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Polskie Zboża 2011 za nami.
Dwa dni pod znakiem profesjonalnych rozmów poświęconych rolnictwu 

Kolejna, profesjonalna impreza po-
święcona branży rolniczej w kalen-
darzu Międzynarodowych Targów 
Poznańskich zakończona sukcesem. 
Podczas dwóch dni targowych z bo-
gatą ofertą blisko 100 wystawców 
z kraju i zagranicy zapoznało się 4,5 
tys.  zwiedzających. Wzorem lat ubie-
głych wystawa zlokalizowana została  
na terenach gospodarstwa Top 
Farms. Na łącznej powierzch-
ni 35 ha wydzielone zostały  
4 obszary tematyczne, obejmujące: 
Ponad 200 poletek doświadczal-
nych, Najlepiej przygotowaną Arenę 
Opryskiwaczy, Sektor Maszyn Rolni-
czych i Demonstracji, Aleję Bizneso-
wą – sektor zadedykowany firmom 
świadczącym usługi w rolnictwie, 
firmom chemicznym, doradztwu rol-
niczemu, badaniom na rzecz rolni-
ctwa, instytucjom i stowarzyszeniom 
branżowym, Oraz sektory: techno-
logii pożniwnej, energii odnawialnej 
oraz roślin okopowych – nowości 
tegorocznej edycji.

Nowe trendy – roślinne nowości, 
ochrona nawozowa. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się poletka do-
świadczalne, których przygotowywania 
rozpoczęły się już w sierpniu 2010. 
Zwiedzający mieli okazję zapoznać 
się z różnorodnymi odmianami roślin 
ozimych (rzepaku, pszenicy, jęczmie-
nia, pszenżyta, żyta), jarych (jęcz-
mienia, pszenicy, żyta, ziemniaków, 
kukurydzy, łubinu oraz łubinu żółtego  
i  wąskolistnego), a  także z  od-
m i a n a m i  b u r a kó w  c u k r o -

wych, soi oraz grochu siewnego  
i jadalnego. Prezentacje nowych od-
mian i nowoczesnych technologii wzbo-
gacone były fachowym doradztwem 
ekspertów. Swoje poletka zaprezen-
towali: Belarusian Potash Company, 
Danko Hodowla Roślin, Ekoplon, Eu-

ralis, IHAR- Hodowla Roślin Smolice, 
IHAR- Hodowla Roślin Strzelce, Inter-
mag, KWS Lochów Polska, Limagrain, 
Osadkowski, PHR Poznańska Hodowla 
Roślin, Pioneer, PRP Polska, Rolnik – 

Hurtownia Środków do Produkcji Rolno 
– Spożywczej, Serafin, Syngenta, Top 
Farms Agro, UAB Agroyoumis. Podczas 
targów na poletkach tych można było 
również obserwować działanie nawo-
zów: potasowych, azotowych, a także 
nawozów dolistnych.
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O przyszłości polskiego rolnictwa  
na „Polskich Zbożach”
Targom „Polskie Zboża” (3–4 czerwca) obywającym się w Modrzu koło Poznania towarzyszył panel dyskusyjny zorganizowany przez firmy 
Bayer CropScience i Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Jego celem było przybliżenie wyzwań przed jakimi stają rolnicy w związku z planami 
wprowadzenia w UE nowych aktów legislacyjnych.

Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer 
CropScience omówił zagadnienia le-
gislacyjne ograniczające negatywny 
wpływ rolnictwa na środowisko natu-
ralne. Jednym z takich czynników jest 
przestrzeganie prawidłowego doboru i 
następstwa roślin, co gwarantuje ogra-
niczenie rozwoju populacji agrofagów, 
redukcję zachwaszczenia oraz ograni-
czenie strat azotu. Decydując się jednak 
na wprowadzenie rozwiązań związa-
nych z rolnictwem zrównoważonym w 
Polsce warto także wiedzieć, że w na-
szym kraju średni koszt zużycia ś.o.r. na 
hektar użytków rolnych wynosi około 
30 euro/ha, podczas gdy np. w Niem-
czech jest to już prawie 100 euro/ha.

Ważnym punktem debaty było omó-
wienie zagrożeń jakie pojawiają się m.in. 
przed polskimi producentami nawozów 
sztucznych. Proponowane zmiany le-
gislacyjne w prawie unijnym dotyczące 
ograniczenia emisji CO2 w ramach dy-
rektywy ETS oraz związane z nią akty 
wykonawcze mogą mieć bardzo nieko-
rzystny wpływ na funkcjonowanie sek-
tora nawozowego i przenieść koszty na 
ceny nawozów i rolnictwo jednocześnie 
zagrażając istnieniu niektórych zakła-
dów. To może prowadzić do koncen-
tracji produkcji poza UE i eliminować 
możliwość wyboru u polskiego rolnika 
– komentował Hubert Kamola – dyrek-
tor handlowy „PUŁAW”.

Wprowadzenie w życie tych regulacji 
może spowodować przeniesienie pro-
dukcji nawozów z UE i Polski do krajów 
sąsiednich. Polska jest szczególnie do-
tknięta przez te ograniczenia ze wzglę-
du na osadzenie naszej energetyki na 
węglu.  Należy podkreślić, że zakłady 
produkujące nawozy sztuczne np. w 
Rosji, Chinach emitują w trakcie pro-
dukcji znacznie więcej dwutlenku wę-
gla niż nowoczesne zakłady w Polsce 
czy innych krajach UE. Można nawet 
powiedzieć, że wprowadzenie tych re-
gulacji spowoduje swoistego rodzaju 
„przerzucanie śmieci do sąsiada”, co 

tak naprawdę nie poprawi, a wręcz za-
szkodzi jeszcze bardziej środowisku – 
mówił H. Kamola. Niebezpieczeństwem 
jest także ewentualne wprowadzenie 
ograniczeń w zawartości kadmu w 
nawozach fosforowych, zmiana Roz-
porządzenia (WE) nr 2003/2003 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. w sprawie na-
wozów, oraz proponowane obostrze-
nia w obrocie saletrą amonową oraz 
nawozami na jej bazie.

O planowanych zmianach dotyczących 
Wspólnej Polityki Rolnej mówił dr Walde-
mar Guba, zastępca dyrektora Departa-

RAPORT
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mentu Rynków Rolnych w MRiRW. Jak 
informował, zmiany wprowadzane we 
WPR cały czas mają dostosowywać ją 
do zmieniających się potrzeb i różnych 
uwarunkowań rynkowych. Dużo kontro-
wersji budzi system dopłat bezpośred-
nich, które stanowią blisko 80% unijnego 
budżetu kierowanego do sektora rolnego. 
Zmiany w tym systemie są konieczne, aby 

dostosować go do aktualnych uwarunko-
wań rynkowych, a zrównywanie systemu 
płatności bezpośrednich we wszystkich 
krajach członkowskich jest jednym z klu-
czowych tematów w rozmowach toczo-
nych przez stronę polską z KE.

W trakcie debaty mówiono również 
o sytuacji na rynku zbóż. Jak informo-
wał Tomasz Zdziebkowski z firmy Top 

Farms, tegoroczne zbiory zbóż na sku-
tek suszy zapowiadają się w krajach 
basenu Morza Śródziemnego (w tym 
szczególnie we Francji), a także w Fe-
deracji Rosyjskiej znów na niskim po-
ziomie. W jego opinii najbliższe 3-5 lat 
będzie trudne, jeśli chodzi o zapewnie-
nie odpowiedniej ilości żywności na 
świecie. Dlatego w opinii dr J. Próch-
nickiego konieczne jest realizowanie 
innowacyjnych działań, które pozwolą 
zwiększyć produktywność i będą bez-
pieczne dla środowiska. Przyszłość rol-
nictwa to także zintegrowane systemy 
produkcji, w których będą wykorzysty-
wane nowoczesne odmiany znoszące 
niekorzystne warunki środowiskowe 
oraz prowadzone właściwe nawożenie 
i chemiczna ochrona roślin.
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Biomasa - tradycja i przyszłość energii odnawialnej
Biomasa będzie jednym z przewodnich tematów Międzynarodowych Targów RENEXPO® Poland, które odbędą się w dniach 26-28.10.2011 
w warszawskim Centrum EXPO XXI. 

Wraz z Polską Izbą Biomasy przygoto-

wujemy wysokiej jakości konferencje na 

temat biomasy „Biomasa w Polsce - rozwój 

i perspektywy dla inwestorów”. Wsparcie 

ideowe otrzymaliśmy od Polskiego Towa-

rzystwa Biomasy (POLBIOM) a patronat 

medialny objął portal internetowy „Interne-

towa Giełda Biomasy”.

Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy 

zdani na energie ze źródeł odnawialnych. 

Dowodem na to sa liczne hasła, które sły-

szymy w mediach - ceny paliw wzrastają, 

konwencjonalne źródła energii wyczerpu-

ją się a elektrownie jądrowe niosą ze sobą 

ogromne ryzyko. To wszystko sprzyja rozwo-

jowi energii ze źródeł odnawialnych, szcze-

gólnie biomasa ma szanse stać się jednym 

z najważniejszych źródeł energii w Polsce. 

Dużą role odgrywają tutaj ogromne źródła 

biomasy w Polsce i jej konkurencyjna cena.

W trakcie konferencji przedstawiciele 

Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Go-

spodarki i Ministerstwa Środowiska będą 

mówić o stanie prawnym i zamierzeniach 

regulacyjnych w polskim sektorze bioma-

sy. Wiodące firmy w Polsce przedstawią 

tematykę biomasy stałej, biogazu i biopaliw 

z punktu widzenia przedsiębiorstwa, inwe-

stora i producenta. Reprezentanci Banku 

Ochrony Środowiska i Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zajmą się kwestiami finansowania 

w biomasę, przedstawią możliwości otrzy-

mania dotacji jak i też możliwości otrzyma-

nia kredytów preferencyjnych.

Przygotowywana konferencja będzie 

towarzyszyła naszej wystawie „Szlak bio-

masy”. W centrum tejże wystawy będą się 

znajdować stowarzyszenia i organizacje 

z Polski i z zagranicy wspierające rozwój 

i zastosowanie biomasy. Wokół nich będą 

zlokalizowani wystawcy zajmujący się tą 

tematyka. Grupa docelowa to producenci 

biomasy, peletu, brykietu, producenci linii do 

wytwarzania peletu/brykietu i wiele innych. 

Biomasa to źródło energii odnawialnej, 

które głęboko tkwi w polskiej i europejskiej 

tradycji. Również współcześnie biomasa jest 

wielostronnie wykorzystywana, co wynika 

z samej definicji. I tak oto według Unii Eu-

ropejskiej biomasa to podatne na rozkład 

biologiczny produkty, odpada, pozostałości 

przemysłu rolnego, leśnictwa i podatne na 

rozkład pozostałości przemysłowe i komu-

nalne. (Dyrektywa 2001/77/WE)

Wniosek - biomasa nie jedno ma imię! 

Różne formy biomasy maja rożne zasto-

sowanie. Obowiązuje zasada im suchsza, 

bardziej zagęszczona biomasa tym więk-

szą ma ona wartość energetyczną. Jed-

nak niektóre formy biomasy nie są efektem 

ubocznym ale wręcz celem samej produk-

cji. Tak jest na przykład w przypadku roślin 

energetycznych. Jeśli chodzi o rośliny ener-

getyczne ważne kryteria stanowią przyrost 

roczny, odporność na choroby i szkodniki, 

wartość opalowa i wymagania glebowe. 

W Polsce najczęściej uprawia się:

- wierzbę wiciową

- malwę pensylwańską zwaną również 

ślazowcem pensylwańskim

- trawy wieloletnie  - miskant olbrzymi, 

miskant cukrowy, spartina preriowa, pal-

czatka Gerarda i inne

- rdest sachaliński

- różę wielokwiatową

- s łonecznik bulwiasty zwany 

topinamburem.

Bardzo wartościowym paliwem jest bry-

kiet, który podobnie jak pelety drzewne jest 

produkowany z rozdrobnionych odpadów 

drzewnych, które są suszone, mielone i pra-

sowane.  Dzięki tej formie biomasy może-

my znacznie obniżyć koszty ogrzewania.

Kolejna postać biomasy, która cieszy się 

coraz większą popularnością, to biogaz. 

Jest on wynikiem beztlenowej fermentacji 

odpadów zwierzęcych w gospodarstwach 

rolnych, odpadów organicznych na składo-

wiskach i osadów ściekowych w oczysz-

czalniach ścieków. Tworzenie biogazowni 

w Polsce napotyka wiele problemów, ale 

ma się to wkrótce zmienić. Wielu eksper-

tów oczekuje, ze nastąpi boom biogazow-

ni nad Wisłą.  

Warto zauważyć, że jest wiele możliwości 

korzystania z biogazu. Może być on spalany 

w specjalnie do tego przeznaczonych kot-

łach, zastępując w ten sposób gaz ziemny 

i służąc do celów grzewczych. Gaz wysy-

piskowy można na przykład dostarczać do 

sieci gazowych, względnie stosować jako 

paliwo. Również coraz popularniejsze ukła-

dy skojarzone wykorzystują biogaz do pro-

dukcji energii elektrycznej i ciepła. 

Wykorzystywanie biomasy niesie za sobą 

same korzyści. Jej cena jest konkurencyjna 

w stosunku do innych źródeł energii i po-

zwala zagospodarować nieużytki i odpady. 

Targi RENEXPO® Poland chcą zapre-

zentować szeroko rozumianą tematykę 

biomasy i poprzez to pokazać, jak dużą 

rolę odgrywa ona w branży energetycznej.

RAPORT
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Jakość materiału siewnego 
gwarantem dobrych plonów
Dnia 20 czerwca 2011 odbyła się konferencja nt. promocji kwalifikowanego materiału siewnego 
zatytułowana „Kwalifikowany materiał siewny – potencjał jeszcze niewykorzystany”. Organizatorem 
konferencji była Polska Izba Nasienna, a honorowy patronat nad konferencją objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Celem konferencji była dyskusja nad 
możliwościami lepszego wykorzysta-
nia potencjału tkwiącego w nasionach 
kwalifikowanych sprawdzonych odmian 
roślin rolniczych. 

Debata toczyła się wokół przyczyn 
niskiego użytkowania nasion kwalifiko-
wanych, istniejących ograniczeń i ba-
rier oraz oceny możliwości poprawy tej 
sytuacji w celu wzrostu efektywności 
produkcji roślinnej w Polsce. 

Idea powstania konferencji
„Wyjątkowo w naszym kraju niski 

stopień wymiany materiału siewne-
go musi rodzić pytanie dlaczego tak 
się dzieje i jak temu niekorzystnemu 
stanowi rzeczy zaradzić. Myślę, że 
trzeba z dyskusją nad tym proble-
mem wyjść szerzej poza środowisko 
hodowlano-nasienne i włączyć w nią 
przede wszystkim szeroką opinię rol-
niczą w Polsce” - powiedział  Leszek 
Lipski, prezes Top Farms Agro.

Czynniki determinujące 
jakościowy materiał siewny

Leszek Lipski,  wskazuje na ważne 
czynniki jakie warunkują najwyższej 
jakości materiał siewny. 

Od dobrze przygotowanego mate-
riału siewnego oczekujemy wysokiej, 
bliskiej 100% siły kiełkowania, braku 

zanieczyszczeń, czystości odmiano-
wej, wyrównanego i  starannie pokry-
tego dobrą zaprawą nasienną ziarna. 
Dowodem spełnienia minimalnych 
norm w zakresie jakości przygotowania 
ziarna jest świadectwo kwalifikacji. Za-
plombowane i wyposażone w etykietę. 
Opakowanie świadczy o oryginalności 
produktu oraz umożliwia identyfikację 
producenta.

 
Jakie znaczenie dla przeciętnego 

Kowalskiego ma jakość 
materiału siewnego?

Przede wszystkim genetyczny poten-
cjał plonowania powinien być zachętą 
do stosowania jakościowego materiału 
siewnego. Jeśli przy tym materiał siew-
ny jest starannie przygotowany: wolny 
od zanieczyszczeń, czysty odmianowo 
i dobrze zaprawiony, wówczas rolnik 
ma większą pewność uzyskania do-
brego jakościowo plonu niż wysiewa-
jąc nasiona przygotowane  metodami 
farmerskimi z własnego rozmnożenia. 
- zwraca uwagę prezes Lipski. 

W jaki sposób polscy rolnicy pod-
chodzą do problemu stosowania 
kwalifikowanego materiału siewnego 
odzwierciedla publikacja Martin & Ja-
cob, Kwalifikaty 2011, próba celowa 
N=600, CAWI,  

W grupie badanych rolników, którzy 

zadeklarowali wysiewanie kwalifiko-
wanego materiału siewnego, średnia 
wymienialność w uprawach pszenicy 
wyniosła 49%, jęczmienia 44%, owsa 
37%, żyta 40%, pszenżyta 46%, a rze-
paku aż 80%.

Ponad 65% rolników wysiewających 
kwalifikowany materiał siewny, korzy-
sta z dopłat do niego. 

Z pozostałych 35% respondentów nie 
korzystających z dopłat do materiału 
siewnego, ponad połowa badanych 
przyznała, że nie robi tego ze wzglę-
du na "zbyt duże formalności związane 
z ubieganiem się o dopłaty". Ponadto 
co trzeci badany zapytany o przyczyny 
nie korzystania z dopłat do materiału 
siewnego wskazał odpowiedź "zbyt 
niskie dopłaty/nie opłaca się", a co 
piąty rolnik "brak wiedzy o dopłatach". 

W grupie rolników wysiewających 
kwalifikowany materiał siewny, aż 95% 
badanych dostrzega różnicę pomiędzy 
kwalifikowanym i niekwalifikowanym ma-
teriałem siewnym, z czego 2/3 z nich 
określa tę różnicę jako znaczącą. 

Wbrew powszechnej opinii cena kwa-
lifikowanego materiału siewnego wcale 
nie jest najważniejszym parametrem, 
który biorą pod uwagę rolnicy decydu-
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jąc się na zakup kwalifikowanego materiału siewnego. Ważniejsze 
od ceny są "parametry jakościowe ziarna (zaprawianie, kiełko-
wanie)" oraz opinia innych rolników na temat danego kwalifikatu. 

Dla tej grupy badanych rolników także posiadaniem nowej od-
miany wchodzącej na rynek jest istotniejszym parametrem niż 
cena tej odmiany.

 Prawie połowa badanych korzystających z kwalifikowanego 
materiału siewnego dokonuje jego zakupu w specjalistycznych 
punktach sprzedaży materiału siewnego (centrala nasienna), 
a ponad 30% respondentów po kwalifikaty udaje się do najbliż-
szego dystrybutora środków do produkcji rolnej. 

6 na 10 rolników wysiewających kwalifikaty, za najważniejsze 
źródło informacji o kwalifikowanym materiale siewnym, wskazu-
je "własne wcześniejsze doświadczenia" z materiałem siewnym. 

W dalszej kolejności, ponad połowa tej grupy badanych po-
szukuje informacji o kwalifikowanym materiale siewnym w "pub-
likacjach w internecie i prasie rolniczej". 

Niezmiennie istotnym źródłem wiedzy rolników na dany temat 
pozostają opinie innych rolników. W przeszłości najczęściej prze-
kazywane podczas bezpośrednich spotkań, dzisiaj w głównej 
mierze wyrażane na forum internetowym. 

Rolnicy, którzy zadeklarowali, iż nie używają kwalifikowanego 
materiału siewnego, jako powody nie korzystania podają w pierw-
szej kolejności "brak środków finansowych na zakup materiału 
kwalifikowanego" (60%) oraz "niedostępność materiału" (19%) 
i "nieopłacalność zakupu" (18%).

9 na 10 rolników wysiewających nasiona z własnego zbioru 
i podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty licencyjnej od 
rozmnożeń własnych przyznaje, że nie płaci żadnej opłaty za 
korzystanie z własnych nasion. 
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Kasprzak w Aleksandrowie
Bezpośrednie spotkania z przedstawicielami społeczeństwa są niezwykle istotną częścią pracy 
ministrów. W końcu legislacji nie powinno się tworzyć zza rządowego biurka. Należy czerpać 
z doświadczenia i wiedzy, jakie mają praktycy a także jak najszerzej konsultować proponowane 
projekty. W takim właśnie celu  31 maja w Aleksandrowie Kujawskim gościł wiceminister 
gospodarki Mieczysław Kasprzak.

Sekretarz stanu przyjechał  na za-
proszenie burmistrza miasta Andrze-
ja Cieśli a także dwóch największych 
firm z regionu:  WIP – jednego z wio-
dących producentów preform PET 
w branży napojowej oraz BIN – firmy 
specjalizującą się w produkcji urządzeń 

do przechowywania ziarna i przygoto-
wania pasz.

Na początku swojej wizyty wicemini-
ster Mieczysław Kasprzak rozmawiał 
z grupą przedsiębiorców z regionu na 
specjalnie zorganizowanym spotkaniu 
w Urzędzie Miasta Aleksandrów Ku-

jawski. Dyskutowano na temat nowych 
form wspierania przedsiębiorczości 
proponowanych przez ministerstwo 
gospodarki oraz korzyściach z tego 
płynących. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszył się pomysł zastąpie-
nia obowiązku składania zaświadczeń 
oświadczeniami, co będzie stanowić 
duże uproszczenie dla przedsiębior-
ców. Uczestnicy spotkania podzielili 
się z wiceministrem swoimi spostrze-
żeniami i oczekiwaniami.

Wiceminister wykazał dużo zrozu-
mienia dla problemów i postulatów 
przedsiębiorców. Jako były Starosta 
Jarosławski wie, jakie problemy niesie 
zarządzanie. Podziękował burmistrzo-
wi Andrzejowi Cieśli za zorganizowa-
nie spotkania.

Następnie, w trakcie swojego poby-
tu w mieście wiceminister Mieczysław 
Kasprzak odwiedził wymienione wy-
żej dwa największe  przedsiębiorstwa 
działające w regionie: firmy WIP oraz 
BIN. W pierwszej mógł podziwiać im-
ponujący, nowoczesny park maszyn 
do produkcji preform PET. Natomiast 
w firmie BIN prześledzić cały proces 
produkcyjny silosów zbożowych.

Firma BIN jest jednym z największych  
przedsiębiorców rolnych. Można nawet 
powiedzieć, że należy do tych, którzy 
zmodernizowali polskie rolnictwo, po-
przez wprowadzenie na nasz  krajo-
wy rynek nowoczesnych systemów 
i mechanizmów. Mieczysław Kasprzak 
docenił pozycję rynkową firmy.  W roz-
mowach z przedstawicielami BINu 
wielokrotnie akcentował, że rolnictwo 
stanowi jedną z największych gałęzi 
polskiej gospodarki. Za najważniejszą 
jej część uznał zboże.

Magdalena Wichrowska
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75 lat Stanisława Kaszubskiego
Podczas targów AGRO-TECH w Minikowie organizatorzy imprezy przygotowali niespodziankę i 
uczcili uroczyście 75 urodziny Stanisława Kaszubskiego z  firmy BIN w Aleksandrowie Kujawskim.

Mieliśmy zaszczyt przeprowadzić roz-
mowę z Jubilatem na temat ostatnich 
lat jego pracy zawodowej, oraz aktu-
alnej sytuacji w rolnictwie. 

Szanowny Panie Stanisławie, co 
to była za uroczystość?

Panie redaktorze, gospodarze tej 
uroczystości, przyjaciele z Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 
raczyli wspomnieć, że mam skończo-
ne 75 lat i złożyli mi życzenia, jako, że 
z tych 75 lat, 25 lat współpracuję tu z 
ODR, reprezentując firmę BIN, produ-
centa silosów zbożowych z Aleksan-
drowa Kujawskiego. Te 25 lat to są 
dziesiątki różnych imprez dla rolników, 

imprez handlowych, wystaw, podczas 
których razem witaliśmy tutaj rolników 
i obsługiwaliśmy ich w doradztwie i in-
formacji handlowej.

Miałem okazję rozmawiać z dy-
rektorem ODR, który wspominał 
pierwsze Wasze spotkania, czyli 
Pana, firmy BIN z ODR-em w Mini-
kowie i powiedział, że polecał Wam 
udział w targach i od tego zaczęła 
się ekspansja BIN-u z silosami na 
polski rynek. Niech Pan powie, jak 
to faktycznie było?

No tak było, dlatego, że imprezy ODR-owskie 
przyciągają, że tak powiem,  rolników praktyków. 

Są tu producenci rolni, z którymi 

pierwsze kontakty nawiązaliśmy od 
razu. Prasa i inne środki masowego 
przekazu są pięknym organem, przy po-
mocy którego docieramy do rolnictwa, 
ale w ODR-ach na próbach doświad-
czalnych, pokazach czy spotkaniach, 
bezpośrednio współpracuje się z rolni-
kiem i nie tylko, tu jest możliwość spot-
kania się z teorią,  nauką, i praktyką. 
Tu też uzyskuje się szereg informacji 
bardzo praktycznych, o zastosowa-
niu naszych produktów w rolnictwie, 
a wszystkie uwagi rolników służą kon-
struktorom od razu do wykorzystania 
w modyfikacji instalowanych urządzeń.

Przez te ponad 20 lat, silosy zbożo-
we w znacznym stopniu zostały upo-
wszechnione w polskim rolnictwie i 
nastąpił efekt nie tylko techniczno pro-
dukcyjny, czy magazynowy ale również 
natury ekonomicznej. Hasło nasze, a 
nawet moje osobiście „weźmy zboże 
w swoje ręce” mówi samo za siebie. 
Rolnicy i konsumenci, czyli wszyscy 
„zjadacze chleba powszedniego” wie-
dzą, że cena chleba się waha, bo waha 
się cena zboża na rynku wewętrznym i 
światowym. Wystarczy, że Putin wstrzy-
ma eksport pszenicy i cena wzrośnie, 
tak jak w tym sezonie o 70%. Najbar-
dziej korzytają na tym ci, co zajmują 
się obrotem zbóż, ale teraz jest już 
około 4 mln. ton zboża u producentów 
rolnych przechowywanych w silosach 
BIN, a więc wahania cen zboża służą 
również ekonomicznie rolnikom. Nie 
oceniam dobrze to czy źle, ale takie 
są prawa rynku.

Jakie są perspektywy przed firmą 
BIN jeśli chodzi o produkcję silosów?

Teraz w rolnictwie następuje zjawi-
sko koncentracji produkcji, powstają 
gospodarstwa rolno-przemysłowe, 
większe, które oczekują dostawy zme-
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chanizowanych zespołów magazyno-
wych. Jest też pomoc unijna dla tego 
typu inwestycji, a więc ułatwia to roz-
wój budowy zaplecza magazynowe-
go. W tym kierunku będziemy szli, bo 
teraz każdy rolnik (a szczególnie ten, 
który prowadzi produkcję zwierzęcą 
i musi zapewnić sobie zapasy paszy 
dla stada, aby wszelkie wahania cen 
nie odebrały mu wypracowanego do-
chodu) będzie dążył do zainstalwania 
silosów do magazynowania płodów 
rolnych, czy pasz. Myślę, że na razie 
przez następne lata zapotrzebowa-
nie na silosy, czy to pojedyncze, czy 
w dużych zespołach magazynowych 
w gospodarstwach specjalistycznych, 
nie spadnie i będziemy je produkować 
nadal. Teraz jest wolny rynek również 
na maszyny i urządzenia rolnicze, a 
więc musimy technicznie dbać o to, 
żeby nasze produkty nie odstawały 
od produktów zachodnich i staramy 
się temu wyzwaniu sprostać.

Jaka jest tendencja na rynku, czy 
rolnicy kupują większe ilości mniej-
szych silosów, o mniejszej pojem-
ności, czy mniejszą ilość silosów 
ale o większej pojemności?

Trudno powiedzieć, ilościowo to w 
dalszym ciągu więcej sprzedajemy 
małych i średnich silosów, tylko, że 
nas również interesuje wartość towa-
rowa produktów, bo postawić kilka ba-
terii silosów w ciągu roku, to daje taki 
sam efekt co postawić kilkaset silosów 
małych. Czytałem teraz takie analizy 
krytyczne w stosunku do form pomocy 
w zachodnim rolnictwie, że Unia służy 
przede wszystkim dużym producentom 
rolnym to pewnie i w Polsce też to bę-
dzie i nie wiem, czy to można chwalić 
czy nie, ale przygotowujemy się do tego 

zjawiska. Ja problem widzę w tym, że 
dla tysięcy małych rolników trzeba bę-
dzie znaleźć zastępcze zatrudnienie w 
usługach i przemyśle. Czy to jest moż-
liwe? Myślę, że tak, bo w Niemczech 
zatrudnieniają wszystkich, na przykład 
Muzułmanów w samej Nadrenii jest ok. 
3 milionów, a teraz jakiś Turek nawet 
przymierza się żeby po pani Merkel ob-
jąć urząd kanclerski, tak więc jest tam 
praca dla Niemców ale i dla milionów 
Muzułmanów. Myślę, że w Polsce też 
będą możliwości dla każdego. Musimy 
stworzyć możliwość innego rodzaju za-
trudnienia dla 2-4 hektarowych rolników, 
żeby poziom ich życia nie odbiegał od 
poziomu życia zatrudnionych w innych 
dziedzinach gospodarki, bo niestety z 
małego gospodarstwa nie da się  do-
równać do poziomu życia, jaki zapew-
nia choćby praca robotnika w jakimś 
zakładzie przemysłowym. I na  podsta-
wie obserwacji takich zjawisk widzę, 
że koncentracja rolnictwa i pradukcji 
rolnej jest nieubłagalna, chociażby z 
tego względu, że tylko przez specjali-
zację, automatyzację itd. można osiąg-
nąć zmniejszenie kosztów produkcji. 

W jaki sposób, poza silosami,  uzu-
pełniacie Państwo swoją ofertę, wi-
dzę tutaj na targach wystawione 
mieszalniki, pojemniki paszowe? 

Staramy się uzupełniać dotychcza-
sową ofertę, bo za kilka lat być może 
na tyle nasycimy rynek silosami, że bę-
dziemy produkowali tylko na wymianę 
i dla uzupełnienia. Już więc wchodzi-
my w produkcję, jak my to nazywamy 
„ciągów paszowych”, czyli urządzeń 
dla wyspecjalizowanych gospodarstw 
zajmujących się tuczem świń, żeby ci 
producenci z własnego zboża, prze-
chowywanego w silosach BIN przy 

zastosowaniu naszych urządzeń i do-
datków paszowych, na miejscu mogli 
wytwarzać pasze dla tego swojego 
stada tuczników. W ten sposób, tak 
jak przechowując w swoich magazy-
nach zboże korzysta się z ruchu cen, 
tak samo produkując własną paszę, 
z własnego zboża uzyska się dalszą 
obniżkę kosztów w produkcji wieprzo-
winy. Natomiast z uwagi na wielkie na-
sycenie gospodarstw rolnych różnymi 
urządzeniami mechanicznymi, elek-
tronicznymi itd. wyszliśmy również z 
propozycją produkcji dużych wiat do 
przechowywania maszyn i urządzeń. 
Jest to duża powierzchnia zadaszona, 
gdzie można wszystkie maszyny, na-
wet te największe schować pod dach. 
Na razie jest jeszcze duża sprzedaż 
silosów ale wiaty mamy już w asorty-
mencie produkcji.

Szanowny Jubilacie, z okazji 75 
urodzin, redakcje Raportu Rolne-
go i Agro Farmy, życzą Panu dal-
szych sukcesów, dużo zdrowia oraz 
spełnienia ambicji zawodowych i 
osobistych. Serdecznie gratuluje-
my i dziękujemy za rozmowę, któ-
rą mieliśmy przyjemność z Panem 
przeprowadzić.

Bardzo dziękuję Panie redaktorze, bo 
ja osobiście od zarania Raportu Rol-
nego jestem w kontakcie, fachowym, 
towarzyskim a także przyjacielskim z 
Wami i da Bóg, żeby Wam również do-
brze się wszystko układało, żebyśmy 
teraz będąc coraz bardziej zaanga-
żowani  w Unii Europejskiej, sprostali 
temu w imię Polski i wysoko dzierżyli 
nasze sztandary w zjednoczonej Eu-
ropie dla dobra polskiego rolnictwa, 
dla dobra narodu i kraju.

Rozmawiał Roman Barszcz.



14 w w w . r a p o r t r o l n y . p l

Kongres rzepakowy w Pradze
Zakończył obrady 13 Międzynarodowy Kongres Rzepakowy, który w tym roku odbywał się w Pradze. Obrady praskiego Kongresu toczyły się 
pod hasłem przewodnim ”Wydajność w produkcji i przerobie rzepaku”. 

Po zakończeniu części oficjalnej 
część roboczą Kongresu rozpoczął 
Thomas Mielke dyrektor „Global Oil 
World”. 

Autor w swoim  wykładzie inaugu-
racyjnym pt. „Gwałtownie wzrasta-
jąca w przyszłych latach światowa 
zależność od zaspakajania popytu 
na rzepak i olej rzepakowy przezna-
czony na cele spożywcze i paliwowe” 
podkreślił następujący w ostatnim 
okresie czasu rozwój rynku rzepaku 
i oleju rzepakowego w zakresie pro-
dukcji, spożycia oraz cen w Europie 
i na świecie. 

Duże znaczenie dla tego procesu 
miał wzrost znaczenia produkcji bio-
diesla, na którego produkcję w roku 
2010 zużyto 7 milionów ton oleju 
rzepakowego co stanowiło 70% cał-
kowitego zużycia tego oleju w Unii 
Europejskiej. 

Zdaniem T. Mielke rzepak i kanola 
nabierają w porównaniu do innych 
upraw roślin oleistych coraz większe-
go znaczenia ze względu na wyższą 
zawartość oleju w nasionach, wyższy 
plon oraz atrakcyjne ceny i zyski jakie 
można uzyskać z 1 hektara. 

Autor podkreślił konieczność dążenia 
do dalszego wzrostu plonów uzyski-
wanych z tych upraw ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia odmian 
mieszańcowych w tym procesie.

W Kongresie uczestniczyło ponad 
900 osób reprezentujących naukow-
ców i praktyków z  36 krajów Europy, 
Azji, Australii i obu Ameryk. Wśród 

delegatów na Kongres zdecydowa-
nie dominowali przedstawiciele Chin 
i Indii. Polskę reprezentowało 37 osób, 
najwięcej z IHAR i IOR Poznań. De-
legacja PSPO liczyła 3 osoby.

Kongres prowadził swoje obrady 
w 9 sekcjach problemowych. 

Większość referatów i doniesień 
skoncentrowana była w sekcjach 
Genetyka i Hodowla oraz Ochrona 
Roślin. Pozostałe sekcje to: Zarzą-
dzanie Uprawą, Handel i Ekonomi-
ka, Jakość Środków Spożywczych, 
Jakość Pasz Rzepakowych, Biopa-
liwa na Bazie Oleju Rzepakowego,  
Procesy Przerobu i Rafinacji oraz 
Genomika i Biotechnologia.

Obserwacja obrad Kongresu po-
zwala na wyciągnięcie kilku wniosków 
dotyczących światowych aspektów 
i głównych kierunków badań w zakre-
sie globalnej problematyki rzepakowej:

Rzepak coraz szybciej staje się 
rośliną wywierającą coraz większy 
wpływ na kształt światowego rynku 
roślin oleistych przy istnieniu poten-
cjału zapewniającego dalszy wzrost 
jego produkcji,

Istnieje bardzo duże zainteresowa-
nie rzepakiem naukowców i produ-
centów z  Azji w tym głównie z Chin, 
Indii oraz Korei Południowej,

Można zanotować wzrastające 
zainteresowanie uprawą rzepaku 
w Australii i w Argentynie, w której  
uwzględnia się możliwość zmniejsze-
nia uprawy soi na rzecz zwiększenia 
uprawy rzepaku,

Wzrastające zainteresowanie nau-
ki problematyką dotyczącą odmian 
„000” przy jednoczesnym nasileniu 
prac badawczych nad możliwościa-
mi zwiększenia znaczenia pasz rze-
pakowych w produkcji zwierzęcej,

Znaczny wzrost znaczenia proble-
matyki fitopatologicznej w stosunku 
do dotychczas dominującej w upra-
wie rzepaku problematyki entomolo-
gicznej i herbologicznej.

Biorąc udział w pracach kilku róż-
nych sekcji problemowych zauwa-
żyłem, że rozpatrując zagadnienia 
związane z produkcją rzepaku i oleju 
rzepakowego w skali światowej bar-
dzo często autorzy wykładów czy 
doniesień, szczególnie z Kanady, 
USA czy z antypodów, utożsamia-
li lub zamiennie używali określenia 
rzepak i kanola. 

Wyraźnie natomiast oddzielnie roz-
patrywał te uprawy Thomas Mielke 
we wspomnianym już uprzednio wy-
kładzie inauguracyjnym. 

W tym miejscu pozostaje do rozwa-
żenia czy ze względu na czytelność 
danych statystycznych dotyczących 
wielkości produkcji nasion oraz oleju 
rzepakowego w wymiarze światowym 
i europejskim należy rozpocząć dys-
kusję nad potrzebą wprowadzenia 
oficjalnego rozróżnienia w statysty-
ce rzepaku i kanoli.

Następny Kongres Rzepakowy od-
będzie się za 4 lata w Kanadzie.

Lech Kempczyński

URODZAJ
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Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o.

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67

e-mail: mapol@mapol.it.pl 

DOBRE ROZWIĄZANIE NA 
CHWASTÓW ZWALCZANIE!

METAZANEX 500 SC
Zawiera metazachlor 500 g/l
Środek pobierany jest poprzez korze-
nie kiełkujących chwastów i niszczy je 
przed wschodami. Działa również na 
chwasty po wschodach do fazy pierw-
szej pary liści.  Chwasty wrażliwe np.: 
komosa biała, jasnoty, gwiazdnica 
pospolita miotła zbożowa. Chwasty 
średnio wrażliwe np.: przytulia czep-
na, tobołki polne.
Zalecana dawka: 2 l/ha.

KILOF 480 EC
Zawiera chlomazon – 480 g/l

Rzepak ozimy i jary: środek stosować
bezpośrednio po siewie rzepaku, 
na starannie uprawioną (bez grud) 
glebę. Nasiona rzepaku wysiewać 
na jednakową głębokość i dokładnie 
przykryć ziemią.
Zalecana dawka: 0,15-0,25 l/ha.

METAZANEX 500 SC

KILOF  480 EC

www.makhteshim-agan.pl

HERBICYDY



16 w w w . r a p o r t r o l n y . p l

Warszawa, 4 lipca 2011 r. 

List otwarty do producentów rzepaku  
w sprawie prób wprowadzenia do uprawy w Polsce  

nasion rzepaku wysokoerukowego

Od pewnego czasu otrzymujemy informacje o propozycjach uprawy rzepaku wysokoerukowego 
składanych polskim rolnikom przez firmy zagraniczne, choć od ponad ćwierćwiecza w Polsce nie 
uprawia się juŜ takich odmian.  
Istotną cechą uprawy rzepaku jest pewność zbytu związana ze wzrastającym zapotrzebowaniem na 
jego nasiona na cele spoŜywcze jak i paliwowe. Zapotrzebowanie na nasiona charakteryzujące się
wysoką jakością będzie znajdowało odzwierciedlenie w postaci wyŜszych cen. 
Dzięki wysokim wymaganiom jakościowym dotyczącym produkcji materiału siewnego rzepaku, 
Polska wśród krajów Europy i Świata naleŜy do liderów w produkcji wysokiej jakości oleju oraz śruty 
rzepakowej i makuchu rzepakowego. Zapewnia to tym produktom uznanie na licznych 
zagranicznych rynkach zbytu. Polska pod względem zawartości glukozynolanów (co jest 
szczególnie waŜne w przypadku śruty rzepakowej) w swoich normach wyprzedza pozostałe kraje 
Unii Europejskiej o 3 µmole (do 15 µmoli Polska, do 18 – UE w materiale  siewnym, natomiast  
w nasionach przemysłowych tak samo do 25 µmoli Polska oraz UE).  
W odmianach wysokoerukowych wartości te są kilkakrotnie wyŜsze. Ma to istotne znaczenie  
dla wartości Ŝywieniowej pasz rzepakowych.  
Ponadto, naleŜy podkreślić, Ŝe w obecnie uprawianych nasionach odmian �00” poziom kwasu 
erukowego nie moŜe przekraczać 1%, natomiast w spoŜywczym oleju rzepakowym musi on być
poniŜej 2 %. 
Nawet incydentalne wprowadzenie do uprawy odmian wysokoerukowych moŜe spowodować
w dłuŜszej perspektywie nieodwracalne konsekwencje w postaci strat dla rolnictwa  
i przemysłu olejarskiego. PrzekrzyŜowanie odmian, które nieuchronnie nastąpi na długie lata 
spowoduje obniŜenie jakości uzyskiwanych nasion rzepaku oraz ich produktów. 
Niekorzystną sytuację dodatkowo skomplikuje problem samosiewów, który stworzy 
�magazyn” nasion o niepoŜądanych cechach i właściwościach - pogarszających ich jakość
przemysłową. 
Biorąc powyŜsze pod uwagę: 

• apelujemy do Was  o rozwagę przed podpisaniem tylko pozornie korzystnych umów,
• zwracamy uwagę, aby być moŜe krótkotrwała korzyść z uprawy odmian wysokoerukowych 

nie spowodowała długotrwałych szkód jakie w takim przypadku z pewnością nastąpią, 
• prosimy, weźcie pod uwagę, Ŝe oferujący materiał siewny rzepaku wysokoerukowego 

wyjadą, a Wy z trudnymi do oszacowania kłopotami pozostaniecie. 

  Mariusz Olejnik Roman Rybacki 

  

 Prezes Zarządu KZPR  Prezes Zarządu PSPO 

URODZAJ
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Rzepak podwójnie doładowany

 Kup min. 100 litrów preparatu BUTISAN STAR do 15.08.2011 
 Ułóż hasło reklamowe dla tego produktu i wyślij kupon 

   wraz z dowodem zakupu
 Otrzymasz 5 litrów produktu CARYX!* 

Uczestnicy, którzy dodatkowo dołączą własną wizualną interpretację hasła 
„Rzepak podwójnie doładowany” (np. zdjęcie), mają szansę być nagrodzeni 
w prawdziwie kosmiczny sposób – wizytą w Centrum Kosmicznym NASA 
na Florydzie. 

Szczegóły na www.agro.basf.pl, pod numerem infolinii 
22 570 99 90 oraz u przedstawicieli BASF.

* Nagrodzonych zostanie 500 najlepszych haseł 

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Butisan&Caryx_200x270_2011.indd   1 2011-06-03   14:38:02
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Przygotowane pola pod 
zasiew rzepaku ozimego
Siew nasion rzepaku ozimego powinien być wykonany równomiernie i płytko na głębokość około 
2 cm. Dlatego też tylko poprawna i staranna agrotechnika będzie decydowała o ostatecznym 
sukcesie przy jego uprawie. 

W warunkach krajowych, nadal naj-
korzystniej jest stosować technologię 
tradycyjną, w skład której wchodzi ze-
spół uprawek pożniwnych, orka siewna 
i uprawa przedsiewna. Wystarczająco 
dużo czasu na uprawę będzie zawsze 
tylko po zbiorze jęczmienia ozimego. Na-
tomiast po zbiorze zbóż ozimych (żyto, 
pszenżyto, pszenica) oraz po jęczmieniu 
jarym w latach o niekorzystnym prze-
biegu pogody, należy brać pod uwagę 
konieczność rezygnacji z niektórych 
zabiegów, by w terminie wykonać siew.

Nie rezygnować 
z uprawy pożniwnej

Uprawa pożniwna jest jednym z pod-
stawowych, choć często niedocenia-
nych zespołów uprawek. Rozpoczyna 

ona każdy nowy proces agrotechniczny 
i ma wpływ na skuteczność kolejnych 
zabiegów oraz poziom i jakość przy-
szłych plonów. Polska leży w rejonie, 
gdzie ilość opadów jest niewystarczają-
ca dla wysokiej produkcji rolnej. Dlate-
go też latem, bezpośrednio po zbiorze 
roślin schodzących z pola, należy jak 
najszybciej przerwać proces bezproduk-
tywnego, powierzchniowego parowa-
nia roli. Chroni to znaczne ilości wody, 
ułatwia skiełkowanie nasion chwastów, 
a w okresie posusznym jest podstawo-
wym warunkiem wykonania dalszych  
zabiegów uprawowych np. orki siew-
nej. By ochrona wody była skuteczna, 
zabieg należy wykonać jak najszybciej 
i jak najpłycej. Najlepiej jest, jeśli za-
raz po zakończonym zbiorze zostanie 

wykonana uprawa pożniwna. Agregaty 
ścierniskowe, powinny być ustawione 
na głębokość pracy od 5 do 8 cm. Nisz-
czenie chwastów, jak też przykrywanie 
resztek pożniwnych i nawozów orga-
nicznych wymaga czasami głębszej 
uprawy (8-12 cm), ale jeżeli na polu jest 
niskie i czyste  ściernisko, to ochrona 
wody jest wtedy najważniejsza i należy 
uprawiać jak najpłycej. Podstawowym 
celem wykonywanej uprawy pożniwnej 
powinno być uzyskanie na powierzchni 
pola spulchnionej warstwy o grubości 
nie większej niż 8-10 cm, która będzie 
stanowiła izolację przed podsiąkaniem 
wody do samej powierzchni i jej wypa-
rowywaniem, a jednocześnie w dolnej 
swej warstwie będzie stwarzać dobre 
warunki do skiełkowania nasion chwa-
stów i samosiewów.

Orka siewna
Orkę siewną niezależnie od przedplo-

nu, najlepiej jest wykonać po pełnych 
wschodach nasion rośliny przedplono-
wej i chwastów na głębokość około 20-
22 cm z jednoczesnym bronowaniem. 
Jej wykonanie, na co najmniej 15 dni na 
glebach średnich i 20 dni na glebach 
cięższych przed siewem, pozwala na 
dobre odleżenie się roli. Ponadto jest też 
czas na wzejście chwastów i skuteczne 
ich zwalczenie uprawkami przedsiew-
nymi. W sytuacji, gdy jest mało czasu 
do siewu, orkę należy wykonać pługiem 
zagregowanym z wałem Campbella 
albo innym wałem o działaniu wgłęb-
nym. Pozwala to oszczędzić na czasie 
i przyspieszyć osiadanie roli. Wał za-
gęszczający orkę wraz z włóką rów-
nającą może być również montowany 
na przednim trzypunktowym układzie 

Dr inż. Ireneusz Kowalik
UP w Poznaniu

URODZAJ
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zawieszenia ciągnika. Takie rozwiązanie jest dostępne na rynku 
od kilku lat i oferuje je firma Expom Spółka z o.o. z Krośniewic.

Do orki najkorzystniej jest stosować pługi obracalne, ponie-
waż pole ma wówczas bardziej wyrównaną powierzchnię (brak 
bruzd i zwałów). Dzięki temu możliwe jest zaoszczędzenie oko-
ło 10% paliwa przy jednoczesnym wzroście wydajności. Pole 
po orce pługiem obracalnym zagregowanym z dodatkowym 
narzędziem (brona, sekcja wałów), można doprawić w jednym 
przejeździe agregatu uprawowego. Jednak pługi tego typu są 
cięższe (podwójna liczba korpusów), a co z tym bezpośred-
nio związane – droższe. Korpusy pługów obracalnych mogą 
być zabezpieczane przed uszkodzeniem mechanizmami „non 
stop” - sprężynowymi, hydraulicznymi, pneumatycznymi lub me-
chanicznie – zrywalnymi śrubami. W przypadku zabezpieczeń 
„non-stop” należy liczyć się ze wzrostem masy pługa w gra-
nicach kilkudziesięciu kilogramów na każdy korpus (najwięcej 
przy zabezpieczeniach sprężynowych), co może ograniczyć 
zastosowanie ciągników ze słabszą hydrauliką przy zawiesza-
nych konstrukcjach tych narzędzi.

W przypadku siewu rzepaku ozimego po zbiorze wczes-
nych ziemniaków, orka nie jest konieczna, ponieważ lemiesze 
kombajnów pracują dość głęboko i wierzchnia warstwa pola 
pozostaje rozluźniona. Jeżeli powierzchnia pola jest nierówna 
lub ugnieciona, należy ją wyrównać lub spulchnić agregatem 
uprawowym. W przypadku jego braku można zastosować kul-
tywator, a po kilku dniach wykonać bronowanie.

Uprawa agregatami biernymi
W praktyce rolniczej nie zawsze przywiązuje się należytą 

uwagę do starannego przygotowania roli pod siew. W przy-
padku uprawy rzepaku ozimego, efektem wszelkich zaniedbań 
mogą być nierówne wschody, szczególnie w latach o posusz-
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nej pogodzie. Prawidłowo doprawio-
na gleba pod siew rzepaku ozimego 
powinna posiadać gruzełkowatą struk-
turę wierzchniej warstwy o miąższości 
około 2 cm (maksymalnie 3 cm). Pod 
warstwą gruzełkowatą rola powinna 
być zagęszczona, co będzie sprzyjało 
kapilarnemu podsiąkaniu wody.

Na większości gleb właściwe przy-
gotowanie roli do siewu umożliwia za-
stosowanie różnego rodzaju biernych 
agregatów uprawowych. Dobrze do-
brany do warunków polowych agregat 
do uprawy przedsiewnej umożliwia 
przygotowanie roli do siewu w jed-
nym przejeździe. Taki agregat powi-
nien charakteryzować się konstrukcją 
ramową, czyli podpartą z przodu 
i z tyłu na wałach. Jako pierwszy 
w agregacie występuje wał strunowy, 
a drugim może być również struno-
wy lub zębaty, packer czy crosskill. 
Umieszczenie wału z przodu agre-
gatu, daje gwarancję jednakowej głę-
bokości pracy sekcji spulchniającej. 
Dla wyrównywania powierzchni pola 
stosowane są włóki o regulowanej 
głębokości pracy umieszczone za 
przednim wałem strunowym (w nie-
których agregatach jako pierwszy ele-
ment roboczy). Zęby spulchniające 
powinny być sztywne – zakończo-
ne gęsiostopką. Jeżeli są sprężyste 
– zakończone dwustronną redlicz-

ką, to  powinny być rozmieszczone 
stosunkowo gęsto, tak aby odstęp 
pomiędzy ich śladami mieścił się 
w przedziale 5-10 cm. Ich zagęsz-
czenie powinno być uzależnione od 
głębokości uprawy – im płycej, tym 
gęściej. Jeśli w narzędziu nie moż-
na zagęścić zębów, to warto na nich 
zamontować gęsiostopki. Takie roz-
stawienie zębów gwarantuje w miarę 
równe podłoże, co stwarza jednako-
we warunki do kiełkowania nasion.

Doprawianie przedsiewne agregatami 
powinno odbywać się z prędkościami, 
przy których w danych warunkach gle-
bowych uzyskujemy strukturę gruzełko-
watą. Najmniejsze prędkości robocze 
wynoszą około 8 km/h, ale na glebach 
lepszych jakich wymaga rzepak trzeba 
pracować  od 9-10 do 12 km/h. Jeżeli 
prędkości będą zbyt małe, to pogor-
szeniu ulegnie jakość pracy i wówczas 
trzeba się będzie liczyć z dodatkowym 
przejazdem. Stosowanie zbyt dużych 
prędkości może prowadzić do nad-
miernego zniszczenia struktury oraz 
rozpylenia gleby.

Uprawa agregatami aktywnymi
Użycie agregatu aktywnego jest uza-

sadnione na przesuszonych glebach 
ciężkich (gliniastych) lub po niedbale 
wykonanej orce z pozostającymi na po-
wierzchni resztkami roślinnymi. W takim 

przypadku najlepiej będzie zastosować 
bronę wirnikową zagregowaną z siew-
nikiem aby przygotowanie roli i siew 
wykonać w jednym przejeździe. Za-
letą bron wirnikowych jest możliwość 
szerokiej regulacji efektu pracy poprzez 
zmianę prędkości obrotowej wirników 
lub prędkości roboczej, dzięki czemu 
można uzyskać właściwą strukturę 
pracując w różnych warunkach.

Kamienie pozbierać przed siewem
Zbyt duża ilość kamieni na powierzch-

ni pola będzie miała bezpośredni wpływ 
na jakość wykonanego siewu. W przy-
padku gdy tylko redlica „podskoczy” 
na kamieniu, to nasiona nie zostaną 
umieszczone w glebie w jednym rzę-
dzie na krótkim odcinku. Jeżeli nato-
miast koło siewnika trafi na kamień, to 
cały siewnik „podskoczy”, co spowodu-
je jednorazowe zsypanie się większej 
porcji okrągłych nasion z den aparatów 
wysiewających. Zanim kółka dozujące 
dostarczą ponownie nasiona na koniec 
den i nastąpi ich normalne dozowa-
nie, to kilka metrów powierzchni pola 
na pasie siewnym będzie nie obsiane 
lub obsiane tylko częściowo. Gdy takie 
sytuacje będą się często powtarzały, 
to na obsianym polu po wschodach 
wystąpią luki i miejsca z kępami ro-
ślin, co wpłynie niekorzystnie na stan 
plantacji, jak również uzyskany plon.

URODZAJ
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Tilmor – klucz 
do bezpiecznego przezimowania
Optymalna kombinacja fungicydu i regulatora wzrostu, 
biorąc pod uwagę narastające zagrożenie 
ze strony patogenów chorobotwórczych jesienią

  Zwiększona skuteczność zwalczania suchej 
zgnilizny kapustnych

  Zwalczanie wszystkich najważniejszych chorób rzepaku
  Efekt regulacyjny, zapobieganie wyrastaniu 
rzepaku w pęd, zwiększona zimotrwałość

  Stymulacja wzrostu masy korzeniowej
  Poprawa wigoru rośliny i kondycji całej plantacji

www.bayercropscience.plBayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 
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Zaprawianie nasion rzepaku
Uzyskanie jesienią prawidłowej obsady roślin z odpowiednio rozwiniętymi liśćmi właściwymi 
(8-10) i silnym systemem korzeniowym przed zimą wymaga spełnienia wielu warunków. 
Podkreślenia wymaga tu odpowiedni płodozmian i staranne przygotowanie gleby pod zasiew. 
Nie mniej ważne pozostaje zrównoważone nawożenie, terminowy siew, odpowiedniej ilości 
nasion na jednostkę powierzchni oraz ochrona chemiczna. 

W okresie wschodów siewki są na-
rażone na uszkodzenie przez liczne 
szkodniki i sprawców chorób. Zapo-
biec temu może, poza odpowiednimi 
zabiegami agrotechnicznymi, również 
zaprawa nasienna.

Nasiona powinny być precyzyjnie 
i równomiernie pokryte zaprawą lub 
zaprawami. Najlepiej, kiedy na nasio-
na naniesiony jest jeden środek zawie-
rający zarówno substancje o działaniu 
grzybobójczym, jak i owadobójczym. 
Takich zapraw jest niewystarczająca 
ilość, dlatego często w praktyce nasio-
na pokryte są dwoma niezależnymi za-
prawami o odmiennym działaniu, czyli 
jedną insektycydową, drugą ogranicza-
jącą grzyby chorobotwórcze. W wielu 
przypadkach ułatwieniem jest fakt, że 

gdy kupuje się materiał nasienny od 
wyspecjalizowanych firm, jest on już 
kompleksowo zaprawiony substancja-
mi aktywnymi zwalczającymi zarówno 
szkodniki jak i sprawców chorób. Takie 
nasiona posiadają przy tym świade-
ctwo kwalifikacji, czyli charakteryzują 
się odpowiednią zdolnością kiełkowa-
nia, zdrowotnością, czystością odmia-
nową, wymaganą normą zawartością 
kwasu erukowego i glukozynolanów itd.

Nie można zapomnieć, że roślinom od 
momentu siewu zagraża wiele szkodni-
ków. Należy tu wymienić między innymi 
pchełki ziemne, chowacza galasówka, 
mszyce, gnatarza rzepakowca, miniarkę 
kapuścianą, śmietkę kapuścianą. Bar-
dzo ważne na tym etapie są również 
patogeny np. Fusarium spp., Pythium 

spp., Rhizoctonia solani, Phoma lin-
gam, Alternaria spp... Występują one 
w środowisku (gleba, resztki pożniwne, 
samosiewy, chwasty) niekiedy licznie 
powodując zgorzel siewek. Skutkiem 
porażenia przez te organizmy jest zgo-
rzel przedwschodowa, gdy obumie-
rają kiełki jeszcze przed wzejściem 
lub zgorzel powschodowa, gdy siew-
ki giną, krótko po pojawieniu się nad 
powierzchnią gleby. W konsekwencji 
następuje redukcja obsady. Podobny 
skutek powoduje też często sprawca 
mączniaka rzekomego (Peronospora 
parasitica). Jego objawy zaobserwo-
wać można na liścieniach i liściach 
właściwych w postaci chlorotycznych 
plam z brunatną, nieregularną obwód-
ką i luźnym nalotem struktur patogena 
na spodniej stronie liści.  Nierzadko za-
obserwować można też na młodych 
roślinach brunatne, drobne plamki, 
a są to objawy porażenia przez czerń 
krzyżowych (Alternaria spp.).

Patogeny i szkodniki oddziaływują 
w sposób złożony. Na początku mogą 
uniemożliwiać kiełkowanie nasion lub 
powodować uszkodzenie i zamieranie 
kiełków przed wschodami. Po wscho-
dach natomiast powodują uszkodzenie 
szyjki korzeniowej i liści, w konsekwencji 
roślina żółknie, więdnie i zamiera. W in-
nym przypadku roślina zostaje osłabio-
na i zahamowana we wzroście. Wynika 
to z faktu, że uszkodzone korzenie nie 
pobierają i nie przewodzą substancji 
pokarmowych i wody, a uszkodzone 
liście nie mogą w pełni asymilować.

Dobrym sposobem ograniczania 
zgubnego działania agrofagów w po-
czątkowym etapie rozwoju roślin jest, 
jak już wspomniano, zaprawianie. Me-

Dr hab. Marek Korbas prof. nadzw.
dr Ewa Jajor

IOR PIB Puławy

Liścienie rzepaku z objawami porażenia przez mączniaka rzekomego

URODZAJ
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chanizmy działania zapraw są zróżnico-
wane, niekiedy wielostronne, co istotnie 
zwiększa ich skuteczność. Po dostaniu 
się wraz z nasionami do odpowiednio 
uwilgotnionej gleby substancje aktyw-
ne z zaprawy uaktywniają się i nisz-
czą patogeny obecne na powierzchni 
nasion. Tworzą też barierę ochronną 

uniemożliwiają dostęp do kiełkujących 
nasion patogenów i szkodników gle-
bowych. Fungicydy systemiczne po-
trafią też wnikać do kiełków i niszczą 
patogeny przenoszone wewnątrz na-
sion oraz podobnie jak insektycydy 
systemiczne pobierane są aktywnie 
przez system korzeniowy i wiązkami 

przewodzącymi przemieszczane są 
do liści skutecznie chroniąc te organy 
przed uszkodzeniami. Skuteczność 
i czas działania zapraw będzie zale-
żała od wielu czynników, do najważ-
niejszych należą rodzaj i dawki środka 
aktywnego, precyzyjność pokrycia za-
prawą, przebieg warunków meteorolo-

Tab.1. Przykładowe zaprawy do rzepaku

Zaprawa
Dawka na 

kg nasion

Zgorzel 

siewek

Mączniak rzekomy  i czerń

krzyżowych
Chowacz galasówek

Pchełka 

rzepakowa 

i inne

Gnatarz

rzepakowiec

Miniarka 

kapuścianka
Mszyce

Śmietka 

kapuściana

Chinook 200 FS 20 ml - - + + - + - +

Chinook Blue 200 FS 20 ml - - + + - + - +

Cruiser OSR 322 FS 11,25 ml + + + + + + + +

Couraze 350 FS 11,4 ml - - + + - - - +

Modesto 480 FS 12,5 ml - - + + - - - +

Nuprid 600 FS 3,4 ml - - + + - + - +

Funaben T 480 FS
5,5 ml + 8 

ml wody
+ - - - - - - -

Zaprawa Nasienna 

T 75 DS/WS 
4 g + - - - - - - -
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gicznych, tempo wzrostu rośliny oraz 
nasilenie wystąpienia zarówno szkod-
ników jak i patogenów.

Zaprawy chronią rośliny tylko przez 
ograniczony okres i niestety nie za-
bezpieczają przed wszystkimi spraw-
cami chorób i szkodnikami. Jednakże 
przestrzeganie zaleceń agrotechnicz-
nych i odpowiednie zaprawienie nasion 
daje gwarancje, że wpływ uszkodzeń 
na etapie wschodów i rozwoju pierw-
szych liści będzie istotnie zredukowany. 
Zwiększa się przez to odporność roślin 
na negatywne oddziaływanie różnych 
biotycznych oraz abiotycznych czynni-
ków środowiska. W konsekwencji staje 
się bardziej prawdopodobne uzyskanie 
zadawalającego plonu. Poprzewracane siewki w wyniku zgorzeli na plantacji rzepaku

URODZAJ

Najnowsze i zalecane odmiany 
rzepaku ozimego
W krajowym rejestrze znajduje się 86 odmian rzepaku ozimego. Spośród nich 50 jest populacyjnych 
i 36 mieszańcowych, a pochodzących z krajowych hodowli jest zaledwie osiem. Wszystkie są 
podwójnie ulepszone („00”), pozbawione praktycznie kwasu erukowego i zawierające minimalną 
ilość glukozynolanów w nasionach. 

Spośród odmian których nasiennictwo 
było zintensyfikowane na terenie kraju 
w ubiegłym roku, największy udział sta-
nowiły Californium, Monolit, Poznaniak, 
Bakara, Chagall, Casoar, Bosman, Ba-
zyl, Castille. 

Odmiany wpisane do 
rejestru w 2011 roku

W roku bieżącym zarejestrowano 13 
nowych odmian, mianowicie krajową od-
mianę Starter oraz zagraniczne Andie, 
DK Exfile, DK Exquisite, Dobrava, ES 

Beata, ES Kamillo, Inspiration, Pamela, 
Rumba, SY Cassidy, Tactic, Turan. Ich 
charakterystykę opracowano na pod-
stawie wyników badań doświadczeń 
rejestrowych przeprowadzonych w la-
tach 2008–2010.

Andie. Odmiana populacyjna o dobrej 
plenności, plonująca stabilnie. Masa 
1000 nasion mniejsza od średniej. Za-
wartość tłuszczu w nasionach dość 
duża, a glukozynolanów powyżej śred-
niej. Zawartość białka w suchej masie 
beztłuszczowej średnia. Rozwój roślin 

przed zimą umiarkowany. Zimotrwa-
łość roślin dobra. Rośliny dość wysokie, 
o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia nieco póź-
niejszy od średniego, dojrzałości tech-
nicznej średni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową i choroby podstawy łodygi 
mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę 
kapustnych i czerń krzyżowych śred-
nia. Pełnomocnik hodowcy: Dieckmann 
Seeds Polska sp. z o.o.

ES Beata. Odmiana populacyjna 
o dość dobrej plenności. Masa 1000 
nasion średnia. Zawartość tłuszczu 
w nasionach średnia, glukozynolanów 
mała. Zawartość białka w suchej ma-
sie beztłuszczowej duża. Rozwój roślin 
przed zimą dość szybki. Zimotrwałość 
roślin przeciętna. Rośliny średnio wyso-
kie o średniej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia nieco póź-
niejszy od średniego, dojrzałości tech-

Remigiusz Waligóra 
COBORU Słupia Wielk
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nicznej średni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową, choroby podstawy łodygi 
i czerń krzyżowych średnia, na suchą 
zgniliznę kapustnych większa od śred-
niej. Pełnomocnik hodowcy: Rolagra 
Błażej Springer.

Pamela. Odmiana populacyjna o do-
brej plenności. Masa 1000 nasion śred-
nia. Zawartość tłuszczu w nasionach 
dość duża, glukozynolanów nieco po-
wyżej średniej. Zawartość białka w su-
chej masie beztłuszczowej średnia. 
Rozwój roślin przed zimą dość szyb-
ki. Zimotrwałość roślin dobra. Rośliny 
dość wysokie o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin początku kwitnie-
nia i dojrzałości technicznej nieco póź-
niejszy od średniego. Odporność na 
zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę 
kapustnych, choroby podstawy łodygi 
i na czerń krzyżowych większa od śred-
niej. Pełnomocnik hodowcy: Limagra-
in Central Europe Societe Europeenne 
Spółka Europejska Oddział w Polsce.

Starter. Odmiana populacyjna o śred-
niej plenności. Masa 1000 nasion po-
wyżej średniej. Zawartość tłuszczu 
w nasionach przeciętna, glukozynola-
nów mała. Zawartość białka w suchej 
masie beztłuszczowej dość duża. Roz-
wój roślin przed zimą dość szybki. Zi-
motrwałość roślin dobra. Rośliny średnio 
wysokie, o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej nieco wcześniej-
szy od średniego. Odporność na zgni-
liznę twardzikową i czerń krzyżowych 
średnia, na suchą zgniliznę kapustnych 
i choroby podstawy łodygi mniejsza od 
średniej. Hodowca: Hodowla Roślin 
Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

Tactic. Odmiana populacyjna o dość 
dobrej plenności. Plonuje stabilnie. Masa 
1000 nasion mniejsza od średniej. Za-

wartość tłuszczu w nasionach bardzo 
duża, glukozynolanów powyżej śred-
niej. Zawartość białka w suchej masie 
beztłuszczowej mniejsza od średniej. 
Rozwój roślin przed zimą umiarkowa-
ny. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny 
średnio wysokości o średniej odporno-
ści na wyleganie. Termin początku kwit-
nienia nieco późniejszy od średniego, 
dojrzałości technicznej średni. Odpor-
ność na zgniliznę twardzikową, suchą 
zgniliznę kapustnych i na choroby pod-
stawy łodyg średnia, na czerń krzyżo-

wych mniejsza od średniej. Pełnomocnik 
hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.

DK Exfile. Odmiana mieszańcowa 
o bardzo dobrej plenności. Plonuje sta-
bilnie. Masa 1000 nasion mniejsza od 
średniej. Zawartość tłuszczu w nasio-
nach średnia, glukozynolanów nieco 
większa od średniej. Zawartość białka 
w suchej masie beztłuszczowej mniejsza 
od średniej. Rozwój roślin przed zimą 
dość szybki. Zimotrwałość roślin dobra. 
Rośliny wysokie o mniejszej odporności 
na wyleganie. Termin początku kwit-
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Rzepak ozimy zalecany do uprawy na obszarze województwa na rok 2011
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NK Petrol F1 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2011 2011 9

Visby F1 2010 2011 2011 2011 2010 2010 2011 2011 8

Extend F1 2009 2009 2011 2009 2009 2009 2010 7

Nelson F1 2009 2009 2011 2009 2008 2009 2009 7

Adriana 2011 2011 2011 2010 2011 2011 6

Monolit 2011 2011 2010 2010 2011 2011 6

Bellevue 2011 2011 2010 2011 2011 5

NK Octans F1 2011 2011R 2010 2011 2011 5

NK Pegaz 2011 2011 2010 2011 2011 5

Rohan F1 2011 2010 2011 2011 2011 5

Vectra F1 2008 2011 2009 2008 2008 5

Casoar 2011 2010 2011 2010 4

NK Technic F1 2011R 2011r 2011R 2011r 4

Toccata F1 2010 2010 2010 2010 4

Bogart 2010 2011 2011 3

Chagall 2011R 2011 2011R 3

Exotic F1 2011 2011 2011 3

Abakus F1 2011R 2011r 2

Cabriolet 2007 2007 2

Cadeli 2010 2010 2

Castille 2011 2009 2

Herkules F1 2008 2008 2

NK Bold 2011 2011 2

PR 46 W 14CCAF1 2010 2011 2

Remy 2011 2010 2

VisionCCA 2010 2011 2

Adam F1 2011R 1

ES Mercure F1 2011R 1

Goya CCA 2010 1

Hycolor F1 2011 1

Kronos  F1 2005 1

NK FormulaCCA F1 2011 1

NK Fundus 2010 1

PR 46 W 10CCAF1 2010 1

PR 46 W 15CCAF1 2011r 1

Taurus F1   2009 1

Titan F1 2010 1

Razem 5 8 10 12 8 10 7 8 11 13 10 16

URODZAJ

nienia nieco późniejszy od średniego, 
dojrzałości technicznej średni. Odpor-
ność na zgniliznę twardzikową i choroby 
podstawy łodygi mniejsza od średniej, 
na suchą zgniliznę kapustnych i czerń 
krzyżowych średnia. Pełnomocnik ho-
dowcy: DSV Polska sp. z o.o.

DK Exquisite. Odmiana mieszańco-
wa o dobrej plenności. Plonuje stabilnie. 
Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. 
Zawartość tłuszczu w nasionach duża, 

glukozynolanów średnia, białka w suchej 
masie beztłuszczowej średnia. Rozwój 
roślin przed zimą dość szybki. Zimot-
rwałość roślin dobra. Rośliny wysokie 
o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia nieco póź-
niejszy od średniego, dojrzałości tech-
nicznej średni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową i suchą zgniliznę kapust-
nych większa od średniej, na choroby 
podstawy łodygi i czerń krzyżowych 

średnia. Pełnomocnik hodowcy: DSV 
Polska sp. z o.o.

Dobrava. Odmiana mieszańcowa 
o dobrej do bardzo dobrej plenności. 
Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. 
Zawartość tłuszczu w nasionach prze-
ciętna, glukozynolanów nieco większa 
od średniej. Zawartość białka w suchej 
masie beztłuszczowej średnia. Rozwój 
roślin przed zimą dość szybki. Zimot-
rwałość roślin średnia. Rośliny wysokie, 
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o przeciętnej odporności na wyleganie. 
Termin początku kwitnienia średni, doj-
rzałości technicznej nieco wcześniejszy 
od średniego. Odporność na zgniliznę 
twardzikową i czerń krzyżowych mniejsza 
od średniej, na suchą zgniliznę kapust-
nych i choroby podstawy łodygi śred-
nia. Pełnomocnik hodowcy: Limagrain 
Central Europe Societe Europeenne 
Spółka Europejska Oddział w Polsce.

ES Kamillo. Odmiana mieszańcowa 
o dobrej do bardzo dobrej plenności. Masa 
1000 nasion średnia. Zawartość tłuszczu 
w nasionach duża, glukozynolanów więk-
sza od średniej. Zawartość białka w su-
chej masie beztłuszczowej większa od 
średniej. Rozwój roślin przed zimą dość 
szybki. Zimotrwałość roślin przeciętna. 
Rośliny wysokie, o mniejszej odporności 
na wyleganie. Termin początku kwitnienia 
i dojrzałości technicznej średni. Odporność 
na zgniliznę twardzikową i suchą zgnili-
znę kapustnych większa od średniej, na 
choroby podstawy łodygi i czerń krzyżo-
wych mniejsza od średniej. Pełnomocnik 
hodowcy: Rolagra Błażej Springer.

Inspiration. Odmiana mieszańco-
wa o bardzo dobrej plenności. Plonuje 
stabilnie. Masa 1000 nasion mniejsza 
od średniej. Zawartość tłuszczu w na-
sionach dość duża, glukozynolanów 
większa od średniej. Zawartość białka 
w suchej masie beztłuszczowej śred-
nia. Rozwój roślin przed zimą dość 
szybki. Zimotrwałość roślin dobra. Ro-
śliny wysokie o mniejszej odporności 
na wyleganie. Termin początku kwit-
nienia nieco późniejszy od średniego, 
dojrzałości technicznej średni. Odpor-
ność na zgniliznę twardzikową mniejsza 
od średniej, na suchą zgniliznę kapust-
nych większa od średniej, na choroby 
podstawy łodygi i czerń krzyżowych 
średnia. Pełnomocnik hodowcy: DSV 

Polska sp. z o.o.
Rumba. Odmiana mieszańcowa o bar-

dzo dobrej plenności. Plonuje stabilnie. 
Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. 
Zawartość tłuszczu w nasionach śred-
nia, glukozynolanów średnia. Zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczowej 
mniejsza od średniej. Rozwój roślin przed 
zimą dość szybki. Zimotrwałość roślin 
dobra. Rośliny średnio wysokie o lep-
szej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości tech-
nicznej średni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową i suchą zgniliznę kapust-
nych średnia, na choroby podstawy 
łodygi mniejsza od średniej, na czerń 
krzyżowych większa od średniej. Pełno-
mocnik hodowcy: DSV Polska sp. z o.o.

SY Cassidy. Odmiana mieszańcowa 
o dobrej do bardzo dobrej plenności 
Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. 
Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, 
glukozynolanów mniejsza od średniej. Za-
wartość białka w suchej masie beztłusz-
czowej przeciętna. Rozwój roślin przed 
zimą dość szybki. Zimotrwałość roślin 
dość dobra. Rośliny wysokie o średniej 
odporności na wyleganie. Termin po-
czątku kwitnienia nieco późniejszy od 
średniego, dojrzałości technicznej śred-
ni. Odporność na zgniliznę twardzikową 
i na czerń krzyżowych średnia, na suchą 
zgniliznę kapustnych i choroby podstawy 
łodygi większa od średniej. Pełnomoc-
nik hodowcy: Syngenta Seeds sp. z o.o.

Turan. Odmiana mieszańcowa o do-
brej do bardzo dobrej plenności. Masa 
1000 nasion mniejsza od średniej. Za-
wartość tłuszczu w nasionach duża, 
glukozynolanów średnia. Zawartość 
białka w suchej masie beztłuszczo-
wej dość mała. Rozwój roślin przed 
zimą dość szybki. Zimotrwałość roślin 
średnia. Rośliny dość wysokie o śred-

niej odporności na wyleganie. Termin 
początku kwitnienia i dojrzałości tech-
nicznej średni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową, choroby podstawy łodygi 
i czerń krzyżowych średnia, na suchą 
zgniliznę kapustnych większa od śred-
niej. Pełnomocnik hodowcy: KWS Pol-
ska sp. z o.o.

Rekomendacja odmian
Od 2009 roku udzielona została moż-

liwość wstępnej rekomendacji odmian 
w przypadku, gdy uzyska bardzo dobre 
wyniki 2-letnich badań WGO w procesie 
rejestracyjnym oraz potwierdzi je w jed-
norocznych doświadczeniach PDO. Re-
komendacja tworzona jest na podstawie 
wyników doświadczeń prowadzonych 
w ramach PDO prowadzonego i koor-
dynowanego przez COBORU w Słupi 
Wielkiej we współpracy z Samorządami 
Województw i Izbami Rolniczymi oraz 
innymi podmiotami zainteresowanymi 
wdrażaniem postępu biologicznego.

Warunkiem utworzenia LZO w rzepaku 
ozimym jest coroczne prowadzenie na 
terenie poszczególnego województwa 
odpowiedniego zakresu badań i do-
świadczeń PDO.

Dlatego zakres utworzonych list w po-
szczególnych województwach jest zróż-
nicowany i w najszerszym zakresie 
tworzone są na terenie województw, 
w których Stacje Koordynujące PDO 
uzyskały największe wsparcie ze stro-
ny lokalnych środowisk. W porównaniu 
z rokiem poprzednim w siedmiu woje-
wództwach poszerzono LZO o kolejne 
gatunki, powstała lista z rzepakiem ozi-
mym w woj. lubuskim.

Odmiany uszeregowano w zależności 
od częstotliwości na LZO, a w przypad-
ku równej liczby rekomendacji w kolej-
ności alfabetycznej.
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Zbiór ziemniaków wczesnych 
i przygotowanie do sprzedaży 

W wielu gospodarstwach prowadzą-
cych uprawę ziemniaków lipiec to czas 
kontynuowania zbioru plantacji prze-
znaczonych na wczesny zbiór. Bywa, 
że w takim gospodarstwie, szczególnie 
na początku sezonu, niemal codzien-
nie zachodzi potrzeba podejmowania 
decyzji, co do tego, czy w danym dniu 
będą prowadzone prace związane 
ze zbiorem plonu jak i ich zakresem. 
W produkcji na ten kierunek mamy 
bowiem sytuację, w której wysokość 
osiąganego zysku jest w wysokim 
stopniu uwarunkowana zależnością 
pomiędzy zmieniającą się ceną (na 

ogół systematycznym jej spadkiem) 
a równomiernym przyrostem plonu. 
Ponadto plon po zebraniu, w szybkim 
tempie traci walor świeżości, co ogra-
nicza możliwość opóźnienia terminu 
wprowadzania go do obrotu.

W korzystnych dla rozwoju roślin 
ziemniaka warunkach, na które skła-
dają się zarówno prawidłowy poziom 
agrotechniki jak i sprzyjający układ 
czynników środowiska naturalnego, 
rośliny odmian o krótkim okresie we-
getacji, po zakończeniu fazy wiązania 
bulw, nagromadzają na powierzchni 1ha 
ok. 800-1000 kg bulw w czasie jednej 

doby. Oznacza to, że po ok. 60 dniach 
od posadzenia masa bulw, o wielkości 
akceptowanej w obrocie handlowym 
wynosi 10-12 t/ha.  Jeśli taki poziom 
plonu zbiega się odpowiednim zain-
teresowaniem rynku „młodym ziem-
niakiem” produkcji krajowej oraz niską 
ich podażą w danym momencie, to 
cena sprzedaży jest wysoka. Jednak 
początek nowego sezonu w obrocie 
ziemniakiem staje się coraz bardziej 
pozbawiony „efektu nowalijki” a zatem 
okres utrzymywania się wyraźnie wyż-
szej ceny jest zdecydowanie krótszy 
niż przed laty. Obecnie moment od-
czuwalnego spadku ceny ziemniaków 
wczesnych wiąże się z pojawieniem się 
na rynku dużych ich partii. To zaś jest 
związane ze zbiorami z pól, które po 

Dr inż. Barbara Lutomirska
I H i A R -PIB

Oddział w Jadwisinie 

URODZAJ

Bulwy zbierane w pełni dojrzałości trzymają się stolonów
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wykopaniu ziemniaków są wykorzysty-
wane pod uprawę kolejnej rośliny za-
pewniającej uzyskanie plonu jeszcze 
w tym samym sezonie wegetacyjnym 
(np. kapustnych). 

Niezależnie od terminu dostaw na 
rynek bardzo ważnym czynnikiem de-
cydującym o cenie otrzymywanej za 
ziemniaki jest ich jakość, a ta, jak można 
to obserwować niemal we wszystkich 
miejscach sprzedaży, bywa bardzo 
różna. Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
29 października 2003 r., które określa 
min.  szczegółowe wymagania w za-

kresie jakości handlowej ziemniaków 
wczesnych, partie ziemniaków nie-
dojrzałych trafiające do obrotu przed 
20 lipca, powinny spełniać niezbyt 
wygórowane wymagania co do wiel-
kości i dosortowania, a łączny udział 
bulw zazieleniałych, uszkodzonych, 
innych odmian i porażonych choroba-
mi gnilnymi nie powinien przekraczać 
5%. Poza tym udział  zanieczyszczeń 
mineralnych i organicznych w masie 
partii winien być nie większy od 2%. 
Oferowane  ziemniaki nie mogą być 
też:  nadmiernie zawilgocone na po-
wierzchni, zaparzone,  zapleśniałe 

i zanieczyszczone środkami ochrony 
roślin. Zdarza się, jednak, że ziemnia-
ki wczesne proponowane konsumen-
towi w różnych miejscach sprzedaży 
nie spełniają nawet takich wymagań, 
co jest niewątpliwie zjawiskiem nie-
korzystnym. Jednocześnie można też 
kupić młode ziemniaki przygotowane 
do sprzedaży ”jak malowane”. Ich ja-
kość handlowa jest znacznie wyższa, 
na ogół spełnia wymagania standar-
du dobrowolnego. Standard ten został 
opracowany w 2007roku, w ramach 
projektu Transition Facility 2004/016-
829.01.04, a jego stosowanie jest za-
lecane podmiotom gospodarczym 
zainteresowanym utrzymaniem nie tyl-
ko swojej dobrej pozycji w branży ale 
też pozytywnym odbiorem ziemniaka 
przez konsumentów i utrzymaniem 
jego dobrej pozycji na rynku.

Wymagania standardu dobrowolnego 
określają nie tylko cechy, jakimi powinny 
charakteryzować się bulwy ziemniaka, 
przeznaczonych do sprzedaży, ale tak-
że wymogi co do opakowań i oznako-
wania. Odnośnie parametrów jakości 
ziemniaków standard dobrowolny nie 
dopuszcza, poza nadmiernym nawil-
goceniem oraz zaparzeniem i zapleś-

Charakterystyczną cechą ziemniaków wczesnych jest łatwe złuszczanie skórki
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nieniem bulw, także obecności w partii 
bulw zazieleniałych, porażonych cho-
robami gnilnymi i uszkodzonych przez 
szkodniki. Zakłada też wyższy kalibraż 
bulw najmniejszych, staranniejsze ich 
dosortowanie w opakowaniu jednostko-
wym. Dopuszczalny udział bulw z wa-
dami, do których poza wymienianymi 
w Rozporządzeniu…,zaliczane są także 
bulwy niekształtne, uszkodzone przez 
szkodniki oraz z wadami wewnętrzny-
mi wynosi 6%. Niższy (do 0,5% masy) 
jest też maksymalny udział dopusz-
czalnych zanieczyszczeń mineralnych 
i organicznych w opakowaniach bulw 
nie mytych.

W trakcie lipcowych wykopków zbiera 
się jeszcze bulwy w pełni ich rozwoju. 
Zależnie od terminu kopania i warun-
ków pogody w danym roku, jest to na 
ogół od 35 do 7-10 dni przed uzyska-
niem przez nie pełni dojrzałości. Takie 
bulwy mają słabo wykształconą i nie 
skorkowaciałą skórkę, co sprawia, że 
bardzo łatwo następuje jej złuszczanie 
stanowiące charakterystyczną cechą 

„młodych ziemniaków”. Dlatego są 
one zdecydowanie bardziej niż dojrza-
łe narażone na utratę turgoru oraz na 
uszkodzenia mechaniczne sięgające 
w głąb miąższu. Z tego względu pod-
czas zbioru i czynności przedsprzedaż-
nych wymagają szczególnie delikatnego 
traktowania. Postępowanie w trakcie 
powyższych czynności powinno być 
tym ostrożniejsze im wcześniejszy jest 
termin zbioru (tzn. bulwy mniej dojrzałe). 
Na plantacjach mniejszych zdecydo-
wanie korzystniejsze jest dokonywanie 
takiego zbioru ręcznie, po wykopaniu 
kopaczką elewatorową. Wymaga to 
wprawdzie znacznie większego nakładu 
pracy ręcznej, ale zapewnia możliwość 
jednoczesnego sortowania plonu czyli 
eliminuje niebezpieczeństwo powsta-
wania uszkodzeń do jakich mogłoby 
dojść podczas sortowania. Ponadto 
jeśli pogoda jest sprzyjająca i do ob-
rotu dostarczane są bulwy nie myte, 
bardzo łatwe jest ich  bezpośrednie 
przygotowanie do obrotu. Po zebraniu 
pozostaje tu bowiem, tylko zasypanie 

bulw do opakowań odpowiedniej wiel-
kości. Jeżeli od chwili wykopania bulw 
do ich zebrania upłynął czas wystar-
czający na osuszenie to bezpośrednio 
po zakończeniu prac w polu ziemniaki 
mogą trafiać do sprzedaży.  W przy-
padku konieczności osuszenia powin-
ny być one pozostawione w ciemnym, 
niezbyt przewiewnym miejscu, tak by 
nie utraciły turgoru a dostęp światła nie 
powodował ich zielenienia. Ziemniaki 
wczesne przewozimy w warunkach 
chłodniczych, zalecana temperatura to 
10-15⁰ C. Transport i ewentualne  prze-
chowywanie w temperaturze niższej 
mogłoby być korzystniejsze ze względu 
na niebezpieczeństwo rozwoju zgnilizn 
ale  bardziej wychłodzone bulwy stają 
się podatniejsze na uszkodzenia me-
chaniczne.  Jak już wspomniano młode 
bulwy są wrażliwe także na wilgotność 
– w wysokiej łatwo psują się, w zbyt 
niskiej tracą turgor i ich wygląd staje 
się mniej atrakcyjny. Zaleca się utrzy-
mywanie wilgotności względnej na po-
ziomie 90-95%.

URODZAJ

Bulwy dosortowane w trakcie zbioru
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Najwyższy poziom skuteczności w 
zapobieganiu zarazie ziemniaka
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Fungicydy przydatne 
w ochronie plantacji ziemniaka 
przed zarazą i alternariozą 
w ofercie firmy Agrosimex

Wśród wielu agrofagów występu-
jących na plantacjach ziemniaka, 
największe znaczenie ma patogen 
grzybopodobny Phytophthora infe-
stans, sprawca zarazy ziemniaka. Cho-
roba towarzyszy uprawom ziemniaka 
od zawsze i może powodować po-
ważne straty plonu na polach niechro-
nionych, sięgające nawet 70-100%. 
Wiele wysiłków włożono w badania, 
prowadzone od przeszło 160 lat, które 
miały na celu opanowanie choroby. 
Działania te nie zawsze były skuteczne. 
Patogen jest bardzo zmienny i stwa-
rza wciąż nowe problemy na polach 
ziemniaczanych. 

Do lat 70. w Europie dominował je-
den typ kojarzeniowy patogena tzw. 
typ A1. Od momentu sprowadzenia 
z Meksyku partii ziemniaków, zawie-
rających nowy typ kojarzeniowy A2 
problemy związane z zarazą ziemniaka 
znacznie się nasiliły. Obecność w śro-
dowisku dwóch typów kojarzeniowych 
stwarza możliwość rozmnażania ge-
neratywnego, co sprzyja mieszaniu 
materiału genetycznego, a w konse-
kwencji powoduje większą genetyczną 
zmienność osobniczą w populacjach 
patogena. Ponadto, obserwuje się 
lepsze przystosowanie sprawcy cho-

roby do wyższych lub niższych tem-
peratur, lepszą jego przeżywalność 
na bulwach, krótsze cykle życiowe 
i większą produkcję zarodników oraz 
szerszy zakres gospodarzy.

Konsekwencją zmian w popula-
cjach P. infestans są między innymi: 
wcześniejsze występowanie epifitozy 
w sezonie (nawet już w maju), gwał-
towniejszy przebieg choroby, sprzy-
jający zniszczeniu plantacji w ciągu 
kilku dni, przełamywanie odporno-
ści genetycznej odmian, dodatkowe 
źródła infekcji w środowisku, takie jak 
oospory (zarodniki przetrwalnikowe 
powstałe z połączenia typów A1 i A2) 
czy samosiewy ziemniaka w upra-
wach następczych i w konsekwencji 
zwiększenie potencjału infekcyjnego 
P.infestans oraz większe zagrożenie 
upraw ziemniaka przez zarazę. 

Te wszystkie problemy stawiają 
przed rolnikami nowe wyzwania i prze-
konanie, że ochrona plantacji przed 
zarazą ziemniaka jest koniecznością. 
Powszechnie wiadomo, że występo-
waniu i rozwojowi choroby w sezonie 
sprzyjają przede wszystkim przedłu-
żające się okresy opadów deszczu 
i podwyższonej wilgotności powietrza 
(mgły, rosy) oraz umiarkowana tem-

 Dr hab. Józefa Kapsa, prof. 
 IHAR-PIB w Radzikowie

Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
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peratura. Przy wyższej temperaturze 
(optimum 24ºC) rozproszone w śro-
dowisku zarodniki patogena kiełkują 
bezpośrednio, infekując nowe rośliny 
ziemniaka. Przy niższej temperaturze 
(optimum 12ºC) zarodniki zmieniają się 
w zoospory wytwarzające 6-16 drob-
nych zarodników pływkowych (zoospor), 
które w warunkach podwyższonej wil-
gotności zakażają nowe rośliny. Dalszy 
rozwój choroby przebiega najinten-
sywniej przy temperaturze ok. 20°C. 
W takich warunkach plantacja ziem-
niaka może zostać zniszczona przez 
chorobę w ciągu zaledwie kilku dni. 

Pierwsze widoczne objawy zarazy 
na liściach to niewielkie, nieregularne, 
jasnozielone plamki. Podczas wilgot-
nej i chłodnej pogody, plamy powięk-
szają się i przybierają barwę brunatną. 
Wcześnie rano, przy utrzymującej się 
w powietrzu wilgoci, na brzegach ne-
kroz, na dolnej stronie liścia widocz-
ny jest delikatny, biały nalot złożony 
z trzonków konidialnych patogena, na 
których formują się zarodniki (fot.1). 

W niektóre lata, obserwuje się wystę-
powanie nietypowych objawów choro-
by. Wzrasta liczba masowych zakażeń 
pierwotnych łodyg, tzw. zaraza łody-
gowa (fot.2). Na zaatakowanej łodydze 
pojawia się ciemnobrązowa lub czarna 
plama rozciągająca się w dół. W wa-
runkach podwyższonej wilgotności 
powietrza na całej powierzchni plamy 
można zauważyć obfite zarodnikowa-
nie patogena. Konsekwencją rozwoju 
patogena na roślinach ziemniaka może 
być także porażenie zarazą ziemniaka 
bulw. Do zakażenia plonu dochodzi 
w polu, w czasie zbioru lub w trakcie 
przechowywania.

Zwalczając zarazę powinno się sto-
sować przede wszystkim działania 
profilaktyczne takie jak: 
•	niszczenie źródeł zakażenia (przy-

krywanie stert odpadowych czarny-
mi plastikowymi płachtami, ochrona 
upraw ziemniaków wczesnych w są-
siedztwie, usuwanie samosiewów, 
używanie zdrowych sadzeniaków), 

•	stosowanie wczesnych terminów 

sadzenia podkiełkowanych lub po-
budzonych sadzeniaków, aby rośliny 
zdążyły wytworzyć większość plonu 
przed epidemią, 

•	uprawa odmian odpornych. W Pol-
skim Rejestrze Odmian znajduje się 
obecnie kilkanaście odmian odpor-
nych lub odporniejszych (w skali 9°) 
na zarazę ziemniaka.
Oprócz zabiegów agrotechnicznych 

i hodowlanych, powszechnie stosuje się 
ochronę chemiczną. Prawidłowo pro-
wadzona ochrona chemiczna w okresie 
wegetacji z użyciem fungicydów może 
powstrzymać lub bardzo spowolnić 
rozwój choroby, chroniąc rośliny ziem-
niaka przed całkowitym zniszczeniem. 
O jej skuteczności decydować będzie 
kilka czynników, z których najważniej-
sze są: termin rozpoczęcia ochrony, 
terminy kolejnych zabiegów oraz do-
bór i kolejność zastosowanych fungi-
cydów. W praktyce, najczęściej termin 
pierwszego zabiegu na polu określany 
jest w sposób uproszczony – wykonu-
je się go w momencie zwierania roślin 

Rys.1. Porażenie roślin zarazą ziemniaka (%) na różnie chronionych poletkach

URODZAJ
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w rzędach lub gdy występują pierwsze 
objawy choroby na plantacjach wcześ-
niejszych odmian. Kolejne zabiegi sto-
suje się w zależności od warunków 
pogodowych; przy większym zagro-
żeniu rozwoju choroby kolejne aplika-
cje wykonuje się co 7 dni (fungicydy 
powierzchniowe) – 10 dni (fungicydy 
wgłębne lub układowe). W warunkach 
niesprzyjających chorobie odstępy 
można wydłużyć do 10-14 dni.

Program ochrony, czyli kolejność sto-
sowania fungicydów powinien uwzględ-

niać nie tylko stadium rozwoju patogena 
na plantacji ale także fazę wzrostu ro-
ślin w chronionej uprawie.

Pierwsze zabiegi fungicydowe po-
winny mieć charakter profilaktyczny 
zapobiegający infekcji roślin. Najlep-
sze efekty w tym okresie przynoszą 
fungicydy działające powierzchniowo 
lub wgłębnie. Podczas ciepłej wios-
ny, o umiarkowanych opadach, rośliny 
rozwijają się szybciej i trudniejsza jest 
ocena pierwotnej infekcji, która może 
pochodzić ze środowiska glebowego. 

W tym przypadku należy stosować fun-
gicydy wgłębne, które dzięki wnikaniu 
do rośliny na głębokość kilku warstw 
komórek, mogą jeszcze w ciągu 2-3 
dni po zakażeniu roślin być skuteczne 
i działać leczniczo pomimo rozpoczęcia 
„przegapionego” procesu inokulacyj-
nego. Jednym z zalecanych środków 
w tym okresie jest fungicyd Inter Op-
timum 72,5 WP, zawierający w swoim 
składzie dwie substancje biologicznie 
czynne: mankozeb, związek z grupy di-
tiokarbaminianów (68%) i cymoksanil, 

Tabela 1. Proponowane fungicydy do ochrony plantacji ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka

Nazwa fungicydu Substancja aktywna
Typ mobilności
na/ w roślinie

Zwalczany patogen Dawka na ha

Armetil M 72 WP
metalaksyl 8%

+ mankozeb 64%
układowy

Phytophthora infestans 2,0 kg

Alternaria ssp. 2,5 kg

Inter Optimum 72,5 WP
cymoksanil 4,5%
+ mankozeb 68%

wgłębny
Phytophthora infestans 2,0 kg

Alternaria ssp. 2,5 kg

Ranman 400 SC TwinPack
cyjazofamid 400g/l

+ adiuwant 80%
powierzchniowy Phytophthora infestans 0,2+0,15 l
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związek z grupy iminoacetylomoczni-
ków (4,5%). Jest to środek grzybobój-
czy w formie proszku do sporządzania 
zawiesiny wodnej o działaniu wgłęb-
nym i kontaktowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego 
w ochronie ziemniaka przed zarazą 
ziemniaka.

Gwałtowny rozwój roślin, wymaga 
zastosowania fungicydów układowych 

lub układowo-wgłębnych. Oba typy 
mobilności fungicydów powodują, że 
środki przemieszczając się w roślinie 
dają możliwość ochrony nowych przyro-
stów roślin ziemniaka. Fungicydy, o tym 
typie mobilności należy bezwzględnie 
zastosować w przypadku wystąpie-
nia zarazy łodygowej na plantacji. Na 
tym etapie rozwoju plantacji ziemniaka 
przydatnym fungicydem będzie m.in. 

Armetil M 72 WP, środek grzybobójczy 
w postaci proszku do sporządzania za-
wiesiny wodnej, zawierający w swoim 
składzie metalaksyl, związek z grupy 
fenyloamidów (8%) i mankozeb, zwią-
zek z grupy ditiokarbaminianów (64%).

W okresie tworzenia się bulw, dla 
utrzymania ciągłości ochrony,  mamy 
do dyspozycji szerszy zakres przy-
datnych fungicydów, których dobór 
powinien być uzależniony od występu-
jących warunków meteorologicznych. 
W warunkach wilgotnych, sprzyjających 
rozwojowi choroby lepiej stosować fun-
gicydy o wyższej skuteczności, skra-
cając także odstępy między kolejnymi 
zabiegami.  Bardzo przydatne na tym 
etapie mogą być fungicydy: wgłębnie 
działający Inter Optimum 72,5 WP lub 
powierzchniowo działający Ranman 
400 SC TwinPack.

Do końcowych zabiegów najlepiej 
zastosować fungicydy charakteryzują-
ce się skutecznością w ochronie bulw, 
posiadające właściwości antysporula-
cyjne, zdolne do niszczenia zarodników 
pływkowych (zoospor), które najczęściej 
są przyczyną porażania bulw. W tym 
przypadku można zastosować jeden 
z nowszych środków Ranman 400 
SC TwinPack, wykazujący wysoką 
skuteczność ochrony bulw przed za-
razą. Fungicyd ten to środek grzybo-
bójczy w formie koncentratu (stężona 
zawiesina) do stosowania zapobiegaw-
czego w ochronie ziemniaka przed za-
razą ziemniaka. Substancją aktywną 
tego fungicydu jest cyjazofamid (400 
g w litrze środka). Fungicyd Ranman 
400 SC TwinPack składa się z 2 po-
jemników znajdujących się w jednym 
opakowaniu zbiorczym oznaczonych 
jako: Ranman 400 SC TwinPack „A” 
– (środek ochrony roślin) + Ranman 
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fot. 1

fot. 2
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TwinPack „B” – (adiuwant krzemoor-
ganiczny), przeznaczonych wyłącznie 
do jednoczesnego stosowania.

Ostatnim zabiegiem ochrony planta-
cji ziemniaka, w tym także przed za-
razą jest desykacja roślin. Czynność 
tą można wykonać mechanicznie lub 
chemicznie. Zabezpiecza ona bulwy 
przed porażeniem przez wirusy, zara-
zę ziemniaka i rizoktoniozę. Ponadto, 
przyspiesza osiągnięcie dojrzałości fizjo-
logicznej bulw, powoduje lepsze przy-

gotowanie plantacji do zbioru, czego 
następstwem jest zmniejszenie liczby 
uszkodzeń mechanicznych.

Fungicydy Inter Optimum 72,5 WP 
i Armetil M 72 WP są zarejestrowane 
także do ochrony plantacji ziemniaka 
przed alternariozą, którą dość często 
można spotkać na polach ziemniacza-
nych. Choroba wywoływana jest przez 
dwa grzyby z rodzaju Alternaria: A.solani 
i A.alternata. Rozwojowi choroby sprzy-
jają wyższe temperatury w okresie 

wegetacji (ok. 30°C) i krótkotrwałe 
ale dość intensywne opady deszczu. 
Objawy choroby są charakterystycz-
ne. Są to różnej wielkości nekrozy na 
blaszkach liściowych, przypominają-
ce tarczę strzelniczą (fot.3). Choroba 
w dużym nasileniu niszczy powierzchnię 
asymilacyjną roślin ziemniaka, prowa-
dząc do zmniejszenia plonu. Ochronę 
przed alternariozą prowadzi się na ogół 
„przy okazji” profilaktycznych zabiegów 
przed zarazą ziemniaka. W tym celu 
należy wybrać fungicydy zawierające 
w swoim składzie mankozeb. Ochro-
nę jedynie przed alternariozą stosuje 
się na odmianach bardzo podatnych 
na tę chorobę.

Badania rejestracyjne prowadzone 
w Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony 
Ziemniaka IHAR-PIB w Boninie, wy-
kazały dużą przydatność obu fungicy-
dów Armetil M 72 WP i Inter-Optimum 
72,5 WP w zwalczaniu zarazy na plan-
tacjach ziemniaka, porównywalną z in-
nymi najpopularniejszymi fungicydami 
o działaniu wgłębnym (rys.1). 

Należy pamiętać, że prawidłowo pro-
wadzona ochrona plantacji ziemniaka 
przed chorobami to nie tylko dobry, 
zdrowy plon ale także dodatni efekt 
ekonomiczny.

fot. 3
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Omacnica prosowianka – 
zagrożenie dla plonów 
kukurydzy
Omacnica prosowianka żeruje na kukurydzy w Polsce już od przeszło 60-ciu lat i ciągle stanowi 
poważne zagrożenie dla wysokości oraz jakości polonów tej rośliny. W południowej części kraju, 
w lata sprzyjające rozwojowi tego gatunku, gąsienice mogą uszkadzać do 40–60% roślin, a w 
wyjątkowych przypadkach nawet do 80–100%. 

Największe zagrożenie omacnica pro-
sowianka stanowi dla kukurydzy ziarno-
wej, która dłużej przebywając na polu 
jest narażona na bezpośrednie i po-
średnie skutki żerowania szkodnika, a 
także na oddziaływanie niekorzystnych 
czynników pogodowych potęgujących 
obraz szkód. Na podstawie wstępnych 
wyliczeń szacuje się, że średnie straty 
w plonach ziarna powodowane przez 
ten gatunek w skali kraju wahają się 
pomiędzy 15 a 20%. W przypadku ku-
kurydzy kiszonkowej są one szacowane 
na około 10%, ale są i takie plantacje na 
południu kraju, gdzie straty w plonach 
ziarna sięgają nawet do 50 i więcej pro-
cent. Tak wysoką szkodliwość gatunku 
obserwuje się w lata ciepłe i umiarkowa-
nie wilgotne, które sprzyjają masowemu 
rozmnażaniu się szkodnika, zwłaszcza na 
plantacjach prowadzonych w monokul-
turze, gdzie dokładnie nie rozdrobniono 
resztek pożniwnych oraz gdzie wysia-
no najwcześniejsze odmiany kukurydzy 
(takie szkodnik najbardziej preferuje). 

Z żerowaniem omacnicy prosowianki 
wiąże się nie tylko spadek wysokości 
plonu zielonki, kiszonki, CCM i ziarna, 
ale też znaczne pogorszenie się jego 
jakości. Poprzez miejsca żerowania gą-
sienic wnikają bowiem do wnętrza roślin 

sprawcy wielu chorób kukurydzy, w tym 
tych najgroźniejszych tj. fuzariozy kolb i 
fuzariozy łodyg. Niektóre patogeny jak 
np.: grzyby z rodzaju Fusarium mogą 
być przyczyną skażenia plonu groźnymi 
mikotoksynami, których poziom zawar-
tości w ziarnie oddawanym do skupu i w 
produktach wytwarzanych z kukurydzy 
poddawany jest rygorystycznej kontroli.  

W celu obniżenia wysokości strat oraz 
poprawy jakości produktu finalnego 
lub surowca do dalszego przerobu, a 
zwłaszcza zmniejszenia zagrożenia ze 
strony mikotoksyn, na coraz większej 
liczbie plantacji kukurydzy w południo-
wej i częściowo centralnej części kra-
ju prowadzi się zwalczanie omacnicy 
prosowianki. Nie jest to jednak zadanie 
łatwe, gdyż aby przyniosło pożądany 
skutek konieczne jest łączne zastoso-
wanie zarówno działań profilaktycznych 
jak i metod bezpośredniego zwalczania. 
Tylko kompleksowa ochrona kukurydzy 
prowadzona na większym obszarze po-
zwala na tyle obniżyć liczebność szkod-
nika, że ten nie stanowi bezpośredniego 
zagrożenia dla plonu. 

W pełni okresu wegetacji kukurydzy 
trudno podejmować jest działania pro-
filaktyczne, zwłaszcza, gdy te nie były 
zastosowane przed i posiewnie. W tym 

czasie prowadzi się walkę bezpośred-
nią ze szkodnikiem za pomocą meto-
dy biologicznej, albo chemicznej lub 
chemiczno-biologicznej. 

Walka biologiczna polega na wyło-
żeniu biopreparatu składającego się z 
poczwarek niewielkiej błonkówki zwa-
nej kruszynkiem (Trichogramma spp.), 
która pasożytuje jaja innych gatunków 
owadów, w tym omacnicy prosowianki. 
Po zawieszeniu kapsułek z kruszynkiem 
na roślinach kukurydzy, zwykle po 5–7 
dniach zaczynają wylatywać błonkówki, 
które poszukują złóż jaj omacnicy pro-
sowianki. Błonkówki preferują wyłącznie 
świeżo złożone jaja szkodnika, gdzie nie 
nastąpił jeszcze zaawansowany rozwój 
embrionalny. W zależności od wielkości 
złoża jaj błonkówki składają do jego wnę-
trza od kilku do kilkunastu swoich jaj, z 
których po kilkunastu lub kilkudziesięciu 
godzinach wylęgają się larwy wyjadają-
ce zawartość jaja żywiciela. Spasoży-
towane złoże jaj omacnicy prosowianki 
ciemnieje, i ostatecznie staje się czarne. 
Cykl rozwojowy kruszynka trwa zwykle 
15 dni,po czym ze spasożytowanych jaj 

Dr inż. Paweł K. Bereś
I O R–PIB

erenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

URODZAJ

Gąsienice niszczące ziarniaki
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wylatuje kolejne pokolenie błonkówek 
Trichrogramma, które poszukuje kolej-
nych złóż jaj omacnicy aby je zasiedlić. 

Na rynku w 2011 roku będą dostęp-
ne m.in. biopreparaty: Trichoplus oraz 
Trichocap. W przypadku pierwszego z 
nich producent zaleca zwykle 2–3 wyło-
żenia kruszynka, natomiast dla drugiego 
wystarczająca jest zwykle 1 introdukcja. 

Warunkiem wysokiej skuteczności 
biopreparatu jest termin jego wyłożenia, 
który musi być ściśle zsynchronizowa-
ny z obecnością świeżo złożonych jaj 
omacnicy prosowianki. Pierwsze wyło-
żenie kruszynka należy przeprowadzić , 
gdy na plantacji stwierdzi się obecność 
pierwszych złóż jaj omacnicy prosowian-
ki, co zwykle przypada w trzeciej deka-
dzie czerwca lub w pierwszej dekadzie 
lipca. W przypadku stosowania dwóch 
introdukcji, kolejną wykonuje się zwykle 

7–10 dni później, a jeśli konieczne są 
trzy zabiegi, wówczas ostanie wyłoże-
nie wykonuje się po kolejnych 7 dniach. 

 W celu ustalenia terminu intro-
dukcji kruszynka można od drugiej de-
kady czerwca śledzić loty motyli m.in. 
za pomocą: pułapki świetlnej lub pułapki 
feromonowej lub izolatora entomologicz-
nego zawierającego resztki pożniwne 
kukurydzy z zimującymi gąsienicami 
szkodnika. Dodatkowo zaleca się wy-
konać od połowy czerwca cotygodnio-
we (wykonywane 2–3 razy w tygodniu) 
obserwacje roślin na obecność złóż jaj 
omacnicy.  

O ile metoda biologiczna nie wymaga 
specjalistycznego sprzętu, tak chcąc 
użyć preparaty chemiczne w okresie, 
gdy kukurydza ma ponad 2 metry wyso-
kości trzeba albo pozostawić na etapie 
siewów ścieżki przejazdowe, albo sko-
rzystać z opryskiwacza szczudłowego. 
Ochrona chemiczna skierowana jest 
przeciwko świeżo wylęgłym gąsienicom, 
zanim te zdążą wgryźć się w tkanki ro-
ślin lub ukryć pod liśćmi i w pochwach 
liściowych. 

W zależności od zagrożenia do zwal-
czania omacnicy prosowianki stosuje 
się od jednego do dwóch opryskiwań 
roślin. W rejonach masowego występo-
wania szkodnika zaleca się dwa zabie-
gi ochronne. Pierwszy przeprowadza 
się albo pod koniec czerwca albo na 
początku lipca (pierwsze wylęgi gąsie-
nic), natomiast drugi wykonuje się 7–14 
dni później tj. w drugiej lub na począt-
ku trzeciej dekady lipca, co przypada w 
tzw. podstawowym okresie zwalczania 
tego gatunku, a więc w momencie ma-
sowego wylęgu szkodnika. Na planta-
cjach mniej zagrożonych wystarczający 
jest jeden zabieg wykonany w okresie 
masowego wylęgu gąsienic. 

W 2011 roku do zwalczania omacnicy 
prosowianki można użyć następujące in-
sektycydy: Karate Zeon 050 CS w dawce 
0,2 l/ha lub Kung–Fu 050 CS w dawce 
0,2 l/ha lub LambdaCe Z 050 CS w daw-
ce 0,2 l/ha lub Pilar–Lambda–Cyhalotry-
na 050 CS w dawce 0,2 l/ha lub Proteus 
110 OD w dawce 0,5 l/ha lub Roztoczol 
Extra 050 CS w dawce 0,2 l/ha. Wszyst-
kie preparaty za wyjątkiem Proteus 110 
OD należą do grupy pyretroidów, a więc 
należy je stosować w temperaturze niż-
szej niż 20°C. W przypadku konieczności 
zastosowania dwóch opryskiwań roślin 
należy stosować wymienione insektycydy 
naprzemiennie. W tym przypadku moż-
liwa jest tylko jedna kombinacja, miano-
wicie w jednym z terminów należy użyć 
środek ochrony Roztoczol Extra 050 CS 
w  zawierający substancję aktywną tia-
chlopryd z deltametryną, a do kolejnego 
zabiegu wykorzystać jeden z pozostałych 
preparatów należących do pyretroidów. 

Bez względu na stosowaną w gospo-
darstwie formę walki z omacnicą pro-
sowianką ważne jest, aby terminowo 
zebrać plon ziarna, co ogranicza stra-
ty ilościowe i jakościowe powstające w 
następstwie  żerowania gąsienic w tym 
czasie, albo rozwoju chorób kukurydzy  
lub wskutek oddziaływania niekorzyst-
nych czynników meteorologicznych. Po 
zbiorze resztki pożniwne powinny być 
dokładnie rozdrobnione, a następnie 
przyorane, co pozwala mechanicznie 
zniszczyć zimujące gąsienice. Na wios-
nę zaleca się wykonać dodatkowo ta-
lerzowanie na polu pokukurydzianym. 

Odrębną formą walki z omacnicą pro-
sowianką jest uprawa odmian transge-
nicznych kukurydzy, które są odporne 
na żerowanie tego gatunku. Takie od-
miany w Polsce zaczęły być uprawiane 
od 2006 roku. 

Duże i żarłoczne gąsienice omacnicy

Złomy łodyg – typowy obraz obecności 
omacnicy prosowianki na polu
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Głownia w kukurydzy
Zasiewom kukurydzy w okresie wegetacji zagraża co najmniej kilkanaście chorób, które 
przyczyniają się nie tylko do spadku wysokości plonu, ale też pogorszenia jego jakości. 

Jedną z częściej występujących cho-
rób jest głownia guzowata kukury-
dzy, która, w latach sprzyjających jej 
rozwojowi, może porazić nawet do 
100% roślin na polu. Coraz częściej 
spotyka się także rośliny z objawami 
głowni pylącej. 

Głownia guzowata jest chorobą 
grzybową. Jej nazwa związana jest 
z charakterystycznymi objawami jakie 
wywołuje na kukurydzy w postai naro-
śli (guzów) zlokalizowanych w różnych 
częściach roślin m.in. na liściach, łody-
gach, wiechach i kolbach, a nawet na 
korzeniach podporowych. W okresie 
wegetacji mogą wystąpić trzy gene-
racje tej choroby. Pierwsza pojawia 
się zwykle w fazie wzrostu od czwar-
tego do siódmego liścia, druga w mo-
mencie kwitnienia roślin, natomiast 
trzecia w czasie wypełniania i dojrza-
łości mlecznej ziarniaków. W każdym 
z tych okresów najczęściej porażane 
są te części rośliny, które znajdują się 
w fazie intensywnego wzrostu, stąd 
też pierwsza generacja atakuje głów-
nie liście i łodygi, druga wiechy i kolby, 
trzecia natomiast formujące się ziarniaki. 
Wynika to przede wszystkim z faktu, iż 
młode tkanki nie mają jeszcze w peł-
ni zgrubiałych ścian komórkowych, 
a więc grzyb z łatwością przenika do 
wnętrza tkanek. 

Pierwotnym źródłem choroby mogą 
być zarodniki zimujące w resztkach 
pożniwnych w glebie lub zainfekowany 
materiał siewny. Wiosną m.in. za po-
średnictwem wiatru zarodniki przeno-

szone są na młode rośliny kukurydzy, 
gdzie kiełkują w strzępkę i wnikają do 
tkanek. Opanowywaniu roślin sprzyjają 
wszelkie zranienia roślin powodowane 
przez szkodniki, zabiegi mechanicz-
ne (uszkodzenia powodowane przez 
maszyny rolnicze), czynniki pogodowe 
(głównie grad, suszę), a także wskutek 
niewłaściwego zastosowania nawozów 
dolistnych oraz herbicydów powo-
dujących tzw. „poparzenia”. Spośród 
szkodników, szczególnie duże zna-
czenie w rozprzestrzenianiu się głow-
ni guzowatej odgrywają te gatunki, 
które posiadają kłująco-ssący aparat 
gębowy, a więc wciornastki i mszy-
ce, a także i inne owady, zwłaszcza 
ploniarka zbożówka i omacnica pro-
sowianka. Na podstawie obserwacji 
w okolicach Rzeszowa stwierdzono, 
że epidemiczne występowanie głowni 
guzowatej na kukurydzy w tym regionie 
zbiegało się w czasie z masowym wy-
stępowaniem ploniarki zbożówki oraz 
gatunków wysysających soki z tkanek 
m.in. wciornastków.  

Rozwój głowni guzowatej odbywa się 
miejscowo, a więc nie dochodzi do po-
rażenia systemicznego rośliny. W miej-
scu, gdzie doszło do infekcji tworzą się 
narośla. Guzy są wynikiem hipertrofii 
i hiperplazji, czyli nadmiernego wzro-
stu i podziału komórek powodowane 
obecnością patogena. Największe 
narośla osiągające nawet kilkanaście 
centymetrów obserwuje się na łody-
gach i kolbach, mniejsze natomiast na 
liściach i wiechach. Guzy są począt-

kowo białe i pomarszczone. Na tym 
etapie wypełnione są grzybnią, która 
pasożytuje na roślinie. Gdy składniki 
odżywcze zawarte w tkankach roślin-
nych ulegają wyczerpaniu grzybnia 
zamienia się w masę ciemnych za-
rodników przetrwalnikowych. Również 
powierzchnia narośli zmienia zabar-
wienie na szarobiałe, a wnętrze z ma-
zistej przybiera postać suchą i pylącą. 
Błona, którą okryte są zarodniki staje 
się coraz cieńsza, aż w końcu pęka 
uwalniając do środowiska ogromne 
ilości zarodników. Mogą one osiadać 
na sąsiednich roślinach i dokonywać 
kolejnych infekcji lub w postaci nie-
czynnej czekać do kolejnego sezonu 
wegetacyjnego.

Rośliny silnie porażone prze głownię 
guzowatą słabiej rosną i są zdefor-
mowane. Występowanie tej choroby 
prowadzi do kilku lub nawet kilkudzie-
sięcioprocentowych strat plonu w latach 
epidemicznego opanowania plantacji. 

Mgr inż. Agnieszka Cwnar,
dr inż. Paweł K. Bereś

Instytut Ochrony Roślin–PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Głownia na wiesze (fot. P. Bereś)
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Szczególnie groźne są dwie pierwsze 
generacje tego patogena. 

Rozwojowi głowni sprzyja ciepła 
pogoda (optymalna temperatura to 
26-34°C) z przelotnymi opadami. Do 
licznych infekcji dochodzi w przypad-
ku uszkodzenia roślin długotrwałą su-
szą zwłaszcza w okresie wyrzucania 
znamion. Gdy z kolei nadejdzie desz-
czowa pogoda grzyb bardzo szybko 
rozprzestrzenia się opanowując dużą 
liczbę kolb. Świadczy to o fakcie, jak 
bardzo obecność i stopień opanowa-
nia plantacji przez głownię uzależniony 
jest od warunków atmosferycznych. 

Choroba może powodować zarówno 
straty ilościowe jaki i jakościowe w plo-
nie. Najgroźniejsze z punktu widzenia 
plantatora są narośla powstające na 
łodygach i kolbach. Zmiany chorobo-
we występujące na łodygach młodych 
roślin, najczęściej zlokalizowane  w ob-
rębie dolnych międzywęźli, prowadzą 
niejednokrotnie do tworzenia pędów 
bocznych. Takie odrosty najczęściej 
pozbawione są kolb. Jeśli natomiast 
narośla powstaną powyżej formującej 
się kolby, jej wnętrze najprawdopodob-

niej będzie pozbawione ziarniaków lub 
wykształcą się w mniejszej ilości. Oczy-
wiście równie niekorzystne są bezpo-
średnie infekcje kolb podczas kwitnienia, 
czy tworzenia ziarniaków. Choroba po-
woduje największe straty w uprawach 
kukurydzy na ziarno i CCM, gdy wiele 
kolb ulega uszkodzeniu.

Z pojawem głowni guzowatej wiążą 
się problemy z wykorzystaniem pora-
żonych roślin do celów paszowych. 
Ostatnio wiele mówi się o mikotoksy-
nach wytwarzanych m. in. przez grzyby 
powodujące fuzariozy kukurydzy i ich 
szkodliwym działaniu na organizmy 
człowieka i zwierząt. Badania dowodzą, 
że w przypadku roślin opanowanych 
przez głownię nie ma takiego zagroże-
nia, gdyż sprawca tej choroby nie ma 
zdolności wytwarzania toksycznych dla 
kręgowców mikotoksyn. Otrzymywa-
na jednak kiszonka z takich roślin nie 
jest pełnowartościowym pokarmem 
dla zwierząt. Jak pokazały badania, 
kiszonka wytwarzana z roślin porażo-
nych przez głownię guzowatą wyka-
zuje mniejszą wartość energetyczną 
(straty ok. 20%) i białkową (ok. 30%). 
Pomimo, iż nie stwierdzono wpływu 
kiszonek z roślin porażonych głow-
nią na produkcyjność i zdrowie zwie-
rząt hodowlanych, zaleca się jednak 
unikanie karmienia taką paszą krów 
wysokocielnych.

Obecnie w Polsce nie ma zbyt wielu 
możliwości ochrony kukurydzy przed 
głownią guzowatą. Związane jest to z bra-
kiem środków chemicznych zarejestro-
wanych do stosowania na plantacjach 
kukurydzy w pełni sezonu wegetacyj-
nego. W aktualnych zaleceniach istnie-
je jedynie możliwość zaprawienia ziarna 
siewnego albo preparatem Sarox T 500 
FS albo Vitavax 200 FS, co chroni rośliny 

przed pierwszą generacją tej choroby. 
Trzeba jednak zauważyć, że zaprawy fun-
gicydowe nie dają 100% ochrony przed 
głownią, gdyż okres ich działania wynosi 
zwykle do 6 tygodni od daty siewu. Za-
prawa otaczająca ziarniak zapobiega in-
fekcjom powodowanym przez zarodniki 
znajdujące się na powierzchni ziarniaka 
oraz w glebie w jego bezpośrednim są-
siedztwie. Natomiast pozostałe zarodni-
ki zlokalizowane w glebie oraz te, które 
nawiewane są z sąsiednich pól mogą 
porażać młode rośliny, nawet wyrosłe 
z zaprawionych ziarniaków.

Na rynku obecne są także odmia-
ny kukurydzy posiadające częściową 
odporność na głownię. Oznacza to, że 
dana odmiana ulegnie porażeniu, jeśli 
wystąpią sprzyjające ku temu warunki, 
jednak straty plonu powinny być znacz-
nie mniejsze, niż w przypadku odmian 
mniej tolerancyjnych.

Do tej pory za najbardziej skutecz-
ną metodę walki z głownią guzowatą 
kukurydzy należy uznać prawidłową 
agrotechnikę. Kluczową rolę w  ogra-
niczeniu presji ze strony patogena od-
grywa tradycyjny płodozmian. Jeżeli 
uprawiamy kukurydzę w monokulturze 
z roku na rok rośnie ilość zarodników 
zgromadzonych w glebie, zwłaszcza 
gdy corocznie występują sprzyjające 
ich zimowaniu warunki atmosferyczne. 
Zaleca się stosowanie co najmniej 3-4 
letniej przerwy w uprawie tej rośliny na 
danym polu, ponieważ jest to okres, po 
którym większość zarodników zalega-
jących w glebie traci swoją żywotność. 

Należy także pamiętać, że zdrowot-
ność roślin będzie tym większa im 
lepsze warunki do rozwoju będą mia-
ły rośliny. Można je zapewnić m.in. po-
przez odpowiedni dobór stanowiska 
pod siew, optymalny termin wysiewu, 

Popękane narośla uwolniły zarod-
niki do gleby (fot. P. Bereś)
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zastosowane zabiegi uprawy gleby i ro-
ślin, zbilansowane nawożenie, ochro-
nę przed szkodnikami i chwastami itd. 

W czasie wegetacji zaleca się wyko-
nywanie systematycznych obserwacji 
zasiewu w celu wykrycia obecności 
głowni i  rozpoznania skali jej występo-
wania, co pozwoli podjąć dalsze decy-
zje. Na polach o mniejszych areałach 
skutecznym zabiegiem ograniczają-
cym szkodliwość i rozprzestrzenianie 
się głowni jest ręczne usuwanie całych 
roślin lub ich części z objawami choro-
bowymi. Takie rośliny należy następnie 
spalić lub głęboko zakopać z dala od 
plantacji. Ważne jest, żeby czynności 
te wykonywać przed pękaniem naro-
śli, tak aby zarodniki nie pozostały na 
plantacji.

Po zbiorze plonu pozostałą na polu 
słomę należy nisko skosić i przy po-
mocy rozdrabniacza resztek pociąć na 
małe fragmenty. Takie postępowanie 
umożliwia mechaniczne zniszczenie 
przynajmniej części zarodników głowni. 
Ostatnią czynnością przed zimą będzie 
głębokie zaoranie pola. Resztki pożniw-
ne wraz z organami przetrwalnikowy-

mi grzyba przemieszczone zostaną 
na większą głębokość, a tym samym 
będą miały mniejsze szanse skiełko-
wania i wywoływania infekcji w nowym 
sezonie wegetacyjnym.

W niektóre lata, na lokalnych planta-
cjach może pojawić się także głownia 
pyląca kukurydzy. Grzyb odpowie-
dzialny za rozwój tej choroby zimuje 
w postaci zarodników w glebie, na 
resztkach pożniwnych oraz na zainfe-
kowanym materiale siewnym. Wiosną 
następuje infekcja kiełkujących roślin. 
Sprawca lokuje się w stożku wzrostu 
młodych korzeni, a następnie rozwój 
grzyba odbywa się międzykomórko-
wo wewnątrz rośliny i prowadzi do 
porażenia systemicznego. Rozwój 
głowni pylącej odbywa się w roślinie 
bezobjawowo aż do momentu wy-
tworzenia zarodni na zewnątrz ro-
śliny. Formujące się wiechy i kolby 
porażonych roślin przekształcają się 

w masę zlepionych ze sobą zarod-
ników otoczonych delikatną błonką, 
która w miarę ich dojrzewania pęka, 
uwalniając je do środowiska. Zarod-
niki te po dostaniu się do gleby za-
chowują zdolność do infekcji nawet 
przez okres 10 lat. 

Głownia pyląca jest ważną gospo-
darczo chorobą kukurydzy, nie tylko 
z uwagi na długowieczność zarodni-
ków, lecz także na fakt, że odnotowany 
na plantacji procent uszkodzonych kolb 
powoduje zbliżoną procentową stra-
tę w plonie ziarna. Rozwojowi grzyba 
sprzyja sucha i upalna pogoda, w cza-
sie której porażenie może sięgać nawet 
80-100% roślin. Ograniczanie szkod-
liwości głowni pylącej jest podobne 
jak w przypadku głowni guzowatej, 
niemniej po wystąpieniu tej choroby 
należy zwiększyć przerwę w uprawie 
kukurydzy na danym polu co najmniej 
do 5–7 lat. 

Porażona kolba (fot. P. Bereś).psd

Rozwój głowni guzowatej w miejscu żerowania ploniarki zbożówki (fot. P. Bereś).psd
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Więcej o neonikotynoidach 
W rozwoju chemicznej ochrony roślin, za początek którego uważa się podjęcie masowej 
produkcji DDT, wyróżnia się często trzy okresy. Pierwszy okres to „era optymizmu”, drugi to 
„era zwątpienia”, a trzeci to „era integracji metod”. 

W „erze optymizmu” panowało głębokie 

przekonanie, że synteza i produkcja che-

micznych środków ochrony roślin rozwiąże 

wszystkie problemy ochrony upraw przed 

chorobami, szkodnikami i chwastami, a sto-

sowanie tych środków jest całkowicie bez-

pieczne dla ludzi i środowiska. Wykrycie 

ubocznych, niekorzystnych skutków sto-

sowania chemicznych środków ochrony 

roślin i ich wpływu na człowieka i środo-

wisko spowodowało, że już w połowie lat 

60-tych ubiegłego wieku rozpoczął się 

okres bardzo intensywnej krytyki i żąda-

nie odstąpienia od masowego stosowa-

nia chemicznych środków ochrony roślin. 

Zaistniała wówczas sytuacja doprowadzi-

ła do opracowania przez naukę koncepcji 

integracji metod, która polega na  jedno-

czesnym wykorzystaniu w ochronie upraw 

wszystkich dostępnych metod (również 

poza chemicznych) i ograniczenie stosowa-

nia chemicznych środków ochrony roślin. 

Należy podkreślić, że integrowana ochrona 

roślin przyjęła się na całym świecie, a o jej 

znaczeniu może świadczyć fakt, że od 1 

stycznia 2014 r. ochrona wszystkich upraw 

w krajach członkowskich Unii Europejskiej 

musi się opierać na zasadach integracji.

Jednym z najważniejszych ubocznych 

skutków przemawiających przeciw nadmier-

nemu stosowaniu środków chemicznych 

był zaobserwowany proces uodparniania 

się organizmów szkodliwych na stosowane 

substancje aktywne. Proces ten narastał 

z każdym rokiem i już w roku 1944 odno-

towano pierwsze przypadki uodpornienia 

się owadów na stosowane insektycydy, 

natomiast pod koniec XX wieku liczba ta-

kich przypadków na świecie przekroczy-

ła 500. Podobne zjawisko obserwuje się 

w odniesieniu do chorób i chwastów. Po-

wstanie zjawiska odporności oraz krytyka 

stosowanych chemicznych substancji ak-

tywnych wymusiła na producentach środ-

ków ochrony roślin potrzebę poszukiwania 

nowych substancji aktywnych charaktery-

zujących się ograniczonym wpływem na 

człowieka i środowisko oraz stosowanych 

w niższych dawkach.

W ochronie roślin następowała stała 

zmiana zalecanych środków ochrony roślin 

i już w latach 70. środki oparte na DDT zo-

stały zastąpione przez substancje z grupy 

fosforoorganicznych. Na początku lat 70. 

w zwalczaniu szkodników zaczęto również 

stosować insektycydy z grupy karbaminia-

nów, a od początku lat 80. z grupy syn-

tetycznych pyretroidów. Na początku XX 

wieku do ochrony roślin wprowadzona 

została nowa grupa substancji aktywnych 

określanych jako neonikotynoidy. Analizu-

jąc postęp, jaki nastąpił w produkcji che-

micznych środków ochrony roślin, pod 

kątem zagrożenia jakie mogą one stano-

wić dla człowieka i środowiska, wystarczy 

porównać dawki środków ochrony roślin 

z różnych grup chemicznych zalecane na 

przestrzeni lat do zwalczania szkodników. 

O ile bowiem DDT i inne środki z grupy 

chlorowcopochodnych stosowano w daw-

ce do 1,5 kg substancji aktywnej na hektar 

to insektycydy fosforoorganiczne zaleca-

no już w dawce o połowę niższej a środki 

zawierające związki z grupy neonikotyno-

idów stosowane są w dawce poniżej 20 

gramów substancji aktywnej na hektar.

Neonikotynoidy jako grupa chemicz-

na zbliżone są do nikotyny stosowanej 

w ochronie roślin od bardzo długiego cza-

su. Napary z nikotyny w formie gotowych 

produktów zalecane były do zwalczania 

wielu gatunków szkodników. Powszechne 

było również zadymianie szklarni poprzez 

spalanie nikotyny co dawało dobre rezultaty 

w zwalczaniu mszyc i innych szkodników 

upraw szklarniowych. Nikotyna stosowana 

głównie w postaci siarczanu nikotyny, po-

przez zagrożenia jakie stwarzała dla ludzi 

i środowiska, została wycofana z ochro-

ny roślin. Neonikotynoidy natomiast są 

ukierunkowanym przekształceniem niko-

tyny w substancje bardziej bezpieczne, 

ale nadal charakteryzujące się wysoką 

skutecznością w zwalczaniu wielu gatun-

ków szkodników. Podobnym przykładem 

w ochronie roślin są syntetyczne pyretro-

idy dla których pierwowzorem była natu-

ralna pyretryna zbierana z koszyczków 

kwiatowych niektórych roślin z rodziny 

złożonych i przez wiele lat była stosowa-

na w ochronie roślin.

W swym mechanizmie działania neoni-

kotynoidy są antagonistami acetylocholiny. 

Po wniknięciu do organizmu substancja 

zastępuje acetylocholinę w receptorach 

nikotynowych i nikotynowo-muskaryno-

wych aktywując je podobnie do acetylo-

choliny. Po wywołaniu impulsu nie ulega 

jednak degradacji enzymatycznej. Efektem 

działania jest nadpobudliwość neuronów 

objawiająca się drgawkami i konwulsjami 

mogącymi doprowadzić do śmierci owada.

Neonikotynoidy nie stanowią jedno-

rodnej grupy chemicznej a poszczegól-

ne substancje aktywne można podzielić 

na dwie podstawowe grupy: nitrogua-

 Grzegorz Pruszyński
IOR – PIB w Poznaniu

URODZAJ



nr 7 lipiec 2011

45w w w . r a p o r t r o l n y . p l

nidynowe oraz cyjanoamidynowe. Ne-

onikotynoidy z pierwszej grupy (Rys.1) 

mają w swojej budowie chemicznej gru-

py N-nitrowe, które zawierają atomy tlenu 

i powodują, że te cząsteczki są znacznie 

bardziej polarne. Do tej grupy należą mię-

dzy innymi imidachlopryd, tiametoksam 

oraz chlotianidyna. Do grupy neonikoty-

noidów cyjanoamidowych (Rys.2) należą 

takie substancje jak acetamipryd czy tia-

chlopryd. W cząsteczkach tych substancji 

zamiast grup nitrowych występują grupy 

cyjanoamidowe, które nie zawierają tle-

nu i są przez to znacznie mniej polarne 

i mniej reaktywne.

Różnice w budowie chemicznej związków 

z obu wyżej wymienionych grup wpływa-

ją na ich podatność na rozkład w glebie 

oraz metabolizm w organizmie owada. 

Substancje cyjanoamidowe nie nadają 

się na przykład do stosowania w zapra-

wach nasiennych gdyż ulegają szybkiemu 

rozkładowi. Różnice te znajdują również 

odzwierciedlenie w przypadku poziomu 

toksyczności dla pszczół. Acetamipryd, 

dzięki brakowi grup nitrowych, jest łatwo 

metabolizowany przez organizm pszczoły, 

przez co jego toksyczność dla tych owadów 

jest niska. Właściwość ta jest szczególnie 

ważna w aktualnie toczącej się dyskusji 

nad znaczeniem neonikotynoidów w wy-

stępujących upadkach rodzin pszczelich 

określanych powszechnie jako masowe 

zamieranie rodzin pszczelich.

Analiza problemu upadków rodzin pszcze-

lich, zarówno w badaniach wykonanych 

w Polsce jak i na świecie, wykazuje, że 

zamieranie rodzin pszczelich jest wywo-

ływane przez wiele czynników. Niestety, 

w opinii środowisk pszczelarskich często 

główną winę przypisuje się insektycydom 

z grupy neonikotynoidów. Jakkolwiek brak 

jest udowodnionego negatywnego wpływu 

prawidłowo stosowanych neonikotynoidów 

na pszczoły, to tym bardziej jakiekolwiek 

zarzuty nie mogą być skierowane pod 

adresem substancji aktywnych z grupy 

cyjanoamidowych ponieważ ich budowa 

chemiczna znacznie ogranicza lub cał-

kowicie eliminuje ich wpływ na pszczołę 

miodną i inne gatunki owadów nie będą-

ce obiektem zwalczania. Należy również 

podkreślić, że insektycydy przeznaczone 

do opryskiwania i zawierające substancje 

aktywne z grupy nitroguanidynowych po-

siadają w swej etykiecie – instrukcji sto-

sowania zapisy dotyczące ich wysokiej 

toksyczności dla pszczół podczas gdy in-

sektycydy z grupy cyjanoamidowej takich 

uwag nie posiadają. Wynika stąd zasad-

nicza różnica w zalecaniu tych substancji 

aktywnych zwłaszcza w ochronie upraw, 

w których może wystąpić zagrożenie dla 

pszczoły miodnej.

Neonikotynoidy są nową i bardzo obiecu-

jącą grupą substancji chemicznych o dużej 

przyszłości w ochronie roślin przed szkod-

nikami ale przystępując do ich stosowania 

należy już obecnie zdawać sobie sprawę 

z różnic jakie pomiędzy poszczególnymi 

substancjami występują i decydują o róż-

nym stopniu ich przydatności w różnych 

sytuacjach w uprawie.

Rys.1 Insektycydy neonikotynoidowe z grupy nitroguanidynowej Klasyfikowane, jako toksyczne 
dla pszczół

imidachlopryd tiametoksamchlotianidyna

Rys.2  Insektycydy neonikotynoidowe z grupy cyjanoamidynowej Nieklasyfikowane, jako 
toksyczne dla pszczół

tiachloprydacetamipryd
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Zagospodarowanie  
słomy po żniwach 
Kiedyś zbierana w całości przeznaczana na ściółkę i paszę dla zwierząt gospodarskich w pewnym 
momencie niepotrzebna – słoma – znów wraca do łask. Obecny wzrost zainteresowaniem 
pozyskiwania słomy wiąże się z jej wykorzystaniem do celów energetycznych.

Rozdrabnianie słomy 
Słoma stanowi bardzo cenny su-

rowiec, szeroko wykorzystywany w 
praktyce rolniczej i w przemyśle. Naj-
prostszym sposobem zagospodarowa-
nia słomy jest jej przyoranie. Warunkiem 

prawidłowego wykonania tego zabiegu 
jest dokładne pocięcie i rozrzucenie 
słomy. Jest to możliwe przy zastoso-
waniu rozdrabniaczy słomy montowa-
nych na kombajnach. 

Alternatywą do rozdrabniaczy monto-

wanych na kombajnach,  są wszelkie-
go typu rozdrabniacze przyczepiane. 
Ich wykorzystanie możliwe jest także 
w innych uprawach rolniczych jak np. 
rozdrabnianie łęcin w ziemniakach.

Przyoranie słomy powoduje powsta-
wanie w glebie próchnicy, która działa 
korzystnie i ma właściwości polepsza-
jące wzrost roślin poprzez utrzymywa-
nie wilgoci i dostarczanie składników 
pokarmowych. Jednak słoma aby się 
zmineralizować potrzebuje azotu. W 
zależności od zasobności gleby nale-
ży więc azot ten dostarczyć poprzez 
oprysk słomy roztworami RSM lub in-
nych nawozów azotowych. Skuteczne 
jest także dostarczanie azotu w formie 
nawozu stałego. Brak zasilenia azotem 
powoduje widoczny spadek plonowa-
nia roślin następnych, oraz opóźnia 
rozkład słomy.

Ciekawym rozwiązaniem możliwym 
do powiązania z rozdrabnianiem i po-
zostawianiem słomy na polu jest wy-
siew w łan. Stosowany w sprzyjających 
warunkach w uproszczonej uprawie 
rzepaku czy innych łatwo wschodzą-
cych roślin. Wysiew w łan polega na 
rozrzuceniu nasion przed zbiorem ro-
śliny. W trakcie zbioru słoma pocho-
dząca ze zbieranej rośliny przykrywa 
rozrzucone wcześniej nasiona i w ten 
sposób powstają warunki, które przy 
dostatecznej wilgotności umożliwiają 
wschody roślin następnych bez jakiej-
kolwiek uprawy gleby.

Na Luźno
Pierwszą z metod zbioru słomy do 

dalszego wykorzystania jest jej zbiór 
w formie luźnej. Stosowane są do tego 
celu przyczepy zbierające. Zbiór ten 

Dr inż. Sylwester Borowski
Roksana Rama

UTP w Bydgoszczy

FARMA
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

11-500 GIŻYCKO - Gajewo
ul. Obwodowa 3, Poland
tel. +48 87 428 61 21
tel. +48 87 428 97 12
fax +48 87 429 81 03
info@hydramet.pl www.hydramet.pl

Produkujemy maszyny rolnicze od wielu lat. Duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji daje nam
komfort oferowania dobrych i sprawdzonych urządzeń. Postawiliśmy na jakość! Nasze wyroby powstają
z materiałów nie ustępujących właściwościami surowcom stosowanym w najlepszych światowych
koncernach. Pomimo tego niskie koszty produkcji pozwoliły nam utrzymać bardzo korzystną cenę.

W standardzie malowanie proszkowe, stal Hardox 500 na lemieszach, kute palce włoskiej
firmy BPT w widłach, wysokowytrzymałe łapy stosowane w wózkach widłowych !!!

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Koparki

Chwytaki do bel

Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m. Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Szufle o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

Widły, widły z krokodylem,
palce ze stali kutej firmy BPT

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
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jest łatwy do zmechanizowania, jed-
nak ze względu na sposób działania 
przyczep mało wydajny, szczególnie w 
przypadku zwiększonych odległości pól 
od gospodarstwa. Słoma po zebraniu i 
przetransportowaniu do miejsc składo-
wania trafia do specjalnego dozownika 
który podaje ją do dmuchawy. Trans-
port pneumatyczny zapewnia szybkie 
ułożenie stert lub zapełnienie magazy-
nów zamkniętych. Jednak słoma w for-
mie luźnej w porównani do prasowanej 
zajmuje więcej miejsca i jest bardziej 
podatna na zamakanie. W przypadku 
magazynowania dużej ilości słomy np. 
do celów energetycznych należy wy-
kluczyć tę metodę. 

Kostki
Zbiór słomy w formie małych kostek 

stosowany jest ze względu na możli-
wość łatwej manipulacji nimi podczas 
ściółkowania czy innych czynności. 
Kostki takie łatwo jest ułożyć w formie 
stogów, czy w magazynach i dlatego 
metoda ta jest chętnie stosowana przez 
rolników dysponujących odpowiednią 
ilością siły roboczej. Lepszym rozwią-
zaniem jest metoda zbioru z użyciem 

wielkogabarytowych pras. W tym przy-
padku zbiór możliwy jest tylko przy 
pełnej mechanizacji. Ze względu na 
wcześniej wymienione zalety dotyczące 
składowania kostek, bele prostopadło-
ścienne wielkogabarytowe stosowane 
są chętnie przez podmioty przetwarza-
jące słomę na biopaliwa lub wykorzy-
stujące je do bezpośredniego spalania. 
Istotnym ograniczeniem w stosowaniu 
tej technologii jest koszt zakupu prasy 
wielkogabarytowej, kilkakrotnie prze-
wyższający koszt zakupu prasy zwi-
jającej. Także ciągnik współpracujący 
z taką prasą powinien posiadać moc 
znacznie większą niż przy prasach 
zwijających. Zbiór słomy w formie bel 
prostopadłościennych niezależnie od 
ich wymiaru powoduje najlepsze wy-
korzystanie miejsc magazynowania. 
Ułożone stogi można łatwo okrywać, 
a wszelkie miejsca są dokładnie wy-
pełnione. Także z powodu dużego 
stopnia sprasowania słoma w tej for-
mie zajmuje najmniejszą objętość. Jest 
to istotne szczególnie w przypadku 
transportu na zwiększone odległości 
i magazynowania znacznych jej ilości 
do celów energetycznych.

Bele walcowe 
Stosowanie pras zwijających do zbioru 

słomy, stanowi alternatywę do drogich 
pras wielkogabarytowych. W tym przy-
padku możliwa jest pełna mechanizacja 
zbioru słomy i uzyskanie większych wy-
dajności niż w przypadku zbioru w for-
mie małych bel prostopadłościennych. 
Konstrukcja pras zwijających umożli-
wia formowanie bel przy mniejszym 
zapotrzebowaniu na moc w stosunku 
do pras wielkogabarytowych. Jednak 
ze względu na czas potrzebny do ich 
owinięcia sznurkiem wydajność takiego 
zbioru jest mniejsza. Poprawę wydaj-
ności i jakości uzyskanych bel można 
osiągnąć przez stosowanie do ich owi-
jania siatek. Znacznie skuteczniejszą 
drogą jest stosowanie pras zwijających 
wyposażonych w komory wstępne. Po 
uformowaniu beli za pomocą takiej pra-
sy w jej komorze prasowania następuje 
przerwa w zasilaniu tej komory. Prasa 
cały czas porusza się do przodu zbie-
rając następną porcję materiału który 
gromadzony jest w komorze wstępnej. 
Natomiast w komorze właściwej w tym 
czasie owijana jest wcześniej uformo-
wana bela. Po jej owinięciu komora jest 
opróżniana, a zgromadzony w komorze 
przejściowej materiał podawany jest go 
komory właściwej. Taki sposób pracy 
umożliwia zbiór słomy w trakcie owi-
jania znacznie podnosząc wydajność.

Transport 
Zwykle do transportu bel z pola w 

obręb gospodarstwa wykorzystywa-
ne są uniwersalne przyczepy rolnicze. 
Jednak często są one niedostosowa-
ne do wymiarów bel i niemożliwe jest 
ich dokładne załadowanie. Dlatego też 
coraz chętniej rolnicy zaopatrują się w 

FARMA
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specjalne przyczepy do przewozu bel. 
Są to jednostki niskopodwoziowe wy-
posażone najczęściej jedynie w ruro-
we ramy stanowiące oparcie dla bel. 
Ich wymiary dostosowane są do bel, 
a brak boków ułatwia załadunek za 
pomocą ładowaczy czy ładowarek. 
Pewnym rozwinięciem takiej przyczepy 
umożliwiającym zbiór bel przez samo-
załadowanie są przyczepy wyposażo-
ne w system ładujący. Umożliwia on 
naładunek takiej przyczepy, a później 
stogowanie przetransportowanych ba-
lotów w miejscu magazynowania. Roz-
wiązanie to jest szczególnie korzystne 
dla rolników, którzy nie dysponują do-
stateczną liczbą ciągników rolniczych 
lub ładowarką samojezdną.

Spalanie
Oczywistym jest, że nie chodzi tu 

o bezpośrednie spalanie słomy po-
zostawionej na polu. Takie działanie 

niezgodne jest z Zasadami Dobrej 
Praktyki Rolniczej. Słoma jako pro-
dukt odpadowy obficie występujący 
w gospodarstwach nie prowadzących 
hodowli zwierząt znakomicie nadaje 
się do wykorzystania na cele energe-
tyczne. W formie balotów niezależnie 
od ich wielkości, wymaga zakupienia 
specjalnie przystosowanego do ich 
spalania kotła. 

Inną metodą na zagospodarowanie 
słomy jest jej brykietowanie lub pele-
towanie. Brykietowanie słomy umożli-
wia spalanie jej w piecach węglowych. 
Natomiast peletowanie, którego efek-
tem końcowym są drobne, bardzo za-
gęszczone brykiety – pelety, umożliwia 
spalanie jej w piecach posiadających 
podajniki automatyczne. Pomimo du-
żego nakładu energetycznego na pro-
dukcję brykietów czy peletów, która 
wymaga także rozdrobnienia słomy, 
spalanie tego biopaliwa stanowi alter-

natywę nawet do spalania oleju opało-
wego czy gazu. Stosowanie słomy do 
celów energetycznych, uzasadnione 
jest w przypadku gdy jest zachowana 
jej właściwa wilgotność. Możliwe jest 
to do uzyskania przy przechowywaniu 
jej w zadaszonych magazynach. W 
przypadku wyłączenia gospodarstwa 
z produkcji zwierzęcej nie stanowi to 
najczęściej problemu. Dodatkowym atu-
tem przy spalaniu słomy jest uzyskanie 
popiołu który może być wykorzystany 
do nawożenia upraw. Należy także za-
znaczyć że do spalania powinna być 
przeznczona słoma „szara” która pod 
wpływem deszczu i słońca traci kolor 
złoty i jednocześnie wypłukiwany jest 
z niej chlor. Słoma taka posiada nie-
znacznie większą wartość opałową od 
słomy „złotej”, a mniejsze ilości chloru  
w nieznacznym stopnu oddziaływują 
destukcyjnie na materiał z którego zbu-
dowana jest komora spalania. 
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Bezpieczeństwo żywności pod 
szczególnym nadzorem
Od kilku tygodni w Europie surowe warzywa wzbudzają obawy konsumentów. Wiadomo już, że 
źródłem zakażenia bakterią Escherichia coli w Niemczech były kiełki z ekologicznych upraw. 
Pierwsze podejrzenia padły jednak na hiszpańskie ogórki, przez co klienci zaczęli unikać 
produktów żywnościowych, które przed spożyciem nie są poddawane obróbce termicznej. 
Dodatkowo Rosja nałożyła embargo na warzywa z Unii Europejskiej, co niekorzystnie wpływa 
zarówno na sytuację ekonomiczną producentów, jak i na nastroje społeczne w krajach Unii. 
Czy tej sytuacji można było uniknąć? Jak mogło dojść do zakażenia i na czym polegają badania 
żywności, wyjaśniają eksperci z Laboratorium Żywnościowego TÜV Rheinland Polska.

Obowiązki producentów żywności
„Obowiązek badania żywności na 

wszystkich etapach produkcji wynika 
z przepisów prawa i jest bezpośrednio 
związany z wdrożeniem i utrzymywa-
niem wymagań systemu bezpieczeń-
stwa żywności HACCP” – mówi Andrzej 
Kuciel, Specjalista ds. Rynku Żywnoś-
ciowego z Laboratorium TÜV Rhein-
land Polska. „Brak badań nie zwalnia 
producenta z odpowiedzialności za 
wprowadzenie do obrotu żywności 
niebezpiecznej dla zdrowia lub życia 
konsumentów” – dodaje ekspert.

Zdając sobie z tego sprawę produ-
cenci dbają o bezpieczeństwo wy-
twarzanej żywności zlecając badania 
w niezależnych laboratoriach. Tym 
trudniej jest im się pogodzić z wielomi-
lionowymi stratami, wywołanymi pani-
ką wśród konsumentów. „Producenci 
żywności dzwonili do laboratorium, 
z pytaniami o dodatkowe badania, 
wynikami których mogliby wykazać 
się osobom odpowiedzialnym za za-
kupy w dużych sklepach sieciowych” 
– opowiada Milena Zielińska, Kierownik 
Sekcji Rozwoju Certyfikacji Wyrobów 
TÜV Rheinland Polska.

Tymczasem w magazynach hiper-

marketów zalegały duże ilości niesprze-
danych warzyw, których obawiali się 
konsumenci. Nie pomagały nawet 50% 
przeceny i wyraźne informacje o pol-
skim pochodzeniu ogórków, pomido-
rów i sałaty. Od 11 czerwca wiadomo, 
że źródłem zakażenia bakterią E. Coli 
EHEC były kiełki fasoli, z uprawy eko-
logicznej Gaertnerhof w Bienenbuettel 
w Dolnej Saksonii.

Jak mogło dojść do zakażenia?
„Parametry mikrobiologiczne żywno-

ści są związane z tym, jakie procesy 
zachodzą w trakcie produkcji (np. ob-
róbka termiczna, pasteryzacja, stery-
lizacja lub solenie czy też kwaszenie 
produktów)” – wyjaśnia Andrzej Kuciel. 
„W związku z tym producent powinien 
określić rodzaje drobnoustrojów, które 
mają być badane, w celu potwierdzenia, 
że proces produkcji gwarantuje bezpie-
czeństwo dla zdrowia konsumentów. 
Ustalając zakres badań, należy również 
uwzględniać możliwość wystąpienia 
wtórnego zakażenia żywności na eta-
pie konfekcjonowania, magazynowania 
i transportu. Dlatego producenci żyw-
ności powinni badać swoje produkty 
w odpowiednio szerokim zakresie po 

wytworzeniu oraz na koniec terminu 
trwałości” – dodaje Kuciel.

W przypadku badania żywności pod 
kątem obecności Escherichia coli, któ-
rej niewielki poziom jest dopuszczalny, 
problemem jest rozróżnienie szczepów 
chorobotwórczych, do jakich zalicza się 
EHEC od szczepów zwykłych. Pałecz-
ka E. Coli jest składnikiem naturalnej 
flory fizjologicznej przewodu pokarmo-
wego i bierze udział w rozkładzie po-
karmu i syntezie witamin z grupy B, K 
i C. Czasami w środowisku człowieka 
pojawiają się szczepy chorobotwórcze, 
produkujące toksynę. Do takich szcze-
pów należy enterokrwotoczna Escheri-
chia coli EHEC. Najczęściej izolowany 
jest serotyp o numerze O157:H7, obec-
nie w Europie rozprzestrzenił się sero-
typ O104:H4.

Niemieckim naukowcom nie udało 
się jeszcze ustalić pierwotnego źródła 
zakażenia, mimo iż wiadomo, z której 
farmy pochodzą skażone produkty. 
Prowadzone jest dochodzenie w celu 
jego ustalenia. Podejrzenia padły na 
pracowników gospodarstwa Gaertner-
hof w Bienenbuettel w Dolnej Saksonii. 
Holger Eichele, przedstawiciel nie-
mieckiego Ministerstwa ds. Ochrony 
Konsumentów potwierdził, że zatruło 
się aż troje z nich. Władze wyjaśnia-
ją, w jaki sposób bakteria przedostała 
się na kiełki.

Przestrzeganie zasad higieny
Bezpieczeństwo żywności nie zależy 

wyłącznie od producentów i dystrybu-
torów. Równie istotną rolę odgrywają 
sami konsumenci. „W wielu przypad-
kach kupując produkty spożywcze 
zapominamy o tym, jak ważne jest 

Natalia Dusek
Agencja PR Pan Pikto
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ograniczenie do minimum możliwości 
pogorszenia ich jakości” – stwierdza 
ekspert Laboratorium Żywnościowego 
TÜV Rheinland Polska. Często zdarza 
się, że latem produkty, które w sklepie 
przechowywane są w urządzeniach 
chłodniczych, po zakupie trafiają do 
nagrzanych bagażników samochodów 
i są tam przechowywane dłuższy czas. 
Co się wówczas dzieje?

W słoneczny dzień temperatura we 
wnętrzu samochodu może dochodzić 
nawet do 50°. Wzrastająca w tych 
warunkach temperatura produktów, 
przyspiesza namnażanie się drobno-
ustrojów, co powoduje zmiany ich ja-
kości, łącznie z zepsuciem. Produktami 

szczególnie narażonymi na zepsucie 
są: surówki i sałatki, przetwory mle-
czarskie, wędzone ryby oraz mięso 
i wędliny.

Podstawową drogą zakażenia groźny-
mi bakteriami może być przede wszyst-
kim spożywanie niemytych warzyw 
i owoców, a także surowego mięsa 
oraz picie niepasteryzowanego mle-
ka. Możliwe jest także zakażenie przez 
kontakt z wydalinami i wydzielinami 
chorej osoby, co prawdopodobnie było 
powodem dotarcia groźnego szczepu 
z Niemiec do Polski. „Powinniśmy więc 
pamiętać o podstawowych zasadach 
higieny i dobrych praktykach konsu-
menckich” – podsumowuje Milena Zie-

lińska, z TÜV Rheinland Polska.
Wzrastająca ilość zachorowań, pani-

ka konsumentów i straty nią wywołane 
powinny stać się sygnałem zarówno dla 
producentów żywności, jak i dla nas 
wszystkich. Niefrasobliwe podchodze-
nie do kwestii higieny może prowadzić 
do poważnych zagrożeń dla zdrowia 
i życia. Na tym etapie nawet naukow-
cy mają problem z określeniem, co do-
kładnie wydarzyło się w gospodarstwie 
w Dolnej Saksonii, a snucie domysłów 
prowadzi do pogłębienia dezinformacji. 
Najlepszym przykładem konsekwen-
cji takiego postępowania jest obecna 
sytuacja rolników z Hiszpanii oraz in-
nych państw Europy również z Polski.

Alternatywa dla kolektorów 
słonecznych
Ogromne zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Europie doprowadziło do rozkwitu 
eko-przemysłu. Powstają nowe produkty, dzięki którym możemy pozyskiwać energię bez 
zanieczyszczania środowiska. Na rynku pojawia się konkurencja dla standardowych kolektorów 
słonecznych – systemy fotowoltaiczne.

Na naszej szerokości geograficz-
nej Słońce dostarcza dziennie śred-
nio 2,7 kWh/m2 energii – taką samą 
ilość można uzyskać ze spalenia 1/3 
litra benzyny. Od kilku lat obserwuje 
się znaczny rozwój energetyki odna-
wialnej. Wzrost cen prądu, gazu oraz 
innych wyczerpywalnych surowców 
sprawia, że indywidualni użytkownicy 
doceniają możliwości, jakie niesie ze 
sobą alternatywne pozyskiwanie energii.  
Prawidłowo dobrana instalacja słonecz-
na w optymalnym stopniu spożytkuje 
panujące na danym obszarze warunki 
atmosferyczne. Nowością na naszym 
rynku są przeznaczone do gospodarstw 
domowych zestawy, pozwalające na 
pozyskiwanie energii elektrycznej dzię-
ki konwersji fotowoltaicznej.

Większa popularność energii sło-
necznej względem pozostałych odna-
wialnych źródeł energii (OZE) wynika 
z jej dostępności i licznych możliwości 
zastosowania. Kolektory słoneczne 
wykorzystują konwersję fototermicz-

Natalia Żalińska
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ną do pozyskania energii cieplnej. Z 
kolei zachodząca w systemach foto-
woltaicznych (PV) przemiana polega 
na bezpośrednim przetworzeniu pro-
mieniowania słonecznego w energię 
elektryczną. W powszechnym użytku 
została wykorzystana w kalkulatorach 
kieszonkowych i zegarkach.  Teraz 
stosowana jest na większą skalę do 
produkcji prądu w instalacjach elek-
trycznych. Technologia ta bazuje na 
wykonanych przeważnie z krzemu 
półprzewodnikach tzw. ogniwach fo-
towoltaicznych i pozwala na magazy-
nowanie energii w akumulatorze.

-    Przykładem systemu fotowoltaicz-
nego, mogącego stanowić alternatywę 
dla kolektorów słonecznych jest zestaw 
Backup Plus BP-1500.  W jego skład 
wchodzi akumulator oraz uniwersalne 
urządzenie wielofunkcyjne TN-1500,  
przetwarzające stałe napięcie i prąd 

na zmienne. Aby pozyskiwać energię 
ze Słońca konieczne jest zamontowa-
nie na dachu budynku od 1 do 5 sztuk 
modułów fotowoltaicznych. Zestaw Ba-
ckup Plus BP-1500 może być wspo-
magany przez niewielkich rozmiarów 
generator wiatrowy. Jego zaletą jest 
gromadzenie energii nawet w zimie, 
gdy emisja promieni słonecznych jest 
ograniczona – wyjaśnia Konrad Stani-
szewski specjalista z CSEiE dostarcza-
jącego m.in. inteligentne rozwiązania 
elektroniczne dla domu.

System fotowoltaiczny pełni funkcję 
wspomagającą w stosunku do trady-
cyjnej instalacji elektrycznej zamonto-
wanej w domu.  Zmniejszenie opłat za 
prąd lub całkowite ich wyeliminowanie 
jest możliwe, gdy zasilane obiekty nie 
wymagają dużego lub stałego dostar-
czania energii  np. domek letniskowy 
czy przyczepa kempingowa. Z kolei 

większa niezależność od sieci energe-
tycznej sprawia, że przerwy w dostawie 
prądu nie stanowią problemu.  Instala-
cja fotowoltaiczna ceniona jest również 
ze względu na korzyści ekologiczne.

Promieniowanie słoneczne i wiatr są 
cennymi źródłami energii, które odpo-
wiednio wykorzystane wspomagają 
funkcjonowanie instalacji elektrycznej. 
Zastosowanie przyszłościowych roz-
wiązań do niedawna dostępne było dla 
nielicznych. Teraz zyskać mogą  także 
indywidualni użytkownicy.
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Nowe sieczkarnie na rynku
Firma Lely wprowadza na rynek nowe sieczkarnie zaczepiane z kołem zamachowym Lely Storm.

Nazwa i kolor tej maszyny są nowe, 
ale sieczkarnia polowa Lely Storm 130 P 
– pierwotnie produkowana przez firmę 
Mengele Agrartechnic AG – sprawdziła 
się na przestrzeni wielu lat. Niezawodność 
i długa żywotność tych maszyn została 
potwierdzona w barwach marki Menge-
le, poprzez wysokie wartości handlowe, 
które są dowodem ich jakości. 

Sieczkarnia Lely Storm działa spraw-
nie, oszczędza energię i zapewnia 
maksymalną wydajność. Wysoka wy-
dajność, w połączeniu z niskim nakła-
dem pracy przy jej obsłudze, sprawia, 

że jest ona idealnym urządzeniem dla 
usługodawców i rolników posiadają-
cych duże gospodarstwa. 

Podbieracz o szerokości 1800 mm 
nie pozostawia za sobą trawy, dzięki 
pięciu rzędom palców, rozstawionych 
w odległości zaledwie 54 mm jeden 
od drugiego. Nawet szerokie, ciężkie 
lub nierówne pokosy z krótką trawą 
dają się łatwo zebrać dzięki tym właś-
ciwościom. Podbieracz dopasowuje 
się dokładnie do nierówności gruntu, 
zapewniając płynne unoszenie, bez 
przerywania przepływu pokosu. 

Cztery walce przy wlocie zapewniają 
maksymalną kompresję oraz niezawod-
ne i równomierne pobieranie zbioru. 
Model Profi jest wyposażony w elek-
troniczny detektor metalu, umieszczony 
na jednym z walców przy wlocie, który 
służy do natychmiastowego przerwania 
pobierania paszy, gdy zostanie wykry-
ty jakiś metalowy przedmiot. 

Koło zamachowe o średnicy 1300 
mm, z 10 nożami i 5 łopatkami do na-
dmuchu, maksymalizuje jakość rozdrab-
niania i zapewnia energiczne i szybkie 
napełnianie przyczep. Niski pobór mocy, 
potrzebnej do siekania i transportu zbio-
ru, przekłada się na znaczne oszczęd-
ności paliwa, spowodowane działaniem 
ogromnego koła zamachowego. 

Unikalny układ hydrauliczny, zainstalo-
wany w maszynie, zapewnia niezależny, 
precyzyjny przepływ oleju. Wbudowana 
pompa olejowa z własnym zbiornikiem 
oleju dostarcza energię hydrauliczną do 
podnoszenia podbieracza oraz zmia-
ny obrotów napędu i dyszy wylotowej. 
Wszystkie elementy układu są w pełni 
zintegrowane z elektro-hydraulicznymi 
sterownikami umieszczonymi w kabinie, 
które pomagają zmniejszyć zmęczenie 
operatorów podczas długich dni pracy. 

Model Lely Storm wyznacza wysokie 
standardy dla zaczepianych sieczkarni 
polowych, a włączając te sieczkarnie do 
asortymentu maszyn Forage Solutions, 
firma Lely ponownie rozszerza swoją 
wszechstronną ofertę, która obejmuje 
kosiarki Lely Splendimo, przetrząsacze 
Lely Lotus, zgrabiarki Lely Hibiscus, 
prasy Lely Welger, owijarki Lely Attis 
do bel okrągłych oraz przyczepy sa-
mozbierające Lely Tigo. Dla firmy Lely 
jest to krok w stronę zaspokojenia za-
potrzebowania klientów na pełen za-
kres trwałych maszyn do zbioru paszy.
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Maszyny uprawowe 
Prawidłowo prowadzona uprawa pomimo poniesionych wysokich kosztów na jej wykonanie 
wpływa znacząco na rozwój roślin uprawnych poprzez wytworzenie odpowiednich warunków 
wodno powietrznych w glebie. Przyczynia się także do zmniejszenia zachwaszczenia i porażenia 
roślin uprawnych chorobami.

Proces właściwego przygotowania 
gleby pod siew lub sadzenie wymaga 
wykonania różnych zabiegów agrotech-
nicznych przy użyciu maszyn i narzędzi 
rolniczych do tego przeznaczonych. Po-

winien on się rozpocząć natychmiast po 
żniwach. Poprzez wykonanie uprawek 
pożniwnych po uprawę przedsiewną 
decydujemy o większości poniesio-
nych nakładów finansowych. Z tego 

właśnie powodu należy podejmować 
racjonalne decyzje oparte na kalku-
lacjach ekonomicznych.  Całokształt 
czynności wykonywanych przez rolnika 
w tym czasie ma na celu stworzenie 
optymalnych warunków do wzrostu 
i rozwoju roślin uprawnych. Różno-
rodność prac uprawowych wykony-
wanych w gospodarstwie jest bardzo 
duża, dlatego maszyny rolnicze obej-
mują szeroki asortyment, który dosto-
sowany jest do wykonywanych prac.

Do narzędzi i maszyn uprawowych 
zalicza się: pługi, glebogryzarki, brony, 
kultywatory, wały uprawowe, głębosze. 
W celu zwiększenia efektywności pra-
cy, ale także uzyskania oszczędności 
czasu i nakładów finansowych ponie-
sionych na uprawę proste narzędzia 
i maszyny zestawia się w agregaty 
uprawowe lub uprawowo-siewne. 

Pług służy do wykonywania orki. 
Jest ona podstawowym zabiegiem, 
który stwarza optymalne warunki do 
gromadzenia wody i składników po-
karmowych w glebie.  Orka powinna 
zapewnić dobre pokruszenie gleby, do-
kładne przyoranie resztek pożniwnych 
oraz nawozów organicznych i mineral-
nych. W zależności od przeznaczenia 
pługom stawiane są różne wymaga-
nia co do jakości pracy, parametrów 
roboczych i eksploatacyjnych. 

Wyróżnia się cztery zakresy orki:
orka płytka (podorywka) 6-12 cm,
orka średnia (siewna) 16-22 cm,
orka głęboka (zimowa) 25-30 cm,
orka bardzo głęboka 35-80 cm.
Natomiast obecne pługi ciągnikowe 

dzieli się na:
•	zagonowe i bezzagonowe,
•	 lemieszowe i talerzowe,

Dr inż. Sylwester Borowski
Joanna Dombrowska 

UTP w Bydgoszczy

Agregat ścierniskowy U753

Agregat uprawowy U755

TRAKTOR
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Specjalista od uprawy i siewu.

Marketing i Sprzedaż w Polsce mgr. inż. Henryk Kozub
tel. kom.: +48 691983037 | tel. kom.: +49 1705957329
fax: +49 4108419676 | e-mail: Hvkozub@aol.com  

www.koeckerling.com

Agregat uprawowy VECTOR
Całkowicie zastępujący pług. Wystarczy jeden przejazd aby 
przygotować pole do siewu zużywając ok. 10-12 l paliwa na hektar

... jeśli uprawa pługiem jest za kosztowna!

ULTIMA- uniwersalny agregat uprawowo-siewny 
Precyzyjny, tani w eksploatacji i niezawodny w działaniu. Wyrównane wschody, dzięki 
utrzymaniu dokładnej głębokości siewu. Zużcie paliwa 7-8 l/ha.

Złoty Medal - Polagra 2007 
PREMIERY
Złoty Medal - Polagra 2007 
PREMIERY

Złoty Medal
Agrotech Kielce 2006
Złoty Medal
Agrotech Kielce 2006

Maszyna Rolnicza 
Roku Agrotech 2007
Maszyna Rolnicza 
Roku Agrotech 2007

Złoty Meda - Polagra 2010
PREMIERY
Złoty Meda - Polagra 2010
PREMIERY

•	 lekkie, ciężkie,
•	zawieszane,  przyczepiane, 

półzawieszane,
•	specjalne.

W zespole uprawek pożniwnych orkę 
podorywkę powinno wykonywać się 
pługiem specjalnie do tego celu prze-
znaczonym. Posiada on mniejsze kor-
pusy i w trakcie wykonywania następnej 
orki nie dojdzie do sytuacji, gdy całe 
skiby z podorywki odwracane są ko-
lejny raz. Wykonywanie podorywki 
pługiem jest jednak bardziej czaso-
chłonne w stosunku do stosowania 
kultywatorów ścierniskowych lub bron 
talerzowych, a co za tym idzie coraz 
rzadziej stosowane. 

W przypadku orki siewnej czy zimowej 
korzystniej jest stosować pługi bezza-
gonowe, ponieważ pole ma wówczas 
bardziej wyrównaną powierzchnię. Pole 
po orce pługiem bezzagonowm, o ile 
nie posiada nadmiernego wyskibienia, 
można doprawić w jednym przejeździe 
agregatu uprawowego. Także niewąt-
pliwą zaletą jest mniejsza strata czasu 
powodowana przez poruszanie się po 
uwrociach w systemie zagonowym. Do 
grupy pługów bezzagonowych należą 
pługi obracalne i wahadłowe. Pługi 
obracalne są cięższe, ponieważ mają 
podwójną liczbę korpusów. Wiąże się 
to z koniecznością posiadania ciągnika 
o odpowiednim udźwigu podnośnika 
hydraulicznego i dociążonego na przed-
niej osi. Stosowanie pługów bezzago-
nowych przynosi korzyści ekonomiczne 
spowodowane zwiększeniem wydajno-
ści pracy, ograniczeniem przejazdów 
na uwrociach, zmniejszoną liczbą za-
biegów na rozpoczynanie i kończenie 
orki. Jednak ich stosowanie wiąże się 
z posiadaniem odpowiedniego ciągnika 
i inwestycji w znacznie droższy pług.
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Kultywator jest narzędziem przycze-
pianym lub zawieszanym zbudowa-
nym z ramy, do której zamocowane 
są zęby, kół podporowych, służących 
do regulacji głębokości roboczej oraz 
elementów zawieszenia. Do upraw po-
żniwnych stosowane są kultywatory 
ścierniskowe wyposażone najczęściej 
w zęby sztywne zabezpieczone przed 
uszkodzeniem oraz zęby sprężyste. Do 
wykonywania podorywek zęby kultywa-
tora powinny być wyposażone w ele-
menty robocze typu „gęsia stopka” Ich 
stosowanie zapewnia podcinanie ścier-
niska na całej szerokości roboczej kul-
tywatora i dobre wymieszanie resztek 
pożniwnych z glebą oraz przerwanie 
kapilar powodujących wysychanie gle-
by. Jednak stosowanie samego tylko 
zestawu zębów kultywatora powoduje 
powstawanie na uprawianym polu nie-
równości. Dlatego też kultywator jest 
zestawiany z elementami wyrównują-
cymi powierzchnię pola (najczęściej 
w formie talerzy) oraz wałem ugnia-
tającym. W ten sposób uzyskujemy 
bierny agregat podorywkowy. Na agre-

gacie takim można także zamontować 
siewnik do poplonów uzyskując w ten 
sposób ograniczenie liczby przejazdów 
i zmniejszenie kosztów. O wielkiej wa-
dze stosowania poplonów świadczy 
doświadczenie rolników oraz środki 
wspierające ich stosowanie urucha-
miane z funduszy Unii Europejskiej. 

Wały służą do powierzchownego 
ugniatania roli w celu zmniejszenia jej 
porowatości, osiadania, czy pokrusze-
nia brył. Można stwierdzić, że są to na-
rzędzia interwencyjne i stosuje się je 
w niekorzystnych warunkach, jak np. 
nadmierna ilość brył, susza, nierówna 
powierzchnia, ale także na glebach trud-
nych do uprawy. W uprawach przed-
siewnych szczególną rolę odgrywają 
wały Cambella. Stosuje się je przy orce 
przedsiewnej w celu przyspieszenia 
osiadania gleby. Natomiast wały stru-
nowe doskonale kruszące glebę znaj-
dują zastosowanie we wszelkiego typu 
agregatach uprawnych. W agregatach 
uprawowo siewnych w zależności od 
rodzaju gleby producenci montują wały 
Crosskill, Cambridge lub na glebach 

lekkich wały rurowe. 
Głębosz jest narzędziem służącym do 

spulchniania gleby w celu polepszenia 
jej własności fizycznych i biologicznych. 
Uzyskuje się to głównie przez napo-
wietrzanie i nawadnianie, co wpływa 
korzystnie na rozwój roślin. Głębosze 
buduje się z reguły jako zawieszane 
i wykonuje się nimi zabiegi na gle-
bach ciężkich, zlewnych z tendencją 
do powstawania podeszwy płużnej. 
Uprawa głęboszem jest najbardziej 
energochłonnym zabiegiem uprawo-
wym. Przyjmuje się, że zapotrzebowa-
nie mocy na jeden ząb wynosi ok. 30 
KM. Zabieg głęboszowania najlepiej 
jest przeprowadzać przed roślinami 
silnie reagującymi na niego zwiększe-
niem plonu (buraki cukrowe). Z reguły 
przyjmuje się że powinno się go wyko-
nywać co 4 – 5 lat. Jednak umiejętne 
wykonywanie orki z okresowym zwięk-
szaniem jej głębokości może wydłużyć 
okres pomiędzy kolejnymi zabiegami 
głęboszowania. Jednak wykonywanie 
orki w okresie zwiększonej wilgotności 
gleby czy praca ciężkimi maszynami 
powoduje szybsze powstawanie po-
deszwy płużnej. 

Glebogryzarka przeznaczona jest do 
płytkiej uprawy i doprawiania gleby. 
Na glebach lekkich i średnich glebo-
gryzarek można używać do całkowi-
tego przygotowania roli pod siew, bez 
użycia innych urządzeń. Glebogryzarki 
o zębach sprężynowych nadają się do 
uprawy gleb znajdujących się w dobrej 
kulturze, gdzie chodzi głównie o dobre 
spulchnianie. Natomiast glebogryzar-
ki o nożach sztywnych mogą służyć 
do rozdrabniania brył po orce lub do 
wymieszania obornika czy nawozów 
z glebą. Ze względu na niską wydaj-
ność obecnie glebogryzarki wycho-

Brona talerzowa terradisc 

TRAKTOR
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dzą  z użycia w tradycyjnym rolnictwie.
Kolejnymi narzędziami stosowanymi 

szeroko w uprawach pożniwnych są 
brony zębowe. Mają one za zadanie 
wyrównanie powierzchni gleby po orce 
czy innych uprawach oraz rozdrobnienie 
brył i stworzenie odpowiedniej struktu-
ry gleby. Nie należy także zapominać 
o stosowaniu bron w zespole uprawek 
pożniwnych w celu przerwania paro-
wania gleby oraz niszczenia siewek 
chwastów czy samosiewów. Odpo-
wiednie stosowanie bron w pomiędzy 
podorywką a orką siewną skutecznie 
zmniejsza liczebność chwastów i jest 
alternatywą do stosowania drogich 
herbicydów. 

Do grupy biernych narzędzi upra-
wowych należą także brony kolczatki 
i brony talerzowe. Te pierwsze sku-
tecznie niszczą grudy po orce siew-

nej, przyspieszają także osiadanie 
gleby. Brony talerzowe stosowane są 
przede wszystkim do wykonywania 
podorywek ze względu na dobre wy-
mieszanie resztek pożniwnych z glebą. 
Są szczególnie przydatne przy wystę-
powaniu ciężkich warunków spowodo-
wanych suszą. 

W grupie maszyn aktywnych kró-
lują wszelkiego typu brony aktywne. 
Pierwszą z nich jest brona wahadłowa. 
Prosta w budowie, jednak ze względu 
na drgania występujące w trakcie jej 
pracy i małą wydajność wychodząca 
z użycia. Rozwinięciem glebogryzarki 
stała się brona o poziomym wirniku, 
jednak dopiero konstrukcje z piono-
wymi wirnikami zapewniły najlepszą 
jakość pracy. Stosowanie bron aktyw-
nych umożliwia przygotowanie nawet 
ciężkich gleb za jednym przejazdem. 

Jednak ich stosowanie niesie za sobą 
niebezpieczeństwo zniszczenia pra-
widłowej guzełkowatej struktury gleby. 
Tak zniszczona gleba posiada większą 
zlewność oraz jest mniej odporna na 
erozję powietrzną i wodną.    

Bardzo dobrym rozwiązaniem przy 
wykonywaniu wszelkiego typu upraw 
jest stosowanie agregatów uprawo-
wych. Korzyści wynikające z łączenia 
kilku prostych maszyn w jedną bar-
dziej skomplikowaną polegają na ich 
współdziałaniu przez co uzyskujemy 
lepsze efekty. Pomimo zwiększone-
go zapotrzebowania na moc w trak-
cie uprawy agregatem, w stosunku do 
upraw narzędziami prostymi, uzyskuje 
się oszczędności paliwa wynikające 
z oporów przetaczania się ciągnika 
po spulchnionej glebie. 

Kolejnym  czynnikiem przemawiają-
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cym za stosowaniem agregatów jest 
oszczędność czasu przeznaczonego na 
uprawę. Także ugniatanie gleby w wy-
niku zredukowanej liczby przejazdów 
jest znacznie mniejsze. Najprostszym 
przykładem agregatu jest  połączenie 
kultywatora i wału strunowego (lub 

bron). W bardziej rozwiniętych konstruk-
cjach, dominujących obecnie, stosuje 
się agregaty oparte na dwóch wałach 
strunowych, na których ustalana jest 
głębokość pracy kultywatora. Agregaty 
oparte na bronach aktywnych posia-
dają zazwyczaj dodatkowo tylko wał. 

Zabiegi uprawowe  powinny być sta-
rannie przeprowadzone, co wymaga 
od operatora doświadczenia i prak-
tycznych umiejętności. Nie powin-
no się dopuszczać, aby powstawały 
miejsca ominięte.  Jest to szczególnie 
ważne przy siewie, ale także podczas 
mieszania nawozów z glebą lub przy-
krywania resztek roślinnych. Prace 
uprawowe powinny charakteryzować 
się równomierną  głębokością. Sta-
ranne wykonywanie wszelkiego typu 
zabiegów uprawowych pozwala na 
uzyskanie odpowiednich efektów przy 
najmniejszych nakładach. W celu ogra-
niczenia kosztów związanych z mecha-
nizacją należy dążyć do ograniczenia 
liczby przejazdów przez odpowiednie 
zestawianie agregatów wraz ze sto-
sowaniem ich najprostszych a więc 
i najtańszych konstrukcji, opierających 
się na narzędziach biernych. Należy 
także wspomnieć o stosowaniu w trak-
cie prac polowych ciągników pozba-
wionych niepotrzebnych obciążników 
i wyposażonych w koła bliźniacze lub 
co najmniej ogumienie o zwiększonej 
szerokości. Powoduje to zmniejszenie 
nacisków jednostkowych i zapobiega 
ugniataniu gleby, a więc nakładów na 
następną uprawę! 

TRAKTOR
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Zwiększona nośność 
i mniejsze ugniatanie gleby
Przełomowa opona do maszyn rolniczych MICHELIN CerexBib teraz w pięciu nowych rozmiarach. 
Dzięki wykorzystaniu technologii MICHELIN Ultraflex, opony chronią glebę podczas pracy 
maszyn rolniczych, zapewniając przy tym zwiększoną nośność.

Opona Michelin CerexBib została 
stworzona przy współpracy z firmą 
Claas, światowym liderem w produkcji 
kombajnów. Współpraca dwóch lide-
rów w swoich branżach pozwoliła na 
dostarczenie rolnikom opony, dzięki 

której mogą oni zwiększyć wydajność 
swoich plonów, ograniczając ugniatanie 
gleby, zwiększając nośność i pozwalając 
na poruszanie się maszyn rolniczych 
po zwykłych drogach. Nowe rozmiary 
wprowadzone na rynek to VF 620/70 

R 26, VF 520/80 R 26, IF 800/65 R 
32, IF 800/70 R 32, IF 680/85 R 32. 
(oznaczenie IF –  zwiększone ugięcie 
boku opony;  VF –  bardzo duże ugię-
cie boku opony).

Opona ta, jako jedyna na rynku opon 
do kombajnów, może być eksploatowa-
na przy ciśnieniu nie przekraczającym 
2 barów, a płaski bieżnik w znacznie 
mniejszym stopniu, niż zwykłe opony, 
ubija glebę. Specjalna mieszanka gu-
mowa zastosowana w oponach MI-
CHELIN CerexBib zmniejsza o 25% 
nagrzewanie się opony. Jest to pierw-
sza opona, która może być używana 
zarówno na przedniej, jak i na tylnej 
osi kombajnu.

Większy obszar kontaktu z glebą 
i obniżone ciśnienie umożliwiają zmniej-
szenie głębokości kolein i większą przy-
czepność, niezależnie od warunków 
glebowych, co pozwala na oszczęd-
ność czasu i paliwa. 

Dzięki oponom MICHELIN CerexBib, 
nie tylko praca w polu, ale także poru-
szanie się po drogach publicznych i na 
dłuższych odcinkach będzie bardziej 
komfortowe. Opony te są o 15% węższe 
niż opony dostępne obecnie na ryn-
ku, zapewniając przy tym zwiększoną 
nośność. Umożliwia to  producentom 
konstruowanie większych maszyn, nie 
przekraczając progu 3,5 metra szero-
kości. Jest to istotny czynnik, także 
z punktu widzenia regulacji unijnych, 
które określają warunki poruszania się 
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kombajnów na drogach publicznych, 
gdyż przy przekroczeniu tej wartości 
wymagany jest specjalnie oznaczony 
pojazd pilotujący. 

Opony do maszyn rolniczych powin-
ny uginać się tak jak to tylko możliwe, 

by zagwarantować właściwą nośność 
bez nadmiernej ingerencji w podłoże 
i ubijania gleby. Technologia MICHELIN 
Ultraflex gwarantuje, że opony Michelin 
do maszyn rolniczych mają najwyższy 
z dostępnych na rynku współczynnik 

ugięcia, zachowując przy tym pełną 
wytrzymałość i trwałość bieżnika.

Takie rozwiązania idą z duchem cza-
su, umożliwiając także zastosowanie 
współczesnych technik uprawy, jak na 
przykład zasiew bezpośredni. 

Lekkie, zwrotne, 
wielozadaniowe ciągniki 
z osprzętem
Są lekkie, zwrotne i mimo niezbyt dużej mocy generują potężną siłę uciągu. Nic dziwnego, że 
farmerzy z Europy Zachodniej czy USA od lat z powodzeniem wykorzystują je w rolnictwie. 
Teraz również i w Polsce mikrociągniki mogą pomóc w pracach w gospodarstwie i na roli.  Dwa 
typy takich czterokołowców ma w swojej ofercie firma Yamaha.

Grizzly
Yamaha Grizzly to rodzina czterech 

mikrociągników napędzanych silnika-
mi o pojemnościach 350, 450, 550 
oraz 700 cm³. Pod ich maskami pra-
cują jednocylindrowe silniki o mocach 
dochodzących niemal 50 KM. Układ 
przeniesienia napędu pozwala na ła-

twe i szybkie przełączanie poszcze-
gólnych trybów jazdy (2WD/4WD). 
Zbiorniki mieszczą do 20 litrów pali-
wa. Wygodne siedzenie i niezależne 
zawieszenie z podwójnym wahaczem 
zapewniają komfort pracy nawet w trud-
nych warunkach.

Bagażniki umożliwiają przewożenie 
ładunku ważącego nawet 130 kg (45 
kg z przodu, 85 kg z tyłu). Można tak-
że ciągnąć przyczepę czy zamontować 
inny osprzęt profesjonalny.

Największym modelem dostępnym 
w kilku wersjach kolorystycznych, w tym 
w ciekawym Camo, jest Grizzly 700 
EPS, wyposażony w silnik o pojemno-
ści 686 cm3, czyli najsilniejszą jednost-
kę napędową stosowaną w quadach 

Mikrociągnik Yamaha Grizzli
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Yamahy. ”700” pozostaje najlżejszym 
wszędołazem w swojej klasie.

Rhino
Yamaha Rhino to z kolei dwumiejsco-

wy pojazd side-by-side z wygodnymi 
fotelami zabezpieczonymi klatką, do-
skonały do prac prowadzonych w rol-
nictwie. Wyglądem przypomina auto. 
Skrzynia ładunkowa umożliwia przewóz 
przedmiotów o dość pokaźnych gaba-

rytach i wadze aż do 181 kg. Bezstop-
niowa przekładnia, napęd 4x4 i blokada 
przedniego dyferencjału sprawiają, że 
Rhino świetnie radzi sobie w trudnych 
warunkach. Przejazdy po mokrym polu, 
ściętych pniach, w grząskim czy nachy-
lonym terenie nie stanowią dla niego 
większego wyzwania. Rhino zarówno 
z przodu, jak i z tyłu jest wyposażony 
w niezależny, dwuramienny układ za-
wieszenia z możliwością regulacji w 5 

pozycjach. Pracują tu także wydajne po-
dwójne hydrauliczne tarczowe hamulce.

Dlaczego do gospodarstw rolnych?
Pierwszą, i dla niektórych najważ-

niejszą cechą pojazdów ATV, która 
predestynuje te maszyny do pracy 
w gospodarstwach rolnych, sadow-
niczych czy specjalistycznych, jest 
możliwość homologowania jako ciąg-
nik rolniczy i czterokołowce Yamahy ją 
posiadają. Dlatego właśnie prawidłowa 
nazwa pojazdów typu ATV (All Terrain 
Vehicle) powinna brzmieć mikrociągnik.

Wiążą się z tym oczywiście również 
pewne ograniczenia – np. zredukowa-
na do 40 km/h maksymalna prędkość 
jazdy. Ale zarejestrowany na kategorię 
prawa jazdy T ATV ma wszystkie nie-
zbędne cechy pojazdu mogącego poru-
szać się po drogach publicznych, czyli 
np. oświetlenie czy gniazdo elektryki 
zewnętrznej. Do tego również adapta-
cję do ciągnięcia przyczep lub innego 
sprzętu zaczepianego, który sprzęgany 
jest za pomocą haka, podobnego do 
tego stosowanego w samochodach.

Co więcej, do prowadzenia tak za-
rejestrowanego pojazdu nie trzeba 
specjalnych uprawnień: wystarczy ka-
tegoria B lub T (zależnie od sposobu 
eksploatacji).

Kolejna cecha sprzyjająca stosowaniu 
w rolnictwie to niskociśnieniowe opony. 
W zasadzie można powiedzieć – bardzo 
niskociśnieniowe, bo poziom ciśnienia 
w ogumieniu mikrociągników to zale-
dwie 0,25 bara. Do intensywnej jazdy 
po drogach publicznych to trochę za 
mało, ale na pole w sam raz. Ważący 
kilkaset kilogramów pojazd, porusza-
jąc się na takich oponach, z łatwością 
przejedzie po każdym błocie, a do tego 
nie pozostawi kolein. Jest więc pod 
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tym względem bardzo ekologiczny – 
nie niszczy pokrywy glebowej.

Z doświadczeń przeprowadzonych 
zarówno przez niezależnych eksper-
tów, użytkowników, jak i specjalistów 
firmy Yamaha wynika, że mikrociągnik 
Yamaha (Grizzly lub Rhino) na oblo-
dzonej powierzchni potrafi uciągnąć 
bardzo duży ładunek, podczas gdy ty-
powy ciągnik podobnej mocy nie jest 
w stanie ruszyć z miejsca z powodu 
ślizgających się kół napędowych.

I tu pojawia się miejsce, by wymienić 
kolejną cechę mikrociągników Yama-
ha: napęd na koła przekazywany jest 
za pomocą dwuzakresowej przekładni 
bezstopniowej Ultramatic z rewersem. 
Gdy włączymy elektrycznie sterowany 
napęd 4x4 ATV dodatkowo wzmocni 
swoje właściwości uciągowe. Natomiast 
po załączeniu blokady dyferencjału 
(również elektrycznie) mikrociągnik Ya-
maha staje się pojazdem, który prze-
jedzie przez naprawdę każdy teren.

Zarówno w mikrociągnikach Grizzly, 
jak i Rhino może być stosowany elek-
tryczny układ wspomagania kierownicy. 
Przypomnijmy raz jeszcze – oba czte-

rokołowce mogą być homologowane 
i rejestrowane jako ciągniki rolnicze.

Profesjonalny osprzęt do 
zadań specjalnych

Firma Yamaha oferuje do mikrociągni-
ków własny oryginalny osprzęt. Maszy-
ny towarzyszące sprzedawane są pod 
marką „TechLander – Osprzęt profesjo-
nalny”. Jest to w pełni polska produkcja, 
którą na zlecenie Yamahy wykonuje 
znany polski producent maszyn rolni-
czych – Metal-Fach z Sokółki.

W ofercie TechLandera znajdują się 
obecnie: przednia kosiarka bijakowa, 
zaczepiana kosiarka nożowa, opryski-
wacz, siewnik, zamiatarka montowana 
z przodu, pług, zaczepiana zamiatarka 
z pojemnikiem oraz przyczepa.

Kosiarka bijakowa
Solidnie wykonana kosiarka bijako-

wa służy do wydajnej pielęgnacji traw-
nika, jak i wykonywania trudniejszych 
prac wokół gospodarstwa. Koszenie 
trawników przy płotach, murach czy 
pielęgnacja międzyrzędzi w kwitną-
cych sadach jest bardzo łatwa dzięki 

Zamiatarka
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regulowanemu zaczepowi umożliwia-
jącemu zmianę kąta położenia kosiarki. 
Szerokość robocza urządzenia wynosi 
1,2m. Mulczer napędzany jest silnikiem 
Twin o mocy 16,5 KM.

Kosiarka nożowa
Na dużych obszarach zielonych 

doskonale sprawdzi się zaczepiana 
kosiarka nożowa. Wydajne i proste 
w obsłudze urządzenie wyposażone 
jest w trzy ostrza tnące o długości 0,6m 
każde, które zapewniają koszenie na 
szerokość 1,2 m. Kosiarka mocowana 
jest z tyłu mikrociągnika. Urządzenie 
napędza niezawodny silnik o mocy 
13,5 KM.

Siewnik 
Przy rozsypywaniu nawozów, soli 

lub piasku na niedużych powierzch-
niach, takich jak podwórza, trawniki 
czy działki rolne niezawodny bę-
dzie siewnik zaczepiany z tyłu mi-
krociągnika. Jest on bardzo łatwy 
w obsłudze. System kontroli napę-
du i otwarcia zbiornika dostępne są 

z siedzenia kierowcy. Oferowany 
w dwóch rozmiarach: 100 i 150 litrów.

Opryskiwacz
W sadach, na łąkach, trawnikach 

i innych terenach zielonych przyda się 
prosty w obsłudze i konserwacji opry-
skiwacz. Zestaw można również uży-
wać przy ochronie upraw rzędowych, 
np. w warzywnictwie. Pojemność zbior-
nika wynosi 70 l, a szerokość oprysku 
3m. Możliwość prowadzenia oprysku 
ręcznego lub za pomocą zamontowa-
nej na mikrociągniku dyszy.

Przyczepa
Stalowa przyczepa zapinana na hak 

mikrociągnika przeznaczona jest do 
transportu ładunku o wadze do 450kg. 
Długość urządzenia wynosi 1,5 m, sze-
rokość – 1,1 m a wysokość – 0,8m. 
Dzięki zastosowaniu wyjmowanych bort 
przedniej i tylnej nadaje się również do 
przewożenia dłuższych elementów.

Zamiatarka przednia
W gospodarstwie przyda się także 

uniwersalna zamiatarka o wszech-
stronnym zastosowaniu. Przeznaczo-
na do zamiatania placów, ulic i obejść 
sprawdzi się również w budynkach go-
spodarskich, a zimą pomoże w usu-
nięciu miękkiego śniegu. Wyposażona 
w 5,5-konny silnik benzynowy i obroto-
wą szczotkę montowana jest do pod-
wozia mikrociągnika.

Zamiatarka z pojemnikiem
Wielofunkcyjna zamiatarka samozbie-

rająca służy do oczyszczania placów, 
magazynów czy budynków inwentar-
skich. Szczotki listwowe o regulowanej 
wysokości skutecznie zbierają piach, 
liście, śmieci czy zwierzęce odchody. 
Odkurzacz ma pojemny zbiornik i łatwy 
system wyrzutu nieczystości.

Pług wielofunkcyjny
W utrzymaniu porządku z pewnością 

przyda się pług wielofunkcyjny o sze-
rokości roboczej 1,35 m. Zimą pomoże 
oczyścić teren wokół domu i zabudo-
wań gospodarskich z zalegającego 
śniegu. W pozostałym czasie przyda 
się przy zagarnianiu paszy i innych 
sypkich materiałów. Pług jest mon-
towany do podwozia mikrociągnika, 
a podnoszenie odbywa się za pomo-
cą wyciągarki albo opcjonalnie pod-
nośnika elektrycznego lub ręcznego.

Liczne urządzenia dodatkowe Tech-
Lander, zaprojektowane specjalnie do 
mikrociągników Yamaha, umożliwiają 
wykorzystanie ich w dziesiątkach róż-
nych prac. Odpowiednio doposażone 
pojazdy doskonale sprawdzają się nie 
tylko w transporcie, ale również w pra-
cach porządkowych w obrębie gospo-
darstwa, koszeniu użytków zielonych, 
rekultywacji nieużytków, a nawet przy 
zabiegach ochrony roślin.
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