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Agrochem Puławy wybiera 
markę Case IH

Agrochem Puławy zajmuje 
się w dystrybucją nawozów mi-
neralnych, środków ochrony 
roślin, kwalifikowanego ma-
teriału siewnego oraz skupie 
zbóż. Spółka kontynuuje tra-
dycje wypracowane w trakcie 
ponad 21-letniej działalności, 
uwzględniając postęp techno-
logiczny w rolnictwie oraz 
zmieniające się potrzeby agro-
techniczne polskich rolników. 
Dlatego też władze spółki po-
stanowiły wyposażyć swoje 
przedsiębiorstwo w spraw-
dzone już rozwiązania tech-
nologiczne, jakie oferuje lider 
rynkowy, marka Case IH. Jak 
mówi Dyrektor Produktu z fir-
my „Agrochem Puławy” Sp. 
z o.o. Michał Lange: „Dbamy, 

aby każdy dzień pracy naszego 
zespołu przynosił wymierne 
korzyści i wpływał na po-
prawę efektywności podczas 
wykonywania codziennych 
zadań. Dlatego postawiliśmy 
na sprawdzony produkt, jakim 
jest ładowarka teleskopowa 
Case IH Farmlift 735”.

Marka Case IH posiada 
szeroką gamę modeli łado-
warek teleskopowych Far-
mlift dostępnych w ofercie, 
dzięki czemu produkt można 
dopasować do potrzeb przed-
siębiorstwa. Takie modele 
jak Farmlift 525, 632 czy 
635 idealnie sprawdzą się 
w mniejszych gospodar-
stwach oraz podczas prac 
hodowlanych, natomiast 

modele 735, 742 czy 935 to 
produkty, które wykorzysty-
wane będą do ciężkich prac 
przeładunkowych w więk-
szych przedsiębiorstwach.

Szeregi „Agrochem Puławy” 
Sp. z o.o. zasilone zostały ła-
dowarką teleskopową Farm-
lift 735. Ten model to 3,5 t 
maksymalnego udźwigu oraz 
siedmiometrowy wysięgnik, 
dzięki któremu przeładunek, 
nasyp czy układanie stanie się 
łatwiejsze, bardziej precyzyjne 
oraz wygodne.

Ładowarka Farmlift 735 wy-
posażona została w przekład-
nię Powershift z 4 biegami do 
przodu i 3 działającymi wstecz 
(4x3), która przesyła moc za-
wsze tam gdzie jest potrzebna. 

Jak wspomina Tomasz Koper-
ski Case IH Product Marketing 
Manager Poland: „Ważną rolę 
w konstrukcji naszego produk-
tu odgrywa nisko położony 
środek ciężkości zapewniają-
cy optymalną przyczepność, 
mały promień skrętu, oraz 
zwrotność. Te cechy sprawia-
ją, że ładowarki teleskopowe 
Case IH Farmlit są stabilne 
i zwrotne. Na komfort pracy 
zdecydowanie wpływa moż-
liwość zamontowania dźwi-
gni zmiany kierunku jazdy 
w dżojstiku, jak i przy kie-
rownicy. Codzienną pracę 
usprawnia system automa-
tycznego ustawiania zbieżno-
ści kół przy wyborze jednego 
z trzech trybów jazdy”.

Kooperację podsumowuje 
Alicja Dominiak-Olenderek, 
Brand Communications Ma-
nager Poland: „Jako zespół 
marki Case IH jesteśmy dumni 
ze współpracy z „Agrochem 
Puławy” Sp. z o.o. Wybór łado-
warki teleskopowej marki Case 
IH z serii Farmlift podkreśla 
zaufanie, jakim zostaliśmy ob-
darowani przez władze spółki 
„Agrochem Puławy”. Jestem 
przekonana, że nasze rozwią-
zanie spełni wszelkie wyma-
gania i zaspokoi oczekiwania 
tak wymagającego Klienta”.

Więcej informacji i szczegółów 
pod adresem www.farmlift.pl.

Źródło: CNH Industrial 
Polska Sp. z o.o.

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Spółka należąca do Grupy Kapitałowej Azoty specjalizuje się w zaopatrzeniu rolnictwa.

Przekazanie ładowarki Case IH Farmlift 735, od lewej: Michał Lange, Dyrektor Produktu, Agrochem Puławy Sp. z o.o., Dobre Miasto i Mirosław Pawlukowski, PPHU 
Mirtrans, Płoskinia, autoryzowany diler marki Case IH

www.uprawakukurydzy.pl
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Derogacja w zakresie 
zazielenienia

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi poinformo-
wało, że Komisja Europejska 
przygotowała decyzję umoż-
liwiającą rolnikom w Polsce 
skorzystanie z odstępstwa od 
zakazu prowadzenia produkcji 
na ugorach w roku 2018 w ra-
mach zazielenienia.

Susza jaka wystąpiła w Pol-
sce w okresie maj-czerwiec 
2018 r. spowodowała, że 
w wielu gospodarstwach na-
stąpiło znaczne pogorszenie 

dostępności zasobów pa-
szowych dla zwierząt go-
spodarskich oraz wartości 
odżywczej pasz.

Decyzja umożliwi uznanie 
gruntów ugorowanych za od-
rębne uprawy w ramach dy-
wersyfikacji upraw, nawet jeśli 
na takich gruntach dokonywa-
no wypasu zwierząt lub w inny 
sposób były przeznaczone do 
celów produkcyjnych. Grun-
ty takie będą też uznane za 
obszary proekologiczne EFA.

Z odstępstwa będą mogły 
skorzystać gospodarstwa, które 
zostały dotknięte suszą skut-
kującą stratami w zasobach 
paszowych dla zwierząt go-
spodarskich. Derogacja ma na 
celu umożliwienie wypasania 
zwierząt lub dokonywania 
zbioru na cele produkcyjne 
na ugorach z uwagi na nie-
korzystną sytuację.

Źródło: KRIR

Polagra Food 2019

Targi Polagra Food to miej-
sce dialogu pomiędzy pro-
ducentami i dystrybutorami 
żywności. Kolejna edycja tego 
wydarzenia odbędzie się pod 
hasłem „Po pierwsze, jakość”. 
Ma ono podkreślać główne 
priorytety związane z orga-
nizacją poznańskich targów 
dla sektora spożywczego.

- Targi Polagra Food to 
wydarzenie o charakterze 
B2B skoncentrowane na bu-
dowaniu relacji handlowych 
na linii producenci żywności 
– odbiorcy biznesowi - kupcy 
z sieci handlowych oraz hur-
townicy i detaliści z branży 
spożywczej. Na tych grupach 
planujemy koncentrować nasze 

działania marketingowe. Chce-
my, by targi odwiedziły osoby 
zainteresowane rozwojem asor-
tymentu i gotowe przystąpić do 
rozmów handlowych.  - zazna-
cza Edyta Bonin-Kanikowska, 
dyrektor projektu.

Organizatorzy targów wska-
zują także, że więcej uwagi 
poświęcą grupie z obszaru 
gastronomii.

Ogromnym walorem wyda-
rzenia, jakim są targi Polagra 
Food, jest obecność zagranicz-
nych kupców, ponieważ polscy 
producenci żywności poszu-
kują nowych rynków, które 
pozwolą na wykorzystanie 
potencjału produkcyjnego, 
jakim dysponują.

Warto tu podkreślić, że 
w 2018 roku ekspozycję tar-
gów Polagra Food odwiedzili 
m.in przedstawiciele branży 
spożywczej z Tadżykistanu, 
Wielkiej Brytanii, Gruzji, 
Kaliningradu, Grecji, Rumu-
nii, Azerbejdżanu oraz kupcy 
z firmy Bidfood - największej 
hurtowni żywności działają-
cej na rynkach detalicznym 
i HoReCa w Czechach, a także 
przedstawiciele Evrotek - grupy 
skupiającej pod sobą 4 sieci 
detaliczne operujące na tere-
nie Ukrainy.

Więcej informacji: www.
polagra-food.pl.

Źródło: MTP
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Targi w przyszłym roku odbędą się w dniach 20-22 maja.

Rolnik Roku Regionu Morza 
Bałtyckiego

W organizowanym przez 
WWF, pod patronatem Cen-
trum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie, konkursie na 
Rolnika Roku regionu Morza 
Bałtyckiego, w edycji krajowej 
w Polsce w 2018 r. zwyciężył 
Pan Krzysztof Kowalski z wo-
jewództwa mazowieckiego, 
który wraz ze swoją rodziną 
prowadzi gospodarstwo kon-
wencjonalne w sposób przy-
jazny środowisku morskiemu.

Za zwycięstwo w edycji kra-
jowej konkursu Pan Krzysztof 
otrzymuje nagrodę w wyso-
kości 1 000 euro. W edycji 
międzynarodowej konkursu, 
której finał planowany jest 
w październiku br., rolnik 
zawalczy o 10000 euro.

Jury konkursu, złożone 
z przedstawicieli Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego 
w Radomiu, Ministerstwa 
Środowiska, Ministerstwa Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej oraz przedstawi-
cieli Fundacji WWF Polska, 
brało przede wszystkim pod 
uwagę zrównoważone podej-
ście Pana Kowalskiego w pro-
wadzeniu gospodarstwa, które 
przyczynia się do ochrony 
wód przed zanieczyszczeniem 
związkami azotu i fosforu.

II miejsce oraz nagroda 
w wysokości 500 euro zo-
stały przyznane Pani Kamili 
Kasperskiej, która prowadzi 
ekologiczne gospodarstwo rol-
ne „Anielskie Ogrody” w wo-
jewództwie lubuskim.

III miejsce oraz nagro-
dę w wysokości 300 euro 

otrzymali Państwo Barbara 
i Bartosz Idczakowie prowa-
dzący gospodarstwo ekolo-
giczne „Lawendowa Osada” 
w województwie pomorskim.

Celem konkursu na Rolnika 
Roku regionu Morza Bałtyc-
kiego jest promowanie praktyk 
ograniczających odpływ bioge-
nów (związków azotu i fosforu) 
z gospodarstwa do wód – prak-
tyk, które przyczyniają się do 
zmniejszenia eutrofizacji, ogra-
niczenia zakwitów sinic oraz 
powstawania martwych stref 
w Morzu Bałtyckim.

Zachęcamy wszystkich wła-
ścicieli gospodarstw rolnych 
znajdujących się w zlewisku 
Bałtyku do udziału w przy-
szłorocznej edycji konkursu.

Źródło: WWF Polska
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Wymagania programu 
azotanowego

Wymagania programu 
azotanowego obowiązywać 
będą na obszarze całego kraju 
od 26 lipca 2018 r., za wyjąt-
kiem wymagań dotyczących 
obowiązku sporządzania planu 
nawożenia azotem, które za-
czną 2 obowiązywać z dniem 
1 stycznia 2019 r. oraz prze-
pisów odnoszących się do 
obowiązku dostosowania 
powierzchni lub pojemno-
ści miejsc do przechowywa-
nia nawozów naturalnych 
do wymogów określonych 
w programie azotanowym, 
które zaczną obowiązywać 
podmioty prowadzące chów 
lub hodowlę zwierząt gospo-
darskich w liczbie większej niż 
210 DJP z dniem 31 grudnia 
2021 r., a podmioty prowadzą-
ce chów lub hodowlę zwierząt 

w liczbie mniejszej lub równiej 
210 DJP z dniem  31 grudnia 
2024 r.

12 lipca 2018 r. w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej opublikowane zosta-
ło rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 5 czerwca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia „Progra-
mu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia 
wód azotanami pochodzą-
cymi ze źródeł rolniczych 
oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu” (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1339) tzw. pro-
gramu azotanowego.

Program azotanowy stano-
wi realizację wymagań zarów-
no Dyrektywy 91/676/EWG 
z 12 grudnia 1991 r. dotyczą-
cej ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem powodowanym 

przez azotany pochodzące 
ze źródeł rolniczych (tzw. 
dyrektywy azotanowej), jak 
i wyroku Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej 
z 20 listopada 2014 r. w spra-
wie C-365/13 i określa m.in.:
• sposoby i warunki rolnicze-

go wykorzystania nawozów 
azotowych,

• terminy, w których dozwo-
lone jest rolnicze wykorzy-
stanie nawozów,

• warunki przechowywania 
odchodów zwierzęcych, 
w tym powierzchnie i po-
jemności urządzeń do ich 
przechowywania,

• zasady planowania pra-
widłowego nawożenia 
azotem.

Źródło: KRIR

Sposób na tańsze nawozy dla rolnika
Zarząd Krajowej Rady Izb 

Rolniczych na wniosek zgło-
szony na XII Posiedzeniu Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych 
wystąpił do Ministra Przed-
siębiorczości i Technologii 
o umożliwienie rolnikom za-
kupu bezpośredniego nawozów 
sztucznych w państwowych 
spółkach chemicznych.

Obecna organizacja rynku 
nawozów sztucznych opiera 
się na systemie dealerskim, 
w którym to dealerzy narzuca-
ją formy sprzedaży, ceny pod-
stawowe i marże handlowe. 
Zakup nawozów przez rolni-
ków bezpośrednio u producen-
ta jest utrudniony ponieważ 
zakłady nie są zainteresowane 

sprzedażą rolnikom, stawiając 
wysokie wymagania odnośnie 
minimalnych ilości nawozów, 
a także skomplikowanych pro-
cedur zakupu. Zdaniem samo-
rządu rolniczego powoduje to 
sztuczne zawyżanie cen trans-
akcyjnych i oczywiste straty 
dla producentów rolnych.

Źródło: KRIR

AGRO SHOW po raz dwudziesty!

Jak co roku we wrześniu 
podpoznańskie Bednary gościć 
będą największą imprezę rol-
niczą w kraju - AGRO SHOW 
2018, organizowaną przez Pol-
ską Izbę Gospodarczą Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych. Dwu-
dziesta, jubileuszowa edycja 
wystawy zapowiada się nie-
zwykle interesująco. Według 
przewidywań organizatora, 
w tym roku podczas AGRO 
SHOW zaprezentuje się  blisko 
800 wystawców, w tym ok. 
100 firm z zagranicy. Wystawa 
po raz pierwszy zorganizowana 
zostanie w zmienionej formu-
le, rozpocznie się w czwartek 
20 września i potrwa do nie-
dzieli, 23 września.

W ciągu 20 lat  AGRO 
SHOW gościła setki tysięcy, 
jeśli nie miliony polskich rolni-
ków  i wydatnie przyczyniła się 
do unowocześnienia polskich 
gospodarstw. Wystawa stała się 
prawdziwym oknem na świat 
dla ludzi żyjących z pracy na 

roli, a dawne, wojskowe lot-
nisko w Bednarach stało się 
miejscem, w którym na wła-
sne oczy można zobaczyć 
najnowocześniejsze maszyny 
i urządzenia produkowane  na 
potrzeby rolnictwa. To także 
miejsce, gdzie można zdobyć 
fachową wiedzę i porady spe-
cjalistów. To wielka, coroczna 
ekspozycja najnowszej techniki 
rolniczej, możliwość spotkań 
z producentami, sprzedawcami 
oraz najwybitniejszymi specja-
listami w branży rolniczej. Nie 
inaczej będzie i w tym roku. 
Organizatorzy zapewniają, 
że obok stałych corocznych 
punktów programu w nadcho-
dzącej edycji pojawi się wiele 
nowości. Jedno nie zmieni 
się na pewno: impreza jest 
tak pomyślana, by zwiedza-
jącym ułatwić zapoznanie 
się z jak najszerszą ofertą 
wystawców.  

Wystawa potrwa cztery dni.  
Pierwsze dwa dni wystawy, 

czyli czwartek i piątek będą 
mieć charakter biznesowo-
-edukacyjny. Będą to dni 
sprofilowane, ale wstęp na 
wystawę w te dni, a także 
w sobotę i niedzielę będzie, 
jak zawsze, bezpłatny i otwar-
ty dla wszystkich. Na wszyst-
kich przybyłych czekać będą 
darmowe parkingi. Również 
nieodpłatnie każdy otrzyma 
katalog wystawy nie tylko 
z mapą wystawy, ale wielo-
ma przydatnymi informacji 
dla każdego rolnika i jego 
gospodarstwa. 

Specjalnie dla rolników od-
wiedzających wystawę czynne 
będą punkty konsultacyj-
ne Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz KOWR 
i ARiMR, gdzie każdy bę-
dzie mógł uzyskać wszelkie 
informacje i odpowiedzi na 
nurtujące pytania.

Źródło: PIGMiUR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Dwudziesta, jubileuszowa edycja wystawy zapowiada 
się niezwykle interesująco.
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Targowa impreza w Żninie

XXII Pałuckie Targi Rolne i XVI 
Pałucka Wystawa Zwierząt Hodow-
lanych w Żninie odbędą się w dniach 
25-26 sierpnia 2018 r. na terenie in-
westycyjnym Grupy Arche przy ul. 
Kl Janickiego.

Pałuckie Targi Rolne to impreza 
organizowana od 1997 roku. Gro-
madzi corocznie wystawców z całej 
Polski i ma za zadanie zaznajomienie 
rolników z powiatów: żnińskiego, 
mogileńskiego, wągrowieckiego, 
nakielskiego i inowrocławskiego 
z ofertą wystawców w branżach: ma-
szyn i urządzeń, ogrodniczej i szkół-
karskiej, pasz, nawozów i środków 
ochrony roślin, doradztwa i obsługi 
rolnictwa, materiałów budowlanych 
i branży spożywczej.

Pałuckie Targi Rolne odbywa-
ją się zawsze pod koniec sierp-
nia: w sobotę między godzinami 
10.30 a 18.00, a w niedzielę - między 
9.00 a 17.15. Przez 20 lat odbywa-
ły się na plaży nad Jeziorem Czaple 
w Żninie, a od ubiegłego roku mają 
nową lokalizację i odbywają się nad 
drugim żnińskim jeziorem - Jezio-
rem Dużym.

Targi organizuje Wydawnic-
two Dominika Księskiego Wulkan 

z pomocą firm: Inter-Vax Danuty 
i Wacława Górnych, Biura Usług 
Reklamowych Olejnik, Zofii Ko-
złowskiej - rolnika z Januszkowa 
oraz Urzędu Miejskiego w Żninie. 
We współpracę organizacyjną za-
angażowani są także Grupa Arche 
oraz Regionalne Stowarzyszenie Ho-
dowców Gołębi Rasowych, Drobiu 
Ozdobnego i Drobnego Inwentarza.

Pałucka Wystawa Zwierząt Ho-
dowlanych organizowana jest od roku 
2003 - w tych samych terminach, co 
Pałuckie Targi Rolne i przez tych sa-
mych organizatorów, powiększonych 
o Starostwo Powiatowe w Żninie.

Na Pałuckiej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych wystawiane są króliki, 
drób, gołębie, szynszyle i inne drobne 
zwierzęta. Kwalifikację zwierząt na 
wystawę prowadzą związki hodow-
ców, ocena dokonywana jest przez 
wyspecjalizowane komisje. Najlepsze 
i najładniejsze zwierzęta otrzymują 
tytuły czempionów, a ich właściciele 
i hodowcy dostają puchary.

Podczas targów jest także wrę-
czany puchar publiczności oraz 
puchary dla firm, które prezentują 
najciekawszą ofertę w poszczegól-
nych branżach.

Więcej informacji na stronie www.
palukitv.pl.

Program Pałuckich 
Targów Rolnych 

Sobota, 25 sierpnia 2018
10.30 - otwarcie Targów
15.00 - ogłoszenie championów 

Wystawy Drobnego Inwentarza
16.30 - pierwsze losowanie nagród 

dla publiczności
18.00 - zakończenie pierwszego 

dnia Targów
19.00 - rozdanie pucharów wy-

stawcom - scena na Rynku
Niedziela, 26 sierpnia 2018
9.00 - początek drugiego 

dnia Targów
12.00 - rozdanie dyplomów 

uczestnictwa w Wystawie Drobne-
go Inwentarza

13.15 - drugie losowanie nagród 
dla publiczności

16.45 - trzecie losowanie nagród 
dla publiczności

17.00 - wręczenie nagrody pu-
bliczności Pałuckich Targów Rolnych

17.15 - zakończenie Targów

Źródło: Mirosława Roszak 
Wydawnictwo Wulkan

Pałuckie Targi Rolne i Pałucka Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych
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Coraz więcej mieszańców w zbożach

W zbożach metoda wdra-
żana była znacznie wolniej 
niż w innych gatunkach, co 
wynika z większej kompli-
kacji technicznej, a naszym 
rozmówcą jest Michał Pepka 
z Saaten Union.

Hodowla hybryd w zbożach 
jest specyficznym zagadnie-
niem. Mieszańce żyta pojawiły 
się już w latach 80 ubiegłego 
wieku, bo gatunek ten jest 
obcopylny, więc technicz-
nie zadanie było łatwiejsze. 
Pozostałe gatunki – pszeni-
ca, jęczmień – są samopylne 
i trudniej było uzyskać hete-
rogenicznego mieszańca będą-
cego przekrzyżowaniem linii 
matecznej i ojcowskiej. Udało 

nam się to w pszenicy dopiero 
na początku lat 90 (odmiana 
Hybnos), a później również 
w jęczmieniu (odmiana Hedy).

Saaten Union ma już swoje 
mieszańce w trzech różnych 
gatunkach zbóż.

Idea mieszańcowości, czyli 
efektu heterozji, objawiająca 
się większym wigorem, in-
tensywniejszym rozwojem, 
silniejszym systemem korze-
niowym, stabilniejszym po-
krojem, jest nam wszystkim 
znana z kukurydzy czy rzepa-
ku. Pamiętać należy jednak, 
że choć sama heterozja nie 
ma związku z odpornościa-
mi, to taka właśnie silniejsza, 
bujniejsza, lepiej ukorzeniona 
roślina jest w sposób natural-
ny bardziej odporna na stresy 
biotyczne i abiotyczne. Mie-
szańce mają przyszłość i o ile 
odmiany rzepaku na rynku to 
w większości hybrydy, to ku-
kurydzy populacyjnej w ogóle 
już się w Polsce nie dostanie. 
Myślę, że w ciągu najbliższych 
lat podobnie stanie się i z ży-
tem. W pszenicy i jęczmieniu 
hybrydy na razie są nowością.

Hybrydy lepiej radzą sobie 

na słabszych stanowiskach.
Tak, bo lepszy rozwój sys-

temu korzeniowego to lepsze 
dotarcie do składników pokar-
mowych i wody, a więc stres 
suszy na słabszych glebach nie 
jest aż tak groźny. Bardziej 
rozwinięty system korzenio-
wy oznacza wówczas lepiej 
wykształcone ziarno.

Heterozja wśród wielu 
oczywistych zalet, ma jedną 
wadę, przynajmniej z punktu 
widzenia polskich rolników, 
trzeba corocznie wymieniać 
w 100% materiał siewny.

Prowadzimy różnego rodza-
ju spotkania polowe i konfe-
rencje, aby pokazać zalety 
mieszańców w porównaniu 
z odmianami populacyjnymi 
i w ten sposób zachęcić do ich 
używania. Pracujemy nad tym, 
żeby zmienić sposób myślenia 
rolników. Najlepszą rekomen-
dacją jest jednak to, co każdy 
widzi na co dzień w kukury-
dzy i rzepaku. Tam widać jakie 
korzyści niosą odmiany mie-
szańcowe w praktyce.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Technologia hodowli mieszańcowej jest znana od ponad stu lat. Rapool w Spytkówkach

W Spytkówkach prezentowa-
na jest imponująca kolekcja zbóż 
i rzepaków. W zbożach w tym 
roku podkreślano zalety hodow-
li mieszańcowej, a w rzepakach 
geny odporności. Rozmawiamy 
z Arturem Kozerą, który rolników 
oprowadzał po poletkach.

Zaczęliśmy zwiedzanie od te-
matu TuYV - wirusa żółtacz-
ki rzepy.

Wpływ wirusa żółtaczki rzepy 
na plon jest uzależniony od od-
miany, jedne są bardziej podatne, 
inne mniej. Przykładem odmiany 
tolerancyjnej jest Atora, w któ-
rej obserwowaliśmy w zeszłym 
roku, że pomimo presji ze strony 
wirusa żółtaczki rzepy, w ogóle 
nie reagowała spadkiem plonu. 
Należy pamiętać, że odporność 
to tylko jedna z cech odmiany, 
a walka z wirusem to dla każdego 
organizmu wydatek energetycz-
ny. Jeśli roślina jesienią będzie 
zużywała energię na walkę z wi-
rusem, to może jej nie starczyć 
na programowanie plonu i przy-
gotowanie do zimy. Sprawa więc 

nie jest prosta.
Występowanie wirusa żół-

taczki rzepy jest zróżnicowane 
regionalnie?

Problem TuYV dotyczy raczej 
zachodniego pasa Polski. Prowa-
dziliśmy wspólnie z Instytutem 
Ochrony Roślin monitoring tej 
choroby i zaobserwowaliśmy naj-
większe porażenie na „zachodniej 
ścianie” i w województwach opol-
skim i dolnośląskim. To tereny 
intensywnej uprawy rzepaku, 
a obecność tego wirusa wiąże się 
z obecnością wektora czyli mszy-
cy. Najgorzej, jak na razie, było 
w 2016 roku. Jeśli rzepak zostanie 
zaatakowany przez mszycę we 
wczesnych fazach rozwojowych, 
to samo jej żerowanie prowadzi 
do zamierania całych roślin. Jeśli 
zaś mszyca była nosicielem wi-
rusa, to nawet gdy zaatakowała 
później, sam wirus zacznie siać 
spustoszenie.

Kiła kapustnych występuje 
we wszystkich regionach.

Problem kiły kapustnych roz-
poczyna się od bardzo skróconych 

płodozmianów. W tej chwili 
wprawdzie dysponujemy od-
mianami odpornymi na wybra-
ne rasy tej choroby, ale ras jest 
wiele, a odporność może zostać 
w każdej chwili przełamana. Jeśli 
uprawiamy odmianę tolerancyj-
ną lub odporną, musimy wciąż 
pamiętać o płodozmianie, wap-
nowaniu, melioracji i właściwej 
agrotechnice.

Kolejna sprawa to odporność 
na suchą zgniliznę kapustnych…

W tym roku wprowadzamy 
drugą odmianę z odpornością 
na nią – Croquet F1, mającą 
odporność - APR 37. Jest to no-
wość na polskim rynku, bo dotąd 
mieliśmy do czynienia jedynie 
z odpornościami Rlm7 i Rlm  3.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Rolnicy spotykają się aby poznać nowe odmiany 
i wymienić doświadczenia.

Wybierz dobre oziminy

Ideą takich spotkań jest pre-
zentacja działania programów 
ochrony w lokalnych warun-
kach pogodowych i glebowych 
oraz rekomendacja najlepszych 
odmian dla danego regionu.

Dużo uwagi poświęcono 
odmianom jęczmienia hy-
brydowego Hyvido. W tym 
sezonie są to Trooper, Gala-
tion, Wootan, Hobbit, Zzo-
om oraz Mercurioo. Po ich 
kolekcji oprowadzał Jerzy 

Grzesiek, specjalista od upra-
wy tego gatunku. Jak podkre-
ślił, nowością jest Toreroo, 
która wśród odmian Hyvido 
wyróżnia się masą 1000 zia-
ren, zimotrwałość ma na po-
ziomie czołowych odmian 
Mercurioo i Wootan, a łączy 
w sobie niewielką podatność 
na plamistość siatkową i rdzę 
jęczmienia ze zwiększona od-
pornością na wyleganie i sta-
bilnością źdźbeł i dokłosia.

Z rzepaków na szczególna 
uwagę zasługuje kilka odmian. 
Pierwszą z nich jest SY Iowa 
F1. Jest to nowo zarejestrowana 
w Polsce odmiana. Co ważne, 
posiada ona gen odporności 
na suchą zgniliznę kapustnych 
(Rlm7). Cechuje się także wy-
soką odpornością na pękanie 
łuszczyn i osypywanie nasion 
oraz wysokim zaolejeniem.

Z kolei SY Alibaba to odmia-
na kiłoodporna, więc może 
być dobrym rozwiązaniem 
na polach w regionach opa-
nowanych przez tę chorobę. 

Nie zapominajmy jednak, że 
najlepszym na nią sposobem 
jest prawidłowy płodozmian 
i uregulowane pH. Odmiana 
ta charakteryzuje się także 
wysoką zimotrwałością oraz 
dużą odpornością na choroby 
podstawy łodygi, wyleganie 
i suchą zgniliznę kapustnych.

Sporo uwagi poświęcono 
też środkowi Elatus Era, fun-
gicydowi przeznaczonemu do 
ochrony liścia flagowego. Pa-
miętać należy, że ok. 50% plo-
nu warunkowanych jest przez 
jego kondycję, a rdza i septo-
rioza potrafią poczynić w nim 
znaczące szkody. Są to nie tyl-
ko te, widoczne gołym okiem 
na liściu, ale również w jego 
wnętrzu. Co warto zaznaczyć, 
Elatus Era powoduje, że roślina 
dłużej pozostaje zielona, a to 
przekłada się na wyższy plon. 
Preparat ten można stosować 
zarówno interwencyjnie jak 
i zapobiegawczo.

Alicja Szczypta

W Kostrogaju k/Płocka odbyło się jedno ze spotkań 
z cyklu Pola Klasy S firmy Syngenta.

Saatbau promuje soję 
i pszenicę ościstą

Na temat stanu roślin po 
okresie suszy, rozmawiamy 
z prezesem firmy Zygmun-
tem Królem.

Na co należałoby zwrócić 
uwagę tych, którzy oglądali 
poletka oraz tych, którzy nie 
mieli takiej możliwości?

Chciałbym zwrócić uwagę 
na to, przede wszystkim, że po-
mimo tegorocznej dramatycz-
nej suszy, odmiany zaplonują 
wcale nie najgorzej. Wszystko 
będzie w stu procentach wia-
dome dopiero, gdy dokona-
my konkretnych pomiarów, 
ale z góry już widać, że nie 
jest najgorzej. Osobną spra-
wą jest czystość odmianowa, 
bo każdy widzi, że poletka są 
jednorodne, a nasze nasiona są 
niezawodne. Jakość materia-
łu siewnego jest bez zarzutu, 
a dowodem na to jest fakt, że 
nigdy nie mieliśmy reklamacji.

Wśród odmian roślin 
uprawnych mamy tu też soję. 
Jak pan ocenia perspektywy 
rozwoju uprawy soi?

Wielu polskich rolników nie 

widziało jeszcze soi na polu, 
ale jest grupa, która uprawia 
ją od kilku lat. Praktyka czy-
ni mistrza, więc przykładowo 
ci, którzy od kilku sezonów 
współpracują z nami na plan-
tacjach rozmnożeniowych, 
w ubiegłym roku zbierali po 
3.5 t/ha. Łatwo więc policzyć, 
że przy niskich nakładach na 
nawozy, soja staje się bardziej 
opłacalna od rzepaku. Z dru-
giej strony jesteśmy pionierami 
i liderami rynku, więc obser-
wujemy z bliska, jak rynek soi 
się rodzi. Powstaje coraz więcej 
punktów skupu zainteresowa-
nych soją. Na naszej stronie 
www.polskasoja.pl znaleźć 
można ponad 50 punktów z ca-
łego kraju, które skupują soję. 
W tej chwili popyt jest wie-
lokrotnie większy niż podaż.

Obok soi widoczna była 
spora kolekcja odmian psze-
nicy ościstej.

Jesteśmy największym 
w Polsce dostawcą odmian 
ościstych. Charakteryzu-
ją się one podwyższonymi 

parametrami, bo są to głównie 
odmiany E-klasowe i A-klaso-
we. Tymi odmianami obalamy 
mity, że miałyby one plonować 
niżej niż bezościste. Plony są 
porównywalne z bezostnymi.

Wspomnijmy jeszcze 
o kukurydzy.

Jest to skutek deficytu opa-
dów. Na Dolnym Śląsku mie-
liśmy bardzo ciepły marzec 
i kwiecień oraz upalny maj 
i czerwiec, gdy temperatury nie 
schodziły poniżej 30 stopni. 
W takich warunkach streso-
wych łatwo porównać odmia-
ny. W tej lokalizacji mamy 
gleby średnie, klasy bonitacyj-
nej IV, więc każdy rolnik jest 
w stanie obraz z tych pokazów 
łatwo odnieść do swojego pola.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Rzepak, zboża, kukurydzę i soję prezentowała firma 
Saatbau w Juszczynie k/Środy Śląskiej.
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Tę odmianę pszenicy ozimej 
wybierzesz w tym roku

W szerokiej ofercie odmian 
trudno jest znaleźć odmianę psze-
nicy ozimej, która łamie korelację 
plon-zimotrwałość, a już na pew-
no potrzeba na to sporo czasu. 
Odmianą, która łączy w sobie te 
cechy, a dodatkowo jest wysoce 
odporna na najczęściej występują-
ce choroby zbóż jest Belissa. Dzięki 
swym zaletom weszła do grona 
najpopularniejszych odmian upra-
wianych w Polsce.

W tym sezonie wzięto pod lupę 
tę właśnie odmianę. Na początek 
poddaliśmy ocenie przezimowanie 
Belissy. W rejonach, gdzie został 
wykonany terminowy zasiew, Be-
lissa cechowała się dobrą kondy-
cją, a tuż po zasiewach szybkimi 
wschodami i dobrym wigorem. 
Również rolnicy, którzy przez po-
godę zostali zmuszeni do późnych 
siewów, nie mają powodów do na-
rzekań. Pomimo nieterminowego 
siewu, na wiosnę plantacje Belissy 
wyglądały naprawę przyzwoicie, 
co predysponuje odmianę także 
do opóźnionych zasiewów.

Belissa – odporna na 
choroby

Odmianę Belissa cechuje niska 
podatność na porażenia. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje wysoka 
tolerancja na choroby podstawy 
źdźbła (8,2 w skali 9°), co spra-
wia, że Belissa jest przydatną do 
uprawy w monokulturze, a także 
na stanowiskach po kukurydzy 
(opóźnione zasiewy, narażenie 
na Fusarium). Cechami, które 
należy podkreślić jest także od-
porność na pleśń śniegową (8,2), 
rdzę brunatną (7,6) i mączniaka 
prawdziwego (obie 7,8).

Plon i zimotrwałość 
przede wszystkim

Oprócz odmian o wysokim po-
tencjale uzyskania plonu, rolnicy 
poszukują takich, które zapewnią 
stabilność plonowania na prze-
strzeni lat, w różnych warunkach 
i na różnych stanowiskach, a do 
tego zagwarantują dobre przezi-
mowanie. Belissa pokazała swoje 
wierne plonowanie już od samego 
początku doświadczeń rejestro-
wych. W obu latach z odmiany 
uzyskano plon ziarna wysoko 
powyżej wzorca (średnia 109%). 
Dobre plonowanie w różnych re-
jonach Polski sprawiło, że odmia-
na trafiła w tym roku na Listę 
Zalecanych Odmian do Uprawy 
aż w 9 województwach. W PDO 
w 2016 roku mocno przypieczęto-
wała swoją stabilność plonowania, 
uzyskując w a2 wysokie 2. miejsce 
pod względem wielkości plonu 
ziarna. W a1 wynik był również 
dobry (102% wzorca), co predys-
ponuje odmianę zarówno do nor-
malnej, jak i intensywnej uprawy. 
W najnowszych wynikach PDO 
w 2017 roku potwierdziła swoje 
dobre plonowanie wynikiem na 
poziomie wzorca w a2.

Ponadto, warto rozważyć upra-
wę Belissy w związku z proble-
mami przezimowania pszenic 
w latach wcześniejszych (coraz 
rzadziej zdarzają się zimy tak 
sprzyjające jak ostatnia). Od-
miana już w samym kontekście 
zimotrwałości jest kreacją godną 
polecenia. W 2016 roku, w sytu-
acji, gdzie w wielu rejonach kraju 
borykaliśmy się z wymarznięciami 
pszenic, Belissa radziła sobie na 
tyle dobrze, że COBORU pod-
wyższył tej odmianie parametr 

zimotrwałości do 5° (w skali 9°). 
Mrozoodporność odmiany zo-
stała zweryfikowana także pod-
czas fatalnej zimy 2012, kiedy to 
badana była w doświadczeniach 
rejestrowych. Dobra odporność 
na niskie temperatury z pewno-
ścią przyczyniła się do tego, że 
odmiana trafiła do rejestru.

Belissa – odmiana 
dostrzeżona przez 
profesjonalistów 
z branży oraz 
rolników

Zalety odmiany sprawiły, że 
Belissa przebojem wdarła się do 
czołówki najchętniej uprawianych 
pszenic w Polsce. Wg najnowszych 
danych Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
jest już w pierwszej 10-tce (na po-
nad 150 odmian) pod względem 
areału plantacji nasiennych zgło-
szonych do oceny, a rok wcześniej 
przyrost plantacji wzrósł rok do 
roku o ponad 300%. Walory od-
miany nie umknęły uwadze eks-
pertów oraz praktyków rolnictwa. 
Podczas ostatnich targów Polagra 
Premiery Belissa została nagro-
dzona 2-ma Złotymi Medalami. 
Pierwszy Medal został przyznany 
przez jurorów konkursu. Potem 
pałeczka przekazana jest użyt-
kownikom produktu - rolnikom. 
Pośród wszystkich nagrodzonych 
odmian w konkursie, wybierają 
tę jedyną, która ich zdaniem po-
winna otrzymać miano „Wybór 
Konsumentów”. Rolnicy, poprzez 
głosowanie wybrali Belissę, która 
zwyciężyła wynikiem 43,68%.

Belissa to nowoczesna odmiana 
pszenicy ozimej przeznaczona do 
uprawy zarówno w normalnych 
jak i intensywnych warunkach 
uprawy. Nadaje się do siewu na 
różnych stanowiskach i po róż-
nych przedplonach. Belissa ma 
bardzo stabilne parametry jako-
ści, większością cech technolo-
gicznych dorównuje wzorcowej 
odmianie, a jej ogromną zaletą 
jest bardzo wysoka przedżniwna 
odporność na porastanie (mak-
symalna ocena w 9-stopniowej 
skali).

„Zalety odmiany Belissa spra-
wiły, że przebojem wdarła się 
do ścisłej czołówki najchętniej 
uprawianych pszenic w Polsce.„

Każda odmiana chcąc skupić na sobie uwagę, musi spełniać najważniejsze kryteria, którymi 
kierują się rolnicy przy wyborze odmiany.

Zdjęcia z pól [Miejsce: woj. wielkopolskie; siew: 25 września; data lustracji: 11/04; rozkrze-
wienie: wysoka ilość (od 3 do 5) przy docelowej obsadzie 350 szt./m2; zabiegi: na dzień 
11.04 wykonano 1 zabieg fungicydowy i zabieg skracania. Wyniki obserwacji: prawidłowy 
rozwój roślin, dobre przezimowanie, pełna obsada, brak jakichkolwiek porażeń patogenami 
– czyste i zdrowe rośliny. Podczas drugiej lustracji w dniu 06 lipca Belissa prezentowała 
dorodne kłosy i rokowała wysoki plon, a rośliny były nadal zdrowe.]

Belissa jest rekomendowana przez COBORU  
do uprawy w 2018 roku aż w 9 województwach:

• kujawsko-pomorskie
• lubelskie

• mazowieckie
• opolskie

• podkarpackie
• pomorskie

• śląskie
• warmińsko-mazurskie

• wielkopolskie

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y
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Zaprawy neonikotynoidowe dla rzepaku czasowo wracają!
Krajowe Zrzeszenie Pro-

ducentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych z dużym zado-
woleniem przyjmuje decyzję 
Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Jana Krzysztofa Arda-
nowskiego, który na wniosek 
KZPRiRB udzielił czasowego 
zezwolenia kryzysowego na za-
stosowanie zapraw nasiennych 
z grupy neonikotynoidów do 
zaprawiania nasion rzepaku. 
To bardzo dobra decyzja Pana 
Ministra.

Dla rolników to bardzo cięż-
ki rok, szczególnie ze względu 
na niezwykle niesprzyjające 
warunki pogodowe. Nie wyko-
rzystujemy w pełni potencjału 
w zakresie produkcji rzepaku 
w Polsce, którego uprawa nie 
tylko dostarcza oleju na cele 
spożywcze i biopaliwowe, ale 
także cennej paszy białkowej 
w postaci śruty zawierającej 
34% białka. Bez stabilnej pro-
dukcji rzepaku nie da się w Pol-
sce zrealizować ambitnego 

planu większego uniezależnie-
nia się od importu soi. Jedną 
z głównych przyczyn stagnacji 
i trudności w ustabilizowaniu 
zbiorów na ponad 3 mln ton, 
bo taki jest już teraz krajowy 
potencjał rynkowy rzepa-
ku, jest brak skutecznej jego 
ochrony przed szkodnikami 
w okresie jesiennym. Tegorocz-
ne warunki pogodowe mogą 
sprzyjać zwiększonej presji 
szkodników, które uszkadza-
jąc rośliny zmniejszają ich 

mrozoodporność, tym samym 
narażając rolników na straty. 
Decyzja Ministra Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego dotyczą-
ca czasowego zezwolenia na 
stosowanie zapraw neoniko-
tynoidowych stwarza szansę 
na poprawę sytuacji i zwięk-
szenie efektywności, także tej 
ekonomicznej uprawy rzepaku 
w Polsce.

Pod koniec czerwca br. 
Europejski Urząd ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (EFSA) 

opublikował przygotowaną 
na zlecenie Komisji Europej-
skiej ocenę zasadności wy-
dania przez 7 innych krajów 
Unii Europejskiej (Bułgaria, 
Estonia, Finlandia, Litwa, Ło-
twa, Rumunia i Węgry) czaso-
wych zezwoleń kryzysowych 
dotyczących zapraw z grupy 
neonikotynoidów. W zdecydo-
wanej większości EFSA stwier-
dziła, że zezwolenia te były 
w pełni uzasadnione. Zgoda 
na stosowanie zapraw przez 

polskich producentów rzepaku 
nie jest więc odosobnionym 
przypadkiem w Europie i nie 
powinna budzić zastrzeżeń 
organizacji ekologicznych. 
Wręcz przeciwnie, skuteczność 
zapraw powoduje, że liczba 
zabiegów ochronnych i ilość 
stosowanych środków ochro-
ny rzepaku spadnie, również 
z korzyścią dla opłacalności 
jego uprawy.

Źródło: KZPRiRB

Mniej zabiegów w buraku

W uprawie tej rośliny czyha 
kilka zagrożeń i o nich roz-
mawiamy z Ryszardem Berą 
z firmy KWS.

Pierwszy patogen w bura-
kach, który przychodzi do 
głowy, to mątwik. Teoretycz-
nie wystarczy mieć popraw-
ne zmianowanie i mątwika 
być nie powinno, ale prak-
tyka idzie swoją drogą, więc 

z mątwikiem bywa problem 
i trzeba mu przeciwdziałać.

Prawidłowe zmianowanie 
buraka cukrowego oznacza, 
że wraca on na pole co 4 lata, 
a w międzyczasie są minimum 
2 zboża. Jeśli jednak w płodo-
zmianie jest również rzepak, 
który jest żywicielem dla mą-
twika burakowego, to w su-
che lata może być problem. 

Natomiast jeśli burak jest 
uprawiany co 2-3 rok, to za-
lecamy odmiany tolerancyjne 
na mątwika. Pamiętajmy, że 
mątwik odpowiedzialny jest 
za 30-60% strat plonu w su-
che lata.

Jeśli już mamy nieco wa-
dliwy płodozmian i burak 
wraca zbyt często, to możemy 
spróbować choćby mątwiko-
bójczych odmian gorczycy. 
Czy to się sprawdza?

Odmiany mątwikobójcze re-
dukują jego populację, ale nie 
likwidują jego liczebności do 
zera. Najlepszym reduktorem 
mątwika są zboża. Jeśli buraki 
są na polu częściej niż powin-
ny, co zrozumiałe ze względu 
na skupianie się tej uprawy bli-
sko cukrowni, to zalecamy od-
miany odporne na mątwika. 
Są to Toleranza, Panorama 
i Eliska. Są one co prawda 

nieco droższe, ale eliminu-
jemy problem tego patogena 
i plonowanie jest normalne, 
nawet w przypadku uprawy 
buraka po buraku. Dodać war-
to, że Panorama jest odmianą 
zarejestrowaną w 2014, Tole-
ranza - w 2015, a Eliska jest 
tegoroczną nowością.

W tym roku susza drama-
tyczna, a buraki na poletkach 
pokazowych waszej firmy 
wcale nie wyglądają źle.

Udało nam się, bo przeszły 
niedawno dwa opady deszczu. 
Jest to zasługa dobrych gleb 
z dobrym podglebiem, które 
trzymają wodę. Nie ma du-
żych spadków ani podeszwy 
płużnej, a za to jest dobra 
struktura gleby, więc woda 
nawet z gwałtownych opadów 
przenika do podglebia i jest 
gromadzona nieco głębiej. 
Burak z kolei sięga korzeniem 

na 1,20-1,50m i wówczas z tej 
wody korzysta.

Woda jest oczywiście ko-
nieczna, ale żeby mieć plon 
buraka, to trzeba go dość in-
tensywnie chronić. Czy ilość 
zabiegów można zmniejszyć?

Tak, ale to dopiero przy-
szłość. Tworzymy nową tech-
nologię o nazwie Conviso 
Smart. Posiadamy już wyod-
rębnione rody, z których ho-
dujemy nowe odmiany buraka. 
Będą się one cechowały tole-
rancją na jeden ze środków 
z grupy sulfonylomoczników, 
opracowany przez firmę Bayer. 
Aktualnie jesteśmy na etapie 
badań rejestracyjnych w Pol-
sce, ale na Litwie, w Szwecji 
i Wielkiej Brytanii są już takie 
odmiany zarejestrowane. Być 
może będziemy mieli pierwszą 
polską rejestrację w roku 2019.

Zamiast 4 zabiegów 

będziemy robić 2 i planta-
cja będzie czysta?

Tak, wystarczą 2 zabiegi. 
Sprawdziliśmy to. Plantacja 
pozostaje wolna od chwastów 
przez cały okres wegetacji, aż 
do jesieni. 

Łatwo się domyśleć, że na-
siona będą droższe.

Jeśli policzyć ilość zabiegów 
standardowych i ich koszt oraz 
koszt nasion, to w technologii 
Conviso koszt nasion zrówno-
waży się z oszczędnościami 
na zabiegach, ale ilość pracy 
będzie mniejsza i rolnik bę-
dzie miał gwarancję czyste-
go pola. Warto podkreślić, że 
przy okazji zwalczymy również 
burakochwasty, które dotąd 
stanowiły duży problem, bo 
musieliśmy usuwać je ręcznie.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Burak cukrowy to roślina wymagająca, bo potrzebuje nie tylko dobrych gleb, ale również intensywnej ochrony.

Co na polach Bayera?

Odwiedziliśmy pokazy w Palu-
zach na Warmii i Pordenowie na 
Żuławach i sprawdziliśmy, co dobre-
go prezentowane jest na poletkach.

W Paluzach prezentowano przede 
wszystkim zboża, ze szczególnym 
naciskiem na ochronę przed mio-
tłą zbożową, która w tym regionie 
wykształciła odporność i stała się 

poważnym problemem. W Pordeno-
wie natomiast do lustracji mieliśmy 
zboża, buraki, rzepak i kukurydzę.

- Najważniejszym elementem 
strategii antyodpornościowej jest 
stosowanie herbicydów o różnych 
substancjach aktywnych, stosowa-
nie ich mieszanin oraz prawidło-
we zmianowanie. Tam, gdzie na 

poletkach doświadczalnych upra-
wiamy od lat pszenicę po pszeni-
cy, odporność miotły na herbicydy 
jest większa. Wiemy też, że orka 
powoduje zubażanie glebowego 
banku nasion chwastów, a nasiona 
chwastów odpornych mają wówczas 
mniejszą szansę na przetrwanie – 
powiedział podczas pokazu dr Mi-
chał Krysiak. Dodatkowo ryzyko 
wykształcenia odporności zwiększa 
przyśpieszony lub opóźniony siew, 
dlatego trzymać się należy termi-
nu optymalnego. Ważne jest też, 
aby nie zaniżać dawek herbicydów, 
bo zgodnie z ludowym powiedze-
niem - „co nas nie zabije, to nas 

wzmocni”. Bardzo ważne jest także 
aby monitorować uprawy w kierun-
ku placowej obecności konkretnego 
gatunku chwastu, bo to przesłanka 
do wykształcenia się grupy roślin 
odpornych.

Propulse 250 EC to znany 
fungicyd stosowany dotychczas 
w rzepaku na opadanie płatka, 
który niedawno otrzymał reje-
strację w kukurydzy. O ile w rze-
paku stosowaliśmy go przeciwko 
zgniliźnie twardzikowej, czerni 
krzyżowych i szarej pleśni, to 
w kukurydzy zwalcza on żółtą 
i drobną plamistość liści kukury-
dzy. Stosuje się go zapobiegawczo 

lub po wystąpieniu pierwszych 
objawów choroby, w praktyce od 
fazy początku wzrostu źdźbła do 
końca kwitnienia. Dawka środka 
pozostaje taka sama jak w rzepaku 
(1 l/ha w 200-400 l wody).

- Na poletkach prezentowaliśmy 
również system dawek dzielonych 
preparatu Maister Power. Korzyść 
z tego polega na tym, że dawkę dzie-
limy na 2 połowy, a dzięki temu 
pierwszą jego aplikację możemy 
wykonać wcześniej, bo już w fazie 
2 liści. Dzięki temu szybciej i lepiej 
zwalczamy chwasty, bo wówczas 
są one w postaci siewek. Równo-
cześnie mniejsza jednorazowa ilość 

herbicydu, który trafia na rośliny 
kukurydzy zmniejsza ryzyko fito-
toksyczności w przypadku, gdy ro-
śliny narażone są na stres - doradzał 
Bronisław Kwiatkowski.

Warto dodać, że na pokazach 
polowych firmy Bayer prezentowa-
no mieszankę dla zapylaczy, która 
zarówno nadaje się na poplon jak 
i tworzy świetny „zielony most”. 
Dzięki temu wzrasta ilość owadów 
zapylających w naszej okolicy, a to 
już bezpośrednio przekłada się na 
plon, bo dobre zapylenie rzepaku to 
nawet kilkadziesiąt procent więcej 
nasion z ha.

Alicja Szczypta

W 6 lokalizacjach w całym kraju odbywały się w czerwcu spotkania polowe Bayer.

Michał KrysiakBronisław Kwiatkowski
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Kolejne rejestracje 
INNVIGO

KIER 450 SC – to trójskład-
nikowy fungicyd o działaniu 
układowym, przeznaczony do 
stosowania zapobiegawczego 
i interwencyjnego w ochronie 
przed chorobami grzybowymi 
w zborzach, rzepaku, kapuście 
i cebuli.

Zawartość substancji czyn-
nych: azoksystrobina (związek 
z grupy strobiluryn) – 200 g/l 
difenokonazol (substancja 
z grupy triazoli) – 125 g/l te-
bukonazol (substancja z grupy 
triazoli) – 125 g/l 

Zakres stosowania obejmuje:
• pszenica ozima - septorioza 

paskowana liści pszenicy, 
septorioza plew, rdza bru-
natna pszenicy, mączniak 
prawdziwy zbóż i traw (śred-
ni poziom zwalczania)

• pszenżyto ozime - septorioza 
liści, rdza brunatna psze-
nicy, mączniak prawdziwy 
zbóż i traw (średni poziom 
zwalczania)

• żyto ozime - mączniak praw-
dziwy zbóż i traw, rdza bru-
natna żyta

• jęczmień jary - plamistość 
siatkowa jęczmienia, rdza 
jęczmienia, mączniak praw-
dziwy zbóż i traw (średni 
poziom zwalczania)

• rzepak ozimy - szara pleśń, 
zgnilizna twardzikowa

• cebula - alternarioza cebuli, 
rdza pora

• kapusta głowiasta - czerń 
k rz y żow ych ,  mącz -
niak prawdziwy ka-
pustnych, plamistość 
pierścieniowa kapustnych, 
bielik krzyżowych

Pełna etykieta środka znaj-
duje się na stronie: 

http://innvigo.com/kier-450-sc/

ATROPOS 500 EC jest 
fungicydem o działaniu 
wgłębnym, do stosowania 
zapobiegawczego i interwen-
cyjnego w ochronie przed cho-
robami grzybowymi.

Zawartość substancji czyn-
nej: prochloraz (związek z gru-
py imidazoli) - 500 g/l.

Zakres stosowania fungicy-
du obejmuje:
• pszenica ozima - łamliwość 

źdźbła zbóż i traw, septo-
rioza paskowana liści psze-
nicy, mączniak prawdziwy 
zbóż i traw

• pszenżyto ozime - łamli-
wość źdźbła zbóż i traw, 
septorioza liści, mączniak 
prawdziwy zbóż i traw

• rzepak ozimy - czerń 
krzyżowych, zgnilizna 
twardzikowa
Pełna etykieta środka znaj-

duje się na stronie: 
http://innvigo.com/atropos-500-ec/

HENIK EXTRA 040 OD 
to herbicyd w postaci zawie-
siny olejowej do rozcieńcza-
nia wodą, stosowany nalistnie 
w uprawie kukurydzy.

Zawartość substancji czyn-
nej: nikosulfuron (związek 
z grupy pochodnych sulfo-
nylomocznika) - 40 g/l. Mak-
symalna /zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 
1,0 l/ha. Środek stosować po 
wschodach kukurydzy od fazy 
2-go do końca fazy 7-go liścia 

właściwego (BBCH 12-17).
Pełna etykieta środka znaj-

duje się na stronie: 
http://innvigo.com/henik-extra-040-od/

SOLIDER to herbicyd se-
lektywny o działaniu ukła-
dowym, stosowany nalistnie 
w uprawie buraka cukrowego.

Zawartość substancji czyn-
nej: triflusulfuron metylowy 
(związek z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika) - 150 g/l.

Stosowanie środka pojedyn-
czo: maksymalna / zalecana 
dawka dla jednorazowego za-
stosowania to 0,13 l/ha. Licz-
ba zabiegów: 3 w odstępach 
między zabiegami 5-10 dni.

Stosowanie środka w miesza-
ninie zbiornikowej z adiuwan-
tem: maksymalna / zalecana 
dawka dla jednorazowego za-
stosowania: SOLIDER 0,1 l/ha 
+ adiuwant Asystent+ 0,1 l/ha.

Liczba zabiegów: 3 w od-
stępach między zabiegami: 
5-10 dni.

Maksymalna / zalecana 
dawka dla jednorazowego za-
stosowania: SOLIDER 0,1 l/ha 
+ adiuwant Asystent+ 0,1 l/
ha. Maksymalna liczba zabie-
gów w sezonie wegetacyjnym: 
4 w odstępach między zabie-
gami: 5-10 dni.

Pełna etykieta środka SO-
LIDER znajduje się na stronie: 
http://innvigo.com/solider/

Źródło: INNVIGO
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos

Oferta INNVIGO wzbogaciła się o kolejne cztery produkty.

Nowe odmiany żyta ozimego

W 2018 roku zarejestrowano 
5 kolejnych odmian (popula-
cyjną – Reflektor oraz mieszań-
cowe – KWS Classico, KWS 
Loretto, KWS Piano, KWS 
Trebiano), a także 4 składni-
ki odmian mieszańcowych. 
Aktualnie Krajowy rejestr 
żyta ozimego liczy 64 odmia-
ny, z których: 52 przeznaczo-
nych jest do uprawy głównie 
na ziarno (27 odmian mieszań-
cowych, 25 odmian popula-
cyjnych) oraz 11 składników 
odmian mieszańcowych. 
W Krajowym rejestrze znajduje 

się także jedna odmiana prze-
znaczona do uprawy na cele 
zielonkowe – Pastar.

Powiększająca się liczba od-
mian w Krajowym rejestrze 
stwarza trudności w doko-
naniu właściwego wyboru. 
Zatem wybierając materiał 
siewny warto wesprzeć swo-
ją decyzję dokonując analizy 
odmian w oparciu o wyniki 
badań PDO zawartych w tabeli 
1. W opracowaniu tabelarycz-
nym przedstawiono trzylet-
nie wyniki ważniejszych cech 
rolniczo-użytkowych odmian 

żyta ozimego zarejestrowanych 
w latach 2015-2018.

Najważniejszą cechą jaką 
rolnik bierze pod uwagę, 
wybierając odmianę do sie-
wu w swoim gospodarstwie 
jest jej poziom plonowania. 
W sezonie wegetacyjnym 
2016/2017 średni plon ziar-
na, wzorcowych odmian żyta 
ozimego, na przeciętnym po-
ziomie agrotechniki (a1) w do-
świadczeniach PDO wyniósł 
70,0 dt z ha (dla dwunastu 
odmian populacyjnych na 

Liczba odmian w Krajowym rejestrze żyta ozimego 
wyraźnie wzrosła.

c.d. art. na str. 8
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przeciętnym poziomie agrotech-
niki) i był o 3,2 dt z ha wyższy 
niż w sezonie 2015/2016 (dla 
dziesięciu odmian populacyj-
nych na przeciętnym poziomie 
agrotechniki). W grupie odmian 
mieszańcowych wysokim pozio-
mem plonowania wyróżniają się 
zwłaszcza – KWS Loretto, KWS 
Serafino, KWS Piano i KWS The-
ofano. Natomiast spośród od-
mian populacyjnych najlepsze 
pod względem poziomu plenno-
ści odmiany to Reflektor, Dań-
kowskie Granat, Dańkowskie 
Turkus i Dańkowskie Hadron.

Obok plonu z ia rna , 

najważniejszej cechy decydu-
jącej o wyborze do uprawy,  
istotne znaczenie ma również 
odporność na choroby. Obecnie 
najczęściej spotykanymi cho-
robami w uprawach tego zboża 
są rdza brunatna, septoriozy li-
ści, rynchosporioza i mączniak 
prawdziwy. Do odmian o naj-
większej odporności na rdzę 
brunatną należą mieszańcowe 
odmiany – KWS Livado, KWS 
Serafino, KWS Mattino i KWS 
Trebiano. Natomiast najmniejszą 
odpornością na rdzę brunatną 
cechują się SU Nasri i Reflek-
tor. Z kolei na septoriozy liści 
najbardziej odporna jest KWS 

Liviado, natomiast najniższą 
notę uzyskała odmiana Dań-
kowskie Skand.

Odmiany różnią się także dość 
wyraźnie w odporności na wy-
leganie. W odniesieniu do od-
mian populacyjnych większość 
nowych form mieszańcowych 
cechuje się już lepszą odporno-
ścią na wyleganie.

W porównaniu z odmiana-
mi populacyjnymi przeważająca 
liczba odmian mieszańcowych 
cechuje się większą liczbą opada-
nia, ale ma mniejszą zawartość 
białka w ziarnie. Zarejestrowa-
ne odmiany żyta nie wykazują 
większego zróżnicowania pod 

względem terminu kłoszenia 
i dojrzewania.

W celu uzyskania wysokiego 
plonu, który przyniesie satys-
fakcję rolnikowi konieczna jest 
znajomość odmian. Producent 
może ułatwić sobie to trudne za-
danie korzystając ze strony www.
coboru.pl oraz z wydawanej co 
roku Listy Opisowej Odmian. 
Wspomóc się może także „Li-
stą odmian zalecanych do upra-
wy na obszarze województw”. 
W roku 2018 odmianami zale-
canymi do uprawy w najwięk-
szej liczbie województw są: SU 
Performer, Dańkowskie Granat 
i KWS Livado.

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian żyta ozimego zarejestrowanych w latach 2015-2018 (wg COBORU)
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odmiany populacyjne

Reflektor 2018 72,4 84,9 33,4 215 9,8 157 4 4 4 5 4 4 5 4

Dańkowskie Skand 2017 71,2 82,6 34,0 179 10,1 154 5 4 4 5 4 5 4 4

Inspector 2017 71,4 83,6 33,5 206 9,9 160 4 4 5 5 4 5 5 5

Piastowskie 2017 70,5 81,9 33,7 202 10,5 161 5 4 5 5 5 5 4 5

Dańkowskie Hadron 2016 71,8 83,0 34,3 194 10,4 156 5 4 5 5 5 6 4 4

Dańkowskie Turkus  2016 72,1 82,1 34,1 206 10,3 154 5 4 5 5 6 6 4 4

Dańkowskie Granat 2015 72,1 82,6 33,1 226 10,3 153 5 5 5 5 6 5 4 4

Poznańskie 2015 70,3 81,7 33,8 188 10,2 158 5 5 5 5 4 5 4 5

 odmiany mieszańcowe

KWS Classico 2018 89,9 102,3 36,2 271 9,6 144 5 4 5 5 6 6 6 6

KWS Loretto 2018 92,1 104,9 37,2 273 9,6 150 5 4 6 5 5 5 6 5

KWS Piano 2018 90,3 104,1 36,8 275 9,3 139 6 4 6 5 5 5 6 5

KWS Trebiano 2018 89,1 101,4 36,2 283 8,8 151 6 5 6 6 6 6 6 5

KWS Mattino    2017 88,6 103,5 35,0 268 9,4 143 6 5 6 5 6 5 6 6

KWS Serafino   2017 91,3 102,9 33,6 292 9,1 150 5 5 6 5 6 5 6 6

KWS Theofano 2017 90,1 103,2 34,0 277 9,3 144 5 4 5 5 6 6 6 6

KWS Vinetto     2017 89,9 103,0 34,2 265 9,3 143 6 5 6 5 6 6 6 6

KWS Binntto     2016 88,7 102,0 35,0 241 9,3 142 6 5 6 5 6 6 6 5

KWS Dolaro     2016 89,1 101,3 34,0 253 9,6 142 7 5 5 5 6 6 6 6

KWS Florano   2016 88,9 100,9 32,9 258 9,5 143 6 5 6 5 6 6 6 6

SU Arvid            2016 87,2 101,7 33,1 191 9,5 144 4 4 5 5 4 4 5 5

KWS Daniello   2015 85,1 97,3 33,3 240 9,7 145 5 5 5 5 6 6 5 5

KWS Livado     2015 87,1 98,4 32,3 253 9,8 147 5 5 5 5 6 6 6 6

SU Nasri           2015 87,5 98,7 32,8 217 9,6 148 5 5 5 5 4 5 5 5

SU Promotor    2015 83,8 96,5 33,2 253 9,2 144 4 5 5 5 4 5 5 5

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

Mgr Anna Skrzypek
COBORU

Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 7
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Nowe odmiany pszenicy 
ozimej polecane do siewu 
w roku 2018

Na początku 2018 roku 
zarejestrowano 13 nowych 
odmian pszenicy ozimej, na-
tomiast pod koniec czerwca 
na wniosek hodowcy skreślo-
no 8 (Askalon, Baletka, Bo-
omer, Olivin, Bystra, Meister, 
Speedway, Belenus). Obecnie 
w Krajowym rejestrze znaj-
duje się 113 odmian pszeni-
cy ozimej. Spośród nich dwie 
to odmiany regionalne, jedną 
zaliczono do grupy technolo-
gicznej elitarne chlebowe (E), 
51 – jakościowe chlebowe (A), 
46 – chlebowe (B), jedną – na 
ciastka (K) i 12 – pastewne lub 
inne (C). 

W tabeli 1 przedstawiono 
ważniejsze cechy rolniczo – 
użytkowe 55 odmian pszeni-
cy ozimej zarejestrowanych 
w latach 2014-2018. Pomi-
nięto jedynie dwie odmiany 
regionalne, które rejestrowane 
są bez wymogu badania war-
tości gospodarczej. Dane po-
chodzą z doświadczeń PDO, 
a dla odmian najnowszych 
także z doświadczeń rejestro-
wych. Wyniki są średnią z lat 
2015-2017. 

Przy wyborze odmiany 
zwraca się uwagę przede 
wszystkim na plenność. War-
to podkreślić duże różnice 
między najlepiej i najgorzej 
plonującą odmianą, która 
dla prezentowanego zesta-
wu odmian wynosi blisko 
18 dt z ha, zarówno na prze-
ciętnym, jak i intensywnym  
poziomie agrotechniki. Wy-
bór właściwej odmiany może 

więc dać bardzo wymierne 
korzyści. Postęp hodowlany 
w plenności jest znaczący, 
stąd wśród najlepiej plonu-
jących odmian są głównie 
nowości. W grupie odmian 
jakościowych (A), najlepszy 
wynik uzyskały odmiany Eu-
foria i Comandor. Dobrze plo-
nują również odmiany RGT 
Kilimanjaro i Linus, a także 
Apostel i Formacja. W grupie 
odmian chlebowych najwyż-
szym poziomem plonowania 
wyróżnia się mieszańcowa 
odmiana Hybery (jedyna od-
miana mieszańcowa w KR). 
Nieznacznie niżej plonują 
nowo zarejestrowane Pleja-
da i SY Orofino oraz Owa-
cja, RGT Bilanz, RGT Treffer 
i Rotax. Odmiany pastewne 
plonują na ogół poniżej naj-
lepszych odmian chlebowych, 
stąd ich znaczenie w uprawie 
jest małe. Spośród odmian 
z grupy C najlepiej plonowała 
odmiana Sikorka. 

W obecnym sezonie wege-
tacyjnym, mimo znacznych 
spadków temperatury w lutym 
i w marcu, nie odnotowano 
większych strat po zimie. Jed-
nak zimotrwałość pozostaje 
ciągle jedną z ważniejszych 
cech, która znacząco wpływa 
na ryzyko uprawy. Odmiany 
pszenicy ozimej wykazują duże 
zróżnicowanie w zimotrwało-
ści, warto więc poszukiwać 
odmian lepiej ocenianych 
w tej cesze, zwłaszcza, że wiele 
z nich plonuje bardzo dobrze 
i stabilnie w latach.

Ponadto, przy wyborze od-
miany ważne są również inne 
cechy, zwłaszcza te, w których 
występują większe różnice od-
mianowe. Pszenica ozima na 
ogół jest uprawiana przy inten-
sywnej ochronie, warto jednak 
zwrócić uwagę na zdrowotność 
odmian. Odporność odmian 
na choroby może okazać się 
istotna, jeśli np. z powodu 
niekorzystnych warunków 
atmosferycznych nie można 
terminowo zastosować fungi-
cydów lub też wykazują one 
mniejszą skuteczność. Ponad-
to, uprawa odmian odpornych 
lub tolerancyjnych jest jednym 
z wymogów obowiązującej od 
2014 roku Integrowanej Ochro-
ny Roślin. Na pszenicy ozimej 
najczęściej występują septo-
riozy liści, a także mączniak 
prawdziwy i rdza brunatna. 
W latach 2015 i 2017 w wielu 
rejonach kraju w dużym na-
sileniu wystąpiła rdza żółta. 
Choroba ta ma coraz większe 
znaczenie i na odmianach po-
datnych może przyczynić się 
do znacznej obniżki plonu. 

Ważną cechą przy wyborze 
odmiany jest również odpor-
ność na wyleganie. W tej cesze 
najlepiej oceniane są odmiany 
Silenus i Florencia, a także Ko-
meta. Znajomość odporności 
odmian na choroby i wylega-
nie pozwala przyjąć optymalny 
program ochrony, dostoso-
wany również do warunków 
pogodowych w danym roku. 

Przy wyborze odmiany zwraca się uwagę przede 
wszystkim na plenność.

c.d. na str. 10
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c.d. ze str. 9

Mgr inż. Andrzej Najewski
Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka

W ofercie wiele innych doskonałych odmian

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

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Nr 1 plonowania w Polsce*

Dobra zimotrwałość Ciężkie ziarno

Najbardziej mrozoodporna
odmiana na rynku

Odmiana oścista Niskie wymagania glebowe

* doświadczenia COBORU 2017

sprawdź na: www.hr-strzelce.pl

Doskonałe plony na
wszystkich rodzajach gleb

Najczęściej zalecane do
uprawy pszenżyto w Polsce

Gwarancja dobrego
przezimowania

Wysoka odporność na porastanie

Doskonała zimotrwałośćRewelacyjna odporność
na choroby grzybowe

Tabela 1. Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)
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grupa A
1 Apostel 91,7 101,4 3,5 5 6 5 6 5 5 5 4 89 4 47,2 6 5 8 5 8 5
2 Comandor 94,2 104,1 4,5 6 5 6 5 5 5 5 5 95 3 43,1 5 5 9 5 7 7
3 Consus 84,3 95,3 2,0 5 6 4 6 5 5 5 5 91 5 44,6 6 5 8 6 8 6
4 Delawar 89,5 99,4 4,0 6 6 6 6 5 6 6 6 86 6 40,6 5 5 8 6 7 6
5 Euforia 96,1 105,2 5,5 5 6 6 5 4 5 5 5 87 6 44,3 6 6 9 5 8 6
6 Florus 86,4 96,3 3,0 4 5 5 5 5 5 5 5 94 4 42,4 5 5 8 5 6 4
7 Formacja 91,3 101,7 4,5 4 5 5 5 5 5 6 5 100 4 43,5 5 5 9 5 8 6
8 Franz 86,3 97,4 3,0 5 6 5 6 5 5 4 4 91 5 43,5 5 5 9 5 8 5
9 Hondia 88,7 98,9 5,5 5 6 5 6 5 5 5 5 93 6 48,7 5 5 9 6 8 5
10 KWS Dakotana 88,6 99,3 3,0 5 5 5 6 5 5 5 5 86 5 44,7 5 5 5 6 7 6
11 KWS Firebird 89,3 100,7 3,5 5 5 4 6 6 6 5 4 92 5 42,4 5 5 9 5 9 4
12 KWS Malibu 82,8 91,4 2,0 6 6 6 6 5 5 5 6 96 4 43,8 5 5 7 5 8 4
13 KWS Spencer 90,3 101,9 4,5 5 5 5 6 5 5 5 5 87 3 46,8 5 6 9 5 8 3
14 Leandrus 85,0 95,3 3,0 5 5 6 6 5 5 5 5 89 5 41,3 4 5 9 5 6 4
15 Lindbergh 82,7 92,9 2,5 5 6 6 5 5 5 4 4 97 5 45,4 5 5 7 5 7 8
16 Mirek 81,8 91,5 2,0 5 6 4 6 4 6 5 6 88 6 41,2 5 5 7 5 8 7
17 Nordkap 83,9 92,7 2,5 6 6 4 5 5 5 5 5 91 6 46,3 5 5 7 5 8 5
18 Reduta 90,0 98,1 4,5 6 4 5 5 5 4 5 4 91 5 44,0 7 5 9 5 8 5
19 RGT Kilimanjaro 91,9 102,7 4,0 5 5 5 5 5 5 5 5 84 5 45,4 7 5 9 6 8 4
20 RGT Metronom 88,7 98,9 4,5 5 5 4 6 5 6 5 5 90 6 48,2 5 5 9 5 8 7

grupa B
21 Bartosz 89,6 99,8 3,5 6 5 5 5 5 5 5 5 94 5 45,3 4 5 7 4 8 6
22 Belissa 88,0 101,3 5,0 5 5 4 2 5 4 5 5 88 6 45,5 3 5 8 6 6 7
23 Błyskawica 89,6 102,9 4,0 5 3 6 5 4 5 4 4 87 4 46,5 6 5 5 4 7 3
24 Bonanza 91,0 101,5 4,0 6 6 6 4 5 5 5 5 89 5 44,3 4 5 6 4 7 3
25 Dakar 83,5 91,3 2,0 5 6 6 5 5 7 5 6 92 6 45,9 5 5 6 5 7 7
26 Dolores 89,6 99,7 4,0 5 6 6 5 5 5 4 5 83 6 44,5 5 5 7 5 7 3
27 Hybery     F1 95,7 105,9 3,5 6 6 6 6 5 6 6 6 98 5 45,4 5 5 6 4 7 4
28 Janosch 88,7 100,0 3,0 6 3 5 5 5 5 5 5 90 6 46,4 4 5 6 4 6 4
29 Kometa 79,2 88,0 2,0 6 6 6 6 5 5 4 5 87 7 43,5 4 5 7 6 6 8
30 KWS Loft 80,7 91,7 2,0 5 6 6 3 6 5 5 5 88 6 43,8 5 5 9 5 7 4
31 LG Jutta 91,5 100,6 5,5 5 6 5 6 6 6 5 5 86 6 41,1 5 5 6 4 7 6
32 Medalistka 89,1 101,0 5,5 5 3 4 5 5 4 5 5 103 4 48,3 6 5 8 4 8 5
33 Opcja 86,8 94,6 3,0 5 5 6 6 5 5 4 4 85 6 41,7 4 5 6 5 7 8
34 Owacja 92,9 103,4 4,5 6 6 6 4 5 6 5 6 102 3 45,2 6 5 7 4 7 6
35 Plejada 95,6 104,5 5,0 6 6 6 4 5 6 6 6 96 4 45,5 7 5 8 4 7 5
36 Pokusa 89,4 100,1 3,0 5 4 4 6 5 5 5 5 97 4 45,7 4 5 6 5 6 5
37 RGT Bilanz 92,8 104,8 4,5 6 5 4 6 5 5 5 5 88 6 44,6 6 6 9 4 9 3
38 RGT Treffer 92,8 102,5 4,5 5 5 5 6 4 5 5 6 89 4 43,8 5 5 8 4 9 2
39 Rivero 89,0 100,5 3,5 4 6 6 5 5 6 5 4 90 5 42,2 5 5 8 4 8 5
40 Rotax 92,7 103,3 5,0 5 5 5 5 5 5 5 5 89 4 42,6 3 5 7 4 7 4
41 Sfera 90,6 101,8 4,0 5 6 5 5 4 5 5 4 93 4 44,1 5 5 8 4 7 5
42 Silenus 81,0 90,4 2,0 6 6 6 5 5 5 5 5 86 8 47,2 5 5 7 5 7 6
43 SY Orofino 93,5 102,6 4,0 6 6 6 6 5 6 5 5 88 5 46,1 5 5 6 4 8 3
44 Titanus 90,5 101,5 3,0 5 5 4 3 5 5 4 4 88 6 46,2 5 5 6 4 9 4
45 Tobak 87,3 98,7 3,0 5 5 4 6 5 5 5 5 87 4 44,2 5 5 8 5 7 6
46 Tytanika 91,0 102,8 5,0 5 5 4 5 5 5 5 4 89 4 40,5 3 5 7 4 7 5

grupa C
47 Florencia 80,2 90,4 2,0 5 4 6 4 7 6 5 6 85 8 45,4 5 5 6 3 ▪ ▪
48 Frisky 91,3 101,9 3,0 5 5 6 5 5 6 5 5 86 5 42,4 6 5 7 3 ▪ ▪
49 Gimantis 89,7 100,6 3,5 5 6 5 5 5 6 5 5 85 6 44,7 4 5 6 4 ▪ ▪
50 KWS Kiran 89,1 100,1 4,0 5 5 6 6 5 5 5 5 86 5 45,0 5 5 7 3 ▪ ▪
51 Ohio 80,0 89,4 2,0 5 5 6 6 5 6 6 6 93 5 49,1 2 5 7 5 ▪ ▪
52 RGT Kicker 88,1 100,0 3,0 5 4 5 6 5 5 5 5 87 5 40,1 5 5 7 3 ▪ ▪
53 Rockefeller 78,2 89,2 2,0 6 6 5 6 5 6 5 6 87 6 40,5 4 5 8 4 ▪ ▪
54 Sikorka 92,6 103,0 3,0 4 5 4 6 5 5 5 5 88 5 43,2 5 5 8 3 ▪ ▪
55 Viborg 90,2 99,5 2,5 5 6 6 6 5 6 5 5 79 5 42,2 4 5 7 3 ▪ ▪

F1 – odmiana mieszańcowa; plon ziarna: a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom 
agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed 
chorobami i wyleganiem); skala 9o - wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę; „▪” – brak danych
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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

Postęp odmianowy  
– zysk w zasięgu ręki

Do niedawna produkcję ro-
ślinną determinował postęp 
agrotechniczny; dziś jego efek-
tywność zmalała na rzecz po-
stępu odmianowego. Rośnie 
znaczenie hodowców roślin, 
tworzących odmiany lepiej wy-
korzystujące możliwości środo-
wiska i agrotechniki.

Hodowla roślin
Hodowcy dostosowują rośliny 

do potrzeb człowieka i środowi-
ska. Wzmacniają oni lub osłabia-
ją cechy dziedziczne rośliny, by 
otrzymać odmianę o wymaga-
nych cechach, poszukiwanych 
na rynku.

Hodowla nowych odmian jest 
czasochłonna i kosztowna. Prace 
nad odmianą zajmują ok. 10 lat, 
kolejne 2-3 lata to rejestracja od-
miany. Hodowca musi zainwesto-
wać w aparaturę laboratoryjną, 
sprzęt polowy i specjalistyczne 
pomieszczenia. Kosztowny jest 
dostęp do zasobów genetycz-
nych, nowoczesne technologie 
oraz wykwalifikowana załoga.

Wyhodowanie odmiany, reje-
stracja i ochrona prawna kosztują 
kilka mln zł. Największy popyt 
na odmianę trwa tylko ok. 5 lat.

Ochrona własności 
intelektualnej

Własność intelektualną ho-
dowcy w Polsce chroni ustawa 
o ochronie prawnej odmian ro-
ślin i prawo unijne. Przyznają 
one hodowcy wył. prawo do 
wytwarzania lub rozmnażania, 
przygotowania do rozmnażania, 
oferowania do sprzedaży, sprze-
dawania lub innego zbywania, 
eksportu, importu i przecho-
wywania mat. siewnego danej 
odmiany. Osoby trzecie muszą 
w tym celu uzyskać od hodowcy 
licencję i uiścić opłatę.

Wpływy z ochrony wył. pra-
wa to główne źródło docho-
dów hodowcy i zabezpieczenie 
finansowe ciągłości postępu 
biologicznego.

Rolniku, inwestuj 
w hodowlę!

Jak to zrobić? Wystarczy siać 
materiał kwalifikowany. Zyskiem 
rolnika są nasiona wysokiej jako-
ści, a dochodem hodowcy opłaty 
licencyjne od producenta.

Siew mat. ze zbioru odmia-
ny chronionej to też inwestycja 
w hodowlę. Odstępstwo rolne 
pozwala rolnikowi wysiać ze-
brane nasiona bez zgody hodow-
cy, pod warunkiem uiszczenia 
50% opł. licencyjnej w ciągu 
30 dni od siewu.

Co z tego będę miał?
Dzięki postępowi odmia-

nowemu rolnicy w Europie 
w ciągu 15 lat wyprodukowali 
dodatkowe 22 mln t pszenicy 
i 10 mln t ziemniaków (dane: 
HFFA Research). Nowe odmiany 
to wyższa wydajność i jakość, 
dostosowanie do warunków gle-
bowych i klimatu, odporność na 
choroby. Wszystko to przekłada 
się na lepszy wynik ekonomiczny 
gospodarstwa.

Źródło: Agencja Nasienna

Czas nowych odmian
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Kompleksowo rozkłada 
resztki pożniwne 

i przygotowuje glebę do siewu

PRODUKT

POLSKI

Teraz przy zakupie jednorazowym 

minimum 10 szt. x 20 l
Humus Active na resztki pożniwne 

OTRZYMASZ 2 x 20 l 
Humus Active na resztki pożniwne 

GRATIS! Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL” Zbigniew Zubala
ul. B. Chrobrego 19, 74-400 Dębno, tel. 727 600 250

R E K L A M A

Mineralizatory słomy – czy są konieczne?
Dobrze rozdrobniona i wy-

mieszana z glebą słoma jest 
doskonałym, niskonakłado-
wym sposobem na wzbogace-
nie wierzchniej warstwy gleby 
w węgiel organiczny oraz w ma-
kro i mikroelementy.

Przyjmuje się, że z po-
wierzchni 1 ha pola, uzysku-
je się przeciętnie około 5-10 t 
resztek pożniwnych (w zależ-
ności od rośliny uprawnej), 
najczęściej w postaci słomy, 
dzięki której możemy wnieść do 
wierzchniej warstwy gleby, na-
stępujące ilości makroelemen-
tów: 20-60 kg azotu, 5-20 kg 
fosforu,  60-100 kg potasu, 

10-20 kg wapnia, 5-15 kg 
magnezu, 5-12 kg siarki oraz 
niewielkie ilości mikroelemen-
tów, tj. bor, miedź, mangan, 
molibden, cynk i kobalt.

Jednak aby było możliwe 
wzbogacenie gleby w węgiel 
organiczny czy makro i mikro-
elementy, słoma musi przejść 
szereg procesów fizycznych 
i biochemicznych, które są 
udziałem edafonu glebowego. 
Pewien „problem” ze słomą po-
lega na tym, że zawiera ona 
bardzo dużo ligno-celulozy, 
bogatej w węgiel organiczny. 
Stosunek zawartości węgla do 
azotu (C:N) w słomie waha się 

w granicach 40-100:1 (w za-
leżności od rodzaju słomy) 
i niestety nie jest to optymal-
na proporcja. Dla porównania, 
stosunek C:N dla próchnicy 
glebowej wynosi 10:1, a dla 
obornika około 30:1. Słoma 
jest więc dobrym źródłem 
węgla dla mikroorganizmów 
glebowych, ale stosunkowo 
słabym źródłem azotu. Dlate-
go przy braku odpowiedniej 
ilości azotu w glebie docho-
dzi do jego całego wiązania 
przez mikroorganizmy glebo-
we, które wskutek bardzo dużej 
dostępności węgla, niezwykle 
intensywnie się namnażają, co 

w konsekwencji zmniejsza, już 
i tak niewielką, dostępną ilość 
tego makroskładnika. Kolejny 
bardzo istotny aspekt dotyczący 
słomy, a mianowicie jej szybka 
i całkowita dekompozycja oraz 
mineralizacja, uzależniona jest 
od następujących warunków: 
wilgotności gleby, która powin-
na wynosić około 60-70%, od-
czynu gleby, który powinien 
zawierać się w przedziale pH 
6-7 oraz temperatury gleby, 
która najlepiej jak zawiera 
się w zakresie 15-200C. Jeżeli 
zostaną spełnione wszystkie 
wyżej wymienione warunki, 
to dekompozycja a następnie 

mineralizacja słomy zachodzi 
w ciągu 140-180 dni. Niestety 
spełnienie wszystkich wyżej 
wymienionych warunków 
jest w praktyce bardzo rzad-
kie. Dlatego większość plan-
tatorów stara się wspomagać 
naturalne procesy prowadzące 
do rozkładu i mineralizacji sło-
my. Najprostszym sposobem 
jest dostarczenie odpowiedniej 
ilości azotu do wierzchniej war-
stwy gleby. Przyjmuje się, że 
na 1 t przyoranej słomy należy 
zastosować od 5 kg do 10 kg 
azotu. Dokładna dawka uza-
leżniona jest od warunków gle-
bowych oraz od rodzaju słomy. 

Na glebach lekkich o niskiej 
zasobności w azot lub cięższych 
i wilgotnych, ale o stosunkowo 
słabej szybkości mineralizacji 

Żniwa to czas zbioru ale również okres racjonalnego wykorzystania słomy.

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Belissa zdobywa serca i pola

Jak sobie radzi na polach? 
Rozmawiamy z Adamem 
Skowrońskim z Hodowli 
Roślin Smolice.

Odmiana zarejestrowana 
została w 2014 roku, ale już 
jest szeroko dostępna w ofer-
cie firm nasiennych na tere-
nie całego kraju. Jeśli chodzi 
o cele hodowlane, które bra-
liśmy pod uwagę, były to po 
prostu kryteria, przez pryzmat 
których rolnicy oceniają od-
miany. W odniesieniu do zbóż 
ozimych każdy farmer kieru-
je się zimotrwałością i plo-
nowaniem. Doświadczenia 

z wymarzaniem pszenic poka-
zały, że ten parametr jest coraz 
ważniejszy. Dawniej rolnicy 
kierowali się głównie plono-
waniem, a w drugiej kolejności 
zimotrwałością. Obecnie, po 
wymarznięciach w ostatnich 
latach, są to kryteria rów-
noważne, a niejednokrotnie 
zimotrwałość wysuwa się na 
pierwszy plan. Po wymarznię-
ciach w 2016 roku COBORU 
podniosło Belissie ocenę zi-
motrwałości z 4,5 na 5.

A kryterium plonowania?
Począwszy od doświadczeń 

rejestrowych, które odbywały 

się w latach 2012 i 2013, odmia-
na plonowała w agrotechnice 
a1 na poziomie 104% wzorca, 
a w a2 – 109% wzorca. Mam 
tu na myśli średnie plonowanie 
za oba sezony. Warto dodać, 
że 2012 był tym rokiem, kiedy 
zima wyjątkowo zdewastowała 
plantacje, a Belissa w owym 
czasie sobie poradziła, dzięki 
czemu przeszła do kolejnego 
etapu badań.

Tolerancja odmiany na za-
kwaszenie gleby nie powinna 
zwalniać nas od starań o do-
bre pH. Jakie są granice tej 
tolerancji.?

Odmiana ma dobrą tole-
rancję na zakwaszenie gle-
by, jednak zaleca się, aby pH 
było uregulowane na poziomie 
optymalnym dla uprawy psze-
nicy. Zostało sprawdzone przez 
COBORU, że obniżenie pH 
nie przynosi katastrofalnych 
skutków, takich jakie byłyby 
w przypadku uprawy innych 
odmian. Mimo złego pH od-
miana plonowała dobrze. Nie 
może to nas jednak zwalniać 
z wapnowania.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Belissa to relatywnie nowa odmiana pszenicy ozimej.

c.d. art. na str. 14
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słomy, należy zastosować około 
10 kg, natomiast na glebach 
o dobrej strukturze i bogatych 
w próchnicę, dawkę można 
obniżyć do 5 kg azotu na 1 t 
przyoranej słomy.

Jednak coraz częściej świado-
mi proekologicznie, plantatorzy 
zamiast mineralnego nawozu 
azotowego, wybierają preparaty 
zawierające w swoim składzie 
azot organiczny oraz inne pier-
wiastki i związki chemiczne, 
które znacznie przyspieszają 
i wspomagają proces dekom-
pozycji i mineralizacji słomy.

Mineralizatory to środki za-
wierające w swoim składzie, np. 
kwasy humusowe, aminokwasy, 
białko, makro i mikroelementy, 
witaminy czy odpowiednio do-
brana florę mikroorganizmów, 
które inicjują i przyspieszają 
procesy rozkładu mineralizacji 
resztek pożniwnych, np. sło-
my. Zastosowane na ścierń, 
słomę czy inne resztki roślin-
ne, stymulują rozwój poży-
tecznych mikroorganizmów 

glebowych (głównie bakterii, 
grzybów i promieniowców), 
które są odpowiedzialne za 
rozkład i mineralizację mate-
rii organicznej (ligno-celulozy). 
Dzięki odpowiedniej zawartość, 
np. miedzi, cynku i manganu, 
pożyteczne mikroorganizmy 
glebowe, szybciej i dokładniej 
rozkładają ligninę, natomiast 
dzięki odpowiedniej zawarto-
ści, np. żelaza oraz molibdenu, 
następuje szybszy rozkład ce-
lulozy i hemicelulozy.

Wzbogacona w ten sposób 
wierzchnia warstwa gleby, sty-
muluje wzrost i rozwój syste-
mu korzeniowego kolejnych 
roślin uprawnych i umożli-
wia im swobodne wykorzysta-
nie składników mineralnych 
z form, które wcześniej były 
niedostępne. Ponadto nastę-
puje wyraźne poprawienie 
właściwości fizycznych i che-
micznych gleby, a zwiększenie 
aktywności mikrobiologicznej 
gleby prowadzi do poprawy ak-
tywności przemian substancji 
organicznej gleby.

Czy tzw. mineralizatory 
słomy to przyszłość integro-
wanej produkcji roślinnej? 
Wydaje się, że tak, gdyż prak-
tyczne wykorzystanie różnych 
preparatów wspomagających 
szybką dekompozycję i mine-
ralizacje słomy, ścierni czy 
innych roślinnych resztek 
pożniwnych, wskazuje na 
fakt, że tego typu produk-
ty są już nie tylko rzeczy-
wistością ale w niedalekiej 
przyszłości będą stanowiły 
podstawę współczesnego 
proekologicznego rolnictwa, 
przyjaznego agrofitocenozie. 
Zdaniem znawców tematu 
w ciągu najbliższej dekady, 
produkty te staną się coraz 
to istotniejszym elementem 
proekologicznych środków, 
wykorzystywanych w pro-
dukcji roślinnej. Pocieszający 
jest również fakt, że środki te 
będą stanowiły istotne źródło 
nie tylko w rolnictwie ekolo-
gicznym ale również, a może 
przede wszystkim w integro-
wanej produkcji roślinnej.

c.d. art. ze str. 13
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Gleba musi być aktywna

Trzy lata temu zakończył się 
innowacyjny i nagradzany wie-
loma wyróżnieniami projekt 
badawczy pt.: „Nowa generacja 
biopreparatów poprawiających 
właściwości gleby na bazie ak-
tywnych mikroorganizmów”. 
Inicjatywa ta realizowana była 
w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodar-
ka i zakończyła się pełnym 
sukcesem.

W jej efekcie powstał chro-
niony międzynarodowym 
zgłoszeniem patentowym bio-
preparat oparty o wyizolowa-
ne ze środowiska naturalnego 
funkcjonalne mikroorganizmy, 
które pozwalają efektywnie 
wykorzystać cenne składniki 
pokarmowe zawarte w zalega-
jących po zbiorach resztkach 
pożniwnych. W ramach prac 
projektowych prowadzonych 

z naukowcami z Katedry Bio-
technologii i Mikrobiologii 
Żywności Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu wyizo-
lowano ponad 214 szczepów 
bakterii o aktywności celulo-
litycznej z różnych miejsc śro-
dowiska naturalnego. Wybrane 
szczepy bakterii zostały grun-
townie przebadane, zarówno 
w warunkach laboratoryjnych, 
jak i polowych. Zaawansowa-
ne prace interdyscyplinarnego 
zespołu naukowców, biologów 
i technologów pozwoliły na 
kompleksowe opracowanie no-
wej technologii produkcji bio-
preparatu mikrobiologicznego, 
którego celem jest zwiększenie 
zawartości próchnicy oraz puli 
dostępnych składników pokar-
mowych w glebie.

Wyniki badań wykonanych 
w niezależnych instytutach ba-
dawczych, takich jak Instytut 
Ogrodnictwa w Skierniewicach, 
Instytut Ochrony Roślin w Po-
znaniu, czy Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
w Puławach potwierdzają, że 
warto stosować tego typu bio-
preparaty, nie tylko w celu przy-
spieszenia dekompozycji resztek 
pożniwnych, ale przede wszyst-
kim, aby poprawiać właściwości 
gleby i zwiększać jakość i ilość 
plonów roślin. Zanim produkt 
trafił na półki sklepowe urucho-
miony został program pilotażo-
wy, w którym rolnicy mogli się 
przekonać o jego skuteczności 
we własnych gospodarstwach. 
Po sukcesie tego przedsięwzięcia 
produkt został wprowadzony 
do sprzedaży i jest dostępny 
w krajowej ofercie. Po sukcesie 
rynkowym produktu i zbudo-
waniu bardzo dużego zaufania 
do produktu w Polsce, preparat 
obecnie przechodzi procedury 
rejestracyjne i wkrótce trafi do 
sprzedaży za granicą.

Ten innowacyjny bioprepa-
rat zawiera wyselekcjonowane 
szczepy bakterii Bacillus subtilis 
i Bacillus licheniformis wyspe-
cjalizowane w szybkiej i efek-
tywnej dekompozycji resztek 
pożniwnych nawet w bardzo 
niskiej temperaturze. Bak-
terie produkują mieszaninę 
specyficznych enzymów oraz 
związków organicznych, które 
są odpowiedzialne m.in. za re-
akcję rozkładu celulozy do pro-
stych związków odżywczych dla 
roślin. Nieoczekiwanie okazało 
się w trakcie prowadzenia badań 
nad izolatami, iż posiadają one 
dodatkową funkcjonalność udo-
stępniania uwstecznionego fos-
foru, co wzmacnia ich potencjał 
w promowaniu wzrostu roślin. 

Bakterie zawarte w bioprepara-
cie biorą czynny udział w proce-
sie tworzenia próchnicy, dzięki 
czemu poprawia się struktura 
gleby, zwiększa pojemność wod-
na, wzrasta aktywność biolo-
giczna. Stymuluje on wzrost 
i rozwój systemu korzeniowego, 
zwiększa biodostępność skład-
ników odżywczych dla roślin 
oraz zwiększa plonowanie ro-
ślin, co zostało udowodnione 
przeprowadzonymi badania-
mi naukowymi. Unikatowa 
kompozycja bakterii Bacillus 
subtilis szczep B00105 oraz 
Bacillus licheniformis szczep 
B00106 (o koncentracji 500 mi-
lionów komórek na 1 mililitr) 
jest innowacją na rynku. Pro-
dukt został dodatkowo wzbo-
gacony w związki indukujące 
u bakterii efektywną syntezę 
enzymów wspomagających de-
kompozycję resztek pożniwnych 
i stymulujących rozwój roślin.

Przyspieszony przez biopre-
parat proces rozkładu resztek 
pożniwnych, oprócz korzyst-
nych efektów stymulujących 
plonowanie roślin, w znacznym 
stopniu redukuje możliwości 
przezimowania groźnych pa-
togenów atakujących rośli-
ny uprawne. Między innymi 
grzyby wywołujące fuzario-
zy mają znacznie utrudnio-
ne przetrwanie zimy z uwagi 
na ograniczoną dostępność 
martwych tkanek roślinnych. 
Fuzariozy są przyczyną dys-
kwalifikacji znacznego pro-
centu zbiorów ze względu na  
obecność w plonach myko-
toksyn o silnym działaniu 
kancerogennym. Chemiczne 
zwalczanie fuzarioz jest bardzo 
trudne i nigdy nie gwarantuje 
wysokiej skuteczności, a po-
nadto przyczynia się do aku-
mulacji pozostałości środków 
ochrony roślin w roślinach, 
glebie i wodzie.

Bactim Słoma to mikrobio-
logiczny użyźniacz glebowy. 
Dzięki aktywnemu wspoma-
ganiu procesu rozkładu resztek 
pożniwnych generuje substan-
cje, z których w konsekwen-
cji przemian biochemicznych 
tworzy się próchnica. To naj-
ważniejsza korzyść ze stoso-
wania biopreparatu. Jego 
zastosowanie powoduje wzrost 
zawartości składników pokar-
mowych w glebie, łatwiejszą 
i szybszą uprawę roli, lepsze 
wchody, rozwój i zdrowotność 
roślin.

Anna Rogowska  
na podstawie opracowania 
„Wzmacniamy biologiczną 
aktywność gleby” R. Wilk

Po żniwach wzmocnij biologiczną aktywność gleby
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Jak zarządzać odczynem gleb 
w produkcji roślinnej?

Odczyn gleby jest podsta-
wowym a zarazem najłatwiej 
mierzalnym wskaźnikiem 
żyzności, który korzystnie 
wpływa na szereg właściwo-
ści produkcyjnych gleby takich 
jak przyswajalność składni-
ków pokarmowych, życie 
biologiczne czy właściwości 
fizyczne – które to w konse-
kwencji przekładają się na 
wielkość uzyskanego plonu 
roślin uprawnych.

Zakwaszanie gleby jest skut-
kiem naturalnych procesów 
prowadzących do nadmiernej 
akumulacji kationów wodo-
ru (H+). Zjawisko to objawia 
się dopiero w momencie, gdy 
gleba nie jest w stanie we wła-
snym zakresie neutralizować 
nadmiaru kationów wodoru, 
co w konsekwencji prowadzi 
do spadku odczynu. Źródła 
tego kationu w glebie są róż-
ne, w uproszczeniu możemy 
podzielić je na naturalne (tj. 
mineralizacja materii organicz-
nej gleby, oddychanie korzeni 
roślin, wymywanie kationów), 
niezależne od człowieka oraz 
te powstające w wyniku jego 
działalności: kwaśne deszcze 
i stosowanie nawozów o wła-
ściwościach zakwaszających 
- głównie azotowych. O ile 
na źródła naturalne i emisję 
kwasotwórczych zanieczysz-
czeń nie mamy wpływu, to 
już na dobór nawozów azoto-
wych jak najbardziej tak. Sto-
sowanie nawozów azotowych 
powoduje zakwaszenie gleby 
w stopniu tym większym im 
dawki azotu (N) są wyższe i im 
wyższy jest udział formy amo-
nowej (NH4+) w nawozach. 
Wszystkie nawozy azotowe, 
z wyjątkiem saletrzaków oraz 
rzadko stosowanych: saletry 
wapniowej Ca(NO3)2 i so-
dowej NaNO3 lekko alkali-
zujących glebę, zakwaszają 

środowisko. Azot w postaci 
mocznika CO(NH2)2 w wyni-
ku urolizy również przechodzi 
w formę amonową, powodu-
je zakwaszenie roztworu gle-
bowego, zarówno w wyniku 
nitryfikacji, jak i pobierania 
kationu NH4+ przez system 
korzeniowy roślin. Pobieraniu 
kationu NH4 + towarzyszy za-
zwyczaj równoważne wydzie-
lanie prze korzenie protonu 
H+. Szacuje się, że 1 kg azotu 
amonowego z nawozu mine-
ralnego wywołuje zakwaszenie 
równoważne ok 2 kg CaO. Tak 
więc, jeżeli mamy taką możli-
wość, powinniśmy wybierać 
nawozy azotowe o mniejszej 
sile zakwaszającej. W tabeli 
1. przedstawiono równoważ-
niki kwasowe i zasadowe wy-
branych nawozów azotowych.

Podstawą zarządzania 
odczynem gleby jest ocena 
jego stanu, którą powinni-
śmy prowadzić regularnie 
przynajmniej raz na 4 lata. 
Taką analizę najlepiej zle-
cić wyspecjalizowanemu la-
boratorium, które zajmuje 
się agrochemiczną obsługą 
rolnictwa oraz posiada od-
powiednie doświadczenie 
i akredytację w badanym za-
kresie. Wybór sprawdzonego 
laboratorium to tylko część 
sukcesu. Ogromne znaczenie 
ma reprezentatywny pobór 
próbki glebowej z badanego 
obszaru. Większość specjali-
stów podkreśla, że w 95% za 
ustalenie odpowiedniej dawki 
CaO odpowiada właśnie repre-
zentatywność próbki glebowej. 
Z jednej strony wydaje się to 
dość łatwe, pobieramy około 
25-40 próbek pierwotnych 
z warstwy ornej z obszaru 
jednorodnego (rodzaj gleby, 
użytkowanie, ukształtowa-
nie terenu) o powierzchni nie 
większej niż 4 ha, uśredniamy 

i powstaje próbka reprezenta-
tywna. Z drugiej strony pola 
uprawne charakteryzują się 
dużą zmiennością glebową, 
co może wpłynąć na końco-
wy wynik wartości pHKCl  
a w konsekwencji na wiel-
kość zalecanej dawki CaO. 
W związku z tym, jeżeli zna-
my pole i możemy wydzielić 
obszary różniące się między 
sobą, warto je przeanalizować 
oddzielnie oraz w miarę moż-
liwości zaaplikować zmienną 
dawkę. Próbki glebowe na polu 
możemy pobierać losowo, po 
przekątnej, zygzakiem w po-
przek czy wzdłuż pola. Nigdy 
nie należy pobierać próbek gle-
bowych przy drogach, rowach, 
na skraju pola czy w miejscach 
składowania słomy, kompo-
stów czy innych podobnych 
produktów.

Odczyn gleby powinno się 
regulować w okresie pożniw-
nym po sprzęcie zbóż. Wtedy 
to mamy możliwość wymiesza-
nia wapna z większą warstwą 
profilu glebowego i szybciej 
uzyskać pożądany efekt. Dawki 
wapna, w zależności od zakwa-
szenia, wynoszą na glebach:
• bardzo lekkich  

od 1,0-3,0 t CaO/ha
• lekkich  

od 1,0 do 3,5 t CaO/ha
• średnich  

od 1,0 do 4,5 t CaO/ha
• ciężkich  

od 1,0 do 6,0 t CaO/ha
W przypadku bardzo 

kwaśnego odczynu gleby 

Zakwaszanie gleby jest skutkiem naturalnych 
procesów prowadzących do nadmiernej akumulacji 
kationów wodoru (H+).

Dr Piotr Ochal 
IUNG – PIB Puławy

Tabela 1. Równoważniki kwasowe i zasadowe wybranych nawozów azotowych (Filipek 
i in. 2015)

Nazwa nawozu
Równoważnik  (kg CaCO3)

kwasowy zasadowy

Siarczan amonu 110 -

Mocznik 82 -

Saletra amonowa 30 -

Saletra wapniowa - 21

Saletra sodowa - 28

c.d. art. na str. 16
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Strategie herbicydowe w rzepaku ozimym

Na rynku można znaleźć 
rozwiązania, które rolnik jest 
w stanie dostosować do po-
trzeb własnego pola, warun-
ków i występujących zagrożeń, 
ale wymaga to uważnej obser-
wacji plantacji, znajomości fi-
zjologii roślin uprawnych oraz 
zagrażających im gatunków. 
Aby ułatwić eliminację chwa-
stów i zapewnić długofalową, 
zindywidualizowaną ochro-
nę, firma INNVIGO stworzy-
ła pełną ofertą herbicydów 
do stosowania w rzepaku 
i rekomenduje sprawdzone 
kombinacje, pozwalające na 
zbudowanie skutecznej stra-
tegii herbicydowej.

Warto z wyprzedzeniem 
opracować strategię stosowania 

zabiegów herbicydowych 
w rzepaku ozimym na sezon 
2018-19.Dlatego INNVIGO 
wprowadza na rynek korzystne 
cenowo pakiety Zorro 300 SL 
i spółka – zestawy herbicydowe 
do rzepaku, w skład których 
wchodzą preparaty dobrane 
tak, by tworzyły optymalne 
kombinacje, gwarantujące wy-
soką skuteczność stosowanych 
zabiegów. Ich działanie zostało 
potwierdzone podczas licznych 
badań i doświadczeń.

Jedną z serii doświadczeń 
polowych z zastosowaniem 
preparatów wchodzących 
w skład oferty Zorro 300 SL 
i spółka koordynował Andrzej 
Brachaczek, Dyrektor ds. ba-
dań i rozwoju w INNVIGO, 

który omówił niektóre z te-
stowanych kombinacji prepa-
ratów oraz praktyczną stronę 
rekomendowanych rozwiązań.

Standardowe zabiegi 
przedwschodowe

W tej części doświadczenia 
zostały zastosowane wyłącznie 
rozwiązania przedwschodowe 
i nie był wykonywany żaden 
zabieg korygujący. – Miesza-
nina zbiornikowa: Baristo 
500 SC, Metax 500 SC i Efec-
tor 360 CS (czyli napropamid, 
metazachlor i chlomazon) 
została zastosowana w wie-
lu wariantach, jeżeli chodzi 
o dawki i proporcje. Dlatego 
jesteśmy pewni, że to, co po-
lecamy naszym klientom, jest 
dopracowane pod względem 

dawek i dopasowane pod 
względem potrzeb kontroli 
poszczególnych gatunków 
chwastów – mówi Andrzej 
Brachaczek. – Dobierając od-
powiednie proporcje składni-
ków Baristo 500 SC, Metax 
500 SC i Efector 360 CS do 
mieszaniny przedwschodowej, 
jesteśmy w stanie skutecznie 
kontrolować bardzo trudne 
do ograniczenia chwasty, np., 
bodziszka drobnego, bodzisz-
ka porozcinanego, tasznik po-
spolity, tobołki polne, stulichę 
psią, stulisza lekarskiego i inne 
chwasty kapustowate, które są 
trudne do opanowania w za-
biegach powschodowych. 

Z przeprowadzonych ob-
serwacji wynika, że poletko 
traktowane przed wschodami 
rzepaku mieszaniną Baristo 
500 SC z Metaxem 500 SC 
i Efectorem  360 CS było wolne 
od chwastów. Żeby potwier-
dzić skuteczność zabiegu, 
należy upewnić się, jak wy-
gląda sytuacja pod warstwą 
łuszczyn, w okolicach łodyg 
i gleby. Chwasty, w tym mak 
polny, zostały wyeliminowane, 
a nieliczne okazy fiołka polne-
go (1-2 sztuki na m.kw.) były 
w stadium rozetki.

Większość kombinacji 
aplikowanych na poletkach 
doświadczalnych okazała się 
prawidłowo dobrana – tylko 
w nielicznych przypadkach na 
polu pozostały pojedyncze sztu-
ki maku polnego. Tego typu 
testy pozwalają na dobór i reko-
mendowanie najlepszych pro-
porcji poszczególnych środków, 
dopasowanych do środowiska, 
lokalnych warunków, jak rów-
nież do populacji chwastów (ich 
gatunków i liczby sztuk wystę-
pujących na m.kw.).

Dla porównania – na polet-
ku kontrolnym, gdzie nie były 
stosowane zabiegi przedwscho-
dowe, odnotowano stanowi-
sko maku polnego (kilkanaście 
sztuk na m.kw.) i inne chwasty 
widoczne nad łanem rzepa-
ku. Po odkryciu łanu widać 
było mnóstwo chwastów tzw. 
podszywkowych, m.in. fiołka 
polnego o wysokości nawet 
do 70 cm, a także komosę 

białą. – Niektóre z gatun-
ków chwastów bardzo trud-
no kontrolować w zabiegach 
powschodowych – przestrzega 
ekspert – dlatego tak ważne 
jest dopracowanie propor-
cji składników rozwiązania 
przedwschodowego, czyli wy-
konywanego do trzech dni po 
siewie, aby uzyskać optymalny 
efekt. Awaryjnie zawsze moż-
na zrobić korektę w stosunku 
do chwastów, które później 
wystąpią.

Zabiegi powschodowe
Może się zdarzyć, że wy-

stąpią przyczyny, które unie-
możliwią wykonanie zabiegów 
przedwschodowych – np. nie-
korzystne warunki meteorolo-
giczne – lub zostanie przyjęte 
takie podejście do ochrony. 
Istnieje opcja wykonania 
zabiegów powschodowych, 
w większości przypadków 
skutecznych. Właśnie na ta-
kim polu, bardzo silnie obcią-
żonym maruna nadmorską, 
chabrem bławatkiem, makiem 
polnym oraz przytulią czep-
ną, zostało przeprowadzone 
doświadczenie z zabiegiem 
całkowicie powschodowym, 
zawierającym mieszaninę 
zbiornikową metazachloru, 
chlopyralidu i pikloramu, czy-
li preparatów Metax 500 SC, 
Major 300 SL i Zorro 300 SL.

– Trójskładnikowa mieszani-
na zbiornikowa skontrolowa-
ła wszystkie chwasty. Zabieg 
skutecznie ograniczył przytulię 
czepną, chabra bławatka, prze-
taczniki, mak polny. Została 
niewielka ilość fiołka polnego, 
który stanowi zachwaszczenie 
wtórne, jakie wystąpiło tutaj 
prawdopodobnie dopiero przed 
miesiącem w związku z opa-
dami – omawia doświadczenie 
Andrzej Brachaczek. – Skutecz-
ność mieszaniny zbiorniko-
wej produktów Metax 500 SC, 
Zorro 300 SL i Major 300 SL 
jest bardzo wysoka. Istotny jest 
dobór proporcji tych skład-
ników. W sprawie dawek 
preparatów i optymalnych 
terminów aplikacji bardzo pro-
simy o konsultację z naszymi 
doradcami i przedstawicielami 
handlowymi dystrybutorów.

Obiekty kontrolne, w ogóle 
nietraktowane herbicydami, 
pokazały, że przytulia czepna 
fizycznie „wchodzi” na łan, 
kładzie się na nim, a rzepa-
ku wręcz nie widać, chaber 
przerasta rzepak, maruna 
nadmorska jest o 20-30 cm 
wyższa niż uprawa właściwa, 
czyli występuje całkowita do-
minacja chwastów. Chabry 
i maruna kwitną przez bar-
dzo długi okres, co stanowi 
również utrudnienie podczas 
wykonywania zabiegów in-
sektycydowych na łuszczyny 
rzepaku.

Zorro i spółka 
Zestawy spod znaku Zorro, 

czyli wprowadzone w tym roku 
przez INNVIGO pakiety her-
bicydów do rzepaku ozimego, 
to skuteczny sposób na elimi-
nację chwastów i zmniejszenie 
kosztów przeprowadzanych 
zabiegów. Oferowana przez 
INNVIGO pełna technologia 
herbicydowa w rzepaku obej-
muje szeroką gamę produktów 
do stosowania jesienią, która 
pozwala na optymalne dopa-
sowanie programu ochrony 
do potrzeb i warunków wy-
stępujących na polu, a także 
daje swobodę wyboru ter-
minu zwalczania chwastów. 
Producenci rolni mają do dys-
pozycji pakiety skutecznych 
programów herbicydowych, 
a oszczędność z ich stosowania 
wynosi 10-20 zł/ha. Pierwsze 
jesienne zabiegi herbicydowe 
w rzepaku można zrealizować, 
stosując:

Zestaw przedwschodowy 
– potrójny film herbicydowy 
działający na różnych po-
ziomach profilu glebowego: 
Metax/Mezotop 500 SC (me-
tazachlor), Efector/Boa 360 CS 
(chlomazon), Baristo 500 SC 
(napropamid).

Program powschodowy – 
trzy substancje o działaniu 
doglebowym i nalistnym: 
Metax/Mezotop 500 SC 
(metazachlor), Major 300 SL 
(chlopyralid), Zorro 300 SL 
(pikloram).

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Zwalczanie chwastów to coroczne wyzwanie dla rolników.

wyliczoną dawkę CaO dla 
nawozów szybkodziałających 
(wapna tlenkowego) zaleca się 
obniżyć o 1/3 dawki pierwot-
nie wyliczonej.

Kolejnym istotnym elementem 
jaki należy uwzględnić jest ro-
dzaj rośliny uprawnej i jej wraż-
liwość na zakwaszenie. Do grupy 
roślin wrażliwych należą m.in. 

jęczmień jary, burak cukrowy, 
rzepak, lucerna. Jeżeli planujemy 
ich uprawę to zabieg wapnowania 
powinien zostać wykonany pod 
przedplon tych roślin. 

Dawka wapna uzależniona jest 
od kategorii agronomicznej i jej 
aktualnej wartości pH. Dlatego 
też stosowanie wapnowania na 
glebach o optymalnym odczynie 

dla nich jest zabiegiem zbędnym. 
Właściwy odczyn dla gleb bardzo 
lekkich wynosi 5,1-5,6, lekkich 
5,6-6,1, średnich 6,1-6,6, cięż-
kich 6,6,-7,1. Spadek wartości pH 

poniżej optymalnego zakresu dla 
danej kategorii agronomicznej 
jest sygnałem do podjęcia de-
cyzji o wapnowaniu.

c.d. art. ze str. 15
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l Zgnilizna 
twardzikowa 

Zgnilizna twardzikowa, przez 
plantatorów nazywana białą ple-
śnią, jest jedną z chorób, które 
w ostatnich kilkunastu latach 
coraz wyraźniej zagrażają planta-
cjom roślin uprawnych. Sprawcą 
choroby jest polifagiczny grzyb 
Sclerotinia sclerotiorum, który 
poraża zarówno typowe rośliny 
polowe (tj. rzepak ozimy i jary, 
ziemniaki, tytoń, słonecznik, 
soję) jak i rośliny warzywne (np. 
kapustę, kalafior, brokuł, mar-
chew, pietruszkę, seler, sałatę, 
pomidor, paprykę, fasolę).

Drogi infekcji
Za infekcję pierwotną od-

powiedzialne są przetrwalniki 
w postaci sklerocji, które mogą 
zalegać w glebie od 8 do nawet 
15 lat!!!. Patogen może rozwijać 
się na jeden z dwóch sposobów: 
pierwszy z nich to sklerocjum 
kiełkuje w strzępkę grzybni, 
która zaczyna porażać korze-
nie i dolne fragmenty roślin 
(najczęściej jesienią w rzepaku 
ozimym) a drugi z nich to sklero-
cjum wytwarza apotecjum czyli 
owocnik, który wyrasta ponad 
powierzchnię gleby w którym 
to apotecjum tworzą się wia-
tropylne zarodniki (askospory), 
które powodują infekcje zarów-
no w niższych jak i wyższych 
partiach roślin uprawnych (naj-
częściej na wiosnę w rzepaku 
ozimym jak i jarym).

Objawy porażenia
Na liściach i łodygach, porażo-

nych przez zgniliznę twardziko-
wą roślin uprawnych, pojawiają 
się brunatne plamy. Na chorych 
łodygach, zarówno na zewnątrz 
jak i wewnątrz nich, rozwija się 
biała, intensywna grzybnia, 
w której powstają najpierw szare, 
a później czarne „podłużne gu-
ziczki” zwane sklerocjami. Spaso-
żytowane rośliny przedwcześnie 
więdną, zasychają a w konse-
kwencji zamierają. Przy późnym 
wystąpieniu choroby na pędzie 
głównym w górnych partiach ro-
śliny widoczne są przebarwienia 
obejmujące całą łodygę. Pędy 
i łuszczyny powyżej miejsca po-
rażenia, żółkną i przedwcześnie 
dojrzewają, przez co nasiona 
są zazwyczaj drobne lub słabo 
wykształcone. Choroba ta jest 
zdecydowanie bardziej groźna 
dla rzepaku będącego w fazie 

kwitnienia (BBCH 60-69), kie-
dy temperatura nie przekracza 
250C, a wilgotność powietrza 
jest bardzo duża.

Kiedy i czym 
zwalczać?

Zgnilizna twardzikowa, ze 
względu na fakt, że jest chorobą 
odglebową, czyni ją niestety 
wyjątkowo trudną do zwalcza-
nia. Ekonomiczny próg szkodli-
wości dla sprawcy tej choroby, 
jest bardzo niski, gdyż wynosi 
zaledwie 1-2 sklerocja na po-
wierzchnię 1 m2.

Najlepszym momentem do 
zastosowania odpowiednich 
środków jest okres jesienny, 
tuż przed siewem (na 2-3 dni) 
rzepaku ozimego (preparaty 
biologiczne) oraz okres wiosen-
nym, w momencie osiągnięcia 
przez rzepak, fazy wzrostu pędy 
głównego, po fazę zielonego 
pąka oraz pełni kwitnienia, 
a kończąc na fazie tworzenia 
łuszczyn (syntetyczne środki 
chemiczne). 

Jednym z bardziej obiecu-
jących rozwiązań w ochronie 
rzepaku (i nie tylko) przed 
zgnilizną twardzikową jest za-
stosowanie preparatów zawiera-
jących w swoim składzie żywy 
czynnik biologiczny, działający 
antagonistycznie do Sclerotinia 
sclerotiorum, który stosowany 
jest doglebowo w okresie jesie-
ni, tuż przed wysiewem rośliny 
uprawnej. Za przykład mogą 
posłużyć być dwa środki biolo-
giczne, tj. Öko-Ni WP (0,5-2 kg) 
i Contans WG (4 kg/ha), któ-
re w swoim składzie zawierają 
grzybnię Coniothyrium mini-
tans, która jest nadpasożytem 
sklerocjów oraz grzybni pato-
gena, powodującego zgniliznę 
twardzikową.

Natomiast w okresie wio-
sennym, plantatorzy mają do 
dyspozycji jedynie syntetyczne 
środki chemiczne (fungicydy), 
które mogą stosować już od fazy 
wzrostu pędy głównego aż do 
fazy tworzenia łuszczyn przez 
rzepak.

Przykładowe substancje 
czynne fungicydów zalecane 
do stosowania w rzepaku: 

Najwcześniej bo już w fazie 
BBCH 30-55, można zastosować 
tebukonazol (Horizon 250 EW – 
1 l/ha). Następnie w fazie BBCH 
55(57)-69, kolejne cztery s.cz., 

tj. tiofanat metylowy + tetra-
konazol (Matador 303 SE, Mo-
derator 303 SE, Yamato 303 SE 
– 1,75 l/ha) oraz fluopyram + 
protiokonazol (Propulse 250 SE 
– 1 l/ha).

W kolejnych fazach, czyli 
BBCH 60-65/69, można zasto-
sować takie s.cz., jak: pikok-
systrobina (Galileo 250 SC, Pixel 
250 SC – 0,8-1 l/ha), tebuko-
nazol (Bounty 430 SC, Syrius 
250 EW, Darcos 250 EW – 0,75 l/
ha), prochloraz (Atak 450 EC, 
Mondatak 450 EC – 1-1,5 l/
ha), azoksystrobina (Amistar 
250 SC, Demeter 250 SC, Mi-
rador 250 SC, Tazer 250 SC – 
1 l/ha), difenokonazol (Difcor 
250 EC, Difo 250 EC – 0,5 l/ha), 
flutriafol (Impact 125 SC – 1 l/
ha), tiofanat metylowy (Topsin 
M 500 SC – 1,4 l/ha).

Natomiast najpóźniej, bo 
w fazie BBCH 65-73, można 
aplikować s.cz. o nazwie: ipro-
dion, która znajduje się w pre-
paracie Grisu 500 SC (1,5 l/ha).

Plantatorzy powinni zdawać 
sobie sprawę z faktu, że skutecz-
ność działania syntetycznych 
fungicydów w ograniczaniu zgni-
lizny twardzikowej jest bardzo 
różna i uzależniona jest najczę-
ściej od bardzo wielu czynników. 
Ponadto syntetyczne fungicydy 
są stosowane zazwyczaj w okresie 
pojawienia się pierwszych ob-
jawów choroby, niestety jest to 
w tym momencie działanie je-
dynie interwencyjne, które co 
prawda ogranicza porażenie na 
roślinie uprawnej (np. rzepaku) 
ale nie zmniejsza rezerwuaru za-
rodników przetrwalnikowych 
(sklerocjów) bytujących w glebie. 
Dlatego najlepszym sposobem 
na ograniczenie występowania 
zgnilizny twardzikowej jest za-
stosowanie odpowiedniej agro-
techniki w połączeniu z aplikacją 
środków biologicznych (okres 
jesienny) oraz fungicydów syn-
tetycznych (okres wiosenny).

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

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Coraz bardziej zagraża plantacjom
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Ośrodki produkcji rolnej
W związku z dalszymi 

uzgodnieniami do projektu 
ustawy o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rol-
nego oraz zmianie niektórych 
innych ustaw, Zarząd Krajowej 
Rady Izb Rolniczych przekazał 
do Sekretarza Stanu MRiRW 
Zbigniewa Babalskiego uwagi 
samorządu rolniczego do pro-
jektu o kształtowaniu ustroju 
rolnego.

W uwagach wskazano m.in., 
że wprowadza się nowe rozwią-
zanie, polegające na tworze-
niu tzw. „ośrodków produkcji 
rolnej”, które będą miały po-
wierzchnię co najmniej 300 ha. 
Brak uregulowań, na jakiej za-
sadzie KOWR będzie typował 
i tworzył takie ośrodki. Z treści 
przepisu wynika, że będzie to 
indywidualna decyzja Dyrek-
tora Generalnego. Takie ure-
gulowania po raz kolejny dają 
jednostronne, władcze i dowol-
ne interpretacyjne uprawnienia 
KOWR, bez żadnego wpływu 
strony społecznej.

Dodatkowo, umowy na 
ośrodki produkcji rolnej o pow. 
co najmniej 300 ha będą za-
wierane na okres co najmniej 
15 lat z możliwością ich prze-
dłużenia na kolejne okresy, nie 
dłuższe niż 5 lat. Przepis ten 
zakłada ponadto, że do tych 
umów dzierżawy, nie stosuje 
się art. 38 ust a ustawy o gnrSP 
i art. 661 KC – a więc dzier-
żawcy takich nieruchomości 
nie mają zapewnionego prawa 
nabycia przed zakończeniem 
umowy dzierżawy oraz nie sta-
ją się one umowami zawartymi 
na czas nieokreślony.

Za wyjątkiem umów dzier-
żawy na tzw. „ośrodki produk-
cji rolnej” wszystkie umowy 
dzierżawy z Zasobu WRSP, 
których okres obowiązywania 
przekroczy okres 30 lat, stają 
się z mocy prawa umowami 
zawartymi na czas nieokreślo-
ny, ze wszystkimi tego faktu 
negatywnymi konsekwencjami 
prawnymi. Należy zauważyć, 
że żadna (bądź jest to zniko-
my procent) umowa dzierżawy 
z KOWR nie zawiera zapewnie-
nia prawa kupna przez dzier-
żawcę nieruchomości przed 
terminem jej zakończenia. Od 
lat ANR/obecnie KOWR infor-
muje, że prawo pierwszeństwa 
nabycia przez dzierżawcę jest 
uprawnieniem, a nie roszcze-
niem i dzierżawca może sko-
rzystać z tego prawa, jeżeli 
właściciel (KOWR) przeznaczy 
nieruchomość do sprzedaży. 
Taka interpretacja pozwala do-
mniemywać, że te strategicz-
ne „ośrodki produkcji rolnej” 
będą mogły być sprzedane ich 

dzierżawcom, i wbrew zapisom 
nie pozostaną one własnością 
Skarbu Państwa. Wątpliwo-
ści budzą również zapisy ust 
3, który zakłada, że wydzier-
żawić w przetargu „ośrodki 
produkcji rolnej” będą mogły 
podmioty (fizyczne i prawne), 
które co najmniej przez okres 
10 lat nieprzerwanie prowadzi-
ła gospodarstwo rolne o po-
wierzchni co najmniej 100 ha. 
Wynika z tego, że będą to nie-
ruchomości niedostępne dla 
rolników indywidualnych, 
a na pewno dostęp do takich 
nieruchomości będzie dla nich 
utrudniony.

Dodatkowo, w projekcie 
wprowadza się także bardzo 
szerokie uprawnienie dla 
KOWR, który ma nie tylko 
zaspokajać potrzeby miesz-
kaniowe najemców w bu-
dynkach i lokalach z Zasobu, 
ale również ma zaspokajać 
potrzeby mieszkaniowe lud-
ności. W tym celu Krajowy 
Ośrodek może nabywać nieru-
chomości, w tym lokale i bu-
dynki mieszkalne stanowiące 
odrębny od gruntu przedmiot 
własności lub realizować inwe-
stycje w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego. Nabyte lub 
wybudowane lokale i budynki 
mieszkalne wejdą w skład Za-
sobu i będą mogły być mogą 
być sprzedawane albo wynaj-
mowane osobom fizycznym.

Jak wynika z uzasadnie-
nia, powyższe przepisy mają 
umożliwić KOWR samodzielne 
realizowanie tzw. inwestycji 
mieszkaniowych, w celu po-
prawy warunków mieszkal-
nych zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach. Dotychcza-
sowe brzmienie art. 46 umoż-
liwiało Krajowemu ośrodkowi 
nabywać lub budować lokale, 
aby tam przesiedlać lokato-
rów z obiektów zabytkowych 
z Zasobu, lub takich których 
stan techniczny zagrażał ich 
życiu. Rozszerzenie  tego za-
pisu do potrzeb lokalowych 
ludności budzi szereg wątpli-
wości, ponieważ KOWR ma 
zadanie sprawne zagospo-
darowanie gruntów rolnych 
i obiektów budowlanych, które 
już są w jego zasobie. Nada-
nie dodatkowych uprawnień 
w postaci najmu mieszkań na 
zasadach wolnorynkowych 
może wprowadzić dodatkowy 
chaos i może spowodować, że 
Krajowy Ośrodek przestanie 
realizować swoje podstawowe 
zadanie tj. - tworzenie oraz 
poprawa struktury obsza-
rowej gospodarstw rodzin-
nych, tworzenie warunków 
sprzyjających racjonalnemu 

wykorzystaniu potencjału 
produkcyjnego Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa 
i restrukturyzacja oraz prywa-
tyzacja mienia Skarbu Pań-
stwa użytkowanego na cele 
rolnicze. Wydaj się, że Krajowy 
Ośrodek został powołany do 
Wsparcia Rolnictwa a nie do 
mieszkalnictwa i to zadanie 
może zakłócić podstawową 
działalność KOWR.

Samorząd rolniczy zapropo-
nował także, aby w projekcie 

ustawy o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rol-
nego oraz innych ustaw wpro-
wadzić zapisy (lub w przepisach 
wykonawczych do tych ustaw), 
które umożliwią w przypadku 
zgłoszenia przez członka komi-
sji, będącego przedstawicielem 
organizacji rolniczych, uzasad-
nionych wątpliwości odnośnie 
osób mających uczestniczyć 
w przetargu, by komisja prze-
targowa mogła zażądać od 
takiej osoby przedstawienia 

dodatkowych dokumentów 
i informacji, które potwierdzą, 
że jest ona faktycznie rolnikiem 
(m.in. kwity zakupu materia-
łu siewnego, kwity sprzedaży 
produktów wyprodukowanych 
w jego gospodarstwie, doku-
mentów dotyczących dopłat 
do materiału siewnego oraz 
dopłat bezpośrednich, decy-
zji o zwrocie akcyzy, opłaty 
KRUS). Wprowadzenie takich 
rozwiązań w naszej ocenie, 
pozwoli ograniczy sytuacje, 

w których do przetargów sta-
ją osoby potocznie nazywane 
„słupami”, które są finanso-
wane przez inne osoby czy 
podmioty i tylko tytularnie 
są dzierżawcami ziemi, a w rze-
czywistości ziemia rolna po-
zostaje w dyspozycji m.in. 
podmiotów zagranicznych, 
spółek prawa handlowego, 
czy też podmiotów, które nie 
są rolnikami.

Szczegółowe uwagi 
dostępne są na www.krir.pl

Źródło: KRIR
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Nowoczesne agregaty uprawowo – siewne wykonują uprawę 
roli i siew w jednym przejeździe.

Rośnie zainteresowanie 
uprawą konserwującą

Zwiększone zainteresowanie 
krajowych producentów zbóż 
technologiami bezpłużnymi 
spowodowane jest między 
innymi ciągłym wzrostem 
w ostatnich latach cen paliw 
oraz zmniejszającą się opła-
calnością produkcji roślinnej. 
Korzyści ze stosowania uprawy 
konserwującej (zachowawczej) 
w pierwszej kolejności zostały 
zauważone przez dużych pro-
ducentów rolnych, u których 
występowały dogodne warunki 
glebowe do wdrożenia takie-
go systemu. Zainteresowanie 
to zwiększa się również pod 
wpływem poszerzającej się 
rok rocznie oferty narzędzi 
i maszyn do uprawy bezpłuż-
nej, co można zaobserwować 
na krajowych i regionalnych 
wystawach rolniczych. Produ-
kowane obecnie środki tech-
niczne pozwalają na bardziej 
dokładną obróbkę roli oraz na 
precyzyjne umieszczanie na-
sion i nawozów mineralnych 
w glebie. Siewniki wykorzy-
stywane w systemach uprawy 
bezpłużnej lub w siewie bezpo-
średnim są przede wszystkim 
cięższe w porównaniu do tra-
dycyjnych siewników uniwer-
salnych. Maszyny te posiadają 
na wyposażeniu elementy ro-
bocze, które mają możliwość 
cięcia słomy, łodyg lub mulczu. 
Redlice wysiewające nasiona 

w glebę są dostosowane do 
umieszczania nasion na żąda-
nej głębokości pomimo grubej 
warstwy mulczu zalegającej na 
powierzchni pola.

Siew w systemach 
uprawy uproszczonej

Uprawę konserwującą moż-
na prowadzić w wielu różnych 
wariantach z wykorzystaniem 
różnych narzędzi czy agrega-
tów uprawowych – wykonując 
tylko zabiegi uprawowe (roz-
łożone w czasie) lub łącząc za-
biegi uprawowe z opryskiem 
herbicydami o działaniu tatal-
nym. Siewniki wykorzystywa-
ne w tym systemie uprawy roli 
zwykle połączone są z sekcją 
narzędzi doprawiających, dla-
tego często nazywane są też 
agregatami uprawowo-siew-
nymi. Wyposażane są one 
najczęściej w talerzowe redlice 
wysiewające, które nie zapy-
chają się resztkami roślinnymi 
podczas pracy. Ponadto redlice 
tego typu siewników charakte-
ryzują się szerokim zakresem 
regulacji nacisku na powierzch-
nię pola, aby niezależnie od 
warunków na nim panujących 
mogły umieszczać nasiona na 
wymaganą głębokość. Zbior-
niki na nasiona w tego typu 
siewnikach posiadają duże po-
jemności sięgające kilku tysięcy 
litrów. Producentów tego typu 
siewników lub agregatów upra-
wowo-siewnych jest wielu i to 

zarówno krajowych jak i za-
granicznych. Uzyskiwane ak-
tualnie wyniki badań zarówno 
krajowych jak i zagranicznych, 
potwierdzają możliwości stoso-
wania uproszczeń i technologii 
bezpłużnych w uprawie zbóż.

Siew pasowy 
(strip till)

Siew pasowy jest syste-
mem uprawy polegającym na 
spulchnieniu tylko wąskiego 
kilkucentymetrowego pasa 
roli w rzędzie, gdzie zostają 
wysiane nasiona i jednocze-
śnie podany nawóz, a boczne 
pasy gleby (międzyrzędzia) 
pozostają nieuprawione. Dłu-
to uprawowe spulchnia glebę 
na głębokość około 20-25cm 
i jednocześnie aplikowany jest 
nawóz wieloskładnikowy na 
jednej lub dwóch głębokościach 
(w zależności o rozwiązań kon-
strukcyjnych siewnika).Taka 
technologia siewu łączy w sobie 
zalety konwencjonalnej uprawy 
gleby z korzyściami siewu bez-
pośredniego. Tym samym jest to 
też skuteczna metoda ochrony 
gleby przed erozją, ponieważ na 
części powierzchni pola pozo-
staje ścierń oraz pocięta słoma.

Siew bezpośredni
Siew bezpośredni (uprawa 

zerowa) jest skrajnym spo-
sobem uproszczenia i polega 
na wysianiu nasion w glebę 

nieuprawioną. Taka techni-
ka siewu budzi ostatnio co-
raz większe zainteresowanie, 
ale w Polsce jest wykonywa-
na na około 1% powierzchni 
obsiewanych gruntów. W tej 
technologii przed siewem jest 
wykonywany oprysk pola her-
bicydem totalnym (zawierają-
cym glifosat) w celu zniszczenia 
samosiewów rośliny przedplo-
nowej i chwastów. Ważnym 
elementem w tej technologii 
jest również pozostawianie na 
powierzchni pola resztek poż-
niwnych rośliny przedplonowej 
jako mulczu. Słoma powinna 

być dokładnie pocięta na od-
cinki długości około 10 cm 
i równomiernie rozprowa-
dzona na powierzchni pola. 
Pozostawienie przykrytej słomą 
nieuprawionej powierzchni gle-
by skutecznie chroni ją przed 
erozją wodną i wietrzną. Do 
siewu nasion koniecznym jest 
zastosowanie specjalistycznego 
siewnika z dużym naciskiem 
na redlicę.

Pojedynczy wysiew 
nasion zbóż

Nowatorską technikę dozo-
wania nasion podczas siewu 
zbóż polegającą na ich poje-
dynkowaniu wdrożyła forma 
Horsch. Rozwiązanie to może 
być stosowane w siewnikach 
wyposażonych w redlice tar-
czowe TurboDisc takich jak 
Pronto DC czy Focus TD. 
Nasiona podawane są z cen-
tralnego zbiornika do gło-
wicy rozdzielającej i dalej są 
transportowane pneumatycz-
nie do redlic wysiewających – 
tak jak w siewnikach innych 
producentów. Zanim zostaną 
umieszczone w glebie, trafiają 
do opatentowanego dozow-
nika umieszczonego nad tar-
czami redlicy wysiewającej, 
który pojedynkuje dostarczane 
przewodami pneumatycznymi 
nasiona. W jego wnętrzu jest 
umieszczona obracająca się 
tarcza ze specjalnie wyprofi-
lowanymi skrzydełkami, która 
rozdziela pojedynczo nasiona 
i przekazuje dalej do przewodu 

wysiewającego. Dzięki temu 
rozwiązaniu, można uzyski-
wać w miarę równe odległości 
między wysianymi nasionami. 
Nie jest to jednak typowy siew 
punktowy jak w przypadku 
siewników do buraków czy 
kukurydzy. Najważniejszym 
celem urządzenia jest uni-
kanie wysiewu podwójne-
go i potrójnego nasion, co 
jest normalnym zjawiskiem 
w konwencjonalnych siewni-
kach uniwersalnych. Rośliny 
wysiane nową metodą w okre-
sie wegetacji mniej konkurują 
między sobą o przestrzeń do 
rozwoju, wodę i światło, co po-
zwala lepiej wykorzystywać ich 
potencjał plonotwórczy. Urzą-
dzenie pojedynkujące może 
wysiewać nasiona z częstotli-
wością 120 nasion w ciągu se-
kundy przy prędkości roboczej 
siewnika do 12 km/h oraz roz-
stawie rzędów wynoszącym 
15 cm. Opatentowany system 
pojedynkowania nasion umoż-
liwia osiąganie współczynnika 
zmienności od 30 do 50%, co 
w przybliżeniu odpowiada do-
kładności wysiewu osiąganej 
przez siewniki punktowe.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań

Zastosowanie nowych technologii uprawy i siewu daje możliwość zmniejszenia zużycia paliwa i nakładów robocizny 
oraz skrócenia czasu na wykonanie niezbędnych prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Foto 1. Siewnik do pojedynczego wysiewu nasion

Foto 2. Aparat pojedynkujący nasiona podczas siewu zbóż
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Jakie zmiany w WPR po 2020 roku 
Dochody z prowadzenia 

produkcji rolnej rosną, ale 
mimo to w ostatnich latach 
inwestycje w rolnictwie spa-
dły blisko o połowę. Jak więc 
polscy rolnicy wykorzystują 
dopłaty bezpośrednie i jak 
widzieliby kształt Wspólnej 
Polityki Rolnej po 2020 roku?

Z najnowszego raportu Fun-
dacji Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej pt. „System 
dopłat bezpośrednich Wspól-
nej Polityki Rolnej Unii Eu-
ropejskiej. Rola, znaczenie 
i ewolucja” wynika, że mimo, 
iż dopłaty bezpośrednie wpły-
nęły na poprawę struktur rol-
nych w polskim rolnictwie, to 
nie przełożyły się one znacząco 
na zmianę produktywności 
w badanych towarowych go-
spodarstwach rolnych. 

Jaka Wspólna 
Polityka Rolna?

Wśród głównych powodów, 
dla których rolnicy korzysta-
ją ze wsparcia bezpośrednie-
go ankietowani wymieniają 
kolejno: zwiększenie docho-
dów gospodarstwa i poprawa 
jego kondycji ekonomicznej 
(ok 18 proc.) oraz możliwość 
finansowania inwestycji, roz-
wój gospodarstwa oraz jego 
unowocześnianie (ok 14 proc.). 
Blisko 13 proc. z nich korzy-
sta z dotacji, ponieważ im one 
„przysługują”.

– Najnowszy raport Fundacji 
zawiera ocenę funkcjonowania 
systemu wsparcia bezpośred-
niego z punktu widzenia nie 
tylko potrzeby wypracowa-
nia scenariuszy zmian w no-
wej WPR, ale także przede 
wszystkim potrzeb i obaw 
producentów rolniczych, ukie-
runkowanych na dostarczanie 
swoich produktów na rynek, 
czerpiących z rolnictwa swo-
je główne źródło dochodu, 
a nie tzw. gospodarstw so-
cjalnych. Potwierdza to fakt, 
że aż 85 proc. z nich deklaruje, 
że będzie prowadziło swoje 
gospodarstwo, nawet mimo 

braku dopłat bezpośrednich 
– mówi Krzysztof Podhajski, 
prezes zarządu Fundacji Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej.

Jaka Wspólna 
Polityka Rolna?

Badani do najważniejszych 
celów przyszłej WPR zaliczyli 
stabilizację rynków rolnych 
(92 proc.), wsparcie dochodów 
rolniczych (86 proc.), poprawę 
standardów życia mieszkań-
ców na wsi (39 proc.) oraz 
bezpieczeństwo żywnościo-
we (36 proc.). Niepokojącym 
może wydawać się fakt, że 
tylko blisko 27 proc. bada-
nych zwróciło uwagę na ko-
nieczność ochrony zasobów 
naturalnych takich, jak gleba, 
woda czy powietrze. Polscy 
rolnicy zdecydowanie opowia-
dają się również za utrzyma-
niem dwóch filarów WPR – aż 
83 proc. z nich chciałoby, aby 
w przyszłości finansować za-
równo płatności bezpośrednie 
(I filar WPR), jak również roz-
wój obszarów wiejskich (II filar 
WPR). Tylko 15 proc. z nich 
deklaruje, że finansowanie to 
powinno obejmować wyłącz-
nie płatności bezpośrednie.

2/3 rolników uważa, że 
przyszła WPR powinna być 
w większym stopniu związana 
z wielkością produkcji.

Aż 44 proc. badanych wska-
zało zasadność wprowadzenia 
mieszanego systemu płatności 
bezpośrednich, który powinien 
uwzględniać zarówno dopłaty 
do hektara, jak i do wolume-
nu produkcji, 23 proc. uważa, 
że powinien opierać się on na 
dotychczasowych zasadach, 
a 15 proc. z nich opowiada się 
za systemem uzależnionym od 
wielkości produkcji.

Czego obawiają się 
rolnicy?

Blisko 80 proc. badanych 
negatywnie ocenia propozy-
cje wprowadzenia ograniczenia 

płatności bezpośrednich i wpro-
wadzenia systemu, w którym 
część dotacji dla rolnika bę-
dzie uzależniona od osiągnię-
cia przez niego zaplanowanych 
wcześniej rezultatów.

Rozwiązaniem krytyko-
wanym przez ankietowa-
nych jest również propozycja 

zastępowania dotacji przez in-
strumenty finansowe, takie jak 
kredyty i pożyczki – ponad 
połowa badanych rolników 
nie chciałaby z nich skorzystać.

Raport pt. „System dopłat 
bezpośrednich Wspólnej Poli-
tyki Rolnej Unii Europejskiej. 
Rola, znaczenie i ewolucja” 

został opracowany w ramach 
Forum Inicjatyw Rozwo-
jowych (FIR) Fundacji Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej przez zespół ba-
dawczy w składzie: dr Iwona 

Nurzyńska, dr Mirosław Dry-
gas i dr Lech Goraj.

Pełna wersja raportu do-
stępna jest na stronie Funda-
cji EFRWP www.efrwp.pl pod 
linkiem:

Czego obawiają się polscy rolnicy?

http://www.efrwp.pl/dir_upload/download/ 
thumb/8e460efa4d5616426d76892033c0.pdf

Źródło: Biuro Prasowe Fundacji EFRWP
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Doświadczenie

Kontur

Soleni-
zant
z 7

sierpnia

Element
konst-

rukcyjny

Mówca

Odbywa
loty kos-
miczne

Stan
gotowoś-

ci do
akcji

Wcina
się w ląd

Z niego
wyrwane
zdanie

Dawny
student

Bywalec
filhar-
monii

Cicha
rzeka

Silny
deszcz

Owalny
twarzy
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Tworzymy urodzaj

Czekolada na zdrowie

Udowodniono, że regularne 
spożywanie proszku kakaowe-
go zmniejsza ryzyko miażdży-
cy. Czekolada także zawiera 
składniki wykazujące właści-
wości prozdrowotne . Trzeba 
jednak wiedzieć, jakie produk-
ty warto spożywać na co dzień, 
a które tylko od święta.

Cenne ziarna kakaowca
Z ziaren kakaowca pozysku-

je się trzy produkty – miazgę, 
tłuszcz i kuch kakaowy (po 
jego zmieleniu powstaje pro-
szek kakaowy).

Najwięcej wartościowych 
składników odżywczych 
zawierają beztłuszczowe 
składniki ziarna kakaowego. 
Znajdziemy w nich cenne 
polifenole (przeciwutlenia-
cze), alkaloidy (np. kofeina) 
i składniki mineralne (żelazo, 
magnez, sód i potas).

Wartość odżywcza proszku 
kakaowego zależy także od 
sposobu jego przetworzenia. 
Najwięcej polifenoli ma ten 
niealkalizowany (alkalizacja 
- działanie  węglanami). Pod-
dany temu procesowi proszek 
powoduje, że ma on ciemniejszy 
kolor, bardziej wyrazisty smak 
i lepiej się rozpuszcza, ale tra-
ci część cennych składników, 
głownie polifenoli. Kupując ka-
kao, lepiej wybierać to o jak 
najmniej intensywnej barwie.

Co jeść, a czego unikać
Na rynku obecnych jest 

wiele produktów zawierają-
cych produkty przerobu ziarna 
kakaowca. Warto wiedzieć, 
że nie wszystkie mają równie 
korzystny wpływ na nasze 
zdrowie.

Prażone ziarna kakaowca – 
nie są specjalnie smaczne (choć 
to kwestia gustu) i w wyniku 
prażenia tracą nieco składni-
ków odżywczych, ale jest to 
produkt najmniej przetwo-
rzony i niezawierający skład-
ników niepożądanych, jak 
cukier czy emulgatory. Może 

być stosowany jako przekąska 
o dość specyficznym smaku 
lub jako dodatek do innych 
potraw (np. jogurtu).

Kakao – otrzymujemy przez 
sproszkowanie odtłuszczone-
go ziarna kakaowca. Do jego 
produkcji wykorzystywany 
jest najczęściej odtłuszczony 
proszek kakaowy. Produkt ten 
jest dobrym źródłem skład-
ników odżywczych. Warto 
jednak zwrócić uwagę na 
sposób przetworzenia ziaren 
– im mniej alkalizowane, tym 
bogatsze w polifenole.

Napoje kakaowe – w swoim 
składzie mają ok 20% proszku 
kakaowego, 60-80% cukru (sa-
charozy) lub innej substancji 
słodzącej oraz inne składniki, 
jak np. odtłuszczone mleko 
w proszku. Z tego powodu są 
bardzo kaloryczne. W SGGW 
trwają badania nad opracowa-
niem takiej receptury, która 
zachowa atrakcyjne walory 
smakowe i łatwość rozpuszcza-
nia w zimnych i ciepłych pły-
nach, a jednocześnie produkty 
te będą mniej kaloryczne.

Czekolada o wysokiej za-
wartości kakao – produkty, 
które mają w swoim składzie 
70-90% zawartości kakao to 
kompromis między produk-
tem smacznym i zdrowym. 
1-2 kostki dziennie wystar-
czą, by zapobiegać miażdżycy, 
a jednocześnie nie powodo-
wać skutków ubocznych wy-
nikających z nadmiernego 
spożycia cukru. Szczególnie 
wartościowe są tak zwane cze-
kolady surowe, czyli takie, któ-
re zawierają ziarno kakaowca 
przetwarzane w niskich tem-
peraturach. Z badań przepro-
wadzonych na Wydziale Nauk 
o Żywności SGGW wynika, że 
zawierają one znacznie więcej 
przeciwutleniaczy. Im mniejsza 
zawartość kakao, tym niższa 
wartość odżywcza czekolady.

Czekolada biała – to 

produkt, który nie zawiera 
cennych składników ziarna 
kakaowca. W jej składzie 
znajdziemy przede wszystkim 
tłuszcz kakaowy, dużo sub-
stancji słodzących i emulgato-
ry. Choć jest bardzo smaczna, 
nie powinna być spożywana 
zbyt często.

Przepis na domową czeko-
ladę na blogu akademiadobre-
gosmaku.sggw.pl

Anna Ziółkowska
Konsultacja merytoryczna: dr 

hab. Jolanta Kowalska, Katedra 
Biotechnologii, Mikrobiologii 

i Oceny Żywności Wydziału 
Nauk o Żywności SGGW

Źródło: SGGW
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Ziarno kakaowca zawiera naturalne 
przeciwutleniacze, które mają 
pozytywny wpływ na układ 
sercowy i naczyniowy.
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Nowe przyczepy z Cynkometu

Premiera maszyn będzie miała 
miejsce na wrześniowych tar-
gach Agro Show 2018.

Jednym z dwóch nowych 
modeli, jakie proponuje fir-
ma rolnikom jest tandemowa 
przyczepa burtowa z wywrotem 
trójstronnym T-617/5.

Tandem z burtą
- Jest to połączenie naszych 

dwóch największych przyczep 
- dwuosiowej obrotnicowej przy-
czepy burtowej T-149 i tande-
mowej przyczepy skorupowej 
T-617/4 – mówi Łukasz Cheł-
miński, dyrektor ds. eksportu 
maszyn rolniczych Cynkometu. 
– Przyczepy typu tandem są dużo 
łatwiejsze w manewrowaniu i co-
faniu, oraz w porównaniu do 
nadal popularniejszych przyczep 
obrotnicowych,  lepiej dociążają 
oś napędową ciągnika.

Przyczepa o ładowności 
14 ton wyposażona jest w skrzy-
nię o pojemności 12,5 m. sześć., 
z możliwością zwiększenie jej do 
18,5 m. sześć. poprzez zastoso-
wanie dodatkowych nadstaw, co 
pozwala w pełni wykorzystać 
ładowność przyczepy podczas 
transportu płodów rolnych.

- Zastosowaliśmy nowocze-
sne resorowanie paraboliczne, 
a także osie jezdne renomowanej 
marki ADR – mówi konstruk-
tor Krzysztof Kołodko. - Do 
wykonania pneumatycznej 
instalacji hamulcowej użyto 
podzespołów firmy Haldex, ro-
dem z transportu ciężarowego 
(istnieje opcja zamontowania 
hamulców hydraulicznych). 
Skrzynia ładunkowa ma 2,42 m 
szerokości paletowej oraz dłu-
gość 5,13 m. Wywrót na trzy 
strony jest realizowany przez 
pięciostopniowy teleskopowy 
siłownik hydrauliczny.

Nowa przyczepa seryjnie jest 
wyposażona w ogumienie o roz-
miarze 385/65R22,5, z możli-
wością wyposażenia w opony 
500/60R22,5, co umożliwia 
poruszanie się nawet w bardzo 
trudnych warunkach polowych.

Rama przyczepy składa się 
z solidnych, grubościennych 
profili stalowych tworzących 

zwartą i jednocześnie wytrzyma-
łą konstrukcję, zdolną do prze-
noszenia znacznych obciążeń, 
co potwierdzają komputerowe 
metody symulacji obciążeń i te-
sty wytrzymałościowe.

Wszystkie elementy metalo-
we przyczepy z Czarnej Biało-
stockiej zostały ocynkowane 
ogniowo, co wyróżnia ją spośród 
konkurencyjnych pod względem 
odporności na korozję.

- Przyczepa Cynkometu 
w standardzie posiada wyjścia 
pneumatyczne, elektryczne 
i hydrauliczne do podłączenia 
kolejnej przyczepy – dodaje kon-
struktor. - Jest też możliwość 
wyposażenia jej w plandekę rolo-
waną ze stelażem, a także podest 
roboczy. Do listy wyposażenia 
dodatkowego należy również 
koło zapasowe, zaczep tylny 
(ręczny lub automatyczny), 
rynna do szybra zsypowego.

18 bel na przyczepie
Kolejna „czternastka” w ofer-

cie Cynkometu to trzyosiowa 
przyczepa do bel T-608/3.

- Ta wydłużona przyczepa jest 
rozwinięciem świetnie sprzedają-
cego się modelu T-608/2 – mówi 
główny konstruktor Cynkome-
tu, Adrian Borys. -  Całkowita 
długość nowego modelu to nie-
mal 12m, długość platformy ła-
dunkowej to 9,3 m, a przestrzeń 
ładunkowa pomiędzy drabina-
mi to aż 10 m z możliwością 
przedłużenia do 11m, co daje 
możliwość załadunku 18 szt. bel 
na jednym poziomie. Szerokość 
platformy pomiędzy rantami 
bocznymi to ponad 2,4 m, co 
pozwala na używanie przyczepy 
do transportu palet.

Wzdłuż bocznych krawędzi 
platformy zastosowano ranty 
zabezpieczające ładunek przed 
przemieszczaniem się na boki, a do-
datkowym zabezpieczeniem jest 
seria uchwytów do pasów wzdłuż 
bocznych krawędzi platformy.

- Podobnie jak w spraw-
dzonej konstrukcji przycze-
py T-608/2 rama przyczepy 
T-608/3 została wykonana 
z profili zamkniętych, które przy 
takiej samej wytrzymałości na 

zaginanie, wykazują znacznie 
wyższą wytrzymałość na skrę-
canie w porównaniu do coraz 
powszechniej stosowanych be-
lek o przekroju dwuteowym – 
dodaje Adrian Borys. - Ma to 
szczególne znaczenie dla pojaz-
dów poruszających się w bardzo 
trudnych warunkach polowych.

Również w tym przypad-
ku, prawie wszystkie elementy 
konstrukcji przyczepy zostały 
ocynkowane ogniowo, co jest 
najlepszym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym.

- W przyczepie zastosowa-
no trzy osie o przekroju belki 
90 mm, które zapewniają duży 

zapas nośności i duże hamulce 
(400x80), spełniające wymaga-
nia europejskich regulaminów 
– podkreśla Tomasz Awłasewicz, 
Dyrektor Centrum-Badawczo 
Rozwojowego Technologii Rol-
niczych Cynkometu, w którym 
będą produkowane nowe przy-
czepy. – Również ten model 
wyposażony jest w zawiesze-
nie z resorami parabolicznymi 
– pojedynczym resorem na osi 
przedniej i w układzie tandem 
na osiach tylnych. Z kolei moż-
liwość wymiany ogumienia na 
szersze (do 600 mm) jest bardzo 
istotna w przypadku użytkowa-
nia przyczepy np. na podmo-
kłych terenach.

Cynkomet, który na wrze-
sień planuje zakończenie wartej 
22,4 mln inwestycji w Centrum 
Badawczo-Rozwojowe ma w pla-
nach produkcję kolejnych inno-
wacyjnych maszyn i urządzeń.

- Aktualnie prowadzone są prace 
konstrukcyjne m.in. nad nowym ty-
pem rozrzutnika, który z pewnością 
znajdzie swoich odbiorców w Polsce 
i na świecie – zapowiada Mariusz 
Dąbrowski, prezes Cynkometu. - 
Prace, jakie obecnie prowadzimy, 
i które będą kontynuowane przez 
najbliższe lata diametralnie zmienią 
naszą działalność, wprowadzając 
nas w nowy etap rozwoju.

Źródło: MASZ-MEDIA
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Dwa nowe typy 14-tonowych przyczep wprowadza na rynek Cynkomet z Czarnej 
Białostockiej.
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