i traw, 
śnieć cuchnąca, śnieć gładka. 
Dawka: 100 ml/100 kg ziarna.

Vibrance Gold 100 FS (s.cz. 
difenokonazol + fludioksonil 
+ sedaksan). Zwalczane pa-
togeny: pleśń śniegowa zbóż 
i traw, zgorzel siewek (fuzarioza 
siewek), śnieć cuchnąca psze-
nicy, śnieć karłowa pszenicy, 

głownia pyląca pszenicy, ostra 
plamistość oczkowa (rizokto-
nioza), pasiastość liści jęczmie-
nia, głownia zwarta jęczmienia, 
głownia źdźbłowa żyta. Dawka: 
200 ml/100 kg ziarna.

Beret Star, Vibrance Pro, 
Vibrance Star, Vibrance Star 
070 FS (s.cz. fludioksonil 
+ sedaksan + tritikonazol). 
Zwalczane patogeny: pleśń 
śniegowa zbóż i traw, zgorzel 
siewek (fuzarioza siewek/septo-
rioza siewek), śnieć cuchnąca 
pszenicy, głownia pyląca psze-
nicy, ostra plamistość oczkowa 
(rizoktonioza), głownia pylą-
ca jęczmienia, pasiastość liści 
jęczmienia, głownia zwarta 
jęczmienia, pałecznica zbóż 
i traw, głownia źdźbłowa żyta. 
Dawka: 200 ml/100 kg ziarna.

Beret Opti, Vibrance Opti, 
Vibrance Trio 060 FS (s.cz. flu-
dioksonil + sedaksan + tebu-
konazol). Zwalczane patogeny: 

pleśń śniegowa zbóż i traw, 
zgorzel siewek (fuzarioza sie-
wek/septorioza siewek), śnieć 
cuchnąca pszenicy, głownia 
pyląca pszenicy, ostra plami-
stość oczkowa (rizoktonioza), 
głownia pyląca jęczmienia, 
pasiastość liści jęczmienia, 
głownia zwarta jęczmienia, 
pałecznica zbóż i traw, głow-
nia źdźbłowa żyta. Dawka: 
200 ml/100 kg ziarna.

Beret Trio 060 FS, Celest 
Trio 060 FS, Goliat Trio 
060 FS (s.cz. difenokonazol 
+ fludioksonil + tebukonazol). 
Zwalczane patogeny: zgorzel 
siewek, pleśń śniegowa zbóż, 
śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć 
gładka pszenicy, głownia py-
ląca pszenicy, pasiastość liści 
jęczmienia, głownia pyląca 
jęczmienia, głownia źdźbłowa 
żyta. Dawka: 200 ml/100 kg 
ziarna.równowaga w plonowaniu 

i zimotrwałości

pszenica ozima

SYMETRIA

zimotrwałość

4,5
104% 
wzorca  
10,9 t/ha 
COBORU 
2020

NOWOŚĆ!

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

Znajdź nas na:
21

3 4

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

R E K L A M A

c.d. art. ze str. 7

Odmiany chlebowe pszenicy

Potencjał najlepszych odmian 
chlebowych pozwala na uzyska-
nie dobrego jakościowo plonu 
na poziomie 10 t/ha. Różnice 
w plonowaniu poszczególnych 
odmian przy tym samym pozio-
mie agrotechniki mogą sięgać 
blisko 20%.

Czym różnią się pszenice jako-
ściowe od chlebowych? Cechują 
je inne parametry uzyskiwane-
go ziarna. To one klasyfikują 
daną odmianę do konkretnej 
grupy. Determinują, czy trafi 
ona do grupy A czy B. Podział 
uwzględnia jeszcze pszenicę eli-
tarną (grupa E) i przeznaczoną 
do produkcji ciastek (grupa K). 
Istnieje także grupa C, do której 
zaliczane są pozostałe, w tym 
paszowe odmiany.

Podczas weryfikacji rejestra-
cyjnej ocenia się objętość chle-
ba, liczbę opadania, zawartość 
białka, wskaźnik sedymentacji, 
wodochłonność mąki, rozmięk-
czenie, energię ciasta i wydajność 
mąki. Te wskaźniki decydują 
o przypisaniu danej odmiany do 
konkretnej grupy jakościowej. 
Wystarczy, iż testowane ziarno 
nie spełnia tylko jednego weryfi-
kowanego kryterium, by odmia-
na została zaklasyfikowana do 
niższej grupy.

Jakość technologiczna ziarna 
uzależniona jest także od sposobu 
uprawy oraz przebiegu pogody 
w okresie wegetacji. Aura wpływa 
między innymi na aktywność 
enzymów amylolitycznych. Pod-
czas deszczowej pogody zwiększa 

się aktywność amylazy o czym 
świadczy mała liczba opadania. 
Podobnie jest przy zbyt niskim 
nawożeniu azotem. Nawet od-
miany o genetycznie uwarun-
kowanej wysokiej zawartości 
białka mogą nie sprostać wyma-
ganiom skupowym. Stosowanie 
wysokich dawek azotu skutku-
je wzrostem zawartości białka, 
ilości glutenu oraz wzrostem 
wartości wskaźnika sedymen-
tacyjnego. Opóźnienie terminu 
zbioru może przyczynić się do po-
rośnięcia ziarna. Nieodpowiednie 
warunki przechowywania mogą 
doprowadzić do stęchnięcia lub 
zagrzania ziarna, co zwiększa roz-
pływalność glutenu i ogranicza 
przydatność mąki do wypieku 

Decydując się na uprawę pszenic z grupy B kluczowe 
znaczenie ma wybór odmiany.

c.d. art. na str. 9
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R E K L A M A

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

Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

facebook.com/hrstrzelcewww.hr-strzelce.pl

Odmiana wczesna

Nr 1 plonowania
w Polsce w 2017

Bardzo
ciężkie ziarno

Zimotrwałość 5,5/6

Jakość A/E

* według udziałów w repartycji nasiennej (PIORiN 2021)

Rekordowe plony

Odporna na wyleganie

Odporna na porastanie

Jakość A/E

Doskonała
zimotrwałość 5o

Wysoka odporność
na wyleganie

Ościsty kłos

Wybitna zimotrwałość 7,5o

Idealna na gleby lekkie

w Polsce*1Nr

Pszenica ozima

Nie ma plonu
bez wapna

zawierającego magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
bez magnezu 
•  Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym  
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
• Oxyfertil Ca 85 o zaw. CaO min. 85% 
węglanowego mielonego 
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm 
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak 
granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% – z atestem ekologicznym

Oferujemy najszerszy wybór 
wapna nawozowego:

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

R E K L A M A

Odmiany pszenicy ozimej polecane do 
siewu w tym sezonie

W roku 2021 zarejestrowa-
no 11 nowości, natomiast na 
wniosek hodowcy skreślono 
6 odmian. Obecnie zareje-
strowanych jest 126 odmian 
pszenicy ozimej, w tym 4 regio-
nalne (rejestrowane bez badań 
wartości gospodarczej, głów-
nie dla zachowania bioróżno-
rodności), 1 z grupy E (elitarne 
chlebowe), 49 z grupy A (jako-
ściowe chlebowe), 57 z grupy 
B (chlebowe) i 15 z grupy C 
(pastewne i inne). Z hodow-
li zagranicznych pochodzi 
79 odmian.

W tabeli 1 przedstawiono 
ważniejsze cechy rolniczo – 
użytkowe 57 odmian pszeni-
cy ozimej zarejestrowanych 
w latach 2017-2021. Pominięto 
więc odmiany starsze, które 
na ogół cechują się gorszą 
wartością gospodarczą. Dane 
pochodzą z doświadczeń pro-
wadzonych w ramach poreje-
strowego doświadczalnictwa 

odmianowego (PDO), a dla 
odmian najnowszych także 
z doświadczeń rejestrowych. 
Wyniki są średnią z ostatniego 
trzylecia (2018-2020).

Duża liczba odmian do-
stępna na rynku nasiennym 
powoduje, że wybór nie jest 
łatwy, z drugiej jednak stro-
ny pozwala wybrać odmianę 
najlepiej przystosowaną do 
warunków danego gospodar-
stwa. Przy wyborze odmiany 
zwraca się uwagę na wiele cech 
i właściwości, z których de-
cydujące znaczenie ma plen-
ność. Ważna jest także jakość 
technologiczna wyrażona za-
liczeniem odmiany do jednej 
z grup technologicznych (E, 
A, B lub C). Przedstawione 
w tabeli odmiany różnią się 
pod względem większości 
cech. Różnica między najle-
piej i najgorzej plonującą od-
mianą wynosi prawie 12 dt 
z ha na przeciętnym poziomie 

agrotechniki i blisko 14 dt z ha 
na poziomie wysokim. Wybór 
odpowiedniej odmiany może 
więc przynieść wymierne ko-
rzyści ekonomiczne.

Spośród odmian jakościo-
wych bardzo dobrą plenno-
ścią cechują się zarejestrowane 
w tym roku Jannis, Atribut 
oraz Opoka, Kariatyda, KWS 
Universum, Ambicja i Euforia. 
Odmiany z grupy B z reguły 
plonują powyżej odmian ja-
kościowych. W tej grupie wy-
różniają się zwłaszcza KWS 
Donovan, SU Taroca, Syme-
tria, LG Keramik, SY Cellist 
i SU Mangold, a na wysokim 
poziomie agrotechniki – rów-
nież Revolver, Circus i RGT 
Provision. Odmiany pastew-
ne mają stosunkowo mniejsze 
znaczenie w uprawie. W tej 
grupie odmian na obu po-
ziomach agrotechniki najle-
piej plonowały LG Egmont 
i Tonnage.

Duże zróżnicowanie dotyczy 
również ocen zimotrwałości 
(od 2 do 5,5). W ostatnich 
latach zarejestrowano wiele 
odmian gorzej ocenianych pod 
względem tej cechy, jednak 
o dużym potencjale plonowa-
nia. W naszych warunkach 
klimatycznych zimotrwałość 
jest ważną cechą przy wybo-
rze odmiany, niemniej seria 
łagodnych zim przyczyniła 
się do większej popularności 
odmian mniej zimotrwałych.

Ważnym elementem warto-
ści gospodarczej, który należy 
uwzględnić przy wyborze od-
miany jest także zdrowotność. 
Jest to również jeden z wy-
mogów Integrowanej ochrony 
roślin, w której dąży się do 
ograniczenia stosowania che-
micznych środków ochrony ro-
ślin. W ramach europejskiego 
„zielonego ładu” planowane 
są dalsze, znaczące ogranicze-
nia w stosowaniu pestycydów. 

Co roku Krajowy rejestr pszenicy ozimej poszerza się o nowe, 
wartościowe odmiany.

chleba. Jednak odpowiednia 
dbałość i staranne prowadze-
nie łanu pszenic z grupy chle-
bowej pozwala na uzyskanie 
surowca, który odpowiada pa-
rametrom handlowym pszenic 
jakościowych.

Wybierając odmianę trzeba 
zwrócić uwagę na jej wyso-
ką plenność i solidną jakość 
ziarna.

Z badań PDO przeprowa-
dzonych w 2020 roku wynika, 
iż najlepiej plonującą odmia-
ną w tym segmencie była Sy-
metria. Uzyskała plon10,6 t/
ha – 4% wyższy od wzorca 

przy wysokim poziomie agro-
techniki. Zachowała przy tym 
jeden z najwyższych wskaźni-
ków zimotrwałości w bada-
nej grupie odmian. W sezonie 
2020/21 została odmianą 
wzorcową w COBORu. Ce-
chuje ją wysoka odporność na 
porastanie, elastyczny termin 
siewu, podwyższona tolerancja 
na niskie pH, dobra zdolność 
regeneracyjna po zimie. Nie 
wykazuje wrażliwości na chlo-
rotoluron, świetnie sprawdza 
się również przy późnym sie-
wie. Charakteryzuje ją dobre 
wyrównanie ziarna o wysokiej 

gęstości i pożądanej w skupie 
zawartości białka, wynoszą-
cej 12,6% lub więcej. Bardzo 
dobra zdrowotność odmiany 
predestynuje ją do uprawy 
w monokulturze. Rekomen-
dowana jest do siewu w ca-
łym kraju.

Mnogość uwarunkowań śro-
dowiskowych, przeprowadza-
ne zabiegi agrotechniczne, czy 
przebieg procesu wegetacji to 
niektóre z czynników, które 
wpływać mogą na jakoś ziar-
na pszenicy. Producent rolny 
ma ograniczone możliwości 
oddziaływania na warunki 

klimatyczno-glebowe. Może 
natomiast swobodnie dobie-
rać odmiany i stosować różne 
systemy uprawy, aby otrzymać 
ziarno o najwyższej jakości. 
Rewelacyjna plenność i do-
bra jakość ziarna to głów-
ne parametry, jakie trzeba 
weryfikować przy wyborze 
odmian chlebowych. Warto 
także zwrócić uwagę na ich 
zimotrwałość.

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

c.d. art. na str. 10
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Tabela 1. Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)
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dt z ha 9o g skala 9o cm skala 9o

grupa A
1 Ambicja 2020 85,2 93,2 3,5 45,8 5 8 5 92 5 5 5 6 4 4 5 6 5
2 Apostel 2018 83,4 92,4 3,5 44,6 5 8 5 92 4 5 5 5 5 4 4 5 4
3 Attribut 2021 87,1 96,0 2,0 42,7 5 8 5 96 7 4 5 5 5 5 5 5 6
4 Comandor 2018 83,4 92,6 4,5 40,9 5 9 5 95 5 5 5 6 5 5 4 5 5
5 Euforia 2018 84,4 93,8 5,5 42,3 6 9 5 90 7 5 6 4 5 5 5 5 5
6 Formacja 2017 83,1 91,7 4,5 41,3 5 9 5 100 6 5 5 6 4 5 4 5 5
7 Impresja 2020 83,7 92,5 5,0 43,6 5 7 6 94 5 6 6 5 6 5 5 6 5
8 Jannis 2021 87,7 94,8 3,0 44,7 5 6 5 97 4 5 5 6 6 5 5 6 6
9 Kariatyda 2020 86,0 94,6 4,5 43,6 5 8 5 96 5 5 5 4 7 4 5 5 5
10 KWS Firebird 2017 78,2 88,3 3,5 40,0 5 9 5 93 5 6 4 3 5 5 4 4 5
11 KWS Spencer 2017 81,5 90,5 4,5 44,5 6 9 5 91 4 5 5 5 5 5 5 4 5
12 KWS Universum b/ 2020 86,7 93,1 3,5 43,2 4 7 5 100 4 4 6 6 6 5 6 6 6
13 Lokata 2019 80,2 91,2 5,5 41,6 5 8 5 96 3 5 4 4 6 5 4 6 6
14 Moschus 2019 82,5 90,9 3,5 43,3 5 9 6 98 6 5 5 5 6 5 6 5 5
15 Opoka 2019 86,8 95,9 4,5 45,1 5 8 5 104 4 5 5 3 1 5 4 6 5
16 Reduta 2018 78,7 86,5 4,5 41,7 5 8 5 93 6 5 4 4 5 5 4 4 6
17 RGT Metronom 2017 81,7 91,8 4,5 44,7 5 9 5 94 5 6 4 4 5 5 5 5 5
18 SY Dubaj 2019 83,7 92,4 4,5 45,4 5 9 5 99 6 6 6 6 6 5 5 6 6

grupa B
19 Admont 2019 82,6 94,1 4,5 38,6 5 6 4 91 6 5 5 2 5 5 4 4 5
20 Arevus 2021 87,5 97,4 4,0 47,2 5 7 4 95 7 4 6 6 5 5 6 5 5
21 Argument 2020 86,0 94,6 3,5 44,8 5 6 4 106 4 5 5 6 4 5 6 6 6
22 Bataja 2019 82,0 90,3 4,5 43,2 5 7 4 100 5 5 5 4 6 5 3 4 5
23 Błyskawica 2018 82,8 93,5 4,0 44,2 5 4 4 89 5 4 3 6 5 5 4 4 4
24 Bosporus 2019 87,2 97,1 4,0 41,1 5 7 4 97 5 5 6 3 6 5 6 6 6
25 Circus 2021 86,9 98,1 3,0 43,9 5 6 4 97 7 4 3 3 5 6 5 4 3
26 Knut 2021 87,3 96,1 4,0 42,7 5 7 4 97 6 5 6 7 5 6 6 5 5
27 KWS Donovan 2019 89,8 100,3 3,0 42,3 5 7 4 93 5 6 4 3 5 4 5 5 6
28 KWS Talium 2020 84,9 94,3 3,0 40,9 5 7 4 91 4 5 6 4 6 5 5 5 5
29 LG Keramik 2019 88,9 97,3 4,0 41,6 5 7 4 92 6 5 5 5 6 5 6 5 4
30 MHR Promienna 2020 86,4 94,2 3,5 42,2 4 5 4 91 4 4 5 5 7 4 5 6 5
31 Owacja 2017 83,3 90,9 4,5 42,4 5 7 4 101 4 5 6 6 4 5 5 5 5
32 Plejada 2018 84,9 92,8 5,0 44,0 5 8 4 98 6 5 6 6 4 5 6 6 6
33 Revolver 2021 88,0 98,7 4,0 41,5 6 8 4 91 5 5 5 7 4 6 7 5 6
34 RGT Bilanz 2017 85,7 95,6 4,5 43,0 6 9 4 92 5 5 5 4 5 5 5 5 5
35 RGT Diplom 2021 85,0 94,3 4,0 41,2 5 6 4 94 5 6 5 6 5 5 6 5 4
36 RGT Provision 2020 87,7 97,5 4,0 42,6 5 5 4 98 6 4 6 4 7 5 5 6 5
37 RGT Ritter 2020 88,0 96,6 2,5 46,6 4 7 4 90 7 5 4 6 7 5 6 6 5
38 RGT Specialist 2019 87,4 95,1 4,0 40,4 5 7 4 87 4 5 6 6 6 4 5 6 6
39 Riposta 2021 84,7 93,9 3,0 45,3 5 8 4 92 6 5 6 5 5 5 6 5 5
40 Sfera 2018 82,0 90,9 4,0 41,9 5 8 4 97 4 5 6 5 5 5 5 4 5
41 SU Banatus 2021 87,5 94,8 4,5 43,3 5 6 4 91 5 5 5 5 7 6 6 5 5
42 SU Mangold 2020 88,6 98,5 3,5 41,0 4 7 4 92 5 6 5 4 6 5 5 6 5
43 SU Tarroca 2020 89,0 98,9 2,5 47,9 5 4 4 89 5 5 4 3 7 4 5 5 5
44 SY Cellist 2020 88,8 95,5 2,5 43,3 4 7 4 95 6 5 5 6 7 6 7 6 5
45 SY Orofino 2018 85,2 93,6 4,0 43,4 5 6 4 92 5 5 6 5 5 5 5 5 4
46 SY Yukon 2019 83,6 91,0 5,0 43,5 5 9 4 95 7 5 6 6 6 6 5 5 6
47 Symetria 2020 89,0 96,0 4,0 40,3 5 8 4 94 4 5 6 6 7 5 6 5 4
48 Titanus 2018 81,8 91,9 3,0 44,4 5 7 4 92 5 6 4 3 4 5 5 5 5
49 Tytanika 2017 78,5 87,3 5,0 37,6 5 7 4 90 4 5 4 5 5 5 5 5 4
50 Venecja 2019 88,2 97,2 4,0 44,7 5 8 4 93 4 5 5 3 4 5 4 5 4

grupa C
51 Freja 2021 86,2 94,7 3,0 42,9 4 5 4 96 6 5 4 5 5 5 5 5 5
52 Godnik 2019 85,9 94,2 3,5 39,0 6 7 3 89 5 4 5 7 6 5 6 6 5
53 Lawina 2019 84,6 93,4 4,5 39,3 5 7 3 91 3 5 6 5 6 5 5 5 4
54 LG Egmont 2021 89,7 98,0 3,0 45,7 4 5 3 97 5 5 5 6 5 6 7 6 6
55 RGT Treffer 2018 83,8 93,8 4,5 40,3 5 8 3 93 4 5 5 4 5 4 4 5 5
56 Sikorka 2018 84,8 95,1 3,0 41,8 5 8 3 92 4 5 3 4 5 5 4 5 4
57 Tonnage 2019 89,0 98,5 3,5 42,1 5 4 2 92 3 5 5 7 4 5 6 5 2

b/ – odmiana o białej barwie ziarna; a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładni-
kowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem); skala 9o – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę

Z tego powodu genetyczna od-
porność odmian na choroby 
będzie miała coraz większe 
znaczenie. Zdrowotność od-
mian może być istotna, je-
śli np. z powodu warunków 
atmosferycznych nie można 

terminowo wykonać zabiegu 
lub fungicydy wykazują mniej-
szą skuteczność. W ostatnim 
czasie coraz większym proble-
mem jest także wycofywanie 
wielu popularnych substancji 
aktywnych.

Na pszenicy ozimej niemal 
we wszystkich doświadcze-
niach obserwuje się septorio-
zy liści, dość powszechna jest 
także rdza brunatna. W około 
połowie doświadczeń wystę-
puje mączniak prawdziwy 

i brunatna plamistość liści, 
rzadziej natomiast pozosta-
łe choroby (septorioza plew, 
fuzarioza kłosów i kompleks 
chorób podstawy źdźbła). 
W pszenicy ozimej największe 
różnice odmianowe dotyczą 

odporności na rdzę brunatną 
i rdzę żółtą. Większą odporno-
ścią na rdzę brunatną cechują 
się odmiany Godnik, Knut, 
Revolver i Tonnage. Z ko-
lei rdza żółta w większym 
nasileniu występuje tylko 

w niektórych latach i rejonach 
kraju, jednak na odmianach 
podatnych może przyczynić 
się do znacznej obniżki plonu.

Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU, Słupia Wielka



11sierpień 2021 r. | Raport Rolny 2 0  L AT  R A P O R T U  R O L N E G O U R O D Z A J
R E K L A M A

Odmiany żyta ozimego 
polecane do siewu w 2021 roku

Coraz większa liczba od-
mian w Krajowym rejestrze 
stwarza trudności w doko-
naniu optymalnego wyboru. 
Źródłem obiektywnej in-
formacji o odmianach i ich 
przydatności jest Porejestrowe 
Doświadczalnictwo Odmia-
nowe (PDO). W systemie tym 
prowadzi się doświadczenia, 
których zadaniem jest bardziej 
efektywne wykorzystanie po-
stępu biologicznego. Postęp 
hodowlany wymaga jednak 
stałej kontroli wartości cech 
starszych jak i najnowszych 
odmian w związku z czym 
przed zakupem materiału 
siewnego rolnik powinien 
wesprzeć swoją decyzję wy-
nikami badań PDO (tab.1). 
Z zestawienia, obok potencja-
łu plonowania, można dowie-
dzieć się także o podatności 
odmian na choroby, wysokości 
roślin, wyleganiu, czy poznać 
podstawowe wskaźniki war-
tości technologicznej ziarna. 
Każda z tych cech jest bardzo 
istotną dla rolnika wskazówką 
agrotechniczną.

Żyto ozime należy do roślin 
o dużym znaczeniu gospodar-
czym. Popularność tego zboża 
związana jest z udziałem gleb 
lekkich, kwaśnych, stanowią-
cych znaczną część gruntów 
ornych w naszym kraju. Jego 
fenomenem, którym znaczą-
co różni się od innych gatun-
ków zbóż, są jego stosunkowo 
niewielkie wymagania. Szcze-
gólnie wyróżnia się tym, że 
toleruje wadliwe właściwości 

fizyczne i kwaśny odczyn 
gleby, prowadzi oszczędną 
gospodarkę wodną oraz jest 
niezastąpione w uprawie na 
glebach kompleksów żytnich.

W 2021 roku Krajowy re-
jestr żyta ozimego wzbogacił 
się o dwie odmiany popula-
cyjne – Dańkowskie Kanter, 
SM Temisto oraz cztery mie-
szańcowe – KWS Igor, KWS 
Initiator, KWS Rotor, SU Per-
spectiv, a także trzy odmiany, 
które są składnikami odmian 
mieszańcowych. Składniki 
odmian mieszańcowych nie 
podlegają badaniom wartości 
gospodarczej.

Z rejestru skreślono popula-
cyjną odmianę Rostockie oraz 
mieszańcową Stach, natomiast 
w 2020 roku trzy populacyj-
ne (Arant, Dańkowskie Nowe, 
Dańkowskie Złote) oraz dwie 
mieszańcowe (SU Allawi, SU 
Drive).

Po powyższych zmianach 
Krajowy rejestr liczy aktual-
nie 67 odmian żyta ozimego, 
z których: 49 przeznaczonych 
jest do uprawy głównie na ziar-
no (24 odmiany populacyjne, 
25 odmian mieszańcowych) 
oraz 17 składników odmian 
mieszańcowych. W Krajowym 
rejestrze znajduje się także jed-
na odmiana przeznaczona do 
uprawy na cele zielonkowe 
– Pastar.

Najważniejszą cechą jaką 
rolnik bierze pod uwagę, wy-
bierając odmianę do siewu 
w swoim gospodarstwie jest jej 
poziom plonowania. W sezonie 

wegetacyjnym 2019/2020 śred-
ni plon ziarna, wzorcowych 
odmian żyta ozimego, na 
przeciętnym poziomie agro-
techniki (a1) w doświadcze-
niach PDO wyniósł 70,8 dt/
ha (dla trzynastu odmian 
populacyjnych) i był wyższy 
niż w dwóch poprzednich la-
tach. Mieszańcowe odmiany 
żyta plonują wyraźnie wyżej 
w porównaniu z odmianami 
populacyjnymi. W grupie od-
mian mieszańcowych wyso-
kim poziomem plonowania 
wyróżniają się zwłaszcza zare-
jestrowane 2021 roku – KWS 
Rotor i KWS Igor oraz nie-
co starsze kreacje KWS Tayo 
i KWS Vinetto. Natomiast 
spośród zarejestrowanych 
w ostatnich pięciu latach od-
mian populacyjnych najlepsze 
pod względem poziomu plen-
ności odmiany to Dańkowskie 
Kanter, Reflektor i Inspector.

Kolejną ważna cechą (obok 
plonu), która może wpłynąć 
na decyzję o wyborze odmiany 
do uprawy, jest jej odporność 
na choroby. Na życie ozimym 
najczęściej pojawiają się: rdza 
brunatna, septoriozy liści, ryn-
chosporioza i rdza źdźbłowa.

Do odmian o największej 
odporności na rdzę brunatną 
należą populacyjna odmiana 
– Dańkowskie Kanter oraz 
mieszańcowe odmiany KWS 
Trebiano, KWS Tayo, KWS 
Berado, KWS Jethro i KWS 
Serafino. Z kolei na septoriozy 
liści najbardziej odporne są 

Wybór odmiany ma istotne znaczenie dla struktury produkcji.

c.d. art. na str. 12
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Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian żyta ozimego zarejestrowanych w latach 2017-2021 (wg COBORU)
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odmiany populacyjne
Dańkowskie Kanter 2021 68,1 77,1 31,6 228 10,8 148 5 5 6 5 6 6 5 5

SM Temisto 2021 65,8 76,5 30,0 187 10,2 146 4 4 5 5 5 6 4 4
Dańkowskie Dragon 2020 66,4 76,4 30,7 264 10,3 151 5 5 5 5 5 5 5 4

Reflektor 2018 67,2 79,3 29,9 211 10,1 150 4 4 4 5 4 5 5 5
Inspector 2017 67,0 77,9 30,8 207 10,3 155 3 5 5 5 5 5 5 5

Dańkowskie Skand 2017 65,9 76,3 31,0 185 10,4 148 5 5 5 4 5 5 4 4
Piastowskie 2017 65,2 75,3 31,6 203 10,8 157 5 5 5 5 5 4 5 5

odmiany mieszańcowe
KWS Rotor 2021 86,1 98,4 31,3 258 8,9 135 5 5 4 5 4 5 5 6
KWS Igor 2021 86,0 99,0 30,3 295 9,1 136 6 5 5 5 4 4 5 6

SU Perspectiv 2021 84,4 94,6 31,5 266 9,7 138 5 5 5 5 4 5 5 5
KWS Initiator 2021 83,4 95,2 30,4 292 8,7 138 5 5 6 5 4 6 6 6
KWS Skylor 2020 83,2 94,1 30,0 275 9,3 139 6 5 5 5 5 6 5 6
SU Dreamer 2020 81,8 94,0 31,9 216 9,3 137 4 5 4 5 5 5 5 4
KWS Tayo 2019 85,7 97,5 31,7 295 9,4 139 6 5 5 5 6 6 5 6

KWS Jethro 2019 84,5 96,0 31,8 299 9,2 144 6 5 5 5 6 5 6 6
KWS Berado 2019 84,3 95,6 30,6 314 9,3 138 6 5 5 6 6 5 5 5

Piano 2018 83,2 94,1 32,2 271 9,6 135 6 5 6 5 5 5 5 5
KWS Trebiano 2018 81,2 91,7 31,8 285 9,2 145 5 5 5 5 6 5 5 6
KWS Vinetto 2017 85,6 95,9 30,7 270 9,6 138 7 5 5 5 5 5 5 5
KWS Serafino 2017 82,9 94,2 30,3 292 9,4 142 5 5 5 5 6 5 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 – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę

mieszańcowe kreacje KWS 
Igor, KWS Initiator, KWS 
Jethro, KWS Rotor, KWS 
Skylor, KWS Tayo i KWS 
Trebiano, natomiast najniż-
szą notę uzyskały odmiany 
SM Temisto i SU Dreamer.

Różnice wśród odmian ob-
serwuje się także pod wzglę-
dem odporności na wyleganie. 
W odniesieniu do odmian po-
pulacyjnych większość nowych 
form mieszańcowych cechuje 
się już lepszą odpornością na 
wyleganie. Dużą odpornością 
na wyleganie wyróżnia się za-
rejestrowana w 2017 roku od-
miana KWS Vinetto.

W porównaniu z odmianami 
populacyjnymi przeważająca 
liczba odmian mieszańcowych 
cechuje się większą liczbą opa-
dania, ale ma mniejszą zawar-
tość białka w ziarnie.

Dużym problemem przy 
wyborze odmiany jest duża 
zmienność wyników w la-
tach oraz w poszczególnych 
doświadczeniach w danym 
roku. Powoduje to koniecz-
ność ciągłego śledzenia wyni-
ków odmian. Mimo dostępu 
do aktualnych danych zawsze 
istnieje ryzyko nietrafionego 
wyboru odmiany. Aby zmini-
malizować straty wywołane 
mniejszym od oczekiwanego 
plonem, warto wysiewać co 

najmniej dwie odmiany.
Przy wyborze odmian do 

uprawy należy przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na wyso-
kość plonu ziarna, a w dalszej 
kolejności korzystne oceny 
dla innych cech, bądź też 
by odmiany różniły się pod 
względem odmiennych cech 
rolniczych.

W celu uzyskania wysokiego 
plonu, który przyniesie satys-
fakcję rolnikowi konieczna jest 
znajomość odmian. Producent 
może ułatwić sobie to trudne 
zadanie korzystając ze strony 
www.coboru.pl oraz z wyda-
wanej co roku Listy Opisowej 
Odmian. Wspomóc się może 
także „Listą odmian zaleca-
nych do uprawy na obszarze 
województw”. Lista ta jest two-
rzona co roku przez zespoły 
ekspertów z poszczególnych 
województw, na podstawie 
wyników doświadczeń prze-
prowadzonych w ramach PDO 
i zawiera odmiany najlepiej 
sprawdzające się w danym rejo-
nie kraju. W roku 2021 odmia-
nami zalecanymi do uprawy 
w największej liczbie wo-
jewództw są: KWS Vinetto 
(15 województw), Dańkowskie 
Granat (13 województw) i KWS 
Serafino (11 województw).

Mgr Anna Skrzypek
COBORU

Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 11

Utrzymanie bioróżnorodności gleb
Utrzymanie w glebie wysokiej 

aktywności biologicznej i bioróż-
norodności jest niezwykle ważne 
w celu lepszego udostępnienia 
roślinom składników pokar-
mowych i stworzenia im odpo-
wiednich warunków do wzrostu 
i rozwoju. Zmiany zachodzące 
w środowisku, w tym użytkowa-
nie rolnicze, mogą w znaczący 
sposób zmieniać aktywność bio-
logiczną i bioróżnorodność gleb.

Zabiegi agrotechniczne mają 
duży wpływ na liczbę, aktyw-
ność oraz bioróżnorodność 
mikroorganizmów glebowych. 
Prawidłowo przeprowadzone 
wpływają na poprawę żyzności 
gleby. Jednak błędy popełniane 
w ich wykonaniu, stosowanie 
nieracjonalnego nawożenia 
lub zbyt intensywne używanie 
chemicznych środków ochro-
ny roślin, może spowodować 
zaburzenia w funkcjonowaniu 
całych ekosystemów.

Czynnikiem silnie modyfiku-
jącym rozwój mikroorganizmów 
glebowych jest sposób uprawy 
roli, który różnicuje właściwości 
mikrobiologiczne gleby. Stosowa-
nie głębokiej orki – poprzez straty 
wody, dekompozycję składników 
pokarmowych, przemieszczanie 
materii organicznej w głębsze 
warstwy profilu glebowego – 
może zaburzyć równowagę fi-
zjologiczną mikroorganizmów 
w niszach ekologicznych, co może 
być przyczyną zmniejszenia ich 
liczebności i aktywności w gle-
bie. Sytuacja ta wymusza ciągłe 
poszukiwanie nowych technik 
uprawy, które sprzyjają ochro-
nie gleby i jej bioróżnorodności. 
Intensywna produkcja rolnicza, 
która często wiąże się z naduży-
waniem nawozów mineralnych 
jak i środków ochrony roślin, 
może prowadzić do negatyw-
nych konsekwencji środowi-
skowych. Także uprawa roślin 

w monokulturze prowadzi do 
zubożenia gatunkowego oraz 
zdominowania środowiska przez 
pojedyncze gatunki mikroorga-
nizmów, często przez patogeny 
roślin. Coraz więcej danych 
naukowych potwierdza, że nie-
zrównoważona i intensywna dzia-
łalność rolnicza przyczynia się do 
obniżenia aktywności biologicz-
nej gleby oraz spadku bioróżno-
rodności organizmów glebowych. 
Zachodzące w ten sposób zmiany 
w składzie strukturalnym i funk-
cjonalnym mikroorganizmów 
glebowych mogą prowadzić do 
poważnych konsekwencji środo-
wiskowych np. zaburzyć obieg 
pierwiastków czy dekompozycję 
materii organicznej.

Aby utrzymać żyzność 
i produktywność gleby nale-
ży chronić nie tylko to co na 
jej powierzchni, ale także jej 
głębsze warstwy, w których 
dominują mikroorganizmy. 

Gleba jest niezwykle komplek-
sowym układem, w którym wie-
le czynników środowiskowych 
i antropogenicznych wpływa 
na liczebność oraz funkcjono-
wanie mikroorganizmów. Za-
tem wszelkie działania rolnicze 
powinny być wykonywane tak 
aby nie zaburzyć tych procesów, 
a w miarę możliwości utrzymać 
wysoką aktywność biologicz-
ną gleb. Rolnicy mogą odegrać 
kluczową rolę w ochronie róż-
norodności biologicznej gleby 
poprzez narzędzia i techniki, 
jakie wybierają w swojej pracy.

Główne działania mające na 
celu poprawę aktywności i bio-
różnorodności środowiska glebo-
wego powinny być skupione na:

 - utrzymaniu wysokiej za-
wartości materii orga-
nicznej w glebie poprzez 
racjonalne stosowanie 
nawozów organicznych.

 - stosowaniu w sposób 

zrównoważony nawozów 
mineralnych i pestycydów. 
Należy odpowiednio dobie-
rać czas aplikacji do warun-
ków klimatycznych oraz 
fazy rozwoju rośliny.

 - utrzymaniu naturalnego 
odczynu gleby, w tym celu 
należy stosować wapnowa-
nie, co nie tylko poprawia 
właściwości fizyczne gleby 
ale stwarza lepsze warunki 
siedliskowe dla większości 
mikroorganizmów.

 - stosowaniu biopreparatów 
i nawozów wzbogaconych 
mikrobiologicznie, które 
wspomagają rodzimą flo-
rę bakteryjną gleby. Po-
prawę jakości gleb można 
uzyskać, m.in. indukując 
zmiany w populacjach 
mikroorganizmów.

 - stosowaniu wieloletniego, 
zróżnicowanego płodoz-
mianu przyczynia się do 

ograniczenia zachwaszcze-
nia oraz występowania cho-
rób i szkodników, pozwala 
na utrzymanie jakości gleby 
i zapewnia dostęp składni-
ków pokarmowych.

 - stosowaniu międzyplonów, 
resztek pożniwnych zwięk-
szają aktywność biologicz-
ną gleb.

 - wdrażanie uproszczeń w za-
biegach agrotechnicznych 
korzystnie wpływa na ak-
tywność enzymatyczną gle-
by, gdzie struktura gleby 
zostaje jedynie nieznacznie 
naruszona, dzięki czemu 
nie powstają zbyt duże 
straty w funkcjonowaniu 
ekosystemu, przy czym 
w głąb dostaje się znacz-
na ilość tlenu.

Literatura u autora.
Anna Gałązka,

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG-PIB w Puławach

Gleby rolnicze należą do jednych z najbardziej przekształconych ekosystemów.
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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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W
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Nawożenie donasienne – dobry start

W praktyce okazuje się, iż 
zaprawianie nasion jest najtań-
szym i najbardziej efektywnym 
sposobem zabezpieczającym 
plon. Jego ochronę zawsze 
powinno się analizować pod 
kątem zwrotu inwestycji. 
Mimo, iż nawozy donasien-
ne są produktami klasy „pre-
mium”, to profity jakie dzięki 
nim uzyskamy, zrekompensują 
wydatek na zakup preparatu. 
Koszt zalecanej przez produ-
centów dawki w przeliczeniu 
na hektar jest niewysoki. Może 

okazać się, iż zabieg ten jest 
wręcz najtańszym sposobem 
zabezpieczania plonu.

Stosowanie nawozów dona-
siennych ma zapewnić komfort 
startu kiełkującym roślinom. 
Dokarmiają siewki w momen-
cie, kiedy zapasy substancji 
odżywczych z nasion zostaną 
wyczerpane. Stymulują wigor 
oraz wspierają rozwój korzeni 
– zapewniają wyższą tolerancję 
na nieodpowiednie warunki 
siedliskowe, przede wszystkim 
wilgotnościowe.

Należy pamiętać, iż podczas 
kiełkowania roślina wykorzy-
stuje składniki pokarmowe, 
a także i energię skumulowaną 
w substancjach zapasowych 
nasion. Szybki wzrost siewek 
generuje zapotrzebowanie na 
substancje odżywcze. Rośli-
na wymaga zapewnienia ich 
przyswajalnych form w bezpo-
średnim sąsiedztwie korzenia. 
Funkcję tę spełniają nawozy 
donasienne. Warto je użyć 
łącznie z zaprawami fungicy-
dowymi  Nie tylko ochronimy 
rośliny przed patogenami gle-
bowymi, ale także zapewni-
my im komfortowe warunki 
wzrostu. W przypadku ozimin 
także i optymalne warunki do 
przygotowania do spoczynku 
zimowego.

Należy pamiętać, iż rośli-
ny narażone na niedobory 
pierwiastków zareagują na 
te deficyty spadkiem plonu. 
Warto rozważyć zastosowa-
nie tej technologii szczególnie 
w przypadku słabszej jakości 
stanowisk o niewielkiej lub 
źle zbilansowanej zawartości 

składników odżywczych. Tak-
że nieuregulowane pH gleby 
czy niska zawartość materii or-
ganicznej w glebie o pozornej 
dostępności substancji odżyw-
czych sprawiają, iż rośliny nie 
mogą korzystać z tych źródeł.

Nawożenie donasienne 
ma szczególne znaczenie 
przy zmiennych warunkach 
atmosferycznych, w trakcie 
deficytów wody zaburzających 
kiełkowanie, na glebach lek-
kich (wymywanie składników 
w głąb). Warto, by zastosowa-
ny jako nawóz okołonasien-
ny produkt zawierał oprócz 
podstawowego zestawu skład-
ników pokarmowych: azotu, 
fosforu i potasu, także i skład-
niki biostymulujące – wita-
miny, aminokwasy, a przede 
wszystkim fitohormony. Po-
danie roślinom gotowych 
aminokwasów, które przede 
wszystkim odpowiadają za 
syntezę białek, pozwala na 
oszczędność energii i poprawia 
rozwój w trakcie kiełkowania. 
Ważną funkcję podczas tego 
procesu pełnią też witaminy. 

Szczególnie istotny jest doda-
tek fitohormonów. Regulują 
tempo podziałów komórko-
wych, transport metaboli-
tów do organów, w których 
następują intensywne podziały 
komórkowe oraz pobudzają 
wzrost objętościowy komó-
rek. Stymulują różnicowanie 
się chloroplastów, uczestniczą 
w kiełkowaniu nasion. Sty-
mulują do wzrostu korzeni, 
a dzięki temu poprawiają po-
bieranie wody i składników 
pokarmowych. Generalnie 
hormony roślinne regulują 
wzrost i rozwój siewek.

Przykładem takiego oko-
łonasiennego nawozu, który 
można użyć łącznie z zapra-
wą fungicydową jest Basfoliar 
Kelp P-Max. Ma działanie sty-
mulujące, regeneracyjne i an-
tystresowe. Zawiera wyciąg 
z alg Ecklonia maxima, boga-
ty w naturalne fitohormony, 
głównie auksyny, cytokininy 
i gibereliny. Ma pozytywny 
wpływ na wzrost systemu ko-
rzeniowego, co przekłada się 
na efektywniejszą gospodarkę 

wodną. Gwarantuje rozwija-
jącym się roślinom wyższą 
tolerancję na słabszej jakości 
stanowiska i większą odpor-
ność na złe warunki wilgot-
nościowe gleby. Zwiększa 
tolerancję roślin na różnego 
rodzaju stresy. Zapewnia przy-
swajalne formy składników 
pokarmowych w bezpośred-
nim sąsiedztwie korzenia. 
Stymuluje wigor siewek. Jego 
skuteczność potwierdzają i wy-
niki badań naukowych i prak-
tyka rolnicza.

W krajach Europy Zachodniej 
zabiegi z użyciem biostymulu-
jących nawozów okołonasien-
nych są od wielu lat włączone 
do tradycyjnej agrotechniki. 
Zaprawianie wraz z nawoże-
niem donasiennym jest pierw-
szym zabiegiem chemicznym 
w agrotechnice. To najprostszy 
i najtańszym sposób zabezpie-
czania plonu.

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

Według wielu polskich producentów zbóż nawożenie donasienne to zabieg zbędny i kosztowny.
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Tworzymy urodzaj

Jak zachęcić dziecko 
do jedzenia kaszy

Chociaż do dzieci bardziej 
przemawiają słodycze niż zdro-
we produkty zbożowe, to nie 
można się jednak poddawać. 
W jaki sposób przekonać dziec-
ko do jej jedzenia, podpowiada 
Urszula Somow, dietetyczka 
sportowa, ekspertka kampanii 
„Lubię kaszę – kasza na stół, 
na zdrowie, na co dzień”.

Kasze, ze względu na war-
tości odżywcze, powinny zna-
leźć stałe miejsce w dziecięcym 
menu. Jaglana, jęczmienna, 
gryczana, każda z nich zawiera 
spore ilości skrobi, błonnika, 
a także witaminy i składniki 
mineralne (magnez, wapń, że-
lazo, fosfor). To sprawia, że 
mają pozytywny wpływ na 
nasze zdrowie. Oto kilka spo-
sobów na sprytne włączanie 
kaszy do menu dziecka.

Kasza dodana do ulubio-
nych dań dziecka, wzbogaci 
i urozmaici smak potraw. War-
to przyrządzać posiłki w róż-
norodny sposób, aby dziecko 
miało okazję poznać jeden pro-
dukt z wielu różnych stron.

Najbardziej efektywnym 
sposobem zachęcania dzieci 
do zdrowego jedzenia jest… 
bycie dobrym przykładem. 
Ciężko będzie nam przeko-
nać dzieci do jedzenia kaszy, 
warzyw lub innych niskoprze-
tworzonych produktów, jeśli 
sami nie będziemy ich regu-
larnie spożywać. Jednym ze 
sposobów są wspólne zakupy 
oraz rodzinne gotowanie, dzię-
ki czemu zwiększamy kontakt 
dziecka z produktem jeszcze 
zanim pojawi się on u niego 
na talerzu. Oprócz tego war-
to zwiększać wiedzę malucha 
o tym produkcie, opowiadając 
mu o nim ciekawostki, pokazu-
jąc, jak rośnie lub co dobrego 
zawiera.

–Częstym błędem jest zmu-
szanie dziecka do jedzenia 
bądź karmienie na siłę - to na 
pewno wywoła zniechęcenie, 
a posiłkom zaczną towarzyszyć 
negatywne emocje. Stosowa-
nie szantażu, przekupstwa 
czy ostrzeżeń może przynieść 

w dłuższej perspektywie złe 
skutki. Zamiast tego, zadbajmy 
o przyjazną atmosferę. Pomoże 
też regularność posiłków. Do-
pilnujmy, by dziecko w prze-
rwach pomiędzy posiłkami 
nie podjadało. I najważniej-
sze, aby kasze pojawiały się 
nie tylko na talerzu malucha, 
ale stały się elementem rodzin-
nego menu, ponieważ dobry 
przykład to podstawa. Kasza 
serwowana z entuzjazmem 
i zjadana wspólnie ze smakiem 
bardziej zachęci dziecko do 
jej częstszego jedzenia - mówi 
Urszula Somow.

Postarajmy się też zaangażo-
wać latorośl w przygotowanie 
posiłku, dając kontrolowany 
wybór: wolisz dziś na kola-
cję zjeść kaszę gryczaną czy 
pęczak? Chciałbyś zjeść na 
śniadanie placuszki z kaszy 
jaglanej czy jaglankę z ulubio-
nymi dodatkami? Dzieci lubią 
decydować, wybierać i czują się 
ważne, kiedy pozwalamy im 
to robić. Badania potwierdzają 
także, że nadawanie potrawom 
bajkowych nazw i produktom 
magicznych właściwości, może 
pomóc im polubić je – i tak 
zupę rybną z kaszą jęczmienną 
nazwać możemy Zupą Pira-
ta, a kaszy gryczanej można 
nadać super-właściwości, np. 
pozwalające lepiej się skupić 
i zapamiętywać.

Ważna jest również estetyka 
na talerzu. Kolorowe i ozdo-
bione danie przyciągnie uwagę 
dziecka i zachęci je do spró-
bowania. Równie istotna jest 
pozytywna atmosfera podczas 
posiłku – unikajmy przy stole 
pytań o złe oceny lub uwagi, 
stwarzajmy przyjazną aurę, 
która zaowocuje pozytywnym 
nastawieniem dziecka do je-
dzonych w tym czasie dań.

- Posiłki powinny być uroz-
maicone i smaczne. […]. -  War-
to również pamiętać o tzw. 
„regule 10 podań” mówiącej 
o tym, że o ile niechęć do da-
nego smaku może rozwijać się 
od jednej ekspozycji, to tole-
rancja wymaga często wielu 
powtórzeń”. […]. Pamiętaj-
my, że ucząc dzieci dobrych 
zachowań, dajemy im jeden 
z cenniejszych prezentów – 
zdrowe nawyki, powielane 
w życiu dorosłym, które są 
dla niego naturalnym zacho-
waniem (wykonywanym bez 
przykrości) i drogą do zdrowia 

– dodaje ekspertka kampanii.
Ogólnopolska kampania 

promocyjno-edukacyjna „Lu-
bię kaszę – kasza na stół, na 
zdrowie, na co dzień”, której 
organizatorem jest Federacja 
Branżowych Związków Produ-
centów Rolnych, sfinansowa-
na jest ze środków Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Prze-
tworów Zbożowych.

Więcej informacji o kam-
panii znajduje się na stronie 
internetowej oraz na profilu 
na Facebooku:
http://www.lubiekasze.pl/
https://www.facebook.com/lubiekasze/

Źródło: itbc, Monika Górka
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

W kaszach znajdziemy praktycznie 
wszystkie wartości odżywcze.
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Nowy kombajn serii X9 John Deere

Zespół tnący o szerokości do 
15,2 m, pojemność zbiornika 
ziarna do 16200 l, ale przede 
wszystkim zbiór z imponują-
cą wydajnością na poziomie 
100 ton na godzinę – oto 
najważniejsze cechy nowego 
kombajnu John Deere serii 
X9, który został po raz pierw-
szy zaprezentowany w Polsce.

- To wyjątkowy i przeło-
mowy moment nie tylko dla 

naszej firmy, ale dla całej bran-
ży, bo maszynę tę możemy bez 
wątpienia nazwać królem wy-
dajności. Nowy kombajn X9 
może zbierać pszenicę z impo-
nującą wydajnością 100 ton na 
godzinę przy stratach ziarna 
na poziomie poniżej 1 proc. To 
niespotykane dane w branży. 
Nic więc dziwnego, że zainte-
resowanie tą maszyną u de-
alerów jest tak duże – mówiła 

Katarzyna Lewicka, Division 
Business Manager w John De-
ere Polska.

Podstawą wydajności no-
wego kombajnu jest naj-
szerszy przenośnik pochyły. 
Układ młócący składający się 
z dwóch rotorów oraz najwięk-
szego w branży kosza sitowego, 
ułatwiają sprawny przepływ 
materiału oraz wydajność 
zbioru. Materiał odbierany 
z przenośnika pochyłego jest 
równomiernie podawany przez 
bęben przyspieszający prze-
pływ masy w podwójnego 
rotora serii X (XDS). Dzięki 
największym aktywnym po-
wierzchniom omłotu i sepa-
racji (większa powierzchnia 
o 180 proc.) materiał w sepa-
ratorze XDS jest poddawany 
dziewięciu obrotom, co po-
zwala ograniczyć straty oraz 
zwiększyć wydajność zbiorów.

- Rotory XDS o długości 
3,51 m wykorzystują spraw-
dzoną konstrukcję moduło-
wą znaną z kombajnów serii 
S, z wydzielonymi sekcjami 
omłotu i separacji. Z ko-
lei kosz sitowy Dyna-Flo™ 

XL o powierzchni 7 m2 ma 
o 36 proc. większą powierzch-
nię czyszczenia, a dzięki nowe-
mu systemowi wentylatorów 
zapewnia o 45 proc. większą 
wydajność czyszczenia w po-
równaniu z serią S. Równie 
istotna jest szerokość kanału 
przepływu masy wynosząca 
1,72 m na całej długości ma-
szyny dzięki czemu przepływ 
masy przebiega jeszcze płyn-
niej – mówił Paweł Kamiński 
z John Deere Polska.

Ponadto kombajn został 
wyposażony w zespół żniw-
ny serii HDX o maksymal-
nej szerokości 15,2 m. Jest to 
przegubowy zespół żniwny 
z aktywnymi taśmami trans-
portującymi, ze środkową 
sekcją o długości 2 metrów, 
a dodatkowo każde ze skrzydeł 
bocznych pracuje niezależnie, 
dopasowując się do pochyle-
nia terenu. Maksymalna róż-
nica, która może wystąpić na 
rozpiętości pomiędzy lewym, 
a prawym skrzydłem wynosi 
2,62 m, co znacząco ułatwia 
pracę w pagórkowatym terenie 
oraz ogranicza straty ziarna.

Nowe kombajny serii X zo-
stały tak skonstruowane, by 
zminimalizować straty cza-
su przeznaczanego na obsługę 
maszyny.

- Zbiornik paliwa o po-
jemności 1250 litrów moż-
na zatankować w niespełna 
2,5 minuty, co powoduje, że 
kombajn może pracować przez 
14 godzin bez przerwy. Ma to 
jeszcze większe znaczenie wo-
bec faktu, że tankowanie może 
odbywać się rzadziej dzięki 
niższemu spalaniu. Podobnie 
jak samojezdne sieczkarnie 
polowe serii 9000, kombajn 
X9 wyposażono w Harvest-
Motion, wytrzymały układ 
napędu pasowego, który za-
pewnia o 20 proc. niższe zu-
życie paliwa oraz o 30 proc. 
większy moment obrotowy – 
dodaje Mateusz Janicki z John 
Deere Polska.

Dzięki przełomowym osią-
gnięciom w dziedzinach prze-
kładni, przepływu materiału, 
układów czyszczących i no-
wych noży rozdrabniacza sło-
my Xcel zapotrzebowanie na 
moc przy zbiorze zmniejszono 

o 117 KM przy jednoczesnym 
zwiększeniu wydajności. Nowa 
przekładnia ProDrive™ XL 
charakteryzuje się nieza-
wodnie płynnym działaniem 
i zapewnia kluczowe korzyści, 
takie jak: prędkość 25 km/h, 
o 30 proc. większy moment 
obrotowy w pracy na zboczach 
oraz w mokrych i błotnistych 
warunkach.

Pracę maszyny wspierać 
będą wszelkie cyfrowe roz-
wiązania John Deere, w tym 
AutoPath, czyli prowadzenie 
po polu według zapamiętanych 
wcześniej ścieżek.

Seria X dostępna jest 
w dwóch modelach. Model 
X9 1000 z silnikiem o mocy 
639 KM, systemem rozładun-
ku z prędkością 162 l/s oraz 
zbiornikiem ziarna o pojem-
ności 14800 l, a model X9 
1100: moc: 700 KM, prędkość 
rozładunku: 186 l/s oraz po-
jemność zbiornika: 16200 l.

Kombajny na następny se-
zon można już zamawiać u de-
alerów John Deere.

Źródło: John Deere Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Król wydajności już na polskich polach.

Przyczepa CLAAS CARGOS

Codziennie w niemieckiej 
fabryce w Bad Saulgau halę 
opuszcza od trzech do czterech 
przyczep samozaładowczych 
i transportowych CLAAS 
CARGOS.

Jeśli spojrzymy na niezliczo-
ne komponenty i odpowiada-
jące im rysunki na stanowisku 
pracy, szybko staje się jasne, 
że tej pracy nie da się nauczyć 
w ciągu kilku dni, a nawet ty-
godni. Wymaga ona wiedzy, 
którą pracownicy tacy jak 
Stefan Mayer zdobywają tu 
od wielu lat. Aby być pew-
nym, że maszyna pracuje jak 

należy, Mayer, podobnie jak 
inni pracownicy, nie ograni-
czają się jedynie do łączenia 
podzespołów. W sezonie zasia-
dają oni również za kierowni-
cą ciągnika, prowadząc go do 
silosu lub przez pole ze zmon-
towanymi przez siebie przycze-
pami, aby zyskać pewność, co 
do ich niezawodności. Z ich 
doświadczenia marka CLAAS 
chętnie korzysta również pod-
czas pokazów, gdy potrzebni 
są doświadczeni operatorzy 
maszyn.

- Każda przyczepa jest je-
dyna w swoim rodzaju i za 

każdym razem staję przed 
nowym wyzwaniem zapew-
nienia najlepszej jakości. 
Kiedy samemu obsługuje się 
przyczepy, patrzy się na swoją 
pracę z zupełnie innej perspek-
tywy. Na bazie praktycznych 
doświadczeń, przekazuję pro-
pozycje usprawnień, np. w za-
kresie ułożenia węży. Sugestie 
te często są potem wprowadza-
ne w życie. To coś, co daje mi 
wyjątkową satysfakcję – pod-
kreśla Stefan Mayer.

Pracownik podkreśla też, że 
w fabryce CLAAS nic nie jest 
dziełem przypadku. Gdy kilka 
lat temu wprowadzono osie 
nadążne w przyczepie tridem, 
mechanik początkowo był do 
nich nastawiony sceptycznie.

- Jako zapalony kierowca za-
stanawiałem się nad tym, jak 
tridem z osią nadążną może 
jeździć na łące i w silosie – 
dodaje Mayer. Tygodniowa 
trasa pokazowa przekonała 
jednak montera do tej kon-
strukcji. Mechanik zwraca 
jednak uwagę na jeszcze jed-
ną istotną kwestię.

 - Aby przyczepy porusza-
ły się dokładnie po torze jaz-
dy ciągnika, wszystkie osie 
są u nas mierzone laserowo, 
podobnie jak w przemyśle mo-
toryzacyjnym. Najpierw spraw-
dza się poszczególne wsporniki 
osi, a po ich zamontowaniu 
do podwozia dokonuje się 
pomiaru osiowości i wpro-
wadza ewentualne korekty 
– podkreśla.

Przyczepy CARGOS mogą 
łącznie posiadać ponad 
200 cech wyposażenia, dla-
tego pracownicy fabryki pra-
cują tutaj w siedmiu cyklach.

- To odpowiedzialne zada-
nie, biorąc pod uwagę fakt, że 
mamy 20 różnych wariantów 
samych opon, osiem różnych 
podwozi z dwiema lub trze-
ma osiami, różne układy ha-
mulcowe i kierownicze, różne 
systemy sterowania – od pro-
stych do ISOBUS – i różne 
pojemności skrzyni ładun-
kowej od 30 do 51 metrów 
sześciennych – tłumaczy Jo-
chen Hogg, kierownik linii 
produkcyjnej.

Aby ułatwić montaż i za-
pewnić sobie lepszy dostęp, 
rama podstawowa na pierwszej 
stacji jest odwrócona do góry 
nogami. Następny cykl wyma-
ga jednak montażu w pozycji 
wyjściowej – podwozie wraz 
z osiami musi zostać więc ob-
rócone przez pracowników. 
W tym celu do konstrukcji 
przymocowuje się dwa duże 
krążki zwrotne, po czym wa-
żąca około cztery tony rama 
podstawowa jest podnoszona 
za pomocą dwóch suwnic i ob-
racana o 180 stopni.

Następnie dwóch kolej-
nych pracowników rozpo-
czyna montaż ramy bocznej 
wraz z napędem przenośnika 
podłogowego. Na kolejnej sta-
cji przyczepa otrzymuje swoją 
podłogę, łańcuchy przenośni-
ka podłogowego i dyszel. Aby 
zapewnić jednakową długość 
każdego cyklu, wiele elemen-
tów montażowych, takich 
jak ściany boczne, wstępnie 
montuje się obok taśmocią-
gu lub dostarcza na linię już 
w stanie gotowym. Następnie 

mocowane są oryginalne opo-
ny, a w kolejnym cyklu błotni-
ki, osłony oraz – w zależności 
od modelu – rotor i podbieracz.

Podczas ostatniego cyklu, 
kierownik linii produkcyjnej 
osobiście dokonuje odbioru 
maszyny.

- Wspólnie z pracownikami 
na stacji sprawdzamy wszyst-
kie funkcje i upewniamy się, 
że wszystkie śruby i przewo-
dy są dokręcone. Ponieważ 
wszystkie przyczepy CAR-
GOS są budowane tylko na 
zamówienie, sprawdzamy, czy 
zamówiona konfiguracja zo-
stała zachowana i usuwamy 
ewentualne wady na powło-
ce lakierniczej – podkreśla 
Jochen Hogg.

Dopiero, gdy wszyscy są 
pewni, że przyczepa samoza-
ładowcza działa prawidłowo 
i jest pozbawiona defektów, 
przyczepa CARGOS goto-
wa jest do opuszczenia hali 
montażowej i rusza do pracy 
w polu.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zawsze na wysokich obrotach
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