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Pierwszy nowy traktor ZETOR z sześciocylindrowym silnikiem.
Tradycyjny czeski producent sprzętu rolniczego, firma ZETOR TRAKOTRS a.s.,
rozszerza swoją gamę nowoczesnych traktorów o nowy
model o nazwie CRYSTAL.
Po długim czasie to pierwszy
traktor z portfolio marki, który posiada sześciocylindrowy
silnik o mocy 144 i 163 KM.
Nowy model wyróżnia się
dodatkowo prostą obsługą
i niskimi kosztami utrzymania oraz eksploatacji. Dzięki
wprowadzeniu nowego traktora dochodzi do poszerzenia
gamy modeli marki ZETOR
z trzech do czterech. Znakiem
rozpoznawczym w zakresie designu nowego modelu ZETOR
CRYSTAL będą czerwone koła,
które firma planuje stopniowo
wdrażać do wszystkich swych
produktów.
„Naszym celem jest nieustanna poprawa użyteczności
ciągników, czego najlepszym
przykładem jest nowy ZETOR
CRYSTAL. Ciągniki serii Crystal są w chwili obecnej najbardziej wydajnymi maszynami
z oferty naszej marki, które
zgodnie z wolą naszych klientów są wyposażone w sześciocylindrowy silnik. Ich głównymi
cechami są siła, odporność
i wydajność, co z pewnością
docenią głównie właściciele
wielkich gospodarstw rolnych“
– stwierdził o nowym modelu
David Kollhammer, dyrektor
działu technicznego w firmie
ZETOR TRACTORS a. s.
Główną cechą nowego ZETORA CRYSTAL jest wysokiej
mocy sześciocylindrowy silnik

TUZ, wystarczy zadać żądaną głębokość orki i system
sam dobierze odpowiednie
parametry.
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Komfort,
ponadczasowy design
i czerwone koła

wyprodukowany przez DEUTZ
AG i wyposażony w 24 zaworową głowicę oraz wtrysk
Common Rail. Solidny blok
silnika tworzy zwartą część
konstrukcji nośnej ciągnika,
która jest w stanie wytrzymać wysokie obciążenia generowane przez zagregowane
z ciągnikiem maszyny. Stała
moc silnika w dużym zakresie
obrotów zwiększa wydajność
pracy i przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa.
Do kolejnych nowości technicznych modelu CRYSTAL
należy zaliczyć zwiększony
rozstaw osi, który wynosi teraz 2 840 mm i przyczynia się
do lepszej stabilności ciągnika.

CRYSTAL to prawdziwy
HARD WORKER
ZETOR Crystal będzie najciężej pracującym traktorem
na rynku ze stajni ZETORA
i z pewnością nie zawiedzie swych użytkowników

w żadnych okolicznościach.
Jego charakter można streścić
w jednym zdaniu – HARD
WORKER – powiedział Adam
Žert, dyrektor ds. sprzedaży
i marketingu w ZETOR TRACTORS a. s.
CRYSTAL jest nie tylko
wytrzymałym pomocnikiem
w codziennej pracy, ale jednocześnie gwarantuje wysoki poziom komfortu pracy. Łatwość
obsługi zapewnia skrzynia
biegów z zakresem 30 biegów
do przodu i 30 biegów wstecznych, która jest obsługiwana
przy pomocy trójstopniowego
wzmacniacza momentu obrotowego (PowerShift), rewersora
hydraulicznego (PowerShuttle) oraz przycisku sprzęgła
umieszczonego na dźwigni
zmiany biegów (PowerClutch). System zawieszenia osi
przedniej składa się z dwóch
niezależnie zawieszonych półosi zapewniających bardziej
komfortową jazdę z niższym
poziomem drgań.

ZETOR Crystal wyróżnia
się swoją wszechstronnością.
Dzięki standardowemu 4 zakresowemu tylnemu WOM
można go wykorzystać do całego zakresu prac polowych od
pracy z małym obciążeniem
np. kosiarką po maksymalne
obciążenia w pracy z agregatami uprawowymi, pługami
czy wozami paszowym. Wał
odbioru mocy odznacza się
dodatkowo wysoką wydajnością pracy przy jednoczesnym
niskim zużyciu paliwa.
Nowoczesna elektrohydraulika Crystala przyczynia się
do podniesienia wydajności
pracy i obniżenia zużycia
paliwa o 5-7 procent. Jest
ona wyposażona w system
HITCHTRONIC, który jako
pierwszy został wprowadzony
na rynek właśnie przez firmę
ZETOR Chodzi o system automatycznej regulacji tylnego
trzypunktowego zawieszenia.
Przy użyciu tego systemu nie
trzeba ustawiać i regulować

Kabina Crystala jest przestronna i w znaczący sposób
eliminuje hałas. Bardziej
komfortową pracę kierowcy
i mniejsze zmęczenie gwarantuje klimatyzacja oraz amortyzacja kabiny i przedniej
osi napędowej. Dla lepszego
przewietrzania oraz ułatwienia pracy z ładowaczem czołowym kabina jest dodatkowo
wyposażona w otwierane i regulowane okno dachowe. Doskonała ergonomia elementów
sterowania umożliwia intuicyjne kierowanie ciągnikiem bez
konieczności długiego uczenia się.
Ponadczasow y design
ciągników ZETOR Crystal
nawiązuje do pierwotnego
oryginalnego ciągnika Crystal,
który był produkowany przez
markę ZETOR od 1969 roku.
Nowy Crystal czerpał inspirację od swojego poprzednika
w postaci ostrych krawędzi
oraz regularnych geometrycznych kształtów nawiązujących
do geometrii kryształów
Pierwsi klienci będą mogli
zakupić ciągnik ZETOR CRYSTAL w miesiącach letnich.
Więcej informacji o ZETORZE CRYSTAL można znaleźć
na stronie internetowej: www.
zetorcrystal.com.
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Z Bayerem w Sławkowie

Rogóźno na Powiślu to bardzo ważny punkt na mapie
Centrum Doradztwa Technicznego Bayer CropScience
firmy Syngenta. Tu corocznie odbywają się pokazy
polowe, gdzie prezentowane są odmiany i technologie w Gospodarstwie Rolnym Andrzeja i Romualda
Wiśniewskich w Sławkowie oraz w Gospodarstwie Farm
ochrony upraw.
Frites Poland Dwa – Bobrowniki
Zaprawy nasienne
Baytan®Trio 180 FS
Na poletkach wykazujących
działanie fungicydowych zapraw
nasiennych można obserwować
różnice między zbożem niezaprawionym, gdzie wyraźnie widać
porażenie pszenicy i jęczmienia
pasiastością i głownią, a potraktowanym Baytanem, które są wolne
od chorób, dobrze rozwinięte, łan
jest mocno zielony.
Astep ® 225 FS - zaprawa
insektycydowo-fungicydowa.
Ubiegłoroczna długa i ciepła
jesień wpłynęła na cykl rozwojowy
mszycy czeremchowo-zbożowej.
Infekcje jesienne są najgroźniejsze - mszyce przenoszą choroby
wirusowe. Objawy widoczne są
wiosną w postaci przebarwień liści
charakterystycznych dla poszczególnych gatunków zbóż. Eliminacja
mszyc jesienią przyczyniła się do
braku porażania wirusami.
Przybyłych przywitał prezes
Marek Łuczak. Jak podkreślił
w swoim wystąpieniu, firma postanowiła oprócz wielu różnych
lokalizacji pokazów, mieć jeden
pokaz centralny, na którym prezentowane są wszystkie technologie firmy Syngenta. Pokaz stał
się imprezą kilkudniową, a wybór
miejsca padł na Rogóźno. W efekcie poletka tłumnie odwiedzili
rolnikcy z północnej Polski.
Po polach oprowadzał dr
Andrzej Bruderek, prezentując
odmiany poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Na
poletka pokazowych zobaczyć
można było m.in. rzepaki: SY
Alister, SY Alistorm (odporne
na kiłę), SY Kolumb, SY Saveo,
SY Medal, SY Stilo, SY Florida, Gladius, Vario, Vapiano,
Mandril, a także pszenice m.in.

Brillant, Pamier, Zeppelin, Desamo, Gordian
Dr Jerzy Grzesiek z kolei
przekazał uczestnikom moc
interesujących informacji
dotyczących uprawy jęczmienia, w szczególności odmiany
mieszńcowej Hyvido.
Oprócz kolekcji odmian
zbóż, rzepaku, kukurydzy,
buraków cukrowych, przy których prezentowano technologie
ochrony, dużą rolę odgrywał
program promocji zapylaczy.
Tu, przy stanowisku ekoplantów dowodziła prof. Bożena
Kordan z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Co warte
podkreślenia: Syngenta rozdaje
mieszanki ziół „pszczołolubnych”, czyli takich, które tworzą zielony most dla zapylaczy
i przez to pomagają je chronić.

Szczebel drabiny awansu
Wojciech Mańkiewicz, wieloletni pracownik
firmy Manitou Sp. z o.o. dotychczas pracujący na stanowisku Area Sales Manager
awansował na stanowisko Agriculture
Market Sales Manager.
Zarówno jego cała kariera zawodowa, jak
i wykształcenie (Inżynier Techniki Rolniczej
i Leśnej) związane były od samego początku
ze sprzedażą maszyn rolniczych.
Jako Agriculture Market Sales Manager
Wojciech Mańkiewicz odpowiedzialny będzie
za cały rynek produktów dla rolnictwa firmy
Manitou Group w Polsce.
Źródło: Manitou Sp. z o.o

Wielu rolników już wie, że takie mieszanki należy wysiać
na miedzach i nieużytkach,
a dobrze utrzymana populacja
dzikich zapylaczy odwdzięczy
się zwyżką plonu rzepaku oraz
upraw owocowych.
Dużym zainteresowaniem
rolników cieszyły się stanowiska: rizotronowe (porównanie skuteczności działania
zapraw), stanowisko diagnostyki agrofagów oraz stanowisko zasad tworzenia mieszanin
SOR - pracownicy naukowi
IOR Sośnicowice. Bardzo ważną sprawą przy aplikowaniu
chemii na nasze pola jest jakość i sposób wykonywania
oprysku. Tę tematykę prezentowali i omawiali prof. Ryszard
Hołownicki oraz dr Grzegorz
Doruchowski.

Zboża
W obliczu narastającego problemu z odpornością miotły zbożowej na herbicydy z grupy ALS
firma Bayer CropScience proponuje przekierowanie ciężaru walki
z chwastami w uprawie zbóż na
terminy jesienne. Przynoszą one
doskonałe rezultaty w zwalczaniu
miotły zbożowej dzięki zastosowaniu najlepszego herbicydu do
zwalczania uodpornionej miotły
jakim jest Komplet® 560 SC. Preparat poprzez odmienny sposób
działania substancji aktywnych
z innych grup chemicznych oraz
działanie dolistne i doglebowe skutecznie eliminuje miotłę z plantacji.
W przypadku nieuodpornionej
miotły zbożowej zaleca się zabiegi
wiosenne herbicydem Huzar®Activ,
który jednocześnie zwalczy chwasty jednoliścienne i dwuliścienne.
W intensywnych programach
ochrony fungicydowej zbóż firma prezentuje system podwójnej
ochrony Univo Xpro. Do pierwszego zabiegu użyto nowy fungicyd Boogie® Xpro 400 EC. Jest
to fungicyd niezwykle skuteczny
w zwalczaniu szerokiego spektrum
chorób i daje wysoką elastyczność
stosowania. W drugim terminie
zastosowano preparat Fandango®
200 EC. Atutami tego systemu są
doskonała skuteczność przeciwko
septoriozie i innym chorobom liści,
długotrwała ochrona i korzystny
wpływ na plonowanie zbóż. Na

plantacjach w szczególności narażonych na atak przez fuzariozy polecamy dobrze sprawdzony
system Fusaro.

Rzepak
Celem doświadczeń jest pokazanie skuteczności zapobiegania
i zwalczania chorób, szkodników
oraz przełożenia złotej technologii
na wielkość i jakość plonu rzepaku. Wykonanie trzech zabiegów
insektycydowych jest praktycznie standardem. Obowiązkowe
jest również wykonanie zabiegu
w okresie kwitnienia produktem
Propulse Dodatkowo położono
nacisk na jesienną i wiosenną
ochronę rzepaku preparatem
Tilmor®. Rolnicy powinni zapomnieć o skracaniu rzepaku silnymi
regulatorami wzrostu, które skracają nie tylko część nadziemną ale
i system korzeniowy, co prowadzi
w latach suchych do znacznych
strat w plonie.

Nasiona rzepaku
i pszenicy
Odmiany rzepaku
20 odmian głownie mieszańcowych rzepaku zostało wysianych
w terminie optymalnym Celem
tego doświadczenia jest porównanie obecnych i przyszłych odmian rzepaku i określenie ich
przydatności do uprawy w tym
regionie Polski. W zeszłym roku
wprowadzono na rynek odmianę mieszańcową – Puncher, który
bardzo dobrze się rozwijał jesienią
a także szybko „wystartował” wiosną oraz odmianę liniową – Aixer,
która charakteryzuje się bardzo
wysokim zaolejeniem.
Odmiany pszenicy
Firma Bayer mocno inwestuje
również w hodowlę i rozwój odmian pszenicy. W Sławkowie kolejny rok testowane są odmiany,
tym razem 14.

Kukurydza
Celem doświadczeń jest pokazanie jaka była skuteczność zwalczania chwastów w kukurydzy za
pomocą rożnych technologii zabiegów w konkretnym roku. Można
było oglądać efekty zwalczania
chwastów za pomocą produktów działających odglebowo np.
Adengo® 315 SC, jak i porównać
skuteczność zabiegu robionego
w terminie powschodowym w jednym zabiegu oraz w technologii
dawek dzielonych lub technologii
dwuzabiegowej.

Burak cukrowy
W zwalczaniu chwastów w uprawie buraków cukrowych realizowany jest program doświadczeń
poletkowych z Betanalem maxxPro
209 OD. Herbicyd wyróżnia się
nowatorskim rozwiązaniem formulacyjnym, które warunkuje
wysoką skuteczność chwastobójczą i zapewnia zwalczanie wielu
gatunków chwastów.

Ziemniaki
Jednym z wielu elementów
zrównoważonego rolnictwa, realizowanego przez gospodarstwo
Farm Frites Poland Dwa w Bobrownikach, jest system wspomagania
decyzji (DSS). Jest on szczególnie istotny w ochronie plantacji
ziemniaka przed najgroźniejszymi
chorobami: zarazą i alternariozą.
System prognozowania pojawu zarazy pozwala na optymalizację
ilości zabiegów fungicydowych,
a także wskazuje kiedy i jaki środek chemiczny należy zastosować.
W ramach realizowanego programu fungicydowego, bardzo popularnym i chętnie stosowanym na
plantacjach ziemniaka Farm Frites
jest fungicyd Infinito® 687,5 SC.
Jego zaletą jest wielokierunkowy
sposób ograniczania rozwoju zarazy ziemniaka.
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Pokazać najlepsze

Jubileuszowe dni pola

W Polanowicach k. Krakowa, 16 czerwca, Małopolska
Hodowla Roślin Sp. z o.o. zorganizowała DNI POLA.
Na poletkach pokazowych
prezentowane były najnowsze odmiany zbóż jarych
i ozimych, kukurydzy, buraków pastewnych, koniczyny
łąkowej, traw gazonowych
i pastewnych Małopolskiej
Hodowli Roślin.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się nowa odmiana pszenicy jarej HARENDA
o rewelacyjnym potencjale plonowania (109% wzorca w badaniach rejestrowych) oraz
odmiana owsa – HARNAŚ.
Również inne czołowe

J ubileuszowe spotkanie polowe
w Jarosławcu koło Środy Wlkp?
Dlaczego warto bywać na takich
imprezach? O tym rozmawiamy
z Jackiem Brolem, kierownikiem
działu marketingu.
W znacznej większości to są ci,
którzy już stosują nasze produkty.
Przyjeżdżają głównie po to, aby
zobaczyć nowości, doświadczenia
polowe i ich rezultaty, nową ofertę, a także by spotkać się z innymi
rolnikami i swoimi doradcami.
Tu, na polach w Jarosławcu,
prócz rzepaków i pszenic, kolekcja obejmuje wiele innych roślin
uprawnych, jak choćby buraka.
Prezentujemy tu wszystkie gatunki zbóż pszenicę, żyto, przenżyto, jęczmień, a także rzepak,
kukurydzę i buraka. Najciekawsze, najczęściej oglądane są pszenica i rzepak, bo te dwie rośliny
stanowią podstawę płodozmianu
polskiego rolnictwa.
Czy z punktu widzenia waszej firmy – globalnej – dostrzegacie różnice pomiędzy
rolnikami w różnych krajach?
Przecież to różne kultury, różne
mentalności...?
Jedni lubią bardziej konie, inni
bydło lub owce, jedni martwią

Doświadczenia polowe są odzwierciedleniem trudu hodowcy.
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firmy hodowlano-nasienne, jak: Saaten-Union, Bayer
CropScience, Monsanto, Limagrain, zaprezentowały swoje
nowości odmianowe.
Uczestnicy pokazu mieli możliwość skorzystania
z konsultacji hodowców
i specjalistów czołowych firm
nasiennych, chemicznych, nawozowych i doradczych.
Bayer CropScience zaprezentowała różne modele
ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami, firma ADOB - najnowszy
program nawożenia dolistnego, a YARA - nawozy mineralne stosowane w uprawie
pszenicy i rzepaku.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz
skanowania i precyzyjnego
nawożenia pogłównego pszenicy, przeprowadzony przez
firmę AGRICON przy użyciu
Yara – N – Sensor.
Dni pola to dla rolników wyjątkowa okazja do porównania
i wyboru najlepszych odmian
roślin uprawnych oraz różnych
procesów technologicznych. Na
tak zorganizowanym spotkaniu
mają możliwość zapoznać się
z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, jak również wymienić
między sobą swoje doświadczenia i spostrzeżenia. Zdobyta
wiedza z pewnością zaowocuje
nowymi technologiami i praktycznym ich wykorzystaniem
w gospodarstwach rolnych.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Dni Pola to forma pokazania swoich dokonań
się plonami soi, inni kukurydzy,
słonecznika albo rzepaku i pszenicy. Jednak jest pewien wspólny mianownik, bo rolnictwo to
powołanie i styl życia. Rolnicy
bardzo mało się różnią. Różni
się ich otoczenie: warunki gospodarowania, gatunki uprawne
i problemy z nimi związane. Warunki, owszem, są inne w Polsce,
Niemczech, Anglii, Afryce czy
Ameryce. ale mentalność rolnika
jest wszędzie taka sama.
Zarówno kryzys światowy
kilka lat temu, jak i ubiegłoroczny kryzys wschodni i embargo
rosyjskie, zdają się nie wpływać
negatywnie na firmy zajmujące się środkami produkcji rolnej. Czy będzie to kolejny rok
wzrostu sprzedaży czy okres
stabilizacji?
Moim zdaniem będzie to rok
stabilizacji, a nawet stagnacji.
Główną przyczyną są panujące
warunki pogodowe. Przez to, że
jest sucho, zużycie środków chemicznych będzie raczej mniejsze
niż w latach poprzednich. Wysoka
presja chorób występuje najczęściej przy pogodzie wilgotnej. Jeśli
jest sucho, nie ma aż takiej presji
chorób, a więc i chemii stosuje

się mniej.
Z jakiego pan jest regionu?
Pochodzę z Górnego Śląska,
długo mieszkałem na Dolnym
Śląsku, a teraz mieszkam na
Mazowszu.
U nas - na Pomorzu - susza
jest bardzo mocno odczuwalna. Nawet na Żuławach jest sucho! A jak to wygląda w pana
regionach?
Ostatnio przejechałem pół
Polski od Warszawy przez Śląsk
do Poznania i mogę stwierdzić,
że jest bardzo różnie. Są regiony
gdzie suszę widać bardzo wyraźnie, na przykład w okolicach Namysłowa susza jest wyjątkowo
dotkliwa. Dla odmiany jednak
na Żuławach, które wydają się
być suche, jest na tyle dużo wód
gruntowych, że pszenica powinna
się dobrze udać.

XX lat KWS Zboża w Polsce
4
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Od ponad 150 lat KWS zajmuje się hodowlą i produkuje materiał siewny roślin rolniczych.
Roczne wydatki firmy na
badania i rozwój wynoszą około 160 milionów euro. Aktualnie KWS zatrudnia około
5 000 pracowników, a działalność firmy obejmuje ponad
70 krajów na całym świecie.
W Polsce jest już od 20 lat!
Uroczyste obchody 20. rocznicy działalności KWS Zboża
w Polsce odbyły się 11 czerwca w Kondratowicach. W spotkaniu jubileuszowym wzięło
udział wielu zaproszonych
gości: partnerzy biznesowi,
klienci, przedstawiciele lokalnego samorządu, polskie i zagraniczne firmy hodowlane,
pracownicy oraz sympatycy
KWS Zboża.

Zebranych powitała Dyrektor Zarządzająca Agnieszka
Sąsiadek, która w skrócie
przedstawiła bogatą historię
firmy. W Polsce KWS rozpoczął
swoją działalność w 1995 r. od
stworzenia spółki Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. W 1999 r.
grupa przejęła firmę KonRolPasz. W 2008 roku nastąpiła
zmiana marki wraz z formalną nazwą spółki z Lochow-Petkus Polaka Sp. z o.o. na
KWS Lochow Polska Sp. z .o.
o, która obowiązuje do dziś.
Kolejną zmianę przyniósł rok
2013. Nazwa formalna spółki pozostała bez zmian, natomiast jako brand w ramach
grupy KWS oraz w kontaktach
na zewnątrz używana jest

nazwa KWS Zboża.
Podczas uroczystości głos
zabrał prof. dr hab. Sławomir
Podlaski ze Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Wygłosił wykład
na temat roli hodowli twórczej
roślin oraz znaczenia postępu
hodowlanego w nowoczesnym
rolnictwie.
Postęp hodowlany firmy zaprezentował Harold Verstegen, Dyrektor Hodowli Zbóż
w KWS. Do chwili obecnej
KWS Zboża zarejestrowało
w Polsce aż 16 odmian żyta
hybrydowego. Głównymi celami hodowlanymi dla nowych
odmian żyta KWS jest: wysoka odporność na sporysz,
utrzymanie przyrostu plon

To już 70 lat tworzenia
odmian roślin

na średnim poziomie 1,5 %/
ha/rok, wysoka odporność na
stresy abiotyczne (suszę i mróz)
i abiotyczne (sporysz, rdza
źdźbłowa i brunatna, fuzariozy, wyleganie), jakość ziarna
(dobra wartość pokarmowa dla
ludzi i zwierząt). Aktualnie do
Krajowego Rejestru Odmian
w Polsce wpisanych jest aż
34 odmiany zbóż KWS.
Hodowla twórcza w Polsce dotyczy żyta hybrydowego, formy ojcowskiej. Liczby
prezentują się imponująco:
870 krzyżówek, 93.000 pojedynków, 30.000 poletek
obserwacyjnych, 2.600 poletek izolacyjnych. W sieci
doświadczalnej KWS Zboża
testuje także pozostałe gatunki

zbożowe: pszenicę, jęczmień,
jak i inne gatunki z portfolio
grupy KWS: rzepak, buraki
cukrowe, ziemniaki. W całej
Polsce firma prowadzi ponad
40.000 poletek doświadczalnych, z czego blisko 40 proc.
w Kondratowicach.
Na koniec, Agnieszka Sąsiadek - Dyrektor Zarządzająca KWS Zboża oraz Jürgen
Leitzke – Dyrektor Zarządzający KWS LOCHOW GMBH
podziękowali współpracownikom oraz zaproszonym
gościom za minione 20 lat
i życzyli owocnej współpracy
w kolejnych sezonach.
Źródło: KWS Zboża
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Agnieszka Sąsiadek Dyrektor
Zarządzający KWS Lochow
Polska Sp. z o. o

Środki ochrony roślin
z F&N Agro

Dzień Pola Hodowli Roślin Strzelce to szczególna
Jakie są nowości F&N Agro na sezon 2015 w zakresie
okazja do promowania krajowych odmian zbóż
chemii rolniczej?
i rzepaku. Imprezę ocenia prezes Wojciech Błaszczak.
Pokazaliśmy wyhodowane
przez nas nowe odmiany, ale
też zaprezentowaliśmy szereg
odmian starszych. W tym roku
zakład hodowli w Strzelcach
obchodzi 70-lecie, więc w taki
sposób chcieliśmy zaprezentować dorobek ponad pół wieku pracy naszych hodowców.
Pierwsza odmiana – jęczmień
browarny – została zarejestrowana w 1955 roku. W tym roku
warunki mamy niekorzystne dla
rolników i hodowców, przede
wszystkim dlatego, że brakuje wody. Na szczęście poletka
pokazowe są na nieco lepszej
ziemi, więc nie wyglądają źle.
Co dla nas ważne, na Dniu Pola,
że przybyli rolnicy nie tylko
z powiatu, ale również z innych
regionów Polski. Pokazaliśmy
11 nowych odmian, które wprowadzać będziemy do obrotu. Te
właśnie nowości przyciągają rolników, którzy chcą dowiedzieć
się jakie nowe propozycje będą
dostępne na rynku, zobaczyć je,
skorzystać z doradztwa ze strony hodowców i przedstawicieli
firm chemicznych.
Podczas uroczystości otwarcia tego spotkania przedstawiciele P Z P R Z wręczyli
panu medal imienia Stanisława Kaszubskiego. Kaszubski

pracował w firmie BIN, która
zdominowała rynek silosów
w naszym kraju i był autorem
hasła „Weźmy zboże w swoje
ręce”. Co ten medal znaczy
dla pana?
Dla mnie to ogromne wyróżnienie, bo ten medal czci
Stanisława Kaszubskiego, którego miałem okazję poznać.
Kaszubski pracował nad tym,
żeby było jak i gdzie przechowywać plon, a ja swoją działalność
skupiam na tym, aby ów plon
był jak największy. Nasze dążenia nie pokrywały się, ale były
komplementarne. Moim celem
jest tworzenie nowych, lepszych
odmian. O tym, że mają one
powodzenie, świadczy to, że
w ubiegłym roku sprzedaliśmy
15 tys. ton nasion.
Miałem okazję obejrzeć
w waszych szklarniach cały
proces technologiczny produkcji nasion. Bardzo nowoczesny, choć zapewne to jeszcze
nie jest ostatnie słowo. Jakie
perspektywy? Jakie zadania
na najbliższy czas? Co jeszcze
przed wami?
Staramy się uciekać do przodu. Musieliśmy zainwestować
w nowoczesne szklarnie i laboratoria kultur tkankowych,
aby skrócić cykl hodowli i mieć

szanse z wielkimi koncernami. Teraz czeka nas kolejne
wyzwanie: tworzenie programów hodowli mieszańcowych
w ważnych gospodarczo gatunkach. Heterozja daje na tyle
wyższy plon w pierwszym pokoleniu, że rolnicy są takimi
odmianami bardzo zainteresowani i jest to warte znacznych
nakładów na hodowlę. Z drugiej strony musimy patrzeć na
to, co się dzieje w przyrodzie,
jak się zmienia klimat i zmagać
się z rozwiązaniami służącymi łagodzeniu stresów abiotycznych. Idziemy w kierunku
wykorzystania tego, co mamy,
w warunkach zmieniającego się
klimatu. Świat dostarcza hodowcy wciąż nowych wyzwań.
A my musimy robić to, co do
nas należy: tworzyć nowe odmiany i reprodukować je ku zadowoleniu ich użytkowników.

Na poletkach w Kopienicy
koło Tarnowskich Gór, zaproszeni dziennikarze mieli
okazję zapoznać się z ofertą
firmy F&N Agro.
Szczególną uwagę przykuwał adiuwant Velocity, który
testowany był na polu doświadczalnym. Porównywano
jakość przylegania cieczy roboczej do liści roślin. Velocity to
najnowszej generacji adiuwant
przeznaczony do stosowania
z fungicydami. Standardowa
dawka to 0,25 l/ha, co przy
niewygórowanej cenie preparatu daje znaczne korzyści
niskim kosztem. Adiuwant ten
w zbożach poprawia efektywność zwalczania fuzariozy kłosów, w rzepaku – skuteczność
działania tebukonazolu i innych triazoli.
Istotnym punktem każdego
pokazu polowego są fungicydy. Prezentowano dwie różne
substancje. Tazer 250 SC – fungicyd do stosowania zapobiegawczego, mający najszersze
spektrum zwalczanych patogenów wśród fungicydów strobilurynowych i bardzo długi
okres działania. Drugim specyfikiem jest Prolectus 50 WG
przeznaczony do zwalczania
chorób grzybowych roślin sadowniczych i warzywnych.
Zaprezentowano również

Poletka prezentują od lewej: Grzegorz Wieszołek, Piotr Daniel
i Manfred Weiser
dwa herbicydy. Pierwszym
był Ikanos 040 OD – środek
nalistny przeznaczony do
powschodowego zwalczania
chwastów prosowatych oraz
niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Drugi
herbicyd to Stallion 363 CS do
przedwschodowego zwalczania chwastów w ziemniakach,
grochu jadalnym oraz bobiku.
W nowoczesnej uprawie
ważne są również regulatory
wzrostu. Tę grupę substancji reprezentuje Ephon Top
480 SL, który stosowany jest
do zapobiegania wyleganiu
zbóż: jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy, uprawianych
na dobrych stanowiskach lub

nawożonych wysokimi dawkami azotu.
Ostatnią grupą środków chemicznych były nawozy dolistne.
Wuxal P 45. To wysoko skoncentrowany zawiesinowy nawóz
do stosowania we wszystkich
uprawach o zwiększonym zapotrzebowaniu na fosfor oraz
cynk. Podobny nawóz Wuxal
K 40 opracowany został dla
roślin z dużym zapotrzebowaniem na potas. Charakteryzuje
się on całkowitą dostępnością
tego składnika, bardzo dużą
zawartością siarki oraz schelatowanych mikroelementów. Nawozy z serii WUXAL świetnie
się mieszają zarówno ze sobą,
jak i z pestycydami.
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Jaki rzepak zimy się nie boi? ProCam prezentuje nowości
Sytuację na polu w Żydowie k/Gniezna oceniamy
z Leszkiem Chwaliszem, product managerem ds.
kukurydzy i rzepaku w firmie Limagrain.
Ostatnie dwie zimy były
wyjątkowo ciepłe i suche.
Skutki takiego przebiegu
pogody są rozmaite. Jednym
z nich jest uśpienie czujności
rolników wobec mrozu i mrozoodporności. A przecież
w 2012 roku mroźna i bezśnieżna zima spowodowała
katastrofalne skutki.
Na pewno ciepłe zimy trochę uśpiły czujność. Pamiętajmy, że wówczas wymrożenia
dotknęły terytorium praktycznie całego kraju. Plusem
tamtej zimy było rzeczywiste
przetestowanie i weryfikacja
mrozoodporności wszystkich
odmian rzepaku. Nasza odmiana Anderson okazała się
wybitnie mrozoodporną. Jest
czym się chwalić, bo średni
procent martwych roślin po
zimie wg badań COBORU
wynosił 47%, ale w rzepaku
Anders było to tylko 5%. Ci
rolnicy, których wymrożenia
wówczas dotknęły, nauczyli się i dziś planują odmiany
tak, aby mieć jak najbardziej
mrozoodporne. Oczywiście,
nie obsiewają całego areału
jedną odmianą, ale zabezpieczają się przed wymrożeniami
wysiewając również tę odmianę. Widzimy, że odmiana Anders ma duże wzięcie nie ze
względu na plon, ale na wybitną mrozoodporność. Różnica
między 47 a 5 procentami wymarzniętych roślin jest chyba
wystarczającym argumentem.
W przypadku pszenic
istotne jest zmniejszanie
wysokości roślin, odmianowo a zwłaszcza chemicznie. W przypadku rzepaku
również istnieją odmiany:
półkarłowe i karłowe. Czy

to ciekawostka, czy rzeczywiście korzyść dla plantatora?
Jest grupa rolników, którzy
lubią rzepaki karłowe i półkarłowe, ze względu na ułatwienia przy siewie, uprawie
bezorkowej i koszeniu, ale
pamiętajmy, że to wpływa
na plon. Niższe rzepaki dają
niższe plony niż odmiany tradycyjne, a to przecież ten parametr jest najważniejszy. Koszty
uprawy są zbliżone, więc
20% różnicy w plonowaniu
jest chyba najkonkretniejszym
argumentem za odmianami
tradycyjnymi. Oferta odmian
jest jednak tak duża, że każdy
znajdzie taką odmianę jaką
chce i potrzebuje.
A odmiany z odpornością
na choroby?
Mamy teraz odmianę odporną na specyficzne rasy kiły
i suchą zgniliznę kapustnych.
W przyszłym roku chcemy
wprowadzić odmianę odporną
na wirusa żółtej rzepy. Widzieliśmy na tych polach, gdzie nie
zwalczano mszyc, że ten wirus
potrafił narobić sporo szkód,
szczególnie w tych rejonach,
gdzie również uprawia się dużo
buraka cukrowego. Jego działanie łatwo zaobserwować po
przebarwieniach roślin, a finalnym skutkiem jest spadek
plonu o 80%. Paleta różnych
odporności jest jednak duża
i coraz większa, więc można
coraz łatwiej wybrać odmianę stosowną do naszego pola.
W tym roku przebieg pogody
jest nie do pozazdroszczenia,
a choć susza jest widoczna
gołym okiem, to instytucje
rządowe mówią, że suszy nie
ma. Jak to wygląda na polach,
które pan obserwuje?

Tak to zazwyczaj bywa,
że służby reagują z pewnym
opóźnieniem w stosunku do
zdarzeń na polu. Najlepszym
przykładem był ubiegłoroczny
atak śmietki kiełkówki w kukurydzy. Dla mnie wówczas
było szokiem, że instytucje,
które powinny to monitorować i reagować, nie wiedziały
co jest na polach i dopiero od
nas się dowiadywały o tym
szkodniku. Wracając do tegorocznej suszy: owszem są
regiony, np. Podlasie, gdzie
było w maju 100 ml opadów,
ale na południu Wielkopolski
było to 5 ml. Tutaj, na polu
w Żydowie, gdzie dziś jesteśmy,
w maju spadło 40 ml, czyli
pięciokrotnie mniej niż w ubiegłym roku. Ostatnich kilka lat
było dobrych pod względem
opadów i to – podobnie jak
w przypadku braku zim – uśpiło czujność rolników. Ostatnią
suszę na terenie całego kraju
mieliśmy w 2008 roku i chyba
trochę o niej zapomnieliśmy.
Pytanie jest więc jaki będzie
przebieg pogody do żniw i jak
to się odbije na plonie.
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Choć w całym kraju susza, to rolników przybyłych na
pokaz polowy firmy ProCam w Stanowie
zmoczyła ulewa.
Mimo niesprzyjającej zwiedzaniu poletek aurze, chętnych
nie zabrakło. Po polach pełnych nowości oprowadzał dr
Dariusz Wyczling.
Co Firma ProCam prezentuje w Stanowie?
Promujemy nowe odmiany rzepaku, takie jak np.
Alexander, który w ubiegłym roku uzyskał w badaniach COBORU rekordowe
plony (112% wzorca) a także
DK Expower produkowany
przez Monsanto i SY Marten
od Syngenty. Ta ostatnia firma stoi również za odmianą
populacyjną Mandrill, która
plonowaniem przewyższa
nawet hybrydy. Pokazujemy
także kilka nowych środków
ochrony roślin. Jednym z nich
jest Aylora – fungicyd zbożowy
z grupy karboksyamidów, mający jako substancję aktywną:
pentiopirad z chloroteonilem
w mieszaninie z epoksykonazolem. Środek świetnie sprawdził się na polu produkcyjnym
jak i pokazowym pszenicy. Pokazujemy również odmiany
pszenicy, z czego najciekawszą
jest odmiana klasy E – Florian.
Przydaje się ona na okresy posuchy, co szczególnie widać
w tym roku. Susza jest potężna i widać na liściach roślin
przypalenia słoneczne. Mimo
to Florian doskonale daje radę.
Drugą ciekawą pszenicą jest
Norin. Na nim widzimy również sporo uszkodzeń górnych
liści spowodowanych suszą.
Jest to odmiana wcześniejsza,
co niesie ze sobą szereg korzyści: wcześniej schodzi z pola,
a więc wcześniej można zasiać
rzepak. Słowem: dobra odmiana do siewu w północnych

regionach. Mamy oczywiście
szereg biopreparatów, biostymulatorów jak Improver i Biogen Revital do wspomagania
rozkładu słomy. Ten ostatni
wykorzystywać można nie
tylko do rozkładu słomy, ale
do rekultywacji gleby i przywracania jej do sprawności.
W przypadku gleby zdegradowanej środkami chemicznymi,
aplikacja takiego środka jest
dobrym pomysłem. Prócz rekultywacji poprawia on także
– co warto zapamiętać - strukturę gleby, przez co polepszają
się stosunki wodno-powietrzne
i roślina ma bardziej komfortowe warunki do wzrostu.
Jak pan ocenia suszę
tu u nas, w północnych
regionach?
Susza jest ogromna. Tutaj
spadło 35-40 mm deszczu
od kwietnia, z czego prawie
wszystko w pierwszej dekadzie maja. Później były upały, więc natura wyrysowała
mozaikę glebową i doskonale
widać gdzie słabsza gleba. Tu,
w Stanowie, i na Żuławach są
mocniejsze ziemie, ale na Kaszubach i w Borach Tucholskich gleby znacznie słabsze,
co dodatkowo spotęgowało
emocje. Susza widoczna jest
w pszenicach, więc plony nie
będą rekordowe jak rok temu,
ale myślę, że będą przyzwoite.
Rzepaki wyglądają doskonale,
więc jeśli chodzi o plony, to
w tej okolicy nie mam obaw.
Pogoda nie sprzyjała, ale myślę, że nie będzie źle.
Jedynym plusem suszy jest
to, że mniej chorób grzybowych, więc mniej wydamy
na fungicydy...
Nie do końca. Pod koniec

maja i na początku czerwca przeszło kilka drobnych
deszczy. Do tego doszła rosa,
a w efekcie jest bardzo dużo
rdzy żółtej. Ci, którzy myśleli,
że przez suszę oszczędzą na
chemii, ostatecznie musieli wydać więcej. My zrobiliśmy trzeci zabieg z nieco opóźnionym
terminem, po upałach. Ale kto
darował sobie drugi zabieg, ten
problemy będzie miał, dlatego
że cały czas są prognozowane
drobne opady, które w połączeniu z rosą i mgłami przynieść
mogą skutki opłakane. Ale to
ocenimy dopiero wjeżdżając
kombajnem. Dobra technologia zawsze przynosi dobre
efekty.
Czyli nie można chodzić
na skróty, nawet gdy wydaje się, że można na czymś
przyoszczędzić...
Absolutnie. Zresztą już
to widać, że tam gdzie nie
było zabiegu T2 po 18. maja
lub w ostatniej dekadzie,
na liściach jest od początku
czerwca rdza żółta i wchodzi
ona już na kłos. I nawet jeśli
interwencyjnie zostały później zrobione drogie zabiegi,
to nie były one już w stanie
cofnąć czasu.

REKLAMA

Cedry Małe, ul. Wiślana 4
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 15, 505 135 010

www.roltop.pl
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Saaten-Union poszerza horyzonty rolników
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Pokazy polowe w stacji doświadczalnej Saaten-Union w Spytkówkach w powiecie
kościańskim tradycyjnie należały do udanych.
Przybyłych gości powitali
prezes firmy Rapool - Andrzej
Duszejko i prezes Saaten-Union
- Leszek Goliński. Uczestnicy
Dnia Pola mieli okazję oglądać rzepaki, zboża i – będące
ostatnio na topie – poplony.
Odmiany rzepaku i jego
nawożenie przedstawił Artur
Kozera. - Chcę państwu przedstawić, co z punktu widzenia
efektywności działań rolnika
jest najważniejsze, czyli jak
dobrać właściwą odmianę
do stanowiska. Dzięki temu
zakodowany potencjał plonowania, który jest w materiale
siewnym, zostanie optymalnie
wykorzystany, a w konsekwencji da dobry plon i efekty finansowe – powiedział. Pola
z rzepakami Rapool’a w Spytkówkach są przestrzenią doświadczeń screeningowych.
W całej Europie takich poletek doświadczalnych firma
ma 28, a zlokalizowane są
w 20 różnych krajach Unii.
Uwagę rolników przyciągały
REKLAMA

m.in. odmiany półkarłowe,
mało powszechne w naszym
kraju. - Odmiany półkarłowe są dobre, bo w warunkach
okresowych niedoborów wody,
gwarantują zadowalający plon
– zachęcał Kozera.
Poplony przedstawił na
wykładzie i w polu Dariusz
Frątczak. Obok najpopularniejszej rośliny bobowatej czyli bobiku, na poletku widać
było też kolekcję grochów.
- Z odmian w typie ziarnowym uwagę powinna zwrócić
ciekawa odmiana Salamanca,
która ma nieco niższą MTZ –
w granicach 350 g i jej obsada
to 70-80 szt/m². Pomimo to,
plonuje ona normalnie, i daje
bardzo wysoki plon białka
z hektara. Inną ciekawą odmianą grochu jest Astronaut,
która w badaniach niemieckich
dostała dwie „dziewiątki”: za
plon i jakość białka. Ta odmiana w Niemczech wschodnich,
czyli w warunkach zbliżonych do naszych, plonowała

na poziomie 108% wzorca –
podkreślał Frątczak.
Odmiany zbóż w polu prezentował Andrzej Dawidowicz.
Wśród nich pokazano bardzo szeroką kolekcję odmian
owsa. Odmianą, którą firma
się szczyci, jest Posejdon. Jest
to odmiana ogólnoeuropejska, w typie owsa nizinnego.
Charakteryzuje się krzepkością i wysoką odpornością na
choroby, a także skróconym
dowieszem, dzięki czemu wiecha jest łatwiejsza w obróbce
podczas żniw. Inną ciekawą
odmianą jest Typhon, również
ogólnoeuropejska. - Dlaczego
lubię Typhona mimo że to odmiana nieco starsza? Bo 5 lat
temu, gdy wchodził on na
plantacje nasienne, to średni
plon na nich wynosił prawie
8 ton ziarna!
W trzecim roku badań
COBORU jest pszenica jara
Quintus. Co warte podkreślenia: jest to odmiana oścista.
Warto o tym pamiętać, bo

takich odmian zawsze brakuje - mówi Dawidowicz.
Na koniec wykład o środkach ochrony roślin miał prof.
Marek Korbas z IOR Poznań.
- Najważniejsze o czym należy pamiętać, to integrowana
ochrona roślin. Skończyły się
czasy bezkrytycznego stosowania środków chemicznych
– podkreślał wykładowca. Dzisiaj oglądaliśmy bardzo
istotny element integrowanej
ochrony: metodę hodowlaną,
czyli dobór odmiany. Jeśli będziemy mieć na polu odmianę
charakteryzującą się odpornością na choroby, czynniki
stresowe, to nie będziemy musieli stosować chemii. Oczywiście, jeśli po zastosowaniu
wszystkich innych możliwości,
chemia będzie konieczna, to
należy ją użyć. Ale dopiero po
wyczerpaniu innych metod:
biologicznych, agrotechnicznych i doboru odmiany – przypominał prof. Korbas.
RR.
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Dobre nasiona,
Dobre plony.
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Co nowego w rzepaku ozimym

Każdego roku do badań urzędowych w naszym kraju
zgłaszanych jest wiele nowych odmian rzepaku
ozimego.
Po odpowiednim okresie
badań, tj. 2-3 sezony wegetacyjne, najlepsze spośród
ocenianych odmian są rejestrowane, a następnie trafiają
do produkcji. W roku 2015 do
Krajowego rejestru (KR) wpisano 14 nowych odmian, wszystkie mieszańcowe: Alvaro KWS,
Amazon, Anderson, Atora, DK
Exalte, DK Exedo, DK Exsor, Kuga, Mentor, Nimbus,
SY Alistorm, SY Florida, SY
Medal, Thure. Nowe odmiany wykazały się w badaniach
rejestrowych dużym potencjałem plonowania oraz innymi
korzystnymi właściwościami.
Prócz tego, odmiany Mentor
i SY Alistorm cechują się podwyższoną odpornością na kiłę
kapusty. Natomiast odmiana
Thure jest odmianą półkarłową. Obecnie w Krajowym
rejestrze wpisanych jest ponad
sto odmian rzepaku ozimego.
Większość stanowią odmiany
mieszańcowe - 72. Zmniejsza
się liczba zarejestrowanych odmian populacyjnych, których
jest obecnie 39. Dziewięćdziesiąt procent odmian wpisanych
do KR pochodzi z zagranicy.
Ponad połowę zarejestrowanych odmian stanowią odmiany nowe, wpisane do rejestru
w ostatnich pięciu latach.

Nowe są
wartościowe
Nowe odmiany cechują się
z reguły dużą plennością, a także bardzo dobrą jakością plonu.
Ich postęp hodowlany wyraża
się także poprzez stopniowe
zwiększanie odporności na porażenie przez główne patogeny
chorobotwórcze, a zwłaszcza
suchą zgniliznę kapustnych,
zgniliznę twardzikową i czerń
krzyżowych. Od ubiegłego
roku obowiązuje dyrektywa
UE dotycząca konieczności
wprowadzenia integrowanej
ochrony roślin rolniczych,
w tym rzepaku. To oznacza potrzebę hodowania, a następnie
testowania i wdrażania odmian
odpornych i tolerancyjnych
na organizmy szkodliwe. Odmiany takie powinny cechować się dużą efektywnością
w warunkach ograniczonego
stosowania środków produkcji,
zwłaszcza jak najmniejszego
stosowania pestycydów, w tym
fungicydów i insektycydów.
Bez wątpienia, hodowcy dużą

uwagę przywiązują do poprawy
zdrowotności odmian w realizowanych programach hodowlanych. W przypadku chorób
istnieje perspektywa stałego
postępu. Inaczej jest z odpornością na szkodniki. Jak dotychczas, nie ma dostępnych
odmian rzepaku, które byłyby
odporne na licznie występujące
szkodniki w uprawie tej rośliny.
Szczególnie ważna jest dostępność odmian tolerancyjnych na kiłę kapusty, jako że
obszar występowania tego
groźnego patogena sukcesywnie się zwiększa w naszym
kraju. W roku ubiegłym do
Krajowego rejestru została
wpisana pierwsza odmiana
rzepaku ozimego SY Alister,
wykazująca odporność na rasy
kiły kapusty Plasmodiophora
brassicae najczęściej występujące w Polsce. Natomiast w br
zarejestrowano kolejne dwie
odmiany o zwiększonej odporności na kiłę kapusty, a mianowicie Mentor i SY Alistrom.
W ofercie handlowej znajdują się także inne, zagraniczne
odmiany ze Wspólnotowego
katalogu , które wykazują również odporność na tę groźną
chorobę. Warto wiedzieć, że
potencjał plonowania takich
odmian jest mniejszy od odmian nieodpornych. Jednakże
w przypadku zainfekowania
pól gospodarstwa zarodnikami sprawcy kiły kapusty,
oprócz zaprzestania uprawy
rzepaku, alternatywną możliwością jest uprawa odmian
tolerancyjnych. Także wtedy
konieczne jest przestrzeganie
co najmniej czteroletniej przerwy w uprawie rzepaku na tym
samym polu, również po to,
aby zapobiegać przełamaniu
odporności.

Coraz więcej odmian
mieszańcowych
Największy postęp obserwuje
się w hodowli odmian mieszańcowych, u których wykorzystywany jest efekt heterozji.
Objawia się on przede wszystkim większym potencjałem

plonowania. Przykładowo,
w roku ubiegłym w doświadczeniach rejestrowych, badane odmiany mieszańcowe plonowały
średnio o 12% lepiej od odmian
populacyjnych. W ostatnich
latach wyraźne zwiększył się
także udział odmian mieszańcowych uprawianych w naszym
kraju. Dobór takich odmian
jest liczniejszy i bardziej zróżnicowany, a nasiona są powszechne dostępne w ofercie
handlowej. Mimo wielu zalet
odmian mieszańcowych, wielu
rolników nadal dobrze ocenia
przydatność odmian populacyjne do własnych warunków
gospodarowania i często uprawia je na swoich polach. Takie
odmiany przeważnie są wysiewana w mniejszych gospodarstwach i na nieco gorszych
stanowiska. Ich podstawową
zaletą jest stosunkowo łatwy
zbiór ze względu na mniejszą masę roślin, a to z kolei
zmniejsza koszty kombajnowania. Niestety, dobór odmian
populacyjnych będzie w najbliższych latach coraz mniej
liczny i mniej konkurencyjny
wobec odmian mieszańcowych.
• Reprezentant hodowcy
odmian Atora, Kuga,
Mentor, Nimbus i Thure:
Saaten-Union Polska
sp. z o.o.
• Reprezentant
hodowcy odmian SY
Alistorm, SY Floryda
i SY Medal: Syngenta
Polska sp. z o.o.
• Reprezentant hodowcy
odmian Amazon
i Anderson: Limagrain
Central Europe
Societe Europeenne
Spółka Europejska
Oddział w Polsce
• Reprezentant hodowcy
odmiany Alvaro KWS:
KWS Polska sp. z o.o.
• Reprezentant hodowcy
odmian DK Exalte,
DK Exedo i DK Exsor:
Monsanto Polska
sp. z o.o.
Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU
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Dobór odmiany rzepaku kluczem do
sukcesu w uprawie

Rentowność uprawy rzepaku może podwyższać odpowiedni dobór
odmian nasion – zwłaszcza wysokoplonujących nasion hybrydowych.
Producenci rzepaku wiedzą, że
rośliny uprawne muszą plonować
nie tylko wysoko, ale też stabilnie. Z tego też względu od kilku
już lat rezygnuje się z uprawy
odmian populacyjnych na rzecz
mieszańcowych (hybrydowych),
które dają od kilku do kilkunastu procent większy plon. Lepsze
wyniki możliwe są dzięki takim
właściwościom jak podwyższony
wigor roślin, odporność na osypywanie łuszczyn i na warunki
stresowe (susza, zbyt duża wilgotność czy przymrozki). Nie
bez znaczenia pozostaje zimotrwałość rzepaku i odporność na

choroby, takie jak sucha zgnilizna
kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czy kiła kapusty.
Należy zaznaczyć, że satysfakcjonujące wyniki plonów
da wyłącznie połącznie nasion
hybrydowych z zalecanymi do
nich herbicydami i fungicydami. Kluczową rolę w doborze
odgrywają substancje czynne
– odpowiednie herbicydy nie
mogą hamować wzrostu rzepaku, a jedynie chwasty, konieczne
jest więc przestrzeganie zasad
bezpiecznego stosowania zalecanych przez producentów.
Przykładem kompleksowej

produkcji i ochrony rzepaku
jest technologia Clearfield firmy
BASF. Rozwiązanie tworzą dwa
nierozłączne elementy: nasiona
hybrydowe CL (producentów nasion Rapool, Monsanto, Pioneer)
oraz dedykowany im herbicyd
Cleravis. Należy zaznaczyć, że
nasiona Clearfield są odporne
na imazamoks – substancję
aktywną zawartą w Cleravisie,
która decyduje o skuteczności
w zwalczaniu chwastów. Innowacyjna technologia łączy w sobie najbardziej cenione przez
rolników właściwości: nasiona
hybrydowe zapewniają wigor

oraz podwyższoną odporność
roślin na choroby i stres, natomiast Cleravis zwalcza szerokie
spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, w tym
uciążliwe krzyżowe. Jednoczesne
zwalczanie różnego rodzaju chwastów oraz możliwość łączenia Cleravisu w jednym oprysku
z fungicydami i insektycydami
umożliwia redukcję ilości zabiegów. Technologia zapewnia zatem realnie większą skuteczność
przy mniejszych nakładach.
Źródło: Veneo
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Zwalczyć chwasty przed wschodami
rzepaku ozimego

Prawidłowa agrotechnika wymaga, aby chwasty zwalczać
w uprawie rzepaku na samym początku wegetacji jesiennej.
Jak wykazały badania IUNG
we Wrocławiu zaniechanie
ochrony przed chwastami powoduje straty w plonie, które
przy średnim zachwaszczeniu wynoszą od 5 do 20%,
a w przypadku masowego
występowania chwastów są
one znacznie większe i mogą
przekroczyć 30%. Zdarza się
czasami, że wartość uzyskanego plonu nie pokrywa kosztów
uprawy. Do chwastów najczęściej występujących w rzepaku ozimym już jesienią należą
takie gatunki jak: maruna
bezwonna, rumianek pospolity, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, tasznik pospolity,
tobołki polne, przetaczniki,
jasnoty, przytulia czepna, mak
polny, chaber bławatek i ostatnio coraz częściej spotykane
- bodziszek drobny i krzywoszyj polny.
Wybór środków zalecanych
do zwalczania chwastów przed
wschodami rzepaku ozimego
jest obecnie ograniczony do
kilku substancji aktywnych,
podstawowymi są chlomazon
działający na chwasty głównie
w okresie ich kiełkowania, powodujący hamowanie syntezy
karotenoidów objawiające się
bieleniem roślin i metazachlor,
który blokuje syntezę białek
uniemożliwiając podziały

komórek i kiełkowanie wrażliwych chwastów.
Do preparatów zawierających w swoim składzie jedynie chlomazon zaliczamy
herbicydy Command 360 CS,
Kalif 360 CS, Reaktor 360 CS
zalecane w dawkach 0,250,33 l/ha, oraz Command
480 EC, Kalif 480 EC, Reaktor 480 EC i Szpada 480 EC
w dawkach 0,2-0,25 l/ha, które skutecznie zwalczają takie chwasty jak: gwiazdnicę
pospolitą, jasnoty, przytulię
czepną i tasznik pospolity
a słabo niszczą komosę białą,
gatunki rumianowate, szarłat
szorstki i nie zwalczają fiołka polnego. Chcąc poszerzyć
spektrum zwalczanych gatunków, np.: do jednoczesnego
niszczenia przytuli czepnej
komosy białej, maków i chwastów rumianowatych należy
zastosować herbicydy zawierające w swoim składzie dodatkowe substancje aktywne
np. herbicydy Command Top
375 CS i Devrinol Top 375 CS
(zawierają dodatkowo napropamid), Pronap Extra 430 SC
(zawiera dodatkowo dimetenamid-P), lub Colzor Trio
405 EC (zawiera dodatkowo
napropamid i dimetenamid-P), który zwalcza również
przetaczni perski i tobołki

polne. Podane herbicydy należy stosować bezpośrednio
po siewie rzepaku (do trzech
dni) na dobrze uprawioną
(bez grud) glebę.
Drugą podstawową substancją aktywną stosowaną
w rzepaku ozimym jest obecnie metazachlor, który wnika do rośliny przez korzenie
kiełkujących chwastów oraz
przez hypokotyl (łodyżkę podliścieniową), zwalcza głównie
jednoroczne chwasty dwuliścienne jak gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, komosę białą,
przetaczniki, przytulię czepną
(w fazie liścieni), rumianowate i tasznik pospolity. Zabieg
opryskiwania wykonuje się po
zasiewie rzepaku. Do herbicydów zawierających w swoim
składzie tylko metazachlor
należą: Butisan 400 SC zalecany w dawce 2,5 l/ha, Bora
500 SC, Fuego 500 SC, Fym
500 SC, Metazachlor 500 SC,
Metazanex 500 SC, Naspar
500 SC, Parsan 500 SC, Rapsan 500 SC, Rego 500 SC, Tenet 500 SC i Zatem 500 SC
zalecane w dawce 2 l/ha.
Przy zabiegach doglebowych
metazachlor może być stosowany łącznie ze środkami zawierającymi chlomazon, np.
Butisan 400 SC + Command
480 EC (lub Szpada 480 EC)

w dawce 2 + 0,2 l/ha lub Metazanex 500 SC + Kalif 360 CE
1,5 + 0,2 l/ha, które skuteczniej niszczą jasnoty, przytulię
czepną i tasznik pospolity .
W handlu dostępne są środki
zawierające gotowe mieszaniny substancji czynnych metazachlor + chlomazon jak:
Nimbus 283 SE i Kalif Mega
283 SE zalecane w dawkach
2,5-3 l/ha. W rzepaku ozimym
przedwschodowo możemy
chwasty zwalczać herbicydami Butisan Duo 400 EC lub
Springbok 400 EC (zawierają
metazachlor + dimetenamid-P), oraz Butisan Star 416 SC
lub Sultan Top 405 EC (zawierają metazachlor + chinomerak) które lepiej niszczą
bodziszka drobnego. Szerokim
spektrum zwalczanych chwastów charakteryzuje się środek
Butisan Star Max 500 SE, który
stosowany przedwschodowo
w dawce 2-2,5 l/ha skutecznie niszczy m.in. bodziszka
drobnego, jasnoty, komosę
białą, mak polny, rumianowate, przetaczniki i przytulię
czepną a średnio zwalcza fiołka polnego, chabra bławatka
i wilczomlecza obrotnego.
mgr Marek Badowski
IUNiG–PIB
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
Wrocław
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Nawożenie ultrazlokalizowane rzepaku
teraz dużo łatwiejsze!
cja*

o
prom

Rzepak ozimy to bardzo wymagająca uprawa o stosunkowo
dużych potrzebach pokarmowych i to już na starcie.
Zaraz po wysianiu potrzebuje azotu, fosforu, potasu oraz
wapnia i siarki. Dlatego stanowisko pod tę uprawę powinno
być dosyć zasobne w składniki
pokarmowe. Rzepakowi zdecydowanie potrzeba nawożenia
startowego. Ważny jest też odczyn gleby (pH powyżej 6) dla
właściwego pobierania składników pokarmowych. Wapń
jest też jednym z ważniejszych
składników pokarmowych na
jesieni, bardzo potrzebnym do
budowy ścian komórek. Tworząc kompleksy z pektynami
i celulozą zwiększa stabilność
i wytrzymałość ścian komórkowych oraz odporność na
szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, nie tylko
tych mechanicznych, ale także
biologicznych, jak na przykład
patogenów. Dzięki zawartości
wapnia budowa tkanek jest
stabilna. Rośliny, które są dobrze odżywione wapniem są
mocniejsze i silniejsze, co ma
niebagatelne znaczenie także
w czasie ich zimowania i wiosną podczas intensywnego
wzrostu. Wapń oddziałuje
ponadto na gospodarkę hormonalną roślin, wpływa na
podziały komórek, ich wzrost
i funkcjonowanie. Uszkodzenia roślin (będące wynikiem
niedoborów wapnia w roślinie)
są rezultatem zniszczenia ścian
komórkowych, spowodowanych zwiększoną przepuszczalnością tkanek i zaburzeniem
funkcji komórkowych. Jego
niedobór powoduje również
dużo słabszy rozwój systemu
korzeniowego.
Prawidłowy rozwój roślin
rzepaku jesienią, decyduje
o możliwościach ich plonowania. To właśnie w tym
momencie powstaje potencjał plonotwórczy uprawy.
Zadaniem samego nawozu
mikrogranulowanego jest przyspieszenie dotarcia składników
pokarmowych do korzenia,
dlatego właśnie umieszcza
się go w bezpośrednim sąsiedztwie nasion. Jego działanie przyspiesza start roślin
i sprawia, że wschody są wyrównane, a dzięki temu wzrost
początkowy jest efektywniejszy. Nawóz mikrogranulowy
nie zastępuje jednak nawożenia podstawowego, a jedynie
je uzupełnia, o te składniki, które są w tym trudnym

początkowym momencie
rozwoju rośliny najważniejsze. Niezmiernie istotne jest
przy tym, aby na początku
wegetacji rośliny wykształciły silny system korzeniowy,
który będzie decydował o dobrym ich zaopatrzeniu w wodę
i składniki pokarmowe, a więc
o wielkości i jakości plonu.
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z nasionami
mikrogranulat musi być tak
skomponowany, aby nie stanowił zagrożenia dla młodej
i wrażliwej kiełkującej roślinki.
Dobiera się więc takie składniki i koncentracje, aby były
one bezpieczne, a zarazem dostępne i łatwo przyswajalne dla
roślin w tym krótkim okresie
czasu na początku wegetacji.
Jeśli chodzi o nawożenie
ultrazlokalizowane rzepaku,
to do ubiegłego roku na rynku
oferowane były tylko nawozy,
które mogą być aplikowane
wyłącznie przy pomocy siewników punktowych, fabrycznie
wyposażonych w przystawkę lub doposażonych w specjalne aplikatory dodatkowo
mocowane na siewniku. Mikronawóz pneumatycznie
przewodami dostarczany jest
wówczas bezpośrednio do redlicy nasiennej, a z niej dalej
do gleby, w bezpośrednie sąsiedztw wysiewanych nasion.
Areał rzepaku ozimego sianego punktowo jest jednak
stosunkowo niewielki, dlatego szukano innych nowych
rozwiązań z myślą o producentach, którzy stosują tradycyjne metody wysiewu (bez
siewu punktowego). Z tego
właśnie powodu opracowano
nowy mikronawóz do rzepaku o nazwie Pinkstart, który
na polskim rynku pojawił się
w ubiegłym sezonie. Nawozy
tego typu mają wpływ na roślinę głównie w początkowym
okresie wegetacji, zaraz na starcie, jednak ich działanie jest
na tyle efektywne, że finalnie
uzyskujemy dzięki temu zwyżkę plonów. Dzieje się tak, ponieważ oprócz fosforu, potasu
i siarki, zawiera on kompleks
o działaniu biostymulującym
Physio+ z aminopuryną (wpływa na szybkie i równomierne
wschody roślin oraz szybki rozwój systemu korzeniowego)
i mezocalc – będący źródłem
wapnia odżywczego dla roślin

(niezbędny składnik do budowy komórek), jak i regulujący
odczyn gleby w obrębie wysianych nasion, a później całego
systemu korzeniowego. Jeśli
chodzi o początek wegetacji
roślin, to rzeczywiście rola
i znaczenie tych składników
pokarmowych jest największe
(obok azotu, którego na starcie w glebie z reguły nie brakuje). Fosfor jest składnikiem
strukturalnym roślin (wchodzi
w skład błon biologicznych),
ważną rolę spełnia w stożkach
wzrostu – bierze udział w podziale komórek. Jest ważny dla
przepływu energii chemicznej
na różnych etapach różnych
procesów przemiany materii
zachodzących w roślinie. Odgrywa zasadniczą rolę podczas
syntezy tłuszczu, białek, węglowodanów i witamin. Jest
składnikiem kwasów nukleinowych i odpowiada za przekaz informacji genetycznych.
Dobre odżywianie fosforem
wpływa korzystnie na stan fizjologiczny rośliny, w tym na:
wzrost korzeni, rozwój tkanki
mechanicznej łodygi. Potas,
podobnie jak fosfor, dobrze
wpływa na system korzeniowy rośliny. Dobre odżywienie
roślin potasem prowadzi do
dobrego ukorzenienia się roślin – pierwiastek ten zwiększa pionowy zasięg systemu
korzeniowego rzepaku i gęstość korzeni w glebie. Dzięki temu roślina może pobrać
więcej wody i składników pokarmowych, gdyż przerasta
większą masę gleby, co w efekcie pozwala roślinie zarówno
na zwiększoną akumulację
wody, cukrów, białek (wzrost
koncentracji w komórkach),
a tym samym przeciwdziała

wymarzaniu. Siarka jest z kolei
niezbędna w procesie syntezy aminokwasów siarkowych
i bierze udział w ogólnej syntezie protein (materiał budulcowy). Podnosi skuteczność
przemian azotu. Jest składnikiem witaminy B1 i jest
niezbędna do produkcji roślinnych przeciwciał (fitoaleksyny,
glutation). Aktywuje enzymy
ważne dla przemiany energii
i kwasów tłuszczowych. Rola
i znaczenie tych składników
pokarmowych w procesach
życiowych roślin jest nie do
przecenienia, zwłaszcza na
starcie, na początku wegetacji – w fazie siewek, a potem
formowania i dalszego wzrostu i rozwoju młodych roślin.
Dzięki ultralokalizacji mikrogranulat odżywia rośliny
od samego początku wegetacji,
a jego skład został dobrany
specjalnie dla potrzeb życiowych i rozwojowych młodych
roślin. Nowoczesna technologia, jaką wykorzystano w tym
nawozie, umożliwia jego aplikację w bezpośrednim sąsiedztwie nasion bez konieczności
korzystania z siewników wyposażonych w aplikatory-dozowniki. Dlatego technika jego
wysiewu jest zupełnie inna
i znacznie prostsza niż w przypadku innych mikronawozów
i co najważniejsze sprawdzona
w praktyce, na stosunkowo dużym areale zarówno w Polsce
(w ubiegłym roku), jak i przez
ostatnie dwa lata we Francji
i w Austrii. Wielkość i ciężar granulek została bowiem
odpowiednio dopasowana do
potrzeb wysiewu z nasionami
rzepaku, dzięki czemu przebiega bez problemów.
Anna Rogowska
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Nowe odmiany żyta ozimego

Na początku 2015 roku, decyzją dyrektora
Centralnego Ośrodka, do Krajowego rejestru wpisano
osiem nowych odmian żyta ozimego.
Wśród nowości w KR znalazło się sześć odmian mieszańcowych: KWS Daniello,
KWS Livado, KWS Nikko, SU
Nasri, SU Promotor i SU Swift
oraz dwie odmiany populacyjne – Dańkowskie Granat
i Poznańskie.
W ubiegłym roku, na
wniosek hodowcy skreślono
jedną, mieszańcową odmianę Balistic. Po powyższych
zmianach w Krajowym rejestrze żyta ozimego znajduje się aktualnie 47 odmian,
z których 46 przeznaczonych jest do uprawy na
ziarno, a jedna (Pastar) na
cele zielonkowe. Połowę zarejestrowanych do uprawy
na ziarno odmian stanowią odmiany mieszańcowe,
odmian populacyjnych jest
46%, natomiast grupę odmian syntetycznych tworzą
Caroass i Herakles. W ostatnich latach wystąpił wyraźny wzrost udziału odmian
zagranicznych w Krajowym
rejestrze. Obecnie odmiany
legitymujące się rodowodem
hodowli zagranicznych stanowią już połowę zarejestrowanych odmian.
Nowo zarejestrowane
odmiany wnoszą postęp
przede wszystkim w zakresie plenności, na szczególną
uwagę w tej cesze zasługuje
zwłaszcza mieszańcowa odmiana SU Nasri. Wszystkie
odmiany zarejestrowane
w roku 2015 mają również
dobrą odporność na choroby. Wyróżniają się głównie
odmiany KWS Nikko i KWS
Livado, które cechują się dużą
odpornością na rdzę brunatną oraz dość dużą na septoriozy liści, rynchosporiozę
i rdzę źdźbłową. Dość dużą
odpornością na najczęściej
występujące na życie choroby
charakteryzuje się także odmiana KWS Daniello.
Poniżej przedstawione
charakterystyki nowo zarejestrowanych odmian uwidoczniają tylko te cechy,
w których dana odmiana
osiąga wartości skrajne, wyróżniające ją spośród innych,
a pominięto cechy, wykazujące wartości średnie.
Dańkowskie Granat.
Odmiana populacyjna.
Odporność na mączniaka
prawdziwego, rdzę brunatną
i rdzę źdźbłową – dość duża,

na rynchosporiozę – dość
mała. Gęstość ziarna w stanie
zsypnym i zawartość białka
dość duże. Końcowa temperatura kleikowania wysoka.
Plenność powyżej najlepiej
plonujących odmian populacyjnych. Hodowca: DANKO
Hodowla Roślin sp. z o.o.
Poznańskie. Odmiana
populacyjna. Odporność na
rdzę źdźbłową – dość mała.
Rośliny dość wysokie. Wyrównanie dość słabe, gęstość
ziarna w stanie zsypnym
dość duża. Liczba opadania
dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
mała, końcowa temperatura
kleikowania niska. Plenność
dobra. Hodowca: Poznańska
Hodowla Roślin sp. z o.o.
KWS Daniello. Odmiana
mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę
brunatną, rdzę źdźbłową,
rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża. Rośliny dość niskie, o dość
małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren
dość mała. Liczba opadania
dość duża, zawartość białka
mała. Lepkość maksymalna
kleiku skrobiowego duża do
bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania bardzo
wysoka. Plenność bardzo dobra. Pełnomocnik hodowcy:
KWS Lochow Polska sp. z o.o.
KWS Livado. Odmiana
mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na
rdzę brunatną – duża, na
rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość
duża. Rośliny dość niskie.
Termin kłoszenia dość późny. Masa 1000 ziaren dość
mała, gęstość ziarna w stanie
zsypnym dość duża. Liczba
opadania dość duża, zawartość białka dość mała.
Lepkość maksymalna kleiku
skrobiowego duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność
bardzo dobra. Pełnomocnik
hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
KWS Nikko. Odmiana
mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na
rdzę brunatną – duża, na
mączniaka prawdziwego,
rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość
duża. Rośliny o dość małej

Mgr Anna Skrzypek
COBORU Słupia Wielka
odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Gęstość
ziarna w stanie zsypnym
dość duża. Liczba opadania
dość duża, zawartość białka
mała. Lepkość maksymalna
kleiku skrobiowego bardzo
duża, końcowa temperatura
kleikowania bardzo wysoka.
Plenność bardzo dobra. Pełnomocnik hodowcy: KWS
Lochow Polska sp. z o.o.
SU Nasri. Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na choroby
podstawy źdźbła i mączniaka
prawdziwego – dość duża, na
rdzę brunatną – dość mała.
Masa 1000 ziaren dość mała.
Zawartość białka mała. Końcowa temperatura kleikowania
dość niska. Plenność bardzo
dobra. Pełnomocnik hodowcy:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
SU Promotor. Odmiana
mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość
duża. Rośliny o dość małej
odporności na wyleganie.
Gęstość ziarna w stanie
zsypnym i liczba opadania dość duże. Zawartość
białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna
kleiku skrobiowego bardzo
duża, końcowa temperatura
kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
SU Swift. Odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Odporność na mączniaka
prawdziwego – dość duża.
Rośliny dość niskie, o dość
małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren mała,
gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Liczba opadania
dość duża, zawartość białka
mała. Lepkość maksymalna
kleiku skrobiowego bardzo
duża, końcowa temperatura
kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
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”Słoma – problem czy
korzyści”

„Zdrowe” nawożenie

Uprawa zbóż w monokulturze i wieloletnie
przyorywanie słomy, zmniejszają ilość oraz zubażają
różnorodność materii organicznej gleby.
Duży udział zbóż w strukturze zasiewów, (przekraczający
tzw. biologiczny próg koncentracji), generuje konieczność
ich uprawy w uproszczonych
zmianowaniach, a nierzadko
w monokulturze, co skutkuje spadkiem żyzności gleby,
określanym mianem „zmęczenia gleby” oraz produkcyjności
roślin. Efektem są zmiany właściwości fizykochemicznych gleby
i zmniejszenie jej aktywności
biologicznej. Obniżeniu ulega pH
gleby, wzrasta jej zagęszczenie
i pogarsza się struktura, wpływając niekorzystnie na ruch
wody w glebie oraz przemiany
i dostępność składników pokarmowych. Narasta występowanie
chorób systemu korzeniowego
i części nadziemnych, zwiększa
się i specjalizuje zachwaszczenie.
Jednym z możliwych sposobów
utrzymania dodatniego bilansu materii organicznej w tych
warunkach jest wnoszenie do
gleby słomy, której nadwyżki są
efektem nie tylko upraszczania
zmianowania ale również spadku
pogłowia zwierząt gospodarskich
i zmian w sposobie ich utrzymania. Jednak wieloletnie przyorywanie tylko słomy zmniejsza
ilość, a przede wszystkim zubaża
różnorodność materii organicznej gleby. Zubożenie jakościowe
dostarczanej glebie masy organicznej ogranicza różnorodność
drobnoustrojów do organizmów,
których metabolizm sprzyja m.in. kumulacji związków
fenolowych, fitotoksycznych
i fitopatogennych. Uwalnianie
w trakcie rozkładu słomy związków biologicznie aktywnych,
stwarza niebezpieczeństwo masowego porażenia patogenami
podstawy źdźbła, immobilizacja
azotu i mechaniczne utrudnienia uprawy roli oraz siewu powodują, że plonotwórczy efekt
stosowania słomy nie jest jednoznaczny. Wprowadzanie do
gleby rozdrobnionej słomy z dodatkiem Nmin. lub preparatów

mikrobiologicznych wydaje się
być szczególnie przydatnym
sposobem regeneracji tak niekorzystnego stanowiska. Uzyskanie
jednoznacznej odpowiedzi na
temat efektywności produkcyjno-środowiskowej takiego postępowania jest jednak silnie
uzależnione m.in od odmiennych
warunków siedliskowych, przebiegu pogody w poszczególnych
latach i agrofitocenozach, czy
wreszcie zróżnicowanej agrotechniki realizowanej w poszczególnych gospodarstwach.
Od kilkunastu lat, w Katedrze
Podstaw Produkcji Roślinnej
i Doświadczalnictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, realizowane
są badania, których celem jest
m.in. poznanie wpływu użyźniania gleby słomą z wykorzystaniem N lub użyźniacza UGmax
na plonowanie pszenicy ozimej
w zależności od stanowiska. Ich
wyniki wykazały większą efektywność plonotwórczą w/w sposobów użyźniania gleby w mało
korzystnych warunkach np krótkotrwałej monokultury zbożowej niż w bardziej sprzyjającym
uprawie tego gatunku uproszczonym zmianowaniu. Na słabym stanowisku, po przedplonie
zbożowym i nawożeniu azotem
w dawce 140 kg N∙ha-1, zasadnym okazało się zastosowanie
słomy wraz z N lub UGmax.
W rezultacie przyorania słomy
z azotem uzyskano przyrost plonu ziarna pszenicy o 0,75 t∙ha1 (tj. o 14,3%) w stosunku do
stanowiska kontrolnego bez słomy. Natomiast aplikacja na słomę
preparatu UGmax. zwiększyła
plon o 1,19 t∙ha-1 (tj. o 22,7%).
Wyniki pogłębionych badań
nad efektywnością produkcyjno-środowiskową proekologicznych zabiegów agrotechnicznych
w monokulturowych uprawach
pszenicy ozimej i rzepaku ozimego” dostarczyły argumentów ułatwiających interpretację
efektu wzrostu plonu ziarna pod

wpływem słomy stosowanej wraz
z użyźniaczem UGmax. Okazało się, że łączne stosowanie
UGmax i słomy zwiększyło ogólną liczebność mikroorganizmów
w glebie o 58% w zmianowaniu
i 69% w monokulturze. Wzrost
liczebności bakterii przy jednoczesnym ograniczeniu populacji
grzybów poprawił stan fitosanitarny gleby o 69%. Stwierdzona
w badaniach mniejsza zwięzłość
gleby (o 20%) na obiektach nawożonych słomą z użyźniaczem,
mogła być skutkiem zwiększenia aktywności i intensyfikacji
procesów przemian większej populacji mikroorganizmów. Wykazano również, że wnoszenie do
gleby słomy w monokulturze poprzedzone aplikacją użyźniacza
glebowego zwiększało, pomimo
braku nawożenia słomy azotem,
zawartość tego składnika w glebie zarówno jesienią o 31% jak
i wiosną o 82% . W rezultacie
trzyletnich badań stwierdzono
przyrost plonu ziarna pszenicy
ozimej uprawianej w monokulturze o 0,52 t∙ha-1 pod wpływem stosowania słomy, oraz
o 1,98 t∙ha-1 w efekcie łącznego stosowania słomy i UGmax
Wyniki przedstawionych badań wykazują, że negatywne dla
produkcji i środowiska, ale często uzasadnione organizacyjnie
i ekonomicznie skutki upraszczania zmianowań, można ograniczyć. Możliwości takich należy
upatrywać nie tylko w wyspecjalizowanych, jednak nierzadko
wysokonakładowych i o dużej
presji na środowisko, środkach
i zabiegach agrotechnicznych.
Możliwe są również działania proekologiczne. I choć ich
substytucja względem efektów
klasycznego nawożenia organicznego obornikiem i zmianowania roślin jest na ogół częściowa
i w pełni nie rozpoznana, to są
przesłanki wskazujące, że można
w tym celu wykorzystać słomę
i sprawdzony, dobrej jakości preparat mikrobiologiczny.
dr hab. inż. K. Kotwica

Tabela 1.
Średni plon pszenicy ozimej (t∙ha-1) w zależności od sposobu zmianowania, stosowania słomy
oraz UGmax
monokultura

zmianowanie

5,27

6,55

UGmax ze słomą

7,25

8,02

różnica w plonie

1,98

1,47

kontrola bez słomy

Nadmierne i niewłaściwe stosowanie nawozów
mineralnych przyczynia się do degradacji gleb
i środowiska naturalnego.
1 czerwca 2015 roku ruszył
pilotażowy program akcji Aktywne odżywianie roślin i gleby. Składniki pokarmowe to
dziś za mało. Jest to kampania edukacyjna poświęcona
ogólnym trendom dotyczącym efektywnego nawożenia
upraw, która nawiązuje do nowych wytyczonych Komisji
Europejskiej. Nawożenie jest
jednym z najważniejszych
czynników plonotwórczych,
a jednocześnie jest zabiegiem
wysoce kosztochłonnym.
Dlatego też nawozy muszą
być stosowane umiejętnie.
Wysoki stopień wykorzystania składników przez rośliny,
jest ekonomicznie uzasadniony
dla rolnictwa, a dodatkowo
ogranicza też ich straty z rolnictwa. Dla producenta rolnego ma to konkretny wymiar
finansowy – straty składników
pokarmowych przecież kosztują rolnika, bo dla przykładu
utrata 1 kg N, to utrata ok.
4 zł. Można łatwo obliczyć,
że przy dawce azotu równej
70 kg N/ha i wykorzystaniu
jej tylko na poziomie 50%
(uśredniona wartość w rolnictwie polskim) z 1 ha użytków
rolnych tracimy 35 kg N/ha
czyli ok. 140 zł z 1 ha, a więc
1.400 zł z 10 ha, 14.000 zł ze
100 ha itd. Ale to także strata
dla środowiska naturalnego
związana z jego nadmiernym
obciążeniem azotem, fosforem, które prowadzi do niebezpiecznego zanieczyszczenia
środowiska tymi składnikami.
W efekcie wieloletnim może
to prowadzić do nieodwracalnych zmian w ekosystemach
glebowych oraz wodnych, z eurtrofizacją i sukcesją roślinną
w zbiornikach wodnych. Trzeba przy tym pamiętać, że dobra
kondycja gleb warunkująca
wielkość i jakość plonu jest
najważniejszym czynnikiem
determinującym rentowność
produkcji. Dodatkowo wg
nowych przepisów UE wykorzystanie nawozów przez
rolnictwo powinno odbywać
się w sposób zasobooszczędny.
Biorąc pod uwagę konkurencyjność na rynku europejskim,
polscy rolnicy i ogrodnicy
powinni być zainteresowani
stosowaniem metod podnoszących żyzność gleby, a tym
samym poprawiających jej
produktywność. Nawożenie
plantacji w celu odżywiania

roślin jest niezbędnym zabiegiem agrotechnicznym, ale nie
można zapominać też o samej
glebie, która jest środowiskiem
bytowania roślin, jak i podstawowym warsztatem pracy
rolnika. Źle zarządzana przestaje pełnić swoje funkcje,
stopniowo ulegając degradacji.
Dlatego zdecydowanie warto
dbać zarówno o odżywianie
plantacji, jak i o naturalny potencjał plonotwórczy gleb. Żyzność, to naturalna zdolność
gleb do zaspokajania potrzeb
pokarmowych roślin. Jest wynikiem naturalnego procesu
glebotwórczego, mikrobiologicznego i biochemicznego.
Wg danych MRiRW w ciągu
ostatnich 10 lat żyzność gleb
zmniejszyła się w Polsce o ok.
40%. Można ją zwiększyć poprzez odpowiednie nawożenie,
regulację kwasowości, meliorację czy nawadnianie, właściwe zabiegi agrotechniczne
lub płodozmian. Większość
składników mineralnych występujących w glebie jest niedostępna dla roślin, dlatego
tak istotne jest uruchamianie
tych zasobów oraz uzyskanie
odpowiedniej struktury gleby.
To był punkt wyjścia dla inicjatorów tego projektu. Organizatorzy akcji będą promowali
rozwiązania, które sprzyjają
wzrostowi produktywności upraw, poprzez redukcję
wpływu szkodliwych dla roślin czynników biotycznych
i abiotycznych. Będą się też
koncentrowali na wykorzystaniu nawozów, których skład
w sposób naturalny, zwiększa
pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, usprawnia ich transport, poprawia
wykorzystanie.
Na zakwaszenie gleb wpływ
ma nie tylko skała macierzysta, ale także klimat oraz
działalność człowieka, przede
wszystkim zaś rolnictwo. Ten
aspekt będzie jednym z głównych tematów poruszanych
w trakcie kampanii, gdyż
z gospodarczego punktu widzenia, skutki zakwaszenia
gleb mogą być katastrofalne.
Prowadzą do zmniejszenia
przyswajalności składników
pokarmowych roślin, głównie
fosforu, molibdenu i magnezu
oraz zwiększają ruchliwość niebezpiecznych dla roślin i ludzi
pierwiastków, głównie metali
ciężkich, których nadmierna

koncentracja dyskwalifikuje rośliny jako konsumpcyjne i stanowi poważne zagrożenie dla
ludzi i zwierząt. Zakwaszenie
zmniejsza zawartość próchnicy w glebie, osłabia proces
asymilacji azotu z powietrza
i prowadzi do wymywania
składników pokarmowych
do głębszych warstw gleby.
Silne zakwaszenie gleb uniemożliwia uzyskanie plonów,
nawet przy zastosowaniu odpowiedniej agrotechniki. Ale to
tylko część zagadnienia związanego z wapniem. Wg niektórych źródeł, w Polsce na ok.
40% powierzchni gleb, brakuje
np. wapnia odżywczego dla
roślin, łatwo i szybko przyswajalnego. Podobnie jest z innymi składnikami, np. fosforem,
który narażony jest na intensywne wypłukiwanie i wymywanie, ale też, jak żaden inny
składnik, na degradację przez
uwstecznianie. Intensywnemu
wymyciu i wypłukaniu podlegają także inne składniki,
w tym w szczególności azot.
W związku z coraz bardziej
odczuwalnymi zmianami klimatycznymi i związanymi
z nimi coraz bardziej ekstremalnymi warunkami pogodowymi, którym towarzyszą
różnorodne czynniki stresujące
dla roślin, mamy do czynienia
z coraz częstszymi sytuacjami,
kiedy gleba staje się coraz bardziej dysfunkcyjna, a znaczenie
aktywnego odżywiania i roślin
i gleby znacząco wzrasta.
Na rynku są już dostępne nawozy, które nie tylko
wzbogacają glebę w składniki pokarmowe niezbędne dla
roślin ale także spełniają wiele
innych dodatkowych funkcji
oddziałując na procesy życiowe
rośliny i zachodzące w glebie.
Rosnące znaczenie rolnictwa zrównoważonego skłania
naukowców do poszukiwania
rozwiązań umożliwiających
maksymalne ograniczenie
stosowania mineralnego nawożenia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich i jakościowo
dobrych plonów. Podnoszenie
świadomości producentów rolnych w tej dziedzinie jest więc
także jednym z priorytetów akcji. W jej ramach zostaną zorganizowane szkolenia, spotkania
z producentami rolnymi i ukaże
się cykl publikacji poświęconych tym zagadnieniom.
Anna Rogowska

URODZAJ
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Przez całą wegetację zboża wymagają starannej pielęgnacji.
Odpowiednia uprawa, nawożenie oraz pełna ochrona przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
to gwarancja osiągnięcia wysokiego i jakościowo dobrego plonu.
Aby go nie zmarnować należy na
koniec zadbać jeszcze o właściwy
termin zbioru. W zależności od
przeznaczenia plonu, zbiór należy
rozpocząć gdy wilgotność ziarna
waha się w granicach 14-16%. Nie
zawsze jednak warunki pogodowe
w momencie dojrzewania zbóż
i w okresie żniw są sprzyjające.
W takich sytuacjach zaleca się
wykonanie desykacji (dosuszania)
zapobiegając w ten sposób porastaniu zbóż. Dotyczy to głównie
żyta i pszenżyta, które naturalnie
są bardziej podatne na porastanie. Dodatkowo zabieg desykacji
zaleca się na plantacjach mocno
opanowanych przez zachwaszczenie wtórne, zwłaszcza gatunkami
chwastów wieloletnich. Chwasty
te w momencie żniw mogą być
zielone lub mogą wydać już do
tego czasu nasiona, które obsypując się podczas zbioru zanieczyszczają zebrane zboże. Na zabieg
desykacji przed zbiorem warto się
zdecydować głównie wtedy, gdy

zboże zachwaszczone jest perzem
właściwym. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się
w fazie intensywnego rozwoju.
Obecnie do desykacji zbóż wykorzystywany jest glifosat, który
powoduje bardzo szybkie i nienaturalne wysuszanie kiełków.
W związku z tym nie jest on zalecany na plantacjach w uprawie
jęczmienia browarnianego oraz
w przypadku, gdy zboże chcemy
wykorzystać jako materiał siewny. Również słoma pozyskana
z plantacji, na której wykonano
zabieg dosuszania glifosatem, nie
powinna być wykorzystywana
jako podłoże czy też jako ściółka
ogrodnicza, ale można jej używać jako paszy lub podściółki
dla zwierząt.
Aktualnie w roślinach rolniczych zarejestrowanych jest
58 produktów zawierających
glifosat. Przy doborze preparatu
należy jednak zwrócić uwagę na
instrukcję stosowania poszczególnych środków. Część z nich
jest zarejestrowana do destkacji
wszystkich zbóż, część można
stosować tylko w niektórych

gatunkach, a inne w ogóle nie
są zalecane w zbożach. Dosuszanie
glifosatem wykonuje się w fazie
dojrzałości woskowej ziarna, gdy
jego wilgotność wynosi około 2030%. Zazwyczaj jest to 10-14 dni
przed planowanym zbiorem.
Na polskim rynku najbardziej
popularną i rozpowszechnioną
formą glifosatu jest formulacja
SL – koncentrat rozpuszczalny
w wodzie. Jest to płynna forma
użytkowa środka stosowana jako
roztwór po rozcieńczeniu z wodą.
Glifosat można stosować pojedynczo w dawkach od 3 do 4 l/
ha, w zależności od ilości zastosowanej wody podczas oprysku.
Dawkę niższą można stosować,
gdy do zabiegu zużywa się 100150 l wody na hektar, a wyższą
dawkę (4l/ha) przy wydatkowaniu
cieczy roboczej 200-300 l/ha. Inną
możliwością zastosowania glifosatu jest połączenie go ze wspomagaczem. Najczęściej zalecanym
jest adiuwant mineralny - siarczan
amonu, który znacznie przyśpiesza
działanie glifosatu (np. Kosmik
360 SL + siarczan amonu, Wichura
360 SL + siarczan amonu – środki
zalecane do desykacji pszenicy

ozimej). W takich przypadkach
należy zastosować 3 l/ha preparatu oraz 5 kg/ha siarczanu amonu. Jeżeli na plantacji masowo
wystąpi perz właściwy wówczas
zalecane są adiuwanty olejowe np.
AS 500 SL czy Efektan 650 SL.
Wybierając produkt zawierający
glifosat należy zapoznać się z instrukcją stosowania. Znajdują się
tam ważne informację odnośnie
zakresu i dawek stosowania substancji. Niektóre środki zalecane
są w pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie, życie i jęczmieniu jarym
(np. Roundup 360 SL, Roundup
Trans Energy 450 SL, Acomac,
Cleaner 360 SL, Torinka SL, Helosate Plus 450 SL), stosowanie
innych preparatów ograniczone
jest tylko do pszenicy ozimej (Vival 360 SL, Glifoher 360 SL, Trustee Hi-Activ SL, Agrosar 360 SL,
Atut Bis 360 SL, Dominator HL
480 SL, Tajfun 360 SL , Klinik Duo
360 SL), a środek Gallup 360 SL
zalecany jest do desykacji pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Jakie odmiany jęczmienia ozimego
wybrać do siewu
Jęczmień ozimy w sprzyjających warunkach ma duży potencjał
plonotwórczy i może odwdzięczyć się wysokimi plonami.
Decydując się na uprawę
tego gatunku trzeba zwrócić
też uwagę na jego mankamenty. Głównym problemem
w uprawie stanowi słaba zimotrwałość. Pewnie dlatego
w Polsce dość sceptycznie podchodzi się do uprawy tego gatunku, a powierzchnia uprawy
jęczmienia ozimego, mimo, że
powiększa się z roku na rok,
w roku 2014 wyniosła 220 tys.
ha (wg GUS).
Dobór odpowiedniej odmiany jest istotnym czynnikiem
wzrostu wydajności jęczmienia. Krajowy rejestr zbóż
każdego roku wzbogaca się
o nowe, wartościowe kreacje.
Obecnie zarejestrowanych jest
25 odmian jęczmienia ozimego, w tym 22 odmiany typu
pastewnego (dwie o kłosie
dwurzędowym, pozostałe
o kłosie wielorzędowym) oraz
trzy odmiany dwurzędowe
browarne. W roku 2015 do

Krajowego rejestru wpisano
trzy odmiany, w tym dwie
wielorzędowe pastewne Quadriga i KWS Kosmos oraz
jedną dwurzędową browarną Vincenta. We wrześniu
2014 roku wpisano również
jedną odmianę wielorzędową
pastewną o nazwie SU Elma,
która uzyskała pozytywną
opinię komisji podczas ubiegłorocznej komisji ale dopiero
po uzyskaniu pozytywnych
wyników OWT i WGO została zarejestrowana. Niestety
znaczna większość zgłaszanych
do badań rejestrowych i rejestrowanych odmian pochodzi z hodowli zagranicznych.
Obecnie w polskim rejestrze
mamy 21 odmian zagranicznych, a udział polskich odmian
wynosi zaledwie 19%.
Odmiany rejestrowane
w ostatnich latach, wnoszą
duży postęp w uprawie. Bardzo
wysokimi plonami (powyżej

77 dt z ha) w ostatnim trzyleciu
wyróżniły się odmiany: KWS
Kosmos, Antonella, Titus oraz
SU Elma.
Nowe odmiany wnoszą również postęp w zakresie zdrowotności. Dużą odpornością
na choroby cechuje się odmiana Antonella, a także Souleyka,
Titus i Zenek. Występowanie
chorób jest uzależnione od odporności danej odmiany oraz
warunków pogodowych i środowiskowych. Największy problem stanowią wciąż mączniak
prawdziwy, plamistość siatkowa i rynchosporioza.
Jęczmień ozimy to gatunek,
którego słabszą stroną była
zawsze podatność na wyleganie. Postęp wnoszą tu odmiany, wpisywane do rejestru
w ostatnich latach. Cechują
się one sztywniejszą i bardziej
odporną na wyleganie słomą.
Dobrym przykładem jest tu
odmiana SU Vireni.

Aby dobrze wykorzystać
postęp jaki dają nam nowe
odmiany należy stosować
kwalifikowany materiał siewny. Daje to wiele korzyści rolnikom: pozwala uzyskać wyższe
plony i ograniczyć koszty uprawy, daje też większe możliwości zbycia.
Przy wyborze odmiany do
uprawy, należy wziąć pod
uwagę rejon, w którym będzie
ona wysiana. W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego badane są
odmiany w różnych rejonach
kraju, i wyłaniane najlepiej
sprawdzające się w danym województwie. Na tej podstawie
powstaje co roku „Lista zalecanych do uprawy odmian na
obszarze województw” (tab.2),
z którą warto się zapoznać, aby
wybrać odmiany najlepsze na
dany obszar.
Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU
Słupia Wielka

PSZENICA OZIMA

RGT LINUS
RGT KILIMANJARO
RGT PRAKTIK
GOLEM, OXAL, MEISTER, ELAN,
BOOMER, PREMIO, AREZZO,
BARROKO, BALETKA, BYSTRA, KRIS.
Polecamy odmiany rzepaku hodowli RAGT NASIONA

www.ragt.pl
tel.: +48 56 678 32 07
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Wpływ przyorania resztek pożniwnych na wartość
biologiczną i plonotwórczą gleby (cz. I)
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Resztki pożniwne są bardzo ważnym składnikiem stabilności ekosystemu polowego.
Biomasa pożniwna jest nie
tylko źródłem łatwo dostępnego węgla dla mikroorganizmów, ale również składników
pokarmowych, które wzbogacają glebę w związki mineralne oraz substancje wiążące
agregaty glebowe. W wyniku
ich systematycznego dopływu
wzrasta zawartość materii organicznej w glebie, która ma
wpływ na zwiększenie pojemności wodnej, a więc również
na poprawę warunków rozwoju mikroorganizmów i wzrost
ich aktywności.
Liczebność i aktywność
mikroorganizmów w glebie
jest uwarunkowana wieloma
czynnikami, pośród których
zasadniczą rolę stanowi zawartość dostępnej dla nich
materii organicznej. Tempo
jej rozkładu uzależnione jest
od przebiegu warunków pogodowych (ilości i rozkładu
opadów, temperatury powietrza i gleby), zawartości części
spławialnych i struktury gleby.

Czynniki te mogą ograniczać
bądź stymulować działalność
drobnoustrojów. W miarę
wysuszania się gleby mikroorganizmy mogą przechodzić
w stan życia utajonego i pozostają mało aktywne aż do
czasu, gdy pojawią się korzystniejsze warunki. Dodatkowo,
w okresie suszy, zmniejsza
się też koncentracja rozpuszczalnych form azotu, fosforu i siarki. O wpływie resztek
pożniwnych na życie biologiczne gleby stanowi też wielkość
wprowadzonej biomasy oraz
jej jakość, która uzależniona
jest od gatunku rośliny uprawnej, fazy rozwojowej i wysokości koszenia.
Pozostające w glebie resztki roślinne, tj. słoma łodyg,
korzenie i liście roślin uprawnych, odgrywają ważną rolę
w cyklu krążenia składników pokarmowych. W ekosystemach polowych blisko
70% resztek pozbiorowych
wraca co roku do gleby.

W ich strukturze dominuje
słoma, w której znajdują się
wszystkie niezbędne składniki
w żywieniu roślin, jednak ich
zawartość jest zróżnicowana.
Ze składników nawozowych
(NPK) najwięcej jest w słomie
zbóż potasu (1,2-1,3% w s.m.);
zawiera ona jednocześnie dużo
węgla, natomiast mało azotu.
W związku z tym stosunek C:N
jest w niej dość szeroki i wynosi jak 50-100:1, podczas gdy
u roślin pastewnych waha się
w granicach 20-25:1, a w glebie
jedynie 8-12:1. Jednocześnie
słoma jęczmienia i owsa jest
bogatsza w składniki pokarmowe od słomy pszennej i żytniej. Słoma rzepaku natomiast
zawiera więcej potasu, wapnia i boru, aniżeli słoma zbóż.
Wprowadzenie do gleby masy
organicznej ubogiej w azot (np.
słoma zbóż) powoduje biologiczne unieruchomienie tego
pierwiastka. Wynika to stąd, że
mikroorganizmy glebowe wykorzystują do budowy swego

ciała łatwo dostępny azot pochodzący z różnych źródeł, co
w efekcie odczuwalnie wpływa na jego niedobór dla roślin. Dotyczy to szczególnie
zbóż ozimych, prowadząc do
przerzedzenia plantacji, zwiększonej konkurencji ze strony
chwastów, a w konsekwencji
do obniżenia plonowania.
Utrzymanie wysokiej biologicznej aktywności gleby wymaga stałego dopływu materii
organicznej, a wobec postępującej specjalizacji w produkcji
rolniczej w gospodarstwach
rolnych głównym źródłem
materii organicznej stają się
zasadniczo resztki pożniwne
i międzyplony. Procesy mineralizacji przebiegają z większą intensywnością w płytszej
warstwie gleby, a więc nie
można ich przyorywać lub
mieszać z glebą zbyt głęboko,
maksymalnie do 10-12 cm,
zwłaszcza na glebach zwięzłych i wilgotnych. Niedostatek tlenu może powodować

powstawanie związków toksycznych dla roślin oraz mikroflory glebowej, co jest bardzo
niekorzystne zarówno dla wydajności roślin, jak i życia biologicznego w glebie. Istotne
dla prawidłowej mineralizacji jest też dokładne pocięcie
i równomierne rozrzucenie na
polu resztek pozbiorowych,
przed ich wymieszaniem
z wierzchnią warstwą gleby.
Chodzi o to, by nie tworzyć
nieprzepuszczalnych warstw
(tzw. mat) z materii organicznej, uniemożliwiających przesiąkanie i podsiąkanie wody,
co utrudni doprawienie gleby
i kiełkowanie wysianych nasion rośliny następczej. Dobrym rozwiązaniem po zbiorze

rośliny przedplonowej, może
być płytka uprawa przy pomocy brony talerzowej (na
polach bez perzu), grubera
lub odpowiedniego agregatu
do uprawy pożniwnej, który
dobrze rozdrobni i wymiesza
z wierzchnią warstwą gleby
resztki pożniwne oraz ścierń,
jak też ułatwi skiełkowanie
nasion chwastów. Zabieg
ten można powtórzyć po ok.
2-3 tygodniach w przypadku
pojawienia się znacznej ilości
chwastów, których biomasa
będzie wykorzystana przez mikroorganizmy glebowe jako
dodatkowe źródło materii
organicznej.
dr hab. inż. Janusz
Smagacz, prof. nadzw.
IUNG-PIB w Puławach

„Cudze chwalicie…”
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„Agrosar - gruntowna likwidacja chwastów” to hasło
kampanii marketingowej „Postaw chwastom granicę”,
promującej preparaty do zwalczania chwastów
CIECH Sarzyna SA.
Agrosar, to szybko zdobywający uznanie rynku środek
chwastobójczy oparty na bardzo popularnym na świecie
glifosacie. Agrosar jest wyjątkowo uniwersalnym środkiem,
który można stosować przez
cały rok do wielu upraw, także
na terenach rekreacyjnych.
-Rozwój segmentu organicznego, w tym obszaru
Agro, jest jednym z filarów
strategii biznesowej CIECH.
Rynek środków ochrony roślin
rośnie i aby na nim skutecznie
konkurować, bardzo ważne
jest doświadczenie, odpowiednie kanały dystrybucji, a także
elastyczność w udoskonalaniu
produktó – powiedział Dariusz
Krawczyk, Prezes CIECH.
Kampania Agrosaru to
element kampanii marketingowej CIECH Sarzyna,
„Postaw chwastom granicę”,
która ruszyła 15 kwietnia br.

Pierwsza jej odsłona promowała Chwastox - jeden z najbardziej rozpoznawalnych na
polskim rynku preparatów do
zwalczania chwastów.
- Kampania ma na celu
podkreślenie polskiego pochodzenia Chwastoxu i Agrosaru, produktów doskonale
dopasowanych do potrzeb
i oczekiwań nie tylko polskich
rolników, ale i działkowców.

Nie muszą oni szukać skutecznego sposobu do walki
z chwastami u zagranicznych
producentów, gdyż najskuteczniejsze preparaty – Chwastox
i Agrosar – są produkowane
przez polskich specjalistów
w Nowej Sarzynie – mówi
Prezes CIECH Sarzyna Andrzej Kopeć.
Źródło: Materiały Grupy Ciech
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Kostkowanie czy belowanie słomy

GOSPODARSTWO
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Sposób zbioru słomy po żniwach jest uwarunkowany jej przeznaczeniem.

Mechanizacja zbioru ziarna
zbóż za pomocą kombajnów
wymusiła na producentach
wprowadzenia coraz to nowocześniejszych maszyn i urządzeń
do zagospodarowania słomy. Prasowanie słomy realizowane jest
za pomocą pras zwijających lub
kostkujących doczepianych do
ciągnika i napędzanych przez
WOM. W zależności od kształtu
komory, prasy można podzielić
na tłokowe lub zwijające, gdzie
zebrany materiał słomiasty formowany jest w bele prostopadłościenne lub cylindryczne.
Elementami roboczymi pras

formujących bele są podbieracz materiału, nagarniacz,
komora prasowania i podajnik
ślimakowy.
Prasowanie polega na pobieraniu z pola materiału za pomocą podbieracza palcowego,
przekazanie go podajnikiem
ślimakowym do komory prasującej, w której tłok ugniata
podaną porcję materiału. Po
sprasowaniu beli o odpowiednich
rozmiarach następuje odcięcie
materiału i wiązanie sznurkiem.
Tak sprasowana bela zostaje wypchnięta z komory na zewnątrz.
Przy zbiorze słomy zaleca

się stosowanie pras stałokomorowych, które belują słomę
o luźnym rdzeniu, co powoduje przewietrzanie oraz mocno
zagęszczoną warstwą wierzchnią zwiększającą odporność na
przemakanie. Prasy stałokomorowe charakteryzują się prostą
budową komory prasowania
w porównaniu do pras zmiennokomorowych, dzięki czemu są
niezawodne i tańsze w zakupie.
Główną zaletą stosowania
pras zwijających słomę w bele
cylindryczne jest odporność zrolowanego materiału słomiastego
na czynniki atmosferyczne podczas przechowywania na wolnym powietrzu, w porównaniu
do zbioru prasami tłokowymi.
Wadą natomiast jest konieczność
zatrzymywania się prasy po uformowaniu beli w celu owinięcia jej
sznurkiem i wyładowania z komory zwijania, co wpływa na
niższą wydajność prasy. Ponadto
niewystarczające owinięcie beli
sznurkiem może spowodować deformację, co utrudnia transport
i magazynowanie bel w stertach
iprzyczynia się do wzrostu strat.

Dlatego też, coraz częściej zamiast sznurka, do obwiązywania bel wykorzystuje się siatkę.
Poza tym siatka zabezpiecza materiał słomiasty przed deszczem,
zwiększa wydajność prasy nawet
o 20% dzięki krótszemu cyklowi
obwiązywania.
Na rynku istnieje wielu producentów oferujących prasy, między
innymi: Kuhn, Sipma, Krone,
Lely, New Holland.
Kuhn oferuje prasy do belowania słomy stało i zmiennokomorowe. Prasy stałokomorowe
wyposażone są w 14 walców odpowiadających za formowanie
i zagęszczenie materiału. Prasa
umożliwia formowanie bel o średnicy 125 cm. Natomiast prasy
zmiennokomorowe posiadają możliwość ustawienia nacisku w komorze wstępnego zgniotu, dzięki
czemu istnieje regulacja stopnia
zagęszczenia rdzenia beli. Ponadto
prasa wyposażona jest w system
zwiększenia średnicy beli
Niektóre typy pras mają zaawansowaną technologicznie
budowę. Posiadają m.in. komputer pokładowy, który monitoruje

równomierność wypełnienia
komory, umożliwia regulację
średnicy beli i stopień zgniotu.
Tego typu maszyny oferuje m.in.
Sipma, wyposażając je w systemy cięcia materiału przed sprasowaniem, a także daje wybór
owinięcia materiału siatką lub
sznurkiem.
Z kolei firma Krone oferuje
prasę do bel prostopadłościennych z możliwością formowania 1 dużej beli składającej się
z 6 mniejszych. Małe bele są wiązane 2 sznurkami, natomiast cała
bela związana jest 4 sznurkami.
System proponowany przez firmę pozwala łatwiej rozdzielać
i transportować do pomieszczeń
mniejsze bele, co ma duże znaczenie w budynkach inwentarskich.
Szeroką ofertę pras prezentuje
również firma New Holland, która oferuje prasy do bel cylindrycznych i prostopadłościennych.
Niektóre modele pras posiadają
podwójne osie wyposażone w szerokie opony o małym nacisku na
podłoże oraz hamulce, co dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo
w terenie .Ponadto prasa posiada

Marcin Majchrzak
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział w Warszawie
zintegrowany system umożliwiający owijanie materiału słomiastego siatką lub kiszonki folią.
Zaletą stosowania pras jest ich
duża wydajność oraz szybki zbiór
słomy, a także możliwość pełnej
mechanizacji prac transportowych. Dlatego też przy zakupie
prasy należy zwrócić uwagę na jej
wydajność oraz wymiary i kształt
komory formującej bele, gdyż od
tych parametrów będzie zależało
miejsce składowania materiału
słomiastego oraz zastosowanie
odpowiednich maszyn i urządzeń
do transportu.
Źródło: literatura u autora
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SILOSY
WE
ZBOŻOWE
SILOSY PŁASKODENNE

SILOSY LEJOWE

Ładowność
(ok. ton)

Cena z montażem
(brutto)
maj 2015 r. (zł)

Ładowność
(ok. ton)

Cena z montażem
(brutto)
maj 2015 r. (zł)

10

4 680

21 740

13

5 720

48
59
70

24 700

20

6 980

81

26 050

28

7 850

89

38 000

57

11 390

105

40 960

68

13 060

121

43 050

91

15 530

137

46 550

153

48 560

100

18 350

132

21 670

210

30 580

260

34 890

23 010

Rozdrabniacz ss/tł.
– 1 t. – 5474 zł.,
mieszalnik 1 t.- 3690 zł.,
silosy paszowe: od 3 do
31 ton.
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P.O.R. KONSIL Autoryzowany dystrybutor „BIN”, 89-121 Ślesin k. Nakła ul. Nakielska 10
tel. 052 385 78 59, 052 385 71 56, fax 052 385 71 55

Czyszczenie i suszenie nasion
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Nasiona czyste i suche, to ideał, który warto osiągnąć jeszcze przed składowaniem nasion w silosie.
Rzeczywiste warunki zbioru rzepaku i zbóż, w tym
niesprzyjająca pogoda i jakość pracy maszyn nie zawsze gwarantują zbiór nasion
suchych i bez zanieczyszczeń.
Szczegóły dotyczące suszenia
i czyszczenia można omówić
na przykładzie nasion rzepaku.
Rzepak po zbiorze jest
mieszaniną nasion o różnej
REKLAMA

wilgotności, stopniu dojrzałości i udziale obcych zanieczyszczeń. W zależności od pogody,
wilgotność zbieranych nasion
rzepaku na ogół wynosi od ok.
11% do 20%. Z kolei wilgotność gwarantująca bezpieczne przechowywanie rzepaku
to poziom 6-7%. Ponieważ
zanieczyszczenia roślinne
mogą podnosić wilgotność

zebranego rzepaku, dlatego tak ważne jest umiejętne
połączenie dwóch zabiegów, tj.
czyszczenia i suszenia nasion.
Suszenie powinno być poprzedzone czyszczeniem, dzięki temu można podnieść
efektywność suszenia. Zanieczyszczenia (szczególnie
organiczne) jak i nadmierna
wilgotność mogą powodować

wzrost intensywności procesów biologicznych, niekorzystne reakcje chemiczne
i rozwój wielu mikroorganizmów. Zjawiska te prowadzą
do obniżenia jakości nasion
w okresie przechowywania.
Do czyszczenia nasion
można użyć tryjery, sita
i separatory pneumatyczne,
działające w oparciu o takie

cechy rozdzielcze jak gęstość,
właściwości aerodynamiczne
i geometryczne, właściwości elektrostatyczne, kolor
i stan okrywy zewnętrznej.
Nowoczesne czyszczalnie są
przystosowane do wstępnego i dokładnego oczyszczania
nasion szerokiej gamy roślin.
Wstępne czyszczenie nasion
można przeprowadzić urządzeniami pneumatycznymi ze
strumieniem powietrza do
rozdzielania masy roślinnej na
frakcje. Separator pneumatyczny może być poprzedzony
modułem sitowym, a także
uzupełniony w końcowej
części systemu czyszczącego
tryjerem.
Dokładne czyszczenie nasion bazuje na wykorzystaniu
specjalistycznych maszyn,
wśród których można wymienić stół separacyjny.
W procesie doczyszczania na
stole separacyjnym uwzględnia się stosunek masy nasion
do ich objętości. W efekcie
maszyna oddziela nasiona,
które są podobnej wielkości
natomiast różnią się masą.
Jednocześnie wydzielane są
nasiona niewykształcone, niedojrzałe, a także domieszki nasion chwastów.
Przyjmuje się, że nasiona
rzepaku o ogólnej wilgotności
nie przekraczającej 12% mogą
być w suszarniach nagrzewane
do temperatury 70-80 °C.
Natomiast nasiona o wilgotności powyżej 12% – do
temperatury ok. 60 °C. Zachowanie właściwej temperatury suszenia jest szczególnie
istotne w przypadku nasion
rzepaku do siewu. Temperatura w czasie suszenia materiału siewnego nie powinna
przekraczać 35 °C. Nasiona
rzepaku do przetwórstwa
mogą być suszone w wyższych
temperaturach.
Do rozpowszechnionych
metod obniżania wilgotności
nasion zalicza się suszenie na
bazie wentylacji oraz suszenie
termiczne. Druga z wymienionych metod wyróżnia się
wyższą skutecznością, ale
REKLAMA

Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
i wyższą energochłonnością,
co przekłada się na koszty.
Wśród suszarni termicznych wymienia się rozwiązania podłogowe, kolumnowe
o zabudowie daszkowej,
przepływowe, obiegowe,
a także o pracy ciągłej i pracy porcjowej. Suszarnie o pracy ciągłej są urządzeniami
o wysokiej wydajności, stąd
pełne wykorzystanie ich potencjału jest możliwe głównie
w gospodarstwach o wysokiej
skali produkcji.
Do zasilania suszarni
w energię cieplną najczęściej
wykorzystuje się paliwo
stałe, płynne oraz gaz ziemny. Dostępne są także opcje
zasilania instalacji nagrzewającej w energię elektryczną.
Wartościowym rozwiązaniem
jest wariant zasilania suszarni
energią pochodzącą z biomasy,
przykładowo ze spalania słomy
zbożowej i odpadów pochodzących z czyszczenia ziarna zbóż.
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Wyzwanie dla kosiarek SaMASZ
20 T R A K T O R
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Zestaw kosiarek SaMASZ sprzęgnięty z ciągnikiem Deutz Fahr w ciągu 8 godzin skosił
prawie 96,5 ha łąk.

Konstruktor kosiarki
Kazimierz Karasek
2 lipca 2015 roku na terenie
ANR Stadnina Koni w Walewicach, w miejscowości Goślub k/
Piątku firma SaMASZ podjęła
próbę ustanowienia rekordu
Guinnessa w koszeniu trawy.
Całe przedsięwzięcie zorganizowane zostało we

współpracy z firmą Agromarket Jaryszki a ciągnik udostępniła firma Same Deutz Fahr.
Do skoszenia przygotowane
było 120 ha łąk, objętych programem Natura 2000, co było nie
lada wyzwaniem, gdyż jak wiadomo takie tereny wykluczone są
z jakichkolwiek zabiegów uprawowych. Dodatkowym utrudnieniem było też zróżnicowanie
powierzchni poszczególnych łąk,
co wiązało się z częstszym nawracaniem i cofaniem. Pomimo
nierównej powierzchni łąk, i rozproszenia pól, zestaw: Ciągnik
Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV
250 KM z trzema kosiarkami

SaMASZa MegaCUT 941, zachował dużą precyzję w cięciu
trawy i spisał się bez zarzutu, co
potwierdził prezes Maciej Stolarski, który jako pierwszy rozpoczął zmagania z ustanowieniem
rekordu Guinnessa. Operatorami
ciągnika byli w kolejności: Maciej
Stolarski z SaMASZa, Jarosław
Figurski z Deutz Fahr i Mariusz
Szałowski z Agromarket Jaryszki,
na czwartej - ostatniej zmianie
- w ciągniku ponownie zasiadł
Maciej Stolarski.
Po 8 godzinach nieprzerwanej pracy i podsumowaniu wszystkich osiągnięć
operatorów ciągnika, komisja

potwierdziła następujące
wyniki:
• powierzchnia skoszona:
96.29 ha
• w ydajnoś ć roboc za
16.83 ha/h
• średnie zużycie paliwa czas: 25.7 l/h
• średnie zużycie paliwa - powierzchnia:1.8 l/ha
• średnia
pręd koś ć:
17.9 km/h
Radości i dumy z uzyskanego efektu nie ukrywał też
Kazimierz Karasek, konstruktor kosiarki MegaCUT
941, obecny przy ustanawianiu rekordu.
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Pokaz ciągników Deutz-Fahr
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W Kmiecinie, wsi w samym sercu Żuław - nieopodal Nowego Dworu Gdańskiego, zjechali
rolnicy i doradcy z firmy Deutz-Fahr, aby na polu testować maszyny tej marki.

Do dyspozycji gości oddano
5 ciągników z różnymi narzędziami uprawowymi. Zainteresowanie jazdami próbnymi
było tak duże, że zabrakło
pola. Nowości technologiczne w traktorach Deutz-Fahr
przedstawia Jarosław Figurski.
Pierwsza innowacja dotyczy układu kierowniczego.
Easy Steer pozwala zredukować o połowę liczbę obrotów kierownicy potrzebną do
REKLAMA

wykonania pełnego skrętu kół
przednich. Funkcję uruchamia
się przyciskiem w kabinie. Jest
to bardzo użyteczna funkcja
podczas pracy z ładowaczem
czołowym, wszędzie tam,
gdzie ciągnik musi wykonywać wiele manewrów, zmieniać kierunki jazdy. Ułatwia
to i przyśpiesza pracę, a także
zwiększa komfort operatora.
A więc zastosujemy to
rozwiązanie również na

uwrociach? Przez pole jechać będziemy na normalnym ustawieniu, a funkcję
Easy Steer włączymy na sam
manewr zawracania?
Tak. Easy Steer pracuje wtedy gdy potrzebujemy, a później
go możemy sobie po prostu
wyłączyć. Drugą nowością
są nowe układy hydrauliczne
zainstalowane w niektórych
z prezentowanych modeli.
Koncepcja polega na tym, że
w ciągniku są dwie pompy
hydrauliczne: jedna pracuje
cały czas, a druga jest włączana przez operatora wtedy, gdy
zachodzi taka potrzeba. Korzyść polega na tym, że przy
zwiększonej ilości oleju, obroty
silnika wcale nie wzrastają,
lecz są zredukowane o kilkadziesiąt procent. Dzięki temu
mamy niższe zużycie paliwa,
redukujemy hałas i wibracje.
To również włączamy sobie
ręcznie, gdy potrzebujemy?
Tak, tu również decyzja
jest w rękach operatora. Jest

to rozwiązanie montowane
w kompaktowych modelach
ciągników Deutz-Fahr’a,
a sprawdza się przede wszystkim w pracy z ładowaczem.
Robiąc jazdy testowe różnymi modelami i markami
traktorów, łatwo dostrzec
nowocześniejsze i bardziej
zaawansowane ciągniki, jednak duży wpływ na ostateczną jakość pracy ma zwykła
wygoda, szumnie zwana
ergonomią.
Nowoczesne, komfortowe
kabiny są przestronne i mają
dużą powierzchnię szyb, a więc
dużą widoczność. Są one na
4 lub 6 słupkach. Montujemy
w nich fotele pneumatyczne
z podłokietnikami umożliwiającymi sterowanie wszystkimi
funkcjami. Jest w nich także
monitor z 12-calowym ekranem umożliwiający podgląd
wszystkich funkcji maszyny.
Klimatyzacja automatyczna
bądź manualna w zasadzie jest
już standardem.

Jeszcze nic nie wspomnieliśmy o silnikach. Czy tu nie
ma nic nowego?
Oczywiście, że jest. Wprowadziliśmy niedawno nowe
silniki produkowane przez
koncern SDF, zwane FarmMotion. Są to silniki Common Rail, ale – co ciekawe
przy tej pojemności – mające
ciśnienie robocze 2 tys. bar.
Dawniej była to wartość niedostępna w tej klasie mocy,

ale my je stosujemy już przy
100 koniach. Dzięki temu
silnik ma mniejsze spalanie.
Porównując charakterystyki
pracy silników, można spodziewać się oszczędności na
poziomie kilkunastu procent.
Spalanie jednak to nie jedyna
korzyść. Osobiście biorę bardzo pod uwagę elastyczność
pracy silnika, bo to jest równie
ważne przy wykonywaniu prac
rozmaitymi maszynami.
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Cztery pory roku
z kaszą

Nasz organizm do prawidłowego
funkcjonowania potrzebuje
zbilansowanej
i pełnowartościowej diety.
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czy bakłażana – proponuje ekspert kampanii „Lubię kaszę”.
Czy są produkty, z którymi
nie należy łączyć kaszy?
–Strzeżmy się potraw z wysoką zawartością tłuszczów trans,
tłuszczów nasyconych, cukru
i produktów wysoko przetworzonych. Nawet w połączeniu
z kaszą, nie staną się one zdrowe
i pożądane w naszej diecie.– tłumaczy Katarzyna Foszner.
Kasza na zdrowie
Kasza to najmniej przetworzona forma zbóż, stąd uważana
jest za bardzo zdrową. Niektóre jej rodzaje, np. jęczmienna,
gryczana i jaglana korzystnie
wpływają także na nasz układ
odpornościowy.
– Na naszą odporność pracujemy cały rok. Dlatego zachęcam,
żeby jeść kaszę także latem. Jęczmienną, ponieważ świetnie odżywia komórki jelit, a to właśnie
stan tej części przewodu pokarmowego ma decydujący wpływ
na naszą odporność. Gryczaną,
gdyż jest świetnym źródłem rutyny. Z kolei jaglaną – z powodu
dużej zawartości żelaza i cynku
– minerałów, które biorą udział
w procesach odpornościowych
– przekonuje dietetyk Katarzyna
Foszner.
Organizatorem działań, sfinansowanych ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż
i Przetworów Zbożowych, jest
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.
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Wynik dzielenia

Więcej informacji:
www.lubiekasze.pl
Źródło: ITBC Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Szyfrator

O tym, jak ważne jest włączanie kaszy do jadłospisu, przekonuje specjalista ds. żywienia
Katarzyna Foszner, ekspert kampanii „Lubię kaszę – kasza na
stół, na zdrowie, na co dzień”.
Zdrowa dieta z kaszą przez
cały rok
Choć lato kojarzy nam się
głównie z sezonowymi owocami
i warzywami, musimy pamiętać,
że w ciągu dnia należy zjadać
także produkty z pełnego ziarna,
dzięki którym energia uwalniana
jest stopniowo i przez długi czas.
– Tym osobom, którym kasza
kojarzy się wyłącznie z gorącymi
potrawami i przez to niechętnie
po nią sięgają w upały, proponuję skomponować ją z sezonowymi owocami w formie
orzeźwiających sałatek lub jako
zagęszczacz do koktajli – mówi
Katarzyna Foszner.
Uniwersalność kaszy
Kasza jest łatwa w przyrządzeniu, powszechnie dostępna,
tania i można podawać ją z wieloma daniami w różnych kombinacjach smakowych.
– Większość kasz ma bardzo
neutralny smak. Dlatego możemy je łączyć zarówno z mięsem,
nabiałem, jak i z warzywami czy
owocami. Latem oczywiście
najchętniej jadamy sezonowe
owoce, które możemy serwować
z kaszą w sałatkach, koktajlach,
ciastach i ciasteczkach. Warzywa
sezonowe, także możemy zestawić z kaszą – czy to w formie
sałatki, kaszotto, gulaszu, zapiekanek, czy stanowić składnik
farszu do grillowanych warzyw,
np. pomidora, papryki, cukinii
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 36 utworzą rozwiązanie  przysłowie ludowe.
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Z Metal – Fachem zdążysz na czas
Cztery nowe modele pługów obrotowych
z Metal-Fach Sokółka
- W zależności od preferencji nabywcy do wyboru mamy
pługi: 4 i 5 skibowe (4+1) z zabezpieczeniem śrubowym lub
stałym zabezpieczeniem hydraulicznym. Niezależnie od
wybranego modelu wszystkie
urządzenia standardowo są wyposażone w odkładnicę typu
H4S helokidalną w rozmiarze
950 mm na 350 mm, 2 złącza
hydrauliczne, regulowaną szerokość orki, stalową ramę. Cechą
wspólną wszystkich urządzeń
są parametry koła głębokości
orki - 10.0/80-12,5 10PR – informuje Andrzej Kolędo, kierownik
marketingu w Metal - Fach.
Zarówno belki pługa jak
i średnica śruby obrotu wynoszą
120 mm. Korpusy rozstawiono
co 950 mm. Wysokość maszyn
od ziemi - czyli „prześwit” - to
800 mm. Urządzenia posiadają
standardowe lemiesze o wymiarach 170 mm na 585 mm oraz
dłuta 310 mm na 70 mm.
Jak podkreśla przedstawiciel
spółki, wersje 4 skibowe mogą
zostać rozbudowane o wygodny

siłownik poziomujący pozycję
pługa. Modele z 5 belkami posiadają go już w standardzie.
Poza liczbą korpusów - 4 lub
5 oraz dwoma systemami zabezpieczeń, poszczególne modele
różnią się masą i zapotrzebowaniem mocy ciągnika, która zależna jest też od rodzaju
uprawianej gleby.
Pług 4 skibowy z zabezpieczeniem śrubowym waży 1500 kg
i wymaga 120KM mocy. Wersja 5 skibowa z takim samym
rodzajem zabezpieczenia waży
1700 kg i potrzebuje 150 KM.
Masa wersji 4 skibowej wyposażonej w zabezpieczenie
hydrauliczne to 1750 kg, przy
jednoczesnym zapotrzebowaniu 150 KM mocy. Pług 5 skibowy zabezpieczony non-stop
hydraulicznie jest urządzeniem

TRAKTOR

15 lat zwieńczone sukcesem
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Na przestrzeni tego okresu ciągniki Farmtrac dały się
poznać polskim rolnikom jako trwałe, proste
i niezawodne.

najcięższym - waży 2050 kg,
a do pracy potrzebuje ciągnika
z minimum 175 KM.
- Wszystkie maszyny mogą
być modyfikowane. Klienci mają
do dyspozycji szereg dodatkowych elementów wyposażenia
opcjonalnego. Należy tu przede
wszystkim wymienić m.in. odkładnicę typu C5 cylindryczną
czy koło wielofunkcyjne w rozmiarze 320/60-12 – dodaje Andrzej Kolędo z Metal – Fach.
Pługi mogą zostać wyposażone we wzmocnione dłuto, lemiesz i odkładnicę. Co
ważne, każdy z dostępnych
nowych modeli pługów obrotowych można doposażyć
w przedpłużek z opcją regulacji wysokości.
Źródło: Metal – Fach
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Podczas największej w centralnej Polsce wystawie rolniczej – XVI Mazowieckich
Dniach Rolnictwa, organizowanej przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem,
firma FARMTRAC została wyróżniona dwiema głównymi
nagrodami:
• HIT TARGOWY dla ciągnika rolniczego Farmtrac
675 DTN KING
• Statuetka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w konkursie HIT TARGOWY, za
wieloletnią obecność na
polskim rynku maszyn rolniczych z szeroką gamą produkowanych ciągników.
• FARMTRAC TRACTORS
EUROPE sp. z o.o., polski
producent ciągników rolniczych z Mrągowa, obchodzi
w tym roku jubileusz 15-lecia obecności w Polsce.
Na przestrzeni tego okresu
ciągniki Farmtrac dały się poznać polskim rolnikom jako

Tysięczna Valtra T

trwałe, proste i niezawodne,
a potwierdzeniem ich walorów jest stale rosnąca pozycja marki Farmtrac na rynku
polskim (obecnie 7 miejsce
w klasyfikacji ogólnej i 1 miejsce pośród marek produkujących ciągniki w Polsce).
Wyróżniony tytułem HITU
TARGOWEGO ciągnik Farmtrac 675 DTN KING stanowi
limitowaną edycję najchętniej
kupowanego, na przestrzeni
ostatnich lat, ciągnika rolniczego w Polsce w przedziale
do 80 KM – modelu Farmtrac
675 DT.
Ciągnik Farmtrac 675 DTN
KING posiada szereg udoskonaleń, które powstały z myślą
o jeszcze lepszym zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań polskich rolników. Zmiany miały
również na celu poprawę ergonomii i bezpieczeństwa pracy
ciągnikiem. Producent zastosował m.in.:
• Nowy dach kabiny

•
•
•
•
•

•

z przezroczystym szyberdachem, ułatwiającym pracę z ładowaczem
czołowym
Lepszą amortyzację
i wyciszenie kabiny
Sterowanie hydrauliki
zewnętrznej na
prawym nadkolu
Fotel pneumatyczny
w standardzie
Elektro-hydrauliczne
sterowanie sprzęgła WOM
i przedniego napędu
Kamerę z monitorem,
umożliwiające obserwację
maszyn współpracujących
z ciągnikiem
Podświetlane stopnie
kabiny ciągnika

Zmieniona została również
stylistyka, poprzez zastosowanie karoserii z nowej linii
Farmtrac Europeline 3B oraz
unikatowej kolorystyki.

Źródło: Farmtrac
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Valtra świętuje produkcję 1000-go ciągnika nowej serii T
czwartej generacji.
Sześć miesięcy od momentu prezentacji nowej serii T,
tysięczna sztuka została wyprodukowana w maju w fabryce
Valtry w Suolahti w Finlandii.
Szczęśliwy nabywca to Adam
Jarnutowski z Polski, który osobiście zjechał ciągnikiem z linii
produkcyjnej.
Nowa seria T w perłowym
białym kolorze, jest najnowszą
inwestycją w gospodarstwie
Pana Jarnutowskiego, które położone jest w północno-wschodniej część kraju, koło Łomży.
Gospodarstwo o powierzchni
74 hektary o profilu mlecznym,
liczy 132 sztuki bydła a w tym
70 krów mlecznych. Pan Adam
prowadzi gospodarstwo razem ze swoim ojcem, Henrykiem oraz żoną Emilią. „Nie
mogę się doczekać, kiedy będę
mógł rozpocząć jazdę nowym
ciągnikiem w gospodarstwie.
Nowa Valtra zastąpi 2 ciągniki JD7800 i JD6800, podczas
wykonywania wszystkich głównych prac polowych, w tym

orkę, wywóz obornika, siew,
koszenie, belowanie a nawet
zadawanie paszy”, komentuje
Adam Janurtowski i dodaje, że
nowa T144 będzie pracowała
ok. 1000 godzin rocznie.
Wszechstronne wykorzystanie ciągnika wymaga wszechstronnego w yposażenia,
dlatego też tysięczny ciągnik
został wyposażony w popularne
w serii T4 opcje takie jak przedni
TUZ, złącze ISOBUS, hamulce pneumatyczne, układ podgrzewania bloku silnika. W celu
zapewnienia komfortu pracy
operatora został wyposażony
w amortyzowaną oś przednią
Aires+, amortyzowaną kabinę,
fotel z zawieszeniem pneumatycznym, wycieraczkę o kącie
pracy 270° a także chłodzony
schowek. Wszystkie te elementy wyposażenia były ustalone
podczas konfigurowania ciągnika. Przedni WOM oraz światła
robocze premium zostały dodane do specyfikacji krótko przed
produkcją, dlatego też będą

one zamontowane do ciągnika w studiu Valtra Unlimited
znajdującym się w fabryce.
Od momentu prezentacji
nowej serii T w listopadzie
2014 ciągnik otrzymał wiele
pozytywnych opinii. Podczas
tegorocznych targów SIMA
we Francji, został nagrodzony tytułem „Maszyna Roku
2015” w kategorii ciągników
o mocy od 180-280 KM. Ciągnik zdobył także wyróżnienia
podczas tragów w Danii, Polsce
i na Litwie.
Na decyzję o zakupie nowej
Valtry duży wpływ miały dobre
relacje z lokalnym dealerem,
firmą Agrotechnik. Według
Adama Załuskiego, Dyrekotra
Sprzedaży w firmie Agrotechnik,
nowa seria T jest bardzo konkurencyjnym ciągnikiem w swoim
zakresie mocy. Nowy wygląd
ciągników oraz przestrzenna
kabina wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród rolników
i przedsiębiorców. „Nasi klienci cenią kompleksową ofertę

naszych produktów, profesjonalny serwis oraz dobre relacje
z dealerem” dodaje.
Zlokalizowana w północno-wschodniej części Polski
siedziba firmy Agrotechnik
w Stawiskach oferuje pełną
gamę maszyn do pracy w rolnictwie oraz leśnictwie. Firma
rozpoczęła sprzedaż ciągników
Valtra 3 lata temu i jest znaczącym dealerem w regionie.
Ciekawostką jest fakt, iż spośród obecnie zamawianych ciągników 43% stanowią ciągniki
T4. Najpopularniejsze modele
to T174e Versu, T214 Direct
i T234 Versu. Biały perłowy
kolor został wybrany kolorem
premierowym, gdyż doskonale
podkreśla nowy wygląd ciągników a przy okazji stał się najczęściej wybieranym przez klientów
kolorem: 28 % wszystkich modeli serii T zostało wyprodukowanych w białym kolorze.
Źródło: Valtra
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Od lewej: Adam Załuski i Adam Jarnutowski

Państwo Emilia i Adam Jarnutowscy , sczęśliwi posiadacze
1000-cznej ValtryT4
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chroni UPRAWY KAPUSTNE
mączniak rzekomy kapustnych

chroni UPRAWY ZIEMNIAKA
alternarioza, zaraza ziemniaka

chroni UPRAWY WARZYW
mączniak rzekomy

chroni UPRAWY CEBULI
chroni UPRAWY OGÓRKA W GRUNCIE

mączniak rzekomy

mączniak rzekomy

ZAPANUJ

NAD ZAGROŻENIEM
CHOROBAMI
POWODOWANYMI PRZEZ GRZYBY
GRUPA PRODUKTÓW EKONOM® TO ŚRODKI STOSOWANE ZAPOBIEGAWCZO W OCHRONIE
ZIEMNIAKA I ROŚLIN WARZYWNYCH PRZED CHOROBAMI GRZYBOWYMI.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje dotyczące produktu zamieszczone
na etykiecie. Zwróć uwagę na ostrzeżenia o rodzajach zagrożeń i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

www.ciechgroup.com

