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Uroczyste obchody 100-lecia działalności 
Pomorskiej Izby Rolniczej

Uroczyste obchody 100-lecia 
działalności Pomorskiej Izby Rol-
niczej rozpoczęły się Nabożeń-
stwem Dziękczynnym w Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku na Starym 
Mieście. Po zakończeniu Mszy 
Świętej zgromadzeni goście oraz 
Poczet Sztandarowy pieszo udali 
się do hotelu MERCURE na dal-
szą część uroczystości.

Gospodarzem spotkania był 
Wiesław Burzyński Prezes Po-
morskiej Izby Rolniczej.

W uroczystości wzięło udział 
wielu znamienitych gości, między 
innymi: obecny Przewodniczący 
Krajowej Rady Izb Rolniczych 
Wiktor Szmulewicz, były szef 
KRIR i były Minister Rolnictwa 
Jan Krzysztof Ardanowski, wła-
dze województwa pomorskiego 
reprezentował Wojewoda Pomor-
ski Dariusz Drelich. Obecny był 
również członek zgromadzenia 
regionalnego Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław 
Struk. W spotkaniu jubileuszo-
wym Pomorskiej Izby Rolniczej 
nie zabrakło też Przedstawicie-
li wszystkich Izb Rolniczych 
w Polsce.

Podczas uroczystości w imie-
niu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, na wniosek Wojewody 
Pomorskiego, zasłużonym oso-
bom wręczono Medale Złoty 
Krzyż Zasługi.

Dużo radości i emocji wzbu-
dziło wręczenie odznaczeń 
Krajowej Rady Izb Rolniczych 
„Zasłużony Dla Samorządu 
Rolniczego”

Specjalną atrakcją obchodów 
100-lecia PIR był występ mło-
dzieży z Zespołu Szkół Rolni-
czych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Bolesławowie. 
Zgromadzeni na dużej Sali uczest-
nicy spotkania przez długi czas 
ze wzruszeniem słuchali występu 
zespołu a następnie na stojąco 
przez wiele minut gorącymi okla-
skami dziękowali młodzieży za 
pięknie przygotowany program.

Roman Barszcz

W dniu 21 kwietnia 2022 roku, Pomorska Izba Rolnicza obchodziła 
uroczyście 100-lecie swojego powstania i działalności na rzecz pomorskich 
rolników.
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Do sprzedania 
Fiat 126p

Rok produkcji: 1982

Rok produkcji: 1982
Przebieg: 21 700 km
Pierwsza rejestracja: 23-06-1982
Poj. silnika: 652 cm³
Typ nadwozia: Coupe
Kolor: kremowy
Stan techniczny: idealny

Chcesz kupić, to zadzwoń.
Samochód jest do obejrzenia w Pruszczu Gdańskim

Pełne wyposażenie Polskiego Fiata od nowości, stan idealny. Pierwsza właścicielka.
Bezwypadkowy i NIGDY nie malowany. Auto zarejestrowane na polskich tablicach.

Garażowany, nowy akumulator, odpala i jeździ!!

Przebieg: 21 700 km

cena: 38 tys. złtel. 504 129 302 
(nie odpowiadam na smsy)

Do kredytu dopłaci ARiMR

W ofercie Banku BNP Pa-
ribas po raz kolejny pojawi-
ły się kredyty preferencyjne 
dla Klientów z sektora agro. 
Środki mogą zostać prze-
znaczone na zakup ziemi, 
pokrycie kosztów inwestycji 
w gospodarstwie lub wzno-
wienie produkcji rolnej po 
klęsce żywiołowej. Do spłaty 
kapitału oraz oprocentowania 
dopłaca Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR), co znacząco obni-
ża koszty ponoszone przez 
Klienta.

Klientom zawierającym 
z Bankiem BNP Paribas umo-
wę na kredyt preferencyjny, 
ARiMR zagwarantuje określo-
ną kwotę pomocy w formie 
dopłat do oprocentowania 
lub kapitału. Kwota ta jest 
ustalana jednorazowo i nie 
zmienia się przez cały okres 
kredytowania, niezależnie 
od warunków rynkowych. 
Dodatkowo specjalne roz-
porządzenie Rady Ministrów 
reguluje wysokości marży oraz 
wskazuje maksymalną wy-
sokość prowizji i opłat, jakie 
mogą być pobrane przez bank.

- Nasze doświadczenie – 
a obsługujemy kredyty pre-
ferencyjne od blisko 30 lat 
– pokazuje, że to najkorzyst-
niejsza forma finansowania 
inwestycji. ARiMR spłaca 
za Klienta nawet 1/3 odse-
tek. To sprowadza koszty do 
poziomu nieosiągalnego przy 
finansowaniu komercyjnym. 
Co więcej, Bank BNP Paribas 
oferuje Klientom atrakcyjne 
warunki z niskimi prowizjami 
i dodatkowymi promocjami 
– tłumaczy Piotr Pieniąż-
kiewicz, Starszy Ekspert ds. 
Produktów Agro w Zespole 
Rozwoju Produktów Agro 
Banku BNP Paribas.

Klientom, którzy złożą 
wnioski na preferencyjne kre-
dyty na zakup ziemi i pozosta-
łe inwestycje, do 31 maja br., 
bank oferuje promocyjne wa-
runki - obniżenie do 1% pro-
wizji za udzielenie kredytu 
oraz 1% prowizji rekompen-
sacyjnej w przypadku wcze-
śniejszej spłaty kredytu. Nowi 
Klienci, którzy przed końcem 
maja otworzą rachunek bie-
żący z kartą debetową i ban-
kowością internetową mogą 
liczyć na specjalną promocję 
Konta Otwartego na Agrobiz-
nes – bank nie będzie pobierał 
opłaty za prowadzenie kon-
ta przez pierwsze pół roku. 

Dodatkowo rolnicy, którzy 
skorzystają z ww. promocji 
uzyskają darmowy dostęp do 
platformy Agronomist.

Kredyty preferencyjne mogą 
otrzymać tylko rolnicy speł-
niający konkretne warunki 
określone przez ARiMR.

Kredyty na zakup użytków 
rolnych

Finansowanie można 
przeznaczyć na zakup ziemi 
o przeznaczeniu rolniczym, 
określonym w planie zago-
spodarowania przestrzennego 
danej gminy. W przypadku 
braku planu, wymagane jest 
dostarczenie zaświadcze-
nia z gminy, informującego 
o braku planu zagospodaro-
wania przestrzennego i decy-
zji o warunkach zabudowy 
zmieniającej przeznaczenie 
nabywanego terenu. Łączna 
powierzchnia gospodarstwa, 
z uwzględnieniem nowo za-
kupionego gruntu, nie może 
przekroczyć 300 ha, a kwota 
kredytu nie może być wyższa 
niż iloczyn liczby nabywa-
nych hektarów i średniej ceny 
GUS (z uwzględnieniem klas 
bonitacyjnych).

Zasady udzielania kredy-
tów preferencyjnych na zakup 
użytków rolnych przewidują 
aktualnie dwie preferencyjne 
linie kredytowe:

Linia MRcsk - dla osób do 
40. roku życia rozpoczyna-
jących działalność rolniczą, 
w której pomoc ARiMR po-
lega na spłacie 60% kwoty 
kredytu (ale nie więcej niż 
20 tys. EUR). Wnioskodawca 
nie może prowadzić gospo-
darstwa rolnego dłużej niż 
24 miesiące.

Linia Z – dla osób fizycz-
nych i prawnych prowadzą-
cych (lub zamierzających 
prowadzić) działalność rolni-
czą. Pomoc ARiMR stosowana 
jest jako spłata 1/3 odsetek 
za kredytobiorcę. Oprocen-
towanie linii Z jest zmienne 
i nie może wynosić więcej niż 
stopa referencyjna WIBOR 
3M powiększona o marżę ban-
ku w wysokości nie większej 
niż 2,48 punktu procentowego 
(na dzień 14.04.2022 opro-
centowanie wynosi 4,1071%).

Kredyty na pozostałe 
inwestycje

ARiMR wspiera również in-
westycje w gospodarstwach 
rolnych, działach specjalnych 
produkcji rolnej i zakładach 
przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, takie jak: budowa, 

modernizacja czy zakup 
maszyn lub urządzeń. Prace 
nad daną inwestycją muszą 
rozpocząć się nie wcześniej, 
niż w dniu złożenia w ban-
ku wniosku o kredyt. Zasady 
udzielania kredytów na ten 
cel określone są w dwóch li-
niach kredytowych: RR i PR. 
Maksymalny okres kredyto-
wania wynosi 15 lat. Możli-
we jest uzyskanie do dwóch 
lat karencji w spłacie. Kosz-
ty kredytu są identyczne jak 
przy linii Z, z tym że kwota 
pomocy nie jest ograniczona 
do 20 tys. EUR.

Wsparcie po klęsce 
żywiołowej

W ramach specjalnej li-
nii K02 możliwy jest zakup 
środków przeznaczonych na 
wznowienie produkcji rolnej 
po suszy, powodzi lub innej 
klęsce żywiołowej. Może to 
być zakup np. środków ochro-
ny roślin, materiału siewnego, 
paliwa na cele rolnicze, pasz 
czy inwentarza żywego. Kre-
dyt udzielany jest na 4 lata 
liczone od dnia wystąpienia 
klęski żywiołowej lub od pod-
pisania protokołu przez Wo-
jewodę (w przypadku suszy).

Oprocentowanie całko-
wite kredytu K02 ustala-
ne jest w oparciu o stawkę 
WIOBOR3M określaną ana-
logicznie jak dla linii inwe-
stycyjnych. Poziom marży 
to 3,5 punktu procentowe-
go. Oprocentowanie płaco-
ne przez Klienta uzależnione 
jest od tego, czy w roku wy-
stąpienia klęski Klient miał 
ubezpieczone minimum 
50% powierzchni upraw lub 
pogłowia zwierząt. Tacy Klien-
ci mogą liczyć na oprocento-
wanie w wysokości 0,5%. Jest 
to oprocentowanie stałe do 
momentu wyczerpania kwoty 
pomocy określanej każdorazo-
wo w umowie kredytowej. Jeśli 
Klient nie spełnia warunku 
ubezpieczenia, może liczyć na 
dopłaty w wysokości połowy 
tych, przysługujących ubez-
pieczonym (aktualne oprocen-
towanie to 3,825%).

Szczegóły dotyczące warun-
ków udzielenia kredytów, za-
sad promocji oraz wysokość 
aktualnego oprocentowania 
dostępna na: https://www.
bnpparibas.pl/rolnicy/kre-
dyty/preferencyjne-kredyty-
-inwestycyjne.

Źródło: Banku BNP Paribas
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Bank BNP Paribas oferuje rolnikom kredyty 
preferencyjne.

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

Ranking stanowi zestawie-
nie najciekawszych, najbardziej 
pomysłowych i efektywnych 
działań służących ogranicze-
niu emisji gazów cieplarnia-
nych. Uroczyste ogłoszenie 
zwycięzców miało miejsce 
25 kwietnia 2022 roku pod-
czas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach. 
Wyróżnienie w imieniu Gru-
py Azoty odebrał Filip Grze-
gorczyk, Wiceprezes Zarządu 
Grupy Azoty S.A. Wyboru lide-
rów Rankingu dokonała Rada 
kampanii „Zielony indeks” 
złożona z przedstawicieli insty-
tucji i organizacji związanych 
z polityką środowiskową oraz 
autorytetów w tej dziedzinie.

Tegoroczna nagroda to już 
kolejne wyróżnienie dla spółki 
z Grupy Azoty w Rankingu Ini-
cjatyw Dekarbonizacyjnych. 
W ubiegłym roku nagrodzono 
prace modernizacyjne na in-
stalacji kwasu azotowego tech-
nicznego w Tarnowie, które 
przyczyniły się do ogranicze-
nie emisji gazu cieplarniane-
go podtlenku azotu w Grupie 
Azoty S.A.

Wyróżnienie dla Grupy 
Azoty Puławy przyznano za 
projekt badawczo-rozwojowy 
„Opracowanie i wprowadze-
nie zaawansowanego systemu 
sterowania APC dla instalacji 
wytwarzania amoniaku”. APC 
(Advanced Process Control) 
to zaawansowany system ste-
rowania, którego wdrożenie 
zmniejszyło ślad węglowy na 
jednej linii produkcji amonia-
ku o ponad 20 kg CO2/tonę 
amoniaku.

Pozytywne efekty zrealizo-
wanego projektu uzasadniają 
wdrożenie systemu APC na 

pozostałych ośmiu liniach pro-
dukcji amoniaku, co pozwoli 
obniżyć emisje CO2 w sumie 
nawet o ponad 20 tys. ton 
w skali roku. W przyszłości 
Grupa Azoty Puławy zamie-
rza wprowadzić system APC 
również w innych procesach 
technologicznych.

Realizacja projektu odbyła 
się w ramach programu sekto-
rowego „INNOCHEM” finan-
sowanego ze środków NCBiR 
w ramach Działania 1.2 „Sek-
torowe programy B+R” Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020.

Ranking Inicjatyw Dekar-
bonizacyjnych jest częścią 
szeroko zakrojonej kampanii 
„Zielony indeks” realizowanej 
przez Grupę PTWP, wydawcę 
portalu wnp.pl, dedykowanej 
tym, którzy aktywnie uczestni-
czą w „zielonej” transformacji 
polskiej gospodarki.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Grupa Azoty Puławy została laureatem drugiej edycji 
Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych.
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Komunikat prasowy Komisji Europejskiej
Komisja Europejska zatwier-

dziła polski program o war-
tości 836 mln euro (3,9 mld 
złotych) przeznaczony na 
wsparcie sektora rolnictwa 
w kontekście inwazji Rosji 
na Ukrainę. Program został 
zatwierdzony na podstawie 
tymczasowych kryzysowych 
ram prawnych dotyczących 
pomocy państwa, przyjętych 
przez Komisję 23 marca 2022 r. 
na podstawie art. 107 ust. 3 lit. 
b) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej („TFUE”), 
w których uznano, że w całej 
gospodarce UE występują po-
ważne zaburzenia.

Wiceprzewodnicząca wyko-
nawcza Margrethe Vestager, 
która jest odpowiedzialna za 
politykę konkurencji, powie-
działa: Ten program o wartości 
836 mln euro umożliwi Polsce 
wspieranie rolników, którzy 
odczuli skutki wzrostu kosz-
tów produkcji wynikającego 
z inwazji Rosji na Ukrainę oraz 
związanych z tym sankcji. Po-
zostajemy solidarni z Ukrainą 
i jej obywatelami. Jednocześnie 
kontynuujemy ścisłą współpra-
cę z państwami członkowski-
mi, aby można było terminowo 
wprowadzić krajowe środki 
wsparcia w skoordynowany 
i skuteczny sposób, chroniąc 
przy tym równe warunki dzia-
łania na jednolitym rynku.

Polska zgłosiła Komisji 
program o wartości 836 mln 
euro przeznaczony na wsparcie 
sektora rolnictwa w kontekście 

inwazji Rosji na Ukrainę.
W ramach tego programu 

pomoc będzie miała formę 
dotacji bezpośrednich.

Środek będzie dostępny 
dla rolników prowadzących 
działalność w Polsce, którzy 
odczuli skutki wzrostu kosz-
tów nawozów spowodowanego 
obecnym kryzysem geopoli-
tycznym i związanymi z nim 
sankcjami.

Aby zrekompensować część 
wzrostu kosztów nawozów, 
kwalifikujący się beneficjen-
ci będą uprawnieni do otrzy-
mania pomocy w wysokości 
do 107 euro (500 złotych) na 
hektar gruntów rolnych oraz 
do 53,5 euro (250 złotych) 
na hektar użytków zielonych 
i pastwisk. Górnym pułapem 
pomocy będzie kwota odpo-
wiadająca pomocy dla obszaru 
50 hektarów.

Komisja uznała, że program 
zgłoszony przez władze polskie 
jest zgodny z warunkami okre-
ślonymi w tymczasowych kry-
zysowych ramach prawnych. 
W szczególności pomoc (i) 
nie przekroczy 35 tys. euro 
na beneficjenta; oraz (ii) zo-
stanie przyznana najpóźniej 
do 31 grudnia 2022 r.

Komisja uznała, że zgłoszo-
ny przez Polskę program jest 
konieczny, właściwy i propor-
cjonalny, biorąc pod uwagę 
konieczność zaradzenia poważ-
nym zaburzeniom w gospodar-
ce państwa członkowskiego, 
zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) 

TFUE i warunkami określony-
mi w tymczasowych kryzyso-
wych ramach prawnych.

W związku z tym Komisja 
zatwierdziła środek pomocy 
na podstawie unijnych zasad 
pomocy państwa.

Kontekst
Komisja przyjęła tymcza-

sowe kryzysowe ramy praw-
ne dotyczące pomocy państwa 
umożliwiające państwom 
członkowskim wykorzysta-
nie elastyczności przewidzia-
nej w przepisach dotyczących 
pomocy państwa w celu wspar-
cia gospodarki w kontekście 
inwazji Rosji na Ukrainę.

Tymczasowe kryzysowe ramy 
prawne przewidują następu-
jące rodzaje pomocy, którą 
można przyznać państwom 
członkowskim:
• ograniczona kwota pomocy, 

w jakiejkolwiek formie, do 
35 tys. euro dla przedsię-
biorstw z sektora rolnictwa, 
rybołówstwa i akwakultury 
dotkniętych kryzysem i do 
400 tys. euro dla przed-
siębiorstw prowadzących 
działalność w pozostałych 
sektorach;

• wsparcie płynności w for-
mie gwarancji państwowych 
i subsydiowanych poży-
czek; oraz

• pomoc rekompensująca wy-
sokie ceny energii. Pomoc, 
którą można przyznać w do-
wolnej formie, częściowo 
zrekompensuje przedsię-
biorstwom, w szczególności 

energochłonnym użytkow-
nikom energii, dodatkowe 
koszty wynikające z wyjąt-
kowego wzrostu cen gazu 
i energii elektrycznej. Łączna 
kwota pomocy przypadająca 
na beneficjenta w żadnym 
momencie nie może prze-
kraczać 30 proc. kosztów 
kwalifikowalnych i wynosi 
maksymalnie 2 mln euro. 
Jeżeli przedsiębiorstwo po-
nosi straty operacyjne, ko-
nieczna może być dalsza 
pomoc w celu zapewnienia 
kontynuacji działalności 
gospodarczej. W związku 
z tym w przypadku energo-
chłonnych użytkowników 
intensywność pomocy jest 
wyższa, a państwa członkow-
skie mogą przyznać pomoc 
przekraczającą te pułapy – do 
25 mln euro, a w przypadku 
przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność w sekto-
rach i podsektorach, które 
szczególnie odczuły skutki 
kryzysu – do 50 mln euro.
Podmioty kontrolowane 

przez Rosję, które zostały objęte 
sankcjami, są wyłączone z za-
kresu stosowania tych środków.

Tymczasowe kryzysowe 
ramy prawne obejmują szereg 
zabezpieczeń, jak przedstawio-
no poniżej:
• proporcjonalność stosowa-

nych metod, która wymaga, 
aby kwota pomocy przyzna-
wana przedsiębiorstwom 
była uzależniona od skali 
prowadzonej działalności 

gospodarczej oraz stopnia 
podatności na skutki gospo-
darcze kryzysu;

• warunki kwalifikujące, na 
przykład zdefiniowanie ener-
gochłonnych użytkowników 
jako przedsiębiorstw, dla 
których zakup produktów 
energetycznych wynosi co 
najmniej 3 proc. wartości 
produkcji; oraz

• wymogi w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju – zachęca 
się państwa członkowskie, 
aby w kontekście przyznawa-
nia pomocy na dodatkowe 
koszty związane z wyjątkowo 
wysokimi cenami gazu ziem-
nego i energii elektrycznej 
rozważyły wprowadzenie, 
w sposób niedyskryminują-
cy, wymogów dotyczących 
ochrony środowiska lub bez-
pieczeństwa dostaw.
Tymczasowe kryzysowe 

ramy będą obowiązywać do 
31 grudnia 2022 r. W celu za-
pewnienia pewności prawa, 
przed upływem tego terminu 
Komisja oceni, czy konieczne 
jest wydłużenie ich obowią-
zywania. Ponadto w okresie 
stosowania ram Komisja będzie 
weryfikować ich treść i zakres 
przedmiotowy, uwzględniając 
rozwój sytuacji na rynkach 
energii, innych rynkach środ-
ków produkcji oraz ogólną sy-
tuację gospodarczą.

Tymczasowe kryzysowe ramy 
pomocy państwa stanowią 
uzupełnienie szerokich moż-
liwości państw członkowskich 

w zakresie opracowywania 
środków zgodnie z obowią-
zującymi unijnymi zasadami 
pomocy państwa. Przepisy UE 
w sprawie pomocy państwa 
umożliwiają państwom człon-
kowskim na przykład wspiera-
nie przedsiębiorstw mających 
problemy z płynnością i po-
trzebujących natychmiastowej 
pomocy. Ponadto art. 107 ust. 
2 lit. b) Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej zezwa-
la państwom członkowskim 
na wypłacanie przedsiębior-
stwom odszkodowań za szkody 
spowodowane bezpośrednio 
zdarzeniami nadzwyczajnymi, 
takimi jak te spowodowane 
przez obecny kryzys.

Wersja jawna decyzji zosta-
nie udostępniona pod numerem 
sprawy SA. 102555 w rejestrze 
pomocy państwa na stronie in-
ternetowej Komisji poświęconej 
konkurencji po wyjaśnieniu 
wszelkich kwestii związanych 
z poufnością. Wykaz nowych 
decyzji dotyczących pomo-
cy państwa opublikowanych 
w internecie i Dzienniku Urzę-
dowym zamieszczany jest 
w cotygodniowym biuletynie 
internetowym dotyczącym 
konkurencji.

Link do komunikatu: ht-
tps://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/pl/
IP_22_2504 

Źródło: Wydział prasy 
Komisja Europejska 
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Nie tylko rynek sztuki pełen jest falsyfikatów

Powoduje to znacznie groź-
niejsze skutki, niż zakup podro-
bionej torebki czy zegarka. 
Niesie to bowiem zagrożenie 
dla środowiska i zdrowia kon-
sumentów. Dodatkowo naraża 
na straty producentów rolnych. 
Nie warto ryzykować. Niższa 
cena nie zrekompensuje strat 
powstałych w wyniku użycia 
podróbek środków ochrony 
roślin.

Od wielu lat obserwujemy 
proceder sprzedaży podra-
bianych środków ochrony 
roślin. Zagrożeniem wyni-
kającym z tego zjawiska są 
oczywiście straty koncernów 
chemicznych, ale nie jest to 
najważniejsze. Tracą rolni-
cy kupując preparaty, które 
nie spełniają swoich zadań. 
Fałszywe produkty mogą być 
także zagrożeniem dla upraw 

i środowiska. Jednak głównym 
celem walki z podrabianiem 
ś.o.r. jest ochrona zdrowia 
i bezpieczeństwa konsumen-
tów. Za sam przewóz pestycy-
dów z zagranicy bez zezwoleń 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi może grozić odpowiedzial-
ność karna. Oczywiście meto-
dy administracyjne i działania 
organów kontrolnych przy po-
wszechnej skali zjawiska mogą 
dać tylko ograniczone efekty.

Podrabianie pestycydów ma 
charakter działalności zorga-
nizowanej. Z uwagi na coraz 
wyższy poziom usług poligra-
ficznych i innowacyjne tech-
nologie produkcji opakowań 
detalicznych, bardzo trudne 
staje się odróżnienie oryginału 
od podróbki. Jedynie wysoka 
świadomość producentów rol-
nych i stosowanie przez nich 

podstawowych zasad postępo-
wania przy zakupie ś.o.r. przy-
czyni się do ukrócenia tego 
procederu i zapewni wyższy 
stopień bezpieczeństwa pro-
dukcji żywności.

Z przeprowadzonych badań 
wynika, iż skład chemiczny 
podróbek pestycydów jest 
przeróżny. Mogą nie zawie-
rać w ogóle substancji ak-
tywnych lub zawierać takie 
ich ilości, które nie ochronią 
plantacji. To jednak najmniej-
szy wymiar kary dla ryzy-
kantów szukających okazji. 
Najgorszym przypadkiem 
jest zastosowanie prepara-
tów zawierających szkodliwe 
substancje chemiczne. Mogą 
one powodować negatywne, 
nieodwracalne szkody w na-
szych uprawach, degradować 
środowisko i przyczyniać się do 

zagrożenia zdrowia zarówno 
rolników pracujących z tymi 
pestycydami, jak i konsumen-
tów produktów rolnych.

Jak zatem uchronić się przed 
takimi konsekwencjami?

Przede wszystkim należy 
kupować środki ochrony ro-
ślin w sprawdzonych punktach 
sprzedaży i od autoryzowanych 
partnerów handlowych. Wy-
łącznie w oryginalnych opa-
kowaniach z etykietą w języku 
polskim. Etykiety pisane cyry-
licą powinny nas zaalarmować 
– to stały trick fałszerzy mający 
przekonać nabywcę, że to ory-
ginalny towar tylko tańszy, ze 
wschodu. Trzeba też zwracać 
uwagę czy opakowania mają za-
bezpieczenia charakterystyczne 
dla danego producenta (plom-
ba, hologram). To podstawowe 
zasady postępowania.

Pamiętajmy, iż jedynie za-
kup oryginalnych środków 
ochrony roślin, z określonym, 
kontrolowanym składem, jest 
gwarancją uzyskania spodzie-
wanych efektów ich użycia. 
Ponadto, przebadane i dopusz-
czone do oficjalnego obrotu 
produkty, użyte zgodnie z ety-
kietą – instrukcją stosowania, 
są bezpieczne.

Wybór oryginał czy falsy-
fikat nie powinien mieć miej-
sca. Chodzi bowiem nie tylko 
o skuteczną ochronę planta-
cji i troskę o środowisko, ale 
o zdrowie własne i osób spo-
żywających produkty rolne 
z naszych plantacji. Stawka 
jest wysoka.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Od lat niestety fałszerstwo dotyka także środki do produkcji rolniczej.
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Adiuwanty pomagają skuteczniej chronić rośliny uprawne

Adiuwanty to ważna grupa 
preparatów, których zadaniem 
jest wspomaganie aplikacji 
i działania środków ochrony 
roślin. Dzięki współdziałaniu 
firm agrochemicznych (pro-
ducentów) i świata nauki, 
adiuwanty podlegają ciągłej 
modyfikacji i ulepszaniu, co 
powoduje, że ich właściwo-
ści i funkcje odpowiadają na 
najbardziej aktualne potrze-
by użytkowników środków 
ochrony roślin, konsumentów 
i wymogom proekologicznym.

Zgodnie z definicją adiuwant 
to substancja zawarta w formie 
użytkowej środków ochrony 
roślin lub dodawana do zbior-
nika opryskiwacza w celu 
zmodyfikowania właściwo-
ści biologicznych substancji 
czynnej preparatu lub zmiany 
parametrów fizykochemicz-
nych cieczy użytkowej.

Generalnie adiuwanty dzie-
limy na dwie grupy w zależ-
ności od pełnionych przez 
nie funkcji. Są to adiuwanty 
aktywujące i modyfikujące.

Główną funkcją adiuwan-
tów aktywujących jest 
zwiększenie retencji (wzrost 
ilości i wydłużenie czasu 

zatrzymania cieczy użytko-
wej na powierzchni rośliny), 
zmniejszenie napięcia po-
wierzchniowego pomiędzy 
polarnymi i niepolarnymi 
częściami naskórka liścia oraz 
zwiększenie wnikania skład-
nika aktywnego preparatu do 
rośliny. Czynniki te wpływają 
na poprawę aktywności bio-
logicznej preparatów, posze-
rzenie spektrum ich działania 
oraz ograniczenie ujemnego 
wpływu czynników środowi-
ska podczas zabiegów. Dzięki 
temu zwiększa się stabilność 
działania pestycydu, zwłasz-
cza wówczas, gdy na polu 
występują patogeny średnio 
wrażliwe lub w późniejszych 
fazach rozwojowych, a warun-
ki atmosferyczne nie sprzyjają 
działaniu preparatów.

Adiuwanty modyfikujące 
w mniejszym stopniu wpły-
wają na aktywność środków 
ochrony roślin, jednak dzięki 
zmianie właściwości fizyko-
chemicznych cieczy użytkowej 
umożliwiają bardziej dokładne 
i bezpieczne wykonanie za-
biegu (np. ograniczenie zno-
szenia), mieszanie różnych 
składników ze sobą, redukują 

pienienie podczas przygotowa-
nia cieczy roboczej oraz koroz-
ję elementów konstrukcyjnych 
aparatury opryskującej.

Adiuwanty zalecane są 
zarówno do wspomagania 
w zabiegach powschodowych 
(nalistnych), jak też w zabie-
gach przedwschodowych (do-
glebowych). W przypadku 
zabiegów doglebowych, de-
dykowana grupa adiuwantów 
pozwala na zatrzymanie sub-
stancji czynnej w wierzchniej 
warstwie gleby, co np. w przy-
padku herbicydów, wydłuża 
czas pobierania przez kiełkują-
ce chwasty oraz spowalnia roz-
kład preparatu w pierwszych 
dniach po zabiegu, a następnie 
inicjuje stosunkowo szybki dal-
szy rozkład, który zapobiegnie 
występowaniu ewentualnych 
pozostałości i nie wpłynie nie-
korzystnie na rośliny następcze 
w płodozmianie.

Wiele badań dowodzi, że 
łączne stosowanie pestycy-
dów z adiuwantami umoż-
liwia zmniejszenie dawki 
środka ochrony roślin o ok. 
20-30% bez utraty skutecz-
ności działania, co umożli-
wia zmniejszenie kosztów 

poniesionych na zakup środ-
ków chemicznych (koszt sa-
mych adiutantów to zwykle 
kilkanaście złotych na hektar). 
Obniżanie dawek można stoso-
wać w przypadku, gdy zabiegi 
wykonywane są w optymal-
nych terminach i warunkach 
pogodowych przewidzianych 
w etykiecie środka. Natomiast, 
nie należy ograniczać dawek 
w przypadkach, gdy zabieg jest 
opóźniony, na polu występu-
je duże nasilenie patogenów 
lub warunki pogodowe nie 
sprzyjają działaniu prepara-
tów (niska temperatura, obfi-
te opady lub okresowa susza). 
W takich sytuacjach zastoso-
wanie środka wspomagającego 
umożliwi zachowanie dobrej 
skuteczności działania bez 
konieczności wykonywania 
zabiegów uzupełniających lub 
zwiększania dawek.

Najnowsze preparaty wspoma-
gające to adiuwanty wielofunk-
cyjne, które charakteryzują się 
wielokierunkowym działa-
niem w poprawie skuteczności 
działania środków ochrony 
roślin (np. zawierają składni-
ki odpowiedzialne za popra-
wę aktywności biologicznej 

pestycydu, redukcję efektu 
„twardej wody” i ograniczenie 
znoszenia poza strefę oprysku 
(dryft).

Stosowanie adiuwantów 
nowej generacji ma też duże 
znaczenie dla środowiska. Za-
trzymanie herbicydu w war-
stwie powierzchniowej gleby 
(adiuwanty doglebowe) jest 
również korzystne w sytuacji, 
gdy po aplikacji występują 
obfite opady deszczu, które 
w normalnych warunkach 
(bez dodatku adiuwanta) po-
wodują szybkie wymywanie 
pestycydu wraz z wodą opa-
dową w głębsze warstwy gleby, 
co potencjalnie może spowo-
dować skażenie płytko umiej-
scowionych wód gruntowych. 
Zalety proekologiczne mają 
również adiuwanty zawiera-
jące substancje ograniczające 
znoszenie. Tu oprócz pozytyw-
nych efektów wspomagających 
ograniczana jest możliwość 
uszkodzeń upraw sąsiadują-
cych i skażania terenów poza 
strefą oprysku.

Skuteczny rezultat łączne-
go stosowania adiuwanta ze 
środkiem ochrony roślin jest 
uzależniony od prawidłowego 

doboru obu składników. Nie-
którzy producenci adiuwantów 
(szkoda, że nie wszyscy) pro-
wadzą badania, podobne jak 
w przypadku badań rejestra-
cyjnych nowych pestycydów, 
które oceniają jakość pro-
duktu. Wyniki takich badań 
zamieszczane są na kartach 
informacyjnych adiuwantów 
oraz na stronach interneto-
wych producenta. Dostępność 
wyników badań uwiarygadnia 
produkt, jak też daje wskazów-
ki odpowiedniego doboru do 
konkretnego środka ochrony 
roślin i uprawianej rośliny.

W polskim rolnictwie substancje wspomagające są stosowane od ponad 50-ciu lat.

Prof. dr hab. Mariusz Kucharski 
IUNG – PIB 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Ochrona liścia flagowego

Zaopatrzenie kłosów w skład-
niki pokarmowe oraz wodę 
uzależnione jest od zdolności 
asymilacyjnej górnych liści.

W połowie maja następuje 
silna inwazja grzybów po-
rażających liście. Atakują je 
zarówno te, które rozwijają 
się w obumarłych częściach 
roślin – nektofityczne, jak 
i te infekujące żywe tkanki 
– biotroficzne,

Okres grubienia pochwy 
liściowej liścia flagowego aż 
do momentu pojawienia się 
pierwszych ości kłosa to czas 
na przeprowadzenie zabiegu 
ochronnego. Przy korzystnych 
warunkach pogodowych, to 
ostatni oprysk fungicydowy, 
jaki przeprowadza się na plan-
tacjach zbóż. Oczywiście, je-
śli aura nie będzie sprzyjała 
występowaniu chorób kłosa.

Do najgroźniejszych pato-
genów, które atakują planta-
cje pszenicy ozimej w tym 
czasie należą: septorioza 
paskowana liści, brunatna 
plamistość liści, czyli DTR-
-ka, rdze, a także mączniak 
prawdziwy.

Septorioza paskowana liści. 
Występuje we wszystkich sta-
diach rozwojowych rośliny. 
Grzyb zimuje na samosiewach 
i resztkach pożniwnych. Wio-
sną uwalniają się zarodniki. 
Na porażonych liściach, na 
znekrotyzowanych plamach 
pojawiają się owocniki grzy-
ba. Najsilniejszemu poraże-
niu ulegają liście starsze, co 
prowadzi do ich przedwcze-
snego zamierania. Stopniowo 
choroba atakuje liście rosnące 
coraz wyżej.

Brunatna plamistość liści. 
Ta choroba też występuję we 
wszystkich fazach rozwo-
jowych roślin zbożowych. 

Wiosną grzyb opanowuje 
liście. Początkowo uwidocz-
nia się to w postaci małych, 
owalnych, brunatnych plam 
wielkości 3 mm. W trakcie we-
getacji plamy powiększają się, 
często łącząc się i powodując 
zamieranie liści.

Groźne są także rdze, szcze-
gólnie w uprawie pszenicy, 
a także i mączniak prawdziwy. 
Zaatakowane przez niego liście 
zaczynają od spodu brunat-
nieć i zwijać się, a następnie 
opadają. To główne choroby, 
przed którymi powinniśmy 
chronić plantacje. Który pre-
parat wybrać?

Ciekawym rozwiązaniem 
jest Ascra Xporo. To miesza-
nina trzech substancji aktyw-
nych: biksafenu, fluopyramu 
i protiokonazolu.

Fungicyd zalecany jest do 
stosowania w terminie T-2, czy-
li na liść flagowy. Jego użycie 
zapewnia doskonałą kontrolę 

nad chorobami, zwłaszcza 
nad septoriozą. Zwiększone 
działanie interwencyjne dzięki 
włączeniu do składu fluopyra-
mu gwarantuje efektywniejszą 
kontrolę nad utajonym okre-
sem rozwoju chorób. To bardzo 
istotne, gdyż niejednokrotnie 
infekcja ma miejsce zdecydo-
wanie wcześniej, niż występują 
objawy. Preparat ten zapew-
nia także bardzo dobry efekt 
fizjologiczny, przejawiający się 
wyższą odpornością roślin na 
stres wywołany suszą i wyż-
szą efektywnością fotosyntezy. 
Jego zastosowanie powoduje 
także bardziej intensywny 
wzrost zarówno korzeni, jak 
i liści, czyli całej biomasy ro-
śliny. To bezpośrednio prze-
kłada się na wyższą wydajność 
oraz opłacalność całej uprawy. 
Produkt odznacza się także 
bardzo długim okresem dzia-
łania. Cechuje się też wyso-
ką skutecznością zwalczania 

szerokiego spektrum chorób 
(septorioza paskowana liści, 
brunatna plamistość liści, rdze, 
a także mączniak prawdziwy). 
Nasilenie występowania każdej 
z nich jest zmienne ze wzglę-
du na znacznie zróżnicowaną 
odporność odmianową.

Decydując się na zakup 
fungicydu do ochrony liścia 
flagowego warto zwrócić uwa-
gę, by zawierał kilka substan-
cji czynnych należących do 
różnych grup chemicznych. 
Istotne jest, by wykazywały 
one bardzo wysoką skutecz-
ność i długotrwałe działanie.

Dobra kondycja plantacji 
oraz brak poważnych infekcji 
patogenami chorobotwórczy-
mi w dużej części wpływają na 
wielkość uzyskanego plonu.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska
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Zabezpieczenie „wytwórni ziarna”.
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R E K L A M A

Gdy kwitnie rzepak
Rośliny narażone są na in-

fekcje chorób grzybowych, jak 
i na ataki szkodników. Nasze 
reakcje na te zagrożenia zde-
terminują kondycję plantacji, 
jej zdrowotność. Trafne decyzje 
podjęte na tym etapie produkcji 
przyniosą  satysfakcjonujące re-
zultaty. Ochrona fungicydowa 
i insektycydowa to priorytet.

Trzeba działać zapobiegaw-
czo, by utrzymać wysoki po-
ziom zdrowotności. Jeżeli na 
polach pojawią się patogeny 
chorobotwórcze, należy bez-
zwłocznie interweniować. Aby 
skutecznie walczyć z choroba-
mi, należy regularnie przepro-
wadzać lustracje. W przypadku 
wystąpienia pierwszych obja-
wów zastosować efektywny 
preparat, zawierający zestaw 
substancji aktywnych, na które 
patogen nie jest uodporniony.

Kwitnienie to okres korzyst-
ny dla rozwoju infekcji. Trzy 
główne zagrożenia chorobo-
twórcze w tym newralgicznym 
okresie to:

Zgnilizna twardzikowa
Sprzyja jej wysoka wilgot-

ność powietrza oraz gleby 
i opadające płatki kwiatowe. 
Pozostają one w rozwidleniach 
łodyg i u nasady liści rzepaku, 
stwarzając komfortowe wa-
runki dla rozwoju grzyba. Na 
łodygach powstają jasne plamy 
z nalotem białej, watowatej 
grzybni. Plamy te obejmują 
cały obwód łodygi, a w jej 
wnętrzu tworzą się czarne 
skleroty (formy przetrwalni-
kowe). Zgnilizna twardzikowa 
jest chorobą odglebową. Za 
infekcję pierwotną odpowie-
dzialne są sklerocja, które po-
trafią zalegać w glebie nawet 
do15 lat. Już 1% porażonych 
grzybem roślin nakazuje zasto-
sowanie odpowiedniego fun-
gicydu. To próg szkodliwości 
tej choroby.

Czerń krzyżowych
Zimuje w formie zarodników 

przetrwalnikowych najczęściej 
w resztkach pożniwnych roślin 
pozostawionych po zbiorze na 

polu, w samosiewach rzepaku, 
a także w chwastach z rodziny 
kapustowatych. Pierwotnym 
źródłem infekcji są także na-
siona. W okresie wegetacji 
zarodniki konidialne grzyba 
przenoszone są przez wiatr 
i wodę. Grzyb poraża rośliny 
w trakcie całego okresu wege-
tacyjnego. Na liściach rzepaku 
pojawiają się koncentryczne, 
ciemnobrązowe plamy z ja-
śniejszymi i ciemniejszymi 
przebarwieniami. Z liści cho-
roba rozprzestrzenia się na pęd 
główny i pędy boczne. Plamy 
występują też na łodydze. Roz-
wojowi choroby sprzyja duża 
wilgotność powietrza i tempe-
ratura powyżej 20°C.

Szara pleśń
Rozwija się w podobnych 

warunkach. Jej objawy to sza-
ry, pylący nalot pojawiający 
się na wszystkich organach 
nadziemnych rośliny.

Aby skutecznie zredukować 
rozwój tych patogenów należy 
wybrać odpowiedni fungicyd. 

Ważne, by był przeznaczony 
do zwalczania całego spektrum 
chorób, a nie tylko wybranej. 
Na rynku dostępnych jest tylko 
kilka spełniających to kryte-
rium produktów. Skutecznym 
jest Propulse 250SE. Środek 
zawiera dwie substancje czyn-
ne: fluopyram i protiokonazol.

Pierwsza z nich cechuje się 
bardzo wysoką efektywnością 
w zwalczania chorób rzepaku. 
Druga z kolei wykazuje podob-
ny efekt stymulacji roślin jak 
strobiluriny. Ma pozytywny 
wpływ na fizjologię rośliny. Sy-
nergia ich działania wpływa 
na uzyskanie bardzo dobrych 
właściwości zwalczania podsta-
wowych chorób okresu kwitnie-
nia, występujących w rzepaku. 
Zaletą rozwiązania jest szerokie 
okno aplikacyjne (BBCH  57-
69) oraz zmniejszone ryzyko 
osypywania się nasion przed 
oraz w trakcie zbioru.

Producenci fungicydów na 
ogół zalecają użycie tego typu 
preparatów w jednej dawce, 

w terminie od fazy luźnego 
kwiatostanu do końca fazy 
kwitnienia, najczęściej w fazie 
opadania płatka. Jednak prak-
tyka rolnicza często pokazuje 
jej podział na dwie mniejsze. 
Zastosowanie ⅓ dawki na po-
czątku kwitnienia, a pozosta-
łej jej części pod koniec, gdy 
rośliny przekwitają. Rolnicy 
często łączą te zabiegi z za-
stosowaniem insektycydów. 
Pierwszy oprysk przeprowa-
dzają wspólnie z tym przeciw-
ko słodyszkowi i chowaczom, 
zwłaszcza czterozębnemu, 
a drugi z tym przeciw prysz-
czarkowi i chowaczowi podob-
nikowi. Taki manewr wydłuża 
działanie zarówno fungicydu, 
jak i insektycydu.

Ochrona łanu rzepaku w okre-
sie kwitnienia jest działaniem 
obligatoryjnym. Zastosowanie 
skutecznego preparatu zwalcza-
jącego pełne spektrum chorób 
nie tylko pozytywnie wpłynie 
na wysokość plonu, ale także 
poprawi jego jakość.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

To newralgiczny moment dla tej uprawy i okres wzmożonego wysiłku plantatorów.

Zgnilizna twardzikowa
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Zdrowe łuszczyny to zdrowe nasiona
W okresie kwitnienia, for-

mowania a czasami nawet 
dojrzewania łuszczyn, rośli-
ny rzepaku, mogą być nara-
żone na wystąpienie różnych 
czynników chorobotwórczych. 
W sezonie sprzyjającym roz-
wojowi patogenów w okresie 
kwitnienia i dojrzewania, na 
roślinach rzepaku można za-
obserwować przynajmniej 
jeden a czasami nawet kilka 
objawów chorób. Większość 
z nich występuje przez cały 
okres wegetacji, niemniej jed-
nak najintensywniej ujawnia-
ją się właśnie w końcowym 
etapie rozwoju roślin rzepaku 
ozimego.

Niewątpliwie do najgroź-
niejszej choroby tego końco-
wego etapu rozwoju rzepaku, 
należy zaliczyć zgniliznę 
twardzikową. Ponadto istot-
ny wpływ na plon oraz jego 
jakość, mają inne choroby, tj. 
sucha zgnilizna kapustnych, 
czerń krzyżowych oraz sza-
ra pleśń.

Należy zdawać sobie sprawę, 
że okres poprzedzający kwit-
nienie oraz faza pełni kwit-
nienia to niezwykle istotny 
moment w którym to czasie 
decyduje się wielkość oraz 
jakość plonu nasion rzepaku.

Odpowiednio zaplanowane 
zabiegi fungicydowe w tym 
czasie, mają za zadanie za-
pobiec wystąpieniu chorób 
grzybowych, bądź skutecz-
nie je ograniczyć (jeżeli się 
już pojawiły), tak aby ich 
wpływ na wielkość oraz ja-
kość plonu nasion był znacznie 
zminimalizowany.

Pamiętajmy, że o sukcesie 
w ograniczaniu występowania 
chorób grzybowych łuszczyn 
rzepaku ozimego, decydu-
ją głownie trzy czynniki, tj. 
warunki pogodowe (na które 
niestety plantatorzy nie maja 
wpływu) oraz właściwy termin 
aplikacji i wybór odpowiedniej 
substancji czynnych fungicy-
du (na które rolnicy maja jak 
najbardziej istotny wpływ).

Oferta s.cz. fungicydów, 
które można stosować od po-
czątku kwitnienia aż do fazy 
zawiązywania łuszczyn przez 
rzepak ozimy jest bardzo duża. 
Plantatorzy maja do dyspozycji 
fungicydy jednoskładnikowe, 
czyli zawierające w swoim skła-
dzie jedną s.cz., należącą do 
różnych grup chemicznych, np. 
azoksystrobina, mandestrobi-
na, tebukonazol, protiokona-
zol, difenokonazol, flutriafol, 

prochloraz czy boskalid.
Ponadto w sprzedaży są 

dostępne gotowe preparaty 
zawierające w swoim skła-
dzie, najczęściej dwie s.cz. 
z różnych grup chemicznych, 
np. azoksystrobina + cyproko-
nazol, azoksystrobina + dife-
nokonazol, azoksystrobina + 
tebukonazol, azoksystrobina 
+ izopirazam, prochloraz + 
tebukonazol, boskalid + pi-
raklostrobina, metkonazol + 
boskalid, dimoksystrobina + 
boskalid, fluopyram + protio-
konazol, protiokonazol + te-
bukonazol czy tebukonazol + 
fluoksastrobina.

Można również spotkać się 
z gotowymi fungicydami, któ-
re w swoim składzie zawierają 
aż trzy s.cz., np. azoksystrobi-
na + difenokonazol + tebuko-
nazol. Dzięki temu, że każda 
z tych substancji należy do 
różnych grup chemicznych, 
uzyskuje się lepszy efekt fun-
gicydowy oraz poszerza się 
spektrum zwalczanych pato-
genów i niejako przy okazji 
redukuje się zjawisko powsta-
wania odporności a ponadto 
w ten sposób można również 
obniżyć koszty zabiegu.

W tabeli 1. zamieszczono 
przykładowe s.cz. fungicydów 
oraz wykaz czynników cho-
robowych, które są przez te 
fungicydy ograniczane w za-
leżności od fazy rozwojowej 
rzepaku ozimego.

Faza zawiązywania łuszczyn, to niezwykle istotny moment.

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Tabela 1. Przykładowy wykaz s.cz. fungicydów zalecanych do ochrony łuszczyn rzepaku ozimego

Substancja
czynna Fungicyd

Czynnik chorobowy

Faza rozwojowa 
rzepaku w skali BBCH

Zgnilizna 
twar-

dzikowaw

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń 
krzyżowych

Sza-
ra pleśń

azoksystrobina

Afrodyta 250 SC, Agristar 
250 SC, Agri Bis 205 SC, 
Alissa, Amistar 250 SC, 

Baltazar 250 SC, Bolid 250 SE, 
Clayton Augusta 250 SC, 
Dobromir Super 250 SC, 
Komilfo 250 SC, Korazzo 
250 SC, Makler 250 SE, 

Ortofin, Pabizon 250 SC, Pablo 
250 SC, Piastun 250 SC, 

Promesa, Robin 250 SC, Tazer 
250 SC, Tiger 250 SC, Zakeo 

250 SC, Zetar 250 SC

+ - + +

60-69

tebukonazol

Clayton Tabloid EW, Darcos 
250 EW, Erasmus 250 EW, 
Mystic 250 EW, Orius Extra 
250 EW, Starpro 430 SC, 

Spekfree 430 SC, Tarcza Łan 
Extra 250 EW, Tarcza Plus 

250 EW, Trion 250 EW, Toledo 
250 EW, Tyberius 250 EW, 

Victosar 250 EW

+ - + +

mandestrobina Intuity 250 SC, Ivy + - - -

protiokonazol
Pabi 300 EC, Pecari 300 EC, 
Poleposition 300 EC, Proten-

do 300 EC
+ + + - 59/61-69

flutriafol Impact 125 SC** + - + + 60-67

azoksystrobina,
cyprokonazol

Mistral Extra 280 SC*, Robin 
250 SC**, Skymaster 
280 SC**, Zakeo Xtra 

280 SC**

+ - + +

difenokonazol

Bluna 250 EC, Difcor 250 EC, 
Difo 250 EC, Farten 250 EC, 

Hajmon 250 EC, Tores 250 EC, 
Valor 250 EC, Wezen 250 EC 

+ - + -
61-65

prochloraz,
tebukonazol

Aralia, Tenore 400 EW, Za-
mir 400 EW + - + +

boskalid Cantus, Cersus, Cedmon + + + - 57-71
boskalid,

piraklostrobina
Capartis, Pictor Active, 

Shepherd + + + - 51-75

prochloraz

Amon 450 EC, Antero 500 EC, 
Atak 450 EC, Atropos 500 EC, 

Eyetak 450 EC, Hogibis 450 EC, 
Mondatak 450 EC, Pabza 

450 EC, Prank 450 EC, Proplex 
450 EC, Proton 450 EC, 

Virta 500 EC

+ - + -

50/59-67
Jeżeli występuje tylko 

czerń krzyżowych, 
zabieg można wyko-

nać w fazie 70-73

metkonazol, boskalid Emot, Primasol + - + + 59-65

dimoksystrobina, 
boskalid

Inferno 400 SC, Inviga, Pic-
tor 400 SC + + + +

50/59-65
Jeżeli występuje tylko 

czerń krzyżowych, 
zabieg można wyko-

nać w fazie 75-78
fluopyram,

protiokonazol Propulse 250 SE + - + + 57-69

protiokonazol, 
tebukonazol

AsPik R 250 EC, Clayton Proteb 
250 EC, Clayton Tote 250 EC, 

Gabor 250 EC, Graphite, 
Grenova, Traper 250 EC

+ + + + 65-69

azoksystrobina,
difenokonazol

Amistar Gold Max, Angle, 
Bicanta, Quadris Gold + + - - 55-69

azoksystrobina,
tebukonazol Custodia 320 SC + - - - 61-65

azoksystrobina, 
difenokonazol, 

tebukonazol

Fundand 450 SC, Kier 450 SC, 
Mollis 450 SC + - - + 55-69

azoksystrobina,
izopirazam Symetra 325 SC + - + +

61-69tebukonazol,
fluoksastrobina Evito T + - - -

*- termin dopuszczenia do stosowania do 31.10.2022!
**- termin dopuszczenia do stosowania do 31.12.2022!
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Dolistne dożywianie rzepaku
Rzepak należy do roślin 

o bardzo dużych potrzebach 
pokarmowych. Strategia na-
wożenia tej rośliny powinna 
być dobrze zaplanowana, 
uwzględniając zarówno na-
wożenie doglebowe, jak rów-
nież dolistne. To drugie jest 
bardziej efektywne (czasami 
nawet kilkukrotnie) od nawo-
żenia doglebowego, a także 
pozwala na szybsze uzupeł-
nienie składników w roślinie.

Nawożenie dolistne trakto-
wane jest jako uzupełnienie 
nawożenia podstawowego 
i stosowane jest zapobiegawczo 
w przypadku niedoboru skład-
ników. Z uwagi na to, że rzepak 
ma duże potrzeby pokarmowe 
(Tabela 1) strategia nawożenia 
tej rośliny nie może opierać 
jedynie na doglebowym na-
wożeniu. Dolistna aplikacja 
nawozów pozwala na szyb-
sze uzupełnienie składników 
w roślinie, co ma szczególne 
znaczenie, np. gdy występują 
objawy niedoboru lub rośliny 
mają mało czasu na pobranie 
składników pokarmowych 

z gleby. Jednak zawsze lepiej 
jest zapobiegać niedoborom 
substancji odżywczych.

Do fazy kwitnienia rzepak 
powinien zakumulować zde-
cydowaną większość potasu 
oraz azotu, a także znaczne 
ilości innych składników po-
karmowych. W takiej sytuacji 
dokarmianie roślin przez liście 
ma za zadanie wspomaganie 
systemu korzeniowego.

Należy pamiętać, że przy 
dokarmianiu dolistnym ist-
nieje konieczność stosowania 
roztworów o niskim stężeniu, 
aby z jednej strony zapobiec 
uszkodzeniom rośliny (obo-
wiązuje zasada, że im starsza 
roślina, tym niższe stężenie 
cieczy roboczej należy sto-
sować), a z drugiej zapewnić 
odpowiedni udział (stężenie) 
składnika w cieczy roboczej, 
gdyż zbyt duży ogranicza jego 
przenikanie przez liście.

W dużej mierze o poziomie 
plonowania decyduje prawi-
dłowe zaopatrzenie rzepaku 
w azot. Racjonalne nawoże-
nie rzepaku ozimego azotem 

sprowadza się do  wczesnowio-
sennego zastosowania nawo-
zów doglebowych, a stosując 
ten pierwiastek dolistnie, nie 
dopuszczamy do wystąpie-
nia objawów niedoboru lub 
je łagodzimy. W nowoczesnej 
technologii uprawy rzepaku 
nawożenie dolistne azotem po-
winno być traktowane jako 
konieczne, gdyż umożliwia 
szybkie zaopatrzenie roślin 
nawet w kilkadziesiąt kilogra-
mów tego składnika. Spośród 
nawozów azotowych do do-
listnego dokarmiania rzepaku 
nadaje się przede wszystkim 
wodny roztwór mocznika. Jed-
nak zbyt duże jego stężenie 
może powodować poparzenie 
liści. W dogodnych warunkach 
pogodowych rzepak w fazie 
rozety i zwartego zielone-
go pąka można dokarmiać 
wodnym roztworem mocz-
nika, o stężeniu do 12%, na-
tomiast tuż przed kwitnieniem 
– faza żółtego pąka – o stęże-
niu 5–7%. Stosowanie takich 
oprysków najlepiej wykonywać 
w pochmurne dni oraz unikać 

terminów, kiedy występują 
przymrozki. Dolistne nawo-
żenie mocznikiem w okresie 
wiosennej wegetacji rzepaku 
najczęściej wykonuje się od 
fazy rozety do kwitnienia. 
W tym okresie można wy-
konać kilka zabiegów w oko-
ło 10-dniowych odstępach. 
W praktyce najczęściej wy-
konuje się 2–3 zabiegi, łącząc 
dokarmianie dolistne tym 
składnikiem z magnezem, siar-
ką i mikroelementami (z mi-
kroelementów rzepak należy 
nawozić przede wszystkim 
borem i manganem, a w dal-
szej kolejności miedzią, moli-
bdenem, cynkiem i żelazem) 
oraz ochroną insektycydową 
czy fungicydową. Z makro-
elementów rzepak dolistnie 

dokarmia się również ma-
gnezem i siarką. Stosowane 
są one w podobnych fazach 
rozwojowych jak azot, tj. od 
fazy rozety do kwitnienia, 
wykonując w tym czasie naj-
częściej dwa zabiegi.

Oczywiście należy zwracać 
uwagę na wzrost i rozwój ro-
ślin, a także wiedzieć, kiedy 
niedobory pierwiastków mogą 
wystąpić i w razie potrzeby 
przeprowadzić nawożenie pro-
filaktyczne. Jeśli czekamy na 
wystąpienie pierwszych ob-
jawów niedoboru i dopiero 
wówczas przeprowadzimy 
nawożenie, zawsze skutkuje 
to pewnym spadkiem plonu.

Obecnie, dobrze zaplano-
wanie i zbilansowanie nawo-
żenie jest szczególnie ważne 

ze względu na wysokie ceny 
nawozów. Należy również 
pamiętać, że zapobieganie 
występowaniu niedoborów 
składników pokarmowych 
warunkuje plony na wysokim 
poziomie oraz o dobrej jakości.

Na co szczególnie zwrócić uwagę?

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Tabela 1. Pobranie składników mineralnych (kg) potrzebnych na wyprodukowanie 1 tony nasion 
wraz z odpowiednią ilością słomy przez rzepak ozimy

Azot (N) Fos-
for (P2O5) Potas (K2O) Wapń (Ca) Magnez (Mg) Siarka (S)

56-60 26-30 70-75 50-55 8-18 14-16

Odstępstwo rolne – to trzeba wiedzieć

Odstępstwo rolne, a co to?
Zgodnie z prawem krajowym i unijnym legalnie można siać jedynie kwalifikowany materiał siewny, a w drodze 

wyjątku, zwanego odstępstwem rolnym, również materiał uzyskany z własnego zbioru. Prawo zabrania używania 
do dalszego rozmnażania nasion roślin rolniczych i bulw ziemniaka nabytych, a nie będących kwalifikowanym 
materiałem siewnym.

Skorzystanie z odstępstwa rolnego wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty dla hodowcy w wysokości odpo-
wiadającej połowie stawki opłaty licencyjnej. Każda odmiana ma indywidualną stawkę, która w kolejnych latach 
może ulegać zmianie. Wysokość stawki obowiązującej w roku siewu można sprawdzić bezpośrednio u hodowcy danej 
odmiany lub w Agencji Nasiennej sp. z o.o. w Lesznie, która jest organizacją zrzeszającą kilkudziesięciu hodowców.

Kiedy płacić?
Zgodnie z krajową ustawą o ochronie prawnej odmian roślin, opłatę za odstępstwo rolne należy wpłacić w terminie 

30 dni od daty siewu. Natomiast unijne rozporządzenie nie wskazuje terminu wprost, a zatem wymaga uiszczenia 
opłaty niezwłocznie. Orzecznictwo sądowe wskazuje, że brak uiszczenia opłaty w tym samym roku gospodarczym, 
w którym wykorzystano do siewu materiał z własnego zbioru powoduje, że takiego siewu nie można traktować 
jak przywilej odstępstwa rolnego, lecz jak siew z naruszeniem wyłącznego prawa. Uzasadnia to tym, że przez brak 
zapłaty nie zostały spełnione wszystkie warunki wymagane dla uznania siewu jako odstępstwo rolne, a warunki 
te są następujące: 1. gatunek rośliny jest wskazany jako dozwolony w odstępstwie rolnym, 2. jest to odmiana po-
pulacyjna (zabroniony jest dalszy siew odmian syntetycznych i mieszańcowych), 3. użyty do siewu materiał został 
uprzednio zebrany w tym samym gospodarstwie, 4. opłata należna hodowcy zostanie uregulowana niezwłocznie, 
bez oczekiwania na wezwanie ze strony hodowcy lub Agencji Nasiennej. Jeżeli rolnik wysieje odmianę chronioną 
bez uiszczenia opłaty najpóźniej do końca roku gospodarczego, w którym ten siew miał miejsce, naruszy wyłączne 
prawo hodowcy. Naruszenie wyłącznego prawa wiąże się z konsekwencjami odszkodowawczymi w wysokości wie-
lokrotności pełnej opłaty licencyjnej.  Przypomnijmy, że rok gospodarczy zaczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca 
następnego roku kalendarzowego.

Zwolnienia z opłaty
Wśród rolników panuje błędne przekonanie, że opłatę za odstępstwo rolne muszą płacić tylko te gospodar-

stwa, które otrzymują od Agencji Nasiennej w Lesznie wnioski o udzielenie informacji o wykorzystaniu do siewu 
materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem. Jest to nieprawda. Zgodnie z prawem obowiązek 
uiszczenia opłaty mają wszyscy posiadacze gruntów rolnych za wyjątkiem tak zwanych drobnych rolników. Dla 
opłaty za ziemniaki drobnym rolnikiem jest posiadacz do 10 ha gruntów, a dla pozostałych gatunków posiadający 
do 25 ha gruntów rolnych. Wnioski o udzielenie informacji nie stanowią wezwania do zapłaty za odstępstwo rolne, 
lecz są pierwszym etapem kontroli, czy rolnicy w prawidłowy sposób korzystają z przywileju odstępstwa rolnego.

Gospodarstwa ekologiczne
Posiadacze gospodarstw ekologicznych uważają, że prowadzenie produkcji ekologicznej zwalnia ich z obowiąz-

ku opłaty za odstępstwo rolne. Jest to nieprawda. Mają obowiązek płacenia za odstępstwo rolne tak samo, jak 
gospodarstwa konwencjonalne i wszelkie inne.

Paweł Kochański

R E K L A M AM AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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Ochrona powschodowa kukurydzy przed chwastami

Dobór niewłaściwej metody 
zwalczania chwastów w ku-
kurydzy może spowodować 
całkowite niepowodzenie 
w uprawie tej rośliny. Są one 
najbardziej szkodliwe dla 
kukurydzy od momentu jej 
wschodów do fazy 8-10 liści. 
Stopień zachwaszczenia plan-
tacji zależy od wielu czynni-
ków: przedplonu, typu gleby, 
technologii uprawy, warunków 
klimatycznych oraz zasobu gle-
bowego banku nasion.

Do najczęściej spotykanych 
chwastów w uprawie kukury-
dzy należą: chwastnica jed-
nostronna, włośnica sina 
i zielona oraz perz właściwy, 
a z gatunków dwuliściennych: 
komosa biała, szarłat szorstki, 
rumianowate, rdesty, przytu-
lia czepna, chaber bławatek, 
gorczyca polana i inne.

Powschodowe zabiegi her-
bicydowe w uprawie kuku-
rydzy ułatwiają nam dobór 
odpowiedniego środka, po-
nieważ możemy oszacować 
stopień zachwaszczenia oraz 
skład gatunkowy chwastów 
jaki występuje na naszej 
plantacji. Eliminacja chwa-
stów w początkowych fazach 

rozwojowych kukurydzy po-
zwala uzyskać wysokie plony 
zielonej masy roślin lub ziarna. 
Zabiegi powschodowe możemy 
już zacząć z początkiem roz-
woju pierwszego liścia kuku-
rydzy. Ze względu na kapryśną 
w tym czasie pogodę (wahania 
temperatur, możliwość wystą-
pienia opadów tuż przed lub 
bezpośrednio po zabiegu) war-
to zastosować środki zalecane 
jednocześnie do zabiegów do-
glebowych i wczesnej aplikacji 
nalistnej. W tej grupie środków 
znajdują się m. in. herbicydy 
zawierające s-metolachlor (np. 
Deluge 960 EC) oraz petok-
samid (np. Traxor 600 EC). 
Należy je stosować od wscho-
dów kukurydzy maksymalnie 
do fazy 4. liścia. Preparaty te 
skutecznie eliminują chwast-
nicę jednostronną, włośnice, 
psiankę czarną. Petoksamid 
dodatkowo zwalcza komosę 
białą, szarłat szorstki, bodzisz-
ka drobnego, gorczycę polną, 
rumian polny, rdest plamisty 
i in. Do wczesnej aplikacji na-
listnej w kukurydzy (od fazy 
1. liścia) zalecany jest również 
rimsulfuron (np.Titus 25 WG). 
Producenci jednak podkreślają, 

że nie należy go stosować na 
rośliny osłabione i uszkodzone 
przez przymrozek lub suszę, 
a po okresie długotrwałych 
chłodów zabieg można wy-
konać dopiero po wznowieniu 
intensywnego wzrostu kuku-
rydzy. Rimsulfuron skutecz-
nie zwalcza perz właściwy, 
chwastnicę jednostronną oraz 
bodziszka drobnego, przytulię 
czepną, samosiewy rzepaku, 
szarłat szorstki i inne gatunki 
dwuliścienne.

Najlepsze efekty powscho-
dowego zwalczania chwastów 
w kukurydzy osiągniemy, gdy 
herbicydy zastosujemy w fazie 
2.-6. liścia. Wówczas roślina 
uprawna wykazuje najmniejszą 
wrażliwość na tego typu środ-
ki. Może jednak zdarzyć się, że 
w tym czasie presja chwastów 
dwuliściennych (zwłaszcza 
komosy białej) będzie duża, 
a gatunki ciepłolubne (np. 
chwastnica jednostronna, 
włośnice, szarłat szorstki) jesz-
cze nie powschodzą. W takim 
przypadku wczesna aplikacja 
herbicydu, który nie wykazuje 
działania doglebowego może 
okazać się nieskuteczna. Będzie 
powodować pozostawienie 

gatunków ciepłolubnych, które 
mając dogodne warunki do 
wzrostu będą ujemnie wpły-
wać na plonowanie kukurydzy. 
Dobrym rozwiązaniem w ta-
kim przypadku może okazać 
się zastosowanie herbicydu 
w dawkach dzielonych. Obec-
nie na rynku zarejestrowanych 
jest kilka substancji zalecanych 
do stosowania w ten sposób, 
np. nikosulfuron (np. Climax 
Extra 6 OD, Accent 75 WG) 
możemy aplikować w dwóch 
zabiegach. Jak informują ety-
kiety stosowania tych środków 
pierwszy zabieg możemy wy-
konać od fazy 2 liścia (w dawce 
około 60% dawki zalecanej), 
a drugi - po 10-14 dniach (nie 
później niż do fazy 8. liścia) 
aplikując pozostałą część 
środka.

Innym przykładem zareje-
strowanego środka do stosowa-
nia w dawkach dzielonych jest 
mieszanina foramsulfuronu 
z jodosulfuronem metylosodo-
wym i tienkarbazonem metylu 
(Maister Power 42,5 OD). Jak 
podaje producent taka aplika-
cja zalecana jest w przypadku 
silnej presji ze strony chwastów 
lub gdy spadek temperatury 

powietrza może potęgować ry-
zyko ewentualnych uszkodzeń 
roślin kukurydzy. Pierwszy za-
bieg należy wykonać w fazie 
2-3 liści rośliny uprawnej, 
a drugi - do końca fazy 8 li-
ścia. Maksymalna dawka do 
jednorazowego zastosowania 
w każdym z terminów wyno-
si 0,75 l/ha. Środek ten sku-
tecznie eliminuje: chwastnicę 
jednostronną, perz właściwy, 
bodziszka drobnego, komosę 
białą, szarłat szorstki, przy-
tulię czepną, rumianowate 
i wiele innych.

Do nalistnych zabiegów her-
bicydowych w uprawie kuku-
rydzy zalecanych jest jeszcze 
szereg innych środków. Na 
uwagę zasługują szczególnie 
takie, które w swym składzie 
posiadają mieszaniny substan-
cji o różnych mechanizmach 
działania. Bardzo szerokie 
spektrum zwalczania gatun-
ków dwuliściennych posiadają 
mieszaniny: dikamby z tri-
tosulfuronem (np. Jatagan 
75 WG) oraz dikamby z pro-
sulfuronem (Casper 55 WG). 
Skutecznie eliminują m. in. 
szarłat szorstki, rumianowate, 
rdesty, samosiewy rzepaku, 

przytulię czepną, komosę bia-
łą, żółtlicę drobnokwiatową. 
Podobne działanie na gatunki 
dwuliścienne posiada również 
mieszanina 2,4-D z florasu-
lamem (Deresz Bis I 306 SE), 
którą można aplikować w fazie 
2-6 liści kukurydzy. Dodat-
kowo w celu jednoczesnego 
zwalczenia chwastów prosowa-
tych i innych jednoliściennych 
można środek ten zastosować 
w mieszaninie np. z rim-
sulfuronem (Titus 25 WG) 
i adiuwantem (Trend 90 EC). 
Również połączenia mezotrio-
nu z terbutyloazyną (Calaris 
400 SC) i nikosulfuronu z me-
zotrionem (Elumis 105 OD) są 
skutecznymi rozwiązaniami 
w walce z chwastami zarówno 
jedno- jak i dwuliściennymi 
w uprawie kukurydzy. Przed 
aplikacją każdego środka na-
leży zapoznać się z etykietą 
stosowania, by dostosować 
dawki i terminy aplikacji do 
zaleceń producenta.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Niezwalczone w odpowiednim czasie chwasty mogą zdominować plantację.

Rzepak – efektywne wykorzystanie azotu

Zaniedbania w terminie sie-
wu, nawożeniu czy ochronie 
plantacji skutkują obniżonym 
plonowaniem. Niski wynik 
wykorzystania potencjału 
plonotwórczego tej rośliny 
jest na ogół efektem obniże-
nia nakładów na uprawę czy 
stosowania uproszczeń oraz 
technologii ekstensywnych.

Azot to makroskładnik 
o najsilniejszym działaniu 

plonotwórczym. Obniżenie 
dostępności tego składnika 
pokarmowego dla roślin ma 
z reguły wyraźnie negatywny 
wpływ na wysokość i jakość 
plonowania. Do tego nie wolno 
dopuścić. W jaki sposób zatem 
zwiększyć efektywność wy-
korzystania tego pierwiastka?

Wraz ze wzrostem ilości 
dostępnego azotu dla roślin 
wzrasta ich plon. Dzieje się tak 

jednak tylko do pewnego mo-
mentu. W miarę wzrostu ilości 
dostępnego azotu, od wartości 
średnich do wysokich, przyro-
sty plonu stają się jednostkowo 
niższe, aż wreszcie zostaje osią-
gnięty stan, w którym dalsze 
zwiększanie nawożenia nie 
zwiększa plonu. Na planta-
cjach, na których zastosowano 
zbyt wysoką dawkę tego pier-
wiastka obserwujemy spadek 
plonowania, spowodowany 
głównie wyleganiem roślin.

Niezwykle istotne jest zatem 
określenie optymalnego pozio-
mu nawożenia azotowego, przy 
którym rzepak osiąga najwyż-
sze plony. Biorąc pod uwagę 
rentowność produkcji, waż-
niejsze jest jednak określenie 
ekonomicznie optymalnego 
poziomu nawożenia azotowe-
go, umożliwiającego osiągnię-
cie najwyższego i finansowo 
opłacalnego plonu, którego 
jednostkowy przyrost daje 

większy zysk niż jednostko-
wy koszt zwiększonego zużycia 
nawozów azotowych.

Należy także pamiętać 
o zróżnicowaniu odmiano-
wym. Różne odmiany mogą 
inaczej reagować na dokar-
mianie azotem, czyli mogą 
osiągać maksymalny plon 
przy odmiennych dawkach 
dostępnego pierwiastka. Mie-
szańce intensywne bardzo do-
brze reagują na wzrastające 
nawożenie azotowe i osiągają 
najwyższy plon przy wysokim 
poziomie nawożenia. Z kolei 
odmiany ekstensywne osią-
gają najwyższe plony przy 
średnim poziomie nawożenia 
azotowego.

Na rynku dostępne są także 
odmiany, które określamy jako 
efektywnie wykorzystujące 
azot. Utrzymują one wysoki 
poziom plonowania nawet 
w warunkach ograniczonej 
ilości dostępnego azotu. To 

ich wyróżnik. Dobrze znoszą 
stres azotowy powstały przede 
wszystkim na skutek czynni-
ków naturalnych (będących 
poza kontrolą człowieka) – su-
szy glebowej oraz nadmiernego 
uwilgotnienia gleby i wyparcia 
z niej powietrza, jak również 
na skutek określonych dzia-
łań agrotechnicznych, jak 
np. spóźnione lub obniżone 
wiosenne nawożenie azotowe. 
Standardowe, nieposiadają-
ce tej cechy odmiany w tych 
samych warunkach znacznie 
silniej reagują na stres azoto-
wy i wyraźnie obniżają swój 
poziom plonowania.

Przykładem odmiany, która 
charakteryzuje się efektywnym 
wykorzystaniem azotu jest DK 
Excited. To średniowczesna 
odmiana mieszańcowa o bar-
dzo wysokim potencjale plo-
nowania (znana z rankingów 
COBORU) oraz wysokiej za-
wartości tłuszczu w nasionach. 

Charakteryzuje się bardzo 
silnym wigorem jesiennym, 
bardzo dobrą zimotrwało-
ścią, a także bardzo wysoką 
tolerancją na suchą zgniliznę 
kapustnych oraz odpornością 
wirusa żółtaczki rzepy.

Efektywne wykorzystanie 
azotu przyczynia się do optyma-
lizacji kosztów produkcji oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa 
uprawy. W razie wystąpienia 
warunków utrudnionego po-
bierania azotu z gleby, odmiany 
rzepaku ozimego posiadające 
tę cechę lepiej znoszą stresowe 
warunki i utrzymają wysoki 
poziom plonu. Rentowność 
ich uprawy będzie więc wyż-
sza niż odmian klasycznych. 
Warto rozważyć ich wybór pod 
przyszłoroczne zasiewy.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Jednym z kosztowniejszych zabiegów w uprawie rzepaku jest nawożenie.



9maj 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

Rozszerzona rejestracja Vibrance Star

Jak informuje Syngenta, 
Vibrance Star to pierwsza 
i na razie jedyna na polskim 
rynku zaprawa zarejestrowana 
do zastosowania w trawach 
nasiennych. Zakres rejestracji 
obejmuje pleśń śniegową zbóż 
i traw, zgorzel siewek oraz ostrą 
plamistość oczkową.

Vibrance Star to trójskładni-
kowa zaprawa nowej generacji 
zawierająca trzy substancje ak-
tywne: fludioksonil, sedaksan 

i tritikonazol. Zaprawa jako 
jedyna w Polsce, posiada re-
jestrację przeciwko pałecznicy 
zbóż i traw, a jej zastosowanie 
wykazuje pozytywny wpływ 
na masę korzeniową.

Do tej pory zaprawę tę moż-
na było stosować do ochrony 
pszenicy, jęczmienia, owsa, 
żyta i pszenżyta. Od 1 lutego 
2022 r. zaprawa posiada nową 
rejestrację umożliwiającą za-
stosowanie w plantacjach traw 

nasiennych.
Oprócz trzech substancji 

aktywnych o szerokim spek-
trum działania, Vibrance 
Star, podobnie jak wszyst-
kie inne zaprawy zbożowe 
Syngenty, wyróżnia się tzw. 
Formułą M. Jest to unikato-
wa technologia, która zawiera 
szereg składników mających 
wpływ na stabilność produktu 
w opakowaniu, łatwość apli-
kacji i trwałość po zabiegu. 

Dzięki Formule M zaprawa le-
piej przylega do ziarniaków, 
zmniejszając do minimum 
odpadanie wyschniętej zapra-
wy od nasion, a tym samym 
minimalizując efekt pylenia. 
Zapobiega również sklejaniu 
ziarniaków.

Więcej informacji na stro-
nie https://www.syngenta.pl/
uprawy/zboza/vibrance-star

Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zaprawa zbożowa do stosowania w plantacjach traw nasiennych.

Restrykcje w ochronie kukurydzy

Zmiana ta utrudni ochronę 
kukurydzy. To pierwszy sezon, 
podczas którego obowiązują 
nowe przepisy. Herbicydy z tą 
substancją aktywną można 
stosować co trzy lata na tym 
samym polu w maksymalnej 
ilości 850 g/ha terbutyloazyny.

Do tej pory była to jedna 
z popularniejszych substan-
cji o działaniu doglebowym 
i nalistnym stosowana w pro-
gramach odchwaszczania 
kukurydzy.

Związek ten zakłóca proces 
fotosyntezy. Po jego użyciu na 
liściach pojawiają się chlorozy  
przemieniające się w nekrozy. 
Powstają one przede wszystkim 
w przestrzeniach międzyner-
wowych, a także na brzegach 

i wierzchołkach liści. Po za-
stosowaniu nalistnym objawy 
widoczne są na liściach, które 
weszły w kontakt z prepara-
tem, a po zabiegu doglebowym 
na najstarszych liściach. Dzięki 
działaniu odglebowemu terbu-
tyloazyny wschody niepożąda-
nych na stanowisku roślin są 
ograniczone nawet przez dwa 
miesiące od użycia herbicydu.

Restrykcje w stosowaniu 
terbutylazyny utrudnią pla-
nowanie zabiegów chwasto-
bójczych w kukurydzy. Jaki 
zatem herbicyd użyć?

Skutecznym i bezpiecznym 
rozwiązaniem jest zastoso-
wanie izoksaflutolu i tien-
karbazonu metylu. Pierwsza 
substancja jest inhibitorem 

syntezy barwników fotoak-
tywnych. Ogranicza między 
innymi populację chwastnicy 
jednostronnej oraz powszech-
nie występujących chwastów 
2-liściennych. Drugi związek 
blokuje biosyntezę aminokwa-
sów. Zastosowanie preparatu 
zawierającego obydwie sub-
stancje pozwoli na efektywną 
walkę z najczęściej występują-
cymi niepożądanymi gatunka-
mi, takimi jak komosa biała, 
szarłat szorstki,  jasnota pur-
purowa, rdesty, przytulia czep-
na, fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, większość gatunków 
rumianowatych czy taszniki.

Zabieg z użyciem takich 
preparatów wykonuje się 
gdy gleba jest dostatecznie 

wilgotna, a chwasty nie są 
w bardzo zaawansowanych 
fazach rozwojowych. W ta-
kich warunkach herbicydy 
zawierające te dwie substan-
cje aktywne działają wyjątko-
wo efektywnie. Izoksaflutol 
dynamizuje swoje działanie 
doglebowe, a tienkarbazon me-
tylu doglebowo-nalistne. Jeśli 
wschody chwastów są opóź-
nione lub gleba jest niewystar-
czająco uwilgotniona oprysk 
należy przeprowadzić później. 
Poczekać do fazy 1-2 liści ku-
kurydzy i wzejścia chwastów. 
Przykładem preparatu, któ-
ry zawiera te dwie substancje 
aktywne jest Adengo 315 SC. 
To skuteczny herbicyd, który 
stosuje się przed lub krótko po 
wschodach kukurydzy.

Niestety coraz więcej sub-
stancji aktywnych, szczególnie 
tych o długim okresie działania 
jest wycofywana z europejskie-
go rynku. Związki tego typu 
dłużej zalegają w glebie. Wła-
śnie ochrona gleby, a przede 
wszystkim wód gruntowych 
przyświecała nałożeniu ogra-
niczeń na stosowanie środków 
ochrony roślin zawierających 
terbutylazynę. Jeśli zastosujemy 
ją w tym roku na naszych plan-
tacjach, będziemy zmuszeniu do 
zrobienia trzyletniej przerwy. 
Wynika to, rozporządzenia nr 
2021/824 z dnia 21 maja 2021 r.

Należy zatem wnikliwie 
zweryfikować ofertę, trafnie 
wybrać skuteczny herbicyd, 
gdyż jego zastosowanie po-
winno zapewnić czystość łanu 
przez cały sezon.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Komisja Europejska ograniczyła stosowanie preparatów zawierających 
terbutylazynę.
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Bayer wspiera rolnictwo zrównoważone

– Nasiennictwo, cechy od-
mianowe, ochrona roślin, roz-
wiązania cyfrowe – oto obszary 
prac nad innowacjami firmy 
Bayer. Priorytetem są rozwią-
zania zwiększające zrównowa-
żenie rolnictwa i ograniczające 
jego zasobochłonność.

- W ciągu 25 lat liczba lu-
dzi na Ziemi ma wzrosnąć do 
10 miliardów. Trzeba zapew-
nić im żywność, jednocześnie 
zmniejszając zużycie zasobów. 
Sytuację pogarsza sprzężenie 
kryzysów: na rynku zbóż, sy-
tuacja po pandemii, niesta-
bilne warunki klimatyczne, 
dramatyczne konsekwencje 
wojny - mówi Antoine Ber-
net, szef działu Crop Science 
w Bayer dla Polski, Krajów 
Bałtyckich, Czech i Słowacji 
- Wyzwania związane z za-
pewnieniem żywności można 
przezwyciężyć jedynie dzięki 

innowacyjnym rozwiązaniom 
wspierającym rolnictwo 
zrównoważone.

Bayer wykorzystuje możli-
wości nowych technologii do 
tworzenia zrównoważonego 
i odpornego na zmiany kli-
matu systemu produkcji żyw-
ności. Firma wspiera rolników 
w zwiększaniu plonów przy 
ograniczaniu zużywania zaso-
bów i jednoczesnym zmniej-
szaniu emisji dwutlenku węgla 
i innych gazów cieplarnianych. 
Najnowsze rozwiązania to 
m.in. kukurydza karłowa 
o zwiększonej odporności 
na ekstremalne warunki po-
godowe, a także rozwiązania 
cyfrowe dla rolnictwa.

Innowacje na rzecz rolnic-
twa zrównoważonego

Inwestycje firmy Bayer 
w wysokości 2 miliardów euro 
rocznie w badania i rozwój 

w dywizji Crop Science nie 
mają sobie równych w bran-
ży. Przeznaczane są na rozwój 
innowacji w dziedzinie nasien-
nictwa, cech odmianowych, 
ochrony roślin i rozwiązań 
cyfrowych.

Kukurydza karłowa (małej 
wysokości, Short Stature Corn) 
oferuje o jedną trzecią niższą 
wysokość w porównaniu ze 
standardowymi hybrydami 
kukurydzy. Technologia, 
która poprawia stabilność, 
w tym odporność na łamli-
wość i wyleganie łodyg, po-
maga w ograniczaniu strat 
powodowanych trudnymi 
warunkami środowiskowymi 
i ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi, takimi jak silne 
wiatry. Kukurydza karłowa 
pozwala też na bardziej pre-
cyzyjne aplikowanie środków 
ochrony roślin i optymalne 
wykorzystanie kluczowych 
składników, takich jak azot. 
Wprowadzenie tej odmiany 
w próbie komercyjnej plano-
wane jest w pierwszej kolej-
ności w USA w 2023 r. Dalsza 
komercjalizacja zaplanowana 
jest na kolejne lata.

Dzięki licznym rozwią-
zaniom cyfrowym firma 
Bayer wspiera zmniejszanie 
śladu węglowego rolnictwa. 

Inicjatywa Węglowa Bayer 
(Carbon Initiative) zachęca 
rolników do wdrażania prak-
tyk przyjaznych dla klimatu, 
takich jak ograniczanie orki 
lub uprawy okrywowe.

W Polsce Bayer współpra-
cuje z ponad setką gospo-
darstw nad monitorowaniem 
i zmniejszaniem emisji gazów 
cieplarnianych. Wsparciem 
jest platforma FieldView Plus, 
umożliwiająca rolnikom auto-
matyczną rejestrację wszyst-
kich zabiegów, analizę plonów 
oraz stosowanie zmiennego 
nawożenia i dawki wysiewu. 
Na polski rynek wprowadzono 
niedawno FieldView Yield Kit 
- system mapowania plonów, 
w który można łatwo wyposa-
żyć posiadane maszyny rolni-
cze (niezależnie od modelu czy 
roku produkcji). Pozwala on 
rolnikom mierzyć plony upraw, 
oceniać trafność podjętych de-
cyzji agronomicznych, anali-
zować zmienność swoich pól.

Kolejnym strategicznym 
projektem Bayer w kierunku 
zrównoważenia rolnictwa jest 
IWM (ang. Integrated Weed 
Management, zintegrowa-
ne zarządzanie chwastami). 
W jego ramach prowadzone są 
prace nad produktami nowych 
technologii i praktykami, 

których wdrożenie zmniejszy 
ilość środków ochrony roślin 
stosowanych w ochronie przed 
chwastami. Dzięki wykorzy-
staniu dronów i telefonów ko-
mórkowych do monitorowania 
i oceny porażenia będzie moż-
na zidentyfikować pojedyncze 
chwasty i poziom porażenia 
na różnych obszarach pola. 
Na podstawie zebranych da-
nych algorytm stworzy „mapę 
oprysku” dla pola, pozwalają-
cą na precyzyjne „punktowe” 
nanoszenie herbicydów.

Popularyzacja zrównowa-
żonych postaw

Równolegle z wprowadza-
niem innowacji na rzecz rol-
nictwa, Bayer wspiera zmianę 
postaw społecznych na bar-
dziej zrównoważone. Bardzo 
aktualnym wyzwaniem jest 
marnowanie żywności nie 
tylko na polu i w łańcuchu 
dostaw, ale również w naszych 
własnych domach. W polskich 
domach wyrzuca się aż 5 mln 
ton żywności rocznie. W ślad 
za wyrzuconym chlebem czy 
pomidorem uruchamia się 
lawina strat ekonomicznych 
i środowiskowych. Jeśli wdro-
żymy odpowiednie zmiany, 
możemy odwrócić ten trend.

A ponieważ trwałe postawy 
najefektywniej kształtuje się 

od najmłodszych lat, Bayer 
został partnerem programu 
edukacyjnego „EkoMisja 
w przedszkolach” Federacji 
Polskich Banków Żywności. 
Dzieci z 20 polskich przedszko-
li podczas warsztatów i prak-
tycznych zajęć dowiadują się 
skąd się bierze żywność, ile 
pracy i zasobów wiąże się z jej 
wytworzeniem.

- Zostawimy planetę naszym 
dzieciom, dlatego chcemy po-
łączyć siły i działać wspólnie, 
by kolejne pokolenia mogły 
cieszyć się jej zasobami – do-
daje Antoine Bernet.

W programie uczestniczą 
przedszkolaki z Ciechano-
wa, Warszawy i Trójmiasta. 
Biorą udział w praktycznych 
warsztatach i fascynujących 
zajęciach, w tym terenowych, 
korzystając z szeregu pomocy 
edukacyjnych przygotowanych 
przez metodyków Federacji. 
„EkoMisja w przedszkolach” 
umożliwia małym miłośnikom 
przygód zdobycie odznaki po-
gromcy śmieciowego potwo-
ra, strażnika zasobów planety, 
zaradnego ogrodnika czy ku-
chennego czarodzieja.

Źródło: Omega Communication, 
Aleksandra Stasiak

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Innowacje w kierunku zwiększenia efektywności i obniżenia emisji dwutlenku węgla w rolnictwie.

Akademia PSOR

PSOR edukuje o rolnictwie 
zrównoważonym oraz integro-
wanej ochronie roślin

Współczesny rolnik stoi 
przed wieloma wyzwaniami. 
Zmiany klimatu, ograniczona 
powierzchnia gleb, wzrastająca 
odporność agrofagów na środ-
ki ochrony roślin sprawiają, 
że nieustannie musi poszuki-
wać najbardziej efektywnych 
sposobów uprawy. Wykonanie 
właściwego zabiegu ochrony, 
we właściwym miejscu i czasie 
staje się kluczem do odpowie-
dzialnego rolnictwa. Wiedzę 
o tym czym jest rolnictwo 
zrównoważone oraz na czym 
polega integrowana ochrona 

roślin rolnik znajdzie teraz 
w nowych modułach Akademii 
PSOR – platformy edukacyjnej 
stworzonej przez Polskie Sto-
warzyszenie Ochrony Roślin.

Rolnictwo zrównoważone 
to odpowiedź na zmiany i po-
trzeby współczesnego świata, 
zarówno te klimatyczne, jak 
i geopolityczne. Chcąc produ-
kować bezpieczną żywność rol-
nik powinien dążyć do takiego 
modelu gospodarowania, który 
ogranicza wpływ rolnictwa na 
środowisko i klimat, długoter-
minowo wspiera opłacalność 
i stabilność produkcji a także 
jest akceptowalne społecznie.

Nowoczesne rolnictwo to 

stosowanie zasad integro-
wanej ochrony roślin oraz 
wykorzystywanie innowacji 
technologicznych. Wszystko 
z dbałością o środowisko, róż-
norodność biologiczną, a przede 
wszystkim o żyzność gleby. Jest 
to rolnictwo zrównoważone, 
które łączy w sobie najlepsze 
cechy rolnictwa konwencjonal-
nego i ekologicznego, a żaden 
z tych dwóch modeli praktyko-
wany oddzielnie nie jest w stanie 
zapewnić stabilności systemu 
żywnościowego i zrównowa-
żonego rozwoju. Dlatego tak 
ważne jest, by rolnicy mieli moż-
liwość uzupełniania posiadanej 
wiedzy i nieustannego szkolenia. 
Tę możliwość zapewnia im plat-
forma Akademia PSOR.

Dwa nowe moduły – Rol-
nictwo zrównoważone oraz 
Integrowana ochrona roślin 

– dostępne są na platformie 
www.akademiapsor.pl. 

Eksperci Polskiego Stowa-
rzyszenia Ochrony Roślin 
oraz Polskiego Stowarzyszenia 
Rolnictwa Zrównoważonego 
„ASAP” przybliżą tematykę 
rolnictwa zrównoważonego 
oraz jego ważnego elementu, 
czyli integrowanej ochrony 
roślin.

Moduł „Rolnictwo zrówno-
ważone” udzieli odpowiedzi 
na pytania:
• Czym charakteryzuje się rol-

nictwo zrównoważone? 
• Na czym polega różnica po-

między rolnictwem zrów-
noważonym, ekologicznym  
i konwencjonalnym?

• Jakie korzyści daje prowa-
dzenie produkcji rolniczej 
zgodnie z zasadami rolnic-
twa zrównoważonego?

W module „Integrowana 
ochrona roślin” rolnicy do-
wiedzą się:
• co to jest integrowana 

ochrona roślin,
• jaki jest cel integrowanej 

ochrony roślin,
• jakie są trzy podstawowe 

komponenty integrowanej 
ochrony roślin.
O Akademii PSOR
Akademia PSOR to darmowa 

internetowa platforma eduka-
cyjna stworzona przez Polskie 
Stowarzyszenie Ochrony Roślin 
w 2020 roku. W dziesięciu de-
dykowanych modułach rolnicy 
znajdą praktyczne wskazówki 
dotyczące tego: jak pogodzić 
prowadzenie gospodarstwa 
z ochroną środowiska, jak 
odpowiedzialnie i bezpiecznie 
stosować środki ochrony roślin 
oraz właściwie gospodarować 

opakowaniami po nich. Ma-
teriały video oraz inne ma-
teriały edukacyjne dostępne 
w poszczególnych modułach 
stworzone zostały przez eksper-
tów Polskiego Stowarzyszenia 
Ochrony Roślin oraz Instytutu 
Ogrodnictwa - Państwowego 
Instytutu Badawczego a tak-
że Polskiego Stowarzyszenia 
Rolnictwa Zrównoważone-
go „ASAP”. Materiał video 
poświęcony integrowanej 
ochronie roślin został objęty 
patronatem Instytutu Ochrony 
Roślin - Państwowego Instytutu 
Badawczego. Po ukończeniu 
wszystkich modułów rolnik 
otrzymuje certyfikat szkole-
nia Akademii PSOR.

Źródło: BrandLab PR, 
Agnieszka Różycka
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Jolanta Malinowska-Kłos

Nowe moduły o rolnictwie zrownowazonym.
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Szorstka przyjaźń
Akcje edukacyjne i informa-

cyjne uświadomiły producen-
tom rolnym konieczność ścisłej 
kooperacji z właścicielami pa-
siek. Jednak wciąż ich relacje są 
napięte i emocjonalne. Wynika 
to z wysiłku, jakie obie stro-
ny muszą w to współdziałanie 
włożyć. Wydaje im się często, 
iż ograniczenia i obowiązki 
wynikające z tej współpracy 
są dla nich zbyt uciążliwe. Nic 
bardziej mylnego, jeśli wziąć 
pod uwagę korzyści jakie nie-
sie ona dla obydwu stron. To 
najwyższa pora na zmianę tego 
nastawienia.

Nastała wiosna, zbliża się 
czas kwitnienia i oprysków 
zarówno upraw rzepaku, jak 
i drzew owocowych. To okres, 
w którym owady zapylające 
odgrywają kluczową rolę 
w kształtowaniu plonów. Jed-
nocześnie to czas największych 
dla nich zagrożeń. To stresu-
jący moment wystawiający na 
próbę dobre relacje rolników, 
sadowników i pszczelarzy. Ta 
sytuacja nie musi być wcale 
kryzysowa i stresogenna, jeśli 

z odpowiednim nastawieniem 
i wyprzedzeniem podejmie się 
stosowne działania.

Zatem przypominamy, co 
powinni zrobić producen-
ci rolni.

Przede wszystkim wskazać 
dogodne miejsce dla lokalizacji 
pasieki w sąsiedztwie uprawy. 
Warto przy tym uwzględnić 
położenie drogi dogodnej dla 
przewiezienia uli.

Sprawą decydującą o po-
wodzeniu współpracy jest 
odpowiednie przeprowadze-
nie zabiegów chemicznych 
w okresie aktywności pszczół. 
To generuje najwięcej proble-
mów. A w bardzo prosty spo-
sób można je wyeliminować. 
Wystarczy terminy przeprowa-
dzania oprysków uzgadniać 
uprzedzająco z właścicielem 
pasieki i przeprowadzać je 
zgodnie z prawem i zasada-
mi dobrej praktyki rolniczej. 
Stosować tylko oryginalne 
środki ochrony roślin i bez-
względnie przestrzegać zaleceń 
ich producenta. Odpowied-
nio dobierać dawki i stosować 

właściwą technikę zabiegów. 
Nigdy nie aplikować prepa-
ratów chemicznych podczas 
oblotów pszczół, najlepiej 
wykonywać zabiegi po zacho-
dzie słońca. Nie używać pre-
paratów na rośliny kwitnące 
lub spadziujące i zapobiegać 
znoszeniu cieczy użytkowej 
na sąsiednie uprawy, gdzie za-
pylacze mogą mieć pożytek. 
Trzeba także zapewnić dostęp 
do czystej wody dla owadów 
zapylających – utrzymywać 
w kulturze rowy melioracyjne 
czy zbiorniki śródpolne.

Warto też zadbać o kwitnące 
krzewy czy lipy na terenie go-
spodarstwa. To dobry pokarm 

dla zapylaczy.
Z kolei pszczelarze powin-

ni pamiętać o uzgadnianiu 
zasad współpracy z rolni-
kami i sadownikami odpo-
wiednio wcześnie. Stosować 
przepisy dotyczące lokaliza-
cji uli. Muszą one być usta-
wione co najmniej 10 m od 
drogi publicznej, budynków 
mieszkalnych, gospodarczych 
i inwentarskich, podwórza lub 
ogrodu. 50 m od autostrad 
oraz dróg szybkiego ruchu. 
Ule z pszczołami powinny 
być ustawione w odległości 
3-10 m od wskazanego pola 
uprawnego i być oddzielone 
przeszkodą o wysokości co 

najmniej 3 m. Jest to tym 
istotniejsze, że odpowiedzial-
ność za szkody spowodowane 
przez pszczoły odpowiadają 
ich właściciele.

To proste i naprawdę nie-
skomplikowane zasady. Stosu-
jąc się do nich obydwie strony 
staną się beneficjentami tej 
współpracy.

Pszczoła miodna pracują-
ca na danej plantacji to za-
pewnienie wyższego plonu. 
W przypadku rzepaku o 30%, 
a jabłoni aż 90%. Tak więc 
zagrożenie życia owadów za-
pylających obniża rentowność 
produkcji. Obecność owado-
pylnych upraw w pobliżu 

pasieki to niekwestionowane 
korzyści dla pszczelarza. Gwa-
rantują dogodne warunki do 
zbierania przez pszczoły nekta-
ru i pyłku. To z kolei podnosi 
opłacalność produkcji miodu 
i innych produktów wytwa-
rzanych w pasiece.

Nie warto zatem, by relacje 
producentów rolnych z pszcze-
larzami pozostawały szorstkie. 
Mają przecież świadomość, iż 
są na siebie skazani. Najwyższy 
czas się zaprzyjaźnić.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska
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Pożytków ze współpracy rolników z pszczelarzami nie kwestionuje żadna ze stron.

Czym jest gluten?
W ostatnich latach o glute-

nie mówi się wyjątkowo dużo. 
I często źle. Coraz więcej osób 
wyklucza – zdaniem ekspertów 
niesłusznie – zboża i jego prze-
twory ze swojej diety. A jaka jest 
nasza wiedza na temat glutenu? 
W ramach kampanii „Glute-
nowy zawrót głowy – obalamy 
mity, potwierdzamy fakty” zba-
dano, co wiedzą o nim Polacy.

W sondażu przeprowadzo-
nym na potrzeby kampanii 
„Glutenowy zawrót głowy 
– obalamy mity, potwierdza-
my fakty” zapytano Polaków, 
czy wiedzą, czym jest gluten. 
Okazuje się, że niemal poło-
wa Polaków (47%) nie zna 
odpowiedzi na to pytanie! 
Jednocześnie aż 40% ankie-
towanych nie wie, czy gluten 
jest bezpieczny, a 44% odpo-
wiedziało „nie wiem/trudno 
powiedzieć” na stwierdzenie: 
„niejedzenie glutenu jest mod-
ne, ale niezdrowe”.

- Te wyniki nie są dla mnie 
zaskakujące. Gluten stał się 

w ostatnich latach przysło-
wiowym „chłopcem do bicia”. 
Posądza się go o wysoką kalo-
ryczność, wiele osób uważa, 
że jedzenie produktów zbożo-
wych typu makaron czy chleb 
sprzyja tyciu. Niektórzy uznają 
je wręcz za niezdrowe. Tym-
czasem po prostu nie mamy 
wiedzy na ten temat albo 
jest ona oparta na plotkach 
i niesprawdzonych informa-
cjach. Dlatego tak ważna jest 
rzetelna edukacja o roli glu-
tenu i produktów zbożowych 
w codziennej diecie – twierdzi 
Agnieszka Piskała-Topczew-
ska, specjalista ds. żywienia 
i ekspert kampanii „Glutenowy 
zawrót głowy – obalamy mity, 
potwierdzamy fakty”.

Gdzie jest gluten?
Spośród respondentów zna-

jących pojęcie glutenu (53%), 
ponad połowa trafnie stwier-
dza, że gluten jest mieszaniną 
białek roślinnych. Osoby te naj-
częściej wskazują, iż natural-
nie występuje on w pieczywie, 

makaronach, zbożowych płat-
kach śniadaniowych, wyrobach 
cukierniczych oraz w niektó-
rych kaszach. Padają jednak 
i błędne odpowiedzi, wśród 
których wymienia się także 
– jako produkty zawierające 
gluten – m.in. kukurydzę czy 
mleko i przetwory mleczne.

Skąd wiemy o diecie 
bezglutenowej?

Z badania wynika, że wie-
dzę o diecie bezglutenowej Po-
lacy czerpią głównie z mediów. 
Ponad połowa respondentów 
(53%) dowiedziała się o tym 
sposobie odżywiania z prasy 
kobiecej i Internetu. Co trzeci 
ankietowany słyszał o diecie 
wykluczającej gluten od zna-
jomych, którzy ją stosują, a co 
piąty – od znanych osób, które 
zdecydowały się na elimina-
cję produktów glutenowych 
z jadłospisu. Zdecydowanie 
rzadziej odwołujemy się do 
wiedzy lekarzy i dietetyków.

- Z praktyki wiem, że o przej-
ściu na dietę bezglutenową 

najczęściej decydujemy sami, 
nie mając ku temu żadnych 
konkretnych zaleceń, bez 
konsultacji ze specjalistami, 
kierując się modą i niezwe-
ryfikowanymi opiniami in-
nych. Po prostu uznajemy, 
że glutenowe produkty zbo-
żowe są dla nas szkodliwe, co 
oczywiście rzadko jest praw-
dą. Tymczasem decyzję o wy-
kluczeniu z diety konkretnych 
produktów należy podjąć po 
rozmowie z lekarzem lub die-
tetykiem, po przeprowadze-
niu serii badań. Tylko w ten 
sposób unikniemy rozmaitych 

konsekwencji zdrowotnych, 
w tym niedoborów witamin 
i składników mineralnych. 
Wyniki badania pokazują 
również, jak ważnym źródłem 
informacji są dla nas media 
i jaką rolę w związku z tym 
mają do odegrania. Ważne, 
by przekazywane przez nie 
treści były sprawdzone i wia-
rygodne – mówi Agnieszka 
Piskała-Topczewska.

Ogólnopolska kampania 
promocyjno-edukacyjna 
„Glutenowy zawrót głowy – 
obalamy mity, potwierdzamy 
fakty”, której organizatorem 

jest Federacja Branżowych 
Związków Producentów Rol-
nych, sfinansowana jest ze 
środków Funduszu Promocji 
Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych.

Więcej informacji na stro-
nie internetowej: www.glute-
nowyzawrotglowy.pl oraz na 
profilu: https://www.facebook.
com/Glutenowy-zawr%C3%B-
3t-g%C5%82owy-Obalamy-
-mity-potwierdzamy-fak-
ty-108553361621363

Źródło: Smart Media
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Połowa Polaków nie zna odpowiedzi.
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Rolnictwo cyfrowe – nie przyszłość, a tu i teraz

Wartość danych bez wzglę-
du na branżę, rośnie z roku na 
rok. Czołowi dostawcy tech-
nologii coraz chętniej anga-
żują się w projekty związane 
ze zbieraniem i analizą liczb. 
Oczywiście temat ten stał się 
też kluczowym w branży rol-
niczej, gdzie od interpretacji 
danych i wyciąganych na ich 
podstawie wniosków zależeć 
może rentowność prowadzo-
nego biznesu.

- Dlatego też jako John De-
ere tak mocno postawiliśmy na 
Operations Center, czyli plat-
formę, projekt, który pozwala 
użytkownikom zbierać bardzo 
duże ilości danych, które na-
stępnie jest w stanie przekuć 
na strategiczne decyzje, a co 
za tym idzie rzeczywiste wy-
niki ekonomiczne. Operations 
Center jest darmowym porta-
lem jak i aplikacją mobilną do 
zarządzania gospodarstwem, 
dostępnym dla każdego rolni-
ka a dzięki połączeniu z usłu-
gami firm zewnętrznych daje 
klientom nieograniczone moż-
liwości – argumentuje Bogdan 
Kazimierczak, odpowiedzialny 
za rozwiązania cyfrowe oraz 
klientów Strategicznych w firmie 
John Deere.

Dane maszyn, dokumenta-
cja agronomiczna jak i usta-
wienia maszyn są zapisywane 
w „chmurze” Operations Center 
dzięki systemowi telematyczne-
mu JDLink. System ten umoż-
liwia sprawdzenie informacji 

o lokalizacji i godzinach pracy 
maszyny (co jest bardzo ważne 
dla zaplanowania przeglądów 
okresowych z odpowiednim 
wyprzedzeniem), monitoring 
kodów błędów, zdalną diagno-
stykę za pomocą Service Advisor 
Remote a nawet wykrywanie 
potencjalnych usterek za po-
mocą usługi alarmów eksperta.

JD Link cechuje się również 
innymi ważnymi udogodnie-
niami dla użytkowników, jak: 
zdalny dostęp do wyświetla-
cza, bezprzewodowy transfer 
danych a przede wszystkim 
gromadzenie danych agrono-
micznych dotyczących upraw 
i stosowanych środków ochrony 
roślin. Należy podkreślić rolę 
synchronizacji pracy maszyn 
– nawet do kilku maszyn na 
jednym polu. Co to oznacza 
w praktyce? Jeżeli na jednym 
większym polu pracuje np. kilka 
opryskiwaczy, nie ma ryzyka, 
że zdublują one wykonywany 
zabieg – inteligentny system to 
wykluczy dzięki współdziele-
nia mapy pokrycia wszystkich 
opryskiwaczy i wyłączania sekcji 
w miejscach opryskanych już 
przez inną maszyne.

- Rok 2021 wykorzystaliśmy 
na doskonalenie narzędzia. 
Wsłuchujemy się w bezpo-
średnie opinie klientów oraz 
te przekazywane za pośrednic-
twem dealerów, którzy z klien-
tem spędzają najwięcej czasu. 
Jakie wprowadziliśmy zatem 
innowacje?

Przede wszystkim sprawdze-
nie produktywności, czyli ile 
zbieramy ton na godzinę daną 
maszyną, ile zużyliśmy litrów 
paliwa na każdą zebraną tonę. 
Takie rozwiązanie pozwala 
sprawdzić wydajność poszcze-
gólnych maszyn oraz przed-
stawić rachunek ekonomiczny 
produkcji poszczególnych zbóż 
– dodaje Bogdan Kazimierczak.

Zmiany pojawiły się również 
w aplikacji mobilnej „Opera-
tions Center Mobile”, która 
aktualizuje położenie maszyny 
dosłownie co 5 sekund (dot. ma-
szyn wyposażonych w bramke 
telematyczną MTG: 4G LTE), 
dane agronomiczne są natomiast 
przesyłane co 30 sekund (dot. 
wyświetlaczy generacji 4). Dzię-
ki tym udogodnieniom klient 
widzi status paracy maszyny 
z podziałem na stan: praca, 
transport i bieg jałowy. Nowym 
rozwiązaniem jest też pokazanie 
procentowego postępu ukończe-
nia zaplanowanej pracy.

Obecny rok John Deere wy-
korzystuje równie intensywnie 
do doskonalenia narzędzia Ope-
rations Center. 

Czego możemy spodziewać 
się wkrótce?
• wydajność w czasie rzeczywi-

stym – dzięki czemu widzi-
my, ile ton kombajn zbiera na 
godzinę, mamy jednocześnie 
pełen obraz tego, jak pracuje 
maszyna;

• czas przestoju, co jest niesa-
mowicie istotne pod kątem 

strat z tego wynikających;
• alert niestandardowy dot. 

wydajności konfigurowany 
przez klienta np. przypo-
mnienie w momencie, gdy 
kombajn na biegu jałowym 
będzie stał na polu ponad 
30 minut (a w przypadku 
kombajnu X9 mógł w tym 
czasie zebrać przykładowo aż 
do 50 ton pszenicy)
- Są to wręcz nieocenione 

wartości. Połączenie rozwija-
jących się technologii, w tym 
lepszych odbiorników, wyświe-
tlaczy i oprogramowania spra-
wia, że nasi klienci otrzymują 
paletę nowych możliwości, 
bardzo ważnych nie tylko na 
etapie codziennej pracy, kiedy 
możemy przyglądać się plonom, 
zużyciu środków ochrony roślin 
i podejmować wraz z klientem 
kolejne decyzje. Analiza danych 
może być też ważnym driverem 
dotyczącym wyboru maszyny. 
Zdarza się bowiem, że klienci 
chcieliby zakupić większy cią-
gnik, ale parametry testowe 
pokazują inne potrzeby – do-
daje Sławomir Krupa, specja-
lista rolnictwa precyzyjnego 
w firmie Fricke będącej dilerem 
John Deere.

- Liczba danych, a co za tym 
idzie czynników wpływających 
na działalność jest tak duża, że 
nie można tego liczyć, groma-
dzić w sposób ręczny. Co wię-
cej, wręcz musimy korzystać 
z bezprzewodowego przesyłu 
danych, bo nie wystarczyłoby 

nam pendrive’ów, by przenosić je 
ręcznie. Myślę, że na znaczeniu 
zyskają kierunki wykorzystania 
danych, które dziś nie są popu-
larne,- ale już dostępne np. kom-
bajn komunikujący się z innym 
kombajnem lub wykorzystujący 
dane opryskiwacza z poprzednio 
wykonanych zabiegów - uzupeł-
nia z kolei Piotr Grabiński, który 
na co dzień pracuje w centrali 
John Deere w Mannheim nad 
maksymalnym usprawnieniem 
programu Expert Alert.

Właśnie Expert Alert to bar-
dzo ważny element wsparcia 
telematycznego, jakiego John 
Deere może udzielić swoim 
klientom. Ambitnym celem jest, 
aby system był w stanie przewi-
dzieć każdą, nawet najmniejszą 
usterkę maszyny, a tym samym 
monitorować w 100 proc. kon-
dycję maszyny wraz ze wska-
zaniem która dokładnie część 
powoduje problem (wraz z jej 
numerem katologowym). Dziś 
serwisant bez wychodzenia 
z biura może podejrzeć ekran 
operatora, odczytać kody błę-
dów, zaproponować zdalne roz-
wiązanie, o ile to możliwe lub 
inny sposób na naprawę usterki.

Piotr Grabiński pracujący na 
co dzień w fabryce w Mannheim 
podkreśla również użyteczność 
systemu JD Link w przypadku 
starszych maszyn. - Mamy przy-
kłady ciągnika 6030 Premium, 
który jest w stanie zbierać aż 
do 60-70 proc. danych w po-
równaniu do maszyny z roku 

modelowego 2022. Z kolei 
sumarycznie w analizowanej 
populacji ciągników znajduje 
się niemal 70 tys. maszyn z ak-
tywnym JD Link, natomiast su-
marycznie aż 100 tys. ma taką 
opcję – dodaje Grabiński.

Postęp technologiczny, jaki 
poczynili klienci John Deere 
dzięki wsparciu dealerów jest 
nieoceniony. Z drugiej strony 
to prawdziwa symbioza, gdyż 
dzięki danym z tak dużej popu-
lacji ciągników specjaliści John 
Deere, w tym konstruktorzy 
mogą odpowiednie wnioski 
wdrażać w życie i dokonywać 
zmian konstrukcyjnych przy-
szłych modeli, aby zwiększyć 
cykl życia produktu i wprowa-
dzać rozwiązania spełniające 
potrzeby klientów.

- Przy populacji maszyn po-
łączonych na poziomie 450 tys. 
sztuk jesteśmy w stanie jeszcze 
efektywniej wspierać naszych 
klientów dzięki monitorowa-
niu przebiegu maszyny, poja-
wiających się kodach błędów, 
zdalnej diagnostyki, alarmów 
eksperta, zdalnego dostępu do 
wyświetlacza i wielu innych. 
Wszystko to przekłada się na 
szybszą reakcje serwisu a co za 
tym idzie zwiększenie zadowo-
lenia klienta, który może podej-
mować świadome i kluczowe 
decyzje na podstawie danych 
a nie kierując się tylko intuicją  
– kończy Bogdan Kazimierczak.

Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Magazynowane dane mają coraz większą wartość, również w branży rolniczej.
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Tworzymy urodzaj

Wybierajmy eko

130 kg – tyle warzyw i owo-
ców, według badań GUS, staty-
stycznie spożywa Polak przez 
rok. Czy to dużo, czy mało? 
Według Harvardzkiej pirami-
dy zdrowego żywienia zaleca 
się spożywanie około 0,4 kg 
warzyw i owoców dziennie. 
W skali roku to około 150 kg. 
Jednak będąc na diecie wege-
tariańskiej czy wegańskiej, ich 
spożycie powinno być jeszcze 
większe. Wybierając warzywa 
i owoce, powinniśmy wybie-
rać te najwyższej jakości, czyli 
ekologiczne.

Z przeprowadzonych na 
początku 2021 roku badań 
wynika, że około 20% an-
kietowanych nie je mięsa. Ich 
dieta składa się więc przede 
wszystkim z warzyw i owoców. 
Te, uprawiane w konwencjo-
nalny sposób, mogą jednak 
zawierać pozostałości po na-
wozach przemysłowych. Ich 
pozostałości są niebezpiecz-
ne szczególnie dla niemowląt 
i małych dzieci, np. ze względu 
na nie w pełni dojrzały układ 
odpornościowy. W produktach 
konwencjonalnych możemy 
znaleźć m.in. metale ciężkie 
(takie jak kadm, ołów, rtęć), 
które kumulują się w orga-
nizmie w ciągu całego życia 
i mogą prowadzić do zmian 
w układzie nerwowym. Tych 
substancji nie używa się za to 
w rolnictwie ekologicznym.

W diecie wegetarian i we-
gan głównym źródłem biał-
ka są rośliny strączkowe, 
przede wszystkim niezwykle 
„plastyczna” kulinarnie soja. 
Jej forma przetworzona tofu 
ma zastosowanie zarówno do 
wyrobu produktów „mięso-
podobnych”, jak i deserów. 
W konwencjonalnej uprawie 
soi znajdują się prawie wy-
łącznie odmiany zmodyfi-
kowane genetycznie (GMO), 
z zaprogramowaną toleran-
cją na glifosat. Prowadzi to 

do intensyfikacji stosowania 
herbicydów, których substan-
cją czynną jest glifosat, okre-
ślony przez Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności 
jako „potencjalnie rakotwór-
czy”. Aktualnie cały czas trwa-
ją intensywne badania przed 
podjęciem decyzji, czy prze-
dłużyć możliwość stosowania 
glifosatu.

Większa wartość odżyw-
cza, czyli zawartość witamin 
i minerałów, brak toksyn po-
chodzących z chemicznych 
nawozów i środków ochrony 
roślin oraz lepszy smak i za-
pach – to podstawowe zalety 
warzyw i owoców pochodzą-
cych z ekologicznych upraw. 
W swojej kampanii „Jemy 
Eko Warzywa i Owoce” mówi 
o tym Polska Izba Żywności 
Ekologicznej, która zrzesza 
krajowych producentów.

„Produkowanie w sposób 
ekologiczny to jest styl życia. 
50 lat temu nie było pestycy-
dów, wszyscy produkowali 
w sposób ekologiczny, to było 
oczywiste i naturalne. I wła-
śnie rolnicy ekologiczni podjęli 
decyzję, że nie będą szkodzić 
środowisku naturalnemu. 
Chcą, żeby było ono zacho-
wane w sposób niezmienny 
dla kolejnych pokoleń. I wła-
śnie dzięki temu produkują 
żywność najwyższej jakości” 
– mówi Łukasz Gębka, wła-
ściciel marki Farma Święto-
krzyska, członka PIŻE.

Izba właśnie opublikowała 
film przedstawiający produ-
centów żywności ekologicznej 
i pokazujący ich pracę. Czę-
sto wykorzystują oni rodzin-
ne receptury przekazywane 
z pokolenia na pokolenia, 
dzielą się tym, co sami jedzą 
na swoich stołach i wracają 
do tradycji, dzięki czemu nie 
szkodzą środowisku.

„Założyłem firmę z żywno-
ścią ekologiczną, bo wiem, jak 

ważne jest zdrowie od środka” 
– mówi Grzegorz Krychowiak, 
piłkarz, ambasador kampanii 
oraz właściciel marki produ-
kującej żywność. „Produkty 
oznaczone unijnym ekolist-
kiem są najwyższej jakości. 
A do tego mają niepowta-
rzalny smak”.

Więcej na: 
www.jemyeko.com

Kampania „Jemy Eko Wa-
rzywa i Owoce” jest finanso-
wana przez Fundusz Promocji 
Owoców i Warzyw.

Źródło: Polska Izba 
Żywności Ekologicznej

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Źródło foto: canva_com

Kampania „Jemy Eko Warzywa 
i Owoce”.
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Dawkuj precyzyjnie

Firma CLAAS oferuje kilka 
rozwiązań, które pozwalają 
na precyzyjne dawkowanie 
nawozów azotowych i dzięki 
temu niższe ich zużycie przy 
tym umożliwiając uzyskanie 
wyższego plonu.

„W tak dynamicznie zmie-
niającej się sytuacji dobrze jest 
trzymać rękę na pulsie, pla-
nując z wyprzedzeniem pre-
cyzyjnie zabiegi na polach, 
równocześnie monitorując na 
bieżąco kondycję roślin” – ko-
mentuje Krzysztof Gomolla, 
ekspert marki CLAAS Polska.

Do planowania można wy-
korzystać dane wyników po-
szczególnych pól z przeszłości. 
W takich działaniach z pomo-
cą przychodzi nam bezpłatne 
oprogramowanie 365FarmNet, 
które zapewnia dostęp do da-
nych z naszych pól, w tym: 
graficzną mapę gospodarstwa, 
funkcję planowania, pod-
stawową prognozę pogody 
i wiele innych. „Gromadze-
nie wszystkich danych, także 
tych finansowych jest bardzo 
proste, a dzięki temu automa-
tycznie uzyskuje się dokładne 
analizy kosztów produkcji dla 
różnych wariantów uprawy, 
nawożenia czy ochrony roślin 
w zmieniających się realiach 
cenowych” – komentuje za-
sadność użytkowania aplikacji 
Roman Bathelt z 365FarmNet. 
Warto wspomnieć, że w sys-
temie dostępne są również 
kartoteki pól z niezbędnymi 
informacjami z wszystkich lat.

„Możemy zwiększyć do-
stępność azotu, który znajduje 
się w glebie w formie nieprzy-
swajalnej dla roślin, a także 

zwiększyć wykorzystanie azotu 
dostarczanego w postaci na-
wozów, bądź dzięki roślinom 
zawiązującym symbiozę z bak-
teriami brodawkowymi” – za-
znacza ekspert 365FarmNet.

Zwiększenie intensywności 
uprawy roli powoduje uwol-
nienie azotu, który pomimo 
zwiększenia nakładów i tak 
okazuje się być tańszym niż 
dostarczany w nawozach 
sztucznych. Należy również 
pamiętać o utrzymaniu roli 
we właściwej kulturze. Czę-
sto objawy niedoboru azotu 
widoczne na roślinach nie 
wynikają z jego niewystar-
czającej ilości w glebie, ale 
braku możliwości pobrania 
i wykorzystania przez rośliny. 
Najlepsze przyswajanie azotu 
ma miejsce przy właściwym 
odczynie oraz optymalnym 
zaopatrzeniu we wszystkie ma-
kro- i mikroelementy. Wyko-
rzystując powyższe metody 
możemy ograniczyć podawaną 
z nawozami sztucznymi daw-
kę azotu, ale musimy zadbać 
o ograniczanie jego strat.

Po odpowiednim zadbaniu 
o dostępność naturalnie wy-
stępującego w glebie azotu 
należy zwrócić uwagę o od-
powiednie gospodarowanie 
nawozami azotowymi w trak-
cie nawożenia. Dostępność na-
rzędzi rolnictwa precyzyjnego 
znacznie ułatwia to zadanie. 
„Celem rolnictwa precyzyjne-
go jest rozpoznanie różnic we 
właściwościach gleby i zdol-
ności plonowania na poszcze-
gólnych częściach pola oraz 
odpowiednie reagowanie na 
te informacje” – informuje 

Krzysztof Gomolla.
Pierwszy system sterujący 

dawką nawozów azotowych, 
o którym warto wspomnieć to 
CLAAS CROP SENSOR służą-
cy do zmiennego nawożenia 
azotowego w czasie rzeczywi-
stym. To dodatkowy sensor 
zamontowany z przodu ciągni-
ka posiadający dwie głowice, 
które od 10 do 2000 razy na 
sekundę skanują rośliny bez 
względu na oświetlenie więc 
mogą pracować całą dobę. 
Urządzenie zbiera informacje 
o dwóch indeksach, indeksie 
odżywienia oraz indeksie 
biomasy. Na podstawie tych 
dwóch informacji oblicza jaka 
dawka nawozu azotowego po-
winna zostać zastosowana 
w trakcie nawożenia np. na 
pszenicę ozimą. Urządzenie 
nie wymaga kalibracji, należy 
tylko wskazać aktualną fazę 
rozwoju pszenicy, fazę rozwoju 
w momencie następnego pla-
nowanego nawożenia oraz 
plon w jaki celujemy, algorytm 
sam wylicza odpowiednią daw-
kę. Wszystko dzieje się pod-
czas jednego przejazdu. Dawka 
za pośrednictwem magistra-
li ISOBUS jest przekazana do 
opryskiwacza lub rozsiewacza. 
Dodatkowo urządzenie moż-
na wykorzystać w nawożeniu 
względnym do nawożenia lub 
stosowania fungicydów na 
każdej roślinie od traw, zbóż 
po buraki. Urządzenie dostar-
cza informacji, o indeksach 
które proporcjonalnie mogą 
być użyte do nawożenia jako-
ściowego lub wyrównującego 
wg zaleceń agronomicznych.

Aby jeszcze bardziej zwięk-
szyć precyzję działania Crop 
Sensor do wyliczania dawki 
można wykorzystać mapę 
potencjału plonowania którą 
przygotowuje się w programie 
Agrocom Map, tzw. funkcja 
map overlay umożliwiająca 
optymalizację dawki dopa-
sowaną do możliwości plo-
notwórczych konkretnych stref 
pola. Korzyści z wykorzystania 
Crop sensora w gospodarstwie 
to m.in. oszczędność nawozu, 
zwiększenie plonowania, ogra-
niczenie wylegania, wyrów-
nanie łanu, poprawa jakości 
ziarna, lepsze wykorzystanie 
azotu, optymalizacja dopaso-
wana do zmienności glebowej.

Badania oraz testy Crop Sen-
sora pokazują, że zmniejszenie 
zużycia nawozów azotowych 
zawiera się w zakresie od 3 do 
10% a więc jest to urządzenie, 

które wyraźnie wpływa na 
ograniczenie zużycia azotu” 
– komentuje ekspert CLAAS, 
Krzysztof Gomolla.

Kolejne oszczędności mo-
żemy uzyskać podczas pracy 
opryskiwaczem z RSM oraz 
rozsiewaczem z nawozami 
azotowymi granulowanymi. 
W trakcie ich użytkowania na-
leży pamiętać o wykorzysta-
niu systemów automatycznego 
sterowania sekcjami tzw. SEC-
TION CONTROL. Można go 
wykorzystywać w systemach 
jazdy automatycznej monto-
wanych w ciągnikach CLAAS 
a oszczędności polegają przede 
wszystkim na zmniejszeniu 
nakładek podczas przejazdu, 
w tzw. klinach. W porówna-
niu do pracy opryskiwacza 
bez systemu zamykania sek-
cji oszczędzić można nawet 
97% powierzchni nakładek 
w klinach, ale jest to uzależ-
nione od ilości sekcji opryski-
wacza. Czym więcej sekcji ma 
opryskiwacz tym większe są 
oszczędności

Jednym z rozwiązań, które 

przynosi realne oszczędności 
na etapie dostosowywania 
dawki azotu jest moduł CLAAS 
Crop View w oprogramowaniu 
365FarmNet. Oszczędności te 
można czerpać nie tylko na 
etapie nawożenia azotowego, 
ale także w trakcie siewów czy 
ochrony roślin. Polegają one 
na indywidualnym podejściu 
do każdego fragmentu pól bez 
konieczności wykonywania 
stosunkowo drogich prób gle-
bowych czy innych zabiegów 
w celu poznania zmienności 
glebowej. Moduł CLAAS 
Crop View korzysta z łatwo 
dostępnych zobrazowań sate-
litarnych, co pozwala na obli-
czenie współczynników, które 
umożliwiają poznanie różnic 
w stanie wegetacji na każdym 
polu i właściwą dystrybucję 
stosowanych nawozów tak 
by mogły być optymalnie 
wykorzystane. Stosuje się peł-
ne dawki azotu czy środków 
ochrony roślin na fragmentach 
pól z najlepszym stanem we-
getacji, a ogranicza tam, gdzie 
jest on niższy. „Oszczędności 

mogą sięgać 15-20% w zależ-
ności od zmienności glebowej 
obserwowanej na polach” – 
argumentuje wykorzystanie 
technologii ekspert 365Farm-
Net. W razie potrzeb można 
również zastosować strategię 
na wyrównanie np. wczesną 
wiosną w słabo rozkrzewio-
nej pszenicy. Bez względu na 
wybrane dawki czy strategie, 
mapę aplikacyjną generuje się 
w formacie shape lub iso.xml.

Produktywność i wydajność 
to dewiza dzisiejszego nowo-
czesnego rolnictwa. Tylko ten, 
kto z powodzeniem gospoda-
ruje zgodnie z tym punktem 
widzenia i wykorzystuje nowo-
czesne narzędzia, może ograni-
czyć zużycie nawozów i innych 
środków produkcji zmniejsza-
jąc koszty. Warto wspomnieć, 
że systemy Rolnictwa precy-
zyjnego CLAAS EASY można 
zastosować w każdym gospo-
darstwie i zyskać dzięki temu 
czas i wyższy plon.
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Jak obniżać koszty wykorzystania nawozów azotowych?

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.

89-121 Ślesin ul. Nakielska 10
tel: 052 385 78 59                               WWW.KONSIL.PL            adres e-mail: konsil@interia.pl
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