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„Niebieska rewolucja – azot prosto z powietrza”

Firma PUH „Chemirol” 
sp. z o.o. zorganizowała 
konferencję prasową, pt. 
„Niebieska rewolucja – 
azot prosto z powietrza”. 
Głównym celem spotkania, 
było omówienie innowacyj-
nej technologii dostarcza-
nia azotu z powietrza oraz 
przedstawienie i prezentacja 
produktu BlueN®. Ten wy-
jątkowy preparat jest od-
powiedzią na dynamicznie 
zmieniającą się sytuację na 
rynku nawozowym oraz re-
gulacje prawne zmierzające 
w kierunku wprowadzenia 
Zielonego Ładu.

W pierwszej części spotka-
nia została przedstawiona 
historia Grupy Chemirol 
oraz dostępny asortyment 
na polskim rynku. Zwróco-
no uwagę dziennikarzy na 
fakt, że PUH „Chemirol” sp. 
z o.o. każdego dnia inwestu-
je w rozwój doradztwa oraz 
dostarcza kompleksowe roz-
wiązania polskim rolnikom. 
Spółka konsekwentnie roz-
wija i umacnia współpracę 
z uczelniami wyższymi oraz 
jednostkami badawczymi. 
Gromadzi również potencjał 
wiedzy oraz doświadczenia, 

a co najważniejsze dba o naj-
wyższy poziom fachowości 
doradztwa.

W dalszej części konferen-
cji Dyrektor Działu Wiedzy 
i Rozwoju – Pan Krzysztof 
Bzdęga wraz z dr Rafałem 
Sobieszczańskim przedsta-
wili program autorskich re-
komendacji, pozwalających 
maksymalizować jakość 
i wielkość plonu „Idę po re-
kord”, który kierowany jest 
do rolników uprawiających: 
zboża, rzepak, kukurydzę, 
a także buraki cukrowe. Pro-
gram ten umożliwia polskim 
rolnikom dostęp do autor-
skich metod, opracowanych 
przez ekspertów PUH “Che-
mirol” sp. z o.o.. Umożliwia 
on maksymalizację produk-
cji rolnej w obszarze upraw, 
które stanowią największy 
udział w strukturze zasie-
wów w kraju.

Następnie głos zabrał 
Marketing Manager Corteva 
Agriscience Poland - Pan Łu-
kasz Wieczorek. W swoim 
przemówieniu poinformo-
wał, że firma Corteva Agri-
science Poland wraz z PUH 
“Chemirol” sp. z o.o. nawią-
zała ścisłą współpracę, przy 

wprowadzaniu produktu 
BlueN ® na polski rynek.

– Dlaczego wybraliśmy 
PUH „Chemirol” sp. z o.o.? 
Przy wprowadzeniu na rynek 
tak ważnej nowości potrzebny 
jest partner, który ma podob-
ną wizję przyszłości rolnic-
twa, co Corteva. BlueN® jest 
przede wszystkim zmianą fi-
lozofii nawożenia i przyszło-
ści rolnictwa. Ten produkt 
potrzebuje partnera, który 
jest w stanie sprostać dyna-
mice rynku – mówił podczas 
konferencji Łukasz Wieczorek

Ostatnią prelekcję wy-
głosił dr inż. Marek Reich, 
który zaprezentował dzia-
łanie produktu BlueN®. 
Podkreślił, że preparat jest 
innowacją na polskim ryn-
ku rolniczym i odpowiedzią 
na współczesne problemy 
rolnictwa.

– Na czym polega wyjątko-
wość tego produktu? BlueN® 
dzięki unikatowym bakte-
riom Methylobacterium 
symbioticum SB0023/3 T 
w odróżnieniu od innych 
bakterii azotowych, asymi-
luje azot przez liście. Bakte-
rie wnikają do rośliny przez 
aparaty szparkowe i szybko 

kolonizują części nadziem-
ne, przemieszczając się wraz 
z metabolitami fotosyntezy. 
Źródłem energii do rozwoju 
bakterii jest metanol, który 
rośliny wydzielają podczas 
intensywnego wzrostu. 
Asymilacja azotu z po-
wietrza odbywa się głów-
nie w liściach przy użyciu 
kompleksu enzymatycznego 
nitrogenazy. W ten sposób 
bakterie Methylobacterium 
symbioticum SB0023/3 T 
dostarczają azot amonowy, 
który jest wykorzystywany 
przez roślinę do syntezy ami-
nokwasów. Produkcja azotu 
amonowego przez Methylo-
bacterium zachodzi przez 
cały okres wzrostu rośliny, 
niezależnie od ilości azotu 
dostępnego w glebie. Wyniki 
doświadczeń potwierdzają, 
że BlueN® dostarcza średnio 
56 kg N/ha w uprawie psze-
nicy i aż 76 kg N/ha w upra-
wie kukurydzy – powiedział 
Marek Reich.

Produkt BlueN® pozwala 
na utrzymanie potencjału 
plonowania przy mniejszej 
dostępności azotu w glebie 
lub zwiększenie plonu przy 
pełnej dostępności azotu 

mineralnego. Produkt zo-
stał zarejestrowany nie tyl-
ko w uprawach rolniczych 
(zboża, rzepak, kukurydza, 
burak cukrowy, ziemniak, 
słonecznik, sorgo, soja 
i inne rośliny motylkowe, 
łąki i pastwiska), ale także 
w warzywniczych (burak 
ćwikłowy, czosnek, kar-
czoch, seler, brokuł, cebu-
la biała, kapusta, kalafior, 
endywia, biały i zielony 
szparag, szpinak, groch, bób, 
koper, sałata, melon, por, 
rzodkiew, arbuz, marchew, 
bakłażan, cukinia, ogórek, 
papryka, pomidor) oraz sa-
downiczych (jabłoń, grusza, 
truskawka, wiśnia, czere-
śnia, śliwa, brzoskwinia, 
morela, orzechy, winorośl).

BlueN® jest dostosowany 
do wymagań nowoczesnej 
praktyki rolniczej. Jest ela-
styczny i łatwy w stosowaniu 
oraz przechowywaniu, moż-
na go używać w wielu rodza-
jach upraw, a także mieszać 
z innymi środkami ochro-
ny roślin, oszczędzając na 
kosztach eksploatacyjnych 
wykonywanych zabiegów.

Produkt będzie można 
kupić w opakowaniach 
3 kilogramowych zarów-
no w punktach handlowych 
PUH “Chemirol” sp. z o.o. 
oraz u doradców. Dostępny 
będzie również u partnerów 
handlowych PUH „Chemi-
rol” sp. z o.o..

BlueN® jest tylko po-
twierdzeniem tego, jak 
PUH „Chemirol” sp. z o.o. 
wychodzi naprzeciw aktual-
nym wyzwaniom, z jakimi 
spotyka się rolnictwo w dzi-
siejszych czasach. Produkt 
doskonale wpisuje się w za-
łożenia Zielonego Ładu i co 
ważne dla rolników, azot po-
zyskany dzięki bakteriom 
nie będzie uwzględniany 
w bilansie nawożenia azo-
towego. Wprowadzenie 
BlueN® do asortymentu 
spółki Chemirol, to kolejny 
krok w konsekwentnie reali-
zowanej strategii działania.

Źródło: Chemirol
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Alternatywne rozwiązania w nawożeniu azotem.
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Wielka Loteria 
CHWASTOX®

Wielka loteria dla rolników, 
organizowana przez polskiego 
producenta środków ochro-
ny roślin – CIECH Sarzyna. 
Aby wziąć udział w promocji, 
wystarczy kupić przynajmniej 
jedno opakowanie produktu 
(o dowolnej pojemności) z ro-
dziny marki CHWASTOX® do 
użytku profesjonalnego, bio-
rącego udział w loterii, i za-
rejestrować specjalny kod na 
stronie www.loteriachwastox.
pl lub zgłosić go SMS-em. Do 
zdobycia jest ponad dwa ty-
siące nagród, w tym główna 
– 20 tysięcy złotych. Loteria 
trwa do 31 maja br.

Losowanie nagrody głównej 

w wysokości 20 tysięcy zło-
tych odbędzie się 2 czerwca 
2022 roku i wezmą w nim 
udział wszystkie zgłoszenia 
zarejestrowane od 1 marca do 
31 maja. W tym roku, przez 
cały czas trwania loterii, każdy 
uczestnik ma również szansę 
na nagrody natychmiastowe 
w postaci atrakcyjnych gadże-
tów czy preparatu Halvetic – 
wystarczy zdrapać e-zdrapkę 
dostępną na stronie wydarze-
nia lub wysłać zgłoszenie SMS-
-em. Na łut szczęścia mogą 
również liczyć partnerzy han-
dlowi, dystrybuujący produk-
ty marki CHWASTOX®. Dla 
punktu sprzedaży, w którym 

zakupu promocyjnego dokona 
zwycięzca nagrody głównej, 
przewidziano wygraną w wy-
sokości 2 tysięcy złotych.

Wszystkie produkty z rodzi-
ny CHWASTOX® łączy jedna 
wspólna cecha. Są oparte na 
substancjach należących do 
syntetycznych auksyn. Ozna-
cza to szybkość działania, 
bezpieczeństwo dla rośliny 
uprawnej i dla roślin upra-
wianych następczo oraz niskie 
ryzyko powstania odporności.

Więcej informacji na stro-
nach: www.loteriachwastox.pl 
oraz www.ciechagro.pl/loteria.

Źródło:Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dwa tysiące nagród od CIECH Sarzyna.

Idea4Azoty 2030

Grupa Azoty startuje z od-
świeżoną formułą programu 
Idea4Azoty, którego celem 
jest nawiązanie współpracy 
pomiędzy Grupą, a podmio-
tami oferującymi innowacyjne 
rozwiązania dla przemysłu. 
Projekt adresowany jest do 
środowisk akademickich, ba-
dawczych i start-upów. Po za-
kwalifikowaniu do Idea4Azoty, 
uczestnicy programu będą 
mieć możliwość  wypracowa-
nia - wspólnie z przedstawicie-
lami Grupy - innowacyjnych 
rozwiązań, gotowych do wdro-
żenia w spółce. Zgłoszenia do 

programu przyjmowane są do 
15 kwietnia br. za pośrednic-
twem strony idea4azoty.gru-
paazoty.com.

Kwalifikacja do programu 
jest 4-etapowa: ocena formalna 
zgłoszeń, ocena merytoryczna, 
wywiady z uczestnikami, a na-
stępnie decyzja o wyborze pro-
jektów przyjętych do realizacji 
przez zespół ekspertów. Uczest-
nicy, którzy zakwalifikują się do 
programu mogą liczyć na wspar-
cie finansowe, infrastrukturalne, 
wdrożeniowe i mentoringowe.

Informacje na temat progra-
mu Idea4Azoty są na bieżąco 

aktualizowane na stronie ide-
a4azoty.grupaazoty.com oraz 
za pośrednictwem social media 
Grupy Azoty.

Obsługę organizacyjną 
Programu Idea4Azoty oraz 
zaplecze infrastrukturalne 
i doradcze dla uczestników, 
zapewnia Centrum Badawczo-
-Rozwojowe Grupy Azoty S.A. 
Uczestnikami programu mogą 
być także konsorcja składające 
się z dwóch lub większej liczby 
podmiotów.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kolejna odsłona programu akceleracyjnego.

Certis Belchim B.V.

Mitsui and Co., Ltd. ogłosiło 
finalizację ostatecznej umowy, 
na mocy której zostanie powo-
łana nowa spółka, powstała 
z połączenia europejskiej spółki 
zależnej Certis Europe z nie-
dawno nabytym Belchim Crop 
Protection. Nowa firma nosi 
nazwę Certis Belchim B.V.

Wszyscy akcjonariusze do-
tychczasowych spółek będą na-
dal obecni jako akcjonariusze 
Certis Belchim B.V. Szczegóły 
udziału akcjonariatu w nowej 
spółce są następujące: Mitsui 
AgriScience International S.A. 
(67%); Ishihara Sangyo Kaisha 
Ltd. (15%); Nippon Soda (10%); 

Mitsui Chemicals Agro Inc. 
(6%); and Kumiai Chemical 
Industry Co. Ltd. (2%).

Mark Waltham, obecnie dy-
rektor generalny zarówno Cer-
tis Europe, jak i Belchim Crop 
Protection, zostaje mianowany 
dyrektorem generalnym Certis 
Belchim B.V., która zachowa biu-
ra i funkcje w Utrechcie w Ho-
landii i Londerzeel w Belgii.

Certis Belchim B.V. łączy 
mocne strony dwóch dobrze 
ugruntowanych firm, tworząc 
nową siłę w ochronie roślin 
z mocnymi fundamentami 
w Europie, dynamicznymi 
i rozwijającymi się platformami 

w Ameryce Północnej oraz 
rozszerzającymi się możliwo-
ściami z partnerami w Afryce, 
Ameryce Południowej i Azji. 
Certis Belchim B.V. opiera się 
na szerokim i innowacyjnym 
portfolio produktów opartych 
na japońskich badaniach i roz-
woju; nabytych i samodziel-
nie opracowanych produktach 
własnych; produktach grupy 
Mitsui AgriScience; dostawcach 
strategicznych; oraz szerokiej 
i wiodącej na rynku gamie pro-
duktów biologicznych.

Źródło: Belchim, Ewelina Zych
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa siła w ochronie roślin.

Internetowy obrót lekami dla 
zwierząt

28 stycznia 2022 roku we-
szło w życie rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/6 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie 
weterynaryjnych produktów 
leczniczych i uchylające dy-
rektywę 2001/82/WE. Jednym 
z aspektów rozporządzenia jest 
regulacja na terenie Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
dostępności leków dla zwierząt 
poprzez sprzedaż online.

Podmioty uprawnione do 
dostarczania weterynaryjnych 
produktów leczniczych zgod-
nie z art. 103 rozporządzenia 
(UE) 2019/6 mogą oferować 
takie produkty w sprzedaży 
na odległość pod pewnymi 
warunkami. Komisja Euro-
pejska zaproponowała projekt 
wspólnego logo, które pozwoli 
użytkownikom zweryfikować 
dostawcę i bezpiecznie zakupić 
dany produkt leczniczy.

Regulacje dotyczą m.in. 
kwestii dystrybucji leków we-
terynaryjnych wydawanych 
bez recepty. Przepisy będą 
zezwalały między innymi 
na internetowy obrót lekami 
OTC, które są przeznaczone 

dla zwierząt, co do tej pory 
było w Polsce niedozwolone.

— W 2020 roku w polskich 
domach mieszkało ponad 
17 000 000 zwierząt domo-
wych. Uregulowanie kwestii 
dostępu do leków weteryna-
ryjnych poprzez kanał sprze-
daży online, nie tylko na 
kanwie prawa unijnego, ale 
także poprzez odpowiednie 
doprecyzowanie polskich 
przepisów, pozwoli milionom 
właścicieli zwierząt szybciej 
reagować i skuteczniej leczyć 
znajdujące się pod ich opieką 
zwierzęta – mówi Radosław 
Knap, sekretarz generalny 
stowarzyszenia POLPROWET, 
skupiającego producentów le-
ków weterynaryjnych.

Zamieszczone na stronie 
sprzedawcy logo, powinno 
zawierać także hiperłącze 
do wykazu sprzedawców 
detalicznych uprawnionych 
do oferowania weterynaryj-
nych produktów leczniczych 
w sprzedaży na odległość, 
znajdującego się na stronie 
internetowej właściwego or-
ganu danego państwa człon-
kowskiego. W Polsce jednak 

wciąż trwają prace nad nową 
ustawą okołorozporządze-
niową, która między innymi 
będzie regulowała powstanie 
takiej listy.

– Przekierowanie do rzą-
dowej strony www. z listą 
podmiotów będzie konieczne 
w przypadku sprzedaży przez 
Internet leków OTC dla zwie-
rząt, niewiadomą pozostaje 
nadal kwestia obrotu w kanale 
online leków recepturowych. 
Możliwość taka jest zależna 
od ustawodawcy danego kraju 
członkowskiego. W przypad-
ku Polski nie znamy jeszcze 
kierunku, jaki Ministerstwo 
Zdrowia obierze w tej materii – 
podsumowuje Radosław Knap.

Pełna treść rozporządze-
nia znajduje się w poniż-
szym linku:

ht t p s : //eu r- l ex .eu ro -
pa.eu/ legal- content /PL/
TXT/?ur i=ur i ser v%3A-
OJ.L_.2021.387.01.0133.01.
POL&toc=OJ%3AL%3A202
1%3A387%3ATOC

Źródło: POLPROWET
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Logo dla certyfikacji sprzedaży leków 
weterynaryjnych online.

Nowy Dyrektor IOR – PIB

Z dniem 28 marca 2022 roku 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Henryk Kowalczyk powo-
łał dr. hab. Romana Kierzka, 
prof. IOR – PIB, na stanowisko 
Dyrektora Instytutu Ochrony 
Roślin – Państwowego Insty-
tutu Badawczego w Poznaniu.

Dr hab. Roman Kierzek obej-
muje tę funkcję po półrocz-
nym pełnieniu obowiązków 
Dyrektora IOR – PIB.

Dr hab. Roman Kierzek, 
prof. IOR – PIB, przez cztery 
lata pełnił funkcję zastępcy 
Dyrektora IOR – PIB do spraw 
naukowo-badawczych, we 
wrześniu 2021 roku został 
powołany na p.o. Dyrektora 
Instytutu Ochrony Roślin – 
PIB. Wcześniej zajmował sta-
nowisko kierownika Zakładu 
Herbologii i Techniki Ochrony 
Roślin. 

– Ostatnie pół roku było 
czasem wytężonej pracy, ale 
również obserwacji i analizy, 
w jakim kierunku powinien 
zmierzać Instytut Ochrony 
Roślin – PIB, jakie aspekty 
jego działalności powinny 
być szczególnie rozwijane, na 
przykład w kontekście strategii 
Europejskiego Zielonego Ładu. 
Polskie rolnictwo musi radzić 
sobie z wieloma wyzwaniami, 
począwszy od zmian legisla-
cyjnych, poprzez klimatycz-
ne, na sytuacji geopolitycznej 
skończywszy. W każdym z tych 
aspektów ochrona roślin i wią-
żące się z nią zapewnienie żyw-
ności społeczeństwu, stają się 
coraz ważniejszym czynnikiem 
w kształtowaniu społecznego 
dobrobytu. I na opracowaniu 
rozwiązań, które będą od-
powiedzią na te wyzwania, 

będziemy się w najbliższym 
czasie koncentrować – wyja-
śnia dr hab. Roman Kierzek, 
prof. IOR – PIB, Dyrektor 
Instytutu Ochrony Roślin – 
Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Poznaniu.

Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB, Dyrektorem 
Instytutu Ochrony Roślin – PIB.
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Udany rok dla marki Halvetic

Halvetic 180 SL to środek 
ochrony roślin przed chwasta-
mi, który powstał w oparciu 
o innowacyjną technologię 
BGT („Better Glyphosate 
Technology”), zarejestrowa-
ną w Polsce przez CIECH Sa-
rzyna w lutym ubiegłego roku. 
Pozwala ona na utrzymanie 
dotychczasowej skuteczno-
ści produktu przy obniżeniu 
dawki substancji aktywnej na 
hektar o połowę w porówna-
niu do istniejącego standardu 
rynkowego. To przełom na 
światowym rynku formula-
cji glifosatu, a jednocześnie 
odpowiedź Grupy CIECH na 
wyzwania związane z trans-
formacją rolnictwa w kierun-
ku bardziej zrównoważonym. 
Efektywność innowacyjnej 
technologii BGT potwierdzają 
liczne badania – przeprowa-
dzone zarówno w warunkach 
polskich, jak i europejskich.

- Halvetic został bardzo 
dobrze przyjęty przez rynek, 
o czym świadczą zarówno sy-
gnały od klientów, jak i twarde 
dane liczbowe. Aktualnie trwa-
ją procesy rejestracyjne pro-
duktu poza granicami Polski, 
które mamy rozpisane na kilka 
następnych lat. W ekspansji na 
rynku krajowym, a także za-
granicznym, wspomóc ma nas 
właśnie opracowywana, nowa, 
bardziej wydajna technologia 
produkcji – mówi Wojciech 
Babski, Prezes Zarządu CIECH 

Sarzyna i szef biznesu AGRO 
w Grupie CIECH.

Projekt, w ramach którego 
opracowana zostanie nowa 
metoda produkcji, otrzymał 
maksymalną liczbę punktów 
w konkursie organizowanym 
przez NCBiR. Pozyskane dofi-
nansowanie wyniosło 6 mln 
zł, a wartość całego projektu 
to blisko 15 mln zł. Umowa 
na jego realizację została pod-
pisana pod koniec września 
2021 roku. Źródłem dofinan-
sowania są środki pochodzące 
z Unii Europejskiej, pozyskane 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój 
na lata 2014-2020. Działanie 
1.1 Projekty B+R przedsię-
biorstw. Poddziałanie 1.1.1 Ba-
dania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa. Zakończenie 
prac badawczych i rozpoczęcie 
produkcji nową metodą jest 
przewidziane na 2023 rok.

Halvetic wytwarzany jest 
w podkarpackiej fabryce środ-
ków ochrony roślin CIECH 
w Nowej Sarzynie. Jego sprze-
daż na polskim rynku trwa 
od maja 2021 roku, a spółka 
wykorzystuje do niej rozległą, 
liczącą 1000 punktów sprzeda-
ży, sieć dystrybucji oraz współ-
pracę z 30 dystrybutorami.

Równolegle CIECH Sarzyna 
prowadzi procesy rejestracyjne 
w kolejnych krajach europej-
skich. Docelowo Halvetic, jako 

marka globalna CIECH, ma 
trafić do kilkunastu krajów 
Europy, Australii, a w przy-
szłości –także do Ameryki 
Północnej i Południowej. 
Analizy rynkowe wskazują, 
że wielkość rynku glifosatu 
w przypadku Europy to ok. 
300 mln dolarów, Australii – 
200 mln dolarów, a dla obu 
Ameryk – łącznie nawet 3 mld 
dolarów.

Halvetic jest herbicydem 
nieselektywnym w formie 
koncentratu do sporządzania 
roztworu wodnego, stosowa-
nym nalistnie, przeznaczonym 
do zwalczania bardzo szerokie-
go spektrum jednoliściennych 
oraz dwuliściennych chwastów 
jednorocznych i wieloletnich. 
Dedykowany jest dla rolników 
ceniących szybką i trwałą sku-
teczność chwastobójczą, przy 
zachowaniu większej dbałości 
o środowisko. Produkt jest nie-
zawodny w działaniu – jego 
skuteczność jest niezmienna 
nawet przy użyciu twardej 
wody i w warunkach wywołu-
jących stres roślinny. Produkt 
skutecznie walczy z wieloma 
chwastami, może być stoso-
wany po zbiorach różnych 
upraw i na ścierniskach, do 
przedwschodowego zwalcza-
nia chwastów w kukurydzy, 
w sadach oraz na terenach 
nieużytkowanych rolniczo.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dalsza ekspansja zagraniczna i wydajniejsza metoda 
produkcji

Nowoczesna pracownia 
badań w ANWILU

Nowym narzędziem, któ-
re pomoże w realizacji celów 
biznesowych jest otwarta na 
początku roku pracownia 
badań własności fizycznych 
nawozów, której działanie 
koordynuje Obszar Strategii, 
Rozwoju i Innowacji.

Produkty nawozowe w trak-
cie operacji logistycznych takich 
jak transport czy składowanie, 
narażone są na działanie czyn-
ników atmosferycznych np. 
temperatury, wilgotności po-
wietrza czy opadów. Niezwykle 

istotne jest również określenie 
optymalnych warunków i cza-
su ich przechowywania. Nowo 
otwarta pracownia pomoże 
w precyzyjniejszych badaniach 
tych uwarunkowań.

- W 2021 roku w ANWILU 
zainicjowano projekt związa-
ny z przygotowaniem, wypo-
sażeniem i uruchomieniem 
pracowni badań fizycznych. 
W styczniu br. prace zostały 
ukończone i możemy się po-
chwalić wyjątkowym w historii 
ANWILU tego typu miejscem. 

Posiadanie własnej Pracowni 
Badań Fizycznych Nawozów 
pozwoli nam na bieżące testo-
wanie nowych formuł nawozo-
wych, badanie dodatków oraz 
utrzymanie najwyższej jakości 
naszych produktów – powie-
dział Łukasz Grabiński, dyrek-
tor Obszaru Strategii, Rozwoju 
i Innowacji w ANWILU.

Wśród urządzeń znajdu-
jących się na wyposażeniu 
pracowni są między innymi 
laboratoryjny bęben do powle-
kania granul, grawimetryczny 
analizator sorpcji wody, auto-
matyczny przesiewacz wibra-
cyjny oraz optyczny analizator 
wielkości i kształtu cząstek. 
Na szczególną uwagę zasłu-
guje stanowisko do badania 
właściwości mechanicznych 
granulatów, które zostało za-
projektowane specjalnie dla 
ANWILU i jest jedynym ta-
kim urządzeniem w Polsce i na 
świecie. Zadanie postawione 
przed badaczami to znalezienie 
korelacji wraz z określeniem 
wpływu czynników zewnętrz-
nych na nawozy, a także przy-
gotowanie na tej podstawie 
rekomendacji dla udoskonale-
nia procesu produkcji, sposobu 
sprzedaży i dystrybucji.

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Utrzymanie wysokiej jakości produktów i ciągłe ich 
doskonalenie.

Na pierwszej linii nie tylko w produkcji maszyn

Załoga w składzie Maciej Sto-
larski – wiceprezes SaMASZ i Bar-
tłomiej Dzienis uplasowała się na 
trzeciej pozycji w stawce klasy SSV.

Rajd rozpoczął się 13 marca w Tu-
nisie i przez kolejnych siedem dni 
przesuwał się w głąb pustyni Sahara. 
Kierowcy pokonali ponad 1500 ki-
lometrów rywalizując na różnego 
rodzaju nawierzchniach, których 
sporą część stanowiły wydmy.

Załoga SaMASZ Rally Team roz-
poczęła rajd swoim Maverickiem 
z mocnym akcentem, a już po kil-
ku dniach zaznaczyła swoją obec-
ność w czołówce stawki SSV, warto 
wspomnieć, że mieli do pokonania 
blisko 50 rywali. Nie obyło się bez 
przygód, awarii i naprawy auta pod-
czas odcinka. Konsekwencja i równe 
tempo Stolarskiego i Dzienisa do-
prowadziły załogę z Polski na trzeci 

stopień podium i to podczas swojego 
debiutu na pustyni. Wisienką na 
przysłowiowym torcie była wygrana 
ostatniego dnia rajdu, za co polska 
załoga została również nagrodzona.

Do tej pory zespół SaMASZ 
z powodzeniem startował w Mi-
strzostwach Polski Cross Country 
zdobywając w sezonie 2021 tytuł II 
Wicemistrza Polski oraz powołanie 
do Kadry Narodowej.

„Rajd był sporym wyzwaniem, 
ale zawsze stawiamy sobie wysoko 
poprzeczkę. Tak było i tym razem, 
w zasadzie oprócz auta wszystko 
było dla nas nowością począwszy 
od dystansu, z którym przyszło nam 
się zmierzyć i kończąc na bardzo 
wymagającej jeździe po wydmach. 
Rajd z pewnością zaliczymy do uda-
nych, bo w najśmielszych oczekiwa-
niach nie spodziewaliśmy się takiego 

wyniku. Zaważyły o nim pewne 
czynniki, takie jak: świetna nawiga-
cja za co dziękuję mojemu pilotowi 
Bartkowi oraz dobre przygotowania 
auta przed rajdem i w trakcie i tu 
podziękowania dla mechaników 
Krzyśka, Antoniego i Macka. Ja na-
tomiast byłem łącznikiem między 
kierownica, a fotelem i starałem się 
nie popełnić żadnych błędów, bo 
zakopanie się na pustyni oznaczać 
mogło nie tylko stratę pozycji, ale 
i noc na wydmach. Dziękuję kibicom 
za ciepłe słowa i z niecierpliwością 
czekam na kolejny rajd w Draw-
sku pomorskim.” - powiedział kie-
rowca, wiceprezes SaMASZ Maciej 
Stolarski.

Źródło: SaMASZ, 
Paulina Borodziuk

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Sukcesem zakończył się start białostockiego zespołu SaMASZ Rally Team w rozgrywanym w Afryce rajdzie Fenix.
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Racjonalne nawożenie plantacji zbóż ozimych
Wiosną prace polowe rozpo-

czynają się zwykle od nawo-
żenia azotem ozimin. Należy 
pamiętać, że pierwsza dawka 
powinna być zastosowana jak 
najwcześniej, gdy na polach za-
czynają być widoczne wyraźne 
symptomy ruszenia wegetacji. 

Ze względu na niskie tempera-
tury azot z gleby w momencie 
ruszenia wiosennej wegetacji 
roślin jest trudno dostępny dla 
roślin, jednak jest on niezbęd-
ny w tym okresie.

Całkowitą dawkę azotu 
należy zaplanować w oparciu 

o prognozowany plon, a na-
stępnie podzielić na dwie lub 
trzy części, aby zmniejszyć 
ryzyko strat tego pierwiast-
ka w przypadku wystąpienia 
niekorzystnych warunków 
pogodowych ale również po 
to, aby zapewnić właściwe 
zaopatrzenie w ten składnik 
w krytycznych fazach rozwoju 
roślin.

Wyliczoną dawkę należy 
podzielić wg proporcji:

50-60% (w ruszeniu we-
getacji zbóż ozimych, przed-
siewnie w przypadku zbóż 
jarych), która wpływa ko-
rzystnie na krzewistość oraz 
stopień różnicowania się ele-
mentów kłosa, a następnie na 
ich wykształcenie,

pozostałą część w fazie strze-
lania w źdźbło, która zapobie-
ga redukcji elementów kłosa 
i zwiększa powierzchnię asy-
milacyjną liści,

w uprawie pszenicy na cele 
jakościowe należy uwzględ-
nić trzecią dawkę azotu, która 
stanowi około 10-30% dawki 
całkowitej, zastosowanie jej 

w fazie liścia flagowego do 
dojrzałości mlecznej, utrzy-
muje sprawność aparatu asy-
milacyjnego, wpływa na dobre 
wypełnienie ziarna i zawartość 
białka.

Azot możemy stosować 
w formie stałej lub w formie 
płynnej (doglebowo lub dolist-
nie). W ostatnim czasie wzra-
sta zainteresowanie rolników 
stosowaniem płynnych nawo-
zów azotowych. Wiąże się to 
przede wszystkim z lepszym 
wyposażeniem gospodarstw 
w opryskiwacze, brakiem pre-
cyzyjnych siewników do na-
wozów mineralnych, a także 
koniecznością poszukiwania 
bardziej energooszczędnych 
i ekonomicznych technologii 
produkcji.

Rolnicy, którzy nie są zobo-
wiązani do opracowania planu 
nawożenia azotem (zgodnie 
z programem azotanowym), 
powinni stosować nawozy 
w takich dawkach, które nie 
przekraczają maksymalnych 
ilości azotu działającego ze 
wszystkich źródeł (Tabela 1).

W większości przypadków 
przy wysokich plonach zbóż 
istnieje potrzeba dokarmie-
nia plantacji mikroelemen-
tami, szczególnie tam, gdzie 
stosuje się duże dawki azotu 

w nawozach mineralnych. Ro-
śliny wraz z dużymi plonami 
pobierają znacznie większą 
ilość mikroelementów z gle-
by, w związku z tym ich po-
trzeby nawozowe wzrastają. 
Na glebach o wysokim pH, 
nawet przy średniej zasobności 
gleb w mikroelementy, miedź, 
cynk i molibden mogą być go-
rzej pobierane przez system 
korzeniowy, przez co mogą 
limitować wielkość jak i ja-
kość plonów.

Dokarmianie plantacji mi-
kroskładnikami należy wy-
konać od fazy krzewienia do 
strzelania w źdźbło. Szczególną 
uwagę trzeba poświęcić na do-
kładne określenie dawki na-
wozów mikroskładnikowych, 
które nie jest łatwe. Ogólnie 
przyjęta zasada mówi o zasto-
sowaniu dawki 0,5 do 3 krot-
nej wartości zapotrzebowania.

Mikroskładniki w istotny spo-
sób wpływają na pokrycie po-
trzeb nawozowych rośliny. Mogą 
również ograniczać plonowanie 
roślin, pomimo tego, że pobie-
rane są w niewielkich ilościach. 
Pierwiastki te mają wpływ na 
przemiany biochemiczne zacho-
dzące w roślinie, a ich optymalna 
zawartość wpływa na uzyskanie 
wyższych plonów oraz poprawę 
ich jakości.

W obecnym czasie racjonal-
ne nawożenie jest szczególnie 
istotne ze względu na rosnące 
ceny nawozów. Porównując 
ceny saletry od dwóch pro-
ducentów za tonę tego nawo-
zu trzeba zapłacić 6,1 tys zł, 
a w drugim przypadku 4,4 tys 
zł (dane na dzień 11 marca). 
Więc nie tylko ilość nawozu, 
ale również to, od jakiego pro-
ducenta go kupimy ma wpływ 
na opłacalność produkcji.

Dobrze zaplanowane oraz 
zbilansowane nawożenie zbóż 
w okresie wiosennym, a tym 
samym dostarczenie roślinom 
składników pokarmowych 
w odpowiedniej ilości, pro-
gramuje przyszły plon i jest 
gwarantem uzyskania wyso-
kich plonów ziarna o dobrej 
jakości.

R E K L A M A

W obecnych czasach nawożenie plantacji wiąże się z dużymi kosztami.

Tabela 1.

Rodzaj uprawy
Maksymalne 
ilości azotu 

(kg/ha)
Gryka 100

Jęczmień jary browarny 80

Jęczmień jary pastewny 140

Jęczmień ozimy 140

Kukurydza na ziarno 240

Mieszanki zbożowe na ziarno 140

Mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno 100

Owies 120

Pszenica jara 160

Pszenica ozima 200

Pszenżyto 180

Żyto populacyjne 120

Żyto mieszańcowe 150

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Tabela 2. Średnie pobranie makro i mikroelementów przez zboża.

Gatunek
N P2O5 K2O Miedź Mangan Cynk

kg/1 t ziarna g/1 t ziarna

Pszenica 27 10 19 8,5 90 65

Jęczmień 24 13 20 9 70 60

Pszenżyto 25 10 21 8,5 100 70

Żyto 23 12 26 8,5 110 80

Siarka a wykorzystanie azotu

Z uwagi na sytuację na ryn-
ku nawozów producenci rolni 
będą zwracali baczną uwagę 
na efektywność stosowanego 
azotu. Optymalnie odżywione 
siarką rośliny lepiej wykorzystu-
ją azot. Deficyt siarki redukuje 
plonotwórczą efektywność azo-
tu. Z kolei zintensyfikowanie 
nawożenia azotowego pogłębia 
niedobory siarki. Tak w skrócie 
można opisać współdziałanie 
tych pierwiastków.

Siarka intensyfikuje prze-
miany pobranego przez 

rośliny azotu w białka. To 
efekt aktywacji procesów 
odpowiedzialnych za meta-
bolizm i azotu i węgla. Przy 
prawidłowym zaopatrzeniu 
roślin w siarkę większa ilość 
pobranego przez rośliny azotu 
jest wbudowywana w związki 
organiczne. Właściwe pro-
porcje tych dwóch pierwiast-
ków determinują plon pod 
względem i ilościowym i ja-
kościowym. Deficyt jednego 
z nich niekorzystnie wpływa 
na wykorzystanie drugiego.

Siarka jest ponadto składni-
kiem enzymów uczestniczących 
w procesach redukcji azotanów. 
Przy jej niedoborze w roślinach 
gromadzą się niebiałkowe formy 
azotu. To pogarsza jakość plo-
nu. Optymalnie odżywione tym 
pierwiastkiem rośliny cechują 
wysokie parametry weryfiko-
wane podczas skupu. Na przy-
kład w pszenicy konsumpcyjnej 
podwyższa zawartość białka 
– aminokwasów egzogennych 
i poprawia wartość wypiekową 
mąki. Odpowiednie odżywienie 

Jedynie przy wystarczającej ilości siarki nawożenie 
azotowe jest wydajne.

c.d. art. na str. 6
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 Od 30 do 70 kg dodatkowego 
azotu dla roślin.

 Azot dostarczany roślinie 
w formie amonowej.

 Większy i lepszy jakościowo 
plon!

NIEBIESKA REWOLUCJA
 – AZOT PROSTO Z POWIETRZA!

Od 30 do 70 kg dodatkowego 
azotu dla roślin.
Azot dostarczany roślinie 
w formie amonowej.
Większy i lepszy jakościowo 

 Od 30 do 70 kg dodatkowego 
azotu dla roślin.

 Azot dostarczany roślinie 
w formie amonowej.

 Większy i lepszy jakościowo 
plon!

Methylobacterium symbioticum 
SB0023/3 T wnikają do rośliny przez aparaty 

szparkowe i  kolonizują części nadziemne

R E K L A M A

R E K L A M A
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roślin siarką poprawia zdrowot-
ność plantacji – zwiększa to-
lerancję na ataki patogenów. 
Dzięki niej wzrasta odporność 
na szkodniki i choroby.

Pierwiastek ten wchodzi 
w skład wielu aminokwasów, 
witamin oraz enzymów. Ko-
rzystnie wpływa na wytwa-
rzanie chlorofilu. Zwiększa 
odporność roślin na suszę. 
Wpływa także na szereg proce-
sów zachodzących w roślinie.

Dlatego warto stosować 
nawozy azotowo-siarkowe. 
Wybierając odpowiedni, na-
leży także zwrócić uwagę na 
dodatek magnezu. Ten pierwia-
stek także zapewnia efektywne 

pobranie i przetworzenie azotu 
w plon. Te kryteria spełnia Sa-
letromag – uniwersalny nawóz 
azotowy, który może być sto-
sowany podczas wiosennego 
nawożenia wszystkich roślin 
uprawnych. Szczególnie po-
lecany jest do wiosennego 
nawożenia zbóż ozimych (I, 
II dawka) oraz jarych, a tak-
że roślin przemysłowych, 
okopowych, pastewnych, na 
użytkach zielonych, w upra-
wie warzyw oraz sadownic-
twie. Nawóz zawiera dwie 
formy azotu, szybkodziała-
jącą, wpływającą na dobre 
pobieranie potasu, magnezu 
i wapnia formę saletrzaną 

oraz formę amonową, któ-
ra działa wolniej, jest rów-
nomiernie pobierana przez 
rośliny, nie ulega wymyciu 
z gleby, wpływa na budowę 
silnego systemu korzenio-
wego, wspomaga pobieranie 
fosforu, siarki i boru. Dzięki 
jego zastosowaniu w trakcie 
wczesnowiosennego zasilania 
ozimin, jak również wiosenne-
go nawożenia upraw, wprowa-
dzamy obok azotu siarkę oraz 
magnez. Siarka poprawia efek-
tywność wykorzystania azotu, 
zwiększa odporność roślin na 
choroby i szkodniki. Natomiast 
magnez odpowiedzialny jest 
między innymi za fotosynte-
zę, kontroluje wykorzystanie 
azotu, fosforu i innych pier-
wiastków, pobudza rozwój 
systemu korzeniowego, a tym 
samym zwiększa pobieranie 
składników pokarmowych 
z gleby, dzięki czemu chroni 
rośliny przed stresem suszy.

Kluczowe znaczenie azotu 
i siarki w metabolizmie roślin 
wręcz nakazuje zbilansowanie 
nawożenia tymi składnikami. 
Warto rozważyć zastosowanie 
produktów zawierających w swym 
składzie oba te składniki.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

c.d. art. ze str. 4

Praktyczne wyniki REVYLUCJI

Pszenicę zaprawialiśmy zaprawą Kinto® Plus, a do zabiegu T1 wybrałem produkt 
RevyFlex®. Zdecydowałem się na niego ze względu na wysoką skuteczność dzia-
łania, długość ochrony oraz elastyczny termin stosowania. Myślę, że substancja 
czynna Revysol®, która znajduje się w tym produkcie, idealnie wpasowuje się w wa-
runki, jakie panowały tegorocznej wiosny. Mimo niskich temperatur, które utrudniały 
wykonanie zabiegu T1, mogliśmy 19 kwietnia wjechać w pole z ochroną dolnych liści. 
Działanie RevyFlex® już od 5 stopni Celsjusza, długość działania oraz elastyczność 
stosowania to ważne cechy tego produktu. Jego wybór do pierwszego zabiegu to 
była bardzo dobra decyzja. Przekonałem się zwłaszcza o skuteczności tego produktu 
w temperaturze już od pięciu stopni Celsjusza. W tym roku nie musiałem czekać na 
odpowiednie warunki pogodowe i wykonałem pierwszy zabieg wcześniej. To dało mi 
poczucie pewności i spokoju. 
Dzisiaj mija dokładnie 5 tygodni od wykonania pierwszego zabiegu T1. Jesteśmy  
w trakcie wykonywania zabiegu T2. Aktualnie łan pszenicy jest ładny, zielony, dobrze 
wybarwiony. Produkt RevyFlex® sprawdził się bardzo dobrze, do tej pory chroni plantację. 

Wojciech Żłobicki 
Grabin, pow. opolski,  
woj. opolskie

Przy wyborze ochrony fungicydowej w pszenicy kieruję się takimi aspektami, jak: sku-
teczność środka, jego bezpieczeństwo, a dopiero w trzeciej kolejności cena. W zabiegu 
T1 zastosowałem po raz kolejny produkt RevyFlex® i oceniam go bardzo dobrze. Przez 
wiele lat stosowałem preparat Capalo®, więc naturalną ewolucją, a tutaj nawet Revy-
lucją, było zastosowanie nowego fungicydu z oferty BASF. RevyFlex® w zeszłym roku 
zastosowaliśmy próbnie, a w tym już na 100% powierzchni pszenicy. Ogromną zaletą 
tego produktu jest szerokie spektrum zwalczanych chorób, ale także elastyczność sto-
sowania. W tym roku miało to ogromne znaczenie, ponieważ wiosna była długa, chłodna, 
deszczowa. Okna, w których mogliśmy wykonać zabieg, były krótkie, niemalże godzinne. 
Tak naprawdę czekaliśmy tylko do momentu, kiedy temperatura zacznie wzrastać. Jak 
wiemy, RevyFlex® jest skuteczny już w temperaturze 5 stopni Celsjusza, więc 
dawało nam to większe pole manewru. W związku z tym byłem pewien, że będzie 
on odpowiednio spełniał swoją funkcję. Stosując ten produkt, odczuwałem ogromny 
komfort i dawało mi to 100-procentową pewność co do tego, że będę miał pszenicę 
bardzo dobrze zabezpieczoną.
Po wykonaniu zabiegu T1 ocenialiśmy kilkakrotnie efekt stosowania RevyFlexu i muszę 
powiedzieć, że ciężko nam było znaleźć jakikolwiek patogen. 

Marcin Baj 
Leopoldów, pow. hrubieszowski,  
woj. lubelskie

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

RevyFlex testimonials 248x154 BASF ramka JW 2022.indd   1RevyFlex testimonials 248x154 BASF ramka JW 2022.indd   1 16.03.2022   11:0516.03.2022   11:05
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c.d. art. na str. 8

Nawóz azotowosiarkowy

Choroby liści i kłosa 
pszenicy ozimej

Początek wiosny to okres in-
tensywnego rozwoju pszenicy 
ozimej ale również większości 
chorób grzybowych, które in-
tensywnie porażają plantację.

Większość chorób pojawia-
jących się w okresie wiosny, 
wywołanych przez patogeny 
grzybowe, atakuje pszenicę ozi-
mą, najczęściej we wczesnych 
fazach rozwojowych.

Pierwszym takim krytycz-
nym okresem jest faza końca 
krzewienia i początek strzela-
nia w źdźbło (BBCH 29-31) do 
końca fazy strzelania w źdźbło 
i początku kłoszenia (BBCH 49-
51). W tym okresie najczęściej 
dochodzi do intensywnego po-
rażenia liści pszenicy ozimej. 

Natomiast drugim takim kry-
tycznym okresem jest faza pełni 
kłoszenia (BBCH 55) do końca 
fazy kwitnienia pszenicy ozimej 
(BBCH 69). W tym czasie do-
chodzi do porażenia patogenami 
grzybowymi, które występują 
później na kłosie.

Choroby liści
Na plantacji pszenicy ozimej 

możemy spodziewać się wystą-
pienia następujących chorób 

liści: mączniak prawdziwy 
zbóż i traw, septorioza pasko-
wana, fuzarioza, rynchosporio-
za zbóż, brunatna plamistość, 
rdza brunatna oraz fuzaryjna 
zgorzel liści.

Wybrane substancje czynne 
fungicydów do ochrony liści

Jednoskładnikowe: prochlo-
raz; proquinazyd; protiokonazol; 
tebukonazol; benzowindyflupyr; 
mefentriflukonazol; folpet.

Dwuskładnikowe: biksafen + 
protiokonazol; biksafen + tebu-
konazol; boskalid + krezoksym 
metylu; boskalid + epoksyko-
nazol; epoksykonazol + fluk-
sapyroksad; difenokonazol + 
fluksapyroksad; epoksykonazol + 
krezoksym metylu; epoksykona-
zol + metkonazol; epoksykonazol 
+ metrafenon; epoksykonazol + 
piraklostrobina; epoksykonazol 
+ prochloraz; protiokonazol + 
spiroksamina; protiokonazol 
+ benzowindyflupyr; protio-
konazol + trifloksystrobina; 
protiokonazol + proquinazyd; 
tiofanat metylowy + tetrakona-
zol; mefentriflukonazol + fluk-
sapyroksad; mefentriflukonazol 
+ piraklostrobina; izopirazam 

+ protiokonazol, izopirazam + 
cyprokonazol.

Trójskładnikowe: biksafen 
+ fluopyram + protiokonazol; 
biksafen + protiokonazol + spi-
roksamina; epoksykonazol + kre-
zoksym metylu + fenpropimorf; 
fenpropimorf + epoksykonazol 
+ metrafenon; fluksapyroksad 
+ epoksykonazol + piraklostro-
bina; proquinazid + prochloraz 
+ tebukonazol; proquinazid + 
protiokonazol + spiroksamina; 
prochloraz + fenpropidyna + 
tebukonazol.

Choroby kłosa
Do najgroźniejszych chorób 

kłosa zalicza się: fuzariozę kło-
sów i septoriozę plew. Ponadto 
na kłosie mogą występować inne 
choroby, tj. rdza żółta i brunat-
na, brunatna plamistość, mącz-
niak prawdziwy oraz czerń kłosa, 
jednak maja one zdecydowanie 
mniejsze znaczenie.

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu
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c.d. art. ze str. 6

Antidotum na 
wyleganie

Szczególnie w przypadku 
plantacji zbóż ozimych, wy-
soko nawożonych azotem nie 
wolno zapominać o regulacji 
łanu. Ten zabieg zapobiega 
wyleganiu.

O skłonności do wylegania 
decyduje szereg czynników. 
Cechy odmianowe mają tu nie-
bagatelne znaczenie. Grubość 
ścian determinuje stabilność 
źdźbła, a jego wysokość po-
datność na wyleganie. Masa 
kłosów również wpływa na 
ugięcie się łanu. Warto już przy 
wyborze konkretnej odmiany 
zweryfikować ją pod kątem po-
datności na wyleganie. Równie 
istotna jest technologia wysie-
wu. Nadmierne zagęszczenie 
jest przyczyną wewnętrznej 
konkurencji roślin. Dodatko-
wo redukuje wielkość systemu 
korzeniowego. To wszystko 
sprzyja wyleganiu. Wysokie 
nawożenie azotowe intensyfi-
kuje przyrosty wydłużeniowe 
źdźbeł, co powodować może 
ich przełamywanie się. Ponad-
to, przy nadmiernej liczbie 
źdźbeł i kłosów, roślina nie 
będzie w stanie ich wykarmić. 
Także nieodpowiednia ochro-
na fungicydowa może nasilać 
wyleganie. Międzywęźla po-
rażone chorobami podstawy 
źdźbła łatwo się łamią.

Regulatory wzrostu zwięk-
szają liczbę źdźbeł kłosono-
śnych, stymulują wzrost 
korzeni. Korzystnie oddziałują 
na aparat asymilacyjny roślin. 
Zwiększają grubość ścianek 
i średnicę źdźbeł.

Optymalny czas na zasto-
sowanie regulatorów wzrostu 
w plantacjach wysoko nawo-
żonych azotem to faza pierw-
szego kolanka zbóż. Wtedy 

międzywęźla zaczynają się 
szybko wydłużać. Ich skró-
cenie wpływa korzystnie na 
pogrubienie podstawy źdźbła. 
To z kolei wzmacnia konstruk-
cję całej rośliny. Zastosowany 
regulator stymuluje również 
rozwój systemu korzeniowego. 
Trwale ogranicza wysokość 
zbóż. Prawidłowo wykonany 
w tym czasie oprysk z użyciem 
preparatów regulujących daje 
wzmocnione źdźbło, silniej 
rozwinięty system korzeniowy 
i najefektywniej zabezpiecza 
łan przed wyleganiem.

Do zabiegu można wykorzy-
stać preparaty oparte o prohek-
sadion wapnia. Ta substancja 
czynna wykazuje inhibicyjne 
działanie na późniejsze etapy 
biosyntezy giberelin w roślinie, 
prowadząc do szybkiego i zna-
czącego skracania międzywęź-
li. Ciekawym rozwiązaniem 
jest środek Fabulis OD. Został 
wyprodukowany w formulacji 
OD, która ma poprawić sku-
teczność substancji czynnej. 
Można go stosować w bardzo 
szerokim zakresie temperatury 
(5-25°C).

Należy jednak pamiętać, iż 
stosowanie regulatorów wzro-
stu jest uzasadnione na plan-
tacjach będących w dobrym 
stanie i intensywnie nawożo-
nych azotem. Regulacja łanu 
to sposób na stworzenie dobrej 
bazy do rozwoju i wzrostu ro-
ślin. Istotna w tym aspekcie 
jest jednak fachowa ocena fazy 
rozwojowej, w jakiej przepro-
wadzimy zabieg i użycie efek-
tywnie działającego preparatu.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zabieg regulacji ma za zadanie 
skrócić, pogrubić i usztywnić 
źdźbła.

Odchwaszczanie zbóż jarych po wschodach

Z gatunków jednoliścien-
nych najbardziej konkuren-
cyjne dla zbóż jarych są: owies 
głuchy, chwastnica jedno-
stronna, miotła zbożowa. 
Z gatunków dwuliściennych 
największe straty w plonach 
mogą powodować m. in. 

przytulia czepna, chwasty ru-
mianowate, mak polny, chaber 
bławatek, komosa biała, gor-
czyca polna i szarłat szorstki.

Powschodowa ochrona zbóż 
jarych stwarza możliwość dobo-
ru herbicydu do składu gatunko-
wego chwastów występujących 

w uprawie oraz wykonania za-
biegu w optymalnym termi-
nie (w momencie największej 
wrażliwości chwastów). Dzięki 
takim działaniom uzyskujemy 
wysoką skuteczność zabiegu 
chwastobójczego i unikamy 
konieczności powtarzania 

oprysku. Środki do powscho-
dowej ochrony możemy apliko-
wać już od 1. liścia zbóż (BBCH 
11) nawet do fazy liścia flago-
wego (BBCH 37-39). Większość 
z nich zalecana jest w uprawie 
pszenicy i jęczmienia, niektóre 
tylko w pszenżycie i owsie.

Konieczne jest właściwe rozpoznanie gatunków zagrażających roślinom uprawnym.

Tabela 1. Przykładowe herbicydy do powschodowego zwalczania chwastów w zbożach jarych (zgodnie z wykazem na stronie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.gov.pl z dn. 10-03-2022)

Substancja aktywna 
herbicydu Przykład herbicydu Dawka herbicy-

du na ha
Roślina 

uprawna*
Faza rośliny upraw-

nej w BBCH
regulatory wzrostu i mieszaniny ich z innymi substancjami

MCPA

Agritox 500 SL 1,2-1,5 l jj, pj, os 23-32
Chwastox As 600 EC 1-1,25 l jj 20-32

Dicoherb 750 SL 0,75 l jj, pj, os 14-29
MCPA 300 SL 3 l pj 21-31

MCPA, dikamba
Agritox Turbo 750 SL 1-1,25 l jj, pj 21-30
Chwastox D 179 SL 4,5 l jj, pj, os 21-29

Dicoherb Turbo 750 SL 1-1,25 l jj, pj 21-30

2,4 – D
Aminopilik Standard 600 SL 1-1,25 l jj, pj 14,15-29

Dicopur 600 SL 0,8-1 l jj, pj 14,15-29

fluroksypyr
Fluxyr 200 EC 1 l jj 13,14-37

Starane 250 EC 0,6 l jj, pj 13-37
Tomigan S 250 EC 0,6-0,8 l jj, pj 13,14-30

dikamba, tritosulfuron
Mocarz 75 WG

0,2 kg jj, pj, os 13-25Nokaut 75 WG
Siłacz 75 WG

2,4 – D, florasulam

Camaro 306 SE 0,4-0,6 l jj 12-32
Diablo 306 SE

0,4-0,6 l jj, pj, tj 12-32Kojot 306 SE
Mustang 306 SE

2,4 – D, florasulam, 
aminopyralid

Kantor Forte 195 SE
0,8 l jj, pj, os 14-32Kojot Forte 195 SE

Mustang Forte 195 SE

mekoprop-p, tribenuron 
metylowy

Gradio 74,4 SG + Trend 90 EC 0,8-1 kg jj, pj 23-32
Granstar Power 75 WG + Trend 90 EC

inhibitory ALS i ich mieszaniny

amidosulfuron
Faraon 75 WG

20 g jj, pj, tj 15-29
Grodyl 75 WG

metsulfuron metylowy

Coma 20 WG
20-30 g jj, pj 25-33

Desperado 20 WG
Finy 200 WG 22,5-30 g jj 13-33
Pike 20 WG

20-30 g jj, pj 25-33
Sheriff 20 WG

propoksykarbazon sodowy Attribut 70 SG 60 g pj 25

tribenuron metylowy

Bron 500 SG 25-30 g jj, pj 13-32
Golden Triben 750 WG + Trend 90 EC 15-20 g jj, pj 21-30

Granstar SX 50 SG + Trend 90 EC 25-30 g jj, pj 13-32
Nuance 75 WG 20 g jj 20-30

Tribex 75 WG + Atpolan 80 EC 15-20 g jj, pj 21-30

tifensulfuron metylowy, 
metsulfuron metylowy

Chenkar 750 WG
60 g jj 13-31

Ergon 750 WG
Finish SX 40 SG + Trend 90 EC 60-75 g jj, pj 22-32

tritosulfuron, florasulam Biathlon 4D 0,04-0,07 kg jj, pj, os 13-39
florasulam, diflufenikan Saracen Delta 550 SC 100 ml jj 12-32

florasulam, aminopyralid Dragon NT 450 WG 25 g jj, pj 13-29
graminicydy

pinoksaden
Axial 50 EC 0,6-0,9 l

jj, pj
11-37

Fraxial 50 EC 0,6-0,9 l 11-37

fenoksaprop-P-etylu
Foxtrot 069 EW 1 l

jj, pj
20-30

Norton 069 EW 0,8-1 l 20-30
Puma Uniwersal 069 EW 0,8-1 l 21-31

* jj – jęczmień jary, pj – pszenica jara, tj – pszenżyto jare, os – owies siewny 
c.d. art. na str. 10

Wybrane substancje czynne 
fungicydów do ochrony kłosa

Jednoskładnikowe: azok-
systrobina; protiokonazol; 
epoksykonazol; tebukonazol; 
metkonazol; benzowindyflupyr.

Dwuskładnikowe: epo-
ksykonazol + krezoksym 
metylu; fenpropimorf + epo-
ksykonazol; fluksapyroksad + 
epoksykonazol; izopirazam + 
epoksykonazol; dimoksystrobi-
na + epoksykonazol; chlorota-
lonil + pentiopyrad; izopirazam 
+ cyprokonazol; bromukonazol 

+ tebukonazol; protiokonazol + 
benzowindyflupyr; protiokonazol 
+ trifloksystrobina.

Trójskładnikowe: fenpropimorf 
+ epoksykonazol + krezoksym me-
tylu; prochloraz + tebukonazol 
+ proquinazid; piraklostrobina 
+ fluksapyroksad + epoksykona-
zol; fenpropimorf + metrafenon 
+ epoksykonazol; spiroksamina + 
protiokonazol + biksafen; spirok-
samina + tebukonazol + triadime-
nol; spiroksamina + tebukonazol 
+ protiokonazol; prochloraz + 
fenpropidyna + tebukonazol.



9kwiecień 2022 r. | Raport Rolny U R O D Z A J
R E K L A M A

R E K L A M A



10 kwiecień 2022 r. | Raport RolnyU R O D Z A J

Wśród obecnie zarejestrowa-
nych herbicydów do ochrony 
zbóż jarych znajdują się pre-
paraty, które zwalczają tylko 
gatunki dwuliścienne (z grupy 
regulatorów wzrostu) oraz te 
eliminujące zarówno gatunki 
dwuliścienne, jak i niektóre 
jednoliścienne (inhibitory 
ALS). Są również w rejestrze 
typowe graminicydy, któ-
re zawierają jedną z dwóch 
substancji: pinoksaden lub 
fenoksaprop-P-etylu. Przy-
kładowe herbicydy zalecane 
do odchwaszczania zbóż jarych 
przedstawiono w tabeli 1.

Regulatory wzrostu to środki 
powodujące liczne deformacje 
liści i łodyg chwastów. Obecnie 
zarejestrowane herbicydy za-
wierają w swym składzie MCPA 
lub 2,4-D solo oraz w miesza-
ninach z innymi substancjami 
z tej grupy lub z innymi sub-
stancjami (głównie pochod-
nymi sulfonylomocznika). 
Herbicydy zawierające tylko 
2,4-D lub MCPA skutecznie 

niszczą komosę białą, samo-
siewy rzepaku, gorczycę polną. 
W celu uzyskania lepszego efek-
tu chwastobójczego i poszerze-
nia spektrum działania można 
również zastosować mieszaniny 
tych substancji, np. połączenie 
MCPA z dikambą czy 2,4-D 
z dikambą lub z fluroksypyrem. 
Środki te dodatkowo skutecznie 
eliminują chwasty rumianowa-
te, przytulię czepną, jasnoty 
i przetaczniki. Herbicydy za-
wierające fluroksypyr można 
aplikować nawet do fazy liścia 
flagowego pszenicy i jęczmienia 
jarego i z tego względu środki 
te mogą być przydatne w walce 
z chwastami w bardziej zaawan-
sowanych fazach rozwojowych.

Dobrym rozwiązaniem 
w ochronie zbóż jarych przed 
chwastami mogą być również 
mieszaniny regulatorów wzro-
stu z substancjami z grupy in-
hibitorów ALS. Wśród tych 
środków dostępne obecnie 
są połączenia dikamby z tri-
tosulfuronem, 2,4-D z flo-
rasulamem oraz mekprop-p 

z tribenuronem metylowym. 
Wszystkie te mieszaniny posia-
dają szerokie spektrum działa-
nia na chwasty dwuliścienne.

Inną możliwością odchwasz-
czania zbóż jarych jest aplika-
cja inhibitorów ALS. Środki te 
hamują działanie enzymów 
roślinnych odpowiedzial-
nych za syntezę aminokwa-
sów. Początkowym efektem 
ich działania jest zamieranie 
stożków wzrostu chwastów, 
a później całych roślin. W tej 
grupie znajdują się zarówno 
herbicydy jednoskładnikowe, 
jak i mieszaniny. Szereg her-
bicydów jednoskładnikowych 
zawiera tribenuron metylowy. 
Jest to substancja zwalczająca 
tylko gatunki dwuliścienne, 
m.in. chabra bławatka, mak 
polny, komosę białą, przytulię 
czepną i inne. Również met-
sulfuron metylowy i amido-
sulfuron możemy wykorzystać 
do zwalczania gatunków dwu-
liściennych. Chcąc wyelimi-
nować z plantacji zbóż jarych 
miotłę możemy zastosować 

proposkykarbazon sodowy. 
Substancja ta dodatkowo 
w średnim stopniu ograniczy 
wzrost owsa głuchego.

Mieszaniny florasulamu 
z diflufenikanem oraz flora-
sulamu z aminopyralidem to 
środki, które można apliko-
wać od fazy 2.-3. liścia zbóż. 
Zwalczają one szereg gatunków 
chwastów, a wśród nich: ko-
mosę białą do fazy 4-6 liści 
właściwych, przytulię czepną 
do wysokości 20 cm, a rumia-
nowate do 25 cm.

Jednoczesne zwalczenie jed-
no- i dwuliściennych gatunków 
chwastów możemy uzyskać 
dzięki aplikacji mieszaniny 
graminicydów zawierających 
fenoksaprop-P etylu z innymi 
herbicydami. Wytyczne odno-
śnie stosowania preparatów 
oraz możliwości ich mieszania 
można znaleźć w etykietach 
środków ochrony roślin.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

c.d. art. ze str. 8

Przygotowanie stanowiska do siewu kukurydzy

Kukurydza nie ma wysokich 
wymagań glebowych. Najbar-
dziej odpowiednie do uprawy 
są gleby średnie, lekkie i torfo-
we o uregulowanym odczynie 
oraz stosunkach wodnych. Nie 
najlepiej udaje się natomiast 
na glebach ciężkich, zimnych 
i podmokłych oraz nadmiernie 
przesuszonych. Najlepszymi 
przedplonami dla kukurydzy 
są rośliny okopowe uprawiane 
na oborniku oraz strączkowe 
i motylkowate, a słabszymi – 
zboża. Kukurydza stosunkowo 
dobrze znosi uprawę w mo-
nokulturze. Jednakże dłu-
gotrwały brak zmianowania 
roślin może doprowadzić do 
obniżenia poziomu plono-
wania na skutek pogorsze-
nia niektórych właściwości 
fizyko-chemicznych gleby, 
wyczerpania określonych 
składników pokarmowych 
oraz nasilenia presji ze strony 
chorób, chwastów i szkodni-
ków. Okres braku widocznych 

negatywnych skutków uprawy 
kukurydzy w monokulturze 
w dużym stopniu zależy od 
kultury gleby – na lepszych 
stanowiskach okres ten może 
być znacznie dłuższy niż na 
stanowiskach słabszych.

Wiosenne zabiegi uprawo-
we mają na celu wyrównanie 
powierzchni pola, uzyskanie 
optymalnej struktury gruzeł-
kowatej, zabezpieczenie rezerw 
wody zgromadzonej w glebie 
oraz wymieszanie nawozów 
z wierzchnią warstwą gleby. 
Powinno się je wykonać jak 
najwcześniej, gdy tylko wa-
runki wilgotnościowe na to 
pozwolą. Zabiegi te należy 
przeprowadzić stosunkowo 
płytko, aby nie rozpylić i prze-
suszyć rolę, pamiętając jednak 
o dobrym spulchnieniu całego 
profilu glebowego.

Kukurydza jest gatunkiem 
uprawnym, który pobiera 
stosunkowo duże ilości wody 
z głębszych warstw gleby oraz 

który wymaga stosunkowo 
dużego napowietrzenia gle-
by. Dlatego też bardzo waż-
na jest staranna uprawa gleby 
i odpowiednie jej spulchnienie 
(niszczenie „podeszwy płuż-
nej”), w wyniku czego korzenie 
roślin lepiej penetrują glebę 
i mają lepszy dostęp do wody, 
co jest szczególnie istotne 
w warunkach deficytu wody.

Kukurydza jest gatunkiem 
o wysokim potencjale plo-
nowania. Wraz z plonem 1 t 
ziarna z ha oraz odpowied-
nią ilością słomy pobiera ona 
przeciętnie około: 30 kg N, 
12 kg P2O5, 30 kg K2O, 10 kg 
CaO, 10 kg MgO, 4 kg S oraz 
niewielkie ilości Mn, Zn, Cu, 
B i Mo. Ustalenie potrzeb 
nawozowych należy wyko-
nać na podstawie wielkości 
spodziewanych plonów oraz 
w oparciu o analizę zawartości 
przyswajalnych form składni-
ków pokarmowych w glebie. 
Ma to szczególne znaczenie 
w sytuacji bardzo wysokich 
cen nawozów mineralnych – 
w takich warunkach nie ma 
miejsca na nieprzemyślane 
działania. Nawożenie azotowe 
należy przeprowadzić wiosną 
pod uprawki przedsiewne. Ze 
względu na stosunkowo wolne 
tempo wzrostu początkowego 
roślin kukurydzy zaleca się za-
stosowanie 50-70% całkowi-
tej dawki azotu przedsiewnie, 
a pozostałą część pogłównie 

w fazie 4-6 liści właściwych 
kukurydzy. Termin nawoże-
nia fosforem i potasem zależy 
od rodzaju gleby: na glebach 
ciężkich powinna być to jesień 
(pod orkę zimową), na glebach 
lekkich – wiosna (pod uprawki 
przedsiewne).

Na przykład dla odmiany 
DKC3888 (FAO 270), która 
charakteryzuje się bardzo wy-
sokim i stabilnym poziomem 
plonowania na ziarno, na stano-
wiskach umożliwiających wy-
korzystanie pełnego potencjału 
plonotwórczego odmiany i uzy-
skanie wysokich plonów należy 
zastosować wyższe dawki na-
wożenia niż na stanowiskach 
słabszych o niższym poziomie 
plonowania, w przypadku któ-
rych nie ma sensu stosowania 
wysokiego nawożenia.

Uprawa gleby pod kukury-
dzę jest stosunkowo prosta, 
ale pomimo to powinna być 
przeprowadzona starannie, 
tak aby zapewnić siewkom 
korzystne warunki do wzro-
stu i rozwoju. Odpowiednio 
zbilansowane nawożenie oraz 
właściwa strategia odchwasz-
czania to kolejne ważniejsze 
elementy technologii produk-
cji kukurydzy, które w dużym 
stopniu decydują o końcowym 
wyniku produkcyjnym.

Marcin Liszewski
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rozpoczynamy od wyboru odpowiedniego stanowiska.

Skuteczna walka 
z zachwaszczeniem 
w kukurydzy

Zabiegi uprawowe wykony-
wane przed siewem kukurydzy 
mają przede wszystkim wyrów-
nać powierzchnię gleby, wymie-
szać z nią zastosowane nawozy 
oraz zabezpieczyć zgromadzo-
ną zimą wodę. Zaś efektywne 
odchwaszczenie plantacji ma 
uwolnić ją od niepożądanych na 
polu roślin, które stanowią po-
ważną konkurencję dla rosnącej 
w szeroko rozstawionych rzę-
dach kukurydzy. Wybór właści-
wej strategii walki z chwastami 
polega na skutecznej kontroli 
zachwaszczenia, także i wtór-
nego, oraz utrzymanie plantacji 
wolnej od niepożądanych roślin 
do końca sezonu.

Istotne, by jak najbardziej 
zminimalizować populacje 
chwastów, najpóźniej do osią-
gnięcia przez rośliny kukurydzy 
fazy 6-8 liści. To niezbędny do 
spełnienia warunek, by wyko-
nany oprysk okazał się skutecz-
ny. Zabiegi przeprowadzone 
później są nie tylko trudne do 
wykonania, ale też i ich efekty 
nie są zadowalające. Kontrola 
zachwaszczenia staje się klu-
czowym czynnikiem do wy-
korzystania plonotwórczego 
potencjału kukurydzy. Należy 
zatem zdecydować się na naj-
korzystniejszy wariant ochrony 
herbicydowej. Wybór właściwej 
strategii nie polega jedynie na 
wyborze konkretnego herbicy-
du, lecz także na wyborze odpo-
wiedniego terminu wykonania 
zabiegu. Musimy podjąć decyzję 
czy zastosujemy preparat po sie-
wie (przed wchodami) – zabieg 
doglebowy, czy po wschodach 
chwastów – zabieg nalistny. Naj-
popularniejszym rozwiązaniem 
jest ochrona po wschodach. ¾ 
polskich rolników wybiera ten 
wariant. Głównie z uwagi na 
możliwość trafniejszego doboru 
herbicydu do składu gatunko-
wego i stopnia zachwaszczenia 
uprawy.

Spośród kilkudziesięciu ga-
tunków chwastów towarzy-
szących uprawie kukurydzy 

najliczniej występują chwasty 
prosowate i kilka gatunków 
dwuliściennych. Nawet nie-
wielka ilość niepożądanych na 
polu roślin cechujących się dużą 
konkurencyjnością, takich jak 
chwastnica jednostronna, ko-
mosa biała czy szarłat szorstki, 
znacząco obniża potencjał plo-
notwórczy kukurydzy. Lokal-
nie duże zagrożenie stwarzają 
również rdesty (powojowaty, 
plamisty) oraz chaber bławatek.

Przy wyborze preparatu 
trzeba zwrócić uwagę na jego 
skład. Warto wybrać taki her-
bicyd, który jest mieszaniną 
substancji aktywnych o róż-
nych mechanizmach działania, 
na przykład tembotrion z tien-
karbazonem metylu. Pierwszy 
związek należy do grupy trójke-
tonów. Substancja ta jest szybko 
transportowana w całej rośli-
nie. Hamuje proces biosynte-
zy karotenoidów w chwastach. 
Z kolei drugi pochodzi z grupy 
ALS. Hamuje wzrost i rozwój 
roślin chwastów. Substancja 
ta pobierana jest przez liście, 
a także przez korzenie chwa-
stów, dzięki czemu możliwa 
staje się częściowa ochrona 
plantacji przed wtórnym za-
chwaszczeniem. Przykładem 
preparatu zawierającego te 
dwie substancje aktywne 
jest Capreno 547 SC. W jego 
składzie  znajduje się również 
sejfner – izoksadifen etylowy. 
Produkt należy zawsze stosować 
ze wspomagaczem olejowym. 
Zwiększa on aktywność me-
taboliczną kukurydzy, przy-
spieszając rozkład substancji 
czynnych. Najskuteczniej zwal-
cza młode, intensywnie rosnące 
gatunki chwastów znajdujące 
się w początkowym okresie 
wzrostu od fazy siewek do fazy 
2-4 liści właściwych. Wyróżnia 
go szerokie spektrum zwalcza-
nia chwastów w kukurydzy, 
w tym rdestów, szarłatu czy 
komosy.

Wybór wariantu ochrony 
przed chwastami i dobór odpo-
wiedniego herbicydu to strate-
giczne decyzje, które producenci 
kukurydzy muszą podjąć już 
wkrótce.

Anna Rogowska
Źrodło: Agencja Prasowa
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Efektywny zabieg herbicydowy 
powinien zapewnić czystość łanu 
na cały sezon.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 
oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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R E K L A M A

Technologia uprawy soi w Polsce

Oprócz dużego zapotrze-
bowania na białko paszowe 
pojawia się także potrzeba 
ograniczania pasz GMO w ży-
wieniu zwierząt, a taką paszą 
jest importowana śruta sojowa. 
Soja jest bardzo ważnym go-
spodarczo gatunkiem. Posia-
da unikalny skład chemiczny 
nasion dzięki dużej zawarto-
ści białka (33-42%), tłuszczu 
(18-22%), lecytyny, soli mi-
neralnych i witamin. Białko 
soi posiada doskonały skład 
aminokwasowy, zbliżony do 
mięsa wołowego, dlatego jest 
cennym pokarmem także dla 
ludzi. Szeroko wykorzystywany 
jest olej sojowy, który służy do 
bezpośredniego spożycia, do 
uszlachetniania innych tłusz-
czów roślinnych, ale jest też 
stosowany w różnych gałęziach 

przemysłu, m.in. farmaceutycz-
nym i chemicznym. Uprawa soi 
wiąże się z poprawą urodzaj-
ności gleb. Dzięki symbiozie 
z bakteriami brodawkowymi 
wiąże azot atmosferyczny, 
wzbogacając glebę w ten pier-
wiastek, ponadto poprawia stan 
fitosanitarny gleby i zwiększa 
zawartość w niej próchnicy. 
W porównaniu do krajowych 
gatunków strączkowych soja 
jest bardziej wytrzymała na 
okresowe susze i nie wymaga 
kosztownej chemicznej ochro-
ny.  Do jej uprawy i zbioru na-
dają się te same maszyny co do 
uprawy zbóż i rzepaku. Poza 
tym jej zbiór na ogół przypada 
na wrzesień, przed spiętrzeniem 
jesiennych prac polowych.

Jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na 

zrost areału uprawy soi w Pol-
sce jest postęp w hodowli no-
wych odmian przystosowanych 
do uprawy w warunkach Polski, 
ale także dobrze opracowana 
agrotechnika, która pozwala 
wyeliminować błędy w upra-
wie i uzyskać satysfakcjonujący 
plon nasion. W ciągu ostatnich 
trzech lat średni plon soi w do-
świadczeniach COBORU wy-
nosił od 2,8 do 3,5 t/ha.

Stanowisko i przygotowa-
nie gleby

Pole pod zasiew powinno być 
średnio zasobne w azot i wolne 
od chwastów. Soja najczęściej 
uprawiana jest po zbożach 
i podobnie jak inne strączkowe 
może być rośliną przerywają-
cą następstwo zbóż po sobie, 
wpływając korzystnie na ich 
plonowanie i zdrowotność. 

Zabiegi uprawowe pod zasiew 
powinny być przeprowadzone 
bardzo starannie, zwłaszcza 
pod kątem odchwaszczenia 
stanowiska, ponieważ w po-
czątkowych fazach wzrostu soja 
jest mało konkurencyjna w sto-
sunku do chwastów. Uprawki 
wiosenne należy ograniczyć do 
minimum, aby zapewnić wilgoć 
kiełkującym nasionom. Pole 
musi być wyrównane i niezaka-
mienione, ze względu na niskie 
koszenie (pierwsze, najbardziej 
dorodne strąki soja zawiązu-
je na wysokości około 10 cm). 
Najlepiej plonuje na glebach 
żyznych, utrzymanych w do-
brej kulturze, przewiewnych 
i dobrze utrzymujących wilgoć 
(klasy II, IIIa, IIIb). Ważny jest 
także odczyn gleby (pH 6,5-
6,8), ze względu na symbiozę 

Szereg argumentów przemawia za jej uprawą.
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z bakteriami Rhizobium. Na 
kwaśnych glebach nie zachodzi 
proces wiązania azotu atmosfe-
rycznego, ponieważ nie tworzą 
się brodawki korzeniowe. Soja 
nie lubi gleb ciężkich, podmo-
kłych i zimnych.

Dobór odmiany
W Polsce mogą być upra-

wiane odmiany wpisane do 
Krajowego Rejestru (KR) 
oraz odmiany znajdujące się 
w Wspólnotowym Katalogu 
Odmian Roślin Rolniczych 
(CCA). Obecnie w KR znajduje 

się 39 odmian soi, z czego 
18 zostało wpisanych w cią-
gu ostatnich 3 lat, natomiast 
w CCA jest ponad 560 odmian, 
co świadczy o dużym postę-
pie hodowlanym tego gatunku 
w Europie. W 2022 r. do KR 
wpisano 7 nowych odmian soi: 
jedną wczesną (Pamela), dwie 
średniopóźne (Asterix, Wojtek) 
i cztery późne (Adelfia, ES Ba-
chelor, GL Susana, Pula). Przy 
uprawie soi kluczowy jest dobór 
odmiany do regionu, ze wzglę-
du na zróżnicowaną długość 
okresu wegetacyjnego w Polsce 
oraz różną liczbę dni potrzeb-
nych do osiągniecia dojrzałości 
przez poszczególne odmiany. 
W KR znajdują się odmiany 
należące do 6 grup wczesno-
ści (bardzo wczesne, wczesne, 
średniowczesne, średniopóźne, 
późne i bardzo późne). Central-
ny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych w Słupi 
Wielkiej (COBORU) co roku 
aktualizuje listy odmian zale-
canych do uprawy na obszarze 
poszczególnych województw, 
na podstawie wyników badań 
i doświadczeń prowadzonych 
w ramach Porejestrowego Do-
świadczalnictwa Odmianowe-
go (PDO).

Siew
Termin siewu soi przypada od 

20 kwietnia do 5 maja, w zależ-
ności od regionu i warunków 
pogodowych. Fenologiczny 
wskaźnik to okres kwitnienia 
klonu zwyczajnego lub ko-
niec kwitnienia wiśni. Gleba 
na głębokości siewu powinna 
być ogrzana do 8-10oC. Przy 
korzystnych warunkach termo-
-wilgotnościowych lepiej wy-
siać soję wcześniej, ponieważ 
wyżej osadza pierwszy strąk 
i lepiej plonuje. Zbytnie opóź-
nianie siewu przedłuża okres 
wegetacji, co może niekorzyst-
nie wpływać na dojrzewanie, 
zwłaszcza odmian późnych. Na 
glebach ciężkich trzeba też uwa-
żać na zaskorupienie gleby, bo 
soja kiełkuje epigeicznie. Jeśli 
po siewach pojawią się ulewne 
deszcze wschody mogą być nie-
równomierne i przerzedzone. 
Przy takich prognozach zdecy-
dowanie lepiej jest opóźnić siew.

Soję wysiewa się na głębo-
kość ok. 3-4 cm, w rozstawie 
rzędów 15-25 cm. Obsada po-
winna liczyć około 60-70 roślin 
na 1 m2. Obliczając normę wy-
siewu należy uwzględnić MTN 
odmiany i siłę kiełkowania. 
Przed siewem nasiona trzeba 
zaszczepić preparatami zawie-
rającymi bakterie symbiotyczne 
np. nitraginą dla soi, ponieważ 
w naszych glebach nie wystę-
pują bakterie symbiotyczne dla 
tego gatunku. Zalecenie szcze-
pienia nasion jest także na po-
lach, gdzie soja uprawiana była 
już wcześniej, ze względu na 
wyższe o ok. 10% plonowanie. 

Szczepienie nasion najlepiej 
wykonać bezpośrednio przed 
siewem, w ciemnym pomiesz-
czeniu, ponieważ promienie 
słoneczne niszczą bakterie. 
Kilka dni wcześniej dobrze 
jest zaprawić nasiona zapra-
wą przeciwgrzybiczą, ponieważ 
soja jest wrażliwa na patogeny 
grzybicze i bakteryjne wystę-
pujące w glebie.

Nawożenie
Soja do wytworzenia 1 dt na-

sion wraz z plonem ubocznym 
potrzebuje 6,8 kg N, 1,7 kg P2O5 
oraz 3,32 kg K2O. Przy średnim 
zaopatrzeniu gleby w makro-
składniki jesienią zaleca się 
wysiać ok. 40-50 kg/ha P2O5 
i 60-80 kg/ha K2O. Jeśli proces 
symbiozy przebiega sprawnie, 
soja nie potrzebuje nawożenia 
azotem, poza dawką startową 
w ilości 30 kg/ha w formie ła-
two przyswajalnej (np. saletra 
amonowa). Zapewnia to dobry 
start roślinom zwiększając ich 
wigor i konkurencyjność. Na 
glebach o niskiej zawartości 
siarki i magnezu wskazane jest 
również zasilenie roślin siar-
czanem magnezu. Soja dobrze 
reaguje na niektóre mikroskład-
niki: cynk, molibden i bor, 
które korzystnie wpływają 
na proces symbiozy i wiązanie 
azotu atmosferycznego.

Pielęgnacja
Soja w początkowych fazach 

wzrostu jest mocno narażona 
jest zachwaszczenie, ze wzglę-
du na późny siew i szeroką roz-
stawę rzędów. W uprawie tego 
gatunku najczęściej pojawiają 
się: komosa biała, chwastnica 
jednostronna, rdesty, szarłat 
szorstki, ostrożeń polny, samo-
siewy rzepaku i perz właściwy. 
Podstawą integrowanej ochro-
ny roślin jest ustalenie progów 
szkodliwości dla konkretnych 
gatunków chwastów w danej 
uprawie, ale w przypadku soi 
takie progi nie zostały jak do-
tąd określone. Badania prze-
prowadzone w USA wykazały, 
że zachwaszczenie w ilości po-
wyżej 10-20 roślin na 10 m2 
plantacji soi (w zależności od 
gatunku) powoduje poważne 
straty w plonie. Przy ograni-
czaniu zachwaszczenia ważne 
są działania zapobiegawcze, 
np. wybór pola o względ-
nie niskim potencjale za-
chwaszczenia, stosowanie 
kwalifikowanego materiału 
siewnego oraz różne czynni-
ki agrotechniczne (poprawne 
zmianowanie, terminowa i sta-
ranna uprawa gleby, właściwe 
nawożenie, optymalny termin 
i warunki siewu, stosowanie 
międzyplonów, terminowy 
zbiór). W przypadku soi spraw-
dzają się też mechaniczne me-
tody regulacji zachwaszczenia, 
które polegają na bronowaniu 
zasiewów po wschodach roślin 
(od fazy 3. liścia właściwego 

do wysokości 15 cm) oraz 
stosowaniu opielaczy (przy 
uprawie w szerokich między-
rzędziach). Jeśli zachwaszcze-
nie jest bardzo duże konieczne 
jest stosowanie herbicydów do-
glebowych i powschodowych 
(Tabela 1).

Ze względu na mały areał upra-
wy soi w Polsce choroby i szkod-
niki nie mają na razie istotnego 
znaczenia gospodarczego, ale za-
grożenie z ich strony może się 
nasilać, ponieważ wiele gatunków 
strączkowych jest atakowanych 
przez te same patogeny.

Spośród szkodników, soi po-
tencjalnie zagrażają: gąsienice 
rusałki osetnika, mszyce, oprzę-
dziki, rolnice, strąkowiec sojo-
wy, zmieniki. Obecnie w Polsce 
do ochrony soi przed szkodni-
kami zalecane są 2 substancje 
czynne (Tabela 2).

Spośród chorób, sporadycznie 
mogą pojawiać się: zgorzel sie-
wek, antraknoza, askochytoza, 
septorioza, cerkosporoza, zgni-
lizna twardzikowa czy fuzario-
zy. Choroby występują jednak 
w niewielkim nasileniu i nie po-
wodują znaczących strat w plo-
nach, w związku z tym na ogół 
nie wymagają zabiegów fungicy-
dowych. W Zaleceniach ochrony 
roślin rolniczych (2020) można 
znaleźć 4 fungicydy na bazie 
tiofanatu metylowego i jeden, 
którego substancją czynną są 
azoksystrobina i difenokonazol  
(Tabela 3).

Zbiór
Termin zbioru soi zależy od 

wczesności odmian i regionu, 
ale na ogół przypada od koń-
ca sierpnia do połowy wrze-
śnia. U dojrzałych roślin liście 
opadają, łodygi są suche, a po 
potrząśnięciu strąków nasio-
na stukają, ale strąk nie pęka. 
Wilgotność nasion w czasie 
zbioru powinna wynosić 14-
16%. Zbiór zbyt wilgotnych 
nasion wymaga dosuszania 
w suszarniach, co generuje 
dodatkowe koszty. Z kolei zbyt 
późny zbiór może powodować 
straty związane z pękaniem 
strąków i osypywaniem się 
nasion. Zbiór przeprowadza 
się jednoetapowo, kombajnem 
zbożowym z odpowiednio do-
branym, nisko umieszczonym 
hederem, przy zredukowanych, 
co najmniej o 1/3 obrotach 
bębna podającego. Trzeba pa-
miętać, że najbardziej dorod-
ne strąki osadzone są bardzo 
nisko i pozostawienie ich na 
polu generuje duże straty, rzędu 
nawet 20-30%. Soja jest wraż-
liwa na obijanie nasion, więc 
aby uniknąć ich uszkodzenia 
trzeba postępować ostrożnie 
podczas transportu, czyszcze-
nia i magazynowania.

Prof. Mariola Staniak
Zakład Uprawy 

Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach

Tabela 1. Wykaz substancji czynnych zalecanych do odchwaszczania soi

Substancja czynna Termin stosowania Chwasty wrażliwe

Pendimetalina do 3 dni po siewi chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

S-metolachlor do 3 dni po siewie chwasty jednoliścienne i niektóre 
dwuliścienne

Metrybuzyna do 3 dni po siewie chwasty dwuliścienne i niektóre 
jednoliścienne

Prosulfokarb do 3 dni po siewie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne

Metobromuron do 3 dni po siewie chwasty jednoliścienne i niektóre 
dwuliścienne

Metrybuzyna + 
flufenacet do 3 dni po siewie chwasty jednoliścienne i niektóre 

dwuliścienne

Bentazon + 
imazamoks

od fazy 2 liścia właści-
wego do piątego pędu 

bocznego

chwasty dwuliścienne i niektóre 
jednoliścienne

Fluazyfop-P butylu
od fazy 2 liścia do 

ukazania się 1 pąka 
kwiatowego

perz właściwy i chwasty jednoliścienne 

Kletodym
od fazy 2 liścia do 

ukazania się 1 pąka 
kwiatowego

perz właściwy, samosiewy zbóż, 
chwastnica jednostronna, miotła zbożo-

wa i inne chwasty jednoliścienne

Glifosat Około tygodnia przed 
zbiorem

desykacja i równoczesne nieselektywne 
niszczenie chwastów

Źródło: Zalecenia ochrony roślin, IOR-PIB Poznań, 2020.

Tabela 2. Wykaz substancji czynnych zalecanych do ochrony soi przed chorobami

Substancja czynna Termin stosowania Choroba

Tiofanat metylowy przed siewem zgorzel siewek (kompleks 
patogenów)

Tiofanat metylowy
od rozwiniętego trójlistkowego 

liścia na drugim węźle do 
pełnej dojrzałości strąków

antraknoza, askochytoza, fuzarioza 
soi, brązowa plamistość liści soi 

(septorioza)

Azoksystrobina + 
difenokonazol

od rozwiniętego trójlistkowego 
liścia na drugim węźle do 
pełnej dojrzałości strąków

Zgnilizna twardzikowa

Źródło: Zalecenia ochrony roślin, IOR-PIB Poznań, 2020.

Tabela 3. Wykaz substancji czynnych zalecanych do ochrony soi przed szkodnikami

Substancja czynna Termin stosowania Zwalczane szkodniki

Acetamipryd od 1. liścia właściwego do 
rozwiniętego liścia na 9. węźle oprzędziki

Cypermetryna 
od rozwiniętego liścia na 9. 

węźle do pierwszych powięk-
szonych pąków kwiatowych

mszyca burakowa i inne, 
zmieniki

Acetamipryd Od początku kwitnienia do 
1. strąka typowej długości

mszyca burakowa i inne, 
zmieniki

Acetamipryd Pierwszy strąk typowej długości Strąkowiec bobowy

Źródło: Zalecenia ochrony roślin, IOR-PIB Poznań, 2020.
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Lider na rynku ciągników

Po raz trzynasty z rzędu 
marka New Holland została 
liderem, z wynikiem 2521 za-
rejestrowanych nowych cią-
gników rolniczych.

Ranking najczęściej reje-
strowanych nowych ciągni-
ków rolniczych jest nie tylko 
odzwierciedleniem potrzeb 
oraz oczekiwań Klientów na 
rynku polskim, ale również 
wyrazem zainteresowania 
i uznania dla producentów, 
którzy swoją ofertą produk-
towo – handlową doskonale 
wpisują się w ten rynek. Fakt, 
że w tak bardzo wymagających 
warunkach obejmujemy pozy-
cję lidera już po raz trzynasty 
dowodzi, że strategia obrana 
przez markę New Holland 
jest bardzo dobrze zintegro-
wana zarówno z poziomem 
wymagań technologicznych, 
a także zasobności rolników. 
Szereg spójnych działań oraz 

koncentracja na najwyższych 
standardach pracy ponownie 
została doceniona przez na-
szych Odbiorów. Mamy świa-
domość tego, że „świat idzie 
do przodu”, a wraz z nim my 
również musimy dostrzegać 
rosnące oczekiwania naszych 
Klientów, dlatego wsłuchując 
się w ich głosy wciąż pracuje-
my nad doskonaleniem naszej 
oferty produktowej i wsparcia, 
jakie możemy im zaoferować 
w każdym obszarze naszych 
działań. Dziękujemy, że wspól-
nie możemy tworzyć przyszłość 
rolnictwa  – mówi Adam Sulak, 
Business Director New Holland.

W ciągu minionych 13 lat, 
od kiedy marka New Holland 
zajmuje fotel lidera rynku 
wśród producentów ciągni-
ków rolniczych, 29860 sztuk 
niebieskich ciągników znala-
zło swoich właścicieli w rodzi-
mych gospodarstwach.

W roku 2021 największą po-
pularnością cieszyły się serie 
ciągników T6 – 586 sztuk, T5 
– 475 sztuk oraz T7 z ilością 
467 sztuk zarejestrowanych 
maszyn. Marka New Holland 
trzynasty rok z rzędu okaza-
ła się najchętniej wybieraną 
przez Klientów, a dla nas jest to 
szczególnie cenna informacja 
płynąca z rynku. Wynik ten 
z pewnością jeszcze bardziej 
nas zmobilizuje, by zagwa-
rantować naszym Klientom 
najwyższe standardy obsługi 
pod względem sprzedażowym 
i serwisowym. Mogę śmiało 
powiedzieć, że w naszej ofer-
cie produktowej posiadamy 
ciągniki dla każdego Klien-
ta, przeznaczone do każdego 
rodzaju pracy, czy to na polu, 
czy też na drodze lub w trans-
porcie, przy załadunku/rozła-
dunku, w sadzie, ogrodzie czy 
szklarni. Dlatego nasze maszy-
ny, najwyższej jakości, z in-
nowacyjnymi rozwiązaniami 
technologicznymi, mogą być 
partnerem rolnika na każdym 
polu. Tym bardziej, będziemy 
dokładać wszelkich starań, by 
zaufanie jakim Klienci obda-
rzyli nasze maszyny przełoży-
ło się na pozycję lidera rynku 
w 2022 roku. […]. – mówi Łu-
kasz Chęciński, Marketing Ma-
nager New Holland.

Źródło: NH AG Polska, 
Joanna Szymańska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rok 2021 zakończył się niekwestionowaną dominacją 
New Holland.

Valtra ponownie nagrodzona

Nagroda FARM MACHINE, 
wcześniej znana jako Maszyna 
Roku, jest jedną z najbardziej 
pożądanych nagród w inży-
nierii rolniczej. Valtra serii G 
zwyciężyła w kategorii ciągni-
ków użytkowych.

Najnowsza seria ciągników 
Valtra, seria G, nadal cieszy się 
uznaniem. Ta wielokrotnie na-
gradzana seria ciągników zdo-
była jeszcze więcej zaszczytów, 

zdobywając nagrodę FARM 
MACHINE 2022. Członko-
wie jury pochwalili serię G 
jako najbardziej przekonu-
jący ciągnik wielofunkcyjny 
z dostępnych na rynku. Se-
ria G przekonała jury, że jest 
prawdziwym mistrzem łado-
wacza czołowego, dzięki zin-
tegrowanej ramie wsporczej, 
sterowaniu elektronicznemu 
i zapewniającej widoczność 

powierzchni przeszklonej, 
wynoszącej 5,7m2.

Jury przyznające nagrodę 
FARM MACHINE 2022 pod-
kreśliło cechy inteligentnego 
rolnictwa Valtry. Valtra Smart 
Farming to zestaw technolo-
gii, które bezproblemowo ze 
sobą współpracują — Valtra 
Guide, ISOBUS, Section Con-
trol (kontrola sekcji), Variable 
Rate Control (zmienne daw-
kowanie) i TaskDoc sprawiają, 
że Valtra serii G jest najlepsza 
w swojej klasie. Jury doceniło 
łatwość obsługi podłokietnika 
SmartTouch, przedstawiając 
dostępność zmiany ustawień 
za pomocą zaledwie dwóch 
dotknięć lub przesunięć.

Zaraz po premierze w 2020 roku 
seria G otrzymała tytuł Ciągnika 
Roku 2021, a następnie Red Dot 
Design Award i iF Design Awards 
w 2021 roku.

Klienci i fani Valtry mogą 
zapoznać się z wielokrotnie 
nagradzanym ciągnikiem u au-
toryzowanych dealerów lub 
w wirtualnym salonie Valtra 
pod adresem showroom.val-
tra.com/pl.

Laureatów nagrody FARM 
MACHINE Award wybiera 
międzynarodowe jury składa-
jące się z dziennikarzy zajmu-
jących się sprzętem rolniczym 
z kilkunastu krajów.

Źródło: AGCO
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Seria G zdobywa nagrodę dla ciągnika użytkowego 
FARM MACHINE 2022.

CLAAS TRION

Seria CLAAS TRION została 
uznana przez międzynarodo-
we jury za FARM MACHINE 
2022 (Maszyna Rolnicza Roku 

2022) w kategorii kombajnów 
zbożowych.

W kategorii „kombaj-
ny zbożowe” uznanie jury 

zdobyła seria kombajnów 
CLAAS TRION. „Tytuł FARM 
MACHINE jest wielkim wy-
różnieniem dla wszystkich, 

którzy współtworzyli ten 
produkt i potwierdza nasz 
cel, jakim jest rozwijanie silnie 
zorientowanej na klienta, za-
awansowanej technologicznie 
klasy średniej mocy kombaj-
nów” – wyjaśnia Jan-Hendrik 
Mohr, który w Zarządzie CLA-
AS odpowiada za Dział Zbio-
ru Zbóż. „Rzadko się zdarza, 
aby rolnicy i przedsiębiorstwa 
usług rolniczych ze wszystkich 
ważnych regionów upraw na 
świecie odgrywali tak ważną 
rolę w nowym projekcie, jak 
w przypadku serii TRION. 
Dzięki temu możemy teraz 
zaoferować szeroki zakres 
wyposażenia od prostego 
do bardzo zawansowanego 

technologiczne i to już od 
mocy 258 KM, dając klientom 
możliwość osiągnięcia pozio-
mu technologii serii LEXION 
lub wyboru dostosowanej do 
swoich potrzeb prostej maszy-
ny bez dużej ilości elektroniki”.

Seria TRION z szeroką gamą 
20 wersji po raz pierwszy zo-
stała zaprezentowana i wpro-
wadzona na rynek europejski 
latem 2021 r. pod hasłem „Fits 
your farm”. Ze swoją bogatą 
ofertą wyposażenia i modeli 
zupełnie na nowo definiuje ona 
średnią klasę mocy wśród kom-
bajnów. Zaczynając od maszy-
ny z pięcioma wytrząsaczami 
o mocy 258 KM, a kończąc 
na 435-konnym kombajnie 

hybrydowym z dwoma roto-
rami niemal wszystkie modele 
mają możliwość wyposażenia 
w szeroką gamę funkcji, ta-
kich jak podwozie gąsienicowe 
TERRA TRAC, przenośniki 
taśmowe pochyłe, wyrównanie 
nachylenia podwozia MONTA-
NA czy różne poziomy rozbu-
dowy systemu wspomagania 
operatora CEMOS. Ponadto 
wprowadzono nowy CLAAS 
GPS PILOT z terminalem CE-
MIS 1200 do automatycznego, 
sterowanego przez GPS kie-
rowania kombajnem TRION.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nagrodzony tytułem FARM MACHINE 2022.
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Tworzymy urodzaj

Sposób na kaszę 
gryczaną

Kasza gryczana to nie tylko 
źródło mnóstwa składników 
odżywczych, ale i kulinarnych 
inspiracji! Nawet jeśli nie za-
wsze masz na nią pomysł, to 
warto wprowadzić ją do diety, 
szczególnie w nietuzinkowych 
przepisach, które zaskakują 
smakiem i pomysłowością. 
Podpowiadamy kilka sposo-
bów, dzięki którym kasza gry-
czana zagości w niecodziennej 
odsłonie w codziennym menu.

Kasza gryczana, powstająca 
z gryki, obfituje w mnóstwo 
składników odżywczych, które 
wspierają działanie naszego 
organizmu. Jest nie tylko źró-
dłem błonnika, wspierającego 
trawienie i odpowiadającego 
za uczucie sytości – zawiera 
także potas, który reguluje 
ciśnienie krwi, a także ma-
gnez, świetnie wpływający 
na koncentrację. Do tego ka-
sza gryczana zawiera krzem, 
który wspiera nasze włosy 
i paznokcie. Kasza gryczana 
to też świetne rozwiązanie dla 
osób chorujących na cukrzycę, 
gdyż ma indeks glikemiczny 
na średnim poziomie 54. Do 
tego nie zawiera glutenu, więc 
mogą ją spożywać osoby chore 
na celiakię bądź mające aler-
gię na ten składnik. Niemniej 
kasza gryczana zawiera także 
łatwo przyswajalne, wartościo-
we białko, podstawowy budu-
lec ciała, którego dostarczanie 
jest szczególnie ważne w diecie 
roślinnej.

5 sposobów na kaszę gryczaną
Wiemy już, dlaczego warto 

włączyć kaszę gryczaną do co-
dziennego menu, a jak to zro-
bić? Powiedzmy wprost: kasza 
nie jest jedynie zamiennikiem 
ziemniaków czy dodatkiem 

do sosów. To źródło kulinar-
nych inspiracji, które można 
z łatwością zastosować w co-
dziennym menu, poznaj kilka 
przykładowych sposobów:

1. Wykorzystaj kaszę jako… 
farsz do gołąbków! Wystarczy 
ugotować kaszę al dente, dodać 
do niej podsmażoną cebulkę 
i mięso. W wersji wegetariań-
skiej wraz z cebulką możemy 
podsmażyć grzyby lub dowol-
ne składniki i dodać kaszę.

2. Zamiast pierogów ru-
skich, zrób pierogi z kaszą! 
Wystarczy ją ugotować i po-
łączyć z cebulką zeszkloną na 
niewielkiej ilości tłuszczu. Wy-
śmienicie smakują z odrobiną 
kwaśnej śmietany.

3. Na śniadanie zrób gry-
czankę, czyli odpowiednik 
owsianki – kasza gryczana na 
słodko też smakuje wyśmie-
nicie! Wystarczy namoczyć 
ją przez noc w mleku, żeby 
stworzyć pyszną bazę, która 
świetnie łączy się z sezonowy-
mi warzywami lub owocami, 
takimi jak jabłka czy rabarbar.

4. Lubisz pasztet w wersji 
wege? Tym bardziej wykorzy-
staj do niego kaszę gryczaną, 
która dobrze komponuje się 
z nasionami strączkowymi 
i warzywami korzeniowymi. 
Taki pasztet pasuje do świeże-
go, pełnoziarnistego pieczywa, 
a kanapki z nim dostarczają 
porcji białka, stanowiąc jed-
nocześnie jedną z 5 zalecanych 
porcji warzyw i owoców.

5. W kolejnej wersji na słod-
ko wykorzystaj kaszę grycza-
ną do przygotowania granoli 
– chrupiącego dodatku np. 
do jogurtu. Kaszę wystarczy 
namoczyć przez 2-3 godzi-
ny i wymieszać z orzechami 

i miodem, a następnie zapiec 
w piekarniku.

To tylko niektóre z możliwo-
ści, by odkryć kaszę gryczaną 
na nowo. Warto to robić, bo 
zgodnie z zaleceniami żywie-
niowymi produkty zbożowe 
powinny stanowić ¼ talerza – 
o czym przypomina kampania 
edukacyjna Dobre Zboże Wiele 
Może, pokazująca praktycz-
ne sposoby na wprowadzenie 
kasz i płatków do codzienne-
go menu.

Więcej informacji na stro-
niewww.dobrezboze.pl
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Kampania edukacyjna Dobre 
Zboże Wiele Może.
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R E K L A M A

Elastyczny, niezależny i uniwersalny

Seria kombajnów TRION, 
marki CLAAS została stwo-
rzona z myślą o różnych go-
spodarstwach, od małych 
rodzinnych po duże wielkoob-
szarowe oraz firmy usługowe. 
Dzięki swojemu wyposażeniu 
kombajn ten można szybko 
dostosować do różnych po-
trzeb. Jak TRION sprawuje się 
w praktyce sprawdzano w go-
spodarstwie pana Grzegorza 
Bardowskiego z Uniejowic.

„Nasze gospodarstwo zało-
żył dziadek. Zaczynaliśmy od 
7 hektarów, a obecnie mamy 

130. Uprawiamy głównie 
pszenicę, rzepak, jęczmień 
browarny, kukurydze i bu-
raki cukrowe” – przedstawia 
miejsce swojej pracy Grzegorz 
Bardowski.

Przy tak zróżnicowanym 
gospodarstwie bardzo ważna 
jest uniwersalność maszyny.– 
„Kombajn można skonfiguro-
wać na bardzo dużo sposobów, 
według potrzeb danego gospo-
darstwa. Może to być maszyna 
bardzo prosta, pod zboże, ale 
można również ją przygoto-
wać do kukurydzy, trawy czy 

soi. Dostępne są także różne 
systemy omłotowo-separujące 
oraz różne warianty podwozia 
w tym gąsienicowe.” – twier-
dziAndrzej Kulczyński, ekspert 
marki CLAAS.

Podczas użytkowania mode-
lu CLAAS TRION 660 wspo-
mniana elastyczność szybkiego 
dostosowania do zbioru róż-
nych rodzajów roślin nie uszła 
uwadze także właścicielowi 
gospodarstwa, który jako jed-
ną z głównych zalet kombaj-
nu wskazał łatwą adaptację 
ustawień do różnych potrzeb. 
„Kombajny TRION można łą-
czyć z wieloma przyrządami 
roboczymi CLAAS” – oma-
wia zalety Andrzej Kulczyński. 
Oprócz przyrządów żniwnych 
ze ślimakiem CERIO, dostępne 
są również przyrządy żniw-
ne VARIO, przyrządy żniw-
ne taśmowe CONVIO oraz 
przyrządy żniwne składane. 
W szczególności do zbioru 
upraw rosnących blisko pod-
łoża, takich jak groch czy soja, 
do wyboru jest seria MAXLEX 
ze ślimakiem wciągającym 

oraz taśmowy CONVIO 
FLEX, oba z elastycznym sto-
łem. Z kolei do kukurydzy na 
ziarno można użyć zrywacze 
CORIO i CORIO CONSPEED. 
„Ważne jest to, że dzięki auto-
matycznemu rozpoznawaniu 
przyrządu roboczego TRION 
zawsze wie, jaki zespół żniwny 
jest zamontowany” – dodaje 
ekspert CLAAS.

We wcześniejszych testach, 
wyposażony w samoczynnie 
uczące się systemy wspoma-
gania operatora w zbiorze 
plonów TRION pokazał wy-
soką wydajność w każdych 
warunkach. W Uniejowicach 
model 660 musiał zmierzyć się 
między innymi ze stanowią-
cą w opinii gospodarza spore 
wyzwanie kukurydzą, która 
w trakcie ostatnich tygodni 
została dość mocno uszko-
dzona przez wiatr czy zwie-
rzynę. Efekty zbiorów bardzo 
pozytywnie zaskoczyły Pana 
Grzegorza. TRION osiągnął 
bardzo dobre rezultaty z małą 
ilością uszkodzonych ziaren 
i niskim poziomem strat. Jest 

to możliwe dzięki sprawdzo-
nej technologii omłotu APS 
w połączeniu z systemem 
czyszczenia JETSTREAM, du-
żym zbiornikiem ziarna i wy-
soką prędkością wyładunku. 
Dodatkowo prosty, wydajny 
układ napędowy w połącze-
niu z inteligentną technologią 
silnika z systemem DYNAMIC 
POWER zapewnia minimalne 
zużycie paliwa.

CEMOS DIALOG i CE-
MOS AUTOMATIC są teraz 
zintegrowane w terminalu 
CEBIS. Możliwa jest obsłu-
ga dotykowa lub za pomocą 
pokrętła/przycisku. Ponadto 
wszystkich ustawień zespo-
łu młócącego i czyszczenia 
można dokonywać za pomo-
cą przycisków bezpośrednie-
go dostępu znajdujących się 
w prawej części podłokietni-
ka. Położenie terminala CEBIS 
i podłokietnika można usta-
wiać niezależnie od siebie 
do potrzeb operatora w celu 
zapewnienia optymalnej er-
gonomii. Dostępny joystick 
wielofunkcyjny CMOTION 

umożliwia operatorowi stałą 
kontrolę nad najważniejszymi 
funkcjami w celu szybkiego 
reagowania i może zapamiętać 
aż do siedmiu indywidualnych 
ustawień.

Nowy TRION jest też wy-
posażony w pakiety oświetle-
nia LED.

„Kombajn jest bardzo do-
brze przemyślany pod kątem 
obsługowym: bezpieczne 
stopnie, barierki, bardzo do-
bre oświetlenie serwisowe 
i punkty do smarowania wy-
stawione w jedno miejsce” – 
podkreśla komfort obsługi Pan 
Bardowski.

W modelu TRION na mło-
carni, po obu stronach maszy-
ny znajdują się duże otwory 
konserwacyjne. Wokół skrzyni 
sitowej, rotorów i zbiornika 
ziarna znajduje się również 
wystarczająca ilość wolnego 
miejsca dla przeprowadzenia 
wszystkich czynności związa-
nych z czyszczeniem.

Źródło: CLAAS
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CLA AS TRION po testach w Uniejowicach.
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