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40 lat z maszynami 
KRUKOWIAKA 
Szanowny Panie Prezesie,

Z okazji Jubileuszu 40-1ecia istnienia Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolni-
czych KRUK6WIAK, a także otwarcia nowej hali produkcyjnej w Brześciu 
Kujawskim, proszę przyjąć gratulacje oraz słowa uznania za dotychczasową 
działalność  Spółki, będącej jednym z liderów polskiej branży maszyn rol-
niczych. Jubileusz to czas refleksji i wspomnień o wszystkich, których praca 
i zaangażowanie pozwoliły doprowadzić działalność Firmy do najwyższego 
poziomu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Kujawska Fabryka Maszyn 

Rolniczych to Firma, w której kolejne pokolenia kontynuują tradycje rodzinne 
wykorzystując do tego zarówno doświadczenie, jak i nowoczesne technologie. 
Jestem głęboko przekonany, że otwarcie na opinie i sugestie klientów Spółki, 
nowoczesna produkcja z najwyższej jakości materiałów, a także nowe inwe-
stycje pozwolą na zdobycie kolejnych rynków zainteresowanych polskimi 
maszynami rolniczymi. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, pomyślności, a także 
realizacji wszelkich Planów i zamierzeń.

Źródło: Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych KRUK6WIAK

List gratulacyjny od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Od lewej: Seweryn Borkowski, Radosław Borkowski, Janusz Borkowski

„Sprzedam 
gospodarstwo 140 ha 

w 1 kawałku 
z budynkami, Chłopowo 

gm. Myślibórz, 
woj. zachodnio-pomorskie,  

cena 4.725.000zł.  
Tel. 604 147 741”,
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Najnowszy punkt handlowy INTER-VAX 
z chemią do PRODUKCJI ROŚLINNEJ

W lutym tego roku rozpoczął działalność nowy sklep P.W. INTER-VAX  na 
ulicy Dworcowej 25 w Żninie. W odpowiedzi na sugestie klientów firma rozszerzyła 
swój asortyment o środki ochrony roślin uznanych marek takich jak BAYER, 
Syngenta, Adama, BASF, CIECH Sarzyna. Profesjonalną obsługę i doradztwo 
zapewniają doradcy agrotechniczni z wieloletnim doświadczeniem.

W nowym punkcie pracują 4 osoby, które na bieżąco uczestniczą w 
szkoleniach celem poznawania nowości agronomicznych. Ich praca to nie tylko 
sprzedaż ale też kompleksowe doradztwo w uprawach takich jak zboża, rzepak, 
kukurydza czy buraki. Nie ograniczają swojej pracy tylko do miejsca sprzedaży ale 
też wizytują pola klientów celem jeszcze lepszego dopasowania produktów do 
potrzeb rolników.

Sklep oferuje przede wszystkim środki ochrony roślin ale również wysoko 
cenione nawozy dolistne firmy ARKOP, która oferuje szeroką paletę produktów. 
Bardzo duży potencjał punktu drzemie w sprzedaży materiału siewnego nie tylko 
zbóż ale też rzepaku i kukurydzy takich firm jak Pionieer, LG, czy H.R. Smolice. Nie 
bez znaczenia jest również szeroki wybór roślin poplonowych oraz traw 
pastwiskowych i łąkowych marki Rolimpex. Współpraca z wieloma dostawcami 
pozwala przy chwilowym braku danego produktu na sprowadzenie go nawet w ciągu 
jednego dnia.

Jednak to nie cały asortyment nowej fili INTER-VAX, ponieważ dysponuje 
ona ciekawą ofertą ogrodniczą między innymi nawozów, konfekcjowanych środków 
ochrony roślin, opryskiwaczy i narzędzi ogrodniczych. Można tez zaopatrzyć się w 
akcesoria do hodowli królików i drobiu, produkty deratyzacyjne oraz do jazdy 
konnej.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie zapewniając 
profesjonalizm i pełną satysfakcję z zakupów. Zapewniamy rzetelne doradztwo tym 
samym poprawiając ekonomikę gospodarstwa klienta.

Doradcy agrotechniczni INTER-VAX reprezentują też firmę na targach i 
pokazach rolniczych, biorą czynny udział w szkoleniach organizowanych dla 
klientów.

FIRMOWE HITY ROKU 
2018 PRZYZNANE

W grudniowym wyda-
niu Raportu Rolnego już po 
raz dziesiąty przedstawili-
śmy  produkty ubiegające się 
o miano FIRMOWEGO HITU 

ROKU 2018.
Podczas XXIV Między-

narodowych Targów Tech-
niki Rolniczej AGROTECH 
2018 w Kielcach, zostaną 

wręczone wyróżnienia FIR-
MOWT HIT ROKU 2018 Ra-
portu Rolnego, 16 firmom 
startującym w tej rywalizacji 
produktowej.

– Odmiana jęczmienia jarego – RUBASZEK
Hdowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR 
– Odmiana pszenżyta ozimego – MELOMAN
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 

Grupa IHAR
– Odmiana kukurydzy – Opcja (FAO 240) wy-

hodowana w HR Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
OSEVA Polska Sp. Z o.o.
– Odmiana kukurydzy – LG.31.233 (FAO 240)
Limagrain Central Europe S.E. Oddział 

w Polsce
– Nawóz mineralno-organiczny z aktyw-

nym hydratem wapnia – OrCal
Team-Rol
– Odmiana kukurydzy – Casandro (FAO 

240-250)
SAATBAU
– Siatka do pras rolujących – BezaNet
– Sznurek do pras rolniczych
BEZALIN S.A
– Przenośnik ślimakowy – T 461
POM Augustów Sp. z o.o.

– Kosiarka dyskowa tylna – serii XT390
SaMASZ
– Sklep P.W.INTER-VAX przy ulicy Dwor-

cowej 25 w Żninie
P.W.INTER-VAX Żnin S.J.
– Pistolet myjki wysokociśnieniowej
– KARCHER
– Hale namiotowe łukowe
SKAVSKA HALE
– RIDER – HUSQVARNA RC 318T
Husqvarna
– Przyczepa – ATLANT
– Ciągnik – Kirovets
AGROMILKA
– SOUFFLET SEEDS – linia odmian 

kukurydzy:
INSTILLA 230 Z; AVICII 250 Z/260 K; 

PAPOUAZI 260 Z/ 260 K; DATABAZ 260 Z; 
ITEA 270 Z

SOUFFLET
– Odmiana ziemniaka – JUBILAT
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka 

Sp. Z o.o.

Miano FIRMOWY HIT ROKU 
2018 uzyskały następujące produkty:

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO

AGROTECH KIELCE 2018

W DNIACH 16-18 MARCA 2018r.

R E K L A M A

R E K L A M A
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SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE

WIATY I HALE

RABAT 10%
AKCJA RABATOWA DO 30.03.2018r.

NA SILOSY PŁASKODENNE OD 10 DO 2200 TON

ROLNIKU ZAMÓW JUŻ DZIŚ I SKORZYSTAJ

OBSŁUGA KLIENTA I ZAMÓWIENIA

R E K L A M A

Podsumowanie 
POLAGRA-
PREMIERY 

Targi POLAGRA-PREMIE-
RY po raz kolejny były miej-
scem spotkań biznesowych, 
źródłem nowych ofert oraz 
platformą komunikacji i wy-
miany doświadczeń.

Targi POLAGRA-PREMIE-
RY od lat cieszą się zasłużoną 
renomą. Ich rangę dostrzega-
ją ważne w branży rolniczej 
osobistości, które odwiedzi-
ły wydarzenie, biorąc udział 
w uroczystym otwarciu Tar-
gów połączonym z galą wrę-
czenia nagród Złotych Medali 
i nagród Acanthus Aureus.

W 2018 roku POLA-
GRA-PREMIERY zajęła po-
wierzchnię ok. 50.000 mkw. 
Na wydarzeniu obecni byli 
branżowi liderzy, polscy 
oraz zagraniczni producenci, 
a także nowi dostawcy. Bar-
dzo dobrze zaprezentowały 
się polskie firmy, które dość 
mocno zaakcentowały swoją 
obecność na Targach POLA-
GRA-PREMIERY. Producenci 
jak: SAMASZ, KRUKOWIAK, 
EXPOM-KROŚNIEWICE, 
URSUS, BURY-MASZYNY 
ROLNICZE, BIN, MAN-
DAM, MEPROZET, UNIA, 
AGRO-TOM, METALTECH 

czy URSUS przygotowali 
różnorodną ekspozycję dla 
właścicieli mniejszych i więk-
szych gospodarstw. – Wiele  
z polskich firm należy do czo-
łowych producentów nie tylko 
w naszym kraju, ale i w Eu-
ropie. Wśród wystawców nie 
zabrakło również znanych 
marek jak:  ZETOR, FENDT, 
MASSEY FERGUSON, MC 
Cormick, VALTRA, JOHN DE-
ERE, KUBOTA, czy CASE IH. 

Inspiracji i pomysłów na 
bardziej efektywną pracę 
w polu można było szukać 
w STREFIE PRECYZYJNE-
GO ROLNICTWA. 

Zainteresowanie publicz-
ności wzbudziło Forum Pro-
ducentów Zbóż i Kukurydzy, 
konferencja na temat polskiego 
rolnictwa i perspektyw jego 
rozwoju oraz XII Forum Pro-
ducentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych. 

Miłe niespodzianki czekały 
też na płeć piękną, której de-
dykowana była STREFA NO-
WOCZESNEJ GOSPODYNI. 

Spotkajmy się znowu 
w 2020 roku.

Źródło: MTP
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Nowości na sezon rolniczy 
zaprezentowane na polskim rynku 

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego 

W terminie od 15.01.2018 r. 
do 25.06.2018 r. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie prowadziła na-
bór wniosków o  przyznanie do-
płaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany mającej charakter pomocy 
de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do 
kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa właściwego 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania albo siedzibę producen-
ta rolnego. Formularz wniosku 
wraz z instrukcją zostanie wkrót-
ce udostępniony.

Dopłatami z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materia-
łu siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany obejmuje się 

materiał siewny kategorii elitarny 
lub kwalifikowany następujących 
gatunków roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, 

szorstki, zwyczajny), pszenica 
(twarda, zwyczajna), pszen-
żyto, żyto;

2. Rośliny strączkowe: bobik, 
groch siewny (odmiany ro-
ślin rolniczych), łubin (biały, 
wąskolistny, żółty), soja, wyka 
siewna;

3. Ziemniak.
O przyznanie dopłaty z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego katego-
rii elitarny lub kwalifikowany 
może ubiegać się producent rol-
ny, który:
4. Złoży w terminie od 15 stycz-

nia do 25 czerwca 2018 r. 
wniosek o przyznanie do-
płaty wraz z wymaganymi 

załącznikami. Wniosek na-
leży dostarczyć osobiście lub 
za pośrednictwem operato-
ra publicznego na adres BP 
ARiMR właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę wnioskodawcy.

5. Posiada działki rolne, na 
których uprawia się gatun-
ki roślin uprawnych objęte 
dopłatami, o   łącznej po-
wierzchni nie mniejszej niż 
1 ha, przy czym za działkę 

rolną uważa się zwarty obszar 
gruntu rolnego, na którym jest 
prowadzona uprawa lub gru-
pa upraw, o powierzchni nie 
mniejszej niż 0,1 ha, wcho-
dzący w skład gospodarstwa 
rolnego;

6. Zużył do siewu lub sadzenia 
materiał siewny kategorii eli-
tarny lub kwalifikowany na 
gruntach rolnych będących 
w jego posiadaniu:

• zakupiony od:

 - przedsiębiorcy wpisanego 
do ewidencji przedsiębior-
ców prowadzących obrót 
materiałem siewnym,

 - rolnika wpisanego do 
ewidencji rolników, 
prowadzącego obrót ma-
teriałem siewnym wytwo-
rzonym w posiadanym 
gospodarstwie,

 - podmiotu prowadzącego 
obrót materiałem siew-
nym na obszarze innego 

państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej,

• wytworzony:
 - przez przedsiębiorcę 

wpisanego do ewidencji 
przedsiębiorców, albo

 - w gospodarstwie rolnym 
posiadanym przez rolnika 
wpisanego do ewidencji 
rolników,

w rozumieniu przepisów 
o nasiennictwie.

Źródło: KRIR

Od 15 stycznia można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego 
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Syngenta zaprasza na 
konferencje

Najważniejszym elemen-
tem będzie prezentacja zinte-
growanej oferty dla uprawy 
zbóż. Nie zabraknie nowości 
w ochronie fungicydowej ta-
kich jak Elatus Era i sprawdzo-
nych sposobów na regulację 
wzrostu zbóż - Moddus i Mod-
dus Start. Producentów zbóż 
z pewnością zainteresuje re-
wolucyjne działanie substancji  
SOLATENOL™.

Na tegoroczne konferen-
cje Syngenta zaprosiła uzna-
nych ekspertów-naukowców. 
Dr Marta Damszel z UWM 
w Olsztynie będzie prezen-
towała najnowsze informacje 
o zagrożeniach związanych 
z patogenami zbóż, a dr Marek 
Miszczyk z IOR w Gliwicach 
przybliży temat  podrabianych 
środków ochrony roślin.

W programie konferencji jak 

co roku nie zabraknie okazji 
do mniej formalnych rozmów 
i wymiany doświadczeń z in-
nymi uczestnikami spotkania 
oraz ekspertami Syngenta. Tra-
dycyjnie odbędzie się również 
loteria konferencyjna z wy-
jątkowo atrakcyjną nagroda 
główną – voucherem do biura 
podróży o wartości aż 6.000 zł.

Źródło: Syngenta
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Cykl Konferencji Zimowych organizowanych przez 
Syngenta rozpoczął się 30 stycznia 2018 roku.

Kredyty z niską marżą i bez 
prowizji

Bank BGŻ BNP Paribas przy-
gotował specjalną ofertę dla 
rolników. Obejmuje ona kre-
dyty udzielane na korzystnych 
warunkach, takich jak zerowa 
prowizja i niska, sięgająca na-
wet 0,99 proc. marża, a także 
atrakcyjnie oprocentowane lo-
katy terminowe. Oferta Banku 
BGŻ BNP Paribas będzie do-
stępna do końca maja 2018 r.

– Dla naszych klientów 
przygotowaliśmy bezkonku-
rencyjną ofertę kredytów, 
dzięki którym będą mogli na 
korzystnych warunkach sfi-
nansować inwestycje, kupić 
środki do produkcji rolnej 
czy spłacić zaciągnięte wcze-
śniej pożyczki i kredyty. Nie 
zapomnieliśmy również o tych, 
którzy mają nadwyżki środ-
ków i chcieliby je ulokować 
na atrakcyjnych warunkach 
– mówi Marcin Grabiszewski, 
dyrektor Departamentu Roz-
woju Produktów Biznesowych 
w Banku BGŻ BNP Paribas. 
– Pierwszy kwartał to okres, 

w którym większość rolników 
rozpoczyna przygotowania do 
wiosennych zasiewów, potrze-
buje więc finansowania np. na 
zakup środków obrotowych, 
modernizację gospodarstwa, 
zakup nowego sprzętu lub 
gruntów – dodaje Marcin 
Grabiszewski.

Kredyt odnawialny Agro Eks-
pres jest udzielany w rachunku 
bieżącym na 5 lat z możliwością 
odnowienia na kolejne okresy. 
Po jego uruchomieniu, każda 
wpłata środków będzie zali-
czana na spłatę kredytu, co 
umożliwia jego ponowne wy-
korzystanie. Kredyt jest dostęp-
ny bez prowizji za udzielenie, 
z niskim oprocentowaniem WI-
BOR 3M i marżą od 0,99 proc 
do 3,99 proc., w zależności od 
wybranego wariantu ubezpie-
czenia na życie, w zakresie 
określonym przez Bank.

Kredyty inwestycyjne Agro 
Progres oraz pożyczka hipo-
teczna Agro Lider pozwolą 
z kolei na długoterminowe 

finansowanie zakupu gruntów, 
sprzętu lub na sfinansowanie 
dowolnego celu związanego 
z prowadzeniem gospodar-
stwa. Te produkty również 
można otrzymać bez prowi-
zji w Banku BGŻ BNP Pari-
bas. Z oferty specjalnej mogą 
skorzystać zarówno nowi, jak 
i obecni klienci.

Dodatkowo rolnicy, którzy 
w okresie promocji dołączą do 
grona klientów Banku i po-
siadający nadwyżki środków, 
będą mieli możliwość uloko-
wania ich na jedno-, trzy- lub 
sześciomiesięcznej lokacie ter-
minowej z podwyższonym 
oprocentowaniem 2,1 proc., 
bez ograniczenia co do liczby 
zakładanych lokat.

Szczegółowe informacje do-
tyczące warunków cenowych 
i warunków skorzystania z pro-
mocji dostępne są m.in. w od-
działach Banku oraz na stronie 
www Banku BGŻ BNP Paribas.

Źródło: BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Oferta Banku BGŻ BNP Paribas dla rolników.
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Innowacje nie omijają rolnictwa
Polscy wizjonerzy rolnic-

twa w Brukseli
W październiku 2017 roku 

dwoje młodych innowatorów 
reprezentowało Polskę w Bruk-
seli podczas Youth Agriculture 
Summit 2017.

To globalny szczyt, który 
zgromadził 100 młodych wi-
zjonerów rolnictwa i zrówno-
ważonego rozwoju. Celem ich 
obrad było znalezienie odpo-
wiedzi na  wyzwania, stojące 
przed ludzkością. Najpoważ-
niejsze dotyczy zapewnienia 
odpowiedniej ilości i jakości 
żywności dla wciąż rosnącej 
populacji – według szacunków, 
w 2050 roku liczba ludności 
świata wzrośnie do 10 mld. 
Dlatego hasło tegorocznej 
edycji konferencji brzmiało 
„Wykarmić głodną planetę”.

Wydarzenie zorganizował 
Bayer we współpracy ze sto-
warzyszeniami młodych rol-
ników: Groene Kring oraz 
Fédération des Jeunes Agricul-
teurs. Była to trzecia edycja 
wydarzenia – i pierwsza orga-
nizowana w Europie (poprzed-
nie odbyły się w Kanadzie 
i Australii). Delegaci dzielili 
się doświadczeniami z 49 re-
prezentowanych przez siebie 
państw. Wśród dyskutowanych 
zagadnień były m.in. innowa-
cje technologiczne w rolnic-
twie, idee zrównoważonych 
praktyk rolnych; w programie 
znalazła się dyskusja panelowa 
w Parlamencie Europejskim.

Polskę reprezentowało dwo-
je delegatów: Łukasz Czech - 
student i przedsiębiorca rolny 
spod Lublina, a także Kasia 
Kostrubiec - licealistka z Go-
rzowa Wielkopolskiego. Ich 
aplikacje wybrano spośród 
1200 prac z 95 krajów. Pod-
czas brukselskiej konferencji 
młodzi delegaci, w grupach, 
opracowywali konkretne pro-
gramy. Projekt, w którego 
przygotowaniu uczestniczyła 
delegatka z Polski, zajął drugie 
miejsce i – dzięki Bayer - zo-
stanie zrealizowany. Program 
„Seeds of Change”, spójny 
z 4. Celem Zrównoważone-
go Rozwoju ONZ (właściwą 

edukacją), spożytkuje nagrodę 
5.000 EUR na propagowanie 
zrównoważonego rolnictwa 
w szkołach – poprzez sieć mło-
dych ambasadorów rolnictwa: 
będą oni swego rodzaju łączni-
kami pomiędzy konsumenta-
mi a producentami żywności.

Pierwsza edycja nagrody 
AgroBioTop

5 grudnia 2017r.,w War-
szawie, wręczone zostały 
prestiżowe nagrody naukowe: 
Prezesów Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego, Preze-
sów Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników 
oraz, po raz pierwszy, nagro-
da AgroBioTop.

To nowy program hono-
rujący osiągnięcia naukowe 
z zakresu biotechnologii, 
otwierające nowe perspektywy 
rozwoju rolnictwa. Wszystkie 
nagrody funduje firma Bayer.

Nagroda AgroBioTop służy 
wyróżnianiu aktywnych za-
wodowo młodych uczonych, 
których uznane dokonania 
z zakresu biotechnologii przy-
czyniły się do rozwoju nauk 
rolniczych i wnoszą̨ wybitny 
wkład w rozwój rolnictwa. To 
coroczna indywidualna na-
groda pieniężna, przyznawa-
na przez niezależną kapitułę, 
powołaną przez Komitet Bio-
technologii Polskiej Akademii 
Nauk. Wysokość nagrody to 
5 000 euro.

- Dr hab. Beata Hasiów-Ja-
roszewska z Państwowego In-
stytutu Badawczego Ochrony 
Roślin w Poznaniu uzyskuje 
w 2017 roku Nagrodę AgroBio-
Top za opracowanie i wdroże-
nie do praktyki nowych metod 
diagnostycznych wykrywania 
i identyfikacji również w wa-
runkach szklarnianych i po-
lowych różnych gatunków 
wirusów roślin – mówi prof. 
Maciej Żylicz, przewodniczący 
kapituły Nagrody - Opracowa-
nie czułej, prostej i szybkiej 
metody wykrywania bardzo 
zróżnicowanych populacji 
wirusów, atakujących m.in. 
pomidory, ziemniaki, cukinie 
czy ogórki, pozwala na wcze-
sne wykrywanie patogenów 

i podjęcie odpowiednich dzia-
łań zapobiegawczych. Te nowe 
techniki diagnostyczne zostały 
wdrożone w Klinice Chorób 
Roślin Państwowego Instytutu 
Badawczego Ochrony Roślin 
w Poznaniu.

- Innowacje odgrywają 
kluczową rolę: wspierają rol-
ników w stawianiu czoła wy-
zwaniom, a znaczenie nauki 

jest tu kluczowe – mówi Mat-
thew Frost, szef Bayer Crop 
Science w Polsce i państwach 
bałtyckich – Rolnictwo no-
woczesne i zrównoważone: 
na tym koncentruje się Bayer. 
Chcemy propagować te warto-
ści nie tylko przez codzienne 
prace badawcze i  rozwojo-
we oraz współpracę z rolni-
kami, lecz i współdziałanie 

ze środowiskiem naukowym. 
Nagroda AgroBioTop jest tego 
wyrazem. 

- To pierwszy w Polsce pro-
gram, promujący dokonania 
w zakresie nauk rolniczych – 
i dlatego ogromnie potrzebny 
– mówi dr hab. Beata Ha-
siów-Jaroszewska - Nagroda 
AgroBioTop jest dla mnie bar-
dzo ważnym wyróżnieniem, 

a jednocześnie docenieniem 
wkładu prac z zakresu wiru-
sologii roślin w rozwój nauk 
rolniczych.

Dr hab. Beata Hasiów-Ja-
roszewska, pomimo młodego 
wieku, szczyci się imponują-
cym dorobkiem. 

Źródło: Bayer
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Youth Agriculture Summit oraz AgroBioTop, to nowe inicjatywy firmy Bayer promujące innowatorów.
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Spotkanie z BASF 
Motywem przewodnim 

spotkania była prezentacja 
nowego fungicydu do ochrony 
zbóż o nazwie Priaxor®. O jego 
znakomitym działaniu oraz 
wysokich efektach w stosun-
ku do ceny mówił dr Jarosław 
Nadziak odpowiedzialny za 
fungicydy zbożowe w BASF.

Pierwsza prezentacja należała 
do dyrektora działu BASF Crop 
Protection – Cezarego  Urbana. 
Mówił o akwizycjach jakie mia-
ły miejsce w mijającym roku, 
tj. o sfinalizowaniu nabycia fir-
my Chemetall, przejęciu global-
nej działalności poliamidowej 
firmy Solvay, a przede wszyst-
kim o nabyciu części aktywów 
z sektora nasiennictwa i her-
bicydów nieselektywnych od 
firmy Bayer. Wskazał także na 
wyzwania, jakie czekają bran-
żę w nadchodzącym sezonie, 
w tym proces konsolidacji firm 
produkujących środki ochro-
ny i związane z tym zmiany 
w ofercie produktowej.

Dr Witold Łykowski – kie-
rownik działu R&D mówił 
o przebiegu sezonu wegeta-
cyjnego 2017 oraz przedstawił 
nowe centra kompetencji BASF, 
zapraszając jednocześnie do 
ich odwiedzenia w czasie orga-
nizowanych tam w przyszłym 
roku warsztatów polowych.

Iga Wasilewicz przedstawiła 
raport „Rolnictwo i przyroda”, 
przygotowany we współpra-
cy z Centrum UNEP/GRID 
Warszawa.

Tomasz Cichocki odpo-
wiedzialny za zaprawy i her-
bicydy, mówił o fungicydzie 
donasiennym Systiva®, który 
będzie miał także zastoso-
wanie w pszenicy. Zwrócił 
także uwagę na Medax® Max 
– nowy regulator wzrostu, 
który z wielkim sukcesem 
został wprowadzony na 
rynek i który zdobył wy-
różnienie w plebiscycie na 
Innowacyjny Produkt Rol-
niczy 2017.

O bardzo skutecznym 
działaniu nowego fungicydu 
do ochrony jabłoni i gruszy 
o nazwie Sercadis® - nowości 
2018 BASF dla branży sadow-
niczej – mówił dr Jacek Lewko 
z działu R&D.

Marcin Chojecki odpowie-
dzialny za produkty warzyw-
nicze i jagodowe podkreślił, że 
Regalis® Plus – regulator wzro-
stu od BASF – ma rozszerzoną 
rejestrację i od września tego 
roku może być stosowany tak-
że w uprawie truskawki.

Na koniec wszyscy zebra-
ni zostali zaproszeni przez 
Agnieszkę Łyczak – Szymczyk 
na największe wydarzenie 
branży sadowniczej w regionie 
– Międzynarodowe Targi Agro-
techniki Sadowniczej FruitPro, 
które odbędą się tym razem 
14-15 lutego 2018 w warszaw-
skiej hali Torwar.

Źródło: BASF
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Konferencję otworzyła Monika Glen – kierownik ds. komunikacji i serwisów.

Priorytety CIECH Sarzyna

Fundamentem rozwoju mają 
być intensywne działania ba-
dawczo-rozwojowe, rozbudo-
wa oferty produktowej oraz 
postępująca ekspansja zagra-
niczna. CIECH Sarzyna będzie 
także nadal systematycznie 
rozwijać swoją sieć dystrybucji 
i sprzedaży oraz wzmacniać 
prowadzone działania pro-
mocyjne, w tym programy 
lojalnościowe dla punktów 
sprzedaży i gospodarstw.

Nasze bardzo dobre wy-
niki to efekt konsekwentnie 
wdrażanej strategii rozwoju 
CIECH Sarzyna, w tym inten-
syfikacji działań badawczo-roz-
wojowych, rozbudowy naszej 
oferty produktowej, ekspan-
sji na rynki zagraniczne oraz 
wzmocnienia obszarów sprze-
daży i marketingu. Dzięki cięż-
kiej pracy oraz zaufaniu trzech 
pokoleń polskich rolników do 
wysokiej jakości naszych pro-
duktów, wypracowujemy bar-
dzo dobre wyniki mimo coraz 
większej konkurencji na rynku 
- mówi Mariusz Grelewicz, Pre-
zes Zarządu CIECH Sarzyna.

W 2018 roku CIECH Sarzy-
na zamierza poszerzyć swoją 
ofertę dla rolnictwa o 6 no-
wych środków ochrony roślin. 
Na rynku zadebiutuje m.in. 
CHWASTOX Nowy Trio 
390 SL - środek chwastobój-
czy do zwalczania chwastów 
w zbożach oraz METISED 
700 WG, w ochronie przed 
parchem jabłoni. W ofercie 
CIECH Sarzyna pojawi się 
również BELTONE 25 FS – 
fungicyd przeznaczony dla 
najważniejszych gatunków 
zbóż ozimych i jarych, za-
prawa nasienna RANCONA 
15 ME, fungicyd AGROTALO-
NIL 500 S.C. oraz insektycyd 
PENGAR 5 GB do zwalczania 
ślimaków nagich.

CIECH Sarzyna będzie kon-
tynuować rozbudowę swojej 
oferty w kategorii specjali-
stycznych nawozów dolist-
nych. W 2017 roku Spółka 
wprowadziła do sprzedaży 
markę SARPLON® zawierającą 
niezbędne dla roślin makro- 
i mikroelementy. W 2018 roku 
kategorię tę uzupełni produkt 

SARMIN maKSi, charaktery-
zujący się niespotykaną do-
tychczas na rynku zawartością 
krzemu rozpuszczalnego w wo-
dzie oraz najwyższą zawarto-
ścią potasu spośród nawozów 
zawierających krzem.

Firma planuje intensywną 
ekspansję zagraniczną i zakła-
da rejestrację ponad 20 nowych 
własnych produktów w stre-
fie Centralnej oraz Południo-
wej (m.in. Niemcy, Czechy, 
Włochy, Hiszpania, Francja, 
Wielka Brytania czy Irlandia) 
w latach 2017-2021. Spółka 
realizuje również plan inwe-
stycyjny dla uzyskania wła-
snych zezwoleń dla substancji 
aktywnych, których liczba ma 
wzrosnąć z 2 w 2016 roku do 
10 w roku 2020.

W 2018 roku Spółka za-
mierza kontynuować inten-
sywne działania z obszaru 
marketingu i wsparcia sprze-
daży, w tym rozwijać swoje 
programy lojalnościowe.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Plany rozwojowe największego polskiego producenta 
środków ochrony roślin.

INNVIGO dzieli się wiedzą

Działalność wielu podmio-
tów wiąże się ze ścisłą kontrolą 
informacji, będących rodzajem 
kapitału własnego. Przykład 
polskiej firmy INNVIGO po-
kazuje, że dzielenie się wypra-
cowaną wiedzą może przynosić 
korzyści nie tylko klientom, 
zyskującym dostęp do najnow-
szych informacji o metodach 
ochrony upraw.

INNVIGO to polska firma 
z branży środków ochrony 
roślin, która rozpoczęła dzia-
łalność w styczniu 2015 roku. 
Wprowadzanie na rynek naj-
nowszych rozwiązań i uważne 
wsłuchiwanie się w potrzeby 
rolników sprawiły, że w ofercie 
przedsiębiorstwa jest obecnie 
ponad 30 preparatów. Rozwój 
INNVIGO jest nierozerwalnie 
związany z prowadzeniem 
badań i doświadczeń, a tak-
że z dzieleniem się zdobywa-
ną wiedzą z pracownikami, 
partnerami handlowymi i sa-
mymi rolnikami. Jak pokazuje 
praktyka, takie podejście przy-
nosi wiele korzyści – szczegól-
nie w branży rolniczej, która 

wymaga stałego dokształca-
nia się, poznawania zagrożeń, 
nowych środków oraz metod 
dbania o jakość upraw i plonów.

Każdego roku w całej Polsce 
INNVIGO (poza programem 
rejestracyjnym) realizuje ok. 
2000 poletek doświadczalnych 
w warunkach polowych oraz 
kilkadziesiąt projektów badaw-
czych w warunkach szklarnio-
wych i laboratoryjnych. – Już 
na samym początku podjęliśmy 
decyzję, że będziemy oferować 
nasze rozwiązania w oparciu 
o najwyższej jakości serwis, 
dotyczący nie tylko obsługi 
firm wprowadzających pro-
dukty na rynek, ale rolników, 
użytkowników naszych środ-
ków ochrony roślin – mówił 
Krzysztof Golec, Prezes Zarzą-
du INNVIGO.

Szkolenia stanowią bardzo 
ważny obszar działalności 
INNVIGO. Doradcy i przed-
stawiciele handlowi ze współ-
pracujących firm mogą liczyć 
na fachową opiekę merytorycz-
no-doradczą i dostęp do naj-
nowszych informacji. Liczne 

spotkania edukacyjne z part-
nerami z całej Polski prowadzo-
ne są w trzech formułach: jako 
obserwacje polowe, spotkania 
diagnostyczne, a także w posta-
ci konferencyjno-seminaryjnej 
– realizowane głównie zimą 
i polegające m.in. na prezen-
tacji wyników badań i omó-
wieniu przypadków, z jakimi 
rolnicy mieli do czynienia przez 
cały sezon.

Każdorazowo takie spotka-
nie przynosi znaczną dawkę 
praktycznej wiedzy, jak również 
możliwość konsultacji ze spe-
cjalistami prowadzącymi liczne 
doświadczenia oraz doradztwo.

Więcej informacji na stro-
nie: www.innvigo.com

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Dzielenie się wiedzą przynosi korzyści klientom 
i przedsiębiorstwu.
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Rzepak można siać również wiosną
 W ostatnich latach jego po-

wierzchnia uprawy była dość 
zróżnicowana i wynosiła od 
20 do 80 tys. ha, podczas gdy 
rzepaku ozimego od 750 do 
900 tys. ha. Zainteresowanie 
uprawą rzepaku jarego prze-
ważnie wzrasta po ostrych 
zimach, gdy istnieje zagroże-
nie wymarznięcia roślin rze-
paku ozimego i przepadnięcia 
plantacji. Słabszy stan roślin 
rzepaku ozimego (przeważ-
nie tych sianych zbyt późno) 
który obserwowaliśmy przed 
zimą na licznych plantacjach, 
pozwala przypuszczać, że nie-
które z nich mogą nie prze-
trwać zimy i trzeba będzie pole 
przesiać inną rośliną, być może 
jarą formą rzepaku. 

Rzepak jary przeważnie wy-
twarza mniejszy plon, a plo-
nowanie jest bardziej zmienne 
w porównaniu do formy ozi-
mej. W wieloleciu, średni plon 
nasion odmian rzepaku jarego 
w doświadczeniach realizowa-
nych w systemie porejestowego 
doświadczalnictwa odmiano-
wego (PDO) stanowił blisko 
60 procent średniego plonu 
odmian rzepaku ozimego. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że nasiona odmian rzepaku 
jarego odznaczają się dobrą 
jakością. Zawartość tłusz-
czu mają zbliżoną do nasion 
rzepaku ozimego, natomiast 
zawierają przeciętnie więcej 
białka ogólnego, a mniej włók-
na i glukozynolanów.

Dobre stanowisko 
Rzepak jary wymaga do-

brych gleb i udaje się najlepiej 
w rejonach o zwiększonej ilości 
opadów w okresie wegetacji. 
Wytwarza słabszy system ko-
rzeniowy, przez co jest bar-
dziej wrażliwy na niedobory 
wody. Najbardziej krytycznym 
okresem, jeśli chodzi o deficyt 
wilgoci, jest faza kwitnienia 
i zawiązywania łuszczyn. 
Można go uprawiać po róż-
nych przedplonach, z któ-
rych najlepsze są okopowe, 
strączkowe i mieszanki zbo-
żowo-strączkowe, jednakże  
najczęściej dostępne są sta-
nowiska po zbożach i prze-
ważnie po nich uprawia się 
rzepak jary. W płodozmianie 
ze zbożami to rzepak stanowi 
bardzo dobry przedplon, któ-
ry m.in. ogranicza nasilenie 
występowania chorób. 

Ewentualna uprawa rzepaku 
jarego po zlikwidowanej lub 
wymarzniętej plantacji rze-
paku ozimego przeważnie 
nastręcza wiele trudności. To 
z różnych powodów nie jest 
dobre stanowisko. Istnieje bo-
wiem ryzyko nietypowego za-
chwaszczenia upraw rzepaku 
jarego roślinami formy ozimej. 
Prócz tego, uprawy rzepaku 
jarego posiane po ozimym 
narażone są na większą pre-
sję tych samych szkodników, 
a zwłaszcza chorób pochodze-
nia grzybowego. Z wielu wzglę-
dów przesiew rzepaku ozimego 
rzepakiem jarym powinien być 
traktowany jako wyjątkowa 
sytuacja. W takim przypad-
ku, wskazana jest uproszczona 
uprawa, której najważniejszym 
elementem jest skuteczne 
zniszczenie żywych roślin 
rzepaku ozimego pozostałych 
na polu oraz wymieszanie ich 
z glebą. Ważne jest dokładne 
przykrycie resztek roślin, które 
pozostawione na powierzch-
ni gleby mogą być źródłem 
infekowania formy jarej. Po-
zostawione na polu żywe ro-
śliny rzepaku ozimego prędzej 
zakwitną, przyciągając także 
szkodniki. Najlepiej jest użyć 
agregaty do uprawy pożniwnej 
wyposażone w sekcje talerzy 
tnących i mieszających glebę 
oraz sekcję wałów. Rzepaku 
jarego nie można stosować do 
wiosennego przesiewu placo-
wych braków roślin rzepaku 
ozimego, ze względu na prze-
sunięty w czasie o około jeden 
miesiąc przebieg faz kwitnienia 
i dojrzewania. W wieloleciu, 
średni termin zakwitania ro-
ślin rzepaku ozimego w do-
świadczeniach porejestrowych 
przypada 1.05., a rzepaku ja-
rego 5.06, natomiast dojrza-
łości do zbioru odpowiednio 
7.07. i 31.07. Dlatego warto 
rozważyć inne rozwiązania, 
zwłaszcza uprawę np. roślin 
strączkowych, zbóż jarych 
lub kukurydzy na takim polu, 
a pod rzepak jary przeznaczyć 
inne stanowisko.

Potrzebuje mniej 
składników

Rzepak jary rozwija mniej-
szą masę wegetatywną i wy-
twarza mniejszy plon nasion 
w porównaniu do rzepaku 
ozimego, w związku z czym 
pobiera mniej składników 
pokarmowych. Rośliny 

pokrywają swoje zapotrzebo-
wanie, pobierając składniki 
pokarmowe z gleby, z pozosta-
łości po przedplonie, nawozów 
organicznych i zastosowa-
nych nawozów mineralnych. 
Ustalając dawki nawozów 
fosforowych i potasowych 
należy kierować się zasobno-
ścią w przyswajalne formy tych 
składników. Natomiast dawka 
azotu zamyka się najczęściej 
w przedziale 100-120 kg N/ha.

Warto również sprawdzić 
zasobność gleby w magnez. 
Ewentualne braki należy 
uzupełnić najlepiej wraz 
z wapnowaniem, stosując np. 
wapno magnezowo-tlenkowe 

na glebach ciężkich lub magne-
zowo-węglanowe, także dolo-
mitowe na glebach lżejszych, 
albo też stosując jeden z na-
wozów wieloskładnikowych 
zawierających magnez. Należy 
także pamiętać, że stałym ele-
mentem nawożenia rzepaku 
jest także siarka, którą moż-
na zastosować wykorzystując 
nawozy zawierające ten skład-
nik. Spośród mikroelementów 
bor jest składnikiem, którego 
rzepak potrzebuje najbardziej. 
Stosunkowo łatwo uzupeł-
nić jego braki nawożeniem 
dolistnym. 

Rzepak jary, po zlikwido-
wanym rzepaku ozimym, 

wymaga głównie nawożenia 
azotem. Wielkość dawki należy 
ustalić na podstawie bilansu 
tego składnika, przy czym 
trzeba uwzględnić zawartość 
N również w obumarłych 
roślinach rzepaku ozimego. 
Najczęściej dawkę N dzieli 
się na dwie części. Pierwszą, 
wielkości 1/2 do 2/3 stosuje się 
przed siewem, a drugą w okre-
sie formowania rozety, jednak 
nie później niż na początku 
pąkowania. Pogłównie lepiej 
stosować szybko działające 
formy saletrzane. Natomiast 
fosfor i potas był dostarczony 
jesienią pod zasiew rzepaku 
ozimego.

Siew możliwie 
wczesny

Powinien być siany dość 
wcześnie, w zależności od re-
jonu od połowy marca do po-
łowy kwietnia. Wcześniejszy 
termin zazwyczaj pozwala 
uzyskać dobre i równomierne 
wschody oraz szybki i prawi-
dłowy wzrost i rozwój roślin. 
Zdarza się jednak, że wczesny 
siew w nieogrzaną glebę może 
spowodować wydłużenie wscho-
dów, a siewki są porażane przez 
zgorzele. Przy opóźnionych sie-
wach rośliny wytwarzają krótszy 
system korzeniowy, w związku 

Jara forma rzepaku ma w Polsce znacznie mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. 

Tabela. Wyniki ważniejszych cech rolniczo-użytkowych odmian rzepaku jarego w doświadczeniach 
PDO w latach 2015-2017 

Lp. Odmiana
Rok wpisania

do Krajo-wego
Rejestru

Plon
nasion

Za
w

ar
to

ść
 tł

us
zc

zu
(%

 s
.m

.)

W
yl

eg
an

ie
 (%

)

Te
rm

in
 d

oj
rz

ał
oś

ci
 

te
ch

ni
cz

ne
j (

da
ta

)

 dt z ha %
wzorca

Średnia odmian populacyjnych 26,3 45,4 21 31.07

1 Agra p 2015 26,4 100 44,8 21 30.07

2 Fenja p 2010 24,6 94 47,2 23 1.08

3 Goliat p 2017 29,1 111 45,2 21 31.07

4 Karo p 2016 27,6 105 46,0 23 31.07

5 Larissa p 2008 25,6 97 45,0 19 31.07

6 Lennon p 2013 25,7 98 45,5 21 31.07

7 Libero p 2017 28,2 107 45,7 24 31.07

8 Markus p 2010 26,2 99 45,1 26 1.08

9 Proximo p 2010 24,0 91 45,6 21 29.07

10 Tamarin p 2010 23,1 88 44,4 20 31.07

11 Turner p 2017 28,6 109 45,3 16 31.07

Średnia odmian mieszańcowych 28,2 45,7 20 31.07

12 Belinda F1 2010 26,8 95 45,1 21 29.07

13 Delight F1 2010 26,9 96 45,5 19 30.07

14 Dodger F1 2014 26,8 95 45,4 20 31.07

15 Doktrin F1 2013 25,8 92 45,7 20 31.07

16 Kaliber F1 2009 26,4 94 45,4 21 1.08

17 Legolas F1 2014 26,3 94 46,0 18 1.08

18 Lexus F1 2017 30,6 109 46,2 19 1.08

19 Lumen F1 2016 31,1 110 46,5 18 31.07

20 Menthal F1 2015 31,3 111 45,8 19 1.08

21 Mirakel F1 2012 29,5 105 45,5 20 29.07
p – odmiana populacyjna; F1 – odmiana mieszańcowa zrestorowana
Wzorzec: średni plon odmian danej grupy
Wyleganie – mniejsza wartość oznacza mniejszą podatność
Niektóre, przeważnie starsze odmiany wpisane do Krajowego Rejestru(Bios, Feliks, Heros, Huzar, Jura, 
Markiz)  nie były badane w ostatnich trzech latach w doświadczeniach PDO.
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z czym są szczególnie wrażliwe 
na okresowe niedobory wody 
w glebie. Poza tym, szybko wy-
bijają w pędy kwiatowe i zawią-
zują mniej łuszczyn na roślinie. 
W efekcie następuje wyraźne ob-
niżenie plonowania. 

Rzepak jary wymaga więk-
szej zwartości roślin w łanie 
niż ozimy, a to wynika z ich 
mniejszego pokroju. Opty-
malne zagęszczenie roślin po 
wschodach powinno wynosić 
ok. 80-100 szt./m2. Oznacza to, 
że w przeciętnych warunkach 
agrotechnicznych należy wysie-
wać 100-120 szt. pełnowartościo-
wych nasion na 1m2. Większą 
ilość wysiewu należy stosować 
na słabszych stanowiskach lub 
w gorszych warunkach agrotech-
nicznych, a mniejszą na glebach 
żyznych w dobrej kulturze. 

Nasiona rzepaku jarego po-
winny być siane płytko, tj. na 
głębokość 1-2 cm, dlatego tak 
ważne jest staranne przygotowa-
nie roli do siewu. Gdy wierzch-
nia warstwa jest przesuszona lub 
nadmiernie rozpylona, wskazany 
jest nieco głębszy siew, do 3 cm. 
Jednak w takich warunkach 
wschody są przeważnie opóź-
nione i nierównomierne.

Rzepak jary można siać 
w węższej rozstawie rzędów, co 
12-15 cm. Wówczas rośliny wcze-
śniej zakrywają międzyrzędzia 
i lepiej radzą sobie z ewentual-
nym zachwaszczeniem, jedno-
cześnie większe zagęszczenie 
powoduje gorsze przewietrzanie 
łanu, a tym samym zwiększa ry-
zyko infekcji chorobami, zwłasz-
cza pochodzenia grzybowego. 
Wysiew mniejszej ilości nasion 
w szerszej rozstawie, co 20-25 cm 
pozwala na lepszy rozwój roślin, 
które mają więcej przestrzeni do 
samoregulacji w łanie.

Jakie odmiany 
Obecnie w Krajowym Reje-

strze Odmian wpisanych jest 
29 odmian rzepaku jarego. 
Wśród nich jest 18 odmian po-
pulacyjnych, 10 odmian mie-
szańcowych zrestorowanych 
oraz jedna odmiana mieszań-
cowa złożona. Osiem z nich 
to odmiany krajowe, a 21 za-
graniczne. Wszystkie odmiany 
rzepaku jarego są podwójnie 
ulepszone („00”), pozbawione 
praktycznie kwasu erukowego 
i zawierające minimalną ilość 
glukozynolanów w nasionach. 
Wpisane do Krajowego Rejestru 
odmiany wykazują zróżnico-
wanie ważniejszych cech war-
tości gospodarczej, takich jak 
plon nasion oraz jego jakość, 
a także wczesność, wysokość 
roślin, odporność na wyleganie 
i podstawowe choroby. Ogólnie 
lepiej plonują odmiany mie-
szańcowe, których średni plon 
nasion w wieloleciu był wyż-
szy niż odmian populacyjnych 

o 7%. Spośród ocenianych wła-
ściwości dużą uwagę zwraca się 
na zawartość tłuszczu i  gluko-
zynolanów w nasionach. Po-
dobnie jak dla odmian rzepaku 
ozimego suma glukozynola-
nów alkenowych i indolowych 
w kwalifikowanym materiale 
siewnym nie może przekraczać 
15 mikromoli na 1 gram suchej 
masy nasion.

W tabeli zamieszczono wy-
niki ważniejszych cech rol-
niczo-użytkowych odmian 
rzepaku jarego badanych 
w doświadczeniach porejestro-
wych, w latach 2015-2017. Dla 
odmian nowych wpisanych 
do KR w roku 2017 uwzględ-
niono wyniki doświadczeń 
rejestrowych.

Jedenaście odmian znajdo-
wało się na Liście odmian za-
lecanych do uprawy – LOZ na 
obszarze trzech województw: 
zachodnio-pomorskiego, ku-
jawsko-pomorskiego i podkar-
packiego w roku 2017. Były to 
następujące odmiany: Kaliber, 
Lennon, Delight, Doktrin, Lu-
men, Agra, Dodger, Fenja, Le-
golas, Markus, Tamarin.

Podobna liczba odmian 
znajdzie się zapewne na LOZ 
w roku 2018.

Informacje oraz wyniki ba-
dań porejestrowych odmian 
rzepaku są corocznie publi-
kowane w opracowaniach 
COBORU, a także dostępne 
na stronie internetowej.

Tylko nasiona 
kwalifikowane

Do siewu należy stosować 
wyłącznie kwalifikowany ma-
teriał siewny. Oferowany przez 
firmy hodowlano-nasienne ma-
teriał siewny powinien gwaran-
tować tożsamość odmianową, 
a  także odpowiednią jakość 
siewną. Takie nasiona pozwala-
ją uzyskać wysoki plon i zapew-
niają uzyskanie dobrej jakości 
surowca. W latach wcześniej-
szych, nasiona przed siewem 
były zaprawiane przeciwko 
zgorzeli siewek oraz szkod-
nikom – pchełkom ziemnym 
i chowaczowi galasówkowi. 
Niestety, ze względu na zakaz 
stosowania zapraw zawiera-
jących insektycydy z grupy 
neonikotynoidów, nasiona 
rzepaku, a właściwie rośliny 
nie są od kilku lat odpowiednio 
zabezpieczane przeciwko groź-
nym szkodnikom. Konieczne 
jest więc częste monitorowanie 
plantacji wschodzących roślin 
i sprawdzanie zagrożenia ich 
żerowaniem. W przypadku 
nadmiernego pojawienia się 
szkodników niezbędne będzie 
zastosowanie odpowiedniego 
insektycydu w formie oprysku.

Joanna Paczocha
Jacek Broniarz 

COBORU w Słupi Wielkiej

R E K L A M A

Kiła kapusty w rzepaku

Sumi Agro Poland rozsze-
rzyło rejestrację fungicydu 
Topsin M 500 SC o zastoso-
wanie w celu ograniczenia 
występowania kiły kapusty 
w rzepaku ozimym (decy-
zja nr R – 493/2017d z dnia 
10.10.2017 r.). Tym samym 
Topsin M 500 SC jest obec-
nie jedynym fungicydem po-
siadającym rejestrację w tym 
zakresie. Zabieg należy wy-
konać zapobiegawczo lub po 
zaobserwowaniu pierwszych 
objawów, w fazie 4-6 liści 
rzepaku.

Kiła kapusty jest poważ-
nym zagrożeniem dla plantacji 

rzepaku w Polsce, pierwszy raz 
chorobę zaobserwowano około 
10 lat temu na północy kraju. 
Przyczyną jej rozprzestrzenia-
nia się jest przede wszystkim 
rosnący areał zasiewów rzepa-
ku ozimego i niezachowywa-
nie właściwego płodozmianu. 
Obecnie szacuje się, że chorobą 
tą zagrożone jest kilkadziesiąt 
tysięcy hektarów upraw rze-
paku ozimego.

Dotychczas rolnicy nie 
mieli skutecznego rozwiąza-
nia ograniczającego rozwój 
kiły kapusty. Doświadczenia 
rejestracyjne przeprowadzo-
ne przez Sumi Agro Poland 

dały jednak na tyle pozy-
tywne wyniki, że producent 
zdecydował się na rozszerzenie 
rejestracji środka o to właśnie 
zastosowanie.

– Całkowite zwalczenie kiły 
kapusty jest bardzo trudne, po-
nieważ pierwotniak odpowie-
dzialny za jej rozwój wykazuje 
bardzo duże zróżnicowanie 
genetyczne. Niemniej jednak, 
znaczne ograniczenie rozwo-
ju choroby jest już sukcesem. 
Zastosowanie interwencyjne 
lub zapobiegawcze fungicydu 
Topsin M 500 SC może w wielu 
przypadkach zapobiec koniecz-
ności przesiewania plantacji 

– mówi Marta Strzelecka-Be-
rek, Kierownik ds. Produktów 
Rolniczych Sumi Agro Poland.

Warto również wspomnieć, 
że oprócz zastosowania je-
siennego, fungicyd Topsin M 
500 SC można w rzepaku sto-
sować w fazie od początku wy-
dłużania pędu do widocznego 
3 międzywęźla (BBCH 30-33), 
czyli we wczesnowiosennym 
zabiegu T0 przeciwko czerni 
krzyżowych, suchej zgniliźnie 
kapustnych i szarej pleśni.

Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Krok w stronę zwalczenia choroby
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Wiosenne nawożenie rzepaku ozimego

Dawka azotu musi być okre-
ślona pod odpowiedni plon, 
który należy realnie oszacować. 
Trzeba pamiętać, że potencjał 
plonotwórczy roślin zależy od 
ich stanu w okresie jesieni (roz-
wój i odżywienie), a także wcze-
snej wiosny.

Rzepak ma bardzo duże po-
trzeby pokarmowe jeśli chodzi 
o azot. Na wytworzenie 100 kg 
nasion potrzebuje ok. 6 kg azo-
tu. Jeśli więc szacujemy plon na 
4t/ha, to musimy zastosować 
240 kg N/ha.

Aplikacja nawozu oczywiście 
powinna nastąpić po określeniu 
zawartości azotu mineralnego 
w glebie (w warstwie 0-90 cm). 
Próba glebowa powinna być re-
prezentatywna, a glebę należy 
w krótkim czasie dostarczyć do 
Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Obliczanie dawki N:
Prognozowany plon – 4t/ha

Potrzeby pokarmowe 
względem azotu – 40 dt/
ha x 6 kg = 240 kg N/ha
Ilość azotu mineralnego 
w glebie – 90 kg
Zapotrzebowanie nawozowe 
– 240 kg N/ha – 90 kg 
N/ha = 150 kg N/ha

Należy brać pod uwagę wy-
korzystanie azotu mineralne-
go z nawozów, które wynosi 
65%, więc: 150 kg N/ha : 0,65 = 
231 kg N/ha

Oczywiście wyliczoną dawkę 
azotu należy podzielić na dwie 
lub trzy części. Mniejsze dawki 

N stosuje się najczęściej w dwóch 
terminach (60 i 40%), natomiast 
większe w trzech (60, 30 i 10%).

Pierwsza dawka azotu powin-
na być zastosowana możliwie 
wcześnie, gdyż azot powinien 
„czekać na rzepak”. Bardzo 
trudno jest określić moment 
tego nawożenia, ponieważ za-
bronione jest stosowanie nawo-
zów na polach z okrywą śnieżną 
oraz zamarzniętych do głębo-
kości 30 cm.

Zastosowanie azotu zbyt 
wcześnie ale i zbyt późno jest 
oczywiście niekorzystne. Wcze-
sne zastosowanie nawozu może 
rozhartować rośliny, a zbyt dłu-
gie zwlekanie może skutkować 
tym, że nie będzie możliwości 
wjazdu na pole z powodu zbyt 
dużej wilgotności gleby. Pierw-
sza dawka azotu rozsiewana jest 
w grubej granulacji, dlatego też 
bardzo ważny jest wczesny ter-
min z tego względu, że gleba 
jest wilgotna i nawóz może się 
rozpuścić, a następnie przejść 
do profilu glebowego.

Poza terminem stosowania 
azotu ważna jest również jego 
forma. Odgrywa ona dużą rolę 
szczególnie przy pierwszej daw-
ce. Dobrze jest jeśli stosujemy 
formę łatwo dostępną (saletrza-
ną). Azot wprowadzony w ta-
kiej postaci umożliwia roślinom 
szybką regenerację uszkodzeń 
po zimie.

Sukces nawożenia azotem 
w dużej mierze zależy od 

zaopatrzenia roślin w pozostałe 
składniki pokarmowe. W okresie 
wiosennym bardzo ważne jest 
dostarczenie roślinom rzepa-
ku siarki i mikroskładników. 
W przypadku siarki należy pa-
miętać aby zastosować ten pier-
wiastek jeszcze przed ruszeniem 
wegetacji, gdyż siarka warunkuje 
pobranie i wykorzystanie azotu 
z gleby. W praktyce nawożenie 
tym pierwiastkiem wykonuje się 
przy okazji nawożenia innymi 
składnikami pokarmowymi.

Spośród mikroelementów 
dużą rolę odgrywają bor i man-
gan, a następnie molibden, cynk 
i żelazo. Wiosną zaleca się dwa 
zabiegi dokarmiania dolistnego. 
Pierwszy należy wykonać w fazie 
rozety (najlepiej, gdy rośliny już 
częściowo odbudują rozetę po 
zimie), drugi natomiast w fazie 
pąkowania.

Należy pamiętać, że od 
tego w jaki sposób odżywimy 
rośliny zależy przyszły plon, 
a tym samym opłacalność da-
nej uprawy.

Wiosenne nawożenie rzepaku powinno przede 
wszystkim zaopatrzyć rośliny w azot.

dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Pierwsze wiosenne nawożenie 
zbóż ozimych

Należy pamiętać, że pierw-
sza dawka powinna być za-
stosowana jak najwcześniej, 
gdy na polach zaczynają być 
widoczne wyraźne symptomy 
ruszenia wegetacji. Ze wzglę-
du na niskie temperatury azot 
z gleby w momencie ruszenia 
wiosennej wegetacji roślin jest 
trudno dostępny dla roślin, 
jednak jest on niezwykle waż-
ny i konieczny w tym okresie.

Całkowitą dawkę azotu, 
jaką rolnik planuje zastosować 
po uwzględnieniu prognozo-
wanej wielkości plonu nale-
ży podzielić na dwie lub trzy 
części, aby zmniejszyć ryzyko 
strat składnika w przypadku 
wystąpienia niekorzystnych 
warunków pogodowych.

Nawożenie azotem można 
stosować w formie stałej lub 
w formie płynnej (doglebo-
wo lub dolistnie). W ostatnich 
latach wzrasta zainteresowa-
nie rolników stosowaniem 

płynnych nawozów azo-
towych. Związane jest to 
przede wszystkim  z lepszym 
wyposażeniem gospodarstw 
w opryskiwacze, brakiem pre-
cyzyjnych siewników do na-
wozów mineralnych, a także 
koniecznością poszukiwania 
bardziej energooszczędnych 
i ekonomicznych technologii 
produkcji.

Prawie zawsze przy wyso-
kich plonach zbóż istnieje 
potrzeba dokarmienia plan-
tacji mikroelementami, szcze-
gólnie tam, gdzie stosuje się 
duże dawki azotu w nawozach 
mineralnych. Rośliny wraz 
z dużymi plonami pobierają 
znacznie większą ilość mikro-
elementów z gleby w związku 
z tym ich potrzeby nawozowe 
wzrastają. Na glebach o wyso-
kim pH, nawet przy średniej 
zasobności gleb w mikroele-
menty, miedź, cynk i molib-
den mogą być gorzej pobierane 

przez system korzeniowy, przez 
co mogą limitować wielkość 
jak i jakość plonów.  

Dokarmianie tymi pier-
wiastkami należy wykonać od 
fazy krzewienia do strzelania 
w źdźbło. Należy podkreślić, 
że dokładne określenie daw-
ki nawozów mikroskładniko-
wych nie jest łatwe. Ogólnie 
przyjęta zasada mówi o zasto-
sowaniu dawki 0,5 do 3 krot-
nej wartości zapotrzebowania.

Mikroelementy, mocznik 

W okresie wiosennym prace polowe rozpoczynają się 
zwykle od nawożenia azotem ozimin.

dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Tabela 1. Średnie pobranie makro i mikroelementów przez zboża.

Gatunek
N P2O5 K2O Miedź Mangan Cynk

kg/1 t ziarna g/1 t ziarna

Pszenica 27 10 19 8,5 90 65

Jęczmień 24 13 20 9 70 60

Pszenżyto 25 10 21 8,5 100 70

Żyto 23 12 26 8,5 110 80

c.d. na str. 12.
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i magnez mogą być stosowane 
łącznie, jednak należy pamię-
tać, że im więcej składników 
ze sobą łączymy tym mniejsze 
powinno być ich stężenie.

Mikroskładniki w istotny 
sposób wpływają na pokry-
cie potrzeb nawozowych ro-
śliny. Często także wpływają 
na ograniczenie plonowania 
roślin, pomimo tego, że po-
bierane są w niewielkich ilo-
ściach. Pierwiastki te znacząco 
wpływają na przemiany bio-
chemiczne zachodzące w rośli-
nie, a ich optymalna zawartość 
wpływa na uzyskanie wyż-
szych plonów oraz poprawę 
ich jakości.

W przypadku zbóż ja-
rych nawożenie fosforem jak 
i potasem stosuje się wiosną 
(przedsiewnie). Podobnie jak 
w przypadku form ozimych 
wskazane jest wykonanie ana-
liz glebowych na zasobność 
tych pierwiastków i na tej 
podstawie określenie pozio-
mu nawożenia. Prawidłowe 
stosowanie fosforu i potasu 
ma duże znaczenie w uzy-
skaniu dobrej jakości ziarna 
jęczmienia browarnego: fosfor 
powoduje dobre wykształce-
nie ziarna oraz zmniejszenie 
procentowego udziału łuski, 
a potas polepsza zabarwienie 
ziarna. W przypadku azotu 

również należy zastosować go 
przedsiewnie (pierwsza dawka) 
oraz w trakcie wegetacji roślin.

Odpowiednie, zbilansowa-
ne nawożenie zbóż w okresie 
wiosennym, a tym samym 

dostarczenie roślinom skład-
ników pokarmowych w od-
powiedniej ilości programuje 
przyszły plon i jest gwarantem 
uzyskania wysokich plonów 
ziarna o dobrej jakości.

R E K L A M A

c.d. ze str. 10 ZIEMOVIT Naturalny

Aż 17 nowych produk-
tów – opartych jedynie na 
składnikach naturalnych 
i organicznych – wzbogaci 
ofertę marki ZIEMOVIT. 
Wszystkie zaprezentowane 
nowości – w tym organiczne 
nawozy, biopałeczki nawozo-
we, humusy, biokomposter, 
bioaktywator czy w pełni 
naturalny środek na mszy-
ce - utworzą nową kategorię 
w portfolio marki – ZIEMO-
VIT Naturalny. Po rozbudo-
wie, ofertę marki ZIEMOVIT 
stanowi aż 50 produktów, 
których najwyższą jakość 
gwarantuje jej właściciel – 
CIECH Sarzyna S.A., naj-
większy polski producent 
środków ochrony roślin.

ZIEMOVIT Naturalny to 
gwarancja nie tylko zdro-
wych i zadbanych, ale także 
w pełni naturalnych roślin 
działkowych, ogrodowych 
czy balkonowych. Specjal-
ny skład produktów został 
oparty w pełni na natural-
nych składnikach, pozwa-
lając ich użytkownikom 
pielęgnować swoje rośliny 
zgodnie z naturą.

Można je stosować przez 
cały sezon ponieważ są bez-
pieczne dla roślin w każdej 
fazie rozwoju.

Kategorię ZIEMOVIT Na-
turalny uzupełniają biopa-
łeczki nawozowe HUMUS 
Niezbędnik Działkowca, , 
HUMUS PLUS Uniwersal-
ny, a także BIOHUMUS 
Uniwersalny. W pełni 
naturalna BIOKONTRA 
skutecznie zwalcza mszy-
ce i inne uciążliwe szkod-
niki, a BIOKOMPOSTER 
przyspiesza kompostowa-
nie oraz wzbogaca wartość 
nawozową kompostu. ZIE-
MOVIT Naturalny to także 
BIOAKTYWATOR Uniwer-
salny w wygodnej w uży-
ciu granulowanej formie, 
który zwiększa dostępność 
składników pokarmowych, 
pobudzając życie mikrobio-
logiczne w podłożu.

- Rozbudowaliśmy mar-
kę ZIEMOVIT o nową kate-
gorię z dużym rozmachem 
– wchodząc na rynek z aż 
17 nowościami produktowy-
mi. To dowodzi, jak bardzo 
poważnie podchodzimy do 

ciągłego rozwoju tej marki, 
zwłaszcza w obszarze syste-
matycznego poszerzania jej 
oferty produktowej. Chcemy, 
by w pełni odpowiadała po-
trzebom polskich ogrodni-
ków i działkowców – mówi 
Mariusz Grelewicz, Prezes 
Zarządu CIECH Sarzyna.

Marka ZIEMOVIT to nie 
tylko produkty najwyższej 
jakości, ale także zaufany 
doradca dla wszystkich pol-
skich działkowców i ogrodni-
ków. Osoby zainteresowane 
mają do dyspozycji m.in. 
stronę internetową www.
ziemovit.pl, fanpage marki 
na Facebooku - „Niech Żyje 
Ogród” (@ZiemovitNiechZy-
jeOgrod) oraz kanał porad-
nikowy na serwisie YouTube 
(„Ziemovit”).

Produkty marki ZIEMO-
VIT to najwyższej jakości 
podłoża, nasiona traw, 
środki chwastobójcze oraz 
nawozy płynne i granulo-
wane, dopasowane do po-
trzeb i oczekiwań polskich 
ogrodników i działkowców.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Nowa, organiczna kategoria w ofercie marki

Rośliny bobowate w płodozmianie

Obecnie w produkcji roślin-
nej coraz częściej obserwuje 
się ograniczanie zmianowa-
nia do 2-3 gatunków upraw-
nych, najlepiej technologicznie 
podobnych, z dużym uprzy-
wilejowaniem zbóż. Jest to 
spowodowane wieloma czyn-
nikami, jak choćby opłacal-
nością samej uprawy, czy 
używaniem w gospodarstwie 
coraz bardziej wyspecjalizo-
wanego sprzętu. Rolnik jako 
producent nastawiony jest 
na zysk ze sprzedaży swoich 
płodów i w związku z tym 
w miarę możliwości wybie-
ra gatunki dające najwyższy 
przychód i metody produkcji 
generujące najniższe koszty. 
Jednak rolnictwo jest bardzo 
specyficzną formą produkcji. 
W czasach, gdy zdajemy so-
bie sprawę, że rolnictwo in-
tensywne niesie ze sobą nie 
tylko korzyści, ale również 
wiele problemów, takich jak: 
zanieczyszczenie gleb i wód 
nawozami i pestycydami, 

porażenie upraw patogenami, 
wzrost zachwaszczenia, czy 
niszczenie struktury gleby 
i jej wyjaławianie, coraz czę-
ściej doceniana jest rola roślin 
bobowatych w płodozmianie.

Doskonały przedplon 
Do roślin bobowatych upra-

wianych w naszym kraju, 

zaliczamy bobowate grubo-
nasienne (strączkowe): groch 
siewny ogólnoużytkowy i pa-
stewny, bobik, łubin żółty, wą-
skolistny, biały, wyka, fasola, 
soja oraz bobowate drobno-
nasienne, do których należą 
m.in.: wieloletnie koniczy-
ny, lucerna, wyka, esparceta, 

Rolnik musi wziąć pod uwagę nie tylko dany sezon 
wegetacyjny, ale także następczy wpływ upraw 
w kolejnych latach.

Tabela 1. Ilość resztek pożniwnych oraz zawartość w nich 
azotu po zbiorze bobowatych

Uprawa Resztki pożniw-
ne [t/ha]

Ilość N      
[kg/ha]

Bobik 6,4 86

Groch 4,3 66

Łubin waskolistny 6,1 79

Łubin żółty 4,4 70

Soja 4,8 47

Lucerna siewna 5,6 108

Koniczyna czerwona 4,9 70

Komonica rożkowa 6,2 92

Nostrzyk biały 5,6 72

 Źródło: Batalin 1960, Jasińska i Kotecki 1993 
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komonica, nostrzyk czy jedno-
roczna seradela. Najważniejszą 
cechą wyróżniającą te rośliny 
jest zdolność wiązania azotu 
atmosferycznego poprzez sym-
biozę z bakteriami brodawko-
wymi z rodzajów Rhizobium 
i Bradyrhizobium, co stawia 
je na uprzywilejowanej pozy-
cji wśród roślin uprawnych. 
Dzięki temu można znacznie 
ograniczyć nawożenie azotem 
(poza ewentualną dawką star-
tową), co przynosi wymierne 
korzyści ekonomiczne. Poza 
tym, przyorane resztki pożniw-
ne roślin strączkowych wzbo-
gacają glebę w azot w ilości, 
od ponad 40 do prawie 90 kg/
ha, zaś bobowatych drobno-
nasiennych - od 70 do ponad 
100 kg/ha (tab. 1). Dzięki temu 
mają one ogromną wartość 
przedplonową, zwłaszcza dla 
gatunków o dużych wymaga-
niach pokarmowych (zboża, 
przemysłowe, okopowe). Sza-
cuje się, że po przedplonach 
bobowatych wzrost plonu ziar-
na zbóż wynosi 0,5-1,5 t/ha 
(rys. 1). Zwiększa się także 
zawartości białka w ziarnie 
i ogólny plon białka. W przy-
padku rzepaku, oprócz wzrostu 
plonu nasion po przedplonach 
strączkowych wykazano także 

wzrost zawartości tłuszczu 
surowego i białka ogólnego 
w nasionach w porównaniu 
do rzepaku uprawianego po 
jęczmieniu.

Dobroczynny wpływ 
na glebę

Palowy system korzeniowy 
bobowatych, dzięki swojej 
budowie i długości poprawia 
strukturę gleby oraz stosunki 
wodno-powietrzne poprzez jej 
drenaż, jak również pozwa-
la na pobieranie składników 
pokarmowych z głębszych 
warstw gleby i udostępnia-
nie ich roślinom o płytszym 
systemie korzeniowym (rys. 
2). Zwarty porost bobowatych 
wpływa pozytywnie na roz-
wój mikroflory, zwiększając 
występowanie oraz aktyw-
ność mikroorganizmów gle-
bowych, jak również zwiększa 
zawartość próchnicy w glebie. 
W trakcie uprawy tych roślin 
w ciągu roku dopływa do gle-
by więcej materii organicznej 
w formie resztek pożniwnych 
niż ulega mineralizacji. W naj-
większym stopniu dotyczy to 
bobowatych drobnonasien-
nych, gdzie mineralizację 
próchnicy dodatkowo ograni-
cza brak mechanicznych zabie-
gów uprawowych. Bobowate 

stanowią też znakomity ele-
ment przerywający płodoz-
mian zbożowy, ze względu 
na właściwości fitosanitarne. 
Przyczyniają się do ogranicze-
nia chorób przenoszonych za 
pośrednictwem gleby (choroby 
podsuszkowe i zgorzelowe).

Wykorzystanie
Bobowate mogą być upra-

wiane na nasiona (cele kon-
sumpcyjne i paszowe), bądź 
na zieloną masę (pasza), ze 
względu na korzystny skład 
chemiczny. Nasiona wyróż-
niają się wysoką zawartością 
białka (od 20 do nawet 45%), 
a niektóre także tłuszczu (łu-
bin biały, soja). Zawierają też 
dużo witamin i mikroelemen-
tów. Jako międzyplony mogą 
być uprawiane na zielony na-
wóz, wnosząc do gleby około 
4-8 ton suchej masy i do 150 kg 
N/ha, a jako roślina okrywo-
wa chronią glebę przed erozją 
powietrzną i wodną.

Źródło: Kuś i wsp. 
1998, Raport końcowy z realizacji 

programu wieloletniego 2011-
2015 „Ulepszanie krajowych 
źródeł białka roślinnego, ich 

produkcji, systemu obrotu 
i wykorzystania w paszach” 

Dr hab. Mariola Staniak, 
prof. nadzw. Mgr Anna Stępień

IUNG-PIB w Puławach

WIOSNA 2018

Więcej informacji na:
www.saaten-union.pl

Mozaiki mu nie straszne

Wiwat plon Na zdrowie!

Prawdziwa GwiazdaDużo ziarna, mało plew

Rys. 2. Zasieg systemów korzeniowych różnych gatunków bobowatych [cm]

Rys. 1. Plony zbóż ozimych i rzepaku po przedplonach zbóż jarych i po grochu 
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ABELINA
Niepodważalny potencjał!

MERLIN
Pierwszy raz tylko z MERLIN!

LISSABON
Dopracowana do perfekcji!

AMANDINE
Dobre strąków rozłożenie, łatwiejsze 
koszenie!

SG ANSER
Białko z wigorem!

MALAGA
Perła południa!

NASIONA SAATBAU 
W gruncie najlepsze! 

www.saatbau.pl /saatbaupolska/

SOJA
WOLNA OD 

GMO

Dobre nasiona,  
Dobre plony.

160 
tys. nasion

NOWE WIĘKSZE 
JEDNOSTKI

Możliwości uprawy soi 
w Polsce

Soja jest rośliną jednorocz-
ną należącą do rodziny bobo-
watych. Nasiona soi zawierają 
35-40% białka oraz około 
20% tłuszczu bogatego w nie-
zbędne, nienasycone kwasy 
tłuszczowe. Skład nasion decy-
duje o wszechstronnym wyko-
rzystaniu soi na cele paszowe, 
konsumpcyjne i przemysłowe. 
W Polsce zapotrzebowanie na 
białko roślinne jest w ponad 
80% zaspokajane przez im-
port poekstrakcyjnej śruty 
sojowej, co w dużym stopniu 
uzależnia polskie rolnictwo 
od zagranicznych eksporterów 
tego surowca. Dlatego od kilku 
lat prowadzone są programy 
mające na celu zwiększenie 
powierzchni uprawy i wyko-
rzystania krajowych gatun-
ków roślin wysokobiałkowych 
(głównie strączkowych). Od 
jakiegoś czasu obserwuje się 
także zwiększone zaintereso-
wania rolników możliwościa-
mi uprawy soi w warunkach 
naszego kraju, ze względu na 
rosnące ceny i wzrost popytu 
na soję nie będącą GMO.

Soja jest rośliną dnia krót-
kiego, dlatego do uprawy 
w naszych warunkach klima-
tycznych najbardziej nadają 
się odmiany wczesne i bardzo 
wczesne, których okres wege-
tacyjny nie przekracza 135 dni. 
Dojrzewają one wówczas na 
przełomie sierpnia i września. 
Obecnie w Krajowym Rejestrze 
Odmian COBORU znajduje się 
12 odmian soi, z czego 6 zo-
stało wpisanych w 2017 roku. 
Świadczy to o intensywnych 
pracach hodowlanych, wy-
korzystujących postęp biolo-
giczny, w celu ulepszania cech 
gospodarczych i adaptacyjnych 

soi. Poza Krajowym Rejestrem 
uprawiane są również odmiany 
znajdujące się we Wspólnoto-
wym Katalogu Odmian (CCA), 
takie jak: Annushka, Merlin, 
Simona czy Smuglyanka. Pod 
względem warunków pogo-
dowych najlepsze regiony do 
uprawy soi w Polsce występują 
w południowej części kraju, 
jednak duży wachlarz odmian, 
a także zmieniające się warun-
ki klimatyczne stwarzają moż-
liwość uprawy tego gatunku 
na terenie całego kraju.

Warunkiem sukcesu w upra-
wie soi jest poprawna agro-
technika. Gatunek ten najlepiej 
udaje się na glebach żyznych, 
o dobrych właściwościach fi-
zycznych i obojętnym pH. Naj-
bardziej odpowiednie są gleby 
zaliczane do kompleksu pszen-
nego bardzo dobrego, dobrego 
i wadliwego (klasy bonitacyjne 
II-IIIb). Soja nie powinna być 
uprawiana na glebach ciężkich, 
zlewnych, ponieważ jest ga-
tunkiem kiełkującym epige-
icznie i zaskorupianie gleby 
może utrudniać wschody. Nie 
ma konieczności stosowania 
nawożenia azotem. W zależno-
ści od zasobności gleby można 
stosować nawożenie startowe, 
które przyczynia się do szyb-
szego rozwoju roślin we wcze-
snych fazach rozwojowych, 
ale w późniejszych fazach soja 
z powodzeniem pokrywa swoje 
zapotrzebowanie na ten skład-
nik poprzez biologiczne wią-
zanie azotu atmosferycznego 
oraz naturalny azot zawarty 
w glebie. Ważne jest natomiast 
szczepienie materiału siewne-
go bakteriami brodawkowymi 
(Bradyrhizobium japonicum), 
ponieważ nie występują one 

w polskich glebach.
Soja jest bardzo cenną ro-

śliną w płodozmianie, ponie-
waż przerywa następstwo zbóż 
po sobie oraz polepsza wła-
ściwości fizyczno-chemiczne 
i biologiczne gleby. Jej moc-
ny, palowy system korzeniowy 
doskonale drenuje i rozluźnia 
glebę, zaś w resztkach poż-
niwnych pozostaje na polu 
sporo cennej masy organicz-
nej w postaci liści, łodyg oraz 
strączyn. Pozostawia więc 
dobre stanowisko dla roślin 
następczych. Zbiór soi prze-
prowadzany jest za pomocą 
kombajnu zbożowego wypo-
sażonego w adapter do bezpo-
średniego zbioru nasion soi. 
Istotnym elementem zbioru 
soi jest wysokość osadzenia 
najniższych strąków, która de-
cyduje o dokładnym zbiorze 
nasion. Zbiór powinien być 
wykonany, gdy nasiona osiąga-
ją wilgotność 12-16%, dlatego 
ważne jest aby soja dojrzała do 
połowy października. Dojrza-
łe strąki są brązowe, nasiona 
wybarwione i twarde. Ważną 
cechą soi jest też podatność na 
pękanie strąków, gdyż nierów-
nomierne dojrzewanie może 
doprowadzić do znacznych 
strat plonu. Niewielka do tej 
pory powierzchnia uprawy 
soi w Polsce powoduje, że 
choroby i szkodniki nie są 
dla niej dużym zagrożeniem 
i nie powodują redukcji plonu. 
Ze względu jednak na uprawę 
w szerszych rzędach i małą 
konkurencyjność w stosunku 
do innych gatunków roślin, 
jest wrażliwa na zachwaszcze-
nie, dlatego bardzo ważne jest 
odpowiednie przygotowanie 
pola pod jej uprawę.

Znaczenie soi na świecie jest bardzo duże, co wynika 
z jej doskonałego składu chemicznego.

R E K L A M A
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Pomimo wielu zalet, soja ma 
pewne ograniczenia adaptacyj-
ne. W okresie wzrostu i rozwoju 
występują dwa okresy krytyczne 
związane ze zwiększoną wraż-
liwością roślin na stres chłodu. 
Pierwszy przypada w okresie 
od siewu do pełni wschodów, 
w którym niska temperatura 
powoduje wydłużenie okresu 
kiełkowania, gnicie nasion, zaś 
wiosenne przymrozki mogą 

powodować uszkodzenia roślin 
w fazie liścieni. Dlatego opty-
malnym terminem wysiewu 
soi, w zależności od regionu, 
jest okres od 20 kwietnia do 
5 maja, gdy temperatura gle-
by wynosi powyżej 8°C. Duże 
straty w plonie powodują rów-
nież niskie temperatury w fazie 
kwitnienia, co wydłuża jej trwa-
nie, a w efekcie może skutkować 
niewystarczająca dojrzałością 

nasion. Większy spadek tem-
peratury, poniżej 10°C, może 
powodować problemy z zawią-
zywaniem kwiatów. Soja jest 
natomiast uznawana za roślinę 
mniej wrażliwą na okresowe 
niedobory wody w glebie, ze 
względu na owłosienie liści i ło-
dyg, zmniejszające transpirację 
oraz głęboki system korzenio-
wy. Jednakże dłuższe okresy 
suszy mogą przyczyniać się do 

znacznej redukcji plonu. Przy-
kładowo, susza w 2015 roku, 
która ograniczyła plon nasion 
soi prawie o 40% (Tabela). 
Największe zapotrzebowanie 
na wodę soja wykazuje w okre-
sie kiełkowania i wypełniania 
strąków.

Duże zapotrzebowanie na 
białko roślinne, wzrost cen 
śruty sojowej, niechęć kon-
sumentów do produktów GMO 

w Polsce, a także zmieniają-
ce się warunki klimatyczne 
sprzyjające uprawie gatun-
ków ciepłolubnych, przy-
czyniły się do zwiększenia 
zainteresowania uprawą soi 
w Polsce. Ogromne znaczenie 
ma postęp hodowlany, dzię-
ki któremu oferowane są na 
polskim rynku zróżnicowane 
odmiany, o wysokiej jakości 
i nowoczesności genetycznej 

i które umożliwiają uprawę 
tego gatunku właściwie na 
terenie całego kraju. Te prze-
słanki pozwalają przypuszczać, 
że soja w niedługim czasie ma 
szansę stać się dynamicznie 
rozwijającym się źródłem biał-
ka także w warunkach Polski.

Dr hab. Mariola Staniak, prof. nadzw.
Mgr inż. Katarzyna Czopek

IUNG-PIB w Puławach

Tabela. Cechy odmian soi zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Odmian

Odmiana Rok rejestracji Plon nasion 
2016 (dt/ha) 

Plon nasion 
2015 (dt/ha)

Zawartość 
białka ogólne-

go (% s.m.)

Zawartość 
tłuszczu 

surowego 
(% s.m.)

Wysokość 
roślin (cm)

Wysokość 
osadzenia 

najniższych 
strąków (cm)

Wyleganie 
przed zbiorem 
(skala 9 st.)

Liczba dni od 
siewu do 

dojrzałości 
żniwnej

Pękanie 
strąków 

(skala 9 st.)

Masa 1000 
nasion (g)

wczesne

Aldana 1992 25,2 17,9 36,6 23,2 73 8,7 8,1 129 8,7 182

Augusta 2002 26,7 17,0 36,7 22,2 75 10,1 6,6 128 7,6 141

Erica 2017 29,2 19,9 36,9 22,8 78 9,6 7,8 129 8,7 182

Paradis 2017 28,3 19,5 37,4 23,5 75 10,1 8,0 129 8,2 201

średniowczesne

Abelina 2016 35,5 21,0 35,8 24,2 93 12,0 7,6 136 8,5 171

Maja 2017 29,9 18,7 38,9 23,2 89 11,9 6,9 135 8,2 181

Mavka 2013 30,5 21,0 35,6 23,3 95 12,4 7,6 138 8,8 186

Sculptor 2017 30,2 20,1 36,6 23,0 90 11,0 7,6 136 8,8 198

późne i bardzo późne

Aligator 2015 36,4 20,1 35,8 23,9 82 11,4 8,3 139 8,8 192

GL Melanie 2017 35,8 19,5 37,7 22,5 83 11,4 8,2 140 8,8 179

Madlen 2015 28,3 18,1 36,6 20,6 73 10,7 6,8 139 8,8 173

Petrina 2017 34,8 18,5 35,2 23,2 83 10,8 7,6 143 8,3 169

Źródło: COBORU 2018

ZALETY UPRAWY SOI

W 2011 roku areał upra-
wy soi w Polsce nie przekra-
czał 200 ha, a w roku 2017r. 
obszar ten wynosił już po-
nad 20000ha. Powierzchnia 
upraw soi rośnie w postępie 
geometrycznym.

Roślina, o której mowa, ma 

bardzo ważne znaczenie po-
środowiskowe, polepsza ży-
zność i strukturę gleby. Soja 
jest najlepszym przedplonem 
pod zboża. Dzięki możliwości 
asymilacji azotu z powietrza 
soja potrafi dostarczyć ok 
100 kg N/ha.

Aby osiągnąć największy 
plon należy pamiętać, że duże 
znaczenie ma wybór odmiany. 
Pamiętajcie o:
• wczesności odmiany - nie 

wszystkie odmiany dojrze-
wają w naszym klimacie

• sprawdzeniu odporności 

odmiany na suszę - powo-
duje pękanie strąków

• wysokości zawiązania 
pierwszego strąka

• potencjale plonowania

Soja przynosi niekwe-
stionowane zalety glebie, 

na której jest wysiewana, 
a ponadto wysokie dofi-
nansowanie, które w 2017r. 
wynosiło 1525,74zł. Kwota 
ta jest nieporównywalnie 
wyższa w stosunku dofinan-
sowań do upraw kukurydzy 
czy rzepaku.

Soja jest ciekawą alternaty-
wą w uprawie roślin strączko-
wych. Jest dobrym źródłem 
białka, wyjątkowym „łama-
czem płodozmianu” i uprawą 
wysoce zyskowną.

Soja jest podstawową rośliną białkową i posiada bardzo wysoką wartość odżywczą.

R E K L A M A
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Czy uprawa kukurydzy 
cukrowej jest popularna 
w Polsce?

W Polsce produkcja ku-
kurydzy cukrowej systema-
tycznie wzrasta. Aktualnie 
powierzchnia jej uprawy wy-
nosi 8500-9000 ha w tym 
około 80% do przetwórstwa 
(konserwy z ziarnem i kol-
by mrożone). Około 20%, 
to produkcja na świeży ry-
nek w postaci kolb do goto-
wania, grillowania lub do 
spożycia na świeżo. Kolby 
gotuje się w wodzie lub na 
parze i podaje się na gorąco 
z masłem i solą. Mogą być 
grillowanie w folii aluminio-
wej. Ziarno kukurydzy jest 
też komponentem do sała-
tek warzywnych. Z ziarna 
kukurydzy można przyrzą-
dzać bardzo smaczną zupę 
kukurydzianą i szereg innych 
dań. Kolby i ziarno mogą być 
przedmiotem mrożenia, po 
uprzednim blanszowaniu. 
Mrożone produkty mogą być 
przechowywane w tempera-
turze – 20̨C przez wiele mie-
sięcy. Nie tracą one wartości 
odżywczych. Podobnie jest 
z ziarnem konserwowanym 
w puszkach.

Wartość odżywcza i sma-
kowa kukurydzy cukrowej 
jest związana z wysoką 
zawartością łatwo przy-
swajalnych, wysoko ener-
getycznych cukrów prostych 
oraz z wysoką zawartością 
błonnika regulującego dzia-
łanie przewodu pokarmo-
wego. Błonnik wspomaga 
pracę jelit. Duże spożycie 
błonnika zmniejsza ryzyko 
hemoroidów, zachorowania 
na raka jelita grubego.

Ziarno kukurydzy cukro-
wej jest bogatym źródłem 
oleju. Olej kukurydziany, 
w dużej części, składa się 
z nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. W jego skła-
dzie występują kwas olejowy 
(około 20-30%) oraz kwas 
linolowy (45-70%), a także 
spore ilości witaminy E oraz 
kwasu palmitynowego. Nie-
nasycone kwasy tłuszczowe 
mają wpływ na obniżenie 
zawartości cholesterolu.

Świeże ziarno kukury-
dzy cukrowej, o dojrzałości 
konsumpcyjnej, czyli w fa-
zie późno-mlecznej, zawie-
ra 70-76% wody, 5-12 % 

cukrów, 1,1-2,7% tłuszczów 
i 2-4,5% białka. Białko jest 
ubogie w aminokwasy – li-
zynę i tryptofan. Nie zawiera 
glutenu, co umożliwia zasto-
sowanie produktów z kuku-
rydzy cukrowej w żywieniu 
osób chorych na celiakię, 
czyli na trwałą nietoleran-
cję tego białka. Gluten jest 
to mieszanina białek roślin-
nych, gluteiny i gliadyny, 
występująca w produktach 
otrzymanych z ziarna nie-
których zbóż, pszenicy, żyta 
i jęczmienia. Celiakia jest to 
trwająca całe życie immuno-
logiczna choroba o podłożu 
genetycznym, charakteryzu-
jąca się nietolerancją glutenu. 
Działający toksycznie gluten 
prowadzi do zaniku kosm-
ków jelita cienkiego, które są 
odpowiedzialne za wchłania-
nie składników odżywczych. 
W efekcie toksycznego dzia-
łania glutenu wchłanianie 
pokarmu jest upośledzone, 
co prowadzi do wystąpie-
nia różnorodnych objawów 
klinicznych. Jedyną metodą 
leczenia celiakii jest stoso-
wanie ścisłej diety bezglu-
tenowej. Zaletą produktów 
z kukurydzy cukrowej jest 
dieta bezglutenowa o wyra-
zistym żółtym zabarwieniu.

Ziarno kukurydzy, poza 
składnikami pokarmowy-
mi, jak węglowodany, białko 
i tłuszcz, jest bogatym źró-
dłem witamin: ̨-karotenu, 
B1, B2, E, PP i C, a w szcze-
gólności zawiera duże ilości 
witaminy E, określanej, jako 
„witamina młodości”. Kuku-
rydza jest bogata w witaminy 
z grupy B, w szczególności 
w tiaminę i niacynę. Tia-
mina jest niezbędna dla 
prawidłowej pracy układu 
nerwowego. Niedobór nia-
cyny może natomiast pro-
wadzić do pelagry – choroby 
objawiającej się biegunką, 
demencją i problemami na-
tury dermatologicznej, które 
często pojawiają się u osób 
niedożywionych.

Ziarno kukurydzy cu-
krowej zawiera liczne mi-
nerały: potas, fosfor, wapń, 
sód, magnez, żelazo, man-
gan, miedź, cynku, fluor. 
W ilościach śladowych 

występuje również jod 
i brom. Zawartość selenu, 
który odgrywa olbrzymią 
rolę w profilaktyce anty-no-
wotworowej, a także dwóch 
silnych antyoksydantów 
– luteiny i zeaksantyny, 
chroniących plamkę żółta 
oka przed zwyrodnieniem 
jest wielokrotnie wyższa 
niż w innych warzywach. 
Szczególną wartość odżyw-
czą i prozdrowotną ziarna 
kukurydzy przypisuje się 
obecności potasu i przeci-
wutleniaczy, witaminy E 
i selenu. Ten zestaw określa 
się, jako „wyjątkowy”, gdyż 
selen ułatwia wchłanianie 
witaminy E i wzmaga jej 
działanie. Selen, zwłasz-
cza w połączeniu z wita-
miną E, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia aż 10 typów 
nowotworów, wśród nich 
najczęściej występujących: 
piersi, płuc, prostaty, od-
bytu. Selen reguluje pracę 
tarczycy, a także chroni 
przed zaćmą, oraz chroni 
przed zwyrodnieniem plam-
ki żółtej. Potas wpływa na 
obniżenie ciśnienia krwi, 
prawidłowy rytm serca 
i redukuje ryzyko udaru 
mózgu. Witamina E („wita-
mina młodości”), zapobiega 
powstawaniu zmarszczek, 
pomaga w zachowaniu ję-
drnej skóry.

W Polsce spożycie kukury-
dzy cukrowej systematycznie 
wrasta. Jest ona spożywana 
w różnych postaciach: świe-
żych lub gotowanych kolb, 
sałatek z dodatkiem ziaren 
kukurydzy i wielu innych po-
trawach. Kukurydza cukrowa 
w naszym kraju jest warzy-
wem spożywanym w dalece 
niewystarczającym stopniu. 
W USA, gdzie kukurydza 
cukrowa jest „narodowym 
warzywem”, statystyczny 
mieszkaniec spożywa aż 12kg 
jej ziarna. W podnoszeniu 
świadomości o odżywczych 
i prozdrowotnych właściwości 
tej cennej rośliny warzyw-
nej dużą rolę odgrywa, pro-
wadzona od kilku lat przez 
Polski Związek Producentów 
Kukurydzy, kampania promo-
cyjna „Kukurydza -  słonecz-
ne ziarno zdrowia”.

Kukurydza cukrowa jest zaliczana do 
8 najważniejszych roślin warzywnych 
w Świecie.

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR – PIB 

Radzików

R E K L A M A
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Odmiany jęczmienia jarego

Aktualnie w Krajowym 
rejestrze możemy znaleźć 
77 odmian jęczmienia jare-
go, w tym 32 typu browar-
nego i 45 typu pastewnego. 
Większość w Krajowym re-
jestrze stanowią odmiany 
zagraniczne, a ich udział 
wynosi 58%. Po posiedze-
niu Komisji ds. rejestracji 
zbóż jarych na początku 
stycznia 2018 r. dyrektor 
COBORU wpisał do Kra-
jowego rejestru 10 nowych 
odmian jęczmienia jarego. 
Wśród zarejestrowanych 
znalazły się 4 odmiany 
browarne – Ismena, Mag-
gie, Runner i RGT Atmos-
phere oraz 6 odmian typu 
pastewnego – Eldorado, 
Etolie, Farmer, MHR Faj-
ter, Pilote i Rezus. Na po-
czątku roku wykreślono 
również jedną odmianę 
browarną Afrodite. Wśród 
nowych odmian dominuje 
podobny stosunek odmian 
zagranicznych do polskich ( 
6 zagranicznych, 4 polskie).

Powierzchnia zakwa-
lifikowanych plantacji 
nasiennych jęczmienia 
jarego wyniosła w roku 
2017 prawie 9,3 tys. ha, 
z czego 71% to odmia-
ny z Krajowego rejestru. 
Najbardziej popularne na 
rynku nasiennym są obec-
nie: Ella – 11,1%, Kucyk – 
8,9%, Soldo – 6,7%, RGT 
Planet – 6,5% i Radek – 
4,8%. W zakwalifikowa-
nej powierzchni plantacji 
nasiennych udział od-
mian ze Wspólnotowego 
Katalogu Odmian Roślin 
Rolniczych (CCA) wynosi 
obecnie ok. 28% i zmniej-
szył się w porównaniu do 
lat poprzednich.

Wyniki ważniejszych 
cech rolniczo-użytkowych 
odmian jęczmienia jare-
go zamieszczono w tabeli 
1. W ostatnim trzyleciu naj-
lepiej plonujące odmiany 
browarne to RGT Planet, 
KWS Cantton, Bente, Run-
ner, Esma i Ismena. W gru-
pie odmian pastewnych 
najwyższe plony uzyska-
ły odmiany – KWS Harris 
Pilote, MHR Fajter, Teksas, 
KWS Vermont, Etoli i Re-
zus. W czołówce znajdują 
się odmiany najnowsze, 
rejestrowane w ostatnich 
trzech latach, co wskazu-
je na duży postęp w tym 

Jęczmień uprawiany był na powierzchni ok. 600tys ha (wg GUS), 
w szczególności na cele paszowe, spożywcze i browarne.

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)
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Typu browarnego

Accordine 2017 7,95 69,1 77,5 49,3 92 80 204 5 5 5 5 5 5 6 5

Baryłka 2014 6,90 67,6 75,4 47,5 92 69 203 6 6 5 4 5 5 6 5

Bente 2017 6,00 73,1 81,5 54,1 94 76 203 5 6 4 4 5 6 5 5

Britney 2015 5,90 69,8 78,1 51,2 92 72 203 5 6 5 5 6 5 4 5

Esma 2017 7,00 73,0 79,7 51,9 91 76 203 5 5 6 5 5 5 6 5

Ismena 2018 5,30 72,5 79,8 51,3 93 72 202 5 5 5 5 6 6 6 6

KWS Cantton 2016 6,25 73,1 80,3 49,6 92 79 204 5 6 5 5 6 4 5 5

KWS Dante 2014 6,10 70,0 78,4 49 91 72 203 6 6 5 5 5 6 4 5

KWS Fabienne 2015 7,40 69,3 77,7 47 93 73 204 5 6 5 5 5 4 5 5

KWS Irina 2014 6,80 71,0 79,1 49,7 92 70 203 6 5 6 5 5 5 4 5

KWS Orphelia 2013 6,80 71,2 79 48,7 91 71 203 4 6 6 5 5 5 4 5

Maggie 2018 6,30 71,6 79,5 51 92 71 203 5 5 5 5 5 5 5 5

Nokia 2013 6,55 71,6 78,7 50,1 91 75 203 6 6 5 5 5 5 4 5

Olympic 2013 6,55 67,6 75,7 47,4 92 71 204 5 6 5 4 5 4 5 5

Ovation 2017 6,55 70,4 79,2 51,6 92 75 204 3 6 5 4 5 4 5 5

RGT Atmosphere 2018 6,00 70,0 78,5 51,8 92 78 203 4 5 4 5 5 5 6 5

RGT Baltic 2016 8,10 69,6 77 50,7 91 75 204 5 5 5 4 5 4 6 5

RGT Planet 2016 7,80 73,3 80,9 51,2 93 77 203 4 5 4 5 5 5 5 5

Runner 2018 4,90 73,0 80,3 51,6 92 71 202 4 5 5 5 4 6 5 5

SU Lolek 2014 6,85 69,5 76,3 49,8 90 73 203 5 6 5 5 5 5 4 5

Uta 2016 7,95 67,8 77,4 54,6 93 76 203 5 5 4 5 5 6 6 5

Xanthe 2017 7,20 70,8 79,3 53 93 75 203 5 5 5 5 5 5 5 5

Typu pastewnego

Airway 2017   71,1 79,1 48,1 91 76 203 5 6 6 5 5 6 6 5

Allianz 2016   69,8 76,8 48,1 92 77 204 4 5 5 5 6 5 5 5

Argento 2013   68,9 77,1 48,6 86 73 202 4 6 5 5 5 5 4 5

Basic 2011   70,2 77,7 52,2 95 74 203 5 6 6 4 6 5 5 4

Eldorado 2018   70,9 79,6 49,8 90 75 203 5 5 5 5 5 6 6 5

Ella 2012   69,6 77,2 51,8 93 77 203 5 6 6 4 5 6 4 5

Etolie 2018   71,5 79,3 47,3 92 74 203 4 5 4 5 4 6 6 5

Fariba 2012   68,8 75,2 48,7 87 68 202 6 6 4 4 5 5 5 5

Farmer 2018   70,4 76,6 50,8 93 75 203 6 5 5 5 4 5 7 5

Hajduczek 2013   66,5 73,6 51,2 89 69 203 5 6 3 4 5 5 6 5

Iron 2011   67,2 75,4 47,5 94 74 203 5 2 5 6 5 5 5 5

Kucyk 2012   65,7 72,7 49,1 90 80 203 4 5 5 5 5 5 6 5

KWS Atrika 2013   69,5 77,9 51,5 94 78 203 5 6 4 5 5 4 5 5

KWS Harris 2016   73,4 81,9 49,4 90 77 203 5 6 5 5 5 5 5 5

KWS Olof 2010   70,2 76,9 48,1 87 76 203 4 5 6 6 5 6 4 5

KWS Vermont 2016   71,5 81,2 50 91 72 203 6 6 5 5 5 5 4 6

MHR Fajter 2018   71,6 78,1 50 93 71 203 5 5 6 6 5 6 6 5

Natasia 2011   68,6 76 50,9 93 74 203 4 4 5 5 5 4 4 5

Oberek 2013   66,8 74,3 53 90 74 203 6 4 5 6 5 6 6 5

Paustian 2016   71 79,1 49,9 94 74 203 6 5 5 5 6 5 4 6

Penguin 2013   69,2 77,1 48,8 89 78 203 4 5 5 5 5 5 4 5

 Pilote 2018   72,9 79,7 50,1 93 73 203 5 5 5 6 5 5 6 5

Podarek 2014   68,9 76,8 50,6 89 78 204 5 3 6 6 5 6 5 5

Polonia Staropolska 2016   69,9 77,3 47 84 66 202 6 3 4 5 5 5 5 6

Radek 2015   69,2 76,3 49,6 91 79 204 4 6 5 5 5 6 4 5

Ramzes 2017   70,1 76,8 48,1 93 78 204 6 6 6 5 5 5 6 5

Rezus 2018   71,3 77,9 50,9 94 77 202 4 4 6 5 5 5 6 5

Ringo 2016   68,2 76,3 49,9 86 73 202 5 5 4 5 5 5 5 6

Rubaszek 2014   70,8 77,6 48 87 70 203 7 6 6 5 5 5 5 5

Salome 2014   71 78,4 49,4 91 70 203 5 5 5 5 5 5 4 5

Skald 2009   66,7 74,5 49,4 92 75 203 5 4 5 6 5 5 4 5

Soldo 2013   71,2 78,8 54 94 74 203 6 6 6 5 5 6 5 4

Suweren 2010   68 75,5 48,2 89 81 202 3 3 5 5 5 5 5 5

Teksas 2017   71,5 78,1 49 92 72 203 6 6 5 5 5 4 5 5
n - odmiana nieoplewiona
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne 
preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.
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gatunku, jeśli chodzi 
o plenność.

Warunki pogodowe 
w roku 2017 spowodowa-
ły, iż był to rok niezbyt 
korzystny dla zbóż jarych. 
Uzyskane plony były tylko 
nieco wyższe niż w roku 
poprzednim. Średni plon 
ziarna z wszystkich bada-
nych odmian na przecięt-
nym poziomie (a1) wyniósł 
69,7 dt z ha, natomiast na 
wysokim poziomie agro-
techniki (a2) 79,9 dt z ha. 
Odmiany jęczmienia naj-
lepiej plonowały na połu-
dniu kraju w rejonach V 
i VI, gdzie na poziomie 
a1 uzyskały odpowiednio  
71,5 i 72,2 dt z ha.  Naj-
słabiej jęczmień plonował 
w rejonie IV – 65,8 dt z ha 
na poziomie a1 i 76,4 dt z ha 
na poziomie a2. W ostat-
nich latach duży postęp 
możemy zauważyć w plen-
ności odmian browarnych. 
Nowe odmiany browarne 
dorównują a często nawet 
przewyższają plennością 
odmiany pastewne.

Obok plonu ziarna, istot-
ne znaczenie w uprawie ma 
również zdrowotność od-
mian. Jęczmień jary jest 
gatunkiem podatnym na 
choroby, z których najważ-
niejsze to: mączniak praw-
dziwy, plamistość siatkowa, 

rdza jęczmienia, ryncho-
sporioza i ciemnobrunatna 
plamistość. Różnice między 
odmianami w większości 
chorób jęczmienia jarego 
są stosunkowo małe. Spo-
śród zarejestrowanych od-
mian, wyróżnić możemy 
kilka, które cechują się 
ogólnie dobrą odporno-
ścią na choroby. Należą 
do nich: KWS Dante, Brit-
ney, Soldo, Airway, Ruba-
szek, KWS Olof, Ramzes, 
Radek. A z najnowszych, 
dobrą odpornością na 
choroby wyróżniają się 
Ismena, Eldorado, MHR 
Fajter i Pilote. W ostatnim 
roku, ze względu na dość 
intensywne opady deszczu 
niemal w całym sezonie we-
getacyjnym na jęczmieniu 
jarym najczęściej wystą-
piły: plamistość siatko-
wa, mączniak prawdziwy 
i rynchosporioza.

Jęczmień jary jest zbożem 
podatnym na wyleganie, 
co wynika z delikatnej 
budowy źdźbła. Szczegól-
nie jest to widoczne przy 
intensywnej technologii 
uprawy. W przedstawio-
nym zestawieniu (tab. 
1) wyróżnić możemy kilka 
kreacji o większej odpor-
ności na wyleganie. Z gru-
py odmian browarnych są 
to: Esma, KWS Irina, KWS 

Dante, Baryłka oraz z gru-
py odmian pastewnych 
KWS Vermont, Teksas, 
Soldo, Paustian, Rubaszek, 
Ramzes, Polonia Staropol-
ska, Fariba, Oberek.

Jęczmień jary znany jest 
również ze stosunkowo do-
brej krzewistości. W do-
świadczeniach COBORU 
norma wysiewu wyno-
si 300 ziaren/m2 (gleby 
pszenne i żytnie bardzo 
dobre) lub 350 ziaren/m2 
(gleby żytnie dobre i żytnie 
słabe). Przy uprawie jęcz-
mienia na cele browarne 
stosuje się wyższą obsa-
dę – 350 ziarn/m2. Ma to 
na celu ograniczenie zbyt 
intensywnego krzewienia 
roślin.

Na podstawie wyników 
PDO w poszczególnych 
województwach tworzo-
ne są „listy zalecanych do 
uprawy odmian na obsza-
rze województw”. Odmia-
nami rekomendowanymi 
w największej liczbie woje-
wództw w 2017 roku były: 
Soldo, Ella, KWS Atrika 
i Basic. Więcej informacji 
na temat odmian rekomen-
dowanych znaleźć można 
na stronie www.coboru.pl.

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU

Słupia Wielka

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

Fungicyd do ochrony Twoich 
plonów i Twojego portfela! 

 PEWNOŚĆ – osiągasz wyższe plony i zyski dzięki dwóm sprawdzonym substancjom czynnym

 SKUTECZNOŚĆ – Twoje zboża są zabezpieczone przed głównymi chorobami: septoriozą, 
rdzami, plamistością siatkową

 ELASTYCZNOŚĆ – zyskujesz większą niezależność od pogody dzięki doskonałej formulacji
i szybkiemu pobieraniu

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

Priaxor 248x154 BASF ramka JW 2018.indd   1 19.01.2018   12:25
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Najlepsze odmiany owsa
Wszystkie odmiany ( z wy-

jątkiem odmiany górskiej – 
Celer) przydatne są głównie 
do uprawy w nizinnych rejo-
nach kraju. W większości są 
to kreacje żółtoziarniste, pre-
ferowane w produkcji, wyją-
tek stanowi jedynie odmiana 
Gniady o brązowym zabarwie-
niu łuski.  Właściwy wybór 
odmiany jest rzeczą bardzo 
ważną jeśli chcemy osiągnąć 
jak najlepsze rezultaty naszej 
pracy. Krajowy rejestr oferuję 
bogatą gamę odmian, charak-
teryzujących się różnorodnymi 
cechami, ale co najważniej-
sze są to odmiany przebadane 
na terenie naszego kraju, stąd 
mniejsze ryzyko zawodności 
w porównaniu z odmianami 
ze Wspólnotowego Katologu 
CCA, rejestrowanymi w innych 
państwach UE.

Owies jest zbożem mało 
wymagającym jeśli cho-
dzi o uprawę. Wyróżnia się 
znaczną tolerancją na niskie 
pH gleby, dlatego może być 
z powodzeniem uprawiany 
zarówno na glebach o odczy-
nie kwaśnym jak i obojętnym, 
a także spełnia ważną rolę fi-
tosanitarną w płodozmianie 
z dużym udziałem zbóż. Do-
brze znosi uprawę po zbożach, 
jak również sam jest dla nich 
dobrym przedplonem.

Owies w Polsce uprawiany 
jest na  powierzchni  około pól 
miliona haktarów,  najchętniej 
przez rolników z województw: 
mazowieckiego, lubelskiego, 
podlaskiego i łódzkiego. Rza-
dziej uprawiany w opolskim 
i lubuskim.

Ziarno owsa w zdecydowa-
nej części przeznaczone jest na 
paszę. Do niedawna gatunek 
ten postrzegany był wyłącznie 
jako zboże wykorzystywane 
w żywieniu zwierząt, jednak 
coraz częściej nabiera znacze-
nia jako składnik zdrowej, do-
brze zbilansowanej diety dla 
ludzi, a to za sprawą wysokiej 
wartości odżywczej (bardzo 
dobry skład białka oraz spore 
ilości wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych - NNKT). 

Produkty owsiane znalazły tez 
zastosowanie w przemyśle far-
maceutycznym i chemicznym.

W roku 2017 pogoda w ca-
łym kraju był wyjątkowo 
uciążliwa. Występowały okresy 
suszy oraz nadmiernych opa-
dów deszczu. Właśnie opady 
bardzo utrudniały pracę rolni-
kom i wpływały niekorzystnie 
na rośliny przez niemal cały 
sezon wegetacyjny. Ulewne 
deszcze, często z silnym wia-
trem i gradem  nasiliły się 
w okresie żniw, powodując 
wyleganie i osypywanie ziarna. 
Mimo kapryśnej pogody plony 
były dość dobre. Najlepiej plo-
nującymi odmianami, w mi-
nionym sezonie wegetacyjnym 
okazały się: Kozak, Komfort, 
Bingo,  z wynikami od 69,1 do 
68,6 (dt/ha).

Presja chorób była nieznacz-
nie większa od poprzednie-
go sezonu wegetacyjnego. 
W kilku miejscowościach no-
towano porażenie rdzą wień-
cową, helmintosporiozą oraz 
mączniakiem prawdziwym. 
Zdrowotność jest tuż po plo-
nowaniu jedną z najważniej-
szych cech odmiany, na którą 
warto zwrócić uwagę. Według 
średnich wyników z trzech lat, 
najlepsze okazały się odmia-
ny owsa zwyczajnego Haker, 
Nawigator, Armani i Kozak.

Podatność odmian na wy-
leganie, jest kolejną bardzo 
ważną cechą, na którą nale-
ży zwrócić uwagę wybierając 
odmianę do siewu. Spośród 
wszystkich badanych odmian 
dość dobrą odpornością wy-
kazały się odmiany Bingo, 
Harnaś, Monsun, Elegant, 
Agent, Armani, Krezus. Nie bez 
znaczenia jest również jakość 
ziarna – określana udziałem łu-
ski. Najmniejszym jej udziałem  
wykazują się odmiany owsa 
zwyczajnego Lion, Armani 
i Bingo. Wysoką zawartością 
białka i tłuszczu wyróżniają 
się przede wszystkim odmia-
ny owsa nagiego. Natomiast 
u odmian owsa zwyczajnego 
najwięcej białka występuje 
u odmian: Breton, Zuch i Na-
wigator a  tłuszczu u odmian: 
Komfort, Kozak, Bingo, Paskal.

W uprawie owsa, jak rów-
nież pozostałych roślin zbo-
żowych, bardzo istotne jest 
aby używać ziarna kwalifi-
kowanego, wcześniej zapra-
wionego. Należy również 
zastosować odpowiednią ob-
sadę nasion, zależną od jakości 

gleby, rodzaju zastosowanego 
przedplonu oraz terminu siewu. 
Przyjmuje się, że na glebach 
kompleksów 1, 2, 4, 10 nor-
ma wysiewu powinna wynosić 
450 ziaren/m2 , a na pozosta-
łych - 500 ziaren/m2. Planując 
wysiew owsa w mieszankach 
zbożowych należy wziąć pod 
uwagę termin dojrzewania.  
W stosunku do jęczmienia, 
z którym najczęściej tworzy 
mieszanki, owies dojrzewa 
średnio kilka dni później, 
stąd też zaleca się odmiany 
wcześniejsze.

W tabeli 1 zamieszczono 
trzyletnie wyniki ważniejszych 
cech rolniczo-użytkowych od-
mian owsa znajdujących się 
w Krajowym rejestrze. Usze-
regowano je według maleją-
cego plonu ziarna. Pominięto 

odmiany, które nie były badane 
w doświadczeniach COBORU 
w tym okresie. Wyniki plono-
wania są średnią z doświadczeń 
prowadzonych przez COBORU 
w stacjach i punktach doświad-
czalnych na terenie całej Polski. 
Prezentowane wyniki przed-
stawiają potencjał plonowania 
poszczególnych odmian, ale 
nie uwzględniają zmienności 
rejonowej (informacje na ten 
temat można jednak uzyskać 
w COBORU).

Najnowsze odmiany owsa 
zwyczajnego:

Lion (d. NORD 15/137)
Odmiana żółtoziarnista, 

przeznaczona do uprawy na 
terenie całego kraju, z wyjąt-
kiem wyżej położonych te-
renów górskich. Plon ziarna 
z łuską dość duży, bez łuski 

duży. Odporność na rdzę 
źdźbłową - dość duża, na 
rdzę owsa, helmintosporio-
zę i septoriozę liści – średnia, 
na mączniaka prawdziwe-
go – mała do bardzo małej.  
Rośliny dość niskie, o dość 
małej odporności na wylega-
nie. Termin wiechowania dość 
wczesny, dojrzewania śred-
ni. Udział łuski bardzo mały, 
masa 1000 ziaren dość mała, 
wyrównanie ziaren dość duże, 
gęstość w stanie zsypnym dość 
duża. Zawartość białka dość 
mała, tłuszczu mała do bar-
dzo małej. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby dość mała. 
Zgłaszający: Saaten-Union 
Polska sp. z o.o.

Agent (d. STH 11315)
Odmiana żółtoziarnista, 

przeznaczona do uprawy na 

terenie całego kraju, z wyjąt-
kiem wyżej położonych te-
renów górskich. Plon ziarna 
z łuską i bez łuski dość duży. 
Odporność na rdzę źdźbłową 
– dość duża, na rdzę owsa, 
helmintosporiozę i septoriozę 
liści – średnia, na mączniaka 
prawdziwego – mała.  Rośliny 
o średniej wysokie, o dość do-
brej odporności na wyleganie. 
Termin wiechowania wczesny, 
dojrzewania średni. Udział łuski 
mały, masa 1000 ziaren duża 
do bardzo dużej, gęstość w sta-
nie zsypnym duża, wyrównanie 
ziaren dość duże. Zawartość 
białka średnia, tłuszczu duża. 
Tolerancja na zakwaszenie gle-
by przeciętna. Zgłaszający: HR 
Strzelce Grupa IHAR.

Mgr inż. Aneta Popek
COBORU Słupia Wielka

Obecnie zarejestrowanych jest 31 odmian owsa, w tym 26 owsa zwyczajnego i 5 nagiego.

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian owsa zwyczajnego (wg COBORU)
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Owies zwyczajny

Kozak 2017 69,1 24,9 37,5 12,1 5,0 106 5 208 5 5 6 6 6

Komfort 2013 68,9 26,7 37,1 11,8 5,3 99 5 209 5 5 4 5 5

 Bingo 2009 68,6 23,6 42,0 11,9 5,0 104 6 208 5 5 5 5 5

Harnaś 2014 68,5 28,4 36,0 11,3 3,6 99 6 211 5 5 4 5 5

Romulus 2016 68,3 26,4 39,4 12,0 4,5 102 4 208 4 5 4 5 4

Lion 2018 68,2 22,8 37,4 11,7 3,5 90 4 209 2 5 6 5 5

Monsun 2017 68,1 25,9 38,6 12,2 4,6 100 6 209 4 5 7 5 5

Elegant 2016 67,7 25,2 38,6 11,7 4,8 105 6 209 6 5 4 5 5

Agent 2018 67,5 23,9 41,6 11,9 4,9 97 6 209 3 5 6 5 5

Breton 2007 67,5 26,0 37,8 12,9 3,8 101 5 209 5 5 4 5 5

Nawigator 2015 67,0 24,2 40,8 12,3 4,8 102 5 210 5 6 6 5 5

Arden 2010 66,9 26,1 34,1 11,3 4,0 105 5 210 4 5 5 5 5

Paskal 2015 66,9 26,5 38,4 11,5 5,0 100 4 209 6 5 6 5 5

Armani 2017 66,6 23,5 38,8 12,0 4,2 93 6 209 6 5 6 5 5

Zuch 2008 66,5 25,2 36,2 12,4 4,0 107 5 210 4 5 4 5 5

Krezus 2005 65,5 28,9 35,3 11,6 4,8 99 6 210 5 5 5 5 5

Haker 2010 65,0 25,5 35,5 11,3 3,8 105 4 211 6 6 5 5 6

Owies nagi

Siwek 2010 50,2 3,7 26,3 13,9 7,9 97 6 209 6 5 5 5 5

Amant 2014 48,8 2,7 27,6 13,8 9,1 97 3 209 5 6 6 5 4

Nagus 2011 48,4 2,3 26,6 15,4 8,2 106 4 209 5 5 5 5 5
skala 9o stopniowa  ( choroby, wyleganie) – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

www.pom.com.pl
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ExpertCheck – „rentgen” ciągnika 
w szczegółach – Cz. II

Układ hydrauliczny umoż-
liwia wykonanie najcięższych 
prac. Kontrolę rozpoczyna se-
ria pomiarów za pomocą ma-
nometrów i przepływomierza 
cyfrowego. Ekspert serwisu, 
w oparciu o tabele pomiarowe 
producenta, sprawdza wydatek 
pompy głównej i pomp pomoc-
niczych układu oraz podsta-
wowe ciśnienia, tj. robocze, 
pilotujące oraz tzw. ciśnienie 
LS (ang. load sensing), odpowie-
dzialne za sterowanie układem. 
Ocena stanu technicznego obej-
muje ponad to, pomiar prze-
cieków gniazd SCV hydrauliki 
zewnętrznej, zużycia szybkozłą-
czy oraz obecności przecieków 
wewnętrznych, które mogą się 
objawiać opuszczaniem narzę-
dzia podczas postoju, np. przez 
noc. W ramach przeglądu ukła-
du hydrauliki kontrolowany jest 
także stan zużycia zaczepów, 
polowego oraz transportowego, 
a także ramion i haków pod-
nośników TUZ, wraz z belką, 
na której znajdują się czujniki 
siły uciągu i pozycji. Standardo-
wym zabiegiem jest wymiana 
oleju hydraulicznego wraz z fil-
trami oraz czyszczenie filtrów 
siatkowych w blokach zaworo-
wych. W przypadku sterowania 
EHR podnośnika TUZ tylnego 
i/lub przedniego, po wymianie 
oleju, wykonywana jest także 
kalibracja tych podnośników 
z użyciem obciążenia. W przy-
padku gniazd SCV sterowanych 
elektronicznie kalibracją obję-
te są także gniazda hydrauliki 
zewnętrznej. Na sam koniec 
smarowanie wszystkich punk-
tów zgodnie z tabelą obsługową 
producenta.

Kolejnymi układami, ob-
jętymi procesem weryfikacji, 
a połączonymi z hydrauliką, 
są układ kierowania i hamul-
ców. One decydują o bezpie-
czeństwie operatora i osób 
w pobliżu maszyny. W ramach 
przeglądu, ocenia się działa-
nie układu kierowania, m.in. 
szybkość reakcji układu, obec-
ność przecieków wewnętrznych 
zaworu kierowania oraz siłę 
skrętu reprezentowaną przez 
ciśnienie robocze i LS, jakie 
osiągane jest podczas pełne-
go skrętu kół, do oporu. 

- Kontrola układu kierowania 

to także ocena stopnia zuży-
cia przegubów i łączników 
drążków skrętnych, połączo-
na z pomiarem zbieżności kół 
osi kierowanej. Test obejmuje 
także jazdę testową w warun-
kach drogowych z oceną prowa-
dzenia ciągnika. Jeśli maszyna 
wyposażona jest w system pro-
wadzenia satelitarnego Auto-
Trac, kontrola obejmuje także 
test prostoliniowości i dokład-
ności prowadzenia z włączo-
nym systemem, po montażu 
i kalibracji odbiornika sygna-
łu i korekcji GPS, np. StarFire 
6000 – mówi Piotr Grabiński 
z John Deere Polska. 

Kierowanie idzie w parze 
z hamowaniem, tak więc da-
lej sprawdzany jest układ ha-
mulcowy. Ponownie pomiar 
ciśnień, roboczego i LS, pod-
czas hamowania na postoju. 
Kontrola obejmuje także po-
miar w układzie hamulców 
pneumatycznych przyczep, 
zarówno dla układu jedno, 
jak i dwuobwodowego. Wy-
niki są porównywane z tabelą 
pomiarową producenta. Test 
jezdny pozwala ocenić sku-
teczność hamowania, włącznie 
z hamowaniem z przyczepą. 
Standardowymi czynnościami 
konserwacyjnymi jest wymiana 
wkładów lub osuszaczy części 
pneumatycznej oraz odpowie-
trzenie całego układu, połączo-
ne z kontrolą jego szczelności.

Komfort to przede wszystkim 
sama kabina, ale i pozostałe 
układy, np. zawieszenia osi. 
Sprawdzenie układu zawiesze-
nia osi lub kabiny to w pewnym 
sensie czynność powiązana tak-
że z układem hydrauliki. Oś, 
kabina, a czasem także fotel 
resorowany jest bowiem z jej 
użyciem. Ponownie specjali-
sta serwisu sprawdza ciśnie-
nia robocze oraz LS, z jakimi 
pracują układy resorowania. 
W przypadku amortyzowanej 
osi przedniej, tu tzw. ILS (ang. 
Independent Link Suspension) 
weryfikacja obejmuje także 
kontrolę zużycia części me-
chanicznych takich, jak tuleje 
wahaczy, łączniki i stabilizatory 
czy przeguby. Komfort, a ra-
czej miękkość pracy to zasługa 
stosowanych w tych układach 
akumulatorów hydraulicznych. 

- Ważnym jest, aby membra-
ny tych akumulatorów, które 
oddzielają gaz (najczęściej azot) 
od oleju hydraulicznego były 
regularnie doglądane. Pomiar 
ciśnienia naładowania azotu 
to szybka i skuteczna metoda 
ich kontroli. W przypadku osi 
przedniej ILS interwał kon-
trolny to 1500 godzin. Niezi-
dentyfikowana w porę utrata 
gazu może skutkować poważną 
awarią osi, m.in. uszkodzeniem 
akumulatora lub samego wa-
hacza, a nawet wałów napę-
dowych przedniej osi - mówi 
przedstawiciel John Deere.

Podczas jazdy sprawdzane 
jest działanie resorowania fo-
tela zależnie od ustawień i cię-
żaru operatora, resorowania 
kabiny oraz osi. Sama oś pod-
lega kalibracji po zakończeniu 
sprawdzeń mechanicznych. 
Standardową czynnością jest 
smarowanie wszystkich punk-
tów zgodnie z tabelą obsługową 
producenta. 

Nie zapominajmy o obiegu 
powietrza. Kabina to także 
układ jej chłodzenia i ogrze-
wania. W przypadku systemu 
ogrzewania i klimatyzacji de-
aler wykonuje kontrolę dzia-
łania układu poprzez pomiar 
temperatury chłodzonego 
powietrza we wszystkich po-
łożeniach kierownic systemu 
wentylacji. Na zewnątrz, w ko-
morze silnika, gdzie znajduje 
się kompresor klimatyzacji, 
sprawdzane są kolejno: masa 
dostępnego czynnika, szczel-
ność układu oraz ponowne 
ładowanie czynnikiem i ole-
jem smarującym. Mechanizm 
napędowy kompresora spraw-
dzany jest pod kątem hałasu, 
luzów napędu oraz zużycia 
paska napędu osprzętu silni-
ka wraz z napinaczem. Kon-
trola hałasu obejmuje również 
silniki napędu wentylatorów 
kabiny. Standardowymi czyn-
nościami obsługowymi kabiny 
jest wymiana filtrów powietrza 
wewnętrznych i zewnętrznych, 
wraz z filtrem cyrkulacji w ukła-
dzie klimatyzacji, poprzedzona 
rzecz jasna z odgrzybianiem 
i dezynfekcją. Standardem 
jakości jest również sprząta-
nie kabiny, fotela, schowków, 
wykładziny podłogowej oraz 

szyb i lusterek. Na życzenie 
filtry standardowe kabiny za-
mieniane są na filtry węglowe. 
Kontroli i ewentualnej wymia-
nie podlegają nawet pióra wy-
cieraczek szyb.

Czas na układ elektryczny 
i elektroniczny. Ekspertyzę 
rozpoczyna sprawdzenie aku-
mulatorów, rozrusznika oraz 
alternatora wraz z instalacją 
odpowiedzialną za zasilanie 
układów maszyny. 

Pracownik serwisu włącza 
każdą funkcję po kolei i spraw-
dza działanie powiązanego 
z nią obwodu oraz efekt, np. 
włączenie napędu wałka WOM, 
czy włączenie świateł stop, itp.. 
Standardową procedurą kon-
troli układu elektronicznego 
jest weryfikacja kodów błędów, 
zarówno zapisanych, jak i ak-
tywnych. Powiązana usterka 
jest usuwana zgodnie z proce-
durą diagnostyczną producen-
ta. Kiedy wszystkie układy są 
sprawdzone, dealer wykonuje 
aktualizację oprogramowania 
wszystkich kontrolerów maszy-
ny, jeśli są dostępne. 

Po programowaniu, ponow-
nie sprawdzane jest działanie 
układów, a następnie kalibro-
wane są te komponenty, któ-
rych charakterystyka pracy 
mogła ulec zmianie na skutek 
programowania. Aktualizacji 
podlegają również systemy 
precyzyjnego rolnictwa, m.in. 
wyświetlacz GreenStar, czy od-
biornik GPS StarFire 3000 lub 
6000. Systemy elektroniczne 
ciągnika 8R podobnie jak 
smartfony, czy inne urządzenia 
użytku personalnego podle-
gają takim samym aktualiza-
cjom. Podczas ich wykonania 

usuwane są błędy (tzw. bugsy) 
oraz poprawiana jest funkcjo-
nalność działania układów. Na 
życzenie dealer jest w stanie 
wykonać konfigurację stron 
domowych wyświetlacza, pa-
rowanie telefonów lub konfi-
gurację ustawień ISOBUS pod 
konkretne narzędzie ISOBUS.

Przeprowadzenie tak szcze-
gółowego przeglądu to dobra 
inwestycja, która pozwoli przy-
stąpić do nowego sezonu na 
w pełni gotowym sprzęcie.

Przegląd Expert Check za-
pewni, że ryzyko niespodziewa-
nej awarii będzie bardzo niskie, 
ale nie da się go wyelimino-
wać zupełnie. I dlatego właśnie 
John Deere przygotował dla 
Klientów program Inspect & 
Connect (ang. Przejrzyj i Pod-
łącz), jako element przeglądu 
posezonowego.

- W ramach tego progra-
mu, Klient otrzymuje atrak-
cyjną ofertę wznowienia 

licencji systemu telematycz-
nego JDLink lub doposażenia 
ciągnika w taki system, jeśli 
jeszcze go nie posiada - mówi 
ekspert John Deere. - Celem 
takiego działania jest zapew-
nienie proaktywnego wsparcia 
Klienta za pomocą narzędzi 
zdalnej diagnostyki (Service 
ADVISOR Remote) oraz wspar-
cia dzięki zdalnemu dostępo-
wi do wyświetlacza traktora 
(RDA- Remote Display Access). 
Jeśli spotka nas nieszczęśliwy 
zbieg okoliczności i maszyna 
zawiedzie lub operator będzie 
miał problem z jej konfiguracją, 
technik serwisu będzie w sta-
nie precyzyjnie i na odległość 
zlokalizować przyczynę pro-
blemu i rozwiązać go zdalnie 
lub dotrzeć na miejsce przy-
gotowanym i zaopatrzonym 
w niezbędne do naprawy części 
– dodaje.

Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

W tej części opisujemy układy: hydrauliczny, hamowania, kierowania, elektryczny 
i elektroniczny czy też kabina.

Pakiet gniazd SCV do kontroli 
przecieków

Akumulatory gazowe zawieszenia osi przedniej

Testy hydrauliki
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Tworzymy urodzaj

Pomocna dieta
Zmiany hormonalne pro-

wadzą do huśtawki nastrojów, 
wzmożonego apetytu, przybie-
rania na wadze i problemów 
skórnych. Te negatywne obja-
wy złagodzić może prawidło-
wa dieta. Warto uwzględnić 
w niej pełnoziarniste produk-
ty zbożowe, do których mię-
dzy innymi zalicza się kasza. 
O tym, w jaki sposób może ona 
pomóc nastolatkom poprawić 
samopoczucie, mówi Katarzy-
na Foszner – specjalistka ds. 
żywienia, ekspert kampanii 
„Lubię kaszę”.

W okresie dojrzewania 
zwiększa się zapotrzebowa-
nie na wiele składników mi-
neralnych i witamin. Są one 
niezbędne do produkcji hor-
monów płciowych i rozwoju 
organizmu. Niepełnowarto-
ściowa dieta może zaburzyć nie 
tylko proces dojrzewania, ale 
także rozwój mózgu, spowol-
nić wzrost i nasilić negatyw-
ne skutki dorastania, takie jak 
trądzik czy burzliwe nastroje.

- W diecie nastolatka nie 
powinno zabraknąć warzyw 
i owoców, nabiału czy orze-
chów, a także pełnoziarnistych 
produktów zbożowych, w tym 
kaszy. To produkt z pełnego 
ziarna, dostarczający węglowo-
danów złożonych, błonnika, 
magnezu, cynku, żelaza, pota-
su i witamin z grupy B. Jej po-
zytywny wpływ na organizm 
może rozjaśnić nieco ciemną 
stronę dojrzewania – przekonu-
je Katarzyna Foszner, ekspert 
kampanii „Lubię kaszę”.

Za sprawą zmian hormonal-
nych i procesów zachodzących 
w mózgu, nastolatek przeżywa 
silne stany emocjonalne. Zdro-
wa dieta temu nie zapobiegnie, 
ale może znacznie złagodzić 
burzę emocji.

- Ważne jest, by utrzymać 
w miarę stabilne stężenie glu-
kozy. Zarówno nagłe spadki 
jej stężenia, jak i skoki wpły-
wają na nastrój. Mogą nasi-
lać stany nerwowe, lękowe, 
powodować wybuchy agresji 
i dekoncentrację. Ze zjedzo-
nego posiłku z kaszą glukoza 
uwalnia się powoli, więc ener-
gia utrzymuje się na stabilnym 
poziomie. W związku z tym 
mózg ma stały dopływ paliwa, 
przez co nie tylko lepiej prze-
biegają procesy myślowe, ale 
także nieco łatwiej młodemu 
człowiekowi jest kontrolować 
emocje – zapewnia specjalista 
ds. żywienia.

Za spadek nastroju, depre-
sję i problemy z zasypianiem 
może też odpowiadać niedobór 
magnezu. Zapotrzebowanie 
na ten składnik mineralny po 
9. i po 12. roku życia zwiększa 

się blisko dwukrotnie! Tutaj 
także rozwiązaniem może 
być kasza, zwłaszcza gry-
czana, która stanowi jedno 
z lepszych źródeł magnezu – 
jej stugramowa porcja (waga 
przed ugotowaniem) pokrywa 
ponad połowę całodziennego 
zapotrzebowania 15-latków na 
ten pierwiastek.

Na pamięć, naukę i koncen-
trację uwagi również wpływ 
ma dieta. Powinna ona do-
starczać odpowiedniej ilości 
węglowodanów złożonych 
(posiłki zawierające kaszę), 
by mózg – dzięki stałemu do-
pływowi glukozy – pracował 
wydajnie. Poza tym należy pa-
miętać o prawidłowym pozio-
mie żelaza, które bierze udział 
w rozprowadzaniu tlenu po or-
ganizmie, a więc dostarcza go 
także do mózgu. To ten organ 
najbardziej narażony jest na 
negatywne skutki niedotlenie-
nia i nawet nieduży niedobór 
tlenu powoduje upośledzenie 
jego pracy. Jednym z lepszych 
źródeł żelaza jest kasza jaglana. 
Znajdziemy w niej też lecytynę 
– inny cenny dla pracy mózgu 
składnik.

Burza hormonów niesie za 
sobą często niekorzystne zmia-
ny skórne. Na twarzy pojawiają 
się wypryski, co może dodat-
kowo zaburzać samoocenę 
wrażliwego nastolatka. 

- Aby zmniejszyć ilość poja-
wiających się krostek oraz przy-
śpieszyć ich gojenie się, warto 
dbać o prawidłową podaż cyn-
ku w diecie. Dużo znajdziemy 
go w kaszy gryczanej, jaglanej 
i owsianej. Stugramowa por-
cja tych kasz pokrywa niemal 
połowę dziennego zapotrzebo-
wania 13-letniej dziewczynki 
i 30% dziennego zapotrzebo-
wania u chłopca w tym samym 
wieku. Poza dobroczynnym 
wpływem cynku na skórę, 
a także na włosy i paznokcie, 
pierwiastek ten bierze udział 
w rozwoju płciowym, a jego 
niedobór powoduje opóź-
nienie procesu dojrzewania, 
zaburzenia miesiączkowania 
u młodych dziewcząt i zaha-
mowanie wzrostu – mówi Ka-
tarzyna Foszner.

W okresie dojrzewania 
nasila się produkcja tkanki 
tłuszczowej.

- Warto zadbać o to, by nie 
wytworzyć jej zbyt dużo, po-
nieważ taki bagaż nastolatek 
będzie nosił przez resztę ży-
cia. W jego diecie nie powinno 
zatem zabraknąć produktów 
niskokalorycznych, w tym[…] 
kaszy. Dostarczają one dużo 
błonnika, który zwiększa uczu-
cie sytości po jedzeniu. Dzięki 
temu zmniejszy się ochota na 

słodycze i podjadanie między 
posiłkami,[…] – podkreśla eks-
pert kampanii „Lubię kaszę”.

Organizatorem kampanii in-
formacyjno-edukacyjnej „Lubię 
kaszę – kasza na stół, na zdro-
wie, na co dzień” jest Federacja 
Branżowych Związków Pro-
ducentów Rolnych. Działania 
sfinansowane są ze środków 
Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Więcej informacji znajdu-
je się na stronie internetowej 
kampanii oraz na profilu na 
Facebooku: www.lubiekasze.pl; 
www.facebook.com/lubiekasze

Źródło: Kampania „Lubię kaszę”
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos
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100 lat ciągników John Deere
100 lat temu firma John 

Deere wprowadziła do ofer-
ty pierwszy traktor rolniczy.

Dynamiczny rozwój firmy 
w pierwszej połowie XX wie-
ku sprawił, że John Deere jest 
jednym z liderów produkcji 
maszyn rolniczych na świecie.

Cofnijmy się w czasie, 
aby poznać pierwszą część 
historii ciągników amerykań-
skiego producenta w okresie 
1918-1950.

Dla amerykańskiego gigan-
ta maszynowego John Deere, 
rok 2018 jest szczególny. Otóż 
dokładnie 100 lat temu firma 
wprowadziła do oferty swój 
pierwszy ciągnik. Tak zaczę-
ła się historia przedsiębior-
stwa, które jest dziś jednym 
z największych producentów 
maszyn na świecie.

Początki marki sięgają 
1837 roku, kiedy to amery-
kański kowal i przemysło-
wiec John Deere, wynalazł 
samooczyszczający się pług. 
Takie rozwiązanie pozwoliło 
osadnikom na uprawę gleby 
i wykorzystanie urodzajnych 
pól uprawnych. Jednak te wy-
darzenia z XX wieku, oka-
zały się dla amerykańskiego 
przedsiębiorstwa kluczowe.

1918 rok – John Deere 
wchodzi na rynek ciągników

Jest 14 marca 1918 roku. 
Tego dnia John Deere rozpo-
czyna ofertę traktorów, wy-
kupując Waterloo Gasoline 
Engine Company - pierwszego 
na świecie producenta cią-
gników spalinowych „Wa-
terloo Boy”. W pierwszym 
roku sprzedanych zostaje 
5634 ciągników tego mode-
lu, co można uznać za spory 
sukces.

W 1920 roku, rynek osiąga 
znaczny stopień nasycenia, 
przez co na konkurencyjnym 
rynku pojawiają się pierw-
si nieuczciwi sprzedawcy. 
W rezultacie wprowadzo-
ne zostają testy „Nebraska 
Tractor Tests”, pozwalające 
wdrożyć przemysłowe nor-
my wydajności. Test numer 
001 poświęcony jest ciągni-
kowi Waterloo Boy N, firmy 
John Deere.

Początek lat 30 - XX wie-
ku to wielki kryzys gospo-
darczy, który swój początek 
miał w Stanach Zjednoczo-
nych i rozprzestrzenił się 
na wszystkie kraje na świe-
cie. Miało to również duży 
wpływ na markę John De-
ere. Mimo trudnych czasów 

pod względem finansowym 
firma wprowadza na rynek 
nowe produkty, w tym mo-
del ciągnika „A”. Podobny, 
ale mniejszy, model „B”, zo-
staje wyprodukowany w na-
stępnym roku. Oba modele 
będą następnie produkowa-
ne aż do 1952 roku. Model 
A był pierwszym ciągnikiem 
John Deere z hydraulicznym 
zaczepem.

Model „D” – przełom dla 
rolnictwa

Istotną datą dla historii 
marki jest 1935 rok. To wła-
śnie wtedy na rynek wprowa-
dzony zostaje model ciągnika 
John Deere, wyprodukowa-
ny wyłącznie do zastosowań 
komunalnych. Nowy traktor 
oznaczony literą „D”, daje 
podwaliny pod sukces firmy 
w zakresie sprzedaży ciągni-
ków komunalnych na świecie. 
Co wyróżniało tę maszynę, 
że stała się tak istotna dla 
rozwoju marki?

Dwucylindrowy leżący sil-
nik oraz 2-biegowa skrzynia 
przekładniowa zostały prze-
niesione z ciągnika „Water-
loo Boy”, natomiast cała 
konstrukcja, wraz z innymi 
rozwiązaniami została za-
projektowana od podstaw. 
W modelu „D” odstąpiono 
od archaicznej ramy nośnej 
ze stalowych belek i zastąpio-
no ją nadwoziem złożonym 
z silnika, skrzyni biegów oraz 
mostu, które tworzyły jedną 
całość. Brakowało jednak cały 
czas odpowiedniego designu, 
aby obok dobrych osiągów, 
ciągniki cieszyły też oko.

Wówczas, w 1938 roku nie-
zwykle ceniony projektant 
przemysłowy Henry Dreyfuss, 
we współpracy z inżynierami 
firmy John Deere, nadaje zu-
pełnie nowy kształt produko-
wanym ciągnikom. Zarówno 
opływowa maska, jak i błot-
niki zostały zaprojektowane 
w taki sposób, aby ich wy-
gląd pozostał nowoczesny na 
wiele lat. To właśnie model 
„D”, który był produkowany 
do 1953 roku, przetarł szlak 
niezawodnych i solidnych 
ciągników John Deere i dał 
początek kultowej marki dla 
wielu rolników na świecie.

Po II wojnie światowej fa-
bryki John Deere Dubuque 
Works, produkują nowy 
ciągnik: Model „M”. Dwa 
lata później ten model jest 
produkowany jako ciągnik 
gąsienicowy z oznaczeniem 

„MC”. Po zamontowaniu 
przedniego lemiesza staje 
się spycharką i prekursorem 
działów maszyn budowla-
nych John Deere, oferujących 
sprzęt dla branży budowlanej 
i leśnej, w której obecny jest 
do dnia dzisiejszego.

Model R – szybszy, więk-
szy, silniejszy niż wszystko, 
co było wcześniej

Ciągnik John Deere Model 
R z silnikiem wysokoprężnym, 
był kolejnym bardzo istotnym 
etapem rewolucji maszyn John 
Deere. Prace nad nim trwały, 
aż 10 lat, a premiera nastąpiła 
w 1949 roku. Przez cały okres 
produkcji model R był znany 
ze swojej mocy i osiągów na 
dużych farmach. Innowacyjny 
projekt ciągnika oprócz silnika 

wysokoprężnego, zawierał 
również, dwucylindrowy silnik 
benzynowy. Podwójne silniki 
rozwiązywały dwie znaczące 
trudności, które często wystę-
pują w silnikach diesla: opera-
torzy mogli uruchomić silnik 
za pomocą dźwigni, zamiast 
ręcznie obracać koło zama-
chowe i mieli zdolność do 
szybkiego nagrzewania silnika 

w niskich temperaturach. Mo-
del R wyznaczał ważny punkt 
zwrotny w tym, w jaki sposób 
firma John Deere pracowała 
nad następnymi maszynami.

Kolejne dwie części historii 
zostaną przedstawione w naj-
bliższych miesiącach.

Źródło: John Deere
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Jak kowal wizjoner zbudował fundamenty światowej korporacji.
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KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZED CHWASTAMI

• Wygodny w stosowaniu – zwalcza szerokie spektrum chwastów, 
bez konieczności sporządzania wieloskładnikowych mieszanin 
opryskowych w celu osiągnięcia podobnych efektów.

• Elastyczny w użyciu – możliwość wykonania zabiegu  
w optymalnych warunkach pogodowych dzięki szerokiemu 
zakresowi faz stosowania.

• Kompleksowy w działaniu – niszczy zarówno cześć nadziemną 
jak i podziemną chwastów – działa systemicznie na chwasty.

• Efektywny w plonowaniu – dzięki szybkiemu działaniu znacznie 
ogranicza konkurencję chwastów o składniki pokarmowe i wodę 
już od pierwszego dnia po zabiegu.

www.ciechagro.pl

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

pmp_Ciech_Chwastox_Complex_248x310_Raport_Rolny_v001.indd   1 09.01.2018   10:08


