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Wielki finał turnieju BASF 
PROCAM CUP 2022

Zwycięzcami szóstej edycji 
turnieju zostali piłkarze GKS 
Wikielec, którzy we wrześniu 
pojadą na Stadion Narodowy, 
by kibicować biało-czerwo-
nym podczas meczu Polska 
– Holandia.

W turnieju finałowym udział 
wzięło osiem najlepszych dru-
żyn z całej Polski, zwycięzcy 
zmagań regionalnych, które 
odbywały się w maju i czerwcu. 
Wszystkie zespoły do Kołobrze-
gu zjechały już w piątek, by 
w sobotę o godzinie 10:00 roz-
począć najważniejsze pojedynki 
tegorocznej rywalizacji. Druży-
ny podzielone zostały na dwie 
grupy, mecze rozgrywane były 
równolegle na dwóch boiskach 
z naturalną nawierzchnią.

– Zainteresowanie tegorocz-
ną edycją BASF PROCAM CUP 
było ogromne, o czym świad-
czy 118 zgłoszeń do udziału 
w turnieju. Dziś do Kołobrzegu 

zjechali najlepsi z najlepszych. 
Bez względu na rozstrzygnięcia, 
wszyscy jesteście zwycięzcami. 
Nasz turniej to rywalizacja, ale 
przede wszystkim dobra zaba-
wa – mówił podczas otwarcia 
Michał Ciszak, prezes zarządu 
PROCAM Polska.

Spotkania od samego począt-
ku dostarczały wielu emocji. 
Piękne bramki, fantastyczna 
gra drużyn oraz gorący do-
ping publiczności stworzyły 
wspólnie fantastyczną piłkar-
ską atmosferę. Do Kołobrzegu 
zjechali kibice z całej Polski, 
by wspierać młodych piłkarzy 
w walce o spełnienie marzeń, 
a więc o wyjazd na mecz re-
prezentacji narodowej.

Faza grupowa wyłoniła czte-
rech półfinalistów. W najlepszej 
czwórce znaleźli się KS Fara 
Pelikan Żydowo, Akademia 
Piłkarska Gryf Kamień Po-
morski, Iskra Pasikurowice 

i GKS Wikielec. Mecze 1/2 fi-
nału dostarczyły wielu emocji. 
W pierwszym GKS Wikielec 
wygrał z KS Farą Pelikan Ży-
dowo 4:2, natomiast Iskra 
Pasikurowice po niezwykle 
emocjonującym spotkaniu 
pokonała Akademię Piłkar-
ską Gryf Kamień Pomorski 2:1.

Przed najważniejszymi 
meczami, rozegrane zostały 
spotkania o miejsca 5-8. Osta-
tecznie na piątej lokacie ry-
walizację zakończyli piłkarze 
Akademii Piłkarskiej Wisła 
Brzeźnica, a za nimi turniej 
zakończyli kolejno: Osiczanka 
Osice, Jantar Ustka oraz GKS 
Delta Słupno. W meczu o brą-
zowy medal KS Fara Pelikan 
Żydowo pokonał Akademię Pił-
karską Gryf Kamień Pomorski 
2:0 i pozostało już tylko jedno 
pytanie: która drużyna zosta-
nie mistrzem tegorocznej edycji 
BASF PROCAM CUP.

Wielki finał, jak na finał 
przystało, miał fantastycz-
ną oprawę. Setki kibiców na 
trybunach, wspólnie odśpie-
wany hymn narodowy – to 
zwiastowało wielkie emocje. 
Dodatkowego smaku spotka-
niu finałowemu dodawał fakt, 
że obie drużyny rywalizowały 
ze sobą już w fazie grupowej, 
wówczas lepsi byli zawodnicy 
Iskry Pasikurowice, którzy po-
konali rywali 3:2. Trenerzy oraz 
piłkarze nie mieli już w gło-
wach tamtego wyniku. Liczy-
ło się to, co jest „tu i teraz”, 
a więc ostatnie starcie turnieju. 
Finał zdominowali zawodni-
cy GKS Wikielec, którzy po 
pierwszej połowie prowadzili 
już 3:0, by ostatecznie wygrać 
mecz 5:0. Radość zawodników 
z Warmii i Mazur była ogrom-
na. Radości nie ukrywał także 
trener GKS Remigiusz Sobociń-
ski, były zawodowy piłkarz, 

który teraz przekazuje swoją 
piłkarską wiedzę młodym 
pokoleniom.

– Za nami wyjątkowy tur-
niej finałowy. Ten dzień to 
najpiękniejszy prezent, który 
jako firma mogliśmy otrzymać 
z okazji jubileuszu 30. lat dzia-
łalności. Możemy być dumni 
ze wszystkich finalistów, nato-
miast BASF PROCAM CUP od 
tego roku ma nowego mistrza, 
a jest nim GKS Wikielec – mó-
wił z radością Artur Juszczyń-
ski, dyrektor sprzedaży BASF 
Polska, pomysłodawca turnieju 
dla dzieci z małych miejscowo-
ści i obszarów wiejskich.

Turniej BASF PROCAM CUP 
2022 tym samym przechodzi do 
historii. Przez najbliższe 12 miesię-
cy status mistrza turnieju posiadać 
będzie GKS Wikielec.

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Na Stadionie w Kołobrzegu było niezwykle gorąco nie tylko za sprawą 
słonecznej aury.
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ANWIL stawia na 
bioróżnorodność

ANWIL wspólnie z Kujaw-
sko-Pomorskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Mini-
kowie realizuje projekt „Pszczo-
ły dla zdrowia”. Jego celem jest 
przybliżenie zagadnień związa-
nych ze znaczeniem pszczoły 
miodnej i produktów pszczelich 
w gospodarce człowieka, a także 
propagowanie zasad dobrej współ-
pracy rolników oraz pszczelarzy. 
Uczestnicy warsztatów poznają 
zalety apiterapii i prozdrowotnego 
działania produktów pszczelich, 
podejmują też próbę wyrobu ko-
smetyków na bazie produktów 
pszczelich, takich jak wosk, pro-
polis i miód. Podobny, prośrodowi-
skowy charakter, ma współpraca 
z Włocławskim Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w ramach pro-
gramu „Żyj aktywnie i zielono 
z ANWILEM”.

Inną formą propagowania eko-
logicznych postaw jest propozycja 
konkursu dla uczniów szkół pod-
stawowych z pięciu województw 
w kraju. Na terenie gmin wiejskich 
i wiejsko-miejskich uczniowie sieją 
miododajne łąki, wykorzystując 
do tego otrzymane od ANWILU 
nasiona wraz z instrukcją postę-
powania. Spółka z Grupy ORLEN 
dba także o rozwój środowiska 
wodnego, wspierając od kilku lat 
akcję Pan Karp zarybia Wisłę. Co 
roku do królowej polskich rzek 
przy zaangażowaniu przedszkola-
ków i uczniów trafiają setki sztuk 
młodego narybku, za każdym ra-
zem innego gatunku ryb.

Ekologiczny charakter ma 
także organizowany od 20 lat 
program Drzewko za butelkę. 
Ucząc najmłodszych czym jest 
recykling i dlaczego warto prze-
twarzać zużyte butelki PET, firma 
przekazuje co roku uczestnikom 

konkursu sadzonki drzew, które 
trafiają potem do lokalnych śro-
dowisk powiększając miejscowy 
drzewostan.

Troska o klimat i stan przyrod-
niczy wyraża się także w progra-
mie „Zielono nam”, prowadzonym 
przez korporacyjną fundację. 
Dzięki przekazywanym grantom, 
rozmaite organizacje działające 
w lokalnym wymiarze otrzymu-
ją środki na realizację projektów 
służących m.in. redukcji odpa-
dów, zmniejszaniu dewastacji 
środowiska, aktywnej edukacji 
ekologicznej oraz wdrażaniu idei 
bioróżnorodności.

ANWIL nie tylko wspiera 
działania innych, ale sam jest 
inicjatorem prośrodowiskowych 
aktywności. Pracownicy spółki, 
w ramach wolontariatu pracow-
niczego, podejmują wyzwania na 
rzecz otoczenia – sadzą drzewa, bu-
dują i pozostawiają w naturalnym 
środowisku budki dla ptaków, jeży 
czy hotele dla owadów. Na terenie 
zakładu produkcyjnego od wielu 
już lat znajduje się stanowisko lę-
gowe sokoła wędrownego, a licz-
ba piskląt, które opuściły budkę 
i zasiliły populację chronionego 
gatunku, sięga blisko 50.

Dbałość o naturalne otoczenie 
jest w ANWILU wpisana w co-
dzienne życie firmy i pracowników. 
Konsekwentne działanie spółki na 
rzecz otaczającego nas środowiska 
nie tylko służy pozytywnie jemu 
samemu, ale poprzez wdrażane 
i realizowane projekty, pozwala 
także wychowywać kolejne poko-
lenia w poczuciu odpowiedzialno-
ści za otaczający świat i docenić 
istotną rolę fauny i flory w życiu 
człowieka.

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Aktywne działania na polu 
edukacji prośrodowiskowej.

II Narodowy Dzień Kukurydzy

HR Smolice, BASF, ADOB, OMYA, PFHBIPM i OSM Koło,  

zapraszają na II Narodowy Dzień Kukurydzy,  

który odbędzie się 25 sierpnia w Łagiewnikach (pow. Krotoszyński).  

Spotkanie zaczyna się o godzinie 11:00.

W programie przewidziano:

• prezentacja odmian kukurydzy HR Smolice

• Prezentacja firm nawozowych i chemicznych – BASF, OMYA, ADOB

• Możliwość zbadania suchej masy kukurydzy na stoisku PFHBiPM

• Poczęstunek dla uczestników spotkania

Źródło: HR Smolice

Opracowanie redakcyjne: Jolanta Malinowska-Kłos

„Dbamy o polską ziemię”

Główna nagroda w kolejnej 
loterii konsumenckiej Grupy 
Azoty, ciągnik John Deere 
5075E, trafiła do Pana Euge-
niusza z woj. Wielkopolskie-
go z powiatu gostyńskiego. 
W tegorocznej edycji loterii 
pojawiło się prawie 43 tys. 
zgłoszeń, co stanowi wzrost 
o ponad 261% względem roku 
2018, w którym po raz pierw-
szy została zorganizowana lo-
teria Grupy Azoty.

Kluczyki do traktora zo-
stały wręczone laureatowi 
przez Wiceprezesa Zarządu 
Grupy Azoty S.A., Prezesa 
Zarządu Grupy Azoty Puła-
wy Tomasza Hryniewicza oraz 

Adama Małysza, Prezesa Pol-
skiego Związku Narciarskiego, 
z którym od lat współpracuje 
Grupa Azoty, wspierając m.in. 
polskich skoczków i biegaczy 
narciarskich.

Tegoroczna loteria „Dba-
my o polską ziemię” trwała 
od 1 lutego do 30 kwietnia. 
Każdy, kto w tym czasie ku-
pił dowolny nawóz z oferty 
Grupy Azoty za minimum 
1000 zł brutto i wysłał zgło-
szenie SMS’em lub rejestrując 
się na dedykowanej stronie, 
mógł wygrać nagrodę głów-
ną albo jedną z 300 nagród 
natychmiastowych w wyso-
kości 1000 zł. Dodatkowo na 

zakończenie każdego miesiąca 
loterii losowana była nagroda 
w wysokości 10 000 zł, 3 takie 
nagrody trafiły do Laureatów 
z województw: kujawsko-po-
morskiego, wielkopolskiego 
oraz świętokrzyskiego.

Każdego roku odnotowuje-
my coraz większą liczbę zgło-
szeń w naszej loterii. W tym 
roku osiągnęliśmy wynik lep-
szy o 31 proc. od poprzedniej 
edycji oraz o 73 proc. lepszy od 
edycji z 2020 roku. Te statysty-
ki to efekt przede wszystkim 
prostych reguł uczestnictwa 
w loterii. Wystarczy kupić 
nawozy Grupy Azoty, zareje-
strować dokument i czekać na 
wygraną. Wyniki potwierdzają 
również, że z roku na rok coraz 
większa liczba rolników wybie-
ra nawozy z logiem polskiego 
producenta Grupy Azoty, kon-
sekwentnie działając zgodnie 
z hasłem „dobre, bo polskie”. 
Dziękuję za Państwa decyzje 
zakupowe i gratuluję zwycięz-
cy loterii oraz wszystkim lau-
reatom – powiedział Tomasz 
Hryniewicz.

Najwięcej zgłoszeń do lote-
rii wpłynęło z województw: 
lubelskiego, mazowieckiego, 
łódzkiego i wielkopolskiego.

Polski Związek Narciar-
ski współpracuje z Grupą 
Azoty już od 11 lat. To czas, 

w którym nasi sportowcy mogą 
zawsze liczyć na wsparcie Gru-
py na każdym z etapów swojej 
kariery. Doskonale zdajemy 
sobie sprawę, że wsparcie nie 
byłoby możliwe bez polskich 
rolników, którzy kupują nawo-
zy Grupy Azoty i mają swój 
duży udział w sukcesach na-
szych zawodników – powie-
dział Adam Małysz.

Losowanie nagrody głównej 
odbyło się 4 maja br. Laure-
at loterii zakupił Pulan® za 
kwotę niewiele ponad 5 tys. zł 
w Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Pępowie.

Do loterii zgłosił 5 dowodów 
zakupu nawozów.

W swoim gospodarstwie 
oprócz małego psującego się 
ciągnika mam też jeden więk-
szy, ale już od dłuższego czasu 
myślałem o zakupie ciągnika, 
do którego będzie mógł być 
podpięty rozsiewacz lub np. 
opryskiwacz. Ten, który wy-
grałem w loterii bardzo dobrze 
się sprawdzi do tego zadania. 
Zwycięstwo w loterii organi-
zowanej przez Grupę Azoty 
potwierdza, że warto wybierać 
polskie nawozy – już nie tylko 
ze względu na sprawdzoną, 
najwyższą jakość – mówi Pan 
Eugeniusz, zwycięzca loterii.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

5. edycja loterii rozstrzygnięta!

Dramiński S.A. w nowej siedzibie

Olsztyńska firma produku-
jąca urządzenia elektronicz-
ne dla weterynarii, medycyny 
i rolnictwa przeprowadziła 
się w czerwcu do nowego 
budynku w podolsztyńskim 
Sząbruku.

W budynku o powierzchni 
3 tys. m² mieszczą się dwie 
hale - magazynowa i produk-
cyjna oraz socjalna z dużą 
jadalnią, szatniami i prysz-
nicami dla pracowników.

W przestrzeni produkcyj-
nej zainstalowano nowoczesne 
urządzenia, takie jak japoń-
ska piła do cięcia ceramiki 
i japońska szlifierka, myjka 
ciśnieniowa, frezarki CNC 
oraz tokarki.

W nowej sali konferencyjnej 
będą się odbywać szkolenia 
z zakresu obsługi, serwisu oraz 
skutecznej sprzedaży dla blisko 
40 międzynarodowych part-
nerów biznesowych.

Przedsiębiorstwo powsta-
ło w 1987 roku w Olsztynie 
i początkowo konstruowało 
wykrywacze rui dla hodowców 
lisów, krów i owiec, a później 
produkty wspierające hodowlę 
zwierząt, takie jak detektory 
mastitis i wilgotnościomierze 
do zbóż.

Przełomowym wydarzeniem 
było rozpoczęcie produkcji 
przenośnych aparatów USG 
z ekranem ciekłokrystalicznym 

Dramiński LCD Scanner 
w 2001 roku. Obecnie fir-
ma produkuje weterynaryj-
ne ultrasonografy z ekranem 
dotykowym ważące zaledwie 
1 kg oraz aparaty USG dla me-
dycyny, jak modele Fast, Der-
maMed oraz Blue. Rozwija też 
długofalowy projekt konstruk-
cji urządzenia wspierającego 
diagnostykę mammograficzną 
piersi z wykorzystaniem tech-
nologii ultradźwięków.

Dramiński S.A. dystrybu-
uje rozwiązania elektroniczne 
dla rolnictwa oraz przeno-
śne ultrasonografy do ponad 
130 państw na całym świe-
cie. Produkowane urządzenia 
medyczne posiadają certyfi-
katy jakości ISO 9001 oraz 
ISO 13485.

Źródło: Dramiński SA
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Teraz w Warmińskiej Dolinie Krzemowej.

Od lewej: Przedstawiciel firmy John Deere Polska, Adam 
Małysz Prezes PZN, Zwyciezca Loterii, Tomasz Hryniewicz 
Wiceprezes Grupy Azoty
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Bayer realizuje cele zrównoważonego rozwoju

– […] Bardziej niż kiedy-
kolwiek musimy wdrażać 
zrównoważone praktyki, wyko-
rzystując rozwiązania oparte na 
nauce – mówi Antoine Bernet, 
szef Crop Science w Bayer na 
Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy 
i Słowację.[…]

Praktyki rolnictwa zrów-
noważonego to oś długolet-
niej kampanii edukacyjnej 
firmy Bayer, adresowanej do 
rolników.

Kometa
Program lojalnościowy 

z ponad 18.-letnią historią
Zasady programu Kometa są 

proste. Każdy zakup produktów 

Bayer (środków ochrony roślin 
i nasion) zostaje przeliczony na 
punkty, które mogą być wymie-
nione na atrakcyjne nagrody. 
1 punkt zdobyty w programie 
stanowi równowartość 1 zło-
tego nagrody. Członkowie 
programu mogą wybierać z sze-
rokiej grupy środków ochrony 
roślin, kart podarunkowych 
oraz doładowywanej karty 
przedpłaconej akceptowanej 
w tysiącach sklepów. Co więcej, 
uczestnicy uzyskują dostęp do 
specjalnych akcji promocyjnych 
dostępnych tylko dla członków 
programu. W 2022 roku na-
siona rzepaku Dekalb będą 

premiowane 50 punktami za 
każdy worek z palety ogólnej 
oraz 3 punktami za każdy wo-
rek pozostałych odmian.

Jak przystąpić do programu? 
Wystarczy dokonać zakupu 
produktów Bayer za przynaj-
mniej 10 tys. zł i postępować 
zgodnie z instrukcją opisaną 
na stronie programkometa.pl

FieldView Yield Kit
Rozwiązanie cyfrowe dla 

zrównoważonego rolnictwa 
odpowiednie dla każdego 
kombajnu

Bayer udostępnia polskim 
rolnikom zestaw do mapowania 
plonów FieldView Yield Kit. 

Każdy kombajn wyposażony 
w ten zestaw – niezależnie 
od roku produkcji, marki lub 
modelu – wykona mapowanie 
plonów w czasie rzeczywistym, 
a wyniki zostaną bezprzewo-
dowo zapisane na platformie 
FieldView. W skład zesta-
wu wchodzi odbiornik GPS, 
optyczne czujniki mierzące 
wielkość i wilgotność plonu 
oraz przewody i rozdzielacze 
kablowe, niezbędne do pod-
łączenia anteny GPS i czujni-
ków z rejestratorem danych 
FieldView Drive. Jak to wyglą-
da w praktyce? Obejrzyj rela-
cje użytkowników na kanale 

YouTube BayerCropScience 
oznaczone #cyfrowyrolnik.

Kompleksowe wsparcie Bay-
er na rzecz rolnictwa zrówno-
ważonego - podsumowanie

Wprowadzenie w gospo-
darstwie praktyk rolnictwa 
zrównoważonego wydaje się 
pracochłonne i kosztochłon-
ne. Tymczasem najprostsze de-
cyzje i wybory, które kierują 
gospodarstwo ku rolnictwu 
zrównoważonemu, to decyzje 
zakupowe. Wybrane produk-
ty Bayer szczególnie wspierają 
rolnictwo zrównoważone – np. 
nowe odmiany roślin czy wspo-
mniane rozwiązanie FieldView, 

przeznaczone do podniesienia 
wydajności upraw i zmniejsze-
nia nakładów.

Wiodącym tematem inicjaty-
wy „Grunt to Zrównoważenie“ 
w 2022 roku jest zrównoważo-
na ochrona roślin: dostosowy-
wanie zabiegów ochrony roślin 
do uproszczeń uprawowych 
oraz zapobieganie odporności.

Dalsze informacje na stro-
nie: https://www.agro.bay-
er.com.pl/dla-rolnictwa/
grunt-to-bezpieczenstwo

Źródło: Omega Communication, 
Aleksandra Stasiak

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rozwiązania wspierające rolnictwo zrównoważone.

CIECH Sarzyna umacnia się na polskim rynku

CIECH Sarzyna, najwięk-
szy polski producent środków 
ochrony roślin, nadal notuje 
bardzo dobrą passę na ro-
dzimym rynku. W I kw. br. 
udział rynkowy Spółki wzrósł 
o 2 pp. do 7,8 proc., wobec 
5,8 proc. rok wcześniej. W seg-
mencie ochrony zbóż zbliża 
się do 10 proc., a więc bli-
sko dwukrotnie więcej niż 
w 2020 roku. Jednocześnie 
w jednym z kluczowych ob-
szarów rynku – produktów 

opartych na glifosacie, naj-
popularniejszej substancji 
aktywnej stosowanej w rol-
nictwie – istnieją przesłan-
ki do utrzymania lub nawet 
wzrostu cen środków, wsku-
tek drożejących surowców 
na rynku chińskim, a także 
za sprawą wysokich kosztów 
transportu. W tej sytuacji prze-
waga konkurencyjna Halveti-
ca – innowacyjnego produktu 
CIECH Sarzyna bazującego 
na glifosacie – czyli wysoka 

skuteczność przy mniejszej 
ilości substancji aktywnej, 
zyskuje na znaczeniu.

Według danych PAMS war-
tość polskiego rynku środ-
ków ochrony roślin wzrosła 
w pierwszym kwartale br. 
o 18 proc., tymczasem wartość 
sprzedaży generowanej przez 
CIECH Sarzyna zwiększyła się 
o 58 proc.

Obecnie spółka zajmuje pią-
te miejsce na polskim rynku 
(spośród monitorowanych 
przez PAMS 10 największych 
producentów środków ochrony 
roślin na krajowym rynku).

W ostatnich miesiącach 
spółka z Nowej Sarzyny umoc-
niła swoją pozycję również na 
rynku preparatów opartych 
o glifosat – najbardziej po-
wszechną substancję czynną 
stosowaną w rolnictwie. Tak-
że w tym segmencie CIECH 

rósł w I kw. br. szybciej niż 
rynek. Aktualnie polska fir-
ma zajmuje pierwsze miejsce 
w tym segmencie – tak dobry 
wynik to m.in. sukces nowej 
marki CIECH – Halvetic, która 
odpowiada za ponad połowę 
sprzedaży produktów CIECH 
wykorzystujących tę substan-
cję czynną. Halvetic to nowy 
herbicyd na bazie glifosatu, 
oparty o innowacyjną i opaten-
towaną technologię („Better 
Glyphosate Technology®”), 
pozwalającą na utrzymanie 
dotychczasowej skuteczności 
substancji aktywnej przy ob-
niżeniu jej dawki na hektar 
o połowę, w porównaniu do 
istniejących standardów.

- Kluczowa cecha nasze-
go nowego produktu, czyli 
mniejsza ilość substancji ak-
tywnej dzięki zastosowaniu 
innowacyjnej technologii 

BGT, gwarantującej wysoką 
skuteczność, może okazać się 
kluczowa w obliczu sytuacji 
w Chinach, które są jednym 
z głównych producentów kwa-
su glifosatowego, wykorzysty-
wanego w produkcji. Widzimy 
tam relatywnie niskie zapasy 
tego surowca oraz drożejące 
inne składniki niezbędne do 
produkcji środków opartych 
o glifosat, a także zapowie-
dzi przerw technologicznych 
u niektórych producentów. To 
będzie miało wpływ na ceny 
w kolejnych miesiącach. Tym-
czasem my jesteśmy w stanie 
wyprodukować relatywnie 
więcej produktu przy mniej-
szych ilościach dostępnej 
substancji aktywnej w porów-
naniu do innych produktów 
obecnych na rynku – mówi 
Wojciech Babski, Prezes Za-
rządu CIECH Sarzyna i szef 

biznesu AGRO Grupy CIECH.
Mocna pozycja CIECH 

Sarzyna w tej kategorii pro-
duktów przyczyniła się do dy-
namicznego wzrostu udziału 
spółki w segmencie herbicy-
dów zbożowych – podwo-
jenia go w porównaniu do 
roku 2020.

Jednocześnie w I kw. br. 
spółka rozwijała sprzedaż 
m.in. w obszarze regulatorów 
wzrostu (wzrost o 188 proc. 
w ujęciu rocznym) i fungi-
cydów stosowanych wiosną 
w rzepaku (wzrost o 112 proc.). 
Wraz z rosnącym areałem 
upraw kukurydzy, skuteczna 
sprzedaż herbicydów wywin-
dowała CIECH Sarzyna na 
trzecią pozycję na tym rynku.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Halvetic skutecznym rozwiązaniem.
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Kukurydza cukrowa

Pochodzenie kukurydzy
Kukurydza (Zea mays L.) to 

zboże pochodzące z Meksyku. 
Powszechnie uważa się, że to 
słoneczne warzywo wywodzi 
się z Ameryki Łacińskiej, choć 
okoliczności jego powstania 
nadal nie są do końca wyja-
śnione. Badania wykazują, że 
kukurydza była uprawiana na 
terenie Meksyku już 9000 lat 
temu. Aztekowie uważali ją za 
roślinę świętą i traktowano ją 
jak obiekt kultu. Według nie-
których źródeł warzywo to zna-
no już w starożytnym Rzymie, 
niemniej jednak w świadomości 
masowej dominuje pogląd, że 
zawędrowało ono do Europy 
dzięki wyprawom Krzysztofa 
Kolumba. Kiedy dotarł on w XV 
wieku na tereny zamieszkane 
przez Indian, zastał rozległe 
uprawy kukurydzy, obejmują-
ce teren od dzisiejszej Kanady 
do Patagonii. Kolumb nazwał 
tą niezwykłą roślinę „mais”, 
od oryginalnego indiańskiego 
określenia „machiz”. Wkrótce 
niewielkie jej ilości przetranspor-
towano do Hiszpanii. Jednym 
z dowodów na to, że była ona 
wtedy znana Europejczykom jest 
szkic z wizerunkiem tej rośli-
ny zamieszczony w Zielniku 
Leonarda Fuchsa z 1542 roku. 

Na początku XVI wieku 
mieszkańcy Portugalii drogą 
handlu, dostarczali kukurydzę 
do Afryki i do Indii, skąd trafiła 
do Turcji, Rosji, Gruzji i Węgier, 
a stamtąd - na przełomie XVII 
i XVIII wieku - do Polski. Polska 
nazwa „kukurydza” prawdopo-
dobnie pochodzi od węgierskie-
go słowa „kukuruc”.

Kukurydza cukrowa
Kukurydza cukrowa (Zea 

mays L. var. Saccharatta) to 
odmiana botaniczna kukury-
dzy zwyczajnej. Nazywana jest 
również kukurydzą słodką. Jest 
ona zaliczana do 8 najważniej-
szych warzyw na świecie. Należy 

do grupy odmian uprawnych 
kukurydzy zwyczajnej.

Kukurydza cukrowa to roślina 
jednoroczna o pokroju wznie-
sionym, osiągająca wysokość 
nawet do 2,5 m (w zależności od 
odmiany). Wytwarza szerokie, 
skrętoległe liście. Kwiaty męskie 
mają postać wiech osadzonych 
na szczytach źdźbeł, żeńskie zaś 
tworzą żółte kolby, okryte po-
chwami liściowymi.

Owocem kukurydzy jest 
różnobarwny ziarniak zebra-
ny w kolby. Masa jednej kolby 
może dochodzić do 0,5 kg.

Różnorodność odmian ku-
kurydzy cukrowej

Odmiany kukurydzy cukro-
wej można podzielić na trzy 
typy, pod względem zawartości 
cukrów w świeżej masie ziarna:
• odmiany słodkie typu Su 

(sugary): 4-6% zawartości 
cukrów, posiadają bogaty 
smak, najlepiej smakują 
tego dnia, którego były 
zebrane

• odmiany o podwyższonej 
zawartości cukru, typu 
Se (sugar enhancement): 
6-8% zawartości cukrów, 
Odmiany te mają zmodyfi-
kowany gen odpowiadają-
cy za odpowiedni poziom 
cukru w ziarnie i właściwy 
smak, a utrata cukru jest 
wolniejsza niż u su, popra-
wiona jest także delikatność. 
Dłużej utrzymują smak

• odmiany supersłodkie 
typu sh2 (shrunken 2): 
8-12% i powyżej zawarto-
ści cukrów, posiadają gen 
shrunken, który zwiększa 
zawartość cukrów prostych 
oraz powoduje wolniejszą 
zamianę na skrobię, rów-
nież dłuższe utrzymywanie 
smakowitości ziarniaków
W uprawie dla przemysłu 

przetwórczego największe zna-
czenie ma masa uzyskiwanego 
surowca, natomiast w przypadku 
uprawy do bezpośredniej kon-
sumpcji duże znaczenie ma, 
oprócz jak największego udziału 
kolb całkowicie zaziarnionych, 
ich długość i dorodność.

W przetwórstwie używane są 
głównie odmiany supersłodkie 
i w mniejszym zakresie słodkie, 
a w produkcji na świeży rynek 
odmiany supersłodkie. Zarów-
no na świeży rynek jak i do 

przetwórstwa akceptowane są 
wyłącznie odmiany o żółtym za-
barwieniu ziarna. Odmiany tzw. 
bicolor oraz o ziarnie białym, 
charakteryzujące się wyjątko-
wym smakiem, są przedmiotem 
produkcji amatorskiej.

Uprawa kukurydzy cukrowej 
w Polsce

Mimo że „złoto Indian” wy-
wodzi się ze strefy podzwrotni-
kowej - bardzo dobrze adaptuje 
się w klimacie umiarkowanym.

W Polsce kukurydza cukro-
wa uprawiana jest na areale 
12000 ha, z tendencją wzro-
stową. Roczna produkcja kolb 
wynosi średnio ok. 100000 t. 
Średni plon kolb wynosi ok. 
15 t/ha, a uzysk ziarna z kolb 
powinien osiągać 8 ton. Najbar-
dziej urodzajny pod tym wzglę-
dem był rok 2016, w którym 
skupiono 126800 t kolb. Ok. 
80-85% uprawianej w Polsce 
kukurydzy cukrowej, przezna-
czonej jest na potrzeby prze-
twórstwa (głównie produkcja 
kukurydzy w puszkach), a reszta 
do bezpośredniego spożycia (go-
towania, grillowania).

Kukurydza cukrowa wymaga 
gleby żyznej, o dobrej strukturze, 
zasobnej w składniki pokarmo-
we i próchnicę. Na takich gle-
bach, szybko nagrzewających 
się, o dużej chłonności wody, 
można spodziewać się wyso-
kich plonów. Siew kukurydzy 
cukrowej wykonuje się w na-
grzaną glebę, od II/III dekady 
kwietnia do I dekady czerwca. 
Do wczesnego siewu zaleca się 
gleby lekkie, łatwo nagrzewające 
się. Najlepiej rośnie na glebach 
o neutralnym pH 6–7,5. Uprawa 
kukurydzy cukrowej może na-
stępować po każdej innej upra-
wie, pod warunkiem starannego 
przygotowania gleby. Może być 
też uprawiana na tych samych 
polach przez kilka lat, jednak 
w monokulturze znacząco wzra-
sta zagrożenie związane z presją 
chorób, szkodników i chwastów.

Do niedawna jednym z czyn-
ników ograniczających uprawę 
kukurydzy cukrowej w Polsce 
był brak jej wartościowych od-
mian. Obserwowany obecnie 
duży postęp hodowlany w ku-
kurydzy cukrowej wyraża się 
obecnością na rynku znacznej 
ilości nowych odmian mieszań-
cowych o wysokich wartościach 

gospodarczych. Charakteryzu-
ją się one dużą odpornością na 
choroby i szkodniki, zróżnicowa-
ną wczesnością oraz wysokimi 
plonami i dobrą jakością ziar-
niaków, zarówno do bezpośred-
niego spożycia, jak również dla 
przemysłu owocowo-warzywne-
go. Producenci mają do wyboru 
cały szereg odmian. różniących 
się długością okresu wegetacji, 
zawartością cukru oraz przydat-
nością do różnych kierunków 
użytkowania.

Zbiór cukrowej kukurydzy 
przypada na sierpień i wrze-
sień. Kolby zbiera się etapami 
– w miarę dojrzewania. Idealne 
ziarna odmiany żółtej powin-
ny mieć barwę kanarkową oraz 
być miękkie i soczyste w smaku. 
W przypadku odmiany białej 
– wzorcowy jest perłowy kolor 
nasion i słodki smak.

Wartość odżywcza kukury-
dzy cukrowej

Kukurydza cukrowa to 
przede wszystkim bogate źró-
dło witamin i składników od-
żywczych. Ziarno kukurydzy 
zawiera: witaminę C, kwas fo-
liowy i niacynę, witaminę A, D, 
E i L oraz witaminy z grupy B. 
Ziarna kukurydzy składają się 
w 70 proc. z węglowodanów, 
15 proc. z białka i 8 proc. z tłusz-
czu. W kukurydzy znajdziemy 
również magnez, wapń, selen, 
cynk, potas, żelazo, miedź oraz 
fosfor i jod. Swój żółty kolor za-
wdzięcza karotenoidom, takim 
jak zeaksantyna i luteina.

Kukurydza jest dość kalorycz-
na, w 100 g znajdziemy 110 kcal. 
W związku z tym nie jest pole-
cana osobom na diecie. Obecnie 
popularność kukurydzy wzrasta 
ze względu na brak glutenu w ziar-
nach. Dzięki zawartości witaminy 
E odżywia i nawilża skórę, a z ko-
lei beta-karoten zapewnia jej zdro-
wy, brzoskwiniowy odcień.

Kukurydza cukrowa jest 
cennym źródłem błonnika, 
w 100 g ziaren znajdziemy 2 g 
błonnika. Co więcej, jest on nie-
rozpuszczalny, czyli nie ulega 
trawieniu przez soki trawienne. 
Dzięki temu działa oczyszczająco 
na jelita, a także chroni przed 
zaparciami. W połączeniu ze 
złożonymi węglowodanami 
obecnymi w kukurydzy błonnik 
pomaga regulować poziom cu-
kru we krwi. Jednak roślina ta, 
podobnie jak ryż czy ziemniaki, 
ma wysoki indeks glikemiczny, 
co powoduje, że osoby chore na 
cukrzycę powinny ograniczyć jej 
spożycie do minimum.

Kukurydza nazywana jest 
również „warzywem młodości” 
z powodu wysokiej zawartości 
przeciwutleniaczy, takich jak ze-
aksantyna i luteina. Chronią one 
wzrok i zmniejszają ryzyko wy-
stąpienia zwyrodnienia plamki 
żółtej. Ze względu na zawartość 
luteiny, kukurydza jest polecana 
nie tylko osobom uskarżającym 
się na pogarszanie wzroku, ale 
także kobietom w ciąży.

Zawarte w kukurydzy właści-
wości wpływają na odpowiedni 
rozwój płodu, a u kobiet niebę-
dących w ciąży - na owulację. 
Z uwagi na zwartość selenu, 
właściwości kukurydzy można 
wykorzystać jako wspomaga-
nie terapii antynowotworowej. 
Dobra jest też dla osób, które 
zmagają się z chorobami nerek. 
Żółte ziarna wspomagają także 

pracę wątroby i pomagają usu-
wać z organizmu złogi nagro-
madzonego cholesterolu.

Wykorzystanie kulinarne 
kukurydzy cukrowej

Ziarno kukurydzy cukrowej ma 
szerokie zastosowanie w kuchni 
krajów afrykańskich oraz pół-
nocno- i południowo amerykań-
skich. W USA kukurydza cukrowa 
określana jest mianem „warzy-
wa narodowego”, a jej spożycie 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
przekracza 12kg rocznie. W Polsce 
statystyczny mieszkaniec spożywa 
ok. 0,5 kg kukurydzy cukrowej 
rocznie. Kukurydza cukrowa 
obecna jest również w wielu 
daniach kuchni meksykańskiej, 
np. Chili con carne, Enchiladas. 
Również w krajach europejskich, 
kukurydza cukrowa jest wykorzy-
stywana jako składnik sałatek, 
zup, placków warzywnych. Żółte 
ziarna kukurydzy cukrowej dodają 
koloru oraz smaku wielu potra-
wom. Zdaniem wielu smakoszy, 
najprostszy sposób to ugotowanie 
kolb w wodzie z dodatkiem soli 
i oleju, a następnie podanie z dużą 
ilością masła. Kolby kukurydzy 
cukrowej nadają się również do 
grillowania.

Mgr inż. Monika Żurek
IHAR-PIB Radzików

Publikacja w ramach programu 
promocyjnego Polskiego Związku 

Producentów Kukurydzy: 
„Złoty smak kukurydzy”.
Sfinansowano ze środków 

Funduszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych.

Nietypowe warzywo na naszych stołach – kilka słów o wartości odżywczej, uprawie, 
wykorzystaniu i różnorodności kukurydzy cukrowej.

Publikacja w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy: „Złoty smak kukurydzy”.
Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.
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Zróżnicowanie doboru odmian

Ceny kontraktacji nasion 
z tegorocznych zbiorów są na-
wet dwukrotnie wyższe niż 
rok temu. Po ostatnim lek-
kim spadku notowań, ceny 
rzepaku na giełdzie MATIF 
utrzymują się na poziomie 
około 800 €/t. Z informatora 
umów terminowych na zbiór 
2022 opracowanego w maju 
br. przez KZPRiRB  wynika, 
że poszczególnie podmioty 
oferują za tonę surowca od 
3330 zł do 3850 zł.

Dane GUS potwierdza-
ją, iż areał uprawy rzepaku 
ozimego wciąż się zwiększa. 
Z najświeższych informacji 
ARiMR wynika, iż w tym 
roku przekroczył milion hekta-
rów – wynosi 1,014 mln (dane 
z wniosków o przyznanie płat-
ności bezpośrednich).

Chęć inwestowania w od-
miany ozime stale rośnie, choć 
możliwości zwiększania are-
ału są ograniczone. Teoretycz-
nie może wzrosnąć najwyżej 
o kilkanaście procent, bowiem 
jakość polskich gleb limituje 
możliwość uprawy tej rośliny. 
Pomału zbliżamy się do górnej 
granicy powierzchni uprawy 
rzepaku w naszym kraju, która 
przez ekspertów szacowana 
jest na 1,1- 1,2 mln ha.

W większości małych go-
spodarstw nie stosuje się 
dywersyfikacji wyboru od-
mian. W tych średniej wiel-
kości na ogół uprawiana jest 
jedna, bądź dwie. Właściciele 
wielohektarowych plantacji 
wybierają kilka odmian. Na 
ogół decydują się na uprawę 
tych, które sprawdziły się 

w poprzednich sezonach – 
zapewniają stabilność oraz 
powtarzalność plonowania. 
Z uwagi na zagwarantowanie 
płynnego zbioru, wybierają 
odmiany o różnym okresie doj-
rzewania. Na mniejszym areale 
przeważnie testują „nowości”. 
Sprawdzają czy rekomendo-
wana przez hodowcę odmia-
na cechuje się odpowiednim, 
potwierdzonym w procesie re-
jestracji potencjałem.

Pamiętajmy, iż warto do-
stosować konkretną odmianę 
do warunków siedliskowych 
pola. Lepsze stanowiska nale-
żałoby przeznaczyć pod nowe 
odmiany o wysokiej plenno-
ści. Z kolei pola cechujące się 
większą zmiennością glebową 
wykorzystać pod uprawę tych 
sprawdzonych, o stabilnym 
w wieloleciu poziomie plono-
wania. Nawet w mniejszych 
gospodarstwach warto wybie-
rać więcej niż jedną odmianę.

Sukces uprawy rzepaku to 
wypadkowa wielu czynników. 
Na rentowność produkcji 
wpływa przebieg warunków 
pogodowych, staranna agro-
technika oraz dobrze dobrana 
odmiana. Stosowanie efek-
tywnych technologii uprawy 
z wykorzystaniem skutecznie 
działających nawozów i środ-
ków ochrony oraz z użyciem 
nowoczesnego sprzętu nie 
przyniesie wymiernych efek-
tów jeśli do produkcji wy-
bierzemy nieodpowiednie 
nasiona. Firmy hodowlane 
stale dostarczają na rynek 
nowe rozwiązania zwięk-
szające wydajność odmian, 

co bezpośrednio przekłada 
się na optymalizację budo-
wanego przez rośliny plonu. 
Nowo zarejestrowane mie-
szańce plonują nawet o kil-
kanaście procent wyżej niż 
te wzorcowe. Przy obecnych 
cenach skupu, ta zwyżka to do-
datkowy zysk rekompensujący 
chociażby zakup najwyższej 
jakości, zaprawionego fungi-
cydem i insektycydem, mate-
riału siewnego. Dlatego warto 
przeznaczyć część powierzch-
ni pod zasiewy topowych hy-
brydowych odmian. Przed 
dokonaniem zakupu można 
skorzystać z rekomendacji 
COBORU i wybrać te najwyżej 
plonujące w naszym regionie. 
To słuszny klucz, gdyż wysoki 
plon zapewni satysfakcjonują-
cą rentowność. Jednak trzeba 
pamiętać, by na mniej zasob-
nych stanowiskach nie prze-
prowadzać eksperymentów. 
Do uprawy wybierać spraw-
dzone, a przede wszystkim 
stabilnie i wiernie plonujące 
odmiany. Cechuje je duża ela-
styczność, dobrze radzą sobie 
w uprawie na różnych typach 
gleb. Przykładem jest upra-
wiana z powodzeniem przez 
polskich rolników od kilku lat 
DK Exima. Doskonale radzi 
sobie z różnymi warunkami 
atmosferycznymi w trakcie we-
getacji, a przede wszystkim 
wykazuje wysoką tolerancję 
na niekorzystne zimowe wa-
runki. Wyróżnia się dużym 
wigorem jesiennym, ale nie ma 
tendencji do elongacji. Szybko 
wznawia wegetację, szybko też 
zakwita, co ma niebagatelne 

znaczenie przy wiosennych 
deficytach wody w glebie. 
„Ucieka” przed suszą, prędko 
przechodzi z fazy wegetatyw-
nej w generatywną. Może być 
uprawiana na różnych stano-
wiskach glebowych. Jej atutem 
jest bardzo dobra zdrowotność. 
Wysoka zawartość tłuszczu 
w nasionach znacznie pod-
nosi cenę za uzyskane plony, 
a doskonała odporność na pę-
kanie łuszczyn i osypywanie 
się nasion zabezpiecza plon 
nawet przy opóźnionym ter-
minie zbioru.

Rok 2022 zapowiada się bar-
dzo korzystnie dla producen-
tów rzepaku. Ceny, najwyższe 
w historii, zapewniają spore 
zyski i zainteresowanie tą upra-
wą. Dobra koniunktura sprzyja 
rozwojowi rynku rzepaku.

Przed wyborem kwalifikatu 
pod tegoroczne zasiewy warto 
przeanalizować doświadczenia 
COBORU i wybrać do uprawy 
najlepiej plonujące odmiany. 
Nie można jednak zapominać 
o dostosowaniu odmian do wa-
runków siedliskowych gospo-
darstwa. Na glebach gorszej 
jakości należy uprawiać odmia-
ny, które zdążyły potwierdzić 
stabilność oraz wierność plono-
wania na przestrzeni kilku lat. 
Takie postępowanie jest dodat-
kowym zabezpieczeniem nasze-
go przedsięwzięcia. Pamiętajmy 
o konieczności dywersyfikacji 
odmian. Zmniejsza to ryzyko 
niepowodzenia uprawy.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zainteresowanie uprawą rzepaku jest duże.

Przedwschodowe herbicydy 
pod rzepak ozimy

Do przedwschodowego od-
chwaszczania rzepaku ozime-
go, wystarczy wilgotna gleba 
i znajomość występujących ga-
tunków chwastów…. A resztę 
zapewni wielka szóstka!

Wielka szóstka to takie s.cz., 
jak: napropamid, petoksamid, 
chlomazon, dimetachlor, chi-
nomerak, metazachlor, które 
można stosować pojedynczo 
czy też w gotowych, fabrycznie 
sporządzonych, dwu lub trój-
składnikowych mieszaninach.

Bezpośrednio przed siewem 
rzepaku ozimego

Napropamid (np. Baristo 
500 SC, Colzamid, Devrinol 
450 SC, Inventor 500 SC, Wi-
cher 500 SC). Herbicydy za-
wierające napropamid należy 
stosować w zalecanej dawce 
2,4-3,0 l/ha, dzięki temu sku-
tecznie ograniczymy chwast-
nicę jednostronną i wiechlinę 
roczną oraz gwiazdnicę pospo-
litą, iglicę pospolitą, marunę 
bezwonną, pokrzywę żegawkę, 
rumian polny, rumianek po-
spolity, tasznika pospolitego, 
starca zwyczajnego, rdestówkę 
powojowatą, rdest plamisty, 

szarłat szorstki, żółtlicę drob-
nokwiatową, komosę białą, 
gorczycę polną, rzodkiew 
świrzepę.

Do kilku dni po siewie rze-
paku ozimego

Termin aplikacji – bezpo-
średnio po siewie, jednak nie 
później niż do 3 dni.

Petoksamid (np. Koban 
600 EC). Herbicyd ten nale-
ży stosować na starannie (bez 
grud) uprawioną i wilgotną gle-
bę. Można go aplikować jedy-
nie raz w sezonie w dawce 2,0 l/
ha., która skutecznie ograniczy 

miotłę zbożową, gwiazdnicę 
pospolitą, jasnotę purpurową, 
jasnotę różową, komosę białą, 
marunę bezwonną, rumianek 
pospolity, szarłat szorstki oraz 
przetacznika perskiego.

Termin aplikacji – bezpo-
średnio po siewie, jednak nie 
później niż do 5 dni.

Chlomazon (np. Angelus 
360 CS, Boa 480 EC, Boa 

Wyeliminować chwasty na starcie.
dr inż. Tomasz R. Sekutowski 

IUNG - PIB w Puławach 
Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

c.d. art. na str. 6
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360 CS, Boa Pro 480 EC, 
Brasiherb 480 EC, Clomazon 
480 EC, Chlomazon 360 CS, 
Clematis 480 EC, Climb, 
Clomate 360 CS, Clomaz 
36 SC, Clozone, Comandor 
480 EC, Command 360 CS, 
Command 480 EC, Comodo 
480 EC, Efector 360 CS, Evea 
360 CS, Hadar 360 CS, Kalif 
360 CS, Kalif 480 EC, Kilof 
480 EC, Koncept 360 CS, Li-
beccio 360 CS, Marqis 360 CS, 
Prize, Reactor 480 EC, Re-
actor 360 CS, Reactor Plus 
480 EC, Szabla 480 EC, Szpada 
480 EC, Upstage) Herbicydy 
te zaleca się stosować, rów-
nież na starannie (bez grud) 
uprawioną i wilgotną glebę. 
Należy je aplikować w dawce 
0,25-0,33 l/ha, która to sku-
tecznie ograniczy chwastnicę 
jednostronną, przytulię czep-
ną, poziewnika szorstkiego, 
gwiazdnicę pospolitą, komosę 
białą, jasnotę różową, jasnotę 
purpurową, marunę bezwon-
ną, szarłat szorstki, bodziszka 
drobnego, tasznika pospolite-
go i tobołki polne.

Gotowe mieszaniny są 
mniej zawodne!

Większość herbicydów 
doglebowych to fabrycznie 
gotowe mieszaniny, dwóch 
lub trzech s.cz.. Taka kombi-
nacja, daje efekt synergii, co 
bez wątpienia poszerza spek-
trum zwalczania różnych ga-
tunków chwastów. Pamiętajmy 
o ważnej zasadzie, a mianowi-
cie mieszaniny dwuskładniko-
we należy stosować na polach, 
na których występuje jeden lub 
dwa gatunki dominujące, a po-
zostałe zachwaszczenie to tzw. 
chwasty towarzyszące. Nato-
miast mieszaniny trójskład-
nikowe zaleca się stosować 
na plantacjach o nieznanym 
i trudnym do przewidzenia 
składzie gatunkowym lub na 
polach o bardzo silnym i zróż-
nicowanym zachwaszczeniu.

Mieszaniny 
dwuskładnikowe

Termin aplikacji – bezpo-
średnio po siewie, jednak nie 
później niż do 3 dni:
• chlomazon + petoksamid 

(np. Julius 424 EC, Nero 
424 EC), można stosować 

w dawce 2,5-3,0 l/ha, na sta-
rannie uprawioną (bez grud) 
glebę. Chwasty wrażliwe to: 
miotła zbożowa, wiechlina 
roczna, tasznik pospolity, 
przytulia czepna, jasnota bia-
ła, jasnota różowa, maruna 
bezwonna, rumianek pospo-
lity, rumian polny, niezapo-
minajka polna, gwiazdnica 
pospolita, tobołki polne, 
przetacznik perski;

• chlomazon + metazachlor 
(np. Circuit CS, Kalif Mega 
283 ZC, Kumak 283 SE, 
Nimbus 283 SE), należy sto-
sować je w dawce 2,5-3,0 l/
ha, na starannie uprawioną 
glebę. Chwasty wrażliwe to: 
miotła zbożowa, chaber bła-
watek, gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, komo-
sa biała, mak polny, maru-
na bezwonna, przetacznik 
perski, przytulia czepna, 
rumianek pospolity, stulisz 
lekarski, tasznik pospolity, 
tobołki polne.
Termin aplikacji – bezpo-

średnio po siewie, jednak nie 
później niż do 5 dni:
• chinomerak + napropamid 

(np. Brando), należy stoso-
wać w dawce 1,5-2,5 l/ha, 
na starannie uprawioną (bez 
grud) glebę. Chwasty wraż-
liwe to: wiechlina roczna, 
mak polny, maruna bez-
wonna, przytulia czepna;

• chlomazon + napropa-
mid (np. Altiplano Dam, 
Colzamid Top, Command 
Top 375 CS, DevrinolTop 
375 CS). Preparaty te można 
stosować w dawce 3,0 kg/ha 
lub 2,75-3,0 l/ha, na staran-
nie uprawioną (bez grud) gle-
bę. Skutecznie ograniczają: 
miotłę zbożową, gwiazdnicę 
pospolitą, jasnotę różową, 
jasnotę purpurową, komosę 
białą, mak polny, marunę 
bezwonną, mlecz zwyczaj-
ny, ostróżeczkę polną, stuli-
chę psią, tasznik pospolity, 
przytulię czepną, rumianek 
pospolity, rumian polny.
Termin aplikacji – bezpo-

średnio po siewie, jednak nie 
później niż do 7-9 dni:
• dimetachlor + chlomazon 

(np. Brasan 540 EC), może 
być aplikowany bezpośred-
nio na powierzchnię gleby 

w dawce 2,0 l/ha. Zwalcza 
takie chwasty jak: chwast-
nica jednostronna, miotła 
zbożowa, wiechlina roczna, 
bodziszek polny, gwiazdnica 
pospolita, jasnoty, komosa 
biała, maruna bezwonna, 
mlecz zwyczajny, mlecz kol-
czasty, przetacznik perski, 
przytulia czepna, rogow-
nica skupiona, rzeżucha 
włochata, stulisz lekarski, 
szarłat szorstki, szczaw tę-
polistny, tasznik pospolity, 
tobołki polne.
Mieszaniny 

trójskładnikowe
Termin aplikacji – bezpo-

średnio po siewie, jednak nie 
później niż do 3 dni:
• dimetachlor + chlomazon 

+ napropamid (np. Colzor 
Trio 405 EC), środek należy 
stosować w dawce 2,5-4,0 l/
ha, na wilgotną, starannie 
uprawioną (bez grud) glebę. 
Chwasty wrażliwe to: miotła 
zbożowa, bodziszek drobny, 
gwiazdnica pospolita, jasno-
ta purpurowa, komosa biała, 
mak polny, niezapominajka 
polna, przetacznik perski, 

przytulia czepna, stulisz le-
karski, rumian polny, tasznik 
pospolity, tobołki polne;

• metazachlor + napropamid 
+ chlomazon (np. Colzor 
Sync), środek stosować 
w dawce 5,0 l/ha, na sta-
rannie uprawioną i wilgotną 
glebę. Herbicyd ten zwalcza 
takie chwasty jak: wiechlina 
roczna, życica trwała, chaber 
bławatek, gwiazdnica po-
spolita, jasnota purpurowa, 
komosa biała, mak polny, 
maruna bezwonna, niezapo-
minajka polna, przetacznik 
perski, przetacznik blusz-
czykowy, przytulia czepna, 
rumianek pospolity, tasznik 
pospolity, tobołki polne;

• chinomerak + metazachlor 
+ napropamid (np. Torso 
SC), stosować w dawce 3,5 l/
ha, na starannie uprawioną 
(bez grud) glebę. Chwasty 
wrażliwe to: wiechlina rocz-
na, gwiazdnica pospolita, 
jasnota purpurowa, komosa 
biała, mak polny, poziewnik 
szorstki, przetacznik perski, 
przetacznik bluszczykowy, 
tasznik pospolity.

c.d. art. ze str. 5

Startowe nawożenie pod rzepak ozimy

Niezwykle ważne jest racjo-
nalne i zbilansowane nawo-
żenie, które ukierunkowane 
jest na minimalizację strat 
składników pokarmowych.

Rzepak w okresie jesien-
nym powinien wytworzyć od 
8-12 liści, grubą szyjkę korze-
niową oraz głęboko sięgający 
palowy system korzeniowy. 
Taki pokrój roślin w tym cza-
sie zapewnia zarówno dużą 
odporność na wymarzanie, 
jak i prawidłową regenerację 
roślin po zimie.

W przypadku rzepaku już 
jesienią następuje wytwarzanie 
zawiązków rozgałęzień - pę-
dów bocznych i zawiązywanie 

kwiatostanów, czyli w dużym 
stopniu programowany jest 
przyszły plon nasion.

Jeśli plantacja jest słaba 
(rośliny nie są dość dobrze 
zaopatrzone w składniki 
pokarmowe), to zarówno 
rozgałęzienia jaki i zawiązki 
kwiatostanów wytwarzane 
są przez rośliny dopiero wio-
sną. Rośliny są wówczas mniej 
konkurencyjne dla chwastów 
(wiosna), a także gorzej zimują. 
Może to znacznie ograniczyć 
przyszły plon nasion. Dlatego 
niezmiernie istotne jest zapew-
nienie roślinom rzepaku do-
statecznej ilości składników 
pokarmowych, zwłaszcza 

azotu, fosforu, potasu, cynku, 
siarki i magnezu. Pierwiast-
ki te, są gwarancją dobrego 
zaopatrzenia i odżywienia 
rzepaku.

Rzepak ozimy w przeli-
czeniu na 1 t nasion pobiera 
przeciętnie (kg): 55 - 60 azotu 
(N) i potasu (K2O), 24  fosforu 
(P2O5), 60 wapnia (Ca), 12 ma-
gnezu (MgO) i siarki (S), zaś 
z mikroelementów (g): 60 boru 
(B), 25 miedzi (Cu), 100 man-
ganu (Mn), 120 żelaza (Fe), 
80 cynku (Zn) i 3 molibdenu 
(Mo). Więcej azotu i potasu 
pobierają rośliny bardziej wy-
rośnięte o rozbudowanej masie 
wegetatywnej, nie skracane.

Przy plonie 4 t nasion, ro-
śliny rzepaku pobierają : 220-
240 kg N, K2O i CaO, 96 kg 
P2O5, 48 kg MgO i S, nato-
miast mikroelementów: 240 g 
B, 100 g Cu, 400 g Mn, 480 g 
Fe, 320 g Zn i 12 g Mo.

Przed siewem pod rzepak po-
winniśmy zastosować przede 
wszystkim fosfor i potas, ale 
również – często azot, siarkę 
i magnez, aby umożliwić ro-
ślinie zbudowanie odpowied-
nio dużej i dobrze odżywionej 
rozety z głęboko sięgającym 
systemem korzeniowym, który 
zapewni odpowiednie pobiera-
nie składników pokarmowych.

Fosfor
Pierwiastek ten jest niezbęd-

ny do wytworzenia odpowied-
niego systemu korzeniowego, 
odpowiada za dobrą zimotrwa-
łość i jest fundamentem pod 
przyszły plon. Fosfor także 
odpowiada za gospodarkę 
energetyczną roślin, proces 
kwitnienia, ale również  wią-
zania nasion. Pierwiastek ten 
powinien być dostępny dla ro-
ślin rzepaku ozimego od samego 
początku (od momentu kieł-
kowania). Zdarzają się jednak 
sytuacje, że w okresie wscho-
dów i początkowego wzrostu 
uprawy jest zbyt sucho lub 
występują jesienne przymroz-
ki, co zdecydowanie ogranicza 
dostępność fosforu dla roślin. 

Zaburzenia w pobieraniu fos-
foru powodują, że roślinom 
brakuje energii do pobierania 
pozostałych składników po-
karmowych oraz do syntezy 
chlorofilu. Należy pamiętać, 
iż pobieranie tego pierwiastka 
jest w bardzo dużym stopniu 
uzależnione od odczynu gleby 
oraz od temperatury. Ponadto 
fosfor jest pierwiastkiem mało 
ruchliwym w glebie. Najlepiej 
jest pobierany przez korzenie 
w sytuacji bezpośredniego 
kontaktu strefy włośnikowej 
z jonami fosforu H3PO4.

Potas
Potas pobierany jest przez 

rzepak w największych ilo-
ściach. W okresie jesiennym 
dobrze rozwinięta plantacja 
pobiera 60-80 (100) kg K2O/
ha wraz z innymi składnika-
mi pokarmowymi. Buduje on 
odporność rośli na warunki 
stresowe, a także wpływa na 
tworzenie rozety. Istotne jest, 
aby nawóz potasowy nie tyl-
ko się rozpuścił, ale również 
przemieścił w głąb profilu 
glebowego.

Siarka
Potrzeby pokarmowe rzepa-

ku względem siarki, kształtują 
się na poziomie 15-17 kg S/1 t 
plonu. Przedsiewne zastoso-
wanie tego składnika w ilości 
15-20 kg/ha korzystnie wpły-
wa na cechy pokroju rośliny 

przed zimą, a szczególnie na 
liczbę liści w rozecie. Rośli-
ny lepiej zimują i efektywniej 
wykorzystują azot. Dobre za-
opatrzenie rzepaku w siarkę na 
również wpływ na odporność 
względem chorób.

Magnez
Pierwiastek ten odpowiada 

za prawidłowy proces foto-
syntezy, 30 – 35% składni-
ka znajduje się w liściach, co 
wpływa na zawartość chlo-
rofilu. Magnez odpowiada za 
wzrost systemu korzeniowe-
go, bierze udział w transpo-
rcie asymilatów i składników 
pokarmowych od korzeni do 
części nadziemnych. Pobranie 
magnezu przez rzepak wynosi 
8-18 kg MgO/t nasion.

Podsumowanie
Należy pamiętać, że od tego 

w jaki sposób odżywimy ro-
śliny zależy nie tylko przyszły 
plon, ale również opłacalność 
danej uprawy. Aby mieć pew-
ność, że rzepak dobrze przy-
gotuje się do zimy, plantacja 
musi być odpowiednio odży-
wiona. Rośliny już w okresie 
jesiennym programują przy-
szły plon.

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Dążenie do wysokich i dobrych jakościowo plonów to podstawa produkcji roślinnej.
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Ochrona wyłącznego prawa 
– korzyść dla hodowcy 

i rolnika
Malejące zasoby ziemi 

uprawnej, wzrost liczby lud-
ności i zmiany klimatyczne 
to wyzwanie dla rolnictwa. 
Hodowcy roślin rolniczych 
szukają rozwiązania, opraco-
wując wydajniejsze i bardziej 
odporne odmiany, które po-
zwolą rolnikom dostosować 
produkcję do zmieniającego 
się klimatu i wyżywić spo-
łeczeństwo. Badając cechy 
dziedziczne danej rośliny 
uprawnej, hodowcy poszu-
kują sposobów ich polepsza-
nia, aby otrzymać odmianę 
o lepszej jakości i plenności. 
Na tym polega istota postę-
pu odmianowego, który 
ma zaspokoić oczekiwania 
odbiorców.

Jakie korzyści z postępu 
odmianowego ma rolnik?

To proste: uprawiając nowe 
odmiany, może on produko-
wać więcej, taniej i zdrowiej, 
zużywając mniej chemicz-
nych środków ochrony roślin. 

Najnowsze odmiany cechuje 
lepsza zdrowotność, odpor-
ność na różne rodzaje pato-
genów i anomalie pogodowe. 
Analizując cechy odmian, 
rolnik może wybrać taką, 
która najlepiej sprawdzi się 
w określonych warunkach 
uprawy.

Prowadzenie hodowli jest 
kosztowne i czasochłonne. 
Wyhodowanie odmiany, jej 
rejestracja i objęcie ochroną 
prawną trwa ok. 10 lat i kosz-
tuje od 1 mln EUR wzwyż. 
Innowacje w hodowli finanso-
wane są dzięki ochronie wy-
łącznego prawa do odmian 
roślin: z opłat licencyjnych 
i za odstępstwo rolne. Po-
magają one hodowcom od-
zyskać nakłady poniesione 
na tworzenie odmian oraz 
inwestować w dalsze prace.

Środki te są kluczowym, ale 
niewystarczającym źródłem 
finansowania postępu odmia-
nowego. Wysokość wpływów 

z opłat licencyjnych jest za-
leżna od popytu na kwalifiko-
wany materiał siewny, który 
w Polsce jest znacznie mniej-
szy niż w innych państwach 
UE. Jeśli chodzi o opłaty za 
siew materiału ze zbioru, 
duża ilość tzw. „drobnych 
rolników” jest z nich usta-
wowo zwolniona. Problem 
stanowi też tzw. szara strefa, 
która oferuje do siewu tanie 
nasiona niekwalifikowane, 
naruszając prawo.

Można powiedzieć, że losy 
hodowli zależą od świado-
mości rolników w zakresie 
własnego wpływu na kształt 
rynku nasiennego w Polsce 
oraz zgodnego z prawem 
korzystania z odmian chro-
nionych. Kupując do siewu 
materiał kwalifikowany 
i rzetelnie rozliczając się za 
odstępstwo rolne, rolnik in-
westuje w hodowlę, a tym sa-
mym w postęp odmianowy 
oraz własne przyszłe korzyści.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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Pszenica – efektywne wykorzystanie azotu

Produktywne wykorzysta-
nie azotu przyczynia się do 
optymalizacji kosztów uprawy 
oraz zwiększenia jej bezpie-
czeństwa. Niewykorzystanie 
azotu przez łan pszenicy jest 
wymierną stratą finansową 
dla rolników i niekorzystnie 
wpływa też na środowisko (de-
nitryfikacja, eutrofizacja wód).

Na efektywne wykorzysta-
nie zadanego w nawozach azo-
tu wpływa wiele czynników. 
Nie tylko klimatyczno-glebo-
wych. Zabiegi agrotechniczne 
także determinują ten proces. 
Kluczowe znaczenie ma też 
dobór odmiany.

W ofercie firm hodowla-
nych znajdują się takie, któ-
re określamy jako efektywnie 

wykorzystujące azot. Utrzy-
mują one wysoki poziom plo-
nowania nawet w warunkach 
ograniczonej ilości dostępnego 
azotu. To ich  walor. Dobrze 
radzą sobie ze stresem azo-
towym powstałym w skutek 
czynników naturalnych (susza 
czy nadmierne uwilgotnienie 
gleby). Dobrze znoszą także 
i spóźnione czy obniżone na-
wożenie. W porównaniu ze 
standardowymi, nieposiada-
jącymi tej cechy odmianami, 
lepiej plonują w takich warun-
kach. Nie obniżają wyraźnie 
plonowania.

Nawożenie azotowe to jeden 
z kosztowniejszych zabiegów 
w intensywnej uprawie psze-
nic. Ograniczenie dostępności 

azotu dla roślin skutkuje 
pogorszeniem plonowania, 
zarówno w kontekście ilo-
ściowym, jak i jakościowym.

Należy pamiętać o prostej 
regule. Wraz ze wzrostem do-
stępnego makroskładnika, 
wzrasta plon roślin. Jednak 
ta zależność działa jedynie do 
pewnego momentu.

W miarę wzrostu ilości do-
stępnego azotu, przyrosty plo-
nu stają się niższe, aż wreszcie 
zostaje osiągnięty stan, w któ-
rym dalsze zwiększanie nawo-
żenia nie przekłada się na plon. 
Na stanowiskach, na których 
zastosowano za wysoką dawkę 
tego makroskładnika obserwu-
jemy spadek plonowania (wy-
leganie). Niezbędne jest zatem 

ustalenie optymalnych dawek 
nawozów azotowych. Takich, 
przy których pszenica osiągnie 
najwyższy plon. Takich , przy 
których jednostkowy przyrost 
daje większy zysk niż jednost-
kowy koszt zwiększonego zu-
życia nawozów azotowych, co 
zapewnia osiągnięcie satysfak-
cjonującego plonu.

Obliczając poziom nawo-
żenia azotowego nie można 
zapominać o zróżnicowaniu 
odmianowym. Każda odmiana 
w inny sposób reaguje na od-
żywianie tym pierwiastkiem. 
Osiąga maksymalny plon przy 
innych dawkach nawozu.

Przykładem odmiany, która 
charakteryzuje się efektyw-
nym wykorzystaniem azotu 

jest Symetria. Dobrze gospo-
daruje tym pierwiastkiem, co 
potwierdzają wyniki badań, 
także i tych przeprowadzo-
nych przez COBORU (wyni-
ki plonowania z doświadczeń 
rejestrowych na poziomie agro-
technicznym A1). Jej uprawa 
na stanowiskach, na których 
zastosowano niższe nawoże-
nie, nie skutkuje wymierną 
zniżką plonowania. Dodat-
kową cechą tej odmiany jest 
bardzo dobra zdrowotność, 
wysoka i stabilna plenność, 
a także możliwość uprawy 
w monokulturze.

Wybór odmian efektywnie 
wykorzystujących azot skut-
kuje optymalizacją kosztów 
produkcji – przyczynia się do 

zwiększenia jej rentowności. 
Zwiększa bezpieczeństwo 
uprawy, gdyż w warunkach 
utrudnionego pobierania azotu 
z gleby, odmiany pszenicy po-
siadające tę cechę lepiej znoszą 
stresowe warunki i utrzymają 
wysoki poziom plonowania. 
Opłacalność ich uprawy będzie 
wyższa niż odmian nieposia-
dających tej cechy. Zbliżają się 
żniwa. To ostatni moment na 
weryfikację materiału siew-
nego pod tegoroczne zasie-
wy. Warto rozważyć wybór 
odmiany, która efektywnie 
wykorzystuje azot.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kluczowe znaczenie ma też dobór odmiany.

zimotrwałość

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

NOWOŚĆ!

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

Znajdź nas na:21

3 4

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

równowaga 
w plonowaniu 
i zimotrwałościSYMETRIA

pszenica ozima

R E K L A M A

Nowe odmiany pszenicy ozimej na nadchodzący sezon

Co roku rejestrowanych jest 
kilkanaście nowych odmian, 
natomiast w bieżącym roku 

zarejestrowano aż 20 nowo-
ści. Jednocześnie na wnio-
sek hodowcy lub z powodu 

upłynięcia okresu wpisu 
w KR odmiany są skreślane. 
Jednak więcej odmian jest 

rejestrowanych niż skreśla-
nych, stąd też odmian w KR 
systematycznie przybywa.

Obecnie Krajowy rejestr 
pszenicy ozimej liczy 138 od-
mian. Spośród nich jedną 

zaliczono do grupy techno-
logicznej elitarne chlebowe (E), 

Zmiany w Krajowym rejestrze (KR) pszenicy ozimej są dość znaczne.

c.d. art. na str. 10
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Twoje najlepsze
odmiany

Stabilna i elastyczna

Odporna na wyleganie

Idealna po kukurydzy

Tolerancyjna na obniżone pH

Niskiewymagania glebowe

Najwyższa
mrozoodporność

Niezawodna

Najchętniej
uprawiana odmiana

pszenicy ozimej w Polsce

* areał reprodukcji nasiennej w 2022 wg PIORiN

Wielokrotnie nagradzana

w Polsce*1Nr

Najzdrowsza
odmiana w Polsce

Odporne na porastanie

Bardzo niskie
wymagania glebowe

Najczęściej zalecane do
uprawy pszenżyto w Polsce

Niskie wymaganie glebowe

Niezawodne plonowanie

Zimotrwałość 6o

Wysoka odporność
na wyleganie
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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

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

UPL Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
www.upl-ltd.pl 

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

  NOWOŚĆ! Etofumesat do stosowania 
w zbożach – opatentowany przez UPL

  Wspiera w walce z trudnymi chwastami, 
w tym odpornymi na inne substancje

  Idealny partner do mieszanin

Herbicydowy partner

Xerton 100x284 UPL JW 2022.indd   1Xerton 100x284 UPL JW 2022.indd   1 18.07.2022   10:2018.07.2022   10:20

R E K L A M A
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55 – jakościowe chlebowe (A), 
65 – chlebowe (B), 13 – pa-
stewne lub inne (C) oraz cztery 
odmiany regionalne.

Ponad 60% zarejestrowa-
nych odmian pochodzi z ho-
dowli zagranicznych.

W tabeli 1, przedstawiono 
ważniejsze cechy rolniczo – 
użytkowe 69 odmian pszeni-
cy ozimej zarejestrowanych 
w latach 2018-2022. Pomi-
nięto więc odmiany starsze, 
które były już dość szeroko 
przebadane w ramach Poreje-
strowego doświadczalnictwa 
odmianowego, a ich wartość 
gospodarcza jest znana. Nie 
wszystkie nowości są do-
stępne na rynku nasiennym, 
zwłaszcza w pierwszym roku 
po zarejestrowaniu. Niemniej 
warto zapoznać się z ich wy-
nikami i wybrać odmianę naj-
lepiej dostosowaną do danego 
gospodarstwa.

Prace hodowlane zmierzają 
do poprawy wielu cech i wła-
ściwości odmian, z których 
najważniejsza jest plenność. 
Istotna jest także jakość tech-
nologiczna wyrażona zalicze-
niem odmiany do jednej z grup 
technologicznych (E, A, B lub 
C). W procesie hodowli, jak 
i rejestracji odmian zwraca się 
również uwagę na odporność 
odmian na stresy biotyczne 
(przede wszystkim odporność 
na choroby) oraz abiotyczne 
(głównie zimotrwałość i tole-
rancja na suszę).

W grupie odmian jakościo-
wych duży postęp w plenno-
ści wniosła zarejestrowana 
w tym roku mieszańcowa 
odmiana Hyvega. Odmiany 
mieszańcowe pszenicy ozimej 
nie są jeszcze zbyt popularne 
w uprawie, ale ich znaczenie 
w najbliższych latach powinno 
się zwiększać. Postęp w plen-
ności dotyczy również odmian 
populacyjnych, chociaż czę-
sto odbywał się on kosztem 
zimotrwałości. Bardzo dobre 
wyniki plonowania uzyskały 
zarejestrowane w tym roku od-
miany Callistus, Chevignon 
i RGT Technik, jednak ich 
zimotrwałość nie jest duża 
i mieści się w przedziale 2-3o. 
Dobrze plonują również nieco 
bardziej zimotrwałe odmiany, 
jak: Asory i LG Nida (3,5o) oraz 

Opoka, Pallas, RGT Diplom, 
Euforia oraz Kariatyda (oceny 
zimotrwałości powyżej 4o). 
W grupie odmian chlebowych 
najwyższym poziomem plono-
wania wyróżniają się odmiany 
KWS Donovan, LG Mondial, 
SY Cellist, SU Tarroca i Bull-
dozer. Oceny zimotrwałości 
tych odmian mieszczą się 
w przedziale 2,5-3,5o. Dobrą 
plennością cechują się rów-
nież odmiany LG Keramik, 
RGT Provision, SU Banatus, 
Revolver i Venecja, których 
zimotrwałość wynosi co naj-
mniej 4o. W grupie odmian pa-
stewnych najlepszą plennością 
na obu poziomach agrotech-
niki wyróżniają się odmiany 
LG Egmont i Tonnage.

Przy wyborze odmiany 
warto uwzględnić także zdro-
wotność, w szczególności te 
choroby, w których występu-
ją duże różnice odmianowe. 
Uprawa odmian odpornych lub 
tolerancyjnych na choroby jest 
jednym z wymogów Integro-
wanej ochrony roślin, w której 
dąży się do ograniczenia stoso-
wania chemicznych środków 
ochrony roślin. W ramach eu-
ropejskiej strategii „od pola do 
stołu” planowane są kolejne 
ograniczenia w stosowaniu 
pestycydów. Z tego powodu 
genetyczna odporność odmian 
na choroby będzie miała coraz 
większe znaczenie.

W pszenicy ozimej naj-
większe różnice odmianowe 
dotyczą odporności na rdzę 
brunatną i rdzę żółtą oraz 
pleśń śniegową. Większą od-
pornością na rdzę brunatną 
cechują się odmiany Intuicja, 
Knut i Revolver. Z kolei rdza 
żółta w większym nasileniu 
występuje tylko w niektórych 
latach i rejonach kraju, jed-
nak na odmianach podatnych 
może przyczynić się do znacz-
nej obniżki plonu. W ubiegłym 
sezonie w większym nasileniu 
wystąpiła pleśń śniegowa, któ-
rą w poprzednich latach ob-
serwowano sporadycznie lub 
wcale. Warto uwzględnić tę 
cechę przy wyborze odmiany, 
zwłaszcza w rejonach o więk-
szych opadach śniegu.

Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU

Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 8

Tabela 1. Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)
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dt z ha skala 9° cm 9° g skala 9°
grupa A

1 Ambicja 2020 88,3 96,1 3,5 5 5 5 6 4 4 5 6 5 95 6 44,9 6 5 8 5
2 Apostel 2018 87,3 96,2 3,5 6 5 5 5 6 5 5 5 4 95 5 45,2 6 5 8 5
3 Asory 2022 90,0 98,4 3,5 5 4 6 5 5 4 5 6 5 95 2 42,3 5 5 8 5
4 Attribut 2021 90,4 99,6 2,0 6 5 5 5 5 5 5 6 6 98 7 42,0 7 5 8 6
5 Callistus 2022 94,4 103,0 2,0 4 4 5 4 5 5 5 6 4 96 6 41,7 6 4 8 5
6 Chevignon 2022 93,9 101,3 3,5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 92 4 40,8 4 4 8 6
7 Comandor 2018 87,4 95,6 4,5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 98 5 40,3 5 5 9 5
8 Euforia 2018 88,8 97,1 5,5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 92 7 42,4 6 6 9 5
9 Hyvega F1 2022 95,9 103,4 3,5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 102 3 42,7 5 4 6 5
10 Impresja 2020 86,6 94,2 5,0 6 6 6 5 5 5 5 5 5 97 6 43,4 6 5 7 6
11 Intuicja 2022 87,2 95,8 5,0 3 3 5 7 5 5 4 5 5 103 5 40,6 7 5 8 6
12 Jannis 2021 88,6 97,3 3,0 5 3 5 5 5 5 5 5 5 101 5 43,9 6 4 6 6
13 Kariatyda 2020 88,7 96,9 4,5 5 5 5 5 7 5 4 4 5 100 5 42,6 5 5 8 5
14 KWS Universum b/ 2020 88,1 94,9 3,5 6 5 6 6 7 5 6 5 6 102 4 42,3 6 4 7 5
15 LG Nida 2022 89,5 97,4 3,5 4 5 4 6 5 5 5 6 5 95 5 43,8 6 4 7 6
16 Lokata 2019 81,8 91,7 5,5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 99 3 41,3 5 5 8 5
17 Moschus 2019 85,8 92,6 3,5 6 5 5 4 6 5 5 5 5 101 6 43,2 7 5 9 6
18 Opoka 2019 90,8 98,7 4,5 4 6 5 3 1 5 4 5 5 107 5 44,8 6 5 8 5
19 Pallas 2022 89,7 99,0 4,0 5 5 6 3 4 5 5 5 5 100 6 45,9 5 5 8 7
20 Reduta 2018 81,8 88,0 4,5 2 6 4 4 5 5 4 4 6 96 6 40,8 6 5 8 5
21 RGT Diplom 2021 89,4 99,0 4,0 5 5 5 6 5 5 5 5 4 96 6 40,3 5 5 7 5
22 RGT Technik 2022 92,7 100,3 3,0 6 5 6 6 5 5 5 6 5 88 7 42,7 6 4 8 7
23 SY Dubaj 2019 85,6 93,2 4,5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 101 6 44,7 6 5 9 5
24 Vistula 2022 88,2 98,7 3,0 4 4 5 3 4 5 4 5 5 97 4 45,2 3 5 8 6

grupa B
25 Admont 2019 84,9 94,8 4,5 5 6 5 2 4 5 5 5 5 94 7 39,3 5 5 6 4
26 Adrenalin 2022 90,2 101,1 3,0 5 5 5 4 5 5 5 4 5 95 5 48,0 5 5 6 6
27 Arevus 2021 91,7 100,7 4,0 5 3 6 6 5 6 6 5 5 97 6 46,7 5 5 8 5
28 Argument 2020 88,7 97,8 3,5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 109 4 43,5 7 5 6 4
29 Bataja 2019 84,1 92,0 4,5 5 5 5 4 6 5 4 4 5 102 5 42,4 6 5 7 4
30 Błyskawica 2018 87,6 97,3 4,0 4 5 3 6 5 4 4 4 5 93 5 44,0 6 5 4 4
31 Bosporus 2019 89,1 98,2 4,0 4 5 5 3 6 5 6 6 5 100 5 40,2 5 5 7 4
32 Bright 2022 90,8 98,8 4,0 5 5 6 5 5 5 5 5 6 96 3 41,6 5 4 7 6
33 Bulldozer 2022 92,8 101,8 3,5 6 5 5 6 4 5 5 5 5 94 4 38,8 3 4 9 5
34 Circus 2021 91,8 102,0 3,0 5 4 3 3 5 6 5 5 3 100 7 43,6 3 5 7 5
35 Elektra 2022 92,3 100,1 3,5 3 5 6 6 2 6 5 4 4 101 6 39,7 2 5 8 5
36 Knut 2021 91,7 100,5 4,0 6 5 6 7 5 6 6 5 5 100 5 41,7 4 5 8 5
37 KWS Donovan 2019 94,2 104,7 3,0 6 6 4 2 6 5 5 5 5 96 5 42,0 6 5 7 4
38 KWS Patronum 2022 91,0 100,4 3,5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 99 4 43,6 6 4 8 5
39 LG Cruzak 2022 91,0 102,1 3,5 6 5 4 6 2 6 5 5 5 97 5 47,1 3 4 7 4
40 LG Keramik 2019 92,6 100,7 4,0 6 5 5 4 6 5 6 5 4 94 6 41,1 6 5 7 4
41 LG Mondial 2022 93,7 103,2 3,5 6 5 5 6 4 6 6 5 5 96 7 43,9 5 5 8 5
42 Liberia 2022 90,4 98,9 4,0 5 4 5 5 5 4 4 5 5 93 5 44,2 4 5 8 5
43 MHR Promienna 2020 88,9 96,8 3,5 5 4 5 5 6 4 5 5 5 95 4 41,6 5 5 5 4
44 Plejada 2018 89,0 96,4 5,0 5 5 6 6 4 5 5 6 6 101 5 44,1 7 5 8 4
45 Polarkap 2022 90,6 99,3 3,5 6 3 6 4 5 5 6 6 4 96 4 44,8 5 4 7 7
46 Revolver 2021 92,2 102,2 4,0 1 4 5 7 4 6 6 5 6 93 4 40,2 5 6 8 5
47 RGT Provision 2020 92,5 101,3 4,0 5 5 5 4 7 5 5 6 5 100 5 41,6 6 5 5 4
48 RGT Ritter 2020 92,0 99,9 2,5 6 5 4 6 7 5 6 5 5 92 7 45,7 4 4 7 4
49 RGT Specialist 2019 90,4 98,0 4,0 5 5 6 5 7 4 5 6 6 89 4 39,6 6 5 7 4
50 Riposta 2021 89,0 97,8 3,0 3 5 6 5 5 5 6 5 6 95 6 44,7 7 5 8 6
51 Sfera 2018 86,0 94,6 4,0 4 6 6 5 5 5 5 5 5 100 5 41,2 4 5 8 4
52 SU Banatus 2021 92,3 99,2 4,5 5 6 5 5 8 6 6 5 4 95 5 42,8 6 5 6 4
53 SU Geometry 2022 91,5 100,4 3,5 6 3 6 6 5 5 5 5 6 92 4 41,4 5 5 8 6
54 SU Mangold 2020 90,6 100,1 3,5 6 6 5 5 6 5 6 6 5 96 6 40,3 5 5 7 4
55 SU Tarroca 2020 93,4 103,0 2,5 6 5 4 4 6 5 5 5 5 93 6 47,9 5 5 4 4
56 SU Willem 2022 90,9 100,8 3,0 5 5 6 5 5 5 5 5 5 98 3 47,3 4 4 7 6
57 SY Cellist 2020 93,7 100,5 2,5 6 6 5 6 7 6 6 6 5 98 6 42,9 5 4 7 4
58 SY Orofino 2018 89,7 97,2 4,0 6 5 6 5 5 5 5 5 5 96 5 42,5 5 5 6 4
59 SY Yukon 2019 84,6 91,4 5,0 5 6 6 6 6 5 5 5 6 98 7 43,2 7 5 9 4
60 Symetria 2020 91,7 99,1 4,0 5 5 6 6 7 5 6 5 4 98 4 39,9 6 5 9 6
61 Titanus 2018 86,1 95,7 3,0 • 6 5 3 4 5 5 5 5 95 5 43,5 4 5 7 4
62 Venecja 2019 92,0 99,9 4,0 5 5 5 3 4 4 4 5 4 96 4 43,9 5 6 8 4

grupa C
63 Freja 2021 90,4 98,3 3,0 4 3 4 5 5 5 5 5 5 100 5 42,3 5 4 5 4
64 LG Egmont 2021 93,4 101,6 3,0 6 6 5 6 9 6 7 6 6 100 6 45,1 7 4 5 3
65 Godnik 2019 88,4 96,3 3,5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 92 5 38,6 4 6 7 3
66 Lawina 2019 85,9 94,4 4,5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 94 3 39,1 5 5 7 3
67 Tonnage 2019 92,4 101,0 3,5 5 5 4 6 4 5 6 5 3 95 4 41,2 • 5 4 2
68 RGT Treffer 2018 87,1 96,2 4,5 6 5 5 4 5 4 4 5 5 96 5 39,4 5 5 8 3
69 Sikorka 2018 89,1 98,8 3,0 • 5 4 4 5 5 4 5 4 95 4 40,9 4 6 8 3

b/ – odmiana o białej barwie ziarna; o/ – odmiana o kłosie ościstym; F1 – odmiana mieszańcowa; plon ziarna: a1 - przeciętny 
poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne 
preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem); skala 9o – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą 
ocenę; „•” – brak danych
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produk-
tu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Rosnąca odporność chwastów na herbicydy z roku na 
rok staje się coraz większym problemem. Dotyczy to 
również chwastów jednoliściennych w zbożach. Warto 
zatem poszukiwać nowych, skutecznych rozwiązań. 
UPL wprowadza na rynek nowy herbicyd zarejestrowa-
ny do zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie 
pszenicy ozimej. Xerton® zawiera etofumesat w formu-
lacji przeznaczonej do stosowania w zbożach. Rozwiąza-
nie to jest chronione patentem. 

Xerton® – narzędzie do zarządzania odpornością 
chwastów jednoliściennych w zbożach 
Etofumesat w przeciwieństwie do szeregu gramini-
cydów nie jest inhibitorem karboksylazy acetylo-CoA 
(ACCazy), dlatego też skutecznie zwalcza chwasty od-
porne na powszechnie stosowane graminicydy. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku trudnych do zwal-
czenia populacji wyczyńca polnego czy miotły zbożowej. 
Doświadczenia przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na 
różnych genotypach wyczyńca wykazały, że żaden z nich 
nie jest odporny na etofumesat, pomimo istniejących 
u niektórych z nich odporności na inne herbicydy. 

Xerton® – wzmacnia działanie innych herbicydów 
na chwasty dwuliścienne 
Etofumesat wykazuje skuteczność również w stosunku 
do wielu gatunków chwastów dwuliściennych, szczegól-
nie tasznika pospolitego, gwiazdnicy pospolitej, rogow-
nicy drobnokwiatowej, jasnoty purpurowej, dymnicy po-
spolitej, przytulii czepnej, kurzyśladu polnego, rdestów, 
przetaczników i bodziszków. Najlepszym rozwiązaniem 
jest więc stosowanie go w mieszaninie z innymi herbi-
cydami.

Xerton® – idealny partner do mieszanin
W krajach, w których Xerton® został wprowadzony na 
rynek już wcześniej (np. Wielka Brytania), jest używany 
do mieszanin z większością herbicydów stosowanych 
w podobnym terminie. Szczególnie polecane są miesza-
niny z flufenacetem, diflufenikanem, mezosulfuronem 
metylowym, jodosulfuronem metylosodowym, pendi-
metaliną lub mieszaninami tych substancji. Skuteczność 
i bezpieczeństwo takich mieszanin zostało potwierdzo-
ne również w polskich warunkach.

Xerton® – bezpieczna przyszłość
W Unii Europejskiej wycofywane są kolejne substancje, 
także herbicydowe, proces ten będzie kontynuowany 
w kolejnych latach. Możemy spodziewać się również 
ograniczeń dotyczących stosowanych dawek. Etofume-
sat ma bezpieczną przyszłość – substancję odnowiono 
niedawno na poziomie EU do 2031 roku. 

Mechanizm działania herbicydu Xerton®

Etofumesat jest inhibitorem biosyntezy kwasów tłusz-
czowych o długich łańcuchach. Jest pobierany głównie 
przez korzenie (chwasty dwuliścienne) i młode kiełkujące 

Xerton® ‒ nowy herbicyd 
do zwalczania chwastów 
w zbożach

pędy, zwłaszcza koleoptyl 
(chwasty jednoliścienne). 
Do części nadziemnych 
przemieszczany jest po-
przez ksylem, nie jest na-
tomiast transportowany 
z liści/liścieni do innych 
części rośliny, a jego po-
bieranie przez liście silnie ogranicza 
kutikula. Wrażliwe gatunki chwastów nie wschodzą lub 
wschodzą bardzo wolno. Mają też często poskręcane 
liście o ciemnozielonym zabarwieniu. Dochodzi do zaha-
mowania wzrostu siewek i ich zamierania. Nie jest łatwo 
wymywany z gleby, o ile zawartość materii organicznej 
nie jest niższa niż 1%. Trwałość w glebie zależy od tem-
peratury, wilgotności i aktywności mikroorganizmów. 
Od lat stosowany w uprawie buraka cukrowego (na ry-
nek wprowadzony w 1969 roku), a mimo to w Europie 
nie potwierdzono przypadków odporności.

Termin stosowania herbicydu Xerton®

W Polsce Xerton® jest zarejestrowany do zabiegów po-
wschodowych od fazy pierwszego liścia do 3 rozkrzewie-
nia (BBCH 11-23) pszenicy. Najsilniej działa na chwasty 
w trakcie wschodów i krótko po wschodach. Utrzymu-
je się w górnej warstwie gleby – zabezpiecza przed za-
chwaszczeniem wtórnym. Doświadczenia przeprowa-
dzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że Xerton® powinien 
być zastosowany najwcześniej, jak to możliwe, najlepiej 
przed wschodami wyczyńca, optymalna faza pszenicy 
w trakcie zabiegu to BBCH 12-16.

Optymalne warunki stosowania herbicydu Xerton®

Xerton® powinien być zastosowany na polu, gdzie 
dobrze uprawiono glebę, pszenicę posiano na rów-
nej głębokości – minimum 2,5 cm, a ziarniaki zostały 
dobrze przykryte glebą. Należy unikać sytuacji, w któ-
rych zabieg wykonywany jest na polach, gdzie gleba 
jest nadmiernie wilgotna na skutek długotrwałych lub 
gwałtownych opadów przed zabiegiem. Intensywne 
opady po zabiegu mogą niestety wpłynąć negatywnie 
na skuteczność środka. Niezalecane jest również stoso-
wanie środka na polach, gdzie jest silna presja szkodni-
ków i chorób, uszkodzenia po innych środkach ochrony 
roślin/nawozach, a także gdy w okresie krótko przed 
i po wystąpią gwałtowne spadki temperatur, szczegól-
nie przymrozki. 

Podsumowując, Xerton® to nowe, ale sprawdzone 
rozwiązanie w zwalczaniu chwastów jednoliścien-
nych w zbożach, również tych trudnych do zwalcze-
nia bądź o zmniejszonej wrażliwości/odporności 
na tradycyjnie stosowane graminicydy. Stosowany 
w mieszaninie z innymi herbicydami zwiększa sku-
teczność zwalczania chwastów dwuliściennych. 
To świetne uzupełnienie istniejących technologii 
zwalczania chwastów w zbożach. 

Xerton nowy herbicyd do zwalczania chwastow w zbozach artykul 204x284 UPL JW 2022.indd   2Xerton nowy herbicyd do zwalczania chwastow w zbozach artykul 204x284 UPL JW 2022.indd   2 19.07.2022   10:4219.07.2022   10:42
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Nowoczesne metody uprawy
Uprawa gleby ma na celu 

optymalizację jej produk-
tywności poprzez zmianę jej 
właściwości fizycznych, che-
micznych i biologicznych.  Naj-
bardziej rozpowszechniona jest 
uprawa płużna. Stosowanie 
uprawy płużnej stwarza ko-
rzystne warunki dla rozwoju 
systemu korzeniowego roślin, 
jednak podnosi koszty oraz 
przyspiesza mineralizację 
materii organicznej i dlate-
go coraz popularniejsze staja 
się bezpłużne metody upra-
wy. Eliminacja orki pozwala 
ograniczyć zużycie oleju na-
pędowego nawet o ponad 20 l 
na 1 ha. Jak wynika z badań 
naukowych, uproszczenia 
uprawowe, właściwie wyko-
nane, pozwalają nie tylko na 
obniżenie kosztów produkcji, 
ale także na realizację celów 
ekologicznych, związanych ze 
zmniejszeniem strat składni-
ków pokarmowych.

Sposoby wykonywania 
uproszczonej uprawy wynikają 
w dużej mierze z dostępności 
na rynku odpowiednich do 
tego narzędzi. W ostatnich 
latach pojawiły się na rynku 
narzędzia które umożliwiają 
wykonywanie pasowej uprawy 
określanej jako strip-till. Po-
lega ona na głębokiej uprawie 
jedynie wąskich pasów ziemi, 
w których następnie wysiewa-
ne są nasiona. Podejmowane są 
w ostatnich latach intensyw-
ne badania nad możliwością 
wdrożenia i upowszechnienia 
pasowej uprawy w Polsce. 
Wynika z nich, że pozytyw-
ne efekty stosowania uprawy 
pasowej są zauważalne zwłasz-
cza na gorszych stanowiskach 

i latach o mniej korzystnym 
przebiegu pogody. Ważną 
rolę w upowszechnianiu się 
tej metody może odegrać fakt 
umieszczenia wśród eko-sche-
matów przewidzianych do no-
wej WPR uproszczonej uprawy, 
a w tym w szczególności wła-
śnie uprawy pasowej.

Charakterystyka siewu 
pasowego

Uprawa pasowa jest połą-
czeniem dwóch odmiennych 
systemów uprawy (konwencjo-
nalnej i siewu bezpośrednie-
go) łącząc w sobie ich zalety. 
Agregat uprawowy uprawia 
wąskie pasy gleby (bez jej od-
wracania), w które następnie 
(w tym samym przejeździe) 
wsiewane jest ziarno, zosta-
wiając pomiędzy nimi pasy 
nieuprawiane. W spulchnia-
nych pasach gleby stwarzane 
są dobre warunki do rozwoju 
systemu korzeniowego roślin. 
Zaś międzyrzędzia nieupra-
wiane, na których pozostają 
resztki pożniwne zawierają do-
stępne dla niego rezerwy wody. 
W Stanach Zjednoczonych, 
gdzie uprawa pasowa zyskała 
dużą popularność, jedna z me-
tod uprawy pasowej polega na 
uprawie pasów na szerokość 
około 30 cm, a międzyrzędzie 
nieuprawiane z pozostawio-
nymi resztkami pożniwnymi 
zajmują 20 cm. Pozostawione 
resztki pożniwne skutecznie 
chronią glebę przed nadmier-
nym nagrzewaniem i utratą 
wody na skutek parowania. 
Rosnące zainteresowanie upra-
wą uproszczoną (w tym uprawą 
pasową) wynika z coraz czę-
ściej występujących w naszym 
kraju susz. Korzystny wpływ 

siewu pasowego na rośliny 
ujawnia się już w początko-
wych fazach wzrostu roślin. 
Spulchniona i napowietrzona 
gleba w uprawianych pasach 
sprawia, że warunki do kieł-
kowania są bardzo korzystne. 
Decyduje o tym także lepsze 
nagrzewanie się gleby w tych 
miejscach. W okresie od zbioru 
przedplonu do siewu pasowego 
rośliny następczej nie muszą 
być wykonywane żadne za-
biegi uprawowe. Ważną rolę 
odgrywa wtedy mulcz np. 
rozdrobniona przez szarpacz 
kombajnu zbożowego słomą.

Zakładanie plantacji metodą 
strip-till może być wykona-
ne jedno- lub dwu etapowo. 
Jednoetapowa uprawa polega 
na jednoczesnym wykonaniu 
przez agregat siewny zarów-
no spulchnienia pasów gleby 
jak i siewu. Natomiast dwu-
etapowa uprawa polega na 
wykonaniu wymienionych 
zabiegów oddzielnie: naj-
pierw spulchnienia pasów 
gleby, a następnie siewu. 
Dwuetapowy siew pasowy 
wykonywany jest najczęściej 
na glebach ciężkich i mokrych. 
Jest to spowodowane tym, że 
początkowe spulchnienie gleby 
powoduje stworzenie lepszych 
warunków powietrznych na 
skutek częściowego osuszenia 
nadmiaru wody oraz jej lepsze 
ogrzanie.

Upowszechnienie technolo-
gii uprawy strip-till wymagało 
opracowania odpowiednich 
agregatów uprawowo siew-
nych. Jedne z pierwszych 
prób siewu pasowego w Pol-
sce podejmowano w uprawie 
kukurydzy. Doświadczenia 

polowe z tego zakresu prowa-
dzono w katedrze Agronomi 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Do badań tych 
wykorzystano agregat do upra-
wy pasowej, który składał 
się z kroju tarczowego, zęba, 
talerzy zagarniających oraz 
wałka strunowego. Obecnie 
w Polsce, jak również innych 
krajach Europy wschodniej 
zainteresowanie wśród rolni-
ków uprawą pasową wyraźnie 
wzrasta. Dzieje się tak miedzy 
innymi w związku z rozwo-
jem rodzimego przemysłu 
maszynowego.

Nakład pracy i koszt w upra-
wie pasowej

Presja związana z ochroną 
środowiska i jednocześnie 
osiąganiem jak najlepszych 
wyników ekonomicznych 
produkcji roślinnej zmuszają 
do poszukiwania rozwiązań 
uprawowych, które minimali-
zują koszty związane z uprawą 
i zużyciem paliwa. Ważnym 
czynnikiem ograniczającym 
upowszechnianie się tych me-
tod jest koszt zakupu maszyn 
rolniczych, które mogą być do 
tych celów użyte. Zwłaszcza 
maszyn tego typu oferowane 
przez renomowane firmy za-
graniczne są stosunkowo dro-
gie. Dlatego pozytywnie należy 
ocenić fakt wymienionej już 
wcześniej aktywności polskie-
go przemysłu w tym zakresie. 
Niezależnie od tego należy 
stwierdzić, że koszt zakupu 
maszyn przydatnych do upra-
wy uproszczonej przewyższa 
na ogół możliwości finansowe 
małych gospodarstw.

Pozytywem inwestycji zwią-
zanej z zakupem agregatu do 

uprawy pasowej jest możli-
wość zastąpienia nim prak-
tycznie wszystkich zabiegów 
związanych z uprawą gleby, 
a w efekcie zmniejszenie zuży-
cia paliwa oraz nakładu pracy. 
Badania naukowe wykazały, 
że łączny czas zabiegów upra-
wowych i siewnych w uprawie 
pasowej jest nawet o ponad 
70% procent mniejszy niż 
w uprawie płużnej. Ważnym 
elementem agrotechniki łączo-
nym zwykle z uprawą pasową 
jest nawożenie zlokalizowane. 
Ma to dodatkowy wpływ na 
obniżenie kosztów stosowa-
nia nawozów, a także efektyw-
niejszego ich wykorzystania. 
Prowadzone w Polsce wyniki 
badań wykazały, że stosowanie 
uprawy pasowej może wpły-
nąć pozytywnie na plonowanie 
roślin uprawnych, co w przy-
padku kukurydzy wynikało 
z lepszej obsady roślin.

Przyjmuje się, że odpo-
wiednio pracujący agregat 
do uprawy pasowej powinien 
maksymalnie odsunąć reszt-
ki pożniwne z uprawianego 
pasa, co pozwala na lepsze 
nagrzewanie się gleby (o na-
wet kilka stopniu w stosun-
ku do pasa nieuprawionego 
z pozostawioną ściernią). Jest 
to szczególnie ważne w przy-
padku wymagającej wysokich 
temperatury gleby do dobre-
go początkowego wzrostu 
kukurydzy. Uprawa pasowa 
sprawdza się także w przy-
padku innych zbóż, zarówno 
jarych jak i ozimych. Korzyst-
nym aspektem zastosowania 
uprawy pasowej jest poprawa 
jakości gleby poprzez odtwo-
rzenie naturalnych procesów 

glebowych i przywrócenia 
jej żyzności. Pozostawione 
na powierzchni gleby resztki 
pożniwne oraz ścierń zmniej-
szają erozję wietrzną i wodną. 
Dodatkowo zagłębienia w pa-
sach uprawnych, pozwala na 
gromadzenie większej ilości 
śniegu zimą, a resztki pożniw-
ne między pasami zapobiegają 
wywiewaniu go z pola. Ponadto 
pozostawione resztki pożniwne 
wzbogacają glebę w materię 
organiczną, której powolny 
rozkład zwiększają zawartość 
węgla organicznego w glebie.

Podsumowanie
Uprawa pasowa łączący 

w sobie elementy technolo-
gii płużnej i bezpłużnej. Jej 
zastosowanie stwarza odpo-
wiednie warunki do kiełkowa-
nia i dalszego wzrostu roślin. 
Uprawa pasowa daje możli-
wość znacznych oszczędności 
związanych ze zmniejszeniem 
zużycia paliwa, a w związku 
z tym ma pozytywny wpływ 
na ograniczanie emisji CO2 
do atmosfery. To z tego po-
wodu taki sposób uprawy 
został wymieniony wśród 
ekoschematów przewidzia-
nych do realizacji w ramach 
EZŁ. Poważnym utrudnieniem 
w upowszechnieniu się tej 
technologii w Polsce jest wy-
soka cena maszyn do uprawy 
pasowej, co ogranicza możli-
wości zakupu takich maszyn 
zwłaszcza przez gospodarstwa 
małe. Alternatywą dla takich 
gospodarstw jest możliwość 
korzystania z wynajmu ma-
szyn do uprawy pasowej.

Mgr inż. Marcin Różewicz,
Zakład Uprawy 

Roślin Zbożowych,
IUNG PIB Puławy

Uprawa pasowa.

Ziemniaki wymagają ochrony

Aby ochrona fungicydowa 
ziemniaków przed groźną 
zarazą ziemniaka oraz suchą 
i brunatną plamistością liści 
była skuteczna, powinna być 
prowadzona konsekwentnie 
przez cały okres tuberyzacji, 
czyli tworzenia się bulw – tak 
by również one były prawi-
dłowo zabezpieczone przed 
patogenami.

Alternarioza ziemniaka 
– jak rozpoznać wariant 
choroby?

Alternariozę ziemniaka wy-
wołują dwa gatunki grzybów: 
Alternaria solani, sprawca su-
chej plamistości liści ziemnia-
ka, oraz Alternaria alternata, 
sprawca brunatnej plamistości 
liści ziemniaka. Do infekcji 
patogenami Alternaria sola-
ni, które atakują tylko rośliny 
psiankowate, dochodzi pod 
koniec czerwca i na początku 
lipca, gdy jest ciepło (optymal-
nie 18-22°C), sucho i występu-
ją krótkotrwałe opady deszczu 

– jak działo się w tym sezo-
nie. Objawy porażenia mogą 
uwidocznić się na starszych 
liściach po ok. 50 dniach od 
posadzenia ziemniaków. Są 
to dość duże, koncentrycznie 
strefowane brunatno-czarne 
plamy (0,5-2 cm średnicy), 
ograniczane nerwami blasz-
ki liściowej. Straty w plonie, 
spowodowane przez suchą 
plamistość liści ziemniaka, 
mogą wynosić nawet do 50%.

Grzyb Alternaria alternata 

jest natomiast nieco mniej 
agresywnym patogenem, 
który może porażać ok. 
40 różnych gatunków ro-
ślin uprawnych. Zazwyczaj 
do infekcji dochodzi w cza-
sie kwitnienia ziemniaków, 
optymalnie w temperaturze 
22-28°C. W odróżnieniu od 
Alternaria solani objawami są 
mniejsze (2-5 mm średnicy), 
ale liczne brunatno-czarne 
plamy na liściach i na łody-
gach. Brunatna plamistość liści 

ziemniaka rozwija się wolniej 
od suchej plamistości, a straty, 
jakie może spowodować, to 
ok. 30-40% plonu.

Jeżeli alternarioza rozwinie 
się również na bulwach ziem-
niaków, na ich powierzchni 
powstają twarde wgłębienia, 
a miąższ w tym miejscu staje 
się szaro-brunatny, wyraźnie 
odróżniający się od zdrowej 
tkanki. Bardzo ważne, żeby 
nie używać takich ziemnia-
ków do sadzenia, ponieważ po 

skiełkowaniu zgniją, a przede 
wszystkim staną się źródłem 
porażenia młodych roślin na 
plantacji.

Jak zwalczać alternariozę 
w ziemniakach?

– Proponujemy rolnikom 
fungicyd Dafne/Porter 250 EC, 
oparty na difenokonazolu, 
który jest bardzo skuteczny 
i doskonale zwalcza zarówno 
Alternaria solani, jak i Alter-
naria alternata. Preparat ma 

Choroby grzybowe ziemniaków to zagrożenie dla plonu.

c.d. art. na str. 13
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działanie układowe, stosuje 
się go zapobiegawczo i inter-
wencyjnie – natychmiast po 
pojawieniu się pierwszych 
objawów choroby. Zabiegi 
można wykonywać od fazy 
pierwszych widocznych pąków 
kwiatowych pierwszego kwia-
tostanu na pędzie głównym 
do fazy początku żółknięcia 
liści, czyli BBCH 51-91. Zale-
cana dawka to 0,5-0,6 l/ha. 
Druga możliwość to Makler 
Plus 250 SC. Jego substancja 
aktywna, azoksystrobina, ma 
działanie wgłębne i układo-
we. Preparat przeznaczony 
jest głównie do stosowania 
zapobiegawczego, od początku 
rozwoju kwiatostanów do fazy 
dojrzewania owoców i nasion, 
BBCH 51-85 – mówi Jacek Dor-
na z INNVIGO.

Zaraza ziemniaka – zacho-
waj czujność na plantacji

Znacznie groźniejszą choro-
bą jest zaraza ziemniaka, wy-
woływana przez pseudogrzyb 
Phytophthora infestans. Infek-
cjom sprzyja duża wilgotność 
powietrza i temperatury po-
wyżej 18°C – wtedy zarodniki 
konidialne kiełkują, tworzą 
strzępkę infekcyjną i przerasta-
ją przez liść, po czym docho-
dzi do wytworzenia zarodni 
na spodniej stronie liści. To 
właśnie tam, w warunkach ter-
micznych poniżej 15°C i przy 
utrzymującej się wilgotności, 
powstaje od 6 do 16 tzw. za-
rodników pływkowych, które 
dzięki wiciom sprawnie prze-
mieszczają się w wilgotnym 
środowisku. Intensywność 
porażenia może być wówczas 
nawet 16-krotnie wyższa, co 
stanowi ogromne niebez-
pieczeństwo dla plantacji. 

Właśnie dlatego w okresie 
letnim niezbędne są częste 
i uważne lustracje pola, aby 
w razie wystąpienia problemu 
w porę wdrożyć odpowiednie 
działania. Bardzo pomocnym 
narzędziem do określenia, czy 
warunki pogodowe sprzyjają 
infekcjom zarazy ziemniaka, 
są specjalne stacje meteorolo-
giczne. Często zdarza się tak, 
że na dużych plantacjach ziem-
niaków przemysłowych zabiegi 
fungicydowe wykonywane są 
co 7 do 10 dni, niezależnie od 
przebiegu pogody, ponieważ 
do porażenia może dojść nagle, 
a gdy symptomy uwidocznią 
się, będzie to już późniejsza 
i znacznie bardziej groźna faza 
choroby.

Objawami zarazy ziemniaka 
są dość duże brunatne plamy 
nekrotyczne na liściach. Kiedy 
dochodzi do wytworzenia za-
rodni, na spodniej stronie liści 
można zaobserwować szare pla-
my – w środku ciemne, na obrze-
żach jaśniejsze. To właśnie tam 
powstają zarodniki pływkowe. 
Jeżeli dostaną się one do gleby, 
gdzie mogą przetrwać nawet do 
70 dni, będą infekowały bulwy 
ziemniaków, co stanowi bardzo 
duże zagrożenie i prowadzi do 
istotnych strat plonów.

Kompleksowe działanie na 
zarazę ziemniaka

Największym wyzwaniem, 
jakie stoi przed plantatorami 
w związku ze zwalczaniem za-
razy ziemniaka, jest ochrona 
całych roślin – zarówno ich 
części nadziemnych, jak 
i bulw. Jeżeli zastosowany 
preparat wyeliminuje wy-
łącznie zarodniki konidialne 
z części nadziemnej, nie gwa-
rantuje to pełnej skuteczności 

zabiegów. Dlatego należy wy-
bierać takie fungicydy, które 
zwalczają również zarodniki 
pływkowe, dzięki czemu nie 
dochodzi później do zainfe-
kowania bulw.

– Rekomendowanym przez 
INNVIGO rozwiązaniem jest 
preparat Innzar 500 SC, któ-
ry zawiera fluazynam. Ma on 
działanie powierzchniowe i jest 
przeznaczony do stosowania 
zapobiegawczego. Zabiegi 
powinno się wykonywać co 
7-10 dni, przy czym fungicyd 
Innzar 500 SC można apli-
kować maksymalnie 6 razy 
w sezonie wegetacyjnym, 
oczywiście naprzemiennie 
z substancjami o innych me-
chanizmach działania. Zale-
cana jednorazowa dawka tego 
preparatu wynosi 0,3-0,4 l/
ha. W taki sposób zapobie-
gamy kiełkowaniu zarodni-
ków grzybów na liściach oraz 
przedostawaniu się zarodni-
ków pływkowych do bulw, 
co w przypadku ziemniaków 
jest najważniejsze. Pamiętaj-
my, żeby zastosować Innzar 
500 SC również w ostatnim 
zabiegu fungicydowym przed 
zbiorem ziemniaków. Daje to 
większą pewność, że zarodniki 
pływkowe zostaną zniszczone, 
dzięki czemu bulwy w przecho-
walni będą zdrowe – wyjaśnia 
Jacek Dorna. – Warto dodać, 
że środek ten wykazuje zdol-
ność do długotrwałego utrzy-
mywania się na powierzchni 
blaszki liściowej, nawet w nie-
sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, dzięki czemu 
świetnie zapobiega infekcjom.

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Dla mikro firm i rolników

Klient ma możliwość wybo-
ru czy chce skorzystać z pro-
duktów kredytowych Biznes 
Lider lub Agro Rzeczówka Li-
ght ze zmiennym, czy stałym 
oprocentowaniem.

Decyzję odnośnie stałej lub 
zmiennej stopy procentowej mi-
kroprzedsiębiorcy oraz rolnicy 
mogą podjąć decydując się na 
jeden z dwóch kredytów:

Biznes Lider, czyli kredyt 
gotówkowy bez zabezpieczeń, 
nieodnawialny dla Klientów 
prowadzących działalność na 
uproszczonej lub pełnej rachun-
kowości, przeznaczony na finan-
sowanie konkretnych potrzeb 
w ramach bieżącej działalności 
oraz refinansowanie kredytów 
w innych bankach. Udzielany aż 

do 84 miesięcy, do kwoty mak-
symalnie 250 000 PLN. W ofer-
cie istnieje również możliwość 
dodania gwarancji BGK.

Agro Rzeczówka Light to kre-
dyt obrotowy, który może być 
przeznaczony na finansowanie 
bieżących potrzeb gospodarstwa 
rolnego w tym zakup rzeczo-
wych środków do produkcji 
rolnej, rozliczenia pieniężne 
z kontrahentami, ale również 
na zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej. Udzielany jest 
bez zabezpieczeń rzeczowych 
na maksymalnie 84 miesiące, 
w kwocie do 200 000 PLN.

Coraz więcej Klientów ban-
ku rozważa kredyty ze stałym 
oprocentowaniem, takie roz-
wiązanie pozwala ograniczyć 

ryzyko związane ze zmiennością 
wskaźnika referencyjnego WI-
BOR. Wybór kredytu z oprocen-
towaniem stałym to gwarancja, 
że wysokość oprocentowania 
nie zmieni się przez cały okres 
kredytowania. To ważne za-
pewnienie dla kolejnej grupy 
Klientów, tym razem dla mikro 
firm i rolników – mówi Maciej 
Wójcik, Tribe Lider, zarządza-
jący obszarem Przedsiębiorcy 
i Rolnicy.

Dodatkowo istnieje możli-
wość obniżenia oprocentowania 
przy skorzystaniu z ubezpiecze-
nia spłaty kredytu oferowane-
go przez Bank we współpracy 
z TUnŻ Cardif Polska.

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

Bank BNP Paribas wprowadza kredyty ze stałym 
oprocentowaniem.
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Tworzymy urodzaj

5 powodów, dla których 
warto jeść kaszę

Zgodnie z najnowszymi 
zaleceniami żywieniowymi, 
każdego dnia należy spożyć 
przynajmniej 3 porcje peł-
noziarnistych produktów 
zbożowych. Powinny one zaj-
mować 1/4 talerza w każdym 
posiłku. Jednym z najbardziej 
wartościowych produktów 
zbożowych jest kasza, którą 
w różnych wariantach moż-
na jeść codziennie. Dlaczego 
warto uwzględnić ją w diecie, 
wyjaśnia Monika Stromkie-
-Złomaniec, dietetyk i ekspert 
kampanii „Lubię kaszę – ka-
sza na stół, na zdrowie, na co 
dzień”.

1. Wartości odżywcze kaszy
Właściwości zdrowotne 

kaszy wynikają z tego, że jest 
to produkt z pełnego ziarna. 
Oznacza to, że ziarno prze-
znaczone do jej produkcji nie 
jest oczyszczane ze swojej ze-
wnętrznej warstwy, czyli łuski 
(co ma miejsce podczas pro-
dukcji mąki). Obłuskiwanie 
polega jedynie na usuwaniu 
niejadalnych części, czyli ple-
wek kwiatowych i okrywy 
owocowo-nasiennej. Najcen-
niejsze części pod względem 
wartości odżywczych, czyli 
łuska i zarodek, pozostają 
nienaruszone.

2. Źródło błonnika 
pokarmowego

Im grubsza kasza, tym wię-
cej błonnika. Najwięcej więc 
znajdziemy go w kaszy gry-
czanej i pęczaku.

- Dzięki błonnikowi kasza 
reguluje proces trawienia, 
zapobiegając zaparciom, no-
wotworom jelita grubego i he-
moroidom. To między innymi 
za sprawą błonnika kasze zali-
czamy do produktów o niskim 
indeksie glikemicznym: po po-
siłku węglowodany uwalnia-
ją się stopniowo przez długi 
czas, przez co dłużej czujemy 
się syci, a w ciągu dnia nie do-
pada nas nagły głód i ochota 
na słodycze. Ponieważ kasze, 
szczególnie gruboziarniste, nie 
powodują drastycznego wzro-
stu glikemii poposiłkowej, po-
lecane są osobom zmagającym 
się z insulinoopornością, cu-
krzykom i podczas diet reduk-
cyjnych – tłumaczy Monika 
Stromkie-Złomaniec.

Zaletą kasz, wynikającą z za-
wartości błonnika, jest także 
jej wpływ na obniżanie stęże-
nia złego cholesterolu we krwi 
(zwłaszcza kasza jęczmienna) 
i zmniejszanie ryzyka kamicy 
żółciowej.

3. Bogactwo składników 
mineralnych i witamin

Kasze są dobrym źródłem 
magnezu, cynku, żelaza, po-
tasu i witamin z grupy B.

- Dzięki wysokiej zawartości 
tych składników, wprowadze-
nie kaszy do jadłospisu może 
zapobiegać pogorszeniu kon-
centracji, łamliwości włosów 
i paznokci, rozdrażnieniu, 
bezsenności, bolesnym skur-
czom mięśni, kołataniu serca, 
łuszczeniu się naskórka, a na-
wet niepłodności – zapewnia 
ekspertka kampanii.

4. Naturalny, nieprzetwo-
rzony produkt spożywczy

Zastosowane procesy tech-
nologiczne, stanowiące tylko 
niezbędne minimum (zbiór 
i oczyszczanie z części nie-
jadalnych), sprawiają, że nie 
znajdziemy w kaszy żadnych 
sztucznych substancji konser-
wujących czy poprawiających 
smak. W przeciwieństwie do 
produktów przetworzonych, 
praktycznie nie zawiera sodu, 
którego nadmierne spożycie 
prowadzi do nadciśnienia tęt-
niczego i obrzęków.

5. Łatwość przygotowania 
i przystępna cena

Nie trzeba jej obierać, wy-
starczy wrzucić ją do garnka, 
zalać wodą i gotować. Kasza 
nie wymaga również specjal-
nych warunków przechowy-
wania – wystarczy ustawić ją 
w suchym miejscu lub szczel-
nie zamkniętym pojemniku. 
Dzięki bardzo niskiej zawar-
tości wody, produkt ten ma 
długi okres przydatności do 
spożycia (bez zastosowania 
substancji konserwujących). 
Dodatkowym atutem kaszy 
jest jej wciąż niska cena.

- Kasza, której walory 
zdrowotne są niepodważal-
ne, powinna stanowić istot-
ny element naszej diety. Może 
być bazą sałatek z warzywa-
mi, sycącym składnikiem zup, 
przygotowuje się z niej dese-
ry, zapiekanki i wiele innych 
pożywnych dań. To produkt 
niedoceniany, choć bardzo 
wartościowy, który wpływa 
korzystnie na nasz organizm, 
wzmacniając go i oczyszcza-
jąc. Dlatego warto pomyśleć 
o porcji kaszy każdego dnia, 

a przynajmniej jeść ją kilka 
razy w tygodniu – zachęca 
Monika Stromkie-Złomaniec.

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

Więcej informacji na: 
http://www.lubiekasze.pl/; 
https://www.facebook.com/
lubiekasze/

Źródło: Smart Media
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nawet każdego dnia.
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Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę SHREDLAGE® powoduje intensywny 
rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa jakość oraz przyswajanie pokarmu przez krowy.

✔ Zadbaj o zdrowie swojego stada 

✔ Zwiększ produkcję mleka 

✔ Zmniejsz koszty słomy 

Sprawdź opinie hodowców 
i usługodawców.

CLAAS SHREDLAGE®

Więcej mleka, mniej słomy, zdrowsze zwierzęta.

R E K L A M A

CLAAS TELEMATICS

To jeden z pierwszych syste-
mów telemetrycznych opracowa-
nych specjalnie do wykorzystania 
w maszynach rolniczych. Jest 
kluczowym narzędziem do 
zbierania danych o sposobie 
ich wykorzystania.

Pierwsze maszyny z tym sys-
temem trafiły do klientów już 
w 2007 aktualnie baza TELE-
MATICS to kilka tysięcy maszyn 

CLAAS: kombajnów, ciągników, 
sieczkarni oraz ładowarek tele-
skopowych. “Głównym celem 
TELEMATICS jest obniżenie 
kosztów eksploatacji w codzien-
nej pracy. Analiza zbieranych da-
nych pomagają użytkownikowi 
w jeszcze lepiej zoptymalizować 
maszynę” - komentuje Krzysz-
tof Gomolla, ekspert CLAAS 
POLSKA - “Jednak jest to także 

bardzo dobre źródło danych na 
temat tego jak maszyny są wy-
korzystywane w trakcie pracy” 
- dodaje.

Telematics powstał w odpo-
wiedzi na potrzeby klientów, 
którzy aby móc wykorzystać 
w pełni potencjał maszyny 
potrzebują dostępu do aktu-
alnych danych. Użytkownik 
może na bieżąco obserwować 

i dokumentować parametry ro-
bocze, ślady przejazdów i dane 
plonowania odpowiednio wypo-
sażonych kombajnów, sieczkarni 
i ciągników. Wszystkie dane są 
przesyłane z maszyny do portalu 
TELEMATICS, gdzie ma miejsce 
ich przetwarzanie i zapis. Można 
je obserwować i analizować na 
żywo lub w późniejszym czasie 
przez internet na lokalnym kom-
puterze, laptopie lub smartfonie. 
Możliwy jest również eksport do 
wszystkich popularnych progra-
mów do zarządzania gospodar-
stwem. “Dla przykładu okazuje 
się, że porównując te same kom-
bajny, na tym samym polu, róż-
nice w wydajności pomiędzy 
maszynami sięgają nawet 40%. 
Nie posiadając takiego narzędzia 
jak TELEMATICS trudno jest 
przekonać się o takich różnicach 
pracy tych samych maszyn na 
jednym polu.” - mówi Krzysztof 
Gomolla.

Siła w danych
Dostęp do danych maszyny ma 

w pierwszej kolejności właściciel 
maszyny, jeżeli wyrazi on zgodę 
to do danych serwisowych takich 

jak komunikaty alarmowe, komu-
nikaty przeglądowe dostęp ma 
również serwis. “Takie rozwiąza-
nie wyraźnie przyspiesza proces 
przeglądów maszyny lub usuwania 
awarii” - dodaje Gomolla.

Oprócz tego, każda maszy-
na przez pięć lat przesyła dane 
anonimowe na serwer w celu ze-
brania danych statystycznych na 
większej grupie. To właśnie z tych 
danych można wyciągnąć bardzo 
ciekawe wnioski, na przykład 
w temacie czasu pracy maszyny.

I tak, z danych można wy-
czytać, że w kategorii ciągniki 
około 20% czasu pracy maszyn 
to postój na wolnych obrotach. 
“W tym czasie spalamy więc 
paliwo, nabijamy motogodzi-
ny, w większości przypadków 
nie wykonując żadnej pracy” - 
komentuje ekspert CLAAS POL-
SKA. Z danych wyczytać można 
także, że w zależności od wiel-
kości ciągnika wyraźnie widać, 
które z nich wykorzystywane są 
do prac polowych, a które do 
lekkich zadań lub transportu. 
Informacje te są bardzo cenne dla 
producenta, dzięki nim możliwe 

jest odpowiednie projektowanie 
maszyn, tak by były jak najlepiej 
wykorzystywane i generowały 
jak najniższe koszty eksploatacji.

Baza danych CLAAS TELE-
MATICS jest ogromną kopalnią 
wiedzy, na podstawie której two-
rzone są nowe rozwiązania, takie 
jak API lub DATA Connect. Duże 
znaczenie ma także automatycz-
na dokumentacja, za pomocą 
której system automatycznie 
generuje raporty o spalaniu, plo-
nowaniu, czasie pracy. Dane te 
mogą zostać łatwo wykorzystane 
np. w programie 365FarmNet 
do tworzenia map aplikacyjnych 
oraz pozwalają na automatyza-
cję zapisu prac wykonywanych 
w gospodarstwie.

CLAAS TELEMATICS wspiera 
użytkownika w wydobywaniu 
ze wszystkich obszarów tego, co 
w nich najlepsze. Udoskonala on 
swoje procesy i wykorzystuje do-
stępne zasoby w bardziej efektyw-
ny sposób. A co najważniejsze, 
obniża koszty i oszczędza czas.
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System telematyczny obniży koszty pracy maszyną.
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