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Zielone AGRO SHOW
21-22 maja br., po raz piąty 

w Ułężu i po raz dziewiętnasty 
w historii, obyła się wystawa 
maszyn rolniczych Zielone 
AGRO SHOW. Organizatorem 
wystawy jest Polska Izba Go-
spodarcza Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. To największe 
w kraju wydarzenie prze-
znaczone przede wszystkim 
dla rolników uprawiających 

rośliny zielonkowe, hodowców 
bydła i producentów mleka.

Za nami kolejna edycja Zie-
lonego AGRO SHOW i czas 
na podsumowanie tej impre-
zy. Ostatnie edycja wystawy 
odbyła się w 2019 roku, dwa 
lata przerwy to dużo, dlate-
go przygotowania nie były 
wolne od obaw czy firmy 
zechcą zaprezentować się na 

wystawie, a rolnicy, tak jak 
w poprzednich edycjach, tłum-
nie przyjadą, aby zapoznać się 
z ofertami prezentowanych 
firm. Liczyliśmy, że tak jak 
w przypadku wrześniowego 
AGRO SHOW wszystko wróci 
do normy i po czasie pandemii 
zarówno firmy jaki i rolnicy 
z radością wrócą do standar-
dowych form kontaktu. Dziś 

możemy powiedzieć, że nie 
były to oczekiwania na wy-
rost. Dopisała frekwencja i po 
stronie odwiedzających, i po 
stronie wystawców.

„Ponownie potwierdza się 
to, że organizacja wystawy Zie-
lone AGRO SHOW w Ułężu to 
dobra decyzja. Mimo dwóch 
lat przerwy widzimy, że jest 
ona bardzo dobrze odbierana 
przez rolników oraz przedsię-
biorców działających w branży 
rolnej na tym terenie. Przed 
imprezą włożyliśmy dużo sta-
rań aby przypomnieć rolnikom 
o wystawie i przekonać ich, 
by ponownie ją odwiedzili. 
Nasze staranie nie poszły na 
marne. Tym bardziej to cieszy, 
że pogoda nas w tym roku nie 
rozpieszczała. Silny wiatr w so-
botę utrudniał przeprowadze-
nie wystawy, ale mimo tych 
trudnych warunków, wszystkie 
zaplanowane punkty progra-
mu, w tym oczywiście poka-
zy maszyn na polach, odbyły 
się zgodnie z planem” - mówi 
Michał Spaczyński, wice-
prezes Polskiej Izby Gospo-
darczej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych.

W tegorocznej edycji wy-
stawy wzięło blisko 140 firm, 
w pokazach zaprezentowały 
się 42 zestawy maszyn.

Tak jak w poprzednich la-
tach pokazy podzielone były 
na dwie części. W pierw-
szej z nich prezentowały się 

kosiarki, przetrząsacze, zgra-
biarki oraz agregat do użytków 
zielonych, w drugiej: prasy, 
praso-owijarki, owijarki, przy-
czepy zbierające, przyczepa 
objętościowa, sieczkarnia. 
Dodatkowo prezentowane były 
myjki ciśnieniowe z przezna-
czeniem do mycia i czyszczenia 
maszyn. Wg naszych szacun-
ków frekwencja na wystawie 
była porównywalna z rokiem 
2019. Tradycyjnie już na tym 
terenie, ale w tym roku jeszcze 
ze względu na pogodę, na wy-
stawie były tłumy rolników.

Jako organizatorzy cieszymy 
się, że po raz kolejny odbiorcy 
docenili pomysł i ideę otwartej 
platformy, na której spotyka-
ją się dwie strony rolniczego 
rynku: klienci, czyli rolnicy 
i firmy, które są dostawcami 
maszyn, urządzeń, środków 
i technologii potrzebnych 
w prowadzeniu nowoczesnych 
gospodarstw rolnych.

Doceniamy znaczenie cy-
fryzacji we współczesnych 
świecie i możliwości oraz per-
spektywy jakie ona otwiera, 
ale jednocześnie namawiamy 
rolników i producentów do 
bezpośrednich spotkań i roz-
mów. Stworzyliśmy im do tego 
warunki i mamy satysfakcję, 
że z tego gremialnie skorzysta-
li. Oprócz stoisk wystawców, 
po raz pierwszy na wystawie 
można było zobaczyć prezen-
tacje jałówek, którą prezen-
towaliśmy wspólnie z Polską 
Federacją Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka.

W specjalnie przygotowa-
nych boksach zaprezentowano 
pokaz pielęgnacji jałówek – 
przygotowanie do wystawy 
oraz ocenę typu i budowy 
jałówek rasy PHF. Ponadto 
Federacja na swoim stoisku 
prezentowała badanie skła-
du pasz.

Patronat honorowy  tego-
roczną imprezą sprawował 
Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. 

Źródło: Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Powrót po dwóch latach przerwy.

Prezes Zarządu Józef Dworakowski podczas rozmowy z dziennikarzami
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Stypendia Pomostowe
Ruszyła kolejna edycja pro-

gramu stypendialnego dla 
studentów.

Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa wesprze organiza-
cyjnie Fundację Edukacyjną 
Przedsiębiorczości przy realiza-
cji Programu, skierowanego do 
dzieci byłych pracowników PGR.

Nabór kandydatów przeprowa-
dzany jest wg zasad określonych 
w „Regulaminie przyznawania 
i przekazywania stypendiów po-
mostowych dla studentów w roku 
akademickim 2022/2023” (Seg-
ment IA)

O stypendium mogą ubiegać 
się tegoroczni maturzyści, którzy 
ukończyli szkołę w 2022 r. i za-
kwalifikowali się na pierwszy rok 
studiów stacjonarnych I stopnia 
lub jednolitych magisterskich re-
alizowanych w polskich publicz-
nych uczelniach akademickich 
(nie dotyczy kierunków dla służb 
mundurowych) oraz spełniają 
łącznie warunki określone w re-
gulaminie, tj.:

• są obywatelami polskimi lub 
posiadają Kartę Polaka,

• są dziećmi byłych pracowni-
ków państwowych przedsię-
biorstw gospodarki rolnej, 
którzy byli zatrudnieni w tych 
gospodarstwach na podstawie 
umowy o pracę w okresie co 
najmniej 2 lat, 

• mieszkają na terenach wiej-
skich lub w miastach do 20 tys. 
mieszkańców (okres zameldo-
wania nie może być krótszy 
niż 2 lata od daty ogłoszenia 
Programu na stronie www.
stypendia-pomostowe.pl),

• pochodzą z rodzin, w których 
dochód w przeliczeniu na oso-
bę lub dochód osoby uczącej 
się nie jest wyższy niż 2.107 zł 
brutto (wyliczony z czerwca 
2022 r.),

• osiągnęli na egzaminie ma-
turalnym liczbę punktów 
nie niższą niż 100 (algorytm 
obliczenia liczby punktów za-
mieszczony jest w załączniku 
do Regulaminu).

Stypendium pomostowe przy-
znawane jest na okres pierwszego 
roku studiów.

Roczne stypendium wynosi 
7.000 zł i przekazywane jest 
w 10 miesięcznych ratach, od 
października do lipca, na ra-
chunek bankowy stypendysty.

Wniosek o stypendium należy 
wypełnić on-line stronie www.
stypendia-pomostowe.pl Aplika-
cja internetowa będzie aktywna 
w terminie od 4 lipca do 16 sierp-
nia 2022 r. do godz. 16.00.

Wypełniony, wydrukowa-
ny i podpisany wniosek wraz 
z kompletem załączników na-
leży złożyć w najbliższym pod 
względem miejsca zamieszkania 
Oddziale Terenowym KOWR do 
25 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji o programie 
jest na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl

Źródło: KOWR OT Pruszcz 
Gdański, Alicja Orłowska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dni Pola PROCAM 2022
W ramach Instytutu Prak-

tycznej Agronomii PROCAM 
oraz właścicieli gospodarstw, 
w których prowadzone są 
poletka demonstracyjne za-
praszamy wszystkich zain-
teresowanych na Dni Pola 
PROCAM 2022.

Ogólnopolski cykl Dni Pola 
PROCAM ma na celu wprowa-
dzenie wszystkich zaintereso-
wanych klientów i partnerów 
naszej firmy w nowy sezon 
z zakresu agrotechniki, na-
siennictwa i ochrony roślin.

Tematem przewodnim bę-
dzie sytuacja fitosanitarna 
na polach w 2022 roku. Do-
bór odmian w uprawie roślin 
jest kluczowym elementem 
budowania wysokiego plo-
nu. Dlatego zapraszamy do 

odwiedzenia kolekcji wysia-
nych odmian rzepaku ozimego 
i pszenicy ozimej w technologii 
PROCAM.

Doradcy PROCAM zapre-
zentują sprawdzone i nowe 
rozwiązania z zakresu ochrony 
herbicydowej rzepaku i zbóż. 
Przedstawione zostaną, spraw-
dzone w praktyce, technolo-
gie nawożenia roślin a także 
ochrony fungicydowej. Będzie 
również możliwość przebada-
nia twardości wody.

W trakcie tych spotkań będą 
także prezentowane najnowsze 
rozwiązania w temacie maszyn 
rolniczych, które są niezbęd-
ne w każdym gospodarstwie.

Zapraszamy do aktywnego 
udziału w spotkaniach, więcej 
informacji znajdą Państwo na 

www.procam.pl.
Harmonogram Dni Pola 

POCAM Polska 2022
03.06.2022 – Jankowice 

Wielkie, pow. brzeski, woj. 
opolskie

10.06.2022 – Karole-
wo, pow. obornicki, woj. 
wielkopolskie

10.06.2022 – Wyszy-
na, pow. myśliborski, woj. 
zachodniopomorskie

14.06.2022 – Stanowo, pow. 
sztumski, woj pomorskie

17.06.2022 – Łężyce k. Opa-
towa, pow. opatowski, woj. 
świętokrzyskie

21.06.2022 – Szepietowo, 
pow. wysokomazowiecki, woj. 
podlaskie.

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

„Oblatani w pomaganiu”

Dzięki projektowi za-
tytułowanemu „Oblatani 
w pomaganiu” uczniowie 
szkół podstawowych z pię-
ciu województw stworzą 
miododajne łąki. Ekolo-
giczny konkurs trwa do 
12 września 2022 r.

Zadanie konkursowe 
polega na zasianiu przysz-
kolnej łąki dla pszczół o po-
wierzchni min. 30 m2 oraz 
udokumentowaniu trzech 
etapów prac związanych 
z jej założeniem.

Do udziału w inicjatywie 
chemiczna spółka z Wło-
cławka zaprasza placówki 
oświatowe na poziomie 
podstawowym, zlokalizo-
wane w gminach wiejskich 
i miejsko-wiejskich na tere-
nie województw: kujawsko-
-pomorskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, pomorskie-
go i wielkopolskiego.

- Polska cechuje się dużym 
bogactwem biologicznym. 

Ponad 32% ogólnej po-
wierzchni kraju zajmują ob-
szary cenne przyrodniczo, 
które wymagają ochrony. 
ANWIL jako firma od-
powiedzialna społecznie 
przykłada dużą wagę do 
edukacji dzieci i młodzie-
ży w zakresie ochrony śro-
dowiska, bioróżnorodności 
oraz poszanowania życia owa-
dów, ptaków i zwierząt.

Projekt „Oblatani w poma-
ganiu” - „Wspólnie z ANWI-
LEM stwórzmy Przyszkolne 
Łąki” jest jednym z elemen-
tów naszych proekologicznych 
działań, którymi chcemy za-
interesować jak największą 
rzeszę osób. Dużą zaletą 
tego konkretnego kon-
kursu jest szeroka grupa 
potencjalnych uczestni-
ków, gdyż ANWIL za-
prasza do udziału w nim 
uczniów szkół aż z pięciu 
województw – powiedziała 
Elżbieta Jabłońska, zastępca 

dyrektora Obszaru Komu-
nikacji, Marketingu i Spon-
soringu w ANWILU.

Na jego podstawie szkoła 
otrzyma pakiet startowy 
do stworzenia Przyszkolnej 
Łąki, m.in. nasiona wraz 
z instrukcją postępowania.

W ocenie prac będą brane 
pod uwagę trzy etapy zada-
nia konkursowego (prace 
przygotowawcze, wysiew, 
efekty końcowe) przed-
stawione w formie relacji 
fotograficznej lub wideo, 
a także kreatywność, ory-
ginalność i pomysłowość.

Na trzy najlepsze zespoły 
czekają nagrody o łącznej 
wartości 10 000 zł. Wszy-
scy uczniowie, którzy wraz 
z nauczycielami zaprezentu-
ją swoją Przyszkolną Łąkę 
otrzymają także upominki, 
m.in. książeczki edukacyjne 
o ekologii.

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Ekologiczny konkurs dla uczniów szkół 
podstawowych.

BASF PROCAM CUP 2022
Serdecznie zapraszamy 

Państwa na wielki finał VI 
ogólnopolskiego piłkar-
skiego turnieju dla dzieci 
z małych miejscowości i wsi 
BASF PROCAM CUP 2022.

Termin: 18 czerwca 
2022r. (sobota), oficjal-
ne rozpoczęcie godz. 
10:00, mecz finałowy 
i zakończenie około godz. 
15:00. Miejsce: stadion 
im. Sebastiana Karpiniu-
ka w Kołobrzegu przy ul. 
Śliwińskiego 10.

Za nami pięć edycji tur-
nieju, w którym udział 
wzięło ponad pięć tysięcy 
uczestników z całej Pol-
ski. Zwycięzcami dotych-
czasowych edycji były 
zespoły z województwa 
podkarpackiego:

UKS Giganci Radymno 
(rok 2017), LKS Korzeni-
ca (rok 2018) oraz zespoły 
z województwa pomorskie-
go: UKS Sparta Sycewice 
(rok 2019) i UKS Cham-
pions Ryjewo (rok 2021). 

W roku 2020, ze względu na 
sytuację epidemiczną w kra-
ju rywalizacje sportową 
zastąpiły profesjonalne tre-
ningi poprowadzone przez 
znanych szkoleniowców, na 
czele z Marcinem Dorną, 
trenerem Reprezentacji Pol-
ski do lat 16, obecnie dyrek-
torem sportowym PZPN.

Turniej skierowany jest 
do drużyn sportowych 
oraz szkół z miejscowości 
do 25 tysięcy mieszkańców. 
Chcemy w ten sposób do-
trzeć do małych ośrodków 
sportowych, jak również 
wyselekcjonować najlepsze 
piłkarki i piłkarzy, którzy 
w przyszłości mogliby sta-
nowić o sile Reprezentacji 
Polski, czego świetnymi 
przykładami są m.in. po-
chodzący z 16-tysięcznych 
Słubic Łukasz Fabiański czy 
też Grzegorz Krychowiak 
z nadmorskiego Mrzeżyna.

W ramach VI edycji BASF 
PROCAM CUP 2022 orga-
nizowanych jest 8 turniejów 

eliminacyjnych, które od-
bywają się w województwie 
zachodniopomorskim, wiel-
kopolskim, dolnośląskim, 
warmińsko-mazurskim, 
pomorskim, podkarpac-
kim oraz mazowieckim. 
Końcowym etapem jest 
turniej finałowy, który 
odbędzie się 18 czerwca 
2022 r. w Kołobrzegu.

Nagrodą główną dla zwy-
cięzców jest wyjazd na mecz 
piłkarskiej Reprezentacji 
Polski w ramach Ligi Na-
rodów: Polska – Holandia.

Wszelkie informacje na 
temat dotychczasowych 
działań znajdują się na 
stronie internetowej http://
procamcup.pl oraz na Fa-
cebooku BASF PROCAM 
Cup 2022.

Ze sportowymi 
pozdrowieniami,
Zespół PROCAM 

Polska Sp. z o.o.
Źródło: PROCAM Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

„Dni Pola” w Hodowli Roślin Strzelce
23 czerwca 2022 w Hodowli 

Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa 
IHAR w Strzelcach (woj. łódzkie, 
pow. kutnowski) odbędą się „Dni 
Pola” organizowane przez Hodow-
lę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa 
IHAR oraz BASF Polska Sp. z o.o.

„Dni Pola” to impreza ma-
jąca na celu promocję postępu 
biologicznego wśród polskich 
rolników. Specjalnie w tym celu 
przygotowano ponad 110 poletek 
demonstracyjnych, na których pre-
zentowane będą odmiany rzepaku, 
zbóż, kukurydzy, roślin strączko-
wych, ziemniaków oraz innych 

gatunków. Po raz pierwszy rolnicy 
będą mieć możliwość zobaczenia 
„na żywo” odmiany zarejestrowa-
ne w roku 2022 a także kandyda-
tów do rejestracji w roku 2023. Na 
prezentowanych odmianach bę-
dzie można również zapoznać się 
z najnowszą technologią ochrony 
roślin środkami firmy BASF.

Zwiedzający będą mieć możli-
wość nieograniczonych konsultacji 
z hodowcami odmian, eksperta-
mi ds. ochrony roślin, uprawy, 
itp. Ponadto zostanie zaprezento-
wana oferta producentów i dys-
trybutorów maszyn rolniczych, 

producentów nawozów, materiału 
siewnego oraz innych środków do 
produkcji rolnej.

„Dni Pola” w Strzelcach  to 
jedna z najciekawszych i naj-
większych imprez poświęco-
nych postępowi biologicznemu 
w rolnictwie i stanowi naj-
większą w Polsce kolekcję pol-
skich odmian roślin rolniczych 
prezentowaną podczas imprez 
dedykowanych producentom 
rolnym.

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

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Dodatkowe 4 tys. m² do produkcji maszyn

Nowoczesne maszyny rol-
nicze i komunalne będą teraz 
produkowane na powierzch-
ni 3 ha.

Z roku na rok, popyt na 
nasze produkty jest coraz 
większy, czego następstwem 
jest zwiększanie planów pro-
dukcyjnych. Tylko w tym roku 
produkcja maszyn wzrosła 
o 15% w stosunku do ubiegłe-
go roku. Nowa infrastruktura 
pozwoli poprawić efektywność 
procesów produkcyjnych, 
a w rezultacie zwiększyć moce 
produkcyjne zakładu.

Nowa część hali produkcyj-
nej zostanie wyposażona w no-
woczesny system laserowego 
cięcia blach. System składa się 
z automatycznego magazynu 
blach, 2 laserów i 2 systemów 
załadunkowo-rozładunkowych 
z możliwością sortowania 

wyciętych detali. Dodatkowo, 
w nowej hali zostaną posado-
wione prasy krawędziowe do 
gięcia blach oraz magazyn do 
przechowywania półfabryka-
tów i obsługi kooperantów.

Inwestycja w nowoczesny 
system laserowego cięcia blach 
pozwoli zwiększyć nasze moż-
liwości w wycinaniu lasero-
wym o ponad 120%. Do tej 
pory, lasery zapewniały nam 
możliwość wykonania tyl-
ko 60% potrzeb, pozostałe 
40% wykonywaliśmy dzięki 
współpracy z kooperantami. 
Rozbudowa hali i zainstalowa-
ne w niej maszyny pozwolą re-
alizować większość potrzeb we 
własnym zakładzie przy tym 
samym zużyciu energii. W no-
wej hali zostaną posadowio-
ne także prasy krawędziowe. 
Niektóre z nich przeniesiemy 

z obecnej lokalizacji, a dwie 
kolejne zostaną zakupione 
w ramach prowadzonej in-
westycji. Nowością będzie 
stworzone pierwszego w firmie 
zrobotyzowanego stanowiska 
do gięcia blach na jednej z pras 
krawędziowych.

W związku z nową inwestycją 
oraz większą produkcją, plano-
wane jest zwiększenie zatrud-
nienia. Dzięki rozbudowie hali 
produkcyjnej i zainstalowanym 
tam maszynom, będziemy mogli 
realizować większość potrzeb 
we własnym zakresie. To z kolei 
przełoży się na lepszą efektyw-
ność produkcji. Oficjalne otwar-
cie nowej hali zaplanowano na 
ostatni kwartał 2022 r.

Źródło: SaMASZ
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zakończona rozbudowa hali produkcyjnej SaMASZ.

„Czym skorupka za młodu nasiąknie …”

Włocławska spółka che-
miczna, należąca do Grupy 
ORLEN, opracowała serię 
edukacyjnych bajek dla 

dzieci. Ich narratorami są 
„Granulki” - sympatyczne, 
animowane postacie, które 
jednocześnie stają się tzw. 

„brand heroes” i będą wy-
korzystywane w szerszej ko-
munikacji marketingowej.

Nowi bohaterowie AN-
WILU to przyjaciele - Ula 
Granula, Anka Saletrzan-
ka oraz Canwilek. Każde 
z nich symbolizuje jeden 
z nawozów azotowych, 
znajdujących się w ofercie 
spółki tj.: saletra amonowa 
i dwa rodzaje saletrzaków 
CANWIL.

- Stworzenie postaci jako 
nośnika wartości i cech cha-
rakterystycznych dla mar-
ki to duże wyzwanie. Taki 
bohater powinien być nie 
tylko wiarygodny i spójny 

z wizerunkiem firmy, ale 
musi także wyróżniać się 
na tle pozostałych „brand 
heroes”.

Mamy przekonanie, że 
nasze „Granulki” takie 
właśnie są.

Wykorzystanie animowa-
nych postaci w edukacyj-
nych bajkach dla dzieci to 
dopiero początek aktywno-
ści marketingowych, w któ-
re będą one angażowane. 
Zakładamy, że pojawią się 
w komunikacji kierowanej 
do najmłodszych (np. w po-
staci maskotek czy jako bo-
haterowie kolorowanek), 
ale również w materiałach 

tematycznych - rolniczych, 
jako narratorzy wyjaśniają-
cy bardziej skomplikowa-
ne procesy czy zjawiska 
przyrodnicze - powiedzia-
ła Elżbieta Jabłońska, Z-ca 
Dyrektora Obszaru Komu-
nikacji, Marketingu i Spon-
soringu w ANWILU.

Seria edukacyjnych ba-
jek od ANWILU nosi tytuł 
„Przygody Granulek”. Ich 
pierwsza misja to bioróż-
norodność. Granulki po-
znajemy zaraz po tym jak 
przeprowadziły się z miasta 
na wieś. Mają głowy pełne 
pomysłów na kolejne upra-
wy, jednak jak się okazuje, 

to wcale nie jest takie pro-
ste. Głównym przesłaniem 
pierwszych czterech od-
cinków jest edukacja eko-
logiczna dzieci w zakresie 
ochrony środowiska, bio-
różnorodności oraz posza-
nowania życia owadów, 
ptaków i zwierząt.

Spółka już teraz zapowia-
da kontynuację przygód 
Granulek i kolejne misje dla 
tych uroczych bohaterów 
do zrealizowania.

Zobacz „Przygody Gra-
nulek” na YouTube.

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowi bohaterowie ANWILU.
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Wyjątkowy rok w ofercie rzepaku marki Dekalb
Ze wsparcia produktowe-

go i eksperckiego firmy Bayer 
korzystają tysiące polskich 
rolników. Poniżej prezentu-
jemy ofertę odmian rzepaku, 
a wśród nich odmiany, gdzie 
wysoki plon jest równie ważny 
jak spełnienie założeń rolnic-
twa zrównoważonego.

DK Excited
Rekordzista w plonowaniu 

wśród odmian ozimych; efek-
tywne wykorzystanie azotu, 
zimotrwałość i odporność na 
osypywanie

To pierwsza wprowadzona 
w Polsce na rynek odmiana 
marki Dekalb z odpornością 
na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV). Według wyników 
badań COBORU w sezonie 
2020/2021 to najlepiej plo-
nująca odmiana w Polsce. 
W doświadczeniach poreje-
strowych (PDO) średni plon 
z 26 lokalizacji wyniósł 5,59 t/
ha, czyli 117% wzorca. Z ko-
lei średnie wyniki plonowania 
z doświadczeń rozpoznawczych 
(CCA) w 12 lokalizacjach 
osiągnęły poziom 5,93 t/ha 
(119% wzorca).

Wyróżnia się również takimi 
cechami, jak wysoka zawar-
tość tłuszczu w nasionach oraz 

odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion. Dzięki 
doskonałemu wigorowi jesien-
nemu, odmiana lepiej znosi 
ataki szkodników: pchełki, 
śmietki kapuścianej czy gnata-
rza rzepakowca. Mała elongacja 
przed zimą zapewnia roślinom 
bardzo dobrą zimotrwałość. 
Wiosną wznawia wegetację 
średniowcześnie, podobnie 
kwitnie, nie wylega, a jej 
termin dojrzewania również 
mieści się w grupie odmian 
średniowczesnych. Po serii 
badań DK Excited dołączyła 
do grupy odmian efektywnie 
wykorzystujących azot.

Efektywne wykorzystanie 
azotu „Polisa ubezpieczenio-
wa” zapisana w odmianach 
rzepaku

Efektywne wykorzystanie 
azotu przez rośliny rzepaku 
ozimego polega na wydaj-
nym gospodarowaniu azotem 
przez rośliny w naturalnych 
warunkach stresowych, co 
uwidacznia się w utrzymaniu 
wysokiego poziomu plonowa-
nia również w niekorzystnych 
warunkach uprawowych.

Odmiany rzepaku ozime-
go posiadające cechę efektyw-
nego wykorzystania azotu są 

bardziej stabilne w plonowaniu 
niż odmiany nieposiadające tej 
cechy. Uprawa odmian efek-
tywnie wykorzystujących azot 
jest swoistą „polisą ubezpie-
czeniową” na wypadek wystą-
pienia stresowych warunków 
uprawowych, co w istotnym 
stopniu zwiększa bezpieczeń-
stwo uprawy.

Odmiany rzepaku ozimego 
marki Dekalb o potwierdzo-
nym efektywnym wykorzy-
staniu azotu:

- od sezonu 2013/2014 – DK 
Exception

- od sezonu 2020/2021 – DK 
Exlevel i DK Expectation

- od sezonu 2021/2022 – DK 
Excited

DK Exaura
Wysoki plon oraz wysoka 

zawartość tłuszczu w nasionach
DK Exaura to kolejny pro-

dukt z rodziny odmian od-
pornych na wirusa żółtaczki 
rzepy o wysokich parame-
trach użytkowych i rekordo-
wych plonach. W Polsce DK 
Exaura została zarejestrowana 
w lutym 2022 ze świetnymi 
wynikami: plon 5,65 t/ha 
i 43,8% zawartości tłuszczu 
w nasionach (przy wilgotności 
nasion 9%). Charakteryzuje 

się doskonałym wigorem je-
siennym i zimotrwałością. Jest 
to odmiana średniowczesna 
we wznawianiu wegetacji na 
wiosnę. Ma wysoką odporność 
na wyleganie i właściwie bu-
duje łan. Wysoka zawartość 
tłuszczu w nasionach pozwala 
uzyskać wyższą cenę za zebra-
ny plon. Wykazuje się wysoką 
zdrowotnością - dobrą odpor-
nością na werticiliozę i suchą 
zgniliznę kapustnych. Posia-
da gen odporności na pękanie 
łuszczyn i osypywanie się na-
sion, co gwarantuje plon nawet 
przy opóźnionym zbiorze.

DK Plasma
Większe bezpieczeństwo 

na polach porażonych kiłą 
kapusty

Średniowczesna odmiana 
mieszańcowa o standardowej 
biomasie z cechą tolerancji na 
kiłę kapusty. Charakteryzuje 
się bardzo dobrym wigorem 
jesiennym oraz bardzo do-
brą zimotrwałością. Zapew-
nia podwójną ochronę przed 
suchą zgnilizną kapustnych 
warunkowaną genami RLM-
7 i -3. Uzyskuje wysokie plony 
przy bardzo wysokiej zawar-
tości tłuszczu w nasionach. 
Odmiana ma podwyższoną 

odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion. DK 
Plasma została zarejestrowa-
na w Polsce w 2021 roku, co 
oznacza, że została przebadana 
pod kątem tolerancji w stosun-
ku do lokalnie występujących 
szczepów kiły kapusty.

DK Exima
Stabilne plonowanie na 

różnych typach gleb
DK Exima jest sprawdzona 

i rekomendowana do upra-
wy na terenie całego kraju. 
Ten średniowczesny miesza-
niec o dobrym potencjale 
i stabilności plonowania ma 
bardzo dobry wigor jesien-
ny. Nie ma tendencji do wy-
dłużania łodygi przed zimą, 
dzięki temu wykazuje dosko-
nałą zimotrwałość. Atutem 
DK Exima jest bardzo dobra 
zdrowotność roślin, tolerancja 
w stosunku do suchej zgni-
lizny kapustnych, zgnilizny 
twardzikowej i werticiliozy. 
Ma doskonałą odporność na 
pękanie łuszczyn i osypywa-
nie się nasion. Nie wylega. DK 
Exima ma zdolność do utrzy-
mywania wysokich plonów 
i dobrego poziomu zaolejenia 
nasion w różnych warunkach 
uprawowych.

DK Immortal CL i DK Sephor
W ofercie Bayer nie za-

braknie również odmiany 
przystosowanej do uprawy 
w technologii Clearfield®. Jest 
to innowacyjna odmiana DK 
Immortal CL o wyjątkowym 
połączeniu dwóch cech: tech-
nologii Clearfield i odporności 
na wirusa żółtaczki rzepy.

Dla rolników decydujących 
się na uprawę odmian o niskiej 
biomasie do łatwego zbioru 
wprowadzamy DK Sephor: 
to nowość przeznaczona na 
średnie i słabsze stanowiska 
oraz tereny, na których ro-
śliny mogą być narażone na 
wymarzanie. Jesienią tworzy 
rozłożyste rozety liściowe, 
mocno przylegające do ziemi 
i nie wymaga stosowania re-
gulatorów wzrostu. Odmiana 
średnio wcześnie wznawia we-
getację wiosenną oraz zakwita, 
natomiast bardzo wcześnie doj-
rzewa i najwcześniej można ją 
zbierać z pola. Absolutny brak 
tendencji do wylegania. Ni-
ska biomasa zapewnia szybki 
i oszczędny zbiór nasion.

Źródło: Omega Communication, 
Aleksandra Stasiak

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowości Bayer Crop Science w uprawie rzepaku w 2022.

Oszczędności przy uprawie rzepaku

Przy uprawie rzepaku nie 
można ograniczyć nakładów 
na zakup nawozów czy środ-
ków ochrony roślin. Elimina-
cja zabiegów, wykonywanie ich 
przy zastosowaniu niższych niż 
standardowe dawek, skutko-
wać będzie negatywnym wpły-
wem na wysokość plonowania. 
Zmniejszy to rentowność ca-
łego przedsięwzięcia. Uprawa 
rzepaku musi być prowadzona 
w wysokiej kulturze przez cały 
okres, jaki rośliny spędzają na 
polu. Dla rolników to nie lada 
wyzwanie. Jedenaście miesięcy 

stałej kontroli, lustracji i goto-
wości do przeciwdziałania nie-
przewidzianym sytuacjom. I to 
przy użyciu topowych, spraw-
dzonych rozwiązań i narzędzi.

Z uwagi na aktualne ceny 
nawozów, wielu producentów 
rozważa redukcję dawek azotu. 
Pamiętajmy, iż nawożenie jest 
ściśle skorelowane z wysoko-
ścią plonu. Ograniczenia da-
wek niekorzystnie przełożą się 
na końcowy wynik produkcji. 
To azot powinien czekać na 
rośliny, nie odwrotnie. Oczy-
wiście dawki należy ustalać 

indywidualnie. Pierwsza, nie 
powinna przekraczać 100 kg 
N/ha (60-70 % całkowitej daw-
ki azotu w rzepaku). Druga 
powinna być dobierana w za-
leżności od możliwości rozwo-
jowych plantacji, jej kondycji 
i od pogody. Jednak nie można 
z nich rezygnować.

Podobnie jest z ochroną. 
Rzepak jest bardzo wrażliwy 
na patogeny. Ochroną plantacji 
należy się zająć już od począt-
ku wegetacji. Warto zdecydo-
wać się na zakup materiału 
siewnego zabezpieczonego 
zaprawą fungicydową i in-
sektycydową. W przypadku 
bardzo silnej presji patogenów, 
powtarzających się nalotów 
szkodników – szybka reakcja 
z zastosowaniem skutecznych 
środków ochrony roślin.

Zawiązki rozgałęzień, a na-
wet i zawiązki kwiatostanów 
kształtują się już jesienią. 

Dobrze rozwinięte rośliny, od-
powiednio przygotowane do 
spoczynku zimowego, to per-
spektywa wysokich plonów.

Z uwagi na coraz częst-
sze, wczesne ataki chowaczy, 
różnych ich gatunków, warto 
już dziś zweryfikować ofertę 
rynkową, przygotować efek-
tywnie działający preparat. Na 
ochronie roślin oszczędności 
też nie mają sensu.

Kluczowe zadanie w upra-
wie ma dobór odmiany. Przed 
jej zakupem warto sprawdzić 
rekomendacje COBORU i firm 
nasiennych. Ważne, by rośliny 
cechował szybki, dynamiczny 
początkowy rozwój, żeby do-
brze przygotowały się do zimy 
i „uciekły” przed wczesnoje-
siennymi atakami szkodników. 
Dodatkowo należy zwrócić 
uwagę na to, by odmiana nie 
miała tendencji do nadmier-
nej elongacji. Powinna także 

cechować się dobrą zdrowot-
nością, tolerancją na anomalia 
pogodowe, zwłaszcza na stres 
suszy. Jednak najważniejszym, 
decydującym o zakupie para-
metrem jest wysokość i stabil-
ność plonowania.

Jak widać, na środkach do 
produkcji rzepaku oszczędzać 
nie warto. W tej sytuacji je-
dyną drogą do zwiększenia 
rentowności produkcji jest 
wybór plonujących ponad 
standardowo odmian. Wy-
łącznie nadwyżka plonu bę-
dzie dodatkowym zyskiem dla 
plantatora.

W oparciu o ubiegłoroczne 
wyniki badań – doświadcze-
nia rozpoznawcze CCA 2020-
2021, można przeprowadzić 
prostą kalkulację. Wybierając 
na przykład DK Excited, która 
plonowała średnio od 0,5 tony 
z hektara wyżej niż przecięt-
nie plonujące odmiany, łatwo 

policzyć dodatkowe profity. 
W czasie zbiorów ceny skupu 
kształtowały się na poziomie 
2400 zł/tonę. To dawało plan-
tatorom 1200 złotych więcej 
z każdego hektara. Tych, któ-
rzy nie sprzedali zeszłorocz-
nych plonów, cieszy to tym 
bardziej, że aktualne ceny 
skupu mocno przewyższają 
3 tys. zł/t.

Mając na względzie, iż za-
kup materiału siewnego sta-
nowi zaledwie 5-8% kosztów 
bezpośrednich, jakie rolnik 
ponosi w uprawie rzepaku, 
można stwierdzić, iż jest to 
relatywnie niewielki wydatek. 
Warto dobrze przeanalizować 
wybór odmiany, by cieszyć się 
satysfakcjonującym plonem 
i dochodami.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rzepak jest rośliną szczególnie wymagającą.
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Nowe odmiany rzepaku ozimego w KR

Dobre plonowanie rzepaku 
ozimego w dwóch ostatnich 
sezonach wegetacyjnych, jak 
również wysoka cena surow-
ca są zachętą do jego uprawy 
przez rolników. Niestety kosz-
ty produkcji również są coraz 
większe, a to ze względu na 
dynamicznie rosnące ceny 
nawozów i środków ochrony 
roślin, których w rzepaku sto-
suje się dość dużo. Ważnym 
elementem produkcji rzepaku, 
o którym decyduje rolnik jest 
wybór odpowiedniej odmiany. 
Przed nowym sezonem wege-
tacyjnym, producenci rzepaku 
ozimego mogą zapoznać się 
z nowymi odmianami wpi-
sanymi do Krajowego rejestru 
odmian (KR) w br.

Materiał siewny większości 

z nich zapewne będzie w ofer-
cie dystrybutorów nasion. 
Nowe odmiany pochodzą aż 
z dziewięciu różnych podmio-
tów hodowlanych, w tym jed-
nej krajowej.

Do Krajowego rejestru zo-
stało wpisanych 15 odmian 
mieszańcowych – F1: Crocant, 
DK Exaura, DK Excentric, DK 
Expose, ES Criterio, Jurek, 
KWS Lauros, LG Apollonia, 
LG Auckland, Manhattan, 
Nairobi, Pirol, PT303, Tuba, 
Zeus oraz trzy populacyjne – 
Bachus, Uniwersum i Tom.

Duże oczekiwania wobec 
nowych odmian

Nowe odmiany tworzone 
przez hodowców są innowa-
cyjnym środkiem produkcji 
niezbędnym do sprostania 

wymaganiom współczesnego, 
zrównoważonego rolnictwa. 
Zwłaszcza odmiany cechujące 
się wysokim potencjałem plo-
nowania, ale również bardzo 
dobrą zdrowotnością, prze-
jawiającą się odpornością na 
różne patogeny chorobotwór-
cze, będą ważnym czynnikiem 
pozwalającym sprostać zało-
żeniom integrowanej ochro-
ny i produkcji rzepaku. Ma 
to również duże znaczenie 
w kontekście unijnych strategii 
zawartych w  „Europejskim 
Zielonym Ładzie”. W stosun-
kowo krótkim okresie zakłada 
on m.in. radykalne ogranicze-
nie stosowania chemicznych 
środków ochrony roślin, 
a także nawożenia. Należy 
podkreślić, że wyhodowanie 

nowej odmiany jest procesem 
złożonym i trwa przeważnie 
wiele lat, średnio 7-8. Dlatego 
dostępność nowych odmian 
odpowiadających oczekiwa-
niom użytkowników, stosu-
jących integrowaną uprawę 
i ochronę rzepaku będzie 
następowała stopniowo, na 
przestrzeni wielu lat.

Dominują mieszańcowe
W ostatnich latach duży 

postęp następuje w hodow-
li odmian mieszańcowych, 
które powstają w wyniku 
kontrolowanego zapylenia 
krzyżowego, odpowiednio 
dobranych, homozygotycz-
nych linii wyjściowych. Aby 
uzyskać w pełni mieszańcowe 
pokolenie F1, stosuje się w ho-
dowli systemy kontrolujące 

Przy wyborze odpowiedniej odmiany rolnik musi uwzględnić wiele 
czynników.

Tabela 2. Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego rejestru odmian 
(KR) w roku 2022

Nazwa odmiany

Plon nasion
Zawartość

tłuszczu

Zawartość

białka
Wyskość roślin

Dojrzałość 

techniczna

Zgnilizna 

twardzikowa

Choroby 

podstawy łodygi

Czerń 

krzyżowych

dt

z ha
% wzorca

%;

wilgotn. 

nasion 9%

%

s.m.b.
cm data

%

roślin porażonych
skala 9o

Wzorzec 43,4 100 42,1 37,4 149 8.07 13 15 6,9

Średnia odmian 48,3 111 42,4 37,2 155 8.07 14 14 6,9

DK Exaura F1 52,5 121 43,2 35,8 155 9.07 18 14 6,8

DK Excentric F1 49,8 115 42,0 36,1 166 9.07 14 11 7,0

DK Expose F1 50,4 116 41,7 36,5 163 8.07 15 15 7,0

Jurek F1 50,1 115 42,2 35,8 147 8.07 13 14 6,8

KWS Lauros F1 50,2 116 42,1 37,5 157 8.07 13 13 6,8

LG Apollonia F1 50,8 117 41,8 38,6 158 8.07 13 14 7,1

LG Auckland F1 52,6 121 41,9 39,2 156 8.07 15 15 6,9

Manhattan F1 50,7 117 42,3 36,1 155 9.07 15 14 6,6

Nairobi F1 49,8 115 42,8 37,8 154 8.07 15 14 6,9

Pirol F1 48,3 111 43,3 37,9 152 7.07 17 12 6,9

PT303 F1 49,5 114 43,4 38,2 159 8.07 11 14 7,0

Tuba F1 47,9 110 43,5 36,7 146 8.07 15 11 7,0

Zeus F1 49,8 115 42,8 36,5 163 9.07 15 11 7,1

Crocant * F1 46,7 108 41,4 37,9 168 9.07 15 17 7,4

ES Criterio * F1 43,7 101 41,9 38,2 160 9.07 11 13 7,2

Bachus p 43,1 99 41,8 35,5 143 8.07 12 14 6,6

Uniwersum p 40,5 93 42,6 38,5 146 7.07 15 19 7,0

Tom p 42,7 98 42,1 37,4 144 8.07 14 15 6,8

wzorzec: średnia czterech odmian (dwie populacyjne i dwie mieszańcowe) z lat 2019-2021 
* – odmiana o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, F1 – odmiana mieszańcowa, p – odmiana populacyjna
Plon nasion, zawartość tłuszczu i białka oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2021 i 2020 (2019)
porażenie przez choroby – mniejsza wartość w procentach oznacza większą odporność; większa wartość w skali 9o oznacza 
większą odporność

c.d. art. na str. 7
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Tabela 1. Liczba odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian (KR) 
w latach 2015-2022

Odmiany

Razem Rok wpisania do KR

2015-2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

ogółem 133 100% 18 16 16 17 18 14 20 14

mieszańcowe 113 85% 15 15 13 15 15 14 12 14

populacyjne 20 15% 3 1 3 2 3 0 8 0
zapylenie. Odmiany F1 od-
znaczają się przede wszystkim 
większym potencjałem plono-
wania. Przykładowo, w roku 
ubiegłym w doświadczeniach 
rejestrowych, badane odmiany 
mieszańcowe rzepaku ozimego 
plonowały średnio o 19% le-
piej od odmian populacyjnych. 
Odmiany mieszańcowe wno-
szą także postęp w hodowli 
odpornościowej, w której two-
rzy się linie syntetyczne dla 
wprowadzania genów deter-
minujących odporność np. na 
kiłę kapusty, wirusa żółtaczki 
rzepy czy też suchą zgniliznę 
kapustnych. Uprawa takich 
odmian jest dość powszech-
na w naszym kraju. Dobór 
odmian mieszańcowych jest 
liczniejszy i bardziej zróżnico-
wany, a nasiona są w szerokim 
zakresie dostępne w ofercie 
handlowej.

Mimo wielu zalet odmian 
mieszańcowych, wielu rol-
ników nadal dobrze ocenia 
przydatność odmian popula-
cyjnych do własnych warun-
ków gospodarowania i często 
uprawia je na swoich polach. 
Najlepsze odmiany popula-
cyjne swoim potencjałem 
często dorównują odmiana 
hybrydowym. Trzy takie od-
miany zostały w br. również 
zarejestrowane. Niestety, do-
bór odmian populacyjnych 
będzie w najbliższych latach 
coraz mniej liczny i mniej 
konkurencyjny wobec odmian 
mieszańcowych.

Plon i odporność
Odmiany wpisane do KR 

w br. przejawiały w badaniach 
rejestrowych dużą plenność 
oraz wyróżniały się innymi 
korzystnymi właściwościa-
mi. Plonowanie odmian jest 
warunkowane genetycznie, 
jednak duży wpływ mają 
na nie warunki siedliskowe 
(głównie gleba), czynniki agro-
techniczne, w tym zwłaszcza 
intensywność uprawy oraz wa-
runki pogodowe. Wytworzo-
ny przez roślinę rzepaku plon 
stanowi wypadkową wielu róż-
nych cech odmiany, zwłaszcza 
jej wytrzymałość na warunki 
stresowe (m.in. niedobór opa-
dów lub niskie temperatury) 
oraz odporność na choroby.

Oceniając jakość nasion no-
wych odmian, istotna jest duża 
zawartość tłuszczu, a uwzględ-
niając paszowe wykorzystanie 
rzepakowej śruty poekstrakcyj-
nej ważna jest także wysoka 
zawartość białka oraz niska 
zawartość glukozynolanów 
i włókna.

Zawartością tłuszczu w na-
sionach wyróżniały się odmia-
ny PT303, Tuba i DK Exaura. 
Parametr ten powinien być 
w większym zakresie uwzględ-
niany w cenie skupu nasion 
ze zbioru.

Nowe odmiany wyróżniają 
się także cechami odporno-
ściowymi. M.in. dwanaście 
zarejestrowanych odmiany 
(Crocant, DK Exaura, DK Ex-
centric, DK Expose, Jurek, LG 
Apollonia, LG Auckland, Man-
hattan, Nairobi, Pirol, Tuba, 
Zeus) cechuje się tolerancją na 
wirusa żółtaczki rzepy – TuYV, 

choroby powodującej zakłóce-
nia fizjologiczne w roślinach, 
w efekcie czego, następuje ob-
niżenie plonowania.

Natomiast dwie odmiany 
(Crocant i ES Criterio) wykazu-
ją dużą odpornością na kiłę ka-
pusty. Odporność tych odmian 
na patotypy Plasmodiophora 
brassicae najczęściej występu-
jące w naszym kraju została 
potwierdzona w badaniach 
sprawdzających w IOR-PIB 
w Poznaniu. Warto wiedzieć, 
że potencjał plonowania tego 
typu odmian jest przeważnie 
mniejszy od odmian nieod-
pornych, jakkolwiek i w tym 
zakresie następuje wyraźny 
postęp i nowe odmiany są już 
plenniejsze niż pierwsze od-
miany kiłoodporne. Dodatko-
wo odmiana Crocant wyróżnia 
się także tolerancją na TuYV. 
W przypadku obu tych chorób, 
odmiany odporne stanowią 
najbardziej efektywny sposób 
na zapobieganie porażeniom 
roślin, a co za tym idzie, unik-
nięcie znacznych strat.

Obecnie priorytetem w ho-
dowli rzepaku ozimego jest łą-
czenie w tworzonych nowych 
odmianach różnych korzyst-
nych właściwości. Przeważnie 
obejmują one, oprócz plonu, 
zarówno cechy odpornościo-
we, jak i korzystne cechy użyt-
kowe, np. dobrą zimotrwałość 
albo zwiększoną odporność na 
pękanie łuszczyn i osypywanie 
nasion, etc.

Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO

Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

AKCJA  
RABATOWA  
2022

ODMIANY RZEPAKU

JUREK F1 NOWOŚĆ

ODPORNOŚĆ TuYV + RLM7

TEMPTATION F1
ODPORNOŚĆ TuYV

CROCANT F1 NOWOŚĆ

ODPORNOŚĆ NA KIŁĘ KAPUSTY + TuYV

szczegóły na stronie 
www.rapool.pl

R E K L A M A

Czy desykacja rzepaku jest 
konieczna i bezpieczna?

Zarówno zwolennicy, jak 
i przeciwnicy, mają tyle samo 
argumentów, za jak i przeciw 
temu zabiegowi.

Końcówka wegetacji rze-
paku to bardzo krótki okres 
poprzedzający żniwa, w któ-
rym to czasie rośliny rzepa-
ku, mogą czasami wymagać ze 
strony plantatora „wsparcia”. 
Mowa tutaj oczywiście o za-
biegu zwanym desykacją czyli 
chemicznym dosuszaniu, któ-
ry ułatwia i przyśpiesza zbiór, 

a nierzadko ogranicza straty 
plonów wynikające z nierów-
nomiernego dojrzewania czy 
wystąpienia niekorzystnych 
warunków wilgotnościowych 
lub(i) pojawienia się, tzw. za-
chwaszczenia wtórnego.

Na całe szczęście desykacja 
rzepaku przez większość plan-
tatorów traktowana jest raczej 
jako zabieg interwencyjny, któ-
ry powinien być stosowany 
tylko wtedy, jeżeli wystąpią 
na plantacji określone warunki 

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

c.d. art. ze str. 6

c.d. art. na str. 8
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(intensywne zachwaszczenie 
wtórne - dotyczy to w szcze-
gólności chwastów tzw. pię-
tra górnego, np. komosa biała 
czy(i) niestabilne warunki po-
godowe - naprzemiennie opady 
deszczu i wysoka temperatura 
wysuszająca łuszczyny, które 
szybko pękają).

Niewątpliwą zaletą desykacji 
jest fakt, że przyśpiesza i wy-
równuje proces dojrzewania na-
sion w łuszczynach oraz ułatwia 
zbiór kombajnowy. Ponadto za-
bieg ten w sposób istotny ogra-
nicza zachwaszczenie wtórne, 
i niejako przy okazji pozostawia 
stanowisko pod rośliny następ-
cze „czystsze” w porównaniu 
do plantacji, na której nie sto-
sowano desykantów.

Niestety zabieg desykacji ma 
również i swoje pewne wady, 
do których należy zaliczyć do-
datkowe koszty wynikające 

ze stosowania desykanta oraz 
ryzyko wystąpienia pozostało-
ści s.cz. środka desykującego 
w nasionach czy glebie. Oczy-
wiście jest ono większe jeżeli 
nie zostaną zachowane środki 
ostrożności wynikające z ety-
kiety danego środka.

Jak się przedstawia oferta 
handlowa?

Jedyną s.cz. zarejestrowaną 
do desykacji plantacji rzepa-
ku ozimego (ale nie nasien-
nego!!!) jest glifosat, który 
stanowi składnik kilkudzie-
sięciu herbicydów. Głównym 
„zadaniem” glifosatu nie jest 
wcale dosuszanie (desykacja) 
roślin uprawnych ale nieselek-
tywne zwalczania chwastów 
rocznych oraz w mniejszym 
stopniu wieloletnich. Jednak 
ze względu na działanie wy-
suszające, które jest rozłożone 
w czasie (7-14 dni w zależności 
od warunków pogodowych), 

stosowany jest również do 
desykacji niektórych roślin 
rolniczych, np. rzepaku.

Herbicydów stosowanych 
jako desykanty na kilkana-
ście dni przed sprzętem ro-
śliny głównej, zawierających 
w swoim składzie glifosat 
i występujących pod różny-
mi nazwami handlowymi 
jest obecnie w sprzedaży 
32. Różnica pomiędzy nimi 
nie ogranicza się jedynie do 
nazwy handlowej, ale przede 
wszystkim do zawartości s.cz. 
- glifosatu oraz w mniejszym 
stopniu do jego formulacji.

Większość herbicydów-de-
sykantów, która jest dostępna 
w sprzedaży, zawiera w swoim 
składzie 360 g s.cz. w jednostce 
objętości. Przykłady takich her-
bicydów to: Ardee Super 360 SL 
(w dawce 3,0-4,0 l/ha), Avans 
Premium  360 SL (w dawce 3,0-
4,0 l/ha), Barclay Barbarian 

Super 360 SL (w dawce 3,0-
4,0 l/ha), Barclay Gallup Su-
per 360 SL (w dawce 3,0-4,0 l/
ha), Dominator Green 360 SL 
(w dawce 3,0-4,0 l/ha), Gal-
lup Premium  360 SL (w dawce 
3,0-4,0 l/ha), Gallup Special 
360 (w dawce 3,0-4,0 l/ha), Gal-
lup TF 360 (w dawce 3,0-4,0 l/
ha), Glifostar 360 SL (w daw-
ce 3,0 l/ha), Glyfoflash Super 
360 SL (w dawce 3,0-4,0 l/ha), 
Huragan Nowy 360 SL (w daw-
ce 3,0 l/ha), Klinik Free 360 SL 
(w dawce 3,0-4,0 l/ha), Klinik 
Duo Free 360 SL (w dawce 3,0-
4,0 l/ha), Klinik Up 360 SL 
(w dawce 3,0-4,0 l/ha), Kli-
nik Up Trans 360 SL (w dawce 
3,0-4,0 l/ha), Kosmik 360 SL 
(w dawce 3,0 l/ha), Koyote 
360 SL (w dawce 3,0-4,0 l/ha), 
Monosate G (w dawce 3,0-4,0 l/
ha), Pilaround 360 SL (w dawce 
3,0 l/ha), Roundup Ultra 360 SL 
(w dawce 4,0 l/ha), Sniper SL 

(w dawce 3,0-4,0 l/ha), Tartan 
Super 360 SL (w dawce 3,0-
4,0 l/ha), Touchdown Premium  
360 SL (w dawce 3,0-4,0 l/ha). 

Zdecydowanie mniejszy pro-
cent w asortymencie stanowią 
herbicydy zawierające większą 
ilość glifosatu, np. 450 g s.cz., 
są to: Agenor 450 SL (w dawce 
2,5 l/ha), Barclay Barbarian 
Xtra 450 SL (w dawce 2,4-3,2 l/
ha), Barclay Gallup Xtra 450 SL 
(w dawce 2,4-3,2 l/ha), Cor-
dian 450 SL (w dawce 2,5 l/
ha), Glyphoflash Xtra 450 SL 
(w dawce 2,4-3,2 l/ha), He-
losate Plus 450 SL (w dawce 
2,5 l/ha), Trustee Xtra 450 SL 
(w dawce 2,4-3,2 l/ha).

Natomiast najmniej jest 
herbicydów, które zawierają 
w swoim składzie 480 g s.cz., 
np. Dominator HL 480 SL 
(w dawce 2,25-3,0 l/ha) czy 
490 g s.cz., np. Trustee Hi-Ac-
tiv SL (w dawce 2,4-3,2 l/ha).

Jeżeli decydujemy się na 
desykację to pamiętajmy aby 
była ona wykonana w najbar-
dziej odpowiednim momencie 
dla rzepaku. Ponieważ zbyt 
wcześnie wykonana sprawi, 
że nasiona mogą być drob-
niejsze, natomiast wykonana 
zbyt późno może spowodo-
wać, że wcześniej zawiązane 
łuszczyny będą się otwierać, 
a nasiona osypywać. Termin 
aplikacji herbicydu zawierają-
cego glifosat zależy głównie 
od wilgotności nasion rzepa-
ku. Gdy ich wilgotność wy-
nosi około 30%, a chwasty są 
zielone i znajdują się w fazie 
intensywnego wzrostu jest to 
znak, że można zacząć desy-
kację. Pamiętajmy, że termin 
stosowania desykanta musi 
uwzględniać okres karencji 
środka, który może być zasto-
sowany tylko raz w sezonie 
wegetacyjnym!

c.d. art. ze str. 7

R E K L A M A

Nawożenie zbóż dla poprawienia parametrów jakościowych ziarna

Uprawa zbóż powinna być 
nastawiona na zbudowanie przez 
rośliny optymalnej struktury 
plonu, która będzie gwaranto-
wać wysokie plony ziarna o do-
brej jakości. Nawożenie wpływa 

na wielkość i jakość uzyskiwa-
nych plonów. W przypadku zbóż 
najważniejszym pierwiastkiem 
plonotwórczym jest azot. Nieste-
ty bardzo szybko przemieszcza 
się on w głąb profilu glebowego 

i konieczne jest dzielnie daw-
ki na dwie lub trzy części, tak 
aby zapewnić dostępność tego 
pierwiastka w każdej fazie roz-
wojowej. Brak azotu oznacza 
bowiem redukcję plonu, a także 

spadek wartości technologicznej 
ziarna. W przypadku zbóż pa-
szowych z reguły stosujemy ten 
pierwiastek w dwóch dawkach 
natomiast przy produkcji ziarna 
jakościowego w trzech dawkach.

Pierwsza dawka N - podana 
wiosną stymuluje zboża do roz-
poczęcia krzewienia i uzyska-
nia odpowiedniej ilości źdźbeł 
kłosonośnych.

Druga dawka N - podawana 
jest, kiedy pszenica osiągnie fazę 
strzelania w źdźbło, wpływa ona 
na ilość ziaren w kłosie i dłu-
gość kłosa.

Trzecia dawka N - wydłuża 
działanie aparatu asymilacyjne-
go pozwalając pszenicy zwięk-
szyć masę tysiąca ziaren (lepiej 
wypełnić ziarno) i wpływa na 
jakość ziarna, zwiększając za-
wartość białka i ilość glutenu 
w ziarnie (parametrów, które 
wpływają na końcową cenę 
ziarna w skupie). Nazywana 
jest dawką jakościową. Stosuje 
się ją nawet od fazy pojawie-
nia się liścia flagowego (BBCH 
39) do końca kłoszenia się 
pszenicy (BBCH 59). W tej fa-
zie azot podaje się w ilości od 
20 do 60 kg·ha-1. W przypadku 
tej górnej wartości można za-
stanowić się nad podziałem III 
dawki na dwie części. Można 
wówczas zastosować 2/3 w fazie 
pojawienia się liścia flagowego, 
a pozostałą część w fazie kło-
szenia się pszenicy.

Reakcja zbóż na nawożenie 
azotem jest silna. W zależności 
od zaopatrzenia w ten skład-
nik budują różną strukturę plo-
nu, a plon ten charakteryzuje 
się zmienną jakością. Warto 

wiedzieć, że zawartość azotu 
w ziarnie bezpośrednio decyduje 
o jednym z podstawowych para-
metrów jakościowych, którym 
jest zawartość białka i glutenu.

Niezwykle istotne jest, aby 
rośliny w każdej fazie były od-
powiednio zaopatrzone w ten 
składnik. Nie jest wskazane, 
aby roślinom brakowało tego 
składnika, gdyż prowadzi to do 
redukcji plonu ziarna. Z kolei 
przenawożone rośliny, mogą 
być zbytnio rozkrzewione lub 
mogą wylegać.

Należy pamiętać, że przy 
nawożeniu bardzo ważna jest 
ilość wody. Woda pozwala na 
rozpuszczenie, jak i na prze-
mieszczenie się w głąb gleby 
uwolnionego azotu, tak aby 
system korzeniowy mógł go 
wprowadzić do rośliny. Nale-
ży jednak pamiętać, że zastoso-
wanie nawozów po deszczu, na 
wilgotną glebę nie gwarantuje 
jeszcze ich wysokiej efektywno-
ści, a jedynie ich rozpuszczenie. 
Natomiast do przemieszczenia 
się składnika w głąb gleby po-
trzebne są kolejne opady.

Musimy mieć również na uwa-
dze odpowiedni dobór nawozu. 
Rolnicy stosując trzecią dawkę 
azotu podają ją często w formie 
saletry amonowej, nieco rzadziej 
w formie mocznika. Ci co posia-
dają odpowiedni sprzęt rozlewają 
roztwór saletrzano-mocznikowy 
RSM. Nawóz ten ze względu na 
płynną formę jest mniej uzależ-
niony od wilgoci w glebie. Należy 
pamiętać, że w każdym przy-
padku nie zaleca się stosować 
nawozów na rośliny wilgotne, 
bo grozi to ich poparzeniem.

Podsumowanie
O zasadności stosowania 

trzeciej dawki N decyduje to, 
czy uprawiamy zboża jakościo-
we. Niezwykle istotne jest jej 
zaplanowanie tj. zastosowanie 
w odpowiedniej ilości, termi-
nie i formie nawozu. W przy-
padku dużych dawek azotu 
(zboża jakościowe), koniecz-
ne wręcz staje się podzielenie 
finalnej dawki na trzy mniejsze. 
Warto również pamiętać, że 
stosowanie trzeciej dawki ma 
sens tylko w łanach zdrowych 
(chronionych przed chorobami 
i szkodnikami). Wskazane jest, 
aby liść flagowy, podflagowy 
oraz kłos były zielone jeszcze 
przez kilka tygodni po przepro-
wadzonym nawożeniu azotem 
(jest to podstawowy warunek 
jego pobrania i przetworze-
nia na plon o odpowiedniej 
jakości). Trzecia dawka na-
wozu azotowego zastosowana 
w odpowiednio dobranej ilości 
korzystnie wpływa na jakość 
zaprogramowanego wcześniej 
plonu, poprawia zarówno ilość 
jak i jakość glutenu, a także 
zwiększa zawartość białka 
w ziarnie i masę 1000 ziaren.

Nawożenie to decydujący czynnik mający wpływ na rozwój roślin.

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach
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Wysoka zimotrwałość

 Tolerancja na suszę

Pierwsza w Polsce
odmiana populacyjna
z genem odporności na TuYV

Nr 1 plonowania wśród 
odmian populacyjnych w Polsce 
(COBORU 2021)

Doskonała zimotrwałość

Niskie wymagania glebowe

Wysokie plony w całym kraju

115% wzorca
(PDO COBORU  2019)

Nr 1 plonowania w 2019
wśród odmian populacyjnych

Plonuje lepiej niż połowa odmian
mieszańcowych w Polsce!

Twoje najlepsze odmiany

99-307 Strzelce, 
ul. Główna 20

696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

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

facebook.com/hrstrzelce

www.hr-strzelce.pl

Odstępstwo rolne – 
obowiązek informacyjny

Od kilku sezonów Agencja 
Nasienna Sp. z o.o. ponownie 
wysyła do wybranych grup 
rolników wnioski o udziele-
nie informacji, czy wykorzy-
stywali oni do siewu materiał 
ze zbioru odmian chronio-
nych wyłącznym prawem 
w ramach przywileju tzw. 
odstępstwa rolnego.

Ponieważ w l ipcu 
2017 roku, w efekcie no-
welizacji krajowej Ustawy 
z dnia 26 czerwca 2003 r. 
o ochronie prawnej odmian 
roślin zniesiony został obo-
wiązek informacyjny w za-
kresie roślin chronionych na 
poziomie krajowym, obecne 
wnioski dotyczą tylko od-
mian objętych ochroną na 
poziomie wspólnotowym, 
zgodnie z przepisami Roz-
porządzenia Rady (WE) 
nr 2100/94 z dnia 27 lipca 
1994 r. w sprawie wspólno-
towego systemu ochrony 
odmian roślin oraz Roz-
porządzenia Komisji (WE) 

nr 1768/95 z dnia 24 lipca 
1995 r. ustanawiającego prze-
pisy wykonawcze w zakresie 
odstępstwa rolnego przewi-
dzianego w art. 14 ust. 3 roz-
porządzenia Rady (WE).

Odpowiedź na wniosek 
jest obowiązkowa, nawet jeśli 
w sezonie, którego dotyczy 
wniosek, rolnik wykorzysty-
wał tylko kwalifikowane na-
siona lub sadzeniaki, lub też 
nie uprawiał żadnych roślin. 
Obowiązek ten obejmuje tak 
samo rolników, posiadają-
cych gospodarstwa konwen-
cjonalne, jak i ekologiczne. 
Zwolnieni są z niego tylko 
rolnicy posiadający mniej 
niż 10 ha gruntów rolnych 
(dla ziemniaków) i mniej 
niż 30 ha (dla innych ga-
tunków roślin rolniczych, 
np. zbóż, rzepaku czy roślin 
strączkowych).

Informacja musi zawierać 
odpowiedź tak lub nie na py-
tanie, czy we wskazanym 
sezonie rolnik skorzystał 

z odstępstwa rolnego. Jeśli 
tak, powinien on wskazać 
również nazwy odmian, któ-
re wysiał ze zbioru, oraz ilość 
materiału użytego do siewu.  
Odpowiedź musi mieć formę 
pisemną; rolnik może udzie-
lić jej na formularzu AGNAS, 
mailowo, listownie lub za po-
średnictwem internetowej 
platformy Agn@s.

Na odpowiedź rolnik ma 
30 dni od daty otrzymania 
wniosku. Jeśli tego nie zro-
bi, organizacja hodowców 
może wezwać go do udzie-
lenia informacji sądownie, 
lepiej więc nie ignorować 
otrzymanego wniosku. Jeśli 
rolnik nie podlega obowiąz-
kowi informacyjnemu lub 
też w jego przypadku zaszły 
inne istotne okoliczności (np. 
zbycie lub oddanie w dzier-
żawę gruntów rolnych) najle-
piej będzie, jeśli powiadomi 
o tym Agencję Nasienną na 
piśmie.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
R E K L A M A

R E K L A M A
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Czym i jak chronić kukurydzę 
przed agrofagami w 2022 roku?

Choć początkowo mogą 
działać zaprawy nasienne, 
mikrogranulaty, czy też bio-
preparaty aplikowane w trak-
cie siewu, tak w późniejszym 
czasie może zaistnieć potrzeba 
ochrony przed organizmami 
pojawiającymi się od późnej 
wiosny i w czasie lata. Tutaj 
uwagę trzeba zwrócić na cho-
roby liści, fuzariozę, a także na 
kilka gatunków szkodników, 
głównie mszyce, omacnicę 
prosowiankę oraz stonkę ku-
kurydzianą. Do ograniczania 
agrofagów w tym czasie używa 
się głównie preparatów che-
micznych, ale w przypadku 
omacnicy prosowianki jest 
też alternatywa biologiczna 
w postaci kruszynka.

Chcąc zastosować prepa-
raty chemiczne wymienione 
w tabelach 1 i 2 konieczne jest 
posiadanie odpowiedniego 
sprzętu opryskującego. Za-
biegi fungicydami wykonuje 
się zwykle z chwilą zaobser-
wowania pierwszych objawów 
chorobowych, a te mogą się 
ujawniać od czerwca bądź 
lipca, w zależności od roku. 
Zwalczanie mszyc przeprowa-
dza się w okresie wzrostu ich 
liczebności, co zwykle przypa-
da w połowie lipca. Wylęgające 
się gąsienice omacnicy proso-
wianki są zwalczane zwykle 
w okresie wiechowania ku-
kurydzy do momentu kwit-
nienia, co przypada w lipcu, 
choć dokładny termin wskaże 
monitoring szkodnika. Nieco 

później, bo pod koniec lipca 
i w sierpniu zwykle przypa-
da szczyt obecności chrząsz-
czy stonki kukurydzianej na 
roślinach, choć tu również 
pułapki feromonowe wskażą 
okresy wzrostu aktywności 
chrząszczy.

W przypadku omacnicy, do 
zwalczania jej jaj wykorzystuje 
się biopreparaty zawierające 
głównie larwy i poczwarki 
Trichogramma brassicae, lub 
mieszaninę tego gatunku z T. 
evenescens. które mają postać 
albo kartoników do zawiesza-
nia na liściach, kulek apliko-
wanych na glebę, albo sypką 
do zastosowania agrolotnicze-
go. W tabeli 3 zaprezentowano 
wykaz dostępnych na rynku 
biopreparatów zawierających 
kruszynka.

Biologiczną walkę z omac-
nicą prosowianką rozpoczyna 
się z chwilą wykrycia nalotu 
pierwszych motyli omacnicy 
prosowianki. W zależności 
od zaleceń producenta wyko-
nuje się 1 lub 2 introdukcje 
kruszynka. Pierwszą należy 
wykonać natychmiast po 
pojawieniu się pierwszych 
jaj szkodnika na roślinach, 
co przypada w drugiej oraz 
w trzeciej dekadzie czerwca 
na południu kraju i częściowo 
w pasie środkowym lub pod 
koniec czerwca i w pierwszych 
dniach lipca w rejonach środ-
kowych i północnych. Dru-
gą introdukcję przeprowadza 
się 7–10 dni później. Gdy do 

Kukurydza, gdy rozwija już liście, nadal wymaga ochrony przed szkodnikami i chorobami.
Tabela 1. Fungicydy nalistne zarejestrowane do zwalczania chorób kukurydzy w 2022 r.

Choroba grzybowa Fungicyd Substancja czynna Dawka na ha

Drobna plamistość liści 
Rdza kukurydzy

Żółta plamistość liści
Retengo piraklostrobina 0,7–1,0 l

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści Propulse 250 SE fluopyram + 

protiokonazol 1,0 l

Drobna plamistość liści Patras azoksystrobina + 
tebukonazol 1,0 l

Żółta plamistość liści 
kukurydzy

Fuzarioza kukurydzy
Belanty mefentriflukonazol 1,25 l

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści

Agristar 250 SC; Agristar Bis 250 SC; Alissa;
Azbany 250 SC; AzoGuard; Azoksystrobi 250 SC

Azoscan 250 SC;Azoxymoc; Aztek 250 SC;
Azyl 250 SC; Demeter 250 SC; Erazer;

Komilfo 250 SC; Korazzo 250 SC;
Ksystro 250 SC; Rezat 250 SC;Strobin 250;

Strobin 2150-I; Strobin 250-II;Tascom 250 SC;
Tazer 250 SC; Tiger 250 SC; Zetar 250 SC

azoksystrobina 1,0 l

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (16.05.2022)

Tabela 2. Insektycydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami na rok 2022

Szkodnik Preparat Substancja czynna Dawka

Mszyce
Arkan 050 CS; Judo 050 CS; Karate Zeon 050 CS;
Kusti 050 CS; LambdaCE 050 CS; Ninja 050 CS;

Topgun 05 CS; Wojownik 050 CS
lambda-cyhalotryna 0,1 l/ha

Omacnica 
prosowianka 

Arkan 050 CS; Judo 050 CS; Karate Zeon 050 CS;
Kusti 050 CS; LambdaCe 050 CS; Ninja 050 CS;

Topgun 05 CS; Wojownik 050 CS
lambda-cyhalotryna 0,2 l/ha

Lamdex Extra 2,5 WG lambda-cyhalotryna 0,20 – 
0,40 kg/ha

Globe; Sparviero; Sparrow; Kidrate lambda-cyhalotryna 0,125 l/ha

Indoxanin 300; Indoxanin 300-I; Steward 30 WG;
Rumo 30 WG; Sakarb 30 WG indoksakarb 0,125 – 

0,15 kg/ha

Avaunt 150 EC; Explicit 150 EC indoksakarb 0,25 l/ha
Agriprol 200 SC; Coragen 200 SC; Cordero 200 SC;

Corleone 200 SC; Klorantranil; Kobalt 200 SC;
Mulier 200 SC; Voliam

chlorantraniliprol 0,125 l/ha

Stonka kukury-
dziana 

- chrząszcze

Indoxanin 300; Indoxanin 300-I; Rumo 30 WG;
Steward 30 WG; Sakarb 30 WG indoksakarb 0,125 – 

0,15 kg/ha

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (02.01.2022)

Tabela 3. Biopreparaty do zwalczania jaj omacnicy prosowianki dostępne w Polsce (nie wymagające rejestracji)

Biopreparat Sposób wykładania Gatunek 
kruszynka

Liczba 
introdukcji Dawka Ilość błonkówek 

na hektar

Trichocap zawieszki na liście T. brassicae 1–2 25 zawieszek/ha ok. 250 tys.

TrichoLet agrolotniczo: dron, 
wiatrakowiec

T. evanescens 
i T. brassicae 1–2 postać sypka 150 – 250 tys.

Trichosafe 
zawieszki zawieszki na liście T. brassicae 1–2 30-50 zawieszek/ha 220 tys.

Trichosafe kulki
kulki na glebę: aplikacja 
ręczna, rozrzutnikiem 

bądź dronem
T. brassicae 1–2 100 kulek/ha 220 tys.

Źródło: Opracowanie własne na bazie informacji handlowych
c.d. art. na str. 11
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monitorowania omacnicy 
prosowianki stosuje się pu-
łapki świetlne i feromonowe 
to pierwsze wyłożenie biopre-
paratu wykonuje się zwykle po 
5–10 dniach od stwierdzenia 
pierwszego motyla w pułapce, 
co zwykle przypada w drugiej 
połowie czerwca lub pierw-
szych dniach lipca. Druga in-
trodukcja wykonywana jest po 
7–10 dniach od pierwszej. Ist-
nieje także możliwość zakupu 
biopreparatu wraz z komplek-
sową usługą jego zastosowania 
i oceny skuteczności.

Od kilku lat do ogranicza-
nia szkodliwości omacnicy 
prosowianki na kukurydzy 
stosuje się w praktyce rolni-
czej także tzw. preparaty hi-
gienizacyjne, polepszające, 
mikrobiologiczne, biologiczne 
itd. Różnie się je określa, ale 
w myśl obowiązującego pra-
wa nie są to środki ochrony 
roślin ani biopreparaty, choć 
mogą zawierać różne wyse-
lekcjonowane ze środowiska 
mikroorganizmy, a także róż-
ne wyciągi itp. Nie podlegają 
one rejestracji przez MRiRW 
(na ten moment). Można je na 

własną rękę stosować w posta-
ci opryskiwania kukurydzy 
w czasie nalotu omacnicy pro-
sowianki, bo prawo tego nie 
zabrania, w tym są to prepara-
ty niechemiczne, więc mowy 
o pozostałościach tu nie ma. 
Co do skuteczności, to za nią 
odpowiadają producenci, za-
tem trzeba się stosować do 
wytycznych jakie podają na 
etykietach. Przykładem takich 
preparatów (nie ma ich oficjal-
nego rejestru, stąd można je-
dynie odszukać je po ofertach 
handlowych różnych firm) 
są choćby: KoloradoControl, 

Ostrinia Stop, Oma Pro, QQ 
Backter. Być może są i inne, 
ale szukać ich trzeba na własną 
rękę z przyczyny wyżej opisa-
nej. Dobrze jednak byłoby, aby 
powstał choćby uproszczony 
rejestr takich środków, aby 
każdy mógł się dowiedzieć co 
pojawia się na rynku, zwłasz-
cza jeżeli środki te wykazują 
działanie obniżające zagroże-
nie ze strony szkodnika.

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. IOR-PIB,

mgr Łukasz Siekaniec,
mgr Ewelina Mazur

IOR – PIB, Terenowa Stacja 
Doświadczalna w Rzeszowie

R E K L A M A

Jak wyeliminować uciążliwe chwasty 
w burakach cukrowych?

W trzecim tygodniu maja 
na plantacjach buraków cu-
krowych rośliny były w fazie 
4-6 liści właściwych. Lokal-
nie zdarzały się sytuacje, że ze 
względu na znaczne przesusze-
nie wierzchnich warstw gle-
by i bardzo silne wiatry, które 
powodowały erozję wietrzną, 
konieczne było przesianie bu-
raków. W nadchodzącym okre-
sie plantatorzy zdecydowanie 
powinni skupić się na ochro-
nie herbicydowej, która w tej 
uprawie odbywa się według in-
nego schematu niż w zbożach 
czy kukurydzy, gdzie z reguły 
wystarczające jest wykonanie 
jednego lub dwóch zabiegów 
zwalczających chwasty. Wyni-
ka to m.in. z faktu, że buraki 
cukrowe siane są w szero-
kich rozstawach międzyrzę-
dzi, a okres wschodów trwa 
relatywnie długo. W prakty-
ce oznacza to, że przez kilka 
tygodni gleba jest całkowicie 
odsłonięta, czyli bez problemu 
może dochodzić do wschodów 
chwastów. Z tego powodu za-
zwyczaj należy zastosować peł-
ną technologię, czyli 3, a nawet 
4 zabiegi herbicydowe, aby 
skutecznie zwalczyć chwasty, 
które są konkurencją dla roślin 
uprawnych.

– Utrudnieniem w ochro-
nie buraków cukrowych przed 
chwastami są coraz częściej 
występujące wiosną susze, tak 
jak dzieje się to w obecnym 
sezonie. Niestety w takich 
warunkach rekomendowane 
do zabiegów herbicydowych 
preparaty o działaniu dogle-
bowym wykazują znacznie 

słabsze działanie. Dlatego, 
szczególnie w suchych la-
tach, powinniśmy sięgać 
po kombinacje substancji 
o działaniu doglebowym 
i nalistnym, a w przypadku 
późniejszych zabiegów nale-
ży położyć większy nacisk na 
substancje typowo nalistne – 
radzi Marcin Kanownik, Me-
nedżer ds. upraw rolniczych 
w INNVIGO.

Na tym etapie wegetacji na 
większości plantacji buraków 
cukrowych przeważnie zostały 
już wykonane 2, niekiedy 3 za-
biegi herbicydowe. Nawet jeże-
li dobór substancji aktywnych 
był prawidłowy, to ze względu 
na niekorzystne warunki po-
godowe dość powszechnym 
zjawiskiem jest występowanie 
zachwaszczenia wtórnego. Ob-
serwowane są właśnie wschody 
tych chwastów, które nie zo-
stały całkowicie zwalczone we 
wcześniejszych zabiegach, gdy 
stosowane były głównie sub-
stancje działające doglebowo.

W takiej sytuacji konieczne 
jest jak najszybsze wykonanie 
zabiegów korekcyjnych. Na 
tych plantacjach, gdzie pro-
blem stanowi obecność chabra 
bławatka lub chwastów rumia-
nowatych, sprawdzonym, 
a jednocześnie korzystnym 
ekonomicznie rozwiązaniem 
będzie zastosowanie prepara-
tu Major 300 SL, zawierają-
cego chlopyralid. Substancja 
ta z powodzeniem zwalcza 
tego rodzaju chwasty – nie 
tylko w burakach, ale także 
w innych uprawach rolniczych.

W burakach cukrowych 

powszechnie występują tak-
że chwasty krzyżowe, w tym 
samosiewy rzepaku. Zazwyczaj 
można je dość łatwo wyelimi-
nować, aplikując doglebowo 
środki zawierające metami-
tron. Jednak jeżeli takie zabiegi 
nie przyniosły oczekiwanego 
skutku i na polu wciąż wystę-
pują np. samosiewy rzepaku, 
należy sięgnąć po preparaty 
oparte o substancje działające 
typowo nalistnie. Rekomen-
dowanym przez INNVIGO 
herbicydem jest Solider, który 
zawiera triflusulfuron metylo-
wy, skutecznie kontrolujący 
chwasty krzyżowe.

Ze względu na to, że bu-
raki cukrowe bardzo późno 
zwierają międzyrzędzia, pre-
sja chwastów w tej uprawie 
utrzymuje się przez dłuższy 
okres. Problematyczne mogą 
być również chwasty niety-
powe, np. ciepłolubne, które 
potrzebują do wzrostu i roz-
woju wyższych temperatur. 
Jednym z nich jest ostrożeń 
polny, który nie wschodzi wraz 
z siewem buraków, a później, 
kiedy jest cieplej. Niestety 
chwast ten jest bardzo trudny 
do zwalczenia, ponieważ może 
zarówno wschodzić z nasion, 
jak i rozwijać się z rozłogów, 
które są bardzo silne i osiągają 
długość nawet kilku metrów. 
Skutecznym i bezpiecznym 
sposobem na zwalczanie 
ostrożenia polnego jest silnie 
działająca substancja – czyli 
chlopyralid, zawarty w pre-
paracie Major 300 SL.

Pamiętaj o rotowaniu 
graminicydów.

Ostatnie zabiegi herbicy-
dowe w burakach cukrowych 
mają zazwyczaj na celu po-
zbycie się chwastów jedno-
liściennych, których wzrost 
następuje w wyższej tempera-
turze. Wśród nich są chwasty 
prosowate, takie jak chwast-
nica jednostronna. Dobra 
praktyka rolnicza nakazuje, 
aby wdrożyć naprzemienne 
używanie graminicydów – nie 
tylko w danej uprawie, ale 
w całym płodozmianie – i się-
gać w poszczególnych latach 
po preparaty, które zawierają 
różne substancje aktywne. Jest 
to szczególnie istotne w pło-
dozmianach, gdzie występują 
buraki cukrowe i rzepak ozimy, 
ponieważ większość dostęp-
nych środków tego rodzaju 
jest stosowana w obydwu tych 
uprawach. Przemienne apliko-
wanie graminicydów pozwoli 
ograniczyć ryzyko odporno-
ści chwastów na poszczególne 
substancje aktywne.

– W INNVIGO polecamy 
różne graminicydy, które 
można zastosować w bura-
ku cukrowym, najlepiej na-
przemiennie – mówi Marcin 
Kanownik. – Są to preparaty 
Jenot/Buster 100 EC, oparte 
o chizalofop-P-etylowy, śro-
dek Rento 150 EC, zawierający 
fluazyfop-P-butylowy, a także 
zarejestrowany ostatnio naj-
nowszy graminicyd z naszej 
oferty – Logik 240 EC, któ-
rego substancją aktywną jest 
kletodym.

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dopasować preparat do rodzaju zachwaszczenia na 
danym polu.

c.d. art. ze str. 10
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Pasy kwietne

Utrzymanie różnorodności 
biologicznej w agrocenozach 
staje się ważnym elementem 
strategii zrównoważonego roz-
woju, szczególnie w kontekście 
Europejskiego Zielonego Ładu. 
Pasy kwietne mogą pełnić funk-
cję atraktanta dla szkodników, 
wabić je i zatrzymywać w obrębie 
pasa, hamując tym samym ich 
migrację w głąb upraw. Mogą 
także spełniać rolę repelenta dla 
owadów roślinożernych, jeśli 
w ich obrębie obecne są gatun-
ki roślin odstraszające szkodniki 
(rośliny o wysokiej zawartości 
olejków eterycznych) lub gatunki 
utrudniające szkodnikom od-
nalezienie roślin żywicielskich.

W Instytucie Ochrony Roślin 
– PIB w Poznaniu od kilku lat 
prowadzone są badania naukowe 
nad wpływem pasów kwietnych 
na liczebność i zróżnicowanie 
gatunkowe owadów szkodli-
wych i pożytecznych bytujących 
w różnych uprawach. Dotych-
czas były to jednoroczne pasy 
kwietne założone w gospodar-
stwie ekologicznym w uprawie 
marchwi i żyta.

Począwszy od roku 2021 roz-
poczęto także badania nad pasem 
wieloletnim i jego oddziaływa-
niem na środowisko towarzyszą-
cych pól rolniczych. Założeniem 
wstępnym było, aby pasy kwiet-
ne były zlokalizowane na polach 
ekologicznych. Obecnie badania 
obejmą także pasy zlokalizowane 
na polach położonych na ob-
szarach przyrodniczo cennych. 
Intensywna chemizacja w rolnic-
twie przyczyniła się do degra-
dacji krajobrazu rolniczego, co 
znalazło odzwierciedlenie w zde-
wastowaniu siedliska schronie-
nia dla stawonogów i osłabieniu 
usług ekosystemowych, takich 
jak np.: zapylanie roślin przez 
owady i biologiczne zwalczanie 
szkodników.

Optymalny pas kwietny – 
czyli jaki?

Pasy kwietne mogą pełnić 

różnorodne funkcje, a ich wy-
korzystanie w krajobrazie rol-
niczym jest formą naturalnego 
mechanizmu regulacji siedliska 
rolniczego i poprawienia efek-
tywności biologicznych metod 
zwalczania szkodników upraw. 
Jednakże zaprojektowanie skła-
du gatunkowego pasa kwietne-
go jest zabiegiem niezmiernie 
trudnym, ale bardzo istotnym. 
W celu optymalnego wykorzy-
stania pasa kwietnego należy 
bowiem tak dobrać skład mie-
szanki roślin, aby:
• zapewnić pokarm dla owa-

dów żywiących się nektarem 
i pyłkiem (np. bzygowate 
i złotooki), których larwy są 
drapieżcami; wysiać gatunki 
długo kwitnące lub/i dobrać 
gatunki roślin, które zaczną 
kwitnąć i zastąpią te rośliny, 
które przekwitną,

• zapewnić pokarm dla owadów 
roślinożernych, dzięki czemu 
będą one żerować w obrębie 
pasa, a nie na roślinach upraw-
nych, np. rośliny z rodziny 
wiechlinowatych (trawy) 
mogą stać się miejscem żero-
wania dla szkodników zbóż.
Mechanizmy obronne po-

twierdzone badaniami
Dotychczasowe badania do-

tyczące obecności szkodników 
roślin występujących na polach 
z uprawą żyta, do której przylegał 
sześciometrowy jednoroczny pas 
kwietny, pozwoliły na sformu-
łowanie wniosków, że średnie 
łączne zagęszczenie owadów 
szkodliwych było związane z od-
ległością od pasów kwietnych, 
wzrastając od około 3 osobni-
ków na roślinę przy pasach do 
średnio 7 osobników na roślinę 
z dala od pasów kwietnych (po-
nad 45 metrów).

Dotyczyło to także mszyc – 
potwierdzono istnienie mecha-
nizmu obniżającego zagęszczenie 
owadów szkodliwych w pobliżu 
pasów kwietnych. Mocną prze-
słanką, wskazującą na redukcję 

liczebności mszyc przez drapież-
ne owady i pająki, jest silna, 
wysoce istotna statystycznie, za-
leżność pomiędzy zagęszczeniem 
mszyc a wskaźnikiem łącznego 
zagęszczenia owadów drapież-
nych (biegaczowatych i pająków). 
We wszystkich dotychczasowych 
lokalizacjach badań potwierdzo-
no znaczący wzrost liczebności 
biegaczowatych (które są dra-
pieżcami i „nasionożercami” 
chwastów), zarówno w obrębie 
pasa kwietnego, jak i w bliskiej 
odległości od niego.

Planując założenie pasa kwiet-
nego, należy także wziąć pod 
uwagę, że jest to doskonałe 
miejsce dla owadów zbierających 
pożytek, zatem będzie w znaczą-
cym stopniu przyciągać owady 
zapylające. Ne można zatem sto-
sować tam chemicznych środków 
ochrony roślin (w przypadku pól 
ekologicznych ta kwestia nie sta-
nowi problemu). Trzeba jednak 
pamiętać, że jeśli po jednorocz-
nym użytkowaniu pas ma zostać 
zlikwidowany, stanie się pułapką 
dla tych owadów, które w tym 
miejscu będą zimować. Z drugiej 
strony, decydując się na wielolet-
ni pas kwietny, należy pamiętać, 
że będzie on swego rodzaju oazą, 
do której zmierzać będą owady 
migrujące z pól rolniczych po 
zakończeniu zbiorów.

Ostatnio często można prze-
czytać, że zachęca się rolników 
do wysiewu pasów kwiatów 
wzdłuż brzegów pól w celu prze-
ciwdziałania ubożeniu różnorod-
ności gatunkowej w ekosystemie. 
W planach jest uwzględnienie 
pasów kwietnych w płatnościach 
w ekoschematach w ramach WPR 
2023-2027. Jednakże realizacja 
tego zobowiązania nie jest łatwa 
i wiąże się nie tylko z kosztem 
założenia pasów kwietnych, ale 
również z trudem ich utrzymania 
i pielęgnacji (w tym raz do roku 
skoszenia i zebrania biomasy).

Dodatkowe korzyści z za-
stosowania pasów kwietnych

Obiegowa opinia głosi rów-
nież, że pasy kwietne mogą sta-
nowić rezerwuar chwastów, 
które mogą rozprzestrzeniać 
się na otaczające pola. Istnieje 
takie ryzyko i właśnie z tego 
powodu tak ważna jest kwe-
stia pielęgnacji tych pasów. 
Niewątpliwą zaletą pasów 
kwietnych o szerokości mi-
nimum 6 metrów jest fakt, iż 
mogą one stanowić strefę bufo-
rową zabezpieczającą uprawy 
ekologiczne przed znoszeniem 
zanieczyszczeń chemicznych 
środków ochrony roślin z pól 
sąsiednich, nieekologicznych. 
Jeśli dodatkowo pasy kwietne 
(np. wieloletnie) będą zawie-
rały w składzie gatunkowym 
rośliny wysokie lub chociaż 
trochę wyższe, mogą stanowić 
również formę bariery mecha-
nicznej zatrzymującej zarod-
niki grzybów patogenicznych 
przenoszone z wiatrem. War-
to także odnotować, że rośliny 
znajdujące się w pasie często są 
również pokarmem dla ptaków, 
które są naturalnymi sprzymie-
rzeńcami rolników w ochronie 
biologicznej.

Tematyką badań dotyczących 
pasów kwietnych z ramienia IOR 
– PIB zajmuje się prof. dr hab. 
Jolanta Kowalska, kierująca pra-
cami zespołu Zakładu Rolnic-
twa Ekologicznego i Ochrony 
Środowiska. Prowadzone pra-
ce koncentrują się na badaniu 
zależności występowania owa-
dów szkodliwych oraz owadów 
pożytecznych w odniesieniu do 
występowania i parametrów 
pasa kwietnego oraz uprawy. 
Niezmiernie ważnym aspektem 
tej działalności jest współpraca 
z dr. hab. Pawłem Sienkiewiczem 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, który zajmuje się 
tematyką biegaczowatych.

Źródło: Nonoproblemo, 
Alicja Sidorowicz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Narzędzie ekologiczne do wzmacniania równowagi 
środowiska pól.

Oleje w maszynach 
rolniczych

To jeden z najistotniejszych 
czynników wpływających 
na efektywną, bezawaryjną 
i oszczędną pracę maszyny.

Zasadniczo oleje smarowe 
dzielą się na: silnikowe, hydrau-
liczne, przekładniowe. Ostatnio 
jednak na rynku oferowane są 
oleje hydrauliczno-przekładnio-
we oraz uniwersalne.

Oleje silnikowe
Nowoczesne silniki są me-

chanizmami produkowanymi 
przy użyciu najnowszych tech-
nologii i ich konstrukcja pod 
względem parametrów ściśle 
odpowiada przeznaczeniu. 
W związku z tym współczesny 
olej silnikowy stanowi element 
konstrukcyjny silnika i dlatego 
musi być spójny ze wszystki-
mi jego elementami zarówno 
pod względem wytrzymałości 
mechanicznej, chemicznej, jak 
również termicznej.

Oleje silnikowe produko-
wane są na ogół z kompozycji 
wysoko rafinowanych olejów 
bazowych i mają: stabilną 
charakterystykę lepkościo-
wo-temperaturową, wysokie 
właściwości eksploatacyjne, 
podwyższoną odporność na 
starzenie, lepsze własności prze-
ciwkorozyjne, przeciwdziałanie 
osadzaniu się laków, nagaru 
i wytrącaniu się osadów.

Wymienione wyżej wyma-
gania stanowią podstawę ich 
klasyfikacji jakościowej. Stoso-
wanych jest kilka klasyfikacji, 
z których najpopularniejsze to: 
klasyfikacja jakościowa SAE 
(Stowarzyszenie Inżynierów 
Samochodowych), amerykań-
ska klasyfikacja jakościowa API 
(Amerykański Instytut Nafto-
wy), europejska klasyfikacja 
jakościowa ACEA (Europejskie 
Stowarzyszenie Producentów 
Samochodowych).

Klasyfikacja SAE jest stoso-
wana dla porównania olejów 
według ich lepkości i wyróżnia 
11 klas. Wśród nich 6 klas do-
tyczy olejów zimowych, tj.: 0W, 
5W, 10W, 15W, 20W, 25W (W - 
Winter), oraz 5 klas olejów let-
nich, 20, 30, 40, 50, 60. Klasy 
są uszeregowane według rosną-
cej lepkości.

Większość produkowa-
nych obecnie olejów to oleje 
wielosezonowe oznaczone 
np. 0W/40, 15W/40. Są one 
stosowane zarówno w zimie, 
jak i w lecie. W niskich tem-
peraturach posiadają lepkość 
oleju zimowego, co zapewnia 

łatwiejszy rozruch silnika, 
a w wysokich temperaturach 
lepkość oleju letniego. W pol-
skich warunkach klimatycz-
nych za odpowiednie uznaje się 
oleje klas 10W/40 i 15W/40. Jed-
nak ostatnio dla nowych silni-
ków coraz częściej stosuje się 
oleje klas 0W/30 i 5W/40.

Klasyfikacja ACEA wyróżnia 
cztery grupy oleju, oznacza-
ne dużymi literami A, B, C, 
E, uzupełnionymi symbolem 
cyfrowym. Jakość oleju rośnie 
ze wzrostem wartości symbolu 
cyfrowego przy literze. Oleje 
oznaczone literą A przeznaczo-
ne są do silników z zapłonem 
iskrowym (silników benzy-
nowych), wśród których są 
A1, A2, A3, A4, A5. Różnice 
w jakości tych olejów doty-
czą przede wszystkim odpor-
ności na działanie naprężeń 
ścinających, skłonności do 
odparowywania w wysokiej 
temperaturze, zdolności do 
przeciwdziałania zanieczysz-
czaniu wewnętrznych elemen-
tów silnika. Klasa B to oleje 
do niedużych, obciążonych sil-
ników z zapłonem samoczyn-
nym, wśród których wyróżnia 
się B1, B2, B3, B4, B5. Oleje 
klasy C, są to tzw. oleje ener-
gooszczędne, wśród których są 
C1, C2, C3, charakteryzujące 
się niską zawartością siarki, 
fosforu i potasu. Przeznaczo-
ne są do wysoko obciążonych 
silników zarówno iskrowych, 
jak i samoczynnych nowej ge-
neracji. Oleje silnikowe ozna-
czone literą E przeznaczone 
są do wysoko obciążonych 
silników z zapłonem samo-
czynnym. Wyróżnia się wśród 
nich: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7.

Klasyfikacji API dzieli ole-
je na dwie grupy, oznaczone 
literami S i C. Oleje grupy S 
przeznaczone są przede wszyst-
kim do silników benzynowych. 
Wśród tych olejów wyróżnia 
się klasy: SA, SB, SC, SD, SE, 
SF, SG, SH, SJ, SL, SM. Ole-
je grupy C przeznaczone są 
głównie do silników z zapło-
nem samoczynnym. Wśród tej 
grupy wyróżnia się klasy CA, 
CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, 
CF-2, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4.

W oparciu o kryterium skła-
du chemicznego oraz bazy, na 
której został wyprodukowa-
ny olej możemy podzielić oleje 
na: mineralne, półsyntetyczne 
i syntetyczne. Oleje mineralne 

Właściwy dobór oleju ma 
wymierne znaczenie.

Pas kwietny po żniwach Winna Góra,IOR – PIB  
(autor fot. Jolanta Kowalska)

Pas kwietny, Winna Góra,IOR – PIB  
(autor fot. Jolanta Kowalska)

c.d. art. na str. 13
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wytwarzane są na bazie po-
wstałej w wyniku destylacji 
ropy naftowej. Ich podsta-
wową zaletą jest niższa cena. 
Oleje syntetyczne produkuje 
się w oparciu o komponenty 
powstałe w wyniku syntezy 
chemicznej. Oleje syntetyczne 
mają znacznie lepsze parametry 
od mineralnych, są bardziej od-
porne na starzenie, długotrwale 
utrzymują stałą lepkość, ale są 
od mineralnych droższe. Oleje 
półsyntetyczne tworzone są na 
bazie mineralnej z kilkudzie-
sięcioprocentowym dodatkiem 
bazy syntetycznej. Oleje pół-
syntetyczne stanowią kompro-
mis pomiędzy ceną a jakością.

Oleje hydrauliczne
Na rynku funkcjonują dwie 

podstawowe klasyfikacje cie-
czy hydraulicznych, bazujące 
przede wszystkim na właści-
wościach użytkowych i jako-
ściowych. Podstawą oznaczenia 
tych cieczy, bez względu na 
klasyfikację lub nazwę handlo-
wą jest litera H, oznaczająca 
olej lub inną ciecz przydatną 
do układów hydraulicznych. 
Klasyfikacja wg normy DIN 
określa trzy klasy olejów hy-
draulicznych, o zróżnicowa-
nym poziomie jakości, tj.: HL, 
HLP, HVLP. Klasyfikacja wg 
normy ISO definiuje sześć klas 
jakościowych, tj.: HH, HL, HR, 
HV, HM i HG. Klasyfikacje te 

opisują jakość olejów poprzez 
określenie obecności w ich skła-
dzie specjalnych dodatków, 
mających na celu modyfikację 
właściwości użytkowych cieczy.

Oleje przekładniowe
Do smarowania przekład-

ni stosowane są oleje na ba-
zie mineralnej, półsyntetycznej 
i syntetycznej węglowodoro-
wej lub poliglikolowej. Oleje 
przekładniowe, w zależności 
od przewidywanych warunków 
pracy mogą zawierać dodatki 
uszlachetniające.

W praktyce, do celów doboru 
olejów do przekładni mecha-
nicznej, stosowanych jest kilka 
klasyfikacji jakościowych. Jed-
ną z nich jest klasyfikacja ISO, 
zgodnie z którą oleje do prze-
kładni podzielone są na 11 klas, 
według składu i właściwości. 
Pełny symbol oleju przekład-
niowego składa się z czterech 
członów, oznaczających kolejno: 
symbol klasyfikacyjny (ISO), 
symbol klasy, kod literowy oleju 
oraz klasa lepkości.

Klasyfikacja SAE wyróżnia 
trzy klasy oleju zimowego – 
75W, 80W i 85W oraz trzy ole-
ju letniego – 90, 140 i 250 (ta 
ostatnia praktycznie nie stoso-
wana). Najczęściej spotykane 
oleje przekładniowe występują 
w klasach lepkości: mineralne 
– 80W, 80W-90, 85W-90, 80W-
140, 85W-140, 90, 140, syn-
tetyczne i półsyntetyczne 

– 75W-90, 75W-140, 80W-140.
Popularna jest również kla-

syfikacją API, składająca się 
z oznaczenia literowego GL 
i liczb od 1 do 5. Za podsta-
wową klasę przyjmuje się naj-
wyższą GL-5, charakteryzującą 
oleje posiadające kompletny 
zestaw dodatków uszlachetnia-
jących. W nowoczesnych po-
jazdach znajdują zastosowanie 
praktycznie oleje dwóch klas: 
GL-4 i GL-5.

Oleje uniwersalne
Obecna generacja olejów uni-

wersalnych to: oleje hydraulicz-
no-przekładniowe przeznaczone 
do jednoczesnej pracy w skrzyni 
biegów, sprzęgłach, mokrych 
hamulcach, a także jako olej 
hydrauliki siłowej, oraz oleje hy-
drauliczno-przekładniowo-silni-
kowe, które stosowane mogą być 
również do smarowania części 
silników spalinowych. Różnice 
pomiędzy zwykłym olejem prze-
kładniowym czy silnikowym, 
a olejem uniwersalnym są zna-
czące. Przede wszystkim oleje te 
mają zmniejszoną skłonność do 
pienienia się, co jest kluczowe 
w przypadku stosowania wspól-
nego obiegu z hydrauliką siło-
wą. Jeśli chodzi o oznaczenia 
olejów uniwersalnych to są one 
oparte o te same klasyfikacje 
jakościowe, jak tradycyjne oleje 
silnikowe, przekładniowe czy 
hydrauliczne.

prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki

Kolejny sukces SaMASZ 
Rally Team

Załoga w składzie Maciej 
Stolarski i Bartłomiej Dzienis 
ścigała się Mitsubishi Lance-
rem evo X i uplasowała się na 
1 miejscu w klasie narodowej 
i 11 miejscu w klasyfikacji 
generalnej rajdu.

Rajd rozpoczął się 21 maja 
w centrum Białegostoku. Przez 
rampę startową przejechało 
89 załóg głównie z Polski i Li-
twy. Rajdowcy mieli do po-
konania 106 km odcinków 
specjalnych zlokalizowanych 
w okolicznych  gminach.

Pogoda dość mocno utrud-
niła rywalizację, przez co 

trasy były mocno zniszczone, 
a w konsekwencji rajd ukoń-
czyła tylko połowa rajdowej 
stawki. Nasza doświadczona 
w rajdach crosscountry zało-
ga, znakomicie poradziła sobie 
w takich warunkach i pokona-
ła wszystkich rywali w podob-
nych konstrukcjach w swojej 
kategorii w generalce rajdu, 
ulegając tylko najlepszym 
w kraju zawodnikom w dużo 
bardziej zaawansowanych sa-
mochodach klasy rally2.

„Po 3 latach przerwy w star-
tach w rajdowych samocho-
dowych Mistrzostwach Polski 

postanowiliśmy skorzystać 
z okazji i wystartowaliśmy w  
„domowym” Rajdzie Pod-
laskim. Ścigaliśmy się wy-
najętym autem. Celem była 
głównie zabawa i pokaza-
nie się miejscowym kibicom 
bez ciśnienia na wynik. Jak 
się okazało bezbłędna jazda 
i nawigacja doprowadziła nas 
na najwyższy stopień podium. 
Chciałbym bardzo podzięko-
wać swojemu pilotowi oraz 
ekipie Vacat motorsport za 
profesjonalnie przygotowane 
auto i obsługę podczas rajdu  
oraz chłopakom z Automobil-
klubu Podlaskiego za świetną 
organizacje rajdu.” – mówił po 
zakończonym rajdzie kierowca 
rajdowy, wiceprezes SaMASZ 
Maciej Stolarski.

Ten weekend był również 
szczęśliwy dla innego kierow-
cy wspieranego przez spółkę 
SaMASZ. Tomasz Lewczuk, 
startujący Hondą civic, wy-
grał kategorię narodową 
w Górskich Samochodowych 
Mistrzostwach Polski rozgry-
wanych na trasie w Korczynie.

Źródło: SaMASZ
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Tworzymy urodzaj

Ziemniaki źródłem 
zdrowia

Ziemniaki należą obok 
pszenicy, ryżu i kukurydzy do 
gatunków roślin uprawnych 
decydujących o wyżywieniu 
ludności świata. Z uwagi na 
wysoką zawartość skrobi 
zalicza się je, podobnie jak 
kasze, ryż czy makaron, do 
podstawowych źródeł węglo-
wodanów w diecie człowieka. 
Najczęściej stanowią dodatek 
węglowodanowy do obiadu, 
tak jak produkty zbożowe, 
dlatego to właśnie z tymi 
produktami najczęściej są 
porównywane. Jednocześnie, 
tak jak inne warzywa, ziem-
niaki dostarczają cennych 
składników pokarmowych 
oraz charakteryzują się niższą 
wartością energetyczną w po-
równaniu np. z białym ryżem 
czy makaronem. Oto sześć 
powodów, dla których warto 
uwzględnić kartofle w dobrze 
zbilansowanej i urozmaiconej 
diecie, także osób aktywnych 
fizycznie. Opowiada o nich 
Dorota Traczyk-Bednarek, 
dietetyk sportowy i ekspert 
kampanii „Ziemniaki czy 
kartofle? Wybierz, smakuj 
i jedz”.

Po pierwsze – źródło energii
Węglowodany zawarte 

w ziemniakach pozwalają 
odbudować rezerwy energii, 
dlatego polecane są osobom 
aktywnym fizycznie.

Po drugie – mało kalorii
Ziemniaki, wbrew po-

wszechnie panującemu 
przekonaniu, należą do pro-
duktów niskokalorycznych – 
100g surowych ziemniaków 
dostarcza od 69kcal (ziem-
niaki wczesne) do 85kcal 
(ziemniaki późne). Najmniej 
kaloryczne są ziemniaki ugo-
towane w wodzie lub na pa-
rze, najlepiej w mundurkach. 
Podczas takiej obróbki za-
chowują najwięcej cennych 
składników odżywczych.

Po trzecie – niewiele tłuszczu
Kartofle zawierają znikome 

ilości tłuszczu: w 100g – zale-
dwie 0,1g. Znajdują się w nich 
również włókna pokarmowe 
(1,3 – 1,6%), które zwiększa-
ją w diecie ilość błonnika 
pokarmowego.

- Już choćby te cechy ziem-
niaków sprawiają, że są one 
doskonałym składnikiem 
diety, również osób upra-
wiających sport lub będą-
cych na diecie redukcyjnej. 
Oczywiście trzeba pamiętać, 

że komponowanie posiłku 
zawierającego ziemniaki 
wpływa na jego ostateczną 
wartość energetyczną. Ilość 
oraz jakość dodatków w po-
staci mięsa, ryb, strączków, 
warzyw, sałatek będzie wpły-
wała na to, czy posiłek jest 
niskokaloryczny czy wyso-
koenergetyczny – wyjaśnia 
Dorota Traczyk-Bednarek, 

Po czwarte – sporo witaminy C
W zależności od odmiany, 

ziemniaki mogą zawierać od 
3 do 30mg wit. C w 100g. Do 
najważniejszych funkcji wita-
miny C (kwasu askorbinowe-
go), która uszczelnia naczynia 
krwionośne, zalicza się: udział 
w syntezie włókien kolageno-
wych, zwalczanie wolnych 
rodników tlenowych i tym 
samym zapobieganie rozwo-
jowi chorób nowotworowych, 
stymulację układu odporno-
ściowego, a także udział w me-
tabolizmie tłuszczów.

Po piąte – dla zdrowych jelit
Ziemniaki zawierają skrobię 

oporną, która korzystnie wpły-
wa na stan mikroflory naszych 
jelit. Kartofle są również źró-
dłem błonnika pokarmowego, 
niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania przewodu po-
karmowego. Porcja 180g goto-
wanego ziemniaka dostarcza 
ok. 3g błonnika, co stanowi 
ponad 10% dziennego zapo-
trzebowania. Błonnik ma też 
znaczenie w procesie zmniej-
szania cholesterolu we krwi.

Po szóste – na zakwaszenie 
organizmu

W ziemniakach znajdzie-
my znaczące ilości potasu 
(415-491mg w 100g), dzięki 
któremu ziemniaki wykazują 
alkalizujące (zasadotwórcze) 
działanie na organizm. Przy 
okazji warto pamiętać, że ni-
skie stężenie potasu sprzyja 
powstawaniu nadciśnienia 
tętniczego i chorób serca.

- Ziemniaki to niedoceniony 
produkt, traktowany często 
po macoszemu, jako zaledwie 
dodatek do posiłku, zwłaszcza 
obiadu. Tymczasem to napraw-
dę wartościowy składnik diety, 
który świetnie sprawdza się 
w sałatkach, zupach, lekkich 
zapiekankach. Nie ma powo-
du, dla którego należy elimi-
nować kartofle z diety. Wręcz 
przeciwnie, warto o nich pa-
miętać, układając nasz tygo-
dniowy jadłospis – zachęca 
Dorota Traczyk-Bednarek.

Ogólnopolska kampania 
promocyjno-edukacyjna 
„Ziemniaki czy kartofle? Wy-
bierz, smakuj i jedz”, której 
organizatorem jest Federa-
cja Branżowych Związków 
Producentów Rolnych, sfi-
nansowana jest ze środków 
Funduszu Promocji Owoców 
i Warzyw.

Więcej informacji: www.
ziemniakiczykartofle.com.pl 
oraz na profilach: www.facebo-
ok.com/ziemniakiczykartofle 
i https://www.instagram.com/
ziemniaki_czy_kartofle 

Źródło: ITBC Communication, 
Dominika Malik-Przybylska,

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dowiedz się, co w sobie kryją 
i dlaczego są tak wartościowe.
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Dopasowana jakość. Atrakcyjna cena. 
CLAAS SILVER LINE – program części zamiennych dla starszych maszyn.

Oryginalne: Wszystkie części są wykonane na miarę, niezawodne i efektywne.

Dopasowane: Opracowane specjalnie z myślą o starszych maszynach, sprawdzone i zatwierdzone.

Opłacalne: Skorzystaj z atrakcyjnych warunków.

claas.pl

W ten sposób Twoja maszyna 
CLAAS pozostanie oryginalna.

CLAAS SILVER LINE

R E K L A M A

35 lat doświadczenia TERRA TRAC

Latem 2022 roku CLAAS 
Industrietechnik z Paderborn 
podsumuje 25 lat rozwijania 
i produkcji własnych napędów 
jezdnych TERRA TRAC oraz 
35 lat doświadczenia w zakre-
sie TERRA TRAC.

Lato 1997 r. było przeło-
mowym okresem nie tylko dla 
technologii zbioru zbóż, ale 
także dla szerokiej akceptacji 
rynkowej chroniących glebę 
podwozi gąsienicowych w sa-
mobieżnych maszynach żniw-
nych. Opracowane i gruntownie 
przetestowane przez CLAAS In-
dustrietechnik (CIT) w Paderborn 

podwozia z napędem gąsienico-
wym od tego czasu są uznawane 
jako wzór i punkt odniesienia 
w branży. Początkowo były one 
dostępne dla modeli LEXION, 
lecz dalszy rozwój postępował 
szybko. W 2004 roku znacznie 
poprawiono komfort jazdy, wpro-
wadzając gumowe amortyzatory, 
na osiach dotychczas sztywno 
zamontowanych podwozi. Wiel-
kim krokiem naprzód było za-
wieszenie hydropneumatyczne, 
które w 2011 r. wyróżniło nową 
generację TERRA TRAC i do dziś 
zapewnia wyjątkowy komfort. 
Umożliwiło ono znaczną poprawę 

dopasowania do podłoża i po raz 
pierwszy udało się uzyskać na 
drodze prędkość 40 km/h. „Po po-
czątkowym sceptycyzmie szybko 
zaczęliśmy przekonywać do zalet 
technologii TERRA TRAC coraz 
więcej rolników i usługodawców” 
– wspomina dr Ulf Leinhäuser, 
rzecznik Zarządu CLAAS Indu-
strietechnik Paderborn. „Pod-
czas gdy początkowo niewiele 
ponad 10 procent maszyn było 
wyposażonych w napędy TERRA 
TRAC, obecnie udział ten dla sa-
mej serii LEXION wynosi ponad 
50 procent. W Ameryce Północnej 
z naszymi gąsienicami dostarcza-
nych jest nawet ponad 70 procent 
modeli LEXION, a w Wielkiej 
Brytanii ponad 90 procent.”

W roku 2019 firma CLAAS 
rozszerzyła swoją ofertę wy-
sokowydajnych kombajnów 
z technologią TERRA TRAC, wpro-

wadzając na rynek serię LEXION 
5000/6000/7000/8000. W tym 
samym roku rozpoczęła się se-
ryjna produkcja dwóch modeli 
ciągników z serii AXION TERRA 
TRAC, która została pokazana 
jako prototyp na targach Agri-
technica w 2017 r. Do dziś są to 
jedyne ciągniki półgąsienicowe 
z pełną amortyzacją dostępne na 
rynku. Pod koniec 2018 r. firma 
CLAAS wzbogaciła również swoją 
ofertę o dwie sieczkarnie polowe 
JAGUAR ze zintegrowanym pod-
woziem gąsienicowym. Stosowane 
tam podwozia mają opatentowany 
system ochrony na uwrociach, 
który umożliwia zmniejszenie 
powierzchni przylegania gąsie-
nic podczas zawracania na uwro-
ciach. Dzięki temu sieczkarnie 
JAGUAR TERRA TRAC mogą być 
również wykorzystywane do zbio-
ru na użytkach zielonych i innych 
wrażliwych terenach.

Najnowszym członkiem ro-
dziny TERRA TRAC w CLAAS 
jest zaprezentowana w 2021 roku 
seria TRION. Tym samym klienci 
mogą już teraz nabyć wyposażo-
ne w 5 wytrząsaczy kombajny 

zbożowe klasy średniej z podwo-
ziem gąsienicowym z Paderborn.

Doświadczenie CLAAS 
w zakresie chroniących glebę 
podwozi gąsienicowych liczy 
sobie jednak 10 lat więcej i się-
ga 1987 roku. „Na targach Farm 
Progress Show firma CLAAS 
zaprezentowała wówczas mo-
del DOMINATOR CS z dwoma 
podwoziami gąsienicowymi 
firmy Caterpillar” – wspomina 
Robert Obermeier-Hartmann, 
Senior Manager Product Strate-
gy & Advanced Development. 
Ze względu na wynoszącą po-
nad 4 m szerokość maszyny te 
były przeznaczone głównie na 
rynek północnoamerykański. 
Tylko kilka z nich było używa-
nych w Europie, np. w Wielkiej 
Brytanii. „Z perspektywy czasu 
trzeba przyznać, że komfort jazdy 
ze względu na brak zawieszenia 
był bardzo niski” – dodaje Robert 
Obermeier-Hartmann. „Z naszy-
mi obecnymi napędami TERRA 
TRAC jesteśmy na zupełnie in-
nym poziomie. Podczas jazdy na 
polu i coraz częściej także w ruchu 
drogowym nasze podwozia pod 

wieloma względami przewyższają 
klasyczne podwozia kołowe – tak-
że w zakresie komfortu jazdy.”

Technologia i doświadczenie 
od wielu lat są doceniane także 
przez odbiorców zewnętrznych. 
I tak napędy gąsienicowe TERRA 
TRAC od CLAAS Industrietech-
nik można znaleźć w samojezd-
nych kombajnach do buraków 
i kombajnach do warzyw, a także 
zarówno w samojezdnych, jak 
i ciągnionych kombajnach ziem-
niaczanych. Inne obszary zasto-
sowania to wozy asenizacyjne 
z podwoziem TERRA TRAC 
i osią napędową ACTIVE DRI-
VE. Dzięki dodatkowemu „pcha-
niu” można je połączyć z lżejszym 
ciągnikiem o mniejszej sile ucią-
gu, a umieszczona pod beczką 
oś napędowa pozwala również 
znacznie ograniczyć poślizg kół 
ciągnika. Połączenie mniejszej 
masy, mniejszego poślizgu kół 
i dużej powierzchni przylegania 
zapewnia ochronę podłoża w nie-
spotykany dotąd sposób.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Napędy TERRA TRAC są stale udoskonalane.
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