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Jan Krzysztof Ardanowski 
nowym ministrem rolnictwa

Nowy minister zadeklaro-
wał, że najważniejsza jest dla 
niego strategiczna przyszłość 
polskiego rolnictwa i wykorzy-
stanie ogromnego potencjału 
tego sektora polskiej gospodar-
ki. Jan Krzysztof Ardanowski 
podkreślił, że czuje dużą odpo-
wiedzialność wobec rolników 
i konieczność uspokojenia sytu-
acji na wsi. Minister – nawiązując 
do dyskusji na forum Unii Euro-
pejskiej – zaznaczył, że nie może 
być Europy lepszych i gorszych. 
Jeżeli coś należy się rolnikom 
niemieckim czy francuskim, to 
tak samo należy się polskim.

− Nie ma prostych spraw 
w rolnictwie, zostały tyl-
ko trudne i trudniejsze, ale 

deklaruję ciężką pracę i chęć 
rozwiązywania bieżących pro-
blemów polskiej wsi, dotyczy 
to między innymi suszy − po-
wiedział nowy minister rolnic-
twa Jan Krzysztof Ardanowski 
podczas nominacji w Pałacu 
Prezydenckim.

Jak mówił, rolnictwo jako 
ważny element gospodarki na-
rodowej pełni wiele ważnych 
funkcji, nie tylko w produkcji 
żywności. Powinno rozwijać 
się, zachowując żywotność 
społeczną i ekonomiczną 
obszarów wiejskich. Mini-
ster Ardanowski podkreślił, 
że istotnym elementem jest 
poprawa życia na wsi i za-
bezpieczenie Polski w zakresie 

podstawowego zaopatrzenia 
żywnościowego, gdyż jest to 
element naszej suwerenności. 
Dodał, że zdaje sobie sprawę, 
jak duże są oczekiwania zwią-
zane z jego nominacją.

Ardanowski poinformował, 
że wkrótce przedstawi sze-
reg propozycji dla polskiego 
rolnictwa. Zadeklarował, że 
ministerstwo i jego gabinety 
będą zawsze otwarte i gotowe 
do przekazywania na bieżąco 
precyzyjnych informacji.

Prezydent Andrzej Duda 
mówiąc o Janie Krzysztofie 
Ardanowskim przypomniał, 
że sprawami rolnictwa nowy 
minister zajmuje się od począt-
ku swojej drogi zawodowej.

– Jestem przekonany, że 
pan minister sobie poradzi. 
Nie tylko doskonale zna się na 
sprawach rolnych, ale przede 
wszystkim doskonale rozumie 
to niezwykle ważne środowi-
sko, jako jego członek – mówił 
prezydent podczas dzisiejszej 
uroczystości.

Prezydent podkreślił, że 
rolnictwo w Polsce jest bar-
dzo ważne i zajmuje ogromny 
obszar w gospodarce. To nie 
tylko produkcja żywności, lecz 
także przetwórstwo i kwestia 
bezpieczeństwa żywnościo-
wego – stanowią fundament 
rozwoju naszego kraju.

Premier Mateusz Morawiec-
ki zapowiedział we wtorek, 

że nowy minister przedstawi 
w krótkim czasie specjalny 
pakiet dla rolnictwa.

− Dzisiaj wielkim proble-
mem w rolnictwie jest susza, 
która daje nam się bardzo moc-
no we znaki − nie tylko w ob-
szarze owoców miękkich, ale 
też wielu innych roślin upraw-
nych. Będziemy zdecydowanie 
proponować programy, żeby 
łagodzić skutki tej klęski ży-
wiołowej – podkreślił premier 
Morawiecki.

Zapowiedział także, że 
w ciągu najbliższych paru 
tygodni przygotowanych zo-
stanie również wiele pozytyw-
nych programów dla rolników.

Źródło: MRiRW

Prezydent Andrzej Duda powołał 20 czerwca 2018 na stanowisko Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
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Nietypowe święto

Już teraz warto zaznaczyć w ka-
lendarzu datę 25 sierpnia, wtedy 
bowiem przypada Dzień polskiej 
żywności. Nietypowe święto, któ-
rego inicjatorami są organizatorzy 
Ogólnopolskiego Programu Promo-
cyjnego „Doceń polskie”, będzie-
my obchodzić już po raz szósty. To 
świetna okazja, aby przypomnieć jak 
bogatym kulinarnym dziedzictwem 
dysponujemy.

Dzień polskiej żywności to świet-
ny pretekst, aby sobie o tej obfito-
ści przypomnieć - wyjaśnia Marek 
Bielski, twórca programu „Doceń 
polskie”.

W ramach programu promo-
cyjnego realizowane są różnorod-
ne działania propagujące rodzimą 
żywność. Producenci, których wy-
roby zdobyły znak „Doceń polskie” 

otrzymują pakiet konkretnych na-
rzędzi wspierających ich działania, 
twórcy programu są obecni rów-
nież na spotkaniach branżowych 
i uczestniczą w przedsięwzięciach 
adresowanych do konkretnych grup 
wytwórców.

- Dzień polskiej żywności to ini-
cjatywa o jeszcze szerszym zasięgu: 
adresowana do całej branży oraz 
konsumentów. Na „święto” można 
patrzeć z pewnym przymrużeniem 
oka, nie zmienia to jednak faktu, 
że w ciągu pięciu lat spotkało się 
z bardzo pozytywnymi reakcjami 
ze strony mediów, producentów, 
restauracji, hoteli, sklepów i sa-
mych konsumentów. Dla niektórych 
z nich to podróż w czasie do smaków 
dzieciństwa, dla innych - okazja, 
by eksperymentować z klasyką. 

W poprzednich latach restauracje 
przygotowywały specjalne menu, 
media zachęcały do rozmowy o tra-
dycyjnych daniach, a producenci 
organizowali konkursy, plebiscyty 
i degustacje. Dzień polskiej żywności 
to dobra okazja, by poszukać no-
wych kulinarnych inspiracji, sięgnąć 
po produkt, którego jeszcze w kuch-
ni nie stosowaliśmy lub podjąć wy-
zwanie i zmierzyć się z konkretnym 
przepisem kulinarnym na polskie 
danie. Możliwości jest bardzo wiele, 
bo w sierpniu mamy do dyspozycji 
gamę świeżych owoców i warzyw, 
a na horyzoncie są już dożynki, czyli 
święta zbiorów, które też są okazją, 
by docenić pracę rolników - dodaje 
M. Bielski.

Organizatorzy programu „Doceń 
polskie” zachęcają, by po rodzime 
produkty sięgać codziennie. Dzień 
polskiej żywności stanowi szcze-
gólną ku temu okazję. Wydarzenie 
ma otwarty charakter: każdy może 
urządzić „święto” na swoich warun-
kach, we własnym domu. Korzyści 
osiągną wszyscy, zarówno domow-
nicy cieszący się smakowitościami, 
jak i polscy producenci.

Źródło: Adventure Media
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

25 sierpnia przypada Dzień polskiej żywności

Konkurs rozstrzygnięty

Ogłoszono wyniki VIII 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci. Jego 
organizatorem jest Kasa Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecz-
nego, patronem honorowym 
- Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, a wsparcia organizacyj-
nego udziela Państwowa In-
spekcja Pracy. Z konkursem, 
już od pięciu lat, związana jest 
również firma Bayer.

W tegorocznej edycji uczest-
niczyło ponad 36000 dzie-
ci z blisko 3000 wiejskich 

szkół podstawowych. Celem 
konkursu jest promowanie 
pożądanych zachowań zwią-
zanych z pracą i zabawą na 
gospodarstwa rolnego. Edycja 
2018 przebiegała pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi mamy – 
upadkom zapobiegamy”, które 
ma zwrócić uwagę na sposoby 
zapobiegania najczęściej wy-
stępującym w gospodarstwach 
rolnych wypadkom – upadkom 
osób. Zadaniem uczestników 
było wykonanie prac plastycz-
nych na ten temat.

  Uroczystość wręczenia 
nagród, która odbyła się 
w piątek 15 czerwca w war-
szawskiej Centralnej Biblio-
tece Rolniczej, zgromadziła 
51 laureatów wraz z rodzicami 
i nauczycielami.

- Bardzo wysoko oceniamy 
wartość edukacyjną i prewen-
cyjną Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla Dzieci, 
dlatego od pięciu lat wspie-
ramy tę inicjatywę – mówi 
Iwona Krych-Stec, szef Mar-
ketingu działu Crop Science, 
Bayer – Serdecznie gratuluje-
my zwycięzcom, a także ich 
opiekunom: rodzicom i na-
uczycielom, bowiem to dom 
i szkoła najsilniej wpływają 
na wzorce dzieci. Cieszę się, 
że firma Bayer ma swój udział 
w promowaniu odpowiedzial-
nych postaw.

Dla zwycięzców firma Bayer 
ufundowała zestawy nagród, 
związanych z tegorocznym 
mundialem.

Źródło: Bayer
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Bayer wspiera konkurs KRUS, promujący 
bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych.

Finał loterii „Dbamy o polską ziemię”

Laureatem pierwszej edycji 
loterii „Dbamy o polską zie-
mię”, zorganizowanej przez 
Grupę Azoty, został pan Seba-
stian Krzyśpiak, rolnik z Goń-
czyc k/Garwolina. Zwycięzca 

odebrał z rąk prezesa Grupy 
Azoty PUŁAWY Jacka Janiszka 
i prezesa Ursusa S.A. Karola 
Zarajczyka – kluczyki do nowe-
go ciągnika URSUS C-380. Pan 
Sebastian Krzyśpiak jest 

właścicielem 30 hektarowego 
gospodarstwa zajmującego się 
produkcją mleka, na bazie któ-
rego powstają produkty mlecz-
ne sprzedawane w całej Polsce. 
Jak podkreśla zwycięzca loterii 

w prowadzeniu gospodarstwa 
kieruje się dbałością o polską 
ziemię i wysoką jakość pro-
duktu oraz lokalnym patrio-
tyzmem, dlatego od lat kupuje 
nawozy Grupy Azoty. Zakup 
produktów od sprawdzonego, 
rodzimego producenta to gwa-
rancja bezpieczeństwa produk-
cji, ale i wsparcie dla rozwoju 
kraju, które w konsekwencji 
przekłada się na bezpieczeń-
stwo materialne jego rodziny 
i przyszłość dzieci.

- Nawozy z Grupy Azoty są 
produktami wysokiej jakości 
i rolnicy chętnie je kupują. 
Potwierdziła to także nasza 
loteria – zainteresowanie nią 
przerosło wszelkie oczekiwa-
nia. Cieszę się również, że przy 
okazji tej akcji udało się zacie-
śnić współpracę z firmą Ursus. 
Przedsiębiorstwa z Lubelszczy-
zny, zwłaszcza te działające 
w tej samej lub pokrewnej 
branży powinny ze sobą na 
co dzień współdziałać, bo to 

nie tylko pozwoli na lepsze 
wykorzystanie ich potencjału, 
ale też przełoży się na rozwój 
gospodarczy całego regionu – 
mówi Jacek Janiszek, prezes za-
rządu Grupy Azoty PUŁAWY.

- Po raz kolejny polscy 
czempioni połączyli swoje 
siły i wyszło to doskonale. 
Duża liczba uczestników i za-
interesowanie, jakie wzbudził 
konkurs jest bardzo budujące. 
Jestem pewien, że nowy Ursus 
C-380, który trafi do gospo-
darstwa Pana Sebastiana, bę-
dzie znakomitym narzędziem 
pracy i ułatwi wykonywanie 
codziennych obowiązków. Na-
sza współpraca z Grupą Azoty 
nadal będzie się rozwijać, co 
w efekcie przełoży się na suk-
ces nie tylko obu spółek, ale 
również dalszy wzrost całej 
polskiej gospodarki – dodaje 
Karol Zarajczyk, prezes zarzą-
du Ursus S.A.

Podczas konferencji pre-
zes Ursusa K. Zarajczyk, po 

zapoznaniu się z profilem go-
spodarstwa, jakie prowadzi 
pan Sebastian, zadeklarował, 
że firma Ursus dodatkowo wy-
posaży ciągnik w odpowiedni 
ładowacz.

Oprócz ciągnika URSUS, 
który był nagrodą główną, 
uczestnicy loterii mogli wygrać 
160 nagród po 1000 zł każda. 
Dodatkowo każdy z zarejestro-
wanych uczestników otrzymał 
link do pobrania ekskluzyw-
nego poradnika Grupy Azoty 
Leksykon Nawożenia.

Od samego początku loteria 
cieszyła się wielkim zaintere-
sowaniem. Już w pierwszym 
tygodniu nadesłano prawie 
1150 zgłoszeń, zaś w całej lote-
rii było ich ponad 11840. W su-
mie przeprowadzono osiem 
losowań, w których wyłoniono 
134 laureatów.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Celem akcji było nagrodzenie lokalnego patriotyzmu i promocja silnych polskich marek.
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SIMA 2019

78. edycja Targów SIMA – 
światowego spotkania sprzętu 
dla rolników i hodowców – 
odbędzie się od 24 do 28 lu-
tego 2019 r. w podparyskim 
Parku Ekspozycyjnym Nord 
Villepinte.

Targi SIMA to spotkanie 
najważniejszych aktorów 
branży, w ramach którego 
można zapoznać się z wy-
zwaniami gospodarczymi, 
klimatycznymi, z dziedziny 
ochrony środowiska i demo-
grafii. Podczas następnej edycji 
zorganizowany zostanie Sektor 
czynników produkcji, który 
zaprezentuje nasiona, nawozy 
i środki ochrony roślin. Po raz 
pierwszy odbędzie się także 
Dzień Hodowli Zwierząt, echo 
salonu SIMAGENA, znane-
go z różnorodnej oferty bydła 
i sektora genetycznego.

Targi po raz kolejny będą 
gościć szereg wydarzeń towa-
rzyszących m.in. SIMA African 
Summit (szczyt Afrykański) – 
międzynarodową konferencję 
poświęconą aktualnym tema-
tom dotyczącym tego konty-
nentu, Dzień Dilerów targów 

SIMA gromadzący dystrybu-
torów z całego świata, kon-
ferencje i panele dyskusyjne 
organizowane we współpracy 
z AXEMA (Stowarzyszeniem 
Producentów Sprzętu Rolni-
czego) poświęcone różnym 
zagadnieniom (rolnictwo eko-
logiczne, rolnictwo podłączo-
ne do Internetu, agronomia).

Znak rozpoznawczy tar-
gów SIMA, innowacja, także 
w 2019 roku będzie znajdować 
się w centrum uwagi. Po raz 
drugi zostanie zorganizowany 
Sektor Start-up, jeszcze więk-
szy i bardziej międzynarodowy 
niż w 2017 roku. Sektor Inno-
wacji zgromadzi m.in. Prze-
strzeń Przyszłości ze ścianą 
wideo, Galerię Innowacji bę-
dącą witryną konkursu SIMA 
Innovation Awards 2019 wraz 
z nowatorskim sprzętem rol-
niczym i usługami oraz por-
trety innowacyjnych rolników 
z Francji i ze świata.

Podczas ostatniej edycji 
w 2017 roku Targi SIMA 
gościły odwiedzających po-
chodzących ze 135 krajów, co 
świadczy o renomie imprezy 

wśród rolników z całego świa-
ta. Przed edycją 2019 organi-
zatorzy Targów intensyfikują 
działania promocyjne prowa-
dzone przez międzynarodową 
sieć 47 delegatur zlokalizo-
wanych w różnych krajach 
i kampanie poszukiwania 
odwiedzających w ponad 
90 krajach m.in. w Ameryce 
Łacińskiej (Argentyna, Bra-
zylia, Chile, Meksyk, Peru, 
Wenezuela) i w Europie 
Wschodniej (Ukraina i Rosja).

Dzięki przemyślanej strategii 
cyfrowej, obejmującej m.in. 
nowe konto na Instagramie @
sima_worldwide, SIMA udziela 
głosu wszystkim profesjona-
listom z całego świata, któ-
rzy przyczyniają się do tego, 
że Targi te stają się najważ-
niejszym międzynarodowym 
spotkaniem branży maszyn 
rolniczych: producentom, 
dystrybutorom, rolnikom, 
hodowcom.

Więcej na stronie www.pro-
mosalons.pl 

Źródło: PROMOSALONS- 
przedstawiciel targów w Polsce

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Spojrzenie na aktualne wyzwania światowego sektora 
rolniczego.

Dni Pola PROCAM

W dniu 21.06.2018 zakoń-
czył się cykl Dni Pola organizo-
wanych przez firmę PROCAM. 
Impreza odbyła się tradycyjnie 
w Stanowie w województwie 
pomorskim w gospodarstwie 
AGRO Stanowo. Pozostałe Dni 
Pola odbyły kolejno 6.06 w Po-
dolanach (woj. dolnośląskie), 
8.06 w Karolewie (woj. wielko-
polskie), 13.06 w Ratyczowie 
(woj. lubelskie), 15.06 w Stra-
chocinie (woj. zachodniopo-
morskie), 19.06 w Szepietowie 
(woj. podlaskie).

Na spotkaniach jak zawsze 
prezentowane były najlepsze 

odmiany zbóż i rzepaku, a tak-
że w tym roku  kukurydzy, 
buraka cukrowego, brokułów, 
ziemniaka, roślin sadowni-
czych oraz roślin ozdobnych. 
Nie zabrakło także firm współ-
pracujących. Tegoroczny Finał 
Dni Pola w Stanowie wzboga-
cony został o aspekt sportowy, 
ponieważ gościem był znany 
siatkarz, mistrz olimpijski 
oraz mistrz świata, Gilberto 
Amauri de Godoy Filho, pseu-
donim Giba, z którym zagrał 
zespół siatkarek z Technikum 
Leśnego w Tucholi. Odbył się 
także mini turniej piłkarzy 

rocznika 2008.
Na zakończenie każdej 

imprezy z serii Dni Pola od-
bywały się konkursy tema-
tyczne z wiedzy w zakresie 
identyfikacji fitosanitarnej 
chorób i szkodników roślin. 
Przy poczęstunku z grilla 
kontynuowano rozmowy, 
wymieniano doświadczenia 
i informacje zebrane na polet-
kach doświadczalnych.

Wszystkim przybyłym go-
ściom dziękujemy za obecność. 
Do zobaczenia za rok!

Źródło: PROCAM
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Rzepak ozimy

Rewelacyjne plony

Wysoka zimotrwałość

Idealnie przystosowany do
polskich warunków uprawy

Doskonała zimotrwałość

Niskie wymagania glebowe

Wysokie plony w całym kraju

Tworzymy postęp
w rolnictwie. 

696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

Przedstawiciele
regionalni:

99-307 Strzelce,  ul. Główna 20

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

www.hr-strzelce.pl

Doskonała zimotrwałość

Niskie wymagania glebowe

Dni Pola w Strzelcach

Tematem przewodnim „Dni 
Pola” była promocja nowo-
czesnych rozwiązań w pro-
dukcji roślinnej bazujących 
na synergii nowoczesnych od-
mian polskiej hodowli i za-
awansowanych rozwiązań 
z dziedziny ochrony roślin 
proponowanych przez koncern 
BASF. Rolnicy, którzy tłumnie 
przybyli na Dni Pola, mogli bez 
ograniczeń prowadzić konsul-
tacje i uzyskiwać profesjonalne 
doradztwo z zakresu doboru 
odmian oraz środków ochrony 
roślin. Na założonej kolekcji 
ponad stu odmian kilkunastu 
najważniejszych gatunków rol-
niczych można było naocznie 
zweryfikować zarówno efek-
ty stosowania pestycydów jak 
i cechy odmian oferowanych 
przez Hodowlę Roślin Strzelce.

Wśród prezentowanych od-
mian szczególnym zaintereso-
waniem cieszyła się kolekcja 
nowości w pszenicy ozimej. 
Najwięcej pytań dotyczyło 
ościstej Wilejki, która jest 
obecnie najbardziej zimotrwa-
łą odmianą pszenicy w Pol-
sce oraz nowej Euforii. Na nią 
zwracano szczególną uwagę, 
ponieważ Euforia, wchodząca 
w tym roku na rynek nasien-
ny, jest odmianą absolutnie 
przewyższającą wszystkie 
obecne do tej pory w Polsce 
odmiany pod względem plo-
nowania, jakości i bezpieczeń-
stwa uprawy (zimotrwałość, 
odporność na choroby grzy-
bowe i wyleganie).

Wśród odmian pszenżyta 
ozimego wiele osób intere-
sowało się nowym Octavio, 

które posiada bardzo inte-
resujący pokrój, duże kłosy 
a pod względem plonowania 
w 2017 roku było liderem 
w Polsce.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. 
z o.o. Grupa IHAR w ostat-
nich latach odnotowała bardzo 
duże przyspieszenie w tworze-
niu nowych, coraz bardziej 
konkurencyjnych odmian. 
Jest to efekt wprowadzenia na 
szeroką skalę nowoczesnych 
technik hodowlanych, które 
pozwalają na skrócenie cykli 
hodowlanych. Dzięki temu Ho-
dowla Roślin Strzelce w ciągu 
ostatnich 4 lat wprowadziła 
na rynek 45 nowych odmian 
zbóż, rzepaku oraz roślin 
strączkowych. Wszystkie te 
nowości oraz kandydatów na 
nowe odmiany można było 

oglądać na kolekcji w Strzel-
cach, która będzie dostępna 
dla zwiedzających aż do żniw.

Poza ofertą Hodowli Roślin 
Strzelce oraz BASF zwiedzający 
mogli zapoznać się z propozy-
cjami firm oferujących nawozy, 
materiał siewny, pasze oraz 
maszyny i urządzenia rolnicze.

Frekwencja jaką odnotowa-
li organizatorzy przekroczyła 
900 osób co pokazuje, że „Dni 
Pola w Strzelcach” cieszą się 
niesłabnącą popularnością 
wśród rolników z centralne-
go rejonu Polski a impreza ta 
na trwałe wpisała się w kalen-
darz najciekawszych imprez 
rolniczych organizowanych 
w czerwcu w Polsce.

Źródło: BASF
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

21 czerwca 2018 odbyły się w Strzelcach koło Kutna „Dni 
Pola” organizowane przez Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR oraz BASF Polska Sp. z o.o..

Spotkanie na polu w Sobiejuchach

DANKO zaprezentowało 
bardzo bogatą ofertę swoich 
odmian, 34 odmiany zbóż ozi-
mych, 33 odmian zbóż jarych 
oraz 13 odmian roślin bobo-
watych. Można było zobaczyć 
najnowsze rejestracje Firmy 
oraz odmiany już dostępne 
dla rolników.

W gatunku pszenicy ozimej 
na uwagę zasługują nowości 
o bardzo wysokim poziomie 
plonowania i rewelacyjnych 
parametrach jakościowych 
ziarna – najnowsze: CO-
MANDOR (E/A), BOSPORUS 
(A/B) a także SIKORKA (B/C), 
pszenica do wszechstronne-
go wykorzystania, znana 

z wysokich plonów TYTANI-
KA (Złoty Medal MTP Polagra 
2018) odmiana chlebowa A/B, 
z powodzeniem radząca sobie 
na słabszych stanowiskach, 
ALEXANDER (A/B) poleca-
na do średnio intensywnej 
i intensywnej technologii 
uprawy, HONDIA (E/A) –nr 
1 w plenności przy opóźnio-
nych siewach i nr 1 w sprze-
daży w Polsce w 2017 r. oraz 
wypróbowane odmiany z gru-
py A/B: MEMORY o rewelacyj-
nym potencjale plonowania, 
bardzo dobrej sztywności 
i zdolności krzewienia i DE-
SAMO (A/B) – szczególnie 
przydatne do intensywnej 

technologii uprawy na gle-
bach średniej jakości i dobrych 
a także ARKADIĘ (E/A), NR 
1 w Polsce w reprodukcji na-
siennej w latach 2014-2017 – 
najchętniej kupowana pszenica 
w Polsce. W kolekcji zaprezen-
towane zostały również dobrze 
znane rolnikom, JANTARKA, 
OSTROGA i MEWA.

Z pośród 18 zaprezentowa-
nych odmian pszenżyta ozime-
go najwięcej uwagi poświęcono 
prezentacji najnowszym od-
mianom zarejestrowanym 
w 2018 roku - BELCANTO 
o bardzo dobrej odporności na 
choroby i wysokiej zimotrwa-
łości (5,5 w skali 90) a także 

najwyższej odporności na po-
rastanie ziarna w kłosie, POR-
TO (krótkosłome) (Złoty Medal 
MTP Polagra 2018), o bardzo 
dobrych właściwościach ada-
ptacyjnych do różnych warun-
ków klimatyczno - glebowych 
wysoko plonujące na terenie 
Polski i Niemiec, ORINOKO 
(krótkosłome), o rewelacyjnej 
zdrowotności, wyjątkowej zi-
motrwałości i odporności 
na porastanie ziarna w kło-
sie AVOKADO o tradycyjnej 
długości słomy i bardzo do-
brej odporności na porastanie, 
a także pszenżyto o bardzo wy-
sokiej plenności – KASYNO. 
Pozostałe to TRAPERO –Nr 

Spotkanie zorganizowane było przez firmę DANKO Hodowla Roślin Sp. 
z o.o. oraz firmy INNVIGO, ADOB, AGROLMET i NORDKALK.
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1 w żywieniu zwierząt, krót-
kosłoma odmiana ROTONDO 
o nadzwyczajnej krzewistości 
będąca Nr 1 w reprodukcji na-
siennej w 2016 i 2017 roku oraz 
odmiany SALTO, PALERMO 
- charakteryzujące się wysoką 
zimotrwałości, SILVERADO  
- o krótkiej, sztywnej słomie 
idealne na słabe gleby, MA-
ESTOZO – bardzo wczesna 
odmiana oraz najpopularniej-
sze o tradycyjnej słomie FRE-
DRO i krótkosłome GRINGO 
i GRENADO.

Kolekcję jęczmienia ozimego 
otwiera najnowsza, dwurzędo-
wa odmiana CONCORDIA 
- charakteryzująca się rekor-
dowym plonowaniem w śred-
nio intensywnej i intensywnej 
technologii uprawy, wysoką 
zawartością białka i wysoką 
mrozoodpornością, ANJA – 
wielorzędowa o bardzo dobrej 
sztywności i wysokiej odpor-
ności na choroby oraz nowa 
RUBINESSE – ogólnoużytkowa 
odmiana o super odporności 
na choroby a także znane już 
QUADRIGA – wielorzędowa, 
przydatna do intensywnej 
technologii uprawy, o podwyż-
szonej odporności na zakwa-
szenie gleby, ZENEK – wczesny 
i zimotrwały oraz dwurzędowa 
GLORIA, odmiana uniwer-
salna, zarówno przydatna na 
dobre jak i gorsze stanowiska.

Zboża jare reprezentowane 
są przez 33 odmiany w 4 ga-
tunkach. Najnowsze rejestracje 
to pszenica jara, jakościowa 
TELIMENA i TONIKA obie 
o bardzo dobrej plenności oraz 
GOPLANA, MANDARYNA, 

STRUNA, ARABELLA,KA-
TODA i BRAWURA; owies 
żółtoziarnisty ROMULUS 
i ARKAN, pszenżyto jare  MA-
MUT, SOPOT, PUZON i MA-
ZUR oraz kolekcja jęczmienia 
jarego – LAUREATE, AIRWAY, 
ALLIANZ oraz PAUSTIAN, 
SOLIST, MELIUS: ARGEN-
TO, PENGUIN, AVALON. 
Z oferty roślin strączkowych 
prezentowane były odmiany 
grochu siewnego z najnow-
szą odmianą TYTUS a także 
ARVENA (Złoty Medal MTP 
Polagra 2018), TARCHALSKA, 
BATUTA, peluszka HUBAL 
o podwyższonej zawartości 
białka, jedna odmiana bobi-
ku – BOBAS, wyki – najnow-
sza GRETA oraz JAGA i INA 
i cztery odmiany soi – VIOLA, 
ORESSA, PETRINA i ERICA.

Dni Pola w Sobiejuchach, 
było także okazją dla rolników 
do sprawdzenia w praktyce re-
komendowanych przez polskie-
go producenta rozwiązań oraz 
do zapoznania się z wieloma 
nowymi preparatami, które 
INNVIGO wprowadza w tym 
sezonie na rynek.

– […] Stawiamy na jakość, 
stawiamy na chemię, w tym 
także na chemię między ludź-
mi, bo emocje i relacje są w biz-
nesie bardzo istotne. Chodzi 
o to, żeby ludzie komunikowali 
się, rozmawiali bezpośrednio, 
wymieniali doświadczenia. 
Taka idea przyświeca Dniom 
Pola: żeby dotknąć, zobaczyć, 
sprawdzić, jak produkty, któ-
re są dobrze skomponowane, 
sprawdzają się w korzyst-
nych czy mniej korzystnych 

warunkach polowych – powie-
dział Krzysztof Golec, Prezes 
Zarządu INNVIGO.

Preparaty, które były prezen-
towane podczas tego spotka-
nia, to między innymi:
• regulatory – Regullo 500 EC, 

Mepik 300 SL, Korekt 
510 SL;

• herbicydy do jesiennej 
ochrony zbóż – Cevino 
500 SC, Adiunkt 500 SC, 
Arubis 50 SG;

• herbicydy do rzepaku ozime-
go – Metax 500 SC, Efector 
360 CS, Baristo 500 SC, Zor-
ro 300 SL, Major 300 SL;

• fungicydy – Atropos 500 EC, 
Makler 250 SE, Harcer 
425 EC oraz Kier 450 SC.
Warto dodać, że Harcer 

i Kier to unikalne fungicydy 
kilkuskładnikowe, stanowiące 
nowość w portfolio INNVIGO. 
Wśród środków ostatnio zare-
jestrowanych przez INNVIGO 
znalazł się ponadto herbicyd 
do stosowania w burakach cu-
krowych Solider oraz herbicyd 
przeznaczony do kukurydzy 
Henik Extra 040 OD. Do ofer-
ty dołączyła także zaprawa 
Madron 50 FS – bardzo sku-
teczny produkt do zwalczania 
chorób, przede wszystkim z ro-
dzaju fusarium, w materiale 
siewnym zbóż.

Obecnie w ofercie INNVI-
GO znajduje się prawie czter-
dzieści preparatów. Liczba ta 
jest imponująca, ponieważ fir-
ma istnieje na polskim ryn-
ku zaledwie trzy i pół roku, 
a rozpoczynając działalność, 
oferował sześć preparatów. – 
Dynamika jest niesamowita, 

jeżeli chodzi o rejestrację sub-
stancji aktywnych. Teraz firma 
stawia na preparaty wielo-
składnikowe i budowanie peł-
nych technologii – podkreślał 
Marcin Bystroński, Menedżer 
ds. upraw rolniczych. Oprócz 
rimsulfuronu i nikosulfuro-
nu, które stanowią podstawę 
ochrony herbicydowej dla ku-
kurydzy, w ofercie INNVIGO 
w przyszłym roku znajdą się 
wieloskładnikowe preparaty 
doglebowe oraz wieloskład-
nikowe preparaty nalistne do 
stosowania powschodowego. 
Kolejny obszar działań firmy 
stanowią rozszerzenia reje-
stracji wprowadzonych już 
na rynek produktów – m.in. 
regulatora Mepik 300 SL i in-
sektycydu Los Ovados 200 SE.

To jednak nie koniec nowości, 
jakie INNVIGO wprowadza na 
ten sezon. Firma przygotowu-
je preparaty do stosowania je-
siennego w rzepaku, herbicydy 
zbożowe oraz zaprawy.

– Mając wyjątkowo szeroką 
ofertę herbicydów do stoso-
wania w rzepaku, INNVIGO 
przygotowało w tym roku 
cztery pakiety do zabiegów 
przedwschodowych, powscho-
dowych oraz sekwencyjnych – 
zapowiedział Marcin Bystroński 
– […]Oczywiście poza tym, że 
takie rozwiązania są skuteczne, 
muszą być ekonomiczne – i to 
gwarantuje INNVIGO w pa-
kietach herbicydowych Zorro 
i Spółka, dostępnych na rynku 
już latem 2018 roku.

Źródło: DANKO Hodowla 
Roślin oraz INNVIGO

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos



6 lipiec 2018 r. | Raport RolnyR A P O R T

Polska Grupa Nasienna w Bartążku
W dniach 21-22 czerwca 

w siedzibie Hodowli Roślin 
Bartążek Grupa IHAR odbyło 
się spotkanie przedstawicieli 
Polskiej Grupy Nasiennej i sek-
cji traw Polskiej Izby Nasien-
nej. Dominował temat suszy 
i sposobów zapobiegania 
jej skutkom w przyszłości. 
Uczestnicy podkreślali rolę 
kwalifikowanego materiału 
siewnego i wspólnej polityki 
jakości branży nasiennej.

Obecni na spotkaniu 

przedstawiciele firm nasien-
nych zgodnie twierdzą, że 
mając na uwadze panujące 
w Polsce anomalia pogodo-
we, szczególną rolę odgrywać 
powinien kwalifikowany ma-
teriał siewny.

- Zwiększenie udziału kwali-
fikowanego materiału siewne-
go jest jedną z metod radzenia 
sobie z postępującymi zmia-
nami klimatycznymi i wciąż 
pogarszającym się stanem 
gleb w Polsce – mówi Witold 

Sapiński, przedstawiciel Pol-
skiej Grupy Nasiennej.

Badania gleb w Polsce wy-
kazują niski udział próchni-
cy, odpowiedzialnej m.in. za 
magazynowanie wody. Za-
sobność w węgiel organiczny 
wynosi 1,25 proc., podczas 
gdy gleby o zawartości węgla 
poniżej 1,7 proc. uważa się za 
zdegradowane.

- Rolnicy powinni pamiętać 
też, że podczas suszy najlepiej 
sprawdzą się odmiany bogate 

w krzemionkę. Pomagają też 
opryski substancjami z zawar-
tością tytanu. Z kolei miesz-
kanki traw z motylkowatymi 
sprzyjają zwiększaniu ilości 
próchnicy – dodaje Witold 
Sapiński.

To właśnie mając na wzglę-
dzie warunki biologiczne - 
zwiększenie wykorzystania 
kwalifikowanego materia-
łu siewnego może podnieść 
efektywność upraw. To za-
sługa wieloletnich badań 

nad jakością i jak najlepszym 
dopasowaniem jego cech do 
lokalnych warunków klima-
tyczno-glebowych, jak również 
do produkcji nowoczesnych 
odmian, które pomogą osią-
gnąć wyższe plony.

Na spotkaniu omówiono 
również najważniejsze postu-
laty firm nasiennych. Bran-
ża prowadzi zaawansowane 
rozmowy na temat wspólnej 
polityki jakości umów kon-
traktacyjnych oraz warunków 

skupu nasion – mamy świa-
domość, że kwalifikowany 
materiał siewny jest drogi, 
a dopłaty zbyt niskie, dla-
tego chcemy zaproponować 
rozwiązania, które mogłyby 
zwiększyć jego udział w pro-
dukcji rolnej – podsumowują 
przedstawiciele Polskiej Grupy 
Nasiennej.

Więcej informacji na www.
polskagrupanasienna.pl

Źródło: Polska Grupa Nasienna
Opracowała: Jolanta 

Malnowska-Kłos

Susza głównym tematem spotkania branży nasiennej w HR Bartążek.

Dni Pola CIECH Sarzyna

Tegoroczne Dni Pola CIECH 
Sarzyna odbyły się 14 czerw-
ca br. w Orłowie koło Nowe-
go Dworu Gdańskiego (woj. 
pomorskie. Warsztaty polowe 
z udziałem ekspertów CIECH 
oraz przedstawiciela Instytutu 
Ochrony Roślin w Państwowym 
Instytucie Badawczym w Po-
znaniu potwierdziły najwyższą 
jakość i skuteczność środków 
ochrony roślin z Nowej Sarzyny.

Kluczowym punktem wydarze-
nia były warsztaty polowe z eks-
pertami CIECH Sarzyna oraz inż. 
Adamem Paradowskim z Instytutu 
Ochrony Roślin w Państwowym 
Instytucie Badawczym Poznaniu, 
podczas których zaprezentowane 
zostały m.in. rozwiązania herbi-
cydowe i fungicydowe stosowane 
w uprawach pszenicy, jęczmienia 
czy żyta.

Dni Pola CIECH Sarzy-
na to najlepsza okazja do 

zaprezentowania naszym klien-
tom jak skuteczne są nasze pro-
dukty. Nie boimy się weryfikacji 
ich jakości - mamy wyjątkowe 
doświadczenia produkcyjne, 
poparte ponad 50-letnią trady-
cją produkcji środków ochrony 
roślin. Wraz z ciągłym doskona-
leniem technologii wytwarzania 
i inwestycjami w nowoczesne 
linie, pozwala nam to utrzymy-
wać najwyższą jakość naszych 
produktów, dzięki której jeste-
śmy najpopularniejszym produ-
centem herbicydów zbożowych 
na polskim rynku – mówi Prezes 
Zarządu CIECH Sarzyna, Ma-
riusz Grelewicz.

Uczestnicy wydarzenia 
mogli m.in. ocenić działanie 
nowego produktu z portfolio 
marki CHWASTOX. CHWA-
STOX COMPLEX 260 EW to 
unikatowy herbicyd do zwalcza-
nia najważniejszych chwastów 

w uprawie pszenicy ozimej oraz 
na trawnikach. Połączenie 
trzech substancji aktywnych 
- MCPA, chlopyralidu i flurok-
sypyru - gwarantuje szybką 
i skuteczną eliminację szero-
kiego spektrum chwastów dwu-
liściennych, takich jak przytulia 
czepna, chaber bławatek czy 
mak polny. Produkt działa 
systemicznie niszcząc zarówno 
cześć nadziemną, jak i strukturę 
korzeniową chwastów.

Ochronę żyta, pszenicy jarej 
i jęczmienia eksperci omówili 
na przykładzie zastosowania 
środka CHWASTOX Nowy 
Trio 390 SL - produktu chwa-
stobójczego w formie płynu do 
sporządzania roztworu wod-
nego, stosowanego nalistnie, 
przeznaczonego do zwalczania 
chwastów dwuliściennych.

Wolny od grzybów rozwój 
pszenicy ozimej zapewnił 

natomiast wyjątkowo skuteczny 
fungicyd od CIECH Sarzyna 
- Tarcza Łan Extra 250 EW, 
o działaniu układowym do 
stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego, z chwilą 
pojawienia się pierwszych ob-
jawów choroby w uprawach. 
Tarcza Łan Extra 250 EW jest 
idealnym narzędziem w walce 
z takimi chorobami roślin jak 
m.in. brunatna plamistość li-
ści, mączniak prawdziwy zbóż 
i traw, rdza brunatna pszenicy, 
czerń krzyżowych, sucha zgni-
lizna kapustnych czy zgnilizna 
twardzikowa.

Ponadto uczestnicy wydarze-
nia mogli sprawdzić skutecz-
ność działania - w pszenicy 
ozimej, jęczmieniu ozimym, 
życie czy jęczmieniu jarym - 
nowych nawozów dolistnych 
w ofercie CIECH Sarzyna 
– SARPLON. To najwyższej 
jakości produkty zawierające 
niezbędne dla roślin makro- 
i mikroelementy wpływające 
korzystnie na wielkość i jakość 
plonu. Dokarmianie dolistne 
stosowane w odpowiedniej 
fazie wzrostu jest skutecz-
nym sposobem uzupełniania 
niedoborów składników po-
karmowych, pozwalającym 
na wykorzystanie potencjału 
plonotwórczego roślin.

Uczestnicy Dni Pola CIECH 
Sarzyna w Orłowie poznali 
również nowości produktowe 
Spółki - w tym nawóz dolistny 
SARMIN maKSi, o bardzo dużej 
zawartości krzemu. Mogli także 
kupić produkty największego 
polskiego producenta środków 
ochrony roślin w preferencyj-
nych cenach zapisując się do 
programu „Twoja Sarzyna”.

Imprezę zakończył wspólny 
piknik.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Największy polski producent środków 
ochrony roślin zaprezentował skuteczność 
swoich produktów.

Dni Pola z Ampol-
Merol i Caldena

Muzyka, konkursy, wspólne 
biesiadowanie były przyciąga-
jącym tłumy tłem do spotkań 
z ekspertami.

Prelekcje w specjalnie 
przygotowanym namiocie 
dotyczyły w głównej mierze 
kształtowania plonów zbóż 
i rzepaków w okresie jesien-
nym, skutecznej ochrony obu 
upraw, nawożenia zarówno 
doglebowego, jak i dolistnego. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się również wystąpienia, 
w których omówiono kwestię 
optymalizacji kosztów żywie-
nia, a także właściwego pa-
kowania plonów z użyciem 
folii do sianokiszonki, siatek 
owijających i sznurków. 

Wśród wystawców pojawili 
się przedstawiciele najwięk-
szych koncernów, takich jak: 
Syngenta, Bayer, Adama, Sumi 
Agro, BASF, Sowul & Sowul, 
Pioneer, Limagrain, Grupa 
Azoty, Luvena, K+S. 

Klienci dzielili się pochleb-
nymi opiniami dotyczącymi 
pakietu Elatus Plus Menara, 
który wykazał niezwykłą 

skuteczność w walce z naj-
ważniejszymi chorobami grzy-
bowymi, takimi jak rdza, 
septorioza czy brunatna pla-
mistość liści. Zainteresowa-
nie wzbudził również nowy 
herbicyd zbożowy Picona, 
który zwalcza najważniejsze 
chwasty jesienne, w tym maka 
i samosiewy zbóż. Wśród po-
ruszanych tematów pojawiły 
się odmiany rzepaku ozimego 
Strateg z Ragnarem F1 na czele.  

Wiele emocji wzbudziło 
również wręczanie nagród. Na 
zwycięzców czekała bowiem 
kosiarka marki John Deere, 
nawozy dolistne Agravita(R) 
i paki NUTRIPACK Zboża. 

Spragnionych wiedzy zapra-
szamy na naszą stronę www.
ampol-merol.pl do zakładki 
Akademia, gdzie znajduje się 
szereg interesujących artyku-
łów, zaś zwolenników przekazu 
filmowego zapraszamy na nasz 
kanał You Tube, gdzie moż-
na obejrzeć filmiki z naszym 
ekspertem. 

Do zobaczenia za rok!
Źródło: Ampol-Merol

Dnia 20 czerwca w miejscowości 
Trępnowy odbyły się Dni Pola 
organizowane przez firmy Ampol-
Merol i Caldena.
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Wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów

pozwala obniżyć dawkę glifosatu do 30% 

aktywator nowej generacji przeznaczony do optymalizacji działania herbicydów zawierających glifosat, 
glufosynat amonu, bentazon oraz herbicydów z grupy regulatorów wzrostu (np. 2,4-D, MCPA, dikamba)

zwiększa przyczepność kropli opryskowych i poprawia ich właściwości zwilżające

likwiduje twardość wody oraz reguluje jej odczyn pH

NOWOŚĆ w pakiecie z odpieniaczem 

Wspomaganie działania środków ochrony roślin
Żaden z nich nie posia-

da bezpośredniej rejestracji. 
Same nie wykazują aktywności 
biologicznej, jednak wspoma-
gają działanie wielu środków 
ochrony roślin. Działanie ich 
przejawia się w wieloraki spo-
sób, stąd adiuwanty można 
klasyfikować.

Podstawowy podział to wy-
odrębnienie adiuwantów mo-
dyfikujących i aktywujących.

Adiuwanty modyfikujące 
wpływają na zmianę właści-
wości fizyko-chemicznych 
cieczy użytkowej w celu do-
stosowania jej do uzyskania 
optymalnego efektu zabiegu. 
Przykładem może być zapo-
bieganie pienienia się cieczy 
użytkowej. Tymi cechami 
bardziej zainteresowani są 
producenci herbicydów. Na-
tomiast adiuwanty aktywujące 
to bezpośrednie spotęgowa-
nie właściwości biologicznych 
substancji czynnej znajdują-
cej się w cieczy użytkowej. 
Pozwalają obniżyć dawkę 
herbicydu z zachowaniem 
pełnej skuteczności lub uzy-
skać dobry efekt chwastobój-
czy po wykonaniu zabiegu na 
chwasty przerośnięte, tracące 
wrażliwość na podstawową 
dawkę herbicydu. Znacznie 

zwiększają skuteczność 
w zwalczaniu chwastów uwa-
żanych za średnio wrażliwe 
na daną substancję czynną. 
Plantatorzy są bardziej zain-
teresowani cechami aktywują-
cymi adiuwantów. Dodając je 
do cieczy użytkowej uzyskują 
optymalny efekt chwastobój-
czy często ograniczając koszty 
zabiegu.

W praktyce dąży się do 
produkcji adiuwantów wie-
lofunkcyjnych. Ich zasadą jest 
łączenie związków spełniają-
cych wiele różnych funkcji. 
Charakteryzują się wzajem-
nym uzupełnianiem cech ak-
tywujących i modifikujących, 
reprezentowanych przez po-
jedyncze adiuwanty. Dalsze 
modyfikacje to produkcja 
adiuwantów zalecanych do 
łącznego stosowania z herbi-
cydami doglebowymi.

Bazą wszystkich adiuwan-
tów są surfaktanty, któ-
re czasami są ich jedynym 
podstawowym składnikiem. 
Posiadają dwie zasadnicze ce-
chy. Zmniejszają napięcie po-
wierzchniowe przyczyniając się 
do zwiększania powierzchni 
chłonnej. Ponadto rozpuszcza-
ją się w wodzie i tłuszczach. 
Rozpuszczalność w wodzie to 

możliwość ich aplikacji z sub-
stancją czynną, której nośni-
kiem jest również woda. Po 
naniesieniu cieczy roboczej 
na liście, surfaktanty powo-
dują rozpuszczenie tłuszczów 
(kutikula, woski) co ułatwia 
wnikanie substancji czynnej 
w głąb blaszki liściowej.

Udoskonaleniem wnikania 
substancji czynnej jest uzupeł-
nienie surfaktantów olejami 
roślinnymi lub mineralnymi 
oraz ich zmodyfikowanymi 
formami.

Stosowanie adiuwantów 
obejmuje trzy typy zaleceń. 
Cześć zalecana jest obligato-
ryjnie, czyli producent reje-
struje herbicyd w mieszaninie 
z konkretnym adiuwantem. 
Zalecenie traktuje jako wy-
móg gwarantujący wysoką 
skuteczność. Drugi wariant 
to także zalecenia producenta, 
ale o charakterze doradczym. 
W określonych warunkach 
łączny zabieg może przynieść 
korzyści ekonomiczne w for-
mie obniżonej dawki prepa-
ratu, w zwalczaniu chwastów 
w fazach przekraczających jego 
wrażliwość na herbicyd, może 
wykazać efekt chwastobójczy 
w stosunku do chwastów uwa-
żanych za średnio wrażliwe. 

Trzeci typ zaleceń to wska-
zówki jedynie producentów 
adiuwantów, które nie są za-
mieszczane w etykietach śor.

Absolutnie jako adiuwantów 
nie należy stosować zużytych 
olejów, olejów uzyskanych 
podczas produkcji ubocz-
nej oraz innych nie spraw-
dzonych produktów typu 
chemii spożywczej czy dro-
geryjnej. Zalecana wysokość 
dawki to priorytet. W przy-
padku adiuwantów jest zale-
cana w konkretnej ilości lub 
w określonym stężeniu. Na 
ogół przekroczenie jej w więk-
szym stopniu nie wpływa na 
bezpieczeństwo zabiegu. Nie 
oznacza to, że można je bez-
sensownie zawyżać. Istnieje 
szereg przypadków, w których 
przekroczenie dawki jest nie-
korzystne. Dotyczy to herbi-
cydów, które już w składzie 
posiadają adiuwant, zwłaszcza 
wszystkie formulacji OD.

Adiuwanty zalecane w ja-
kikolwiek sposób w etykie-
cie, to zalecenia bez ryzyka. 
Proponowane jedynie przez 
producentów należy sądzić, że 
w co najmniej zdecydowanej 
większości są bezpieczne. Nie 
mniej należy zwrócić uwagę, że 
aktualnie na rynku znajduje się 

około 100 preparatów poleca-
nych jako adiuwanty. Nie ma 
ich oficjalnego wykazu, wpro-
wadzenie ich na rynek nie wy-
maga rejestracji i nie wszystkie 
są zaopatrzone w informację 
o składzie. Zastosowanie no-
wych, niesprawdzonych stwa-
rza pewne ryzyko. Może to być 
działanie fitotoksyczne, a może 
również to być działanie obo-
jętne czyli dodatkowy koszt. 

Na większe areały bezpieczniej 
jest stosować sprawdzone.

Adiuwaty to grupa stu kilkudziesięciu oferowanych produktów handlowych.

Inż. Adam Paradowski 
IOR – PIB w Poznaniu

Wykaz przykładowych adiuwantów reprezentujących różne grupy

Surfaktanty: Adrol, Amigo, Asystent+, Asystent 90EC, Faster, Mediator Max, Olemix Max 1000 SL, Silvet L - 77 840 AL (synoni-
my: Silwet, Silwett), Silwet Gold, Slippa, Styk, Superam 10 AL, Surfa, Trend 90 EC,

Oleje roślinne i pochodne: Actirob 842 EC, Dash HC, Mero 842 EC, Olbras 88 EC, Olejan 85 EC, Olstick 90 EC, Partner +, Toil

Oleje mineralne i pochodne: Atpolan 80 EC, Dossoil, Olemix 84 EC, Oleo 84 EC

Adiuwanty wielofunkcyjne: Agrigent Activ 5, Agravita Aktivator, AS 500 SL, Atpolan Bio 80 EC, AquaFol 7C, AquaFol ANCHOR, 
AquaFol MAX, AquaFol Stiuk, Efectan 650 SL, Lewar pH-Fungi, Li -700, Torpedo II

Adiuwanty wielofunkcyjne (doglebowe): Adsol, Atpolan Soil, Atpolan Soil MAXX,Greber; Grounded, Soiler

SARMIN maKSi z Sarzyny
Nowy produkt w ofercie 

Ciech Sarzyna - SARMIN 
maKSi - to nawóz o bardzo 
wysokiej zawartości łatwo 
dostępnego dla roślin krzemu 
i potasu. Pozytywny wpływ 
nawozu SARMIN maKSI na 
rośliny uprawne, został po-
twierdzony w doświadczeniach 
rejestracyjnych przeprowadzo-
nych przez Instytut Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach.

SARMIN maKSi został przy-
gotowany pod kątem dostar-
czenia roślinom uprawnym 
możliwie największej ilo-
ści krzemu w formie łatwo 
przyswajalnej, czyli całkowi-
cie rozpuszczalnej w wodzie. 
W wyniku prac badawczo-roz-
wojowych uzyskano produkt, 
który zawiera aż 150 g krzemu 
w 1l produktu. Dodatkowo, 
w celu optymalnego i szyb-
kiego przemieszczenia krzemu 
w całej roślinie, do nawozu 
SARMIN maKSi wprowadzo-
no również potas, który jest 
bardzo ważnym makroskład-
nikiem dla roślin uprawnych. 

Nawóz ten korzystnie 
wpływa na efektywność go-
spodarki wodnej poprzez sy-
nergistyczne działanie krzemu 
i potasu. Wbudowanie krzemu 
w struktury komórkowe wpły-
wa również na usztywnienie 
łodygi (źdźbła), utrudnienie 
żerowania szkodników oraz 
zmniejszenie szybkości infekcji 
przez patogeny. SARMIN maK-
Si zalecany jest w uprawach 
polowych, głównie w zbożach, 
rzepaku ozimym, kukurydzy 
i burakach cukrowych. W za-
leżności od rośliny uprawnej 
zaleca się wykonać w sezonie 
wegetacyjnym od 2 do 3 zabie-
gów nawozem dolistnym SAR-
MIN maKSi w dawce 0,5 l/ha.

SARMIN maKSi to już ko-
lejny nawóz dolistny w ofercie 
CIECH Sarzyna. W 2017 roku 
na rynku zadebiutowała marka 
SARPLON, najwyższej jakości 
nawozy do zbóż, kukurydzy, 
rzepaku, zarówno w okresie 
jesiennym, jak i wiosennym.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos
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Co wybrać do siewu - mieszańcowe czy 
populacyjne odmiany rzepaku ozimego?

Uważa się, że uprawa rzepa-
ku jest wymagająca, zarówno 
co do nakładów, jaki i termi-
nów i precyzji wykonywanych 
zabiegów agrotechnicznych, 

zwłaszcza dotyczących siewu, 
ochrony roślin i zbioru nasion. 
Inną ważną czynnością jest 
wybór odpowiedniej odmian 
do uprawy.

Odmiany mieszańcowe czy 
populacyjne?

Producenci rzepaku znaj-
dują w ofercie firm oferują-
cych materiał siewny wiele 

odmian. Wśród nich są od-
miany populacyjne ale prze-
ważnie mieszańcowe. Szacuje 
się, że w ostatnich pięciu la-
tach, powierzchnia uprawy 
odmian mieszańcowych po-
dwoiła się w naszym kraju. 
Wyraźne zwiększyła się też 
liczba takich odmian badanych 
w doświadczeniach porejestra-
cyjnych (PDO). Ich dobór jest 
liczniejszy i bardziej zróżnico-
wany, a nasiona są powszechne 
dostępne w ofercie handlowej. 
Niektóre zagraniczne firmy 
hodowlane już od kilku lat 
realizują wyłącznie program 
tworzenia odmian mieszańco-
wych. W hodowli tego typu 
odmian wykorzystywany jest 
efekt heterozji. Objawia się on 
przede wszystkim większym 
potencjałem plonowania. Przy-
kładowo, w roku ubiegłym 
w doświadczeniach porejestro-
wych, badane odmiany mie-
szańcowe plonowały średnio 
o 13% lepiej od odmian popu-
lacyjnych. Biorąc pod uwagę 
inne właściwości użytkowe, 
większość odmian mieszań-
cowych lepiej sprawdza się 
w przypadku opóźnionych 

Jest w czym wybierać.

Tabela 1. Porównanie właściwości rolniczo-użytkowych odmian mieszańcowych i populacyjnych rzepaku ozimego

Odmiany mieszańcowe Odmiany populacyjne

sprawdzają się lepiej w warunkach bardziej intensywnej uprawy mniej wymagające odnośnie do stanowiska

bardziej tolerancyjne na opóźniony termin siewu powinny być siane w odpowiednim terminie

norma wysiewu nasion na jednostkę powierzchni jest mniejsza (ok. 
50 szt./m2)

norma wysiewu nasion na jednostkę powierzchni jest 
większa (60-70 szt./m2)

lepiej znoszą stresowe warunki uprawy gorzej znoszą stresowe warunki uprawy

ze względu na większą masę roślin zbiór może być utrudniony zbiór nasion jest łatwiejszy

plonują średnio o ok. 10% powyżej odmian populacyjnych plon nasion mniejszy

Tabela 2. Plony nasion odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku ozimego. COBORU, wyniki doświadczeń PDO 2010-2017

Rok
badań

Plon nasion
(w dt z ha) Różnica

średnia
odm. bad. popul. miesz. dt z ha %

2017 44,2 40,2 45,5 5,3 13,2

2016 39,1 35,6 40,0 4,4 12,4

2015 48,5 45,0 49,7 4,7 10,4

2014 56,2 52,7 57,8 5,1 9,7

2013 47,3 45,2 48,6 3,4 7,5

2012 42,6 41,2 43,7 2,5 6,1

2011 34,2 31,9 36,2 4,3 13,5

2010 43,8 41,1 45,6 4,5 10,9

Średnia 44,5 41,6 45,9 4,3 10,3

c.d. na str. 10
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R E K L A M A

siewów ze względu na szyb-
szy rozwój początkowy. Ro-
śliny wytwarzają silniejszy, 
bardziej rozrośnięty system 
korzeniowy, przez co mogą 
lepiej pobierać wodę i skład-
niki pokarmowe. Na ogół są 
też mniej wrażliwe na nieko-
rzystne i stresowe warunki 
uprawy. Ogólnie, odmiany 
mieszańcowe wnoszą coraz 
większy postęp hodowlany 
w uprawie rzepaku, zwłaszcza 
w hodowli odpornościowej, 
w której tworzy się linie syn-
tetyczne dla wprowadzania 
genów determinujących od-
porność z gatunków pokrew-
nych. Coraz częściej zawierają 
dodatkowe geny odporności 
na patogeny, np. Rlm7 wa-
runkujący odporność na su-
chą zgniliznę kapustnych lub 
gen determinujący odporność 
na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV). Niektóre z nich są 
odporne/tolerancyjne na pora-
żenie kiłą kapusty. Hodowane 
są także odmiany odporne 
na substancje aktywne z gru-
py imidazolin - imazamoks, 
stosowane w herbicydach do 
zwalczania wielu chwastów 
w tzw. technologii uprawy 
„Clearfield”. Wśród odmian 
mieszańcowych dostępne są 
odmiany odznaczające się 
mniejszą podatnością na pę-
kanie łuszczyn i osypywanie 
nasion. W ofercie znajdują się 
również odmiany półkarłowe. 
Materiał siewny odmian mie-
szańcowych jest też droższy 
zwłaszcza nowych odmian. 

Wielu rolników, pomimo 
niewątpliwych zalet odmian 
mieszańcowych, nadal dobrze 
ocenia przydatność odmian 
populacyjne do własnych 
warunków gospodarowania 
i często uprawia je na swoich 
polach. Takie odmiany prze-
ważnie są wysiewana w mniej-
szych gospodarstwach i na 
nieco gorszych stanowiska. 
Ich podstawową zaletą są sto-
sunkowo mniejsze wymagania 
i łatwy zbiór ze względu na 
mniejszą masę roślin. Jednak-
że, dobór odmian populacyj-
nych będzie w najbliższych 
latach coraz mniej liczny 
i mniej konkurencyjny wo-
bec odmian mieszańcowych.

Niezależnie od wyboru do 
uprawy odmiany mieszań-
cowej, czy też populacyjnej, 
plantacje produkcyjne nale-
ży obsiewać kwalifikowanym 
materiałem siewnym. Używa-
nie do siewu innego materiału 
niż kwalifikowany powoduje 
z reguły znaczące pogorsze-
nie jakości zebranych nasion.

Materiał siewny odmian
Do siewu powinno się uży-

wać jedynie kwalifikowanego 
materiału siewnego. Dystry-
butorzy materiału siewnego 

odmian rzepaku sprzedają 
nasiona w postaci tzw. jedno-
stek siewnych. Taka jednostka 
zawiera odpowiednią liczbę 
nasion kiełkujących, które 
przeznaczone są do wysiewu 
na określoną powierzchnię 
pola. Najczęściej przyjmuje 
się powierzchnię 3 ha oraz 
2,0-2,1 mln sztuk nasion od-
mian populacyjnych i 1,5 mln 
odmian mieszańcowych.

W przypadku tworzenia od-
mian mieszańcowych hodow-
cy uzyskują szczególny sposób 
biologicznej ochrony takich 
odmian. Materiałem siewnym 
odmian mieszańcowych są 
nasiona F1, wytwarzane przez 
krzyżowanie stałych kompo-
nentów, tj. linii i/lub odmian 
zgodnie z formułą mieszań-
ca, znaną jedynie hodowcy. 
W przypadku odmian mie-
szańcowych zrestorowanych, 
krzyżowane są ze sobą linia 
męskosterylna, linia utrzy-
mująca (dopełniająca) i linia 
z genem restorerem. Efekt 
heterozji u form mieszańco-
wych polegającej na bujności 
i zwiększonym plonowaniu 
występuje tylko w pokoleniu 
F1 i nie powtarza się w dal-
szych rozmnożeniach. Dlatego 
plantacje produkcyjne należy 
obsiewać każdorazowo no-
wym materiałem siewnym.

Beznakładowe czynni-
ki uprawy

W uprawie rzepaku warto 
także wykorzystywać bezna-
kładowe czynniki technologii 
produkcji a więc takie, któ-
re mogą przynieść określone 
efekty, bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów. Należą do 
nich m.in. termin siewu i ilość 
wysiewu nasion.

Termin siewu w dużym 
stopniu warunkuje wzrost 
i rozwój rozety liściowej 
przed zimą, a   odpowied-
nio rozwinięte rośliny za-
wierają potencjał dużego 
plonowania. Przyjmuje się, 
że odpowiednio rozrośnięte 
rośliny powinny wytworzyć 
osiem-dziesięć dużych liści 
rozetowych, a szyjka ko-
rzeniowa mieć średnicę co 
najmniej 0,8-1,0 cm. Takie 
rośliny wytwarzają także 
mocny i dobrze rozrośnięty 
system korzeniowy. Zarówno 
zbyt małe, jak i nadmiernie 
wyrośnięte rośliny jesienią 
stwarzają ryzyko gorszego 
przezimowania. Chcąc uzy-
skać właściwy rozwój roślin 
przed zimą należy dążyć do 
zachowania właściwego dla 
danego rejonu terminu siewu.

Najwcześniejszy termin sie-
wu rzepaku, ok. 10 sierpnia 
wymagany jest w rejonie pół-
nocno-wschodnim i wschod-
nim, natomiast najpóźniejszy, 
do końca sierpnia w części 
południowo-zachodniej 

i zachodniej kraju. Nie za-
leca się przyśpieszać siewów 
poszczególnych rejonach ze 
względu na możliwość wybu-
jania rozet i przedwczesnego 
wybijania pędu. Następuje 
to zwłaszcza wtedy, gdy za-
siewy są przegęszczone lub 
zastosowano nadmierną daw-
kę azotu. Wybujałe rośliny 
zdecydowanie gorzej zimują. 
W praktyce częstszym zjawi-
skiem są niestety opóźnione 
siewy. Skutkiem mogą być 
małe, słabo wyrośnięte ro-
śliny, o płytkim systemie 
korzeniowym. Opóźnienia 
siewów wynikają niekiedy 
z niewłaściwego doboru 
przedplonu, zbyt późno zbie-
ranego z pola lub zaniedbań 
organizacyjnych związanych 
z przygotowaniem gleby do 
siewu. Przeważnie jednak, 
to warunki pogodowe, naj-
częściej niedobór wilgoci 
lub nadmiar opadów mogą 
spowodować przesunięcie 
w czasie siewu rzepaku albo 
opóźnić jego wschody. W re-
jonach zachodniej i środko-
wej części kraju siew rzepaku 
należy zakończyć do końca 
sierpnia, natomiast w części 
wschodniej do 20 sierpnia. 
Przesunięcie terminu siewu 
na pierwszą dekadę września 
jest już bardzo ryzykowne. 
Jeżeli opóźnienie siewu jest 
nieuniknione, lepiej wybierać 
do uprawy odmiany mieszań-
cowe, które przeważnie nieco 
szybciej rozwijają się w po-
czątkowym okresie wzrostu.

W przypadku obsady roślin 
rzepaku na powierzchni pola, 
dla odmian mieszańcowych 
należy przyjąć około 50 roślin 
na 1 m2, natomiast dla odmian 
populacyjnych około 60 roślin 
na 1 m2. Zawsze też ważne jest 
równomierne rozmieszczenie 
roślin na polu. Jeżeli warun-
ki glebowo-wilgotnościowe są 
gorsze ilość wysiewu można 
nieco zwiększyć. Warto zwró-
cić uwagę na fakt, że polowa 
zdolność wschodów nasion 
rzepaku w warunkach przesu-
szonej gleby może być wyraźnie 
zmniejszona. Dla uprawianych 
obecnie odmian, w warunkach 
prawidłowej agrotechniki, wy-
starcza 30-40 roślin/m2. Rośliny 
rzepaku nadmiernie zagęszczone 
mają skłonność do wyrastania 
w górę (tzw. wybujałość) i jed-
nocześnie wynoszenia szyjki 
korzeniowej i stożka wzrostu, 
które wówczas łatwiej przema-
rzają. Przeciwnie, gdy obsada na 
polu jest optymalna, a rośliny 
rosną w równych odstępach wy-
twarzają dużą, zwartą i niską 
rozetę liści oraz mocny system 
korzeniowy.

Jacek Broniarz 
Pracownia Badania WGO  

Roślin Oleistych i Włóknistych 
COBORU Słupia Wielka

c.d. ze str. 8



11lipiec 2018r. | Raport Rolny R E K L A M A

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



12 lipiec 2018 r. | Raport RolnyU R O D Z A J

R E K L A M A

Doglebowe herbicydy w rzepaku ozimym

Nowoczesna technologia 
uprawy rzepaku ozimego wy-
maga od rolników znajomości 
co najmniej podstawowych ga-
tunków chwastów towarzyszą-
cych tej uprawie przez cały okres 
wegetacyjny, jak np.: bodziszek 
drobny, gwiazdnica pospolita, 
fiołek polny, maruna bezwon-
na, rumianki, przytulia czep-
na, tasznik pospolity i tobołki 
polne. Chwasty pojawiają się 
w rzepaku już podczas wscho-
dów i konkurują o dostęp do 
wody i światła oraz składniki 
pokarmowe, które pobierają 
szybciej i w większej ilości od 
roślin uprawnych.

Rzepak ozimy jest upra-
wą wymagającą starannego 

przygotowania stanowiska pod 
zasiew oraz terminowego wyko-
nania zabiegów pielęgnacyjnych.

Ważną sprawą jest termin, 
w którym zaplanujemy wyko-
nanie chemicznych zabiegów 
zwalczania chwastów. 

Najwcześniej, zabieg zwal-
czania chwastów w rzepaku 
ozimym możemy wykonać jesie-
nią, bezpośrednio przed siewem, 
herbicydami Devrinol 450 SC 
lub Wicher 500 SC, zawierają-
cymi w swoim składzie jedną 
substancję czynną napropamid , 
która wnika do rośliny poprzez 
okrywę nasienną, korzenie lub 
liścienie i najskuteczniej niszczy 
chwasty w okresie ich kiełkowa-
nia, ale nie działa na chwasty 

Uprawa rzepaku wiąże się z koniecznością posiadania zarówno specjalistycznego sprzętu jak i szeroką wiedzą 
z zakresu agrotechniki tego gatunku.

Dobrze uprawić glebę pod rzepak ozimy

Pierwszym etapem w proce-
sie technologicznym uprawy 
rzepaku ozimego jest termino-
we i staranne wykonanie upra-
wy roli, co daje dobre warunki 
do uzyskania wyrównanych 
wschodów nasion. Wykonując 
przedsiewną uprawę roli pod 
rzepak ozimy należy dążyć do 
jak największego ograniczenia 
strat wody przez wyparowanie 
oraz do stworzenia optymal-
nych warunków do jej pod-
siąkania z głębszych warstw.

W Polsce, nadal dominuje 
tradycyjna technologia uprawy 
rzepaku w skład której wcho-
dzą uprawki pożniwne, orka 
siewna i uprawa przedsiewna. 
Rzepak ozimy najczęściej jest 
uprawiany po zbożach ozi-
mych (jęczmień, pszenżyto, 
pszenica) oraz po jęczmieniu 
jarym. W związku z tym wy-
konanie pełnej uprawy bę-
dzie można przeprowadzić 

po zbiorze jęczmienia ozi-
mego, natomiast po zbiorze 
pozostałych zbóż trzeba mieć 
na uwadze ograniczenia cza-
sowe. W latach o wyjątkowo 
niekorzystnym przebiegu po-
gody, trzeba będzie zrezygno-
wać z niektórych zabiegów, 
by w terminie wykonać siew.

Orkę siewną z jednoczesnym 
bronowaniem na głębokość 
około 20-22 cm, niezależnie 
od przedplonu najlepiej jest 
wykonać po pełnych wscho-
dach nasion rośliny przedplo-
nowej i chwastów. Zazwyczaj 
jest to 2-3 tygodniach od upra-
wy ścierniska lub podorywki. 
Orka powinna być wykonana 
przed siewem na co najmniej 
15 dni na glebach średnich 
i 20 dni na glebach cięższych 
w celu dobrego odleżenia się. 
Jest wtedy też czas na wzej-
ście chwastów i skuteczne 
ich zwalczenie uprawkami 

przedsiewnymi. W sytuacji, 
gdy jest mało czasu do siewu, 
orkę należy wykonać pługiem 
zagregowanym z wałem Cam-
pbella albo innym wałem 
o działaniu wgłębnym. Po-
zwala to oszczędzić na cza-
sie i przyspieszyć osiadanie się 
roli. Wał zagęszczający orkę 
wraz z włóką równającą może 
być również montowany na 
przednim trzypunktowym 
układzie zawieszenia ciągnika. 
Takie rozwiązanie jest dostęp-
ne na rynku i oferowane przez 
Expom z Krośniewic. Po orce 
siewnej nie należy pozostawić 
pola w ostrej skibie, ponieważ 
rola się zbryla i traci bezuży-
tecznie wodę.

Do orki najkorzystniej jest 
stosować pługi obracalne, po-
nieważ pole ma wówczas bar-
dziej wyrównaną powierzchnię 
(brak bruzd i zwałów). Dzięki 
temu możliwe jest zaoszczę-
dzenie około 10% paliwa przy 
jednoczesnym wzroście wydaj-
ności (krótsze przejazdy jałowe 
po polu). Pole po orce pługiem 
obracalnym zagregowanym 
z dodatkowym narzędziem 
(brona, sekcja wałów), można 
doprawić w jednym przejeździe 
agregatu uprawowego. Pozwala 
to również zaoszczędzić czas 
i paliwo.

W przypadku siewu rzepaku 
ozimego po zbiorze wczesnych 
ziemniaków, orka nie jest ko-
nieczna, ponieważ lemiesze 

kombajnów pracują dość głę-
boko i wierzchnia warstwa 
pola pozostaje rozluźniona. Je-
żeli powierzchnia pola jest nie-
równa i częściowo ugnieciona 
przez środki transportowe, to 
należy ją wyrównać i spulchnić 
agregatem uprawowym.

Przebieg pogody w kolejnych 
latach jest zazwyczaj różny 
i tym samym występują inne 
warunki na polu i związane 
z tym zagrożenia i problemy. 
Efektem wszelkich zaniedbań 
mogą być nierówne wschody 
rzepaku, szczególnie w latach, 
kiedy występują okresowe bra-
ki wilgoci lub susza. Prawidło-
wo doprawiona rola pod siew 
rzepaku ozimego powinna po-
siadać gruzełkowatą strukturą 
wierzchniej warstwy o miąż-
szości 2-3 cm. Pod warstwą 
gruzełkowatą rola powinna 
być zagęszczenia, co będzie 
sprzyjało kapilarnemu pod-
siąkaniu wody do wierzch-
niej warstwy. W przypadku 
niedoboru wilgoci, dokład-
ne spulchnienie należy wyko-
nać na głębokość około 4 cm, 
w celu zapewnienia nasionom 
łatwiejszego dostępu do wody 
i uzyskania bardziej równo-
miernych wschodów.

Na większości gleb na któ-
rych jest uprawiany rzepak, 
dobre przygotowanie roli do 
siewu umożliwia zastoso-
wanie różnego rodzaju bier-
nych agregatów uprawowych. 

Dobrze dobrany do warunków 
polowych agregat uprawo-
wy przedsiewnej umożliwia 
przygotowanie roli do siewu 
w jednym przejeździe. Taki 
agregat powinien charaktery-
zować się konstrukcją ramową, 
podpartą z przodu i z tyłu na 
wałach. Umieszczenie wału 
z przodu agregatu, daje gwa-
rancję jednakowej głębokości 
pracy sekcji spulchniającej. Dla 
wyrównywania powierzchni 
pola stosowane są włóki o re-
gulowanej głębokości pracy 
umieszczone za przednim 
wałem strunowym (w niektó-
rych agregatach jako pierw-
szy element roboczy). Zęby 
spulchniające powinny być 
sztywne, zakończone gęsio-
stopką lub sprężyste, zakończo-
ne dwustronną redliczką. Zęby 
powinny być umieszczone sto-
sunkowo gęsto, tak aby odstęp 
pomiędzy ich śladami mieścił 
się w przedziale 5-10 cm. Ich 
zagęszczenie powinno być uza-
leżnione od głębokości upra-
wy - im płycej, tym gęściej. 
Jeśli w narzędziu nie można 
zagęścić zębów, to warto na 
nich zamontować gęsiostopki. 
Takie rozstawienie zębów za-
gwarantuje uzyskanie podczas 
przejazdu roboczego w miarę 
równe podcięcie warstwy roli 
i uzyskanie równego podłoża, 
co będzie stwarzało jednakowe 
warunki do kiełkowania drob-
nych nasion rzepaku.

Doprawianie przedsiewne 
agregatami powinno odby-
wać się z prędkościami, przy 
których w danych warunkach 
glebowych uzyskujemy struk-
turę gruzełkowatą – najczęściej 
powyżej 8 km/h (od 8-9 do 
12 km/h). Jeżeli prędkości będą 
zbyt małe, to pogorszeniu ule-
gnie jakość pracy i wówczas 
trzeba się będzie liczyć z do-
datkowym przejazdem. Stoso-
wanie zbyt dużych prędkości 
może prowadzić do nadmier-
nego zniszczenia struktury 
oraz rozpylenia gleby.

Wykorzystanie do uprawy 
przedsiewnej agregatu aktyw-
nego jest uzasadnione na prze-
suszonych glebach ciężkich 
(gliniastych) lub po niesta-
rannie wykonanej orce z po-
zostającymi na powierzchni 
resztkami roślinnymi. W ta-
kim przypadku najlepiej będzie 
zastosować bronę wirnikową 
zagregowaną z siewnikiem aby 
przygotowanie roli i siew wy-
konać w jednym przejeździe. 
Zaletą bron wirnikowych jest 
możliwość szerokiej regulacji 
efektu pracy poprzez zmianę 
prędkości obrotowej wirni-
ków lub prędkości roboczej, 
dzięki czemu można uzyskać 
właściwą strukturę pracując 
w różnych warunkach.

Możliwość wykonania wszystkich prac uprawowych, będzie zależała od terminu zbioru rośliny przedplonowej.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań
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znajdujące się w późniejszych 
fazach rozwojowych. Devrinol 
450 SC w dawce 2,5 – 3 l/ha (Wi-
cher 500 SC w dawce 2,4 l/ha) 
skutecznie zwalczają chwastnicę 
jednostronną, gorczycę polną, 
gwiazdnicę pospolitą, komosę 
białą, rumianki, rdest plamisty 
i powojowy oraz tasznik pospoli-
ty. Środki należy stosować przed 
siewem rzepaku, na wilgotną, 
dobrze uprawioną glebę. Bez-
pośrednio po zabiegu należy 
wymieszać środek z glebą bro-
ną a następnie wysiać rzepak.

Większy wybór środków 
mamy do dyspozycji decy-
dując się na odchwaszczania 
rzepaku ozimego po siewie 
(najczęściej do 3 dni) ale przed 
wschodami roślin uprawnych. 
Do zwalczania bodziszka drob-
nego, chwastnicy jednostronnej, 
gwiazdnicy pospolitej, jasnoty 
purpurowej, przytulia czepnej, 
tasznika pospolitego i tobołków 
polnych, możemy zastosować 
herbicydy zawierające tylko chlo-
mazon, jak Command 360 CS 
w dawce 0.25 – 0,33 l/ha, lub 
Command 480 EC w dawce 
0,2 – 0,25 l/ha (oraz ich odpo-
wiedniki np.: Reactor 360 CS, 
Reactor 480 EC, Boa 360 CS), 
które średnio działają na komosę 
białą, marunę bezwonną i rdesty. 
W celu skuteczniejszego zwal-
czania chwastów rumianowa-
tych zalecana jest mieszanina 
Command 480 EC 0,2 l/ha + 

Butisan 400 SC 2 l/ha. 
Bezpośrednio po siewie mo-

żemy stosować herbicydy zawie-
rające w swoim składzie dwie 
substancje czynne np.: napropa-
mid + chlomazon występujące 
w herbicydach Devrinol Top 
375 CS i Command Top 375 CS, 
które skutecznie zwalczają rów-
nież komosę białą, miotłę zbożo-
wą, marunę bezwonną, stulichę 
psią i przytulię czepną zalecane 
w dawkach 2,75 – 3 l/ha.

Powszechnie stosowaną sub-
stancją czynną do odchwasz-
czania rzepaku jest metazachlor 
znajdujący się w wielu herbicy-
dach, jak np.: Butisan 400 SC, 
Butisan 500 SC, Fuego 500 SC, 
Metaz 500 SC, Metazanex 
500 SC, Naspar 500 SC, Rap-
san 500 SC i in., które w zaleca-
nych dawkach skutecznie niszczą 
gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, 
komosę białą, miotłę zbożową, 
rumianki, maki, przetaczniki, 
stulichę psią i tasznik pospolity. 
W celu zwiększenia skuteczno-
ści zwalczania przytulii czepnej 
i tobołków polnych możemy sto-
sować preparaty Nimbus 283 SE 
i Kalif Mega 283 SC w dawkach 
2,5 – 3 l/ha, które zawierają dwie 
substancje czynne metazachlor 
+ chlomazon. Natomiast Buti-
sanu Star 416 SC i Permuson 
416 SC zawierają w swoim skła-
dzie metazachlor + chinome-
rak i w dawkach 2,5 – 3 l/ha 
skutecznie zwalczają bodziszka 

drobnego, gwiazdnicę pospolitą, 
jasnoty, komosę białą, przytulię 
czepną, rumianki, przetaczniki 
i tasznik pospolity. Dobre dzia-
łanie na bodziszki, przytulię 
czepną, rumianki i przetaczniki 
wykazują również środki Butisan 
Duo 400 SC i Springbok 400 SC 
zalecane w dawkach 2 – 2,5 l/ha, 
zawierające poza metazachlorem 
dodatkowo dimetenamid-P. Na-
tomiast Colzor Trio 405 EC za-
wierający w swoim składzie trzy 
substancje czynne dimetachlor 
+ napropamid + chlomazon 
w dawce 3 – 4 l/ha skutecznie 
niszczy bodziszka drobnego, 
gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, 
komosę białą, mak polny, miotłę 
zbożową, niezapominajkę polną, 
przytulię czepną, rumianki oraz 
tobołki polne i tasznik pospoli-
ty. Podobnie działa na chwasty 
Butisan Star Max 500 SE zawie-
rający również trzy składniki 
metazachlor + dimetenamid-P 
+ chinomerak, który w dawce 
2 – 2,5 l/ha dodatkowo dobrze 
zwalcza przetaczniki, ostróżecz-
kę polną i chwasty rumianowate. 
Przed zastosowaniem wybrane-
go herbicydu należy dokładnie 
zapoznać się z etykietą środka 
ochrony roślin i przestrzegać 
zaleceń w niej zawartych.

mgr Marek Badowski
IUNG –PIB

Zakład Hebologii 
i Technik Uprawy Roli 

Wrocław



15lipiec 2018r. | Raport Rolny U R O D Z A J

Wapniowe zawierające magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® Mg 70/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® mix Mg 70/15 w tym MgO min. 15%

Wapniowe bez magnezu 
•  Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym  
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%  

Wapna nawozowe węglanowe mielone 
Standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm 
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak 

Wapno nawozowe granulowane
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50%

Proponujemy najszerszą ofertę 
wapna nawozowego:

www.lhoist.pl

Centrum Obsługi Klienta 
tel. 77 451 63 75, 76, 79  • fax 77 451 63 77
cok@lhoist.com

Nie ma plonu
bez wapna

Nawozy wapniowe zwiększają plon o 10-25% • Wapnujesz = zyskujesz

R E K L A M A

Optymalny czas na wapnowanie
Po sprzęcie roślin warto wy-

konać analizę gleby i sprawdzić 
jej aktualny odczyn (pHKCl) 
a w razie potrzeby dokonać 
jego korekty wapnem na-
wozowym. Zespół uprawek 
pożniwnych jest agrotechnicz-
nie najlepszym terminem na 
wysiew wapna ze względu na 
możliwość dobrego wymiesza-
nia go z glebą.

Dbanie o optymalny odczyn 
gleby wynikający z wymagań 
gatunku uprawianych roślin 
jest niezwykle istotny. Dzięki 
optymalnej kwasowości uzy-
skujemy wysoką efektywność 
wykorzystania składników 
pokarmowych wnoszonych 
do gleby w postaci nawo-
zów, poprawiamy warunki 
powietrzno- wodne szcze-
gólnie gleb ciężkich a także 
przyczyniamy się do większej 
aktywności mikroorganizmów 

glebowych, które rozkładają 
resztki pożniwne. Wszystkie 
te elementy wpływają na efekt 
końcowy, jakim jest wyższy 
plon o dobrych parametrach 
jakościowych.

Rodzaje wapna i zasady 
stosowania

Wapnowanie w okresie poż-
niwnym ma tę zaletę, że nie 
ogranicza nas ani w doborze 
formy (tlenkowa, węglano-
wa) ani dawki wapna. Poni-
żej znajdują się podstawowe 
rodzaje nawozów wapniowych 
dostępnych na rynku oraz za-
sady doboru na poszczególne 
kategorie agronomiczne gleb.

Wapna nawozowe dzieli się 
zasadniczo na dwie grupy: 
tlenkowe i węglanowe. Nawo-
zy tlenkowe zawierają wapń 
w postaci tlenkowej (CaO), na-
tomiast węglanowe w związ-
kach węglanowych (CaCO3). 

Zawartość wapnia w nawozach 
wapniowych oraz dawkę wap-
na  podaje się w procentach 
CaO, zarówno w nawozach 
tlenkowych, jak i węglano-
wych. W obrębie wyżej wy-
mienionych grup wyróżnia 
się także wapna zawierające 
magnez.

Nawozy wapniowe tlenko-
we nadają się na gleby średnie 
i ciężkie. Minimalna zawartość 
CaO w zależności od odmiany 
wynosi od 60% do co najmniej 
80%. Działają energicznie, 
w krótkim czasie zmieniając 
kwasowość gleby. Stosując 
wapno tlenkowe należy za-
chować szczególną ostrożność 
aby nie doprowadzić do zja-
wiska, jakim jest przewapno-
wanie gleb. Jeżeli wyliczone 
dawki wapna określono jako 
konieczne lub potrzebne, to 
wtedy należy je zmniejszyć 

o połowę  w odniesieniu do 
dawek zalecanych w tabeli 
1. W następnym roku zaleca 
się kontrolę odczynu i ewen-
tualnie w razie konieczności 
ponownie zwapnować pole. 
Taki rodzaj postępowania jest 
jak najbardziej słuszny, a co 
najważniejsze bezpieczny. 
Wapna tlenkowe nie powinny 
być stosowane na gleby lekkie 
o małej zdolności buforowej.

Nawozy wapniowe węglano-
we (wapniak mielony, kreda) 
łagodnie zmieniają odczyn gle-
by, nadają się przede wszyst-
kim na gleby lekkie o słabych 
właściwościach buforowych, 
można stosować je także do 
wapnowania zachowawczego 
na glebach ciężkich (w celu 
utrzymania optymalnego od-
czynu). Zwartość CaO w za-
leżności od odmiany wynosi 
od 40% do co najmniej 50%. 

Jeżeli zależy nam na szyb-
kim podniesieniu pH, zaleca 
się stosować wapna o wyso-
kiej reaktywności powyżej 
70% (bardzo dobrze zmielo-
ne wapna węglanowe, kreda).

Nawozy wapniowo-magne-
zowe zaleca się stosować na 
gleby o bardzo niskiej i niskiej 
zasobności w magnez. Nawozy 
te otrzymuje się z dolomitów 
poprzez ich prażenie (tlenko-
wo-magnezowe) lub zmielenie 
(węglanowo-magnezowe). Skały 
dolomitowe są twarde, dlate-
go mielenie musi być bardzo 
dokładne. Na ten rodzaj wap-
na najczęściej powinniśmy się 
decydować gdy zasobność gleb 
w Mg przyswajalny jest bardzo 
niska lub niska. Na glebach kwa-
śnych i o bardzo niskiej zawar-
tości przyswajalnego magnezu 
połowę naliczonej dawki CaO 
(z tab. 1.) należy zastosować 
w postaci wapna zwykłego 
bez magnezu i zawierającego 
magnez o stosunku Ca:Mg jak 
3-2:1 (odmiany 01, 02, 03, 05). 
Jeśli dysponujemy nawozami 
o szerokim stosunku Ca:Mg 
(odmiany 04, 06, 07), całość 
naliczonej dawki CaO stosujemy 
w postaci wapna magnezowego. 
Wapna tlenkowo-magnezowe 
zaleca się wysiewać na gleby 
średnie i ciężkie.

Wielkość dawki CaO
Dawkę wapna oblicza się na 

podstawie ustalonych dla da-
nej gleby przedziałów potrzeb 

wapnowania, które wynikają 
z aktualnej wartości pHKCl 
i kategorii agronomicznej gleby 
(Tab. 1.).

Rośliny plonują najlepiej 
na glebach o optymalnym 
lub tolerowanym przez nie 
zakresie odczynu. Wrażli-
wość roślin uprawnych na 
odczyn jest zróżnicowana. 
Większość uprawianych 
w Polsce gatunków toleruje 
odczyn od lekko kwaśnego do 
obojętnego. Odczyn gleby na-
leży systematycznie monito-
rować średnio co 4 lata, aby 
nie dopuścić do nadmierne-
go zakwaszenia. Optymalny 
odczyn gleby, utrzymywany 
poprzez regularne wapnowa-
nie, zapewnia wysoką efektyw-
ność plonotwórczą składników 
pokarmowych stosowanych 
w nawozach mineralnych czy 
naturalnych. Dlatego też, jeśli 
przez kilka ostatnich lat nie 
badaliśmy kwasowości gle-
by, warto to  zrobić  zaraz po 
żniwach i w razie potrzeby 
wysiać wapno.

Okres pożniwny to najlepszy czas na wapnowanie.

Dr Piotr Ochal 
IUNG – PIB Puławy

Tabela 1. Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania w t CaO/ha

Potrzeby 
wapnowania

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie

pH dawka pH dawka pH dawka pH dawka

Konieczne do 4,0 3,0 do 4,5 3,5 do 5,0 4,5 do 5,5 6,0

Potrzebne 4,1-4,5 2,0 4,6-5,0 2,5 5,1-5,5 3,0 5,6-6,0 3,0

Wskazane 4,6-5,0 1,0 5,1-5,5 1,5 5,6-6,0 1,7 6,1-6,5 2,0

Ograniczone 5,1-5,5 - 5,6-6,0 - 6,1-6,5 1,0 od 6,6 1,0
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Odmiany jęczmienia ozimego 
zalecane do siewu w tym sezonie

W pierwszej kolejności jest 
to potencjał plonowania. Ale 
ważne są  także inne cechy, 
które pozwolą odmianie 
wykazać cały jej potencjał 
w konkretnych warunkach kli-
matyczno – glebowych. Jęcz-
mień ozimy w sprzyjających 
warunkach pogodowych i przy 
odpowiedniej agrotechnice jest 
zbożem bardzo wdzięcznym 
w uprawie. Ma duży potencjał 
plonotwórczy i może dać plony 
zbliżone do pszenicy.

Krajowy rejestr roślin rol-
niczych zawiera aktualnie 
33 odmiany jęczmienia ozi-
mego. Dominują tu odmiany 
wielorzędowe pastewne (28), 
znacznie mniej jest natomiast 
odmian dwurzędowych (zaled-
wie 4 pastewne i 1 browarna). 
Niestety wśród zarejestrowa-
nych odmian jęczmienia ozi-
mego bardzo duży udział mają 
odmiany zagraniczne, (stano-
wią 87%), a tylko 4 kreacje 
pochodzą z polskiej hodowli. 

Na początku roku 2018 do 
Krajowego rejestru wpisano 
4 nowe odmiany jęczmie-
nia ozimego: Impala, Mi-
rabelle, SU Jule i Yukon. 

Wszystkie to odmiany wie-
lorzędowe pastewne wyho-
dowane w Niemczech.

Impala – odmiana wielorzę-
dowa, typu pastewnego. Plen-
ność dobra do bardzo dobrej. 
Zimotrwałość dość duża na 
tle gatunku.  Odporność na 
rdzę jęczmienia – dość duża. 
Rośliny dość wysokie, o prze-
ciętnej odporności na wylega-
nie. Masa 1000 ziaren mała, 
wyrównanie ziarna, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym i za-
wartość białka w ziarnie śred-
nie. Zgłaszający: DSV Polska 
sp. z o.o.

Mirabelle – odmiana wie-
lorzędowa, typu pastewnego. 
Plenność dobra do bardzo do-
brej. Zimotrwałość średnia na 
tle gatunku. Odporność na 
ciemnobrunatną plamistość 
– dość duża. Rośliny dość wy-
sokie, o dość dużej odporności 
na wyleganie. Masa 1000 zia-
ren dość duża, wyrównanie 
ziarna dość dobre. Zgłaszający: 
Saaten-Union Polska sp. z o.o.

SU Jule – odmiana wielo-
rzędowa, typu pastewnego. 
Plenność dobra do bardzo 
dobrej. Zimotrwałość średnia 

(na tle gatunk). Odporność na 
plamistość siatkową i ciemno-
brunatną plamistość – dość 
duża. Rośliny dość wysokie, 
o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia 
dość wczesny, dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren duża, 
wyrównanie ziarna dość do-
bre.Zgłaszający: Saaten-Union 
Polska sp. z o.o.

Yukon – odmiana wie-
lorzędowa, typu pastewne-
go. Plenność bardzo dobra. 
Zimotrwałość dość duża 
– 5,5° (na tle gatunku). Od-
porność na mączniaka praw-
dziwego - dość dobra, na 
plamistość siatkową, rdzę 
jęczmienia, rynchosporiozę 
i ciemnobrunatną plamistość 
– średnia. Rośliny średniej wy-
sokości, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania prze-
ciętny. Masa 1000 ziaren mała, 
wyrównanie ziarna, gęstość 
w stanie zsypnym i zawartość 
białka w ziarnie średnie. Tole-
rancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna. Zgłaszający: IGP 
Polska sp. z o.o. sp. k

W systemie Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmiano-
wego (PDO) doświadczenia 
z jęczmieniem ozimym prowa-
dzone są na dwóch poziomach 
agrotechniki: przeciętnym - a1 
i wysokim - a2. Wysoki po-
ziom agrotechniki wyróżnia 
się zwiększonym nawożeniem 
azotowym o 40 kg/ha w sto-
sunku do przeciętnego pozio-
mu, stosowaniem dolistnych 
preparatów wieloskładniko-
wych, ochroną przed wylega-
niem i chorobami. W ostatnich 
latach w ramach PDO badano 
29 odmian jęczmienia ozimego 
w 47 punktach badawczych na 
terenie całego kraju.

Przy wyborze odmian do 
uprawy warto sięgnąć po 
wyniki uzyskane w ramach  
PDO zaprezentowane w ta-
beli 1. Przedstawiona jest tu 
alfabetycznie liczbowa cha-
rakterystyka zarejestrowanych 
odmian jęczmienia ozimego 
badanych w trzech ostatnich 
latach. 

Najważniejszą cechą, na 
którą należy zwrócić uwagę 
jest plon ziarna. Jest on zróż-
nicowany w zależności od 
odmiany. Średni plon ziarna 

odmian jęczmienia ozimego 
w doświadczeniach w roku 
2017 wyniósł 80,5 dt z ha na 
poziomie a1 i 95,8 na poziomie 
a2. Bardzo wysokimi plonami 
w ostatnim trzyleciu wyróż-
niły się odmiany: Jakubus, 
KWS Kosmos, KWS Astaire 
czy Yukon. Są to odmiany, któ-
re uzyskały najlepsze średnie 
wyniki dla kraju. 

Istotnym czynnikiem który 
ma wpływ na wysokość plonu 
jest odporność na choroby. Na 
jęczmieniu ozimym najczęściej 
pojawia się mączniak praw-
dziwy, plamistość siatkowa, 
czy rynchosporioza. Często 
pojawia się również rdza 
jęczmienia i ciemnobrunat-
na plamistość. Odporność 
na choroby to cecha w du-
żym stopniu warunkowana 
odmianowo. Bardzo ważne 
więc, aby do uprawy wybie-
rać odmiany o możliwe wy-
sokiej odporności. Miniony 
wilgotny sezon sprzyjał roz-
wojowi chorób grzybowych. 
Na doświadczeniach wystąpiło 
znacznie większe porażenie 
niż rok wcześniej. Duży po-
stęp w zakresie zdrowotności 

wnoszą nowe odmiany, reje-
strowane w okresie ostatnich 
kilku lat, takie jak KWS Asta-
ire, Jakubus, Kaylin, KWS 
Kosmos, Titus, SU Elma oraz 
dwurzędowa Brosza

Jęczmień ozimy ze względu 
na delikatną budowę źdźbła 
charakteryzuje się słabszą od-
pornością na wyleganie. Szcze-
gólnie mocno narażony jest na 
wyleganie przy wysokim po-
ziomie nawożenia azotowego. 
Stąd przy uprawie tego gatun-
ku wskazane jest zastosowa-
nie w odpowiednim terminie 
regulatora wzrostu. Jednakże 
wśród odmian zarejestrowa-
nych znaleźć możemy odmia-
ny bardziej i mniej odporne. 
Wybierając zwróćmy więc 
uwagę i na tę cechę i wybie-
rajmy odmiany o jak większej 
odporności. Z reguły nowsze 
odmiany jęczmienia ozimego 
cechują się lepszą odpornością 
na wyleganie.

Niewątpliwie jęczmień 
ozimy jest gatunkiem bar-
dziej wrażliwym na wyma-
rzanie w stosunku do innych. 
A ponieważ nie mamy duże-
go wpływu na jego warunki   

Aby dokonać prawidłowego wyboru odmiany do siewu, należy zwrócić uwagę na kilka 
ważnych kwestii.

Tabela 1. Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2018. Jęczmień ozimy. (wg COBORU)
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1 KWS Kosmos 2018 R 2018 2017 2018 R 2018 2017 2016 2018 R 2018 2017 2018 2018 2017 13

2 Zenek 2016 2016 2018 2015 2016 2017 2017 2016 2016 2016 2017 2017 12

3 Antonella 2014 2014 2018 2014 2014 2014 2013 2014 2013 9

4 Titus 2014 2015 2017 2014 2015 2013 2015 2015 2015 9

5 SU Melania 2018 2016 2018 2017 2015 2017 6

6 KWS Meridian 2015 2015 2014 2016 2014 5

7 Quadriga 2018 2017 2018 2018 R 4

8 SU Elma 2017 2017 2018 2017 4

9 Souleyka 2013 2018 2013 3

10 SU Vireni (2-rz) 2018 2016 2016 3

11 Holmes 2018 2015 2

12 Arenia 2018 R 1

13 Kaylin 2018 R 1

Razem 4 6 4 8 3 4 5 6 7 3 3 6 3 6 4

(2-rz) - odmiana dwurzędowa; 
2018 R – odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2017
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Tabela 2. Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe odmian jęczmienia ozimego w latach 2015 – 2017 (wg COBORU)
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  dt/ha skala 9o g cm

Odmiany wielorzędowe

Antonella 2011 5 82,4 95,3 4 6 6 5 46,1 95

Arenia 2016 5 84,9 98,1 4 5 5 4 45,2 95

Fridericus 2007 6 84,2 95,9 5 4 6 5 46,0 103

Henriette 2011 5 78,3 91,9 6 4 5 5 48,1 97

Holmes 2011 4,5 80,1 93,2 5 5 5 5 45,8 95

Impala 2018 6 84,7 99,8 5 5 5 6 44,0 102

Jakubus 2017 5 88,9 102,3 6 5 6 5 46,3 97

Kaylin 2016 5 82,4 95,3 5 5 6 6 48,7 101

Kobuz 2013 5,5 75,9 88,7 4 6 5 5 42,8 106

KWS Astaire 2017 4,5 86,1 102,0 5 5 5 5 49,7 97

KWS Higgins 2017 4,5 84,8 99,8 5 5 5 4 49,7 101

KWS Kosmos 2015 5 87,9 100,3 5 5 6 5 46,4 99

KWS Meridian 2011 5 81,7 94,9 4 4 5 5 47,2 100

Lomerit 2002 5 79,1 92,5 5 5 5 5 48,1 103

Mirabelle 2018 5 84,7 97,4 6 5 5 5 49,2 105

Nele 2016 4,5 80,5 94,9 5 5 5 5 50,0 103

Quadriga 2015 5 80,3 95,4 5 5 4 4 46,8 106

Scarpia 2007 5 83,1 95,8 4 3 4 5 46,1 105

Souleyka 2010 4,5 78,1 89,3 5 5 6 5 47,2 97

SU Elma 2014 5 82,6 94,2 5 6 5 6 46,5 99

SU Jule 2018 5 84,6 97,7 5 4 6 5 50,6 105

SU Melania 2013 4,5 81,9 94,2 5 5 5 5 46,7 100

Titus 2012 5 81,2 93,9 6 6 5 6 49,0 111

Yukon 2018 5,5 85,9 99,1 5 6 5 5 44,2 99

Zenek 2013 5,5 83,5 93,9 4 6 4 5 43,3 98

Odmiany dwurzędowe

Brosza 2015 4,5 69,2 77,2 5 6 6 5 49,4 98

Metaxa 2010 4,5 79,8 89,5 7 4 5 5 48,3 85

SU Vireni 2014 5 78,1 89,0 7 5 5 5 53,8 95

Zita 2017 5 77,6 88,9 7 5 5 5 54,7 94
* – odmiana typu browarnego (syntetyczna ocena wartości browarnej: Vincenta – 3,1°)
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 9-cio stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, 
większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

tacyjny 2015/2016 pozwolił na 
zweryfikowanie dotychczaso-
wych ocen zimotrwałości od-
mian jęczmienia, na podstawie 
wyników doświadczeń polo-
wych. Jest to bardzo istotne, 
bo aby odmiana mogła dać 
wysoki plon musi najpierw 
przetrwać zimę.

Aby dobrze wykorzystać 
postęp jaki dają nam nowe 
odmiany należy stosować  
kwalifikowany materiał siew-
ny. Daje to wiele korzyści rolni-
kom: pozwala uzyskać wyższe 

plony i ograniczyć koszty 
uprawy. Warto również wy-
siać więcej niż jedną odmianę 
jęczmienia ozimego w danym 
gospodarstwie. Zmniejsza to 
ryzyko strat w przypadku wy-
stąpienia chorób czy silnych 
przymrozków.

Przy wyborze odmiany do 
uprawy, należy wziąć pod uwa-
gę rejon, w którym będzie ona 
wysiana. W ramach Porejestro-
wego Doświadczalnictwa Od-
mianowego badane są odmiany 
w różnych rejonach kraju, 

i wyłaniane najlepiej spraw-
dzające się w danym wojewódz-
twie. Na tej podstawie powstaje 
co roku „Lista zalecanych do 
uprawy odmian na obszarze 
województw” (tab.2), z którą 
warto się zapoznać, aby wy-
brać odmiany najlepsze na dany 
obszar. W aktualnym sezonie 
odmiany, które zaleca się do 
uprawy w największej liczbie 
województw to KWS Kosmos, 
Zenek, Antonella i Titus. 

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU

Słupia Wielka

R E K L A M A
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NASZE KUKURYDZIANE NOWOŚCI:

- SILICIA FAO 140 Najwcześniejsza i najwydajniejsza

- OP MAURRA FAO 250 JESZCZE CIEPLUTKA NOWOŚĆ   

 Rejestracja 2018

ODMIANY PSZENICY OZIMEJ:

- IS SPIRELLA Superwczesna z wyjątkowymi 

 parametrami jakości (E)

- IS SOLARIS Mrozoodporna ostka na słabsze stanowiska

- BERTOLD Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5 ),   

 elitarna jakość (E)

- IS QUESTOR Wczesna ostka z rekordowym 

 poziomem glutenu

- IS DANUBIUS 12 ton/ha pszenicy w jakości E

PERSPEKTYWA NA WIOSNĘ:

- IS PERLINA Tylko u nas w Polsce jary jęczmień bez łuski

- IS MALTIGO Nowość (8) - wyjątkowe wyrównanie ziarna  

 na sicie i bardzo niska zawartość Betaglukanów

™

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

REGIONALNY SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

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

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

R E K L A M A

Zaprawianie ziarna zbóż jest 
zabiegiem koniecznym

Dzięki zaprawianiu nasion, 
wschody roślin uprawnych są 
bardziej wyrównane, a młode 
siewki w początkowym etapie, 
rozwijają się znacznie lepiej 
i stają się niewrażliwe na cho-
roby, co w efekcie końcowym 
może powodować zwiększenie 
plonowania.

Metody zaprawiania
Nasiona zbóż można zapra-

wiać na 3 główne sposoby: 
sucho, półsucho lub mokro. 
Każdy z tych sposobów ma 
pewne zalety jak i ogranicze-
nia. Nieprawidłowo wykonany 
zabieg zaprawiania (w szcze-
gólności nieprzestrzeganie 
zasad BHP) może nawet za-
szkodzić zdrowiu ludzi. Dla-
tego korzystniej jest jednak 
dokonać zakupu zaprawione-
go kwalifikowanego materiału 
siewnego, w zakładzie zajmują-
cym się hodowlą odmian i na-
siennictwem lub skorzystanie 
z ofert firm, które zajmują się 
profesjonalnym zaprawianiem 
ziarna.

Dlaczego warto zaprawiać?
Niestety na ziarnie nie 

widać zarodników grzybów 
patogenicznych. Praktycznie 
niemożliwe jest stwierdzenie, 
czy ziarno jest porażone przez 
grzyby wewnątrz, ponieważ 
zarodniki grzybów, ukrywa-
ją się w różnych częściach 
ziarniaka, np. na powierzch-
ni, w okrywie i pod okrywą 
owocowo-nasienną, czy też 
w obrębie zarodka. Dlatego 
większość plantatorów uważa 
zaprawianie za pierwszy za-
bieg, który przy okazji wyka-
zuje działanie profilaktyczne. 
Jest jeszcze jeden bardzo ważny 
argument przemawiający za za-
prawianiem, a mianowicie jest 
to jedyny zabieg, który może 
ograniczyć bardzo groźne 
grzyby wywołujące następu-
jące choroby: głownię pylącą 
jęczmienia, głownię zwartą 
jęczmienia, głownię pylącą 
pszenicy, śnieć cuchnącą psze-
nicy, śnieć gładką pszenicy, 

śnieć karłową pszenicy, głow-
nię źdźbłową żyta, zgorzel sie-
wek, zgorzel podstawy źdźbła, 
plamistość siatkową, fuzariozę 
siewek, pleśń śniegową, pa-
siastość liści jęczmienia czy 
sporysz żyta i pszenżyta.

Na co należy zwrócić uwa-
gę przy doborze zaprawy oraz 
jak długo działają?

Dokonując wyboru zapra-
wy nasiennej, należy zwró-
cić uwagę w szczególności 
na: przedplon, płodozmian, 
typ gleby, rodzaj i pochodze-
nie materiału siewnego. Na-
tomiast działanie ochronne 
zaprawy, uzależnione jest od 
rodzaju substancji czynnej, 
z której jest wykonana oraz 
od jej stężenia. Standardowo 
jest to okres od 30 do 90 dni, 
chociaż są też i takie zaprawy, 
które potrafią chronić roślinę 
uprawną przez jej cały okres 
wegetacyjny, głównie przed 
takimi chorobami jak: śniecie, 
głownie lub pasiastości liści.

Jakie zaprawy wybrać?
Teoretycznie zaprawę nale-

ży dobierać pod kątem prze-
widywanego wystąpienia 
poszczególnych gatunków 
grzybów patogenicznych. Jed-
nak z praktyki wiemy, że nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć 
czy dany patogen wystąpi. Dla-
tego głównie, zaleca się użycie 
zapraw o działaniu systemicz-
nym, które pozwolą ograniczyć 
grzyby patogeniczne znajdują-
ce się zarówno na powierzchni 
ziarna, jak i w jego wnętrzu. 
W związku z tym najlepiej jest 
stosować zaprawę, która składa 
się z dwóch lub trzech substan-
cji czynnych. Niestety są one 
droższe od tych jednoskładni-
kowych, jednak w przypadku 
zapraw wieloskładnikowych 
mamy pewność, że ich użycie 
ograniczy większość patoge-
nów, które występują na lub 
w ziarniaku czy w glebie.

Przykładowe substancje 
czynne zapraw nasiennych 
i sposób ich działania:

• działanie systemiczne: dife-
nokonazol + fludioksonil + 
tebukonazol (np. Beret Trio 
060 FS, Celest Trio 060 FS), 
sedaksan + fludioksonil + 
difenokonazol (np. Vibrance 
Gold 100 FS), tetrakonazol 
+ tiofanat metylu (np. Bio-
sild Top 370 FS), metalak-
syl-m + tebukonazol (np. 
Certicor 050 FS), sedaksan 
+ fludioksonil (np. Sedextra 
Power), difenokonazol (np. 
Difend FS, Divident Xtra 
030 FS), tebukonazol (np. 
Gizmo 060 FS), siltiofam 
(np. Latitude 125 FS), triti-
konazol (np. Premis 025 FS), 
fluksapyroksad (np. Systiva 
333 FS), hymeksazol (np. Ta-
chigaren 70 WP).

• działanie kontaktowe: flu-
dioksonil (np. Celest 025 FS, 
Maxim 025 FS, Omnix 
025 FS, Goliat 025 FS), tiu-
ram (np. Zaprawa Nasienna 
T 75 DS/WS).

• działanie systemiczno-kon-
taktowe: fluoksastrobina + 
protiokonazol + tebuko-
nazol (np. Scenic 080 FS), 
karboksyna + tiuram (np. 
Zaprawa Proszkowa Sarox 
75 WS, Vitavax 200 FS), 
karbendazym + tiuram (np. 
Sarfun T 450 FS), tritiko-
nazol + prochloraz + miedź 
(np. Vabank 080 FS, Real 
Super 080 FS), fludioksonil 
+ cyprokonazol (np. Maxim 
Star 025 FS), triadimenol + 
fluoksastrobina + fluopyram 
(np. Baytan Trio 180 FS).

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Zabieg zaprawiania pozwala bardzo wyraźnie 
ograniczyć, szkodliwe dla roślin uprawnych choroby 
powodowane przez grzyby patogeniczne.
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Choroby w pełni okresu wegetacji kukurydzy 

Grzyby to wszędobylskie 
mikroorganizmy, które dzię-
ki zarodnikom przetrwalni-
kowym mogą przetrwać żywe 
w glebie lub też na resztkach 
roślinnych do kilku, a niektóre 
nawet do 10 lat. Na poziom 
zagrożenia z ich strony wpły-
wa wiele czynników, zarówno 
zależnych, jak i niezależnych 
od działalności człowieka. 
Bez wątpienia najważniej-
szym jest pogoda, która albo 
sprzyja albo ogranicza ich 
pojaw. Równie ważna jest 
zasobność stanowiska w ma-
teriał infekcyjny, co z kolei 
zależy od tego jakie choroby 
występowały w poprzednich 
sezonach wegetacyjnych, czy 
jest to uprawa w zmianowaniu 
czy też w monokulturze (i jak 
długiej), a także jakie zabie-
gi niechemiczne i chemiczne 
dotychczas stosowano w celu 
ograniczenia ilości zarodników 
dostających się do gleby. Nie 
można również zapominać 

o podatności wysianych od-
mian na choroby i szkodniki, 
które także różnicują ile mate-
riału infekcyjnego dostaje się 
później do gleby bądź pozo-
staje na słomie kukurydzianej. 

Od układu warunków ter-
miczno-wilgotnościowych 
oraz obecności materiału in-
fekcyjnego na plantacji lub 
w jej otoczeniu w dużej mie-
rze zależy czy dany patogen 
znajdzie sprzyjające warunki 
nie tylko do infekcji rośliny, 
ale również i dalszego rozwoju 
w jej tkankach. Wpływ pogody 
na patogeny jest na tyle duży, 
że nawet na stanowisku bar-
dzo bogatym w materiał infek-
cyjny, który wręcz powinien 
prowadzić do epidemicznego 
pojawu niektórych chorób nie 
zawsze pojawiają się one maso-
wo, a niekiedy nawet w ogóle 
się nie uaktywniają. Odwrotna 
sytuacja to przykład choćby 
gradobicia, które mechanicz-
nie uszkadzając tkanki może 

prowadzić do licznego pojawu 
chorób, nawet na stanowisku 
na pozór bezpiecznym pod 
kątem fitosanitarnym. W ta-
kiej sytuacji nawet niewielka 
ilość materiału infekcyjnego na 
plantacji jest wystarczająca do 
porażenia nawet do 100% ro-
ślin. Inną już sprawą jest ska-
la porażenia poszczególnych 
roślin, którą nie można utoż-
samiać z procentem roślin opa-
nowanych. Skala porażenia 
pokazuje w jakim stopniu 
patogen opanował konkret-
ną roślinę – czy uszkodził 
tylko pojedyncze tkanki na 
poszczególnych organach, czy 
też doprowadził do poważniej-
szych objawów. Z tego także 
powodu w monitoringu nie-
których chorób wykorzystuje 
się skale porażenia.

Dla chorób liści zazwyczaj 
używa się skalę 5-stopniową, 
gdzie pierwszy stopień ozna-
cza porażenie 0,1–5,0% po-
wierzchni blaszki liściowej, 

natomiast stopień piąty po-
wyżej 50% powierzchni liści. 
W odniesieniu do fuzariozy 
kolb wykorzystuje się również 
skalę pięciostopniową, gdzie 
stopień pierwszy oznacza pora-
żenie bardzo małe ziarniaków 
(do 2%), a stopień piąty bardzo 
duże (51–100%).

Do oceny nasilenia występo-
wania fuzariozy łodygi wyko-
rzystuje się skalę 9-stopniową, 
gdzie stopień pierwszy oznacza 
brak objawów chorobowych, 
a stopień dziewiąty - poraże-
nie bardzo silne tj. całkowity 
rozkład tkanek łodygi.

W przypadku głowni ku-
kurydzy obok procentu roślin 
przez nie opanowanych zna-
czenie ma miejsce ulokowania 
objawów chorobowych i ich 
zakres. O ile pojedyncze skupi-
ska narośli głowni guzowatej 
nie są groźne, tak całe kolby 
zamieniona w jedną wielką 
narośl są już problemem pro-
wadzącym do spadku plonu.

Podobnie jest z głownią py-
lącą – jeżeli nie poraża kolb 
straty w plonach będą niskie, 
lecz gdy je opanuje, wówczas 
zazwyczaj nie ma na nich żad-
nego ziarniaka.   

Patogeny towarzyszą kuku-
rydzy od siewów (część może 
się przenosić na ziarnie siew-
nym) aż po zbiór plonów, 
w tym niektóre rozwijają się 
w trakcie magazynowania su-
rowca (choroby przechowal-
nicze). Do porażania roślin 
dochodzi przez cały okres 
ich wegetacji. W okresie lata 
kukurydzę infekują spraw-
cy fuzariozy kolb, zgnilizny 
korzeni i zgorzeli podstawy 
łodygi (fuzariozy łodyg), głow-
ni kukurydzy (druga i trzecia 
generacja), drobnej plamistości 
liści, żółtej plamistości liści 
i rdzy kukurydzy. 

W związku z tym, że 
sprawcy chorób mogą pora-
żać rośliny przez cały okres 
wegetacji kukurydzy, bardzo 

ważne jest zapobieganie ich 
licznym pojawom. W pełni 
okresu wegetacji nie ma już 
wielu metod niechemiczne-
go ograniczania ich pojawu, 
a które powinny były zostać 
wykonane przed lub zaraz po 
siewach. W celu ograniczenia 
strat w plonach można jedy-
nie terminowo zebrać plon, 
co jest kluczowe zwłaszcza, 
gdy na plantacji pojawią się 
fuzariozy i związane z nimi 

Kukurydzę poraża kilkaset patogenów wśród których grupę dominującą stanowią grzyby 
chorobotwórcze.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. nadzw. 

IOR – PIB, 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie 
Polski Związek Producentów 

Kukurydzy w Poznaniu

Tabela. Fungicydy nalistne zarejestrowane do zwalczania chorób kukurydzy w 2018 roku

Choroba Preparat Substan-
cja czynna

Daw-
ka na ha Termin stosowania

Żółta plami-
stość liści

Drobna plami-
stość liści

Quilt Xcel 
263,8 SE

azoksystrobina 
+ propikonazol 1,0 l

opryskiwać 1 raz w sezonie od 
fazy wydłużania pędu do końca 

fazy kwitnienia,

Drobna plami-
stość liści

Rdza kukurydzy
Żółta plami-
stość liści

Retengo piraklostrobina 0,7–1,0 l
opryskiwać 1 raz w sezonie od 

początku wzrostu źdźbła do 
pełni kwitnienia kukurydzy,

Fuzarioza kolb
Rdza kukurydzy

Żółta plami-
stość liści

Retengo 
Plus 183 SE

piraklostrobina 
+ 

epoksykonazol
1,5 l

opryskiwać 1 raz w sezonie od 
fazy trzeciego kolanka do pełni 

fazy kwitnienia,

Żółta plami-
stość liści

Drobna plami-
stość liści

Propulse 250 SC protiokonazol 
+ fluopyram 1,0 l

opryskiwać 1 raz w sezonie od 
fazy początku wzrostu źdźbła 

do końca fazy kwitnienia,

Agristar 250 SC
AzoGuard 

Azoksystro-
bi 250 SC

Azoscan 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC

Demeter 250 SC 
Erazer

Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC

Tascom 250 SC
Tazer 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC

azoksystrobina 1,0 l

w zależności od preparatu 
opryskiwać 1–2 razy w sezonie 
od początku fazy 9. kolanek do 
końca kwitnienia lub w przy-
padku niektórych fungicydów 
do dojrzałości fizjologicznej 

ziarniaków.

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (stan na 22.06.2018 r.)

Drobna plamistość liści (P. Bereś)

Fuzarioza kolb (P. Bereś)



21lipiec 2018r. | Raport Rolny U R O D Z A J

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

ryzyko obecności mikotoksyn. 
Mając wiedzę, że zdecydowa-
na większość grzybów zimuje 
w postaci zarodników prze-
trwalnikowych na resztkach 
pożniwnych i w glebie należy 
zastosować na ściernisko mul-
czery rozdrabniające słomę, 
a następnie całość przyorać 
na taką głębokość, aby rozpad 
materii organicznej następo-
wał w warunkach tlenowych. 
Coraz częściej przed przyora-
niem resztek pożniwnych jesie-
nią stosuje się na nie nawozy 
azotowe, wapno lub bioprepa-
raty mikrobiologiczne, których 
zadaniem jest przyśpieszenie 
rozkładu słomy przez okres 
zimy. Pewną formą nieche-
micznej ochrony kukurydzy 
przed chorobami możliwą 
do zastosowania już po zbio-
rach plonu jest profilaktyka 
odmianowa czyli zweryfiko-
wanie dotychczas wysianych 
odmian pod kątem ich podat-
ności na choroby w sezonie 
2018. Jeżeli się sprawiły warto 
je dalej wysiewać, natomiast 
jeżeli były silnie opanowywane 
przez najważniejsze choroby, 
to należy już na etapie jesieni 
i zimy wybrać z dostępnych 
katalogów te, które cechują 
się większą tolerancją na pa-
togeny. Warto w między czasie 
wizytować lokalne dni kuku-
rydzy, sprawdzając jak kon-
kretne odmiany radzą sobie 
z chorobami i szkodnikami 
w warunkach glebowo-kli-
matycznych zbliżonych do 

własnego gospodarstwa. Jest 
to bardzo ważne, gdyż okazuje 
się, że w jednym wojewódz-
twie dana odmiana wykazuje 
bardzo dobrą zdrowotność, 
a w innym, już nie. Jako, że 
Polska jest dużym krajem, 
różnice w przebiegu wegeta-
cji, zwłaszcza pod kątem ter-
miczno-wilgotnościowym 
mają istotny wpływ na to co 
się dzieje z rośliną uprawną 
i agrofagami ją zasiedlający-
mi, dlatego też poszczególne 
odmiany różnie reagują na 
pojawiające się zagrożenia. 

Mając na uwadze koniecz-
ność ograniczenia pojawu 
sprawców chorób pojawiają-
cych się od czerwca lub lipca 
do dyspozycji plantatorów po-
zostaje obecnie metoda che-
miczna.  Spełnia ona zarówno 
funkcję profilaktyczną, zapo-
biegającą pojawowi niektórych 
chorób, jak również służy do 
bezpośredniego zwalczania 
patogenów. W aktualnym 
doborze środków ochrony 
roślin znajduje się 19 fungi-
cydów aplikowanych nalistnie 
do ochrony kukurydzy przed 
chorobami, z których więk-
szość zawiera azoksystrobinę. 
Zarejestrowane preparaty są 
przeznaczone do ograniczania 
pojawu drobnej i żółtej plami-
stości liści, a dwa z nich skiero-
wane są dodatkowo przeciwko 
rdzy kukurydzy i fuzariozie 
kolb (tabela).

Wymienione w tabeli  prepa-
raty w zależności od substancji 

czynnej można stosować je-
den lub dwa razy w sezonie 
wegetacyjnym. Jeżeli zajdzie 
konieczność wykonania dwóch 
zabiegów ochronnych, wów-
czas do drugiego opryskiwania 
roślin powinno się zastoso-
wać inną substancję czynną 
niż przy pierwszej aplikacji, 
co ograniczać będzie ryzy-
ko powstawania odporności 
patogenów. Zabiegi fungicy-
dowe mogą być stosowane sa-
modzielnie, niemniej na tych 
polach na których prowadzone 
będzie chemiczne zwalczanie 
omacnicy prosowianki lub 
chrząszczy stonki kukury-
dzianej warto rozważyć ich 
łączne zastosowanie. 

Rdza kukurydzy (P. Bereś)

Żółta plamistość liści (P. Bereś)

= 

= 

      MARKOWY PRODUCENT 
URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PASZARNI

MIESZALNIKI 650KG, 1000KG, 2000KG, 
ROZDRABNIACZE, POJEMNIKI PASZOWE

NOWOŚĆ!

MIESZALNIK 2000kgNOWOŚĆ!

MIESZALNIK 2000kg

SILOSY PASZOWE OD 3 TON DO 31 TON

ŻENO IŁ AA  1Z 9K 9O 0R
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Tworzymy urodzaj

Żelki z warzyw

Na Wydziale Nauk o Żyw-
ności powstała alternatywa 
dla popularnych słodyczy – 
żelek. Zmieniające się trendy 
żywieniowe kreują potrzebę 
tworzenia nowych produktów. 
Świadomi konsumenci chętniej 
sięgają po te z większą zawarto-
ścią składników bioaktywnych 
lub z obniżoną zawartością 
tych niepożądanych. Na rynku 
pojawia się coraz więcej zdrow-
szych alternatyw dla popular-
nych słodyczy, np. czekolada 
o zmniejszonej zawartości 
cukru, batony bezglutenowe.

Większość dostępnych na 
rynku łakoci ma owocowy 
smak: kojarzy się on z natu-
ralną słodyczą owoców oraz 
ich przyjemnym zapachem. 
Studentki WNoŻ wyproduko-
wały żelki na bazie koncentra-
tów warzywnych z marchwi 
oraz buraka, które wzbogaciły 
błonnikiem (inuliną) oraz eks-
traktem polifenolowym z rośli-
ny zwanej „dzikim ogórkiem” 
(Cyclanthera pedata).

„Dziki ogórek” – co to 
takiego?

Roślina ta naturalnie po-
chodzi z górskich obszarów 
Ameryki Południowej. To 
jednoroczne pnącze z rzędu 
dyniowców i rodzaju dynio-
watych. Owocem są zielone 
jagody o kształcie smukłej pa-
pryki. Surowe w smaku zbli-
żone są do ogórka, natomiast 
po ugotowaniu zmieniają smak 
na paprykowy. Zawartość wi-
taminy A, witamin z grupy 
B, soli mineralnych oraz po-
lifenoli sprawia, że cyklantera 
jest atrakcyjnym żywieniowo 
surowcem.

Polifenole z ekstraktu wyka-
zują głównie działanie przeci-
wutleniające. Odpowiedzialne 
są za usuwanie wolnych rod-
ników. Jest to zjawisko pożą-
dane: powoduje spowolnienie 
starzenia się organizmu, ob-
niża ryzyko zachorowalności 
na choroby układu krążenia.

Inulina Orafti®HSI firmy BE-
NEO-Orafti S.A. stanowiąca 
składnik żelków jest błonni-
kiem uzyskanym z cykorii. 
Dodano go po to, by uzyskać 
właściwości funkcjonalne – 
spożycie 12 g inuliny dzien-
nie poprawia perystaltykę 
jelit. Produkt ten posiada 
udokumentowane działanie 
funkcjonalne, o czym mówi 
Rozporządzenie Komisji (UE) 
2015/2314 z dnia 7 grudnia 

2015 r. Dzięki temu na opa-
kowaniu żelek można zamie-
ścić zawarte w rozporządzeniu 
oświadczenie zdrowotne.

Koncentrat z marchwi i bu-
raka kształtuje smak i barwę 
żelek, a także dodaje im warto-
ści odżywczych. Betanina z bu-
raka oraz karoteny z marchwi 
stanowią naturalny barwnik 
dla produktu. Mają również 
działanie zdrowotne. Betanina 
znana jest m.in. ze zdolności 
obniżania poziomu złego cho-
lesterolu we krwi, karoteny po-
zytywnie wpływają na wzrok.

Tradycyjne żelki powszech-
nie obecne na rynku składają 
się w głównej mierze z syro-
pu glukozowo-fruktozowego, 
cukru, żelatyny, barwników 
i aromatów pochodzenia syn-
tetycznego lub naturalnego, 
czasem zawierają też dodatek 
soku owocowego i/lub wita-
min. Produkty tego typu 
zwykle nie dostarczają war-
tości odżywczych, a jedynie 
energii. Nadmierne spożycie 
fruktozy pochodzącej z wyżej 
wymienionego syropu powo-
duje wzmożoną lipogenezę, 
co skutkuje odkładaniem się 
tłuszczu w okolicach brzucha, 
prowadząc do niebezpiecznej 
otyłości trzewnej. Wśród skła-
du surowcowego handlowych 
żelek można znaleźć barwni-
ki syntetyczne takie jak np. 
czerwień koszenilowa – po-
dejrzewana o możliwość po-
wodowania nadpobudliwości 
u dzieci, żółcień chinonino-
wa – powodująca objawy 
alergiczne.

Warzywne żelki są idealne 
dla wegan ze względu na zastą-
pienie żelatyny pochodzenia 
zwierzęcego pektyną pocho-
dzącą z roślin. Opracowana 
receptura pozwala na zawarcie 
100% równowartości odżyw-
czej soku z buraka lub marchwi 
w 100 g produktu. Wybierając 
tego typu produkt, konsument 
korzysta na obniżonej zawar-
tości cukru, braku sztucznych 
barwników, aromatów oraz 
właściwościach funkcjonal-
nych dzięki zawartości poli-
fenoli i inuliny.

W składzie warzywnych 
żelek znajdują się: cukier, inu-
lina, koncentrat soku z mar-
chwi lub buraka, pektyna oraz 
kwasek cytrynowy. Produkt 
ten można uznać jako produkt 
„czystej etykiety”. Warzywne 
żelki, dzięki zawartej inulinie, 

mogą być ciekawym rozwiąza-
niem dla osób starszych, któ-
re zapominają o spożywaniu 
odpowiedniej ilości błonnika. 
Może to być również sposób 
na przemycenie składników 
warzywnych do diety dzieci, 
które z reguły nie przepadają 
za jarzynami.

Paulina Kucewicz,
Monika Kurczyna

Koło Naukowe 
Technologów Żywności.

Opiekun naukowy: dr 
inż. Bartosz Kruszewski

Więcej interesujących 
artykułów na blogu Akademia 

Dobrego Smaku SGGW
Źródło: SGGW

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Sposób na przemycenie składników 
warzywnych do diety dzieci 
i nie tylko.
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Dobry magazyn to opłacalna lokata

Właściwie dobrany maga-
zyn lub silos stanowi opłacal-
ną inwestycję, dzięki której 
łatwiej sterować wykorzysta-
niem ziarna w gospodarstwie 
w dłuższym okresie czasu.

Gospodarstwo prowadzące 
produkcję roślinną, również 
w powiązaniu z produkcją 
zwierzęcą stanowi miejsce 
planowania wielu działań. 
Jednym z nich jest magazy-
nowanie ziarna.

Planując magazynowanie 
ziarna w gospodarstwie war-
to przewidzieć odpowiednią 
powierzchnię lub pojemność 
przestrzeni magazynowej tak, 
aby pomieścić zebrany w sezo-
nie plon roślin. To jednak nie 
wszystko. Przydatny okazuje 
się również sprzęt do czysz-
czenia i suszenia ziarna, a tak-
że jego załadunku (np. kosze 
przyjęciowe) lub przeładunku. 
Ważnym uzupełnieniem pozo-
staje specjalistyczne urządze-
nie do pomiaru wilgotności 
ziarna, w tym na etapie przed 
jego składowaniem. Szczegóły 
decydują tym samym o zorga-
nizowaniu sprawnie działają-
cego systemu magazynowania 
ziarna w gospodarstwie.

W gospodarstwach użyt-
kuje się magazyny podłogo-
we, halowe i silosy (w tym 
silosy bateryjne) różniące 
się cechami funkcjonalnymi 
i konstrukcyjnymi.

Magazyny podłogowe, 
budowane i użytkowane 
w wersjach jedno- lub wie-
lokondygnacyjnych są przy-
stosowane do składowania 
ziarna luzem na podłodze 
(w pryzmach), w przegrodach, 
kontenerach lub też workach, 
ułożonych przykładowo na 
paletach.

Magazyny halowe stano-
wią na ogół wolnostojące 
konstrukcje z żelbetonowymi 
ścianami i dachem pokrytym 
blachą. Ziarno usypuje się na 
podłodze lub składuje w ko-
morach (stałych bądź prze-
nośnych). Komory mogą być 
wyposażane w kanały wentyla-
cyjne do suszenia, schładzania 

i wietrzenia ziarna.
Silosy, najbardziej rozpo-

wszechnione rozwiązania 
użytkowane w gospodarstwach 
cechują się bogatą gamą kon-
strukcji zbiornika, najczęściej 
o kształcie walcowym lub wie-
loboku. Szczegółowe konstruk-
cje silosów wieżowych mogą 
różnić się rodzajem dna (pła-
skie i w kształcie stożka – lejo-
we) oraz zewnętrzną pokrywą 
wykonaną z blachy stalowej 
ocynkowanej lub z tworzyw 
sztucznych.

Zasady doboru silosu
Wśród podstawowych 

cech uwzględnianych przy 
doborze silosów wieżowych 
do gospodarstwa wymienia 
się ich ładowność (pojem-
ność) oraz funkcjonalność 
wykorzystania.

Ładowność silosów wieżo-
wych obejmuje na ogół zakres 
od ok. 10 do ok. 20000 ton 
i więcej. Górna granica ilości 
gromadzonej masy może być 
oczywiście znacznie większa, 
a to w efekcie stawiania obok 
siebie kolejnych silosów, two-
rzących łącznie baterię silosów. 
Łącząc kilka zbiorników silosu 
w jeden zestaw powiększa się 
zasoby miejsca do przecho-
wywania ziarna w gospodar-
stwie. Opcja dobudowywania 
kolejnych silosów obok siebie 
jest o tyle korzystna, że na 
ogół uwzględnia możliwość 
korzystania z już istniejącej, 
przystosowanej najczęściej do 
rozbudowy instalacji do zała-
dunku i rozładunku ziarna, co 
ogranicza ponoszone koszty 
inwestycji.

Magazynowaniu masy zbo-
żowej w gospodarstwie powi-
nien towarzyszyć możliwie 
wysoki poziom mechanizacji 
prac, w tym obejmujących za-
ładunek i rozładunek silosów. 
Ważne jest również zautomaty-
zowanie niektórych czynności, 
w tym ciągłe monitorowanie 
warunków przechowywania 
ziarna, z opcją ręcznego lub 
automatycznego sterowania 
tymi warunkami. Z prak-
tycznego punktu widzenia 
istotna okazuje się kontrola 
poziomu napełnienia silosu, 
a także jego samooczyszczania 
podczas opróżniania z ziarna. 
Ostatnią z wymienionych cech 
osiąga się dzięki wyposażeniu 
silosu w gładkie powierzchnie 
wewnętrzne, bez szwów i kra-
wędzi, na których mogą osa-
dzać się resztki ziarna i pyłu.

Silosy z dnem płaskim na 

ogół wyposaża się w podłogę 
szczelinową lub sitową, co uła-
twia równomierny przepływ 
powietrza przez masę ziarna 
w silosie. Przepływ powietrza 
jest związany z doborem od-
powiedniego pod względem 
wydajności wentylatora, rów-
nocześnie dostosowanego do 
konstrukcji silosu uwzględnia-
jącej zaprojektowany układ 

kanałów, daszków i rynienek 
do utrzymania sprzyjających 
warunków przechowywania 
ziarna. Jeśli w system działania 
wentylatora włączy się układ 
kontroli warunków panują-
cych na zewnątrz i wewnątrz 
zbiornika z ziarnem, to dzię-
ki temu ułatwia się tworze-
nie korzystnych warunków 
składowania masy roślinnej. 

Wartościowym uzupełnieniem 
instalacji do wentylowania 
powietrzem jest możliwość 
jej połączenia z układem do 
nagrzewania powietrza (przy-
kładowo z nagrzewnicą elek-
tryczną). Dzięki temu łączy się 
efekt wentylacji z długotrwa-
łym dosuszaniem materiału 
roślinnego w silosie.

Trudno sobie wyobrazić współczesne gospodarstwo produkujące zboża bez magazynu.

Dr hab. inż. Marek Gaworski, 
prof. nadzw. SGGW 

w Warszawie
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