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

Finał PROCAM CUP 2021

| Nr 9 / wrzesień 2021
REKLAMA

Znamy zwycięzców piątej edycji turnieju PROCAM CUP.
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Za nami piłkarskie emocje
związane z wielkim finałem
turnieju piłki nożnej dla dzieci
z małych miejscowości i wsi,
PROCAM CUP 2021. Po fantastycznym turnieju w Ustce
tytuł mistrzowski oraz nagrodę
główną w postaci wyjazdu na
mecz Reprezentacji Polski zdobyli zawodnicy AP Champions
Ryjewo.
Po fantastycznym turnieju
w Ustce tytuł mistrzowski oraz
nagrodę główną w postaci wyjazdu na mecz Reprezentacji
Polski zdobyli zawodnicy AP
Champions Ryjewo.
Finał w Ustce, poprzedzony siedmioma turniejami
eliminacyjnymi zakończył
V jubileuszową edycję turnieju organizowanego przy
współpracy firm PROCAM
Polska oraz BASF Polska.
Łącznie w tegorocznych
zmaganiach wzięło udział
ponad tysiąc młodych piłkarek i piłkarzy z 42 drużyn
z całej Polski.

Nawet najlepsi znawcy piłki
nożnej mieliby problem ze wskazaniem faworyta finałowej rywalizacji. Do nadmorskiej Ustki
zjechało osiem najlepszych drużyn z całej Polski - najlepsze drużyny turniejów regionalnych.
Zespoły podzielone zostały na
dwie grupy, z których do półfinałowej rywalizacji awansowały
po dwie najlepsze drużyny. Na
uwagę zasługuje fakt, że tylko
dwa mecze zakończyły się różnicą trzech bramek. Pozostałe
spotkania były niezwykle wyrównane, a w fazie pucharowej
aż trzykrotnie o losach meczu
decydowały rzuty karne.
– Za nami najbardziej emocjonujący turniej finałowy w historii. Emocje sięgały zenitu, ale
należy podkreślić także fakt, iż
dopisali również kibice, którzy
zjechali do Ustki z różnych stron
kraju. Cieszymy się, że nasza
idea przyjęła się w tak fantastyczny sposób przez zawodniczki, zawodników, trenerów
oraz rodziców – mówił Adrian

Sosnowski, reprezentujący firmę PROCAM Polska podczas
wielkiego finału w Ustce.
W ostatnim decydującym meczu spotkały się drużyny AP
Champions Ryjewo i Akademia
Footbolisty Głusk. Mecz obu
drużyn zakończył się remisem,
a więc o tym, która drużyna
zwycięży decydowały rzuty karne, w których lepiej spisywali
się zawodnicy z pomorskiego
Ryjewa, dzięki czemu to oni
zwyciężyli w V edycji turnieju
piłki nożnej dla dzieci z małych
miejscowości i wsi, PROCAM
CUP 2021.
– Chciałbym podkreślić, że
nasz projekt obchodzi w tym
roku mały jubileusz. To piąta
edycja turnieju, który jeszcze
kilka lat temu raczkował, by
stać się największym turniejem dla dzieci z małych miejscowości i wsi w kraju – mówił
z dumą Artur Juszczyński, dyrektor sprzedaży w firmie BASF
Polska, pomysłodawca całego
wydarzenia.

W meczu o trzecie miejsce
MKP Wołów pokonał AP Gryf
Kamień Pomorski 2:0. W meczach o miejsca 5 i 7 również nie
brakowało emocji, bowiem oba
spotkania kończyły się również
rzutami karnymi. Na 5. miejscu
ostatecznie uplasowała się drużyna UKS GAP Bruskowo Wielkie, która pokonała w karnych
UPKS Poncio 2010 Lidzbark, na
miejscach 7 i 8 uplasowały się
kolejno Wisełka Solec Kujawski
oraz UKS Orlik Mosina.
Za najlepszych zawodników
turnieju finałowego uznani
zostali: Bartosz Więczkowski
(AP Champions Ryjewo), Mateusz Adamczyk (AF Głusk),
Jakub Stelmarczyk (MKP Wołów), Antoni Sandzewicz (AP
Gryf Kamień Pomorski), Jakub Śmiechura (UKS GAP
Bruskowo Wielkie), Adam
Szymański (UPKS Poncio
2010 Lidzbark), Martyna
Łata (Wisełka Solec Kujawski) oraz Stanisław Borowski
(UKS Orlik Mosina).

Tegoroczne turnieje eliminacyjne odbyły się w Karlinie (woj.
zachodniopomorskie), Gostyniu
(woj. wielkopolskie), Środzie Śląskiej (woj. dolnośląskie), Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie),
Ryjewie (woj. pomorskie), Łańcucie (woj. podkarpackie) oraz
Nowych Proboszczewicach (woj.
mazowieckie).
Przypomnijmy, że turniej
PROCAM CUP to największy
w Polsce turniej dla dzieci z małych miejscowości i wsi związany z projektem PZPN „Piłka
Dla Wszystkich”.
W latach 2017-2020 w wydarzeniu udział wzięło blisko
3500 młodych piłkarek i piłkarzy z całej Polski. Dotychczasowymi zwycięzcami rywalizacji
sportowej byli: UKS Giganci Radymno, LKS Korzenica i Sparta
Sycewice.
Patronat nad wydarzeniem
sprawuje Polski Związek Piłki
Nożnej.
Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Ukłon w stronę Ziemi

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO

Biodegradowalna skrobia Grupy Azoty nagrodzona
na Targach Potato Poland.

Nagroda Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi za Innowacyjny
Produkt trafiła do Grupy Azoty
S.A. Biodegradowalna skrobia
termoplastyczna doceniona
została podczas Targów Potato
Poland - XXVIII Krajowych
Dni Ziemniaka.
Okolicznościową statuetkę
od przedstawiciela Ministra
odebrał Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy
Azoty S.A. Tomasz Węsierski.
- Przyznane wyróżnienie
jest docenieniem naszej ponad dwuletniej pracy nad
wytworzeniem skrobi termoplastycznej – produktu,
który odpowiada na cele

Europejskiego
Zielonego Ładu.
Przed nami
dy n a m ic z ny
wzrost zapot rzebowa n ia
na materiały
z tworzyw przyjaznych środowisku. Nie
mam wątpliwości, że dzięki
naszej technologii, będziemy istotnym
graczem na
rynku tworzyw
biodegradowalnych - mówi Tomasz Węsierski,
Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego
Grupy Azoty S.A.
Biodegradowalną skrobię
termoplastyczną - polimer
pochodzenia naturalnego,
nieprzetworzony chemicznie, opracowali specjaliści
Centrum Badawczo-Rozwojowego w Grupie Azoty S.A.
w Tarnowie.
Działa tam pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej
linia pilotażowo-produkcyjna do wytwarzania skrobi
termoplastycznej. Polimer
jest przyjazny dla środowiska, ponieważ produkty rozkładu to związki bezpieczne,
występujące w przyrodzie. Ze

skrobi termoplastycznej można
wytwarzać m.in. opakowania
jednorazowego użytku, torby,
pudełka, doniczki, które rozkładają się w ziemi w ciągu
pół roku.
Stuprocentowa biodegradowalność została potwierdzona badaniami wykonanymi
w akredytowanym laboratorium Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wynalazek został
zgłoszony do Urzędu Patentowego RP oraz do Europejskiego Urzędu Patentowego.
Potato Poland to coroczne
ogólnopolskie targi, których
organizatorem jest Polska Federacja Ziemniaka, współorganizatorami Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
Instytut Badawczy. Jest to
największa w kraju impreza
specjalistyczna dla branży
ziemniaczanej. W tym roku
finał imprezy odbył się na Pomorzu, w powiecie Lęborskim,
w miejscowości Charbrowo –
regionie znanym z produkcji
ziemniaków. Podczas trzydniowego wydarzenia (20-23 sierpnia br.) nie zabrakło prezentacji
najnowszego sprzętu rolniczego i konferencji dotyczących
m.in. spełniania wymogów
zrównoważonego rolnictwa.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

„Ekspertyza IOR-PIB potwierdza,
że Europejski Zielony Ład to wyzwanie
dla polskich producentów rzepaku”
Zgodnie z wnioskami najnowszej ekspertyzy Instytutu
Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, dedykowane rolnictwu strategie
Komisji Europejskiej proponowane w ramach Europejskiego
Zielonego Ładu stawiają nowe,
trudne wyzwania przed polskimi producentami rzepaku.
Realizacja celów koncepcji „Od
pola do stołu” bez utraty efektywności i spadku plonowania rzepaku w Polsce musi
więc zostać wsparta nowymi
narzędziami pomocowymi
opracowywanymi obecnie
przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w ramach krajowego Planu Strategicznego
dla Wspólnej Polityki Rolnej
na lata 2023-2027.
Jest to jedna z kluczowych
konkluzji opracowania pt.
„Zwiększenie efektywności
integrowanej ochrony rzepaku
ozimego zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego
Ładu” zrealizowanego przez
zespół ekspercki IOR-PIB pod
kierownictwem prof. dr hab.
Marka Mrówczyńskiego.
„W Polsce rzepak ozimy
jest najważniejszą rośliną
oleistą, a powierzchnia jego
zasiewów wzrasta i wynosi prawie 1 mln ha. Zmiany
agroklimatyczne, uproszczenia w technologiach produkcji
oraz duża powierzchnia zasiewów wpływają na wzrost

znaczenia gospodarczego agrofagów, czyli chorób, chwastów
i szkodników. W Polsce występuje prawie 100 agrofagów,
z czego do najważniejszych zaliczyć należy 15 szkodników,
8 patogenów i 10 gatunków
chwastów. Wprowadzenie od
1 stycznia 2014 r. w całej Unii
Europejskiej obowiązku stosowania integrowanej ochrony
roślin przyczyniło się do obniżenia stosowania w rzepaku ozimym środków ochrony
roślin z 1,97 kg/ha substancji
czynnych do 1,74 kg/ha. Aktualnie najwięcej używa się
herbicydów, czyli 0,92 kg/
ha, następnie fungicydów –
0,45, a najmniej insektycydów,
bo tylko 0,28 kg/ha. Średnio
w Polsce na wszystkie uprawy
stosuje się 2,5 kg/ha, natomiast
w całej UE 3,5 kg/ha substancji
czynnych” – czytamy w słowie wstępnym do opracowania
autorstwa prof. dr hab. Marka
Mrówczyńskiego, Dyrektora
IOR-PIB.
„Strategie KE „Od pola do
stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności” zalecają obniżenie
stosowania środków ochrony
roślin o 50% w ciągu 10 lat.
Zapis ten powinien dotyczyć
tylko 10 państw UE stosujących środki ochrony roślin
powyżej średniej, natomiast
kraje używające mniej preparatów, powinny nawet racjonalnie zwiększyć chemizację

produkcji, także z wykorzystaniem metod niechemicznych, w tym głównie środków
biologicznych. W najbliższym
czasie liczba różnych nowoczesnych środków biologicznych będzie szybko wzrastać,
co pozwoli chociaż w części
ograniczyć ujemny wpływ na
produkcję rzepaku ozimego
szeroko wycofywanych substancji. Przyszłością rzepaku
są nowe odmiany odporne
i tolerancyjne na patogeny,
a szczególnie przeciwko kile
kapusty, wirusowi żółtaczki
rzepy (TuYV), czy suchej zgniliźnie kapustnych. Pozwala to
na obniżenie chemizacji produkcji rzepaku ozimego oraz
korzystnie wpływa na środowisko rolnicze. W ramach
WPR 2021–2027 UE będzie
wspierała finansowo stosowanie środków biologicznych
oraz wysiew odmian odpornych i tolerancyjnych na patogeny, a także certyfikowaną
integrowaną produkcję roślinną, w tym rzepaku ozimego.”
Zapraszamy do zapoznania
się z całą ekspertyzą IOR-PIB
udostępnioną wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej PSPO.
Opracowanie sfinansowano
ze środków Funduszu Promocji
Roślin Oleistych.
Źródło: PSPO
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Raport z procesu odnowienia Współpraca między John
zezwolenia glifosatu w UE
Deere i Douglas Dynamics
W nawiązaniu do konferencji prasowej z dnia 11 maja
br., uprzejmie informujemy,
że raport grupy oceniającej
ds. glifosatu (ang. Assessment
Group on Glyphosate – AGG)
w ramach procesu odnowienia
zezwolenia glifosatu w UE –
w skład której wchodzą Francja, Węgry, Holandia i Szwecja
– został już opublikowany.
Oto niektóre ustalenia AGG:
• „W oparciu o wyniki obecnie przeprowadzanej oceny,
AGG uważa, że glifosat spełnia kryteria pozwalające na
jego zatwierdzenie”;
• „Wziąwszy pod uwagę
wszystkie dowody, takie
jak na przykład doświadczenia z udziałem zwierząt,
badania epidemiologiczne i analizy statystyczne

(...) AGG stwierdza, że
klasyfikacja glifosatu pod
kątem rakotwórczości jest
nieuzasadniona”;
• „Zdaniem AGG klasyfikacja glifosatu jako toksycznego dla reprodukcji jest
nieuzasadniona”;
• „Nie należy spodziewać
się żadnych przewlekłych
bądź ostrych zagrożeń dla
konsumentów w związku
z reprezentatywnymi zastosowaniami glifosatu dla
tego procesu odnowienia
zezwolenia”;
• „AGG stwierdza, że glifosat
spełnia kryteria zatwierdzenia w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi”.
Wnioski AGG opierają się
na jednej z najbardziej obszernych i kompleksowych

dokumentacji naukowych, jakie kiedykolwiek opracowano
dla środków ochrony roślin.
Do ukończenia pozostało
jeszcze kilka etapów w trwającym procesie odnowienia zezwolenia glifosatu w UE, który
zakończy się pod koniec 2022 r.
Wnioski z prac AGG potwierdzają wcześniejsze ustalenia wiodących autorytetów
w dziedzinie zdrowia na całym
świecie. Przez ponad 40 lat
w ocenach organów regulacyjnych odpowiedzialnych za
ochronę zdrowia wielokrotnie
podkreślano, że produkty na bazie glifosatu są bezpieczne, przy
założeniu, że stosuje się je zgodnie z instrukcją na etykiecie.
Źródło: Omega Communication,
Aleksandra Stasiak
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowe lemiesze i rozrzutniki do pojazdów
użytkowych.

John Deere i Douglas Dynamics, spółka macierzysta
takich amerykańskich marek
jak Western, Fisher i SnowEx,
zawarły umowę o współpracy
w zakresie rozwiązań Western

Products do usuwa n i a ś n ieg u
i lodu do pojazdów
użytkowych, która weszła w życie
1 czerwca 2021 r.
Western Products z siedzibą w Milwaukee
w stanie Wisconsin jest czołowym
producentem produktów do usuwania śniegu
i lodu. Oferuje zróżnicowaną
gamę lemieszy przednich oraz
rozrzutników piasku i soli,
a także szeroki wybór osprzętu i części poprawiających

wydajność pługów śnieżnych
i rozrzutników.
Wszystkie produkty Western
można szybko i łatwo zamontować w pojazdach użytkowych Gator firmy John Deere.
Szczegółowe informacje
dotyczące produktów i zgodności z modelami John Deere
Gator można znaleźć w internetowym systemie szybkiego
doboru pod adresem https://
www.westernplows.com/quick-match/ lub uzyskac od
lokalnego dealera John Deere.
Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Bez zmiany w rolnictwie nie uratujemy Bałtyku.
Podczas gali towarzyszącej
Międzynarodowym Targom
Potato Poland 2021 odbyło się
uroczyste wręczenie nagród
w krajowym etapie konkursu
Rolnik Roku regionu Morza
Bałtyckiego 2021. Podczas tegorocznej edycji konkursu kapituła wyłoniła troje laureatów.
Nagrody wędrują do rolników z Wielkopolski, województwa zachodniopomorskiego
i Małopolski.
Nagrodzeni rolnicy prowadzą swoje gospodarstwa
odpowiedzialnie i z poszanowaniem potrzeb środowiska
naturalnego.
Zwycięzcą krajowego etapu
konkursu został pan Patryk Kokociński prowadzący gospodarstwo konwencjonalne w woj.
wielkopolskim. Prowadzone
przez rolnika gospodarstwo
wdrożyło szereg przyjaznych
dla ekosystemu morskiego
praktyk. To m.in. utrzymanie
całorocznej okrywy roślinnej,
stosowanie płodozmianu, użycie międzyplonów z udziałem
roślin bobowatych, niekoszenie
poboczy, pozostawienie miedz

śródpolnych czy nawożenie na
podstawie analizy gleby.
Jury doceniło również
starania p. Kokocińskiego
w obszarze zrównoważonego
gospodarowania wodami, co
pozwala mu na retencję wody
i na zredukowanie następstwa
dłuższych okresów bezdeszczowych. Do tego rolnik wraz z rodziną tworzy strefy buforowe
wzdłuż cieków poprzez pozostawienie wzdłuż rowów pasów
dzikiej roślinności oraz odtwarza zadrzewienia śródpolne (od
2018 r. posadzonych zostało
ponad 600 drzew i krzewów).
Zdobywca I miejsca otrzymał
nagrodę w 1000 euro. Zawalczy
też o główną wygraną w etapie
drugim, czyli całego regionu
bałtyckiego. Ta wynosić będzie
10000 euro.
II miejsce zajęła Spółka Rolnicza Juchowo sp. z o. o. z woj.
zachodniopomorskiego, która
prowadzi gospodarstwo zgodnie z zasadami rolnictwa biodynamicznego (liczba zwierząt
w gospodarstwie jest dostosowana do możliwości produkcji
paszy na miejscu). Juchowo jest

bardzo otwarte na innowacje,
od lat bierze udział w badaniach naukowych dotyczących
hodowli bydła, żyzności gleby
i działań na rzecz utrzymania i ochrony różnorodności
biologicznej w krajobrazie
rolniczym.
Z kolei III miejsce zajął
pan Marcin Wójcik z woj.
małopolskiego, który stosuje
i upowszechnia w swoim ekologicznym gospodarstwie innowacyjne metody rolnicze, takie
jak agroleśnictwo, holistyczny
wypas rotacyjny, zastosowanie biowęgla oraz otwartość
na współpracę z jednostkami
naukowymi, doradcami rolniczymi i rolnikami.
Nagrody dla zdobywców
II i III miejsca etapu krajowego wynosiły odpowiednio
500 i 300 euro.
Bez zmiany w rolnictwie nie
uratujemy Bałtyku. To właśnie
rolnictwo jest najbardziej znaczącym źródłem odpływu substancji biogennych (związków
azotu i fosforu) do wód. Ich
zbyt duże ilości doprowadzają
do masowego zakwitu glonów

i sinic. Z kolei nadmierne zakwity przyczyniają się do
powiększania przydennych
pustyń tlenowych, gdzie zamiera podwodne życie. Proces
ten nazywany jest eutrofizacją.
W efekcie już 18% dna Morza
Bałtyckiego stanowią martwe
strefy, czyli obszary całkowicie
pozbawione tlenu. By zahamować zamieranie Bałtyku, należy
zredukować spływ związków
azotu i fosforu do wód.
Konkurs Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego jest
organizowany od 2009 roku.
Jego celem jest wyróżnienie gospodarstw rolniczych
wspierających i propagujących zrównoważone rolnictwo. Nagrody przyznawane
za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu,
a w szczególności praktyk ograniczających odpływ substancji
biogennych do wód.
Gratulujemy tegorocznym
laureatom!
Źródło: Fundacja WWF Polska,
Katarzyna Karpa-Świderek
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Święto plonów

Grupa Azoty Partnerem Głównym Dożynek Gminy Tarnów.

21 sierpnia w Zbylitowskiej
Górze w Gminie Tarnów odbyły się Dożynki z udziałem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy
oraz Pierwszej Damy Agaty
Kornhauser-Duda.
Obecność Pary Prezydenckiej podczas sobotnich Dożynek była wyróżnieniem
dla lokalnych rolników. Było
to także podziękowanie za
zaangażowanie ośrodków

z Małopolski w stworzenie
wieńców, które w latach
2018 i 2020 zdobywały miano
najpiękniejszych w kraju. Laury te przyznawane są w ramach
Konkursu na najładniejszy
wieniec dożynkowy o nagrodę
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, w którym biorą udział
grupy reprezentujące wszystkie
województwa.
Podczas wydarzenia obecni

byli również przedstawiciele
Grupy Azoty, którzy przekazywali zainteresowanym uczestnikom dożynek informacje
dotyczące produktów firmy
i warunków ich stosowania.
Fakt, że Grupa Azoty została Partnerem tegorocznych
dożynek ma dla nas szczególne znaczenie. Jako producent
nawozów Grupa Azoty zawsze
była, jest i będzie blisko rolników, a jako odpowiedzialny
partner i pracodawca wywiera
kluczowy wpływ na rozwój
regionu. Wielu mieszkańców
gminy Tarnów było lub nadal jest pracownikami Grupy
Azoty - powiedział Grzegorz
Kozioł, wójt gminy Tarnów.
Grupę Azoty S.A. podczas
sobotniego święta reprezentował Członek Zarządu, Dyrektor Generalny - Zbigniew
Paprocki.
Obecność Pary Prezydenckiej podczas Dożynek to wielkie wyróżnienie nie tylko dla
całej gminy Tarnów, ale i regionu. Tegoroczne obchody
Święta Plonów były niezwykle
istotne również z perspektywy
Grupy Azoty. Mieliśmy okazję

zaprezentować Grupę Azoty,
informacje o naszych produktach oraz rozwiązaniach dla
rolników. Doceniamy wielki
trud rolników włożony w tegoroczne żniwa, dlatego tak
cenne było spotkanie z nimi
podczas sobotniego święta.
Dla Grupy Azoty niezwykle
ważny jest bezpośredni kontakt z rolnikami i wsłuchanie
się w ich głos – zaznaczył Zbigniew Paprocki.
Rolnicze święto w Zbylitowskiej Górze obfitowało w wiele
atrakcji dla przybyłych gości.
Oprócz tradycyjnych obrzędów
oraz gminnego konkursu na
najładniejszy wieniec odbyły
się prezentacje sołectw wraz
z degustacjami potraw Kół
Gospodyń Wiejskich.
Część artystyczną rozpoczęły koncerty zespołów folklorystycznych. Wystąpił między
innymi Zespół Pieśni i Tańca
Świerczkowiacy. Nie zabrakło
także loterii fantowych, parku
zabaw dla dzieci oraz darmowych poczęstunków.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Tradycyjnie najwięcej uwagi rolnicy poświęcają weryfikacji produktów azotowych.
To ostatni dzwonek, by
wybrać skuteczne narzędzie,
które nie tylko zaopatrzy rośliny w azot, ale także wydłuży
dostępność tego pierwiastka
w glebie.
Redukcja strat azotu to
priorytet koncernów nawozowych dostarczających nowe
technologie oraz samych producentów rolnych. Straty zastosowanego w nawozach
mineralnych azotu mogą
wynosić nawet kilkadziesiąt
procent. Wynika to ze zjawiska
unieruchomienia (pierwiastek
włączony zostaje w materię
organiczną gleby) i procesu
denitryfikacji. Do tego dochodzi jeszcze ulatnianie się amoniaku i wymywanie azotanów.
Wymywanie z gleby tego pierwiastka w formie azotanowej
jest największym problemem.

Jest to efekt słabego połączenia z kompleksem sorpcyjnym.
Azot amonowy trwalej i szybciej łączy się z tymi strukturami. Jest bardzo chętnie
pobierany przez rośliny, nie
wymaga dużego nakładu energii na absorpcję i nie powoduje
wybujałości części nadziemnej.
Minimalizacja skutków tych
negatywnych procesów oraz
zagwarantowanie roślinom
stałego i harmonijnego zaopatrzenia w azot, najlepiej przy
zredukowaniu dawki nawozu
mineralnego to cele, których
osiągnięcie jest największym
wyzwaniem stojącym przed
producentami nawozów.
Straty azotu uzależnione są
od wielu czynników – zastosowanego produktu, jego dawki, rodzaju stanowiska, typu
gleby, jej struktury, odczynu,

wilgotności, aury, a nawet
i techniki aplikacji nawozu.
Obniżają one rentowność produkcji roślinnej. Nieefektywne zarządzanie azotem to nie
tylko zwiększenie kosztów nawożenia i pogorszenia jakości
plonów. To także prowadzi do
zanieczyszczenia środowiska,
a w skrajnych przypadkach
opłat za naruszenie obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
W kontekście dbałości o środowisko warto wspomnieć
o efektach zastosowania zbyt
wysokiej dawki azotu. Rośliny
nie tylko wytwarzają zbyt dużą
biomasę, ale także wydłuża się
czas ich wegetacji, co powoduje kumulację azotanów. Jest
to niebezpieczne dla zdrowia
ludzi, a w przypadku roślin
przeznaczonych na paszę także

i zwierząt oraz środowiska.
Takie działanie nie ma też
uzasadnienia ekonomicznego – nadwyżka zastosowanego
pierwiastka będzie stracona.
Kluczem do sukcesu jest zastosowanie optymalnej dawki
nawozu oraz podjęcie działań
mających na celu zatrzymanie
azotu w przyswajalnej dla roślin formie oraz zapewnienie
długiej jego dostępności, szczególnie w krytycznych fazach
rozwojowych roślin. Należy
pamiętać, iż terminy nawożenia nie do końca pokrywają
się z zapotrzebowaniem roślin.
Wielu rolników z uwagi na
wszechstronność zastosowania wybiera wodny roztwór
saletrzano-mocznikowy. To
dobre, efektywne rozwiązanie, uzasadnione także korzystną ceną. Jednak warto je

Pogłówne nawożenie rzepaku ozimego

połączyć z inteligentnym narzędziem w postaci inhibitora
nitryfikacji DMPP. Zwiększy
on skuteczność działania zawartego w nawozie azotu, spowolni uwalnianie pierwiastka
w formie azotanowej i zagwarantuje roślinom możliwość
dłuższego oraz efektywniejszego wykorzystania składnika. To technologia, która
wydłuży utrzymanie w glebie
azotu dostarczanego w formie
mineralnej. Inhibitor blokuje
działanie bakterii Nitosomonas. Przerywa proces nitryfikacji nawet na kilkanaście
tygodni. Stabilizuje formę
amonową azotu. Ogranicza
straty związane z wymywaniem. Działa nie tylko na powierzchni, ale i w samej glebie
i w porównaniu z innymi tego
typu produktami (inhibitory

ureazy) działa o wiele dłużej.
Przykładem takiego produktu
jest NovaTec One. Ogranicza
wymywanie azotu, w sposób
ciągły zaopatruje rośliny w ten
pierwiastek nawet przez trzy
miesiące.
Producenci rzepaku ozimego powinni rozważyć
przedsiewne zastosowanie
tej inteligentnej technologii.
Daje ona możliwość rezygnacji
z powschodowego zadawania
azotu, które często stosuje się
w przypadku nierównomiernych, opóźnionych wschodów
czy niedogodnych warunków
dla mineralizacji.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nawożenie to jeden z głównych czynników plonotwórczych.
Rzepak należy do roślin
o bardzo dużych wymaganiach pokarmowych. Dlatego
też z największą starannością
i precyzją powinniśmy podejść
do jesiennego nawożenia rzepaku, ponieważ zaniedbań
z jesieni nie jesteśmy w stanie
nadrobić wiosną. Rzepak ozimy, w każdym zmianowaniu,
najsilniej zareaguje na żyzność
gleby, zasobność i wzajemne
proporcje między składnikami
odżywczymi (N, P, K, Mg, Ca,
S, B, Cu, Mn, Mo, Zn) a także ich dostępność w okresie
wegetacji, która uzależniona
jest od odczynu gleby.

W okresie jesiennym stosujemy głównie nawozy fosforowe i potasowe ale także małą
część nawozów azotowych.
Przy ustalaniu dawek pamiętajmy, że fosfor z nawozów
wykorzystywany jest przez
rośliny zaledwie w 30%, a na
1 t nasion z odpowiednią ilością słomy rzepak przeciętnie
pobiera: 50-60 kg azotu (N),
24 kg fosforu (P2O5), 50-60 kg
potasu (K2O) (Tabela 1). Różne
pobranie składników pokarmowych przez rośliny rzepaku
wynika w dużej mierze z warunków glebowo-klimatycznych, w których prowadzona

jest uprawa. Przy sporządzaniu
bilansu nawozowego i określaniu potrzeb pokarmowych
roślin, należy unikać wartości
skrajnych, gdyż w ten sposób
znacząco zmniejszamy zarówno ryzyko niedożywienia roślin, jak i ich przenawożenia.
Rzepak powinien być uprawiany na glebach charakteryzujących się co najmniej
średnią zasobnością w przyswajalny potas. Jesienne nawożenie potasem można wykonać
w jednej dawce (przed siewem
rzepaku) lub podzielić na
dwie części, tj. przedsiewną
(50–75% dawki całkowitej)

i pogłówną (25–50% dawki
całkowitej). Pierwiastek ten odpowiada za gospodarkę wodną
i azotową roślin, ale również
jest głównym składnikiem odpowiedzialnym za prawidłowe
przygotowanie roślin do zimy.
Trzeba mieć na uwadze fakt, że
dobrze rozwinięty łan rzepaku
w okresie jesiennej wegetacji
potrafi pobrać nawet 100 kg
K2O/ha.
Nawożenie azotem w okresie
jesiennym powinno być przemyślane, gdyż zbyt duże ilości
tego pierwiastka mogą spowodować nadmierne wyrośnięcie
roślin, a tym samym prowadzić
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Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego:
zawierającego magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
bez magnezu
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
• Oxyfertil Ca 85 o zaw. CaO min. 85%
węglanowego mielonego
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak
granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% – z atestem ekologicznym

Nie ma plonu
bez wapna

do gorszego ich przezimowania. Dawka azotu powinna być
na tyle duża aby nie doprowadzić do głodu azotowego,
a jednocześnie na tyle mała
aby rośliny nie były zbyt bujne.
Rzepak, który jest dobrze zaopatrzony w fosfor i potas już
jesienią tworzy silne rozety liściowe oraz dobrze się ukorzenia. Jest to gwarancją lepszego
przezimowania. Najważniejszym celem rzepaku w okresie
jesiennym jest wykształcenie
silnego systemu korzeniowego.
W szyjce korzeniowej gromadzą się substancje zapasowe,
które są gwarantem dobrego
przezimowania roślin oraz dynamicznego startu w czasie

wiosny. Równie ważny jest
dobrze zbudowany korzeń palowy, gdyż głęboko sięgający
korzeń zapewnia optymalizację pobierania wody z niższych warstw gleby. Dobrze

Tabela 1. Zapotrzebowanie rzepaku na składniki pokarmowe
(w przeliczeniu na 1 tonę ziarna z odpowiednią ilością słomy)

Makroelementy

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

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach

Mikroelementy

Pierwiastek
N
P 2 O5
K 2O
CaO
MgO
S
B
Mn
Zn
Cu
Mo

Ilość
50-60 kg
24 kg
50-60 kg
50 kg
15 kg
15 kg
60 g
100 g
100 g
40 g
2g
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rozwinięty system korzeniowy gwarantuje roślinie prawidłowe pobieranie składników
pokarmowych.
Nie należy również zapominać o mikroelementach. I tak
bor przygotowuje rzepak do
spoczynku zimowego poprzez
gromadzenie cukrów w korzeniu, jak również powoduje

rozwój organów generatywnych, które to zawiązują się
w kątach liściowych. Objawy
niedoboru boru widać przede
wszystkim w korzeniu, poprzez
powstanie pustej przestrzeni,
tuż pod stożkiem wzrostu.
Kolejnym bardzo ważnym
mikroelementem w jesiennym nawożeniu rzepaku jest

mangan. Bierze on udział
w procesie fotosyntezy, wpływa również na zimotrwałość
rośliny. Mangan w roślinie
również będzie powodował
obniżenie poziomu auksyn.
Dzięki temu wyhamowanie
wzrostu i przygotowanie rośliny do spoczynku zimowego.
Objawy niedoboru manganu

Dwa w jednym

to marmurkowatość liści.
Należy również pamiętać
o molibdenie. Będzie on odpowiadał za przemianę azotu
w roślinie, czyli za obniżenie
azotanów, a dzięki temu poprawę zimotrwałości rośliny.
Jesienne nawożenie rzepaku powinno być przede
wszystkim ukierunkowane na

utworzenie silnego systemu
korzeniowego, ale również dobrze odżywionej rozety. Należy
także pamiętać, że w okresie
jesiennym rzepak tworzy zawiązki pędów bocznych, co
ma ogromny wpływ na końcowy plon rośliny, a tym samym na opłacalność uprawy.
Planując ilości dostarczanych

5

składników pokarmowych powinniśmy brać pod uwagę zarówno zasobność stanowiska,
rodzaj gleby, a także przewidywany plon nasion. Nawożenie
jesienne polega bowiem na zapewnieniu roślinom zrównoważonego rozwoju przed zimą
i dobrego przygotowania do
przezimowania.

Regulowanie wzrostu rzepaku z ochroną fungicydową.

Najczęściej tego rodzaju zabieg określany jest terminem
„skracanie” i wykonuje się go
za pomocą jednego preparatu,
stanowiącego fabryczne połączenie s.cz. fungicydu oraz
s.cz. syntetycznego regulatora
wzrostu.
Kiedy wykonać zabieg?
Jesienna aplikacja preparatów zawierających w swoim

składzie fungicyd oraz regulator wzrostu powinna zostać
przeprowadzona najlepiej
w momencie osiągnięcia przez
rośliny rzepaku ozimego fazy
4 liści (BBCH 14) jednak nie
później jak do fazy 8 liści właściwych (BBCH 18). Zbyt wczesna aplikacja np. w fazie 2 liści
(BBCH 12), może spowodować
wystąpienie niepożądanych
efektów w postaci obniżonej
MTN i zmniejszenia zawartości
tłuszczu w nasionach. Natomiast zbyt późne zastosowanie
takiego preparatu, np. w fazie
8-10 liści (BBCH 18-20) w większości przypadków mija się
z celem, gdyż rośliny rzepaku

nie zdążą zareagować na s.cz.
regulatora wzrostu. W takim
przypadku lepiej zastosować
„typowy” fungicyd, a zabieg
„skracania” należy wykonać
w okresie wczesno wiosennym.
Jeden czy dwa zabiegi?
Liczba zabiegów skracania
uzależniona jest od warunków pogodowych jakie panują w okresie jesiennym. Jeżeli
podczas wegetacji jesiennej
utrzymuje się przez dłuższy czas
wysoka temperatura (szczególnie w nocy) a rośliny rzepaku
cały czas rosną, oprysk powinno wykonać się dwukrotnie,
pierwszy raz w fazie 4 liści
a drugi raz w fazie 6-8 liści.

Jednocześnie, jeżeli nie istnieje
taka konieczność, nie należy
powtarzać zabiegu, ponieważ
zbyt silne „skrócenie” rzepaku,
spowoduje ograniczenie rozwoju biomasy nadziemnej, co
przekłada się na spadek wydajności fotosyntezy i negatywnie
wpływa na rozwój systemu korzeniowego, pośrednio również
na przezimowanie.
Jakie wybrać preparaty?
W sprzedaży dostępna jest
bardzo duża oferta środków
jednoskładnikowych czy dwuskładnikowych, które posiadają
właściwości regulujące (tzw.
skracacze) jak i fungistatyczne
w odniesieniu do patogenów

chorobotwórczych wywołujących następujące choroby, tj.
sucha zgnilizna kapustnych,
czerń krzyżowych, szara pleśń,
cylindrosporioza czy mączniak
rzekomy.
Jednoskładnikowe
• tebukonazol (np. Ambrossio
500 SC, Bounty 430 SC, Bukat 500 SC, Clayton Tabloid
EW, Darcos 250 EW, Erasmus
250 EW, Furtado 250 EW,
Horizon 250 EW, Mystic
250 EC, Orius Extra 250 EW,
Starpro 430 SC, Sparta
200 EC, Syrius 250 EW,
Tarcza Łan 250 EW, Tarcza
Łan Extra 250 EW, Tarcza
Plus 250 EW, Tebu 250 EW,

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

•
•
•
•
•

Toledo 250 EW, Toledo Extra
430 SC, Trion 250 EW, Tyberius 250 EW);
metkonazol (np. Caramba
60 SL);
Dwuskładnikowe
difenokonazol + paklobutrazol (np. Toprex 375 SC);
difenokonazol + tebukonazol
(np. Magnello 350 EC);
metkonazol + chlorek mepikwatu (np. Caryx 240 SL);
protiokonazol + tebukonazol
(np. Tilmor 240 EC).

Powschodowe odchwaszczanie rzepaku
6
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Nie zawsze zdąży się przed siewem.
Jak co roku plantatorzy rzepaku stają przed dylematem:
jaki zabieg herbicydowy wykonać - doglebowy czy nalistny?
Części rolnikom zapewne udało
się wykonać zabieg doglebowy
natomiast większości z nich
pozostał oprysk powschodowy – nalistny.
Od fazy liścieni rzepaku
ozimego
Najwcześniej bo już w fazie
juwenalnej czyli liścieni rzepaku ozimego można zastosować
s.cz. dimetachlor (np. Teridox
500 EC), którą aplikuje się do
momentu osiągniecia 4 liści
właściwych przez rzepak ozimy.
Substancja ta skutecznie ogranicza bodziszki, chabra bławatka,
gwiazdnicę pospolitą, jasnotę
purpurową, komosę białą, marunę bezwonną, miotłę zbożową, niezapominajkę polną,
rdest powojowaty, rumianek
pospolity, tasznika pospolitego
i wiechlinę roczną.
Kolejną s.cz., którą można
stosować zaraz po wschodach
(faza liścieni) rzepaku ozimego
jest metazachlor (np. Bantux
500, Butisan 400 SC, Butisan S, Dakota 500 SC, Fuego
500 SC, Macho 500 SC, Metax
500 SC, Metaz 500 SC, Naspar
Solo 500, Parsan 500 SC, Rapsan Solo 500 SC, Znachor
500 SC), którą aplikuje się aż

do momentu osiągniecia przez
rzepak 4-6/8 liści właściwych.
Chwasty wrażliwe na tę s.cz.,
to: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny,
maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity,
stulicha psia, tasznik pospolity
czy wyczyniec polny.
W fazie liścieni rzepaku ozimego aż do momentu
osiągniecia 8 liści właściwych,
można również stosować gotową mieszaninę dwóch s.cz., tj.
dimetenamid + chinomerak
(np. Butisan Mix, Butisan Pro,
Solanis, Sotter), która bardzo
dobrze ogranicza następujące
gatunki chwastów: bodziszek
drobny, jasnota purpurowa,
mak polny, przetacznik perski,
przetacznik polny, przytulia
czepna, maruna bezwonna, rumianek pospolity oraz tasznik
pospolity.
Również po wschodach rzepaku ozimego, w fazie dobrze
rozwiniętych liścieni do fazy
3-4 liści właściwych można stosować mieszaninę trzech s.cz.:
chlopyralid + pikloram + aminopyralid (np. Astor 360 SL,
Blast, Kratos Trio, Mariner
360 SL, Navigator 360 SL),

która skutecznie ogranicza takie chwasty jak: chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa
biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna
czy rdestówka powojowata.
Od fazy 2 liści rzepaku
ozimego
Po wschodach od fazy 2 liści aż do momentu osiągniecia
4-(6) a nawet 8 liści właściwych
rzepaku, plantatorzy maja do
dyspozycji następujące mieszaniny: metazachlor + chinomerak (np. Butisan Star 416 SC,
Butisan Top, Impesco 416 SC,
Permuson 416 SC, Rapsan Plus,
Rapsan Turbo, Tazachmer
500 SC). Zwalczane chwasty
to: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna (do
fazy dwóch liści), miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy,
przetacznik perski, przetacznik
polny, przytulia czepna (do fazy
liścieni), szarłat szorstki i rumianek pospolity.
Następnie metazachlor +
dimetenamid (np. Butisan
Duo 400 SC, Sprinbok Duo,
Sprinbok), ograniczające, takie
gatunki jak: bodziszek drobny,
gwiazdnica pospolita, szarłat
szorstki, przytulia czepna,
miotła zbożowa, rumianek
pospolity, przetacznik bluszczykowy, jasnota purpurowa,

maruna bezwonna, przetacznik perski, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Oraz kolejne dwie s.cz.: halauksyfen metylu (Arylex™) +
pikloram (np. Belkar, Mozzar),
zwalczające następujące chwasty: bodziszek drobny, chaber
bławatek, dymnica pospolita,
komosa biała, jasnota biała, jasnota różowa, przytulia czepna,
rumianek pospolity, tasznik
pospolity.
Ponadto w fazie 2-3 liści
właściwych można zastosować
fabryczną mieszaninę trzech
s.cz., tj. metazachlor + pikloram + aminopyralid (np. Kliper,
Spark), która zwalcza następujące chwasty: chaber bławatek,
gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna
bezwonna, miotła zbożowa czy
rumianek pospolity.
Kolejną fabrycznie sporządzoną mieszaninę trzech s.cz.,
tj. metazachlor + dimetenamid + chinomerak (np. Butisan Avant, Butisan Star Max
500 SE), można stosować od
fazy 2 liści rzepaku ozimego aż
do momentu osiągniecia 7 liści właściwych. Za pomocą tej
mieszaniny ograniczyć możemy
takie gatunki jak: bodziszek
drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota

Zacznij nowy sezon od zaprawy

Co warto wiedzieć o zaprawach nasiennych i ich stosowaniu?
Zaprawianie materiału
siewnego zbóż to zabieg, który
powinien wpisać się na stałe
do programu ochrony tych
upraw. Warunkiem skutecznego zabezpieczenia wschodzących roślin przed groźnymi
chorobami grzybowymi jest
odpowiedni dobór preparatu
i prawidłowe pokrycie ziarniaków cieczą użytkową.
Warto pamiętać, że bez
użycia zapraw niemożliwe
jest zabezpieczenie upraw
przed niektórymi groźnymi
chorobami – np. śniecią cuchnącą i śniecią gładką pszenicy, głownią pylącą i głownią
zwartą jęczmienia. Zaprawianie materiału siewnego chroni
także przed pleśnią śniegową
oraz przed groźną zgorzelą
siewek, której sprawcami są
grzyby z rodzaju Fusarium.

W ostatnich latach to właśnie choroby wywołane przez
te patogeny sprawiły rolnikom
wiele kłopotów. Przyczyn zakażeń najczęściej należy szukać w poprzednim sezonie
wegetacyjnym.
Źródłem choroby mogą
być: porażone ziarno, porażone resztki pożniwne, porażone samosiewy zbóż, a także
zainfekowana gleba. Zdarza
się, że przed żniwami wiele
kłosów jest zainfekowanych
grzybami z rodzaju Fusarium.
Mogą to być infekcje systemiczne, ale także porażenia
wtórne. Występowaniu tego
zjawiska sprzyja często przedłużający się okres wegetacji
roślin. Widocznym objawem
jest tzw. białokłosowość. Takie
ziarno może być wykorzystane
również jako materiał siewny,

wówczas dochodzi do dalszego
rozprzestrzeniania się grzyba.
Sposobem na uniknięcie tego
zagrożenia jest właśnie zastosowanie odpowiedniej zaprawy, skutecznie zwalczającej
powyższe choroby grzybowe.
Drugi ważny aspekt, o którym nie wolno zapominać, to
jakość samego procesu zaprawiania materiału siewnego.
Aby efekt zabiegu spełnił oczekiwania plantatorów, ziarno
powinno zostać właściwie
przygotowane, czyli bardzo
dokładnie doczyszczone, bez
pośladów i pyłów. Wszelkie
tego typu zanieczyszczenia są
bardzo higroskopijne i niestety
absorbują część cieczy użytkowej, a więc także samej substancji czynnej. Ziarniaki,
które nie zostaną dokładnie
pokryte zaprawą nasienną, nie

będą w pełni chronione przed
chorobami grzybowymi – a to
może przynieść katastrofalne
skutki dla przyszłego plonu.
– W ofercie INNVIGO rolnicy znajdą 4 zaprawy nasienne: jednoskładnikowe, czyli
Madron 50 FS i Triter 050 FS,
oraz dwuskładnikowe – Farys
050 FS i Flutrix 050 FS. Preparaty jednoskładnikowe, znane
już od kilku lat, stosowane
są na polach w całym kraju
i skutecznie chronią młode,
wschodzące rośliny przed
chorobami. Dwuskładnikowy Farys 050 FS jest przeznaczony do zaprawiania ziarna
jęczmienia i zwalcza praktycznie wszystkie choroby, które
zagrażają tej uprawie w początkowej fazie jej rozwoju.
Natomiast Flutrix 050 FS,
nasza najnowsza zaprawa

różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła
zbożowa, ostróżeczka polna,
przetacznik bluszczykowy,
przetacznik perski, przetacznik
polny, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne,
rumian polny czy rumianek
pospolity.
Od fazy 4 liści rzepaku
ozimego
W fazie 4-6 liści właściwych
rzepaku ozimego można zastosować dwie najczęściej stosowane s.cz., tj. chlopyralid
(np. Auksendy 300 SL, Chloren 300 SL, Cliophar 300 SL,
Cliophar Super, Cleo 300 SL,
Faworyt 300 SL, Golden Clopyralid 300 SL, Hoder 300 SL,
Kak-Piral 300 SL, Lontrel
300 SL, Major 300 SL, Pro-Sto 300 SL, Songhai 300 SL,
Vivendi 300 SL), zwalczający chabra bławatka, marunę
bezwonną, ostrożenia polnego,
psiankę czarną, rdest plamisty,
rumian polny, rumianek pospolity, żółtlicę drobnokwiatową
oraz propyzamid (np. Barclay
Propyz SC, Kerb 400 SC, Kerb
50 WP, PPZ-400 SC, Prince
400 SC, Prince Duo 400 SC,
Propyzaflash SC, TurboPropyz SC), ograniczający babkę
lancetowatą, chwastnicę jednostronną, gwiazdnicę pospolita, komosę białą, miotłę

– która zawiera fludioksonil
o działaniu powierzchniowym
i tritikonazol o działaniu układowym – ma bardzo szerokie
spektrum zwalczanych chorób i może być stosowana we
wszystkich podstawowych gatunkach zbóż ozimych i jarych
– informuje Jacek Dorna, Menedżer produktów – zaprawy
nasienne w INNVIGO.
Kolejne interesujące rozwiązanie, które wspomaga rozwój
roślin i wpływa na kondycję
zbóż tuż po siewie, to płynny,
barwiący nawóz donasienny
StartaVit, rekomendowany do
stosowania łącznie z zaprawą. Zawarte w preparacie specjalne substancje przyklejają
mieszaninę zaprawy i nawozu do okrywy nasiennej, co
skutkuje lepszym pokryciem
ziarna i zmniejszeniem pylenia po zaprawieniu, a uzyskane wybarwienie materiału
siewnego jest intensywniejsze. StartaVit dostarcza młodym, wschodzącym zbożom
podstawowe mikroskładniki
pokarmowe: miedź, żelazo,

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
zbożową, palusznika krwawego, perz właściwy, pokrzywę
żegawkę, przetaczniki, psiankę
czarną, rdestowate, samosiewy
zbóż, szczyr roczny, tasznika
pospolitego, wiechlinę roczną, włośnice oraz wyczyńca
polnego.
Natomiast dwie kolejne
s.cz., tj. bifenoks (np. Fox
480 SC), zwalczający komosę
białą, tasznika pospolitego,
fiołka polnego, gwiazdnicę
pospolitą, rumian polny oraz
pikloram (np. Pikas 300 SL,
Raldico 300 SL, Zorro 300 SL),
ograniczający chabra bławatka,
jasnotę purpurową, mlecz polny, przytulię czepną, można
stosować od fazy 4 liści rzepaku
ozimego, aż do momentu osiągniecia fazy 9 liści właściwych,
a w sprzyjających warunkach
pogodowych nawet do końca
wegetacji jesiennej.

mangan, cynk – w formie
schelatowanej, dzięki czemu
są o wiele łatwiej przyswajane
przez rośliny uprawne – a ponadto zawiera rozpuszczalny
w wodzie bor i molibden. Preparat pozytywnie wpływa na
wzrost i rozwój siewek oraz
systemu korzeniowego, przyspiesza wschody, a dodatkowo
obniża wrażliwość zbóż ozimych na przymrozki. – Ścisłe
doświadczenia, przeprowadzone w Zakładzie Mykologii
w Instytucie Ochrony Roślin
– Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, wykazały, że łączne stosowanie
zaprawy Flutrix 050 FS z nawozem donasiennym StartaVit przynosi bardzo korzystny
efekt w postaci przyrostu masy
nadziemnej i masy podziemnej
młodych roślin. Sucha masa
korzeni wzrosła aż trzykrotnie
w porównaniu z parametrami
kontroli – mówi Jacek Dorna.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Zimotrwałość pszenicy ozimej
Wyjątkowo niekorzystny przebieg aury może spowodować
ogromne straty w plonie i narazić rolnika na wysokie koszty
zabiegów poprawiających wiosenną kondycję roślin: ochronę
fungicydową, stymulację roślin
czy przesiewanie roślinami jarymi.
Czasami plantację należy zlikwidować z uwagi na zbyt duże uszkodzenia roślin. Na szczęście takie
sytuacje nie zdarzają się często.
Ostatni raz z masowym wymarzaniem roślin mieliśmy do czynienia
w 2012 roku. Tamta zima była
wyjątkowo bezwzględna dla ozimin. Przez kolejne lata producenci

przy wyborze odmian kierowali
się głównie ich zimotrwałością.
Teraz ich czujność jest uśpiona.
Jednak z opublikowanego przez
GUS raportu o stanie przezimowania upraw wynika, iż wiosną
2021 roku do zaorania zakwalifikowano około 2,8 tys. ha powierzchni zbóż ozimych. Nie są
to wielkie straty, jednak zasiewy
pszenicy oceniono na poziomie
niższym od oceny ubiegłorocznej. Ryzyko wypadnięcia roślin
podczas ostrej zimy możemy niwelować poprzez dobór odmian
o wysokim stopniu zimotrwałości.
Takie odmiany nie generują też

wielu kosztów związanych z poprawą ich stanu po wznowieniu wegetacji. Należy pamiętać, iż nawet
najbardziej plenna odmiana, nisko
oceniana pod kątem zimotrwałości
w niektórych latach może okazać
się chybioną inwestycją.
Ciekawą odmianą, która zachowuje równowagę pomiędzy
plonowaniem a zimotrwałością
jest Symetria, która zajęła pierwsze miejsce pod kątem wysokości
plonu ziarna w badaniach PDO
z 2020 roku. Aktualnie jest odmianą wzorcową w COBORU. Oprócz
wysokiej zimotrwałości cechuje ją
bardzo dobra zdrowotność i dobra

Jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych
Najlepsze wyniki odchwaszczania uzyskuje się
stosując herbicydy już jesienią.
Warunkiem wysokiej skuteczności tych zabiegów jest odpowiednia
kompozycja substancji aktywnych. W podjęciu decyzji o wyborze rozwiązań herbicydowych
na nadchodzący sezon pomocne
mogą być wyniki doświadczeń,
przeprowadzonych przez firmę
INNVIGO i zaprezentowanych
podczas Dni Pola.
Jesienne zabiegi herbicydowe
w zbożach ozimych uznawane są
przez specjalistów za najbardziej
korzystne dla tych upraw. Wynika
to z faktu, że zarówno na wczesnym
etapie wzrostu, jak i po wznowieniu
wegetacji zboża nie są zmuszone do
konkurowania z chwastami o składniki odżywcze. Rozwiązanie takie
jest ponadto znacznie wygodniejsze niż przeprowadzenie zabiegu
wiosną, ponieważ plantatorzy są
mniej uzależnieni od warunków
pogodowych – niskich temperatur
czy opadów deszczu, które mogą
utrudniać, a nawet uniemożliwiać
wjazd na pole. Kolejna korzyść
z odchwaszczania ozimin jesienią wiąże się ze znacznie wyższą
skutecznością zwalczania miotły
zbożowej oraz innych uciążliwych
chwastów dwuliściennych, co niestety jest trudniejsze do osiągnięcia wiosną, ponieważ w ostatnich
latach chwasty te uodporniły się
na wiele substancji stosowanych
w tym okresie – m.in. z grupy
sulfonylomoczników.
Jedno z doświadczeń, które firma
REKLAMA

INNVIGO realizuje na platformie
w Urbanowicach (w woj. opolskim),
dotyczyło właśnie skuteczności jesiennych rozwiązań herbicydowych
w zbożach ozimych. Na poletkach
sprawdzano działanie dwóch kombinacji do zwalczania chwastów,
a efekty można było zweryfikować
podczas odbywających się w czerwcu Dni Pola. W trzeciej dekadzie
miesiąca pszenica ozima była w fazie kwitnienia. Na kontroli, wyraźnie odróżniającej się od poletek,
gdzie jesienią zostały wykonane
zabiegi odchwaszczające, obecne
były chwasty trudne do zwalczenia: miotła zbożowa, której wiechy
wyrastały ponad łan, maruna nadmorska, maki, chabry, przytulia,
bodziszki oraz fiolki polne.
Okazało się, że poletko, na którym zastosowano zestaw RCG –
Rassel 100 SC, Cevino 500 SC,
Galmet 20 SG – zostało bardzo
skutecznie zabezpieczone aż do
okresu kwitnienia pszenicy: po
rozchyleniu łanu nie było widać
żadnych chwastów. Jest to zasługa
odpowiedniej kompozycji substancji aktywnych, które kompleksowo
likwidują chwasty jedno- i dwuliścienne. Flufenacet (Cevino 500 SC)
odpowiada głównie za zwalczanie
miotły zbożowej. Rolą florasulamu
(Rassel 100 SC) w tej kombinacji
jest wyeliminowanie chabrów,
a także maków i przytulii. Trzeci
komponent, metsulfuron metylu
(Galmet 20 SG), wykazuje działanie

na bardzo szerokie spektrum chwastów – w tym na samosiewy rzepaku, przytulię i inne dwuliścienne,
a przede wszystkim na bodziszka.
Ponieważ metsulfuron metylu oddziałuje na bodziszka nalistnie,
ale też odglebowo, to w przypadku wtórnego zachwaszczenia jest
w stanie zabezpieczyć plantację
przed tym problemem.
Na drugim poletku ocenie poddane zostało działanie zestawu herbicydowego CAR – Cevino 500 SC,
Adiunkt/Saper 500 SC, Rassel
100 SC. Także to rozwiązanie przyniosło bardzo zadowalające efekty:
po wykonaniu jesiennego zabiegu,
aż do fazy kwitnienia, pszenicy nie
zagrażały żadne chwasty. Flufenacet
(Cevino 500 SC) zapewnia zwalczanie miotły i niektórych chwastów
jedno- i dwuliściennych. Diflufenikan (Adiunkt/Saper 500 SC) jest
powszechnie stosowany w zabiegach jesiennych, a jego największa
zaleta to silne działanie na fiołki
polne, jak również na przytulię.
Jednocześnie diflufenikan wspomaga walkę z miotłą zbożową. Trzecim komponentem jest florasulam
(Rassel 100 SC), który sprawdza
się w przypadku występowania
na polu chabrów, maków, przytulii oraz wielu innych chwastów
dwuliściennych.
Oprócz zestawów RCG i CAR,
dostępnych w sprzedaży jako gotowe pakiety herbicydowe, INNVIGO
wprowadza na rynek dwuelementowy pakiet Herbibox, składający
się z preparatów Cevino 500 SC
i Galmet 20 SG. Ich substancje
aktywne także zapewniają zwalczanie szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych oraz miotły
zbożowej.
Źródło: RedM,
Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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zdolność regeneracyjna po zimie.
Teraz wiosną producenci zbóż mają
okazję do weryfikacji tych cech.
Na przeważającym obszarze Polski
wznowienie wegetacji roślin ozimych rozpoczęło się pod koniec
marca, a warunki agrometeorologiczne umożliwiły wykonywanie
wiosennych prac polowych. To
dobry moment na porównanie
kondycji różnych odmian.
Oczywiście sam wybór odmiany cechującej się optymalną
zimotrwałością nie jest działaniem
wystarczającym. Należy pamiętać, by zapewnić oziminom komfortowe warunki do zimowania
– zaplanować wszystkie zabiegi,
zaczynając od wyboru techniki siewu. Kluczowy jest również wybór
materiału siewnego. Optymalnym

rozwiązaniem jest zakup kwalifikowanego materiału siewnego.
Ważna jest także jesienna ochrona fungicydowa, insektycydowa
i herbicydowa oraz zbilansowane
nawożenie zaspokajające zapotrzebowanie roślin i niepowodujące
ich zbytniej wybujałości jesienią.
Celem każdego producenta jest
uzyskanie jak najwyższych plonów dobrej jakości. Rolnicy starają się by wydajność upraw była
jak najwyższa, a płody rolne jak
najlepszej jakości. Aby osiągnąć
te założenia przestrzegają prawidłowych zasad agrotechnicznych.
Jeśli jednak wystąpią niekorzystne
warunki dla wzrostu i rozwoju,
optymalne zabiegi uprawowe nie
wystarczą. Warunki stresowe ograniczają biologiczną możliwość

produkcyjną roślin i w konsekwencji plony są dużo niższe od osiąganych w korzystnych dla upraw
warunkach. Często z agrotechnicznego i biologicznego punktu
widzenia nie można przedsięwziąć
jakichkolwiek dodatkowych działań zapobiegających takiemu stanowi rzeczy. Wszystko zależy od
przyrody i przebiegu pogody, a ta
niestety jest nieprzewidywalna,
szczególnie zimą i wczesną wiosną. Aby zminimalizować ryzyko
związane z wymarzaniem warto
wybierać odmiany cechujące się
wysoką zimotrwałością połączoną
z satysfakcjonującą plennością.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Efektywny rozkład słomy

Resztki pożniwne należy traktować jak nawóz.

Produktywne zarządzanie
ścierniskiem warunkuje zarówno wysokość plonów, jak
i kosztów uprawy roślin następczych. Przyszłoroczny plon
determinuje już sam proces
przygotowania gleby pod nowe
zasiewy. Zaniechania i zaniedbania powodują pogorszenie
jakości gleby i mogą obniżyć
rentowność produkcji.
Resztki pożniwne to wyjątkowo cenny rezerwuar
materii organicznej. By rośliny mogły z niego korzystać,
należy umożliwić jej szybki
i efektywny rozkład. Szacuje
się, że na powierzchni hektara zostaje około 5 ton słomy.
Ilość oczywiście zależy od
gatunku rośliny uprawnej
i technologii zbioru. Wartość
nawozową także determinuje
gatunek. Przeciętna zawartość składników pokarmowych w słomie pszenicy to
6,4 g/kg azotu, 1,1 g/kg fosforu, 11,7 g/kg potasu i 2,7 g/
kg wapnia. Znajduje się w niej
także magnez, siarka i cała paleta mikropierwiastków. To
ogromne źródło składników
odżywczych. Dlatego należy
traktować ją jak nawóz. Wymieszana z glebą poprawia jej
właściwości chemiczne, fizyczne oraz biologiczne. Zapewnia
odpowiednią żyzność i prowadzi do zwiększenia zawartości
próchnicy w glebie.
Należy pamiętać, iż źle rozdrobniona słoma utrudnia

siewy i wschody. Ale odpowiednie rozdrobnienie i równomierne rozrzucenie po polu
to niewystarczające działanie.
Niezwykle istotne jest zintensyfikowanie rozkładu resztek
pożniwnych. A tu kluczowe
znaczenie ma azot. Mikroorganizmy odpowiedzialne za
tempo przemian potrzebują
do prawidłowego rozwoju
głównie tego pierwiastka.
Generalnie azot niezbędny
jest w procesie mineralizacji.
Najskuteczniejszym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem jest użycie 5-10 kg
azotu na każdą przyorywaną tonę słomy, na przykład
w formie roztworu saletrzano-mocznikowego. Zaleca
się go stosować na glebach
o uregulowanym odczynie.
Płynne produkty umożliwiają
równomierne pokrycie resztek.
Skutecznym rozwiązaniem jest
zastosowanie preparatów przyśpieszających rozkład resztek
pożniwnych, kondycjonujących glebę. Ciekawym sposobem jest łączne użycie z RSM
płynnych ekstraktów kwasów
humusowych i fulwowych.
Kwasy humusowe to naturalny składnik próchnicy.
Charakteryzują się zdolnością
do wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków
i wodorotlenków i powolnego ich uwalniania w miarę
zapotrzebowania roślin. Poprzez stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju
mikroorganizmów glebowych
poprawiają strukturę gleby,
zwiększają jej pojemność
wodną przez co zmniejszają
zagrożenie suszą. Kwasy humusowe są produktem rozkładu

resztek organicznych. Te zawarte w specjalistycznych
nawozach najlepszej jakości
na ogół pozyskiwane są z leonardytów. Ich aktywność
z tego źródła jest kilkukrotnie
wyższa niż tych uzyskanych
w wyniku kompostowania czy
pochodzących z obornika. Kamasol Black to specjalistyczny nawóz płynny zawierający
wysokiej jakości i czystości
ekstrakt huminowy pozyskiwany z leonardytów. Dostarcza w sposób zbilansowane
niezbędne dla żyzności gleby
składniki w postaci kwasów
humusowych i fulwowych.
Stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych, przez
co przyczynia się do poprawy
podstawowych parametrów
gleby. Jest bogatym źródłem
węglowodanów dzięki związkom organicznym zawartym
w jego składzie. Silnie stymuluje rozwój korzeni, wzmacnia
efekt chelatowania makro
i mikroelemntów, zapobiegając niedoborom odżywczym
roślin. Jego zastosowanie nie
ogranicza się zatem do działania na słomę. Oddziałuje
przede wszystkim na glebę,
co ma niebagatelne znaczenie
w warunkach coraz częściej
występującej suszy. Zwiększa
jej aktywność mikrobiologiczną. Jest kondycjonerem gleby.
Umożliwia roślinom swobodne wykorzystanie składników
mineralnych z form, które
wcześniej były dla nich niedostępne. Powoduje poprawę
właściwości gleby.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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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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Znaczenie aktywności biologicznej gleb
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Gleby rolnicze należą do jednych z najbardziej przekształconych ekosystemów.
Utrzymanie w glebie wysokiej aktywności biologicznej
i bioróżnorodności jest niezwykle ważne w celu lepszego udostępnienia roślinom składników
pokarmowych i stworzenia im
odpowiednich warunków do
wzrostu i rozwoju. Zmiany zachodzące w środowisku, w tym
użytkowanie rolnicze, mogą
w znaczący sposób zmieniać
aktywność biologiczną i bioróżnorodność gleb. Funkcje
pełnione przez zasiedlające
glebę mikroorganizmy bywają niekiedy zakłócone poprzez
nieprawidłowe stosowanie zabiegów agrotechnicznych. Na
bioróżnorodność środowiska
glebowego ma wpływ wiele
czynników, do których można zaliczyć między innymi
stosowanie różnych systemów

uprawy, w tym uprawy zerowej,
międzyplonów, zmianowania,
roślin okrywowych, a także
aplikację obornika, kompostów czy innych rodzajów egzogennej materii organicznej.
Negatywne skutki intensyfikacji
produkcji roślinnej prowadzonej metodami konwencjonalnymi doprowadzają często do
wyjałowienia i zakwaszenia
gleb, a w konsekwencji do degradacji środowiska.
W wyniku stosowania intensywnych metod uprawy
w wielu rejonach kraju następuje zmniejszenie żyzności gleb
charakteryzujące się m.in. ograniczeniem bioróżnorodności,
nagromadzeniem w glebach
mikroorganizmów szkodliwych i patogenów roślin oraz
pestycydów, ich pochodnych.

Można przypuszczać, że zjawiska te będą się nasilały wskutek
zmian klimatycznych, tj. wzrostu temperatury i zmniejszania
opadów w okresie wegetacji.
Nadmierna eksploatacja, chemizacja i nieprawidłowe zabiegi
agrotechniczne działają niekorzystnie na życie biologiczne,
co skutkuje degradacją warstwy
próchnicznej, pogorszeniem
struktury gleby i zaburzeniem
jej podstawowych funkcji.
Zabiegi agrotechniczne mają
duży wpływ na liczbę, aktywność 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 ochrony roślin, może spowodować
zaburzenia w funkcjonowaniu
całych ekosystemów.
Czynnikiem silnie modyfikującym rozwój mikroorganizmów glebowych jest sposób
uprawy roli, który różnicuje
właściwości mikrobiologiczne gleby. Stosowanie głębokiej
orki – poprzez straty wody, dekompozycję składników pokarmowych, przemieszczanie
materii organicznej w głębsze
warstwy profilu glebowego –
może zaburzyć równowagę fizjologiczną mikroorganizmów
w niszach ekologicznych, co
może być przyczyną zmniejszenia ich liczebności i aktywności
w glebie. Sytuacja ta wymusza
ciągłe poszukiwanie nowych
technik uprawy, które sprzyjają

ochronie gleby i jej bioróżnorodności. Intensywna produkcja
rolnicza, która często wiąże się
z nadużywaniem nawozów mineralnych jak i środków ochrony roślin, może prowadzić do
negatywnych konsekwencji środowiskowych. Także uprawa
roślin w monokulturze prowadzi do zubożenia gatunkowego
oraz zdominowania środowiska przez pojedyncze gatunki mikroorganizmów, często
przez patogeny roślin. Coraz
więcej danych naukowych
potwierdza, że niezrównoważona i intensywna działalność rolnicza przyczynia
się do obniżenia aktywności
biologicznej gleby oraz spadku bioróżnorodności organizmów glebowych. Zachodzące
w ten sposób zmiany w składzie

Dr hab. Anna Gałązka,
prof. IUNG
Zakład Mikrobiologii Rolniczej
IUNG – PIB w Puławach
strukturalnym i funkcjonalnym
mikroorganizmów glebowych
mogą prowadzić do poważnych
konsekwencji środowiskowych
np. zaburzyć obieg pierwiastków czy dekompozycję materii
organicznej.

Prewencyjne zastosowanie aminokwasów

Calhumus Extra - nawóz wapniowy

nawozy zawierające te związki z uwagi na ich pozytywny
wpływ na metabolizm roślin,
zwiększenie plonowania, nie
tylko w kontekście ilościowym,
ale i jakościowym. Z uwagi na
korzystne oddziaływanie na proces regeneracji po wystąpieniu
stresów, z którymi rośliny zmagają podczas całego cyklu uprawowego, początkowo zalecano
ich stosowanie interwencyjnie,
po wystąpieniu czynnika stresowego. Aktualnie zaleca się ich
używanie prewencyjnie, gdyż
łagodzą skutki stresów i włączenie tego typu produktów
do standardowej agrotechniki.
Jak działają aminokwasy? Rośliny samodzielnie je syntetyzują
i wykorzystują przede wszystkim
do tworzenia białek. Jednak proces ten jest bardzo czasochłonny
i wymaga stosunkowo dużych
nakładów energii. W przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków organizm roślinny
skupia się na przezwyciężeniu
stresu, a nie budowie plonu. Dlatego dostarczenie z zewnątrz odpowiedniej dawki aminokwasów
zapewni efektywne przezwyciężenie czynnika stresowego,
bez uszczerbku dla procesu
formowania plonu. Związki te
gwarantują roślinom możliwość
przeznaczenia czasu i energii
w krytycznych dla nich momentach na inne procesy życiowe.
Dodatkowo wspierają naturalną

To kolejny nawóz w ofercie Grupy Azoty, spełniający
założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Nowy produkt
pozyskiwany jest ze złóż kredy
typ 07a o wysokiej zawartości
materii organicznej i kwasów
humusowych.
Calhumus jest przeznaczony
do upraw rolniczych i specjalistycznych w celu poprawy
właściwości fizykochemicznych
gleby oraz zwiększenia plonowania upraw. Produkt zawiera
30 proc. wysokoreaktywnego
tlenku wapnia. Jego głównym
zadaniem jest dostarczanie kwasów humusowych do gleby,
a użyty w nawozie wapń jest
ich nośnikiem. Calhumus zawiera również minimum 8 proc.
substancji organicznej bogatej
w kwasy humusowe. Jego regularne stosowanie poprawia
żyzność gleby poprzez wzrost
próchnicy glebowej, wpływając tym samym pozytywnie na
procesy glebotwórcze.
W Grupie Azoty aktywnie
podejmujemy wyzwania jakie
niesie ze sobą Europejski Zielony Ład i konsekwentnie realizujemy cele, które wyznacza.
Wprowadzany na rynek Calhumus Extra, nowoczesny produkt, przyjazny dla środowiska
to kolejne rozwiązanie po wprowadzonych już nawozach tj. np.
linii Fosfarm, produkowanej

Zdobywają uznanie w produkcji rolniczej na całym świecie. Grupa Azoty Chorzów poszerza ofertę nawozów
specjalistycznych.
Producenci chętnie sięgają po odporność przed patogenami aminokwasy występują tylko
oraz szybszym i efektywniejszym pobieraniu składników
pokarmowych z gleby. Warto
je zatem dostarczać nawet kilka razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, aby utrzymać rośliny
w dobrej kondycji i zapewnić
najkorzystniejsze warunki dla
optymalnego plonowania.
Na sklepowych półkach dostępna jest szeroka gama produktów zawierających te związki.
Przy wyborze warto zwrócić
uwagę na ilość wszystkich biogennych aminokwasów.
Istotna jest także zawartość
wolnych aminokwasów, czyli
aminokwasów niezwiązanych,
charakteryzujących się niską
masą cząsteczkową. Dzięki
temu mogą być bardzo szybko
pobierane przez rośliny. Ważne jest, aby wolne aminokwasy
były w formach lewoskrętnych,
warunkujących ich aktywność
w roślinnych procesach metabolicznych. W aminokwasach
występuje zjawisko izomerii
optycznej. Wyróżniamy ich formy L- (lewoskrętne) i D- (prawoskrętne). Spowodowane jest
to obecnością w cząsteczkach
aminokwasów centr chiralnych.
Większość aminokwasów może
występować w tego rodzaju
formach izomerycznych, które różnią się rozmieszczeniem
w przestrzeni czterech podstawników związanych z atomem
węgla. W organizmach żywych

w formach lewoskrętnych, czyli
aktywnych biologicznie. Tylko
te formy efektywnie odżywiają rośliny. Warto zweryfikować
formę aminokwasów w produkcie. Przykładem preparatu, który
spełnia te kryteria jest między
innymi Basfoliar Avant Natural
SL. Jest to biostymulator o wysokim stężeniu aminokwasów,
zawiera 10% wolnych aminokwasów. Są to w pełni roślinne aminokwasy z dużą ilością
biologicznie aktywnych L-aminokwasów. Nie tylko poprawia
tolerancję na stres, ale także
stymuluje wzrost i rozwój roślin. Unikalny ich skład zapewnia maksymalną skuteczność
i bezpieczeństwo. Produkt ten
zawiera także peptydy pochodzenia roślinnego, wspomagające wzrost korzeni, pobieranie
składników odżywczych i odporność na stres upraw rolnych
i ogrodniczych. Dla roślin cenne
są przede wszystkim peptydy
krótkołańcuchowe, które są połączeniem aminokwasów o specyficznej konfiguracji. Preparat
opiera się o aminokwasy roślinne, dzięki czemu ich zawartość
i proporcje pokrywają się z aminokwasami, które naturalnie
występują w roślinach.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i gospodarki
obiegu zamkniętego, czy też
moczniku z inhibitorem ureazy.
Pracujemy, by nasze nowe formuły nawozowe gwarantowały
rolnikom efektywne osiąganie
celów produkcyjnych, w zgodzie
z obowiązującymi regulacjami środowiskowymi – mówi
Tomasz Hinc, Prezes Zarządu
Grupy Azoty S.A.
Z zadowoleniem obserwujemy jak Grupa Azoty Chorzów,
wchodząca w skład Grupy Azoty Puławy, rozwija swoje portfolio nawozów specjalistycznych.
Najnowszy produkt doskonale
wpisuje się w założenia rolnictwa zrównoważonego i jestem
przekonany, że spotka się z pozytywnym odbiorem wśród
rolników – podkreśla Tomasz
Hryniewicz, Prezes Zarządu
Grupy Azoty Puławy, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Zabieg wapniowania najlepiej
jest wykonywać przed siewem
rośliny uprawnej, w okresie jesiennym i wiosennym - zaleca
się wówczas wymieszanie nawozu z glebą. Calhumus można
stosować także w okresie wegetacji roślin, bezpośrednio przed
największym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe.
Zgodnie z badaniami Grupy Azoty w ramach programu „Grunt to wiedza”, ponad

50 proc. gleb w Polsce charakteryzuje się odczynem bardzo
kwaśnym lub kwaśnym. Natychmiastowego nawożenia
wapniowego w celu podniesienia odczynu wymaga 40 proc.
wszystkich użytków rolnych,
a 60 proc. wymaga wapniowania. Nasz produkt reguluje
odczyn pH gleby i zwiększa
dzięki temu przyswajalność
składników pokarmowych.
Calhumus to odpowiedź na
bieżące wyzwania, z którymi
w codziennej pracy mierzą się
rolnicy – mówi Sebastian Kostrubała, Dyrektor Handlowy
Grupy Azoty Chorzów S.A.
Grupa Azoty nieustannie
poszerza ofertę produktów
zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.
W ostatnim czasie w portfolio Grupy pojawił się produkt
o nazwie Pulrea+INu, czyli
mocznik zinhibitorem, który
jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy NEC dotyczącej
redukcji emisji amoniaku do
atmosfery. Grupa wprowadziła
również na rynek linię Fosfarm,
czyli nawozy wieloskładnikowe
produkowane zgodnie zzasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu
zamkniętym.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Tworzenie plonu zaczyna się
od uprawy gleby

REKLAMA

Uprawa orkowa czy bezorkowa pod zboża ozime, zalety i wady.

NowośCI

Prof. UPP dr hab. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
Katedra Agronomii

Osiąganie wysokich plonów
zbóż ozimych, uzależnione jest
przede wszystkim od poprawnej i starannej agrotechniki
oraz trafnego wyboru odmiany. W krajowych warunkach
agroklimatycznych, zboża
ozime najczęściej uprawiane są w płużnym systemie
uprawy roli. Tym niemniej
od kilku lat, systematycznie
rośnie też zainteresowanie
uproszczeniami oraz uprawą
zbóż w systemach bezpłużnych, szczególnie w dużych
gospodarstwach.
Uprawa orkowa
Podstawowym zadaniem
uprawy roli jest stworzenie
korzystnych warunków dla
wschodów i rozwoju roślin
zbóż. Rosnący udział zbóż
w strukturze krajowych zasiewów, wynoszący obecnie
około 70% powoduje w praktyce konieczność uprawy zbóż
po sobie. W takiej sytuacji wymagana jest staranna uprawa
roli, aby ograniczyć zniżkę plonów oraz występowanie chorób i szkodników. Tym samym
orka jest podstawowym zabiegiem uprawowym, który przywraca sprawność produkcyjną
gleby oraz pozwala na przykrycie resztek pożniwnych.
Pozostawione i nie przykryte
na powierzchni pola resztki
pożniwne oraz uprawa zbóż
po sobie stają się miejscem rozwoju grzybów i szkodników.
Orka skutecznie niszczy też
chwasty poprzez głębokie przykrycie nasion lub rozłogów.
Powoduje również rozluźnienie i zwiększenie porowatości
gleby oraz zwiększenie strefy
dla rozwoju i wzrostu korzeni. Orka ma również bardzo
ważne znaczenie na glebach
lżejszych (których udział

w Polsce jest największy), ponieważ powoduje wydobycie
koloidów z głębszych warstw
i wymieszanie ich z powierzchniowymi. Gleby piaszczyste
charakteryzują się też stosunkowo małą porowatością
naturalną, więc wykonanie
na nich orki jest bardziej korzystne niż stosowane coraz
częściej uprawy uproszczonej.
Innymi ważnymi zaletami orki
jest równomierne przemieszczanie próchnicy i składników
pokarmowych w warstwie ornej oraz długotrwałe działanie
spulchniające. Gleba zostaje
napowietrzona, co pobudza
aktywność biologiczną. Dokładne przyoranie resztek
pożniwnych zmniejsza występowanie bakterii i grzybów
wywołujących choroby roślin
oraz sprzyja niszczeniu szkodników. Podstawową wadą orki
jest natomiast mała wydajność
i wysokie koszty wykonania
zabiegu oraz nadmierne zagęszczanie podglebia w przypadku jej wykonywania w zbyt
wilgotnych warunkach. Orka
sprzyja też większej podatności
pól na erozję wietrzną i wodną
czy skłonności do tworzenia
się podeszwy płużnej i zaskorupiania się powierzchni pola.
Pole po zaoraniu wymaga też
wykonania wcześniejszego
lub łącznie z siewem dodatkowego zbiegu doprawiania
przedsiewnego.
Uprawa bezpłużna
Istotą uprawy bezpłużnej
jest rezygnacja ze stosowania
orki jako podstawowego zabiegu uprawowego. Podstawową
zaletą uprawy konserwującej
jest więc ograniczenie intensywności uprawy roli i tym
samym strat wilgoci z jej
wierzchniej warstwy, co ma

szczególne znaczenie w okresach występowania suszy. Ten
system uprawy roli jest w Polsce coraz częściej stosowany
przy uprawie zbóż ozimych,
jednak nie zawsze producenci
rolni są z niego w pełni zadowoleni. Uzyskanie dobrych
plonów zbóż ozimych jest uzależnione od wielu czynników
oraz doświadczenia i umiejętności rolnika. W tym przypadku duże znaczenie będzie
miał stan utrzymania danego
pola i lokalne warunki glebowe. Ważną rolę będą też odgrywały stosowane narzędzia
i maszyny, dobór herbicydów
i fungicydów oraz nawożenie
mineralne. Podczas uprawy
zbóż w systemie uprawy konserwującej, większą uwagę
należy przykładać do prawidłowego następstwa roślin
i starannego zbioru przedplonu. Pozostawiana słoma
powinna być dokładne rozdrobniona na krótkie odcinki i równomierne rozrzucona
po powierzchni pola, co jest
jednym z ważniejszych warunków osiągania dobrych
efektów przy stosowaniu tego
systemu uprawy. W systemie
bezpłużnym uprawa konserwująca można być wykonywana w różnych wariantach.
Najczęściej jest wykonane
spulchnianie cało powierzchniowe płytkie lub głębokie
oraz mieszanie roli przy użyciu
różnych narzędzi biernych takich jak kultywatory o zębach
sztywnych lub półsprężystych,
brony talerzowe klasyczne
i kompaktowe, głębosze czy
też maszyny aktywne. Resztki roślinne zostają wówczas
częściowo przykryte i wymieszane z wierzchnią warstwą
roli, a częściowo pozostaną na

powierzchni pola. Siew zbóż
ozimych jest wykonywany
specjalnymi siewnikami do
siewu w mulcz, które w jednym
przejeździe roboczym wykonują uprawę roli, wtórnie ją zagęszczają i wysiewają nasiona.
Rezygnacja z orki i przejście
na uprawę konserwującą pozwala z jednej strony zaoszczędzić na kosztach uprawy
roli, ale z drugiej trzeba się
jednak liczyć się z większymi
nakładami na środki produkcji
- przede wszystkim na pestycydy. Główną zaletą uprawy zbóż
ozimych w systemie bezpłużnym jest oszczędność czasu,
która sprzyja zmniejszaniu nakładów pracy i zużycia paliwa
na wykonanie zabiegów uprawowych. W gospodarstwach
wielkoobszarowych pozwala
to w większym stopniu dotrzymać optymalnych terminów
agrotechnicznych niż w uprawie płużnej. Zmniejszenie
intensywności uprawy roli
i pozostawianie części resztek
pożniwnych na powierzchni
pola ogranicza erozję wietrzną
i parowanie wody. Zwiększeniu
ulega też zawartości substancji
organicznej w glebie, a nawozy
i pestycydy zatrzymywane są
w wierzchniej warstwie gleby
i nie dochodzi do ich nadmiernego wymywania.
Konserwująca uprawa roli
nie zawsze korzystnie wpływa na wzrost i rozwój zbóż
ozimych oraz ich plonowanie.
Prowadzone badania naukowe w kraju jak i za granicą
donoszą o zróżnicowanym
wpływie systemów płużnego
i konserwującej uprawy roli na
plonowanie różnych gatunków
zbóż ozimych. Jest to uzależnione od wielu czynników,
do których między innymi
zaliczane są warunki glebowe, klimatyczne, następstwo
roślin, dobór pestycydów czy
rodzaj zastosowanych maszyn
do uprawy roli i siewu nasion.
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Warto poznać termin „food miles”.
Odległość jaką żywność
musi pokonać od tzw. pola
do stołu określa termin food
miles. To istotny czynnik, który wpływa nie tylko na jakość
produktów spożywczych i ich
wartości odżywcze, ale również na stan środowiska naturalnego. Im dłuższa droga
produktu z miejsca produkcji
do miejsca konsumpcji, tym
większe zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez
transport (emisja szkodliwych
gazów do atmosfery, skażenie wody, hałas). Samochody

osobowe, dostawcze, ciężarówki i autobusy wytwarzają
ponad 70% całkowitej emisji
gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Pozostała część pochodzi głównie
z transportu morskiego i lotniczego. Poza emisją zanieczyszczeń, zwiększa się też zużycie
zasobów, takich jak energia czy
woda, będących nie tylko skutkiem samego transportu ale
także odpowiedniego zabezpieczenia żywności przed zepsuciem, takich jak chłodzenie,
konserwowanie czy obróbka

chemiczna, szczególnie jeśli
odległość do pokonania jest
naprawdę duża.
Cały ten skomplikowany
proces nie pozostaje bez wpływu także na jakość produktu,
który transportowany przez
wiele dni może tracić swoje
wartości odżywcze i witaminy. Ponadto producenci często zbierają owoce i warzywa
zanim zdążą dojrzeć w naturalnym dla siebie środowisku,
aby zapewnić ich odpowiednią
trwałość. Dzięki temu mają one
dłuższy okres przydatności do
spożycia, można je transportować przez dłuższy czas, są bardziej odporne na uszkodzenia
i mogą dłużej leżeć na półkach
sklepowych. Niestety dla nas
konsumentów nie zawsze jest
to korzystne, nie wszystkie niedojrzałe produkty mają szansę
dojrzeć w domu czy sklepie.
W tym celu używa się etylenu, który w sztuczny sposób
przyspiesza ich dojrzewanie.
Zbieranie warzyw i owoców
przed osiągnięciem ich dojrzałości konsumpcyjnej ma
wpływ nie tylko na ich smak,
ale także na wartości odżywcze. Również sposób, w jaki te
produkty są przechowywane
i traktowane w czasie od zbioru

do konsumpcji ma wpływ na
zawartość tych substancji.
Właściwe przechowywanie warzyw i owoców, ale
również ich odpowiedzialny
zakup, są niezwykle istotne
także ze względu na fakt, że są
to produkty wrażliwe - łatwo
się psują i często lądują w naszych koszach. Jak wskazują
badania PROM to właśnie
ta grupa żywności zajmuje
drugie miejsce wśród najczęściej wyrzucanych produktów
w gospodarstwach domowych.
Problem jest poważny ponieważ w Polsce sami konsumenci odpowiadają za 3 mln ton
marnowanej żywności rocznie, a za blisko 2 mln strat
odpowiedzialni są z kolei producenci, przetwórcy, handel
i gastronomia.
Biorąc pod uwagę powyższe
informacje, eksperci IOŚ-PIB
zachęcają by zwracać uwagę na
kraj pochodzenia produktów,
które kupujemy. Oczywiście
nie unikniemy kupowania
produktów importowanych,
ale kiedy na rynku dostępne są
nasze produkty sezonowe, warto wybrać właśnie te. Lokalne
produkty trafiają do sprzedaży
nawet w kilka godzin po zbiorze, przez co zachowują dłużej

świeżość, a my przyczyniamy
się do zmniejszenia ryzyka ich
szybkiego zepsucia. Producenci lokalni to także niewielkie
uprawy, które nie zużywają
takiej ilości wody i energii
jak produkcja masowa. Jednak pamiętajmy, że problem
jest nieco bardziej złożony bo
już np. pomidory uprawiane
w ogrzewanych szklarniach
mogą mieć wyższy ślad węglowy niż pomidory importowane
z cieplejszych krajów - nawet
z dodatkowym transportem.
Być może rozwiązaniem mogłyby być tzw. etykiety klimatyczne na produktach, które
informowałby o całkowitym
śladzie węglowym, po to by
wybierać żywność bardziej
przyjazną środowisku. W Unii
Europejskiej trwają rozmowy
na ten temat, a tymczasem firma Quorn z Wielkiej Brytanii
już w 2020 r. wprowadziła na
rynek produkty z taką etykietą.
Jeśli dysponujemy swoim kawałkiem ziemi, czy to
w postaci działki czy nawet
balkonu, warto uprawiać własne warzywa i owoce.
- Kupując lokalne, sezonowe
produkty, nie tylko wpieramy okolicznych producentów ale przede wszystkim

ograniczamy wiele kosztów
środowiskowych związanych
z transportem i dystrybucją
żywności. Podobnie jeśli
sami wytwarzamy żywność,
hodujemy własne marchewki,
pomidory, truskawki, często
też lepiej nimi gospodarujemy, bo jest nam żal wyrzucić
owoce własnej pracy. Warto
uświadomić sobie, że nasze
codzienne wybory naprawdę
mają znaczenie i każdy z nas
powinien robić, ile tylko może
aby walczyć o przyszłość naszej Planety. I właśnie takimi
małymi krokami każdego dnia
możemy chronić środowisko
i ograniczać nasz negatywny
wpływ na jego stan - podkreśla
dr inż. Krystian Szczepański,
Dyrektor IOŚ-PIB.
Na załączonej do tekstu infografice - przykładowe Food
Miles wybranych produktów.
Jest to szacunkowa kalkulacja,
uwzględniająca jedynie odległość, jaką produkt przebywa
od miejsca produkcji do sklepu. Food miles można sprawdzić za pomocą kalkulatora na
stronie www.foodmiles.com

W podobnej sytuacji znajdują
się firmy wytwarzające sery
pochodzenia roślinnego, na
bazie soi lub orzechów.
“Czy takie nazewnictwo
pomaga konsumentom to
sprawa bardzo dyskusyjna.
Z każdym rokiem rośnie liczba osób zainteresowanych
dietą roślinną - zarówno
na stałe, jak i okazjonalnie. Firmy muszą też brać
pod uwagę osoby z alergiami
pokarmowymi, oraz ograniczające ilość cholesterolu
w diecie z powodów zdrowotnych. Ci wszyscy konsumenci powinni być w stanie
z łatwością znaleźć roślinne
odpowiedniki znanych przez
siebie produktów, bo ich właśnie szukają” - komentuje
Iga Głażewska, dyrektorka
polskiego oddziału Humane Society International
(HSI), największej na świecie

organizacji działającej na
rzecz zwierząt.
Najłatwiej odpowiedzieć
na to pytanie przyglądając się
zmianom na rynku. Jak donosi Research and Markets,
w Wielkiej Brytanii sprzedaż
alternatyw mleka wzrosła
w 2019 o 28,3%, a około
jedna trzecia gospodarstw
domowych w tym kraju kupuje mleka roślinne. Podobnie
wygląda sytuacja w Polsce według analiz Euromonitor,
w 2020 r. wartość sprzedaży
detalicznej roślinnych napojów (bez sprzedaży w gastronomii) wyniosła 82,8 mln zł, co
oznacza wzrost o 21% w relacji
rocznej. Nie jest to zaskakujące, że tak szybkie wzrosty
w ramach całej kategorii produktów będą budziły niepokój
obecnych potentatów.
Te wzrosty są też jasnym
wyrazem woli konsumentów,

którzy nie tylko podpisywali
petycje przeciwko wprowadzeniu poprawki 171, ale przede
wszystkim głosują własnymi
portfelami. Zdaniem Głażewskiej, “producenci wyrobów
mlecznych mogą znaleźć
w tym trendzie również szansę
dla siebie i zamiast zwalczać
konkurencję, otworzyć własne
linie produktów roślinnych.
W Polsce szlaki przetarła już
Bakoma czy WSP <<Społem>>,
które wypuściło na rynek Roślinny Majonez Kielecki”.
Rynek z pewnością będzie
w przyszłości bardziej roślinny. Zarówno konsumenci jak
i firmy muszą się na nim na
nowo odnaleźć i nauczyć się
w nim działać.

Źródło: Solski Communications,
Magdalena Bryksa-Szymańczak
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nierówna walka o rynek

Jakie ograniczenia miała wprowadzać poprawka?
Dzięki zaangażowaniu wielu organizacji pozarządowych
udało się doprowadzić do
zablokowania tzw. poprawki
171 (AM171), projektu przepisów unijnych, które miały wprowadzić daleko idące
ograniczenia w zakresie tego
jak producenci wyrobów roślinnych mogą mówić o swoich produktach. Lobbowanie
za takimi ograniczeniami to
tylko jedno z wielu działań,
które utrudniają życie firmom
zajmującym się produkcją zamienników mięsa i nabiału,
konsumentom szukającym
takich alternatyw, oraz zaburzają funkcjonowanie zdrowej
konkurencji.
Jednym z podstawowych
problemów był bardzo ogólny
język proponowanych przepisów. W swojej najbardziej restrykcyjnej formie mógłby on
oznaczać, że na zamiennikach

produktów odzwierzęcych nie
mogłyby pojawiać się nawet
naukowo potwierdzone porównania śladu węglowego
zamienników i ich odpowiedników pochodzenia zwierzęcego. Część ekspertów ostrzegała
wręcz, że restrykcyjna interpretacja zaproponowanych
przepisów mogłaby doprowadzić do tego, że roślinne odpowiedniki mleka nie mogłyby
być sprzedawane w kartonach
przypominających kartony
mleka, pomimo tego, że takie
opakowania mają również soki
warzywne i owocowe.
Na kostce masła roślinnego
nie mógłby widnieć wizerunek
sprzedawanego w tym opakowaniu produktu, ponieważ
- z oczywistych przyczyn - wyglądałby dokładnie tak samo
jak kostka masła tradycyjnego,
produkowanego na bazie krowiego mleka. Napoje sojowe

czy owsiane nie mogłyby używać wizerunku białego płynu
wlewanego do płatków śniadaniowych, ani “mlecznej”
pianki na kawie, pomimo
tego, że świetnie się sprawdzają zarówno jako dodatek
do śniadań, jak i do kawy najbardziej znany producent
owsianego zastępnika mleka,
Oatly, wszedł przebojem na
rynek, jako produkt ceniony
przez najlepszych baristów.
Obecna decyzja Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego o tym, by nie wprowadzać
kontrowersyjnej poprawki nie
oznacza jednak, że produkty
roślinne i produkty odzwierzęce konkurują obecnie na
rynku na równych zasadach.
Nadal funkcjonuje zakaz
posługiwania się w komunikacji terminem “mleko sojowe”, producenci mogą używać
tylko formy “napój sojowy”.

Źródło: All Hands Agency,
Bartosz Popsuj
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Zmiany w sieci dealerskiej
Fendt-Valtra

Z dniem 10.11.2021. rozpoczynamy współpracę z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia
Rolnictwa Chempest S. A.
jako nowym Autoryzowanym
Partnerem Biznesowym reprezentującym marki Fendt i Valtra. Firma Chempest będzie
działała na terenie woj. małopolskiego, części południowej woj. śląskiego, opolskiego,
południowej części woj. łódzkiego oraz w obszarze dwóch
powiatów południowych woj.
wielkopolskiego.
Jednocześnie z dniem
31.12.2021 podjęto decyzję
o zakończeniu współpracy
z firmami Anderwald Sp. K.
i F.H. Agro Jurek S.C.
Do końca roku obie Firmy
działają jako Autoryzowani
Partnerzy AGCO, zachowując wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów
dystrybucyjnych.
„Firma Chempest zapewni

pełną obsługę klientom marek
Fendt i Valtra w zakresie sprzedaży produktów gotowych,
części zamiennych oraz serwisu w oddziałach w Rudniku,
Jaksicach k/Miechowa i nowopowstającym oddziale w
Kluczborku. Nowe maszyny
marek Fendt i Valtra, sprzedawane przez firmy Anderwald
i Agro Jurek do 31.12.2021, są
objęte pełną gwarancją. Od
01.01.2022 obsługę serwisową,
w tym gwarancyjną, będzie
świadczyła już firma Chempest” – zapewnia Maja Działoszyńska, Manager Distribution
Management Poland.
W ramach rozwoju sieci dealerskiej rozpoczęto z dniem
08.06.2021, współpracę
z firmą Roman Romanowski– Przedsiębiorstwo Romanowski, jako Autoryzowanym
Partnerem Biznesowym AGCO
w zakresie marek Fendt/Valtra.
Firma Romanowski zapewni

pełną obsługę klientów w zakresie sprzedaży produktów
gotowych, serwisu oraz części zamiennych w siedzibie
firmy w Sędławkach w powiecie bartoszyckim. Firma
będzie działała na terenie woj.
warmińsko – mazurskiego
w powiatach: bartoszycki,
mrągowski, kętrzyński, lidzbarski i olsztyński.
Jednocześnie wschodnia
cześć woj. warmińsko – mazurskiego będzie w dalszym
ciągu obsługiwana przez Firmę
Agrotechnik.
„Należy tu jasno podkreślić,
iż nadal kontynuujemy i z sukcesami rozwijamy współpracę
z firmą Agrotechnik Wojciech
Dzięgielewski na terenie województwa podlaskiego, gdzie
powstaną kolejne oddziały z pełną obsługą klienta
w zakresie naszych marek.
Firma Agrotechnik zwiększa
też swoją aktywność na terenach północnej części województwa mazowieckiego,
podlaskiego i południowej
części województwa warmińsko – mazurskiego” zapewnia
Maja Działoszyńska stojąca na
czele budowania sieci dealerskiej Agco w Polsce.
Źródło: AGCO
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowy Dealer marki Case IH
Standardy obsługi klienta w całej branży maszyn
rolniczych w Polsce.

Kierując się filozofią nieustannego, dynamicznego rozwoju
i poprawy jakości usług, marka stawia na ciągłe poszerzanie
swojej sieci Dealerskiej.
Tym razem w szeregi autoryzowanych Dealerów Case
IH wstąpiła firma Agro-Serwis
Dariusz Sobol.
Agro-Serwis, to firma z wieloletnim doświadczeniem,

doskonale znana mieszkańcom województwa podlaskiego.
Wyróżnia się innowacyjnym,
skrupulatnym podejściem do
obsługi każdego klienta, priorytetowo traktując zadowolenie
i satysfakcję z zakupu maszyny. Właściciele firmy rozpoczęli działalność w branży już
w 1997 roku i od tego czasu
uzupełniają swoje portfolio

o największe marki z branży
rolniczej. Od roku 2005 siedziba
spółki znajduje się w Zambrowie
w województwie podlaskim.
Otwarcie oddziałów w Przasnyszu oraz Siedlcach stało się
już tylko formalnością, której
celem, przede wszystkim, był
jeszcze lepszy poziom obsługi
klientów, a także zwiększenie
dostępności serwisu oraz części
zamiennych.
Marka Case IH to jeden
z najszybciej rozwijających
się producentów maszyn rolniczych w Polsce. Pełna lista
autoryzowanych przedstawicieli Case IH pod adresem: https://www.caseih.com/emea/
pl-pl/dealer-locator.
Źródło: CNH Industrial Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Model T700M/1 z wywrotem
na boki.

Pronar rozwija swoją rodzinę przyczep skorupowych.

Tegoroczny sezon przynosi ze sobą premierę dziesiątego modelu, oznaczonego
jako T700M/1. To skorupowy tandem oparty na zawieszeniu z czterema resorami
parabolicznymi, zapewniającymi odpowiedni poziom
bezpieczeństwa i stabilności
maszyny podczas transportu.
Komfort przewozu zdecydowanie podnosi standardowo
montowany amortyzowany
dyszel, a możliwość regulacji wysokości cięgna pozwala na agregowanie maszyny

z ciągnikami licznych marek.
Przy dopuszczalnej masie całkowitej rzędu 24 t, przyczepa pozwala przewieźć prawie
16 ton materiału, którego maksymalna objętość, po zamontowaniu nadstaw może wynieść
aż 35 m3. Dodatkowo doszczelniona i ryglowana tylna klapa
jest otwierana oraz zamykana
hydraulicznie, podobnie jak
wspomniane już klapy boczne. Znajdują się one po prawej stronie maszyny, na którą
standardowo można wywrócić skrzynię ładunkową pod

kątem 35˚. Z kolei możliwość
zamontowania kierowanej
biernie osi skrętnej znacznie
podnosi możliwości manewrowania przyczepą. Można
w niej również opcjonalnie
zamontować dwuprzewodową instalację pneumatyczną
z automatycznym regulatorem
siły hamowania (ALB).
Jednym z pierwszych posiadaczy T700M/1 w Polsce jest
Waldemar Rynans z miejscowości Boćki (woj. podlaskie).
Gospodaruje na 90 ha z nastawieniem na produkcję mleczną oraz uprawę zbóż, w tym
kukurydzy i rzepaku.
Jak podkreśla gospodarz,
przyczepa będzie „miała co
robić” niemal każdego dnia
roku. Od transportu zboża czy
kukurydzy na kiszonkę, aż po
jesienny obornik. Przyda się
również do przewozu ziemi
w pracach budowlanych, które
właściciel rozpoczyna w związku z rozwojem gospodarstwa.
Źródło: Pronar
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Przygotowanie ciągnika
do siewu zbóż

Przegląd smarowania, hydrauliki i odpowiednie
ustawienia GPS.
Koniec sierpnia to okres,
kiedy żniwa zbożowe dobiegają końca i rozpoczyna się
czas siewu. Eksperci CLAAS
radzą, na co należy zwrócić
uwagę oraz jak przygotować
ciągnik z siewnikiem, aby siew
odbył się bez kłopotów.
Regularne serwisowanie maszyny w ciągu roku pozwala
uniknąć wielu nieprzyjemnych
niespodzianek. „Awaria zawsze ma prawo się zdarzyć,
jednak właściciel regularnie
serwisujący ciągnik zna jego
stan techniczny i ma możliwość zapobiegania wielu usterkom. Czasem może być nawet
świadomy tego, kiedy awaria
wystąpi” – zauważa Michał
Adamczak, ekspert CLAAS.
Maszyny, których historia serwisowa jest zaniedbana lub
mniej znana, należy skierować
do serwisu w celu wykonania

przeglądu. „Oczywiście jeśli
operator ma wolny czas oraz
potrzebne narzędzia i wiedzę,
może samodzielnie spróbować
wykonać czynności i przygotować maszynę do sezonu” –
dodaje Adamczak.
Podstawowe czynności
O ciągnik należy dbać cały
czas – trzeba pilnować czystości filtrów, ich wymiany oraz
nie przekraczać interwałów
wymiany oleju. „Poza sprawdzeniem stanu warto też ocenić
wizualnie, czy nie ma wycieków z wyżej wymienionych
podzespołów, jak również
z przedniej osi, tylnych zwolnic
i innych elementów instalacji
hydraulicznej” – doradza Michał Adamczak. „Następnie
powinniśmy sprawdzić czystość filtrów kabiny oraz samego siewnika” – wspomina
ekspert.

x

____________________________________
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Punkt B

Przesunięcie = x/2

Punkt A

Schemat wyliczenia
przesunięcia
Warto także zwrócić uwagę
na elementy, które często uznawane są za oczywiste, takie
jak: wszystkie elektroniczne
funkcje ciągnika (zwłaszcza w nowszych modelach),
działanie oświetlenia, układu
hamulcowego, układu kierowniczego, przekładni czy nawet
c.d. art. na str. 15

14 R E L A K S

Ziemniaki to nie
tylko frytki
Małe co nieco z ziemniaków.

W jadłospisie młodych ludzi królują dania fast food,
a ziemniaki kojarzą im się
głównie z frytkami i chipsami, a przecież można z nich
wyczarować o wiele więcej dań.
Posiadają one cenne właściwości, jednak podawane z tłustymi i wysokokalorycznymi
dodatkami mogą je utracić.
Zdaniem Agnieszki Piskały-Topczewskiej, specjalistki ds.
żywienia i ekspertki IV edycji
kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ziemniaki czy kartofle?
Wybierz, smakuj i jedz”, traci
na tym wizerunek ziemniaka,
który może być idealnym przysmakiem młodego pokolenia,
promującym zdrowe odżywianie w nowoczesnej formie.
- Wiele osób, zwłaszcza
w młodym wieku, rezygnuje
z delikatnego smaku ziemniaka
zamieniając go na kaloryczne,
przetworzone produkty – frytki, chipsy. Wcale nie trzeba rezygnować z tych przysmaków
– wystarczy samodzielnie przygotować je w domu za pomocą
odpowiedniej techniki. W ten
sposób można wykorzystać
cenne właściwości ziemniaka,
a jednocześnie przekonać się, jak
wyjątkowy smak może mieć to
warzywo bez kalorycznych dodatków – podkreśla Agnieszka
Piskała-Topczewska, specjalista
ds. żywienia i ekspertka IV edycji
kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ziemniaki czy kartofle?
Wybierz, smakuj i jedz”.
Ziemniaki to popularne warzywo w polskiej kuchni i powszechnie lubiane pod postacią
klasycznych frytek. Jeśli przygotowujemy je sami w domu
np. smażymy na oleju tylko raz
bądź pieczemy je w piekarniku z niewielką ilością tłuszczu
i soli, mogą gościć na naszych
stołach znacznie częściej. Jednak
potraw z ziemniaków jest bardzo wiele i warto przekonywać
do nich młodsze pokolenie. Na
szczęście polska kuchnia może
być dużą inspiracją do różnych
wariacji na temat kartofla.
- Zwykłe kopytka można zrobić w innej, równie atrakcyjnej nie tylko smakowo wersji,

przygotowując z nich tzw.
kolorowe kluski, które swoim
wyglądem zachęcą do jedzenia
każdego fana dobrego jedzenia.
Ich przygotowanie jest bardzo
proste. Wystarczy sporządzoną
masę podzielić na trzy części.
Do każdej z nich dodać inny
sok (marchewkowy, sok z buraków i sok ze szpinaku). Kopytka
po ugotowaniu będą miały intensywny kolor pomarańczowy,
czerwony i zielony. Taka forma
dań pomaga w smaczny i zdrowy sposób przemycić w diecie
domowników inne wartościowe posiłki - mówi Agnieszka
Piskała-Topczewska.
Osobom lubiącym charakterystyczny smak przypieczonych ziemniaków zasmakuje
fritatta, czyli hiszpański omlet
w polskim wydaniu. Głównym
jego składnikiem są ziemniaki,
a także wartościowe jajka oraz
kolorowe warzywa. Pożywny
omlet z pewnością doda każdemu energii do działania.
W rodzimej kuchni znajduje się
także wiele receptur na pierogi
z nadzieniem przygotowywanym na bazie ziemniaków, np.
ruskie (z gotowanych ziemniaków połączonych z serem białym) czy szlacheckie (nadzienie
z boczku i przesmażonych na
patelni startych surowych ziemniaków). Takie pierogi będą rozkoszą dla podniebienia.
Istnieje mnóstwo przepisów
na domowe, zdrowe przekąski
z ziemniaków – gofry, chipsy,
mini pizzerinki czy kruche
paluszki, które każdego zadowolą. Można poszukać ciekawych przepisów kulinarnych
i wspólnie z domownikami
przygotować posiłki z kartofli, wzbogacając je sezonowymi
przyprawami i ziołami. Warto
zachęcać młode pokolenie do
zgłębiania historii potraw i poznawania różnych ciekawostek,
np. dlaczego w niektórych częściach Polski kluski z surowych
ziemniaków nazywają się kładzione, w innej części – żelazne,
a gdzie indziej… szare.
- Kuchnia to strefa spotkań
wielu pokoleń i doskonałe
miejsce do przygotowywania
wspólnych posiłków oraz poznawania i fascynowania się
kulinarnym światem smaków oraz zapachów. Bywanie w kuchni wzmacnia więź
z najbliższymi oraz rodzi u osób
wkraczających w dorosłe życie,
pasję do gotowania i otwartość
na kulinarne eksperymentowanie - dodaje ekspertka.
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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 znajduje się na stronie
internetowej: www.ziemniakiczykartofle.com.pl oraz profilu
na Facebooku: www.facebook.
com/ziemniakiczykartofle
Źródło: ITBC Communication,
Monika Górka
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Fot. 1. Kontrola poziomu i jakości oleju

Fot. 2. Siew AXION 900
samego podnośnika. W okresie
siewów nie bez znaczenia jest
dbanie o czystość maszyny:
począwszy od chłodnic, które
pozwalają utrzymać poprawną temperaturę, poprzez szyby kabiny, mające wpływ na
bezpieczeństwo, aż po podwozie, co łączy oba aspekty
wskazane powyżej. Podczepiając ciągnik do siewnika,
powinniśmy mieć pewność,
że maszyny są poprawnie połączone. „Nie zapominajmy
o sprawdzeniu elementów
TUZ ciągnika, stopnia zużycia
sworzni i tulei, kul oraz haków,
miejsc połączeń siłownika” –
wymienia Krzysztof Gomolla
z CLAAS Polska. Sprzęganie
siewników poprzez zaczep –
czy to transportowy, czy też
polowy – należy wykonać starannie i w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości
trzeba bezwzględnie wymienić
uszkodzone elementy.
Nierzadko podczas postoju
siewnika od ostatniego siewu
we wtyczkach pojawia się korozja styków elektrycznych,
co może skutecznie wyeliminować poprawny przepływ
prądu, a co za tym idzie – zasilanie, sterowanie, kontrolę
bądź regulację ilości wysiewanego materiału. Instalację elektryczną należy przejrzeć pod
kątem uszkodzeń zewnętrznych przewodów.
Pneumatyka – ważna rzecz
Większość siewników to
siewniki pneumatyczne. Do
właściwego działania potrzebują one dużych ilości
powietrza generowanych
przez wentylator, który
z kolei jest napędzany przez
układ hydrauliczny ciągnika
(rzadziej przez wałek WOM).
Dlatego podstawową rzeczą,
jaką powinniśmy sprawdzić

w ciągniku, jest poziom oleju
hydraulicznego oraz stan jego
filtra. Wszelkie niedociągnięcia
w tym zakresie mogą spowodować problemy z utrzymaniem
właściwych obrotów wentylatora, przegrzewanie się oleju
w układzie hydraulicznym,
a także to, że ciągnik będzie
musiał pracować na zwiększonych obrotach, aby utrzymać
właściwe ciśnienie oleju. Z tyłu
ciągnika warto sprawdzić, czy
nie ma wycieków z szybkozłączy oraz czy ciśnienie powietrza w kołach jest właściwie
dobrane i równe po obydwu
stronach maszyny.
Istotnym zagadnieniem
związanym ze sprzężeniem ciągnika z siewnikiem jest właściwe ustawienie znaczników oraz
kontrola luzów w trzypunktowym układzie zawieszenia.
W ciągnikach wyposażonych
w systemy jazdy automatycznej GPS PILOT należy przed
rozpoczęciem siewu wykonać
krótką kalibrację, aby sprawdzić, czy ciągnik z siewnikiem
poruszają się po właściwych
ścieżkach. Jak możemy to zrobić? Zaczynamy od ciągnika
– upewniamy się, że terminal
odbiera sygnał korekcyjny, np.
RTK NET. Siew zbóż z korektą EGNOS jest mało wydajny
i będzie narażał na duże straty
z powodu omijaków oraz nakładek. Należy więc sprawdzić, czy
została wykupiona licencja –
np. systemu ASG-EUPOS – i czy
okres jej trwania wystarczy na
czas siewów. W przypadku ASG-EUPOS zamawianie licencji
i wnoszenie opłat jest zautomatyzowane – potrzebujemy
zaledwie 10 minut, by cieszyć
się dokładnością RTK 2–3 cm.
Druga kwestia to sprawdzenie
karty SIM i jej ewentualne
doładowanie. Przed spięciem

ciągnika z siewnikiem polecamy wykonać próbny przejazd
linią A = B w dwie strony i skontrolować, czy ciągnik porusza
się dokładnie po tych samych
śladach – maksymalne odchylenie powinno wynosić 2–3 cm.
Jeżeli jest ono większe, należy
przeprowadzić powtórną kalibrację systemu jazdy automatycznej oraz upewnić się,
czy wymiary ciągnika podane
w kalibracji są prawidłowe. Po
spięciu ciągnika z siewnikiem
i kontroli luzów wprowadzamy
szerokość roboczą siewnika,
w siewnikach redlicowych
mnożymy ilość redlic razy szerokość międzyrzędzia i wynik
wprowadzamy jako szerokość
roboczą. Następnie wykonujemy próbny przejazd po linii
A = B. Nie ma znaczenia czy
siewnik jest zawieszany, czy
zaczepiany. W zdecydowanej
większości tego typu maszyn
ślady przejazdu siewnika na
zadanej głębokości roboczej powinny się pokrywać. W części
siewników, głównie tych wyposażonych dodatkowo w sekcję
talerzową, dochodzi do tzw.
uciągu bocznego. W takim
przypadku podczas kontrolnego przejazdu po linii A = B
ślady przejazdu ciągnika będą
się pokrywać, ale ślady siewnika już nie. W tej sytuacji należy
zmierzyć wartość różnicy [X]
(patrz schemat), podzielić ją na
pół i wynik wprowadzić w ustawieniach geometrii maszyny
jako przesunięcie w prawo/
lewo. Na koniec wykonujemy
trzy krótkie próbne przejazdy
po linii A = B w sekwencji:
wjeżdżamy w pierwszy ślad,
zawracamy, omijamy jeden
przejazd, wjeżdżamy w trzeci
ślad, znów zawracamy i wjeżdżamy w środek drugim śladem. Jeżeli przejazdy ciągnika
z siewnikiem są równe, można
przystąpić do siewu.
Proces przygotowania ciągnika oraz systemu GPS nie jest
skomplikowany, a na pewno
pozwoli wyeliminować błędy
oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii podczas siewu.
Każda nakładka, omijak lub
niewłaściwa szerokość robocza
siewnika będą powodowały,
że ścieżki technologiczne nie
będą w równych zadanych odległościach od siebie, przez co
każdy wjazd opryskiwaczem/
rozsiewaczem będzie generował niepotrzebne straty. Warto
więc pomyśleć o właściwym
przygotowaniu sprzętu do sezonu siewów zbóż. U każdego
dealera CLAAS specjalista rolnictwa precyzyjnego pomoże
uruchomić system GPS PILOT
i wytłumaczy, jak prawidłowo
ustawić go z siewnikiem.
Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Przedsmak 2022.

Im wcześniej, tym korzystniej.
Skorzystaj ze wszystkich benefitów oferty
Przedsmak:
–
–
–
–
–

Rabat do 7% wartości maszyny1
Finansowanie 0% do 5 lat2
Kontrola pożniwna za 1 zł3
Rabat 50% na pakiety wyposażenia4
CLAAS Crop View do kombajnów za 1 zł5.

przedsmak.pl
Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1.
kodeksu cywilnego.
1
Rabat dotyczy płatności w miesiącach: wrzesień 7%, październik 6%, listopad 5%, grudzień 4%.
2
Finansowanie 0% do 5 lat przy określonym wkładzie własnym klienta z uwzględnieniem możliwości
finansowania VAT do 4 miesięcy. Dotyczy nowych kombajnów, sieczkarni, pras wielkogabarytowych
CLAAS. W przypadku tego finansowania opłata manipulacyjna wynosi 1% wartości netto maszyny.
Pierwsza rata płatna w sierpniu 2022. Niniejsza propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny,
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i jest adresowana wyłącznie
do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną
WIBOR 1M 0,18%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota
rat, może ulec zmianie. Promocja ważna jest do 31.12.2021 roku. Warunkiem zawarcia umowy
finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez
CLAAS Financial Services SAS.
3
Dotyczy maszyn CLAAS zakupionych w ofercie Przedsmak. Kontrola pożniwna musi zostać
wykonana u autoryzowanego Dealera CLAAS do 31.12.2022.
4
Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu maszyny CLAAS.
5
Roczny bezpłatny dostęp do modułu CLAAS Crop View w oprogramowaniu 365FarmNet wiąże
się z wdrożeniem oprogramowania przez zespół 365FarmNet Polska – pełna usługa obejmuje
założenie darmowego konta, wprowadzanie pól i udostępnienia modułu CLAAS Crop View
na koncie użytkownika.
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz w regulaminie.
Oferta ważna do 31.12.2021.
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