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Podwójny jubileusz w Augustowie

W uroczystości jubile-
uszowej uczestniczyło ok. 
200 zaproszonych osób, wśród 
których byli samorządowcy 
oraz przedstawiciele firm 
z branży otoczenia rolnictwa. 
Przybyłych gości przywitali 
prezesi - Zbigniew Siergiej 
i Czesław Ostaszewski.

Historia Pracownicze-
go Ośrodka Maszynowego 
w Augustowie sp. z o.o. sięga 
1955 roku, kiedy to do obsługi 
rolniczych spółdzielni produk-
cyjnych powołany został Pań-
stwowy Ośrodek Maszynowy. 
W 1956 roku zlikwidowano 
spółdzielnie, ale Państwowy 
Ośrodek Maszynowy prze-
trwał i od 1959 roku wspie-
rał w zakresie mechanizacji 
okoliczne kółka rolnicze.

Rozwój firmy 
i produktów

W latach 80 zakupiono 
dokumentację produkcji 

przenośników ślimakowych 
do transportu ziarna zbóż, 
a w latach 90 – rozsiewacza 
nawozów „Motyl”.

W 1997 roku, na bazie ku-
pionego od Skarbu Państwa 
majątku, pracownicy zakładu 
powołali spółkę pracowniczą 
– Pracowniczy Ośrodek Ma-
szynowy sp. z o.o. W ciągu 
kolejych lat POM Augustów 
stał się przedsiębiorstwem wie-
lobranżowym, prowadzącym 
działalność produkcyjną, han-
dlową i usługową.

Swoją ugruntowaną pozy-
cję na rynku producentów 
maszyn rolniczych POM 
Augustów zawdzięcza wy-
sokiej jakości wyrobom, 
powstającym w oparciu 
o najnowocześniejsze tech-
nologie. Obejmują one 
zmodernizowany park ma-
szynowy, nowoczesne linie 
technologiczne, własne biu-
ro projektowe. W tych wa-
runkach wykwalifikowana 

250-osobowa załoga pro-
dukuje maszyny świato-
wej klasy.

Przenośniki, 
rozsiewacze 
i zamiatarki

Firma specjalizuje się 
w urządzeniach do trans-
portu ziarna zbóż. Jest kra-
jowym liderem w produkcji 
przenośników ślimakowych 
i pneumatycznych. Prócz tego 
produkuje m.in. rozsiewacze 
do nawozów, zamiatarki, sepa-
ratory do ziarna, rozdrabnia-
cze bijakowe, brony, chwytaki 
do bel i pompy do cieczy. Sieć 
dealerska obejmuje cały kraj.

Produkty z POM Augustów 
są eksportowane i sprzeda-
wane na Litwie, Łotwie, Es-
tonii, w Rosji, Kazachstanie, 
Białorusi, Ukrainie, Mołda-
wii, Rumunii, Bułgarii,  Wę-
grzech, Czechach, Słowacji, 
Austrii, Niemczech, Włoszech, 

Hiszpanii, Francji, Danii, 
Szwecji, Szwajcarii, Finlan-
dii i Islandii.

Sukces firmy tkwi również 
w aktywnym korzystaniu z po-
mocy unijnej na zakup maszyn 
do produkcji, czym skutecznie 
zwiększa ona konkurencyjność 
na rynku krajowym i zagra-
nicznym. Są to m.in. robot 
spawalniczy i cyfrowe centra 
obróbcze. Spółka współpracuje 
z branżowymi instytutami ba-
dawczo-rozwojowymi, takimi 
jak PIMR w Poznaniu i IBMER 
w Warszawie, co stanowi do-
datkową przesłankę postępu 
technicznego.

Rozwój przedsiębiorstwa 
spowodował konieczność wy-
budowania w 2006 roku nowej 
hali produkcyjnej w Dąbrowie 
Białostockiej. Dzięki otwarciu 
drugiego zakładu, skrócił się 
czas dostarczania wyrobów na 
rynek i otworzyły nowe możli-
wości produkcji na rynki zarów-
no krajowy jak i zagraniczne.

Oprócz produkcji własnej 
POM Augustów jest w regio-
nie wiodącym dealerem cią-
gników i maszyn rolniczych. 
W swej ofercie ma m.in. cią-
gniki, kosiarki, prasy belujące, 
owijarki, ładowacze, pługi, 
opryskiwacze, wozy aseniza-
cyjne, przyczepy, rozrzutniki 
i inne.

Maszyny rolnicze to nie 
wszystko: w POMie Augustów 
kupimy również samochody 
osobowe marki Fiat, skutery, 
quady i jednoosiowe przyczepy 
samochodowe.

Kolejnym polem działalno-
ści jest stacja diagnostyczna 
oraz warsztaty mechaniczne, 
zajmujące się naprawą zarów-
no samochodów, traktorów 
jak i innych maszyn rolni-
czych. Sklep z częściami sa-
mochodowymi, myjnia oraz 
ekipa remontowo-budowlana 
dopełniają obrazu dużej i roz-
wijającej się firmy.

Alicja Szczypta

60-lecie istnienia przedsiębiorstwa oraz 20-lecie spółki POM Augustów 
świętowano w Oficerskim Yacht Clubie RP w Augustowie.
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AGRO SHOW 
za nami

Możemy śmiało stwier-
dzić, że wydarzenie zakoń-
czyło się pełnym sukcesem. 
Na wystawie pojawiło się 
niemal 800 wystawców, któ-
rych stoiska zajmujące łącznie 
powierzchnię 136 tys. m2 od-
wiedziło prawie 112 tysięcy 
osób. Frekwencja dopisała 
mimo niesprzyjającej pogody.

AGRO SHOW to każdego 
roku najbardziej oczekiwana 
impreza branżowa, postrze-
gana jako doskonałe miej-
sce prezentacji najnowszych 
i najnowocześniejszych ma-
szyn i urządzeń rolniczych, 
a także produktów i usług dla 
rolnictwa. Wystawa organi-
zowana jest przez PIGMiUR 
od 1999 roku. W tym roku 
podczas 4 dni rolnicy mogli 
zapoznać się z kompleksową 
ofertą niemal 800 wystawców 
z kraju i zagranicy. Ponadto 
mieli możliwość spotkania 
się bezpośrednio z przedsta-
wicielami wszystkich liczą-
cych się instytucji oraz agencji 
związanych z branżą rolni-
czą. Spośród innych wystaw 
branżowych AGRO SHOW 
wyróżnia otwarta przestrzeń 
- 120 ha na terenie lotniska 
Bednary, która daje niemal 
nieograniczone możliwości 
prezentacji maszyn. Maszyny 
i urządzenia rolnicze można 
było zobaczyć nie tylko na 
tradycyjnych stoiskach, ale 
również na pasie startowym 
i podczas pracy na polu. Nie 
zabrakło też oferty producen-
tów nawozów, nasion i środ-
ków ochrony roślin, a także 
firm z sektora finansowego 
oraz wielu różnych branż zwią-
zanych z rolnictwem. Dzięki 
temu odwiedzający mogli za-
poznać się z kompletną ofertą 
środków produkcji i usług dla 
rolnictwa. Na przestrzeni lat 
AGRO SHOW dynamicznie 
się rozwinęło, stając się ważną 
platformą do poszerzania wie-
dzy, wymiany poglądów, kon-
taktów i doświadczeń. Każdy 
zwiedzający mógł znaleźć tutaj 
coś dla siebie i produktywnie 
spędzić czas.

Pokazy maszyn na żywo to 
od lat najbardziej oczekiwany 
i efektowny element Wystawy, 
cieszący się niezmiennie wyso-
ką frekwencją. W dynamicz-
nej akcji w ringu zobaczyliśmy 

opryskiwacze wraz z ciągni-
kami oraz ładowarki tele-
skopowe. Tak jak w latach 
poprzednich prezentacjom 
towarzyszył profesjonalny 
komentarz. Wszystkie poka-
zy zgromadziły tłumy rolni-
ków, którzy na własne oczy 
mogli przekonać się jak po-
szczególne maszyny sprawdza-
ją się w polu. Ponadto mogli 
porównać osiągi techniczne 
zaprezentowanych maszyn 
i urządzeń oraz porozmawiać 
bezpośrednio z producentami 
i dealerami.

Podczas AGRO SHOW 
2017 odbyły się finały orga-
nizowanych przez PIGMiUR 
ogólnopolskich konkursów 
„Mechanik na Medal”, „Mło-
dy Mechanik na Medal” i „Ser-
wis na Medal”.

Laureaci VI edycji konkur-
su „Mechanik na Medal” to:
• I miejsce –  

Adam Baworski;
• II miejsce –  

Dawid Żłobicki;
• III miejsce –  

Radosław Kaczmarski.

Laureaci V edycji konkur-
su „Młody Mechanik na Me-
dal” to:
• I miejsce –  

Adam Kontowski - 
ZSR Lututów;

• II miejsce –  
Krzysztof Kałat – 
ZSP1 Gniezno;

• III miejsce –  
Adam Wiśniewski – 
ZSOiZ Mońki.

Laureatami V edycji kon-
kursu „Serwis na Medal” 
zostali:
• I miejsce - RAIFFEISEN 

AGRO-TECHNIKA 
ze Śremu

• II miejsce - POL-
AGRA z Płońska

• III miejsce – PERKOZ 
z Brodnicy

W tym roku w Bednarach 
odbyły się aż dwie Agro De-
baty, zorganizowane wspólnie 
przez PIGMiU i redakcję rolną 
TVP 1. Pierwsza debata pt.: 
„Modernizacja gospodarstw 
rolnych przy wsparciu Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Stan i perspektywy 

dla rynku maszyn i urządzeń 
rolniczych”, druga pt. „System 
ubezpieczeń rolniczych - ko-
rzyści czy straty? Oczekiwania 
rolników i interesy firm ubez-
pieczeniowych”. Całe Agro 
Debaty zostały sfilmowane 
i już wkrótce będzie można 
ją obejrzeć na stronie inter-
netowej PIMiUR.

Po raz pierwszy na AGRO 
SHOW specjalnie z myślą 
o uczniach i nauczycielach 
Izba przygotowała Ścieżkę 
Edukacyjną. 11 firm specjal-
nie na tę okazję przygotowało 
program pokazów, szkoleń, 
konkursów i innych eduka-
cyjnych aktywności.

Jedną z wielu atrakcji tego-
rocznej wystawy AGRO SHOW 
była Wioska Bezpieczeństwa, 
czyli miejsce upowszechniania 
dobrych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa życia i pracy 
na wsi. Swoje stoisko miała tu 
KRUS. Gospodarz terenu czyli 
Sobiesław Zasada Centrum, 
przygotowało symulator da-
chowania, symulator pasów 
czy mini szkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy. Odwie-
dzający mogli przekonać się 
jak mogłaby wyglądać jazda 
autem po spożyciu alkoholu 
dzięki alkogoglom. Do inte-
raktywnego świata wirtualnej 
rzeczywistości zaprosiła firma 
Bayer, która zaprezentowała 
aplikację „Wirtualna farma” 
pozwalającą dowiedzieć się 
o bioróżnorodności i odpowie-
dzialnym stosowaniu środków 
ochrony roślin.

Kolejne wystawy o tematyce 
rolniczej organizowane przez 
PIGMIUR w 2018 roku to:

MAZURSKIE AGRO SHOW 
OSTRÓDA – 10-11 luty 2018 r., 
Ostróda.

ZIELONE AGRO SHOW – 
26-27 maja 2018 r., lotnisko 
Ryki-Ułęż.

AGRO SHOW – 21-24 wrze-
śnia 2018 r., Bednary, gmina 
Pobiedziska.

Zapraszamy też na stronę 
internetową PIMiUR, fanpage 
na facebooku oraz kanał na 
Youtube. Tam publikowane są 
wszystkie aktualności.

Źródło: PIGMiUR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

AGRO SHOW to największa plenerowa wystawa 
rolnicza w Europie.

Zboża siłą napędową do 
inwestycji

Jak wskazują analizy 
Martin&Jacob, jednym 
z najważniejszych czynników 
hamujących podejmowanie 
działań inwestycyjnych w go-
spodarstwach rolnych są niskie 
ceny skupu.

– Z taką sytuacją mieliśmy 
do czynienia w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Ceny większości su-
rowców rolnych kształtowały 
się na poziomie od kilkunastu 
do dwudziestu procent niż-
szym niż przeciętnie w latach 
2011-2015. W tym roku sytu-
acja może się jednak zmienić 
– mówi Marta Skrzypczyk, eks-
pert rynków rolnych w Banku 
BGŻ BNP Paribas.

Wysoki eksport pszenicy 
i kukurydzy z Polski był czyn-
nikiem wspierającym ceny sku-
pu zbóż w I połowie roku br. 
Według danych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi były 
one od 10 do 19 proc. wyż-
sze niż w II połowie ubiegłego 
roku. W samym czerwcu br. 

żyto i jęczmień były o 30 proc. 
droższe niż w czasie zbiorów 
w 2016 r., z kolei pszenica 
o około 20 proc.

Z prognoz GUS, bazujących 
na podstawie danych z lipca 
br., czyli jeszcze przed żni-
wami, zbiory zbóż podsta-
wowych (bez kukurydzy) 
wyniosą 27,5 mln ton, co 
oznacza wzrost o około 8 proc. 
wobec ubiegłego roku, czyli 
o 1,7 mln ton.

Jednocześnie globalnie 
produkcja pszenicy ma być 
o 1,6 proc. niższa niż w sezonie 
2016/17, natomiast kukurydzy 
o 5,2 proc. Wprawdzie zapasy 
utrzymują się na rekordowo 
wysokim poziomie, nie powin-
no więc być trudności z do-
stępnością ziarna, niemniej 
ceny są wyższe niż rok wcze-
śniej. Podobnie jest na ryn-
ku krajowym. W sierpniu br. 
większość zbóż była droższa 
- od 5 do 13 proc. niż przed 
rokiem. W ocenie analityków 

Banku BGŻ BNP Paribas taka 
sytuacja utrzyma się do koń-
ca roku, choć różnice w cenie 
mogą się zmniejszać.

Wyższy wolumen zbiorów 
oraz ceny, przy relatywnie 
stabilnych kosztach produk-
cji, przekładają się na wzrost 
osiąganych nadwyżek finanso-
wych. To z kolei, oraz doświad-
czenia z ubiegłego sezonu, 
mogą zachęcać producentów 
rolnych do inwestowania 
w bazę przechowalniczą.

Zdaniem ekspertów Banku 
BGŻ BNP Paribas za kilka lat 
rynek zbóż może się zmienić. 
Może to oznaczać, że coraz 
mniej ziarna będzie sprzedawa-
ne tuż po zbiorach, właściciele 
gospodarstw będą aktywnie 
zarządzali zapasami, a sezo-
nowe zmiany cen skupu mogą 
być mniej widoczne.

Źródło: BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Ponad połowa gospodarstw roślinnych przeznacza na 
inwestycje minimum 100 tysięcy zł, co najmniej raz na 
dwa lata.

Dzień Ziemniaka PROCAM

Mimo deszczowej pogody 
na wydarzenie przyjechało 
wielu plantatorów ziemnia-
ka z całego kraju. Gości przy-
witał Prezes firmy PROCAM 
Michał Ciszak.

Prelekcje rozpoczęto omó-
wieniem oferty nasion zbóż 
ozimych nadających się do 
uprawy po ziemniakach, Mi-
chał Grześkowiak Dyrektor 
Marketingu Nasion przedsta-
wił korzyści z siewu nasion 
w technologii POWERSEEDS 
z zaprawą SUPERPOWER.

Głównym prelegentem 

całego wydarzenia był Mi-
chał Dąbrowski Specjalista ds. 
Upraw Specjalnych PROCAM, 
który zaprezentował techno-
logię uprawy ziemniaka wg. 
PROCAM, z uwzględnieniem 
warunków glebowych i kli-
matycznych, ze szczególnym 
naciskiem na prawidłową 
ochronę chemiczną i nawo-
żenie, przypominając o wła-
ściwym sadzeniu i doborze 
odmian sadzeniaka.

Świeżo wykopane ziemniaki 
zostały zważone oraz zapako-
wane w worki, gdzie każdy ze 

zwiedzających mógł porów-
nać i dobrać odmianę na swoje 
pole. Bogatą ofertę ziemnia-
ków przedstawiły firmy Agrico, 
Norika, Europlant oraz PMHZ. 
Odnośnie sadzeniaka w wy-
darzeniu uczestniczyły firmy 
hodowlane, które przestawiły 
bardzo ciekawą ofertę.

Nie zabrakło również 
firm chemicznych: Belchim, 
DuPont, Syngenta oraz fir-
my BIO-GEN dobrze znanej 
z preparatu Rewital Pro + do 
stosowania na resztki pożniw-
ne w celu mineralizacji słomy 
i tworzenia próchnicy.

Uczestnicy tego spotkania 
mieli też możliwość zobacze-
nia, na żywo podczas pracy, 
nowoczesnych maszyn firmy 
GRIMME do uprawy ziem-
niaka. Zaprezentowano pokaz 
sadzenia oraz zbioru ziemniaka 
kombajnem jednorzędowym.

Źródło: PROCAM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

3 września w Popowie k. Serocka odbyły się Dni 
Ziemniaka PROCAM 2017.
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Bohater z Kędzierzyna
na Twoim polu
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Klucz do 
skutecznego 
nawożenia
rzepaku

Zalecenia uprawowe rzepak

Nawozy typu ADOB®     i Basfoliar®     stanowią kompleksowy i skuteczny 
program dolistnego nawożenia rzepaku.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów, 
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy rzepaku.

2.0 2.0

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – Basfoliar 2.0ADOB 2.0

www.adob.com.plADOB®
nawozy

5 l/ha

1 l/kg/ha

1,5 kg/l/ha

0,1 l/haADOB® 2.0 Mo

Basfoliar® 2.0
12-4-6+S
Solubor® DF
lub ADOB® Bor

ADOB® Mn IDHA

R E K L A M A

Kiedy skracać rzepak ozimy?

Rzepak ozimy należy do gru-
py roślin o najwyższych wyma-
ganiach dotyczących zarówno 
uprawy, nawożenia oraz nie-
zbędnych zabiegów ochrony 
roślin. Jesienią, zasilony w nie-
zbędne składniki pokarmowe 
rzepak buduje wysoki potencjał 
plonowania. Duże znaczenie dla 
zapewnienia prawidłowego roz-
woju roślin mają zabiegi ochro-
ny roślin wykonywane zgodnie 
z zaleceniami dobrej praktyki 
rolniczej. W optymalnych wa-
runkach rośliny rzepaku ozime-
go powinny wykształcić silny 
systemu korzeniowy z grubą 
szyjką korzeniową, w której 
gromadzą się substancje zapa-
sowe oraz długi palowy korzeń, 
z dużą ilość korzeni bocznych 
i włośników.

Zabiegi wykonywane jesie-
nią mają zapewnić roślinom 
rzepaku dobrą kondycję do 
przetrwania trudnych warun-
ków zimowych. Na zimotrwa-
łość rzepaku składa się wiele 
czynników, takich jak: warun-
ki wilgotnościowe, przebieg 
temperatur, poziom ochrony 
przed szkodnikami, choroba-
mi i chwastami oraz naturalna 

odporność odmian na niskie 
temperatury. Wykonując jesie-
nią w fazie 4-8 liści rzepaku 
zabiegi zwalczania chorób grzy-
bowych, jak: sucha zgnilizna 
kapustnych i czerń krzyżowych, 
możemy je połączyć z regulacją 
wzrostu roślin rzepaku w celu 
zapewnienia lepszych warun-
ków przezimowania upraw. 
Prawidłowo przygotowany do 
zimy rzepak powinien charak-
teryzować się złożoną z 8-12 li-
ści rozetą, szyjką korzeniową 
o średnicy 10-20 mm oraz syste-
mem korzeniowym sięgającym 
w głąb gleby do głębokości co 
najmniej 25 cm.

Do regulowania wzrostu 
rzepaku ozimego zalecane są 
fungicydy triazolowe, charakte-
ryzujące się dobrym działaniem, 
pod warunkiem wykonania za-
biegu w temperaturze powietrza 
powyżej 12ºC, w niższych tem-
peraturach działanie triazoli jest 
już bardzo ograniczone. Do tej 
grupy środków należy: Caramba 
60 SL (zawierająca metkonazol 
60 g/l) zalecana jesienią w daw-
ce 1l/ha, Orius Extra 250 EW 
(tebukonazol) w dawce 1l/ha, 
Horizon 250 EW i Tebu 250 EW 

(tebukonazol) w dawce 0,5l/ha 
oraz Tilmor 240 EC (protioko-
nazol + tebukonazol) w dawce 
0,75l/ha i Toprex 375 SC (di-
fenokonazol + paklobutrazol) 
w dawce 0,3 l/ha.

Preparaty triazolowe po-
przez ograniczenie wzrostu 
części nadziemnych rzepaku 
doprowadzają do niższego osa-
dzania pąka wierzchołkowe-
go oraz zwiększenia wielkości 
systemu korzeniowego, a także 
wzrostu średnicy szyjki korze-
niowej. Jednocześnie jako fun-
gicydy hamują rozwój chorób 
grzybowych.

W warunkach chłodnej je-
sieni do hamowania wzrostu 
roślin rzepaku ozimego nadaje 
się preparat Caryx 240 SL za-
wierający substancję aktywne 
– metkonazol i chlorek mepi-
kwatu, który można zastosować 
w temperaturze powyżej 5ºC.

Do preparatów zalecanych 
wiosną do regulacji wzrostu rze-
paku należą środki zawierające 
jako substancje aktywną chlo-
rek chloromekwatu np. Cekwat 
750 SL, Reduktor 750 SL, Stabi-
lan 750 SL lub chlorek mepikwa-
tu np. Mepik 300 SL. Ponadto 

wiosną można do ogranicze-
nia wzrostu stosować podane 
wcześniej fungicydy triazolowe.

Wiosenne stosowanie regu-
latorów wzrostu ma na celu nie 
tylko ograniczyć nadmierny 
rozwój pędu głównego, ale 
także wyrównać boczne roz-
gałęzienia. Zrównanie pędów 
bocznych zapewni równo-
mierne kwitnienie, dojrzewa-
nie łuszczyn i wykształcanie 
nasion.

Uprawa rzepaku ozimego 
wymaga dużych nakładów fi-
nansowych oraz wysokiego 
poziomu wiedzy ze strony 
plantatorów. Może się zda-
rzyć, że pomimo prawidło-
wego wykonania wszystkich 
zabiegów, niekorzystna pogoda 
a zwłaszcza warunki panujące 
w trakcie wschodów, spoczyn-
ku zimowego czy też poja-
wiające się na przedwiośniu 
przymrozki ujemnie wpłyną 
na rozwój roślin powodując 
znaczne obniżenie plonu rze-
paku ozimego.

Mgr Marek Badowski
IUNG –PIB

Zakład Hebologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Podstawowe zabiegi ochrony roślin w rzepaku ozimym należy wykonać jesienią.
HUMUKOM 
z KOM-EKO dla 
rolnictwa

Lubelska firma KOM-EKO 
wprowadziła do sprzedaży – 
organiczny środek poprawia-
jący właściwości gleby.

Humukom stanowi źró-
dło substancji organicznej 
oraz składników pokarmo-
wych. Nadaje się do każde-
go rodzaju gleby i doskonale 
sprawdza się zarówno w przy-
padku ogródków kwiatowych 
i warzywnych, działek, jak 
również roślin balkonowych 
i doniczkowych. Szczególnie 
polecany jest do stosowania 
na zdegradowanych gruntach 
rolniczych o niskiej zawartości 
potasu i substancji organicznej. 
Od początku działalności 

KOM-EKO dużą uwagę 
przywiązujemy do spraw re-
cyklingu. Staramy się zagospo-
darować odpady w taki sposób, 
aby jak najmniej z nich trafiało 
na wysypiska. – mówi Ireneusz 
Zimoch, dyrektor zarządzający 
Kom-Eko S.A.

HUMUKOM dostępny jest w opa-
kowaniach 7,5 i 3,5 kg, a z myślą  
o producentach rolnych i ogrod-
niczych firma oferuje go rów-
nież luzem. Produkt można 
nabyć w Biurze Obsługi Klienta 
KOM-EKO, przy ul. Wojennej 
3 w Lublinie.

Źródło: KOM-EKO S.A.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos
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NASZE KUKURYDZIANE NOWOŚCI

- SILICIA FAO 140 – Najwcześniejsza i najwydajniejsza

- GL 1202 – Gl-ka śliczna na polu jak modelka

- DEKANIA – Mega potencjał plonu ziarna 

Ponadto polecamy:

- CODIMON – nasz MISTRZ PLONÓW

- CODIGREEN – Zielony i z potencjałem, NIE BOI SIĘ SUSZY

- OPCJA – jedyna SŁUSZNA OPCJA w uprawie kukurydzy

- ROBLETO – SUPER KISZONKA i biogaz również na słabych 
stanowiskach

- PLEVEN – wysoki plon ziarna i kiszonki

ODMIANY PSZENICY OZIMEJ

IS SPIRELLA – Odmiana superwczesna z bardzo 
wysokimi parametrami (E)

IS SOLARIS – Mrozoodporna ostka na słabe stanowiska

BERTOLD – Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5), elitarna jakość .

KALMAN – Odmiana odporna na choroby i na słabe stanowiska.

VIOLA – Ostka odporna na wymarzanie, toleruje niedobór wilgoci

IS QUESTOR – Wczesna ostka z rekordowym poziomem glutenu

IS KARMADUR (durum) – SUPER NOWOŚĆ  makaron z polskich pól 

od polskiego rolnika 

OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel./fax 61 868 46 79
tel. +48 602 248 167
e-mial: oseva@oseva.pl
www.oseva.pl

Regionalny Specjalista ds. Sprzedaży

Polska Południowo-Zachodnia
Piotr Kornak
tel. +48 660 409 969
piotr.kornak@oseva.pl

Polska Północno-Zachodnia
Wiesław Pawelec
tel. +48 502 447 541
wieslaw.pawelec@oseva.pl

Polska Wschodnia
Michał Waranica
tel. +48 660 699 571
michal.waranica@oseva.pl

™
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Inazuma 130 WG
Już w nadchodzących se-

zonie jesiennym plantatorzy 
rzepaku otrzymają nową broń 
do walki z najgroźniejszymi 
szkodnikami tej uprawy – in-
sektycyd Inazuma 130 WG. 
Zgodnie z nową rejestracją 
z dnia 20.06.2017 r. (nr reje-
stracji R-264/2017d) produkt 
Inazuma 130 WG stosować 
można jesienią do zwalczania 
śmietki kapuścianej, mączli-
ków, pchełki rzepakowej, tant-
nisia krzyżowiaczka i mszyc. 
Produkt posiada również reje-
strację do jesiennego zwalcza-
nia mszyc w pszenicy ozimej.

Insektycyd Inazuma 
130 WG pojawił się na pol-
skim rynku wiosną 2017 roku 
i szybko zdobył szerokie gro-
no odbiorców. Tylko minio-
nej wiosny produkt użyto do 
ochrony ponad 100 tys. hek-
tarów pól rzepaku ozimego. 
Obecnie, Sumi Agro Poland 

wprowadza ten produkt do 
stosowania jesiennego. Zgod-
nie z nową rejestracją z dnia 
20.06.2017 r. etykieta Inazumy 
130 WG obejmuje najszerszy 
na rynku zakres szkodników 
zwalczanych w rzepaku ozi-
mym jesienią.

– Jednym z największych 
problemów w jesiennej wegeta-
cji rzepaku jest żerowanie larw 
śmietki kapuścianej. Szkody 
spowodowane przez tego szko-
dnika potrafią być ogromne 
i nieść za sobą poważne kon-
sekwencje, zdarza się nawet, 
że uprawę trzeba zwyczajnie 
zaorać. Po wycofaniu zapraw 
neonikotynoidowych nie było 
możliwości skutecznej walki 
z tym szkodnikiem, Sumi Agro 
Poland wyszło naprzeciw temu 
problemowi, rejestrując pre-
parat Inazuma 130 WG do 
zwalczania śmietki – mówi 
Urszula Filipecka, Dyrektor 

Marketingu Sumi Agro Poland.
Obecnie Inazuma 130 WG 

jest jedynym na rynku insek-
tycydem zarejestrowanym do 
powschodowych zabiegów 
zwalczania tantnisia krzyżo-
wiaczka, śmietki kapuścianej 
oraz mączlika w rzepaku ozi-
mym. Ponadto, jesienna reje-
stracja produktu pozwala na 
stosowanie go do zwalczania 
pchełki rzepakowej, a także 
mszyc w uprawie rzepaku ozi-
mego oraz pszenicy ozimej.

 – W ostatnich latach ob-
serwujemy nasilający się 
problem z mszycą w rzepa-
ku, która coraz chętniej że-
ruje na młodych liściach tej 
uprawy. Jesienią ubiegłego 
roku naloty tego szkodnika 
były szczególnie uciążliwe dla 
plantatorów. Trzeba przy tym 
zwrócić uwagę, że rzepak ata-
kowany jest obecnie nie tylko 
przez mszycę kapuścianą, ale 

również brzoskwiniowo-ziem-
niaczaną, która jak wiadomo 
jest wektorem choroby wiru-
sowej, zwanej żółtaczką rzepy. 
Nie mniejszy problem stanowi 
pojawienie się mączlików. Dla 
rolników uprawiających rze-
pak jest to jeszcze wciąż mało 
znane zagrożenie. Mączlik 
wysysając soki z liścia umoż-
liwiają powstanie grzybów sa-
dzakowych, które ograniczają 
proces fotosyntezy. To może 
być zagrożeniem dla prawidło-
wego przezimowania rośliny. 
Uszkodzenia spowodowane 
przez mączlika zwiększają 
również podatność na choro-
by grzybowe rzepaku, w tym 
suchą zgniliznę kapustnych. 
Wykonując jesienny zabieg 
insektycydowy preparatem. 
Inazuma 130 WG chroni się 
uprawę zarówno przed pro-
blemami mszyc, jak i mączli-
ków - podsumowuje Urszula 

Filipecka.
Dzięki zastosowaniu dwóch 

substancji czynnych, preparat 
Inazuma 130 WG natychmiast 
zabija szkodniki żerujące na 
roślinie a jego działanie utrzy-
muje się przez długi czas, co 
jest szczególnie istotne w przy-
padku zwalczania mszyc. Ze 
środków ochrony roślin należy 
korzystać z zachowaniem bez-
pieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykiecie i in-
formacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wska-
zujące na rodzaj zagrożenia 
i przestrzegaj zasad bezpieczne-
go stosowania produktu wska-
zanych na etykiecie. Co ważne, 
preparat zachowuje wysoką 
skuteczność w niesprzyja-
jących warunkach pogodo-
wych. Inazuma 130 WG jest 
odporna na zmywanie, działa 
również w szerokim zakresie 

temperatur (już od 5° C). Te 
cechy insektycydu zostały po-
twierdzone tej wiosny, kiedy 
niskie temperatury utrzymy-
wały się nawet do początku 
maja, nie ograniczając działa-
nia środka. Inazuma 130 WG 
jest również jedynym na ryn-
ku insektycydem o działaniu 
systemicznym zarejestrowa-
nym do stosowania w zabie-
gach jesiennych w rzepaku 
ozimym, co ma szczególne 
znaczenie w przypadku zwal-
czania mszyc.

Zgodnie z rejestracją i za-
leceniami Sumi Agro Poland, 
produkt Inazuma 130 WG na-
leży stosować jesienią w rze-
paku ozimym, w fazie BBCH 
13-19, w dawce 0,25-0,30 kg/
ha oraz w pszenicy ozimej, 
w fazie BBCH 13-19, w daw-
ce 0,15 kg/ha.

Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Szkodniki w zbożach ozimych jesienią
W ostatnich latach w okre-

sie jesiennej wegetacji zde-
cydowanie najgroźniejszymi 
szkodnikami w uprawie zbóż 
są mszyce - wektory chorób 
wirusowych. Wzrasta również 
zagrożenie ze strony ploniarki 
zbożówki, niebezpiecznego 
szkodnika pierwszych faz roz-
wojowych. Straty mogą powo-
dować także łokaś garbatek, 
szkodniki glebowe a niekiedy 
także śmietka kiełkówka.

Mszyce występują licznie 
lub bardzo licznie niemal 
w całym kraju. W przypad-
ku jesiennej wegetacji wzrost 
liczebności tych szkodników 
można obserwować co kilka 
lat. Dlatego też należy każdego 
roku monitorować obecność 
mszyc nawet jeżeli nie wystę-
powały one w ostatnich la-
tach na danej plantacji. Na 
podstawie prowadzonych od 
wielu lat badań i obserwacji 
wykazano, że najliczniej na 
zbożach występuje w Polsce 
mszyca czeremchowo-zbo-
żowa. Zarówno larwy jak 
i postacie dorosłe uszkadza-
ją rośliny przez wysysanie 
soków z nadziemnych części 
roślin. Powoduje to zachwia-
nie gospodarki wodnej rośli-
ny, co prowadzi do więdnięcia 
i zasychania młodych roślin. 
Największym zagrożeniem 
niesionym przez mszyce jesie-
nią jest przenoszenie przez nie 
chorób wirusowych, głównie 

żółtej karłowatości jęczmie-
nia. Najgroźniejsze w skutkach 
są infekcje jesienne, ponieważ 
choroba najdłużej rozwija się 
w roślinach. Warto pamiętać, 
że wirusy nie mogą infekować 
przez materiał siewny, czy też 
odglebowo, jedynym wekto-
rem są owady. Mszyce mogą 
nalatywać bardzo długo warto 
zatem pamiętać, że temperatu-
ra przerywająca cykl życiowy 
mszyc to -6°C, a więc nawet 
niewielkie przymrozki nie 
zagrażają mszycom. Progiem 
ekonomicznej szkodliwości 
jesienią jest stwierdzenie obec-
ności pierwszych osobników.

Kolejnym gatunkiem że-
rującym na oziminach jesie-
nią może być łokaś garbatek. 
Chrząszcze długość około 
16 mm, mają wałkowate ciało 
brązowo-czarnej barwy z ja-
sną stroną brzuszną. Żerują na 

kłosach traw i zbóż (na owsie 
rzadko). W lipcu i sierpniu sa-
mice składają do gleby białe, 
jaja, a wylęgłe po około dwóch 
tygodniach larwy objadają 
kiełkujące zboża, aż po po-
wierzchnię gleby. Larwy są 
jasno-żółte z ciemną częścią 
głowową i dużymi czarny-
mi płytkami grzbietowymi, 
spłaszczone, nie przekra-
czające 3 cm długości. Próg 
ekonomicznej szkodliwości: 
1-2 larwy lub 4 świeżo uszko-
dzone rośliny na 1 m2.

We wczesnych fazach roz-
wojowych ozimin na planta-
cji może pojawić się ploniarka 
zbożówka. Muchówka długości 
około 2 mm, o lśniąco-czar-
nym ciele, czerwonych oczach 
i brązowo-żółtych odnóżach. 
Samice od sierpnia do koń-
ca października składają 
pojedynczo od 25 do 35 jaj. 

Larwy smukłe, lśniące, białe, 
do 5 mm, bez nóg, z jedną 
parą czarnych silnych haków 
gębowych i dwiema małymi 
brodawkami z tyłu ciała. Larwa 
uszkadza w zbożach zawsze tyl-
ko jeden pęd. U zaatakowanych 
roślin zaobserwować można 
żółknięcie i obumieranie liści 
sercowych. Gatunek ten rozwija 
trzy pokolenia w roku. Próg 
ekonomicznej szkodliwości: 
6 larw na 100 roślinach.

Zagrożenie mogą stanowić 
szkodniki glebowe, wśród 
których najliczniej w ostat-
nich latach występują rolnice, 
drutowce i pędraki. Najwięk-
sze znaczenie mają rolnice, 
które charakteryzuje silne 
predyspozycje do gradacji, 
a więc nagłego i licznego 
pojawu. W latach masowego 
wystąpienia szkodniki glebo-
we mogą być bardzo groźne 

a w skrajnych przypadkach 
niszczyć całe plantacje.

Ważnym elementem ochro-
ny jest prawidłowy monito-
ring. Decyzja o wykonaniu 
zabiegu i wybór optymalnego 
terminu powinny być podej-
mowane na podstawie moni-
toringu konkretnej uprawy 
i progów ekonomicznej szko-
dliwości. Ze względu na wiele 
zmiennych czynników śro-
dowiskowych, tylko własne 
obserwacje polowe mogą po-
móc w ocenie rzeczywistego 
zagrożenia upraw. W uprawie 
zbóż z powodzeniem można 
stosować metodę „żółtych na-
czyń” czy żółte tablice lepo-
we. Dobre rezultaty można 
również osiągnąć przy użyciu 
czerpaka entomologicznego.

W zwalczaniu jesiennych 
szkodników zbóż ważnym 

jest stosowanie zapraw in-
sektycydowych. W przy-
padku licznego wystąpienia 
szkodników konieczne stają 
się zabiegi nalistne. Obecnie 
zarejestrowanych jest jedynie 
kilka insektycydów do zwal-
czania mszyc – wektorów cho-
rób wirusowych. W uprawie 
pszenicy ozimej dostępny jest 
jeden środek zawierający flo-
nikamid (Teppeki 50 WG), 
kilka środków zawierających 
lambda-cyhalotrynę (Arkan, 
Judo, Karate Zeon, Kusti, 
LambdaCe, Ninja, Wojownik 
– wszystkie 050 CS oraz Ka-
rate Zeon 100 CS) oraz jeden 
dwuskładnikowy, zawierający 
acetamipryd i lambda-cyha-
lotrynę (Inazuma 130 WG). 
Natomiast w uprawie jęczmie-
nia ozimego jeden insektycyd 
zawierający lambda-cyhalo-
trynę (Karate Zeon 100 CS) 
oraz kilka zawierających 
zeta-cypermetrynę (Ammo 
Super, Fury, Minuet, Titan – 
wszystkie 100 EW).

dr inż. Grzegorz Pruszyński 
Zakład Entomologii 

IOR – PIB 
w Poznaniu

Mszyca czeremchowo-zbożowa 
- G.Pruszyński

Ploniarka zbożówka - 
objawy żerowania larw 
- G.Pruszyński

Rolnice - larwy  
- H. Wachowiak

Łokaś garbatek - larwa 
- M.Mrówczyński
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Odmiany na opóźnione siewy

Pszenica ozima Advokat 
(A/B) – zapewnia maksyma-
lizację plonu, a jednocześnie 
bezpieczeństwo uprawy. Krót-
sza i sztywna słoma wpływa 
na bardzo dużą odporność 
na wyleganie. Bardzo dobra 
zdrowotność, a zwłaszcza re-
welacyjna odporność na rdzę 

brunatną i fuzariozę kłosów 
doskonale zadbają o jakość plo-
nu. Zimotrwałość 4,5 gwaran-
tuje natomiast bezpieczeństwo 
uprawy w bezśnieżne zimy.

Drugi hit to Franz (a) – cha-
rakteryzuje go bardzo wyso-
ki plon ziarna i tolerancja 
na stres. Warto wspomnieć 

o jego odporności na choro-
by, zwłaszcza na brunatną 
plamistość liści, mączniaka 
prawdziwego i choroby pod-
stawy źdźbła. Zapraszamy do 
zapoznania się ze szczegółami 
oferty zbóż ozimych na www.
naszenasiona.pl

Źródło: Ampol-Merol

Ampol-Merol prezentuje w swojej ofercie dwie 
odmiany idealne na opóźnione siewy.

Pszenica po pszenicy

Coraz częściej w praktyce 
rolniczej spotykamy się z upra-
wą pszenicy po sobie. Sytuacja 
taka jest koniecznością wyni-
kającą z prowadzenia zmia-
nowania, w którym pszenica 
zajmuje 75%, a rzepak 25%. 
Uprawiając pszenicę po sobie 
musimy liczyć się z obniżką 
poziomu plonowania, któ-
ra przeciętnie wynosi około 
8 -10% w odniesieniu do upra-
wy po przedplonach niezbożo-
wych zalecanych dla pszenicy 
(rzepak, strączkowe, wczesne 
okopowe). Korzystne warunki 
siedliska (gleba, przebieg po-
gody w okresie wegetacji) oraz 
wysoki poziom agrotechniki 
(pełna ochrona przed patoge-
nami, właściwa uprawa roli, 
optymalny termin siewu, 
pełne nawożenie) ogranicza-
ją obniżki plonu spowodowane 
niekorzystnym przedplonem. 
Niekorzystne natomiast mogą 
spowodować, obniżkę plonu 
20-30%. Niskie plonowanie 
pszenicy ozimej po sobie zwią-
zane jest przede wszystkim 
z pogorszeniem warunków 
fitosanitarnych gleby, polega-
jącym głównie na namnażaniu 
się patogenów wywołujących 
choroby podstawy źdźbła 
i systemu korzeniowego. Na 
roślinę następczą przenoszą 
się za pośrednictwem gleby, 
a na zakażonych resztkach 
pożniwnych przeżywają przez 
okres 2-3 lat. Największe szko-
dy w zasiewach wyrządzają: 
zgorzel podstawy źdźbła powo-
dowana przez grzyb Gaeuman-
nomyces graminis i łamliwość 
podstawy źdźbła wywoływana 
przez grzyb Pseudocercospore-
lla herpotrichoides. Pierwszym 
objawem zgorzeli podstawy 

źdźbła jest żółknięcie siewek 
z poczerniałymi korzeniami. 
Objawy te mogą być widocz-
ne już jesienią. Początkowo 
grzyb poraża jedynie korzenie, 
w miarę rozwoju choroby prze-
nosi się również na podstawę 
źdźbła.

Objawem łamliwości źdźbła 
jest występowanie brunatno-
brązowych plam na pochwach 
liściowych pszenicy. W póź-
niejszej fazie grzyb przenika do 
źdźbła i uszkodzenia nabierają 
kształtu owalnego z rozlanym 
brunatnym obrzeżem i jaśniej-
szym środkiem.

Inną chorobą występującą 
w zasiewach pszenicy ozimej 
dość sporadycznie jest wy-
woływana przez grzyb Ce-
phalosporium gramineum 
naczyniowa pasiastość. 
Przenosi się na młode siewki 
pszenicy przez resztki poż-
niwne znajdujące się w gle-
bie z poprzedniego sezonu 
wegetacyjnego. Pierwszym 
charakterystycznym objawem 
są długie żółte pasy powstające 
na najstarszych liściach wzdłuż 
nerwów. Pasy te rozciągają się 
na całej długości liścia prze-
chodząc na pochwę liściową. 
W miarę rozwoju choroby li-
ście się skręcają i usychają.

Do patogenów powodują-
cych choroby podstawy źdźbła 
należą również grzyby z ro-
dzaju Fusarium i Rhizocto-
nia. Konsekwencją porażenia 
łanów przez te choroby jest 
przeżeranie łanów, co skutkuje 
mniejszą obsadą roślin i kło-
sów na jednostce powierzch-
ni, gorsze wypełnienie ziarna, 
a co za tym idzie wzrost ilości 
pośladu. Choroby te przyczy-
niają się również do wylegania 

łanów. Uprawa pszenicy po 
pszenicy prowadzi również do 
wzrostu zachwaszczenia uciąż-
liwymi gatunkami chwastów, 
szczególnie miotłą zbożową. 
W glebie w trakcie rozkładu 
słomy i resztek pożniwnych 
powstają substancje biologicz-
ne czynne hamujące wzrost 
zbóż. W przypadku częstej 
uprawy pszenicy po sobie 
i innych zbożowych może 
dochodzić do namnażania 
się w glebie pasożytniczych 
nicieni, rolnic oraz żerowanie 
łokasia garbatka. W tabeli nr 
1. podano szkodliwość chorób 
podstawy źdźbła dla poszcze-
gólnych gatunków zbóż.

Skutkowi zmniejszenia po-
ziomu plonowania w uprawie 
pszenicy po pszenicy możemy 
w pewnym stopniu przeciw-
działać stosując odpowiednią 
technologię produkcji.

Szczególną uwagę należy 
zwrócić na: dobór odmian, 
uprawę roli, ochronę zasie-
wów, nawożenie, termin i ilość 
wysiewu.

W doborze odmian pszenicy 
znajdują się bardziej i mniej 
podatne na zespół chorób pod-
stawy źdźbła (tab.2). Zatem po 
sobie polecić należy odmia-
ny: Bonanza, Hybery, Jano-
sch, KWS Malibu, Leandrus, 
Hondia, Delawar, Rockefel-
ler, Pawel, Silenus, , Florencia, 
Kepler, Kometa, Frisky, KWS 
Loft, KWS Kiran. Mniej przy-
datne to: Rivero, Formacja, 
Florus, Forum, Viborg, Pla-
tin, Muszelka, Natula, RGT 
Metronom, Smuga, Arkadia, 
Arktis, Bamberka, Banderola, 
Fidelius, Lavantus, Legenda, 
Jantarka. Dobrą praktyką jest 

Uprawiając pszenicę po sobie musimy liczyć 
się z obniżką plonowania.

c.d. na str. 8.
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również częsta wymiana na 
danym polu odmian.

Uprawa roli powinna stwa-
rzać warunki do szybkich 
i równomiernych wschodów, 
szybkiego kiełkowania chwa-
stów i niszczenia ich siewek 
zabiegami agrotechnicznymi. 
Poza tym powinna sprzyjać 
szybkiemu rozkładowi resztek 
pożniwnych. Bezpośrednio po 
zbiorze przedplonu należy wy-
konać zespół uprawy pożniwnej 
(talerzowanie, kultywatorowa-
nie, podorywka). Uprawę prze-
prowadzić na głębokość 4-5 cm.

Siejąc pszenicę po pszenicy 
nie powinno się śpieszyć z jej 
siewem, gdyż łany wybujałe 
mają większe prawdopodobień-
stwo porażenia przez choro-
by podstawy źdźbła, brunatną 
plamistość liści, septoriozę 
paskowana liści, jednak siew 
powinien być wykonany w ta-
kim terminie by pszenica przed 
zimą osiągnęła stadium krze-
wienia. Zatem należy wysiewać 
ja w terminie optymalnym ale 
nie wcześniej.

Ilość wysiewu jest bardzo 
ważna ponieważ rośliny wy-
siane zbyt gęsto wykształcają 

cienkie źdźbło. Dodatkowo 
nie mają możliwości dobrego 
rozkrzewienia się i wytwarzają 
słaby system korzeniowy. Ilość 
wysiewu powinna być optymal-
na dla odmiany i stanowiska, 
ale nie większa. Istotny jest 
wysiew dorodnego ziarna, po-
nieważ mają one większą ilość 
substancji zapasowych i wyra-
stają z nich siewki charaktery-
zujące się większym wigorem 
(tab. 3, 4).

Ujemnego wpływu złego sta-
nowiska nie kompensuje zwięk-
szone nawożenie mineralne. 
W płodozmianie pszenica po 

pszenicy dawki fosforu i potasu 
należy ustalać na podstawie za-
sobności gleby i oczekiwanego 
plonu. Ilość azotu powinna być 
zwiększona o ok. 30 – 40 kg N 
ha -1. Ponadto pierwsza wiosen-
na dawka azotu powinna być 
nieco zwiększona w stosunku 
od zaleceń nawozowych o około 
30 kg N ha -1.

Zaprawianie ziarna zmniej-
sza ryzyko porażenia przez 
zgorzel podstawy źdźbła. Po-
winno się stosować takie za-
prawy jak: Galmano 201 FS, 
Latitude 125 FS, lub Jockey 
210 FS. Zaprawa Latitude 

125 FS ogranicza występowanie 
jedynie tej choroby, natomiast 
dwie pozostałe zabezpieczają 
dodatkowo przed śniecią gład-
ką i cuchnącą, zgorzelą siewek 
i pleśnią śniegową. Na plan-
tacjach powinno się stosować 
co najmniej dwukrotny oprysk 
fungicydami od chorób grzybo-
wych oraz dwukrotny oprysk 
selektywnymi herbicydami 
przeciwko chwastom dwuli-
ściennym i jednoliściennym.

Badania prowadzone w Za-
kładzie Uprawy Roślin Zbożo-
wych ING-PIB wykazały, że 
jedną z metod zmniejszania 

ujemnego wpływu uprawy 
pszenicy po sobie jest prowa-
dzenie intensywnej technolo-
gii produkcji (rys.3). Wszelkie 
oszczędności uprawowe zwięk-
szają jeszcze niekorzystny 
wpływ stanowiska na po-
ziom plonowania, powodują 
one zmniejszenie liczby kłosów 
na jednostce powierzchni, MTZ 
i liczby ziaren z kłosa. Badania 
(tab.5) wykazały ponadto, że 
wartość technologiczna ziarna 
pszenicy uprawianej po sobie 
jest dobra i może być wykorzy-
stywana w przemyśle młynar-
skim i piekarniczym.

Tabela 1 Szkodliwość chorób podstawy źdźbła dla pszenicy ozimej na tle innych gatunków zbóż 
(mat szkol. IUNG 70/98)

Gatunek
Zgorzel podstawy źdźbła Łamliwość źdźbła

podatność rośliny szkodliwość 
choroby podatność rośliny szkodliwość 

choroby

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Jęczmień ozimy

Żyto

Owies

oznaczenia b.duża duża średnia słaba brak

Tabela 2. Odporność odmian na zespół chorób podstawy źdźbła (skala 90) wg COBORU

Odporność odmiany 
w skali Odmiana

8,7 Bonanza

8,6 Hybery, Janosch, KWS Malibu, Leandrus

8,5 Hondia, Delawar, Rockefeller

8,4 Pawel, Silenus, Florencia, Kepler, Kometa, Frisky, KWS Loft, KWS Kiran

8,3 KWS Dakotana, Linus, Gimantis, Kredo, Franz, Dakar, Smaragd, RGT 
Bilanz, RGT Kicker, RGT Kilimanjaro, Medalistka, Nordkap

8,2 Ohio, Meister, Pokusa, Praktik, Ostroga, Oxal, Tytanika, Fakir, Belissa, 
Bartosz, LG Jutta, KWS Firebird, 

8,1 KWS Magic, KWS Spencer,  KWS Dacanto, Artist, Askalon, Bogatka, 
Consus, Tonacja, Tulecka, Patras, Owacja, Rotax, Opcja, Markiza

8,0 Sailor, Pengar, Speedway, Skagen, Estivus, KWS Livius

7,9 KWS Ozon, Lindbergh, Dolores, Astoria, Torrild, Tobak, Mirek, Mulan

7,8 Natula, RGT Metronom, Smuga, Arkadia, Arktis, Bamberka, Banderola, 
Fidelius, Lavantus, Legenda, Jantarka

7,7 Forum, Viborg, Platin, Muszelka

7,6 Rivero, Formacja, Florus

Tabela 3.  Normy wysiewu pszenicy ozimej w różnych warunkach glebowych w kg/ha 

Kompleks glebowy Ilość wysiewu w kg /ha

Pszenny bardzo dobry, pszenny dobry 190-215

Żytni bardzo dobry, zbożowo-pastewny mocny 195-220

Żytni dobry, pszenny wadliwy 205-228
Źródło instrukcja upowszechnieniowa nr 110 IUNG-PIB

Tabela 4. Zakres zwiększania (+%) lub zmniejszania (-%) normy wysiewu zbóż ozimych w zależ-
ności od różnych warunków i czynników

Warunki siedliskowe i agrotechniczne Procent zwiększenia lub zmniejszenia 
ilości wysiewu

Kwaśny odczyn gleby + (4–6%)

Opóźniony termin siewu + (2–3%)

Duże zachwaszczenie pola + (4–6%)

Mało staranna uprawa roli + (3–5%)

Odmiany silnie krzewiące się – (3–5%)

Odmiany słabo krzewiące się + (4–6%)

Duże nasilenie chorób w rejonie – 4–6%)

Rejon o klimacie sprzyjającym wyleganiu roślin – (2–3%)
Źródło instrukcja upowszechnieniowa nr 110 IUNG-PIB

Tabela 5. Cechy jakościowe pszenicy ozimej w zależności od intensywności technologii i udziału 
zbóż w strukturze zasiewów

Udział zbóż w 
płodozmianie Przedplon Technologia Ilość glutenu Wskaźnik sedy-

mentacyjny (ml)
Liczba opa-

dania (s)

50 bobik
Integrowana 29,80 45,0 255

Intensywna 27,40 53,0 313

75 rzepak
Integrowana 31,60 41,5 299

Intensywna 32,65 40,5 307

100 jęcz-
mień jary

Integrowana 31,05 44,0 342

Intensywna 29,55 44,5 342

Rys. 1. Indeks porażenia [%] dolnych międzywęźli przez kom-
pleks chorób podstawy źdźbła  pszenicy ozimej w fazie dojrza-
łości (BBCH 75) w zależności od udziału zbóż w płodozmianie

Rys. 2. Plon ziarna pszenicy ozimej w zależności od udziału 
zbóż w strukturze zasiewów (średnio z lat badań)

Rys. 3. Plon ziarna pszenicy ozimej w zależności od udziału 
zbóż w płodozmianie i intensywności technologii produkcji 
(średnio z lat badań)
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Prof. dr hab. Grażyna Podolska
IUNG-PIB w Puławach

Zakład Uprawy Roślin Zbożowych

c.d. ze str. 7.
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pełna lista oddziałów PROCAM dostępna na
 www.procam.pl

PSZENŻYTO OZIME:

SEKRET nowość!   •   KASYNO nowość!

TRAPERO   •   TRISMART

JĘCZMIEŃ OZIMY:

ESTORIA   •   SATURN   •   HOBBIT

ŻYTO OZIME MIESZAŃCOWE:

SU NASRI nowość!

SU SANTINI   •   SU PERFORMER

PSZENICA OZIMA:

FINDUS nowość!   •   PANKRATZ nowość!

GUSTAV   •   EMILIO   •   ENNSIO
FAKIR   •   FLORIAN   •   NORIN

R E K L A M A

Na mączniaka w oziminach 
– Kendo!

Rejestracja Kendo 50 EW, 
specjalistycznego fungicydu 
do zwalczania mączniaka 
prawdziwego została rozsze-
rzona o stosowanie w jęczmie-
niu ozimym oraz pszenżycie 
ozimym. Dotychczas środek 
posiadał rejestrację do stoso-
wania w pszenicy jarej i ozi-
mej, jęczmieniu jarym oraz 
w uprawach sadowniczych do 
zwalczania sprawcy mączniaka 
grusz i jabłoni. 

Mączniak prawdziwy zbóż 
i traw to patogen powszechnie 

występujący na terenie całe-
go kraju w większości upraw. 
Od kilku lat jest coraz więk-
szym zagrożeniem dla upraw 
zbożowych w Polsce. Długa 
i ciepła jesień stwarza idealne 
warunki do rozwoju sprawcy 
tej choroby, co gorsza – grzyb-
nia mączniaka prawdziwego 
nie potrzebuje wody do roz-
woju. Zwalczenie mączniaka 
prawdziwego w jęczmieniu 
ozimym jest kluczowe, po-
nieważ choroba ta stanowi 
dla tej uprawy szczególne 

zagrożenie. Jęczmień ozimy 
posiada zdolność tworzenia 
pędów kłosonośnych tylko 
w okresie jesiennym. Jeśli więc 
wtedy dojdzie do infekcji, rośli-
ny będą gorzej zimowały, wio-
sną z kolei w większym stopniu 
narażone będą na żerowanie 
szkodników oraz problemy 
z rozpoczęciem wegetacji. 

Nowa rejestracja fungicydu 
od Sumi Agro Poland obejmu-
je również jego zastosowanie 
w zwalczaniu mączniaka 
w pszenżycie ozimym. 

Fungicyd Kendo 50 EW 
w zbożach stosuje się zapobie-
gawczo lub w chwili wystąpienia 
pierwszych objawów mączniaka 
w fazach BBCH 30–59. Preparat 
można stosować zarówno samo-
dzielnie w dawkach 0,2-0,3 l/
ha lub w mieszaninie z inny-
mi środkami grzybobójczymi 
w dawce 0,1 l/ha.

Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Rolnicy uprawiający jęczmień oraz pszenżyto ozime 
już tej jesieni zyskają nowy fungicyd do ochrony 
swoich upraw. 

Dokarmianie zbóż ozimych jesienią

Podstawą do osiągnięcia 
wysokich plonów jest uregu-
lowanie odczynu gleby, a także 
odpowiednie nawożenie. Od-
żywienie roślin w tym okresie 
jest bardzo ważne ponieważ 
kondycja roślin decyduje 
o tym czy przetrwają okres 
zimy. Jednym z najważniej-
szych pierwiastków w uprawie 
zbóż jest azot. Duże znaczenie 
w początkowych fazach roz-
woju roślin zbożowych mają 
również: fosfor, potas, ma-
gnez, miedź, mangan, cynk, 
molibden i bor. Pierwiastki te 
są absolutnie niezbędne do 
prawidłowego rozwoju zbóż. 
Jeśli uprawa prowadzona jest 
na dobrym stanowisku, gdzie 
zachowany jest odpowiedni 

płodozmian to w okresie jesieni 
nie ma potrzeby stosowania 
nawożenia azotem, gdyż jest 
on pobierany w tym okresie 
przez rośliny zbożowe w bar-
dzo niewielkich ilościach. Jeśli 
jednak stanowisko wymaga na-
wożenia azotem, to powinien 
on być zastosowany w ilości 
20-30 kg N/ha. Z reguły stosuje 
się nawozy wieloskładnikowe.

Najszybszym sposobem 
dostarczenia roślinom da-
nego składnika mineralnego 
jest zastosowanie go w formie 
oprysku (dolistnie), jednak nie 
wszystkie składniki pokarmo-
we są pobierane w ten sposób. 
W początkowym okresie wzro-
stu (do 4–6 liści) można zasto-
sować dolistne dokarmianie 

pszenicy preparatami pozwa-
lającymi nie tylko przyspieszyć 
jej rozwój, ale także wzmoc-
nić odporność na wymarza-
nie (przez zagęszczanie soków 
komórkowych w roślinie). Za-
lecane są nawozy zawierające 
aminokwasy dodane do trady-
cyjnych nawozów dolistnych, 
mają one pozytywny wpływ 
szczególnie na korzenie, które 
są odporniejsze na szok ter-
miczny i łatwiej znoszą nie-
korzystne warunki zimowe.

Fosfor decyduje między 
innymi o wzroście systemu 
korzeniowego, a tym samym 
określa zdolność rośliny do 
pobierania wody i składni-
ków pokarmowych. Dobre 
odżywienie roślin fosforem 
od samego początku wegeta-
cji  wpływa na podwyższenie 
mrozoodporności, ale również 
odporności na suszę i choroby. 
Nawożenie tym pierwiastkiem 
należy stosować przedsiewnie. 

Potas spełnia wiele funk-
cji, bierze udział w procesach 

osmotycznych, aktywizacji en-
zymów roślinnych oraz trans-
porcie związków mineralnych 
i organicznych w roślinie. Zbo-
ża pobierają potas przez cały 
okres wegetacji. 

Magnez bierze udział 
w bardzo wielu procesach fi-
zjologicznych w roślinie. Jest 
niezbędny w procesie fotosyn-
tezy, w przemianach tłuszczów, 
białek i węglowo danów. Zboża 
pobierają ten składnik przez 
całą wegetację. 

Dawki fosforu, potasu i ma-
gnezu powinny być dobierane 
w zależności od zasobności 
gleby. W tym celu należy po-
brać z pola reprezentatywną 
próbkę gleby i określić w la-
boratorium jej zasobność w te 
pierwiastki. 

Do osiągnięcia wysokich 
plonów niezbędne jest rów-
nież dostarczenie odpowied-
niej ilości mikroelementów. 
W nawożeniu zbóż ozimych 
kluczową rolę odgrywają miedź 
i mangan. 

Miedź bierze udział w pro-
cesie fotosyntezy oraz synte-
zy białek. Dobre zaopatrzenie 
zbóż (zwłaszcza pszenicy, owsa 
i jęczmienia) w miedź  pro-
wadzi do zwiększenia efek-
tywności nawożenia azotem. 
Najwięcej miedzi zboża po-
bierają między krzewieniem 
a strzelaniem w źdźbło ale na-
leży ją dostarczyć już w okresie 
krzewienia, czyli jesienią.

Mangan bierze udział w pro-
cesie fotosyntezy i wzrostu ro-
ślin oraz meta bolizmie azotu. 
Pobieranie tego pierwiast-
ka wiąże się ściśle z odczy-
nem gleby.

Cynk  jest niezbędny do 
prawidłowego rozwoju oraz 
plonowania zbóż. Bierze 
udział w metabolizmie azo-
tu i wpływa bezpośrednio 
na wzrost i rozwój roślin. 
Zwiększa odporność roślin 
na suszę i choroby, poprawia 
zdolność kiełkowania ziarna 
oraz mrozoodporność.

Molibden  standardowo 

zalecany jest jesienią m.in. 
dla zwiększenia zimotrwało-
ści roślin. Zapotrzebowanie 
na bor przez rośliny zbożowe 
jest niewielkie, ale niedobór 
tego pierwiastka skutkuje spad-
kiem plonów. Niedobór boru 
w uprawie polowej jest trudny 
do stwierdzenia.

Podsumowując należy 
stwierdzić, że zastosowanie 
nawozów w odpowiednich 
ilościach już w początkowych 
fazach wzrostu zbóż  jest ko-
nieczne do zapewnienia poten-
cjalnie wysokich plonów już 
jesienią. Jest również gwaran-
cją poprzez dobre przygotowa-
nie roślin do przezimowania.

Dolistne dokarmianie zbóż 
ozimych jesienią 

mgr inż. Marta Wyzińska 
IUNG – PIB w Puławach

Na plon zbóż ozimych duży wpływ ma już okres jesienny.
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Nawożenie mineralne w integrowanej uprawie zbóż
W systemie zintegrowanym, 

w pierwszej kolejności wyko-
rzystuje się naturalną żyzność 
gleby oraz pulę składników 
pokarmowych dostępnych 
w gospodarstwie w nawozach 
naturalnych i organicznych, 
a następnie w zależności od 
potrzeb zasoby te uzupełnia się 
nawozami mineralnymi. Zin-
tegrowany system nawożenia 
powinien być oparty o system 
wspierania decyzji uwzględ-
niający klasyczne doradztwo 
nawozowe (np. komputerowy 
program doradztwa NawSald), 
jak i doradztwo operacyjne 
oparte na bieżącej obserwacji 
łanu. Podstawą doradztwa na-
wozowego jest ocena fizyko-
chemiczna gleby (odczyn gleby, 
zasobność w fosfor, potas, ma-
gnez oraz mikroelementy). Do-
radztwo operacyjne oparte jest 
na testach glebowych i roślin-
nych. Testy glebowe stanowią 
podstawowe narzędzie pracy 
rolnika, które służą do oceny 
aktualnego potencjału gleby do 
odżywiania rośliny jednym lub 
kilkoma pierwiastkami. Wyniki 
testu są odnoszone do założone-
go plonu użytkowego jednej lub 
kilku roślin w zmianowaniu. 
Narzędziami kontrolnymi sto-
sowanymi w okresie wegetacji 

uprawianej rośliny są testy ro-
ślinne, informujące o stanie od-
żywienia aktualnie uprawianej 
rośliny. Informacje uzyskane na 
podstawie testu glebowego są 
wykorzystane w gospodarstwie 
do podejmowania decyzji na 
poziomie strategicznym i opera-
cyjnym, a na podstawie testów 
roślinnych tylko na poziomie 
operacyjnym.

W integrowanej produkcji 
system nawożenia zbóż zakłada 
realizację następujących celów:
• ustalenie dawki nawozów 

z uwzględnieniem zasobności 
gleby w składniki odżywcze 
(NPK, Mg), pH, jakości i ro-
dzaju gleby, odmiany, ocze-
kiwanego plonu, przedplonu, 
przebiegu pogody itd.,

• posługiwaniu się najnow-
szymi metodami (zawar-
tość Nmin , analizy roślin, 
posługiwanie się testem 
chemicznym lub barwnym) 
w określeniu potrzeb i da-
wek azotu oraz terminu ich 
aplikacji,

• sterowaniu nawozów azoto-
wych w dawkach dzielonych, 
dostosowanych do rytmu po-
bierania azotu przez zboża.
Wymagania pokarmowe
Dobre plony ziarna 

zbóż można uzyskać przy 

odpowiednim zaopatrzeniu 
roślin w składniki pokarmowe. 
W technologii zintegrowanej 
należy uwzględnić składniki 
pokarmowe ze wszystkich 
źródeł (gleba, przedplon, 
nawozy mineralne, nawozy 
organiczne). Dlatego w odstę-
pach 4-6 letnich niezbędne jest 
wykonanie analiz zawartości 
poszczególnych składników 
w glebie.

Znając ilości wyniesionych 
składników pokarmowych 
wraz z 1 toną plonu (tab. 1), 
łatwo możemy, w zależności od 
oczekiwanego plonu wyliczyć 
potrzeby pokarmowe roślin, 
mnożąc jednostkowe pobranie 
przez przewidziany plon roślin 
z hektara, a następnie wyliczyć 
w warunkach konkretnego 
pola, w zależności od zasob-
ności gleby, potrzeby nawozowe 
roślin względem składników.

Potrzeby pokarmowe łanu 
oblicza się z algorytmu:

Up= P x Pj
Gdzie: 
Up – potrzeby pokarmo-

we łanu 
P –plon (t/ha) plonu głów-

nego wraz z odpowiednia ilo-
ścią plonu ubocznego i resztek 
pożniwnych

Pj – pobieranie jednostko-
we składnika pokarmowego 
w (kg) plonu głównego wraz 
z odpowiednią ilością plonu 
ubocznego i resztek pożniwnych

W obliczaniu potrzeb po-
karmowych należy popraw-
nie oszacować plon główny 
oraz masę plonu ubocznego. 
Szacowany plon powinien być 
średnią z 5 lat z 15 % korektą 
zwiększającą poziom oczeki-
wanego plonu.

Doprowadzenie gleby do 
optymalnego odczynu

Integralną częścią systemu 
nawożenia jest doprowadzenie 
gleby do optymalnego pH po-
przez wapnowanie. Zakwasze-
nie gleb jest procesem ciągłym, 
któremu sprzyja stosowanie na-
wozów mineralnych o działaniu 
zakwaszającym. Zabieg wap-
nowania przeprowadza się na 
ogół co 4 lata. Zalecane dawki 
nawozów wapniowych ustalane 
są w zależności od potrzeb wap-
nowania i kategorii agronomicz-
nej gleby. Kiedy wapnowanie 
jest konieczne (tab. 2), zalecane 
jest stosowanie od 1,5 do 2,5 t 
ha-1 na gleby bardzo lekkie do 
6,0 CaO t ha-1 na gleby ciężkie. 
W praktyce bezpieczniejsze jest 
dzielenie dawek i stosowanie 
od 1 do 2,5 CaO t/ha (czyli np. 
2,0-5,0 ton/ha nawozu w for-
mie węglanowej zawierającej 
50% CaO) i uzupełnienie dawki 
za 2-3 lata. Należy pamiętać, że 
zalecana dawka wyrażona jest 
w tonach CaO na hektar. Ilość 
masy wysianego nawozu będzie 
zależała od jego procentowego 
składu. Na gleby lekkie zalecane 
są wyłącznie wolnodziałające 
nawozy węglanowe, natomiast 
na gleby średnie i ciężkie moż-
na stosować szybko działające 
wapno tlenkowe.

Nawożenie fosforem 
i potasem

Określenie potrzeb nawo-
zowych zbóż na fosfor i potas 
powinno uwzględnić przewidy-
walny poziom plonu, jednost-
kowe pobieranie składników 
z plonem głównym (ziarnem) 
wraz z odpowiednią ilością sło-
my oraz aktualny stan zasobno-
ści gleby w przyswajalne formy 
składników. W warunkach bar-
dzo wysokiej zasobności gleby 
w fosfor i potas zalecane dawki 
nawozów można zmniejszyć 
o 30-40 P2O5 lub K2O kg/ha. 
Na glebach o wysokiej zasob-
ności dawki nawozów można 
zmniejszyć o około 20 P2O5 lub 
K2O kg/ha . Przy niskiej zasob-
ności gleby w fosfor i potas daw-
ki nawozów należy zwiększyć 
o 30 P2O5 lub K2O kg/ha. Przy 
bardzo niskiej zasobności w fos-
for i potas powinno się zwięk-
szyć dawki nawozów o około 
40-60 P2O5 lub K2O kg/ha co nie 
gwarantuje wysokich plonów 
ale poprawi zasobność gleby 
w te składniki.

Ze względów środowisko-
wych nie należy stosować 
nawożenia fosforem jeśli jego 
zawartość w glebie przekracza 
40 mg P2O5 na 100 g gleby 

mineralnej lub 80 mg P2O5 na 
100 g gleby w glebach węgla-
nowych. Dotyczy to stosowania 
zarówno w nawozach mineral-
nych jak i naturalnych.

Nawożenia potasem moż-
na zaniechać jeżeli zawar-
tość składnika jest większa 
niż: 35 mg K2O/100 g w gle-
bach bardzo lekkich, 40 mg 
K2O/100 g w glebach lekkich, 
50 mg K2O/100 g w glebach 
średnich, 60 mg K2O/100 g 
w glebach ciężkich.

Nawożenie azotem
W celu zapewnienia wła-

ściwego zaopatrzenia w ten 
składnik w krytycznych fazach 
rozwoju roślin całkowita dawkę 
należy podzielić wg proporcji:
• 50-60% przedsiewnie (zboża 

jare), w ruszeniu wegetacji 
(zboża ozime), która wpły-
wa korzystnie na krzewistość 
oraz stopień różnicowania się 
elementów kłosa, a następnie 
na ich wykształcenie,

• pozostałą część w fazie strze-
lania w źdźbło, która zapo-
biega redukcji elementów 
kłosa i zwiększa powierzch-
nię asymilacyjną liści,

• można również uwzględnić 
trzecią, późna dawkę sta-
nowiąca około 10% dawki 
całkowitej, tzw. dawka na 
kłos, która w niekorzystnych 
warunkach pogodowych 
przyczynia się do poprawy 
jakości ziarna.
Większość badań wyko-

nanych w Zakładzie Uprawy 
Roślin Zbożowych IUNG-PIB 
w Puławach wskazuje, że na-
wożenie azotem do poziomu 
50 kg/ha stosujemy jedno-
razowo przed siewem. Nato-
miast większe dawki powinny 
być podzielone na dwie części: 
60% przed siewem, a resztę 
na początku fazy strzelania 
w źdźbło.

Wielkość pierwszej dawki 
azotu uściśla się na podsta-
wie testu azotu mineralnego 
(Nmin), który jest bezpośred-
nim wskaźnikiem azotu gle-
bowego dostępnego dla roślin. 
Podstawowym wymogiem wy-
znaczenia dawki azotu metodą 
Mmin jest oznaczenie zawarto-
ści azotu mineralnego w glebie 
wiosną, tuż przed ruszeniem 
wegetacji.

Ze względu na zróżnicowanie 
przebiegu procesu mineraliza-
cji azotu w glebie, wywołane 
głównie przez różne wartości 
temperatury i wilgotności gle-
by, analiza gleby na zawartość 
N min powinna być wykonana 
w każdym roku. Próbki należy 

pobrać za pomocą zestawu lasek 
o rosnącej długości i malejącej 
średnicy: 0-30 cm, 31-60 cm 
i 61-90 w tych samych otwo-
rach. Na jedną próbę zbiorczą 
z danej głębokości powinno się 
składać 10-15 próbek z pojedyn-
czych punktów pobrania. Prób-
ka zbiorcza o masie ok. 100 g 
powinna być reprezentatywna 
dla powierzchni do 4 ha (gdy 
występuje mała zmienność 
glebowa) lub 1 ha (gdy wystę-
puje duża zmienność glebowa). 
Próbki muszą być oczyszczone 
z kamieni i części roślin oraz 
rozdrobnione. Następnie należy 
je umieścić w szczelnych worecz-
kach i dokładnie opisać. Próbki 
glebowe można oznaczyć w Sta-
cjach Chemiczno-Rolniczych, 
jednak należy je tuż po pobraniu 
niezwłocznie tam dostarczyć.

Dawkę podstawową azotu dla 
zbóż  metodą Nmin oblicz się 
z algorytmu, w którym podsta-
wowym składnikiem jest tzw. 
wartość krytyczna (standardo-
wa) zawartości azotu w glebie 
na początku wegetacji.

DN = Nsd – Nmi (0 – 90 cm)
DN – dawka nawozowa azo-

tu (kg/ha)
Nsd – zawartość standardo-

wa – krytyczna 
Nmi (0 – 90 cm) – zawartość 

azotu mineralnego w glebie, 
w warstwie do 90 cm (kg/ha)

Przykład wyznaczenia pierw-
szej wiosennej dawki azotu:. 

 Dane:
1) plon ziarna   – 8 t/ha 
2) pobranie jednostkowe – 

26 kg N/t
3) zawartość azotu mine-

ralnego w glebie – 30 kg N/ha
Obliczenia:
a) system 2 dawek: Nsd = 

(8 x 26) x 0,5= 208 x 0,5 = 
104 kg N/ha

Dawka nawozowa azotu:
 DN = 104 -30 = 74 kg N/ha
Wielkość drugiej dawki azotu 

ustala się na podstawie oceny 
stanu odżywienia roślin azotem 
za pomocą  testów roślinnych. 
Najstarszym sprawdzonym te-
stem jest roślinnym jest test 
azotu ogólnego, polegający na 
oznaczeniu w laboratorium za-
wartości azotu ogólnego, w całej 
masie nadziemnej zbóż. Próbki 
materiału roślinnego pobiera się 
w okresie między pełnym krze-
wieniem a początkiem strzelania 
w źdźbło. W tabeli 3 przedsta-
wiono możliwość uściślenia 
drugiej dawki azotu pod zboża 
na podstawie wyników analizy 
roślin (cała masa nadziemna).

dr hab. Alicja Sułek 
IUNG-PIB w Puławach

Zintegrowane nawożenie opiera się na bilansie składników pokarmowych.

Tabela 1. Pobieranie składników pokarmowych w kg/1t plonu 
ziarna z odpowiednia ilością słomy

Roślina
Składnik mineralny

N P2O5 K2O

Pszenica 27 10 19

Pszenżyto 25 10 21

Żyto 23 12 26

Jęczmień 24 13 20

Tabela 2. Dawki wapna w zależności od kategorii agronomiczne i potrzeb wapniowania,w t CaO/ha.

Kategoria
agronomiczna gleb

Podział potrzeb wapnowania

Konieczne Potrzebne Wskazane ograniczone

bardzo lekka 3,0 2,0 1,0 -

lekka 3,5 2,5 1,5 -

średnia 4,5 3,0 1,7 1,0

ciężka 6,0 3,0 2,0 1,0

Tabela 3. Uściślenie drugiej wiosennej dawki pod zboża na podstawie azotu ogólnego w części 
nadziemnych roślin.

Potrzeby nawożenia
Udział N w masie na-

ziemnej zbóż w fazie strze-
lania w źdźbło (%)

Modyfikacja dru-
giej dawki azotu

Bardzo małe i małe > 4,4 nie stosować

Średnie 4,4 – 4,4 zmniejszyć o 25-50 %

Duże 3,0 – 4,2 utrzymać

Bardzo duże < 3,0 zwiększyć o 25 – 50 %
Źródło: Fotyma E., 2002
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Międzyplony w płodozmianach z roślinami okopowymi

Z roku na rok wzrasta ich 
znaczenie tak w uprawie 
ziemniaków, jak i buraków. 
Ich zastosowanie nie tylko 
uzupełnia glebę w próchni-
cę, chroni ją przed degrada-
cją, ale także pełni funkcję 
fitosanitarną.

Ponadto, w związku 
z możliwością uprawy mię-
dzyplonów w programie 
rolnośrodowiskowo-klima-

tycznym, w ramach działań 
PROW 2014-2020, zainte-
resowanie producentów 
rolnych włączaniem ich do 
płodozmianów jest spore.

Uprawa roślin okopowych, 
szczególnie na glebach lek-
kich bardzo silnie zubaża gle-
bę w próchnicę i składniki 
pokarmowe. Żyzność gleby 
należy zatem poprawiać. 
Jedną ze skuteczniejszych 

metod  osiągania tego celu 
jest zastosowanie nawozów 
zielonych. Ich wykorzysta-
nie przez okopowe jako ro-
śliny poplonowe jest bardzo 
wysokie – uprawa zarówno 
ziemniaków, jak i buraków 
z poplonami wzajemnie się 
uzupełnia.

Odpowiedni międzyplon 
powinien nie tylko rozsze-
rzyć płodozmian, stłumić 

chwasty, ograniczyć wystę-
powanie patogenów glebo-
wych i zagwarantować dużą 
bioróżnorodność biologicz-
ną, ale także  umożliwić 
maksymalne wykorzystanie 
profilu glebowego przez ko-
rzenie, a przede wszystkim 
poprawić żyzność gleby 
i jej zasobność w składniki 
pokarmowe. Międzyplony 
pełnią także funkcję roślin 

regenerujących stanowi-
sko. Korzystnie wpływają 
na poprawę właściwości 
sorpcyjnych, buforowych, 
filtracyjnych gleby, przyczy-
niają się do jej rozluźnienia 
i przywrócenia struktury 
gruzełkowatej.

Jako międzyplony lepiej 
sprawdzają się mieszanki 
niż wysiew jednogatunko-
wy. Odpowiednio skompo-
nowane zapewniają równie 
wysokie plony biomasy, wię-
cej bardziej różnorodnych 
wydzielin korzeniowych, 
a przez to wyższą aktywność 
mikrobiologiczną i większą 
ilość próchnicy. Dodatko-
wo uruchamiają i gromadzą 
składniki nie tylko dla sa-
mych siebie, ale także upraw 
następczych. Gwarantują 
wzrost bioróżnorodności 
oraz obronę przed choro-
bami i szkodnikami.

W przypadku uprawy 
roślin okopowych bardzo 
ważne jest, by redukowały 
populację nicieni w glebie. 
Zastosowanie międzyplonów 
z roślinami nicieniobójczymi 
to, oprócz przerw w uprawie 
i odpowiedniej rotacji roślin 
na stanowisku oraz uprawy 
odmian tolerancyjnych, naj-
bardziej skuteczne narzędzie 
w walce z tym patogenem. 
Pobudzają one larwy nicie-
ni do wylęgania, ale potem 
przerywają cykl rozwojo-
wy populacji powstrzymu-
jąc tworzenie nowych cyst. 
Odporne międzyplony mogą 
być niezwykle efektywne – 
potrafią zredukować około 
70% nicieni mątwika burako-
wego (Heterodera schachti), 
jednego z groźniejszych pa-
togenów występujących 
w tej uprawie. Jeżeli rolnik 
decyduje się na intensywną 
uprawę buraka cukrowego 
i zawężenie płodozmianu, 
jedynym skutecznym spo-
sobem walki z nicieniami 
jest stosowanie odpowied-
nio skomponowanych mię-
dzyplonów, tym bardziej, 
że mątwik ma bardzo sze-
roki zakres gospodarzy (po-
nad 200 gatunków roślin), 

a powstałe po zapłodnieniu 
cysty chronią larwy mątwika 
nawet przez dwadzieścia lat. 
Przykładem mieszanki, która 
redukuje populacje nicieni 
i w uprawie ziemniaka i bu-
raka jest TerraLife BetaSola. 
Dzięki bogactwu gatunków 
mieszanka oddziałuje pozy-
tywnie na strukturę gleby, 
przez co istotnie odróżnia 
się od pojedynczo upra-
wianych nicieniobójczych 
gatunków międzyplonów. 
Kombinacja zastosowanych 
gatunków ma szerokie spek-
trum działania. Różne nicie-
niobójcze odmiany rzodkwi 
oleistej pomagają redukować 
nicienie burakowe (Hetero-
dera schachtii) i Trichodo-
rus. Multiodporna rzodkiew 
oleista, oprócz odporności na 
nicienie burakowe, wykazu-
je też odporność na nicienie 
guzowatości (Meloidogyne). 
Kolejną zaletą tych trzech 
odmian rzodkwi oleistej jest 
to, że mają one różne okresy 
wegetacji, przez co wabienie 
nicieni będzie odbywało się 
w możliwie długim czasie. 
Kolejny komponent mieszan-
ki – owies szorstki – redukuje 
dodatkowo nicienie korze-
niowe (Pratylenchus). Wyka 
i koniczyna aleksandryjska 
wiążą azot i poprawiają 
sprawność gleby na skutek 
zacieniania.

Nicienie należą do najgroź-
niejszych patogenów ogra-
niczających plon w uprawie 
ziemniaków i buraków.  Od-
porne międzyplony należą do 
najbardziej skutecznych sposo-
bów ich kontroli. Stosowanie 
odpowiednio skomponowa-
nych mieszanek specjalnie 
do produkcji roślin okopo-
wych jest więc wskazane. 
Należy przy tym pamiętać, 
że stosowanie międzyplonów 
to nie tylko skuteczna wal-
ka z chorobami, ale przede 
wszystkim wzbogacenie gleby 
w substancje organiczne i mi-
kroorganizmy, czyli dbanie 
o podstawowy warsztat pracy 
każdego rolnika.

Anna Rogowska

Coraz częściej w płodozmianach roślin okopowych pojawiają się międzyplony.

R E K L A M A
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Użyźniacze glebowe 

Żadna dziedzina gospo-
darki nie ma tak wielkiego 
wpływu na nasze życie jak 
rolnictwo. A z czego „czer-
pie” rolnictwo? – z ziemi, 
która jest największą „or-
ganiczną fabryką”. Jej wła-
ściwa kondycja determinuje 
odpowiedni poziom wydaj-
ności produkcji oraz eko-
nomiczny sukces każdego 
gospodarstwa.

Niestety w większości go-
spodarstw dominuje dok-
tryna „mało włożyć – dużo 
zyskać”. W dłuższej perspek-
tywie czasowej spowoduje to 
ograniczenie żyzności, uro-
dzajności oraz aktywności 
biologicznej gleby.

Przywracanie glebie bio-
logicznej równowagi (która 
skutkuje zwiększeniem jej 
żyzności i urodzajności), 
poprzez wspomaganie czy 
wręcz stymulowanie natu-
ralnych procesów w niej 
zachodzących, to w efekcie 
końcowym zdrowy i jako-
ściowo dobry plon. Czy taki 
proces jest możliwy? Na całe 

szczęście wiedza jaką już po-
siadamy pozwala w rzeczy-
wisty sposób wpływać na 
poprawę stanu gleby, równo-
ważąc (a w niektórych przy-
padkach wręcz niwelować) 
niekorzystny wpływ nowo-
czesnych systemów uprawy, 
nawożenia mineralnego czy 
środków ochrony roślin.

W  ostatnich latach na 
rynku pojawiły się nowe 
i udoskonalone produkty 
do stosowania doglebowego, 
które pod względem funk-
cji i uzyskiwanego efektu 
można ogólnie podzielić 
na: użyźniacze, polepsza-
cze oraz stymulatory. Cho-
ciaż podział ten jest bardzo 
względny, gdyż produkty 
określane mianem użyźnia-
czy mogą wykazywać działa-
nie stymulujące i stymulatory 
użyźniające.

Użyźniacze glebowe 
są to środki zawierają-
ce w swoim składzie, np. 
węgiel organiczny, kwasy 
humusowe, aminokwasy, 
makro i mikroelementy 

czy mikroorganizmy. Wy-
korzystuje się je głównie 
do podnoszenia żyzności 
i urodzajności gleby. Za-
warte w nich kwasy humu-
sowe, aminokwasy, azot czy 
mikroorganizmy inicjują 
i przyspieszają procesy mi-
neralizacji resztek pożniw-
nych, np. słomy. Użyźniona 
w ten sposób gleba stymuluje 
wzrost i rozwój systemu ko-
rzeniowego roślin uprawnych 
i umożliwia im swobodne 
wykorzystanie składników 
mineralnych z form, które 
wcześniej były niedostęp-
ne. Przykładowe środki 

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG – PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Czy użyźniacze glebowe to przyszłość współczesnego 
rolnictwa?

Mikroelementy to ważna sprawa

Jakie zalecenia odnośnie mikro-
elementowych nawozów dolistnych 
mają specjaliści z firmy ADOB? Roz-
mowa z Krzysztofem Zdrojewskim.

Mówimy o nowych technolo-
giach, ale wielu rolników wciąż nie 
zna naszych starych i sprawdzonych 
rozwiązań. Sztandarowym, znanym 
od 27 lat nawozem dolistnym jest 
Basfoliar, najpopularniejszy produkt 
w kraju. 3 lata temu wzbogacony on 
został o tensydy, czyli substancje 
poprawiające fizykę cieczy – przede 
wszystkim zmniejszające napięcie 
powierzchniowe, co powoduje lep-
sze pokrycie liścia. Dzięki temu mi-
kroelementy są znacznie szybciej 
dostępne do rośliny. Jest to konkret-
na różnica, bo czas wchłaniania 
i transportu w roślinie zmniejsza 
się z kilkunastu do kilku godzin.

Przy okazji zmniejszenie napię-
cia powierzchniowego zapobiega 

zmywaniu nawozu z liści przez 
deszcz.

Zgadza się. Dzięki temu kropla 
staje się filmem nalistnym, który 
opiera się działaniu lekkiego desz-
czu i silniejszego wiatru. Krople nie 
łączą się, nie spływają do krawędzi 
ani w okolice nerwu liściowego, nie 
są też strącane poprzez ocieranie 
się liści. Technologia 2.0, zastoso-
wana w Basfoliarze właśnie, powo-
duje równomierne pokrycie liścia 
rośliny. To jednak nie jedyny na-
wóz dolistny, który warto używać. 
Produkujemy również pojedyncze 
mikroelementy jako chelaty IDHA, 
a wspomnieć warto, że jest to jedyny 
zarejestrowany w UE tensyd bio-
degradowalny – jego czas rozkładu 
w glebie wynosi około 30 dni. Dobrą 
receptą jest łączenie tych nawozów, 
a więc wzbogacanie Basfoliarów 
pojedyńczymi nawozami mikro-
elementowymi. Co ważne, można 
je ze sobą mieszać w dowolnej kon-
figuracji. Mikroelementy w postaci 
chelatów to zdecydowanie lepsze 
rozwiązanie w stosunku do form 
siarczanowych czy tlenkowych, 
które są przeżytkiem.

O jakich mikroelementach na-
leży pamiętać?

W rzepaku najważniejszy jest 
bor. Mangan, molibden a zwłasz-
cza miedź są bardzo ważne w zbo-
żach. Ten rok był trudny, jeśli 
chodzi o przebieg pogody: wcze-
sna i chłodna jesień, a następnie 
wczesna, długa, ale zimna wiosna. 
Dlatego potrzebne było podawanie 
dolistne makroelementów z naszej 
linii ProFit zarówno na jesieni jak 
i wiosną. Są to nawozy zawierające 
dużo fosforu i potasu. Oczywiście 
nawozy dolistne traktować nale-
ży nie jak zastępstwo nawożenia 
doglebowego, ale jak kroplówkę, 
która ma zapobiegać niedoborom 
w momentach stresowych.

Można by nawozy doglebowe 
zastąpić dolistnymi?

To nie jest naturalne. Roślina 
stworzona jest tak, że duże dawki 
składników pokarmowych wchłania 
poprzez system korzeniowy i tak 
powinno pozostać. Natomiast nie-
korzystne warunki, chłody, nie-
dostatecznie rozwinięty system 
korzeniowy, powodują, że aplika-
cja dolistna N, P i K daje bardzo 

korzystne efekty w postaci łagod-
nego przejścia przez trudny okres.

Wielu rolników wciąż nie uży-
wa żadnych nawozów dolistnych.

W przypadku nowoczesnego 
rolnictwa, moim zdaniem, nie da 
się gospodarować bez nawożenia 
dolistnego. Nowoczesne odmiany 
z dopracowaną genetyką, rzepa-
ki plonujące na poziomie 5 t/ha 

i zboża - 8-12 t/ha, aż się proszą, 
aby wykorzystać ich potencjał. 
Takich wyników nie osiągniemy 
ignorując istnienie nawozów do-
listnych. Druga sprawa, że jeśli 
dbamy o glebę, czyli utrzymujemy 
uregulowane pH, to wchłanianie 
mikroelementów z gleby jest mocno 
ograniczone, a z pomocą przyjść 
może tylko nawóz dolistny. My, 

jako producent, dbamy o to, aby 
nawozy te były nowoczesne: płyn-
ne w technologii 2.0, z tensydami, 
a mikrogranulowane – jako chelaty 
biodegradowalne IDHA. Gospo-
darując nowocześnie i mając na 
celu wysoki i dobry jakościowo 
plon, skazani jesteśmy na nawo-
żenie dolistne.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Nowe badania, nowe odkrycia, nowe produkty.

RSM - nawóz XXI wieku w autoryzowanych 
bazach Ampol-Merol Sp. z o.o.

Jesień to optymalny okres 
na zaopatrzenie się w nawóz 
płynny RSM®. Rośliny inten-
sywnie pobierają go przez sys-
tem korzeniowy, dzięki temu, 
że szybko wnika do gleby.

Stosuje się go pogłównie 
wczesną wiosną na ruszenie 
wegetacji - jako pierwszą daw-
kę startową oraz w terminie 
przedsiewnym pod formy jare.

Dostępny w ofercie produk-
towej Ampol-Merol nawóz 
RSM® zawiera wzmocnioną 

dawkę azotu, RSM®S natomiast 
siarczan amonu. Sprawdzona 
formulacja 3 rodzajów azotu 
ma odżywcze i wzmacniające 
działanie na roślinę.

Nawóz sprzedawany jest lu-
zem (odbiór cysterną), w po-
jemnikach 1000 l DPPL oraz 
poprzez bezpośrednie tanko-
wanie do opryskiwaczy.

Zapraszamy do naszych 
autoryzowanych Baz RSM 
znajdujących się w trzech 
województwach:

zachodniopomorskie - Bia-
łogard (ul. Połczyńska Boczna 
1, tel. +48 94 312 62 48)

kujawsko-pomorskie - 
Wałycz (ul. Pszenna 1, tel. 
56 699-25-80)

wielkopolskie - Szczytniki 
Czerniejewskie (62-250 Czer-
niejewo, tel. 61 427 41 37)

To najlepszy moment na za-
kup nawozów w korzystnych 
cenach.

Źródło: Ampol-Merol

c.d. na str. 13



13październik 2017r. | Raport Rolny U R O D Z A J

dostępne na rynku to: THE 
TOTALHUMUS, UGmax, 
Rosahumus, Humus Acti-
ve, AgroSłoma, AminoVin-
-Ścierń czy PreBioHumus.

Polepszacze glebowe są to 
przede wszystkim produkty 
wytworzone na bazie mate-
rii pochodzenia zwierzęcego 
stosowane do utrzymywania 
lub poprawienia odżywienia 
roślin oraz właściwości fi-
zycznych i chemicznych czy 
aktywności biologicznej gle-
by. Mogą zawierać obornik, 
niezmineralizowane guano, 
treść przewodu pokarmowe-
go, kompost i pozostałości 
fermentacyjne czy mączkę 
mięsno-kostną. Przykładowe 
produkty dostępne na rynku 
to: MMK, Krowieniec, czy 
HumiStar.

Stymulatory gleby oraz 
wzrostu roślin są to prepara-
ty, które aktywizują procesy 
biologiczne gleby oraz sty-
mulują wzrost roślin upraw-
nych. Poprzez zwiększenie 
aktywności mikrobiologicz-
nej gleby prowadzą do po-
prawy aktywności przemian 
substancji organicznej gleby. 
Przykładowe preparaty do-
stępne na rynku to: Protect 
Bacter, EM FarmaPlus czy 
PRP Sol.

Wydaje się, że tzw. 

użyźniacze glebowe to 
przyszłość nowoczesnego 
rolnictwa, gdyż praktyczne 
wykorzystanie alternatyw-
nych metod wspomagających 
przywracanie żyzności i rów-
nowagi biologicznej środo-
wisku glebowemu, wskazuje 
na fakt, że tego typu produk-
ty są już nie tylko rzeczy-
wistością ale w niedalekiej 
przyszłości będą stanowiły 
podstawę nowoczesnego rol-
nictwa, przyjaznego nie tylko 
człowiekowi ale również całej 
agrofitocenozie.

Przytoczone przykłady 
produktów wykazujących 
działanie użyźniające, sty-
mulujące czy polepszające 
jakość środowiska glebo-
wego, sugerują pozytywną 
odpowiedz na pytanie: Czy 
tzw. użyźniacze glebowe to 
przyszłość nowoczesnego rol-
nictwa? Zdaniem znawców 
tematu w ciągu najbliższych 
kilku lat produkty te staną 
się coraz to istotniejszym ele-
mentem proekologicznych 
środków, wykorzystywa-
nych w gospodarstwach 
rolnych. Pocieszający jest 
również fakt, że środki te 
będą stanowiły istotne źró-
dło nie tylko w rolnictwie 
ekologicznym ale również, 
a może przede wszystkim 
w rolnictwie integrowanym.

R E K L A M A

Projekt BIOSTRATEG
Problem powstawania 

odporności na herbicydy 
to zagadnienie, które firma 
Syngenta bada od wielu lat. 
Od teraz dzięki projektowi 
BIOSTRATEG walka z tym 
groźnym zjawiskiem staje się 
łatwiejsza. Głównym celem 
jest zapewnienie zrównoważo-
nego rozwoju agroekosystemu 
poprzez opracowanie strategii 
przeciwdziałania uodparnia-
niu się chwastów na herbicydy.

Zyskujemy szansę na lepsze 
rozpoznanie wśród rolników, 
wzrost publikacji naukowych 
na ten temat, adekwatną legisla-
cje, a także szeroko pojęte do-
radztwo. Projekt BIOSTRATEG 
ma na celu również określić 
poziom strat powodowanych 
przez intensyfikację rozprze-
strzeniania się odporności, 
jego bieżący i przyszły wpływ 
na gospodarkę. Ekonomiczny 
aspekt postępującej odporności 
w naszym kraju nie jest jeszcze 
do końca oszacowany.

BIOSTRATEG jest pierw-
szym tego typu projektem 

w Polsce, zrzeszającym niemal 
wszystkie jednostki naukowe 
zajmujące się edukacją rolniczą 
oraz przedstawicieli przemysłu 
chemicznego. Obejmuje dzia-
łaniem całość terytorium Pol-
ski i uwzględniającym przede 
wszystkim wspólny interes 
wszystkich stron: rolnictwa, 
przemysłu oraz świata nauki.

Faza początkowa projektu 
zakłada pozyskanie szczegó-
łowej wiedzy, gdzie odporność 
zaczyna się ujawniać, gdzie już 
występuje, a także jakie sub-
stancje czy mechanizmy dzia-
łania są zagrożone. W tym celu 
potrzeba zebrać jak największą 
ilość prób nasion z zagrożo-
nych terenów i je przebadać.

W prszyszłości projekt ma 
zapewnić możliwość stałego 

monitoringu problemu po-
przez specjalnie do tego celu 
utworzone laboratorium przy 
Instytucie Ochrony Roślin 
w Poznaniu. Powstanie także 
projekt zmian legislacyjnych 
mających na celu wprowadze-
nie oznaczeń opakowań (ko-
lory) oraz zmian w etykietach 
rejestracyjnych – wszystko po 
to, aby informować rolników 
o potencjalnym ryzyku po-
wstawania odporności przy 
wielokrotnym kolejnym stoso-
waniu substancji o tym samym 
mechanizmie działania.

W ramach projektu bada-
nia nad odpornością będą 
prowadzone dla 4 gatunków 
chwastów: miotła zbożowa, 
wyczyniec polny, chaber bła-
watek i mak polny (foto).

Biostrateg to projekt współ-
finansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 
Szacowana wartość projektu 
to ponad 11,6 mln PLN.

Skład konsorcjum Biostra-
teg: Instytut Ochrony Roślin 
w Poznaniu; Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwi-
nowie; Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach; Politechnika 
Poznańska; Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie; Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie; 
Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu; Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocła-
wiu; Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie; Uniwersytet 
Technologiczno-Przyrodni-
czy w Bydgoszczy; Zachod-
niopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie; 
BASF Polska Sp. z o.o.; Bayer 
Sp. z o.o.; Syngenta Polska 
Sp. z o.o.

Źródło: Symgenta
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Syngenta walczy z odpornością chwastów na herbicydy.
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Gama Chwastoxów

W samym sercu Żuław 
Ciech-Sarzyna zorganizowała 
spotkania polowe. Szczególnie 
przyglądaliśmy się środkom 
do stosowania w zbożach. Na 
ich temat rozmawiamy z Bar-
toszem Waniorkiem.

Nie wystarczą dobre gle-
by, aby wyrosła nam ładna 
pszenica. Piękną plantację 
warunkują dobre środki 
ochrony roślin.

W każdej uprawie zabie-
gi ochrony są newralgiczne 
i istotne dla jej powodzenia 
i wykorzystania potencjału 

plonotwórczego rośliny. 
Ochrona herbicydowa jest bar-
dzo ważnym ich elementem.

Na tym polu, na którym sto-
imy, prowadzona jest bardzo 
intensywna produkcja, więc 
walka z chwastami musiała być 
rozłożona na 2 etapy: jesien-
ny – preparatem Opal 500SC 
w dawce 2l/ha oraz wiosenny 
– gdzie w zależności od presji 
chwastów chcieliśmy dobrać 
optymalne rozwiązanie. Zasto-
sowaliśmy Chwastox Complex 
260 EW 2 l/ha. Skuteczność 
chwastobójcza okazała się 

bardzo dobra, a 100% chwa-
stów zostało zwalczonych.

Chwastox, to nie jeden her-
bicyd, ale cała seria.

Produktem najprostszym 
jest Chwastox Extra zawie-
rający MCPA, kolejnym jest 
Chwastox Turbo, który zawiera 
również dikambę, następnie 
Chwastox Trio mający do-
datkowo jeszcze mekoprop 
a ostatnim Chwastox Complex 
zawierający MCPA, chlopyra-
lid i fluoksypyr. Na naszych 
poletkach pokazywaliśmy te 
herbicydy, przeznaczone do 
zwalczania dwuliściennych 
oraz partnerów do zwalczania 
jednoliściennych, czyli chloro-
toluron i sulfosulfuron w daw-
kach dobieranych w zależności 
od presji chwastów. Podkreślę, 
że nie dodawaliśmy żadnego 
adiuwantu zewnętrznego.

Czyli jakiś adiuwant już 
jest dodany do preparatu?

W Chwastoxie Complex jest 
już wbudowany w formula-
cję adiuwant, więc nie ma po-
trzeby stosować zewnętrznych 

adiuwantów. Z tego powo-
du jest on bardzo wygodny 
w stosowaniu.

Jak widać po tabliczkach, 
na poszczególnych poletkach 
aplikowano różne dawki 
Chwastoxu.

Dobieraliśmy dawkę do 
fazy rozwojowej i ilości 
chwastów. Jest to klucz do 
doboru preparatu i dawki. 
Na to zachwaszczenie, które 
tutaj było, dawka 1 litra była 
wystarczająca.

A jaka jest maksymal-
na dawka?

Rejestracyjnie to 3 litry na 
hektar.

Ale jeśli nałożą na siebie 
dwa przejazdy opryskiwacza, 
to w sumie wyjdzie 6 litrów. 
Pszenica to zniesie?

Zniesie. Jak wykazały prze-
prowadzone eksperymenty, nie 
było objawów fitotoksyczności 
w takich przypadkach. Nie ma 
więc żadnego niebezpieczeń-
stwa dla rośliny chronionej.

Alicja Szczypta

Herbicydy z tradycjami

Powschodowe zwalczanie chwastów 
w zbożach ozimych

Najwcześniej po wschodach 
zbóż, tj. od fazy szpilkowania 
(BBCH 10) w celu komplekso-
wego zwalczania miotły zbożo-
wej i chwastów dwuliściennych 
można stosować beflubutamid 
(BeFlex 500 SC), prosulfokarb (np. 
Boxer 800 EC) oraz mieszaniny: 
chlorotoluron + diflufenikan (np. 
Dyplomata 600 SC), diflufenikan 
+ flufenacet (np. Expert 600 SC, 
Komandos 560 SC), diflufeni-
kan + izoproturon (Legato Plus 
600 SC), flufenacet + diflufenikan  
(Battle Delta 600 SC), pendimeta-
lina + diflufenikan (np. Cayman 
Pro 440 SC) oraz pendimetalina + 
pikolinafen (Picona) wykazująca 
średnią skuteczność w odniesieniu 
do miotły zbożowej. Do eliminacji 
tylko gatunków dwuliściennych 
można użyć  diflufenikanu (Del-
fin 500 SC).

Herbicydy zarejestrowa-
ne do użycia od fazy 1 liścia 
(BBCH 11) rośliny uprawnej 
(pod warunkiem stosowania 

w maksymalnych zalecanych 
dawkach) zwalczają zarówno 
miotłę zbożową jak i chwasty 
dwuliścienne. W obrębie tej grupy 
znajdują się preparaty jednoskład-
nikowe zawierające chlorosulfu-
ron  (np. Glean 75 WG, Arubis 
50 SG), flupyrsulfuron metylowy 
(Lexus 50 WG) oraz izoproturon 
(Izoproturon 500 SC), a także 
pendimetalina (np. Jet-Pendy 
330 EC), którą należy stosować 
wyłącznie w mieszaninie zbior-
nikowej ze środkiem Protugan 
500 SC. Wśród herbicydów 
wieloskładnikowych mamy do 
dyspozycji mieszaniny diflufe-
nikanu z chlorosulfuronem (np. 
DuPont Glean Strong 54 WG), 
diflufenikanu z florasulamem i pe-
noksulamem (np. Viper), metry-
buzyny z flufenacetem (Expert 
Met 56 WG) oraz pendimetali-
ny z izoproturonem (Maraton 
375 SC).

Po osiągnięciu przez zbo-
ża ozime fazy 2 liści (BBCH 

12) do jednoczesnego zwalcza-
nia chwastów jednoliściennych 
i niektórych dwuliściennych 
można zastosować mieszaninę 
pinoksadenu z florasulamem (np. 
Axial Komplett). Miotłę zbożową 
wraz z gatunkami dwuliścienny-
mi można też usunąć opryskując 
uprawy chlorotoluronem (Tolu-
rex 500 SC) lub mieszaninami: 
diflufenikan + chlorotoluron + 
pendimetalina (Trinity 590 SC) 
lub izoproturon + beflubutamid 
(Herbaflex 585 SC). Do eliminacji 
głównie gatunków dwuliścien-
nych, a wykazujących średnią 
skuteczność w zwalczaniu miotły 
zbożowej mamy do dyspozycji 
preparaty zawierające chlorosul-
furon (np. Sulfen 75 WG), diflufe-
nikan z izoproturonem (Blutron 
300 SC), oraz użyty w maksy-
malnej dawce diflufenikan (np. 
Flufenik 500 SC), natomiast same 
chwasty dwuliścienne zwalcza-
ne są przez tribenuron metylowy 
(Tribe 75 WG).

Od fazy 3 liści (BBCH 13) ga-
tunki jednoliścienne tj. miotłę 
zbożową i wyczyńca polnego, 
można zwalczać aplikując pi-
noksaden (np. Axial 100 EC + 
adiuwant Adigor 440 EC). Chwa-
sty te można usunąć komplek-
sowo wraz z dwuliściennymi 
przy użyciu chlorotoluronu 
(np. Lentipur Flo 500 SC) lub 
mieszaniny diflufenikanu z me-
zosulfuronem metylowym i jo-
dosulfuronem metylosodowym 
(Alister Grande 190 OD). Do sto-
sowania w zbożach ozimych, po 
osiągnięciu tej fazy rozwojowej, 
w celu eliminacji miotły zbożo-
wej i chwastów dwuliściennych, 
zarejestrowane są także herbicy-
dy zawierające izoproturon (np. 
Protugan 500 SC), jodosulfuron 
metylosodowy (Huzar 05 WG) 
oraz mieszaninę diflufenikanu 
z chlorotoluronem (Legato Pro 
420 SC). Do eliminacji tylko ga-
tunków dwuliściennych można 
stosować  tribenuron metylowy 

(np. Helmstar 75 WG).
Środki stosowane po osiągnię-

ciu fazy 4 liści zbóż ozimych 
(BBCH 14) to zwalczające ga-
tunki dwuliścienne 2,4-D (Pielik 
85 SP) oraz zwalczający dodat-
kowo w średnim stopniu miotłę 
zbożową (przy zastosowaniu mak-
symalnej zalecanej dawki) diflu-
fenikan (np. Adiunkt 500 SC).

Wiele z zarejestrowanych her-
bicydów pomimo takiego samego 
składu (substancji czynnych), róż-
ni się w zakresie terminu wykona-
nia zabiegów, możliwości użycia 
w poszczególnych roślinach czy 

maksymalną dawką stosowania, 
co może mieć wpływ na skutecz-
ność zwalczania poszczególnych 
chwastów. Różnice te, wynikające 
z różnej rejestracji podobnych 
preparatów przez poszczegól-
nych producentów, mogą nieco 
dezorientować potencjalnych 
użytkowników, dlatego niezwy-
kle istotne jest aby wnikliwie 
zapoznać się z etykietą środka 
przed wyborem i zastosowaniem 
w uprawie.

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG-PIB,

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Z zarejestrowanych 81 preparatów, wszystkie z możliwością stosowania w pszenicy, 55 w pszenżycie, 43 w życie i 38 w jęczmieniu.

Jesienne herbicydy 
zbożowe

 Firma INNVIGO oferuje 
zestaw składający się z dwóch 
herbicydów: Arubis 50 SG i Ad-
iunkt 500 SC. 

Zwalczanie chwastów już na 
wczesnym etapie sprawia, że 
nie konkurują one ze zbożem 
o wodę, składniki pokarmowe 
czy światło. Zboża na etapie 
wczesnego wzrostu efektywnie 
wykorzystują potencjał działa-
jących doglebowo substancji 
aktywnych zawartych w je-
siennych herbicydach. Jedno-
cześnie chwasty są o tej porze 
roku w najwrażliwszych na her-
bicydy fazach rozwojowych, 
co sprawia, że efekty zastoso-
wania tych środków są lepsze. 
Nie bez znaczenia jest fakt, że 
rolnicy mają więcej czasu na za-
planowanie i przeprowadzenie 
zabiegu, a warunki pogodowe 
są znacznie bardziej sprzyjają-
ce niż wiosną. Co więcej, taka 
ochrona sprawia, że kondycja 
zbóż przed zimą będzie dużo 
lepsza.

Oba środki,  Arubis 50 SG 
i Adiunkt 500 SC, mają działanie 
doglebowe i nalistne. Z punktu 
widzenia rolników to bardzo 
korzystne rozwiązanie do zwal-
czania chwastów jedno- i dwu-
liściennych w ich wczesnych 
fazach rozwojowych. Arubis 
(chlorosulfuron) można stoso-
wać na miotłę zbożową i chwasty 
dwuliścienne. Główne zadanie 
Adiunkta (diflufenikan) to wspo-
maganie likwidacji chwastów 
jednoliściennych, kontrola 
fiołków polnych i wzmocnie-
nie działania chlorosulfuronu 

zawartego w Arubisie. Oby-
dwa preparaty z tego pakietu 
mogą być stosowane również 
jako komponenty innych roz-
wiązań. Zestaw ten może także 
stanowić fundament bardziej 
rozbudowanych mieszanin – 
w zależności od potrzeb, czyli 
potencjalnego zachwaszczenia 
konkretnego pola.

Ważne, żeby przeprowadze-
nie takiego zabiegu nastąpiło 
możliwie wcześnie, jak na to 
pozwala etykieta, również ze 
względu na odpowiednie wa-
runki pogodowe do działania 
obydwu preparatów. Andrzej 
Brachaczek, Dyrektor ds. badań 
i rozwoju w firmie INNVIGO 
wyjaśnił: – Jesienna, wczesna 
ochrona przed chwastami jest za-
wsze lepsza i tańsza. Arubis i Ad-
iunkt pozwalają długo utrzymać 
pole w czystości. To rozwiązanie 
jest skuteczniejsze niż gdyby rol-
nik stosował te preparaty solo. 
Działanie niektórych nalistnych 
środków kończy się na zwalcza-
niu tych chwastów, które miały 
fizyczny kontakt z preparatem. 
W przypadku Arubisu i Adiunk-
ta pobieranie przez korzenie, 
liścienie i stożki wzrostu to roz-
wiązanie, które działa długo. 
W ten sposób kontrolujemy nie 
tylko zachwaszczanie pierwotne, 
ale także zachwaszczanie wtórne 
– przyszłe. Aktywność Adiunk-
ta obejmuje skuteczność wobec 
chwastów, np. fiołka polnego, 
do samej wiosny.

Źródło: INNVIGO_ RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos
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R E K L A M A

Silosy i magazyny do 
przechowywania ziarna

Operacje wstępne, do któ-
rych zalicza się czyszczenie 
i suszenie ziarna mają na celu 
ich dalszą ochronę i przygoto-
wanie do długoterminowego 
leżakowania.

Problemy ze szkodnikami 
przechowalniczymi często za-
czynają się już na początku 
drogi ziarna w magazynie, od 
wystąpienia takich zanieczysz-
czeń jak: pył, piasek, kawał-
ki słomy, uszkodzone ziarno  
i nasiona chwastów. Gromadzą 
się one z reguły na obudowach 
przenośników ślimakowych, 
kubełkowych, dnie kosza zasy-
powego. Aby utrzymać jakość 
przechowywanego ziarna na-
leży wszelkie zanieczyszczenia 
bezwzględnie usunąć. W przy-
padku przenośników ślimako-
wych wykorzystywanych do 
wyładunku ziarna z silosów 
może być to trudne do wy-
konania z przyczyn technicz-
nych. W tym wypadku dwu -, 
trzykrotne  opróżnienie silo-
su poprzednio załadowanego 
pewną ilością ziarna, pomoże 
nam w częściowym usunięciu 
niektórych zanieczyszczeń. Za-
legające ziarno oraz inne zanie-
czyszczenia drobne z wnętrza 
silosów usuwamy zamiatając 
lub odkurzając, jak też dodat-
kowo szczotkując ściany silosu 
w kierunku podłogi.

Nie tylko silos musi być 
utrzymany w czystości - jego 
wyposażenie również. Nieusu-
nięte szkodniki przechowal-
nicze z poprzedniego sezonu 
w sposób bezpośredni łatwo 
mogą zostać przeniesione na 
nowo składowany materiał. 
Każdy sprzęt techniczny wy-
korzystywany do zbioru, trans-
portu czy innych czynności 
wykonywanych w magazynie 
powinien być pozbawiony resz-
tek starego ziarna. Nawet małe 
ilości porażonego szkodnikami 
czy spleśniałego ziarna pozo-
stawione w używanym sprzę-
cie będą powodem problemów 
jakościowych ziarna w nowo 
załadowanym silosie.

Magazyn ziarna
Postęp technologiczny 

w projektowaniu i produk-
cji silosów zapewnia bardzo 

dobrą ich jakość, bezpieczeń-
stwo konstrukcyjne oraz trwa-
łość. Początkowe konstrukcje 
silosów metalowych cechowała 
ograniczona pojemność, która 
była niższa niż w przypadku 
silosów betonowych. Dzisiejsze 
konstrukcje, typoszeregi silo-
sów zapewniają przechowy-
wanie surowców w ilościach 
od 5 do nawet 15000 ton. 
To powoduje, że producenci 
silosów są w stanie zaspokoić 
różnorodne potrzeby ewen-
tualnych nabywców co do 
ich pojemności. Pod wzglę-
dem konstrukcyjnym silosy 
spełniają ciężkie wymagania 
względem wytrzymałości me-
chanicznej jak również jako-
ściowej poprzez stosowanie 
m. in. blach ocynkowanych 
czy powlekanych odpornych 
na korozję. Krajowe silosy sto-
sowane są do magazynowa-
nia przede wszystkim ziarna 
zbóż i nasion rzepaku. Przepisy 
dotyczące budowy płyty pod 
silos zbożowy określa Prawo 
budowlane.

Silosy z dnem płaskim
Obecnie najczęściej in-

stalowane są silosy z dnem 
płaskim wyposażone w me-
chaniczne urządzenia do roz-
ładunku. Z zasady posiadają 
one podłogę szczelinową lub 
sitową. Metalowe silosy bu-
dowane są w oparciu o bla-
chę gładką jak też i falistą. 
Ogólna zasada mówi, że bla-
cha falista stosowana jest do 
konstrukcji silosów o dużych 
pojemnościach ponad 1000 – 
1500 ton. Blacha gładka (tań-
sza w produkcji) zapewnia 
właściwą wytrzymałość 
konstrukcji dla mniejszych 
pojemności silosów. Oprócz 
płaszcza zbudowanego z ar-
kuszy blach, silos wyposaża 
się w dodatkowe wymagane 
elementy konstrukcyjne. Za-
licza się do nich: dach wraz 
z wywietrznikami, klapy re-
wizyjne, wyładowcze, dra-
biny, pomosty, systemem 
podłogi sitowej (w przypad-
ku silosów płaskodennych), 
systemu kominków przewie-
trzających i inne. Sposób za-
sypu w przypadku silosów 

odbywa się od góry natomiast 
wyładunek w zależności od 
rozwiązań samej konstruk-
cji i pojemności silosów za 

pośrednictwem: przenośni-
ków wybierakowych, obie-
gowych, podpodłogowych, 
ślimaków wygarniających czy 

zasuw wysypowych. O sposo-
bie wyładunku decyduje kon-
strukcja dna silosu tzn. czy 
jest ono płaskie czy lejowe. 
Zastosowanie dna płaskie-
go z jednej strony umożliwia 
projektowanie konstrukcji 
o większej pojemności, ale 
taka budowa dna stanowi 
utrudnienie w przypadku 
opróżniania silosu. Do cał-
kowitego wyładunku su-
rowca w takim wypadku 
należy stosować przenośni-
ki ślimakowe, które pracują 
w układzie przenośnika obie-
gowego (poruszającego się po 
powierzchni sita) oraz prze-
nośnika podpodłogowego, 

który transportuje dalej 
surowiec poza obrys silosu. 
Grawitacyjny wyładunek 
surowca, w przypadku silo-
sów o dnie lejowym, odby-
wa się po otwarciu zasuwy, 
dodatkowo, aby zapewnić 
równomierny wysyp i prze-
ciwdziałać ewentualnemu 
zawieszaniu się surowca 
w silosie stosowane są wy-
garniacze centralne ślimako-
we. Silosy posadowione są na 
betonowych płytach lub spe-
cjalnych fundamentach, któ-
re zapewniają stabilność całej 
konstrukcji, ale także mogą 
stanowić elementy systemu 
wyładunku i przewietrzania.

Celem rolnika jest przechowanie zdrowego, czystego 
i suchego materiału.

c.d. na str. 16.
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Silosy z dnem 
lejowym

Silosy lejowe w odróżnie-
niu od płaskodennych cechu-
je łatwość opróżniania i duża 
wydajność wyładowcza. Tego 
typu konstrukcje z powodów 
wytrzymałościowych oferowa-
ne są w mniejszych pojemno-
ściach. Pierwsze konstrukcje 
tego typu silosów były po-
zbawione systemu przewie-
trzania. Obecnie producenci 
oferują już i do tych rozwią-
zań systemy przewietrzające 
(wentylatory - zintegrowane 
z silosem jak również mobil-
ne). Dodatkowym ciekawym 
rozwiązaniem zastosowanym 
w niektórych silosach lejowych 
jest zastosowanie podwójnego 
płaszcza, który stwarza dodat-
kową izolację termiczną, co wg 

producenta zapobiega skrapla-
niu się pary wodnej wewnątrz 
silosu. Wymogi wytrzymało-
ściowe stawiane tym rozwią-
zaniom powodują, że w sposób 
szczególny należy zadbać o ich 
montaż. To sprawia, że produ-
cenci silosów podnoszą cenę 
za tę usługę w porównaniu do 
cen montażu konstrukcji pła-
skodennych o porównywalnej 
pojemności. Zaostrzone wy-
magania konstrukcyjne odno-
śnie wytrzymałości i użytych 
materiałów podnosi cenę tych 
silosów, która średnio jest 2 - 
krotnie wyższa w stosunku do 
analogicznych pojemności silo-
sów płaskodennych.

Magazyny podłogowe
Magazyny podłogowe są 

w wielu przypadkach opty-
malnym sposobem rozwiązania 

problemu suszenia, przechowy-
wania i wietrzenia plonów ze 
względu na konkurencyjną cenę 
instalacji i łatwość przystoso-
wania do różnorodnych warun-
ków. Suszenie i magazynowanie 
odbywa się w jednym maga-
zynie, dzięki czemu transport 
zostaje zredukowany do mini-
mum. Jednocześnie w okresach, 
kiedy nie używa się suszarni 
można wykorzystać budynek 
do innych celów. W niektórych 
przypadkach istnieje możliwość 
wykorzystania już istniejących 
budynków do założenia maga-
zynów podłogowych. Zakła-
da się, że magazyn podłogowy 
może pomieścić około 0,70 t 
zboża na m3. Ograniczeniem 
jest wysokość warstwy ziarna. 
Przy wysokości 3m uzyskuje 
się 2 tony na m2. W celu za-
pewnienia pewnej elastyczno-
ści magazynowej dobrze jest 

zbudować magazyn o wydaj-
ności od 10 do 20% większy 
niż to wynika z dokładnych 
obliczeń. Dodatkowa wydaj-
ność ma szczególne znaczenie 
w przypadku wyższych plo-
nów lub działalności usługo-
wej. Grubość warstwy należy 
dopasować do rodzaju plonów 
i zawartości wody (wilgotno-
ści ziarna). W celu zapewnie-
nia równomiernego dopływu 
powietrza należy zadbać, aby 
grubość warstwy była w każ-
dym miejscu jednakowa. Bardzo 
ważne jest zapewnienie dobrych 
możliwości dojazdu do magazy-
nu. Zarówno podczas żniw, jak 
i później trzeba zadbać o moż-
liwość swobodnego poruszania 
się i manewrowania dużych po-
jazdów, bez ryzyka uszkodzenia 
budynków i magazynu. Płaska, 
betonowa podłoga magazynu 
nadaje się doskonale do suszarni 

podłogowych z półokrągłymi 
kanałami bocznymi. Należy się 
również upewnić, że podłoga 
wytrzyma obciążenie silosów 
i samochodów dostawczych. 
Rozwiązanie z kanałami bocz-
nymi osadzonymi w podłodze 
wymaga zawsze położenia 
nowej podłogi w magazynie. 
W niektórych przypadkach 
można wykorzystać ściany 
boczne istniejących budynków 
jako ściany silosów. Wymaga 
to jednak wzmocnienia kon-
strukcji tych ścian (parcie masy 
ziarna na ścianę magazynu). 
W tym przypadku wymagane 
jest doradztwo konstrukto-
ra. Często stosowanym roz-
wiązaniem jest umieszczenie 
urządzeń transportowych 
w konstrukcji dachu. Również 
w tym przypadku potrzebna 
jest opinia konstruktorów na 
temat wytrzymałości dachu.

Podsumowanie
Zwiększona wydajność zbio-

ru, zwiększenie średniej wielko-
ści gospodarstw rolnych, duża 
specjalizacja produkcyjna oraz 
wyższe plonowanie sprawiły, że 
czas uzyskania po zbiorze dobrej 
właściwości przechowalniczej 
zebranego surowca jest decydu-
jącym czynnikiem wpływającym 
na efekt końcowy jego konser-
wacji. Działania w tym zakresie 
idą dwukierunkowo w szybkie, 
kontrolowane obniżenie wil-
gotności surowca rolniczego 
do poziomu wilgotności prze-
chowalniczej oraz drugi ważny 
etap, bezpieczne, kontrolowane 
przechowywanie w silosach lub 
magazynach płaskich.

Dr inż. Lesław Janowicz
Wydział Inżynierii Produkcji 

SGGW w Warszawie
Ekspert Polskiego Związku 

Producentów Roślin Zbożowych

Rzepak to nie tylko olej
Przerób nasion rzepaku 

w I połowie 2017 roku w tłocz-
niach zrzeszonych w Polskim 
Stowarzyszeniu Producentów 
Oleju na poziomie 1,14 mln 
ton znalazł swoje odbicie nie 
tylko w produkcji samego ole-
ju, ale umożliwił podaż ryn-
kową przez członków PSPO 
ponad 650 tys. ton cennych 
wysokobiałkowych kompo-
nentów paszowych w postaci 
640 tys. ton poekstrakcyjnej 
śruty rzepakowej oraz 12 tys. 
ton makuchu. Liczby te po-
kazują, że rzepak to nie tylko 
surowiec dostarczający najlep-
szy pod względem cech proz-
drowotnych olej roślinny, ale 
stanowi jednocześnie cenne 
źródło białka paszowego, które 
w większości wciąż pozysku-
jemy z importu.

„Jako Polskie Stowarzysze-
nie Producentów Oleju wciąż 
podkreślamy kwestię uprawy 
rzepaku i istotę krajowego prze-
mysłu tłuszczowego nie tylko 
w dostarczaniu konsumentom 
oleju, ale również w kontekście 
możliwości znacznego oparcia 
produkcji zwierzęcej w Polsce 
na lokalnie wytwarzanej śru-
cie rzepakowej. Zdajemy sobie 
sprawę z pewnych ograniczeń 
związanych pełną konwersją 
żywienia zwierząt gospodar-
skich na pasze rzepakowe, ale 
te wciąż duże, niewykorzystane 
rezerwy, które wynikają wprost 
z obecnej struktury hodowla-
nej w Polsce dają możliwości 
zagospodarowania znacznie 
większej ilości śruty rzepako-
wej, podkreślmy nie modyfiko-
wanej genetycznie, w stosunku 
do obecnego ich zużycia kra-
jowego. Szczególnie widocz-
ny potencjał dostrzegamy 
w produkcji mlecznej, bydła 

mięsnego, ale i trzodzie chlew-
nej. Można więc powiedzieć, 
że nie musimy więc wywarzać 
otwartych już drzwi” - powie-
dział Piotr Szysz, Przewodni-
czący Zespołu roboczego ds. 
śruty i makuchu PSPO.

„W niedawno przyjętej ofi-
cjalnie przez kilkanaście kra-
jów członkowskich UE, w tym 
Polskę, wspólnej deklaracji 
dotyczącej rozwoju upraw 
soi w Europie mowa jest jed-
nocześnie wprost o potrzebie 
wsparcia bardziej efektywne-
go wykorzystania innych eu-
ropejskich surowców białka 
paszowego, wśród których na 
pierwszym miejscu wymienia 
się właśnie rzepak. To nie przy-
padek, zważywszy na już teraz 
dostępne ilości śruty rzepako-
wej. Korzystając z najlepszych 
pod tym względem przykładów 
z innych krajów, jak choćby 
Niemcy, gdzie rok 2017 jest już 
kolejnym jeśli chodzi o budo-
wanie wręcz przewagi wyko-
rzystania śruty rzepakowej nad 
sojową, Polska może i powinna 
podjąć intensywne działania 
w tym kierunku. To szczegól-
nie ważne w obecnym stanie 
rozwoju uprawy soi w Europie 
i strukturze jej dostaw rynko-
wych opartej niemal w całości 
na imporcie. Liczymy, że z ta-
kimi właśnie rekomendacjami 
dla Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi wyjdzie powołany 
przez niego już jakiś czas temu 

specjalny Zespół ds. alterna-
tywnych źródeł białka, w któ-
rego pracach PSPO aktywnie 
uczestniczy” – skomentował 
Mariusz Szeliga, Prezes PSPO.

„Produkcja śruty rzepako-
wej to dominująca pod wzglę-
dem wolumenowym cześć 
przetwórstwa nasion rzepa-
ku w Polsce, co naturalnie 
wynika z właściwości i cech 
biologicznych tego surow-
ca. Dlatego jako organizacja 
branżowa czujemy się wręcz 
w obowiązku, aby przedsta-
wiać jak najszerzej i w jak 
najbardziej rzetelny sposób 
informacje dotyczące możli-
wości jej stosowania, co ma 
rzecz jasna pomóc w jej po-
pularyzacji wśród krajowych 
hodowców. Miło mi w tym 
kontekście poinformować, że 
w ostatnim czasie uruchomili-
śmy całkowicie nową odsłonę 
witryny internetowej www.
paszerzepakowe.pl. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do jej odwie-
dzania, wierzę, że będzie ona 
dla Państwa cennym źródłem 
przydatnych informacji i po-
rad na temat śruty rzepakowej, 
która nie tylko jest bezpieczna 
i ekonomicznie efektywna, ale 
cechuje się znacznie większą 
niż importowane surowce dozą 
bezpieczeństwa dostaw” –po-
wiedział Adam Stępień, Dy-
rektor Generalny PSPO.

Źródło: PSPO

Jak rozwinąć 
gospodarstwo rolne?

Duże maszyny rolnicze, 
worki z paszą i nawozami oraz 
cenne plony – każdy rolnik 
wie, że ich przechowywanie 
wymaga specjalnej uwagi. 
Warto postawić na profesjo-
nalne przestrzenie magazyno-
we. Idealnym rozwiązaniem 
pozwalającym uniknąć dużych 
kosztów budowy i długiego 
czasu oczekiwania są hale 
namiotowe, które świetnie 
spełniają swoje zadanie, z po-
wodzeniem zastępując budynki 
murowane.

Rolnicy posiadający coraz 
większe grunty pod uprawę 
potrzebują nowych, lepszych 
maszyn i odpowiednio przy-
stosowanej przestrzeni do 
przechowywania sprzętów i sa-
mych plonów. Liczba hektarów 
ziemi powinna być ponadto 
ściśle zależna od niezbędnej 

powierzchni magazynowej, 
która umożliwi przechowy-
wanie zbiorów w optymalnych 
warunkach.

Gospodarstwa rolne w ra-
mach swojej działalności pro-
wadzą również między innymi 
chów bydła, trzody chlewnej, 
drobiu czy owiec. Ich chów 
wymaga specjalnych warun-
ków i stworzenia wewnątrz 
budynku odpowiedniego mi-
kroklimatu. – Dzięki możli-
wości bardzo precyzyjnego 
określenia wymiarów kon-
strukcji, kształtu dachu, 
a przede wszystkim dzięki 
szerokiemu wachlarzowi opcji 
dodatkowych, w które może 
być wyposażona hala, jak na 
przykład izolacja termicz-
na, oświetlenie, ogrzewanie, 
klimatyzacja i wiele innych 
– możliwe jest dopasowanie ich 

do rodzaju chowanych w nich 
zwierząt. Tak, jak w budyn-
kach murowanych, można 
w nich stworzyć specjalny mi-
kroklimat i utrzymywać stałą 
temperaturę, nawet w okresie 
zimy i niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych. Dodat-
kowo, są niezwykle elastyczne 
i z łatwością dopasowuje się je 
do aktualnych potrzeb. Można 
je rozbudowywać, dzielić a na-
wet przenosić w inne miejsca 
– dodaje Łukasz Krzymieniec-
ki, specjalista ds. sprzedaży 
w firmie Protan Elmark.

Częstym powodem wstrzy-
mywania rozwoju przedsię-
biorstwa rolnego poprzez jego 
rozbudowę, jest brak środków. 
Jedną z alternatyw budynków 
murowanych mogą być hale 
namiotowe, których koszty są 
zauważalnie niższe. – Z każ-
dym klientem pracujemy indy-
widualnie, tworząc dla niego 
taką halę namiotową, która bę-
dzie odpowiadała potrzebom 
jego i jego przedsiębiorstwa. 
Warto również zaznaczyć, że 
wybudowanie hali namiotowej 
można w wielu przypadkach 
sfinansować poprzez leasing, 
co stanowi dodatkową zachętę 
dla właścicieli gospodarstw.[…] 
– radzi Łukasz Krzymieniecki.

Więcej informacji na stronie 
www.protan-elmark.com.pl/
hale-magazynowe.

Źródło: Sfera PR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Dzisiejszy wizerunek rolnika różni się znacznie od 
tego sprzed kilkunastu lat.

c.d. ze str. 15.
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Sprzątamy Świat

Polskie Stowarzyszenie Ochrony 
Roślin partnerem akcji „Sprzątanie 
świata – Polska 2017”

Właściwe postępowanie z odpa-
dami jest niezwykle istotne zarówno 
dla środowiska, jak i gospodarki. 
Paradoksalnie, śmieci mogą być 
cennymi surowcami – jeśli tylko 
zostaną wrzucone do odpowied-
nich pojemników. Dlatego ważne 
jest, by prawidłowo je segregować 
i umożliwić ich recykling. 

Wzorem do naśladowania, jeśli 
chodzi o odpowiedzialne postępo-
wanie pustymi opakowaniami po 
ośrodkach ochrony roślin, mogą 
być rolnicy. Z naszych badań wy-
nika, że ponad 70% z nich wie jak 
postępować i oddaje opakowania 
do sklepów. To efekt wieloletniej 
edukacji, którą prowadzimy już od 
13 lat pod hasłem Liczy się każde 
opakowanie. Teraz chcielibyśmy do-
trzeć z naszym przekazem do szerszej 
grupy odbiorców – do właścicieli 
ogrodów, działkowców czy miłośni-
ków balkonowych roślin. Wierzymy, 
że wspólnie z Fundacją Nasza Ziemia 
możemy zrobić więcej. – powiedziała 

Aleksandra Mrowiec z Polskiego 
Stowarzyszenia Ochrony Roślin. 

Aby ułatwić segregowanie śmie-
ci, PSOR przygotował specjalną 
infografikę [http://systempsor.pl/
wp-content/uploads/2017/09/Info-
grafika-ODPADY.pdf], która pod-
powiada, jakie odpady wymagają 
specjalnego traktowania.

Jedną z największych przeszkód 
do właściwego postępowania z od-
padami jest u wielu Polaków brak 
wiedzy lub pewności jak segrego-
wać odpady. Często zastanawiamy 
się do jakiego pojemnika wrzucić 
dany przedmiot. Ta infografika 
to bardzo potrzebna „ściągaw-
ka”, która rozwiewa wątpliwości. 
– podkreślił Sławomir Brzózek, 
Prezes Zarządu Fundacji Nasza 
Ziemia.

W ramach akcji Sprzątanie Świa-
ta – Polska 2017, której partnerem 
jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony 
Roślin, odbywa się wiele lokalnych 
akcji i inicjatyw. Szczegółowe infor-
macje: http://www.naszaziemia.pl/
files/informacja-prasowa-sprzata-
nie-wiata-po.pdf 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony 
Roślin w 2004 roku zainicjowało 
utworzenie ogólnopolskiego syste-
mu zbiórki opakowań po środkach 
ochrony roślin – Systemu PSOR. 
System ten stał się modelowym 
rozwiązaniem dla użytkowników 
środków ochrony roślin. Rolnik 
podczas przygotowań do zabiegu 
ochrony roślin trzykrotnie płucze 
opróżnione opakowanie a następ-
nie oddaje je do sklepu. Nie ponosi 
żadnych kosztów. Sklep przyjmuje 
opakowania, a Operator Systemu od-
biera je i zagospodarowuje. Zebrane 
odpady są poddawane recyklingowi 
i procesowi odzysku energetycznego 
w spalarniach i współspalarniach. 
W ten sposób System PSOR imple-
mentuje przepisy prawne, które zo-
bowiązują użytkowników środków 
ochrony roślin do zwracania opako-
wań, sprzedawców do ich przyjmo-
wania, a producentów i importerów 
do zorganizowania systemu zbiórki 
i zagospodarowania opakowań.

Źródło: PSOR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Opakowania po środkach ochrony roślin 
oddajemy do sklepów!

KONTENER CZARNY:

ODPADY MIESZANE
KONTENER SPECJALNY:

PUNKTY ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO  I ELEKTRONICZNEGO

STŁUCZONE
SZKLANKI

ZABRUDZONY PAPIER 
NP. PO MAŚLE

LUSTRATAPETA

TŁUSTY
KARTONY PO PIZZY

POJEMNIKI 
POD CIŚNIENIEM

APTEKA
PRZETERMINOWANE

 LEKI

TELEWIZOR

ŚWIETLÓWKI

ŻARÓWKI

SKLEP

KONTENER ŻÓŁTY:

METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE

OPAKOWANIA PO 
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN, 

TRZYKROTNIE WYPŁUKANE, 
ODDAJEMY DO MIEJSCA, 

W KTÓRYM ZOSTAŁY 
ZAKUPIONE.

SPRAWDŹ ETYKIETĘ:

NIE WIESZ, GDZIE WYRZUCIĆ? 
SPRAWDŹ, JAK SEGREGOWAĆ!

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

BUTELKI PO NAPOJACHBUTELKI PO OLEJU
SPOŻYWCZYM

TUBKI PO PAŚCIE 
DO ZĘBÓW

PUSZKI PO
KONSERWACH

KARTONY PO
PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI

(NP. PO MLEKU)

PUSZKI PO NAPOJACH

MEBLE

Sprzątanie świata – Polska 2017

#śmiecitosurowce

PSOR i KRUS razem

Uroczysta gala wręczenia 
nagród odbyła się podczas 
AGROSHOW w Bednarach. 
Nagrodę specjalną w posta-
ci vouchera na pobyt w SPA 
otrzymali Państwo Agnieszka 
i Leszek Pietrzakowie. W ich 
gospodarstwie znajdującym 
się w Franopolu w woj. łódz-
kim przykłada się szczególną 

uwagę do odpowiedzialnego 
i bezpiecznego stosowania 
środków ochrony roślin.

Dla nas bezpieczeństwo 
uprawy i produkcji rolnej 
jest bardzo ważne. Dzięki 
temu mamy smaczne i zdro-
we owoce, dobrą reputację 
wśród odbiorców oraz dba-
my o środowisko naturalne 

i bioróżnorodność. Zanim się 
obejrzę gospodarstwo przejmą 
moi synowie – chciałbym, żeby 
oni przejęli ode mnie gospo-
darstwo w dobrej kondycji, 
zarówno tej ekonomicznej jak 
i środowiskowej. To w naszym 
wspólnym interesie! – powie-
dział Leszek Pietrzak.

Ponadto, każde z szesnastu 

gospodarstw indywidulanych 
biorących udział w etapie 
ogólnokrajowym otrzymało 
nowoczesne kombinezony 
ochronne. O nowoczesne, wy-
godne kombinezony ochronne 
została również uzupełnio-
na baza szkoleniowa Biura 
Prewencji KRUS. KRUS od 
2009 roku jest patronem kam-
panii PSOR „Nie tylko plony 
potrzebują ochrony”, promu-
jącej najnowsze rozwiązania 
i najlepsze praktyki dotyczące 
bezpiecznego i odpowiedzial-
nego stosowania tych środków.

Długofalowym celem współ-
pracy KRUS i PSOR jest zmiana 
oblicza polskiego rolnictwa 
oraz zmiana jego postrzegania. 
Polscy rolnicy coraz częściej 
zdają sobie sprawę z tego, że 
bezpieczeństwo pracy zależy 
przede wszystkim od postawy 
człowieka, jego chęci i zaanga-
żowania, a także świadomo-
ści zagrożeń. KRUS od ponad 
20 lat popularyzuje wiedzę, 

której stosowanie w prakty-
ce pozwala zminimalizować 
ryzyko wystąpienia wypad-
ków, również tych związanych 
z niewłaściwym stosowaniem 
substancji chemicznych w rol-
nictwie.[…] - powiedział Ce-
zary Nobis, dyrektor Biura 
Prewencji KRUS.

Rolnicy mają pełen dostęp 
do bazy wiedzy na temat środ-
ków ochrony roślin. I to od 
rolnika zależy, czy podczas sa-
mego zabiegu i prowadzonej 
przez niego działalności będzie 
stosował się do zaleceń pro-
ducenta oraz obowiązujących 
przepisów. Niemniej branża 
środków ochrony roślin przy-
wiązuje bardzo dużą wagę do 
tego, w jaki sposób stosowane 
są oferowane przez nią pro-
dukty. Dlatego poprzez liczne 
szkolenia, publikacje i materia-
ły informacyjne szerzy wiedzę 
na temat odpowiedzialnego 
stosowania środków ochro-
ny roślin.

Producenci środków ochro-
ny roślin dokładają wszelkich 
starań, aby dostarczać rolni-
kom specjalistycznej wiedzy 
pozwalającej na odpowiedzial-
ne korzystanie z oferowanych 
produktów. Co więcej, nie 
skupiamy się jedynie na udo-
skonalaniu produktów. Stale 
pracujemy nad innowacjami, 
które zwiększą bezpieczeństwo 
stosowania preparatów – po-
wiedział Marcin Mucha, dy-
rektor PSOR.

Stosowanie środków ochro-
ny roślin, oprócz wiedzy i do-
świadczenia, wymaga użycia 
skalibrowanego sprzętu i cer-
tyfikowanej odzieży ochron-
nej. Najnowsze rozwiązania 
i najlepsze praktyki dotyczące 
stosowania środków ochrony 
roślin na stronie internetowej 
www.bezpiecznie.org

Źródło: Solski 
Communications Sp. z o.o.

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny nagrodziło finalistów konkursu 
KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolnie.
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Ważne wiadomości od owadów

Zdarza się, że owady zauważają 
coś, czego my jeszcze mimo całej 
wiedzy i technologii nie dostrzega-
my. Czego można dowiedzieć się, 
obserwując te zwierzęta? Okazuje 
się, że mają one do przekazania nam 
wiele istotnych informacji takich jak 
np.: kierunek zmian klimatycznych 
czy lokalnie występujące zagrożenia 
dla środowiska naturalnego.

Ciepło, cieplej, gorąco…
Niezaprzeczalnym dowodem na 

to, że klimat w Polsce się ociepla, są 
owady. Gatunki lubiące niższe tem-
peratury opuszczają nasz kraj, a na 
ich miejsce przybywają te bardziej 

ciepłolubne. Coraz rzadsze stają się 
gatunki północne takie jak np. kornik 
listwiaczek Chołodowskiego. Ten 
licznie występujący w Skandynawii 
chrząszcz jeszcze do niedawna miał 
swoje enklawy w Puszczy Białowie-
skiej. Od kilkudziesięciu lat jednak 
nikt go tam nie zaobserwował. 
Coraz częściej możemy za to spo-
tkać gatunki z południa, których 
centrum występowania jest obszar 
śródziemnomorski – dobrze czuje się 
u nas paź żeglarz i modliszka, która 
kiedyś występowała tylko w Kotli-
nie Sandomierskiej, a obecnie spo-
tykana jest prawie w całym kraju. 

Prawdopodobnie wędrowała jako 
pasażer na gapę – nie ma zwyczaju 
migrować na tak duże odległości. 
To, że modliszek w Polsce jest coraz 
więcej, świadczy o tym, że znalazły 
tu wystarczająco dobre warunki do 
życia i rozmnażania.

O ociepleniu klimatu informu-
je nas nie tylko obecność lub brak 
pewnych gatunków owadów, lecz 
także liczebność ich populacji. Takim 
wskaźnikiem jest wzmożona obec-
ność kornika drukarza w Puszczy 
Białowieskiej. Atakuje on przede 
wszystkim tamtejsze świerki, które 
z roku na rok są coraz słabsze. Dla-
czego? „W naszym kraju klimat dla 
świerka jest coraz mniej sprzyjający. 
Dla tych drzew jest ostatnio za ciepło 
i za sucho. Spowodowało to masowe 
ataki kornika drukarza, który korzy-
sta z obfitości pożywienia i masowo 
się rozmnaża. Można powiedzieć, że 
słabe drzewa w jakiś sposób zawiada-
miają owady o swojej złej kondycji, 
zachęcając je do konsumpcji. Dzię-
ki temu szybciej zamierają i robią 
miejsce dla młodego pokolenia. To 
przykład zdrowego funkcjonowania 
lasów pierwotnych, bardzo wyraź-
nie widocznego obecnie w Puszczy 

Białowieskiej. Miejsce świerków zaj-
mują gatunki bardziej ciepłolubne, 
lepiej dostosowane do obecnych wa-
runków klimatycznych, np. grab. 
W ten sposób Puszcza się niejako 
rozbiera, przystosowuje do cieplejsze-
go klimatu. Jeśli w Białowieży można 
spotkać modliszkę, oznacza to, że 
nie ma tu optymalnych warunków 
do życia dla świerków” – mówi dr 
hab. Tomasz Mokrzycki z Wydziału 
Leśnego SGGW.

Owadzie laboratorium
Niezwykła umiejętność owadów 

rozpoznawania chorych i słabych 
drzew jest wykorzystywana do mo-
nitorowania stanu lasu. Gdy jesiony 
zostają zaatakowane przez grzyby 
powodujące zamieranie korzeni, 
można na nich zauważyć wzmożo-
ną aktywność określonych gatunków 
korników: jesionowca pstrego i je-
śniaka czarnego. To sygnał, że coś 
się na tym terenie dzieje. Leśnicy 
mogą podjąć działania zanim cho-
roba drzew jest tak zaawansowana, 
że powoduje ich przewracanie się.

Dobrym wskaźnikiem zmian 
w środowisku są także tzw. owa-
dy koprofagiczne, w tym przede 

wszystkim liczne gatunki chrząsz-
czy. Na podstawie ich obserwacji 
można dowiedzieć się, w jaki sposób 
żywione są zwierzęta hodowlane. 
Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy 
dominował swobodny wypas kóz, 
krów i owiec, na pastwiskach żyły 
bogate zespoły koprofagów. Obecnie 
produkcja zwierzęca prowadzona jest 
głównie w zamkniętych oborach. 
Zanikają pastwiska, a wraz z nimi 
liczne gatunki owadów. Co ciekawe, 
nie przenoszą się one do aktualnych 
miejsc bytowania zwierząt hodow-
lanych. Okazuje się, że odchody 
bydła karmionego naturalnie i tego 
otrzymującego przemysłowe pasze, 
przyciągają różne gatunki koprofa-
gów. Utylizacją odchodów zwierząt 
karmionych naturalnie zajmuje się 
kilkanaście gatunków chrząszczy, 
a karmionych paszą przemysłową – 
tylko jeden (badania Sekcji Entomolo-
gicznej Koła Naukowego Leśników).

Barometr natury
Naukowcy na podstawie obecności 

i liczebności owadów potrafią określić 
naturalną kondycję lasu. „Wykorzy-
stywaliśmy owady do waloryzowania 
odkształceń terenów leśnych. Zrobi-
liśmy badania w Białowieskim Parku 

Narodowym, który jest najlepiej 
zachowanym ekosystemem leśnym 
w Polsce, a możliwe, że nawet w ca-
łej Europie. Zebraliśmy tam pewne 
grupy owadów związanych z roz-
padającym się drewnem i później 
porównywaliśmy je z ekosystema-
mi w innych częściach kraju, m.in. 
w Górach Świętokrzyskich. Na tej 
podstawie mogliśmy określić stopień 
odkształceń lasów w różnych czę-
ściach Polski w odniesieniu do stanu 
obecnego w Puszczy Białowieskiej” 
– mówi dr hab. Tomasz Mokrzycki.

Wykonywanie tego typu badań nie 
jest jednak łatwe. Trzeba mieć świa-
domość, że na świecie opisane są ok. 
3 mln owadów, z czego około 26 tys. 
mieszka w Polsce. Porównywanie 
siedlisk tak ogromnej liczby zwierząt 
obarczone jest dużym ryzykiem błę-
du. Entomolodzy z SGGW pracują 
jednak nad tym, by pozyskiwać od 
owadów jak najwięcej wartościowych 
i sprawdzonych informacji.

Anna Ziółkowska
Konsultacja merytoryczna: 
dr hab. Tomasz Mokrzycki, 
Zakład Entomologii Leśnej, 

Ekologii i Ekoturystyki 
Wydziału Leśnego SGGW

Źródło: SGGW

Owady bardzo szybko przystosowują się do zmian występujących w środowisku.

Z perspektywy dietetyka

Walory smakowe, wysoka 
zawartość białka, bogactwo 
składników mineralnych i wi-
tamin, a także umiarkowana 
zawartość tłuszczu dobrej 
jakości - to najważniejsze za-
lety gęsiny. Do sięgania po 
nią zachęcali organizatorzy 
II Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kulinarnego „Gęsina nie tylko 
na św. Marcina”, który odbył 
się w sierpniu w Pabianicach. 
Dietetyk Katarzyna Szatkow-
ska przybliża cenne informacje 
na temat mięsa z gęsi.

Z myślą o festiwalu die-
tetyk Katarzyna Szatkowska 
przygotowała prezentację 
„Wartość żywieniowa gęsi-
ny”. O czym warto pamiętać 
sięgając po gęsinę? Zapraszamy 
do zapoznania się z zestawem 
cennych informacji na temat 
mięsa z gęsi.

Gęsina w jadłospisie
W mowie potocznej słowo 

„dieta” utożsamiamy z pew-
nymi ograniczeniami, na które 
decydujemy się, by pozbyć się 
zbędnych kilogramów (stąd 

wyrażenia: „przejść na dietę”, 
„dieta cud”, czy „tego nie zjem, 
jestem na diecie”). Tymczasem 
dieta oznacza sposób żywie-
nia, a zbilansowana dieta to 
żywienie dostarczające wszyst-
kich potrzebnych składników 
odżywczych w odpowiednich 
proporcjach i stosownym cza-
sie. - Poprawnie ułożona die-
ta pozwala zachować dobre 
zdrowie i samopoczucie oraz 
zgrabną sylwetkę. Utrata ki-
logramów, czy zachowanie 
szczupłej sylwetki powinny 
być pochodną naszych wy-
borów żywieniowych, a nie 
celem samym w sobie - przypo-
mina Katarzyna Szatkowska, 
dietetyk i specjalista prawa 
żywieniowego z Centrum 
Znakowania Żywności. - Zbi-
lansowana dieta opiera się na 
trzech filarach: różnorodności, 
bilansie energetycznym (indy-
widualnym dla każdej osoby) 
oraz regularności. Kluczem jest 
umiar: błędem jest zupełne 
wyeliminowanie mięsa z diety, 
ale monodieta oparta głównie 

na mięsie także nie jest roz-
sądnym wyborem - dodaje K. 
Szatkowska.

Ile tłuszczu jest w gęsinie?
Mięso to zawiera bardzo 

dużo (aż 23%!) dobrej jakości 
białka (tak cenionego zwłasz-
cza przez sportowców), a także 
cenne witaminy i składniki 
mineralne.

Porównywanie informacji 
o zawartości tłuszczu w do-
wolnym rodzaju mięsa nie 
jest wcale łatwe. Różne ele-
menty mięsa charakteryzuje 
bardzo różna wartość odżyw-
cza, przede wszystkim w za-
kresie zawartości tłuszczu. 
Dla przykładu: porcja szynki 
wieprzowej (100 g) może za-
wierać niecałe 3 g tłuszczu, 
ale taka sama ilość karkówki 
wieprzowej dostarcza ponad 
20 g tego składnika. - Podobnie 
jest z gęsiną: wartość odżyw-
cza poszczególnych elementów 
może dość znacznie się od sie-
bie różnić. Mięso z ud gęsi (bez 
skóry) jest pod względem za-
wartości tłuszczu zbliżone do 

mięsa kaczki (ok. 7%), ale pierś 
jest niemal dwa razy chudsza; 
po obróbce termicznej często 
staje się twarda, co jest cechą 
charakterystyczną dla „chu-
dych” mięs. Przytoczone dane 
pochodzą z baz zagranicznych. 
W Polsce niestety wciąż bra-
kuje sprawdzonych danych 
analitycznych dotyczących 
wartości odżywczych najpo-
pularniejszych elementów gę-
siny - zaznacza K. Szatkowska.

Ze skórą czy bez?
Na to pytanie każdy musi 

sobie odpowiedzieć sam. Ka-
tarzyna Szatkowska przypo-
mina jednak, że 100 g mięsa 
ze skórą zawiera 371 kcal oraz 
ok. 33-34 g tłuszczu. Nato-
miast ta sama porcja mięsa 
bez skóry dostarcza 161 kcal 
i 7 g tłuszczu.

Właściwy sposób przygo-
towania gęsiny

 - Z punktu widzenia die-
tetyka, najkorzystniejszymi 
metodami obróbki gęsiny są 
pieczenie, grillowanie i dusze-
nie. Nie zachęcam natomiast 

do smażenia gęsi w głębokim 
tłuszczu - mówi Katarzyna 
Szatkowska.

Z jabłkiem czy żurawiną?
 - Mięso gęsi najlepiej łączyć 

z kaszami, warzywami i pro-
duktami pełnoziarnistymi. 
Świetnie sprawdzą się również 
lekkie dressingi oraz bakalie 
(do nadziewania) - wylicza K. 
Szatkowska. W kontekście gę-
siny warto także przypomnieć, 
że żelazo (zawarte także w tym 
mięsie) jest lepiej przyswajalne 
„w towarzystwie” produktów 
bogatych w wit. C. - Z tego 
względu zachęcam do po-
sypywania gęsiny np. natką 
pietruszki - poleca dietetyk.

Żurawina to kolejny pro-
dukt często łączony z gęsiną. 
Katarzyna Szatkowska radzi 
jednak, by w tym przypadku 
mieć na uwadze wysoką za-
wartość cukru w suszonych 
owocach.

Źródło: Adventure Media 
Agencja Public Relations

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Co warto wiedzieć o gęsinie.
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Ważne są dobre maszyny, nie 
stereotypy!

Pogląd o rosyjskich pro-
duktach utrwalał się przez 
dziesięciolecia i jak każdy 
stereotyp – oderwał od rze-
czywistości. O to, jakie są dziś 
rosyjskie maszyny pytamy 
Pawła Korbanka, który roz-
począł współpracę z fabryką 
Rostselmash z Rostowa nad 
Donem i sprzedawać będzie 
kombajny tej marki w Polsce.

Ze wstydem muszę przy-
znać, że sam dawniej ulegałem 
temu stereotypowi, ale odkąd 
zacząłem poznawać kombaj-
ny Rostselmasha, a zwłaszcza 
odkąd testowaliśmy je u nas 
w polu podczas żniw, mogę 
stwierdzić, że zaprzeczają one 
negatywnemu stereotypowi. 
Pamiętam moment, gdy nasi 
serwisanci z nimi się zapo-
znawali. Z początku też pod-
chodzili trochę stereotypowo, 
ale w miarę jak je poznawali, 
przygotowywali do pracy i od-
bywali szkolenia, coraz bar-
dziej się dziwili i doceniali te 
maszyny. Nie są to maszyny 
ani ciężkie, ani paliwożerne, 
a równocześnie konstrukcyj-
nie są nowoczesne. Sami na 
polu przekonaliśmy się co do 
ich niskiej konsumpcji pali-
wa, a ze stereotypu pozostała 
tylko solidna konstrukcja i go-
towość do pracy w trudnych 
warunkach.

Gdyby kombajny Rost-
selmasha porównywać do 
innych marek, to jakie pły-
nęłyby wnioski?

Rosyjscy konstruktorzy nie 
odstają od poziomu zachod-
nich, a w niektórych punktach 
bywają nawet lepsi. Patrząc 
przykładowo na sieczkarnię 
do kukurydzy Rostselmasha, 
maszynę z silnikiem Merce-
desa i przystawką Kemper, 
uświadomiłem sobie, że to 

jest po prostu normalny świa-
towy poziom. Jednocześnie 
coś z rosyjskiej duszy w nich 
jest. Wczoraj pojechałem na 
pole z klientami, aby zaprezen-
tować im kombajn zbożowy 
w pracy. Warunki były fatalne: 
z samochodu wyjść nie moż-
na było, w koleinach woda, 
zboże miejscami zalane wodą, 
a kombajny jeżdżą! Rozmawia-
my z klientami kilka godzin, 
a kombajny dalej młócą, żaden 
się nie utopił, ani nie zepsuł. 
Jadąc, myślałem że to będzie 
jedno wielkie niepowodzenie, 
ale na miejscu zdałem sobie 
sprawę, jakie to szczęście, że 
te warunki były tak trudne. 
Bo maszyny sobie poradziły!

Przez ćwierć wieku han-
dlowania maszynami za-
chodnich marek poznał 
pan naszych rolników i wie 
pan czym się oni kierują 
i jak patrzą na maszyny. Co 
pana skłoniło, żeby związać 
się z marką ze wschodu – a za-
razem jedną z największych 
rosyjskich firm?

Nie miałem wyboru. Na sa-
mym początku działalności 
współpracowaliśmy wyłącz-
nie z polskimi producentami. 
Trwało to 2-3 lata. Następnie 
zmiany ustrojowe spowodo-
wały, że polscy producenci 
popadli w ciężki kryzys: jed-
ni zbankrutowali i zniknęli 
z rynku, a inni mieli okres 
zapaści, po którym przycho-
dziła restrukturyzacja, na któ-
rej efekty trzeba było czekać. 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
polscy producenci wówczas, 
(ok. 25-30 lat temu), nie byli 
w stanie dostarczać nowo-
czesnych, ekonomicznych, 
wydajnych maszyn. Dlatego 
rozpoczęliśmy współpracę z za-
chodnimi markami. Było to 

co prawda nieco karkołomne, 
zważywszy różnice cen, ale 
bardzo szybko okazało się, 
że zostaliśmy liderem sprze-
daży. Mnie osobiście najbar-
dziej zdziwiło, że Polska stała 
się największym importerem 
kombajnów Claasa w Euro-
pie. Niestety jednak wielkie 
firmy mają swoją własną wi-
zję obecności na konkretnych 
rynkach. Claas już od dawna 
chciał być obecny na polskim 
rynku samodzielnie, nie przez 
importera. Przestał być lide-
rem na rynku, stracił na tym. 
Zarówno Claas jak i Agco po-
stanowili tworzyć własną sieć, 
po swojemu, narzucać swoje 
wzorce, których my nie akcep-
towaliśmy i które nam wyge-
nerowały w ubiegłym roku 
po raz pierwszy stratę bilan-
sową. Ja stwierdziłem, że nie 
będę kontynuował sposobu 
pracy, który generuje straty, 
a trudność w porozumieniu 
spowodowała, że przyszedł 
czas się rozejść. Wówczas za-
cząłem myśleć, co dalej. Nie 
ma jednak tego złego, co by 
na dobre nie wyszło, bo od-
kryliśmy, że prócz zachodnich 
potentatów istnieją inne firmy 
– równie dobre, ale bardziej 
konkurencyjne.

Czy nie obawia się pan, że 
sytuacja polityczna, która - 
jak wiadomo – miewa wpływ 
na biznes, może zaszkodzić 
współpracy rosyjskiej fabryki 
z polskim importerem?

Oczywiście, takie obawy 
mam, zresztą Rosjanie rów-
nież o tym wiedzą. Dobrym 
prognostykiem są barwy Rost-
selmasha – biało-czerwone, 
o których oni żartują, że od 
zawsze przewidywali współ-
pracę z Polakami. Jednak nie 
jest możliwe, aby firmy funk-
cjonowała bez ryzyka.

A nie boi się pan, że polscy 
rolnicy będą kierowali się ste-
reotypami? Tymi, o których 
rozmawialiśmy na początku.

Wiem, że z początku będzie 
trudno . Będzie to trwało tak 
długo, dopóki polscy rolnicy 
nie poznają faktów. Bo jeśli 
ktoś stanowczo będzie oczeki-
wał dobrego jakościowo, wy-
dajnego sprzętu, dostępnych 
części, dobrego serwisu i ni-
skiej ceny, to tu właśnie je znaj-
dzie. Najlepszym sposobem 
na przełamanie stereotypów 
jest zapoznanie się z faktami.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Nie jest tajemnicą, jak Polacy postrzegają rosyjskie 
maszyny i urządzenia.

R E K L A M A
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Nowa pilarka 
Husqvarna 572XP

Światowa premiera pilar-
ki Husqvarna 572XP odbyła 
w sierpniu w Lucernie. Polska 
oficjalna prezentacja miała 
miejsce podczas Międzynaro-
dowych Targów Leśnych w Ro-
gowie 6 września 2017 roku. 
Nowa pilarka została przete-
stowana w najtrudniejszych 
warunkach na różnych szero-
kościach geograficznych, tak 
aby finalny produkt zapewnił 
użytkownikom: dużą moc, nie-
zawodność, ergonomię i bły-
skawiczne przyspieszenie.

Korzystanie z innowacyj-
nych rozwiązań w firmie 
Husqvarna idzie w parze z tra-
dycją, dlatego będzie produ-
kowana bez zmian w Szwecji, 

w której to w 1959 roku roz-
poczęła się historia pilarek 
tej marki. „Jesteśmy dumni 
z naszego nowego produktu. 
Już tej jesieni zostanie wpro-
wadzany na kilka rynków Eu-
ropy – w tym do Polski. Pilarka 
nowej generacji 572XP to za-
awansowana technologicz-
nie maszyna, która w jeszcze 
lepszy sposób będzie pomagać 
w pracy profesjonalistom” – 
przekazał Maciej Konieczny, 
Dyrektor Sprzedaży Husqvar-
na Poland. Po praktycznych 
testach maszyn,  światowej 
sławy arboryści pokazali 
prawdziwe możliwości pilar-
ki 572XP w pracach na wy-
sokościach” – dodała Marta 

Winiarek-Miętus, Rzecznik Pra-
sowy firmy Husqvarna Poland.

„Od kiedy firma Husqvarna 
rozpoczęła produkcję pilarek, 
skoncentrowaliśmy się na cią-
głym doskonaleniu ich pracy na 
podstawie doświadczeń użyt-
kowników. Jesteśmy przeko-
nani, że nowy model 572XP 
potwierdzi, że Husqvarna jest 
liderem innowacji w świecie 
pilarek, z silnym naciskiem 
na trwałość maszyn” - powie-
dział Pavel Hajman, Prezydent 
Husqvarna Division.

W Polsce Husqvarna 572XP 
będzie dostępna w sprzedaży 
poprzez sieć dilerów już od 
października 2017 roku.

Źródło: Husqvarna
Opracowała: Jolanta 
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Husqvarna zaprezentowała kolejną generację pilarek 
dla profesjonalistów.

Kärcher na IFA 
2017 w Berlinie

Targi szeroko rozumianej 
elektroniki to miejsce, gdzie 
prezentowane są nowości 
i gdzie spotykają się osoby 
z branży. Na tej prestiżowej 
imprezie nie mogło zabrak-
nąć  firmy Kärcher, która ofe-
ruje różnego rodzaju sprzęty 
służące utrzymaniu czystości 
w domu i jego otoczeniu.

Imprezę odwiedziło w su-
mie około 253 tysiące osób. 

400 metrowe stoisko Kärcher 
cieszyło się sporą popularnością 
ze względu na ciekawą aran-
żację, liczne nowości prezen-
towane podczas imprezy oraz 
dodatkowe atrakcje. Prezento-
wano cały przekrój asortymentu 
produktów linii Home & Gar-
den, począwszy od absolutnej 
klasyki i bestsellera firmy Kär-
cher, jaką jest myjka do okien 
WV, która została zaprezen-
towana w wersji limitowanej, 
dostępnej tylko na rynku nie-
mieckim, w kolorze różowym 

(co jest związane z kampanią 
promującą profilaktykę raka 
piersi, w którą zaangażowała się 
firma Kärcher); poprzez nowy 
odkurzacz ręczny VC 5, któ-
ry łączy wysokie parametry 
pracy ze stylowym designem 
i kompaktowymi wymiarami 
oraz mopa elektrycznego FC 
5, który redefiniuje pojęcie my-
cia podłogi, ponieważ w jednym 
przejściu roboczym wstępnie 
usuwa suche zabrudzenia, myje 
i osusza podłogę.  Gratką dla 
wszystkich miłośników czwo-
ronogów oraz entuzjastów ro-
werowych wypraw była z kolei 
myjka terenowa, która pozwala 
w plenerze łatwo i szybko wy-
czyścić rower, ubłocone buty 
czy łapy naszego psiaka.

Podczas wizyty była także 
możliwość wypróbowania 
wszystkich prezentowanych 
urządzeń Kärcher.

Źródło: Kärcher
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Berlińskie targi IFA to jedno z największych na świecie 
wydarzeń w swojej kategorii.

Pług zawsze potrzebny

Trudno sobie wyobrazić 
pracę w polu bez wykorzysty-
wania pługa. Maszyny tego 
rodzaju powinny odznaczać się 
trwałością, stabilnością pracy 
i wydajnością. I takie właśnie 
są pługi wytwarzane przez 
podlaską firmę KOJA, która 
sukcesywnie poszerza swoją 
ofertę asortymentową właśnie 
o ten rodzaj maszyn. Firma 
rozpoczynała swoją działal-
ność od produkcji kabin do 
ciągników rolniczych, a od 
niedawna z hal produkcyjnych 
wyjeżdżają nowoczesne pługi.

- Proponujemy pługi obro-
towe oraz zagonowe. Oferta 
w tym zakresie jest stale po-
szerzana.[…] – mówi Andrzej 
Konopka, szef firmy Koja […].

Pług orny – obrotowy prze-
znaczony jest do wykonywania 

orki zagonowej na polach 
płaskich i o niewielkim na-
chyleniu. Posiada resorowe 
zawieszenie i dzięki temu 
może być stosowany na roż-
nych rodzajach gleb. Maszyna 
jest bardzo prosta w obsłudze. 
Wystarczy naprawdę kilka re-
gulacji i jest gotowa do pracy.

- Klient otrzymuje od nas 
produkt kompletnie zmonto-
wany i gotowy do pracy. Jego 
podstawowym elementem 
jest rama nośna, do której za 
pośrednictwem głowic przy-
mocowane są zespoły robocze 
pługa. Regulację szerokości 
pierwszej skiby wykonuje się 
poprzez przestawienie belki 
zaczepowej za pomocą spe-
cjalnej śruby – mówi Andrzej 
Konopka.

Szerokość bruzdy może być 

regulowana na dwa sposoby: 
płynnie za pomocą systemu 
hydraulicznego lub mecha-
nicznie, używając do tego celu 
specjalnych śrub, w zakresie 
od 30 cm do 50 cm. Rama 
główna wraz z zespołami ro-
boczymi przymocowana jest 
do głowicy z dwustopniowymi 
łożyskami. Nietypowy sposób 
zawieszenia pługa na dwóch 
łożyskach o różnej średnicy 
gwarantuje ponadstandardową 
sztywność konstrukcji i pozy-
tywnie wpływa na trwałość 
maszyny. Jednocześnie prosty 
demontaż belki zaczepowej 
ułatwia podpięcie pługa do 
ciągnika.

W ofercie firmy KOJA 
znajdują się również pługi 
zagonowe. Stabilność pracy 
urządzenia gwarantuje kon-
strukcja ramy o wymiarach 
180 x 120 [mm], która jest 
w stanie przeciwstawić się 
wszelkim obciążeniom wyni-
kającym z różnorodności gleb.

Największą zaletą maszy-
ny jest system zabezpieczenia 
resorowego. To rozwiązanie 
zwiększa efektywność pracy na 
glebach zawierających znaczną 
ilość kamieni.

Źródło: KOJA
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Koja to rodzinna firma, z siedzibą w Stawiskach 
niedaleko Łomży.

Usługi cyfrowe od marki KUHN

Zgodnie z misją Grupy 
KUHN, troska o klienta sta-
nowi jeden z priorytetów dzia-
łalności firmy.

Z myślą o swoich klientach, 
w czerwcu 2017 r. firma KUHN 
uruchomiła nowy portal prze-
znaczony dla właścicieli i użyt-
kowników maszyn KUHN. Polscy 
rolnicy jako pierwsi skorzysta-
ją z tej całkowicie bezpłatnej 
usługi. Wkrótce z portalu będą 
mogli również korzystać rolnicy 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Francji i innych krajach Euro-
py oraz Ameryki Północnej. Do 
końca 2018 roku portal zostanie 
oddany do użytku we wszystkich 
krajach, w których znajdują się 
oddziały handlowe Grupy KUHN.

MyKUHN jest portalem dla 
klienta z dostępem on-line na 
urządzeniach stacjonarnych 
oraz mobilnych z dostępem 
do internetu. Rolnicy oraz inni 

właściciele maszyn KUHN 
mogą za pośrednictwem wi-
tryny korzystać z wielu funkcji 
pomocnych przy użytkowa-
niu maszyn, szczególnie ukie-
runkowanych na wsparcie 
techniczne, dostęp do części 
zamiennych oraz doradztwo.

Portal MyKUHN oferuje 
nowy wymiar wsparcia dla 
klientów przez całą dobę, 7 dni 
w tygodniu, przez cały rok:
• rejestracja floty maszyn 

i szybki dostęp do instrukcji 
obsługi oraz katalogu części 
zamiennych,

• wysyłanie koszyka zamó-
wień na części bezpośrednio 
do działu części zamiennych 
u swojego dealera lub prze-
syłanie zapytań ofertowych 
do kilku dealerów z listy ulu-
bionych, również

• z możliwością podglądu do-
stępności części u dealera,

• stały dostęp do kanału in-
formacyjnego, dostosowy-
wanego do zainteresowań 
użytkownika portalu, gdzie 
systematycznie zamieszcza-
ne są specjalistyczne arty-
kuły dotyczące zarówno 
rozwiązań technicznych jak 
i agrotechniki oraz liczne 
wywiady z rolnikami pracu-
jącymi maszynami KUHN 
na całym świecie.

• uprzywilejowany dostęp do 
informacji o promocjach 
i specjalnych ofertach fi-
nansowania fabrycznego
MyKUHN to świat inno-

wacyjnych usług cyfrowych 
dla wszystkich użytkowników 
marki KUHN!
https://mykuhn.kuhn.com/pl/

Źródło: KUHN
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

MyKUHN to nowy portal dla użytkowników maszyn KUHN
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John Deere i nowe ciągniki 
do serii 6R

Dwa nowe sześciocylin-
drowe modele ciągników 
o najwyższym poziomie 
mocy 230 i 250 KM (97/68/
WE), skonstruowane z myślą 
o potrzebach usługodawców 
i właścicieli upraw.

6230R i 6250R ustanawiają 
nowe standardy transportu, 
wygody operatora i przy-
spieszenia na drodze. Dzięki 
dodatkowej mocy silnika wy-
noszącej 50 KM za pomocą 
inteligentnego zarządzania 
mocą (IPM), flagowy ciągnik 
6250R dostarcza w razie po-
trzeby nawet 300 KM.

Oba nowe ciągniki wypo-
sażone są w silnik PowerTech 
PSS o pojemności 6,8 litrów, 
z dwoma turbosprężarkami 
oraz zaawansowanymi tech-
nologiami filtra cząstek stałych 
(DPF) i selektywnej redukcji 
katalitycznej (SCR), który bły-
skawicznie reaguje na zmiany 
obciążenia, zużywając przy 
tym mniej paliwa i  pełniając 
surowe normy emisji spalin 
Stage IV. Udoskonalona prze-
kładnia AutoPowr zapewnia 
maksymalną wydajność, prze-
kazując 100 procent mocy me-
chanicznej w wielu zakresach 
prędkości jezdnej.

Po osiągnięciu maksymalnej 
prędkości jazdy obroty auto-
matycznie spadają i utrzymy-
wana jest prędkość 40 km/h 
przy 1300 obr./min, co pozwa-
la zmniejszyć zużycie paliwa.

Maszyny te wyposażone są 
również w zupełnie nowy joy-
stick CommandPRO wprowa-
dzający niespotykany dotąd 
poziom ergonomii i wszech-
stronności w ciągnikach John 
Deere. Prędkość maksymalną 

można osiągnąć za jednym 
przesunięciem joysticka, a do 
sterowania podnośnikiem, 
WOM, zaworami SCV, Auto-
Trac i innymi funkcjami służy 
11 programowalnych przyci-
sków. CommandPRO umoż-
liwia sterowanie ciągnikiem 
przy prędkości maksymalnej 
aż po zatrzymanie za pomocą 
prostego przesunięcia joystic-
ka, a funkcja trybu pełzające-
go pozwala na poruszanie się 
z prędkością od 0 do 2 km/h. 
Możliwe jest równoczesne stero-
wanie ciągnikiem przy pomocy 
joysticka i pedałów (gazu oraz 
hamulca). Nie ma potrzeby ko-
rzystania z drugiego joysticka do 
zewnętrznych narzędzi ISOBUS, 
ponieważ operator może ob-
sługiwać jednym równocześnie 
ciągnik oraz narzędzie.

Dzięki układowi hydrau-
licznemu z kompensacją ci-
śnienia i przepływu, ciągniki 
serii 6R zapewniają imponu-
jący przepływ maksymalny 
na poziomie 160 l/min przy 
1500 obr./min. Pozwala to 
oszczędzać paliwo nawet 
w najcięższych warunkach 
pracy układu hydrauliczne-
go. Aż sześć par zaworów SCV 
z indywidualnymi dźwigniami 
zostało umieszczonych w jed-
nym miejscu dla zapewnienia 
łatwego dostępu. Tylny pod-
nośnik posiada teraz udźwig 
10,4 tony, a przedni 5 ton.

Ciągniki 6230R i 6250R ofe-
rują również wysoki poziom 
komfortu pracy dla operato-
ra. Inteligentny układ hydrop-
neumatycznego zawieszenia 
kabiny (HSC Plus) zapewnia 
większy komfort jazdy oraz 
lepszą izolację akustyczną 

i tłumienie drgań. Lepsza 
przyczepność i aż o 10 procent 
wyższe przenoszenie mocy na 
podłoże to efekt zastosowania 
nowego samopoziomującego 
układu zawieszenia przedniej 
osi TLS Plus. Automatycznie 
reguluje on czułość i szybkość 
reakcji, zapewniając synchro-
nizację z układem wykrywania 
obciążenia podnośnika. Dzięki 
temu kompensuje efekt skoku 
mocy w warunkach wymaga-
jących dużego uciągu. Dzięki 
zmiennemu przełożeniu ukła-
du kierowniczego (VRS) kręce-
nie kierownicą wymaga mniej 
obrotów kołem kierownicy 
i użycia znacznie mniej siły.

Z pozostałych opcji wy-
mienić można nowy pakiet 
łączności obejmujący aplika-
cje MyJobsConnect i MyJob-
sManager, które pozwalają 
przesyłać zadania w czasie rze-
czywistym do urządzeń prze-
nośnych operatorów, którzy 
wykonują je na bieżąco. John 
Deere jest też pierwszym pro-
ducentem maszyn rolniczych 
oferującym system nawigacji.

Nowe ciągniki serii 6R cha-
rakteryzują się również łatwą 
dostępnością punktów ser-
wisowych w celach konser-
wacji. Okres wymiany filtra 
oleju silnikowego, filtra paliwa 
i oleju silnikowego w obu mo-
delach wynosi 750 godzin, co 
przyczynia się do ogranicze-
nia kosztów części i serwisu. 
Bezobsługowy filtr cząstek sta-
łych oraz zużycie płynu DEF 
na poziomie zaledwie 2-3% to 
dodatkowe oszczędności.

Źródło: John Deere
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Modele 6230R i 6250R poszerzą serię ciągników John 
Deere 6R w 2017 roku.

R E K L A M A
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Tworzymy urodzaj

Czy picie MLEKA 
jest zdrowe?

Podstawowym warunkiem zdro-
wia człowieka jest odpowiednio zbi-
lansowana dieta. To stara prawda 
głoszona przez ojca medycyny Hi-
pokratesa już w IV w p.n.e , ale nie-
stety współcześnie, często w szumie 
informacyjnym, zatracamy zdro-
worozsądkowe podejście do zasad 
prawidłowego żywienia i zamiast 
kierować się wytycznymi Instytu-
tu Żywności i Żywienia – polskiej 
instytucji naukowej opracowującej 
te zasady, wolimy powierzać nasze 
zdrowie w ręce samozwańczych eks-
pertów żywieniowych i stosować 
nieracjonalne oraz szkodliwe zdro-
wotnie diety wpisujące się w nową 
filozofię – dietyzmu.

O ile osoby dorosłe same będą 
ponosić skutki takich błędnych wy-
borów żywieniowych, to w stosun-
ku do dzieci i młodzieży jesteśmy, 
jako społeczeństwo, zobowiązani 
do rzetelnej edukacji zdrowotnej 
i dlatego polecamy darmowe pro-
gramy edukacyjne takie jak „Mamy 
kota na punkcie mleka”, który jest 
całkowicie bezpłatny dla szkół dzięki 
sfinansowaniu z Funduszu Promo-
cji Mleka.

Zacznijmy od tego, że mleko 
oraz produkty mleczne w swoim 
składzie zawierają pierwiastki tj. 
Zn, Fe, I, Se, Co, Mo, F, Mn, Cu, 
zwane są one pierwiastkami śla-
dowymi, gdyż organizm ludzki 
nie potrzebuje ich w dużej ilości. 
Jednak do naszego organizmu musi 
być dostarczana określona dawka 
tych pierwiastków. Niepokrycie 
zapotrzebowania organizmu na 
mikroelementy powoduje zaburze-
nia funkcjonowania organizmu, 
opóźnienia rozwoju umysłowego 
i fizycznego, co nie jest mile wi-
dziane u każdego z nas.

Przechodząc dalej produkty na-
białowe bogate są w witaminy z gru-
py B, A, D, E i K, które wpływają na 
poprawę odporności, a mianowicie 
budują naturalną odporność nasze-
go organizmu. Ponadto witamina 
A zapewnia dobry wzrok, który jest 
mile widziany u uczniów, jest rów-
nież niezbędna w tworzeniu szkliwa 
nazębnego. Witamina K zaś zapew-
nia prawidłową krzepliwość krwi 
oraz zapobiega krwawieniom we-
wnętrznym. Natomiast witamina 
E ma działanie antyoksydacyjne 
i przeciwdziała starzeniu się skó-
ry. Dodatkowo mleko bogate jest 
w składniki mineralne takie jak: 
wapń, sód, potas, fosfor. Pierwiastki 
te powodują wzrost odporności or-
ganizmu, a tym samym przyczyniają 
się do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu. Co więcej, fosfor 
i wapń odpowiedzialne są za zdrowe 
i mocne kości.

Niezmierne ważne w przypad-
ku nawyków żywieniowych jest 
spożywanie śniadań oraz obec-
ność w diecie ucznia produktów 
o wysokich walorach odżywczych, 
a mleko krowie i jego przetwory 
są najwartościowszymi, najłatwiej 
przyswajalnymi  źródłami wapnia 
i białka. Właściwości odżywcze 
mleka krowiego są niepodważal-
ne. Białka mleka są lekkostrawne 
i zawierają aminokwasy egzogenne, 
których organizm ludzki nie potrafi 
sam wytwarzać.

Co ważne, mleko jest tanim i sze-
roko dostępnym produktem. Szcze-
gólnie zalecane jest w diecie dzieci 
i młodzieży. Mleko jest jednym z naj-
wartościowszych pokarmów, jakie 
ma do dyspozycji człowiek.

Źródło: Polska Izba Mleka
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. 
Po przeczytaniu tego artykułu sam 
zdecydujesz i zaczniesz pić mleko.

FOTOLIA
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Smarujesz 
– oszczędzasz

Nowoczesne środki smarne 
mimo, że stanowią zaledwie 
niewielki procent kosztów 
operacyjnych gospodarstw 
rolnych, mogą znacząco po-
prawić rentowność biznesu.

Od kilkudziesięciu lat Shell 
Lubricants, globalny dostawca 
środków smarnych do maszyn 
rolniczych, ściśle współpracuje 
z klientami z branży rolniczej, 
aby pomóc im zidentyfikować 
możliwości zmniejszenia kosz-
tów utrzymania ruchu, a także 
zwiększenia wydajności pojaz-
dów i maszyn. Coraz ważniej-
szymi aspektami agrobiznesu 
staje się prowadzenie efektyw-
nej gospodarki smarowniczej. 
Poprzez dobór odpowiednich 
środków smarnych, monitoro-
wanie ich kondycji i efektyw-
ne zarządzanie całym cyklem 
użytkowania produktów, go-
spodarstwa rolne mogą nie 
tylko poprawić funkcjono-
wanie oraz wydłużyć żywot-
ność pojazdów i maszyn, ale 
także zmniejszyć zużycie pa-
liwa i emisję zanieczyszczeń. 
Wszystko to przekłada się na 
znacznie ograniczenie kosztów 
operacyjnych prowadzonego 
biznesu. Według ekspertów 
działu olejowego Shell, 2 mi-
liony dolarów oszczędności 
klientów z sektora rolnictwa, 
to jedynie szacowana część 

sumy, która w rzeczywisto-
ści może być nawet 10 razy 
większa.

Aby maszyny rolnicze były 
zawsze w pełni sprawne i nie-
zawodne, nawet w bardzo 
trudnych, często skrajnych 
warunkach. Shell oferuje peł-
ną gamę produktów, w tym 
wielosezonowe oleje silnikowe 
Shell Rimula, wielofunkcyjne 
oleje przekładniowo hydrau-
liczne Shell Spirax S4 TXM 
i Spirax S6 TXME czy smary 
Shell Gadus, m.in. najbardziej 
popularne w branży rolniczej 
Gadus S2 V220AC 2 oraz Ga-
dus S3 V220C 2” – powiedział 
Cezary Wyszecki, ekspert tech-
niczny Shell Polska.

Doświadczenia ekspertów 
z działu olejowego Shell po-
kazały, że wybór odpowied-
nich produktów smarnych 
w połączeniu z wdrożeniem 
skutecznych procedur za-
rządzania nimi pozwalają 
wydłużyć okresy pomiędzy 
wymianami oleju silnikowego 
do 160%( dane z Happy Val-
ley DVR)., ograniczyć zużycie 
oleju hydraulicznego o 25%( 
dane z AGCO DVR) oraz zmi-
nimalizować ryzyko kosztow-
nych awarii.

Źródło: Shell
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Blisko 2 miliony dolarów 
w portfelach rolników

Opryskiwacz samojezdny John Deere

Belka z włókna węglowe-
go, układ cieczy PowrSpray, 
nowa przekładnia QuadCon-
trol czy odbiornik StarFire 
6000 – to tylko kilka nowości 
wprowadzonych w nowych 
maszynach.

Nowy opryskiwacz skie-
rowany jest głównie do du-
żych przedsiębiorstw rolnych 
i odpowiada na coraz większe 
zapotrzebowanie rolników na 
nowoczesne rozwiązania. Mo-
del R4050i charakteryzuje się 
bardzo wysoką wydajnością 
napełnienia i płukania. Czas 
tych operacji został skró-
cony o 50 procent. Nowy 
model będzie dostępny ze 
zbiornikiem o pojemności 
4000 i 5000 litrów.

Nowy opryskiwacz został 
wyposażony w belkę z włók-
na węglowego, co pozwala 
na zwiększenie wydajności 
i prędkości oprysku. Warto 

odnotować, że włókno wę-
glowe jest sześć razy bardziej 
wytrzymałe oraz pięć i pół 
razy lżejsze niż stal. Zastoso-
wana technologia umożliwia 
szybszy oprysk (maksymalnie 
od 24 do 30 km/h) z precy-
zyjniejszym pokryciem. Belka 
z włókna węglowego o dłu-
gości 36 m będzie oferowana 
w wersji podstawowej opry-
skiwacza R4050i. Dzięki więk-
szej wydajności bez uszczerbku 
dla jakości dawkowania lub 
zwiększania ugniatania gle-
by zastosowane rozwiązanie, 
pomaga sprostać wyzwaniom 
związanym z szybkim opry-
skiem. Obecnie szybkość wy-
konania zabiegu ma co raz 
większe znaczeniu ze względu 
na coraz trudniejsze warunki 
pogodowe.

Układ PowrSpray wyposa-
żono w dwie pompy ośrod-
kowe zamiast jednostek 

membranowo-tłokowych. 
Pierwsza pompa odśrodkowa 
napełnia zbiornik z prędkością 
1200 l/min., natomiast druga 
pompa zapewnia 1000 l/min. 
do prowadzenia oprysku i mie-
szania w zbiorku cieczy robo-
czej. Wśród atutów nowego 
rozwiązania wymienić można 
3 elementy. Pierwszym z nich 
jest automatyczne napełnianie 
zbiornika do płukania.

- Operatorzy nie chcą tracić 
dodatkowego czasu na napeł-
nianie zbiornika czystej wody, 
dlatego w nowych maszynach 
zbiornik jest szybko napełnia-
ny przy użyciu wbudowanej 
pompy do napełniania, co 
zapewnia najwyższą wydaj-
ność. Wystarczy, że operator 
wybierze funkcję napełniania 
zbiornika czystej wody na mi-
kro wyświetlaczu – tłumaczy 
Bogdan Kazimierczak z John 
Deere Polska.

Drugim atutem jest nowa 
klawiatura i wspomniany wy-
świetlacz, które znajdują się 
w dolnej części stanowiska na-
pełniania i umożliwiają wyko-
nywanie wszystkich operacji 
związanych z układem cieczy 
roboczej.

Trzeci atut to unikatowy 
proces płukania wstępnego. 
- W momencie, kiedy zbior-
nik jest prawie pusty, nowy 
układ(R-Rinse) wypycha ciecz 
przy użyciu sprężonego po-
wietrza z układu cieczy robo-
czej przez belkę, co powoduje 
zmniejszanie objętości cieczy 

wymagającej rozcieńczenia 
i płukania do absolutnego mi-
nimum – mówi przedstawiciel 
John Deere Polska.

Jedna duża pompa hydrau-
liczna zamiast dwóch, która 
jest podłączana do czterech 
w pełni regulowanych silników 
kół, zamiast jednostek 2-biego-
wych – to najważniejsze zmia-
ny względem starszych modeli, 
jeśli chodzi o przekładnię Qu-
adControl. Do tego posiada 
ona niezależny mechanizm an-
typoślizgowy poszczególnych 
kół oraz układ zapobiegający 
zatrzymaniu silnika, automa-
tycznie zmniejszający prędkość 
jazdy w sytuacjach, w których 
silnik może być przeciążony.

Ostatnia istotna nowość to 
odbiornik StarFire 6000, któ-
ry jest ulepszoną wersją jego 
poprzednika StarFire 3000. - 
Zapewnia on większe korzy-
ści, które są oczekiwane przez 
rolników od rozwiązań rol-
nictwa precyzyjnego. StarFire 
6000 posiada sprawdzony mo-
duł kompensacji terenu(TCM), 
który umożliwia automatyczne 
kompensowanie odchylenia ma-
szyny w osi wzdłużnej, poprzecz-
nej oraz kierunkowej – mówi 
Bogdan Kazimierczak. Większa 
jest również dokładność sygnału 
SF1, a dzięki nowemu sygnałowi 
korekcyjnemu SF3 z „powtarzal-
nością przez cały sezon” moż-
liwie jest nawet czterokrotnie 
szybsze pobieranie sygnału.
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Malinowska-Kłos

Nowy model opryskiwacza samojezdnego R4050i.

Mały, ale wart uwagi

Podczas tegorocznych Żniw 
z John Deerem poświęcono 
sporo uwagi modelowi 5E, 
a Kamil Karkowski, zajmują-
cy się wsparciem technicznym 
sieci dealerskiej, przybliży 
go nam.

Seria 5E rozpoczyna gamę 

ciągników rolniczych marki 
John Deere. Są to ciągniki 
małe, wyposażone w silniki 
trzycylindrowe o pojemności 
2,9 l oraz mocy 60, 68 i 75 KM. 
Silniki te spełniają nową nor-
mę emisji spalin Stage IIIb i to 
jest pierwsza z nowości w tej 

serii. Drugą nowością jest 
zmieniony design: chromo-
wane światła w górnej części 
maski, a także cała maska i ka-
bina przeprojektowane tak, 
że nawiązują one do ciągni-
ków wyższych serii. Dotąd 
w 5E oferowaliśmy przekładnię 
mechaniczną z 9 biegami do 
przodu i 3 do tyłu, zarówno 
całkowicie mechaniczną, jak 
i z rewersem elektrohydraulicz-
nym. W tej chwili - jako no-
wość - oferujemy 24 przełożeń 
do przodu i 12 do tyłu, których 
dodatkowym plusem jest moż-
liwość bezsprzęgłowej zmiany 
kierunku jazdy oraz jeden pół-
bieg zmieniany bezsprzęgłowo 

pod obciążeniem.
Ta klasa mocy będzie 

w małych gospodarstwach 
ciągnikiem głównym, 
a w średnich i większych – 
ciągnikiem pomocniczym?

Dokładnie tak. Podkreślę 
przy okazji, że jest to maszyna 
bardzo kompaktowa, jej roz-
staw osi to 2,05 m, kąt skrę-
tu kół przednich 55 stopni, 
promień skrętu 4,2m, a masa 
- 3,3 t.

Mówiąc o wadze, należało-
by również powiedzieć, jaką 
masą można go obciążyć.

Ciągnik ten ma dopuszczal-
ną masę całkowitą 5100 kg, 
a więc po odjęciu jego masy 

własnej, pozostaje nam 
1800 kg.

A jak z udogodnieniami 
elektronicznymi, systemami 
sterowania maszyną, nawiga-
cją? Czy można to zaimple-
mentować w tym ciągniku?

Pamiętajmy, że mówimy 
o ciągniku, który otwiera gamę 
traktorów John Deere’a i jest to 
niski model. W standardzie więc 
takich rozwiązań nie ma. Jeśli 
jednak pojawi się taka potrze-
ba, to możemy wyposażyć go 
w system Auto Track Universal, 
który umożliwia puszczenie kie-
rownicy i sterowanie jazdą cią-
gnika za pomocą sygnału GPS. 
Seria 5E to prosty, zbudowany 

do mniejszych gospodarstw 
ciągnik, i z reguły takie wypo-
sażenie nie jest potrzebne. Jeśli 
chodzi natomiast o rozwiązania 
poprawiające komfort pracy, jest 
to choćby EQRL. Jak w każdym 
ciągniku mamy mechaniczną 
dźwignię do podnoszenia ma-
szyn na tylnym podnośniku, 
natomiast EQRL to 2 przyci-
ski do szybkiego podnoszenia 
i opuszczania trójpunktowego 
układu zawieszenia. Nowością 
jest również to, że ciągnik serii 
5E ma elektronicznie sterowa-
ny gaz ręczny, a przez to kom-
fort pracy operatora jest dużo 
wyższy.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Ciągnik John Deere 5E to jedna z najmniejszych maszyn tej marki.
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