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Ćwierć wieku poznańskiego
producenta nawozów
mikroelementowych
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Rocznica 25-lecia firmy ADOB stała się okazją do podsumowań i dyskusji
nad przyszłością branży nawozowej.
Firma Adob powstała
w 1990 roku. Rok później
podpisała umowę licencyjną
z firmą BASF AG i rozpoczęła produkcję wieloskładnikowych nawozów płynnych
typu Basfoliar ®, a po 3 latach zawarła umowę z firmą
BIOVERT na sprzedaż technologii produkcji nawozów
opartych na lignosulfonianach. W 1995 roku rozpoczęła
współpracę z Zakładami Chemicznymi Złotniki S.A. w ramach wyłącznościowej umowy
dystrybucyjnej na produkcję
mieszanin magnezowych, rok
później analogiczną umowę
z firmą BORAX Europe Ltd.
na związki borowe.
Kolejne lata również były
pasmem sukcesów: w 1999 nastąpiło zawarcie umowy dystrybucyjnej z firmą SQM /
NutriSi na siarczan magnezu
i azotan magnezu, w 2002 nawiązanie współpracy z firmą
BAYER AG oraz wspólne nabycie uprawnień do produkcji
chelatu IDHA, kolejne 2 lata
później z firmą HYDRO AGRI
(YARA) na produkcję azotanu wapnia i pochodnych oraz
uruchomienie nowej linii
produkcyjnej dla tej palety
produktów.
W latach 2007-2009 toczyły
się prace nad nowym czynnikiem chelatującym HBED,
na który firma otrzymała
wsparcie unijne. Konsekwencją badań było uruchomienie
nowoczesnej jednostki produkującej chelaty Zn HBED
oraz Fe HBED. Dwa lata temu
dodatkowo wdrożono technologie dotyczące nawozów
dolistnych.
Warto dodać, że dziś Adob
ma swoje biura na Ukrainie

i w Brazylii, a spółki joint venture w Holandii, Chinach i na
Białorusi.
- Eksportujemy nasze wyroby do 70 krajów – podkreślał
podczas uroczystości założyciel i prezes Adam Nawrocki.
- Mówiąc o nawożeniu mikroelementowym, musimy zdawać
sobie sprawę z uwarunkowań
lokalnych i tego, jaką mamy
uprawę. Skład naszych nawozów dopasowujemy do
lokalnych potrzeb, w przeciwieństwie do gigantów, którzy
produkują 3 nawozy i te same
produkty oferują w Indiach na
herbatę, w Brazylii na kawę
i w Niemczech na pszenicę.
Takie postępowanie to nadużycie – ocenił Nawrocki.
Istotnym aspektem jest
również głębokość rynku nawozów mikroelementowych
zarówno w naszym kraju jak
i w skali świata. - Trzeba na
to patrzeć z dwóch punktów
widzenia. Wartość rynku rośnie, ale tempo wzrostu nie
jest już tak szybkie jak było
kilka lat temu – ocenia prezes.
Jeśli chodzi o rynek światowy, szacunki mówią o około
2-3% rozwoju rynku nawozów makroelementowych,
a 7-8% mikroelementowych
w ujęciu rocznym.
Ciekawą jest również nawiązana 4 lata temu współpraca
firmy ADOB z International
Zinc Association, gdzie uczestniczy w międzynarodowym
programie Harvest Zinc Project, promującym stosowanie
nawozów zawierających dobrze
przyswajalny cynk dla polepszenia jakości żywienia i podniesienia wydajności upraw
zbóż, kukurydzy, ryżu i soi.
Krajami, w których występują

największe niedobory cynku są
Chiny, Indie, Pakistan, Turcja,
Tajlandia i Zambia, a równocześnie ten mikroelement jest
bardzo ważny w uprawach kukurydzy, pszenicy, ryżu i soi.
- Ważne jest, aby spojrzeć na
cynk w skali globalnej – podsumował prezes Nawrocki.
Stowarzyszenie przeprowadziło szereg eksperymentów,
które wykazały, że ilość cynku uznawanego przez dietetyków za prawidłową (23 mg /
kg) występuje tylko w zbożu
wyprodukowanym na glebie najbogatszej w cynk. Na
wszystkich pozostałych glebach (z przeciętną i niską zawartością tego pierwiastka)
konieczne więc byłoby zaaplikowanie cynku.
- W naszym kraju mamy
przeciętną zawartość cynku
w glebie, więc warto przeprowadzić nawożenie cynkowe,
aby podnieść nie tylko urodzaj,
ale także jakość plonu i żywności z niego produkowanej
– podsumował prezes.
P r z y sz ło ś ć n awoz ów
w Unii Europejskiej związana jest również z regulacjami unijnymi, w tym przede
wszystkim z dyrektywą WE
2003/2003 czyli Ustawą Nawozową. Wszystkie nawozy,
które są oznakowane jako nawozy WE muszą odpowiadać
normom i regulacjom w nich
zawartych. Nawozy niezgodne z wytycznymi dyrektywy
2003/2003 podlegają specjalnej procedurze rejestracyjnej,
która przeprowadzana jest
w każdym kraju UE osobno,
a w związku z tym nieco się
różni w każdym z nich.
W naszym kraju obowiązują wytyczne MRiRW, takie
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Prezes Adam Nawrocki
jak wymóg przeprowadzenia
badań przez 2 lata w 3 różnych lokalizacjach oddalonych
o min. 200 km.
W dyrektywie wymienione są substancje chelatujące
i jedna kompleksująca, które są
dopuszczone do obrotu w UE.
Analiza tej listy wskazuje, że
praktyczne znaczenie rynkowe
ma tylko 5 związków: EDTA,
DTPA, EDDHA, IDHA oraz
HBED. Spośród tych pięciu
substancji aż dwie w skali

światowej produkowane są
tylko przez ADOB. Warto
dodać że dwie z nich zostały
zarejestrowane przez ADOB:
biodegradowalne IDHA oraz
HBED, a od tego czasu żadna
inna firma nie zarejestrowała
innej substancji chelatującej.
Prócz substancji dopuszczonych unijną dyrektywą istnieje
jeszcze ok. 450 innych tego
typu związków – niedopuszczonych do stosowania.
RR
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FIRMOWE
HITY ROKU
2015

Już od sześciu lat podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH
w Kielcach wydawca Raportu Rolnego wręcza przedstawicielom firm medale i dyplomy
Firmowego Hitu Roku. W grudniowym wydaniu Raportu Rolnego przedstawiliśmy produkty
pretendujące do miana Firmowy HIT ROKU 2015. Na tegorocznych, już XXII Targach
AGROTECH w Kielcach, tytuł Firmowego Hitu Roku otrzymały następujące produkty:
Odmiana kukurydzy na ziarno - LG 30.215
Limagrain Central Europe
S.E. Oddział w Polsce
Odmiana kukurydzy – CODIMON FAO 240
OSEVA Polska Sp. Z o.o.
Pszenżyto ozime –TREFL
Hodowla Roślin Strzelce
Sp.z o.o. Grupa IHAR
Jadalne odmiany ziemniaka:Bryza
i Irga _ Pomorsko Mazurska
Hodowla Ziemniaka Sp. Z o.o.
Odmiany kukurydzy: SUCAMPO i SUDRIX
Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
Ciągnik Farmtrac 675DT
Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o.

Przyczepa rolnicza dwuosiowa T 739 – 14t
METAL-FACH Sp. z o.o.

LIMAGRAIN - Leszek Chwalisz

OSEVA - Wacław Erdmann

SAATEN-UNION - Leszek Goliński

VADERSTAD - Maciej Matuszewski

Agregaty uprawowe: Carrier L i Carrier XL
VADERSTAD Sp. Z o.o.
Wilgotnościomierz do ziarna z wbudowaną
wagą - DRAMIŃSKI GMMpro
DRAMIŃSKI S.A.
Separator M502/2 (czyszczalnia mobilna)
POM Augustów Sp. z o.o.
Fortima F 1250 MC – prasa zwijająca ze
stałą komorą prasowania KRONE
P.U.P. AGROMIX Sp. z o.o.
Agregat talerzowy TIGRE XL
Przedsiębiorstwo AKPIL

AGROMIX - Grzegorz Kosiński

AKPIL - Marek Synowiecki, Kazimierz Anioł

DRAMIŃSKI - Aleksandra Brzozowska, Beata
Krucińska

FARMTRAC - Paweł Bareja

HR STRZELCE - Marek Luty

METAL-FACH - Andrzej Kolędo

PMHZ - Marek Musielak, Kinga Mysłowska,
Radosław Przybylski

POM AUGUSTÓW - Czesław Ostaszewski
z nagrodą

Nowe agregaty i rekordowy siewnik punktowy
RAPORT
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Dwie maszyny jednej marki nagrodzone medalem Firmowy Hit Roku to dobry wynik. To
jednak nie jest jedyny sukces szwedzkiej fabryki Vaderstad. O tym z Maciejem
Matuszewskim rozmawiał Roman Barszcz.
Na targach Agrotech, gdzie
odebraliśmy przyznane nam
wyróżnienie, obejrzeć można
dwie nasze maszyny. Pierwszą jest Carrier X 425, czyli
zawieszany talerzowy agregat uprawowy. Napędzany
jest wałem stalowym, czyli
przeznaczony jest na gleby
cięższe i średnie. Drugą jest
agregat uprawowo-siewny do
siewu w systemie pasowym,
czyli strip-till. Technologia
ta polega na tym, że za jednym przejazdem pasowo uprawiamy glebę i siejemy. Jest to
istotne o tyle, że dzięki temu
precyzyjnie umieszczamy nawóz na dwóch głębokościach
roboczych, wysiewamy redlicą
wleczoną i odpowiednio konsolidujemy glebę. W przypadku wysiewu nasion rzepaku
wysiewamy w tych samych
rzędach, a w przypadku zbóż
– między pasami uprawianej gleby.
Za Carriera L i XL otrzymaliście państwo nagrodę
Firmowy Hit Roku, co to za
maszyny?
Carrier X to „starszy brat”
modeli L i XL, mający talerze o średnicy 45 cm. Nowe

modele: X i XL mają talerze
odpowiednio 51 i 61 cm.
Istotne jest, że technologia
wytwarzania naszych talerzy
uprawowych jest niezmienna
i podobnie niezmienny jest ich
stożkowy kształt. Dzięki temu
zawsze jest odpowiednie cięcie resztek pożniwnych i wymieszanie ich z glebą w całym
uprawianym profilu, a także
kąt natarcia jest stały niezależnie od głębokości roboczej
i zużycie talerza. Zmienia się
tylko średnica.
Skąd taki szał na Carriera
L i XL na kieleckich targach?
Carrier L i XL cieszą się
bardzo dużą popularnością,
bo Vaderstad wprowadził
w minionych latach siewnik
do kukurydzy, a następnie
uzupełniliśmy go maszynami
uprawowymi do uprawy ścierniska po kukurydzy i rzepaku.
Są to agregaty, które można
wyposażyć w szereg narzędzi
przednich, np. Cross Cutter
Knife, Cross Cutter Disk lub
zgrzebło do słomy. Są więc to
urządzenia, które usprawniają
doprawienie ścierniska, bądź
rozprowadzenie ścierniska na
całej szerokości maszyny, tak

aby kolejne zespoły uprawowe
poradziły sobie z resztkami
pożniwnymi.
Już wkrótce zaczną się
siewy kukurydzy, a na państwa stoisku widzę punktowy siewnik do kukurydzy.

Czy coś w nim zostało
unowocześnione?
Jest to znany siewnik Tempo, ale odkąd poszerzyliśmy
jego możliwości, służy on
nie tylko do kukurydzy, ale
również do siewu punktowego

rzepaku i buraków. Jeszcze kilka dni temu wysiewaliśmy
buraki w dawce 120-130 tys/
ha, i osiągnęliśmy na glebie
średniej i ciężkiej nieoczekiwane wyniki. W porównaniu
ze standardowymi siewnikami

stosowanymi tam wcześniej,
podwoiliśmy wydajność.
Wysiewaliśmy z prędkością
15 km/h! To ogromna różnica,
bo pogoda jest zmienna, więc
każdy dzień i godzina jest na
wagę złota.
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2014 - 2020
Konsumenci coraz częściej kierują się podczas zakupów żywności
walorami smakowymi, zdrowotnymi czy też tradycją wytwarzania
oraz jakością produktu. Niesie to za sobą większy popyt na żywność
spełniającą nowe oczekiwania kupujących.

Wyjdź naprzeciw potrzebom konsumentów!
Jeśli wytwarzasz produkty rolne lub środki spożywcze
w ramach systemów jakości
skorzystaj ze wsparcia działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów rolnych.
W ramach działania
„Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych”
będzie można uzyskać pomoc w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych.

www.arr.gov.pl

25 lat

wspieramy sektor
rolno-spożywczy

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez Agencję Rynku Rolnego. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jaka strategia dla polskiego rolnictwa?
4
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O wyzwaniach dla polskiego rolnictwa dyskutowano w Jasionce k. Rzeszowa.
	
  

W sobotę, 21 marca br.
odbyła się międzynarodowa
konferencja pt. „Unia Europejska. Wspólnota problemów czy
szans?”, organizowana przez
Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Przedstawiciele świata nauki
i polityki zastanawiali się nad
sytuacją polskiego rolnictwa
na tle ostatnich wydarzeń.
Tematem przewodnim były
sankcje nałożone przez Rosję, kwestia rekompensat za
poniesione straty oraz wpływ
polityki energetycznej na obszary wiejskie.
Jak podkreślali uczestnicy
konferencji, rosyjskie sankcje
– zazwyczaj rozpatrywane wyłącznie w kontekście zagrożenia – mogą być szansą na
rozwój polskiego rolnictwa.
Embargo na produkty rolne
powinno stanowić impuls
dla polskich rolników do poszukiwania nowych rynków
zbytu. Może to wzmocnić

konkurencyjność polskiego
rolnictwa – kryzys rodzi bowiem także większą dbałość
o jakość wyrobów. Niesłuszne
wydają się także zarzuty wobec
unijnych państw eksportujących do Polski swoją żywność,
ponieważ Polska w tej konkurencji zdecydowanie wygrywa.
– Dążenie do uzyskania
autonomii w ramach struktur unijnych nie jest sytuacją
korzystną. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie oraz kryzys
w Tunezji pokazały, że Europa – jak nigdy dotąd – musi
dążyć do solidarności. Mamy
wspólne problemy i wspólny
cel. To samo dotyczy systemu
energetycznego, który musimy
budować nie tylko na poziomie krajowym, ale również
europejskim, by uniezależnić się od zaopatrzenia energetycznego pochodzącego
z innych krajów. Europa
potrzebuje zjednoczenia –
mówił prof. Jerzy Buzek,
były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Jak wspólnie uznali eksperci,

okazją do wzmocnienia polskiego systemu energetycznego
i jednocześnie szansą na szybsze tempo rozwoju obszarów
wiejskich są odnawialne źródła energii (OZE). Zwiększenie
roli OZE wpłynie nie tylko na
zmniejszenie zależności Polski
od dostaw gazu z Rosji, ale także jest szansą na wzmocnienie
struktur społecznych na wsi
oraz budowanie tam kapitału
społecznego. Kreowanie nowych, atrakcyjnych zawodów
związanych z OZE pozwoli na
ograniczenie procesu emigracji

Nowy oddział PROCAM
Przedsiębiorstwo PROCAM
prężnie rozwija się w całej
Polsce.
W dniu 17 marca w miejscowości Nowy Podleck nieopodal
Płocka odbyło się oficjalnie
otwarcie kolejnego Oddziału
PROCAM, który jest już kolejnym w strukturze regionu
PROCAM zarządzanego przez
Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Bogdana Rudzińskiego.
Nowa placówka to niewątpliwie dowód zaufania klientów
do firmy PROCAM, którzy na

tym terenie będą
mieli od teraz ułatwiony kontakt
z doradcami agronomicznymi firmy.
W trakcie wydarzenia Bogdan Rudziński
zapoznał przybyłych
gości ze strukturą,
a także z historią firmy. Podczas otwarcia
miało miejsce symboliczne przecięcie
wstęgi przez Prezesa
Zarządu PROCAM

Pod naszym patronatem
Wystawa rolnicza nad
samym morzem
Kilkanaście kilometrów
od najbardziej znanych plaż
Bałtyku, Rozewia i Władysławowa w weekend pierwszomajowy odbywać się będą
pierwsze w tym regionie targi rolnicze - Krokowska Agro
Wystawa. Impreza odbędzie
się pod patronatem Raportu
Rolnego w Ośrodku Sportów
Motorowych w Sobieńczycach
koło Krokowej.

2 i 3 maja na 14 hektarach
gruntu zaprezentują się regionalne firmy oraz czołowe marki z branży maszyn i urządzeń
rolniczych, nasion, nawozów,
środków ochrony roślin a także wiele innych instytucji bliżej związanych z rolnictwem.
To idealny czas na zapoznanie
się z nowinkami technicznymi
w rolnictwie, zdobywanie wiedzy, wymianę doświadczeń,

nawiązanie kontaktów handlowych i biznesowych oraz
dobrą zabawę.
Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest fakt, że w dniach
2-3 maja w drugiej części Ośrodka Sportów Motorowych Speedstar odbywać się będą zawody
motocrossowe rangi Mistrzostw
Polski. To nie lada gratka dla fanów motoryzacji, którym niesamowitą dawkę emocji zapewnią
najlepsi zawodnicy motocrossowi
w kraju.
O potrzebie zorganizowania targów w tym regionie
Pomorza mówiono od dawna. Panująca od kilku lat tendencja wśród tego typu imprez

młodego pokolenia z obszarów
wiejskich do większych miast
i zagranicę.
Kwestią dyskusyjną pozostaje także wpływ negocjowanej
umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a USA na kształt
polskiego i europejskiego rolnictwa. Zagrożenie ze strony
tańszej, często gorszej jakościowo żywności to następne wyzwanie, któremu będą
musieli sprostać rolnicy. Po raz
kolejny, według ekspertów, odpowiedzią na to zagrożenie
powinno być wzmocnienie
Michała Ciszaka.
Wydarzeniu towarzyszyły merytoryczne wykłady.
Dyrektor Działu Sprzedaży
i Agronomii dr inż. Dariusz
Wyczling przedstawił profesjonalny program ochrony
zbóż i rzepaku PROCAM na
rok 2015. Natomiast doradca
PROCAM Grzegorz Malesiński
poruszył kwestię nawożenia
roślin mikroelementami. Kolejny doradca PROCAM Marcin
Szymański przedstawił szczegółowo prawidłowe podejście
do agrotechniki buraków cukrowych na bieżący sezon.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

pokazuje, że za każdym razem
są one udane, dopisują zarówno wystawcy, jak i rolnicy, którzy lubią poznawać nowości
swojej branży.
- Zgłaszają się firmy nie
tylko z Pomorza, ale również
z województwa kujawsko-pomorskiego i z całej Polski
- mówi Justyna Siekaj, przedstawicielka organizatora. Wystawców ma pojawić się ok.
120, jednak ze względu na
duże zainteresowanie, liczba
ta może jeszcze wzrosnąć.
Wstęp dla zwiedzających
Krokowską Agro Wystawę jest
bezpłatny. Więcej informacji:
facebook.com/Krokowskaagro

konkurencyjności polskiego
rolnictwa, integracja procesu
produkcji oraz jeszcze lepsza
jakość produktów.
– Jak co roku, konferencja
w Jasionce k. Rzeszowa stanowi
płaszczyznę do wymiany myśli
i poglądów nt. najważniejszych
kwestii dotyczących polskiego i europejskiego rolnictwa.
To ważne, by rozmawiać, analizować i wspólnie szukać rozwiązań – tym bardziej zawsze
cieszy nas międzynarodowy
charakter konferencji, na której obecni są wybitni eksperci
i przedstawiciele świata nauki
oraz polityki – podkreślał Marek Zagórski, Prezes Zarządu
Fundacji Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej.
O wyzwaniach dla polskiego
rolnictwa dyskutowali m.in.:
prof. Jerzy Buzek – były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marek Sawicki
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Danuta Hübner –
Przewodnicząca Komisji Spraw
Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, Czesław

	
  

Siekierski – Przewodniczący
Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Péter Gál –
Zastępca Sekretarza Stanu
ds. Chronionych Oznaczeń
Geograficznych/Pochodzenia w Ministerstwie Rolnictwa Węgier, Marie Donelly
– Dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Badań
i Innowacji, Efektywności
Energetycznej w Dyrekcji
Generalnej ds. Energii oraz
Władysława Rutnicka – Wiceminister Polityki Rolnej
i Żywności Ukrainy ds. Integracji Europejskiej.
Tegoroczna konferencja była
także okazją do uroczystych
obchodów 25-lecia istnienia
Fundacji EFRWP. Uczczono
również pamięć Józefa Ślisza – zasłużonego lidera niezależnego ruchu ludowego,
późniejszego wicemarszałka
Senatu RP.
Źródło: ITBC Communication

O przyszłości rolnictwa

Polski Kongres Rolnictwa powrócił
do kalendarza spotkań
branżowych.
Pierwsze spotkanie w 2015 roku
odbyło się w Rzeszowie i poświęcone było aktualnym problemom
w rolnictwie.
Wśród największych barier
w rozwoju branży podkreślano brak
opłacalności produkcji, problemy ze
sprzedażą wyrobów. Przedstawiciele
sektora zwrócili również uwagę na
dominację zachodnich podmiotów
na rynku – od firm obsługujących
rolnictwo po sieci handlowe.
Poseł na Sejm Mieczysław Kasprzak otwierając Kongres podkreślił potrzebę dialogu i szukania
wspólnych rozwiązań przez przedstawicieli całego sektora rolno-spożywczego. Z kolei wicewojewoda
Grażyna Borek opisała zmiany,
jakim uległo podkarpackie rolnictwo na przestrzeni ostatnich
lat. Podkreśliła jednocześnie, że rolnicy powinni zrzeszać się w grupy
producenckie i efektywnie korzystać z unijnych środków w ramach
kolejnej perspektywy budżetowej
na lata 2014-2020.
Jan Janczura ze Spółdzielczej Grupy Producenckiej Kresy

z Lubaczowa również lekarstwa na
złą sytuację upatruje w integracji
branży. Dodaje, że rolnicy powinni
chętniej tworzyć klastry czy grupy,
wymieniać się doświadczeniami,
razem konkurować na wspólnotowym i krajowym rynku.
Ryszard Kądziołka – prezes
Podkarpackiej Izby Gospodarczej Związku Grup Producentów
Rolnych podkreślił, że „niska cena
płodów rolnych to dziś największy problem, którego nie można
zamiatać pod dywan. Pole nie powinno być miejscem do rozgrywek
politycznych”.
Polski Kongres Rolnictwa to cykliczna inicjatywa, której celem jest
integracja branży rolno-spożywczej oraz promocja jej osiągnięć.
Organizatorem wydarzenia jest
Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Rolnej i Ochrony
Środowiska URSUS.
Kolejne spotkanie w ramach
Kongresu odbędzie się 10 marca
w Zielonej Górze.
W oparciu o materiały
Biura Kongresu
Jolanta Malinowska-Kłos
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Powrót legendy URSUSA – modele ciągników serii C w nowej odsłonie.
27 marca br. na targach
AGROTECH w Kielcach firma URSUS zaprezentowała
legendarne ciągniki serii C
w nowej odsłonie.
Otwarcia stoiska targowego
URSUS wraz z odsłoną kultowych maszyn dokonał gość
honorowy - Marek Sawicki,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa to ciągniki
marki URSUS. Nasze produkty
docierają do tysięcy klientów
w kraju i na całym świecie.
Wprowadzenie do oferty legendarnych ciągników serii
C to kolejny krok w kierunku
odbudowy najstarszej polskiej
marki. 120 lat tradycji URSUSA zobowiązuje do dalszego
rozwoju – podkreśla Karol
Zarajczyk, Prezes Zarządu
URSUS S.A.
Historia ciągników serii
C sięga lat 60-ych. Pierwszy wyprodukowany model C-4011 a następnie

udoskona lony model
C-355 stały się prototypami dla całej linii C. Pojazdy
URSUS wersji C o mocy od
50 do 102KM to najpopularniejsze ciągniki w Polsce
z najwyższym wskaźnikiem
sprzedaży, przeznaczone
dla małych i średnich gospodarstw oraz na potrzeby
branży leśnej, budowlanej i komunalnej. Obecnie URSUS dysponuje 7 modelami tej klasy:
C-350, C-360, C-380, C-380M,
C-382, C-392 i C-3102. Rodzina ciągników oznaczona
symbolem C została zaprojektowana i wykonana w całości
przez polskich konstruktorów i inżynierów w centrum
badawczym URSUS R&D
w Lublinie. Maszyny są produkowane w lubelskiej fabryce
w oparciu o podzespoły najwyższej jakości, którą gwarantują renomowane firmy
europejskie takie jak PERKINS, ZF czy CARRARO.
Legendarne URSUSY serii C,
a zwłaszcza C-360 to produkty,

które dominują na naszej wsi.
Nowe modele ciągników są
dostosowane technologicznie
i cenowo do oczekiwań polskich rolników. Niskie koszty
obsługi serwisowej modeli C
to dodatkowy atut polskich
produktów – dodaje Prezes
Zarajczyk.
W ostatnich dwóch latach
(2013-2014) firma wprowadziła

REKLAMA

do oferty 9 swoich produktów,
w tym 7 nowych modeli ciągników o mocy 50-180 KM.
Na koniec 2014 r. URSUS osiągnął 125% rdr wzrost sprzedaży ciągników.
2014 rok podsumowuje
3-letni okres inwestycji w rozwój marki URSUS. W tym
czasie z sukcesem wprowadziliśmy do oferty 9 nowych

produktów, rozwinęliśmy zaplecze produkcyjne i badawczo-rozwojowe. Sukcesywnie
odbudowujemy pozycję marki
URSUS w kraju oraz zajmujemy kolejne przyczółki w ekspansji zagranicznej – wskazuje
Prezes Zarajczyk.
URSUS S.A. spodziewa się
wzrostu sprzedaży w kraju
w związku z poszerzeniem
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oferty ciągników i dostosowaniem jej do oczekiwań polskich odbiorców. W ramach
ekspansji zagranicznej spółka
chce w bieżącym roku rozwinąć sprzedaż w krajach unijnych, w Europie Wschodniej,
w krajach bałkańskich oraz
w afrykańskich.
Źródło: materiały
prasowe URSUS
Jolanta Malinowska-Kłos

Dolistne dokarmianie rzepaku
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Rzepak jest najważniejszą rośliną oleistą uprawianą w naszej strefie klimatycznej.
Uprawa rzepaku, poza dostarczaniem surowca dla przemysłu
spożywczego i produkcji biopaliw, ma również bardzo duże
znaczenie z punktu widzenia
agronomicznego. Roślina ta
pozostaje jednym z najlepszych
międzyplonów w płodozmianach
zbożowych.
Rzepak to roślina o bardzo
dużych potrzebach pokarmowych. Przyjmuje się, że przy
plonie na poziomie 4 t/ha rośliny rzepaku pobierają około
240 kg N. Dolistne dokarmianie
roślin traktowane jest na ogół
jako uzupełnienie nawożenia
podstawowego i stosowane jest
zapobiegawczo – w intensywnych technologiach produkcji lub
interwencyjnie – w przypadku
niedoboru składników pokarmowych. Celem dokarmiania
zapobiegawczego jest uzyskanie
wysokich plonów poprzez eliminację niedoborów ukrytych.
Dotyczy to przede wszystkim
intensywnych upraw i krytycznych faz wzrostu, kiedy to z różnych względów korzeń nie jest
w stanie dostarczyć wymaganej
ilości składników, nawet przy
ich wystarczającej zasobności
w glebie. Niedostateczne odżywianie roślin prowadzi do wielu

zaburzeń podstawowych procesów fizjologicznych, co niekorzystnie wpływa na wzrost
i rozwój roślin rzepaku, przyczyniając się do obniżenia plonów.
Najlepszym sposobem uniknięcia niedoborów składników
jest dolistne dokarmianie roślin
w okresie wegetacji (Insol 5, Siarkomag, ActiCal, Rzepak Forte).
W praktyce stosując dokarmianie
dolistne można pokryć całość
zapotrzebowania rzepaku ozimego na mikroelementy, a tylko
część na makroelementy (z makroelementów najczęściej rzepak nalistnie nawozi się azotem,
magnezem i siarką, natomiast
rzadziej fosforem i potasem).
Głównym pierwiastkiem
plonotwórczym jest azot. Dokarmianie dolistne tym składnikiem nie tylko jest wskazane
w warunkach niedoboru jego
w roślinach, ale powinno stanowić ważny element prawidłowej
strategii nawożenia. Prawidłowe
nawożenie rzepaku azotem wymaga od rolnika dużej precyzji.
W okresie wiosennym stosuje się
dwu lub trzykrotne nawożenie
rzepaku azotem. Pierwsza wiosenna dawka azotu powinna być
zastosowana do końca marca,
kiedy jest jeszcze dość wilgoci

w glebie. Natomiast jeżeli w okresie stosowania drugiej i trzeciej
dawki wystąpi brak opadów wtedy nie ma sensu stosowania azotu w formie sypkiej, ponieważ
azot się nie rozpuści i nie zostanie
pobrany przez rośliny. W takiej
sytuacji należy wspomagać rośliny przez liście. Spośród nawozów
azotowych do dolistnego dokarmiania rzepaku nadaje się wodny
roztwór mocznika, można stosować gotowe płynne nawozy
azotowe lub wieloskładnikowe,
które są produkowane na bazie
mocznika. Należy pamiętać, że
wodny roztwór mocznika musi
mieć odpowiednią koncentrację,
gdyż zbyt duże stężenie może
powodować poparzenie liści.
Poza azotem z makroelementów
rzepak przez liście dokarmia się
magnezem i siarką. Nawożenie
to najlepiej przeprowadzić w podobnych fazach rozwojowych jak
dokarmianie dolistne azotem.
Należy pamiętać, że dokarmiając
rzepak przez liście azotem, magnezem i siarką możemy tylko
pokryć część potrzeb pokarmowych na te składniki.
Bor, mangan molibden spośród mikroelementów mają
największe znaczenie w uprawie rzepaku. Niedobór boru

powoduje zmniejszenie liczby
łuszczyn na roślinie a także nasion w łuszczynie. Zmniejsza się
również odporność na choroby
(80% gleb w naszym kraju charakteryzuje się niską naturalną
zasobnością w ten pierwiastek).
Natomiast mangan reguluje proces fotosyntezy, niedobór tego
pierwiastka wpływa na zmniejszenie liczby łuszczyn oraz zawartości tłuszczu w nasionach
(nawożenie szczególnie ważne
przy pH powyżej 6,0). Z kolei
molibden wchodzi w skład reduktazy azotanowej.
Dokarmianie dolistne należy
traktować, jako podstawowe tylko w przypadku mikroelementów, gdyż w ten sposób możliwe
jest pokrycie całości zapotrzebowania rzepaku na te składniki.
Należy pamiętać o efektywnym
przeprowadzeniu tego zabiegu.
Bardzo często dokarmianie dolistne rzepaku przeprowadza się
profilaktycznie, gdyż czekanie
na pojawienie się pierwszych
oznak niedoboru poszczególnych pierwiastków skutkuje
zniżką plonu.
W okresie wiosennym nie powinno wykonywać się takich
oprysków w czasie występowania przymrozków, krótko przed

i krótko po nich. Do zabiegu
należy przystąpić co najmniej
2-3 dni przed lub 2-3 dni po
nocy, w której były przymrozki.
Pierwszy zabieg należy wykonać w fazie rozety, a drugi w fazie pąkowania. Dwa zabiegi mają
znaczenie zwłaszcza w przypadku boru, który to słabo przemieszcza się w roślinie. Dlatego
nawożenie tym pierwiastkiem
należy rozłożyć w czasie. W odniesieniu do innych gatunków
roślin uprawnych, zapotrzebowanie rzepaku na bor jest wysokie, wynosi ok. 200–400 g/
ha. Największe zapotrzebowanie
na bor wykazują rośliny rzepaku w okresie od kwitnienia do
fazy tworzenia nasion. Nawożąc
borem zaleca się zastosowanie
około 0,5 kg B/ha w jednym zabiegu dolistnym. Pierwiastek ten
jest łatwo wypłukiwany z gleby dlatego też należy zwrócić
uwagę na nawożenie tym pierwiastkiem gleb lekkich. Z kolei
dawka manganu jest uzależniona od formy tego składnika
i powinna wynosić około 1 kg
Mn/ha w formie siarczanowej
i 0,2 kg Mn/ha w postaci chelatu. Pozostałe mikroelementy
należy stosować w tych samych
fazach rozwojowych rzepaku gdy

Mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG – PIB w Puławach
stwierdzi się niską ich dostępność
w glebie. W praktyce wskazane
jest, aby dolistne dokarmianie
rzepaku ozimego przeprowadzić
roztworem cieczy składającej
się z kilku składników a także
w miarę możliwości połączyć
je z ochroną insektycydową czy
też fungicydową (oczywiście jeśli producent pozwala na to na
etykiecie umieszczonej na opakowaniu). Trzeba mieć jednak na
uwadze, że im więcej składników zamierzamy zastosować tym
niższe powinno być ich stężenie
w cieczy roboczej.
Stosowanie dokarmiania dolistnego stało się powszechne,
ponieważ zabieg ten można
połączyć z zabiegiem ochrony
roślin a jego zaletą jest niewątpliwie natychmiastowe dostarczenie roślinom brakujących
pierwiastków.

Jakie odmiany sprawdzą się w tym sezonie?

W tym roku zima była wyjątkowo łagodna i praktycznie nie spowodowała strat w obsadzie rzepaku.
Nie możemy jednak zapominać, iż największe spustoszenia
w uprawie tej oziminy powodują nie zimowe mrozy, ale kapryśna aura podczas wczesnej
wiosny. Rzepak najbardziej
wrażliwy jest na duże różnice temperatur w ciągu doby.
Rzepak ozimy większości
plantatorom udało się zasiać
w optymalnych terminach
agrotechnicznych. Głównym
problemem z jakim zmagali
się było uwilgotnienie gleby.
Na południu kraju z powodu nadmiernego uwilgotnienia opóźniony został termin
siewu. W innych rejonach,
uwilgotnienie gleby było niedostateczne dla siewów i kiełkowania. Obniżona wilgotność
stwarzała problemy z prawidłowym doprawieniem gleby
i z siewem. Jednak większość
prac polowych wykonana została w odpowiednim czasie

w całej Polsce. Największym
problemem w uprawie rzepaku
ozimego był jego nadmierny
wzrost podczas jesieni. Spowodowało to wyczerpanie azotu
z gleby. Dlatego bardzo dobrze
sprawdziły się odmiany, które
wolno rosły podczas jesieni
i nie wymagały stosowania regulatorów wzrostu. Właśnie
one najlepiej przezimowały
i okazały się bardzo ekonomiczne w uprawie. Przykładem
takiej odmiany jest DK Sensei.
Oprócz wolnego jesiennego
wzrostu i niskiej biomasy
odmiana ta niwelowała błędy popełnione podczas siewu.
Ponadto ryzyko wymarzania
tej odmiany jest bardzo małe,
gdyż nie ma ona tendencji do
wydłużania szyjki korzeniowej
przed zimą. Charakteryzuje się
bardzo wysokim i stabilnym
plonem. Jeśli jednak rolnicy
zdecydowali się na wybór

innych odmian, które nadmiernie wyrosły przed zimowym spoczynkiem, wiosną
powinni w pierwszej kolejności pomyśleć o zastosowaniu nawożenia azotem, by
zasilony rzepak mógł szybko
zregenerować rozetę liściową.
Ogólnie kondycja upraw ozimych w końcowej fazie jesiennego rozwoju, przed wejściem
w stan zimowego spoczynku,
była dobra. Rośliny były właściwie wyrośnięte i dobrze
rozkrzewione, a przebieg pogody pod koniec 2014 roku nie
stwarzał dla nich zagrożenia.
Stopniowy spadek temperatur
podczas listopada ubiegłego
roku korzystnie wpłynął na
zahartowanie roślin.
Gwałtowne spadki temperatur, jakie odnotowaliśmy w styczniu, pojawiły
się wraz z opadami śniegu.
Chronił on rośliny i na ogół

nie dochodziło do głębokiego
przemarznięcia gleby – systemy korzeniowe nie zostały
uszkodzone. Mroźne wiatry
jakie wystąpiły w styczniu
i lutym spowodowały jedynie
lokalne wysmalanie roślin –
nie doprowadziły jednak do
większych strat.
Obecnie ruszyła już wegetacja rzepaku, następuje
regeneracja drobnych uszkodzeń pozimowych. Warunki
pogodowe pozwalają sądzić,
że okres formowania pędu
głównego i pąkowania rzepaku
będzie przebiegał wyjątkowo
korzystnie.
Przykładem jednej z odmian, która bardzo dobrze
przetrwała okres zimy i nie
zaobserwowano większych
strat na plantacjach jest DK
Exstorm. Charakterystyczną
jej cechą jest nisko rozłożona rozeta, optymalny wigor

jesienny, bez tendencji do nadmiernego wydłużania szyjki
korzeniowej przed zimą oraz
średniowczesne wznowienie
wegetacji po zimie. Kondycja
większość plantacji tej odmiany na terenie całego kraju
jest doskonała. Odmiana ta
wydaje bardzo wysoki plon,
nawet na lekkich i średnich
mniej zasobnych glebach przy
mniejszych dawkach nawożenia azotowego. Generalnie
w sezonie 2014/15 najlepiej
sprawdzały się odmiany, które
nie posiadają tendencji do nadmiernego jesiennego wzrostu
i wydłużania szyjki.
Wszystkie rzepaki, w skali
całego kraju przezimowały dobrze. Jednak odmiany, które
nadmiernie wyrosły, a nie były
skracane i już podczas jesieni
zbudowały dużą masę liści,
nie wyglądają okazale. Najdłuższe liście są obumarłe. Te

odmiany już w ubiegłym roku
mogły pobrać nawet 100 kg N/
ha. A muszą pobrać go jeszcze
więcej, by odbudować rozety.
Ich uprawa w tym roku będzie
mniej opłacalna, niż tych, które nie były nadmiernie rozwinięte podczas jesieni.
Wiosną optymalna liczba pędów głównych wraz
z pędami bocznymi powinna wynosić 350 na m2. Zatem
najwyższe plony uzyska się na
plantacjach, na których podczas jesieni obsada roślin wynosiła 40-50 sztuk na m2. Stan
przezimowania rzepaku oceniamy jako dobry, gdy na m2
pozostaje 35-45 zdrowych roślin. Rośliny te powinny być
równomiernie rozmieszczone na plantacji, co zapewnia
optymalny dostęp do wody,
składników pokarmowych
i do światła.
Anna Rogowska
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Wiosenne nawożenie zbóż
ozimych i jarych

Przed dokarmianiem zbóż należy ocenić
stanowisko, na którym jest uprawa.
W tym celu należy wykonać
analizy na zasobność gleby
w składniki pokarmowe i na tej
podstawie określić czy nawozić,
jaki nawóz powinno się zastosować i przede wszystkim ustalić
dawki nawozu. W przypadku
zbóż ozimych warto również
zwrócić uwagę na kondycję roślin (ocena plantacji po zimie).
Oziminy do prawidłowego
wzrostu i rozwoju roślin w okresie jesiennym potrzebują ok.
30-50 kg N/ha, tej samej ilości
potasu oraz ok. 15 kg fosforu.
Takie ilości tych pierwiastków
pozwalają im w prawidłowy
sposób przetrwać okres zimowy. Zasadne staje się zatem
stosowanie tych pierwiastków
przedsiewnie. Wielkość dawki fosforu i potasu określa się
z iloczynu oczekiwanego plonu
i pobrania składnika pokarmowego na jednostkę plonu wraz
z odpowiednią ilością słomy.
Nawozy fosforowo-potasowe
zastosowane tylko pogłównie
(w okresie wiosny) nie pozwolą na prawidłowe rozwinięcie
systemu korzeniowego (będzie
on płytszy).
Jako podstawowe zasady nawożenia ozimin wiosną należy
z pewnością wymienić nawożenie azotem. Nawozy azotowe
należy stosować w dawkach
dzielonych. Jeśli stosujemy
dwie dawki to: I dawka – tuż
przed ruszeniem wegetacji, II
dawka – początek strzelania
w źdźbło. Natomiast jeśli planujemy podział dawki nawozu
azotowego na trzy to: I dawka –
tuż przed ruszeniem wegetacji,

II dawka – początek strzelania
w źdźbło, III dawka – faza kłoszenia. Pierwsza dawka nawozu
azotowego decyduje o liczbie
pędów w roślinie oraz liczbie
kłosków i kwiatków w kłosie.
Zbyt duża dawka tego nawozu
może powodować nadmierne
krzewienie się a czasem nawet
wyleganie roślin. Druga dawka
decyduje o ilości ziaren w kłosie oraz wykształceniu ziarna.
Z kolei trzecia wpływa na zawartość białka w ziarnie.
Z powodu krótkiego okresu
wegetacji zboża jare plonują
niżej i tym samym pobierają
mniej azotu w porównaniu
do ozimin. Niekorzystny jest
zarówno jego nadmiar jak
i niedobór. Jego brak w okresie krzewienia hamuje wzrost
rośliny, co w tym okresie może
skutkować mniejszą liczbą pędów produkcyjnych. Z kolei
nadmiar azotu powoduje, że
rośliny są bardziej podatne na
wyleganie.
W przypadku zbóż jarych
zarówno fosfor jak i potas
stosuje się wiosną (przedsiewnie). Oczywiście w pierwszej
kolejności należy wykonać
analizy glebowe, które określą
zasobność gleby i pozwolą na
prawidłowe określenie dawki
nawozów. W przypadku ziarna
jęczmienia browarnego duże
znaczenie ma prawidłowe zastosowanie fosforu i potasu. Pozwala to na otrzymanie ziarna
o dobrej jakości. Fosfor wpływa
na dobre wykształcenie ziarna oraz zmniejsza procentowy
udziału łuski, a potas polepsza

Mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG – PIB w Puławach
zabarwienie ziarna. Również
azot należy zastosować przedsiewnie (pierwsza dawka) oraz
w trakcie wegetacji roślin.
Przy wysokich plonach
zbóż często istnieje potrzeba
dokarmienia plantacji mikroelementami. Rośliny, które wydają wysokie plony pobierają
znacznie większą ilość mikroelementów z gleby w związku
z tym ich potrzeby nawozowe
wzrastają. Zasilenie plantacji
tymi pierwiastkami należy
wykonać od fazy krzewienia
do strzelania w źdźbło. Dokładne określenie dawki nawozów mikroskładnikowych
nie jest łatwe. Z reguły stosuje
się 0,5 do 3 krotnej wartości
zapotrzebowania.
Od ustalenia prawidłowej
dawki nawozów oraz podania
ich w odpowiednim terminie
zależy wielkość i jakość przyszłych plonów. Dlatego należy
wiedzieć na jakim stanowisku
planujemy uprawę (zasobność
gleby) i wówczas wyliczyć odpowiednie dawki nawozów. Jeśli
zastosujemy ich zbyt mało, plony nie będą na odpowiednim
poziomie a jeśli zbyt dużo – grozi nam przenawożenie roślin.

Tabela 1. Pobranie składników mineralnych przez zboża (kg/1 t ziarna).
GATUNEK

N

P 2O5

K 2O

PSZENICA

27

10

19

JĘCZMIEŃ

24

13

20

PSZENŻYTO

25

10

21

ŻYTO

23

12

26

Tabela 2. Pobranie mikroelementów przez zboża (g/1 t ziarna).
GATUNEK

MIEDŹ

MANGAN

CYNK

PSZENICA

8,5

90

65

JĘCZMIEŃ

9

70

60

PSZENŻYTO

8,5

100

70

ŻYTO

8,5

110

80

MICROPLAN ZBOŻE,

MICROPLAN RZEPAK, MICROPLAN UNIVERSAL
Preparaty MICROPLAN to innowacyjne środki do dolistnego stosowania w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Dostarczają roślinom
niezbędnych składników budulcowych i ochronnych substancji organicznych.

DZIAŁANIE:
Wiosenne przyspieszenie procesów regeneracyjnych.
Stworzenie bariery ochronnej na zewnętrzne warunki
stresowe i infekcje chorobami grzybowymi.
Stymulowanie procesów życiowych, wzrostu i rozwoju, zwłaszcza systemu korzeniowego.
Stworzenie optymalnych warunków do osiągnięcia maksymalnych plonów.

WSPARCIE INTEGROWANEJ OCHRONY
Stosowanie preparatów MICROPLAN przyczynia się do redukcji
ilości pestycydów wprowadzanych do środowiska naturalnego
i obniżenia kosztów ochrony fungicydowej.
Wyłączny dystrybutor i producent:
OBROL Kulczyński Sp.j.
Kruszewnia, ul. Spółdzielcza 3a, 62-020 Swarzędz
tel. 61 817 30 68, fax 61 818 15 23
e-mail: biuro@obrol.pl
szczegóły na
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Efektywne odżywianie
zbóż jarych

kwiecień 2015 r. | Raport Rolny

„Najsłabsza ozimina plonuje lepiej niż najlepsza jarka” – to
powiedzenie pokutuje wśród plantatorów zbóż nie od dziś.
Widać to dobrze w strukturze
zasiewów, gdzie zboża ozime
królują od lat. Słabsze plonowanie jarych form pszenicy,
jęczmienia czy pszenżyta wynika głównie z krótszego okresu
rozwoju tych roślin i większego
narażenia na okresowe niedobory wody. Tworzą one znacznie słabszy system korzeniowy
i przez to mogą mieć problemy związane z zaopatrzeniem
w wodę i składniki pokarmowe.
W efekcie plonowanie pszenicy jarej (wg GUS) jest niższe aż
o 34%, pszenżyta o 21%, a jęczmienia o 18% w stosunku do
ich form ozimych.
W tym sezonie nie bez znaczenia jest również fakt, że podczas tegorocznej zimy okrywa
śnieżna praktycznie nie występowała lub występowała w formie mocno ograniczonej, co
spowodowało niedobór wody
w glebie już wczesną wiosną.
Obawy o niską dostępność
wody spowodowały, że w niektórych regionach Polski pszenicę jarą czy owies wysiano już
na przełomie lutego/marca.
Wprawdzie istniało jeszcze niebezpieczeństwo powrotu zimy,
ale w warunkach silnego niedoboru wody w glebie było to
ryzyko, które należało podjąć.
Zboża jare takie jak owies,
pszenżyto czy pszenica jara,
wymagają siewu wczesnego
– jak tylko pozwolą na to warunki, natomiast w przypadku
jęczmienia termin ten oznacza
najczęściej pierwsze dni kwietnia. Wynika to min. z potrzeb
wodnych roślin, które kształtują
się następująco: owies > pszenica
> pszenżyto > jęczmień. Faktem jednak jest, że w ostatnich
dwóch latach coraz modniejsze
staje się przyspieszenie wysiewu
jęczmienia jarego, co w przypadku braku strat przymrozkowych może skutkować lepszym
plonowaniem tej rośliny.
Pamiętając o głównym czynniku ograniczającym plonowanie zbóż jarych jakim jest woda,
nie można zapomnieć o drugim
jakże ważnym aspekcie uprawy, związanym z dostępnością
składników pokarmowych
dla roślin. Wśród zbóż jarych
największe wymagania co do
pH mają jęczmień i pszenica,

ograniczoną tolerancję wykazuje pszenżyto, zaś najmniej
wrażliwy na zakwaszenie gleby
jest owies. Właśnie od pH gleby
zależy dostępność składników
pokarmowych: makroskładniki
lepiej pobierane są przez rośliny
w wyższym pH, a mikroskładniki (z wyjątkiem molibdenu)
odwrotnie.
Jednym z najważniejszych
czynników plonotwórczych
jest nawożenie mineralne.
W praktyce odbywa się ono
najczęściej wiosną, przed uprawą przedsiewną. Dawki NPK
należy ustalić w zależności od
dostępności składników mineralnych w glebie oraz w oparciu
o potrzeby pokarmowe roślin.
Najczęściej w praktyce w nawożeniu zbóż jarych stosuje
się stosunek N:P:K= 2,5:1:2,2.
Nawozy fosforowo-potasowe
stosuje się przedsiewnie, natomiast azot w dawkach dzielonych: 60% przedsiewnie,
40% pogłównie – najczęściej
w fazie początku strzelania
w źdźbło. Wyjątkiem jest tutaj
jęczmień browarny, w uprawie
którego stosunek N:P:K powinien wynosić 1:2:3 i wszystkie
składniki powinny być podane
przedsiewnie.
Zboża jare są również wrażliwe na niedobór magnezu,
którego pobierają około 30 kg
MgO na ha. Należy również
wspomnieć o siarce, na którą zapotrzebowanie waha się
w granicach ok. 4-4,5 kg SO3
na tonę plonu wraz z plonem
ubocznym.
Wspomnieliśmy wcześniej
o tym, że głównym czynnikiem
ograniczającym plonowanie
zbóż jarych jest okresowy niedobór wody. O ile na początku wegetacji przeciwdziałamy
temu przyspieszając termin
siewu, o tyle w późniejszych
fazach rozwojowych wpływ
na dostępność wody mamy
już mocno ograniczony. Możemy jednak wpływać na rozwój
roślin za pomocą różnego rodzaju bioaktywnych substancji
stymulujących rozwój systemu
korzeniowego oraz ograniczających stresowe działanie czynników środowiskowych.
Przykładem takiego preparatu może być płynny nawóz

Fertiactyl Starter, który poza
NPK zawiera szereg substancji
poprawiających rozwój roślin
oraz ich odporność na stres.
Nie do przecenienia wydaje
się fakt, że pobieranie nawozu odbywa się zarówno przez
liście, jak i system korzeniowy
roślin, przez co zalecenia dotyczące oprysku grubokroplistego są w tym wypadku jak
najbardziej zasadne. Dodatek
kwasów humusowych poprawia
retencję wodną i strukturę gleby, a glicyna-betaina wspiera
fotosyntezę i odporność roślin
na stresy. Dzięki temu, rośliny
są w stanie łatwiej przetrwać
niekorzystne warunki środowiskowe. Zeatyna (występująca naturalnie w największych
ilościach w kukurydzy) wspiera
dodatkowo rozwój systemu korzeniowego, a szczególnie rozwój korzeni włośnikowych. To
dzięki nim rośliny pobierają
składniki pokarmowe z gleby.
Takie działanie powoduje, że
rośliny są w stanie wydać wyższy plon.
Należy zdawać sobie sprawę,
że dobre zaopatrzenie zbóż jarych
w makroelementy będzie efektywne tylko wtedy, jeśli zadbamy również o dokarmianie ich
mikroelementami. Najważniejsze
z nich to miedź i mangan. Na
rynku istnieje mnóstwo nawozów dolistnych zawierających
te dwa niezbędne dla prawidłowego rozwoju zbóż składniki.
Warto jednak zdecydować się
na nawozy dolistne, w których
ich nośnikiem są aminokwasy,
gdyż efektywność takiego nawożenia jest zdecydowanie wyższa od tradycyjnych rozwiązań
opartych na solach lub chelatach.
Szybkość przyswojenia nawozów
dolistnych może mieć kluczowe
znaczenie w przypadku wystąpienia opadów deszczu po lub
w trakcie zabiegu dolistnego dokarmiania roślin. Tutaj preparaty
zawierające roślinne aminokwasy
lewoskrętne są bezkonkurencyjne
– ich zastosowanie zapewnia wysoką przyswajalność już 2-5 godzin po zabiegu. Warto pamiętać,
że miedź i mangan powinny być
zastosowane w pełni krzewienia zbóż – wtedy ich działanie
będzie najbardziej efektywne.
Najczęściej wykonuje się zabieg

w fazie pełni krzewienia wraz
z pierwszym zabiegiem fungicydowym (w przypadku technologii
dwuzabiegowej).
Drugi zabieg dolistny w zbożach jarych możemy wykonać od
pełni strzelania w źdźbło do fazy
liścia flagowego włącznie. Tutaj
możemy zastosować wieloskładnikowe uniwersalne rozwiązania wpływające na kompleksowe
zaopatrzenie roślin w składniki
pokarmowe, np. NPK + mikroelementy. Przykładem takiego
nawozu jest Fertileader Vital,
zawierający NPK oraz zestaw
6 podstawowych mikroelementów ( B, Mn, Mo, Cu, Zn, Fe.) Zastosowanie tego typu preparatu
pozytywnie wpływa na masę tysiąca ziaren i na parametry plonu.
Zawartość boru jest szczególnie
ważna w uprawie owsa, który
bardzo pozytywnie reaguje na
nawożenie tym pierwiastkiem.
Prawie 80% gleb Polski jest ubogich w bor, jednak zboża w większości nie są specjalnie wrażliwe
na jego niedobór. Miedzi w glebach polskich także zdecydowanie brakuje. Wspomniany zabieg
dolistny przed kłoszeniem (lub
wiechowaniem) ma za zadanie
poprawić dostępność składników
pokarmowych w momencie nalewania ziarna, a dodatek substancji biostymulujących usprawnić
transport systemiczny zwiększając przepływ asymilatów z liści
do ziarniaków.
Stosując tego typu rozwiązanie w uprawie jęczmienia browarnego nie należy opóźniać
zabiegu, tylko wykonać go już
w fazie strzelania w źdźbło,
bowiem jego wykonanie tuż
przed kłoszeniem może mieć
wpływ na zwiększenie ilości
białka w ziarnie, co w tym
przypadku jest sytuacją wysoce niepożądaną.
Wbrew pozorom, prowadzenie plantacji jarych nie jest tak
proste jak mogłoby się pozornie wydawać. Trudne warunki
wodne i krótki okres rozwoju
tych roślin stanowi wyzwanie
dla każdego plantatora. Zastosowanie najnowszych technologii
uprawy i nawożenia pozwala
jednak wykorzystać potencjał
drzemiący w odmianach zbóż
jarych, który pozwala nam na
uzyskanie wyższych plonów.
Wojciech Prokop
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Ochrona pszenicy przed
chorobami na wiosnę

Choroby grzybowe atakujące zboża
skutecznie obniżają wielkość i jakość plonu.

Charakterystyczne objawy plamistość siatkowa jęczmienia
(fot. M. Korbas)

Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (fot. M. Korbas)
Pierwszy zabieg przy użyciu
fungicydów na wiosnę wykonywany jest w celu zwalczania
chorób podstawy źdźbła. Należą do nich: łamliwość źdźbła
oraz fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni. Zabieg ten
wykonywany jest w początkowej fazie strzelania w źdźbło
– faza pierwszego lub niekiedy drugiego kolanka (BBCH
30-32 – termin T1). Wykonanie zabiegu w celu zwalczenia
chorób podstawy źdźbła jest
istotne, ponieważ tylko w tym
w terminie skuteczne jest zastosowanie fungicydów do
walki z chorobami występującymi na podstawie źdźbła. Na
plantacjach, które wymagały
zwalczania sprawców chorób
podstawy źdźbła, a zabieg ten
nie został wykonany, objawy
porażenia widoczne będą dopiero gdy zboża się wykłoszą,
w postaci wylegania łanu i bielenia kłosów. Wykonanie tego
zabiegu oprócz wymienionych
powyżej grzybów pozwala

zwalczać również występujących w tym okresie sprawców mączniaka prawdziwego
zbóż i traw, rdzy brunatnej
oraz septorioz liści. Ochronę
jęczmienia przed chorobami
przeprowadzić należy wcześniej bo np. sprawca mączniaka prawdziwego, plamistości
siatkowej jęczmienia i rdzy
jęczmienia powodować może
już znaczne straty w okresie
krzewienia tego gatunku.
Zboża ozime przez całą jesień i zimę z krótkimi przerwami rozwijały się. Nawet
późno wysiewane pszenice
zdążyły się dobrze rozkrzewić.
Panujące dogodne warunki do
rozwoju zbóż ozimych sprzyjały w tym czasie rozwojowi
grzybów chorobotwórczych.
Warunki pogodowe zimą pokrywały się z temperaturami,
w których dobrze rozwijają
się sprawcy chorób podstawy
źdźbła. Panujące zimą temperatury powietrza od około
4-12°C i około 0-4°C w nocy,

to warunki sprzyjające rozwojowi łamliwości źdźbła.
Natomiast grzyby rodzaju
Fusarium, które w powodować mogą m.in. fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni
rozwijają się w temperaturze
od 0-20°C.
Na przykładzie pszenicy
wymieniono poniżej przykłady s.cz. które mogą być
zastosowane w terminie
T1: pikoksystrobina + cyprodynil, cyprodynil, prochloraz
+ propikonazol, karbendazym,
protiokonazol + biksafen + spiroksamina, fluksapyroksad +
epoksykonazol, fluksapyroksad
+ epoksykonazol, + piraklostrobina, epoksykonazol + krezoksym metylu, epoksykonazol
+ piraklostrobina, prochloraz,
prochloraz + fluchinkonazol,
fenpropimorf + epoksykonazol
+ metrafenon, metkonazol +
epoksykonazol, metrafenon
+ epoksykonazol, tiofanat
metylowy + epoksykonazol,
protiokonazol + biksafen,
protiokonazol + spiroksamina,
karbendazym + propikonazol,
epoksykonazol + krezoksym
metylowy + fenpropimorf, tiofanat metylowy + tetrakonazol,
prochloraz + karbendazym,
proquinazid, siarka + karbendazym, prochloraz + tebukonazol + proquinazid, tiofanat
metylowy. Wyżej wymienione
substancje czynne są zarejestrowane m.in. do zwalczania
chorób podstawy źdźbła. Zwalczają one również występujących w tym czasie sprawców
chorób liści. W tym terminie
można stosować również inne
zarejestrowane do zwalczania
chorób liści substancje czynne, które nie zostały wymienione powyżej. Najlepiej gdy
fungicyd zastosowany w T1
składa się z różnych substancji
czynnych należących do odmiennych grup chemicznych.
Wówczas spektrum zwalczanych sprawców chorób jest
większe. Informacje na temat
zakresu zwalczanych chorób
zawarte są w etykiecie fungicydu. Wykonanie pierwszego
zabiegu przy użyciu fungicydu
stanowi fundament do plonowania, ponieważ zapewnia
niezakłócone pobieranie składników pokarmowych.
Dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
Dr Katarzyna Pieczul
IOR–PIB Poznań
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Na prawidłowe działanie substancji czynnych herbicydów wpływ mają warunki
atmosferyczne w trakcie opryskiwania oraz w kilkunastu kolejnych godzinach po zabiegu.
Warunki atmosferyczne,
tj. opady oraz temperatura
gleby i powietrza, to podstawowe czynniki wpływające
bezpośrednio na skuteczność
działania herbicydów w odniesieniu do chwastów ale
również mające bezpośrednie
selektywne działanie w stosunku do rośliny uprawnej
(tzw. uszkodzenia poherbicydowe). Nie jest żadną
tajemnicą, że herbicyd powinien być dopasowany do
danej uprawy rolniczej oraz
do występujących na danym
polu gatunków chwastów.
Jednak nie należy zapominać o jeszcze jednym istotnym czynniku, a mianowicie
dobierając herbicyd do występującego na danym polu
zbiorowiska chwastów, należy wziąć również pod uwagę
warunki atmosferyczne, jakie będą panowały podczas
stosowania preparatu oraz
krótko po zabiegu, dotyczy
to głównie temperatury gleby
oraz powietrza.

Najczęściej jest tak, że plantatorzy stosując oprysk herbicydem nie zwracają uwagi
na temperaturę otoczenia jaka
występuje podczas zabiegu.
Niestety jest to podstawowy błąd, gdyż zawsze należy
zapoznać się z treścią tzw.
specyfikacji, w której można
znaleźć informację na temat
warunków w jakich powinien być stosowany preparat
aby był w pełni skuteczny
i selektywny.
Jedna z informacji jaka jest
zawarta w tzw. ulotce, dotyczy
tzw. minimalnej temperatury
i oznacza, że preparat, aby był
skuteczny w działaniu i bezpieczny dla rośliny uprawnej,
powinien być zastosowany
w określonej temperaturze
(gleby czy powietrza), która powinna utrzymywać się
przez kilka godzin dziennie
w okresie kolejnego tygodnia po wykonanym zabiegu
opryskiwania. Zagadnienie to
dotyczy tzw. średniej temperatury dobowej, która obejmuje

średnią arytmetyczną z kilku
pomiarów (np. czterech, ośmiu
czy dwunastu) przeprowadzonych o określonych godzinach.
Najprostszym (chociaż mało
dokładnym) sposobem określenia średniej temperatury
dobowej jest średnia wartość
z minimalnej i maksymalnej
temperatury, jaką zanotowano
podczas doby (dwa odczyty).
Jednak w praktyce najłatwiej
jest uzyskać informacje dotyczące średniej dobowej temperatury z najbliższej stacji
meteorologicznej lub z odpowiedniej strony internetowej.
Skutki zastosowania substancji czynnej herbicydu
w nieodpowiednich warunkach termicznych otoczenia
Zastosowanie herbicydu
w zbyt niskiej temperaturze
na ogół skutkuje obniżoną skutecznością, a czasami wręcz
brakiem działania w odniesieniu do wybranych gatunków
chwastów. Natomiast w stosunku do samej rośliny uprawnej najczęściej nie obserwuje

się niepożądanego działania.
Czasami w skrajnych przypadkach obserwuje się wystąpienie
efektu synergizmu w postaci
skumulowanego działania niskiej temperatury i substancji
czynnej herbicydu, prowadzącego zwykle do zahamowania
wzrostu rośliny uprawnej.
Natomiast herbicydy zastosowane w za wysokich temperaturach (powyżej 250C)
i przy silnym nasłonecznieniu,
najczęściej skutecznie ograniczają zachwaszczenie, ale
bardzo często niejako przy
okazji wywołują różnego rodzaju uszkodzenia (np. chlorozy czy nekrozy liści), które
w skrajnych przypadkach
mogą doprowadzić nawet do
całkowitego zniszczenia rośliny uprawnej. Czasami obserwuje się tzw. efekt depozytowy,
który w wielkim skrócie polega
na bardzo szybkim odparowaniu nośnika (czyli wody), przez
co substancja czynna herbicydu ulega bardzo szybkiej
krystalizacji na powierzchni

liścia. Skutkuje to bardzo ograniczoną możliwością wniknięcia do wnętrza liścia, co
ostatecznie powoduje obniżenie skuteczności działania
takiego herbicydu. Ponadto
podczas aplikacji herbicydu
wysokiej temperaturze otoczenia może dojść do zjawiska
określanego mianem inwersji (unoszenia). Klasycznym
przykładem jest substancja
o nazwie chlomazon, która
jest stosowana doglebowo
w takich roślinach uprawnych jak rzepak, ziemniaki
czy bobowate. W praktyce
wymienione zjawisko inwersji
polega na unoszeniu się oparów cieczy opryskowej z rozpuszczoną w niej substancją
czynną na pewną wysokość,
gdzie następuje jej schłodzenie
i skroplenie oraz przeniesienie
za pomocą wiatru na różne
odległości, czasami nawet na
kilkaset metrów poza obszar
zabiegu. Jeżeli taki „opad”
spadnie na rośliny uprawne,
które są wrażliwe na daną

Miotłę zbożową można także
zwalczać podczas wiosny

Jeśli nie wygramy batalii z miotłą, to z pewnością utracimy część plonu zbóż.
Wiosenne zwalczanie miotły
zbożowej obejmuje dwa podstawowe warianty: niszczenie
osobników pochodzących ze
wschodów jesiennych lub
zwalczanie miotły, która wzeszła dopiero podczas wiosny.
Pierwszy przypadek w obecnym sezonie będzie bardzo
popularny i dość trudny do
opanowania. Lekka zima
sprzyjała rozwojowi miotły,
która praktycznie nie weszła
w okres spoczynku. Jej wegetacja bardzo wolno, ale trwa non
stop do chwili obecnej. Jest
silnie ukorzeniona. Wymaga
przede wszystkim wczesnego
zabiegu, który powinien być
wykonany najwyższymi zalecanymi dawkami. W lepszej
sytuacji są plantatorzy, którzy
podczas jesieni wykonali doglebowe zabiegi. Zastosowane

substancje czynne działały
przez cały czas i dopiero teraz
po utracie aktywności można
spodziewać się wschodów wiosennych i zwalczanie będzie
można wykonać nieco później niższymi, spośród zalecanych dawek.
Ogólnie przyjmuje się że
miotła jest najbardziej wrażliwa na działanie herbicydów
od fazy około 3 liści do początku krzewienia. W przypadku stosowania specyficznych
graminicydów zbożowych
(fenoksyprop-P-etylu – np.
Puma Uniwersal, pinoksaden – Axial) miotłę można
z dobrym skutkiem niszczyć
do końca fazy krzewienia.
Wszystkie egzemplarze miotły zbożowej są groźne, ale
szczególnie te pochodzące ze
wschodów jesiennych. Są silne

i zahartowane mogą wykształcić 5 do 6 wiech (analogicznie
ze wschodów wiosennych 2 do
3). Tym samym zwiększa się
potencjał liczbowy ziarniaków.
Przyjmuje się, że średnio jedna roślina miotły wykształca
około dwóch tysięcy ziarniaków, te najbardziej dorodne
potrafią wyprodukować nawet
dwanaście tysięcy.
Innym zagadnieniem jest
rozpatrywanie zwalczania
miotły „podejrzanej” o uodpornienie. Jeżeli była zwalczana w trakcie jesieni i pozostała
na polu, wymagany będzie
kolejny zabieg i to koniecznie
herbicydem zawierającym inną
substancję niż zastosowana
wcześniej. Ujmując sprawę bardziej szczegółowo, konieczny będzie zabieg nie tylko
inną substancją czynną, ale

zarazem reprezentującą inny
mechanizm działania. Jeżeli
przykładowo zawiódł środek
sulfonylomocznikowy, to nie
powinno się po raz drugi stosować preparatu pochodzącego
z tej samej grupy chemicznej.
W praktyce nazwy środków
zwalczających miotłę, pochodzących z tej grypy (reprezentujące ten sam mechanizm
działania) kończą się na „-sulfuron” lub „-sulam”. Taki sam
mechanizm reprezentuje także
propoksykarbazon sodowy.
Dobrym rozwiązaniem zapobiegającym i niszczącym
biotypy uodpornione jest
stosowanie mieszanin zbiornikowych lub fabrycznych,
w skład których wchodzą
dwie (lub więcej) substancje
miotłobójcze, np. diflufenikan
+ izoproturon.

Kolejnym problemem związanym z występowaniem
miotły zbożowej jest trudna sytuacja jęczmienia ozimego. Jeżeli tego chwastu nie zwalczano
podczas jesieni lub oprysk nie
był w pełni skuteczny należy dokonać zabiegów korekcyjnych, które w jęczmieniu
w tym terminie są ograniczone
do minimum. Jeszcze cięgle
miotłę zbożową można zwalczać w jęczmieniu preparatem
Chisel 75 WG. Problem w tym,
że zostaje on wycofywany, a na
jego miejsce zarejestrowano
nową formę użytkową Chisel
Nowy 51,6 WG. Preparaty różnią się zawartością substancji
czynnych, stąd nowszy preparat jest zalecany w wyższej
dawce. Druga różnica, mimo
identycznego jakościowo
składu substancji czynnych,

substancję czynną to możemy spodziewać się wystąpienia uszkodzeń, a w skrajnym
przypadku nawet zniszczenia
takiej plantacji.
W tabeli 1 przedstawiono
wybrane substancje czynne
herbicydów z wyszczególnionym zakresem temperatury
optymalnej w której następuję
najefektywniejsze działanie
chwastobójcze przy zachowaniu pełnej selektywności w odniesieniu do rośliny uprawnej.
Pamiętaj!!!
W zależności od terminu
aplikacji herbicydu, zawsze
przed planowanym zabiegiem
opryskiwania należy zmierzyć
temperaturę w miejscu przewidywanego oprysku czyli na
konkretnym polu!.
dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG – PIB w Puławach
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
Wrocław

dr Małgorzata Haliniarz
UP w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii

Inż. Adam Paradowski
IOR-PIB Poznań

polega na tym, że nie posiada
on rejestracji właśnie w jęczmieniu. Miotłę w tej uprawie
można zwalczać przy pomocy
preparatu Axial 100 EC i jego
nowszej formy użytkowej Axial
50 EC. Kolejnym, ale zarazem
ostatnim rozwiązaniem jest
możliwość zastosowania preparatów posiadających w składzie
sam chlorotoluron (Dicurex
Flo 500 SC, Lentipur Flo
500 SC, Tolurex 500 SC). Zawsze jesteśmy zainteresowani
nowościami. Tych niedużo, zarejestrowano nową substancję
miotłobójczą z grupy sulfonylomoczników. Jest to flupyrsulfuron reprezentowany przez
herbicyd Lexus 50 WG.
Nic innego nie pozostaje jak
przystąpić do korekcyjnych
zabiegów wiosennych – lepiej
późno niż wcale.

Kompleksowa ochrona
zbóż w jednym oprysku
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PÓŁMASKA AIR-ACE

Do pyłów i oprysków
tel. 602 610 618
www.diplomat.com.pl

Chęć uzyskania wysokich plonów zbóż przy jak najlepszej ich jakości,
stawia rolników przed koniecznością planowania oprysków.
Kluczowym dylematem jest
odpowiednie dobranie środków do mieszanek, w których
poszczególne składniki nie
traciłyby swoich właściwości i nie hamowały działania
pozostałych.
Większość herbicydów to
produkty działające selektywnie na określoną grupę chwastów: jednoliściennych, bądź
dwuliściennych, a także wyłącznie na określone gatunki
chwastów. Ta sytuacja rodzi
konieczność łącznego stosowania ich różnych rodzajów,
co stanowi nie lada kłopot,
ponieważ zwykle nie mogą być
stosowane w jednym czasie. Ta
sama zasada dotyczy mieszania herbicydów z fungicydami oraz regulatorami wzrostu.

Nie zawsze jest możliwe połączenie wszystkich środków
w jednym oprysku, ponieważ
mogą wchodzić ze sobą w reakcje chemiczne, czego efektem jest brak skuteczności, lub
co gorsze, uszkodzenia roślin.
Postęp badań laboratoryjnych nad środkami ochrony
roślin pozwala na tworzenie
bezpiecznych mieszanek, których składniki mają różne pola
działania, jednak nie należą
one jeszcze do powszechnie
stosowanych. Już sama możliwość połączenia w jednym
oprysku herbicydów na rośliny
jednoliścienne i dwuliścienne
może przynieść duże oszczędności i znane są w tym zakresie
optymalne rozwiązania.
Doskonałym przykładem

herbicydu zwalczającego chwasty dwuliścienne, który można
skutecznie łączyć w jednym
oprysku ze środkami zwalczającymi chwasty jednoliścienne
jest produkowany przez BASF
Biathlon 4D. Do zalet preparatu należy też możliwość stosowania go w jednej mieszaninie
zbiornikowej z fungicydami
i regulatorami wzrostu, co
pozwala szybko reagować na
potrzeby wykonania różnych
zabiegów i dostosować program ochrony do konkretnych warunków na polu. Tego
typu rozwiązania dowodzą, że
można minimalizować koszty
upraw i jednocześnie oszczędzać czas, nie tracąc przy tym
na jakości zabiegów.
Rosnąca presja na efektywne

zarządzanie czasem i kosztami
zmusza rolników do wykorzystania nowych, udoskonalonych programów ochrony
roślin i kwestią czasu jest,
kiedy staną się powszechnie
stosowanymi. Możliwość stosowania różnych środków
ochrony roślin w jednej mieszaninie zbiornikowej może
ułatwić podejmowanie decyzji
bez konieczności utraty wartości plonów.
Musimy jednak pamiętać, że
ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem
bezpieczeństwa. Przed każdym
użyciem należy przeczytać informacje dotyczące produktu
zamieszczone w etykiecie.
Źródło: BASF.
Jolanta Malinowska-Kłos

REKLAMA

Adexar Plus
®

z XEMIUM
Siła, na której mogę polegać
®

...jak na filiżance mocnej kawy
dającej mi siłę na cały dzień
Adexar Plus to:
®

Unikalna mobilność w roślinie
Ochrona nowych przyrostów
Wybitne właściwości interwencyjne oraz nowy standard długości ochrony
Efekty fizjologiczne AgCelence

®

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

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

Warunki atmosferyczne, infekcje patogenów
i żerowanie szkodników są stresogenne dla roślin.
OPTYSIL ®, antystresant
krzemowy o właściwościach
biostymulujących chroni rośliny przed czynnikami stresogennymi, zapewniając ich
jak najlepszy rozwój. Produkt
wpisuje się w Strategię Wspomagania Naturalnej Odporności Roślin, czyli Stress Control
System (SCS).
Rośliny, u których stwierdza
się niedobory tego pierwiastka wykazują objawy zaburzeń
wzrostu, rozwoju i reprodukcji
oraz większą wrażliwość na
substancje toksyczne, patogeny i szkodniki. Udowodniono
istotny wpływ krzemu na regulację pobierania przez rośliny
składników pokarmowych −
wykazano, że reguluje absorbcję fosforu na tyle istotnie, że
przy nawożeniu połową dawki fosforu, rośliny nie wykazują objawów deficytu tego

pierwiastka. Krzem wpływa
korzystnie na równowagę jonową w roślinach oraz zmniejsza
toksyczne działanie nadmiaru
manganu i żelaza. Dzięki temu,
że pierwiastek ten odkładany
jest w ścianach komórkowych,
zwiększa ich sztywność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Grubsze i twardsze
ściany komórkowe stanowią
naturalną barierę dla patogenów, które wykazują mniejszą
wirulencję wobec bogatych
w krzem roślin. Krzem zwiększa odporność na niekorzystne
warunki pogodowo-środowiskowe, m.in. zbyt niską temperaturę i niedostatek wody.
Rośliny traktowane krzemem
wytwarzają większą biomasę.
Dokarmianie preparatem
zawierającym łatwo przyswajalny krzem jest często jedynym sposobem aby zapobiegać

negatywnym skutkom jego niedoboru. W Polsce pierwszym
ogólnodostępnym preparatem
zawierającym aż 200 g krzemu
w postaci SiO2 w litrze jest
OPTYSIL® produkowany przez
firmę INTERMAG.
Jako antystresant korzystnie wpływa na kondycję roślin
poddanych działaniu czynników stresogennych takich jak:
susza, zasolenie gleby, porażenie przez patogeny grzybowe
i szkodniki. Krzem zawarty
w OPTYSILU® wzmacnia ściany komórkowe i zwiększa odporność roślin na uszkodzenia
mechaniczne (np. uszkodzenia owoców podczas zbioru i transportu, wyleganie).
W korzeniach, warstwa mechaniczna zawierająca krzem,
utrudnia ich porażenie przez
niektóre patogeny glebowe.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Lekarstwo na suszę

Skąpe opady śniegu i deszczu zimą mogą
skutkować suszą.
Trzeba pamiętać, że już jesienią w niektórych regionach
niewystarczająca ilość opadów
utrudniła wschody. Jeżeli obecne warunki pogodowe (niedostateczne opady, duże różnice
temperatur pomiędzy dniem
a nocą, a także silne wiatry)
utrzymają się dłużej, będzie
to stanowiło istotną przeszkodę dla szybkiego wznowienia
wzrostu i rozwoju roślin po
zimie, a także potencjalnie dla
ich późniejszego plonowania.
Potrzebujemy zatem narzędzia, które pozwoli roślinom
lepiej znieść aktualne trudne
warunki, a po ich ustąpieniu
szybciej zregenerować się.
Takim produktem jest Asahi
SL – znany od wielu lat, zawsze skuteczny biostymulator
wzrostu i plonowania roślin.
W badaniach naukowych prowadzonych w Samodzielnym
Zakładzie Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa SGGW pod
kierunkiem prof. Heleny Gawrońskiej wykazano, że Asahi
SL może łagodzić skutki stresu,
w tym stresu suszy.
W wyniku badań prowadzonych na rzodkiewniku pospolitym (Arabidopsis thaliana)
– roślinie modelowej, blisko

spokrewnionej z rzepakiem
– stwierdzono, że traktowane Asahi SL rośliny, poddane
stresowi suszy:
wytwarzają mniej ABA
(kwasu abscysynowego) – hormonu roślinnego towarzyszącego procesowi starzenia się
tkanek i syntetyzowanego
w dużych ilościach w reakcji
na stres. Rośliny opryskane
Asahi SL wytworzyły mniej
ABA w porównaniu z roślinami rosnącymi w tych samych
warunkach (gleba 40% maksymalnej pojemności wodnej),
ale nie traktowanymi Asahi SL;
wytwarzają więcej proliny
– aminokwasu odgrywającego kluczową rolę w procesach
osmoregulacji, ale także stabilizującego strukturę białek
i neutralizującego toksycznie
działający amoniak, powstający w warunkach stresu wodnego. Prolina odgrywa również
niezwykle ważną rolę w przywróceniu do stanu normalnego
procesów metabolicznych po
zakończeniu warunków stresowych – stanowi m.in. łatwy
do wykorzystania substrat do
syntezy innych aminokwasów;
efekt y w n iej prowadzą gospodarkę wodną

– pobierają więcej wody niż
rośliny nietraktowane Asahi
SL i nawet rosnąc w warunkach 30 i 20% maksymalnej
pojemności wodnej, zawierają
więcej wody w tkankach;
aktywniej fotosyntetyzują
w porównaniu z roślinami rosnącymi w warunkach tego
samego deficytu wodnego
– udowodniony pozytywny
wpływ na maksymalną wydajność kwantową fotosystemu II.
W efekcie – w porównaniu
z roślinami kontrolnymi (nietraktowanymi) – wywarzają
większą biomasę (mierzoną
masą zarówno części wegetatywnych, jak i generatywnych)
w warunkach tego samego deficytu wodnego. Warto również zauważyć, że ochronna
funkcja Asahi SL przejawia się
też tym, że wraz z postępującą suszą spadek produkcji
biomasy jest mniej gwałtowny w porównaniu do roślin
kontrolnych.
Warto te obserwacje poczynione w laboratorium wykorzystać w praktyce, dzięki temu
ograniczymy wpływ suszy na
nasze uprawy i zapewnimy im
lepszy start, gdy skończą się
warunki stresowe.

Precyzyjny siew kukurydzy
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Kukurydzę cechuje duża wrażliwość na nierównomierne rozmieszczenie roślin.
Brak jednakowych warunków do rozwoju, skutkuje mniej wyrównanym ich
plonowaniem. Dlatego siew
kukurydzy jest jednym z ważniejszych zabiegów w procesie produkcyjnym i powinien
być wykonywany siewnikami
punktowymi.

Obsada
i głębokość siewu
Podstawowymi parametrami, które należy spełnić
podczas siewu kukurydzy jest
uzyskanie wymaganej obsady
roślin oraz zachowanie jednakowej głębokości siewu dla
danych warunków polowych.
Utrzymanie jednakowej głębokości podczas siewu (obok
uprawy na głębokość siewu)
będzie też wpływało na równomierność wschodów.
O optymalnej obsadzie roślin kukurydzy na jednostce
powierzchni decyduje szereg
czynników, do których zaliczamy: kierunek użytkowania,
wczesność odmian i warunki
siedliskowe. Większą gęstość
stosuje się przy uprawie na
kiszonkę – około 100 tys. roślin/ha. Uprawa na ziarno czy
CCM oraz na stanowiskach
słabych (mniej żyznych i niewystarczającym zaopatrzeniu
w wodę) wymaga mniejszego
zagęszczenia łanu odpowiednio około 80 i 60-70 tys. roślin/ha. Należy podkreślić, że
każdą odmianę charakteryzuje
optymalna gęstość, ustalona
doświadczalnie i podawana
przez firmę nasienną lub jednostkę badawczą. Nadmierne
zagęszczenie powoduje szybsze wyczerpanie zapasów
wody, co przekłada się na
zwiększenie liczby drobnych
i źle zaziarnionych kolb. Przy
uprawie odmian wczesnych,
odmian o delikatnych pędach
i mniejszych wysokościach
oraz w dobrych warunkach
glebowo-wodnych nasiona można wysiewać nieco
gęściej. Natomiast rzadziej
warto siać odmiany późne,

odmiany bardzo wysokie,
obficie ulistnione oraz w warunkach niedoboru wody i na
glebach słabszych.
Szerokość międzyrzędzi
niezależnie od kierunku użytkowania kukurydzy wynosi
75 cm, co jest bezpośrednio
związane z konstrukcją rzędowych adapterów zbierających, w które są wyposażone
maszyny do zbioru. Tym niemniej w użytkowaniu kiszonkowym, kukurydza może być
również uprawiana przy szerokości międzyrzędzi 67,5 cm
(w praktyce spotka się też
70 cm i 60 cm). Na takie szerokości międzyrzędzi mogą
być rozstawione sekcje w siewnikach punktowych. W niektórych maszynach istnieje
możliwość zamontowania na
ramie siewnika większej liczby
sekcji i wykonania siewu przy
szerokościach międzyrzędzi
nawet od 37,5 cm. Jednak w takich przypadkach, do zbioru
powinny być wykorzystywane maszyny z adapterami bezrzędowymi. Podjęcie decyzji
o zmniejszeniu szerokości
międzyrzędzi powinno być
też skonsultowane z przedstawicielem firmy nasiennej,
ponieważ niektóre mieszańce
kukurydzy mogą niekorzystnie reagować na zmniejszenie
szerokości międzyrzędzi.
Głębokość siewu będzie
zależała od stanowiska oraz
terminu siewu. Płytsze siewy
wykonuje się na glebach zwięzłych i wilgotnych. Natomiast
na glebach słabszych i przesuszonych oraz w miarę opóźniania terminu, głębokość należy
stopniowo zwiększać (tab. 1)

Siewniki pneumatyczne
i mechaniczne
W praktyce rolniczej do
siewu kukurydzy najczęściej
są wykorzystywane siewniki punktowe pneumatyczne,
których zaletą jest niewrażliwość na kształt i wielkość
nasion. Rzadziej użytkowane są natomiast mechaniczne

siewniki punktowe, pomimo że
są tańsze oraz charakteryzują
się prostszą konstrukcją i obsługą. Warto w tym momencie
zaznaczyć, że z powodzeniem
mogą je wykorzystywać producenci uprawiający kukurydzę
na mniejszych powierzchniach.
Użytkując siewnik mechaniczny należy pamiętać, aby zakupić partię nasion o jednakowej
masie jednego tysiąca (MTZ).
Pozwoli to bez problemu dobrać tarczę o wielkości łyżeczek
dostosowanej do zakupionego
materiału siewnego i uniknąć
podczas siewu przepustów lub
podwójnego wysiewu nasion.
Krajowym producentem siewnika mechanicznego o symbolu S-100 jest Fabryka Maszyn
Rolniczych Sp. z o.o. MEPROZET z Międzyrzeca Podlaskiego. Maszyna jest wyposażona
w dwa rodzaje tarcz (do nasion
mniejszych i dużych), które są
dostosowane do zróżnicowanej
wielkości nasion kukurydzy.
Tarcza wybierająca nasiona
z komory ma na końcach ramion umieszczone łyżeczki,
które napełniają się pojedynczymi ziarnami. Następnie nasiona poprzez otwór w górnej
części przegrody przekazywane
są do tarczy z łopatkami, która
przenosi i wyrzuca nasiona do
bruzdy. Producent zaleca siew
tym siewnikiem z prędkością
do 6 km/h. Siewnik dodatkowo
może być wyposażony w aplikator do rzędowego wysiewu
nawozu mineralnego (nawożenia startowego).

Prędkość siewu
Prędkość robocza podczas
siewu punktowego, ograniczona jest jakością pracy wynikającą z technicznych możliwości
siewników. Dlatego dla większości maszyn, powinno się
przestrzegać następujących
zaleceń:
• przy odległości między nasionami w rzędzie od 10 do
12 cm najkorzystniejsza
prędkość robocza wynosi
5 – 6 km/h

Tabela 1. Głębokość siewu nasion kukurydzy
Warunki siewu
Gleby lżejsze, szybko przesuszające się, późniejszy termin siewu

Głębokość siewu [cm]
Uprawa na kiszonkę

Uprawa w technologii ziarnowej

5 – 7 (9-10)*

6–8

Gleby cięższe, zwięzłe, skłonne do
tworzenia skorupy, wilgotne,
4–5
zimne, wcześniejszy termin siewu
* warunki posuszne, opóźniony siew, uprawa w plonie wtórym.

5-6

• przy odległości między nasionami w rzędzie od 15 do
17 cm najkorzystniejsza
prędkość robocza wynosi
7 – 8 km/h
Możemy zatem przyjąć, że
przy uprawie kukurydzy przy
szerokości międzyrzędzi 75 cm
prędkość robocza podczas siewu w [km/h] = 0,5 × odległość
między nasionami w rzędzie.
W przypadku uprawy kukurydzy przy innych szerokościach
międzyrzędzi należy przestrzegać zaleceń producenta
maszyny lub nie przekraczać
prędkości roboczej agregatu
siewnego powyżej 8 km/h.
Niektóre typy nowoczesnych siewników mogą
pracować z większymi
prędkościami - do 15 km/h.
Taką możliwość uzyskały
konstrukcje siewników po
wprowadzeniu specjalnej
rolki wychwytującej nasiona. Umieszczona w sekcji
wysiewającej rolka, zamyka
boczne ściany bruzdy i dociska nasiona do gleby. Tym samym, wysiewane nasiona nie
REKLAMA
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mają możliwości toczenia się
w bruździe przy prędkościach
roboczych dochodzących do
15 km/h. Zatem dopuszczalna
prędkość robocza, przy której
zachowane zostają wymagania agrotechniczne w zakresie
jakości wysiewu, uzależniona
jest od konstrukcji siewnika.
Na rynku krajowym, użytkowane są siewniki punktowe
o różnej konstrukcji, dlatego
najbezpieczniej jest nie przekraczać górnego poziomu
prędkości zalecanych przez
producentów. Praca z większymi prędkościami będzie

Dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
skutkowała nierównomiernym
rozłożeniem nasion w rzędzie.
Pogorszeniu ulegnie również
jakość pojedynkowania nasion - nastąpi wzrost przepustów i wysiewów podwójnych.
Pogorszyć się może także,
utrzymywanie jednakowej
głębokości siewu.

Nowości w odmianach ziemniaka
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Obecnie w KR znajduje się 114 odmian ziemniaka (stan na 4.02.2015), w tym 64 odmiany krajowe.
W grupie odmian jadalnych
jest 15 odmian bardzo
wczesnych, 26 wczesnych,
36 średniowczesnych, 10 średniopóźnych i 1 późna. Cechy
wyróżniające odmiany jadalne
przeznaczone do bezpośredniej
konsumpcji to: smakowitość,
typ konsumpcyjny (A – sałatkowy, B – ogólnoużytkowy,
C – mączysty), kształt bulw,
głębokość oczek, gładkość
skórki, barwa miąższu.
W grupie odmian przydatnych
do produkcji skrobi jest jedna odmiana wczesna, 12 średniowczesnych, 3 średniopóźne
i 10 późnych. Największym
wyróżnikiem odmian skrobiowych jest duży plon skrobi przy dużej jej koncentracji
w bulwach. Wśród jadalnych
odmian krajowych 5 wykazuje przydatność do produkcji
chipsów (Justa, Etiuda, Etola,
Gracja, Legenda) oraz 3 do
produkcji frytek (Finezja,
Gawin, Hubal). Natomiast
w grupie jadalnych odmian
zagranicznych 8 odmian
jest polecanych głównie do
REKLAMA

przetwórstwa na chipsy (Augusta, Courlan, Courage,
Fianna, Fresco, Honorata,
Lady Claire, Lavinia, Marlen, VR808) i 8 głównie na
frytki (Agnes, Amora, Asterix,
Innovator, Jurata, Raja, Victoria). Większość zagranicznych odmian ziemniaka
zarejestrowano głównie ze
względu na ich dużą przydatność do przetwórstwa. Krajowe
odmiany cechują się wyższą
opornością na większość
agrofagów. Z kolei zagraniczne
wykazują nieznaczną przewagę w smakowitości oraz
w wyrównaniu kształtu bulw.
W grupie odmian jadalnych
bardzo wczesnych najbardziej
popularne w Polsce są: Lord,
Denar; wczesnych: Vineta,
Owacja; średniowczesnych:
Satina, Tajfun; średniopóźna: Jelly. Odmiany, które
najczęściej są wykorzystywane w przetwórstwie na
frytki to: Innovator oraz
Zorba (CCA), natomiast
w produkcji czipsów: Lady
Rosetta i Saturna (obydwie

CCA).W przemyśle skrobiowym najpopularniejsze są:
Hinga, Skawa oraz Kuras.
W 2014 roku urzędowej
kwalifikacji polowej poddanych było 198 oryginalnych
odmian ziemniaka (w tym
109 z CCA), na powierzchni
5029 ha. Dla 24 odmian z KR
nie prowadzono urzędowej
kwalifikacji plantacji nasiennych. W przypadku 18 odmian,
wpisanych do KR, których
powierzchnia plantacji nasiennych nie przekroczyła 3 ha.
Wynika stąd, że w przypadku zwłaszcza wielu krajowych
odmian, dostępność sadzeniaków dla plantatorów jest
znikoma. Natomiast o rzeczywistej dostępności odmian
w praktyce decyduje wielkość
urzędowo kwalifikowanej
powierzchni nasiennej import
sadzeniaków oraz działania
marketingowe podejmowane
przez właścicieli odmian.
IMPRESJA – bardzo wczesna
odmiana krajowa wyhodowana prze HZ Zamarte. Jadalna w typie konsumpcyjnym

sa łat kow y m do sa łatkowo-ogólnoużytkowego
o dość dobrym smaku. Cechuje
się dużymi, okrągłoowalnymi,
o regularnym kształcie bulwami, bardzo płytkich oczkach,
żółtej skórce i jasno żółtej barwie miąższu. Bulwy surowe
jak i po ugotowaniu praktycznie nie ciemnieją. Analizując
tempo gromadzenia plonu jak
i plon ogólny i handlowy po
zakończeniu wegetacji stwierdza się, ze jest to odmiana
nieco plenniejsza od Denara
natomiast nieco słabsza od
Lorda. Odporna na mątwika
ziemniaczanego. Dość podatna
na wirus Y. Bardzo podatna na
porażenie zarazą ziemniaka.
Jest przydatna do uprawy na
terenie całego kraju.
RIVIERA – bardzo wczesna
odmiana holenderska, której
pełnomocnikiem hodowcy
jest Agrico Polska. Jadalna,
w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego,
o przeciętnym smaku po zakończeniu wegetacji. Cechuje się dużymi, o regularnym
kształcie bulwami. Są okrągłe
o płytkich oczkach, żółtej
skórce i jasno żółtej barwie
miąższu. Bulwy surowe i po
ugotowaniu nie ciemnieją. Na
podstawie kilkuletnich badań,

w różnych częściach kraju,
można powiedzieć, że jest
to kreacja o bardzo szybkim
tempie gromadzenia plonu.
Dlatego też, jest polecana szczególnie do uprawy na bardzo
wczesny zbiór, natomiast po
zakończeniu wegetacji plon
dość duży. Odporna na mątwika ziemniaczanego. Wysoko
odporna na wirus Y. Natomiast
bardzo podatna na porażenie
zarazą ziemniaka.
MAGNOLIA – wczesna
odmiana krajowa wyhodowana przez PMHZ w Strzekęcinie.
Jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do
lekko mączystego o dobrym
smaku. Charakteryzuje się
okrągłoowalymi, dużymi do
bardzo dużych bulwami o regularnym kształcie i płytkich
oczkach. Skórka jasno beżowa
a miąższ koloru jasno żółtego.
Bulwy, zarówno surowe jak
i gotowane nie wykazują
zdolności do ciemnienia.
Plenna, o dużym udziale
frakcji handlowej w plonie.
Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Kreacja
średnio odporna na wirus Y
i liściozwoju, dość podatna na
porażenie zarazą ziemniaka.
Jest przydatna do uprawy na
terenie całego kraju.

MIESZKO – średniowczesna, rodzima odmiana skrobiowa, której hodowcą jest PMHZ
w Strzekęcinie. Jej skrobiowość
wynosi średnio 20,0%. Jest
plenna, o średnich do dużych,
okrągłoowalnych bulwach.
Skórka koloru żółtego natomiast miąższ jasno żółty.
Kreacja cechuje się wysoką
odpornością na wirus Y i dość
dobrą odpornością na porażenie zarazą ziemniaka. Zalecana
do uprawy na terenie całego
kraju, a zwłaszcza w rejonach
o dużym zagrożeniu wirusami.
WIDAWA - średniowczesna
krajowa odmiana skrobiowa,
której wyhodowana prze HZ
Zamarte. Średnia skrobiowość
w okresie badań rejestrowych
wyniosła 19,6%. Jest plenna.
Cechuje się dużymi, okrągłymi
bulwami. Skórka koloru
żółtego natomiast miąższ
kremowy. Kreacja cechuje się
wysoką odpornością na wirus
Y i dość dobrą odpornością na
porażenie zarazą ziemniaka.
Zalecana do uprawy na terenie
całego kraju, a zwłaszcza w rejonach o dużym zagrożeniu
wirusami.
Tomasz Lenartowicz
COBORU w Słupi Wielkiej
Elżbieta Radzka
UPH w Siedlcach

Soja – rośliną przyszłości w Polsce
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Soja to doskonały „łamacz” płodozmianów zbożowo-rzepakowych.
Ponad 40 lat temu mało
kto wierzył, że w Polsce na
taką skalę jak obecnie będzie
możliwa uprawa kukurydzy.
Ocieplanie się klimatu, postęp
w hodowli i w agrotechnice
kukurydzy spowodowały,
że roślina ta stała się jedną
z ważniejszych w naszym
kraju. Podobna sytuacja ma
miejsce w przypadku soi.
Z punktu widzenia agronomicznego soja jako roślina
strączkowa jest bardzo pożądana w zmianowaniu ze względu
na korzystne oddziaływanie
na glebę, a zwłaszcza w sytuacji dominacji zbóż. Będąc
rośliną przerywającą częste następstwo zbóż odgrywa ona
bardzo dużą rolę w ograniczaniu chorób, głównie podsuszkowych zbóż, kiły kapusty
na rzepaku oraz szkodników
roślin zbożowych. Mocny,
palowy i dobrze rozwinięty

system korzeniowy tej rośliny
ma zdolność pobierania wody
i składników pokarmowych
z głębszych warstw gleby, niedostępnych dla innych roślin.
Soja wykazuje w ten sposób
działanie fitomelioracyjne
poprzez poprawę właściwości fizycznych gleby. Roślina
ta poprawia też właściwości
chemiczne gleb, gdyż dzięki
symbiozie z bakteriami brodawkowymi korzysta z azotu
atmosferycznego i gromadzi
w glebie ten składnik w ilości 50-70 kg/ha, co pozwala
znacznie ograniczyć nawożenie azotem. Z uwagi na dużą
wrażliwość bakterii brodawkowych na mineralne nawożenie
azotowe najwłaściwiej jest nie
stosować takiego nawożenia,
a dodatkowe zapotrzebowanie
roślin na azot należy uzupełniać nawozami organicznymi.
Bardzo istotnym czynnikiem

mającym wpływ na koszt uprawy soi jest brak potrzeby inwestowania w specjalistyczne
maszyny. Zasiewy wykonuje
się najczęściej siewnikiem
zbożowym lub buraczanym,
a zbiór kombajnem zbożowym.
Upowszechnianie uprawy
soi powinno się ograniczać do
rejonów południowej i centralnej Polski ze względu na
sprzyjające tam wymagania
termiczne dla jej uprawy.
W północnej i północno-wschodniej części kraju soja
może być częściej uszkadzana przez przymrozki. Nasiona
soi dobrze kiełkują gdy temperatura gleby osiąga około
10 stopni. W warunkach naszego kraju najlepiej dobierać do
siewu odmiany, które potrzebują w okresie wegetacji sumy
temperatur na poziomie około
2200°C, a okres ich wegetacji
nie przekracza 130-140 dni.

Roślina ta wymaga gleb żyznych będących w wysokiej
kulturze, a do dobrej żyzności
można doprowadzić gleby nawet IV klasy. Soja nie lubi gleb
kwaśnych, a najlepszy dla niej
jest odczyn obojętny o 6-7 pH.
Dobrym przedplonem dla soi
są zboża, kukurydza, ale nie
rzepak z uwagi na pozostałości
dużych ilości azotu w glebie.
W takim przypadku składnik
ten może rozleniwiać bakterie
brodawkowe, które nie będą
gromadzić azotu w glebie z powietrza. Soja natomiast zostawia bardzo dobre stanowisko
pod pszenicę ozimą.
Pod uprawę soi zaleca się jesienny, orkowy system uprawy,
ponieważ roślina ta wymaga
dobrego rozluźnienia gleby.
Uprawki wiosenne należy maksymalnie ograniczyć i wykonywać z dużą starannością,
aby nie przesuszać wierzchniej

W doświadczeniach prowadzone były następujące warianty herbicydowe:
Lp.
1

Herbicydy

Dawka na 1 ha

Termin zabiegu

Linurex 500 SC

2l/ha

A

2

Linurex 500 SC + Dual Gold 960 EC

2l/ha+1l/ha

A

3

Command 480 EC +Successor T 550 SE

0,15l/ha+4l/ha

A

4

Pendigan 330 EC

3l/ha

A

5

Basagran 480 SL

2l/ha

B

6

Successor T 550 SE

4l/ha

A

7

Plaaten 41,5 WG

2kg/ha

A

8

Mistral 70 WG

0,75kg/ha

A

9

Basagran 480 SL

2l/ha

B

10

Focus Ultra 100 EC

3l/ha

C

11

Refine 75 WG

10gr/ha

B

12

Fusilade Forte 150 EC

0,5l/ha

C

A - zabieg przed wschodami soi (1-3 dni po siewie)
B- po wschodach soi w fazie 2-3 trójlistków
C- w fazie 4-5liści chwastów jednoliściennych

warstwy roli. Pierwszą czynnością na wiosnę powinien
być wysiew nawozów zawierających podstawowe składniki tj. fosfor i potas w ilości
odpowiednio: około 70 kg/ha
i 100-120 kg/ha. W przypadku azotu w doświadczeniach
stosowane były dawki tego
składnika przedsiewnie w ilości 30 kg/ha oraz przed kwitnieniem dawkę tę powtórzono.
Nie określono jednoznacznie
znaczenia dla soi mineralnego
nawożenia azotowego. Można wykonywać też nawożenie
dolistne tj. pierwszy zabieg
w fazie 2-3 trójlistka stosując
nawóz zawierający 2,5 kg/ha
siarczanu magnezu oraz mikroelementy: Bor, Mangan,
Molibden, Miedź i Cynk.
Drugi zabieg przeprowadza się
przed kwitnieniem z wykorzystaniem nawozu o podobnym
składzie. Warto również stosować w czasie wegetacji w fazie
kilku trójlistków stymulator
wzrostu jak np. Protifert.
Staranność przeprowadzenia uprawy przedsiewnej
tj.spulchnienie roli do głębokości 6-8 cm i idealne wyrównanie pola ma też duży wpływ
na ograniczenie strat strąków
przy zbiorze, które są bardzo
nisko osadzone na łodygach.
Termin siewu soi przypada na
około 5 maja. Dopuszcza się
siew także w terminie późniejszym tj.15-20 maja. Wcześniejszy siew wpływa korzystnie na
wyższe osadzenie dolnych strąków. Soja nie lubi głębokiego
siewu. Jego optymalna głębokość wynosi 3-4 cm. Najkorzystniej jest wysiewać nasiona
w rzędy o rozstawie 15-25 cm.
Bardzo ważną czynnością jest
zaprawianie materiału siewnego zarówno zaprawami

fungicydowymi np. preparatem Funaben jak i bakteriami brodawkowymi gatunku
Bradyrhyzobium japonicum.
Zaprawianie tymi bakteriami jest niesłychanie istotne.
Udowodniono, że zabieg ten
powoduje 30% wzrost plonowania. Zaprawianie powinno
się odbyć tuż przed siewem,
i podczas jego wykonywania
należy unikać nasłonecznienia.
Można kupić ziarno siewne
zaprawione jak np. w przypadku nasion firmy Saatbau
Polska Sp. z o.o. nasiona te są
zaprawiane metodą inokulacji
w systemie fix-fertig.
Ilość wysiewu w zależności
od porcjowania wynosi około
4,5 jedn./ha lub w granicach
130-150 kg/ha. Jak dotąd soja
nie wymaga po siewie zabiegów ochrony przed chorobami i szkodnikami, ponieważ
nie ma znaczących chorób
i szkodników. Natomiast wymaga zabezpieczenia plantacji
przed chwastami. Aktualnie do
zwalczania chwastów zarejestrowany jest tylko herbicyd
Sencor Liquid w ilości 0,55l/ha
bezpośrednio po siewie. Wielu
rolników stosowało również
Afalon Dyspersyjny w połączeniu z Dual Gold 960 EC
tuż po siewie.
Soję zbiera się doskonale kombajnem zbożowym z zamontowanym stołem do rzepaku. Zespół
młócący należy ustawić podobnie jak do zbioru rzepaku, obroty
bębna młócącego powinny być
zmniejszone do 500 - 600 obrotów/min. Nasiona soi podczas
zbioru mogą mieć wilgotność
w zależności od warunków pogodowych od 13 do 16%. Przechowuje się je bezpiecznie przy
wilgotności do 14%.
Dr inż. Tadeusz Solarski
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Maksymalne
korzyści
z gnojowicy

Gnojowica bydlęca i świńska
nieco różnią się od siebie.

REKLAMA

Skład i wartość nawozowa zależą od gatunku zwierząt, technologii ich karmienia i pojenia.
O ile potas jest dostępny praktycznie natychmiast po wylewie
gnojowicy na glebę, to z azotem, a głównie z fosforem już
tak łatwo nie jest. Aby fosfor
i ogromna część azotu mogły
być dostępne dla roślin jako
składniki pokarmowe, muszą
ulec procesowi mineralizacji.
To od aktywności mikroflory
glebowej zależy stopień wykorzystania gnojowicy jako nawozu. Obok mineralizacji musimy
uwzględnić czas – chcemy bowiem aby składniki uwalniały
się stopniowo wraz z przebiegiem
wegetacji. Aby ten rozwój mikroflory był jak najintensywniejszy, należy dostarczyć im
jeszcze składników pokarmowych i budulcowych. Taka idea
przyświecała badaczom, którzy
stworzyli specjalny dodatek do
gnojowicy o nazwie Slurry Activ.
Jest to nowe rozwiązanie (narzędzie), które powoduje szybsze
i dłuższe uwalnianie większych
ilości składników pokarmowych
z gnojowicy, przede wszystkim
azotu. Dodatek ten, zawiera
w swoim składzie specjalnie
dobrane składniki odżywcze
(10% N, 5% K, 3% NaO, 0,2% B,
0,1% Cu, 0,1% Zn) oraz kompleks Min’UP, będący koloidalną
mieszaniną składników organicznych i stymulatorów mikroorganizmów glebowych. Produkt
ten przyśpiesza mineralizację
gnojowicy i stymuluje pobieranie
składników odżywczych przez
rośliny. W znaczącym stopniu
zwiększa on aktywność hydrolityczną gleby (53% 5 dni po
aplikacji, 21% 40 dni po aplikacji) oraz mineralizację azotu (39% 28 dni po inkubacji,
38% 56 dni po inkubacji).
Gnojownicę jako nawóz

organiczny stosuje się głównie
przed rozpoczęciem wegetacji
roślin. Ważne jest, aby duże
dawki gnojowicy (zwłaszcza
na glebach lekkich) nie poprzedzały bezpośrednio wysiewu
roślin, ponieważ wydzielający
się z gnojowicy amoniak może
uszkodzić, a nawet zniszczyć,
system korzeniowy wschodzącej rośliny. Zakłada się przy
tym, iż składniki pokarmowe
i substancje organiczne zawarte
w gnojowicy powinny przyczynić się do zwiększenia żyzności
gleby i podniesienia plonów,
bez zagrożenia zanieczyszczeniem związkami biogennymi
środowiska wód gruntowych.
Stosowanie gnojowicy w sposób niekontrolowany stanowi
zagrożenie dla środowiska naturalnego. Przepisy prawne Unii
Europejskiej zezwalają na zastosowanie nawozów naturalnych
(gnojowicy, gnojówki, obornika) w ilości nie przekraczającej 170 kg azotu (N) w czystym
składniku na 1 hektar użytków
rolnych. Wymagania stawiane
budowlom rolniczym służącym
do magazynowania obornika,
gnojowicy i gnojówki podaje
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku
o nawozach i nawożeniu.
W przypadku stosowania gnojowicy przez wiele lat w dawkach
przekraczających potrzeby pokarmowe roślin, mogą ujawnić
się symptomy zmęczenia gleby
objawiające się obniżonym plonowaniem roślin.
Warto jednak uwzględnić
gnojowicę w programie nawożenia upraw w gospodarstwie,
jako element uzupełniający
odżywianie roślin uprawnych.
Dodatek Slurry Active zwiększa
dostępność azotu i fosforu z gnojowicy, co pozwala ograniczyć
zakupy nawozów mineralnych.
Aleksander Gruszko
Maciej Sroczyński

Tabela 1.
Rodzaj
gnojowicy

Dopływ
% zawartości w
Świerzej masie Dawka składnika w dawce
w t/ha
N P2O5 K2O
N P2O5 K2O

Bydlęca gęsta 0,36 0,20 0,40

47

169

94

189

Bydlęca średnia 0,25 0,12 0,24

68

170

82

163

Świńska gęsta 0,56 0,44 0,28

30

168

134

85

Świńska średnia 0,49 0,25 0,32

34

166

87

111

Świńska rzadka 0,34 0,15 0,30
Źródło: IUNG

49

167

73

146

Agromix otwarty dla wszystkich
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Już po raz piąty, firma Agromix zorganizowała Dzień Otwarty.
Każdy, kto tylko miał ochotę, mógł 13 marca 2015 roku
odwiedzić i zwiedzić siedzibę
Agromixu. Rolników chętnych
i ciekawych nowości maszynowych nie brakowało i to bez
względu na wiek, aczkolwiek
zauważalna była przewaga
młodych. Nie zabrakło również najmłodszych miłośników
mechanizacji. Do Rojęczyna
przybyła też młodzież ze
szkół rolniczych a także dzieci z przedszkoli w Jabłonnie
i Kaczkowie.
Z tak dużego zainteresowanie młodzieży Dniem Otwartym w Agromixie cieszył się
prezes firmy, Józef Dworakowski. Potwierdzają to jego słowa,
-„Dzisiaj młodzi rolnicy chcą
mieć przede wszystkim sprzęt
rolniczy z elektroniką. I raczej
bez tego nie widzę przyszłości
postępu w rolnictwie. Bez takiego nowoczesnego sprzętu
nie pozyskamy młodych ludzi
na wieś. My, „wcześniejsze” już
pokolenie, ustępujemy pola
a nasze miejsce muszą zająć
młodzi. My wychowaliśmy się
REKLAMA

w innych warunkach i w innych pracowaliśmy. Dzisiaj
młody rolnik jest wykształcony, chce mieć czas na rozrywkę i wypoczynek. Nie chce
tak ciężko pracować, dlatego
chętnie inwestuje w sprzęt,
który zastąpi go w ciężkich
pracach, ułatwi je i wykona
to szybciej”.
Firma Agromix, działa na
polskim rynku rolniczym już
25 lat i ma szeroki asortyment
sprzętu rolniczego do zaoferowania łącznie z serwisem
i usługami prac polowych.Jest
przedstawicielem znanych i cenionych na rynku rolniczym
producentów maszyn, jak:
KRONE, TRIOLIET, AMAZONE, KUBOTA, MANITOU,
TECNOMA. Zwiedzający mieli okazję dokładnie obejrzeć,
maszyny tych producentów,
między innymi, traktory,kombajny, prasy, kosiarki przetrzącacze, siewniki, sieczkarnie,
rozsiewacze nawozów, ładowarki teleskopowe, opryskiwacze. Natomiast atrakcją
dodatkową w tym dniu była

prezentacja samochodów marki Śkoda, Ford i Volgswagen.
Wizyta w Agromiksie, to
nie tylko pokazy. Przez cały
czas trwania imprezy czynne
były stoiska serwisowe. Można było skorzystać z promocji
na wszystkie maszyny i części
zamienne a także na miejscu
„od ręki” załatwić wszelkie
formalności związane z zakupemłącznie z kredytem.
Maszyny nie były jedynym
obiektem zaspokojenia ciekawość zwiedzających. Organizatorzy spotkania zadbali
o zaspokojenie różnorakich
gustów swoich gości. Szczególną radością i ogromnym
zainteresowaniem cieszyło się
spotkanie z żużlowcami Unii
Leszno. Sympatycy tej dyscypliny sportu mieli możliwość
bezpośredniej rozmowy ze
swoimi idolami, na pamiątke
wziąć autograf i zrobić zdjęcie.
Cały dzień wypełniony został atrakcjami. Można było,
między innymi, przetestować
swoją sprawność, biorąc udział
w konkursie układania palet.

Dzieci, które też licznie przybyły nie pozostawiono samym
sobie. Najmłodszym gościom
zorganizowano różne gry

i zabawy. Natomiast wszyscy
uczestnicy spotkania w Agromixie z przyjemnością słuchali koncertu zaproszonego

zespołu muzycznego Venus,
„pieszcząc” podniebienie smakowitymi gorącymi posiłkami.
Jolanta Malinowska-Kłos
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Mity na temat
warzyw i owoców
Warto znać zasady zdrowego
odżywiania.
Czy w cytrusach znajdziemy
najwięcej witaminy C? Czy ziemniaki są tuczące? Czy połączenie
pomidora z ogórkiem wyjdzie
nam na zdrowie?
Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy
spożywać dziennie przynajmniej
400 gram owoców i warzyw.
Jednak nie bez znaczenia jest
to, w jakim będą zestawie oraz
w jakiej formie. Mity dotyczące
tych przekąsek mogą nas wprowadzać w błąd.
Mit 1. Kartofle tuczą
Ziemniaki są nie tylko niedoceniane, ale również niesłusznie
przypisuje się im kaloryczność.
Średniej wielkości warzywo to
zaledwie 90 kalorii. Dopiero
podsmażane lub polane sosem
stają się tuczące. Warzywa te są
wartościowym składnikiem diety,
bo zawierają znaczne ilości witaminy C, potasu oraz wapnia.
Dlatego w naszym menu powinny znaleźć się przynajmniej raz
w tygodniu, ale im są „starsze”
tym bardziej ubogie w cenne dla
nas wartości.
Mit 2. Zgrany duet
W sałatkach czy na kanapkach
pomidor niemal zawsze pojawia
się w towarzystwie ogórka.. Jednak ta para to chyba jeden z największych odżywczych mitów.
Okazuje się bowiem, że ogórek
zabija całą witaminę C zawartą
w czerwonym warzywie. Odpowiedzialny jest za to enzym o nazwie askorbinaza. Wystarczy już
jedna łyżeczka soku z ogórka, aby
usunąć witaminę C znajdującą
się nawet w 3 litrach soku z pomidorów. Dlatego lepiej używać
ogórków konserwowych lub kiszonych. Z kolei pomidory czasami
warto zamienić na ich przetworzone odpowiedniki. Soki bądź
koncentraty posiadają znaczne
ilości likopenów, które usuwają

wolne rodniki i chronią organizm
przed licznymi chorobami.
Mit 3. C jak cytryna
Ani cytryna, ani inne cytrusy nie są najbardziej bogate
w witaminę C. Pod względem
zawartości tego składnika bezkonkurencyjne są: czarna porzeczka oraz czerwona papryka.
Mit 4. Surowe
kontra gotowane
Czy świeże zawsze oznacza lepsze? Okazuje się, że nie. Podczas
gotowania marchwi i pomidorów
uwalniają się karotenoidy oraz likopen, które blokują rozwój komórek
rakowych w organizmie. Konsumpcja dużej ilości surowych jarzyn
przysparza naszemu żołądkowi
problemów trawiennych. Dlatego
takie warzywa jak kalafior, brokuły czy kapusta lepiej spożywać po
wcześniejszej obróbce termicznej.
Gotowanie jest zabiegiem niekorzystnym wyłącznie wtedy, kiedy
trwa zbyt długo. Niesprzyjające
jest również kilkukrotne podgrzewanie posiłków. Rozwiązaniem rekomendowanym przez dietetyków
jest gotowanie na parze.
Mit 5. Jedz bez limitów
Z przykrością musimy obalić
pogląd mówiący, iż owoce możemy jeść bez ograniczeń. Zawierają one cukry proste, zwane
fruktozą, sprzyjające odkładaniu
tłuszczu. Osobom, które liczą
kalorie poleca się wybieranie
produktów o niskim indeksie
glikemicznym. Są to: jabłka,
pomarańcze, gruszki, morele,
czereśnie, wiśnie, truskawki, maliny, brzoskwinie oraz żurawina.
Z kolei „lekkie” warzywa, które
można jeść w dużych ilościach
to: brokuły, fasola, groch, cukinia, sałata, pomidor, szparagi,
brukselka, ogórki, szpinak oraz
papryka.
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Siewniki
do uprawy uproszczonej
kwiecień 2015 r. | Raport Rolny

Wysoka wydajność pracy nie oznacza dużego zapotrzebowania na moc.
Stworzony całkowicie od
podstaw, opracowany z myślą
o wysokiej wydajności pracy
siewnik ESPRO o szerokości
6 m, może pracować z prędkością 13 km/h z ciągnikiem
o mocy zaledwie 200 KM.
W przedniej części siewnika
ESPRO znajdują się dwa rzędy talerzy uprawowych, które
podcinają ściernisko i mieszają
resztki pożniwne z wierzchnią
warstwą gleby.
Odpowiednie zagęszczenie
gleby wokół nasion oraz stała
głębokość siewu to kluczowe
czynniki zapewniające prawidłowe kiełkowanie oraz wzrost
roślin. Z myślą o stworzeniu
optymalnych warunków, siewniki ESPRO zostały wyposażone w wał oponowy pośrodku
maszyny, w którym każde koło
dogniata glebę idealnie w 2 rzędach wysiewu.
Siewniki ESPRO zostały

wyposażone w zupełnie nową
sekcję wysiewającą CROSSFLEX, gwarantującą stałą głębokość siewu niezależnie od
warunków glebowych i prędkości roboczej. Poza tym jest
kompatybilny z systemem
ISOBUS – maszyna może zostać
wyposażona w terminal sterujący CCI200 (pełna komunikacja
ISOBUS) lub VT50 (kompatybilny tylko z maszynami KUHN
ISOBUS). Niezależnie od wybranego terminala sterującego, operator ma do dyspozycji
łatwy w obsłudze interfejs obsługiwany za pośrednictwem
dotykowego ekranu i przycisków programowych. W celu
ułatwienia zawracania na uwrociach siewnik posiada specjalny
tryb sterowania, w którym po
naciśnięciu przycisku podczas
dojeżdżania do uwrocia, elementy robocze podnoszone są
automatycznie w określonej

kolejności, co umożliwia siew aż
do samej krawędzi pola. Praca
aparatu wysiewającego zostaje
zatrzymana wraz z uniesieniem
przednich talerzy uprawowych,
co gwarantuje doprowadzenie
materiału siewnego do gleby, zanim sekcje wysiewające zostaną
podniesione – nasiona nie zostaną wysypane na powierzchni
gleby. Po zakończeniu zawracania, sekwencja jest odwracana. Równie nieskomplikowaną
czynnością jest próba kręcona,
której wykonanie zajmuje mniej
niż 5 minut.
Przednie talerze, głębokość
siewu i nacisk redlic wysiewających na glebę można regulować
za pomocą łatwo dostępnych
zacisków na siłownikach hydraulicznych – nie ma potrzeby
wchodzenia na maszynę, aby
ją wyregulować.
Siewniki do siewu uproszczonego ESPRO został y

Nowy rekord
prędkości dla ciągników

Nokian i Valtra są najdalej na północ zlokalizowanymi
producentami opon i ciągników.

Nowy światowy rekord prędkości dla najszybszego ciągnika
został osiągnięty przy współpracy producenta opon Nokian
i producenta ciągników Valtra.
Próba bicia rekordu odbyła się 19 lutego 2015 roku
na pasie startowym lotniska
w Vuojärvi, 20km od miasta
Sodankylä w kierunku Rovaniemi, w Finlandii.
Wielokrotny rajdowy mistrz
świata Juha Kankkunen prowadził ciągnik z prędkością
130.165 km/h (80.88 mil/h)
w warunkach zimowych na

zamkniętym
pasie autostrady
w północnej Finlandii. Pobicie
dotychczasowego rekordu było
możliwe dzięki
zamontowaniu
na ciągniku Valtra T234 pierwszych na świecie
opon zimowych przeznaczonych
dla traktorów, Nokian Hakkapeliitta TRI - Robiłem wcześniej
testy prędkości kilkoma samochodami. To była pierwsza próba ciągnikiem i od razu mamy
rekord świata! Ciągnik i opony
współpracowały bardzo dobrze
pomimo trudnej pogody, mówi
Juha Kankkunen.
Producent opon Nokian rozszerzył gamę opon zimowych o produkty przeznaczone do ciągników,
prezentując opony Hakkapeliitta TRI wiosną 2014 roku. Bieżnik opon Hakkapeliitta TRI jest

zaprojektowany do jazdy po zaśnieżonej i oblodzonej nawierzchni.
Nokian zaprojektował i wyprodukował pierwszą na świecie
oponę zimową zimą 1934 roku.
Dwa lata później zimą narodziła
się Nokian Hakkapeliitta, to już
jest legenda wszędzie tam gdzie
są prawdziwe warunki zimowe.
Valtra, narodziła się w Finlandii w 1951 roku, słynie ze swych
osiągów w najtrudniejszych
warunkach. Test najszybszego
ciągnika został przeprowadzony
przy zastosowaniu nowego ciągnika serii T, którym przeprowadzono ponad 40 000 godzin
testów w każdych warunkach,
zarówno w polu jak i w laboratorium, w chłodzie północy oraz
w upałach południa. Trwałość,
wysoka wydajność oraz komfort
jazdy to najważniejsze założenia dla nowych ciągników od
początku projektowania.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

zaprojektowane z myślą o łatwej konserwacji i niezawodnej
pracy przez cały sezon. Łożyska talerzy uprawowych i redlic talerzowych są całkowicie
bezobsługowe (nasmarowane
i uszczelnione na cały okres
eksploatacji). Do minimum
ograniczono ilość ruchomych
elementów, dzięki czemu maszyna ma wyjątkowo małe
wymagania pod względem
konserwacji.

W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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