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Jubileusz marki Kuhn

Obchody 190 lat marki 
Kuhn i 20 lat firmy Kuhn 
w Polsce odbyły się w Poznaniu 
na terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich.

Firma powstała w 1828 roku, 
gdy 27-letni kowal Joseph 
Kuhn postanowił rozpocząć 
produkcję wag. Niedługo 
później przeprowadził się do 
Saverne, gdzie produkować 
zaczął maszyny rolnicze. 
Historia firmy nie należy do 
łatwych, bo zarówno dwie 
wojny światowe jak i pożar 
całego zakładu w 1965 roku, 
stanowiły poważne wyzwania. 
Mimo przeciwności Kuhnowie 
prowadzili dalej swą działal-
ność i doskonalili maszyny. 
Krokami milowymi były m.in.: 
zakup fabryki Blanchard we 
Francji produkującej opryski-
wacze, Geldrop w Holandii 
– producenta pras i owijarek, 

a następnie powstanie ame-
rykańskiej gałęzi firmy, czy-
li Kuhn North America. Nie 
mniej ważnym momentem 
było wprowadzenie do produk-
cji siewników Integra i wozów 
paszowych z funkcją ścielenia 
słomy Euromix Plus. Obecnie 
firma produkuje maszyny do 
uprawy i siewu, rozsiewacze, 
rozrzutniki, opryskiwacze, 
a także maszyny zielonkowe, 
do przygotowywania i zada-
wania pasz. Gala jubileuszowa 
w Poznaniu stała się miejscem 
prezentacji najnowszych mo-
deli maszyn.

- Rozwój marki opiera się na 
patrzeniu w przyszłość, a nie 
w teraźniejszość. Tak było na 
przykład zaraz po II Wojnie 
Światowej, gdy we Francji na 
ok. 100 tys. traktorów przy-
padało ponad 2 mln koni 
wykorzystywanych do prac 

polowych. Wówczas mało kto 
sądził, że w przyszłości traktor 
będzie w każdym gospodar-
stwie. Ale Walter Reber to prze-
widział i dlatego firma Kuhn 
zaczęła produkować maszyny, 
które agregowało się z trak-
torem, a nie wyłącznie takie, 
do których zaprzęgało się ko-
nia – powiedział Artur Szym-
czak, dyrektor Kuhn Polska. 
- Podobnie było z produkcją 
kosiarki ciągnikowej, maszy-
ny w której powodzenie nikt 
w tamtym czasie nie wierzył! 
Już wówczas fabryka Kuhn 
wyprzedzała swoje czasy nie 
tylko pod względem asorty-
mentu i koncepcji, ale także 
organizacji pracy i procesów 
produkcyjnych – dodał.

Wprowadzenie w 1967 roku 
kosiarek dyskowych było re-
wolucją na rynku maszyn rol-
niczych, a dwa lata później 

KUHN rozpoczął produkcję 
kolejnych innowacyjnych ma-
szyn do zielonek: zgrabiarkę 
karuzelową, przetrząsacz, 
przetrząsarko-zgrabiarkę oraz 
pierwszą kosiarkę ze zgniata-
czem pokosu. Dla nas dziś to 
maszyny znane i oczywiste, 
jednak wówczas były to cał-
kowite nowości! Podobnie 
rewolucyjne nowości firma 
wprowadzała również w ma-
szynach do uprawy gleby 
i siewu. Ciekawostką jest to, 
że firma już w 1970 roku była 
skomputeryzowana!

Po przedstawieniu zapro-
szonym gościom 190 – letniej 
historii marki KUHN, wygło-
szono kilka okolicznościowych 
referatów na temat aktualnej 
pozycji Firmy w Polsce i na 
Świecie.

- Od kilku dekad trzymamy 
się strategii łączenia rozwoju 

wewnętrznego z zewnętrz-
nym i tak też będziemy czy-
nić w przyszłości. Ważnym 
aspektem mającym wpływ na 
naszą działalność jest rozwój 
światowego rynku maszyn rol-
niczych. Kilkanaście lat temu 
ponad połowę zajmowała Eu-
ropa i Ameryka Płn., i choć 
dziś proporcja jest podobna, to 
wartość rynku się podwoiła – 
powiedział wiceprezes zarządu 
Rolf Schneider.

- Jednak w miarę jak dzia-
łalność rolnicza staje się co-
raz bardziej globalna, cykle 
koniunkturalne, wpływające 
na nasz przemysł, są coraz bar-
dziej wyraźne i coraz mniej 
przewidywalne. Równocześnie 
zmienia się środowisko rolne, 
będzie coraz mniej klientów, 
ale o coraz większych gospo-
darstwach – dodał prezes za-
rządu Thierry Krier.

Alicja Szczypta

KUHN to jedna z najstarszych marek maszyn rolniczych na świecie!
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48 26 560
59 27 930
70 29 790
81
89
105
121
137
153
234
260
285

31 240
45 830
48 450
50 650
54 300
55 710
77 240
79 820
82 870

SILOSY PŁASKODENNE

 Ładow-
ność
(ok. ton)

10 5 460

13 6 680
20 7 610

23 8 220
28

34

9 330

10 700

57 13 060
68 14 960
91 18 520

100 21 410
133 25 490
210

260

35 620
41 190

 Cena z montażem 
(brutto)
sierpień 2018 r. (zł)

SILOSY LEJOWE

 Ładow-
ność
(ok. ton)

 Cena z montażem 
(brutto)
sierpień 2018 r. (zł)

Rozdrabniacz ss/tł. 
– 1 t. – 5350 zł.,  
mieszalnik 1 t. – 4060 zł.,  
silosy paszowe: od 3 do 31 ton.

 SILOSY ZBOŻOWE

RABAT NA BIN DO 5%
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BASF z nasionami 
firmy Bayer

BASF sfinalizował przeję-
cie globalnego biznesu nasi-
on warzyw od firmy Bayer, 
działającego głównie pod 
marką Nunhems®. Transakcja 
ta oznacza dołączenie do por-
tofolio BASF uznanej w branży 
marki z udokumentowaną his-
torią osiągnięć.

Dział nasion warzyw skła-
da się z 24 upraw i ponad 
2600 gatunków. W jego skład 
wchodzą także zaawansowane 
projekty badawcze oraz sys-
tem hodowli nasion z ponad 
100 unikalnymi programa-
mi hodowlanymi w ponad 
15 uprawach.

Zakup działu nasion 
warzyw rozszerza globalną 
ofertę BASF dla producentów 
rolnych. Wzmacnia sektor 

nasienny BASF i uzupełnia os-
tatnio powiększone portofolio 
BASF Agricultural Solutions, 
w którego skład wchodzą na-
siona, chemiczne i biologiczne 
środki do ochrony roślin przed 
chorobami jak i do zwalcza-
nia szkodników oraz digital 
farming.

Tym samym BASF zamyka 
proces nabycia znacznej części 
aktywów z łączną sprzedażą 
w 2017 roku na poziomie 
2,2 mld EUR, które firma 
Bayer chciała zbyć w związku 
z przejęciem firmy Monsanto, 
za łączną kwotę wynoszącą 
7,6 mld EUR.

Źródło: BASF
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Centrum czystej 
etykiety

Firma DuPont Nutrition & 
Health ogłosiła rozszerzenie 
zespołu badawczo-rozwojo-
wego, tworząc Clean Label 
Hub (tzw. centrum czystej 
etykiety) w swojej placówce 
w Brabrand. Dotychczasowy 
zespół zostanie poszerzony 
o sześciu nowych pracow-
ników. Skoncentrują się oni 
na projektach dotyczących 
zdrowego odżywiania i oferty 
teksturantów jako dodatków 
do żywności, udoskonalając 
zarówno same składniki, jak 
iprocesy wytwórcze.

W skład Clean Label Hub 
wejdą eksperci posiadający 
doświadczenie w tworzeniu 
produktów z tzw. czystą ety-
kietą oraz w dziedzinie zrów-
noważonego rozwoju – dwóch 
obszarów, które często ze sobą 
współpracują i służą pokrew-
nym celom. Ścisła współpraca 
z innymi zespołami projekto-
wymi umożliwi szybkie wpro-
wadzenie nowych produktów 
na rynek i przyczyni się do 
ulepszenia pracy nad całym 
procesem wytwórczym. – 
Koncepcja „czystej etykiety” 
polega na tworzeniu żywno-
ści ze składników znanych 
i chętnie konsumowanych 
przez klientów, z szacun-
kiem do Ziemi i jej zasobów 
naturalnych – mówi Gerard 
Lynch, kierownik zespołu 

badawczo-rozwojowego Sys-
tems & Texturants, Emulsi-
fiers & Sweeteners. – Wiele 
produktów należących do 
kategorii czystej etykiety 
już jest tworzona w oparciu 
o nasze składniki, ale poten-
cjał innowacyjny jest olbrzy-
mi - możemy wykorzystywać 
więcej surowców naturalnych 
i tworzyć składniki, niezbędne 
do utrzymania zrównoważonej 
diety, równocześnie zapew-
niając konsumentom korzyści 
zdrowotne. Zaangażowanie 
w powyższe działania będzie 
miało kluczowe znaczenie dla 
dalszych sukcesów i rozwo-
ju firmy.

Firma DuPont Nutrition & 
Health poszukuje naukowców 
i techników do pracy nad wy-
nalezieniem sposobów na prze-
kszałcenie trwałych surowców 
naturalnych w rozwiązania 
z dziedziny czystej etykiety, 
które spełnią najwyższe ocze-
kiwania klientów, bez utraty 
walorów smakowych, tekstury 
i wartości odżywczych. Zespół 
zajmujący się teksturantami 
ma rozpocząć prace na począt-
ku 2019 roku.

Aby uzyskać więcej informa-
cji o firmie, wejdź na stronę: 
http://www.danisco.com/.

Źródło: FleishmanHillard
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Kärcher Polska znów najlepsza na świecie

Kärcher Sp z.o.o, bo tak 
brzmi pełna nazwa pol-
skiego przedstawicielstwa 

niemieckiego giganta, ma 
w 2018 roku liczne powody do 
świętowania. Przede wszystkim 
w tym roku mija 25 lat istnie-
nia firmy na polskim rynku, 
a ten jubileuszowy rok przy-
niósł już firmie liczne nagrody 
m.in: Diamenty Forbesa, Bry-
lanty Polskiej Gospodarki czy 
Gepardy Biznesu.

Kärcher Sp. z o.o. za do-
konania na polskim ryn-
ku doceniona została także 

przez Alfred Kärcher SE & 
Co. KG jako najlepsza firma 
Kärcher na świecie uzysku-
jąc tytuły „World Champion 
2017” oraz „Best Overall Per-
formance 2017” . To czwarte 
z rzędu najwyższe wyróżnie-
nie w konkursie Kärcher dla 
przedstawicielstw działających 
w 67 krajach zostało ogło-
szone w trakcie Światowego 
Spotkania Kärcher, jakie w lip-
cu 2018 roku w niemieckim 

Wiennenden.
Wyróżnienie odebrał Dy-

rektor Kärcher Sp. z.o.o – p. 
Jacek Olko. Statuetka cham-
piona dołączy do wielu 
wcześniejszych nagród 
i wyróżnień, jakie firma uzy-
skała w ciągu ćwierćwiecza 
swej działalności na pol-
skim rynku!

Źródło: Kärcher Sp. z o.o
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Agrorewolucje

AGROREWOLUCJE to progra-
mu, w którym eksperci z Grupy 
Azoty, CIECH Sarzyna i INTER-
MAG, czołowych polskich dostaw-
ców nowoczesnych technologii dla 
rolnictwa, będą poprawiać produk-
tywność i zysk trzech wybranych 
gospodarstw rolniczych. Gospoda-
rzami programu AGROREWOLU-
CJE są Anna i Grzegorz Bardowscy, 
znani z programu „Rolnik Szuka 
Żony”. Pierwszy odcinek progra-
mu był dostępny m.in. na kanale 
AGROREWOLUCJE na portalu 
YouTube oraz na stronie www.
agrorewolucje.pl.

Do programu zgłosiło się kil-
kadziesiąt gospodarstw, a finało-
wa trójka została wybrana przez 
internautów i ekspertów współ-
pracujących z Anną i Grzego-
rzem Bardowskimi. W pierwszym 

odcinku widzowie poznali rodziny, 
których gospodarstwa przejdą tytu-
łowe AGROREWOLUCJE.

Anna i Grzegorz Bardowscy 
wraz z ekspertami będą pomagać 
właścicielom gospodarstw w za-
planowaniu upraw, w zabiegach 
agrotechnicznych, a także w na-
wożeniu i ochronie roślin. Wi-
dzowie poznają także codzienne 
życie rolników i ich rodzin. Przez 
najbliższy rok Państwo Bardow-
scy oraz eksperci z Grupy Azoty, 
CIECH Sarzyna i INTERMAG będą 
wspierać gospodarstwa: Jarosława 
i Haliny Jankowskich, Piotra i Pawła 
Mełgiesiów oraz Dawida i Marty-
ny Szwajców. AGROREWOLUCJE 
zostaną przeprowadzone m.in. na 
uprawach kukurydzy, pszenicy 
i rzepaku.

Z aple c zem ek sperck i m 

AGROREWOLUCJI są trzy pol-
skie firmy: Grupa Azoty, drugi 
największy producent nawozów 
azotowych i wieloskładnikowych 
w Unii Europejskiej, CIECH Sa-
rzyna, największy polski produ-
cent środków ochrony roślin oraz 
INTERMAG, jeden z największych 
producentów nawozów dolistnych 
i biostymulatorów w Europie.

Pierwszy sezon będzie składał się 
z 14 odcinków, w których widzowie 
zobaczą prace rolników i eksper-
tów na przestrzeni całego sezonu 
2018/2019 – od żniw 2018 do żniw 
2019, w których produktywność 
wybranych gospodarstw ma istotnie 
wzrosnąć. Finałowa trójka otrzyma 
ponadto nawozy dolistne i biosty-
mulatory od firmy INTERMAG, 

środki ochrony roślin od CIECH 
Sarzyna oraz nawozy doglebowe 
od Grupy Azoty. Całkowita war-
tość nagród w programie to ponad 
100 000 zł.

- Lipiec i sierpień to czas najcięż-
szej pracy dla rolnika. Zebrany plon 
jest często równoznaczny z wypłatą 
pensji za cały rok. W pierwszym od-
cinku AGROREWOLUCJI sprawdzili-
śmy, jak bez naszej pomocy poradzili 
sobie finaliści i tym samym zyska-
my punkt odniesienia do wyników 
przyszłorocznych żniw, osiągniętych 
dzięki AGROREWOLUCJOM - mó-
wią Anna i Grzegorz Bardowscy.

Źródło: Cross Media PR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Premiera pierwszego odcinka 
odbyła się 24 sierpnia.
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www.valtra.pl
Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.

YOUR
WORKING
MACHINE

POZNAJ CIĄGNIKI VALTRA 
CZWARTEJ GENERACJI

ZAPRASZAMY NA TARGI 
AGROSHOW W BEDNARACH  
20-23.09.2018
STOISKO NR 214

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA  
FABRYCZNEGO NA STOISKU VALTRA.
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Powrót do przeszłości?

Światowe rolnictwo zdomi-
nowało mniej niż 10 topowych 
roślin uprawnych, ale to te 
mniej znane są szczególnie 
cenne i odporne na patogeny.

Ma to ogromne znaczenie 
zarówno z punktu widzenia 
rolnika jak i konsumenta. Jesz-
cze pół wieku temu uprawia-
liśmy w naszym kraju wiele 
gatunków roślin, o których 
dziś mało kto pamięta. Z Lesz-
kiem Chmielnickim rozma-
wiamy o gatunkach z grup: 
paszowej, zbożowej i oleistej.

Ślazówka turyngska od-
miana Uleko to mało znana 
roślina do której Rolnas za-
chęca zarówno pszczelarzy 
jak i producentów mleka.

To rzadki gatunek, a odmia-
na została wyselekcjonowana 
przez profesora Zygmunta Sta-
szewskiego z IHARu, z któ-
rym blisko współpracujemy, 
a Rolnas prowadzi hodowlę 
zachowawczą tej odmiany. Jest 

to z kilku względów bardzo 
ciekawy gatunek. Po pierwsze, 
ma walory estetyczne, kwitnie 
pięknie i długo, od czerwca 
do września. Po drugie, jest 
to roślina miododajna. We-
dług badań, z hektara ślazówki 
zbiera się nawet 150 kg miodu, 
a przyczyną tak dobrego wyni-
ku jest długi okres kwitnienia 
i wegetacji. Po trzecie, jest to 
roślina wieloletnia i trwała. Ja 
nie spotkałem nawet na 15-let-
nich plantacjach, by ją trzeba 
było odnawiać. Czwarta spra-
wa jest kluczowa dla produk-
cji zwierzęcej: roślina ta daje 
bardzo dobrą paszę. Ostatnią 
jej zaletą jest przeznaczenie 
na biomasę, na pelety, bo ma 
bardzo dużą zawartość suchej 
masy. Gatunek jest wszech-
stronny i dlatego próbujemy go 
rozpowszechnić. Problem jest 
z produkcją nasienną ale my-
ślę, że z tym sobie poradzimy.

Jakie ma wymagania 
glebowe?

Rośnie na wszystkich 
glebach.

A jak rolnicy podcho-
dzą do wprowadzenia jej 
w płodozmian?

Największe zainteresowa-
nie jest ze strony pszczelarzy 
i myśliwych. Pierwszych z nich 
interesuje jako pożytek pszcze-
li, drugich, możliwość upra-
wy na terenach leśnych, jako 

rezerwuar paszy dla zwierzy-
ny, która wówczas mając pod 
dostatkiem pożywienia, nie 
wchodzi w szkodę rolnikom. 
Rośliną tą będą zainteresowani 
m.in. producenci mleka, bo 
aktualnie mamy w doświad-
czeniach mieszankę ślazówki 
z lucerną i jest to bardzo obie-
cująca kompozycja. Lucerna 
świetnie ze ślazówką się uzu-
pełnia, bo obie są wieloletnie. 
Równocześnie, ślazówka jest 
dla lucerny roślina podporo-
wą, a lucerna ślazówkę chce 
przerosnąć. W efekcie mamy 
lucernę wyrośniętą na półtora 
metra, trzymającą się na łody-
gach ślazówki. Przy określonej 
zaś proporcji wysiewu, mamy 
wszystkie komponenty pasz-
owe, od białka począwszy na 
komponencie energetycznym 
skończywszy. I to wyrośnie na 
każdym rodzaju gleby!

Jak postępy z wprowadza-
niem płaskurki i samopszy 
na rynek?

Jesteśmy na etapie hodowli 
twórczej płaskurki i samop-
szy, a idziemy bardzo szyb-
ko do przodu. Chcielibyśmy, 
aby zwłaszcza profesjonalne 
gospodarstwa ekologiczne, 
które nie mają alternatywy 
w postaci chemii, skorzy-
stały z owoców naszej pracy 
i uzyskiwały znacznie wyższe 
plony niż dziś. Na naszych od-
mianach orkiszu osiągnęliśmy 
to. Odmiany, których kwalifi-
kat sprzedajemy, plonują 50-
70% wyżej. Postęp genetyczny 
odgrywa tu ogromną rolę. Dla-
tego ci, którzy profesjonalnie 
zajmują się ekologią, muszą 
z niego korzystać, bo nie mogą 
korzystać z chemii.

I stąd wiadoma sytuacja 
w gospodarstwach ekolo-
gicznych – ludzie się z tego 
wycofują…

Dokładnie, ale tak jak z orki-
szem - jeśli się ziarno raz kupi 
i przez 10 lat rozmnaża, to nie 
tędy droga! Wiadomo, że ro-
ślina się wyradza, a materiał 
siewny wymieniać trzeba. 

To nie są duże koszty, różni-
ca w stosunku do materiału 
konsumpcyjnego jest do 30%, 
a więc niewielka. Problemem 
jest tylko świadomość, podob-
nie jak przy produkcji towaro-
wej innych zbóż, gdzie rolnicy 
zapominają, że 85% wzrostu 
plonów to postęp biologiczny. 
Nie da się już więcej wysiać na-
wozu, bo ani gleba ani roślina 
nie przyjmie. Jedyna szansa 
jest w postępie biologicznym, 
a statystycznie wykorzystuje-
my go zaledwie w 17%. Jeste-
śmy na szarym końcu Europy, 
a nasz plon referencyjny zbóż 
3.8 t/ha, gdy „za miedzą” jest 
ponad 7 t/ha. Albo więc je-
steśmy zadowoleni z takiego 
plonu i satysfakcjonuje nas 
to ekonomicznie, albo…? Ja 
nie wiem. My staramy się 
w tych gatunkach: w samop-
szy i płaskurce, doprowadzić 
jak najszybciej do rejestracji 
odmian. Tyle możemy dać 
od siebie. Moją i mojej córki 
ambicją jest wyhodować jak 
najwięcej nowych odmian, 
przystosowanych do polskich 
warunków, które rolnicy mo-
gliby uprawiać z korzyścią dla 
siebie, a konsumenci spożywać 
produkty z nich wytworzone, 
bo są zdrowsze.

Ważną grupą roślin są ole-
iste. Jedną z nich jest lnianka, 
zwana też lnicznikiem, ry-
dzem, rydzykiem, która z rze-
pakiem ma dużo wspólnego.

W Polsce ponad połowa gleb 
jest słabych, w związku z tym 
należy siać takie rośliny, któ-
re nadają się na nie. Lnianka 
jest dziś prawie zapomniana, 
choć dawniej była uprawiana 
na bardzo dużym areale. Jest 
to gatunek bardzo odporny na 
choroby, mało wymaga chemii 
i powinniśmy go znów szerzej 
uprawiać. Nie mamy niestety 
w tej chwili polskich odmian 
na wysokim poziomie plono-
wania. Nie chciałbym zape-
szać, więc powiem tylko, że 
pracujemy nad tym.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Wczoraj popularne, dziś niszowe, jutro perspektywiczne.

Lnianka

R E K L A M A

Ślazówka turyngska

Pszenica orkisz jara



5wrzesień 2018r. | Raport Rolny R E K L A M A
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Eliminacja chwastów w rzepaku
Herbicydowe zabiegi se-

kwencyjne mogą być stoso-
wane, gdy na polu występują 
trudne do zwalczenia chwa-
sty (maruna nadmorska, 
chaber bławatek, ostrożeń 
polny, przytulia czepna) lub 
kiedy skuteczność zabiegów 
przedwschodowych została 
obniżona, np. na skutek źle 
dobranych dawek lub skład-
ników preparatów albo po 
wystąpieniu intensywnych 
opadów, które doprowadziły 
do wypłukania metazachloru 
z gleby.

Na poletkach doświad-
czalnych 3 dni po siewie 
zastosowane zostały zabiegi 
przedwschodowe: z wykorzy-
staniem zmniejszonych dawek 
preparatów oraz z obniżoną 
ilością substancji aktywnych. 
Następnie, po wschodach 
chwastów, wykonany był se-
kwencyjny zabieg korygujący 
preparatami Zorro 300 SL (je-
dyny preparat na rynku, który 
zawiera wyłącznie pikloram) 
i Major 300 SL (chlopyralid), 
skuteczny nawet w przypad-
ku chwastów trudnych do 
zwalczenia.

Rolnicy doskonale zdają 
sobie sprawę, że zdarzają się 

sytuacje, kiedy uniwersalne 
zalecenia muszą jednak ustą-
pić indywidualnym rozwiąza-
niom, dopasowanym do stanu 
zachwaszczenia konkretnego 
pola. Przeprowadzone przez 
specjalistów z INNVIGO serie 
doświadczeń polowych mia-
ły zobrazować, jak można 
poradzić sobie z problemem 
dominacji poszczególnych 
gatunków chwastów, sto-
sując preparaty wchodzące 
w skład pakietów Zorro 300 SL 
i spółka:

Przewaga nieskontrolowa-
nej przedwschodowo przytulii 
czepnej – najważniejszy jest 
udział Zorro 300 SL, a kompo-
nent w postaci Majora 300 SL 
dopełnia spektrum działania. 
Zastosowane łącznie preparaty 
pozwalają skutecznie ograni-
czać przytulię, a także marunę 
nadmorską i chabra bławatka 
– niezależnie od tego, czy są to 
formy odporne, czy podatne.

Obciążenie maruną nad-
morską lub chabrem bła-
watkiem – można stosować 
mieszaninę preparatów Zorro 
300 SL i Major 300 SL. Metaza-
chlor (Metax/Mezotop 500 SC) 
uzupełnia działanie o aktyw-
ność doglebową i nalistną.

Różne gatunki maków – 
program sekwencyjny: Metax/
Mezotop 500 SC przedwscho-
dowo, następnie mieszanina 
zbiornikowa preparatów Zorro 
300 SL, Major 300 SL pow-
schodowo pozwala skutecznie 
kontrolować maki. Wpływa 
też na kontrolę wszystkich ro-
dzajów przetaczników, w tym 
bardzo trudno zwalczalnego 
w zbożach przetacznika blusz-
czykowego. Tymczasem doda-
tek metazachloru wystarczy, 
alby skutecznie kontrolować 
ten chwast w rzepaku – redu-
kując bank nasion przetacz-
nika w glebie, jak również 
obniżając jego presję w rośli-
nach następczych.

Problemy z kontrolą komosy 
białej – na ogół mieszanina 
dwuskładnikowa, która zawie-
ra metazachlor i chlomazon, 
jest skuteczna, ale w warun-
kach dużej wilgotności me-
tazachlor ulega wypłukaniu 
z profilu glebowego.

Zastosowanie mieszaniny 
trójskładnikowej, zawierają-
cej napropamid, metazachlor 
i chlomazon (Baristo 500 SC, 
Metax/Mezotop 500 SC, Efec-
tor/Boa 360 CS), powoduje, 
że kontrola komosy białej jest 

niezwykle skuteczna. Atuty 
napropamidu, zawartego 
w preparacie Baristo 500 SC, to 
wspomaganie kontroli takich 
chwastów, jak tasznik pospoli-
ty, tobołki polne, stulicha psia, 
stulisz lekarski, rdestówka po-
wojowata, komosa biała i inne. 
Dodatkowo napropamid jest 
substancją, która utrzymuje 
metazachlor i chlomazon na 
stabilnym poziomie, ograni-
czając ich przemieszczanie.

Kontrola banku nasion trud-
no zwalczalnych traw, które 
ciężko kontrolować w zbożach 
(stokłosa żytnia, stokłosa płon-
na, wyczyniec polny, miotła 
zbożowa, życica trwała, życica 
wielokwiatowa i inne). Chwa-
sty te dostosowały swoją biolo-
gię, a czasami nawet genetykę 
do biocenoz rolniczych, wystę-
puje coraz większa odporność 
na herbicydy stosowane np. 
w zbożach. Najłatwiejszym 
i najbardziej praktycznym 
rozwiązaniem jest kontrola 
trudno zwalczalnych chwa-
stów jednoliściennych w cyklu 
płodozmianu poprzez stoso-
wanie, w przedwschodowej 
mieszaninie zbiornikowej na-
propamidu w rzepaku. Jej rolą 
jest redukcja nie wschodów, 

a banku nasion tych gatunków 
w glebie. Mieszanina zbiorni-
kowa: Baristo 500 SC + Metax/
Mezotop 500 SC + Efector/Boa 
360 CS pozwala zredukować 
zagrożenie z ich strony. Gra-
minicydy potrzebne będą tylko 
do korekty zachwaszczenia ze 
strony samosiewów zbóż.

Chlomazon cechuje się wy-
soką prężnością par, a najczę-
ściej występujące straty tej 
substancji wynikają z odpa-
rowania do atmosfery. Roz-
wiązaniem jest zastosowana 
przez INNVIGO formulacja 
CS, czyli w postaci mikrokap-
suł. Substancja czynna jest 
zawarta w kapsułach o śred-
nicy 3-4 mikronów (10 razy 
mniejszej od średnicy włosa), 
stopniowo się z nich uwalnia, 
dzięki czemu odparowywanie 
chlomazonu do atmosfery jest 
bardzo ograniczone, wydłuża 
się również okres działania.

Metazachlor to z kolei sub-
stancja, która często ulega wy-
płukaniu. Jeżeli zastosowana 
wcześniej mieszanina zbiorni-
kowa nie zawierała napropami-
du (Baristo 500 SC), może się 
okazać, że po zabiegu niektó-
re chwasty nie zostały znisz-
czone. Napropamid ogranicza 

migrację w profilu glebowym 
zarówno metazachloru, jak 
i chlomazonu.

Do powschodowego zwal-
czania chwastów w rzepaku 
ozimym INNVIGO rekomen-
duje następujące pakiety Zorro 
300 SL i spółka:

Zaawansowany program 
sekwencyjny do eliminacji 
bardzo szerokiego spektrum 
chwastów, z uwzględnieniem 
chwastów uciążliwych i trud-
nych do zwalczania, w tym 
wieloletnich: Metax/Mezotop 
500 SC, Efector/Boa 360 CS, 
Baristo 500 SC, Zorro 300 SL.

Program dwuzabiegowy, 
z możliwością zwalczania 
chwastów późnowschodzących: 
Efector/Boa 360 CS, Metax/
Mezotop 500 SC, Zorro 300 SL.

W skład kompleksowej 
oferty herbicydów do rze-
paku, jaką dysponuje firma 
INNVIGO, wchodzi również 
preparat do powschodowego 
zwalczania samosiewów zbóż 
i chwastów jednoliściennych 
– Jenot/Buster 100 EC.

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

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos
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Powschodowe herbicydy w rzepaku ozimym
Rzepak ozimy jest narażony na 

duże zachwaszczenie ze wzglę-
du na wczesny siew pierwszych 
ozimin i krótki okres czasu na 
wykonanie poprawnie wszyst-
kich uprawek przedsiewnych. 
Ponadto chwasty znajdują do-
bre warunki do szybkiego skieł-
kowania i swobodnego rozwoju 
podczas początkowego wolnego 
wzrostu roślin rzepaku ozimego. 
Rzepak ozimy od początku we-
getacji konkuruje z chwastami 
o składniki pokarmowe i wodę 
a szczególnie o dostęp do światła, 
co jest powodem nadmiernego 
wydłużania się roślin rzepaku 
i osłabienia ich kondycji, oraz 
większej wrażliwości na zmienne 
warunki pogodowe. Jesienią naj-
szybciej pojawiają się w uprawie 
rzepaku samosiewy zbóż z uwagi 
na sianie rzepaku po przedplo-
nach zbożowych. Do chwastów 
rozwijających się w rzepaku ozi-
mym już jesienią należą: maruna 
bezwonna, rumianek pospolity, 
fiołek polny, przytulia czepna, 
mak polny, chaber bławatek, 
gwiazdnica pospolita, tasznik 
pospolity, tobołki polne, prze-
taczniki, jasnoty, ponadto na 
słabszych glebach masowo wy-
stępuje bodziszek drobny.

Skuteczność zwalczania chwa-
stów przez herbicydy w dużym 
stopniu jest uzależniona od ter-
minu zastosowania preparatu 
oraz od dawki środka, na którą 
wrażliwe są poszczególne gatunki 
chwastów.

Po wschodach rzepaku ozime-
go, który wykształcił co najmniej 
jedną parę liści, możemy stosować 
herbicydy zawierające w swoim 
składzie substancją czynną me-
tazachlor, który wnika do rośli-
ny przez korzenie kiełkujących 
chwastów oraz przez hypokotyl 
(łodyżkę podliścieniową) i zwal-
cza głównie jednoroczne chwa-
sty dwuliścienne jak gwiazdnicę 
pospolitą, jasnoty, komosę bia-
łą, przetaczniki, niezapominajkę 
polną, przytulię czepną (w fazie 
liścieni), marunę bezwonną (w fa-
zie rozety) i tasznik pospolity. 
Zabieg możemy wykonać jednym 
z następujących preparatów: Ban-
tux 500, Butisan 500 SC, Naspar 
Solo 500 w dawce 1,5 l/ha, lub 

Fuego 500 SC, Metazanex 500 SC, 
Naspar 500 SC, Parsan 500 SC, 
Raper 500 SC, Rapsan 500 SC, 
Rego 500 SC, Tenet 500 SC i Za-
tem 500 SC w dawce 2 l/ha.

Herbicydy zawierające dwie 
substancje aktywne metaza-
chlor + dimetenamid-P (jak Bu-
tisan Duo 400 SC lub Springbok 
400 EC zalecane w dawce 2-2,5 l/
ha) skuteczniej zwalczą przytulię 
czepną, marunę bezwonną, mak 
polny, tasznik pospolity i dodat-
kowo bodziszka drobnego. Podob-
ną skutecznością charakteryzują 
się preparaty Butisan Star 416 SC, 
Permuson 416 CS zalecane w daw-
ce 3 l/ha lub Sultan Top 500 EC 
w dawce 2 l/ha zawierające me-
tazachlor + chinomerak.

Szerokim spektrum zwalcza-
nych chwastów charakteryzu-
je się środek Butisan Star Max 
500 SE (zawiera metazachlor + 
dimetenamid-P + chinomerak), 
który stosowany powschodowo 
w dawce 2-2,5 l/ha skutecznie 
niszczy m.in. bodziszka drobnego, 
gwiazdnicę pospolitą, jasnoty, 
komosę białą, mak polny, rumia-
nowate, przetaczniki, przytulię 
czepną, tasznik pospolity i to-
bołki polne, a średnio zwalcza 
fiołka polnego, chabra bławatka 
i wilczomlecz obrotny. W celu 
ograniczenia stosowania me-
tazachloru firma BASF zaleca 
zwalczanie chwastów w uprawie 
rzepaku herbicydami Butisan Mix 
lub Butisan Pro w dawce 1,5 l/
ha zawierające dimetenamid-P 
+ chinomerak.

W późniejszym terminie, gdy 
rzepak wykształcił już 3-4 liście, 
chwasty znajdujące się w fazie do 
4 liści możemy zwalczać prepa-
ratami zawierającymi w swoim 
składzie trzy substancje chlopy-
ralid + pikloram + aminopyralid 
(jak Navigator 360 SL, Blast lub 
Astor 360 SL w dawce 0,3 l/ha), 
które skutecznie niszczą chwasty 
rumianowate, chaber bławatek, 
jasnotę purpurową, mak polny, 
przytulię czepną, ostrożeń polny 
i tobołki polne, natomiast słabo 
działają na bodziszka drobnego, 
gwiazdnicę pospolitą, komosę 
białą i tasznik pospolity.

Preparaty zawierające w swo-
im składzie tylko chlopyralid, 

jak Lontrel 300 SL i jego gene-
ryki jak: Clap, Cliophar 300 SL, 
Cloe 300 SL, Helion 300 SL, i Vi-
vendi 300 SL można stosować 
w fazie 4-6 liści rzepaku ozimego 
w dawkach 0,3-0,4 l/ha, które 
skutecznie zwalczają chwasty 
rumianowate, ostrożeń polny 
i chaber bławatek, jak również 
dymnicę pospolitą, rdest plamisty 
i żółtlicę drobnokwiatową.

Natomiast jesienią, kiedy tem-
peratura przy gruncie spadnie 
poniżej 15 0C, a rzepak ozimy 
znajduje się w fazie rozwojowej 
4-6 liści do zwalczania chwastów 
możemy zastosować herbicyd Kerb 
50 WP w dawce 1-1,5 kg/ha lub 
jeden z generyków np.: Barclay 
Propyz SC, PPZ-400 SC w daw-
ce 1,25-2,1 kg/ha, (zawierające 
propyzamid) zwalczające miotłę 

zbożową, samosiewy zbóż, wło-
śnice, rdest powojowy, gwiazdnicę 
pospolita, przetaczniki i gorczy-
cę polną, a odporne są chwasty 
rumianowate i ostrożeń polny.

Chwasty jednoliścienne nale-
ży zwalczać w rzepaku ozimym 
już jesienią, gdy roślina upraw-
na wykształci co najmniej jedną 
parę liści, a chwasty znajdują się 
w fazie rozwojowej od 2-3 liści do 

fazy pełnego krzewienia,. W za-
leceniach znajduje się duża gru-
pa preparatów tzw. graminicydy, 
skutecznie zwalczająca gatunki 
jednoroczne np. samosiewy zbóż, 
miotła zbożowa, jak również wie-
loletnie np. perz właściwy.

mgr Marek Badowski
IUNG – PIB

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli

Wrocław

Rzepak ozimy konkuruje z chwastami dosłownie o wszystko.



8 wrzesień 2018 r. | Raport RolnyU R O D Z A J

Jesienne zwalczanie chorób 
w rzepaku ozimym

Zabezpieczenie rzepaku 
przed organizmami po-
wodującymi choroby naj-
lepiej prowadzić w sposób 
wielokierunkowy.

Uwzględnienie ochrony 
chemicznej w uprawie rzepaku 
jest niezbędnym warunkiem 
uzyskania zadawalających 
plonów. Ważnym elementem 
tej ochrony jest ograniczanie 
istotnych gospodarczo pato-
genów. W uprawie tej ważnej 
gospodarczo rośliny w pier-
wszej kolejności powinno 
się zastosować metodę agro-
techniczną, hodowlaną oraz 
biologiczną. Realizowane 
są one w większości przed 
siewem, gdy jednak te sposo-
by ograniczania patogenów 
okażą się niewystarczające, 
wówczas można w okresie weg-
etacji użyć metodę chemiczną. 
Z powodu występowania w up-
rawie rzepaku ozimego wielu 
chorób, tylko kompleksowe 
użycie kilku metod walki z pa-
togenami, które je powodują, 
daje szansę na dobrą kontrolę 
stanu zdrowotnego roślin.

Rzepak w okresie jesiennym 
porażany może być przez pa-
togeny, które powodują takie 
choroby, jak np.: kiła kapusty, 
sucha zgnilizna kapustnych, 
cylindrosporioza, czerń krzy-
żowych, szara pleśń, mączniak 
rzekomy. W tych częściach na-
szego kraju, gdzie stwierdza 
się występowanie kiły kapu-
sty (Plasmodiophora brassi-
cae), a ma to miejsce między 
innymi w województwach: 
dolnośląskim, opolskim, po-
morskim, zachodniopomor-
skim, warmińsko-mazurskim 
największe znaczenie ma zasto-
sowanie metody hodowlanej, 
czyli wybór odmiany o wy-
sokiej odporności. Pozostałe 
wymienione choroby można 

ograniczać przy pomocy za-
praw lub fungicydów.

Zabiegi z użyciem fungicy-
du, który pomoże zabezpiec-
zyć rosnący jesienią rzepak, 
wykonuje się, gdy rzepak jest 
w fazie 4-8 liści właściwych. 
Dodatkową właściwość mają 
substancje czynne wchodzące 
w skład większości z nich, a są 
to np.: z grupy triazoli tebu-
konazol, metkonazol, pro-
tiokonazol, paklobutrazol, 
czy z innej grupy: chlorek 
mepikwatu. Działanie tych 
substancji lub ich mieszanin 
polega na tym, że zarówno 
zwalczają grzyby, jak i zapo-
biegają wynoszeniu się stożka 
wzrostu rzepaku, zmieniając 
w ten sposób pokrój rośliny. 
Chronione przez te fungicydy 
rośliny „przylegają” w okresie 
zimowym do gleby i gdy po-
jawi się nawet niewielka 
porywa śnieżna, rzepak jest 
w stanie przetrwać przy nis-
kich temperaturach. Jedynie 
fungicydy zawierające jako 
substancję czynną tiofanat 
metylowy nie mają właści-
wości ,,skracania” roślin. Są 
one przydatne na plantacjach 
niewyrównanych we wzroście, 
z mniej niż 4 liśćmi właści-
wymi, czy przy temperaturach 
powietrza poniżej 12 stopni.

W okresie jesiennym su-
cha zgnilizna kapustnych jest 
główną chorobą występującą 
w rzepaku, ale w tym samym 
czasie na liściach tej rośliny 
pojawić się też mogą objawy 
świadczące o porażeniu przez 
inne grzyby chorobotwórcze. 
Przystępując do zwalczania 
sprawców suchej zgnilizny 
(Leptosphaeria maculans, L. 
biglobosa stadium konidialne: 
Phoma lingam) należy dobrze 
rozpoznać chorobę i określić 
czy porażenie zbliża się do 

wartości ekonomicznego progu 
szkodliwości (10-20% z pier-
wszymi objawami infekcji). 
Decyzję o zwalczaniu można 
też podjąć na podstawie infor-
macji uzyskanych dzięki syste-
mowi pojawu epidemii chorób 
(SPEC). Ten system podaje jaka 
ilość zarodników workowych 
znajduje się w 1 m3 powietrza. 
Gdy obserwuje się gwałtowny 
wzrost ilości zarodników, to 
wtedy należy niezwłocznie zas-
tosować środek grzybobójczy. 
W tabeli podano przykłady 
wielu zarejestrowanych fun-
gicydów przeznaczonych do 
zwalczania grzybów powodu-
jących suchą zgniliznę kapus-
tnych i innych chorób.

Znajomość objawów chorób, 
które obecne są na rzepaku 
jest bardzo przydatna przy 
wyznaczaniu progu szkodli-
wości i podejmowaniu decyzji 
o zwalczaniu. Objawów suchej 
zgnilizny należy poszukiwać 
na liściach rzepaku już jesienią. 
Początkowo widoczne są niew-
ielkie chlorotyczne plamy, 
następnie plama żółknie, przy-
biera barwę beżowoszarą, a na 
jej powierzchni pojawiają się 
czarne punkty (piknidia), które 
są owocnikami stadium konid-
ialnego grzyba wywołującego 
tą chorobę. Na jednym liściu 
takich plam może być kilka. 
Plamy te często zlokalizowane 
są przy nerwie głównym i boc-
znych. Z tych miejsc grzyb-
nia sprawcy choroby przerasta 
do nasady ogonka liściowego, 
a stamtąd do szyjki korzenio-
wej. Tam wiosną widoczne są 
wgłębione, suche plamy, świ-
adczące o bardzo groźnym dla 
prawidłowego funkcjonowa-
nia roślin, uszkodzeniu pod-
stawy pędu.

Czerń krzyżowych rozpoz-
naje się po początkowo małych 

brunatnoczarnych plamach 
na blaszkach liściowych. 
W późniejszym czasie plamy 
się powiększają. Ich średnica 
może wynosić ok. 5 mm, nadal 
mają barwę brunatnoczarną, 
a na ich powierzchni widoczna 
jest rzadka grzybnia z zarod-
nikami konidialnymi i charak-
terystyczne strefowanie.

Szara pleśń to choroba, 
która rozwija się na uszkod-
zonych tkankach, szczegól-
nie w okresie podwyższonej 
wilgotności powietrza. Usz-
kodzenia te powstać mogą 
na wskutek np. żerowania sz-
kodników, zwierząt łownych, 
czy zastosowania niektórych 
herbicydów lub przejazdu 
maszynami. Początkowo 
pojawia się na liściach chlo-
rotyczna plama, która żółknie, 
i stopniowo gnije, a na pow-
ierzchni widoczna jest szara 
grzybnia z licznymi trzonkami 
i zarodnikami konidialnymi. 
Powierzchnia plamy obejmuje 
z czasem znaczną część blaszki 
i liść obumiera.

Znaczenie jesiennej ochrony 
rzepaku przed wymienionymi 
chorobami jest bezdyskusyjne. 
W czasie, gdy rzepak rośnie 
i wytwarza rozety, nie może to 
być zakłócone przez obecność 
grzybów, a zwłaszcza spraw-
ców suchej zgnilizny kapus-
tnych. Przy odpowiednim 
wyborze stanowiska, odmia-
ny i właściwie zaplanowanym 
programie ochrony rzepaku, 
można z dużym powodzeniem 
utrzymać plantację rzepaku ze 
zdrowymi liśćmi i korzeniami. 
Jesienią decydują one bowiem 
o prawidłowym wzroście i poz-
walają roślinom przygotować 
się do przetrwania czasu, gdy 
zimą obniża się temperatura 
powietrza.

c.d. na str. 10

Jesienny debiut herbicydu Picona®

Picona® zawiera wyjątkową 
i nową substancję czynną - pi-
kolinafen, a także sprawdzo-
ną pendimetalinę. Pikolinafen 
i pendimetalina działają przez 
system korzeniowy i nalist-
nie. W zabiegach powschodo-
wych skuteczność działania 
jest najwyższa w niższych fa-
zach rozwojowych chwastów, 
które wchłaniają herbicyd nie 
tylko przez liście, lecz także 
przez korzenie.

Kombinacja pikolinafe-
nu i pendimetaliny pozwala 
skutecznie zwalczać większość 

gatunków chwastów. W zbo-
żach ozimych Piconę® moż-
na mieszać z herbicydami, 
insektycydami i nawozami 
nalistnymi.

Rzut oka na korzyści:
• szerokie spektrum zwal-

czania ważnych chwastów 
jesiennych,

• skuteczność zwalczania 
chwastów dzięki dwóm róż-
nym mechanizmom działa-
nia substancji czynnych:
- szybkie działanie nalistne,
- długotrwałe działanie 

doglebowe,

• doskonała aktywność 
substancji w niższych 
temperaturach,

• efekt widoczny już 
po krótkim czasie od 
zastosowania,

• brak uodpornień chwastów 
na substancje chemiczne,

• wysoka tolerancja do mie-
szania z innymi pestycydami 
i nawozami dolistnymi,

• s z e r o k i  t e r m i n 
stosowania,

• rejestracja w pszenicy ozi-
mej, pszenżycie ozimym, 
jęczmieniu ozimym,

• brak przeciwwskazań do 
siewu roślin następczych.
Picona® łamie uodpornienia 

chwastów.
Dostępna w Ampol-Me-

rol Sp. z o.o., www.ampol-
-merol.pl.

Źródło: Sky&Sand
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Dr Ewa Jajor

R E K L A M A



9wrzesień 2018r. | Raport Rolny U R O D Z A J

Fakty i mity podstaw stosowania regulatorów wzrostu rzepaku ozimym
MITYFAKTY

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu 
wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Rzepak ozimy jest rośliną pełnej agrotechniki, więc nie zrealizowa-
nie w terminie lub zaniechanie wykonania zabiegów, w tym głównie 
zabiegów ochrony i regulacji wysokości roślin, kończy się istotnym 
spadkiem plonu. U podstaw budowania plonu rzepaku ozimego 
są zabiegi jesienne. Głównymi elementami strategii tych zabiegów 
jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju roślin rzepaku do 
końca wegetacji przedzimowej, która zapewni osiągnięcie optymalnej 
fazy 10-12 liści. Dodatkowo nisko osadzony – 2 do 3 cm powyżej po-
wierzchni gleby – pąk wierzchołkowy oraz silnie rozwinięta rozeta li-
ści – lepiej chroni rzepak przed mrozem poprzez kieszenie powietrzne 
tworzące się wokół roślin po opadach śniegu. Zatem głównym celem 
jesiennej agrotechniki rzepaku jest ochrona przed choroabami, kiero-
wanie wzrostem i rozwojem rośliny oraz nagromadzenie jak najwięk-
szej suchej masy w części nadziemnej i w korzeniach. 

Przebiegu pogody w dłuższym okresie nie da się przewidzieć, dla-
tego kolejnym kluczowym elementem agrotechniki jesiennej 
jest zabieg regulatorem wzrostu np. preparatem Toprex, który 
w trwały sposób przyśpiesza i reguluje wzrost i rozwój roślin 
i jednocześnie działa grzybobójczo. Wieloletnie wyniki zastoso-
wań preparatu Toprex w ochronie rzepaku ozimego potwierdzają, że 
optymalnym terminem jego zastosowania jest początek jesieni, gdy 
rośliny na plantacji osiągną w przewadze fazę 4. liści. Toprex w tym 
terminie najsilniej oddziałuje na hormony wzrostu; giberelinę, cytokini-
ny i auksyny. Toprex jest preparatem bezpiecznym dla roślin rzepaku 
nawet w fazie poniżej 4-ch liści. Potwierdzeniem tego jest jego reje-
stracja w Czechach już od fazy 1-ego liścia. 

Zabieg wykonany w optymalnym terminie 4 liści powoduje istotny 
wzrost liczby liści w rozecie, zwiększa się masa systemu korzenio-
wego i średnica szyjki korzeniowej oraz silniej ogranicza wynoszenie 
pąka wierzchołkowego, co powoduje w efekcie istotny wzrost za-
wartości suchej masy w części nadziemnej i systemie korzeniowym. 
Rzepak potraktowany jesienią preparatem Toprex gromadzi więcej cu-

 � Podstawowym celem jesiennej regulacji jest przyśpieszenie rozwoju roślin, tj. wykształcenie większej ilości liści 
w rozecie, silniejszego systemu korzeniowego.

 � Zachowanie optymalnej obsady 45 szt. roślin/1 m2 dla odmian heterozyjnych i 55 szt. roślin dla odmian 
populacyjnych ogranicza  konkurencje roślin, a w jej następstwie nadmierne wynoszenie pąka wierzchołkowego.

 � Stosowane regulatory wzrostu w optymalnej fazie 4. liści rzepaku hamują wydzielanie hormonów w giberelinach, 
przyśpieszają wydzielanie auksyn. 

 � Przyśpieszony rozwój roślin i większa ich ilość oraz powierzchnię asymilacyjną, przyśpiesza gromadzenie suchej 
masy w systemie korzeniowym i pąkach wierzchołkowych.

 � Działanie regulatora wzrostu wypływa na zmianę kąta ustalenia liści w rozecie, a jego efekcie większy dostęp 
światła do pąka wierzchołkowego, ogranicza jego wynoszenie.

 � Kątowe ustawienie liści osłania w okresie zimowania roślin pąki wierzchołkowe oraz ułatwia zatrzymywanie 
śniegu i tworzenie wokół nich komór powietrznych (większa izolacja przed mrozem).

 � Regulatory wzrostu stosowane jesienią hamują wzrost 
roślin, a po ich użyciu  rośliny spowolniają wzrost. W efekcie 
końcowym rośliny są mniejsze i wykształcają mniej liści.

 � Podstawowym celem regulacji jest hamowanie wynoszenia 
pąka wierzchołkowego i silne rozchylenie rozety liści nad 
powierzchnią gleby.

 � Silne przyłożenie liści do powierzchni gleby sprzyja ich 
większemu porażeniu przez choroby.

 � Większe odsłonięcie pąków wierzchołkowych w okresie 
zimowania sprzyja silniejszemu działaniu wiatrów i mrozów 
oraz ogranicza możliwości zatrzymywania śniegu w wokół 
roślin.

Regulacja wzrostu  
– kluczowym ogniwem agrotechniki

krów, lipidów oraz średnio o 1,7% suchej masy w pąkach wierzchoł-
kowych i korzeniu palowym, przez co zwiększa się stężenie soków 
komórkach w roślinach. To w efekcie końcowym wpływa na większą 
odporność roślin na przemarzanie. 

 dr Andrzej Bruderek

Toprex – rozbudowuje i wzmacnia system korzeniowy – doś. szklarniowe

Zmiana kąta ustawienia liści, silniejszy system korzeniowy

KONTROLA Toprex 0,3l/ha

R E K L A M A
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Tabela 1. Przykłady środków do zwalczania chorób rzepaku

Środki ochrony roślin Substancja czynna/zawartość Dawka Sucha zgnil. 
kapust-nych

Czerń 
krzyżo-wych Szara pleśń Cylin-drospor-ioza

Ambrossio 500 SC + Dafne 250 EC tebukonazol (500 g/l), difenokonazol (250 g/l) 0,4 l/ha + 0,3 l/ha + + - +

Ambrossio 500 SC + Porter 250 EC tebukonazol (500 g/l), difenokonazol (250 g/l) 0,4 l/ha + 0,3 l/ha + + - +

Bounty 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + -

Bukat 500 SC + Porter 250 EC tebukonazol (500 g/l), difenokonazol (250 g/l) 0,4 l/ha + 0,3 l/ha + + - +

Bukat 500 SC + Dafne 250 EC tebukonazol (500 g/l), difenokonazol (250 g/l) 0,4 l/ha + 0,3 l/ha + + - +

Caramba 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + +

Caryx 240 SL chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l) 1,0 l/ha + + - -

Clayton Tabloid EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + -

Conatra 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + +

Corinth 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Darcos 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + -

Difpaklo 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - -

Domnic 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Erasmus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + -

Fenopak 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazole (125 g/l) 0,3 l/ha + + - -

Fezan tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha - - - +

Furtado 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - -

Hajduk 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha - + - -

Helicur 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 l/ha + + - -

Horizon 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 l/ha + + - -

Kosa 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Magnello 350 EC difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l) 0,8 l/ha + - - -

Maxior difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l) 0,8 l/ha + - - -

Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Orius Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - -

Plexeo 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + +

Polygreen Fungicyde WP oospory Pythium oligandrum 0,1 kg/ha + - - -

Protebul 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Riza 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + + -

Sirena 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 l/ha + + + +

Sparta 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + + -

Spekfree 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + -

Starpro 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + -

Syrius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - -

Tarcza Łan 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Tarcza Łan Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5-0,75 l/ha - + - -

Tarcza Plus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5-0,75 l/ha - + - -

Tebkin 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Tebu 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5-0,75 l/ha + + - -

Tebusha 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Tilmor 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Teodor 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 l/ha + + - -

Tiptop 500 SC tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 l/ha + + + -

Tiofan 500 SC tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 l/ha + + + -

Tiofanat Metylowy 500 SC tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 l/ha + + + -

Toledo 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 l/ha + + + -

Toledo Extra 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + -

Toprex 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - -

Topsin M 500 SC tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 l/ha + + + -

Topstar 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - -

Trident 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazole (125 g/l) 0,3 l/ha + + - -

Trion 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5-0,75 l/ha + + - -

Troja 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + + -

Tyberius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 l/ha + + - -

Ulysses 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + -

Ventoux 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 l/ha + + + -

Victosar 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5-0,75 l/ha - + - -

Vima-Difenopaklobutrazol difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 l/ha + + - -

 

c.d. art. ze str. 8

Dr Ewa Jajor
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Inatreq™ Active 
zatwierdzony

Corteva Agriscience™, dział 
rolniczy koncernu DowDuPo-
nt, ogłosił, że Inatreq™ Acti-
ve, nowa substancja czynna, 
zatwierdzona do stosowania 
na terenie Unii Europejskiej, 
odpowiada na obecne oczeki-
wania zarówno europejskich 
rolników jak i konsumentów.

Inatreq™ Active to inno-
wacyjna substancja czynna 
o działaniu grzybobójczym do 
ochrony zbóż przed głównymi 
chorobami, takimi jak septo-
riozy, rdze i innymi. Substan-
cja aktywna jest pochodzenia 
naturalnego, ma wyjątkową 
skuteczność biologiczną oraz 
unikalne miejsce działania 
w porównaniu z innymi środ-
kami grzybobójczymi stoso-
wanymi w zbożach. Inatreq™ 
nie wykazuje także odporności 
krzyżowej z innymi substan-
cjami czynnymi fungicydów 
zbożowych.

„Cieszy nas, że UE umoż-
liwiła rolnikom korzystanie 

z tego nowoczesnego, natu-
ralnego środka grzybobój-
czego”, oświadczył Thomas 
Lyall, dyrektor ds. rejestracji 
na Europę, Bliski Wschód 
i Afrykę w Corteva Agriscien-
ce™. „Inatreq™ Active to nie 
tylko przełomowe rozwiąza-
nie pozwalające rolnikom na 
uzyskiwanie lepszych plonów, 
łączące elastyczność stosowa-
nia z wyjątkowym bezpieczeń-
stwem dla roślin, ale również, 
ze względu na swoje biologicz-
ne pochodzenie, odpowiada 
oczekiwaniom europejskich 
konsumentów w kontekście 
innowacji w rolnictwie”.

Zatwierdzenie Inatreq™ 
Active do stosowania w UE 
otwiera drogę do rejestracji 
tej substancji w poszczegól-
nych krajach członkowskich 
w celu zapewnienia szerokiej 
dostępności w Europie.

Źródło: Rechters sp. z o.o.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Inatreq™ Active to innowacyjna 
substancja czynna o działaniu 
grzybobójczym.

Zasady nawożenia pod zboża ozime

Prawidłowe zabiegi agro-
techniczne na polu, a także od-
powiedni dobór nawozów i ich 
dawek mają zasadniczy wpływ 
na przyszłe plony zbóż. Od-
powiednie nawożenie uprawy 
jest jednym z najistotniejszych 
czynników plonotwórczych. 
Nie mniej ważne są również 
pozostałe czynniki tj. termin 
siewu, gęstość siewu czy odpo-
wiednie zmianowanie roślin 
na polu. Bardzo duże zna-
czenie ma także znajomość 
zasobności gleby na której 
prowadzimy uprawę. W celu 
jej określenia należy pobrać re-
prezentatywną próbę glebową 
i wykonać analizy chemiczne. 
Pozwoli to odpowiednio do-
brać dawkę nawozu, tak aby 
zaspokoić potrzeby nawozowe 
roślin. Prawidłowo odżywione  
i zdrowe rośliny już w okresie 
jesiennym zaprogramują wyż-
szy plon ziarna.

Zboża ozime powinny się 
dobrze rozkrzewić już jesienią. 

Pozwoli to na dobre przetrwa-
nie trudnego okresu zimowego. 
Istotne jest, aby początkowy 
rozwój zbóż przebiegał w wa-
runkach dobrego odżywienia 
roślin,  co pozwala na prawi-
dłowe rozwinięcie systemu ko-
rzeniowego, a tym samym na 
dobre pobieranie składników 
pokarmowych. Słaby system 
korzeniowy oznacza niewy-
starczające pobieranie mikro 
i makroskładników przez rośli-
ny, gorsze zimowanie i słabszą 
regenerację roślin w okresie 
wiosny.

Przedsiewnie (jesienią) zbo-
ża ozime nawozimy głównie 
nawozami fosforowymi i pota-
sowymi. Nawożenie pozostały-
mi składnikami pokarmowymi 
(azotem, magnezem czy siar-
ką) stosuje się rzadziej. Fos-
for odpowiada w roślinie za 
prawidłowy rozwój systemu 
korzeniowego, a także tkan-
ki mechanicznej, zwiększając 
tolerancję roślin na różnego 

rodzaju stresy: niskie tempera-
tury, niedobór wody czy atak 
patogenów. Niewykorzysta-
ny w danym roku fosfor nie 
zostaje wymyty z gleby, lecz 
zwiększa jej zasobność w ten 
składnik w kolejnych latach. 
Z kolei potas reguluje w rośli-
nie bilans wodny i aktywuje 
wiele enzymów. W przypadku 
niedoboru tego pierwiastka 
zmniejsza się znacznie wyko-
rzystanie i pobieranie azotu, 
co w konsekwencji prowadzi 
do uzyskania niższych i gor-
szych plonów.

Według Czuby (1996) aby 
wytworzyć tonę ziarna z od-
powiednią ilością słomy, zboża 
takie jak: jęczmień, pszenica 
i pszenżyto ozime potrzebu-
ją 10 kg P2O5, a żyto 11 kg 
P2O5. Natomiast jeśli cho-
dzi o potas, to potrzeby po-
karmowe zbóż wynoszą dla: 
pszenicy 20 kg K2O, pszen-
żyta – 23 K2O, jęczmienia – 
24 K2O i żyta – 27 K2O. Na 
wyprodukowanie tony ziarna 
pszenica potrzebuje także 5 kg 
MgO i 5 kg CaO, pszenżyto 
i żyto – 5 kg MgO i 6 kg CaO, 
a jęczmień – 4 kg MgO i 10 kg 
CaO. Zboża pobierają również 
9 kg SO3.

Oczywiście zanim za-
stosujemy nawozy musimy 
uwzględnić zasobność gleby 
w te składniki a także wziąć 

pod uwagę to, czy na danym 
polu pozostawiono słomę 
(co również wzbogaca glebę 
w składniki pokarmowe – Ta-
bela 1). Jeśli przy określaniu 
zasobności stwierdzono niską 
zawartość niezbędnych pier-
wiastków, to dawki nawozowe 
powinny być wyższe tak aby 
to poprawić.

Na ogół nawożenie azotowe 
zbóż ozimych jesienią nie jest 
konieczne, jednak na słabych 
stanowiskach można zastoso-
wać 20-30 kg N/ha w formie 
np. nawozu wieloskładni-
kowego w celu zapewnienia 
lepszego rozwoju roślin przed 
zimą.  Konieczność zastosowa-
nia przedsiewnie azotu wystę-
puje również w sytuacji gdy 
pozostawiamy po żniwach na 
polu słomę. Wówczas należy 
na takie pole zastosować ok. 
7-8 kg N na każdą tonę pozo-
stawionej słomy.

Podsumowując należy 
stwierdzić, że nawozy za-
stosowane w odpowiednich 
ilościach pozwolą na dobry 
wzrost i rozwój roślin, a tak-
że będą skutkować wyższym 
i lepszym jakościowo plonem 
ziarna. Racjonalne stosowanie 
nawozów nie naraża rolnika 
na zbędne koszty związane 
z ich zakupem.

dr inż. Marta Wyzińska
IUNG – PIB w Puławach

Odpowiednie nawożenie uprawy jest jednym 
z najistotniejszych czynników plonotwórczych.

Tabela 1. Zawartość składników pokarmowych (kg) w 7,5 to-
nach słomypozostawionej na polu w pierwszym roku po 
przyoraniu

Rodzaj słomy N P2O5 K2O

słoma rzepakowa 30 9 115

słoma kukurydziana 25 6 75

słoma zbożowa 12 4 60
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Odmiany pszenic do późnego siewu
Pszenica ozima jest zbożem 

o bardzo dużym znaczeniu 
w Polsce. Jej powierzchnia 
uprawy w ostatnich latach 
(wg danych GUS) wynosiła 
blisko 2 mln ha. Część are-
ału pszenicy uprawiana jest po 
przedplonach późno schodzą-
cych z pola, takich jak burak 
cukrowy czy kukurydza. Wów-
czas zapewnienie optymalnych 
terminów siewu nie jest moż-
liwe. Rolnicy stają przed dy-
lematem – siać formę ozimą 
czy jarą. Potencjał plonowania 
zbóż jarych jest zwykle niższy, 
zwłaszcza w warunkach wio-
sennej suszy. Niedobór opa-
dów w tym okresie zdarza się 
w Polsce stosunkowo często, 
ze szczególnym nasileniem 
wystąpił w bieżącym roku. 
Natomiast przy opóźnionych 
siewach ozimin należy liczyć 
się z obniżką plonowania, 
zwiększa się również ryzyko 
złego przezimowania.

W ramach Porejestrowego 
doświadczalnictwa odmiano-
wego COBORU od kilku lat 
prowadzi serię doświadczeń 
specjalnych z opóźnionym 
terminem siewu. Badane są 
odmiany pszenicy ozimej, 
a także kilka odmian psze-
nicy jarej. Najczęściej są to 
odmiany nowo zarejestro-
wane oraz odmiany wzorco-
we. Celem tych doświadczeń 
jest wskazanie odmian, które 
są najbardziej przydatne do 
późnych siewów i w tych wa-
runkach uzyskują najwyższe 
plony. W doświadczeniach 
tych stosuje się stosunkowo 
wysoki poziom agrotechni-
ki, obejmujący dwukrotny 
zabieg fungicydowy łącznie 
z nawozami dolistnymi, regu-
lator wzrostu oraz dość wyso-
ki poziom nawożenia azotem 
(ok. 150kg N/ha). Doświad-
czenia te zakładane są oko-
ło 10 listopada. Z uwagi na 
późny termin siewu stosuje się 
wyższą niż w standardowych 
doświadczeniach PDO obsadę 
nasion, która w zależności od 
kompleksu glebowego wynosi 
450 lub 500 ziaren na 1 m2.

W tabeli 1 przedstawiono 
wyniki plonowania wybra-
nych odmian pszenicy ozimej 
i jarej z lat 2016-2017. W oby-
dwu latach badań zestaw 
odmian był inny, stąd przed-
stawiono wyniki z poszcze-
gólnych lat, a nie w postaci 
średniej. Na uzyskane wyniki 
wpływ miały warunki pogo-
dowe, bardzo różne w obydwu 
latach badań.

W sezonie wegetacyjnym 
2015/2016 w wielu rejonach 
kraju odnotowano znaczne 
wymarzanie, co przełożyło 
się na duże zróżnicowanie 
wyników plonowania, które 
w głównej mierze zależało 
od zimotrwałości odmian. 
Spośród odmian z grupy A, 
w roku 2016 najlepiej plono-
wały odmiany Hondia, RGT 
Kilimanjaro i Patras, a tak-
że Delawar i Florus. Z kolei 
w grupie odmian chlebowych 
bardzo dobrze plonowała od-
miana Artist, dobrze odmiana 
Pokusa. Dość słabo plonowały 
odmiany pastewne, co może 
wynikać z ich gorszej zi-
motrwałości. Bardzo słabo wy-
padły natomiast odmiany jare. 
W dwóch doświadczeniach (na 
9 założonych) wszystkie bada-
ne odmiany jare całkowicie 
wymarzły, natomiast średni 
plon jarych odmian pszenicy 
był o ok. połowę niższy niż 
odmian ozimych.

W sezonie 2016/2017 zima 
miała łagodny przebieg i nie 

odnotowano większych strat 
z powodu wymarzania. W tych 
warunkach zimotrwałość od-
mian nie miała decydującego 
wpływu na plonowanie. Spo-
śród odmian ozimych najlepiej 
plonowała odmiana mieszań-
cowa Hybery, a także Dolores 
i Pokusa (grupa B) oraz RGT 
Kilimanjaro (grupa A) Dobrze 
plonowały również pastewne 
odmiany RGT Kicker i Viborg. 
Rok 2017 był korzystny dla 
niemal wszystkich (z wyjąt-
kiem WPB Skye) badanych 
odmian pszenicy jarej, z któ-
rych najwyższy plon uzyskały 
Nimfa i Rusałka.

Siewy późnojesienne zawsze 
obarczone będą większym ry-
zykiem. Ryzyko to w znacznej 
mierze można zminimalizo-
wać poprzez wybór odpowied-
niej odmiany. Ze względu na 
znaczne ryzyko wymarzania 
lepiej wybierać odmiany ozi-
me o większej zimotrwałości.

Mgr Andrzej Najewski
COBORU

Słupia Wielka    

Rolnicy często stają przed dylematem – siać formę ozimą czy jarą.
Tabela 1. Plon ziarna odmian pszenicy ozimej i jarej przy opóźnionym terminie siewu. Lata zbio-
ru 2017, 2016

Lp. Odmiana Wartość 
techno-logiczna

Plon ziarna (% 
wzorca) Zimo-

-trwa-łość
2017 2016

1 2 3 4
Wzorzec, dt z ha 79,7 78,0

pszenica ozima
1 Consus 

A

101 91 2
2 Delawar 98 101 4
3 Florus 100 3
4 Franz 86 3
5 Hondia 103 5,5
6 KWS Dakotana 92 3
7 KWS Malibu 83 2
8 Leandrus 99 93 3
9 Lindbergh 98 2,5
10 Mirek 100 2
11 Nordkap 101 2,5
12 Patras 101 102 4
13 RGT Kilimanjaro 104 102 4
14 Artist 

B

99 104 4
15 Bartosz 95 3,5
16 Belissa 99 5
17 Bonanza 85 4
18 Dakar 98 2
19 Dolores 104 4
20 Hybery F1 FR 107 3,5
21 Janosch 95 81 3
22 Kometa 98 2
23 KWS Loft 85 2
24 KWS Ozon 95 93 4
25 LG Jutta 89 5,5
26 Medalistka 96 5,5
27 Opcja 102 3
28 Pokusa 104 100 3
29 Rivero 100 3,5
30 Rotax 95 5
31 Silenus 94 2
32 Tobak 83 3
33 Florencia

C

94 2
34 Frisky 99 3
35 Gimantis 102 3,5
36 KWS Kiran 95 4
37 Ohio 67 2
38 RGT Kicker 104 3
39 Rockefeller 73 2
40 Viborg 105 2,5

pszenica jara
41 Goplana 

A

105 52
42 Mandaryna 44
43 Nimfa 107
44 Rusałka 106
45 Serenada 105 34
46 Tybalt 50
47 Varius 103
48 WPB Skye 76
49 Harenda

B
50

50 Kamelia 103 40
Liczba doświadczeń 7 9

Kol. 1: wzorzec: RGT Kilimanjaro, Patras, Artist, KWS Ozon; F1 – odmiana mieszańcowa
Kol. 2: A – jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna 
lub inna
Kol. 3: termin siewu: po 10 listopada; intensywny poziom agrotechniki

Kol. 4: skala 9°; 9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała 
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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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Optymalny termin siewu zbóż ozimych
Zboża ozime wysiane w od-

powiednim terminie mają 
lepsze warunki do wzrostu 
i rozwoju roślin, są lepiej roz-
krzewione i ukorzenione, le-
piej wykorzystują nawożenie 
oraz są mniej narażone na 
warunki stresowe. Jednak rol-
nicy często opóźniają siew ze 
wględów organizacyjnych, 
pogodowych bądź zaniedbań.

Spośród zbóż ozimych 
najwcześniejszego siewu 
wymaga jęczmień. Wyniki 
badań nad terminem siewu 
jęczmienia ozimego wskazują 
na zależność tego czynnika 
głównie od warunków kli-
matyczno – glebowych, a po-
nadto od doboru odmiany. 
W doświadczeniach IUNG – 
PIB przeprowadzonych w nie-
dawnym okresie stwierdzono 
zależność reakcji jęczmienia 
ozimego na termin siewu od 
jakości gleby. Na glebach 
zwięźlejszych należących 
do kompleksu pszennego 
dobrego i żytniego bardzo 
dobrego, plony ziarna przy 
terminie siewu w I dekadzie 
września były podobne jak 
przy terminie w II dekadzie 
września. Na glebach kom-
pleksu żytniego dobrego wy-
stąpiła nieduża zniżka plonu, 

a w przypadku kompleksu 
żytniego słabego znaczna 
zniżka plonu przy termi-
nie w II dekadzie września. 
Przy terminie w III dekadzie 
września plony ziarna były 
istotnie niższe, niezależnie 
od gleby. Dodatni wpływ 
odleżenia się gleby silniej 
zaznaczył się przy późnym 
terminie siewu.

Reakcja jęczmienia ozi-
mego na termin siewu za-
leżała w dużym stopniu od 
warunków pogodowych. 
Większe plony ziarna przy 
wczesnym terminie siewu 
(I dekada września) osiągano 
w sezonach o krótkiej jesie-
ni, natomiast w przypadku 
długiej jesieni oraz długo 
zalegającej pokrywy śnież-
nej w czasie zimy jęczmień 
wysiany wcześnie plonował 
niżej niż wysiany później.

Przyczyną słabszego plono-
wania wczesnych zasiewów 
jęczmienia ozimego w przy-
padku długiej i ciepłej jesieni 
jest nadmierne rozrastanie się 
roślin i tworzenie dużej masy 
liści, przez co jęczmień staje 
się bardziej podatny na wy-
marzanie w przypadku braku 
pokrywy śnieżnej w zimie, 
a w warunkach długiego 

zalegania śniegu często ulega 
wyprzeniu i porażeniu przez 
pleśń śniegową. Ponadto jęcz-
mień wysiany wcześnie bywa 
przy ciepłej jesieni atakowany 
przez szkodniki (ploniarka 
zbożówka, skoczek sześciorek 
i inne) lub przez mączniaka.

Jęczmień siany późno 
w warunkach krótkiej jesieni 
rośnie wolno, słabo się krze-
wi i niedostatecznie hartuje 
przed zimą. Gorsze w takim 
przypadku jego przezimowa-
nie, wykształcenie mniejszej 
liczby kłosów wskutek krót-
szego okresu wegetacji, jest 
powodem słabszego plonowa-
nia. Im dłuższa i cieplejsza 
jest jesień w danym rejonie, 
przy korzystnym rozkładzie 
opadów, tym później przypa-
da optymalny termin siewu 
jęczmienia ozimego. Również 
na lepszych glebach jego siew 
może być wykonany później 
niż na słabszych, ponieważ 
gleba lekka jest bardziej po-
datna na przemarzanie i na 
takiej glebie rośliny słabiej 
się krzewią. Większej toleran-
cyjności na opóźnienie siewu 
sprzyja lepsza zimotrwałość 
niektórych odmian oraz ich 
zdolność do silniejszego krze-
wienia się.

W badaniach nad architek-
turą łanu jęczmienia ozime-
go stwierdzono jej zależność 
głównie od warunków pogo-
dowych w czasie wegetacji, 
a także od terminu siewu. 
Gorsze wyrównanie łanu przy 
późnym terminie siewu wy-
stępowało w latach o mniej 
sprzyjających warunkach po-
godowych. Przy dużym roz-
warstwieniu pionowym łanu 
rośliny niskie są zacieniane 
przez rośliny wysokie, co jest 
powodem niższej plenności 
tych pierwszych.

Optymalny termin siewu 
jęczmienia ozimego jest więc 
trudny do ustalenia (o czym 
pisałam we wcześniejszym 
artykule o agrotechnice tego 
gatunku), ze względu na jego 
ścisły związek z długością 
trwania jesieni. W przypadku 
wczesnego nadejścia zimy, 
wyższe plony jęczmienia 
otrzymuje się z wczesnych 
jego zasiewów (5 – 10 wrze-
śnia). W warunkach długiej 
i ciepłej jesieni wysoki plon 
jęczmienia można uzyskać 
z późnych jego zasiewów (20 – 
25 września). Najlepiej więc 
wysiewać jęczmień w ter-
minie średniowczesnym tj. 
10 – 15 września w rejonach 

wschodnich, 12 – 18 w rejo-
nie centralnym i 16 – 20 wrze-
śnia w rejonach zachodnich. 
Opóźnienie terminu siewu 
jęczmienia ozimego jest po-
wodem skrócenia fazy krze-
wienia się roślin i tym samym 
zmniejszenia liczby kłosów 
na jednostce powierzchni, 
szczególnie w przypadku 
wczesnego nadejścia zimy. 
Wówczas racjonalne jest 
stosowanie większej ilości 
wysiewu. W latach o dłu-
gim trwaniu jesieni można 
uzyskać odpowiednią liczbę 
kłosów także przy opóźnio-
nym terminie siewu. W rejo-
nach o większym nasileniu 
chorób i częstszym zjawisku 
wylegania roślin (przy obfi-
tych opadach deszczu o cha-
rakterze burzowym) zaleca się 
stosowanie rzadszego siewu 
jęczmienia ozimego.

Największy areał uprawy 
zajmuje w naszym kraju upra-
wa pszenicy ozimej.

Optymalny termin siewu 
pszenicy ozimej powinien być 
następujący:
• rejon północno-wschod-

ni i wschodni – od 15 do 
25 września,

• rejon centralny i południo-
wo-wschodni – od 20 do 

30 września,
• rejon północno-zachodni 

i zachodni – od 20 wrze-
śnia do 5 października,

• Dolny Śląsk – od 25 wrze-
śnia do 10 października.
Optymalny termin siewu 

pszenżyta i żyta jest podobny 
jak pszenicy. Zazwyczaj uwa-
ża się, że na glebach lekkich 
optymalny terminu siewu jest 
nieco wcześniejszy, ponieważ 
w takich warunkach tempo 
wzrostu i rozwoju jest słab-
sze niż na glebach żyznych 
i dla dobrego rozwoju przed 
zimą rośliny potrzebują wię-
cej czasu.

Optymalny termin siewu 
ozimin nie tylko stwarza lep-
sze warunki do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju roślin ale 
decyduje o możliwości wyko-
nania innych zabiegów agro-
technicznych np. zabiegów 
herbicydowych wykonywa-
nych w fazie 3-4 liści.

Należy podkreślić, że waż-
nym elementem agrotechniki, 
który może przyczynić się do 
ograniczenia skutków nega-
tywnego wpływu opóźnie-
nia siewu zbóż ozimych jest 
dobór właściwej odmiany.

dr hab. Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB Puławy

Agrotechnika jęczmienia ozimego

Technologia uprawy jęczmie-
nia na cele browarne różni się 
od technologii uprawy na cele 
pastewne.

Pożądaną cechą ziarna pa-
stewnego jest wysoka zawartość 
białka, odwrotnie jak w przy-
padku ziarna browarnego, 
które z kolei powinno charak-
teryzować się wysoką celnością 
i wyrównaniem ziarna. Oba 
wymienione kierunki uprawy 
jęczmienia różnią się doborem 
odmian i zalecanym poziomem 
nawożenia azotem.

Ozima forma jęczmienia cha-
rakteryzuje się specyficznymi 
wymaganiami siedliskowo-a-
grotechnicznymi, dotyczącymi 
warunków klimatycznych, sto-
sunków wodno-powietrznych 
i pH gleby, terminu i gęstości 
siewu. Słaba zimotrwałość, duża 
wrażliwość na zakwaszenie gle-
by i niedostatek w niej powie-
trza, podatność na wyleganie 
oraz wymagania wcześniejszego 
siewu od innych gatunków zbóż 
ozimych powodują konieczność 
ścisłego przestrzegania zasad 
uprawy jęczmienia ozimego

Jęczmień ozimy ma mniej-
sze wymagania glebowe niż 
pszenica, ale większe niż żyto. 
Z badań dotyczących wyma-
gań siedliskowych jęczmienia 
ozimego wynika, że najlepsze 
plony uzyskuje się na glebach 
żyznych, o dobrej strukturze. 
Jego uprawę można zalecać na 
wszystkich kompleksach pszen-
nych, żytnim bardzo dobrym 
i dobrym, przy obojętnym lub 
lekko kwaśnym (pH 5,5-7,0) od-
czynie gleby. Najwyższe plony 
uzyskuje się po rzepaku, rośli-
nach strączkowych i wczesnych 
ziemniakach. Jednak po do-
brych przedplonach w prakty-
ce uprawia się głównie pszenicę 
ozimą, co jest uzasadnione, gdyż 
reakcja jęczmienia ozimego na 
przedplon jest mniejsza niż psze-
nicy. Badania prowadzone przez 
Zakład Uprawy Roślin Zbożo-
wych IUNG – PIB w Puławach 
wykazały, że na dobrych glebach 
(kompleksy pszenne) jęczmień 
ozimy wysiewany po pszenicy 
plonuje o około 5-10 %, a na 
średnich (kompleks żytni bar-
dzo dobry) o około 8-15 % niżej 

niż po roślinach niezbożowych. 
W przypadku pszenicy ozimej 
spadek plonu w analogicznym 
porównaniu wynosi około 20 %. 
W związku z tym w gospodar-
stwach uprawiających więcej 
zbóż, szczególnie na glebach do-
brych, jęczmień ozimy może być 
wysiewany po pszenicy ozimej.

Należy podkreślić, że w in-
tegrowanej produkcji jęczmie-
nia ozimego stawia się duże 
wymagania odnośnie przygo-
towania roli pod zasiew – ozima 
forma jęczmienia wymaga gleby 
pulchnej, sprawnej, nieprzesu-
szonej. Jest to gwarancją szyb-
kich, wyrównanych wschodów, 
prawidłowego rozwoju systemu 
korzeniowego, dobrego przezi-
mowania roślin, a w rezultacie 
otrzymania łanu o optymalnym 
zagęszczeniu roślin i wydania 
dobrego plonu.

Wykorzystanie składników 
pokarmowych z nawozów zależy 
w dużym stopniu od techniki 
i terminów aplikacji.

Nawozy azotowe mineral-
ne powinny być stosowane 

Główną zaletą jęczmienia ozimego jest największa 
wśród zbóż odporność na suszę wiosenną.

c.d. art. na str. 16
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Naruszanie wyłącznego 
prawa szkodzi. Również 
rolnikom.

Naruszanie wyłącznego pra-
wa szkodzi nie tylko hodow-
com, ale też samym rolnikom. 
Środki pozyskane przez hodow-
cę z tytułu opłat licencyjnych 
i za odstępstwo rolne są istot-
nym wkładem w rozwój hodow-
li, niezbędnym do tworzenia 
nowych odmian. Hodowcy ro-
ślin decydują się więc na ob-
jęcie swoich odmian ochroną 
prawną. O czym powinni pa-
miętać rolnicy, aby ustrzec się 
naruszania wył. prawa? 

Poszukując okazji, rolnicy 
często wybierają do siewu tań-
sze, niekwalifikowane nasio-
na z targowiska, z ogłoszenia, 
albo od innego rolnika, w ra-
mach tzw. „wymiany sąsiedz-
kiej”. Ryzyko naruszenia wył. 
prawa do odmiany jest w takiej 
sytuacji niemal stuprocentowe. 
Co gorsza, prawo łamią obie 
strony takiej transakcji. 

Już samo oferowanie do 
sprzedaży niekwalifikowanych 

nasion odmiany chronionej 
bez pisemnej zgody hodowcy 
jest naruszeniem wył. prawa! 
Można je oferować i sprzeda-
wać tylko na cele niesiewne, 
np. na paszę. Aby handlować 
materiałem do siewu, oferent/
sprzedawca musi być zareje-
strowany w PIORiN-ie jako 
prowadzący obrót materiałem 
siewnym i posiadać licencję od 
hodowcy. Pamiętajmy o tym, 
zamieszczając na giełdzie in-
ternetowej lub w prasie ogło-
szenie o sprzedaży do siewu 
ziarna ze zbioru.

Rolnik, który wysieje nabyty 
materiał niekwalifikowany, np. 
paszowy lub konsumpcyjny, 
narusza wył. prawo. Produkcja 
ekologiczna, mała powierzch-
nia zasiewów lub przeznacze-
nie zbiorów „na poplon” albo 
„na skarmienie” nie uspra-
wiedliwiają łamania prawa, 
tak samo, jak nieznajomość 
nazwy odmiany. Odmianę 

łatwo ustalić w drodze badań 
laboratoryjnych na tożsamość 
odmianową.

Naruszeniem wył. prawa jest 
też siew ze zbioru odmian mie-
szańcowych (F1) i syntetycz-
nych. Ani ustawa krajowa, ani 
też rozporządzenia wspólno-
towe nie zezwalają na ich siew 
w ramach odstępstwa rolnego. 
Rolnik, który chce wysiać od-
mianę mieszańcową lub syn-
tetyczną, musi każdorazowo 
zakupić mat. kwalifikowany.  

Losy hodowli zależą od 
zwiększenia świadomości rol-
ników i ich podejścia do obo-
wiązującego prawa. Rolnicy, 
nabywając kwalifikowany ma-
teriał siewny, kształtują rynek 
nasienny, inwestują w hodowlę 
i w postęp odmianowy. Naru-
szanie wył. prawa i szara stre-
fa wywołują odwrotny efekt, 
przyczyniając się do zubożenia 
oferty nowych odmian.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.
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bezpośrednio przed okresem 
intensywnego wzrostu roślin 
i pobierania azotu. W miarę 
możliwości, wskazane jest sto-
sowanie nawozów azotowych 
w kilku dawkach pogłównie, co 
zmniejsza ryzyko wymywania 
składnika w przypadku wystą-
pienia intensywnych opadów 
deszczu. Należy jednak pamię-
tać, że zbyt późno zastosowany 
azot może opóźniać dojrzewa-
nie. Ponadto istnieje ryzyko, że 
rośliny nie będą w stanie pobrać 
całej ilości azotu, który pozo-
stawiony w glebie może ulec 
wymyciu.

Ozima forma jęczmienia 
z plonem 1 t ziarna i odpowied-
nią ilością słomy przeciętnie 
pobiera: 23-26 kg azotu (N), 
11 kg fosforu (P2O5), 22 kg po-
tasu (K2O), 7 kg wapnia (CaO), 
4,5 kg magnezu (MgO), 3,5 kg 
siarki (S) lub w przeliczeniu na 
SO3 – 9 kg oraz 5 g boru (B), 
9 g miedzi (Cu), 260 g żelaza 
(Fe), 70 g manganu (Mn), 0,7 g 
molibdenu (Mo) i 60 g cynku 
(Zn). Wykazuje dużą wrażliwość 
na niedobór miedzi i średnią na 
niedobór manganu. Niedobór 
manganu występuje najczęściej 
w glebie świeżo wapnowanej 
oraz przy pH gleby powyżej 6,5.

Jęczmień spośród zbóż re-
aguje największym spadkiem 
plonu na kwaśny odczyn gleby. 
Optymalne dla niego pH gleby 
waha się od 5,5 na piaskach sła-
bo gliniastych do 6,5 na glinach 
ciężkich. Wapnowanie powin-
no być wykonane pod roślinę 
przedplonową.

Wielkość dawek nawozów 
fosforowych zależy od zawar-
tości przyswajalnych form tych 
składników w glebie oraz prze-
widywanego poziomu plonów 
(tab.1). Nawozy fosforowe na 
glebach cięższych korzystniej 
jest zastosować jesienią przed 
orką przedzimową, natomiast 
na glebach lżejszych zabieg 
ten można przesunąć na okres 
wiosny.

Wielkość dawki nawozów 
potasowych również zależy od 
zawartości przyswajalnych form 
tych składników w glebie oraz 
przewidywanego poziomu plo-
nów (tab. 2). Nawozy potasowe 
na glebach cięższych korzystniej 
jest zastosować jesienią przed 
orką przedzimową, natomiast 
na glebach lżejszych zabieg 
ten można przesunąć na okres 
wiosny.

W przypadku niskiej zawar-
tości magnezu w glebie (poniżej 

2-3 mg/100 g –- gleby lżejsze 
i 3-5 mg/100 g –- gleby cięż-
sze) należy zastosować nawo-
zy magnezowe (kizeryt, kainit, 
Rolmag lub siarczan magnezu) 
w dawce 40-60 kg.ha-1 MgO.

Duże potrzeby nawożenia 
azotem są na glebach średniej 
jakości o pH przekraczającym 
6, gdy opady zimowe znacznie 
przekroczyły normę, przedplon 
nawożony małą dawką azo-
tu, brak roślin motylkowych 
w zmianowaniu, wysoki poziom 
agrotechniki, optymalny termin 
siewu oraz pełna ochrona ro-
ślin. Małe potrzeby nawożenia 
azotem są w przeciwstawnych 
warunkach.

D a w k i  a z o t u  d o 
50 kg.ha-1 można stosować 
jednorazowo w czasie ruszenia 
wegetacji roślin wiosną. Wyższe 
dawki (60-90 kg.ha-1) pod jęcz-
mień pastewny zaleca się dzie-
lić na dwie: 60 % po ruszeniu 
wegetacji i 40 % na początku 
fazy strzelania w źdźbło, lub 
trzy: 50% przy ruszeniu we-
getacji, 35% pod koniec fazy 
krzewienia i 15% na początku 
kłoszenia. W warunkach suszy 
większe efekty przynosi dokar-
mianie roślin (II i III dawka) 
nawozami płynnymi, które 

w razie potrzeby (objawy nie-
doboru miedzi, manganu) moż-
na łączyć z ciekłymi nawozami 
mikroelementowymi, a także 
z niektórymi pestycydami.

Azot silnie wpływa na 
wzrost i plonowanie roślin. 
Istotne jest też zagadnienie 
dużego jego wpływu na ilość 
i jakość białka w ziarnie. Daw-
ka azotu pod jęczmień bro-
warny nie może być tak duża 
jak na cele pastewne, aby nie 
dopuścić do zbyt wysokiej 
zawartości białka ujemnie 
wpływającej na jakość bro-
warną. Większej zasobności 
w azot można spodziewać się 
na glebach zwięzłych (kom-
pleks pszenny bardzo dobry 
lub dobry), w stanowisku po 
okopowych (zwłaszcza po bu-
rakach). W takich warunkach 
optymalną dawką jest 30-37 kg 
N.ha-1. W stanowisku po psze-
nicy można zalecać 42-45 kg 
N.ha-1 na kompleksach pszen-
nych i 48-53 kg N.ha-1 na 
kompleksie żytnim bardzo 
dobrym. W przypadku wy-
sokiego plonowania pszenicy 
(powyżej 6 t.ha-1) dawki te 
należy zwiększyć o 10-15%. 
Dawki azotu pod jęczmień 
browarny stosuje się w cało-
ści przedsiewnie.

Przy obliczaniu dawek na-
wozów i sporządzaniu planu 
nawożenia pomocne są kompu-
terowe programy doradztwa na-
wozowego: NawSald i Plano RS.

Optymalny termin siewu 
jęczmienia ozimego jest trud-
ny do ustalenia, ze względu na 
jego ścisły związek z długością 
trwania jesieni, która nie jest 
przewidywalna. W przypadku 
wczesnego nadejścia zimy, wyż-
sze plony jęczmienia otrzymuje 
się z wczesnych jego zasiewów 
(5 – 10 września). W warun-
kach długiej i ciepłej jesieni 
wysoki plon jęczmienia można 
uzyskać z późnych jego zasie-
wów (20 – 25 września). Naj-
lepiej więc wysiewać jęczmień 
w terminie średniowczesnym 
tj. 10 – 15 września w rejonach 
wschodnich, 12 – 18 w rejonie 
centralnym i 16 – 20 września 
w rejonach zachodnich.

Stwierdzono niejednakową 
reakcję odmian jęczmienia ozi-
mego na gęstość siewu. Na ogół 
większej ilości wysiewu wyma-
gają odmiany bardziej toleran-
cyjne na wzajemne zacienianie 
się roślin, słabiej krzewiące się, 
odporniejsze na wyleganie i cho-
roby. Norma wysiewu jęczmienia 
ozimego zależy głównie od jako-
ści gleby, przedplonu i terminu 
siewu (tab.3). Gęściej powinno 
się wysiewać zboża na gorszych 
glebach, po słabszym przedplonie 
i przy opóźnieniu terminu siewu. 
Rozstawa rzędów wynosi 12 cm, 
a głębokość siewu 3 – 4 cm.

Dr hab. Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB Puławy

Tabela 1. Dawki fosforu (P2O5) w kg.ha-1

Zawartość fosforu w glebie

Spodziewany plon b.niska Niska średnia wysoka b. wysoka

Średni 55-70 42-54 31-40 20-30 0

Wysoki 80-90 56-79 40-55 30-40 20-30
Źródło: Badania IUNG-PI

Tabela 2. Dawki potasu (K2O) w kg.ha-1

Zawartość potasu w glebie

Spodziewany plon b.niska niska średnia wysoka b.wysoka

Średni 71-83 56-70 36-55 20-35 0

Wysoki 85-100 70-84 56-70 34-55 20-33

Źródło: Badania IUNG-PIB

Tabela 3. Ilość wysiewu* różnych odmian jęczmienia ozimego w kg/ha w zależności od gleby 
i terminu siewu

Odmiany

Kompleksy glebowo-rolnicze

pszenny bardzo 
dobry, pszenny dobry

żytni bardzo dobry,
zbożowo-

pastewny mocny

żytni dobry
pszenny wadliwy

Bażant, Lomerit, Maybrit, 
Kobuz, Scarpia, Karakan

Termin siewu**

wczesny późny wczesny późny wczesny późny

145-155 154-170 158-168 166-183 170-184 180-196

Bartosz, Holmes, KWS Ko-
smos, Wintmalt, 

SU Melania, KWS Meridian, 
Zenek, Henriette

150-160 159-175 163-173 171-188 175-189 185-200

 Souleyka, Epoque, Fridericus, 
Metaxa, Quadriga, Nickela, 

Titus, Scarpia, 
SU Vireni, SU Elma, 
Antonella,Vincenta  

155-165 164-180 168-178 176-193 180-194    190-205

* Normy wysiewu obliczono przy uwzględnieniu masy 1000 ziaren – 40 g i zdolności kiełkowania – 95%. 
W przypadku nasion o wyższej masie 1000 ziaren należy zwiększyć normę wysiewu o tyle, o ile jest wyższa MTZ.
** Wczesny termin siewu: 10 - 15 września, późny termin: 20 – 25 września . W przypadku 
siewu między 15 a 20 IX należy stosować pośrednią normę wysiewu. Górną granicę przedziału 
normy wysiewu należy stosować przy dużym opóźnieniu siewu.

c.d. art. ze str. 14
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Ampol-Merol 
w Wielkopolsce

Dni Kukurydzy w Gospo-
darstwie Rolnym Ryszarda 
Przybylskiego w miejscowo-
ści Pałczyn za nami. Bardzo 
wysoka frekwencja pokazała, 
jak duże jest zainteresowanie 
tą konkretną uprawą.

Paura pogodowa pozwo-
liła dokładnie zapoznać się 
przybyłym z odmianami pre-
zentowanymi na plantacji. Eks-
perci Ampol-Merol omówili 
i zaprezentowali charaktery-
styczne odmiany przodujące 
w ofercie firmy, takie jak: We-
las, Morock, LG 30.233, Sa-
tivo, Galactus. Wskazano na 
różnice odmianowe, a tak-
że szczegółowo omówiono 
wszystkie aspekty związane 
z ochroną chemiczną. Uwagę 
zwracały dorodne kolby, które 

świadczyły o bardzo dobrze za-
planowanym i zrealizowanym 
programie zarówno ochrony, 
jak i nawożenia.

W trakcie prelekcji wszystkie 
miejsca były zajęta, a mimo 
to chętnych do wysłuchania 
wystąpień przybywało. Tema-
tyka kukurydziana została po-
szerzona o wprowadzenie do 
ochrony herbicydowej zbóż, 
gdzie bohaterem głównym 
był środek Picona oparty na 
substancjach aktywnych - 
pendimetalina i pikolinafen, 
które w formie koncentratu 
w postaci stężonej zawiesiny 
można stosować nalistnie lub 
doglebowo w ochronie pszeni-
cy ozimej, jęczmienia ozimego 
i pszenżyta ozimego.

Promowano również spraw-
dzony środek Celest 025 FS 
oparty na substancji aktywnej 
fludioksonil, który jest jedną 
z najczęściej stosowanych za-
praw zbożowych.

Dziękujemy Państwu za tak 
liczne przybycie i zapraszamy 
do kontaktu z Ekspertami 
i Przedstawicielami Ampol-
-Merol i odwiedzania naszej 
strony www.ampol-merol.pl.

Źródło: Ampol-Merol
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Dnia 5 września Wielkopolska żyła 
tylko jednym - kukurydzą.

Atpolan SOIL Maxx z patentem
AGROMIX Niepołomice 

Romana Szewczyka otrzy-
mała patent nr 229494 na 
wynalazek Pt. „Adiuwant do 
agrochemikaliów stosowa-
nych doglebowo”, wydany 
przez Urząd Patentowy Rze-
czypospolitej Polskiej, a znany 
Państwu pod nazwą handlo-
wą ATPOLAN SOIL MAXX 
(link do filmu https://youtu.
be/rL-CUUz64eQ)

Atpolan Soil Maxx to 
adiuwant nowej generacji 
przeznaczony do środków 
ochrony roślin, biostymula-
torów i innych agrochemika-
liów stosowanych doglebowo. 
Dzięki starannie dobranej mie-
szaninie olejów oraz substan-
cji powierzchniowo-czynnych 
wykazuje wielokierunkowe 
działanie. W przypadku herbi-
cydów doglebowych zapewnia:
• ich aktywację poprzez 

zwiększenie rozpuszczal-
ności substancji aktywnej

• optymalne rozmieszczenie 
i utrzymanie substancji ak-
tywnej w strefie kiełkowania 
nasion chwastów 

• lepszy kontakt z cząsteczka-
mi glebowymi, penetrację 
gruzełków i pobranie przez 
chwasty

• wzrost skuteczności chwa-
stobójczej, zwłaszcza 
w warunkach mniej ko-
rzystnych (susza glebowa, 
silne opady)

• ograniczenie fitotoksycz-
ności w stosunku do roślin 
uprawnych

• ograniczenie przemieszcza-
nia herbicydu w głąb profilu 
glebowego i skażenia wód 
gruntowych
Atpolan Soil Maxx może być 

stosowany ze wszystkimi agro-
chemikaliami doglebowymi. 

W przypadku herbicydów jest 
szczególnie wskazany z prepa-
ratami zawierającymi chloma-
zon i jego mieszaniny z innymi 
substancjami aktywnymi (np. 
metazachlor) zalecanymi do 
odchwaszczania rzepaku.

Wykaz substancji czynnych 
herbicydów i ich mieszanin 
zalecanych do stosowania do-
glebowego w ważniejszych ro-
ślinach uprawnych

BOBIK: linuron, metabro-
muron, pendimetalina + chlo-
mazon, prosulfokarb

Ł U B I N :  l i n u r o n , 

pendimetalina, prosulfokarb
SOJA: flufenacet + me-

trybuzyna, linuron, meta-
bromuron, metolachlor-S, 
metrybuzyna, pendimetalina, 
prosulfokarb

GROCH: chlomazon, li-
nuron, linuron + chlomazon, 
pendimetalina, pendimetalina 
+ chlomazon, prosulfokarb

CEBULA: oksyfluorofen, 
pendimetalina, prosulfokarb

MARCHEW: chlomazon, 
f lurochloridon, linuron, 
pendimetalina

ZIEMNIAK: chlomazon, 

linuron, metobromuron, me-
trybuzyna, prosulfokarb

BURAK: chlorydazon, le-
nacyl, metamitron

RZEPAK: chlomazon, 
dimetachlor + chlomazon, 
metazachlor, metazachlor + 
chinomerak, metazachlor + 
dimetenamid + chinomerak, 
metazachlor + dimetenamid 
+ chlomazon, napropamid 
+ chlomazon, petoksamid, 
petoksamid + chlomazon, 
propyzamid

KUKURYDZA: flufenacet 
+ izoksaflutol, izoksaflutol + 

tienkarbazon, linuron, me-
tolachlor-S, metolachlor-S + 
mezotrion, metolachlor-S + 
terbutyloazyna + mezotrion, 
pendimetalina, pendimetalina 
+ dimetamid-P, petoksamid, 
petoksamid + terbutyloazyna

PSZENICA: chlorosulfuron, 
chlorosulfuron + diflufenikan, 
chlorotoluron, diflufenikan, 
izoproturon, izoproturon + 
diflufenikan, pendimetalina, 
pendimetalina + diflufenikan, 
pendimetalina + izoproturon.

Źródło: Agromix Niepołomice
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos
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Zebrać suche ziarno kukurydzy
W Polsce odmiany kuku-

rydzy w uprawie na ziarno 
i na kiszonkę reprezentują 
3 grupy wczesności: odmia-
ny wczesne o liczbie FAO do 
230, średniowczesne, o liczbie 
FAO 240-250 i średniopóźne, 
o liczbie FAO 260-290. W gru-
pie wczesnej, aktualnie naj-
wcześniejsze odmiany mają 
liczbę FAO 180. W rejonie 
III, północnym bez większego 
ryzyka można uprawiać od-
miany wczesne. Do rejonu II, 
obejmującego dużą część kra-
ju, sięgającego wzdłuż Wisły 
na południe, przeznaczone są 
odmiany średniopóźne. Mogą 
tutaj także być uprawiane od-
miany wczesne. W rejonie I, 
obejmującym Polskę Połu-
dniowo-Wschodnią i Polskę 
Południowo-Zachodnią, a więc 
rejony o najbardziej korzyst-
nych warunkach termicznych, 
można uprawiać odmiany ze 
wszystkich grup wczesności. 
Najbardziej predestynowane 
są tutaj odmiany średniopóź-
ne o najwyższym potencjale 
plonowania. Uprawa odmian 
wczesnych ma uzasadnienie, 
gdy po kukurydzy wysiewa się 
pszenicę ozimą.

W praktyce wczesność od-
mian jest wyznaczana na pod-
stawie wilgotności ziarna przy 
zbiorze. Czym niższa wilgot-
ność ziarna to odmiana jest 
wcześniejsza. Pomocniczym 
kryterium oceny wczesności 
odmian jest termin wysuwa-
nia znamion przez kolby, czyli 
kwitnienia kwiatostanów żeń-
skich, a także termin kwitnie-
nia wiech, czyli kwiatostanów 
męskich.

W hodowli odmian mie-
szańcowych kukurydzy pod-
stawowym kierunkiem jest 

połączenie wysokiego poten-
cjału plonowania z niską wil-
gotnością ziarna przy zbiorze. 
Obydwie cechy są uwarunko-
wane przez wiele genów. Są one 
skorelowane negatywnie, co 
oznacza, że wraz ze wzrostem 
plonu ziarna wzrasta też jego 
wilgotność przy zbiorze. W pra-
cach hodowlanych poszukuje 
się, często z dobrym skutkiem, 
tzw. „łamaczy korelacji”, czyli 
odmian plennych o możliwie 
najniższej wilgotności ziarna 
przy zbiorze. Bardzo ważne jest 
też wysychanie ziarna przed 
zbiorem w polu, „na pniu”. 
Odmiany o typie ziarna zę-
bokształtnego (dent) szybko 
oddają wodę z ziarna w polu, 
w przypadku ładnej i długiej 
jesieni. W tej grupie brak jest 
jednak odmian wczesnych, 
gdyż składają się one z kom-
ponentów matecznych i ojcow-
skich typu dent, które wnoszą 
do odmian plenność. Wiele ho-
dowli podjęło prace nad wy-
tworzeniem „uwcześnionych” 
odmian typu zębokształtnego. 
Większość odmian uprawia-
nych w naszej strefie klima-
tycznej (około 2/3), to odmiany 
z krzyżowania komponentów 
typu zębokształtnego z kom-
ponentami typu szklistego 
(flint). Takie odmiany oddają 
dobrze wodę z ziarna w jesieni 
o mniej korzystnym przebiegu 
warunków pogodowych. Kom-
ponenty typu dent wnoszą do 
odmian plenność, a komponen-
ty typu flint wczesność i szyb-
ki wigor, czyli tempo wzrostu 
i rozwoju na początku wegeta-
cji, w mniej korzystnych wa-
runkach termicznych.

Oprócz wczesności odmian, 
bardzo duży wpływ zarówno 
na plony ziarna jak i na jego 

wilgotność przy zbiorze mają 
warunki pogodowe w danym 
sezonie wegetacyjnym. W za-
łączonej tabeli przedstawiono 
średnie plony i średnie wil-
gotności ziarna w wieloleciu 
2007-2017, w porejestrowych 
doświadczeniach odmiano-
wych z kukurydzą na ziarno. 
Doświadczenia PDO, z odmia-
nami kukurydzy wpisanymi 
do Krajowego Rejestru, są 
prowadzone w około 20 loka-
lizacjach w Polsce, w trzech 
grupach wczesności. W sumie 
przedmiotem oceny, w każ-
dym roku jest kilkadziesiąt 
odmian kukurydzy. Średnia 
wilgotność ziarna w wielo-
leciu 2007-2017 wyniosła 
w grupie odmian wczesnych 
26,0% (21,6-30,5%), w gru-
pie odmian średniowczesnych 
26,5% (21,0-30,9%), a w gru-
pie odmian średniopóźnych 
27,6% (22,5-32,2%). Należy 
jednak zaznaczyć, że odmia-
ny w grupie średniowczesnej 
i średniopóźnej były zbiera-
ne w odstępach tygodniowych 
po grupie odmian wczesnych. 
Jako punkt odniesienia przyję-
to, bardzo trudny dla uprawy 
kukurydzy, sezon 2017.

Z zestawionych danych wy-
nika, że najbardziej korzystne 
wyniki dotyczące wilgotno-
ści ziarna uzyskano w latach 
2016, 2015, 2012, 2011. W gru-
pie odmian wczesnych, w tych 
latach, wilgotność ziarna 
była odpowiednio niższa 
o 5,7, 7,9, 6,4 i 4,8%. W gru-
pie odmian średniowczesnych 
wilgotność ziarna była niższa 
o 5,0, 8,2, 5,2 i 4,2%. W gru-
pie odmian średniopóźnych 
wilgotność ziarna była niższa 
o 4,4, 7,3, 5,8 i 3,1%. W roku 
2015, w którym wystąpiła 

katastrofalna susza, wilgot-
ność ziarna przy zbiorze była 
bardzo niska z powodu niena-
turalnego zasychania ziarna.

W kalkulacji uprawy ku-
kurydzy na ziarno, kosz-
ty dosuszania ziarna mogą 
wynosić nawet 1/3 całko-
witych kosztów. W latach 
2011, 2012, i 2016 sporo zaosz-
czędzono na dosuszaniu ziar-
na. Nie da się jednak w żadnym 
przypadku uniknąć dosuszania 
ziarna kukurydzy. Koszty do-
suszania ziarna kukurydzy do 
możliwości jego bezpieczne-
go przechowywania, czyli do 
wilgotności około 14%, uza-
leżnione są od kilku czynni-
ków, z których najważniejsze 
to wczesność odmiany i prze-
bieg warunków pogodowych 
w okresie dojrzewania ziarna 
w polu. Na obniżenie kosztów 
znacząco wpływa zastosowanie 
metody dwuetapowego pro-
cesu suszenia. W pierwszym 
etapie ziarno suszy się wyso-
ką temperaturą, do obniżenia 
wilgotności do 17%. Dalsze 
obniżenie wilgotności przy za-
stosowaniu wysokiej tempera-
tury wymagałoby wysokich 
nakładów energii. Dlatego też 
dalszy etap dosuszania ziarna 
polega na składowaniu gorące-
go ziarna w innym zbiorniku 
i jego przewietrzaniu i schła-
dzaniu zimnym powietrzem 
przez 5-10 godzin. Zimne po-
wietrze pochłania temperaturę 
i usuwa wilgoć z rozgrzanego 
ziarna. Umożliwia obniżenie 
jego wilgotności do 14% i jego 
przechowywanie do momentu 
sprzedaży.

Cytowana Literatura:
Wyniki Porejestrowawych 

Doświadczeń Odmianowych. 
Kukurydza 2007-2017, COBO-
RU, Słupia Wielka

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli i Akli-

matyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

W praktyce wczesność odmian jest wyznaczana na podstawie wilgotności ziarna przy zbiorze.
Tabela 1. Plony i wilgotność ziarna kukurydzy przy zbiorze 
w latach 2007-2017, w doświadczeniach porejestrowych

Grupa wczesna - FAO do 230

Rok zbioru
Plon 
ziar-

na dt/ha

Odchylenie 
od wzorca

dt/ha

Wilgotność 
ziarna %

Odchylenie 
od wzorca

%

2017 115,6 0,0 29,5 0,0

2016 121,6 6,0 23,8 -5,7

2015 74,3 -41,3 21,6 -7,9

2014 114,2 -1,4 25,6 -3,9

2013 106,6 -9,0 25,8 -3,7

2012 116,2 0,6 23,1 -6,4

2011 119,1 3,5 24,7 -4,8

2010 92,7 -22,9 30,5 1,0

2009 112,2 -3,4 26,7 -2,8

2008 98,6 -17,0 27,2 -2,3

2007 99,6 16,0 27,0 -2,5

Średnia 106,4 26,0

Grupa średniowczesne – FAO 240-250

2017 119,5 0,0 29,2 0,0

2016 118,4 -1,1 24,2 -5,0

2015 76,5 -43,0 21,0 -8,2

2014 118,6 -0,9 27,8 -1,4

2013 103,0 -16,5 26,1 -3,1

2012 120,9 1,4 24,0 -5,2

2011 127,4 7,9 25,0 -4,2

2010 96,3 -23,2 30,9 1,7

2009 113,5 -6,0 27,8 -1,4

2008 103,4 -16,1 28,3 0,9

2007 105,8 -13,7 26,9 -2,3

średnia 109,4 26,5

Grupa średniopóźne – FAO 260-290

2017 118,5 0,0 29,8 0,0

2016 131,9 13,4 25,4 -4,4

2015 78,7 -39,8 22,5 -7,3

2014 123,0 4,5 28,4 -1,4

2013 108,4 -10,1 27,2 -2,6

2012 120,8 2,3 24,0 -5,8

2011 126,3 7,8 26,7 -3,1

2010 99,9 -18,6 32,2 2,4

2009 117,9 -0,6 29,6 -0,2

2008 107,1 -11,4 29,0 -0,8

2007 111,3 -7,2 29,2 -0,6

średnia 113,1 27,6
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Maszyny uprawowe KUHN na AGRO SHOW
VARI-MASTER L “on land” 

to nowy, zawieszany pług, uzu-
pełniający miejsce pomiędzy 
MASTER 153 a 183. Pług z ko-
łem toczącym się po caliźnie, 
pozwala na pracę z ciągnikami 
o szerokich kołach lub szero-
kim rozstawie osi. Precyzyjna 
regulacja punktu ciągu powo-
duje, że pług pracuje idealnie 
w linii uciągu. Posiada bez-
obsługowy system płynnej 
regulacji szerokości roboczej 
korpusów VARI,system regu-
lacji kąta natarcia przedpłuż-
ków oraz wbudowany w ramę 
system łączników całkowicie 
zabezpieczony przed uszkodze-
niem i zabrudzeniem.

OPTIMER XL 300 – 350 – 
400 / 4000 – 5000 to nowa 
seria kompaktowych bron 
ścierniskowych z niezależnie 
montowanymi talerzami upra-
wowymi o średnicy 620 mm. 
Wyposażony w większe ta-
lerze (620 mm), OPTIMER 
XL zapewnia głębsze pod-
cięcie i wymieszanie ścier-
niska w warstwie gleby od 
5 do 15 cm. Modele nowej 
serii OPTIMER XL dostęp-
ne są w wersji zawieszanej: 
3, 3.5 i 4 m oraz zaczepianej: 
4 i 5 m. Maszyny te zostały 
dostosowane do pracy z cią-
gnikami o mocy od 100 do 
300 KM. Szeroki wybór wa-
łów dogniatających, w tym 
nowy podwójny wał z pier-
ścieniami o profilu „U” po-
zwala dostosować kompaktowe 

brony talerzowe OPTIMER 
XL do każdych warunków 
glebowych.

AXIS.2 H EMC + W z syste-
mem AXMAT duo to w pełni 
automatyczny rozsiewacz na-
wozów. Dzięki innowacyjnej 
technologii radarowej, AXMAT 
duo wyposażony w ponad 
54 czujniki radarowe rozmiesz-
czone na obręczy bezpośrednio 
pod tarczami wysiewającymi 
skanuje położenie obrazu roz-
siewu w czasie rzeczywistym. 
Po zakończeniu skanowania, 
specjalne oprogramowanie na-
tychmiast rozpoznaje właści-
wości i zasięg obrazu rozsiewu. 
W przypadku wykrycia odchy-
leń, w ciągu ułamka sekundy 
zostaje obliczone nowe usta-
wienie dla systemu dozowania 
nawozu AXIS, które jest na-
stępnie zdalnie przekazywane 
przez superszybkie serwomo-
tory SpeedServo.

Siewniki mechaniczne 
ESPRO M 3000 C i ESPRO M 
4000 C w szerokościach robo-
czych 3 i 4 m z mechanicznym 
systemem dystrybucji nasion 
(pojedynczym) lub nawozu 
i nasion jednocześnie (podwój-
nym). Modułowy zbiornik ma 
ruchomą przegrodę, aby dosto-
sować się do objętości nawo-
zu i nasion. Siewniki ESPRO 
MC są wyposażone w między 
innymi system aparatów wy-
siewających HELICA, system 
wysiewu nawozów stosowa-
ny do tej pory w siewnikach 

punktowych MAXIMA, stero-
wanie wysiewem oraz tworze-
nie ścieżek technologicznych 
ze sterownikiem HECTOR.

MAXIMA 3 to nowy siew-
nik punktowy zapewniający 
precyzyjny siew przy dużej 
prędkości, nawet 10 km/h. 
Gwarantuje regularne odstę-
py między nasionami rów-
nież w trudnych warunkach 
glebowych. Beznarzędziowa 
regulacja ustawień roboczych 

oraz sterowanie elektronicz-
ne sprawiają, że MAXIMA 
3 to maszyna przyjazna dla 
użytkownika.

Podczas tegorocznych tar-
gów AGRO SHOW w Bed-
narach, KUHN zaprezentuje 
6-rzędowy model MAXIMA 
3 TS z ramą teleskopową i sys-
temem wysiewu nawozu.

Źródło: KUHN
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Inteligentny układ hamulcowy
New Holland wprowadza 

opatentowany, inteligentny 
układ hamulcowy przyczepy 
w modelach T6 AutoCom-
mand™ i T7 AutoCommand™. 
Wyróżniona srebrnym medalem 
na targach Agritechnica in-
nowacja poprawia stabilność 
jazdy ciągnika z przyczepą pod-
czas hamowania, szczególnie 
na śliskiej, luźnej nawierzchni 
i w ten sposób zwiększa sta-
bilność przy pracach trans-
portowych oraz  polowych. 
Układ zapewnia synchronizację 
procesu hamowania ciągnika 
wraz z przyczepą przy reduk-
cji prędkości jazdy ciągnika 
z wykorzystaniem przekład-
ni napędowej i bez użycia 

hamulców. 
Podczas hamowania zestawu 

ciągnika z przyczepą za pomocą 
przekładni napędowej i standar-
dowych hamulców przyczepy, 
szczególnie na drodze o luźnej 
nawierzchni lub znacznym 
nachyleniu, pęd i masa przy-
czepy będą oddziaływały na 
ciągnik. Ta siła pchająca może 
spowodować najeżdżanie przy-
czepy na ciągnik i w efekcie do-
prowadzić do utraty stabilności 
całego zestawu i tym samym 
niebezpiecznej sytuacji.

Inteligentny układ ham-
ulcowy przyczepy wykrywa 
zmniejszenie się prędkości 
jazdy ciągnika i przy użyciu 
zamontowanego w przekładni 

napędowej czujnika momen-
tu obrotowego oblicza siłę 
hamowania. Następnie elek-
tronicznie sterowany zawór 
hamulcowy przyczepy au-
tomatycznie załącza hamu-
lce przyczepy, aby zmniejszać 
prędkość jazdy przyczepy z taką 
samą szybkością jak prędkość 
jazdy ciągnika. Automatyczne 
hamowanie zapobiega popycha-
niu ciągnika przez przyczepę, 
znacznie zwiększa stabilność 
i zapobiega najeżdżaniu przy-
czepy na ciągnik. W przycze-
pie nie są konieczne żadne 
modyfikacje.

Sterowane i zsynchro-
nizowane hamowanie zespołem 
ciągnika, i przyczepy za pomocą 

inteligentnego układu hamul-
cowego przyczepy sprawia, że 
droga hamowania zespołu po-
jazdów  jest taka sama jak droga 
hamowania samego ciągnika, 
a operator w tym przypadku 
musi jedynie zmniejszyć pręd-
kość jazdy.

To nowe rozwiązanie uzu-
pełnia funkcje układu ham-
ulcowego ciągników marki 
New Holland, wśród których 
należy wymienić wyróżnione 
nagrodą nowoczesny hamu-
lec wydechowy i system ABS, 
składające się na najpełniej 
wyposażony układ hamulcowy 
w maszynach rolniczych.

Źródło: CNH
Opracowała: Malinowska-Kłos

AutoCommand do przyczep zapewnia najlepszą w klasie stabilność i bezpieczeństwo.

VARI-MASTER

OPTIMER XL 5000

AXIS50-2 H-EMC-W_3523-AXMAT-R

ESPRO 3000 M 

MAXIMA
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Kolejna marka u Korbanka

Minął rok odkąd firma Kor-
banek jest dealerem kombajnów 
RostSelMash w Polsce. Teraz 
firma Korbanek rozpoczyna 
współpracę z włoskim Faresi-
nem, producentem ładowarek.

O osiągnięciach minionego 
roku i ocenie szans na przy-
szłość rozmawiamy z Pawłem 
Korbankiem.

Oceniam ten miniony rok 
bardzo dobrze. Od początku 
było wiadomo, że to są dobre 
maszyny, mieliśmy okazję się 
o tym przekonać podczas ubie-
głorocznych, mokrych żniw. By-
liśmy nawet nieco zdziwieni, bo 
rolnicy z euforią komentowali 
swoją decyzję o zakupie tej ma-
szyny. Po prostu maszyny poszły 

w pole i robiły swoją robotę. 
Dlatego prognozuję, że w zbli-
żającym się roku będzie istotna 
zwyżka sprzedaży kombajnów 
RostSelMasha.

Który model najchętniej był 
kupowany przez rolników?

Najlepiej sprzedawał się Vec-
tor, a co przyniesie przyszłość, 
tego nie wiemy. Myślę, że za 
2 lata Nova i Vector osiągną re-
mis, a później prawdopodobnie 
Nova będzie kupowana częściej. 
Wówczas też Vector zostanie 
zmodernizowany: zwiększona 
zostanie wydajność i zmieniony 
design. Teraz Vector i Nova są 
blisko siebie wydajnościami, ale 
planowane zmiany mają prze-
nieść Vectora o klasę wyżej. 

Ostatecznie Polska będzie ryn-
kiem dla tych dwóch modeli, 
a nie dla kombajnów większych, 
których sprzedaż nie będzie aż 
tak spektakularnie rosła.

To już kolejna marka po 
traktorach Arbos, które dzię-
ki panu trafiają do naszych 
rolników.

Naszych włoskich kontra-
hentów łączy to, że są to firmy 
z północy Włoch. Oprócz Ar-
bosa i Faresina, produkowane 
są tam też Maschio i Capello, 
które również mamy w naszej 
ofercie. Kultura techniczna i or-
ganizacyjna jest tam na wysokim 
poziomie i jest to swego rodza-
ju „zagłębie” produkcji maszyn 
rolniczych. Dzięki temu jedni 
od drugich podpatrują, porów-
nują się, uczą, ulepszają swoje 
produkty. Przez to mniej jest 
problemów w trakcie działań.

Włoski inżynier stał się 
bliski?

Faktycznie, stał się bliski. 
Dotyczy to wielu innych pro-
duktów, marek dobrze u nas 
zadomowionych, których po-
dzespoły są projektowane i pro-
dukowane właśnie we Włoszech.

Rozmawiała Alicja Szczypta.      

Firma Korbanek rozpoczyna współpracę z włoskim Faresinem.
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Tworzymy urodzaj

Żytni chleb nie 
każdemu służy

Pieczywo żytnie - podob-
nie jak pszenne - nadaje się 
do komponowania kanapek, 
grzanek czy tostów. Świetnie 
sprawdzi się także jako dodatek 
do kremowych zup. Dietetyk 
Lucyna Michalak-Klimczak 
dzieli się kulinarnymi inspi-
racjami i podpowiada o czym 
należy pamiętać wybierając 
żytnie pieczywo i z czym na-
jlepiej je łączyć.

- Na wstępie warto przy-
pomnieć, że na rynku dostępne 
są dwa rodzaje mąki żytniej: 
tzw.  mąka żytnia jasna typ 
720 i mąka żytnia razowa typ 
2000. Pierwsza z nich pow-
staje z całkowicie przemielon-
ych ziaren, odsiewa się z niej 
także otręby, dlatego ma niską 
zawartość błonnika. Z takiej 
mąki powstaje jaśniejszy ch-
leb, który jest lżej strawny 
od chleba z mąki żytniej 
razowej - informuje Lucyna 
Michalak-Klimczak, dietetyk 
czuwająca nad przygotowan-
iem specjałów w Pochlebnej. 
Sercem tego wyjątkowego 
miejsca na mapie Wrocławia 
jest piekarnia oferująca m.in. 
wypieki z mąki żytniej, w tym 
chleb nagrodzony certyfikatem 
Ogólnopolskiego Programu 
Promocyjnego „Doceń pol-
skie”. Uznanie specjalistów 
z branży spożywczej zdobył 
Chleb żytni 100% z udziałem 
mąki żytniej 2000 53% ze 

słonecznikiem i czarnuszką. 
Wypiek otrzymał nie tylko 
znak „Doceń polskie”, ale 
także tytuł TOP PRODUKT.

- W przypadku mąki żytniej 
typ 2000 mamy do czynienia 
z jednym przemiałem ziarna, 
a otręby nie są odsiewane, stąd 
wszystkie składniki zawarte 
w zbożu pozostają w mące. 
Taka mąka jest pełna war-
tości odżywczych i błonnika, 
a wypiekany z niej chleb jest 
zalecany zwłaszcza osobom 
z nadwagą, otyłością oraz 
chorym na cukrzycę. Po taki 
wypiek nie powinny natomiast 
osoby z wrzodami żołądka, 
konsumenci po resekcji jelit, 
czy chorzy na zapalenie tr-
zustki. Nie jest on polecany 
osobom uskarżającym się na 
ogólne problemy z układem 
pokarmowym, w takie sy-
tuacji zalecana jest bowiem 
dieta niskoresztkowa (uboga 
w błonnik) - dopowiada L. 
Michalak-Klimczak.

Dietetyk z Pochlebnej zwra-
ca przy tym uwagę, że najlepiej 
jest, gdy chleb z mąki żytniej 
razowej powstaje na zakwasie. 
Jak podkreśla, bakterie kwasu 
mlekowego oraz dzikie drożdże 
obecne w chlebie zakwasowym 
ułatwiają proces trawienia 
chleba żytniego.

- Pieczywo żytnie (podobnie 
jak i pszenne) jest odpowiednie 
do komponowania kanapek, 

grzanek, czy tostów. Ważne 
jest jednak, aby spożywać taki 
chleb z tłuszczem (masłem, 
pastą, oliwą lub awokado), dz-
ięki czemu nie drażni ścian 
żołądka ani jelit - podkreśla 
dietetyk.

W tym kontekście warto 
zadbać, aby między posiłka-
mi przygotowanymi w opar-
ciu o żytnie pieczywo razowe 
zachować odpowiednią przer-
wę. Potrzeba około 3-4 godzin, 
aby pokarm się strawił. Ko-
lację powinniśmy spożywać 
nie później niż 2 godziny 
przed snem.

Źródło: Adventure Media s. c.
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Co warto wiedzieć o chlebie 
żytnim?
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Więcej szczegółów na temat rekordów wydajności otrzymasz od Dealera JD, wysyłając 
SMS ze swoim kodem pocztowym oraz dopiskiem RAPORT pod nr tel. 604 559 559.
Koszt SMS zgodny z taryfą Twojego operatora.
 
Wysyłając SMS, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci nu-
meru telefonu przez John Deere Polska sp. z o.o. i podmioty powiązane. Twoje dane zo-
staną zebrane w celu przesłania Ci informacji, o które prosisz. Masz prawo żądania dostę-
pu do swoich danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia.

Zbigniew
pow. wysokomazowiecki
Maks. chwilowa
wydajność kombajnu
W540 – 24,8 t/h 
w pszenicy

Arkadiusz
pow. rawicki
Maks. chwilowa
wydajność kombajnu
T670i – 33,2 t/h 
w rzepaku

Tomasz
pow. elbląski
Maks. chwilowa
wydajność kombajnu
T670i – 43,3 t/h 
w pszenicy

Zbigniew
pow. słupski
Maks. chwilowa
wydajność kombajnu
T660i – 47,8 t/h 
w pszenicy
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Używany, jak nowy z gwarancją
Nowy program o nazwie 

„GreenShield” sprawi, że 
właściciel maszyny, który 
zdecyduje się na wykupienie 
dodatkowej ochrony, nie bę-
dzie ponosił kosztów napraw 
w trakcie jego obowiązywania.

Rynek używanych maszyn 
rolniczych w Polsce jest bardzo 
stabilny a prognozy nie prze-
widują jego spadku w ciągu 
najbliższych miesięcy. Z naj-
nowszych danych PIGMiUR 
z czerwca 2018r, wynika, że 
od początku tego roku sprze-
dano 9748 szt. ciągników uży-
wanych w porównaniu do 
8950 szt. w roku ubiegłym. 
Oznacza to wzrost o prawie 
9 procent. Widząc taką ten-
dencję wzrostową, producen-
ci maszyn rolniczych oferują 
dodatkowe programy, które 
mają zapewnić ciągłość pracy 
maszyny w najważniejszych 
okresach w ciągu roku. Jed-
nym z takich programów 
jest „GreenShield” oferowa-
ny przez markę John Deere. 
Na czym polega?

Tarcza ochronna dla Two-
jej maszyny

Program GreenShield to 
dodatkowa ochrona serwiso-
wa maszyny, która zapewnia 
klientowi bezpieczeństwo pra-
cy i brak ponoszenia kosztów 
napraw w trakcie obowiązy-
wania ochrony.

Program obejmuje ciągni-
ki, kombajny, sieczkarnie oraz 

opryskiwacze samojezdne. 
W przypadku ciągników do 
udziału w programie kwali-
fikują się modele nie starsze 
niż 5 lat, które przepracowały 
nie więcej niż 5000 godzin. 
W przypadku kombajnów, 
sieczkarni i opryskiwaczy, 
nie starsze niż 5 lat i mają 
przepracowane nie więcej niż 
1500 godzin na młocarni/bęb-
nie tnącym.

Jak działa program?
W pierwszym etapie maszy-

na jest sprawdzana w ramach 
przeglądu Expert Check. Eks-
perci przeprowadzą szczegó-
łową kontrolę i diagnostykę 
techniczną oraz ocenią podze-
społy elektroniczne, hydrau-
liczne i mechaniczne maszyny. 
Ponadto, klient otrzyma wy-
czerpujący raport na temat jej 
stanu. Po przeprowadzonym 
szczegółowym przeglądzie, na-
stąpi naprawa lub wymiana 
zużytych podzespołów oraz 
części. Po tym etapie maszyna 
otrzyma certyfikat „John De-
ere Premium Certified”, który 
będzie świadczył o zakwalifi-
kowaniu sprzętu do programu 
GreenShield.

- Ochrona w ramach 
GreenShield może obejmo-
wać okres dwóch lat i dwóch 
tysięcy godzin w zależności 
od typu maszyny. Istotne jest, 
aby w trakcie obowiązywa-
nia ochrony serwisowej wła-
ściciel maszyny dokonywał 

przeglądów i napraw maszy-
ny u swojego dealera, z któ-
rym może podpisać kontrakt 
obsługowy – mówi Dominik 
Ratajczak z John Deere Polska.

Dwie opcje do wyboru
W ramach programu Green-

Shield dostępne są dwie opcje 
ochrony serwisowej do wybo-
ru: GreenShield Power oraz 
GreenShield Plus. Pierwsza 

z nich obejmuje: jednostkę 
silnika, układ wydechowy 
z regulacją wydechu, sys-
tem paliwowy, przekładnia , 
układ napędowy oraz układ 
sterowania skrzynią biegów. 
Natomiast w skład bardziej 
rozbudowanej wersji z Plu-
sem, wchodzą jeszcze syste-
my hydrauliczne oraz części 
elektroniczne.

John Deere oferuje również 
możliwość zakupu maszyny 
ze statusem „John Deere Pre-
mium Certified” w specjalnym 
finansowaniu JD Financial, 
którego programy dedykowane 
na maszyny używane z cer-
tyfikatem GreenShield będą 
zdecydowanie atrakcyjniejsze 
niż finansowanie komercyjne. 
Kilka ciągników z tym właśnie 

certyfikatem, będzie można 
zobaczyć na stoisku John De-
ere podczas tegorocznej wy-
stawy Agro Show 2018, która 
w dniach 20-23 września od-
będzie się w podpoznańskich 
Bednarach.
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John Deere wprowadza nowy program ochrony serwisowej dla maszyn używanych.
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