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Nie słabnie zainteresowanie
studiami w SGGW

Średnio o jedno miejsce w SGGW ubiegają się 3 osoby, a na najbardziej
popularne kierunki ponad 9 osób.
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To najstarsza i największa uczelnia w Polsce o profilu przyrodniczym. Ponad
13 tysięcy absolwentów szkół
średnich chce w tym roku rozpocząć studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Kandydaci mogą
wybierać spośród 37 kierunków na studiach stacjonarnych oraz 30 na zaocznych.
SGGW na pierwszy rok studiów w roku akademickim
2015/2016 łącznie przygotowała 10830 miejsc, w tym na
stacjonarne pierwszego stopnia
3840, stacjonarne drugiego
stopnia 2 270, niestacjonarne
pierwszego stopnia 2970 oraz
na niestacjonarne drugiego
stopnia 1750 miejsc.
W tym roku, podobnie jak
w roku ubiegłym na studia
stacjonarne w SGGW chce
się dostać blisko 11,5 tysiąca
osób, czyli średnio 3 kandydatów na jedno miejsce. Najwięcej chętnych, bo prawie

1200 kandydatów jest zainteresowanych kierunkiem Finanse i Rachunkowość. Kierunek
oferuje 120 miejsc, więc o jedno ubiega się prawie 10 osób.
Jednak największa rywalizacja
jest na kierunku Dietetyka,
gdyż o 60 miejsc ubiega się
ponad 613 kandydatów, czyli
10,2 osoby na jedno miejsce.
Bardzo popularna jest Weterynaria, na której chce studiować
ponad tysiąc kandydatów, czyli
6,75 os./miejsce. trzecie miejsce w rankingu popularności
kierunków w SGGW zajmuje Logistyka, na której chce
studiować prawie 750 kandydatów, czyli 6,23 os./miejsce.
Na Ekonomię zarejestrowało
się ponad 700 kandydatów
(5,85 os./miejsce), na kierunek Informatyka chce się dostać ponad 630 kandydatów
(4,69 os./miejsce). Popularne
są też kierunki: Budownictwo
– 523 kandydatów (3,87 os./
miejsce) oraz Zarządzanie

- 494 kandydatów (4,12 os./
miejsce).
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi
rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych
na maturze. Rejestracja odbywa się przez Internet, a przed
zakwalifikowaniem na dany
kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów.
Dokumenty będą składali
w Biurze Spraw Studenckich
dopiero po uzyskaniu informacji, że zostali przyjęci na
studia. Internetowa rejestracja kandydatów jest bardzo
prosta i polega na wpisaniu
określonych danych osobowych oraz ocen uzyskanych
na maturze. Dane te można uzupełniać w dowolnym
momencie. Po wpisaniu ocen
z matury kandydaci uzyskują
dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów.
Panel rejestracyjny umożliwia
wybór tylko jednego kierunku,

ale decyzję można zmieniać
kilkakrotnie (w określonych
terminach) w trakcie rekrutacji. Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa
się poprzez internetowe strony
rekrutacyjne SGGW (www.
sggw.pl w zakładce Rekrutacja), Panel Administracyjny
w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata
wpisany w SOK). Dzięki temu
kandydaci na każdym etapie
całego procesu rekrutacyjnego
otrzymują bardzo precyzyjne
informacje o jego przebiegu.
Dla kandydatów, którzy
nie mają dostępu do Internetu uczelnia przygotowała
stanowiska komputerowe
w Biurze Spraw Studenckich
przy ul. Nowoursynowskiej
166, w budynku 8, w dni
robocze w godz. od 900 do
1500. Kandydaci uiszczają
tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych,

niezależnie od tego ile razy
zmienią decyzję co do kierunku na którym chcą studiować.
Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy
kwalifikujące na określone
kierunki, zasady przeliczania
ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia
list rankingowych są dostępne
na stronie internetowe uczelni www.sggw.pl w zakładce
Rekrutacja.
Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą” na
studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia
magisterskie (dotyczy kierunku
Weterynaria) są wyniki matury
z przedmiotów wymaganych
na dany kierunek. Wyjątkiem
jest kierunek Architektura krajobrazu, na którym dodatkową
kwalifikacją jest test z rysunku
odręcznego.
dr inż.Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW

www.ragt.pl
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W tarnowskich Azotach
Ważne by dostrzegać inność
rusza nowoczesna inwestycja
Grupa Azoty konsekwentnie realizuje swoją strategię
inwestycyjną rozpoczynając
kolejny ważny projekt.
W środę, 1 lipca w obecności Ministra Skarbu Państwa,
Andrzeja Czerwińskiego podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę już drugiej
instalacji tego typu.
Zwiększenie mocy produkcyjnych i zoptymalizowanie
procesu produkcji to główne
cele budowy nowej Instalacji Granulacji Mechanicznej
Nawozów w tarnowskich
Azotach.
- Jestem zadowolony, że
Grupa Azoty krok po kroku
realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny, którego
wartość do 2020 roku sięgnie
7 mld zł. Spółka jest wizytówką polskiego przemysłu
chemicznego i daje mi, jako
nadzorującemu ją w imieniu
Skarbu Państwa, powody do
dumy. Inwestycja, której budowę dziś uruchamiamy, jest doskonałym przykładem na to, że
polskie firmy są innowacyjne
i konkurencyjne na trudnym
REKLAMA

europejskim rynku. Cieszę
się, że mogę tu złożyć jedną
z pierwszych wizyt jako Minister Skarbu Państwa - podkreślał w czasie uroczystości
Andrzej Czerwiński, Minister
Skarbu Państwa.
Budowa drugiej Instalacji Granulacji Mechanicznej
wartej ponad 140 mln zł to
największy projekt realizowany w tej chwili w obszarze nawozowym w Tarnowie.
Dzięki niemu spółka będzie
mogła rozszerzyć portfolio
oferowanych przez siebie
produktów. Nowa instalacja
pozwoli również na aż dwukrotne zwiększenie zdolności
produkcyjnych Saletrosanu
i innych nawozów granulowanych mechanicznie. Projekt
stworzy również możliwości
odchodzenia od produkcji
nawozów starą, pochodzącą
z lat 60 ubiegłego wieku, technologią granulacji wieżowej.
- Gdy w ubiegłym roku
prz y jmowa l iśmy nasz ą
strategię inwestycyjną do
2020 roku, myśleliśmy o tym
by uczynić polską chemię

najnowocześniejszym sektorem polskiego przemysłu. Dziś
stawiamy kolejny ważny krok
do urzeczywistnienia tych planów. Polska chemia staje się
symbolem nowoczesności nie
tylko u nas w kraju, ale w całej
Europie i na świecie – mówił
w czasie uroczystości Paweł
Jarczewski, prezes Zarządu
Grupy Azoty.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Firma Timac Agro Polska zaczęła pomagać Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko”.
Dyrektor zarządzający Timac Agro Polska Agnieszka Egberss oraz dyrektor marketingu
Paweł Kocel przekazali czek
o wartości 4 000 zł z darowizną na działalność statutową
Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”. Czek, w imieniu
fundacji, odebrała wiceprezes
Maja Jaworska.
Wartość przekazanych
środków jest nagrodą, jaką
firma otrzymała w Konkursie im. Prof. Szczepana A. Pieniążka, za wprowadzenie na
rynek innowacyjnej linii produktów TOP-PHOS podczas

tegorocznej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa
w Warszawie.
„Cieszymy się niezmiernie,
że działalność Fundacji „Mimo
Wszystko” została doceniona, jednocześnie składamy
serdeczne podziękowania
firmie Timac Agro Polska za
wybranie naszej fundacji jako
beneficjenta nagrody” – powiedziała Maja Jaworska.
Fundacja pomogła już blisko
20.000 osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce,
dofinansowując leczenie, rehabilitację, wspierając edukację,
a także promując ich twórczość
artystyczną. Ponadto – dzięki
darczyńcom oraz sponsorom

– wybudowała, utrzymuje
i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej
w nadbałtyckim Lubiatowie.
„Dla nas było to naprawdę
bardzo miłe i poruszające spotkanie, podczas którego mogliśmy
się dowiedzieć jak wiele aktywności prowadzi fundacja na rzecz
swoich podopiecznych” – powiedziała Agnieszka Egberss.
Paweł Kocel wspomniał
o kolejnym działaniu, które
firma Timac Agro Polska zaczęła już realizować na rzecz
ośrodków należących do fundacji, a które polega na ich
wsparciu w postaci dostaw
świeżych warzyw pochodzących z Warzywnej Akademii
Timac Agro –uprawianych
w oparciu o własne technologie nawożenia, prowadzonym
przez specjalistę tej firmy ds.
warzywnictwa Piotra Szurka.
Obie strony wyraziły nadzieję, że to dopiero początek
dalszej owocnej współprac.
Źródło informacji:
Timac Agro Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Jak poradzić sobie
z ziemniakiem?

XIII Dzień Ziemniaka odbył się w Rolniczym
Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Żelaznej.
Impreza zgromadziła, prócz
plantatorów ziemniaka, przedstawicieli firm nasiennych,
dystrybutorów sadzeniaków,
nawozów, maszyn, firm przetwórczych oraz doradczych.
Podczas Dnia Ziemniaka
odbyły się wykłady na temat
jakości bulw i czynników
wpływających na plon handlowy ziemniaka, prowadzone
przez dr inż. Jerzego Osowskiego i dr inż. Tomasza Erlichowskiego z Zakładu Nasiennictwa
i Ochrony Ziemniaka IHAR-PIB Bonin. Pierwszy z nich
zajął się zagrożeniami związanymi z chorobami ziemniaka
oraz ich związkiem z plonem
handlowym. Dr Erlichowski
natomiast mówił o szkodnikach w ziemniaku, zabiegach
zapobiegawczych i interwencyjnych. Po polach oprowadzał
Bronisław Kwiatkowski z firmy Bayer CropScience. Pokazy
w polu koncentrowały się na
ochronie chemicznej.

Największego zagrożenia
spodziewać się należy ze strony
alternariozy, zarazy łodygowej
i zarazy ziemniaka na liściach.
W chłodne dni, dochodzić
może do wytwarzania zarodników pływkowych zarazy.
W takiej sytuacji plantatorzy
powinni stosować fungicydy
nowej generacji, które są stabilne w działaniu i skuteczne w każdych warunkach,
chroniące rośliny ziemniaka
w fazie intensywnego wzrostu

w sposób kompletny, nieprowokujący do powstawania
odporności zarazy.
Prezentowane na poletkach
odmiany chronione były następująco: Monceren 250 FS
(zaprawianie bulw), Sencor
Liquid (po formowaniu redlin), Proteus 110 OD (w okresie wylęgania larw stonki),
a następnie 3-krotnie Pyton
Consento (2 l/ha) i 4-krotnie
Infinito (1.6 l/ha).
RR.
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Co to jest mikrogranulacja spiralna
i jakie daje korzyści?
Na czym polega nowa generacja nawozów 2.0, objaśnia
Bogdan Celej z firmy Adob.
Jaka jest korzyść z zastosowania mikrogranulacji
spiralnej?
Korzyść dla rolnika jest oczywista. Polega ona na tym, że
nawóz w formie mikrogranulki
jest bardzo dobrze rozpuszczalny: praktycznie rozpuszcza się
sam, od razu po wrzuceniu do
wody. Sztuka polega na tym,
że cząstki nawozu są w postaci
przypominającej malinę, dzięki czemu woda łatwiej penetruje przestrzenie pomiędzy
nimi. Znamy przecież wszyscy
problemy z rozpuszczalnością
nawozów sypkich, a tu zostały
one rozwiązane.
Czyli nie tworzy się zawiesina, osad?
Jeśli będzie roztwór nasycony, to stworzy się maź.
Natomiast jeśli ilość wody
będzie prawidłowa, to nie ma
możliwości, aby część środka pozostała nierozpuszczona.

Mikromalina – mikrogranula
– jest penetrowana przez wodę
i natychmiast rozpada się na
pojedyncze cząsteczki. Do rozpuszczenia nie potrzeba nawet
mieszania wody.
W postaci mikrogranul
mamy szereg nawozów mikroelementowych, przede wszystkim: cynk, mangan, magnez
i miedź. Są one potrzebne tylko roślinom czy i nam?
Wszystkie mikroelementy
są ważne dla zdrowia. Zarówno dla organizmu człowieka
jak i rośliny, a szczególne znaczenie wśród nich ma cynk.
Firma Adob bierze udział
w ogólnoświatowym programie Harvest Zinc, który
realizowany jest pod patronatem UNICEF-u, a wspierany
przez fundację Billa Gatesa
i Billa Clintona. Chodzi o to,
że w krajach III świata, gdzie
występują niedobory żywieniowe, brakuje w ryżu, kukurydzy i pszenicy również
mikroelementów, zwłaszcza

cynku. Przez to większa jest
tam zapadalność na choroby i umieralność, zwłaszcza
wśród dzieci.
Czyli u nas, w Europie,
nie jest to aż tak poważny
problem?
U nas niedobór cynku nie
jest wielkim problemem w porównaniu z Azją, Afryką czy
Ameryką Południową. Nie
znaczy to, że cynku nie należy uzupełniać, bo rośliny,
które uprawiamy, potrzebują
go do normalnego rozwoju.
Realnie przekłada się na
ilość i jakość plonów...

Tak, bo niedobór jakiegokolwiek mikroelementu na
to wpływa. Wpływa również
na pobieranie makroskładników. Konkretnie cynk jest mikroelementem strategicznym
w kukurydzy. Mikroelement
strategiczny to taki, który jest
najbardziej potrzebny i zarazem ten, którego roślinie może
najbardziej brakować.
Innym mikroelementem
jest mangan. Jakie rośliny
najbardziej go potrzebują?
Najbardziej manganożerna
jest pszenica. W tej uprawie mikroelementami strategicznymi

są mangan i miedź. W rzepaku
jest to bor i mangan. Niezależnie od mikroelementów strategicznych są oczywiście inne,
które również są potrzebne,
ale nie są aż tak newralgiczne.
Mikrogranulaty to nowe
rozwiązanie w nawozach?
Czy jedyne?
To pierwsza nasza nowość
eliminująca problem z rozpuszczalnością. Druga, to nawozy
nowej generacji, które nazwaliśmy 2.0. Posiadają one tensydy,
dzięki którym zmniejsza się napięcie powierzchniowe cieczy
roboczej, dzięki czemu kropla

roztworu bardziej przylega do
liścia. W efekcie nie spada ona
z niego, nie odparowuje, a dzięki temu jej zawartość (mikro-,
makroelementy, pestycydy) lepiej się wchłaniają do rośliny.
Reasumując: mamy nowości
zarówno w dziedzinie nawozów sypkich jak i płynnych.
Mikrogranulacja spiralna to nowość w nawozach
sypkich, w których mamy
pojedyncze mikroelementy.
Nawozy 2.0 to wszystkim dobrze znany Basfoliar i inne mikroelementy płynne o lepszej
wchłanialności.

REKLAMA

Zalecenia uprawowe

rzepak

Basfoliar® 2.0
5 l/ha
12-4-6+S
Solubor® DF
lub ADOB® Bor 1,5 kg/l/ha
ADOB® Mn IDHA 1 l/kg/ha
ADOB® 2.0 Mo

Klucz do
skutecznego
nawożenia
rzepaku

0,1 l/ha

Nawozy typu ADOB® 2.0 i Basfoliar® 2.0 stanowią kompleksowy i skuteczny
program dolistnego nawożenia rzepaku.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów,
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy rzepaku.
Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – ADOB
nawozy

ADOB®

2.0

Basfoliar

2.0

www.adob.com.pl
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Areał uprawy rzepaku wciąż rośnie, a firmy
hodowlane oferują coraz lepsze odmiany.
Z 18 odmian rzepaku z palety firmy Limagrain wybraliśmy
3, o których opowiada Jacek
Wojciechowski.
Zacznijmy od odmiany Arsenal. Jest to nowy wzorzec
COBORU, co oznacza że
odmiana ta miała w latach
2012-14 najlepsze plonowanie
w kraju. Arsenal zastąpił poprzednią odmianę wzorcową,
czyli Artogę. Była to również
nasza odmiana, a powyższe
fakty świadczą o sile naszej
genetyki. Arsenal polecamy
z tego względu, że stabilnie
i wysoko plonuje, posiada gen
RLM-7 czyli odporności na
suchą zgniliznę kapustnych,
a także odporność na osypywanie się nasion. Ma też
wysoką zimotrwałość i jest
odmianą wczesną.
Osypywanie się nasion to
bardzo konkretny problem,
a odporność na to zjawisko można w prosty sposób
zmierzyć.
Istnieje urządzenie, którym
posługuje się francuski instytut
rolnictwa INRA. Sprzęt ten
mierzy siłę potrzebną do rozerwania łuszczyny. W ten
sposób przebadano kilkanaście tysięcy łuszczyn różnych
odmian. Wnioski są takie, że
nasze odmiany m.in. Arsenal
i Anderson charakteryzują się
bardzo dużą siłą rozrywania.
Jest to 2.9 N, gdy w odmianach bez odporności na osypywanie liczba ta jest o połowę
mniejsza. Odporność ta daje
rolnikowi więcej czasu na zbiór

i pewność że nasiona trafią do
kombajnu i magazynu, a nie
w glebę.
Druga warta omówienia
odmiana to...
Anderson. Jest to nowość
w Polsce, sprawdzona w badaniach COBORU, odmiana
średniowczesna o najwyższej
zimotrwałości wśród odmian
występujących na rynku.
W 2012 roku podczas szczególnie trudnej zimy, która
zniszczyła zasiewy, ta odmiana
przetrwała. Gdy w kwietniu
COBORU prowadził badania
oceniające procent roślin martwych po zimie, to Anderson
miał ich zaledwie 5%. Oznacza to, że 95% roślin na polu
przeżyło! Równocześnie w tym
samym roku Anderson plonował na poziomie 54 q/ha.
To plasuje tę odmianę w ścisłej czołówce. Ze względu na
nowoczesność odmianową,
posiada ona oczywiście gen
RLM-7 odporności na suchą
zgniliznę kapustnych oraz
osypywanie nasion. Zarówno
Arsenal jak i Anderson szczególnie polecamy w tym roku.
Gen odporności na sucha
zgniliznę to jedno, ale innym
poważnym problemem jest
kiła kapustnych. Jak wygląda
odporność na tę chorobę?
Dla plantatorów mających
problem z kiła kapustnych
stworzyliśmy odmianę Andromeda. Sprawdzona jest
i w polskich i niemieckich warunkach. Odporna jest na różne rasy kiły, plonuje wysoko,

Rada Ministrów przyjęła
dwa wieloletnie programy
naukowe dla Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach
oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.
Wartość pomocy wypłacanej z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w latach 2015-2020 wyniesie
143 mln zł.
Przyjęte przez rząd uchwały
zakładają kontynuację pomocy jaką oba instytuty
otrzymywały w latach 20082014. W tym czasie, na zlecenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, realizowały zadania warte
119 mln zł.

Nowe, wieloletnie programy badawczo-wdrożeniowe
z zakresu produkcji roślinnej
są przygotowywane i finansowane ze środków budżetu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stanowią kontynuację
wcześniej przyjętych zadań istotnych dla realizacji celów
polityki państwa. Ich celem
jest opracowywanie projektów coraz doskonalszych technologii przyczyniających się
do wzrostu produkcji wysokiej jakości surowców rolnych
i żywności pochodzenia roślinnego. Wyniki programów
udostępnia się szerokiej
praktyce rolniczej. W dużym

Wieloletnie
programy naukowe

a w porównaniu z innymi kiłoodpornymi odmianami hodowanymi przez konkurencję,
daje wyższy plon. Odmiana
ta jest przeznaczona tylko do
uprawy w miejscach, gdzie kiła
już jest, czyli w zachodnich
regionach kraju, na Pomorzu,
Mazurach i Dolnym Śląsku.
Według badań prof. Małgorzaty Jędryczki z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
wynika, że choroba ta również
występuje w Wielkopolsce. Być
może rolnicy jej tam jeszcze
nie zidentyfikowali, albo nie
jest tam ona jeszcze groźna.
Przypomnijmy, że kiła kapustnych rozwija się szczególnie na
glebach ciężkich, zlewnych,
o niskim pH, tam gdzie rzepak
jest uprawiany rok po roku,
czyli nie dochowuje się należytego zmianowania.
Mówi się, że to choroba wadliwego zmianowania. Czy
więc powrotem do właściwego zmianowania można ją
zwalczyć, czy też właściwe
zmianowanie może jedynie
wspomóc obronę?
Gdy kiła już na polu jest,
to prócz właściwego zmianowania, potrzebna jest również
odporna odmiana.

stopniu przyczyniły się one
do rozwoju polskiego sektora
owoców i warzyw oraz zbóż.
Warto podkreślić, że
w latach 2007-2014 eksport
rolno-spożywczy wzrósł ponad
dwukrotnie (z 10,1 mld euro
do 21,3 mld euro). Polska jest
dużym producentem i liczącym
się na światowym rynku eksporterem owoców i warzyw.
W ubiegłym roku eksport
świeżych owoców i warzyw
wyniósł 2 mld euro.
Źródło: Komunikat MRiRW
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Sukces w Brukseli
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Będą pieniądze dla młodych rolników.
Jest zgoda Komisji Europejskiej na przesunięcie ok. 54 mln
euro na program wsparcia dla
młodych rolników. Dzięki temu
pomoc otrzyma dodatkowo ok.
2900 osób.
O sukcesie negocjacji z Brukselą poinformował minister
rolnictwa Marek Sawicki po
spotkaniu, które odbył z unijnym komisarzem ds. rolnictwa
Philem Hoganem.
- Dzięki wsparciu w wysokości 100 tys. zł, gospodarstwa rolników zwiększą swój
potencjał ekonomiczny i poprawią rentowność, co z kolei sprzyjać będzie poprawie
konkurencyjności polskiego
rolnictwa. Wsparcie przejmowania gospodarstw przez osoby
młode, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, skłonne
modernizować i rozwijać swoje gospodarstwa, bez wątpienia przyczyni się do poprawy
kondycji polskiego rolnictwa

– powiedział w Brukseli minister rolnictwa Marek Sawicki.
Ostatni nabór wniosków
o przyznanie pomocy dla młodych rolników odbył się od
15.05.2014 r. do 23.06.2014r.
W tym czasie wpłynęły
23 444 wnioski. Limit finansowy pozwolił na przyznanie
pomocy 11 233 beneficjentom.
Dzięki tej decyzji Komisji Europejskiej kolejnych 2900 osób
z listy rezerwowej może liczyć
na przyznanie premii.
Polska uzyskała zapewnienie,
że pod koniec sierpnia Bruksela
zgodzi się na kolejne przesunięcie niewykorzystanych pieniędzy z PROW 2007-2013. Dzięki
temu pomoc otrzyma kolejnych
ok. 1200 osób pozostających na
liście rezerwowej.
Celem działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym
przez ułatwienie przejmowania

lub zakładania gospodarstw
rolnych przez osoby młode
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Premię na
rozwój gospodarstwa w wysokości 100 000 zł mogą uzyskać
osoby do 40 roku życia, których
gospodarstwa muszą mieć powierzchnię użytków rolnych nie
mniejszą niż średnia krajowa.
W przypadku gospodarstw

położonych w województwach
o średniej mniejszej niż krajowa powinno mieć powierzchnię
użytków rolnych nie mniejszą
niż średnia wojewódzka, jednak
w takim przypadku powinno
osiągnąć powierzchnię równą
co najmniej średniej krajowej
w ciągu 3 lat od decyzji o przyznaniu pomocy.
Źródło: Komunikat MRiRW
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Dobre wieści
z Egiptu

Kolejny rynek spoza Unii
Europejskiej otwiera się na polską
wieprzowinę.
Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał pismo egipskiej
służby weterynaryjnej GOVS
zatwierdzające świadectwo
zdrowia dla mięsa wieprzowego bez kości, wyrobów
i produktów wieprzowych eksportowanych na rynek Egiptu
oraz dla mleka i produktów
mleczarskich wywożonych do
Egiptu (renegocjacja obecnie
obowiązującego świadectwa).
Jest to finalizacja trwających
od 2014 r. uzgodnień ze stroną egipską.
Tym samym otwarty został rynek kolejnego państwa
trzeciego, gdzie dopuszczone
jest polskie mięso wieprzowe.
W 2014 r. zostały oficjalnie
uzgodnione nowe świadectwa zdrowia na eksport mięsa
wieprzowego oraz produktów mięsnych zawierających
wieprzowinę lub wynegocjowane zmiany w dotychczas
uzgodnionych świadectwach
z władzami weterynaryjnymi szeregu państw trzecich,

tj. Uzbekistan, Azerbejdżan,
Kirgistan, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Gruzja,
Mołdawia, Mongolia, Nowa
Zelandia, Albania, Serbia, Chile. W 2015 r. uzgodniono nowe
wersje świadectw na eksport
mięsa wieprzowego do Macedonii i Singapuru.
Ponadto nadal prowadzone
są negocjacje z Egiptem w zakresie dopuszczenia polskiego
mięsa drobiowego i wołowego. Finalizowana jest procedura uzgadniania świadectw
zdrowia, konieczne jest jeszcze
przeprowadzenie kontroli polskich zakładów przez inspektorów egipskich mających na
celu ich zatwierdzenie (w tym
również w zakresie uboju halal) do eksportu.
Uzgadniane są też warunki
eksportu (świadectwo zdrowia) dla bydła hodowlanego
i użytkowego wywożonego
z Rzeczypospolitej Polskiej
do Arabskiej Republiki Egiptu.
Komunikat MRIRW.

=
=
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Stawiamy na
młodych
6

Pomoc dla rolników
ze strefy ASF

RAPORT

Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla
młodych rolników w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 podpisane. Po jego ogłoszeniu
w „Dzienniku Ustaw” prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
będzie mógł ogłosić termin
rozpoczęcia naboru wniosków. Do rozdysponowania
jest 718 mln euro.
Premie dla młodych rolników w nowym Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 będą różnić
się od tych ze „starego” PROW-u. Najważniejsza zmiana
polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym
wnioskodawcom, którzy już
rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie
gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu
wniosku o premię.
O premie może się starać
osoba, która:
• ma nie więcej niż 40 lat,
• posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
• po raz pierwszy rozpoczyna
prowadzenie gospodarstwa
rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza,
że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako
kierujący,

• stała się właścicielem lub
objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem
złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy
przed jego złożeniem.
Młody rolnik ma też trzy
lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
Inne wymagania dotyczą
wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może
być mniejsza niż 13 tysięcy
euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.
Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych
w gospodarstwie rolnym. Musi
być ona co najmniej równa
średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej
niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż
300 hektarów. Przy czym
określony został wymóg, że
przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta,
użytkowania wieczystego lub
dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego (JST). Wyłączenie
wsparcia dotyczy gospodarstw,
których głównym kierunkiem
produkcji będzie: chów drobiu

sierpień 2015 r. | Raport Rolny

(z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele
energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych
produkcji rolnej.
Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowad zenia uproszczonej
rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji
biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie
co najmniej o 10%.
Premia w wysokości 100 tys.
złotych będzie wypłacana
w dwóch ratach:
1. w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta,
w terminie 9 miesięcy od
dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww.
decyzja;
2. w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

- Rolnicy ze strefy występowania afrykańskiego pomoru świń nie są zostawieni
sami sobie, a od zeszłego roku
otrzymują pomoc finansową
– powiedział minister rolnictwa Marek Sawicki - w tym
roku na same odszkodowania
i rekompensaty rząd przeznaczył 13 mln zł. Takie wsparcie
będzie kontynuowane także
w kolejnych latach.
Pierwszy przypadek ASF
w Polsce wykryto w lutym
2014 r. Już w marcu na wniosek ministerstwa rolnictwa
Komisja Europejska przyjęła
rozporządzenie wykonawcze, w którym zgodziła się
na wprowadzenie nadzwyczajnych środków wsparcia
rynku wieprzowiny. Dzięki
temu rząd mógł przyznać
producentom znajdującym się
w strefie z ograniczeniami weterynaryjnymi pomoc finansową z tytułu uboju i sprzedaży
świń. Ogółem Agencja Rynku
Rolnego wypłaciła rolnikom
wsparcie w wysokości 6,9 mln
zł. Wsparcie objęło 49,1 tys.
sztuk świń.
Komentując ostatni raport
NIK-u dotyczący walki z ASF
minister Marek Sawicki zauważył, że:
- Najwyższa Izba Kontroli mówi, że strefa z ograniczeniami była zbyt duża.
Ale z drugiej strony tylko
rolnicy, którzy produkowali
w tej dużej strefie mieli okazję

skorzystać z rekompensat przy
wykupie trzody chlewnej.
W momencie kiedy przeanalizowaliśmy stan zagrożenia
i sposób panowania nad ASF,
udało się nam wynegocjować
z Komisją Europejską zawężenie tej strefy. Ale gdyby ta
strefa pierwotnie była taka
mała, co najmniej połowa
rolników, którzy uzyskali
rekompensaty przy wykupie
świń w trakcie zwalczania tej
choroby, w pierwszych kilku
miesiącach jej występowania,
takiej rekompensaty by nie
otrzymało. A przypomnę, że
rok 2014 był rokiem obniżenia
cen wieprzowiny, nie tylko
w regionie wystąpienia choroby ASF, ale w całej Polsce
i w całej Unii Europejskiej.
Rolnicy z kujawsko-pomorskiego, Warmii i Mazur, czy
z województwa wielkopolskiego otrzymywali podobne ceny
za trzodę chlewną, jak rolnicy
z województwa podlaskiego,
ale już nie uzyskiwali dopłaty
za odebraną trzodę chlewną.
Więc z punktu widzenia interesów rolników ustalenie szerokiej strefy było korzystne.
Minister Marek Sawicki przypomniał również, ze
w tym roku rozpoczęła się
realizacja programu bioasekuracji, którego celem jest
walka z ASF.
- Na program odszkodowań
i rekompensat dla rolników
przeznaczymy tylko w tym

roku 13 mln zł, a w dwóch
kolejnych latach będzie to
kwota 16,1 mln zł.
Jednocześnie dziś minister
Marek Sawicki powołał podsekretarza stanu w MRiRW
Tadeusza Nalewajka na koordynatora działań służb,
inspekcji i organizacji społecznych. Jego zadaniem będzie usprawnienie systemu
wymiany informacji oraz
skoordynowanie działań
instytucji, które są odpowiedzialne za realizację zadań
mających na celu łagodzenie skutków społecznych
i ekonomicznych wystąpienia afrykańskiego pomoru świń oraz ograniczenie
ryzyka rozprzestrzenienia
się tej choroby. Działania
koordynatora będą przede
wszystkim nakierowane na
ulepszenie systemu wymiany
informacji o koniecznych do
realizacji zadaniach, przybliżenie wszystkich stron
zaangażowanych w proces
zwalczania i ograniczania
ryzyka rozprzestrzenienia się
ASF na pozostałe terytorium
Polski do osiągnięcia wspólnego celu, priorytetyzowanie
najważniejszych zadań oraz
stanowić będą platformę wymiany wiedzy i doświadczeń
nt. planowanych przez stronę rządową rozwiązań w zestawieniu z oczekiwaniami
rolników.
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największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie

XVII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

oferta wszystkich czołowych producentów maszyn
i urządzeń rolniczych

AGRO SHOW
2015

bogaty program pokazów maszyn w pracy
na poletkach pokazowych
prezentacje nowości

Nie może Cię tam zabraknąć.
Już dziś zaplanuj swój wyjazd na AGRO SHOW!

www.agroshow.pl

Patronat
Honorowy

Patronat
Medialny

Organizator

18-21 września 2015 r.

WYSTAWA CZYNNA:
PIĄTEK - NIEDZIELA 900 - 1700
PONIEDZIAŁEK 900 - 1300

Bednary koło Poznania,
gmina Pobiedziska

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń,
tel. 56/ 651 47 40, fax 56/ 651 47 44, biuro@pigmiur.pl

URODZAJ

sierpień 2015 r. | Raport Rolny

Wpływ przyorania resztek
pożniwnych na wartość biologiczną
i plonotwórczą gleby (cz. II)
Zbyt częste przyorywanie słomy może powodować
również szereg niekorzystnych zjawisk.
Wyniki wieloletnich badań
przeprowadzonych w IUNG-PIB nad wykorzystaniem resztek pożniwnych wskazują, że
stosowanie takiej formy nawożenia organicznego w uproszczonych płodozmianach
zbożowych zwiększało w warstwie ornej gleby zawartość
próchnicy oraz przyswajalnego
fosforu i potasu. Odczyn gleby i zawartość przyswajalnego magnezu pozostawała na
względnie stałym poziomie.
Nawożenie to, niezależnie od
częstotliwości stosowania słomy, powodowało też niewielki
wzrost plonu ziarna jęczmienia jarego i pszenicy ozimej.
Należy też nadmienić, że ta
forma nawożenia organicznego powinna być stosowana
szczególnie w gospodarstwach
bezinwentarzowych, nastawionych na produkcję roślin
technologicznie podobnych,
tj. zbóż, kukurydzy, rzepaku
i strączkowych.
W pierwszej kolejności na
ten cel powinny być przeznaczane resztki pozbiorowe
i słoma:
• kukurydzy uprawianej na
ziarno, którą zbiera się późną jesienią, kiedy wilgotność
słomy jest bardzo duża i nie
ma możliwości jej dosuszenia na polu;
• roślin strączkowych, która
w warunkach kombajnowego ich zbioru jest silnie
rozdrobniona i praktycznie bardzo trudno jest ją
zebrać, a ponadto zawiera
ona kilkakrotnie więcej

azotu niż słoma zbóż, dlatego też powinna być ona
przyorywana;
• rzepaku, gdyż ulega ona
w glebie szybszemu rozkładowi niż słoma zbóż, a ponadto zawiera nieco więcej
azotu niż słoma zbożowa
i przy jej przyorywaniu nie
jest konieczne stosowanie
dodatkowego nawożenia
azotem, a ponadto za jej
pośrednictwem nie są przenoszone choroby grzybowe
zbóż, gdyż nie występują
one na rzepaku.
Jednak zbyt częste przyorywanie słomy może powodować
również szereg niekorzystnych
zjawisk, do których można
zaliczyć:
• powstawanie w glebie biologicznie czynnych substancji
o niekorzystnym (inhibicyjnym) działaniu na uprawiane rośliny (głównie zboża),
które szczególnie wyraźnie
hamują początkowy wzrost
roślin;
• zachwianie gospodarki azotowej w glebie, gdyż słoma
zbożowa zawiera tylko około 0,5% azotu. W związku
z powyższym konieczny jest
dopływ azotu z zewnątrz
w postaci uzupełniającego
nawożenia azotowego, które
powinno wynosić 8-10 kg
azotu w czystym składniku
na 1 tonę przyorywanej słomy. W przeciwnym wypadku proces rozkładu słomy
w glebie jest spowolniony,
a dodatkowo mikroorganizmy rozkładające słomę

konkurują o azot z rośliną
uprawną, co obniża uzyskiwane plony;
• przyorywanie słomy, szczególnie zbóż ozimych pod
zboża ozime, stwarza niebezpieczeństwo nasilonego
występowania chorób (naczyniowa pasiastość zbóż,
łamliwość źdźbła zbóż
i traw), co może powodować
pewne spadki plonów.
Warunkiem skutecznego nawozowego i plonotwórczego
oddziaływania słomy jest jej
rozdrobnienie (przynajmniej
75% przyorywanej słomy powinno być pocięte na odcinki o długości około 8-10 cm)
i równomierne rozrzucenie
po całej powierzchni pola,
a nierówności pokrycia sieczką nie powinny przekraczać
30%. Dobrze w tej sytuacji
sprawdzają się tzw. mulczery, szczególnie na polach po
kukurydzy, które dodatkowo ograniczają występowanie omacnicy prosowianki.
Rozdrobniona słoma powinna być płytko przyorana lub
wymieszana z glebą. Najlepsze
efekty nawozowego działania
słomy uzyskuje się oczywiście
w warunkach optymalnego
uwilgotnienia gleby. Słomę
można też pozostawić na
powierzchni pola w postaci
mulczu, szczególnie w warunkach bezorkowych systemów
uprawy roli oraz na terenach
silnie narażonych na erozję.
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Nowe odmiany pszenżyta ozimego
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Liczba odmian w KR sukcesywnie wzrasta, niemal co roku rejestruje się kilka nowych
kreacji, które wnoszą postęp jeśli chodzi o plenność.

Mgr Anna Stroiwąs
COBORU Słupia Wielka

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Septorioza liści

Septorioza plew

Rynchosporioza

Fuzarioza kłosów

Choroby podst. źdźbła

Wysokość

Wyleganie

Tolerancja na niskie pH

Masa 1000 ziaren

Porastanie

Zawartość białka

Meloman

2014 85,3 97,5

6

8

6

6

6

5

6

6

109

6

5

43,3

6

10,7

Rotondo

2014 84,0 95,7

5,5

6

5

4

6

4

6

5

99

5

5

44,2

4

10,4

Lombardo

2015 82,9 96,3

5

6

4

5

6

5

5

5

104

2

6

46,0

5

10,4

Panteon

2015 82,2 95,7

5,5

6

6

6

5

5

6

4

117

4

6

44,3

5

12,1

Trapero

2015 82,3 94,3

6

6

5

7

4

5

5

5

114

6

5

42,1

5

12,1

Trefl

2015 85,2 96,5

5

8

6

6

5

5

6

4

116

3

5

46,5

5

11,1

Odmiany

Plon ziarna a2

Zimotrwałość

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenżyta ozimego

Plon ziarna a1

a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony) ; a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/
ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9º – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę

Fredro
Borowik

2015
2014

2015

2012 2010

2015

2015 2013

2015

2014 2013 2014 2012

2014

2015

2013

2014 2015
2011

Twingo

2015

2009 2010
2014

2011 2011

Zachodnio- pomorskie

Wielkopolskie

2015 2015 2015

2012,
2015

2015 2014

2015
2014

2014

2010 2010
2013

2011

2015

2012

2011

2015 2015

2015

2012
2012 2012

2014

2012 2011 2012 2012

2010

Borwo

2010

2012

2012

Alekto

2011 2011

Trismart

2010

Aliko

2008

2010

Amorozo

2015

Baltiko

2009

KWS Trisol

2013

Wiarus
Witon

Warmińsko-Mazurskie

Świętokrzyskie

Śląskie
2014

2015 2014 2015 2014

2012

2010

Pizarro

Pigmej

Pomorskie

Podlaskie

Podkarpackie

Opolskie

Mazowieckie

2014 2015 2015 2015

2015

Algoso

2014 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2015

2014 2014 2015 2013 2015 2014

2013

Torino

Maestozo

Małopolskie

2015 2013 2014 2013 2013 2013 2014

Tomko

Agostino

Łódzkie

2014 2013 2013 2013 2012 2014 2013 2011 2013 2014 2012 2013 2012 2013 2013 2012

Subito

Tulus

Lubuskie

Odmiana

Lubelskie

Lp.

Kujawsko-Pomorskie

Tabela 2. PSZENŻYTO OZIME. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2015

Dolnośląskie

Termin kłoszenia i dojrzewania
dość wczesny. Masa 1000 ziaren
duża, gęstość ziarna w stanie
zsypnym – dość mała. Zawartość białka mała. Tolerancja na
zakwaszenie gleby dość duża.
Panteon – hodowca: HR
Strzelce – odmiana pastewna.
Plenność bardzo dobra.
Przyrost plonu na wysokim
poziomie agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża
(5,5). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i fuzariozę
kłosów – dość duża, na choroby
podstawy źdźbła – dość mała.
Rośliny dość wysokie, o dość
małej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania
dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża. Gęstość ziarna
w stanie zsypnym bardzo duża.
Liczba opadania bardzo duża.
Zawartość białka duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
Trapero – hodowca: Danko
HR – odmiana pastewna.
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie
agrotechniki średni. Zimotrwałość dość duża (6). Odporność
na septoriozę liści – duża, na
mączniaka prawdziwego –
dość duża, na pleśń śniegową,
choroby podstawy źdźbła, na
septoriozę plew – dość mała.
Rośliny dość wysokie, o dość
dużej odporności na wyleganie. Termin dojrzewania dość
późny. Masa 1000 ziaren dość
mała, gęstość ziarna w stanie
zsypnym duża. Liczba opadania
duża. Zawartość białka duża do
bardzo dużej.
Trefl – hodowca: Danko HR
– odmiana pastewna.
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie
agrotechniki poniżej średniej.
Zimotrwałość średnia (5). Odporność na mączniaka prawdziwego – duża do bardzo dużej,
na rdzę brunatną, septoriozę
liści i fuzariozę kłosów – dość
duża, na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła – dość mała.
Rośliny dość wysokie, o małej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny.
Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość
ziarna w stanie zsypnym dość
duża. Liczba opadania – dość
duża. Zawartość białka średnia.

Rok rejestracji

Nowe odmiany zazwyczaj
wyróżniają się na tle starszych
lepszą odpornością na choroby.
Jeśli chodzi o inne cechy rolnicze i użytkowe, obserwuje się
mniejszy postęp, choć na ogół
odmiany wpisane w ostatnich
latach do Krajowego rejestru
prezentują zadowalający poziom
również pod tym względem.
Obecnie Krajowy rejestr liczy
42 odmiany. Udział odmian rodzimych jest wciąż dominujący
i wynosi około 90% natomiast
zagranicznych utrzymuje się na
stałym, niskim poziomie i wynosi około 10%.
W 2014 roku zarejestrowano
2 odmiany pszenżyta ozimego
(Meloman i Rotondo) natomiast
w 2015 cztery (Lombardo, Panteon, Trapero i Trefl).
Meloman – hodowca: HR
Strzelce – odmiana pastewna.
Plenność bardzo dobra.
Przyrost plonu na wysokim
poziomie agrotechniki średni.
Zimotrwałość dość duża (6).
Odporność na mączniaka prawdziwego – duża do bardzo dużej,
na choroby podstawy źdźbła,
rdzę brunatną, septoriozę liści,
septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na pleśń śniegową dość mała. Rośliny o dość
dużej odporności na wyleganie. Termin dojrzewania dość
późny. Gęstość ziarna w stanie
zsypnym – duża. Odporność na
porastanie w kłosie dość duża,
liczba opadania – duża. Zawartość białka dość mała.
Rotondo – hodowca: Danko
HR – odmiana pastewna.
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie
agrotechniki poniżej średniej.
Zimotrwałość dość duża (5,5).
Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na
septoriozę liści i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny niskie.
Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Gęstość ziarna
w stanie zsypnym dość duża.
Zawartość białka mała.
Lombardo – hodowca: Lantmännen SW Seed BV – odmiana
pastewna.
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie
agrotechniki średni. Zimotrwałość średnia (5). Odporność na
mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – dość duża, na pleń
śniegową, na rdzę brunatną –
mała. Rośliny dość niskie, o małej odporności na wyleganie.

2015
2015

REKLAMA
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Horyzo
Stabilne i wysokie
plonowanie w ostatnich
3 latach w PDO:

• 2014: 101,9% w a1 i 101,6% w a2
• 2013: 101,5% w a1 i 101,7% w a2
• 2012: 102,0% w a1 i 101,3% w a2
•
•
•
•
•
•

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin • tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl

żyto populacyjne

wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
ziarno bardzo dobrze wyrównane, o wysokiej MTZ i wysokiej zawartości białka
rośliny średniej wysokości o długim, eliptycznie wydłużonym kłosie
dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową
odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby
bardzo dobra zdolność regeneracyjna po wystąpieniu pleśni śniegowej

polecamy także: żyto ROSTOCKIE, pszenice: WYDMA, ZAWISZA, BAMBERKA,
BANDEROLA, pszenżyto: BOROWIK, ALGOSO

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

www.roltop.pl
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Nowe odmiany pszenicy ozimej
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W lutym 2015 roku zarejestrowano 11 nowych odmian pszenicy ozimej.
Spośród nich pięć zaliczono do grupy technologicznej A oraz po trzy do
grup B i C.
Nowe odmiany wnoszą
istotny postęp, głównie w zakresie plenności. Ponadto,
postęp hodowlany dotyczy
również zdrowotności. Znaczna liczba nowych odmian cechuje się dużą odpornością na
rdzę brunatną i septoriozy liści. W pszenicy ozimej ważna
jest zimotrwałość. W tej cesze
postęp hodowlany ciągle jest
niewystarczający, brakuje bowiem odmian o zimotrwałości powyżej średniej. Warto
jednak podkreślić, że wśród
nowych odmian nie ma tych
o bardzo małej zimotrwałości.
Oceny wartości wypiekowej
odmian zarejestrowanych
w roku 2015 po dwóch latach
badań nie są jeszcze ostateczne. Analizy będą prowadzone
także na ziarnie z roku zbioru 2015.
Obecnie zarejestrowane są
94 odmiany pszenicy ozimej.
W tej liczbie jedną zaliczono do
grupy technologicznej elitarne
chlebowe (E), 50 – jakościowe
chlebowe (A), 31 – chlebowe
(B), jedną – na ciastka (K)
i 11 – pastewne lub inne (C).
Odmiany zaliczone do grup E,
A, B są przydatne do wypieku
chleba, stąd w nazwie określenie „chlebowa”. Wprowadzone
w roku 2014 uszczegółowienie nazw dla grup „elitarnej”
i „jakościowej” miało na celu

jednoznaczne określenie jakości ziarna i jego przeznaczenia.
W tabeli 1 przedstawiono
wyniki ważniejszych cech
rolniczo-użytkowych nowych
odmian pszenicy. Poniżej podano słowne charakterystyki
nowo zarejestrowanych odmian. W przedstawionych
opisach zamieszczono tylko
cechy wyróżniające je spośród
innych, pominięto natomiast
oceny średnie.
Odmiany pszenicy zwyczajnej ozimej wpisane do
KR w 2015 roku:
Consus. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej.
Zimotrwałość mała (3,0o).
Odporność na mączniaka
prawdziwego, septoriozy liści
i septoriozę plew – dość duża,
na pleśń śniegową – dość mała.
Rośliny o dużej odporności
na wyleganie. Liczba opadania duża do bardzo dużej,
zawartość białka dość duża.
Wskaźnik sedymentacyjny SDS
duży. Wydajność ogólna mąki
dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
Pełnomocnik hodowcy: DSV
Polska sp. z o.o.
Delawar. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).
Plenność dobra do bardzo
dobrej. Zimotrwałość mała do
średniej (4,0o). Odporność na

rdzę brunatną i septoriozy liści
– duża, na choroby podstawy
źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew
i fuzariozę kłosów – dość duża,
na pleśń śniegową – dość mała.
Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Masa
1000 ziaren mała do bardzo
małej, wyrównanie ziarna dość
słabe. Liczba opadania duża
do bardzo dużej, zawartość
białka dość duża. Wskaźnik
sedymentacyjny SDS duży.
Wydajność ogólna mąki dość
duża. Pełnomocnik hodowcy:
Syngenta Polska sp. z o.o.
KWS Malibu. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra.
Zimotrwałość mała (3,0o).
Odporność na rdzę brunatną
i fuzariozę kłosów – duża, na
mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i septoriozę plew
– dość duża. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia
dość późny. Masa 1000 ziaren
mała, wyrównanie ziarna słabe, gęstość w stanie zsypnym
mała. Liczba opadania duża.
Wskaźnik sedymentacyjny SDS
duży do bardzo dużego. Tolerancja na zakwaszenie gleby
dość duża. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska
sp. z o.o.
Leandrus. Jakościowa

odmiana chlebowa (grupa
A). Plenność dość dobra. Zimotrwałość dość mała (3,5o).
Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną,
brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew
i fuzariozę kłosów – dość duża.
Rośliny o dość małej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia późny do bardzo
późnego. Masa 1000 ziaren
dość mała. Liczba opadania
bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży.
Wydajność ogólna mąki dość
mała. Pełnomocnik hodowcy:
Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pokusa. Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Zimotrwałość
dość mała (3,5o). Zdrowotność
przeciętna. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na
wyleganie. Masa 1000 ziaren
dość mała, wyrównanie ziarna
dość dobre, gęstość w stanie
zsypnym dość mała. Liczba
opadania dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość
duży. Wydajność ogólna mąki
dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
Hodowca: Hodowla Roślin
Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Janosch. Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra
do bardzo dobrej. Zimotrwałość mała (3,0o). Odporność

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

Plon ziarna a2

Mrozoodporność

Wysokość roślin

Wyleganie

Pleśń śniegowa

Choroby podst. źdźbła

Mączniak prawdziwy

Rdza brunatna

Brunatna plamistość iści

Septoriozy liści

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Masa 1000 ziaren

Porastanie w kłosie

Liczba opadania

Zawartość białka

Gęstość ziarna

Wskaźnik SDS

RGT LINUS
RGT KILIMANJARO
RGT PRAKTIK

Odmiana

Plon ziarna a1

PSZENICA OZIMA

Grupa technologiczna

Tabela 1. Ważniejsze cechy nowych odmian pszenicy ozimej

1

Consus

A

83,1

96,1

3,0

94

7

4

5

6

5

5

6

6

5

44,1

5

8

6

5

7

2

Delawar

A 83,0 94,4

4,0

89

7

4

6

6

7

5

7

6

6

39,5

5

8

6

5

7

3,0

98

3

5

5

6

7

5

6

6

7

41,6

5

7

5

4

8

Lp.

3

KWS Malibu A

81,1

94,1

4

Leandrus

A

80,0 94,2

3,5

93

4

5

6

5

6

6

6

6

6

42,8

5

9

5

5

6

5

Pokusa

A

79,9 93,6

3,5

97

3

6

5

5

5

5

5

5

5

42,5

5

6

5

4

6

6

Janosch

B

83,0 95,6

3,0

89

7

3

6

3

6

5

6

6

5

43,9

5

6

4

4

6

7

Silenus

B

82,6

91,2

3,0

85

8

4

5

5

7

5

6

5

4

44,4

5

7

6

4

7

8

Skippy

B

85,6 95,3

3,5

87

7

6

5

6

7

5

6

5

5

40,0

5

7

4

5

7

9

Florencia

C

82,1

94,1

3,0

88

8

5

6

5

7

6

7

7

6

45,3

5

6

3

5

10

Gimantis

C 85,9 98,6

3,5

87

6

2

5

6

7

5

7

6

5

42,7

5

7

4

4

11

Rockefeller

C

3,0

92

6

4

6

6

7

5

7

5

6

40,8

6

8

3

4

84,1

96,3

plon ziarna: a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/
ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem);
skala 9o - wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
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na choroby podstawy źdźbła,
rdzę brunatną, septoriozy liści
i septoriozę plew – dość duża,
na pleśń śniegową i mączniaka
prawdziwego – mała. Rośliny
dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia późny, dojrzewania
dość późny. Gęstość w stanie
zsypnym dość mała. Liczba
opadania dość duża, zawartość
białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży.
Wydajność ogólna mąki dość
mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union
Polska sp. z o.o.
Silenus. Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra.
Zimotrwałość mała (3,0o).
Odporność na rdzę brunatną –
duża, na septoriozy liści – dość
duża, na pleśń śniegową i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny niskie, o dużej do bardzo
dużej odporności na wyleganie.
Gęstość w stanie zsypnym dość
mała. Liczba opadania duża.
Zawartość białka dość duża.
Wskaźnik sedymentacyjny
SDS duży. Wydajność ogólna
mąki dość mała. Tolerancja na
zakwaszenie gleby dość duża.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Skippy. Odmiana chlebowa
(grupa B). Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość dość mała
(3,5o). Odporność na rdzę

brunatną – duża, na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego
i septoriozy liści – dość duża.
Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Masa
1000 ziaren mała do bardzo
małej, wyrównanie ziarna dość
słabe. Liczba opadania duża,
zawartość białka dość mała.
Wskaźnik sedymentacyjny
SDS duży. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.
Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe
Europeenne Spółka Europejska
Oddział w Polsce.
Florencja. Odmiana pastewna (grupa C). Plenność dobra.
Zimotrwałość mała (3,0o). Odporność na rdzę brunatną, septoriozy liści i septoriozę plew
– duża, na choroby podstawy
źdźbła, brunatną plamistość
liści i fuzariozę kłosów – dość
duża. Rośliny dość niskie,
o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia i dojrzewania dość
późny. Masa 1000 ziaren dość
duża, wyrównanie ziarna dość
dobre. Liczba opadania dość
duża, zawartość białka mała.
Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe
Europeenne Spółka Europejska
Oddział w Polsce
Gimantis. Odmiana pastewna (grupa C). Plenność
bardzo dobra. Zimotrwałość
dość mała (3,5o). Odporność

na rdzę brunatną i septoriozy liści – duża, na mączniaka
prawdziwego i septoriozę plew
– dość duża, na pleśń śniegową – mała do bardzo małej.
Rośliny dość niskie, o dość
dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny,
masa 1000 ziaren dość mała,
gęstość w stanie zsypnym dość
mała. Liczba opadania duża,
zawartość białka dość mała.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Rockefeller. Odmiana pastewna (grupa C). Plenność
dobra do bardzo dobrej. Zimotrwałość mała (3,0o).
Odporność na rdzę brunatną i septoriozy liści – duża,
na choroby podstawy źdźbła
mączniaka prawdziwego, rdzę
żółtą i fuzariozę kłosów – dość
duża, na pleśń śniegową – dość
mała. Rośliny o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
dość późny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna
słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym dość
mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo
dużej. Zawartość białka mała.
Pełnomocnik hodowcy: KWS
Lochow Polska sp. z o.o.
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Mgr inż. Andrzej Najewski
C O BO R U
Słupia Wielka

Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno
tel.: 56 688 48 00, www.ampol-merol.pl
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Uprawa pszenicy na
trudniejszych stanowiskach
Zboża, nawet gatunki wrażliwe na uprawę
w monokulturze jak pszenica ozima wysiewane są
w stanowiskach po kłosowych, co prowadzi do
pewnego spadku plonu.
Podstawowymi przyczynami obniżki plonów są: choroby podstawy źdźbła, wzrost
zachwaszczenia, biologicznie
czynne substancje o charakterze
allelopatycznym oraz pasożytnicze nicienie. Jednym ze sposobów przeciwdziałania gorszej
wydajności zbóż uprawianych
w gorszych stanowiskach jest
między innymi dobór właściwej
odmiany dostosowanej do warunków siedliskowych oraz poziomu zastosowanej agrotechniki
w gospodarstwie. Z wieloletnich
badań przeprowadzonych przez
w RZD IUNG-PIB w Grabowie
wskazują, ze dobór odmian może
być czynnikiem kompensującym
uprawę pszenicy w warunkach
uproszczonego zmianowania.
Odmiany pszenicy ozimej wykazują odmienną reakcję na przedplon. Niektóre z nich (Muszelka,
Meteor) reagują dość silnie (31,122,6%) na taką uprawę, ale są
również i takie odmiany (Satyna,
Mulan, Akteur), których spadki
plonu wynoszą 9-12% (tab. 1).
Mniejsza wydajność pszenicy
uprawianej w gorszych stanowiskach jest związana z gorszą
obsadą kłosów, mniejszą masą
1000 ziaren, nasilone jest występowanie chorób podstawy

źdźbła i wzrost zachwaszczenia. Szkody powodowane przez
choroby można skutecznie ograniczyć przez wybór odmiany
najbardziej odpornej na patogeny powodujące choroby
podstawy źdźbła. W przypadku oprysków fungicydowych
standardem musi być zabieg
przeciw chorobom podsuszkowym w końcu kwietnia i na
początku strzelania w źdźbło.
Również ochrona przeciw chorobom aparatu asymilacyjnego
i kłosa musi być w zmianowaniach zbożowych przeprowadzona ze szczególną uwagą. Należy
zwrócić uwagę na terminowość
oprysku przeciwko chorobom
fuzaryjnym, będących przyczyna wystąpienia w ziarnie
mikotoksyn.
Przy uprawie pszenicy
w złych zmianowaniach należy szczególną uwagę zwrócić na
agrotechnikę.
W Stacji Doświadczalnej w Osinach należącej do
IUNG-PIB w Puławach przeprowadzono w latach 20082010 eksperyment, w którym
pszenica ozima była uprawiana w monokulturze zbożowej.
Pszenicę ozimą uprawiano wg
trzech różnych technologii:

A- intensywnej, B-integrowanej
i C-oszczędnej (tab. 3).
Uwzględnione w badaniach
odmiany pszenicy ozimej najwyższy plon ziarna uzyskały
w warunkach technologii intensywnej, nieco niższy gdy
były uprawiane wg technologii
integrowanej. Należy zaznaczyć,
że wydajność ziarna pszenicy
badanych odmian była najniższa
przy uprawie oszczędnej, gdzie
stosowano ograniczone nawożenie i ochronę roślin. Z tego
wynika, że pszenica ozima uprawiana w trudniejszych stanowiska wymaga większych nakładów
na nawożenie i ochronę roślin
(rys. 1).
Zboża należą do grupy roślin ujemnie wpływających na
bilans substancji organicznej
w glebie. Dlatego dopływ dodatkowej substancji organicznej w formie słomy lub biomasy
międzyplonów pozwala w monokulturach zbożowych utrzymać
odpowiedni poziom substancji
organicznej, aktywność biologiczną gleby oraz korzystny stan
fitosanitarny gleby. Pozytywna
rolę w zmianowaniu zbożowym
mogą odegrać międzyplony ścierniskowe, w szczególności z roślin
krzyżowych np. z gorczycy.

Tabela 1. Przeciętne spadki plonu ziarna (%) odmian pszenicy ozimej w zależności od przedplonu . (Smagacz, 2014)
Odmiana
Akteur

Przedplon

V* [%]

Ziemniak ** = 100

Owies**

żyto

5,34

- 1,9

- 11,6

26,9

Muszelka

7,37

- 1,2

- 31,1

32,4

Mulan

5,51

+3,1

- 11,1

29,6

Meteor

7,31

- 5,5

- 22,6

32,3

Satyna

7,12

- 0,6

- 9,1

23,1

Średnio
6,53
- 1,5
- 17,8
28,9
*Współczynnik zmienności plonu, ** - obornik w dawce 30 t/ha jednokrotnie w rotacji
Tabela 2. Indeksy porażenia korzeni odmian pszenicyozimej po różnych przedplonach. Faza
dojrzałości mleczno-woskowej. (Smagacz, 2014)
Odmiana

Przedplon

Średnio

Ziemniak ** = 100

Owies**

żyto

Nutka

4,0

4,0

24,0

10,7

Tonacja

3,1

2,8

22,7

9,5

Rywalka

2,9

3,8

17,1

7,9

Turnia

3,3

3,8

21,1

9,4

Symfonia

3,3

4,8

23,8

10,6

Średnio

3,3

3,8

21,7

9,6

*Współczynnik zmienności plonu,
** - obornik w dawce 30 t/ha jednokrotnie w rotacji
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Tabela 3. Technologie uprawy
Wyszczególnienie

Technologia A

Technologia B

Technologia C

Ilość wysiewu nasion [ziaren/m2 ]

400

500

550

Nawożenie P2O5 [kg/ha]

75

60

40

Nawożenie K2O [kg/ha]

114

85

56

Nawożenie N [kg/ha]

160

124

74

Herbicydy

Fungicydy

13

Roundup 360 SL
Roundup 360 SL
(4,0 l/ha) +
Roundup 360 SL (4,0 l/ha) + Superam
Superam 10 AL
(4,0 l/ha) + Superam
10 AL (0,2 l/ha)
(0,2 l/ha)
10 AL (0,2 l/ha)
Maraton
Maraton 375 SC (4 l) Glean 75 WG (25 g/ha)
375 SC (4 l)
Tilt Plus 400 EC +
Unix 75 WG (1 l + Tilt Plus 400 EC +
0,7 kg)
Unix 75 WG (1 l +
Olympus 480 EC +
0,7 kg)
Artea 330 EC (1,8 l Artea 330 EC (0,5l/h
+ 0,4 l)

Tilt Plus 400 EC
1,0 l/ha

	
  

Retardanty

Stefes 720 SL
(1,0l/ha)
Modus 250 EC
(0,3 l/ha)

Modus 250 EC
(0,3 l/ha)

-

Insektycydy

Decis 250 EC
(0,3 l)

Decis 250 EC
(0,3 l/ha)

Decis 250 EC
(0,3 l/ha)

Słoma jęczmienna

przyorana
(22 cm orka)

przyorana
(22 cm orka)

Rys. 1.Plonowanie odmian pszenicy ozimej w zależności od technologii uprawy w
monokulturze zbożowej.
	
  
Alicja Sułek
IUNG-PIB w Puławach

usunięta z pola

Jesienne nawożenie zbóż ozimych

Wielkość i jakość uzyskanych plonów w dużej mierze zależy od właściwej agrotechniki.
Niezmiernie ważne jest
odpowiednie przygotowanie gleby do siewu, właściwy dobór odmiany, termin
i gęstość siewu, jak również
dostarczenie odpowiedniej ilości składników mineralnych,
które to dostarczamy podczas
nawożenia przedsiewnego.
Odpowiednie zastosowanie
nawozów jesienią pozwala
na właściwy rozwój roślin
i przygotowanie się ich do
przetrwania okresu zimowego. Aby zastosowane nawozy
były efektywnie wykorzystane
przez rośliny zbożowe, należy
przestrzegać optymalnych terminów siewu poszczególnych
gatunków zbóż. Zapewni to
odpowiedni rozwój systemu
korzeniowego, dzięki czemu
roślina będzie w dobry sposób pobierać składniki odżywcze. Nawożenie mineralne jest
przede wszystkim uzupełnieniem składników mineralnych
w glebie jak również jest jedną
z najważniejszych inwestycji
w przyszłe plony. Pomimo
tak ważnej roli, w Polsce

stosowanie nawozów mineralnych jest bardzo niskie, co
doprowadziło do wyczerpania składników pokarmowych
w glebie.
Jak podaje Czuba (1996) aby
wytworzyć tonę ziarna z odpowiednią ilością słomy, zboża
takie jak: jęczmień, pszenica
i pszenżyto ozime potrzebują 10 kg P2O5, a żyto 11 kg
P2O5. Jeśli chodzi o potas
potrzeby pokarmowe zbóż
wynoszą dla: pszenicy 20 kg
K2O, pszenżyta – 23 K2O,
jęczmienia – 24 K2O i żyta
– 27 K2O. Na wyprodukowanie tony ziarna pszenica
potrzebuje także 5 kg MgO
i 5 kg CaO, pszenżyto i żyto
– 5 kg MgO i 6 kg CaO, a jęczmień – 4 kg MgO i 10 kg CaO.
Zboża pobierają również 9 kg
SO3. Zapotrzebowanie na
składniki pokarmowe wylicza się mnożąc wielkość plonu
jaki jest możliwy do uzyskania w warunkach danego pola
przez pobranie danego pierwiastka. Zapotrzebowanie na
fosfor i potas zależy również

od zasobności gleb. Racjonalne
nawożenie zbóż wymaga zatem określenia zasobności tych
składników w glebie. W celu
określenia zasobności gleby
w składniki należy pobrać reprezentatywną próbkę gleby
z danego pola i oddać ją do
laboratorium.
Oziminy są szczególnie
wrażliwe na jesienny niedobór fosforu, a w naszym kraju
około 40% powierzchni użytków rolnych to gleby o niskiej
lub też bardzo niskiej zasobności w ten pierwiastek. Fosfor
wpływa na rozwój systemu
korzeniowego, krzewienie
się roślin czy też ilość nasion
w kłosie. Rośliny, które w sposób optymalny zaopatrzymy
w fosfor są bardziej odporne
na suszę, wyleganie czy też
choroby. Największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek u zbóż przypada w fazie
krzewienia, wtedy właśnie
decyduje on o liczbie pędów
produkcyjnych, a także w fazie wypełniania ziarna, kiedy
to poziom odżywienia roślin

decyduje o masie 1000 ziaren.
Wykorzystanie fosforu z nawozów jest stosunkowo niskie
(20-30%), zależy od odczynu gleby (optymalne pH 6,07,2), a także od jej wilgotności
i temperatury.
Potas odgrywa ważną rolę
w wytwarzaniu przez zboża
związków organicznych: węglowodanów i skrobi. Rośliny,
które są dobrze zaopatrzone
w ten pierwiastek lepiej wykorzystują zapasy wody oraz
są bardziej odporne na niekorzystne warunki zimowe. Największe zapotrzebowanie na
ten pierwiastek u zbóż przypada w fazie strzelania w źdźbło.
Widocznym objawem niedoboru potasu jest żółknięcie starszych liści. Stosowanie potasu
w okresie jesiennym jest odpowiednie dla zbóż ozimych,
jednak pierwiastek ten stosunkowo łatwo ulega wymyciu
w głąb profilu glebowego,
dlatego też wyliczoną dawkę
można podzielić na dwie części, 50% zastosować przedsiewnie a 50% nie później niż

2 tygodnie przed ruszeniem
wiosennej wegetacji.
Z reguły jesienią stosuje
się nawóz w postaci Polifoski. Należy go w odpowiedni
sposób wymieszać z warstwą
orną gdyż późną wiosną dobrze rozwinięty system korzeniowy zbóż może sięgać nawet
do 1,2 m.
Stosowanie azotu jesienią
zależy od stanowiska na jakim prowadzona jest uprawa.
Na bardzo dobrych stanowiskach (po motylkowatych,
okopowych czy zbożach nawożonych azotem) z reguły nie
ma konieczności stosowania
nawozu azotowego. Dużo większe znaczenie ma stosowanie
nawożenia azotowego wiosną
(w okresie ruszenia wegetacji,
strzelania w źdźbło i kłoszenia).
Odpowiednio dobrane
dawki nawozów pozwalają
roślinie na prawidłową gospodarkę wodną. Podczas
niedoboru wody w glebie rośliny są w mniejszym stopniu
narażone na stres. Zastosowanie nawozu przedsiewnie

Mgr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
w prawidłowy sposób wpływa
na lepszy i głębszy rozwój systemu korzeniowego jesienią,
lepsze przezimowanie jak również szybsze ruszenie wegetacji
wiosną i lepszą redukcję uszkodzeń pozimowych. W rezultacie następuje szybsze pokrycie
powierzchni gleby, są mniejsze
straty wody (zmniejsza się parowanie) a rośliny są bardziej
konkurencyjne dla chwastów
i utrudniają im wzrost. Jeśli nie
zdecydujemy się na przedsiewne nawożenie zbóż ozimych
fosforem i potasem będzie to
miało negatywny wpływ na
późniejszy plon a stosowanie
tych pierwiastków w terminie
wiosennym nie zrekompensuje strat.
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Zaprawianie
ziarna zbóż
ozimych

Zaprawianie jest pierwszym
ważnym zabiegiem
rozpoczynającym ochronę
fungicydową w zbożach ozimych.
Zabieg zaprawiania ziarna ma
inne zadanie niż wykonywane
w trakcie wegetacji zabiegi opryskiwania, które z reguły wykonywane są w momencie zauważenia
pierwszych objawów choroby na
liściach lub kłosach czy rzadziej
profilaktycznie. Zaprawianie jest
także zabiegiem profilaktycznym,
ale ma na celu wyeliminowanie
sprawców chorób przenoszonych
na lub w materiale siewnym oraz
zasiedlających glebę. Do zwalczanych przez zaprawianie chorób
pszenicy zaliczyć należy m.in.:
śnieć cuchnącą, śnieć gładką
i śnieć karłową. W przypadku
zasiedlenia ziarna przez sprawcę śnieci cuchnącej wysiew ziarna
niezaprawionego powoduje, że
w kłosach w miejscu ziarniaków
powstają sorusy – czyli wypełnione zarodnikami (teliosporami)
i grzybnią przekształcone ziarniaki. Sorusy w czasie omłotu są
rozbijane, a zarodniki rozprzestrzeniają się na powierzchni
zdrowych ziarniaków. Oprócz
wyżej wymienionych chorób
zagrożenie w uprawie pszenicy
stanowić może głownia pyląca
pszenicy. W pszenicy uprawianej
po sobie często występuje sprawca
zgorzeli podstawy źdźbła, której
podobnie jak wyżej omówione
choroby zwalczany jest poprzez
zaprawianie materiału siewnego.
W uprawie jęczmienia groźne
może być wystąpienie głowni pylącej jęczmienia, której sprawca
przenosi się z materiałem siewnym. Rozwój i objawy choroby
są zbliżone do głowni pylącej
pszenicy. Symptomy choroby
widoczne są dopiero w okresie
kłoszenia zbóż w postaci ciemnobrunatnych kłosów, w których zwykle wszystkie kłoski
są zniszczone i przekształcone
w ciemnobrunatną masę zarodników – teliospor, początkowo
osłoniętych srebrzystą osłonką.
Po pęknięciu osłonki zarodniki
REKLAMA

Joanna Horoszkiewicz-Janka
IOR – PIB w Poznaniu
grzybów rozpylane są przez wiatr.
Pod koniec wegetacji porażone
rośliny mają tylko osadki kłosowe.
W zasiewach jęczmienia chorobami, które zwalczane są także
poprzez zaprawianie ziarna są:
głownia zwarta jęczmienia oraz
pasiastość liści jęczmienia.
W uprawach wszystkich zbóż
ozimych, szczególnie w zasiewach
żyta i pszenżyta dużym zagrożeniem jest wystąpienie pleśni śniegowej. Wiosną, po stajaniu śniegu
na zbożach widoczny jest białoróżowy nalot złożony z grzybni
i zarodników konidialnych grzyba.
Choroba często występuje placowo. Nalot po krótkim okresie
czasu zanika, lecz na porażonych
liściach pojawiają się brązowe plamy, które często mają różowawy
odcień. Jeżeli został zniszczony
węzeł krzewienia, rośliny łatwo
dają się wyciągnąć z ziemi. Na
zamarłej tkance roślinnej mogą
pojawiać się otocznie grzyba, widoczne jako czarne punkty.
Również w uprawie wszystkich
zbóż występuje zgorzel siewek,
która powodowana jest przez kilka grzybów chorobotwórczych.
Większość zarejestrowanych zapraw zwalcza tę chorobę (tabela).
Niektóre z zapraw wieloskładnikowych ograniczają do początku
fazy strzelania w źdźbło występowanie niektórych chorób liści.
Zarejestrowane są również zaprawy fungicydowo-insektycydowe,
które w swoim składzie oprócz
fungicydu zawierają dodatkowo
insektycyd, który zwalcza mszyce
– wektory chorób wirusowych.
Szczegółowe informacje zostały
zawarte w załączonej tabeli.
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Tabela. Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania ziarna zbóż ozimych
zgorzel Septor-iogłownia
podsta- za liści
źdźbłowa
wy źdźbła

pasiastość
liści
jęczmienia

Zaprawa

pleśń
śniegowa

zgorzel
siewek

śnieć
cuchnąca

śnieć
gładka

głownia
pyląca

Astep 225 FS 1

-

p, j

p

p

j

-

-

-

-

Baytan Trio 180 FS2

p, pz, z, j

p, pz, z, j

p

-

j

-

p

-

j

Beret Trio 060 FS

p, j

p, j

p

p

p, j

-

-

-

j

Biosild Top 370 FS

p

p

p

p

-

-

-

-

-

Celest Trio 060 FS

p, pz, z, j

p, pz, z, j

p

p

p, j

-

-

z

j

Certicor 050 FS

-

p, j

p

p

j

-

-

-

j

Difend FS

-

p

p

-

-

-

-

-

-

Difend 30 FS3

-

p

pz

-

-

-

-

-

-

Dividend Xtra 030 FS3

-

p, z, j

p

-

p

-

p

z

j

Dublo 080 FS

p

p, j

p

-

-

-

-

-

-

Funaben Plus 02 WS4

-

p, pz, z, j

p

p

p, j

-

-

z

-

Gizmo 060 FS

p

p, pz, z, j

p

p

j

-

-

-

j

Jockey New 113 FS5

p, pz, z

p, pz, z

p

p

-

p, pz, z

p

z

-

Kinto Duo 080 FS

p, pz, z

p, pz, z, j

p, pz

-

-

-

-

-

-

Lamardor 400 FS

p, pz, z

p, pz, z, j

p

p

-

-

-

-

-

Latitude 125 FS

-

-

-

-

-

p

-

-

-

Maxim 025 FS

p, pz, z

p, pz, z

p

p

-

-

-

z

-

Maxim Star 025 FS6

j

j

-

-

j

-

-

-

j

Nuprid Max 222 FS 1

-

p

p

p

-

-

-

-

-

Premis 025 FS7

p, pz

p, pz, z, j

p

p

p, j

-

-

-

j

Premis Pro 080 FS

p, pz, z

p, pz, z, j

p, pz

-

-

-

-

-

-

Sarox T 500 FS

p, pz, z, j

p, pz, z, j

p

p

-

-

-

z

-

Scenic 080 FS

p, pz, z

p, pz, z

p

p

p

-

p

z

-

Systiva 333 FS8

p, j

-

-

-

-

-

p

-

j

Tarcza 060 FS

-
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Zaprawa zbożowa Orius 060 FS
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-
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1 Zaprawy Astep 225 FS i Nuprid Max 222 FS to zaprawy fungicydowo-insektycydowe - dodatkowo zwalczają mszyce –
wektory chorób wirusowych
Baytan Trio 180 FS posiada rejestrację do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rynchosporiozy zbóż i plamistości siatkowej jęczmienia
3 Difend 30 FS i Dividend Xtra 030 FS i Vibrance Gold 100 FS posiadają rejestrację do zwalczania śniecie karłowej pszenicy
4 Funaben Plus 02 WS zwalcza również głownię zwartą jęczmienia
5 Jockey New 113 FS posiada rejestrację do zwalczania mączniaka prawdziwego do początku fazy strzelania w źdźbło
6 Maxim Star 025 FS posiada rejestrację do zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia do początku fazy strzelania w źdźbło
7 Premis 025 FS ogranicza występowanie pleśni śniegowej, plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż do początku fazy strzelania w źdźbło
8 Systiva 333 FS posiada rejestrację do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw i plamistości siatkowej jęczmienia
9 Vibrance Gold 100 FS posiada rejestrację do zwalczania ostrej oczkowej plamistości oraz głowni zwartej jęczmienia
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Przedwschodowe herbicydy w zbożach ozimych
URODZAJ
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Chwasty stanowią silną konkurencję dla rośliny uprawnej o podstawowe czynniki,
warunkujące prawidłowy jej wzrost i rozwój.
przytulię czepną, samosiewy
rzepaku oraz miotłę zbożową
i wyczyńca polnego.
Pendimetalina to substancja
aktywna herbicydu Golden Pendimet 330 EC zalecana do stosowania w uprawie pszenicy,
pszenżyta, jęczmienia i żyta.
Jest to środek stosowany zarówno doglebowo, jak i nalistnie.
Wrażliwe na tą substancję są
m.in.: chwastnica jednostronna,
miotła zbożowa, wiechlina roczna oraz włośnice, a z gatunków
dwuliściennych: gwiazdnica pospolita, jasnoty, przytulia czepna, gorczyca polna i inne. Jak
podaje producent dawka środka
uzależniona jest od zwięzłości
gleby. Na glebach lekkich należy zastosować niższą dawkę
(3,5 l/ha), a na glebach ciężkich,
o większej zawartości próchnicy
dawkę wyższą (4 l/ha). Dodatkowo należy zwrócić szczególną
uwagę by ziarno wysiane było
na jednakową głębokość i przykryte co najmniej 3 cm warstwą
gleby. Przykrycie ziarna cieńszą
warstwą gleby może powodować
przerzedzenia roślin.
Oprócz pojedynczych substancji aktywnych herbicydów
do przedwschodowej ochrony
zbóż ozimych zalecane są również mieszaniny. Pendimetaliny z izoproturonem (Maraton
375 SC) to mieszanina substancji
o wzajemnie uzupełniających
się mechanizmach działania.
Środek pobierany jest zarówno przez korzenie, jak i części
nadziemne roślin. Dzięki długotrwałemu działaniu substancje
te zabezpieczają plantacje również przed chwastami później
wschodzącymi. Herbicyd zalecany jest w ochronie pszenicy,
pszenżyta i żyta. Zastosowany
w dawce 4 l/ha skutecznie niszczy m. in. Takie chwasty, jak:
bodziszek drobny, fiołek polny,
mak polny, maruna bezwonna,
przetacznik bluszczykowy, perski i kłosowy, przytulia czepna,
samosiewy rzepaku oraz z chwastów jednoliściennych: miotłę
zbożową.
Najliczniejszą grupę herbicydów stanowią środki zawierające w swym składzie mieszaninę
izoproturonu z diflufenikanem.
Na rynku dostępne są herbicydy: Cougar 600 SC, Cayman
600 SC, Protekt Plus 600 SC,
Legato Plus 600 SC. Można je
stosować we wszystkich zbożach ozimych, po siewie aż do
momentu zakończenia jesiennej wegetacji (bez względu na

fazę rozwojową zboża). Środki na tworzeniu cienkiej warstwy
te zawierają dwie substancje herbicydu na powierzchni gleo uzupełniającym się działa- by, a izoproturon wnika na
niu. Diflufenikan pobierany jest głębokość 5-10 cm. Obie subgłównie przez chwasty w cza- stancje niszczą młode chwasty
sie kiełkowania, a izoproturon podczas kiełkowania i w czasie
przez system korzeniowy i czę- formowania systemu korzeniościowo przez
liście.
W przypadwego.
Chwastami
reklama
prasowa
bizon 164x232.pdf
1 2015-07-28
14:39:06wrażliwyku przedwschodowego zabiegu mi na herbicydy zawierające
działanie diflufenikanu polega izoproturon + diflufenikan

są zarówno gatunki jednoliścienne (tj. miotła zbożowa,
wiechlina roczna, wyczyniec
polny, życica wielokwiatowa), jak i dwuliścienne (np.:
bodziszek drobny, fiołek polny,
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetaczniki, samosiewy
rzepaku).

Należy pamiętać, by środki
aplikować zgodnie z wytycznymi zawartymi w etykietach
ich stosowania, gdyż znajduje
się w nich wiele dodatkowych
informacji o produkcie.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
we Wrocławiu
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Nowość, na którą długo czekałeś!
Przełomowy herbicyd do stosowania
jesienią.
Substancja aktywna po raz pierwszy
w Polsce.
Jedna dawka, jeden zabieg
i jeden innowacyjny preparat, który
ochroni wszystkie gatunki zbóż.
Dowiedz się więcej dziś, by latem
zebrać większe plony.
Więcej informacji:
548 03
73 20
00
tel. 22 854
www.dowagro.pl

APLIKACJA MOBILNA

Najbardziej narażone na
negatywne skutki tej konkurencji są zboża ozime w początkowych fazach rozwojowych
(szczególnie pszenica, pszenżyto i jęczmień). Związane jest
to z wczesnym terminem siewu
ozimin oraz biologią chwastów
występujących w zasiewach.
Ochronę zbóż ozimych przed
chwastami można rozpocząć
już przed wschodami rośliny
uprawnej. Zabiegi takie przeprowadza się bezpośrednio po
siewie lub najpóźniej do 2-5 dni
po siewie, na starannie uprawioną glebę. Brak chwastów
w czasie wykonywania zabiegu
utrudnia wybór odpowiedniego środka. Przydatna wówczas
okazuje się znajomość pola, informacje o przedplonie i występujących na plantacji gatunkach
chwastów.
Zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (www.bip.minrol.
gov.pl) z dnia 7 lipca 2015 r. do
przedwschodowego zwalczania
chwastów w zbożach ozimych
zarejestrowane są trzy substancje aktywne herbicydów (flurochloridon, chlorosulfuron,
pendimetalina) oraz dwie mieszaniny substancji (pendimetalina + izoproturon, izoproturon
+ diflufenikan).
Flurochloridon to substancja aktywna herbicydu Racer
250 EC. Jest to doglebowy środek przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych występujących w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym
i życie. Flurochloridon działa
na chwasty głównie w okresie
ich kiełkowania, pobierany jest
przez korzenie i liścienie. Skutecznie eliminuje z plantacji
między innymi takie gatunki chwastów, jak: gwiazdnica
pospolita, mak polny, maruna
bezwonna, rumianek pospolity,
samosiewy rzepaku, a z gatunków jednoliściennych: miotłę
zbożową i wiechlinę roczną.
Do przedwschodowego zwalczania chwastów w zbożach
ozimych zalecany jest również chlorosulfuron - substancja aktywna herbicydów Glean
75 WG, Nuher 75 WG. Można ją
stosować w pszenicy, pszenżycie
i życie, zarówno przed, jak i po
wschodach rośliny uprawnej.
Maksymalna dawka środka
25 g/ha skutecznie niszczy m.
in.: bodziszek drobny, gwiazdnicę pospolitą, marune bezwonną,

®™ znak towarowym firmy The Dow Chemical Company (”Dow”) lub spółki stowarzyszonej z Dow
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
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Tylko jeden herbicyd to stanowczo za mało
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Brak konkurencji soi wobec chwastów wynika z jej biologii.
W zależności od regionu
Polski, typu gleby, przedplonu, a zwłaszcza warunków
pogodowych, zasiewom soi
zagraża co najmniej kilkanaście gatunków chwastów.
Część z nich (np. fiołek polny
czy gwiazdnica pospolita) jest
mało konkurencyjna względem roślin soi ale kilka innych
gatunków jednoliściennych jak
REKLAMA

i dwuliściennych może stanowić bardzo duże zagrożenie.
Do najbardziej szkodliwych
gatunków rocznych możemy
zaliczyć: chwastnicę jednostronną, wyczyńca polnego,
włośnice, komosę białą, szarłat
szorstki, bodziszka drobnego, rdesty oraz tzw. chwasty
rumianowate, a do taksonów
wieloletnich: perz właściwy,

skrzyp polny, ostrożeń polny
oraz powój polny.
Rośliny soi są bardzo
wrażliwe na konkurencyjne oddziaływanie ze strony
różnych gatunków chwastów
w szczególności w okresie
do 4 tygodni od momentu
wschodów roślin soi. Spowodowane jest to głównie
biologią soi (nierównomierne

wschody oraz powolne tempo
wzrostu w pierwszych 4 tygodniach) oraz fitofenologią
samych gatunków chwastów
pojawiających się w tym czasie
na polu. Problem ten szczególnie uwidocznił się w tym roku,
głównie na areałach obsianych
soją w bardzo wczesnych terminach (15-20 kwietnia) oraz
na polach, gdzie przedplonem

była kukurydza (fot. 1).
Niestety pomimo zastosowania przez większość plantatorów zalecanego w tej
uprawie herbicydu doglebowego Sencor Liquid 600 SC
(s.cz. metrybuzyna) nie osiągnęli oni zadawalającego efektu chwastobójczego.
Jaka była przyczyna takiego
stanu rzeczy?
Uprawa roślin rolniczych jest
produkcją prowadzoną w tzw.
„otwartym laboratorium” (warunki niekontrolowane) jakim
jest agrofitocenoza. Wystąpienie bardzo wielu czynników
(przewidywalnych oraz najczęściej nieprzewidywalnych) powoduje, że praktycznie nie ma
podobnych do siebie sezonów
wegetacyjnych, co najwyżej
mogą mniej lub bardziej cyklicznie występować zbliżone do siebie lata, w których
obserwuje się wystąpienie
podobnych warunków, np.
wilgotnościowo-termicznych.
Dlatego główną przyczyną
niezadawalającego działania
środka zaradczego jakim był
herbicyd Sencor Liquid 600 SC
okazały się warunki wilgotnościowo-termiczne, jakie wystąpiły w okresie poprzedzającym
siew soi, jak i krótko po nim.
Za przykład może posłużyć kilka plantacje soi zlokalizowanych na terenie
dwóch województw: opolskiego i dolnośląskiego, gdzie
w miesiącach kwietnia i maja
odnotowano relatywnie mało
opadów, a ponadto obserwowano cykliczne wystąpienie
tzw. „zimnych nocy” z temperaturą powietrza poniżej
5oC, a nawet z przygruntowymi przymrozkami.
Taki układ przyczynowo-skutkowy (niska temperatura
oraz mała wilgotność w warstwie 1-3 cm gleby) spowodowały, że zastosowana s.cz.
metrybuzyna nie mogła być
odpowiednio silnie aktywowana w wierzchniej warstwie
gleby. Ponieważ mechanizm
działania metrybuzyny polega
głównie na wnikaniu jej przez
korzenie kiełkujących nasion
chwastów. Po przedostaniu się
przez kiełkujące nasiona do
młodej siewki powoduje jej
zamieranie w wyniku zaburzania procesu fotosyntezy. Brak
odpowiedniej ilości wilgoci
w wierzchniej warstwie gleby
przełożył się na zmniejszoną
skuteczność działania metrybuzyny, co w konsekwencji

spowodowało bardzo silne
zachwaszczenie większości
plantacji, głównie kilkoma
taksonami: komosą białą oraz
innymi gatunkami chwastów
(np. chwastnicą jednostronną,
włośnicami, fiołkiem polnym,
gorczycą polną), a nawet samosiewami rzepaku.
Wydaje się, że w związku
z brakiem wyboru odnośnie
odpowiednich herbicydów
(przypominam, że na terenie Polski do ochrony plantacji soi zarejestrowany jest
obecnie tylko jeden herbicyd
- Sencor Liquid 600 SC), istotnym elementem ograniczania
zachwaszczenia plantacji w kolejnych sezonach wegetacyjnych, powinno być racjonalne
wykorzystanie metody agrotechniczno-mechanicznej.
Metoda ta w dużym skrócie,
polega głównie na podwyższeniu zdrowotności rośliny
uprawnej poprzez prawidłowe i terminowe wykonaniu
różnych zabiegów poprawiających warunki bytowe roślin
równocześnie pogarszających
warunki siedliskowe chwastów, czyli większość zabiegów zalecanych podczas siewu,
w prawidłowym płodozmianie i zmianowaniu, uprawie
współrzędnej czy prawidłowo przeprowadzonej uprawie
gleby. Oczywiście metoda ta
nie jest panaceum na problem
związany z chwastami, dlatego
tak naprawdę rozwiązaniem
tego dylematu może być jedynie możliwość zarejestrowania
większej liczby s.cz. herbicydów stosowanych doglebowo
oraz s.cz. herbicydów stosowanych po wschodach roślin
soi i chwastów (aplikowanych
nalistnie), o co bezskutecznie
od kilku lat apelują plantatorzy
uprawiający soję.
dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli,
we Wrocławiu
mgr inż. Bartłomiej Karamon
Lesaffre Polska S.A.
Wołczyn
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Prawidłowy siew początkiem dobrego plonu
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Microstar PMX/PZ i Rosahumus zapewniają dobry start i wysokie plony rzepaku.
Dobry start rzepaku od
wschodów, silny rozwój systemu korzeniowego, gruba,
silna szyjka korzeniowa oraz
odpowiednia ilość liści przed
zimą mają decydujący wpływ
na zimotrwałość oraz wzrost
roślin wiosną, wytworzenie
dużej ilości pędów bocznych,
kwiatów i łuszczyn. Dlatego też
niezmiernie istotne jest zapewnienie jesienią roślinom rzepaku
dostatecznej ilości składników
pokarmowych, szczególnie
fosforu, potasu, cynku, siarki
i boru.
Fosfor w uprawie rzepaku
jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu
korzeniowego, odpowiada za
gospodarkę energetyczną roślin,
proces kwitnienia i wiązania nasion. Bardzo istotne jest aby był
on dostępny dla roślin rzepaku
od momentu kiełkowania. Często jednak w okresie wschodów
i początkowego wzrostu rzepaku ozimego jest sucho a w październiku występują jesienne
przymrozki co zdecydowanie
ogranicza dostępność fosforu,

w wyniku czego występują
zaburzenia w jego pobieraniu
w następstwie czego roślinom
brakuje energii do pobierania
składników pokarmowych
i syntezy chlorofilu. Pobieranie
fosforu jest bardzo uzależnione
od odczynu gleby i temperatury
Cynk wpływa na przemiany
biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku
wzrostu młodych roślin rzepaku, kiedy różnicują się wszystkie
organy - potencjalna wysokość
roślin, ilość i długość łuszczyn
oraz ilość nasion w łuszczynach.
Ponadto dobre zaopatrzenie od
samych wschodów rzepaku
w cynk zwiększa odporność
roślin na jesienne przymrozki, poprawia mrozoodporność.
Cynk wpływa także na lepsze
wykorzystanie fosforu i azotu.
Bor z kolei jest składnikiem
odpowiedzialnym za rozwój
strefy włośnikowej systemu korzeniowego oraz lotność pyłku
i wiązanie nasion. Dlatego też
proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozami
wraz z siewem nasion.

Wprowadzenie Microstaru do
agrotechniki rzepaku najlepiej
połączyć z całkowitą rewolucją
i siewem w szerokie rzędy co
45 cm a w rzędzie co 6-8 cm.
Przy takim siewie obsada roślin
wynosi ok. 30-33 szt/m a zużycie nasion 1,5-1,8kg/ha. Tak
siany rzepak lepiej się krzewi,
wytwarza grubą i silną szyjkę korzeniową, więcej silnych
pędów bocznych i zdecydowanie więcej łuszczyn. Ponadto
w końcowym etapie rozwoju jest lepsze przewietrzanie
dolnych partii łanu rzepaku.
Microstar PZ zawiera 10%N,
40% P2O5, 2% Zn oraz siarkę, PZ Max zawiera 10% N,
50% P2O5 oraz 2% Zn a Microstar PMX 38% P2O5, 3% MgO,
siarkę oraz zestaw wszystkich
mikroelem entów. Nawozy
mają postać mikrogranulatu
(0,5-1 mm), całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. 1 kg nawozu
zawiera ok. 1.000.000 mikrogranulek. Fosfor w nawozach
występuje w postaci połączeń
organicznych z systemu TPP-ochrony fosforu, dzięki czemu

jest dostępny dla roślin prawie
w 100%, niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie
nawozu wraz z siewem nasion
w dawce 20-30 kg/ha pozwala
obniżyć dawki fosforu o 50%.
Dodatkowo wysoka zawartość
cynku zwiększa odporność
roślin na jesienne chłody oraz
wykorzystanie fosforu i azotu
z gleby. Bardzo korzystna jest
także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy
aminokwasów siarkowych tj.
metionina, cysteina, tryptofan.
Dlatego też wpływa na właściwe
wykorzystanie nawozów azotowych. Dzięki wprowadzeniu
łatwo dostępnych składników
pokarmowych w bezpośrednie sąsiedztwo nasion rośliny
od kiełkowania rozwijają się
prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki
atmosferyczne tj. susza, chłody,
nadmiar wody oraz glebowe
tj. kwaśny odczyn gleby, złe
stosunki wodno-powietrzne.
W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu
podanego rzutowo na całą

powierzchnię pola. Do stosowania Microstaru niezbędny
jest precyzyjny dozownik do
mikrogranulatu. Microstar PZ/
PMX można stosować także
łącznie z nasionami rzepaku
podczas siewu tradycyjnego.
Ten sposób aplikacji wymaga
dokładnego wymieszania Microstaru PZ/PMX z nasionami rzepaku. Równomierność
wysiewu nasion i Microstaru
gwarantuje przygotowanie partii nasion na 3-4 ha+ Microstar
Pz/PMX bezpośrednio przed
siewem nasion. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym
o końcowym plonie rzepaku
sianego w szerokie rzędy jest
odpowiedni termin zbioru
rzepaku, z reguły późniejszy
o 7-14 dni niż rzepaku sianego
tradycyjnie.
Rzepak wymaga gleb w dobrej kulturze, o prawidłowej
strukturze gruzełkowatej, zasobnych w próchnicę. Dlatego
też w regionach, gdzie przeważają uproszczone płodozmiany
z przewagą roślin zbożowych
oraz nie stosuje się obornika

Krzysztof Zachaj
warto zastosować nawozy poprawiające żyzność gleb np. Rosahumus – zawierający 85 %
kwasów humusowych, potas
i żelazo. Rosahumus stosujemy
w dawce 3-6 kg/ha w postaci
oprysku doglebowego. Oprysk
można wykonać przed siewem
nasion, po siewie oraz we wczesnych fazach wzrostu rzepaku, wtedy stosujemy obniżoną
dawkę Rosahumusu 250-300 g/
ha. Od tego roku w sprzedaży jest także płynna wersja
Rosahumusu –Liqhumus. Do
podstawowego, przedsiewnego nawożenia rzepaku jesienią
polecamy Rosafert 5-12-24-3 +
mikro oraz 33,5% siarki, bardzo
ważnego i deficytowego w glebach składnika.

REKLAMA

Microstar

Delsol

PZ/PMX

mikrogranulaty do startowego
nawożenia rzepaku w siewie w
szerokie rzędy oraz tradycyjnym.
Zapewniają silny rozwój roślin od
wschodów do jesieni, doskonałe
przygotowanie do zimy odporność
na suszę i wysokie plony. Stosując
nawożenie startowe Microstarem
można obniżyć dawki nawozów
fosforowych nawet o 50%.

Zawiera 85% kwasów humusowych, poprawia żyzność, strukturę i stosunki wodno-powietrzne
gleb. Zwiększa dostępność składników pokarmowych, stymuluje
rozwój sytemu korzeniowego
i wzrost roślin.

Delsol - stymuluje życie biologiczne gleb, zwiększa dostępność dla
roślin fosforu i żelaza, stymuluje
rozwój systemu korzeniowego.
Przyspiesza rozkład słomy.
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Powschodowe herbicydy
do zastosowania w rzepaku ozimym

W uprawie rzepaku ozimego chwasty powinno się zwalczać na samym początku wegetacji jesiennej aby
zapewnić roślinom korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju.
Rzepak ozimy od początku
swojego rozwoju konkuruje
z chwastami o składniki pokarmowe i wodę a szczególnie
o dostęp do światła, którego
brak jest powodem nadmiernego wydłużania się roślin rzepaku i osłabienia ich kondycji,

a w konsekwencji większej
wrażliwości na wymarzanie.
Wiele problemów dla upraw
sprawiają chwasty dwuliścienne, których w rzepaku ozimym
występuje kilkanaście gatunków ale tylko kilka stwarza
duże zagrożenie. Do chwastów

rozwijających się w rzepaku
ozimym już jesienią należą:
maruna bezwonna, rumianek pospolity, fiołek polny,
przytulia czepna, mak polny,
chaber bławatek, gwiazdnica
pospolita, tasznik pospolity,
tobołki polne, przetaczniki,

jasnoty, na słabszych glebach
masowo występuje bodziszek
drobny i pojawia się krzywoszyj polny.
Po wschodach rzepaku
ozimego, który wykształcił
co najmniej jedną parę liści,
możemy stosować herbicydy

zawierające w swoim składzie
substancję czynną metazachlor
w ilości 500 g/l, który wnika do rośliny przez korzenie
kiełkujących chwastów oraz
przez hypokotyl (łodyżkę podliścieniową) i zwalcza głównie
jednoroczne chwasty dwuliścienne jak: gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, komosę białą,
przetaczniki, niezapominajkę
polną, przytulię czepną (w fazie liścieni), marunę bezwonną
(w fazie rozety) i tasznik pospolity. Zabieg w dawce 2 l/
ha możemy wykonać jednym
z następujących preparatów:
Bora 500 SC, Fuego 500 SC,
Fuego Extra 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.
Skuteczniej zwalczą przytulię czepną, marunę bezwonną,
mak polny, tasznik pospolity i dodatkowo bodziszka
drobnego herbicydy Butisan
Duo 400 SC lub Springbok
400 EC zawierające w swoim
składzie metazachlor i dimetenami-P zalecane w dawce
2-2,5 l/ha oraz Butisan Star
416 SC w dawce 3 l/ha lub Sultan Top 500 EC w dawce 2 l/
ha zawierające metazachlor
i chinomerak. Szerokim spektrum zwalczanych chwastów
charakteryzuje się środek Butisan Star Max 500 SE (zawiera
metazachlor + dimetenamid-P
+ chinomerak), który stosowany powschodowo w dawce
2-2,5 l/ha skutecznie niszczy
m.in. bodziszka drobnego,
gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, komosę białą, mak polny,
rumianowate, przetaczniki,
przytulię czepną, tasznik pospolity i tobołki polne, a średnio zwalcza fiołka polnego,
chabra bławatka i wilczomlecz
obrotny.
Jeżeli krótko po wschodach
nie wykonano zabiegów herbicydowych to w późniejszym
terminie, gdy rzepak wykształcił już 3-4 liście, a chwasty
znajdują się w fazie od liścieni do fazy 4 liści możemy je
zwalczać preparatami zawierającymi w swoim składzie
chlopyralid + pikloram +
aminopyralid jak np.: Navigator 360 SL, Pontos, lub Astor
360 SL zalecane w dawce 0,3 l/
ha, które skutecznie niszczą

chwasty rumianowate, chaber
bławatek, jasnotę purpurową,
mak polny, przytulię czepną,
ostrożeń polny i tobołki polne,
natomiast słabo działają na
bodziszka drobnego, gwiazdnicę pospolitą, komosę białą
i tasznik pospolity.
Preparaty (zawierające
w swoim składzie tylko chlopyralid w ilości 300 g/l) jak
Lontrel 300 SL i jego generyki Cliophar 300 SL, Holder
300 SL, Vivendi 300 SL, Songhai 300 SL, Golden Clopyralid
i Kak-Piral 300 SL można stosować w fazie 4-6 liści rzepaku
ozimego w dawkach 0,3-0,4 l/
ha, które skutecznie zwalczają
chwasty rumianowate, ostrożeń polny i chaber bławatek,
jak również dymnicę pospolitą, rdest plamisty i żółtlicę
drobnokwiatową.
Natomiast jesienią, kiedy
temperatura przy gruncie spadnie poniżej 15 0C, a rzepak
ozimy znajduje się w fazie
rozwojowej 4-6 liści do zwalczania chwastów możemy zastosować herbicyd Kerb 50 WP
w dawce 1,25-2,1 kg/ha lub
jeden z generyków np.: Barclay Propyz SC, PPZ-400 SC,
Propyzflash SC, TurboPropyz
SC (zawierające propyzamid)
zwalczające miotłę zbożową,
samosiewy zbóż, włośnice,
gwiazdnicę pospolita, rdest powojowy, przetaczniki i gorczycę polną, a odporne są chwasty
rumianowate i ostrożeń polny.
Samosiewy zbóż jarych
i ozimych, miotłę zbożową
oraz rzadziej występujące
wyczyniec polny, włośnice,
chwastnicę jednostronną czy
owies głuchy najlepiej zwalczać w rzepaku ozimym już
jesienią, gdy roślina uprawna
wykształci co najmniej jedną
parę liści a chwasty znajdują
się w okresie intensywnego
wzrostu, w fazie rozwojowej
od 2-3 liści do krzewienia.
Dużym zagrożeniem dla
rzepaku ozimego może być
również perz właściwy, który
jest wieloletnim chwastem rozmnażającym się głównie przez
podziemne rozłogi, występującym we wszystkich uprawach
na terenie całego kraju. Zabieg
zwalczania perzu właściwego
najlepiej jest wykonać jesienią
po wykształceniu przez rzepak
ozimy co najmniej dwóch liści
c.d. na str. 19
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c.d. ze str. 18
gdy perz osiągnął fazę rozwojową od 4 do 6 liści (wysokość
15-20 cm). Wymienione chwasty jednoliścienne możemy
niszczyć tzw. graminicydami
jak np.: Agil 100 EC lub Agil-S
100 EC (jego generyk to Aria
100 EC) zalecane w dawce 0,50,7 l/ha do zwalczania samosiewów zbóż i miotły zbożowej,
a w dawce 1,25-1,5 l/ha do
niszczenia perzu właściwego,
Arrow 240 EC (zalecany zawsze z dodatkiem adiuwanta)
w dawce 0,4 l/ha do zwalczania samosiewów zbóż i miotły
zbożowej, a w dawce 1 l/ha do
niszczenia perzu właściwego,
Focus Ultra 100 EC w dawce
1-1,5 l/ha do zwalczania samosiewów zbóż i miotły zbożowej,
a w dawce 3 l/ha do niszczenia
perzu właściwego, Fusilade Forte 150 EC w dawce 0,5-0,75 l/

ha do zwalczania samosiewów
zbóż, w dawce 0,75-1 l/ha do
zwalczania miotły zbożowej
i w dawce 1,5-2 l/ha do niszczenia perzu właściwego, Select
Super 120 EC w dawce 0,8 l/
ha do zwalczania samosiewów
zbóż, LeopardExtra 05 EC
w dawce 0,7-1 l/ha do zwalczania samosiewów zbóż i miotły
zbożowej, a w dawce 3 l/ha do
niszczenia perzu właściwego,
Targa 05 EC w dawce 0,75-1 l/
ha do zwalczania samosiewów
zbóż, a w dawce 2 l/ha do niszczenia perzu właściwego, Targa
10 EC, Pilot 10 EC oraz Pilot
Max 10 EC w dawce 0,34-0,4 l/
ha do zwalczania samosiewów
zbóż, a w dawce 1-1,5 l/ha do
niszczenia perzu właściwego.
mgr Marek Badowski
IUNG – PIB
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
Wrocław

Grubsza szyjka
korzeniowa to
spokojny zimowy sen
Tylko silny i odpowiednio
odżywiony rzepak przetrwa
ostrą zimę.
Odmiana rzepaku mieszańcowego o nazwie Hybrirock
charakteryzuje się grubą szyjką korzeniową. O tym rozmawiamy z Januszem Narożnym
z firmy KWS.
Grubsza o około 1520% szyjka to cecha charakterystyczna odmiany
Hybrirock. Roślina wykształca ją na jesieni, jeszcze przed
zimowaniem, a dzięki temu
zwiększa się jej zimotrwałość.
W razie dużych mrozów i nieszczęścia, ten rzepak potrafi
zregenerować się i z bocznych
pączków puścić nowe pędy.
Wówczas wyda naprawdę
dobry plon. W ubiegłym
roku COBORU prowadził
nad Hybrirockiem badania
w 15 lokalizacjach, a plon
jaki odnotowano to ponad
5,7 ton z hektara. Jest to odmiana mieszańcowa. Istotne
jest to, że jak każda odmiana
heterozyjna, szybko rośnie na
jesieni, więc można opóźniać
jej siew. Ma również dobry
start na wiosnę .
Od pamiętnego roku
2012 w zasadzie nie mamy
zim. Usypia to czujność?
Już uśpiło czujność, bo zdaje się, że rolnicy nie pamętają
tych dotkliwych szkód. Mało
kto wybiera teraz odmiany
szczególnie mrozoodporne, bo
wszyscy zapomnieli, że może

przyjść zima bez śniegu, ale
z wielkimi mrozami. To ułudne
poczucie bezpieczeństwa pewnie będzie trwało, aż znowu
coś się stanie. Rolnicy pytają o kiłoodporność, bo gdzie
tylko prowadzona jest intensywna produkcja rzepaku, tam
pojawia się kiła. My akurat
takich odmian nie mamy,
natomiast warto pamiętać,
że odmiana oznaczona jako
kiłoodporna, tak naprawdę
nie jest odporna w 100%.
Ma tylko pewną tolerancję.
Istotnym problemem są też dla
plantatorów szkodniki i choroby, ale tu firmy chemiczne
przychodzą z pomocą i rolnicy
dają sobie radę.
A susza? Nie jest aż takim
zagrożeniem?
W ozimych pszenicach i rzepakach susza nie zrobi nigdy
takich szkód jak w jarych.
W odmianach jarych widać
mocną selekcję roślin. Dlatego wielu rolników stosuje
taką strategię, że uprawiają
wcześniejsze odmiany, aby
uciekały one przed suszą.
Rośliny wówczas szybciej wykształcają plon i susza nie jest
im straszna. W tej chwili na
polu widzimy taki newralgiczny punkt: moment napełniania
ziaren, czyli chwila w której formuje się masa tysiąca
nasion. Myślę, że niewielki
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Wapnowanie na ściernisko
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Wapnowanie jest jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych
wpływających korzystnie na właściwości chemiczne, fizyczne
i biologiczne gleby.
Najlepszym terminem stosowania wapnowania jest zespół uprawek pożniwnych po
sprzęcie zbóż na ściernisko ze
względu na możliwość dobrego
wymieszania wysianego wapna z glebą.
W warunkach Polski przy
przewadze gleb lekkich i bardzo
lekkich oraz dużych opadach
w okresie jesienno-zimowym
zachodzi silne wymywanie
z gleby kationów zasadowych. Z przeprowadzonych
pomiarów i badań w doświadczeniach polowych wynika,
że średnie roczne wymycie
wapnia dochodzi do 150 kg
CaO na hektar rocznie. W plonach roślin uprawnych zabieramy w zależności od gatunku
i wielkości plonu kolejne 30 –
50 kg CaO na hektar rocznie.
Dlatego należy systematycznie
kontrolować i regulować odczyn gleby.
Podstawą podjęcia decyzji
o wapnowaniu jest analiza
próbki gleby na odczyn (pH).
Próbka gleby musi być pobrana z największą starannością,
aby możliwie jak najdokładniej

odzwierciedlała aktualny stan
odczynu gleby na badanym
polu. Próbka reprezentatywna
(na którą składa się 20-50 próbek pierwotnych) nie może pochodzić z powierzchni większej
niż 4 ha, musi to być obszar
jednorodny; a więc ta sama
gleba, nawożenie, gatunek
uprawianej rośliny. Próbkę gleby do badań najlepiej oddać do
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wraz z wynikami
badań gleby możemy otrzymać zalecenia co do wielkości
dawki nawozu wapniowego.
Dawki nawozów wapniowych
możemy ustalić korzystając
z aplikacji dostępnej na stronie
internetowej IUNG-PIB. Kontrola odczynu gleby powinna
być prowadzona co 3-4 lata.
Wa ż ny m cz y n nik iem
w skutecznym wapnowaniu
jest prawidłowy wybór nawozu. Nawozy wapniowe
występujące na rynku dzieli
się zasadniczo na dwie grupy: tlenkowe i węglanowe.
Nawozy tlenkowe zawierają
wapń w postaci tlenkowej
(CaO), natomiast węglanowe

w związkach węglanowych
(CaCO3). Oddziaływanie
na glebę tych nawozów jest
różne, ale prowadzi do tego
samego celu (odkwaszenia
gleby). Nawozy wapniowe
tlenkowe zaleca się wysiewać
na gleby średnie i ciężkie, cechuje je dużo wyższa szybkość
działania i rozpuszczalność
w wodzie niż nawozów węglanowych dzięki czemu szybciej
odkwaszają glebę. Nawozy węglanowe zaleca się wysiewać
na gleby bardzo lekkie i lekkie, działają one wolniej od
nawozów tlenkowych a ich
skuteczność w dużej mierze
zależy od pochodzenia oraz
stopnia rozdrobnienia.
Dawkę wapna określa się
na podstawie ustalonych dla
danej gleby klasy potrzeb
wapnowania, które wynikają z odczynu i przynależności
do określonej kategorii agronomicznej. Dawki nawozów
wapniowych w zależności od
potrzeb wapnowania i kategorii agronomicznej wynoszą od
1,0 do 6,0 ton CaO/ha (tab. 1),
im cięższa gleba, tym większe

dr inż. Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy
są zalecane dawki wapna dla
poprawy i utrzymania odczynu. W sumie dla utrzymania
odczynu gleby na stałym poziomie trzeba w skali roku zastosować ponad 200 kg CaO
na hektar.
W okresie pożniwnym
oprócz wapnowania również
bardzo często stosuje się nawozy naturalne (obornik, gnojówka, gnojowica), dlatego też
należy pamiętać aby zachować
odstęp co najmniej 4 tygodnie
pomiędzy wspomnianymi zabiegami, aby nie dochodziło
do nadmiernych strat azotu
z nawozów naturalnych.

Tabela 1. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha
Przedział potrzeb wapnowania
Kategoria agronomiczna gleby
Konieczne

Potrzebne

Wskazane

Ograniczone

Bardzo lekkie

3,0

2,0

1,0

-

Lekkie

3,5

2,5

1,5

-

Średnie

4,5

3,0

1,7

1,0

Ciężkie

6,0

3,0

2,0

1,0

(źródło: IUNG)
- kilkunastomilimetrowy
deszcz, doda kilkaset kilogramów plonu.
Tutaj, w Jarosławcu koło Środy Wlkp, był przynajmniej jakiś
deszcz, ale są całe regiony, np.
Pomorze, gdzie deszczu brakowało przez wiele tygodni.
Bardzo nierówne są te opady, a do tego w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce
opadów jest zdecydowanie
mniej niż w innych regionach.
Tutaj w Jarosławcu są ziemie
klasy II-III, więc plantacje
nie ucierpiały i już raczej nie
ucierpią tak jak to się dzieje
na klasie IV-V.

Firma Gospodarczo – Handlowa
Agria Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Warsztatowa 5
tel./fax (14) 621 88 21, tel. (14) 621 88 22, tel. kom. 604 428 783
www.agria.pl • e-mail: biuro@agria.pl

WAPNO NAWOZOWE
WSZYSTKICH ODMIAN

w tym WAPNO NAWOZOWE TLENKOWE (PALONE)
o zawartości CaO powyżej 70%
produkcji
WYJĄTKOWO SKUTECZNE W POPRAWIE STRUKTURY I pH GLEBY

KREDA GRANULOWANA I PYLISTA
Pełne dostawy (24-27t):
• luzem
• w big-bagach (ok. 1 tona) i workach 20, 25, 40 i 50 kg (paleta 1 t)
Dostawy kurierskie - (na paletach) - każda ilość
Oferowany przez nas towar jest najwyższej jakości potwierdzonej
stosownym świadectwem dostarczanym klientowi przy każdej dostawie.
Z A P R A S Z A M Y D O W S P Ó Ł P R AC Y

Otoczkuj nasiona, siej punktowo
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Otoczkowanie nasion to zabieg, o którym plantatorzy buraka wiedzą doskonale.
Dla tych, którzy uprawiają inne rośliny, to nowość.
Czy każdy może otoczkować swoje nasiona? Jakie z tego
odniesie korzyści? O tym rozmawiamy z Józefem Chudym
z Kutnowskiej Hodowli Buraka
Cukrowego.
W buraku jest najbardziej
widoczny aspekt efektywnej
uprawy i sterowania jakością
zasiewu, stąd dla jego plantatorów to żadna nowość. W innych uprawach są to mniej
newralgiczne sprawy. Dzisiaj
mamy 3 gatunki, które są
umieszczane w glebie punktowo: burak cukrowy, kukurydza
i ziemniaki. Pozostałe rośliny
sieje się rzędowo, choć można
je siać również punktowo. Wymagałoby to jednak większej
troski o materiał siewny – takiej jak w przypadku buraka.
Czyli nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozostałe
rośliny uprawne również
otoczkować i siać punktowo?
Do tej pory były bariery
technologiczne jeśli chodzi
o samo przygotowanie nasion,

bo nie było w kraju firm potrafiących otoczkować inne
nasiona na skalę przemysłową. Firmy zachodnie pokazywały nasiona importowane,
otoczkowane, a nasi rolnicy
zaczęli naciskać, aby taka
możliwość była również im
dostępna. Dzisiaj tematem
topowym jest otoczkowanie
nasion rzepaku i siew punktowy tej rośliny. Rozwija to się
w tak dynamicznym tempie,
że w ciągu najbliższych 5 lat
zapewne większość plantacji
rzepaku będzie siana punktowo, a więc wcześniej otoczkowana. Nie może być przecież
przeszkodą brak siewnika
punktowego, skoro widzimy
w gospodarstwach sprzęt za
milion-półtora mln zł. Czymże jest przy tym wydatek na
siewnik, który determinuje
podstawową kwestię!
Powiedzmy więc w szczegółach czym jest otoczkowanie.
Skoro pozwala siać punktowo
tam gdzie sialiśmy rzędowo,

skoro daje dodatkową ochronę nasionom, to na czym dokładnie ono polega?
Otoczkowanie jest zmniejszeniem ryzyka w okresie
najbardziej wrażliwym i ryzykownym dla siewki. Tworząc
wieloskładnikową otoczkę wokół nasiona, zabezpieczamy ją
w ten sposób przed zimnem,
nadmierną wilgocią i dłuższym
okresem wschodu.
Przed nieborem wilgoci
wciąż jednak nie?
Niestety, nie. Natomiast
nasiona otoczkowane nie wymagają większej ilości wody
w porównaniu z nieotoczkowanymi. Efekty płynące z otoczkowania są spore. Przede
wszystkim nasiono otrzymuje
na start, przez pierwszy 4-5-tygodniowy okres, bardzo dobre zabezpieczenie przeciwko
szkodnikom i grzybom, a do
tego dawkę nawozów: mikro- i makroelementowych.
Każdy organizm najmłodszy,
jest najbardziej wrażliwy.

Otoczkowanie jest tym właśnie zabiegiem, które najlepiej
chroni najmłodsze rośliny.
Czy wskutek otoczkowania, a w konsekwencji siewu
punktowego, zmniejszamy
również normę wysiewu?
Otoczkowanie nadaje regularny kształt, który pozwala regularnie, punktowo
wysiewać, a do tego nasiono
dostaje pakiet nawozowy na
start. Nieregularne nasiona: marchewka, pietruszka,
pasternak – nie mogłby być
bez tego w ogóle wysiewane
punktowo ze względu na swój
kształt. Wyposażenie roślin
w zawartą w otoczce dawkę
startową powoduje też bardzo
wyrównane wschody – widać
to wyraźnie w uprawach buraka, gdzie rośliny obok siebie
wyglądają tak samo. Równocześnie czynniki agrotechniczne ulegają zmianie. Siejąc
w równej rozstawie, poprawiamy dostęp roślin do światła,
a to jak wiadomo przekłada się

wprost na fotosyntezę i przyrost. Większa przewiewność
i ilość światła wpływa również
na ograniczenie presji patogenów, zwłaszcza grzybowych.
W związku z ustaloną, równą
obsadą zmniejszamy normę
wysiewu od 30 do 70 procent
w zależności od rośliny. To
z kolei zmniejsza nakłady na
materiał siewny. Następnie, gdy
roślina już wzejdzie, to taka
sama ilość deszczu na jednostkę powierzchni rozkłada się
na mniej roślin, a więc każda
z nich dostaje więcej wody.
Reasumując: więcej światła
i więcej wody oraz mniejsza
konkurencja między roślinami
to lepszy stan plantacji.
Istotnym elementem jest
jednak kalkulacja. Usługa
otoczkowania kosztuje, z drugiej strony mamy oszczędność
w materiale siewnym. Czy to
się równoważy? Dla naszego
porównania pomińmy różnicę w plonie i załóżmy, że
będzie on taki sam.

Jak korzystać z rządowego wsparcia eksportu?

Koszty te nie tylko równoważą się, ale wypadają na
korzyść rolnika w przypadku otoczkowania, bo koszty
otoczkowania są mniejsze niż
oszczędność ze zmniejszenia
normy wysiewu. Popatrzmy na przykładzie rzepaku.
Przyjmuje się – w zależności
od szkoły – że powinno być
od 50 do 100 nasion na metrze kwadratowym przy siewie
rzędowym. Przy siewie punktowym powinno być to około 30 nasion. Biorąc więc pod
uwagę koszt zakupu kilograma
nasion i koszt otoczkowania,
korzyść na rzecz punktowego
siewu nasion otoczkowanych
jest widoczna gołym okiem.
Sam zachęcam rolników do
sprawdzenia tego u siebie. Wystarczy zasiać sobie na próbę
10% punktowo, aby mieć porównanie. Siew rzędowy nie
jest zły, ale punktowy jest
bardziej efektywny. Kto raz
spróbuje, nie będzie chciał już
z tego zrezygnować.

Mimo rosyjskiego embarga w 2014 roku wartość polskiego eksportu żywności zwiększyła się o 4,5 proc.
Obiecujący wydaje się dla polskich eksporterów rynek chiński
- nasz eksport do Chin rośnie
o prawie 6% w skali roku. Obecnie prowadzone są rozmowy
dotyczące otwarcia chińskiego
rynku na polską wieprzowinę
i jabłka. Tymczasem na tamtejszym rynku bardzo dobrze radzi
sobie branża słodyczy i branża drobiarska. Największą rolę
w eksporcie odgrywają: żywiec,
mięso i jego przetwory, owoce,
warzywa i ich przetwory oraz
zboża i ich przetwory.

Rządowe projekty
Polacy handlują już nie tylko
w Europie, lecz próbują swoich
sił także w dalszych regionach
świata. Zdaniem Sławomira Majmana, prezesa Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, otwarcie Polski
na pozaeuropejskie rynki wynika nie tylko z konieczności, lecz
także z wrodzonej ciekawości
Polaków. „Rosyjskie embargo
motywuje nas do odkrywania
krajów bardziej odległych, ale za

to z ogromnym potencjałem, np.
Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki czy RPA, które są
otwarte na nasze produkty objęte embargiem”. Właśnie w tym
celu powstały dwa sztandarowe
rządowe projekty, których celem
jest wypromowanie polskiej gospodarki na pozaeuropejskich
rynkach. Mowa o Go Africa
oraz Go China.
Istnieją też mniejsze projekty
obejmujące konkretne branże.
Jednym z nim jest Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego prowadzony przez ARR.
Innym tego typu projektem
jest przygotowany przez Agencję Rynku Rolnego, Polską Izbę
Mleka i Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów
Mleka specjalny program informacyjno-promocyjny „Trade
Milk”, realizowany na rynku
chińskim w latach 2014-2016
.

Finansowe wsparcie
Programy rządowe wspierające finansowo eksport wśród
polskich przedsiębiorców to:

Fundusz Ekspansji Zagranicznej,
projekt „Finansowe Wsparcie
Eksportu” oraz Program wspierania eksportu DOKE.
Przygotowywana przez Bank
Gospodarstwa Krajowego oferta
Funduszu Ekspansji Zagranicznej skierowana jest do polskich
firm działających z powodzeniem w kraju i planujących
rozszerzenie działalności poza
granice Polski.
Innym programem rządowym prowadzonym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego jest
projekt „Finansowe Wspieranie
Eksportu”, polegający na udzielaniu zagranicznym nabywcom
przez BGK kredytów finansujących kontrakty eksportowe
na zakup polskich towarów
i usług.
Przedsiębiorcy planujący
sprzedaż zagraniczną mogą też
skorzystać z Programu wspierania eksportu DOKE. Bank
Gospodarstwa Krajowego administruje Programem DOKE
(dopłaty do oprocentowania
kredytów eksportowych), który jest instrumentem wspierania

eksportu finansowanego kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach
procentowych.

Zrzeszenia
Planując ekspansję zagraniczną warto pomyśleć
o członkostwie w organizacji
zrzeszającej przedsiębiorców.
Taka współpraca owocuje
poszerzeniem wiedzy, kontaktów oraz uzyskiwaniem
nowych narzędzi w prowadzeniu efektywnej wymiany
handlowej z zagranicznymi kontrahentami. Poniżej przedstawiamy cztery
naszym zdaniem najwartościowsze organizacje:
• Polska Izba Gospodarcza
Importerów, Eksporterów
i Kooperacji
• Stowarzyszenie Eksporterów
Polskich
• Krajowa Izba
Gospodarcza
• Sieć Centrów Obsługi
Inwestorów i Eksporterów (COIE

Promocja marki
Można pokusić się o stwierdzenie, że Polska stała się
największym beneficjentem
polityki spójności UE. Warto
wziąć pod uwagę ten aspekt,
zważywszy na dotacje z budżetu państwa oraz budżetu europejskiego. KE przeznaczyła
10,5 mln zł na kampanię promocyjną polskiej żywności
regionalnej, a podobną sumę
przygotowała również ARR.
„Nie zapominajmy, że ważną rolę w budowaniu mocnej
pozycji polskiego eksportu jest
edukacja zagranicznych kontrahentów na temat polskiej gospodarki, jej potencjału i możliwości
współpracy. Trzeba pamiętać,
że informacja biznesowa pozostaje kluczowym aspektem
w nawiązywaniu kontaktów
zagranicznych oraz rozwijaniu
polskiego eksportu. Aby skutecznie pozyskiwać obce rynki, polscy przedsiębiorcy muszą
nabywać wiedzę o tych rynkach
i aktywnie promować swoją działalność i potencjał. To recepta na

dalszy, udany rozwój polskiego
eksportu” – mówi Marek Wcisło, dyrektor zarządzający firmy
Kompass Poland Sp. z o.o.
„Zgodnie z naszym doświadczeniem znaczenie marki „Made
in Poland” ewaluowało. W wielu
rejonach świata, m.in. w krajach azjatyckich , czy w Afryce
oznaczenie, że towar pochodzi
z Polski wzbudza bardzo pozytywne skojarzenia. Obecnie
Polska kojarzy się z wysoką
jakością, przy relatywnie niskiej cenie. Ten korzystny bilans jakości do ceny powoduje,
że coraz częściej odbiorcy chcą
kupować towary właśnie „Made
in Poland”. Dodatkowo nie bez
znaczenia jest fakt, że sprzedając bezpośrednio, producenci
mogą liczyć na większe marże,
niż w przypadku sprzedaży na
dalekie rynki przez pośredników” – podkreśla Andrzej Łyko
Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu.
Źródło: Kompass
Poland Sp. z o. o.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Uprawa pola po zbiorze zbóż
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Uprawa pożniwna jest ważnym zabiegiem, który czasami jest
niedoceniany.
Należy przypomnieć, że Polska leży w rejonie, gdzie ilość
opadów w sezonie wegetacyjnym
jest najczęściej niewystarczająca
dla osiągnięcia wysokiej produkcji rolnej. W związku z tym na
powierzchni pól bezpośrednio
po zbiorze zbóż, trzeba jak najszybciej przerwać proces bezproduktywnego parowania wody.

Cele uprawy
pożniwnej
Po zbiorze zbóż, woda bardzo szybko paruje z nieuprawionego pola, dlatego pierwszym
zadaniem powinno być jak najszybsze zatrzymanie podsiąkania wody do powierzchni roli
i przerwanie bezproduktywnego jej parowania. Zatrzymanie
jak największych ilości wody
w glebie, ułatwia skiełkowanie
nasion chwastów i samosiewów
rośliny uprawianej a w okresie
posusznym jest podstawowym
warunkiem wykonania dalszych
zabiegów uprawowych, np. orki
siewnej. Zastosowana uprawa
powinna również zapewnić możliwość jak najlepszego spełnienia
innych celów agrotechnicznych,
do których możemy zaliczyć:
• zniszczenia rosnących chwastów jedno
i dwuliściennych,
• rozdrobnienia oraz przykrycia lub wymieszania z glebą materiału organicznego
w celu przyśpieszenia jego
rozkładu,
• wymieszania z glebą wysianego wapna nawozowego na
ściernisko,
• zagęszczenia spulchnionej
warstwy w celu stworzenia
optymalnych warunków do

kiełkowania nasion chwastów
oraz samosiewów zebranej rośliny, wyrównania powierzchni pola.
Spełnienie powyższych celów
na raz jest raczej niemożliwe,
w związku z tym powinniśmy
wyznaczyć te, na których w danym momencie najbardziej nam
zależy. Uprawę pożniwną możemy wykonać różnymi narzędziami: pługami podorywkowymi
lub pługami do orki i agregatami
do uprawy pożniwnej. Agregaty
na bazie brony talerzowej lub
kultywatora o zębach sztywnych
są w praktyce częściej użytkowane, gdyż charakteryzują się większymi szerokościami roboczymi
w porównaniu do standardowych pługów oraz mogą pracować z większymi prędkościami
roboczymi. Lepiej też realizują
wyszczególnione powyżej cele
agrotechniczne oraz są tańsze
w eksploatacji. Dodatkową zaletą
wykorzystywania agregatów do
uprawy pożniwnej jest również
możliwość ograniczania erozji
wietrznej i wodnej dzięki resztkom pożniwnym, których część
pozostaje na powierzchni pola.

Jak głęboko
uprawiać?
Na skuteczność działań zatrzymujących wodę w glebie decydujący wpływ ma jak najszybsze
wykonanie płytkiego spulchnienia wierzchniej warstwy roli na
głębokość od 5 do 8 cm. Według
niektórych danych, głębokość
uprawy powinna być uzależniona od plonu resztek pożniwnych
na powierzchni 1 ha. Stosowana
powinna być zasada – 1 tona
resztek pożniwnych/ha wymaga

minimum 1 cm głębokości uprawy dla dobrego ich wymieszania.
Podczas wykonywana uprawy,
resztki pożniwne powinny być
bardzo dobrze wymieszane
z rolą. Uzyskana podczas zabiegu uprawowego warstwa luźnej
gleby wymieszanej z resztkami
roślinnymi będzie stanowiła izolację przed podsiąkaniem wody
do samej powierzchni i zapobiegała jej parowaniu.
W ostatnich latach, producenci rolni coraz częściej wykonują
uprawę pożniwną agregatami
podorywkowymi w dwóch rozłożonych w czasie zabiegach, ze
względu na chęć zrealizowania
jak największej liczy celów które jej stawiają. Pierwszy zabieg
jest wykonywany bardzo płytko
– na głębokość około 3-6 cm.
Uzyskiwane są wtedy najlepsze
warunki do kiełkowania nasion
chwastów i samosiewów, które
są umieszczane na głębokości
od 1 do 3 cm. Drugi zabieg po
wschodach nasion chwastów i samosiewów uprawianej rośliny
jest wykonywany na głębokość
6-8 cm i ma na celu zniszczenie
chwastów i samosiewów oraz
wyrównanie ewentualnych nierówności na powierzchni pola
po gryzoniach.

Słomę rozdrabiać
dokładnie
W przypadku, gdy po zbiorze kombajnem na polu pozostawiana jest słoma, to duże
znaczenie odgrywa wielkość jej
plonu, oraz dokładność jej pocięcia i rozrzucenia. Kluczem do
osiągania dobrych efektów przy
wykonywaniu uprawy pożniwnej jest dokładne pocięcie słomy

Dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
na krótkie odcinki o długości
od 1 do 8 cm oraz równomierne jej rozprowadzenie na całej
powierzchni pola. Dlatego powinna być stosowana zasada,
że im większy plon słomy, tym
krócej powinna być ona pocięta
i głębiej mieszana z rolą. Dużą
uwagę do równomiernego rozrzucenia, słomy należy przywiązywać szczególnie wtedy, gdy zbiór
jest wykonywany kombajnami
o szerokim zespole żniwnym.

Decydują wydajność
i koszty
W obecnych warunkach
gospodarowania od narzędzi
do uprawy pożniwnej oczekuje się dużej wydajności, co
bezpośrednio wiąże się z ich
szerokością roboczą. Ważnym
parametrem jest też prędkość
robocza, która wpływa na
uzyskiwane wydajności. Zastąpienie pługów przy uprawie
pożniwnej agregatami podorywkowymi na bazie kultywatora o zębach sztywnych lub
brony talerzowej powoduje
znaczące obniżenie kosztów
wykonania tego typu zabiegu.
Dodatkowym zyskiem rezygnacji z pługów jest też ograniczenie liczby przejazdów po polu
ze względu na mniejszą ich szerokość roboczą w porównaniu
do bron talerzowych czy kultywatorów podorywkowych oraz
wykonanie prac w krótszych
terminach.

GOSPODARSTWO

Inteligentne
technologie
w rolnictwie
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CASE IH podjął wyzwanie
Syngenta! Sprawdził plonowanie
Hyvido™
Podczas tegorocznych żniw
zderzyły się najnowsze technologie na rynku rolniczym. Najnowszy kombajn Case IH Axial Flow
80240 wyposażony w System
Precyzyjnego Rolnictwa sprawdził jak plonują odmiany ozimego jęczmienia hybrydowego
Hyvido™ firmy Syngenta.
W dniu 16 lipca w miejscowości Zieliniec (powiat wrzesiński,
gmina Kołaczkowo) w gospodarstwie rolnym pana Marka
Śmidowicza odbył się oficjalny
pomiar plonu. Na tę imprezę zorganizowaną przez Syngenta, Case
IH oraz Gospodarstwo Rolne
Marek Śmidowicz mógł przyjść
każdy, kto chciał przekonać się
jak plonują odmiany ozimego
jęczmienia hybrydowego Hyvido™. Informacja o wydarzeniu
dostępna była na stronie internetowej organizatorów, jak również rozesłano zaproszenia do
rolników z tego regionu.
Podczas spotkania plon z każdej odmiany został odczytany
z komputera kombajnu, ale również dodatkowo, aby potwierdzić wynik – został zważony na
oczach około 60 uczestników
pomiaru. Wszystko działo się „na
żywo” i każdy uczestnik, mógł
sprawdzić wynik, przekonać się
o jego autentyczności.
Wynik plonowania najnowszej
odmiany Hyvido™ - Wootan –
potwierdził przewagę odmian
hybrydowych nad konwencjonalnymi. Wootan plonował 12,50 t/
ha czyli + 1,53 t/ha i tym samym + 14 % więcej niż odmiana

konwencjonalna. Określenie ponadprzeciętny plon Hyvido™
idealnie odzwierciedla potencjał
jęczmienia hybrydowego. Należy podkreślić, że odmianą konwencjonalną - na której również
dokonano pomiaru plonowania
i do której porównywano plony
odmian hybrydowych Hyvido™
- była jedna z czołowych odmian
konwencjonalnych jęczmienia
ozimego w Polsce.
Średni plon wszystkich 3 odmian Hyvido™ (Galation, Wootan i Hobbit) wyniósł 11,9 t/
ha, natomiast odmiana konwencjonalna plonowała na poziomie
10,9 t/ha. Oznacza to, że testowane odmiany Hyvido™ średnio
plonowały lepiej o 9,3 dt na ha
czyli o 9% więcej niż wiodąca
odmiana konwencjonalna.
Testowane odmiany, zarówno
konwencjonalna jak i hybrydowa chronione były tym samym
programem ochrony. Na uwagę
zasługuje istotny fakt, że w drugim zabiegu w ochronie przed
chorobami zastosowano fungicyd Syngenta do ochrony jęczmienia o nazwie Bontima (grupa
SDHI), co miało znaczący wpływ
na plon. Zastosowanie preparatu
Bontima sprawia, że rośliny są
przez długi czas wolne od chorób
i lepiej znoszą warunki stresowe,
dłużej zachowują zieloność liści,
przez co fotosynteza jest dłuższa
i w rezultacie wyższy plon. Bontima stanowi integralną część
technologii Hyvido™.
Źródło: Syngenta
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Zdrowa przekąska
W natłoku spraw trudno zadbać
o prawidłowe odżywianie.
Żyjemy w ciągłym i coraz
większym pośpiechu. Jakie
zasady wprowadzić, aby pomimo dużego tempa życia
odżywiać się zdrowo? Radzi
m.in. psycholog, dr Justyna
Korzeniewska.
Praca, szkoła, studia, sport,
dodatkowe zajęcia, przyjaciele.
Sytuacja ta dotyczy dorosłych,
ale również dzieci, które mają
coraz więcej obowiązków i zajęć pozaszkolnych. Przy tak
intensywnym tempie życia
niezwykle trudno utrzymać
zasadę regularnego odżywiania, przez co często żywimy się
tym co wpadnie nam w ręce
lub sięgamy po niezdrowe, ale
szybkie dania, dostępne w pobliskim barze. Wystarczy jednak wprowadzić w życie trzy
podstawowe zasady, które ułatwią nam zdrowe odżywianie.
Dopasuj posiłki do planu
następnego dnia
„Mając w perspektywie napięty poranek i zajęty dzień,
śniadanie i przekąski można przygotować wieczorem
i przechowywać je w lodówce.
Obecne nowoczesne pudełka
śniadaniowe i pojemniki do
przechowywania żywności pozwalają na zabieranie ze sobą
nie tylko suchych kanapek, ale
też owoców i warzyw np. obranych marchewek, umytych
jabłek, cząstek pomarańczy.”
– zwraca uwagę dr Justyna Korzeniewska, psycholog.
Nie rezygnuj z regularności
Regularność posiłków jest
bardzo ważna. Dzięki niej organizm ma zapewnioną stałą dostawę energii, substancji
odżywczych oraz substancji
bioaktywnych. Ale regularne
posiłki mają też tę zaletę, że
niwelują wilczy głód pojawiający się w sytuacji gdy przerwa
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pomiędzy posiłkami jest zbyt
duża. Zgodnie z zaleceniami
Światowej Organizacji Zdrowia
powinniśmy dziennie przyjmować pięć posiłków i każdy
z nich powinien zawierać porcję warzyw lub owoców. Dla
osób zabieganych, doskonałą
formą dostarczenia tych produktów może być np. wypicie
szklanki soku (ok. 200 ml).
Kształtuj prawidłowe
nawyki żywieniowe już
u najmłodszych
Zdrowe odżywianie to nie
nakazy i zakazy, ale styl życia.
Dlatego warto uczyć dzieci regularności posiłków oraz właściwych proporcji składników.
„Kształtowanie prawidłowych
nawyków żywieniowych, jeśli
ma być skuteczne, nie może
odbywać się poprzez system
nakazów i zakazów, ale poprzez dobry przykład rodziców.
Dzieci najlepiej uczą się poprzez naśladownictwo, dlatego
tak ważny jest pokaz, instruktarz, przykład. Dlatego aby nauczyć dziecko prawidłowych
postaw żywieniowych, które
zostaną z nim przez całe życie,
rodzice również takimi zachowaniami muszą się wykazać”
– dodała psycholog, Justyna
Korzeniewska.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 39 utworzą rozwiązanie  przysłowie ludowe.
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Precyzja i śledzenie funkcji stałych nawozów organicznych.
Rozrzutniki obornika marki
PICHON Muck Master obecnie
mogą być wyposażone w regulator dawkowania: dotykowy
Flowmeter. Istnieje możliwość,
aby użytkownik prostymi gestami na ekranie dotykowym,
określił zalecaną dawkę nawozu. W celu lepszego rozrzucania nawozu i aby uniknąć
przedawkowania, ekran dotykowy Flowmeter ma możliwość połączenia z GPS-em.
Bierze on również pod uwagę
masę materiału dostępnego

w adapterze rozrzutnika (tylko
w przypadku wersji wyposażonej w system ważenia).
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku na ekranie dotykowym, użytkownik może
wybrać spośród wielu możliwości rozprzestrzeniania
i kontrolować różne funkcje
rozrzucania (dyszel hydrauliczny, adapter, deflektor).
Istnieje również możliwość
eksportu informacji o rozrzucaniu (ilość, powierzchnia, czas…) na klucz USB lub

bezpośrednio na drukarkę.
Nie jest już konieczne stosowanie dodatkowego pola
sterowania w kabinie, użytkownik może łatwo łączyć się
z wtyczką ISOBUS i kontrolować rozrzucanie przez interfejs ciągnika. Ten system
pozwala na to, aby połączyć
GPS z ciągnikiem i aby uzyskać doradztwo na przykładzie wytycznych położenia.
Związek pomiędzy terminalem dotykowym a GPS-em istnieje w celu pełnego

wsparcia rozrzucanego materiału poprzez przestrzeganie
zalecanej dawki. W przypadku
pokrywania się rozprzestrzeniania, pozwala to uniknąć
przedawkowania, a kierowcy
oferuje możliwość skoncentrowania się na swojej jeździe.
Po dotarciu do końca pola,
podłoga automatycznie się
zatrzymuje, według obranego przez rozrzutnik kursu
rozprzestrzeniania.
Źródło: PICHON POLSKA
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Dobra promocja produktu, to start do sukcesu
Ruszyły „Dni Ziemi” Metal – Fach i Moto – Agro

P rezent ac je , poka z y,
a przede wszystkim testy polowe najnowszych maszyn rolniczych produkowanych przez
sokólską spółkę Metal – Fach
oraz ciągników marki Steyr,
dystrybuowanych przez Moto
– Agro, rozpoczęły cykl spotkań w ramach „Dni Ziemi”.
Impreza odbyła się w niedzielę
2 sierpnia, na polu nieopodal
miejscowości Malawicze pod
Sokółką.

- Tą wyjątkową prezentacją
rozpoczynamy cykl spotkań
w ramach akcji „Dni Ziemi”,
do udziału w których zapraszamy wszystkich zainteresowanych techniką rolniczą
i maszynami wykorzystywanymi w codziennej pracy w gospodarstwie rolnym – mówi
Andrzej Kolędo, kierownik
marketingu w Metal – Fachu.
Jak przyznaje przedstawiciel firmy, zainteresowanie

ze strony rolników, z jakim
spotkała się impreza, to bezpośredni dowód na to, że istnieje
wielka potrzeba przeprowadzania podobnych prezentacji
w przyszłości.
W trakcie plenerowego
pokazu rolnicy mieli możliwość nie tylko zapoznania się
z pracą pługów zagonowych
i obrotowych, które stanowią
nowość w ofercie firmy oraz
agregatów uprawowych i podorywkowo – ścierniskowycha,
ale też osobistego ich przetestowania w polu.
Specjaliści z działu konstrukcyjno - technologicznego Metal – Fach prezentowali
profesjonalne przygotowanie

i ustawienie pługów do pracy, udzielali też wszelkich
informacji i wskazówek na
temat możliwości technicznych i parametrów urządzeń.

Do dyspozycji zwiedzających
byli również doradcy działu
handlowego, którzy służyli
pomocą i wsparciem w doborze optymalnych rozwiązań

dopasowanych do indywidualnych potrzeb zainteresowanych urządzeniami rolników.
Źródło: Metal – Fach
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Przyczepy rolnicze do transportu nasion
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Przemieszczanie różnego rodzaju produktów w gospodarstwie stanowi około 50 % ogólnych nakładów pracy.

Do kołowych środków
transportowych w gospodarstwach rolnych należą m.in.
przyczepy. W zależności od
ich przeznaczenia można
je podzielić na uniwersalne
oraz specjalne, natomiast ze
względu na sposób współpracy
z ciągnikiem, przyczepy doczepiane lub półzawieszane. Nowoczesne przyczepy używane
w rolnictwie mogą występować w wersji samowyładowczej, gdzie skrzynia przyczepy
wychylana jest w bok lub w tył
oraz w wersji przeładowującej,
REKLAMA

gdzie skrzynia unoszona jest
górę podczas przeładowywania i pochylana, co pozwala
na przesypywanie zawartości
z jednej przyczepy do drugiej.
Przyczepy rolnicze mogą być
wyposażone w jedną lub dwie
osie. Przyczepy dwuosiowe
charakteryzują się większą
ładownością przewożonych
materiałów, a ich skrzynia
podczas wyładunku wychylana jest do tyłu lub na boki.
Podstawą wyposażenia przyczepy rolniczej są hamulce najazdowe lub pneumatyczne

oraz niezbędne oświetlenie do
poruszania się po drogach publicznych. Ważnym elementem
jest również odpowiedni dobór
szerokości ogumienia. Dotyczy
głównie przyczep poruszających się po drogach nieutwardzonych, gdzie szersze opony
ułatwiają manewrowanie
w piaszczystym terenie, a na
polu nie powodują nadmiernego bruzdowania. Nowoczesne
przyczepy rolnicze wykorzystywane do transportu nasion
powinny charakteryzować się
odpowiednią szczelnością
burt, tak by nawet najdrobniejsze nasiona (np. rzepaku) nie przedostały się poza
skrzynię. Dlatego też mając
ogromną ofertę przyczep na
rynku warto zwrócić uwagę na
następujących producentów:
Metaltech, Zasław, Wielton
lub Unia.
Firma Metaltech oferuje
przyczepy do transportu nasion o wysokiej szczelności,
którą uzyskano dzięki zastosowaniu metalowego pręta
przyspawanego do burty.

Takie rozwiązanie powoduje dodatkowo usztywnienie
przyczepy, której ładowność
wynosi od 6 – 20 ton. Wyposażenie dodatkowe przyczepy
może stanowić hydrauliczne
otwieranie burt oraz unoszona ściana tylna, plandeka ze
stelażem, pomost roboczy do
obsługi plandeki, hydrauliczna
blokada resorów oraz zabezpieczenia burt przed otwarciem.
Z kolei firma Zasław oferuje przyczepy do transportu
nasion o ładowności od 6 –
14 ton. Dzięki zastosowaniu
gumowych uszczelek w dolnej
części burt, transport materiałów sypkich może się odbywać
w sposób w pełni bezpieczny.
Ponadto w wyposażeniu dodatkowym mogą znaleźć się
plandeka ze stelażem, rynny
boczne zsypowe, automatyczny zaczep tylny, a także
w pełni ocynkowana rama
przyczepy chroniąca konstrukcję przed korozją.
Nieco inne rozwiązanie oferuje firma Wielton. W swojej ofercie posiada przyczepy

typu tandem z dwoma osiami umieszczonymi centralnie. Zastosowana technologia
uszczelnienia burt przyczepy
za pomocą uszczelki znajdującej się pomiędzy dolną krawędzią burty, a jej kołnierzem
sprawia, iż przyczepy tego typu
są przeznaczone do transportu zboża, nasion rzepaku oraz
kukurydzy. Ponadto otwieranie burt realizowane jest za
pomocą zamka centralnego.
Ilość zamków w skrzyni decyduje o sztywności konstrukcji, a tym samym gwarantuje
szczelność skrzyni na wysokim
poziomie. Podczas wyładunku przyczepy, skrzynia może
być wychylana na trzy strony.
W tylnej burcie znajduje się
okno wysypowe umożliwiające wyładunek strumieniowy.
Ładowność przyczep wynosi od 6 do 14 ton. Wyposażenie dodatkowe obejmuje
zsypy boczne, hydrauliczną
nogę podporową oraz pneumatyczny dwuobwodowy układ
hamulcowy z automatyczną
regulacją siły hamowania.

Marcin Majchrzak
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział w Warszawie
Decydując się na zakup
nowoczesnej przyczepy do
transportu nasion należy
w szczególności zwrócić
uwagę na jej szczelność
oraz ładowność, która powinna być dostosowana do
wielkości zbieranych plonów. Przyczepy zazwyczaj
uszczelniane są za pomocą
gumowych uszczelek, które mogą być wklejane lub
wciskane pomiędzy burty.
Dlatego bardzo ważne jest
poddawanie ich okresowej
konserwacji oraz czyszczeniu, a w przypadku wykrycia
uszkodzeń wymianie.
Źródło: literatura u autora

