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Najlepsza nagroda dla hodowcy

12 kwietnia zostały wrę-
czone statuetki targów Pola-
gra Premiery - Złoty Medal 
Wybór Konsumentów. Tym 
razem nagrodę zdobyła psze-
nica ozima Belissa z Hodow-
li Roślin Smolice. Doroczna 
gala podsumowująca odbyła 
się w jednej z hal MTP, gdzie 
w uroczysty sposób dokonano 
wręczenia statuetek i dyplo-
mów. W imieniu HR Smolice 
nagrodę odebrał twórca od-
miany Edward Witkowski 
oraz zastępca dyrektora Sła-
womir Zagierski.

Pszenica ozima Belissa to 
odmiana, której szereg za-
let został dostrzeżony przez 
ekspertów komisji konkur-
sowej oraz praktyków rol-
nictwa. Podczas ostatnich 
targów Polagra Premiery 
w 2018 roku, Belissa została 

nagrodzona 2-ma Złotymi 
Medalami. Pierwszy Me-
dal został przyznany przez 
jurorów konkursu. Potem 
pałeczka przekazywana jest 
użytkownikom produktu - 
rolnikom. Pośród wszystkich 
nagrodzonych odmian w kon-
kursie, wybierają tę jedyną, 
która ich zdaniem powinna 
otrzymać miano „Wybór Kon-
sumentów”. Rolnicy, poprzez 
głosowanie wybrali Belissę, 
która zwyciężyła wynikiem 
43,68%.

Do konkursu o Złoty 
Medal Międzynarodowych 
Targów Poznańskich rocznie 
startuje niemal 500 produk-
tów. Jednak tylko te z nich, 
które spełnią regulaminowe 
kryteria i zyskają pozytyw-
ne rekomendacje profesjo-
nalnego jury, otrzymują to 

prestiżowe wyróżnienie. Sąd 
Konkursowy, czyli zespół 
ekspertów, w którego skład 
wchodzą wybitni specjaliści 
reprezentujący odpowiednie 
dziedziny życia gospodarcze-
go poszukuje produktów no-
woczesnych, innowacyjnych 
i wytworzonych w oparciu 
o najwyższej klasy techno-
logie. Złoty Medal MTP jest 
zatem potwierdzeniem dosko-
nałości produktu.

Przypomnijmy, że we wcze-
śniejszej edycji targów Pola-
gra Premiery, nagrodę Wybór 
Konsumentów zdobyła rów-
nież odmiana z HR Smolice 
– wtedy była to kukurydza 
Rosomak.

Źródło: HR Smolice
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Złoty Medal Wybór Konsumentów „formalnie” jest już w HR Smolice!

Od lewej: Elżbieta Roeske – Wiceprezes MTP, Edward Witkowski – Kierownik Działu Hodowli Zbóż HR Smolice, twórca odmiany,  
Sławomir Zagierski – Zastępca Dyrektora Zakładu Głównego HR Smolice, Przemysław Trawa - Prezes MTP
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Police z nową umową

Trójstronny kontakt po-
między Grupą Azoty Police 
(kupującym), Ameropa AG 
(sprzedającym) oraz Somiva 
SA (producentem – kopalnią 
fosforytu) 5 lutego w Szwaj-
carii ze strony polickiej spółki 
podpisali prezesi: dr Wojciech 
Wardacki i dr Włodzimierz 
Zasadzki.

- Zagwarantowanie długoter-
minowego dostępu do źródeł 
fosforytów niskokadmowych 
staje się priorytetem i strate-
giczną decyzją dla każdego pro-
ducenta nawozów kierowanych 
na rynek europejski. Podpisanie 
tej umowy gwarantuje Grupie 
Azoty Police dostawy fosforytu 
niskokadmowego ze stabilne-
go źródła o zweryfikowanej 

jakości, dającej gwarancję speł-
nienia unijnych wymagań teraz 
i w przyszłości – powiedział 
dr Wojciech Wardacki, prezes 
zarządu Grupy Azoty Police.

Somiva SA od 2011 roku 
posiada 25-letnią koncesję 
wydobycie kopalin Ndiendo-
ury-Ouali Diala w regionie 
Matam (północny wschód Se-
negalu). To tzw. „duża konce-
sja”. Pierwsze kopaliny spółka 
wysłała do klientów w trze-
cim kwartale 2014 roku. Od 
2015 roku SOMIVA dostarcza 
fosforyty klientom w Europie, 
Afryce, na Bliskim Wscho-
dzie, w Ameryce Północnej 
i Południowej. 

Grupa Azoty Police od lat 
kupuje fosforyty od głównych 

i najbliższych logistycznie pro-
ducentów, czyli z krajów Afryki 
Północnej, przede wszystkim 
z Maroka i Algierii, a także 
z Senegalu, Izraela czy Egiptu. 
Dotychczasowe zapotrzebowa-
nie na nawozy niskokadmowe 
wynikało ze specyficznych wy-
magań niektórych odbiorców 
(np. skandynawskich). Skala 
produkcji takich nawozów 
stanowiła niewielki udział 
w całości. Jednakże w związku 
z możliwymi zmianami w pra-
wodawstwie Unii Europejskiej, 
Grupa Azoty Police zabezpie-
cza w ten sposób pozyskanie 
długoterminowego dostawcy 
tego typu surowca.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne; 
Jolanta Malinowska-Kłos

Grupa Azoty Police z umową na dostęp do 
niskokadmowych złóż fosforytów do 2021 roku.

Dni Pola PROCAM 2019

W imieniu Instytutu Prak-
tycznej Agronomii PROCAM 
oraz właścicieli gospodarstw, 
w których prowadzone są 
poletka demonstracyjne za-
praszamy wszystkich zain-
teresowanych na Dni Pola 
PROCAM 2019.

Ogólnopolski cykl Dni Pola 
ma na celu wprowadzenie 
wszystkich zainteresowanych 
klientów i partnerów naszej 
firmy w nowy sezon z zakre-
su agrotechniki, nasiennictwa 
i ochrony roślin.

Tematem przewodnim bę-
dzie sytuacja fitosanitarna na 
polach w 2019 roku. Dobór 
odmian w uprawie roślin jest 
kluczowym elementem bu-
dowania wysokiego plonu. 

Dlatego zapraszamy do od-
wiedzenia kolekcji wysianych 
odmian rzepaku ozimego 
i pszenicy ozimej w technologii 
PowerSeeds z zaprawą bakte-
ryjną SuperPower. Nowością 
będzie rzepak LG Absolut, 
odmiana odporna na wirusa 
żółtaczki rzepy – TuYV.

Doradcy PROCAM zapre-
zentują sprawdzone i nowe 
rozwiązania z zakresu ochrony 
herbicydowej rzepaku i zbóż. 
Przedstawione zostaną rów-
nież przebadane w praktyce 
technologie nawożenia roślin, 
a także ochrony fungicydowej. 
Dodatkową ciekawostką bę-
dzie zwalczanie szkodników 
przy pomocy preparatów che-
micznych, a także biologicz-
nych, takich jak np. DeliaStop 
na śmietkę kapuścianą. Na 
spotkaniach będzie również 
możliwość przebadania twar-
dości wody.

W trakcie Dni Pola prezento-
wane będą też najnowsze roz-
wiązania w temacie maszyn 
rolniczych, które są niezbędne 
w każdym gospodarstwie.

Zapraszamy do zapoznania 
się z terminami naszych Dni 
Pola 2019 oraz do aktywnego 
udziału w spotkaniach.

• 31.05.2019 (piątek) Brzó-
stownia, powiat śremski, wo-
jewództwo wielkopolskie.

• 05.06.2019 (środa) Podola-
ny, powiat złotoryjski, wo-
jewództwo dolnośląskie.

• 07.06.2019 (piątek) Karole-
wo , powiat obornicki, wo-
jewództwo wielkopolskie.

• 11.06.2019 (wtorek) Raty-
czów, powiat tomaszowski, 
województwo lubelskie.

• 14.06.2019 (piątek) Stra-
chocin, powiat star-
gardzki, województwo 
zachodniopomorskie.

• 18.06.2019 (wtorek) Szepie-
towo, powiat wysokoma-
zowiecki, województwo 
podlaskie.

• 19.06.2019 (środa) Stanowo, 
powiat sztumski, wojewódz-
two pomorskie.

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Okazja do poznania nowości, dyskusji i wymiany 
własnych doświadczeń.

Najmłodsza profesor nauk 
weterynaryjnych

2 kwietnia Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda wręczył nominację pro-
fesorską dr hab. Magdalenie 
Król, pracownikowi Katedry 
Nauk Fizjologicznych, Wydzia-
łu Medycyny Weterynaryjnej 
SGGW w Warszawie. Obecnie 
jest ona najmłodszym profe-
sorem nauk weterynaryjnych 
w historii tej dyscypliny w Pol-
sce. Ma 37 lat!

Jej praca była wielokrot-
nie doceniana i nagradzana. 
Otrzymała m.in. stypendium 
MNiSW dla wybitnych mło-
dych naukowców, stypen-
dium Pfizer Animal Health, 

stypendium habilitacyjne 
L’Oreal oraz nagrodę Unesco 
dla kobiet, a także wyróżnienia 
Polskiego Towarzystwa Nauk 
Weterynaryjnych. W 2016 r. 
otrzymała prestiżowy Starting 
Grant Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych (ERC) 
o wartości 1,4 mln euro.

Dzięki uzyskanej dotacji na 
Wydziale Medycyny Weteryna-
ryjnej SGGW powstało labo-
ratorium Król Lab. Pracujący 
w nim zespół naukowców pro-
wadzi projekt badawczy mający 
na celu wyjaśnienie zjawiska 
biologicznego odkrytego przez 
prof. Magdalenę Król. Podczas 

wieloletniej pracy naukowej 
związanej z badaniem nowo-
tworów zauważyła, że pewne 
komórki układu immunolo-
gicznego przekazują komórkom 
nowotworowym specyficzną 
grupę białek i wpadła na po-
mysł wykorzystania tej wiedzy 
w praktyce onkologicznej. Ten 
mechanizm prawdopodobnie 
może zostać wykorzystany do 
precyzyjnego dostarczania le-
ków niszczących nowotwór 
bezpośrednio do guza. Jeśli te 
przypuszczenia się potwierdzą, 
czeka nas przełom w terapii 
onkologicznej.

Więcej o dorobku nauko-
wym i badaniach prowadzo-
nych przez prof. Magdalenę 
Król można przeczytać na 
stronie http://www.me-
d ia . sgg w.pl /pr/326140/
praca-naukowa-to-moje-hobby

O pracy zespołu prof. Mag-
daleny Król i innych naukow-
cach z SGGW zajmujących się 
diagnostyką i terapią nowo-
tworów można przeczytać 
w artykule:

http://www.media.sggw.pl/
pr/343471/naukowcy-z-sggw-
-opracowuja-nowe-metody-
-walki-z-rakiem

Źródło: SGGW
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Prof. Magdalena Król jest specjalistką w zakresie 
onkologii eksperymentalnej.

„Dni Pola” to impreza ma-
jąca na celu promocję postępu 
biologicznego wśród polskich 
rolników. Specjalnie w tym 
celu przygotowano ponad 
130 poletek demonstracyjnych, 
na których prezentowane będą 
odmiany rzepaku, zbóż, ku-
kurydzy, roślin strączkowych, 
ziemniaków oraz innych ga-
tunków. Po raz pierwszy rol-
nicy będą mieć możliwość 
zobaczenia „na żywo” od-
miany zarejestrowane w roku 

2019 a także kandydatów do 
rejestracji w roku 2020.  Na 
prezentowanych odmianach 
będzie można również zapo-
znać się z najnowszą techno-
logią ochrony roślin środkami 
firmy BASF.

Zwiedzający będą mieć moż-
liwość nieograniczonych kon-
sultacji z hodowcami odmian, 
ekspertami ds. ochrony roślin, 
uprawy, itp. Ponadto zostanie 
zaprezentowana oferta pro-
ducentów i dystrybutorów 

maszyn rolniczych, produ-
centów nawozów, materiału 
siewnego oraz innych środków 
do produkcji rolnej.

„Dni Pola” w Strzelcach to 
jedna z najciekawszych i naj-
większych imprez poświęco-
nych postępowi biologicznemu 
w rolnictwie i stanowi naj-
większą w Polsce kolekcję pol-
skich odmian roślin rolniczych 
prezentowaną podczas imprez 
dedykowanych producentom 
rolnym.

Dni Pola HR Strzelce
17 czerwca 2019 w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR w Strzelcach (woj. łódzkie, pow. 
kutnowski) odbędą się „Dni Pola” organizowane przez 
Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR  oraz 
BASF Polska Sp. z o.o.
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Nowoczesne i zrównoważone rolnictwo

W kontekście rolnictwa 
zrównoważonego większą po-
trzebę szkoleń wskazują sadow-
nicy niż rolnicy (47% wobec 
31%) – to wnioski z badania, 
przeprowadzonego przez Bayer 
w ramach programu „Grunt 
to bezpieczeństwo”.

Rolnicy o zmianowaniu
Dbałość o żyzność gleb jest 

najważniejszym czynnikiem, 
decydującym o zmianowaniu: 
wskazywana jest dwukrotnie 
częściej niż w poprzedniej 
edycji badania (z 2016 roku). 
Z 50 do 60% wzrosła liczba 

gospodarstw badających glebę 
przynajmniej raz na 3 lata.

Odporność na środki 
ochrony roślin

Odporność agrofagów na 
środki ochrony roślin jest zna-
czącym problemem dla obu 
grup respondentów (rolnicy 

82%, sadownicy 96%). Sa-
downicy lepiej od rolników 
definiują czym jest odporność 
(58 wobec 35%) i wykazują się 
większą wiedzą o sposobach 
radzenia sobie z odporności 
– np. przez rotację substancji 
(68% wobec 20%).

Zarazem nastąpił zdecy-
dowany wzrost zadowole-
nia z jakości usługi zwrotu, 
jak i odbierania opakowań 
po środkach ochrony roślin 
w porównaniu z poprzednią 
edycją badania.

Zrównoważona Ochro-
na Roślin

Tematami poprzednich edy-
cji programu „Grunt to bezpie-
czeństwo” (którego elementem 
jest badanie opinii) była ochro-
na bioróżnorodności organi-
zmów glebowych, organizmów 
wodnych oraz owadów zapyla-
jących. W bieżącym roku temat 
to zrównoważona ochrona ro-
ślin. Obejmuje ona takie zagad-
nienia, jak dobór właściwego 
poziomu ochrony roślin do 

typu uprawy gleby, uprawia-
nych odmian i radzenie sobie 
z odpornością agrofagów na 
zwalczające je preparaty.

Centrum Badania 
Odporności

W bieżącym roku, po raz 
pierwszy w historii Centrum 
Badania Odporności firmy 
Bayer, będzie można obserwo-
wać pełne spektrum efektów 
kombinacji trzech czynników: 
doboru herbicydów, sposobu 
uprawy oraz zmianowania 
upraw. Na 44 poletkach do-
świadczalnych plantacji, zlo-
kalizowanej w miejscowości 
Paluzy na Warmii, prezento-
wane są zróżnicowane strategie 
zwalczania miotły zbożowej, 
odpornej na herbicydy z grupy 
inhibitorów ALS.

Bayer w kolejnej kampanii 
edukacyjnej

W 2019 roku firma Bayer 
przyłączyła się do nowej ini-
cjatywy, propagującej bioróżno-
rodność i, zarazem, zdrowy styl 
życia. To edukacyjny projekt 

tworzenia ogródków szkol-
nych, zainicjowany przez 
markę Marwit. W 25 szkołach 
podstawowych w całej Polsce 
powstaną ogródki warzywno-
-ziołowe, tworzone wspólnie 
przez uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców. W ogródkach 
odbędą się lekcje zdrowia oraz 
warsztaty kulinarne, promują-
ce zdrowe odżywianie. Dzieci 
będą uprawiać rośliny, obserwo-
wać ich rozwój i uczyć się o ich 
właściwościach, a z zebranych 
plonów przygotowywać zdro-
we przekąski. Bayer dostarcza 
nasiona roślin miododajnych 
do założenia łąk kwietnych, 
hotele dla dzikich zapylaczy 
oraz tablice informacyjne 
o roli owadów zapylających 
w produkcji żywności. Projekt, 
rozpoczęty wiosną, będzie re-
alizowany m.in. w Warszawie, 
Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy, 
Szczecinie, Gdańsku, Toruniu.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rolnicy znają pojęcie rolnictwa zrównoważonego (78%) i utożsamiają je głównie 
z kwestiami agrotechnicznymi, ale także z ochroną środowiska naturalnego (21%).
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Rebranding Caussade

Obecny 2019 rok, jest ro-
kiem szczególnym dla hodowli 
Caussade Semences w jej wie-
loletniej historii. Wracamy 
do podstaw aby być jeszcze 
bliżej rolników, Ich potrzeb 
i oczekiwań. Szanując pracę 
i wysiłek gospodarzy, poszu-
kujemy nowych horyzontów 
i rozwiązań w hodowli oraz 
produkcji materiału siewnego 
najwyższej jakości - mówi Ma-
ciej Marczewski, Prezes Zarzą-
du Caussade Nasiona Polska

Dynamiczny rozwój, osią-
gnięcia hodowlane, a przede 
wszystkim uznanie w całej 
Europie dla odmian Caussade 
Semences, sprawia że chcemy 
jeszcze bardziej skupić się na 
wartościach jakie niesie ze sobą 
rolnictwo, w zgodzie z naturą, 
będąc odpowiedzialnymi za 
środowisko.  

Nasz zespół tworzą naj-
lepsi specjaliści z branży na-
siennej, posiadający wiedzę 
i wieloletnie doświadczenie we 

współpracy z gospodarstwami 
rolnymi. Zadaniem naszych 
doradców jest zapewnienie 
polskiemu rolnikowi mak-
symalnych plonów, poprzez 
promocję wydajnych odmian 
oraz wsparcie w utrzymaniu 
odpowiedniej kultury gleby - 
dodaje Dariusz Dereń Product 
Manager Caussade Nasiona 
Polska 

Rozwijamy się dzięki naszej 
pasji do rolnictwa, roślin, na-
tury – ale to dzięki Waszemu 
zaufaniu i wsparciu, możemy 
stale doskonalić prace ho-
dowlane Caussade Semences 
– Dziękujemy! 

Znacie nas od dawna, je-
steśmy Caussade. - podkreśla 
Krzysztof Hąnkała, Marketing 
Manager Caussade Nasiona 
Polska …”

Materiały: CAUSSADE
Opracował redakcyjnie: 

Roman Barszcz
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Zmiany w zasadach naboru

Rolnicy, którzy chcą rozwi-
jać produkcję prosiąt, mleka 
krowiego lub bydła mięsnego, 
od 29 marca do 27 maja 2019 r. 
mogą składać w ARiMR wnio-
ski na „Modernizację gospo-
darstw rolnych” w obszarach 
a, b, c.

W rozpoczętym w piątek, 
29 marca naborze - w po-
równaniu z ubiegłorocznym 
- wprowadzono istotne zmia-
ny. Jedną z najważniejszych 
korzyści dla rolników jest 
to, że osoby które prowadzi-
ły działalność rolniczą przez 
okres krótszy niż 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc zło-
żenia wniosku o przyznanie 
pomocy, nie muszą już doku-
mentować uzyskania przycho-
du ze sprzedaży produktów 
rolnych.

Dodatkowo poszerzono 
katalog kosztów, które kwa-
lifikują się do refundacji we 
wskazanych obszarach.

W tym roku nie można 
otrzymać wsparcia na po-
krycie kosztów dokończe-
nia: budowy, przebudowy 
lub remontu połączonego 
z modernizacją budynków lub 
budowli wykorzystywanych 
do produkcji rolnej. Z kolei 
osoby wspólnie wnioskują-
ce nie mogą realizować in-
westycji trwale związanych 

z gruntem lub nieruchomo-
ścią (np. budowa budynków, 
przebudowa).

Zmiany nie ominęły również 
punktacji - zmieniono liczbę 
punktów, które można otrzy-
mać w ramach niektórych kry-
teriów przy ocenie wniosków. 
Dopuszczono - w uzasadnio-
nych przypadkach - możliwość 
wydłużenia terminu realizacji 
operacji lub złożenia wniosku 
o płatność końcową o dodat-
kowe 6 miesięcy, ponad okre-
ślone (odpowiednio 24, 36 czy 
60 miesięcy).

Wysokość pomocy 
bez zmian

Tak, jak dotychczas poziom 
dofinansowania wynosi stan-
dardowo 50 proc poniesionych 
kosztów kwalifikowalnych na 
realizację danej inwestycji. 
Może on być jednak wyższy 
i wynieść 60 proc. w przypadku, 
gdy o pomoc ubiega się młody 
rolnik lub gdy wniosek składa 
wspólnie kilku rolników. Wyso-
kość wsparcia zależy od rodzaju 
produkcji i w całym okresie re-
alizacji PROW 2014-2020 może 
maksymalnie wynieść 500 tys. 
zł., jedynie na rozwój produkcji 
prosiąt 900 tys. zł.

Kto może ubiegać się 
o dofinansowanie?

Pomoc może być przyzna-
wana rolnikowi, który: jest 

posiadaczem samoistnym 
lub zależnym gospodarstwa 
rolnego o powierzchni od 1 do 
300 ha lub prowadzi dział spe-
cjalny produkcji rolnej.

Aby otrzymać wsparcie 
gospodarstwo rolne musi 
spełniać również wymogi 
dotyczące wielkości ekono-
micznej. W przypadku inwe-
stycji związanej z obszarem 
a - wielkość ekonomiczna go-
spodarstwa powinna wynosić 
od 10 tys. euro do 250 tys. 
euro, natomiast w przypadku 
obszarów b i c od 10 tys. euro 
do 200 tys. euro.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski przyjmowane 

będą przez oddziały regio-
nalne ARiMR właściwe ze 
względu na miejsce realiza-
cji inwestycji. Wniosek składa 
się osobiście lub przez upo-
ważnioną osobę, albo prze-
syłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce Poczty Polskiej 
S.A. Wniosek o przyznanie 
pomocy może być złożony 
również osobiście albo przez 
upoważnioną osobę za po-
średnictwem biura powiato-
wego ARiMR, znajdującego 
się na obszarze właściwości 
miejscowej oddziału regional-
nego właściwego ze względu 
na miejsce realizacji operacji.

Źródło: KRIR/ za ARiMR

Wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” 
w obszarach a, b, c do 27 maja.

Syngenta zaprasza na 
spotkania polowe

Tegoroczny cykl spotkań 
Pola Klasy S to pięć lokalizacji 
na terenie całej Polski, gdzie 
rolnicy mogą obejrzeć efek-
ty zastosowania programów 
ochrony oraz odmiany zbóż 
i rzepaku Syngenta.

Na polach pokazowych bę-
dzie można przekonać się o sku-
teczności działania technologii 

opartych zarówno na sprawdzo-
nych produktach jak i nowo-
ściach. Będzie prezentowany 
nowy produkty z rodziny re-
gulatorów wzrostu - Moddus 
Flexi oraz nowy fungicyd rze-
paczany - Amistar Gold.

W każdej lokalizacji dla go-
ści przygotowano wiele atrak-
cji z ciekawymi nagrodami. 

Zachęcamy do konsultacji 
z ekspertami Syngenta oraz 
do spotkań z przedstawicie-
lami branży rolniczej. Jest to 
doskonała okazja do posze-
rzania wiedzy agrotechnicz-
nej i wymiany doświadczeń 
w miłej atmosferze.

Aby wziąć udział w dniach 
pola Syngenta należy sie za-
rejestrować do dnia 30 maja 
2019.  Można to zrobić przez 
internet na na stronie www.
syngenta.pl/spotkania lub 
potwierdzić obecność te-
lefonicznie,  za pośrednic-
twem infolinii Agriclub tel. 
22 896 70 70, 694 080 080 (od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.00 – 17.00).

Partnerem, który zaprezen-
tuje park maszynowy już po 
raz kolejny będzie Kverneland. 
Nie zabraknie także stanowi-
ska nawozowej firmy Yara, na 
którym zostaną zaprezento-
wane rozwiązania tej firmy. 
Patronem medialnym cyklu 
spotkań „Pola Klasy S” jest 
Farmer oraz farmer.pl

Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Maszyny POM Augustów na Agra Leipzig 2019

POM Augustów na stoisku 
Wolf-Landtechnik GmbH oraz 
Top-Agro Zgorzelec wystawił 
swoje maszyny takie, jak: prze-
nośnik ssąco – tłoczący z wen-
tylatorem trójstopniowym T 
449/1, przenośnik ssąco – tło-
czący z wentylatorem pięcio-
stopniowym T 480, przenośnik 

ślimakowy T 206/4, urzą-
dzenie pompujące do cieczy 
N 406, rozsiewacz nawozów 
Motyl N 031/M z przystaw-
ką  komunalną, zamiatarka 
T 801/1, rozdrabniacz bijako-
wy H 115.

Przedstawione na tar-
gach maszyny, jak i cały 

asortyment dostępny w ofer-
cie firmy jest stale moderni-
zowany i dopasowywany do 
ciągle zmieniających się po-
trzeb klientów.

Przenośniki pneumatyczne 
ssąco – tłoczące przeznaczo-
ne są do transportu ziarna 
zbóż w kierunku pionowym 

i poziomym, ale również do 
jego przeładunku. Maszy-
ny te są dostępne w dwóch 
wariantach – z napędem od 
WOM ciągnika lub napędem 
elektrycznym.

Rozsiewacze nawozów 
Motyl z przystawką komu-
nalną umożliwiają bardziej 

precyzyjny wysiew graniczny.
POM Augustów jest także 

producentem zamiatarek ko-
munalnych. Firma w swoich 
zamiatarkach oferuje wypo-
sażenie dodatkowe składają-
ce się z układu zraszania w  
celu zmniejszenia emisji pyłu 
i kurzu podczas zamiatania 

oraz szczotki bocznej, której 
zastosowanie umożliwia wy-
miatanie zanieczyszczeń spod 
krawężników.

Wyroby POM Augustów, które 
zostały zaprezentowane na targach 
hodowli i rolnictwa Agra Leipzig 
2019 cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem wśród zwiedzających.

W dniach 25 – 28 kwietnia 2019 roku w Niemczech w Lipsku odbyły się 
targi hodowli i rolnictwa Agra Leipzig 2019. To jedne z najważniejszych 
targów w branży rolniczej w regionie Środkowych i Wschodnich Niemiec.

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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Późnowiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych
Obecnie na polskim rynku 

jest wiele zarejestrowanych 
herbicydów, które można 
aplikować do fazy strzelania 
w źdźbło zbóż ozimych (faza 
1.-3. kolanka), a nawet do roz-
woju liścia flagowego.

Do fazy 1.-3. kolanka zbóż 
ozimych, możemy zastoso-
wać typowe graminicydy do 
zwalczenia gatunków jed-
noliściennych (Tabela 1). Są 
wśród nich preparaty, któ-
rych substancją czynną jest 
fenoksaprop-P-etylu (np. Fe-
niks 069 EW, Herbos 110 EC, 
Puma Uniwersal 069 EW). 
Gatunki dwuliścienne nato-
miast skutecznie zwalczane 
są środkami zawierającymi 
MCPA (np. Agritox 500 SL), 
czy substancjami z grupy po-
chodnych sulfonylomocznika 
tj. tribenuron metylowy (np. 
Draco 50 SG, Ranga 75 WG, 
Bron 500 SG), metsulfuron 
metylowy (np. Finy 200 WG) 
oraz mieszanina metsulfuro-
nu metylowego z tifensufuro-
nem metylowym (np. Looma 
750 WG). Na szczególną uwagę 
w tej grupie środków zasługują 
również te zawierające miesza-
ninę 2,4-D + aminopyralid + 
florasulam (np. Mustang Fotre 
195 SE) oraz aminopyralid + 
florasulam (np. Dragon NT 
450 WG). Wymienione her-
bicydy skutecznie ograniczają 
występowanie w oziminach 
najbardziej uciążliwych gatun-
ków chwastów tj. chabra bła-
watka, przytulię czepną, fiołka 
polnego i marunę bezwonną.

Do fazy 2. kolanka zbóż 
ozimych możemy również 
zastosować herbicydy zawie-
rające mieszaninę pinoksadenu 
z florasulamem (np. Axial Ko-
mlett, Axial One 50 EC). Sku-
tecznie eliminują one zarówno 
gatunki jednoliścienne (miotłę 
zbożową, wyczyńca polnego), 
jak i niektóre gatunki dwuli-
ścienne, np. przytulię czep-
ną, rumianowate, samosiewy 
rzepaku, mak polny, chabra 
bławatka i wiele innych.

Do późnowiosennej aplika-
cji w oziminach zalecane są 
również herbicydy, które moż-
na stosować aż do fazy liścia 
flagowego zbóż (Tabela 2). Są 
to środki zawierające w swym 
składzie fluroksypyr (np. Sta-
rane 250 EC, Taran 250 EC, 
Minstrel), tribenuron metylo-
wy (np. Assynt 500 SG, Flame 
500 SG) oraz mieszaniny: tri-
tosulfuornu z florasulamem 
(Biathlon 4D), tifensulfuronu 

metylowego z tribenuronem 
metylowym (np. Nautius WG, 
Pygmee 550 WG, Hadden 
550 WG), florasulamu z tribe-
nuronem metylowym (Saracen 
Max 80 WG) i metsulfuronu 
metylu z tribenuronem mety-
lowym (np. Blusky 500 WG, 
Mofat 500 WG). Wszystkie te 
środki skutecznie zwalczają 
gatunki dwuliścienne m.in.: 
chabra bławatka, rumianowa-
te, samosiewy rzepaku, mak 
polny i inne.

Na liście zarejestrowanych 
herbicydów są również środki 
zalecane do stosowania tylko 
w późniejszym terminie zbóż 
ozimych (od fazy 1.-2. kolan-
ka do liścia flagowego). Są to 
preparaty zawierające takie 
substancje jak: fluroksypyr 
(Aloksypyr 250 EC, Saroksypyr 
250 EC), tribenuron metylo-
wy (Adentis) oraz tritosulfuron 
(Alladyn 71,4 WG). W przy-
padku tych herbicydów należy 
podkreślić, że zastosowanie 
ich w tak późnej fazie wiąże 
się z koniecznością aplikacji 
albo wyższej, zalecanej dawki 
środków albo stosowania ich 
łącznie z adiuwantem. Wszyst-
kie wymienione herbicydy za-
lecane są do zwalczania tylko 
gatunków dwuliściennych. 
Wzrost miotły zbożowej i wy-
czyńca polnego w tym terminie 
możemy ograniczyć za pomo-
cą herbicydów zawierających 
pinoksaden (np. Aron 50 EC, 
Fraxial 50 EC, Paxio 50 EC), 
ale również w tym przypadku 
należy zastosować wyższe z za-
lecanych dawek (jest to 0,9 l/
ha dla miotły zbożowej i 1,2 l/
ha w przypadku zwalczania 
wyczyńca polnego).

Spośród szerokiej gamy 
preparatów na uwagę za-
sługują również herbicydy 
zawierające halauksyfen me-
tylu – ArylexTM w połączeniu 
z fluroksypyrem metylu (Pix-
xaro) lub z florasulamem (Mat-
tera, Renitar). Środki te można 
aplikować nawet do końca na-
brzmiewania pochewki liścio-
wej liścia flagowego (BBCH 
45). Mieszanina halauksyfenu 
metylu – ArylexTM z fluroksy-
pyrem metylu zalecana jest do 
zwalczania w tym terminie ga-
tunków dwuliściennych m.in. 
chabra bławatka, gwiazdni-
cy pospolitej, maku polne-
go, dymnicy pospolitej oraz 
przytulii czepnej. W etykiecie 
znajdziemy dokładne wytycz-
ne kiedy poszczególne gatunki 
chwastów są niszczone, np. 

bodziszki skutecznie niszczone 
są do wysokości 12 cm, a przy-
tulia czepna do 40 cm. Naj-
efetywniej zniszczony zostanie 
mak polny, gdy jego rozeta nie 
przekroczy średnicy 10 cm, 

a rozeta chabra bławatka – 
12 cm. Mieszanina halau-
ksyfenu metylu – ArylexTM 
z florasulamem zastosowana 
do 2. kolanka zbóż ozimych 
skutecznie niszczy chabra 

bławatka, gwiazdnicę pospo-
litą, mak polny, rumianowate, 
przytulię czepną, samosie-
wy rzepakui wiele innych. 
W późniejszym terminie (od 
3. kolanka do nabrzmiewania 

pochewki liściowej liścia flago-
wego) można wykonać tylko 
zabieg interwencyjnego zwal-
czania przytulii czepnej, ale 
należy go przeprowadzić nie 
później niż do 30 czerwca.

Zwalczaniem chwastów w dość zaawansowanych fazach rozwojowych.

Tabela 1. Przykładowe herbicydy stosowane do fazy 1.-3. kolanka zbóż ozimych  (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.gov.pl z dn. 03.01.2019)

Nazwa herbicydu Nazwa substancji aktywnej
i jej zawartość

Roślina uprawna Termin 
stosowania

w skali BBCHpo jo to zo

graminicydy

Feniks 069 EW fenoksaprop-P-etylu 69 g/l + 22-33

Fenoxin 110 EC fenoksaprop-P-etylu 110 g/l + + + 20-31

Herbos 110 EC fenoksaprop-P-etylu 110 g/l + + + 20-31

Hermes 069 EW fenoksaprop-P-etylu 69 g/l + 22-33

Puma Uniwersal 069 EW fenoksaprop-P-etylu 69 g/l + 22-33

   

Agritox 500 SL MCPA 500 g/l + + 23-33

Apyros 75 WG sulfosulfuron 750 g/kg + + do 32

Avoxa 50 EC pinoksaden 33,3 g/l, piroksulam 8,33 g/l + + + 10-32

Axial Komplett pinoksaden 45 g/l, florasulam 5 g/l + + + + do 32

Axial One 50 EC pinoksaden 45 g/l, florasulam 5 g/l + + + + do 32

Bron 500 SG tribenuron metylowy 50% + - + - do 32

Camaro 306 SE 2,4-D 300 g/l, florasulam 6,25 g/l + + + 12-32

Chisel Nowy 51.6 WG tifensulfuron metylowy 469 g/kg, chlorosulfuron 47 g/kg + + + 12-31

Diablo 306 SE florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l + + + + 12-32

Draco 50 SG tribenuron metylu 50% + + 26-32

Dragon NT 450 WG florasulam 150 g/kg, aminopyralid 300 g/kg + + + 21-32

Dresz 306 SE florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l + + + + 12-32

Feniks 306 SE florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l + + + + 12,13-32

Finy 200 WG metsulfuron metylowy 200 g/kg + 13-33

Floram 050 SC florasulam 50 g/l + + + + 13-32

Gold 450 EC 2,4-D 360g/l, fluroksypyr 90 g/l + + + + 13-31

Herbistar 200 EC fluroksypyr 200 g/l + + + do 32

Horse 306 SE florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 452 g/l + + + + 12-32

Kantor 050 SC florasulam 50 g/l + + 13-32

Looma 750 WG metsulfuron metylowy 68 g/kg, tifensulfuron metylowy 682 g/kg + 21-31

Medalista 60 SG MCPA 600 g/kg + 21-33

Mustang 306 SE florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l + + + + 12-32

Mustang Forte 195 SE 2,4-D 2-EHE w formie estru 271 g/l, aminopyralid 10 g/l, flora-
sulam 5 g/l + + + 21-32

Nylon 75 WG sulfosulfuron 75% + + do 32

Rumak 306 SE florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l + + + + 12-32

Saracen 050 SC florasulam 50 g/l + + + + 13-32

Starane 333 EC fluroksypyr 333 g/l + + + + 21-32

Traxos 50 EC klodinafop 25 g/l, pinoksaden 25 g/l + 13-31

Tristar 50 SG tribenuron metylu 50% + + 26-32

Vima-Florasulam 2,4-D florasulam 6,25 g/l, 2,4-D 300 g/l + + + + 12-32

Weedox Plus 340 SL MCPA 300 g/l, dikamba 40 g/l + 21-32
po- pszenica, jo – jęczmień, to – pszenżyto, zo- żyto
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Tabela 2. Przykładowe herbicydy stosowane do liścia flagowego zbóż ozimych (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.gov.pl z dn. 03.01.2019)

Nazwa herbicydu Nazwa substancji aktywnej
i jej zawartość

Roślina uprawna Termin stosowania
w skali BBCHpo jo to zo

graminicydy
Aron 50 EC pinoksaden 50 g/l + + + + do 37

Fraxial 50 EC pinoksaden 50 g/l + + + + do 37
Paxio  50 EC pinoksaden 50 g/l + + + + do 37

pozostałe herbicydy
Adentis tribenuron metylu 75% + + - - 31-39

Assynt 500 SG tribenuron metylowy 500 g/kg + + 13-39
Alladyn 71,4 WG tritosulfuron 714 g/kg + + + 32-37

Aloksypyr 250 EC fluroksypyr 250 g/l + 31-37
Biathlon 4D tritosulfuron 71,4%, florasulam 5,4% + + + + 13-39

Blusky 500 WG metsulfuron metylu 250 g/kg, tribenuron metylu 250 g/kg + + + + 13-39
Calibre SX 50 SG tifensulfuron metylowy 33,3%, tribenuron metylowy 16,7% + + + do 37

Flame 500 SG tribenuron metylowy 500 g/kg + + 13-39
Fluxyr Pro fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego 288 g/l + + 12-39

Galistop 200 EC fluroksypyr-meptyl 200 g/l + + 12-37
Granstar Ultra SX 50 SG tifensulfuron 25%, tribenuron metylowy 25% + + + do 37

Hadden 550 WG tifensulfuron metylowy 400 g/kg, tribenuron metylowy 150 g/kg + + 13-39
Hudson 200 EC fluroksypyr-meptyl 200 g/l + + 12-37
Hurler 200 EC fluroksypyr-meptyl 200 g/l + + 12-37
Lumer 50 WG tribenuron metylowy 500 g/kg + + + do 39

Mattera florasulam 5 g/l, halauksyfen metylu (Arylex) 6,25 g/l + + + 13-45 
Minstrel fluroksypyr w formie estru  288 g/l + + 12-39

Mofat 500 WG metsulfuron metylu 250 g/kg, tribenuron metylu 250 g/kg + + + + 13-39
Nautius WG tifensulfuron metylowy 400 g/kg, tribenuron metylowy 150 g/kg + + 13-39

Pixxaro halauksyfen metylu (Arylex) 12 g/l, fluroksypyr meptylu 280 g/l + + + + 13-45
Pygmee 550 WG tifensulfuron metylowy 400 g/kg, tribenuron metylowy 150 g/kg + + 13-39

Renitar florasulam 5 g/l, halauksyfen metylu (Arylex) 6,25 g/l + + + 13-45
Rubin SX 50 SG tifensulfuron metylowy 40%, tribenuron metylowy 10% + + + do 37

Saroksypyr 250 EC fluroksypyr 250 g/l + 31-37
Scalar 200 EC fluroksypyr 200 g/l + + do 37

Saracen Max 80 WG florasulam 200 g/kg, tribenuron metylowy 600 g/kg + + + 12-39
Starane 250 EC fluroksypyr 250 g/l + + 13-37
Taran 250 EC fluroksypyr 250 g/l + + 13-37

Wikary 200 EC fluroksypyr 200 g/l + + do 37
po- pszenica, jo – jęczmień, to – pszenżyto, zo- żyto

Rady ekspertów CIECH Sarzyna
Kwiecień i początek maja 

to według ekspertów CIECH 
Sarzyna, właściwy czas do za-
aplikowania środków chwa-
stobójczych na zasiewy. Ich 
zdaniem wielu rolników po-
przestaje na użyciu środków 
jesienią, a w takim przypad-
ku - kiedy mamy do czynie-
nia z długą i ciepłą jesienią 
(jak w 2018 roku) - może się 
to okazać niewystarczające. 
Oczywiście, w przypadku tych 
zasiewów, wobec których nie 
zastosowano środków chwa-
stobójczych, wiosenna aplika-
cja jest właściwie elementem 
rolniczego „abecadła”. Bo-
gata oferta środków CIECH 

Sarzyna oraz porady dostęp-
ne m.in. na stronie ciechagro.
pl, pozwolą jednak skutecz-
nie przygotować ochronę pola 
przed chwastami!

Rolnik, który maksymal-
nie chce wykorzystać skutecz-
ność takich środków, musi 
pamiętać o trzech kluczo-
wych kwestiach: dokładnym 
sprawdzeniu pola pod kątem 
obecności konkretnych gatun-
ków chwastów, rotacji środ-
ków używanych do ochrony 
w przypadku powtórnych apli-
kacji i doborze dawki do fazy 
rozwojowej chwastów – tłuma-
czy Bartosz Waniorek, Product 
Manager z Działu Marketingu 

Biznesu Agro Grupy CIECH.
Lustracja pola przed wybo-

rem środka pozwoli dobrać ide-
alny produkt z oferty CIECH 
Sarzyna do danego rodzaju 
chwastu i uprawy. W przy-
padku ponownego wykonania 
zabiegu ważna jest również 
rotacja mechanizmów dzia-
łania - jeżeli jesienią zasto-
sowaliśmy preparat z grupy 
sulfonylomoczników do zwal-
czania danej grupy chwastów, 
wiosną powinniśmy zastoso-
wać substancje aktywną o in-
nym mechanizmie działania 
np. tzw. regulatorów wzrostu. 
Rotacja produktami o różnych 
mechanizmach działania jest 

ważnym elementem budowa-
nia strategii w walce z odpor-
nością chwastów.

Idealnym rozwiązaniem do 
wiosennej walki z chwasta-
mi jest CHWASTOX®, który 
charakteryzuje się szybkim 
efektem działania, szerokim 
spektrum zwalczanych chwa-
stów oraz przeciwdziałaniem 
zjawisku odporności chwastów 
– tłumaczy Bartosz Waniorek,

Jednym z wyróżników herbi-
cydów z rodziny CHWASTOX® 
jest szybki efekt chwastobój-
czy, widoczny po 2-3 dniach. 
W przypadku innych pro-
duktów dedykowanych do 
aplikacji wiosennej pierwsze 

efekty widoczne są po znacz-
nie dłuższym okresie czasu. 
Kluczową zaletą tego jednego 
z najpopularniejszych w Polsce 
herbicydów jest też szerokie 
spektrum zwalczanych chwa-
stów. CHWASTOX® doskonale 
radzi sobie z szerokim spek-
trum uciążliwych chwastów, 
do których należy zaliczyć 
przytulię czepną, mak polny, 
chabra bławatka, komosę białą 
czy samosiewy rzepaku.

Bardzo ważne jest też by śro-
dek przeciwdziałał tworzeniu 
zjawiska odporności chwastów 
na herbicydy. W przypadku 
cyklicznego stosowania tych 
samych substancji aktywnych 

lub substancji o takim samym 
mechanizmie działania możliwe 
jest z czasem zaobserwowanie 
na polu biotypów odpornych. 
Aplikowany środek nie wy-
kazuje wówczas skuteczności 
w stosunku do takich chwastów. 
Problem ten może narastać 
w kolejnych latach, jeżeli rolnik 
odpowiednio nie zdiagnozuje 
problemu i nie podejmie świa-
domych działań naprawczych 
– mówi Bartosz Waniorek.

Przewagą oferty produktów 
CHWASTOX® jest także ich róż-
norodność – klienci mogą wybrać 
produkt dopasowany do własnych 
potrzeb i specyfiki plantacji.

Wiosna to kluczowy okres dla ochrony tegorocznych zasiewów przed chwastami.

c.d. art. na str. 8

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu
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CHWASTOX® EXTRA 300 SL 
i CHWASTOX® 750 SL, produk-
ty zawierające jedną substancję 
aktywną, zwalczają podstawowe 
chwasty w uprawie zbóż. Wy-
soka mieszalność z innymi pro-
duktami w różnych formach 
użytkowych sprawia, że są ide-
alnym komponentem mieszanin 
opryskowych, rozszerzającym 
spektrum zwalczanych chwa-
stów czy też przyspieszającym 
efekt chwastobójczy.

Kompleksowe rozwiązanie 
problemów z chwastami gwa-
rantuje CHWASTOX® TURBO 
340 SL oraz CHWASTOX® 
NOWY TRIO 390 SL. To do-
skonałe rozwiązania dla osób 
poszukujących sprawdzonego 
i skutecznego rozwiązania na 
szerokie spektrum chwastów. 

Połączenie kilku substancji 
aktywnych w idealnie skom-
ponowanych i sprawdzonych 
formulacjach zapewnia szyb-
kie i skuteczne działanie pre-
paratów. CHWASTOX® NOWY 
TRIO 390 SL jest udoskonalo-
nym następcą dobrze znanego 
CHWASTOX TRIO 540 SL. 
Nowa rejestracja herbicydu daje 
rozszerzony zakres stosowania 
preparatu, także w pszenicy ja-
rej, oraz szersze spektrum chwa-
stów wrażliwych (w zbożach 
ozimych i jarych).

CHWASTOX® COMPLEX 
260 EW – wykazuje wysoką 
skuteczność w stosunku do 
bardzo szerokiego spektrum 
chwastów, w tym także tych 
uciążliwych, takich jak przy-
tulia czepna, chaber bławatek 

czy mak polny. Herbicyd ten 
w swoim składzie zawiera nie-
spotykane dotychczas na rynku 
herbicydów zbożowych połącz-
nie 3 substancji aktywnych 
w bardzo dobrze przygotowanej 
i dopracowanej formie użytko-
wej EW, co daje pożądane efekty 
w postaci wysokiej skuteczno-
ści. CHWASTOX® COMPLEX 
260 EW może być stosowany do 
fazy 2.go kolanka, co wyróżnia 
go na tle pozostałych herbicy-
dów z rodziny CHWASTOX®.

Więcej wartościowych porad 
na temat ochrony roślin upraw-
nych można znaleźć na stronie 
www.ciechagro.pl lub na kanale 
„CIECH Sarzyna” na portalu 
YouTube.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

c.d. art. ze str. 7

Ostrożeń i powój - uciążliwi intruzi na polu

Możliwość rozmnażania 
wegetatywnego oraz genera-
tywnego sprawia, że chwa-
sty te są w stanie szybko się 
rozprzestrzeniać, a ich or-
gany podziemne są na ogół 
bardzo żywotne i trudne do 
zniszczenia. Rolnik, na którego 
plantacji zdołają się zadomo-
wić, musi przygotować się na 
trudną i długotrwałą batalię.

Do bardzo pospolitych 
chwastów wieloletnich, które 
wegetatywnie mogą rozmna-
żać się z pączków rozmieszczo-
nych na korzeniach (są to tzw. 
gatunki korzeniowo-odroślo-
we), zaliczamy ostrożeń polny 
oraz powój polny.

Ostrożeń polny
Ostrożeń to jeden z najbar-

dziej uciążliwych chwastów 
występujących na polach 
uprawnych. Jest to gatunek 
silnie konkurencyjny, szyb-
ko rozprzestrzeniający się 
i odporny na różne metody 
zwalczania. Zachwaszcza 
praktycznie wszystkie upra-
wy, często występuje również 
na stanowiskach ruderalnych. 
Ze względu na okazały wzrost 

oraz głęboki i rozgałęziony sys-
tem korzeniowy jest bardzo 
silnym konkurentem dla roślin 
uprawnych. Szacuje się, że po-
jawiając się w dużym nasileniu 
potrafi „ukraść” z 1 ha plan-
tacji ponad 300 kg N, 40 kg 
P i niemal 400 kg K. W ba-
daniach prof. Henryki Roli 
(IUNG-PIB) ostrożeń występu-
jący w nasileniu 5-10 szt./m2 
obniżył plon pszenicy ozimej 
i jarej o 22-25%, a żyta ozi-
mego o 24-26%. Gdy pojawił 
się w nasileniu przekraczają-
cym 50 szt./m2 straty plonu 
sięgnęły 52% w pszenicy ja-
rej, 48% w pszenicy ozimej 
i 41% w życie.

Mechaniczne zwalczanie 
tego chwastu jest często nie-
skuteczne ze względu na bar-
dzo dużą żywotność korzeni, 
które nawet rozdrobnione na 
niewielkie fragmenty nie za-
mierają i szybko odtwarzają 
części nadziemne. W jednym 
z badań dobre efekty uzyska-
no stosując zabiegi uprawo-
we, jednak prowadzono je co 
3 tygodnie przez kilka mie-
sięcy. Również chemiczne 

zwalczanie jest często zawodne 
ze względu na niską wrażli-
wość rośliny na działanie wie-
lu herbicydów. Przydatne są 
np. niektóre substancje z gru-
py syntetycznych auksyn oraz 
inhibitorów ALS/AHAS. Jako 
gatunek wrażliwy ostrożeń zo-
stał uwzględniony m.in. w ety-
kietach wybranych preparatów 
zawierających MCPA (np. Pre-
mier 750 SL), chlopyralid (np. 
Lontrel 600 SL), foramsulfu-
ron + jodosulfuron metyloso-
dowy + tienkarbazon metylu 
(Maister Power 42,5 OD). 
Inną metodą na ogranicze-
nie występowania ostrożnia 
jest wysiewanie roślin silnie 
z nim konkurujących np. gryki 
lub lucerny. Z badań wynika, 
że w lucernie koszonej dwu-
krotnie w sezonie, po pierw-
szym roku liczebność pędów 
spadła do 14%, a po 4 latach 
nie obserwowano już dalszych 
wschodów chwastu.

Powój polny
Powój to gatunek bardzo do-

brze przystosowany do wzrostu 
w niesprzyjających warunkach 
siedliska. Jego długi oplata-
jący inne rośliny pęd może 
zapewnić dostęp do światła 
nawet w zwartym łanie, na-
tomiast system korzeniowy 
sięgający do 3 m głębokości, 
pozwala bardzo efektyw-
nie pozyskiwać wodę oraz 
składniki pokarmowe. Jest 
to gatunek o wysokich zdol-
nościach konkurencyjnych, 
który zachwaszcza wszyst-
kie uprawy. Doświadczalnie 
ustalono, że powój występu-
jąc w jęczmieniu w obsadzie 
65 pędów na 1 m2 spowodo-
wał obniżkę plonu o przeszło 

90%. Natomiast pszenica 
zachwaszczona w nasileniu 
140 pędów na 1 m2 plonowa-
ła gorzej o 56%. Do zabiegów 
osłabiających wzrost powoju 
zalicza się zespoły uprawek 
pożniwnych oraz głęboką orkę 
zimową z wykorzystaniem płu-
ga z przedpłużkiem. Należy 
jednak pamiętać, że zabiegi 
mechaniczne, podczas któ-
rych dochodzi do podziału 
korzeni i kłączy, sprzyjają 
rozmnażaniu wegetatywne-
mu tego gatunku. W jednym 
z badań oceniono skuteczność 
często wykonywanej orki na 
plantacji silnie zachwaszczonej 
powojem. Okazało się, że aby 
uzyskać dobre efekty zabiegi 
musiały być prowadzone co 
2-3 tygodnie przez co najmniej 
3 lata! Niestety, chwast ten jest 
również w niskim stopniu po-
datny na działanie herbicydów 
i jedynie w nielicznych ety-
kietach wymieniany jest jako 
gatunek wrażliwy. Przykładem 
mogą być niektóre preparaty 
zawierające tritosulfuron + 
florasulam (Biathlon 4D) lub  
2,4-D + glifosat (Kileo 400 SL). 
Gatunki silnie konkurencyjne 
dla powoju, które ograniczają 
jego rozwój, to np. lucerna lub 
wieloletnie mieszanki lucerny 
i koniczyny z trawami.

Chwasty wieloletnie to bardzo kłopotliwi „towarzysze” roślin uprawnych.

mgr inż. Tomasz Snopczyński 
IUNG-PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Bayer prezentuje 
super zaprawę

Środek zalecany jest do 
ochrony zbóż przed choro-
bami przenoszonymi z ziar-
nem i odglebowymi, w tym 
przed pleśnią śniegową i in-
nymi chorobami wczesnego 
okresu wzrostu. Zaprawa jest 
przeznaczona do ochrony ta-
kich gatunków zbóż ozimych, 
jak: pszenica (zakres ochrony: 
fuzaryjna zgorzel siewek, pleśń 
śniegowa zbóż i traw, śnieć 
cuchnąca pszenicy), pszenży-
to i żyto (w obu przypadkach 
zgorzel siewek, pleśń śniegowa) 
oraz jęczmień (zgorzel siewek, 
pleśń śniegowa, pasiastość liści 
jęczmienia, plamistość siatko-
wa jęczmienia, głownia pyląca 
jęczmienia).

Bariton Super zawiera 
kombinację trzech skutecz-
nych substancji aktywnych. 
Są to: fludioksonil – 37,5 g/l 
(związek z grupy fenylopiro-
li), protiokonazol – 50 g/l oraz 

tebukonazol – 10 g/l (oba to 
związki z grupy triazoli).

Środek ma formę płynnego 
koncentratu. Po aplikacji przy-
lega do ziarna, zapewniając 
dobrą ochronę siewki. Zale-
cana i maksymalna dawka dla 
jednorazowego zastosowania 
to 100 ml środka na 100 kg 
ziarna siewnego z dodatkiem 
400 – 800 ml wody w zależ-
ności od stosowanego sprzętu. 
Stosowanie produktu w zale-
canej dawce pozwala uzyskać 
nasiona o ładnym, czerwonym 
zabarwieniu.

Wyniki doświadczeń prze-
prowadzonych w krajach UE, 
w tym w Polsce, potwierdzają 
dobrą skuteczność preparatu 
w zakresie zwalczania wyżej 
wymienionych chorób.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Bariton Super 97,5 FS to 
grzybobójcza zaprawa nasienna do 
przedsiewnego zaprawiania ziarna.



9maj 2019 r. | Raport Rolny U R O D Z A J

R E K L A M A

R E K L A M A

Chrońmy owady zapylające
W produkcję roślinną ściśle 

wpisane są czynności związane 
z ochroną roślin przed organi-
zmami szkodliwymi. Uzyskanie 
dużych plonów o wysokiej jako-
ści prawie jest niemożliwe bez 
stosowania chemicznej ochrony 
roślin. Również niezwykle waż-
nym czynnikiem plonotwór-
czym przy uprawie większości 
roślin jest obecność owadów 
zapylających w okresie ich kwit-
nienia. Wieloletnie obserwacje 
i prowadzone doświadczenia 
naukowe bezsprzecznie potwier-
dzają, że pszczoły miodne i inne 
owady zapylające odgrywają 
bardzo ważną rolę w produkcji 
rolniczej.

Jednocześnie należy za-
uważyć, że okres największej 
aktywności owadów zapylają-
cych przypada w czasie inten-
sywnej chemicznej ochrony 
roślin uprawnych.

Nieprawidłowo wykonywa-
ne zabiegi, szczególnie przy 
użyciu insektycydów, niosą 
niezwykle wielkie zagrożenie 
dla pszczół i innych owadów 
pożytecznych. Dlatego bardzo 
ważne jest umiejętne korzysta-
nie ze środków ochrony roślin 
w taki sposób, aby takie za-
grożenia ograniczyć do mini-
mum. Osoby stosujące środki 
ochrony roślin muszą posia-
dać odpowiednie kwalifikacje 
(najczęściej szkolenie z zakresu 
stosowania środków ochrony 
roślin). Sprzęt wykorzystywa-
ny do stosowania pestycydów 
musi być sprawny technicz-
nie (obowiązkowe są okre-
sowe badania) i prawidłowo 
skalibrowany. Szczegółowe 
informacje dotyczące wy-
magań dla stosujących środki 
ochrony roślin zamieszczone 
są na stronie Państwowej In-
spekcji Ochrony Roślin i Na-
siennictwa (PIORiN) pod 
adresem: http://piorin.gov.
pl/srodki-ochrony-roslin/
wym-dla-stosujacych-sor/. 

Rolnik wykonując zabiegi 
chemicznej ochrony roślin 
musi w szczególności:
• stosować wyłącznie środki 

ochrony roślin dopuszczone 
do obrotu i stosowania na 

podstawie wydanych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi zezwoleń lub pozwo-
leń na handel równoległy;

• stosować środki ochrony ro-
ślin zgodnie z warunkami 
określonymi w etykiecie;

• używać środków ochrony 
roślin w taki sposób, aby 
minimalizować negatywny 
wpływ zabiegów chemicz-
nych na organizmy niebę-
dące celem zabiegu;

• nie stosować preparatów 
toksycznych dla pszczół 
w okresie kwitnienia roślin 
uprawnych oraz w upra-
wach, na których występują 
kwitnące chwasty;

• wykonywać zabiegi po za-
kończonych lotach owadów 
zapylających (w godzi-
nach wieczornych lub 
nocnych);

• sprawdzić przed rozpoczę-
ciem zabiegów czy w upra-
wie chronionej nie ma 
owadów zapylających ze 
szczególnym uwzględnie-
niem pszczół;

• zachowywać minimalne od-
ległości od pasiek (tj. min. 
20 m dla opryskiwaczy po-
lowych i sadowniczych);

• przestrzegać okresów 
prewencji;

• nie wykonywać zabiegów 
w warunkach sprzyjających 
znoszeniu cieczy użytkowej 
podczas zabiegu (przy pręd-
kości wiatru większej niż 
4 m/s).
Warto również zwrócić 

uwagę na szczególny zapis 
umieszczany w większości 
etykiet środków ochrony ro-
ślin tj.:˝Przed zastosowaniem 
środka należy poinformować 
o tym fakcie wszystkie zainte-
resowane strony, które mogą 
być narażone na znoszenie 
cieczy roboczej i które zwró-
ciły się o taką informację˝. 
Zapis ten obliguje rolnika do 
informowania o planowanych 
zabiegach zainteresowane oso-
by, które zwróciły się do nie-
go z takim wnioskiem. Każdy 
właściciel pasieki ma więc pra-
wo zwrócić się do okolicznych 
rolników stosujących środki 

ochrony roślin z prośbą o taką 
informację i ją otrzymać.

Rolnicy w trakcie prowa-
dzonej chemicznej ochrony 
mogą popełniać błędy prowa-
dzące do podtruć lub upad-
ków całych rodzin pszczelich. 
Właściciele pasiek którzy za-
uważą takie nieprawidłowo-
ści powinni je zgłaszać do 

wojewódzkiego inspektoratu 
ochrony roślin i nasiennictwa 
(dane kontaktowe na http://
piorin.gov.pl/wiorin/).

W wielu przypadkach upad-
ki rodzin pszczelich są trudne 
do wyjaśnienia a przyczyny 
ich złożone (nie powodowane 
wyłącznie przez nieprawidłowe 
stosowanie środków ochrony 

roślin). Inspektor PIORIN czę-
sto sam nie może ustalić przy-
czyny ginięcia pszczół. Dlatego 
niezależnie od prowadzonego 
urzędowego postępowania wy-
jaśniającego przez PIORiN po-
szkodowani pszczelarze powinni 
poinformować właściwe tere-
nowo organy gminy i składać 
wnioski o powołanie komisji 

do kompleksowego wyjaśnienia 
przyczyn upadków pszczół. Pra-
cownicy Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w ramach posiadanych kom-
petencji biorą również udział 
w pracach komisji powoływa-
nych przez urząd gminy.

Źródło: GIORiN
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Chemiczna ochrona roślin niezagrażająca owadom zapylającym a w szczególności pszczole miodnej.
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Zadbać o zdrowe łuszczyny w rzepaku
Okres kwitnienia rzepaku 

może trwać od 2 do kilku ty-
godni. Przykładowo rzepak 
niedożywiony (brak azotu, 
siarki itd.) zakwita ok. 5-7 dni 
wcześniej, a jego kwitnienie 
trwa krótko. Podobna sytuacja 
ma miejsce, gdy w tym okresie 
brakuje wody. W czasie kwit-
nienia, a potem dojrzewania, 
najpierw na pędzie głównym, 
potem na bocznych, stopniowo 
powstają łuszczyny. Proces for-
mowania łuszczyn i tworzenia 
się w nich dorodnych nasion 
może zostać zakłócony, nie 
tylko przez suszę, czy niedo-
bory pokarmowe. Innym pro-
blemem o ważnym znaczeniu 

dla poziomu plonowania może 
być pojawienie się szkodników 
łuszczynowych oraz grzybów 
chorobotwórczych.

Najczęściej ostatnią ochro-
nę rzepaku przed chorobami 
przeprowadza się w czasie 
kwitnienia. Jest to zabieg na 
tzw. „płatek” i pomaga unik-
nąć obecności kilku ważnych 
chorób, które mają znaczenie 
gospodarcze. Do chorób tych 
zalicza się zgniliznę twardzi-
kową, czerń krzyżowych oraz 
szarą pleśń. Grzyby, będące 
ich sprawcami, najpierw nisz-
czą tkanki liści i łodyg, po-
tem, zasiedlają również nowo 

tworzące się łuszczyny. Jeżeli 
wykona się w okresie kwit-
nienia zabieg, zdrowotność 
łuszczyn w początkowym 
okresie ich formowania, zo-
stanie również zabezpieczona. 
W warunkach dużej suszy nie-
kiedy zabieg na płatek jest pro-
blematyczny. W takiej sytuacji 
warto rozważyć wykonanie 
zabiegu nieco później, w czasie 
gdy pojawiają się na pędzie 
głównym pierwsze łuszczy-
ny. Dzięki temu, można lepiej 
uchronić rośliny rzepaku przed 
chorobami, które jak doświad-
czenie pokazuje, prędzej czy 
później pojawią się w dojrze-
wającym rzepaku. Stanie się 

tak, jak tylko uwilgotnienie 
gleby i powietrza się zwiększy.

W okresie, kiedy rzepak 
kwitnie priorytetowe i naj-
częściej niezbędne jest zwal-
czanie zgnilizny twardzikowej. 
Źródłem choroby są przetrwal-
niki (sklerocja) znajdujące się 
na powierzchni gleby. Z tych 
przetrwalników wyrasta grzyb-
nia i miseczkowatego kształtu 
owocniki (apotecja) stadium 
doskonałego grzyba, które 
wytwarzają miliony zarod-
ników każdy. Zarodniki są 
przenoszone przez wiatr na 
łodygi, liście, nasadę ogonków 
liściowych i płatki kwiatów. 

Pierwsze objawy choroby 
najczęściej pojawiają się na 
łodygach. Są to koncentrycz-
ne plamy o barwie białosza-
rej, pokryte białą, watowatą 
grzybnią wraz z czarnymi 
przetrwalnikami (sklerocja-
mi) o podłużnym lub owalnym 
kształcie. Opisywane plamy 
na łodygach powiększają się 
i w krótkim czasie obejmują 
cały ich obwód. Wewnątrz ło-
dygi tworzy się również bia-
ła grzybnia, a w niej czarne 
sklerocja. Pod koniec wegetacji 
porażone łodygi przedwcze-
śnie dojrzewają i zasychają, co 
powoduje, że w łuszczynach 
nasiona są drobne. Choroba 

pojawia się również na wyżej 
położonych rozgałęzieniach 
i na łuszczynach. Porażone 
łuszczyny bieleją, niekiedy 
pokrywają się grzybnią, a na 
jej powierzchni widoczne są 
małe, owalne przetrwalniki, 
często bardzo podobne do na-
sion rzepaku.

Długość okresu kwitnienia rzepaku zależy od warunków agrotechnicznych i pogodowych.

Dr Ewa Jajor 
IOR-PIB w Poznaniu

Terminy wysiewu 
nawozów niezmienne

W odpowiedzi na wnio-
ski Krajowej Rady Izb Rol-
niczych w sprawie zmiany 
terminów wysiewu nawo-
zów azotowych mineralnych 
oraz w sprawie składowa-
nia obornika na polu, Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi przedstawił poniższe 
wyjaśnienia.

Wprowadzenie nowych 
terminów stosowania na-
wozów płynnych i stałych 
jest skutkiem wyroku Try-
bunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) z dnia 
20 listopada 2014 r. w spra-
wie C – 356/13, zgodnie 
z którym dotychczas obo-
wiązujące w Polsce przepisy 
w tym zakresie nie gwaran-
towały wystarczającego 
poziomu ochrony wód wy-
nikającego ze stosowania 
przepisów dyrektywy Rady 
z dnia 12 grudnia 1991 r. do-
tyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powo-
dowanymi przez azotany 
pochodzenia rolniczego 
(91/676/EGW) tzw. dyrek-
tywy azotanowej.

Komisja Europejska uzna-
ła, że dotychczas stosowany 
w Polsce zakaz stosowania 
nawozów niezależnie od 
warunków klimatycznych 
i stanu gleby od początku 
grudnia do końca lutego, 
nie jest zgodny z art. 5 ust. 
4 lit. a) dyrektywy azotano-
wej w związku z ust. 1 pkt. 
1 załącznika III do niej. Jej 
zdaniem uwzględniając wa-
runki klimatyczne panujące 
w Polsce należało zakazać 

rolnikom użycia nawozów 
w okresie, gdy rośliny nie 
znajdują się w fazie wzro-
stu i nie wchłaniają azotu.

Poinformowano, iż projekt 
programu azotanowego był 
szeroko konsultowany przez 
resort koordynujący – Mini-
sterstwo Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej, 
również wśród organizacji 
rolniczych, a przebieg pro-
cesu legislacyjnego dostępny 
jest na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji.

Mając na uwadze zapew-
nienie właściwych warun-
ków dla produkcji roślinnej 
w regionach, w których we-
getacja roślin rozpoczyna 
się wcześniej, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zwróciło się do MGMiŻŚ 
z prośbą o przeprowadzenie 
analiz w zakresie możliwości 
zmiany wiosennych termi-
nów stosowani nawozów, 
odpowiednio do warun-
ków panujących w danym 
regionie.

W związku z wnioskiem 
samorządu rolniczego w spra-
wie składowania obornika 
na polu, MRIRW poinfor-
mowało, że zgodnie z ust. 
7 podrozdziału 1.4. progra-
mu azotanowego możliwe jest 
czasowe, jednak nie dłużej niż 
przez okres 6 miesięcy od dnia 
utworzenia każdej z pryzm, 
przechowywanie obornika 
bezpośrednio na gruntach 
rolnych przy spełnieniu ści-
śle określonych warunków 
zawartych w ww. programie.

Źródło: KRIR

Dolistne kierowanie plonem

W uprawie roślin zbożo-
wych należy pamiętać o zaspo-
kojeniu ich zapotrzebowania 
w poszczególne składniki po-
karmowe. Prawidłowa strate-
gia nawożenia zbóż powinna 
uwzględniać nie tylko nawo-
żenie doglebowe ale również 
dokarmianie roślin przez liście. 
Nawożenie w fazie krzewienia 
czy strzelania w źdźbło ma na 
celu dobre odżywienie roślin 
w składniki pokarmowe, tak 
aby mogły się dobrze rozkrze-
wić, a także zaprogramować 
wysoki plon ziarna. W fazie 
liścia flagowego możemy jesz-
cze wspomóc rośliny i zasto-
sować dokarmianie dolistnie 
zbóż w postaci zestawu makro- 
oraz mikroelementów. Poda-
ne w tym terminie składniki 
wspomagać będą przemiany 
azotu. Innym zadaniem do-
karmiania dolistnego w tej 
fazie rozwojowej jest pokry-
cie dużego zapotrzebowania 
zbóż na składniki pokarmowe 
w późniejszej fazie kłoszenia. 
Nawożenie dolistne w fazie 
liścia flagowego może rów-
nież pomóc w uzyskaniu lep-
szej jakości ziarna. Ponadto 

dokarmiając roślinę pomaga-
my przetrwać jej newralgiczne 
momenty okresu wegetacyjne-
go. W fazie liścia flagowego 
zboża są narażone bowiem 
na wysokie temperatury czy 
też atak patogenów grzybo-
wych, a także na suszę glebo-
wą. Zabieg dolistny poprawia 
kondycję zbóż i wzmacnia je 
w celu większej odporności na 
niekorzystne warunki. Zasto-
sowanie dokarmiania dolist-
nego w fazie liścia flagowego 
zwiększa również jego aktyw-
ność – jest to bardzo istotne 
w kontekście wypełnienia kło-
sa (za proces ten odpowiada 
właśnie liść flagowy). Nawozy 
zwierające makro- i mikroele-
menty występują pod różnymi 
postaciami – aminokwasów, 
w formach chelatowych, czy 
też w postaci soli. Oferta han-
dlowa takich preparatów jest 
bardzo szeroka. Podejmując 
decyzję o wykonaniu dokar-
miania weźmy pod uwagę 
fazę rozwojową rośliny i jej 
aktualne zapotrzebowanie 
na składniki odżywcze. Może 
być również tak, że na liściach 
występują oznaki świadczące 

o niedoborze jakiegoś skład-
nika. Można wówczas zasto-
sować nawóz, który oprócz 
dostarczenia koniecznych dla 
pełnego rozwoju liścia flago-
wego składników odżywczych 
będzie w stanie uzupełnić 
istniejący niedobór. Dużym 
plusem nawozów dolistnych 
jest fakt, że większość z nich 
może być łączona wraz ze sto-
sowanymi fungicydami, czyli 
jednym przejazdem chronimy 
i wzmacniamy rośliny.

W fazie liścia flagowego 
możemy zastosować rów-
nież nawożenie dolistne roślin 
siarczanem magnezu. Należy 
jednak pamiętać, aby stęże-
nie siarczanu nie było wyższe 
niż 5%.

W przypadku pszenicy jako-
ściowej zalecana jest również 
trzecia dawka azotu, ponie-
waż początek kłoszenia jest 
doskonałym momentem by 
zwiększyć masę tysiąca ziaren 
(MTZ) oraz lepsze parametry 
jakościowe ziarna. Dlatego też 
standardem stała się trzecia 
dawka azotu „na kłos”, która 
pozytywnie wpływa na wy-
mienione wcześniej parame-
try plonu. Nie jest to jednak 
wszystko, co można w tej fa-
zie zrobić. Zboża w fazie na-
lewania ziarna bezwzględnie 
należy utrzymać w stanie 
„zieloności”, w celu umożli-
wienia przemieszczania pro-
duktów asymilacji z liści do 
ziarniaków. Mocznik jest bar-
dzo dobrym nawozem, który 
można stosować do dolistne-
go dokarmiania zbóż azotem. 

Decydując się na taki zabieg 
trzeba przede wszystkim prze-
strzegać dopuszczalnego mak-
symalnego stężenia roztworu 
mocznika, który zależy od fazy 
rozwojowej. Zboża młodsze 
odporne są na wysokie stężenia 
roztworu mocznika, natomiast 
wraz ze wzrostem ta odporność 
maleje (Tabela 1).

Preparaty dolistne w posta-
ci chelatów są dość skuteczną 
formą nawożenia dolistnego, 
ale niestety do wchłonięcia 
ich przez roślinę niezbędne 
są otwarte aparaty szparko-
we w liściach. Zdecydowanie 
najskuteczniejszą formą od-
żywiania dolistnego jest sto-
sowanie preparatów na bazie 
aminokwasów. Ich cząsteczki 
są tak małe, że dostają się do 
wnętrza roślin również przez 
przestrzenie międzykutykular-
ne, a nie tylko przez aparaty 
szparkowe.

Dolistne dokarmianie zbóż 
najlepiej jest przeprowadzić 
roztworem cieczy składającej 
się z kilku składników. Należy 
jednak pamiętać o zasadzie, 
że im więcej składników, tym 
niższe stężenie cieczy roboczej.

Jakie składniki zaaplikować na ostatnie nawożenie dolistne w zbożach

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Tabela 1. Dopuszczalne stężenia roztworu mocznika w dolist-
nym dokarmianiu zbóż

Faza rozwojowa zbóż Zawartość mocznika w cieczy 
roboczej (%)

Krzewienie 16-20

Strzelanie w źdźbło 6-12

Kłoszenie 5-6

Kwitnienie – NIE DOKARMIAMY

Bardzo Dojrzałość mleczna 4-5

c.d. art. na str. 12
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Obserwując rośliny w tym 
czasie trzeba mieć na uwadze 
również inne choroby. Objawy 
czerni krzyżowych występują 
początkowo na liściach w po-
staci brunatnych, owalnych 
nekroz najczęściej otoczonych 
chlorotyczną obwódką. Sąsia-
dujące ze sobą plamy łączą 
się i przybierają nieregularny 
kształt. Plamy te są źródłem 
zarodników, które z wiatrem 
i kroplami deszczu dostają się 
na tworzące się łuszczyny. Na 
łuszczynach czerń krzyżowych 
powoduje bardzo podobne ob-
jawy, plamy są jednak nieco 
mniejsze, a jest ich od kilku 
do kilkunastu. W okresie doj-
rzewania łuszczyn obecność 

czerni krzyżowych powoduje, 
w czasie zmian wilgotności 
między dniem i nocą, pęka-
nie łuszczyn i osypywanie 
się nasion. Choroba rozwija 
się intensywnie później niż 
zgnilizna twardzikowa, ale 
te same substancje czynne, 
które używane są do zwalcza-
nia zgnilizny twardzikowej, 
używa się do walki z czernią 
krzyżowych. Jeżeli jest sucho, 
noce są bez rosy, wierzchnia 
warstwa gleby, na której roz-
wija się rzepak jest sucha to 
zabieg ograniczania zgnilizny 
twardzikowej można, jak już 
wspomniano, nieco opóźnić 
i wtedy zastosowany środek 
dłużej będzie chronił łuszczy-
ny rzepaku przed chorobami. 

Ważnym warunkiem jest 
w tym momencie użycie ta-
kiego środka, który ma zapis 
w etykiecie o możliwości prze-
sunięcia terminu stosowania 
do początku tworzenia pierw-
szych łuszczyn i odpowiednio 
długi okres karencji.

Inną ważną chorobą jest 
szara pleśń, która potrafi 
zniszczyć całą powierzchnię 
łuszczyn. Chore łuszczyny 
gniją i nie wydają nasion. 
Początkowo objawy poraże-
nia są widoczne na łodygach 
i liściach. Na szarozielonych 
o nieregularnych kształtach 
plamach pojawia się szara 
grzybnia z trzonkami i zarod-
nikami konidialnymi grzyba 
Botrytis cinerea. Uwalniające 

się zarodniki wykorzystują do 
zakażenia zranienia tkanek. 
Z dużym prawdopodobień-
stwem do porażenia przez 
szarą pleśń dochodzi, gdy na 
plantacji było gradobicie lub 
rośliny rzepaku były uszka-
dzane przez szkodniki, ptaki 
lub maszyny, a panuje pod-
wyższona wilgotność powie-
trza. Jeżeli do takiej sytuacji 
doszło w czasie kwitnienia 
czy zawiązywania łuszczyn, 
to wykonanie zabiegu często 
ratuje plantacje przed dużymi 
stratami.

Na łuszczynach zauważyć 
możemy także objawy pora-
żania przez sprawców suchej 
zgnilizny kapustnych oraz 
mączniaka prawdziwego. Jasne 

plamy z ciemnymi skupiska-
mi zarodników – piknidiami, 
niekiedy z brunatną obwódką, 
to charakterystyczne objawy 
pierwszej z nich. Mączniak 
prawdziwy występuje często, 
gdy panuje wysoka tempera-
tura i mniejsza ilość opadów. 
Jej objawy mają postać bia-
łej, powierzchniowej grzybni, 
stopniowo obejmującej całą 
powierzchnie łuszczyny.

Liczne grzyby, które wcze-
śniej były na łuszczynach, 
mogą również zasiedlać na-
siona. Występują na ich po-
wierzchni lub przerastają przez 
okrywę nasienną, niekiedy 
nawet do zarodka. W konse-
kwencji zmniejszają energię 
i zdolność kiełkowania nasion, 

a niektóre wytwarzają toksycz-
ne metabolity. Nasiona zanie-
czyszczone przez zarodniki, 
strzępki grzybni, czy sklerocja 
w przypadku przeznaczenia 
ich na materiał siewny są źró-
dłem infekcji dla roślin rzepa-
ku w kolejnych latach uprawy.

Poza utrzymaniem od-
powiedniej zdrowotności 
łuszczyn, bardzo istotny 
wpływ na jakość plonu ma 
również termin oraz technika 
zbioru, a także oczyszczenie, 
dosuszenie i warunki przecho-
wywania nasion. Założeniem 
tych działań jest między inny-
mi nie dopuszczenie do roz-
woju szkodliwych grzybów na 
otrzymanym materiale.

c.d. art. ze str. 10

Powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy

Punktowy siew kukurydzy 
w szerokich międzyrzędziach 
oraz jej bardzo powolny wzrost 
w początkowym okresie we-
getacji, stwarzają doskonałe 
warunki do intensywnego 
rozwoju chwastów, które nie 
zwalczane mogą zdomino-
wać plantację. Najbardziej 
uciążliwe chwasty w uprawie 
kukurydzy to chwastnica jed-
nostronna, włośnica zielona 
i sina, komosa biała, szarłat 
szorstki, rdesty, rumianowa-
te, psianka czarna. Ponadto 
w uprawach kukurydzy mogą 
pojawić się gatunki wieloletnie 
tj.: perz właściwy, powój polny 
czy ostrożeń polny.

Podstawę walki z chwasta-
mi w kukurydzy powinny sta-
nowić zabiegi powschodowe, 
które umożliwiają eliminację 
chwastów w początkowych 
fazach rozwojowych oraz od-
powiedni dobór herbicydu 
do składu gatunkowego. To 
wszystko prowadzi do uzyska-
nia wysokich plonów zielonej 
masy lub ziarna kukurydzy.

Powschodową ochronę 
kukurydzy przed chwastami 
można rozpocząć już od po-
czątku rozwoju pierwszego 
liścia (Tabela 1). W tej gru-
pie herbicydów są środki za-
lecane również do aplikacji 
przedwschodowej. Są to her-
bicydy zawierające: s-metola-
chlor (np. Dual Gold 960 EC, 
Efica 960 EC) i jego mieszani-
ny z mezotrinem (np. Camix 
560 SX) lub z terbutyloazyną 
(np.: Gardo Gold 500 SE) oraz 
środki zawierające petoksamid 
(np.: Successor 600 EC, Traxor 
600 EC). Herbicydy te skutecz-
nie eliminują zarówno gatunki 
jednoliścienne (chwastnica jed-
nostronna czy włośnice), jak 

i niektóre dwuliścienne (ko-
mosę białą, bodziszek drobny 
czy psiankę czarną).

Dodatkowo od wczesnych 
faz rozwojowych kukurydzy 
możemy zastosować też inne 
substancje, których aplikacja 
może trwać nawet do 8. liścia 
rośliny uprawnej. Są wśród 
nich rimsulfuron (np.: Ramzes 
25 WG, Rincon 25 SG, Titus 
25 WG), który skutecznie zwal-
cza zarówno chwasty jedno-
roczne, jak i wieloletnie (perz 
właściwy) oraz pendimetalina 
(np.: Pendigan 330 EC), która 
zastosowana krótko po wscho-
dach kukurydzy skutecznie eli-
minuje komosę białą, jasnotę 
purpurową, gorczycę polną 
oraz chwastnicę jednostronną 
i włośnicę zieloną.

Najliczniejszą grupę her-
bicydów zalecanych do pow-
schodowego odchwaszczania 
kukurydzy stanowią preparaty, 
których aplikację można roz-
począć w fazie 2. liścia kukury-
dzy i trwać może aż do 8. liścia 
rośliny uprawnej (Tabela 2). 
Okres ten obejmuje cały maj 
i początek czerwca. Wybór 
substancji jest bardzo duży. 
Wśród nich najliczniejszą gru-
pę stanowią środki zawierające 
substancje aktywne z grupy 
pochodnych sylfonylomocz-
nika (głównie nikosulfuron 
i rimsulfuron).

Nikosulfuron występuje 
w bardzo wielu herbicydach, 
między innymi w Accent 
75 WG, Daichi 040 SC, Ika-
nos 040 OD, Innovate 240 SC, 
Kivi Extra 6 OD. Preparaty te 
skutecznie eliminują zarówno 
chwasty jedno- jak i dwuli-
ścienne. W wyższych daw-
kach zwalczają również perz 
właściwy. Środki zawierające 

rimsulfuron aplikowane 
w fazie od 2. liścia kukury-
dzy można stosować łącznie 
ze środkiem Mustang 306 SE 
(2,4-D + florasulam). Ponadto, 
rimsulfuron jest komponentem 
trójskładnikowych mieszanin 
fabrycznych, jak np. jego połą-
czenie z nikosulfuronem i me-
zotrionem w środkach Arigo 
51 WG, Colombus 51 WG, lub 
też z nikosulfuronem i dikam-
bą (Hector Max 66,5 WG). 
Mieszaniny te skutecznie nisz-
czą chwasty prosowate oraz 
perz właściwy. Różnią się za-
kresem zwalczania gatunków 
dwuliściennych.

Preparaty zawierające 2,4-
D i florasulam (np.: Diablo 
306 SE, Horse 306 SE, Kojot 
306 SE, Muskato 306 SE) to 
mieszaniny substancji czyn-
nych o różnych mechanizmach 
działania, które dość skutecz-
nie zwalczają chwasty nawet 
w nieco bardziej zaawanso-
wanych fazach rozwojowych.

W celu zniszczenia tylko 
gatunków dwuliściennych, 
od fazy 2. liścia kukurydzy 
możemy zastosować herbicy-
dy zawierające tritosulfuron 
z dikambą (Mocarz 75 WG, 
Nokaut 75 WG) lub terbuty-
loazynę (Terbusar 500 SC, 
Terbustar 500 SC, Tezosar 
500 SC).

W wykazie herbicydów 
zalecanych do powschodo-
wych zabiegów w uprawie 
kukurydzy znajdują się rów-
nież takie, których aplikację 
można rozpocząć od 4. liścia 
rośliny uprawnej (Tabela 3). 
Są wśród nich między innymi 
środki zawierające mieszani-
nę bromoksynilu z terbutyla-
zyną (np.: Cornmax 340 SE, 
Kukugran 340 SE, Maizgran 

Podstawę walki z chwastami w kukurydzy powinny stanowić zabiegi powschodowe.
Tabela 1. Herbicydy zalecane do wczesnego zwalczania chwastów w kukurydzy (zgodnie z wy-
kazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.gov.pl z dn. 05.04.2019)

Nazwa herbicydu Nazwa substancji aktywnej
i jej zawartość

Maksymalna 
dawka 

herbicy-
du na ha

Termin 
stosowania

w skali BBCH

Activus 400 SC pendimetalina 400 g/l 4,0 l 10-13

Adengo 315 SC tienkarbazon metylu 90 g/l, 
izoksaflutol 225 g/l 0,44 l/ha 10-12

Aspect T flufenacet 200 g/l, terbutyloazy-
na 333 g/l 2,25 l 11-13

Border 100 SC mezotrion 100 g/l 1,5 l 10-18

Camix 560 SE mezotrion 60 g/l, S-metolachlor 
500 g/l 2,5 l 05-13

Dual Gold 960 EC S-metolachlor 960 g/l 1,5 l 00-14
Efica 960 EC S-metolachlor 960 g/l 1,5 l 00-14

Egzecutor 25 SG rimsulfuron 25% + adiuwant 60 g 10-17

Gardo Gold 500 SE terbutyloazyna 187,5 g/l,
s-metolachlor 312,5 g/l 4,0 l 00-14

Koban Pro 600 EC petoksamid 600 g/l 2,0 l 10-14

Lumax 537,5 SE
mezotrion 37,5 g/l,

s-metolachlor 312,5 g/l, terbuty-
loazyna 187,5 g/l

4,0 l 00-13

Mambo 25 WG rimsulfuron 25% + adiuwant 60 g 11-17
Notos 100 SC mezotrion 100 g/l 1,5 l 10-18

Pendigan 330 EC pendimetalina 330 g/l 5,0 l po wschodach

Primextra Gold terbutyloazyna 187,5 g/l, s-meto-
lachlor 312,5 g/l 4,0 l 00-14

Ramzes 25 WG rimsulfuron 25% + adiuwant 60 g 11-17
Rimel 25 SG rimsulfuron 25% 60 g 10-17

Rincon 25 SG rimsulfuron 25% + adiuwant 60 g 10-17
Solis 100 SC mezotrion 100 g/l 1,5 l 10-18

Starane 333 EC fluroksypyr 333 g/l 0,54 l 11-16
Successor 600 EC petoksamid 600 g/l 2,0 l 00-14

Successor Pro 600 EC petoksamid 600 g/l 2,0 l 00-14

Successor Tx 487,5 SE petoksamid 300 g/l, terbuty-
loazyna 187,5 g/l 4,0 l 10-14

Successor T 550 SE petoksamid 300 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 4,0 l 11-13

Sulcotrek 500 SC sulkotrion 173 g/l, terbutylazyna 
327 g/l 2,0 l 11-16

Titus 25 WG rimsulfuron 25% 60 g 11-17
Traxor 600 EC petoksamid 600 g/l 2,0 l 00-14

Yellow Hammer 330 EC pendimetalina 330 g/l 5,0 l po wschodach

c.d. art. na str. 14
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Jak rozliczyć się za 
odstępstwo rolne?

Odmiana rośliny rolniczej, 
opracowana przez hodowcę, 
stanowi jego własność intelek-
tualną. Zgodnie z krajowymi 
i wspólnotowymi przepisami, 
hodowca może chronić swoją 
własność intelektualną, obej-
mując taką odmianę ochroną 
wyłącznego prawa. Dla rolnika 
oznacza to, że do siewu od-
miany chronionej może użyć 
tylko nasion kwalifikowanych 
lub nasion z własnego zbioru 
w ramach przywileju tzw. od-
stępstwa rolnego.

Odstępstwo rolne zezwala 
na siew ze zbioru bez pisemnej 
zgody hodowcy pod warun-
kiem uiszczenia opłaty. Rol-
nik musi znać nazwy odmian, 
które sieje ze zbioru, aby usta-
lić, czy ma obowiązek opłaty. 
Powinien też upewnić się, czy 
dana odmiana jest prawnie 
dozwolona do odstępstwa rol-
nego. Niedozwolone do siewu 
ze zbioru są niektóre odmiany 
soi i łubinu wąskolistnego oraz 
wszystkie odmiany syntetycz-
ne i mieszańcowe (F1).

Opłata za skorzystanie 
z odstępstwa rolnego wynosi 
50% stawki opłaty licencyjnej 

za każdy wysiany kg nasion 
ze zbioru. Wysokość stawki 
można sprawdzić u właściwego 
hodowcy lub też w organizacji 
hodowców (Agencji Nasiennej 
Sp. z o.o.). Opłatę za odstęp-
stwo rolne należy wpłacić 
w następującym terminie:
• jeżeli rolnik wysiał odmia-

nę chronioną na poziomie 
krajowym - w ciągu 30 dni 
od daty siewu;

• jeżeli rolnik wysiał odmia-
nę chronioną na poziomie 
wspólnotowym – niezwłocz-
nie, lecz nie później niż do 
30 czerwca roku gospo-
darczego, w którym nastą-
pił siew.
Posiadacze gruntów rolnych, 

własnych i dzierżawionych, 
o powierzchni poniżej 10 ha 
(dla ziemniaków) i poniżej 
25 ha (dla pozostałych gatun-
ków dozwolonych do stosowa-
nia w odstępstwie rolnym) są 
zwolnieni z opłaty.

Jeśli hodowca posiadający 
wyłączne prawo do odmiany 
jest zrzeszony w Agencji Na-
siennej, rolnik może rozliczyć 
się za jej pośrednictwem, wy-
syłając następujące informacje:

• imię, nazwisko i adres;
• gatunek, nazwę odmiany 

i ilość kg nasion wysianych 
ze zbioru;

• miesiąc i rok wykonania sie-
wu (np. kwiecień 2019);

• powierzchnia posiadanych 
gruntów rolnych.
Po otrzymaniu informacji 

od rolnika, Agencja Nasienna 
wystawi mu fakturę, na pod-
stawie której jednym przele-
wem ureguluje on opłatę nawet 
dla kilku hodowców. Wpłatę 
otrzymaną od rolnika Agen-
cja przekaże odpowiednim ho-
dowcom. Jeśli hodowca nie jest 
zrzeszony w Agencji Nasiennej, 
rolnik winien skontaktować się 
z nim bezpośrednio i ustalić 
warunki rozliczenia za odstęp-
stwo rolne.

Opłaty za korzystanie 
z odmian chronionych służą 
finansowaniu postępu bio-
logicznego. Przeznaczane są 
na hodowlę nowych odmian 
roślin rolniczych, o większej 
wydajności, odporności na 
choroby, mróz lub suszę.

Izabela Rogasik-Kurzawa
Agencja Nasienna Sp. z o.o.

R E K L A M A

R E K L A M A
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340 SE, Prewenter 340 SE, Zor-
ba 340 SE). Są to preparaty 
skuteczne w niszczeniu chwa-
stów w fazie 2-6 liści, takich 
jak: fiołka polnego, komosy 
białej, maruny bezwonnej, 
przytulii czepnej, psianki 
czarnej, szarłatu szorstkiego 
i rdestów. W maksymalnej, 
zalecanej dawce (2,0 l/ha) 
w średnim stopniu ograniczają 
wzrost chwastnicy jednostron-
nej. Producenci podkreślają, 

że środki te można stosować 
nawet do 8. liścia kukurydzy, 
o ile chwasty nie przekroczyły 
fazy wrażliwej. Wśród zaleca-
nych herbicydów stosowanych 
od 4. liścia kukurydzy są rów-
nież te zawierające sulkotrion 
(Flesh 300 SC, Shado 300 SC, 
Sulcogan 300 SC, Sulkorn 
300 SC). Oprócz zwalczania 
komosy białej, maruny bez-
wonnej, szarłatu szorstkiego 
skutecznie eliminują również 

chwastnicę jednostronną.
Przed zastosowaniem her-

bicydów trzeba dokładnie 
zapoznać się z ich etykietą. Na-
leży stosować dawki zgodnie 
z wytycznymi producenta oraz 
ściśle przestrzegać faz rozwo-
jowych kukurydzy, w których 
należy aplikować środki.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Tabela 2. Przykładowe herbicydy zalecane do stosowania w kukurydzy od fazy 2. Liścia (zgod-
nie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.gov.pl z dn. 05.04.2019)

Nazwa herbicydu Nazwa substancji aktywnej
i jej zawartość

Maksymal-na 
dawka herbicy-

du na ha

Termin 
stosowania

w skali BBCH

Arigo 51 WG mezotrion 360 g/kg, nikosulfuron 
120g/kg, rimsulfuron 30 g/kg 0,33 kg 12-18

Accent 75 WG nikosulfuron 75% 80 g 12-18

Casper 55 WG dikamba 500 g/kg, prosulfuron 
50 g/kg 0,3 kg 12-18

Cherke 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 12-17
Climax Extra 6 OD nikosulfuron 60 g/l 0,75 l 12-18

Colombus 51 WG mezotrion 360 g/kg, nikosulfuron 
120 g/kg, rimsulfuron 30 g/kg 0,33 kg 12-18

Daichi 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 12-17

Diablo 306 SE florasulam 6,25 g/l,
2,4-D 300 g/l 0,6 l 12-16

Dresz 306 SE florasulam 6,25 g/l,
2,4-D 300 g/l 0,6 l 12-16 

Fornet Extra 6 OD nikosulfuron 60 g/l 0,75 l 12-18

Hector 53,6 WG nikosulfuron 42,9%, rimsulfu-
ron 10,7% 90 g 12-18

Hector Max 66,5 WG nikosulfuron 9,2%, rimsulfuron 
2,3% dikamba 55% 440 g 12-16

Horse 306 SE florasulam 6,25 g/l,
2,4-D 452 g/l 0,6 l 12-16

Ikanos 040 OD nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 12-17
Innovate 240 SC nikosulfuron 240 g/l 0,2 l 12-16
Kelvin Ultra 4 SC nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 12-17
Kideka 100 SC mezotrion 100 g/l 1,5 l 12-18

King 306 SE florasulam 6,25 g/l,
2,4-D 300 g/l 0,6 l 12-16

Kivi Extra 6 OD nikosulfuron 60 g/l 0,75 l 12-18

Kojot 306 SE florasulam 6,25 g/l,
2,4-D 300 g/l 0,6 l 12-16

Mocarz 75 WG tritosulfuron 25%, dikamba 50% 0,2 kg 12-15

Muskato 306 SE florasulam 6,25 g/l,
2,4-D 300 g/l 0,6 l 12-16

Mustang 306 SE florasulam 6,25 g/l,
2,4-D 300 g/l 0,6 l 12-16

Nikosh 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,5 l 12-14
Nikosulfuron 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 12-17

Nisha 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,5 l 12-14
Nisshin 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 12-17

Nisshin Extra 6 OD nikosulfuron 60 g/l 0,75 l 12-18
Nokaut 75 WG tritosulfuron 25%, dikamba 50% 0,2 kg 12-15
Onyx 600 EC pirydat 600 g/l 1,5 l 12-18
Osorno SC mezotrion 100 g/l 1,5 l 12-18

Plaza 25 WG rimsulfuron 250 g/kg 50 g 12-16

Principal 53,6 WG nikosulfuron 42,9%, rimsulfu-
ron 10,7% 90 g 12-18

Radar 25 WG rimsulfuron 250 g/kg 50 g 12-16
Rimuron 25 WG rimsulfuron 250 g/kg 50 g 12-16

Rumak 306 SE florasulam 6,25 g/l,
2,4-D 300 g/l 0,6 l 12-16

Samson 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 12-17
Samson 6 OD nikosulfuron 60 g/l 0,75 l 12-18

Terbusar 500 SC terbutyloazyna (terbutylazyna) 
500 g/l 1,0 l 12-16

Terbustar 500 Sc terbutyloazyna (terbutylazyna) 
500 g/l 1,0 l 12-16

Tezosar 500 SC terbutyloazyna (terbutylazyna) 
500 g/l 1,0 l 12-16

Victus 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,5 l 12-18
Victus 75 WG nikosulfuron 75% 80 g 12-18

Vima-Florasulam 2,4-D florasulam 6,25 g/l,
2,4-D 300 g/l 0,6 l 12-16 

Tabela 3. Herbicydy zalecane do stosowania w kukurydzy od fazy 4. Liścia (zgodnie z wykazem 
na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.gov.pl z dn. 05.04.2019)

Nazwa herbicydu Nazwa substancji aktywnej
i jej zawartość

Maksymal-na 
dawka herbicy-

du na ha

Termin 
stosowania

w skali BBCH

Agrikorn 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2 l 14-16

Bandera 040 OD nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 14-19

Bromotril 250 SC bromksynil 250 g/l 1,3 l 14-16

Callisto 100 SC mezotrion 100 g/l 1,5 l 14-15

Cornmax 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

Dicopur 600 SL 2,4-D 600 g/l 1,0 l 15-16

Emblem 20 WP bromoksynil 200 g/kg 2,0 kg 14-16

Emblem Pro 385 SC bromoksynil 385 g/l 1,0 l 14-16

Flesh 300 SC sulkotrion 300 g/l 1,5 l 14-16

Kukugran 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

Laudis 20 WG tembotrion 200 g/kg 0,5 kg 14-16

Maister Power 42,5 OD
foramsulfuron 31 g/l, jodosulfu-
ron metylosodowy 1 g/l, tienkar-

bazon metylu 10 g/l
1,5 l 14-16

Maizgard 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

Maizgran 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

Maran 100 SC mezotrion 100 g/l 1,5 l 14-15

Maxikorn 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

Mezotrion 100 SC mezotrion 100 g/l 1,5 l 14-15

Narval 040 OD nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 14-19

Nicogan 040 OD nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 14-17

Nicogran 040 SC nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 14-17

Nixon 040 OD nikosulfuron 40 g/l 1,5 l 14-19

Pantani 040 OD nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 14-19

Prewenter 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

Prewenter New 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

Shado 300 SC sulkotrion 300 g/l 1,5 l 14-16

Shiver 040 OD nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 14-19

Sulcogan 300 SC sulkotrion 300 g/l 1,5 l 14-16

Sulkorn 300 SC sulkotrion 300 g/l 1,5 l 14-16

Vima-Bromoksynilo-ter-
bulazyna

bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

Vima-Nikosulfuron nikosulfuron 40 g/l 1,0 l 14-19

Zeagran 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

Zorba 340 SE bromoksynil 90 g/l, terbutylazy-
na 250 g/l 2,0 l 14-16

c.d. art. ze str. 12 
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Dolistne dokarmianie kukurydzy

Wysoki genetyczny poten-
cjał produkcyjny nowocze-
snych odmian kukurydzy, 
oczekiwania odnośnie po-
ziomu plonowania, oraz ja-
kości plonów, powodują, że 
nie można ograniczyć się tyl-
ko do żywienia roślin poprzez 
system korzeniowy. Powinno 
ono być uzupełnione poprzez 
stosowanie nawożenia dolist-
nego. Bardzo często w okresie 
wegetacji kukurydzy występują 
różnorodne czynniki stresowe 
(biotyczne i abiotyczne), które 
zakłócają procesy odżywiania 
korzeniowego lub okresowo 
wzmagają potrzeby rośliny 
w stosunku do specyficznych 
składników pokarmowych, 
powodując ich niedobory. 
Nawozy dolistne umożliwia-
ją zapobieganie i likwidację 
skutków niedoboru makro 
i mikroelementów, które są 
niezbędne dla prawidłowego 
wzrostu i rozwoju roślin. Za-
letą nawozów dolistnych jest 
również to, że bardzo często 
mogą być one stosowane łącz-
nie z innymi agrochemikaliami 
– herbicydami, fungicydami 
i insektycydami.

Do najważniejszych czynni-
ków, które utrudniają pobiera-
nie składników pokarmowych 
z gleby są czynniki stresowe: 
susza glebowa, chłody wiosen-
ne, uszkodzenia mrozowe, nad-
miar opadów, a także niskie 
PH gleby. W takich warunkach 
rośliny rozwijają zbyt słaby sys-
tem korzeniowy. Czynnikami 
stresowymi są również choroby 
grzybowe i występowanie pa-
sożytniczych owadów na ro-
ślinach. Silny stres powoduje 
stosowanie herbicydów, które, 
są pobierane przez korzenie 
lub przez liście młodych roślin 
kukurydzy.

W zależności od potrzeb 
i sposobu działania nawozy 
dolistne stosuje się w począt-
kowych fazach rozwoju roślin, 
gdy wytworzą one odpowied 
nią powierzchnię liści, lub 
w okresie kwitnienia i zawią-
zywania ziarna. Stosowanie 
nawozów dolistnych jest szcze-
gólnie uzasadnione w okresie 
wychodzenia roślin z warun-
ków stresowych, a więc gdy 
następuje regeneracja roślin 
po uszkodzeniach mrozowych 
lub herbicydowych, kończy się 
okres chłodów czy suszy wio-
sennej. Poza łatwo przyswajal-
nymi makroskładnikami (azot, 
fosfor, potas, magnez, wapń, 
siarka) nawozy dolistne zawie-
rają one szereg mikroelemen-
tów (cynk, miedź, molibden, 

bor, mangan, żelazo). Podob-
nie jak makroskładniki, są one 
bardzo łatwo przyswajane 
przez rośliny.

Kukurydza najbardziej re-
aguje na brak fosforu i cynku. 
W uprawach tej rośliny obser-
wuje się bardzo często brak 
boru, manganu (na glebach 
zasadowych), żelaza i miedzi 
(na glebach torfowych). Spo-
śród innych składników mogą 
wystąpić niedobory magnezu, 
wapnia i siarki.

Obserwuje się także niedo-
bory azotu i potasu.

Niedobory fosforu występu-
ją najczęściej w początkowych 
okresach wzrostu i rozwoju 
roślin. W warunkach chłodu, 
lub przy wysokich różnicach 
temperatur dnia i nocy, wystę-
puje słabe pobieranie fosforu 
przez korzenie. W temperatu-
rze poniżej 12C pobieranie 
fosforu jest ograniczone aż 
o około 70%. Liście kuku-
rydzy wykazującej brak fos-
foru przyjmują czerwonawe 
zabarwienie, a łodygi są cien-
kie i purpurowe. Zjawisko to 
jest określane mianem „gło-
du fosforowego”. Długotrwa-
ły niedobór fosforu skutkuje 
spadkiem plonu, kolby są zde-
formowane i słabo wypełnione 
ziarnem. Skutki głodu fosfo-
rowego można bardzo łatwo 
przezwyciężyć, stosując na-
wozy dolistne o wysokiej kon-
centracji fosforu. Dostarczenie 
fosforu do roślin, w postaci 
nawozów dolistnych, radykal-
nie poprawia kondycję roślin. 
Liście zmieniają zabarwienie 
na zielone, rośliny podejmują 
dalszy wzrost i rozwój.

Poszczególne składniki po-
karmowe odgrywają zróżnico-
waną rolę w żywieniu roślin.

Azot (N) – jest najbardziej 
plonotwórczym składnikiem 
pokarmowym. Decyduje 
o szybkości wzrostu i wielkości 
masy roślin, a w konsekwen-
cji o plonie ekonomicznym. 
Ograniczenie pobierania azo-
tu następuje w temperaturze 
poniżej 5C. Rośliny wykazu-
jące objawy niedoboru azotu 
mają bladozielony kolor liści. 
Liście zasychają początkowo 
od szczytu, a następnie wzdłuż 
nerwu głównego. Rośliny ro-
sną wolno, dojrzewają późno. 
Brak azotu wpływa na ogra-
niczenie pobierania fosforu 
i potasu.

Potas (K2O) – odgrywa waż-
na rolę w procesie fotosyntezy 
i transporcie asymilatów. Zapo-
trzebowanie niektórych roślin 
(okopowe, kukurydza) na potas, 

podobnie jak na azot jest bar-
dzo wysokie. Niedobór potasu 
silnie ogranicza plony ziarna 
i zielonej masy oraz zmniejsza 
odporność roślin na choroby 
i na stresy środowiskowe. Ob-
jawy niedoboru na roślinach 
to nienaturalne, ciemnozielone 
zabarwienia liści i powstawanie 
nekrotycznych plam na brze-
gach blaszek liściowych.

Magnez (MgO) – powo-
duje szybki przyrost biomasy 

w krytycznych fazach wzro-
stu, zwiększa ilość i jakość 
białka. Objawy braku ma-
gnezu w roślinach to żółto-
białe przebarwienia wzdłuż 
nerwów blaszek liściowych, 
zaburzenia w przebiegu kwit-
nienia i zapylania, co ograni-
cza zawiązywanie kolb i ich 
wypełnienie ziarnem.

Brak boru negatywnie 
wpływa na proces wytwarza-
nia organów generatywnych. 

Kwitnienie roślin jest zaburzo-
ne. Nawozy dolistne zawiera-
jące bor skutecznie likwidują 
niedobory tego składnika, 
wpływają na płodność roślin, 
poprawiają zawiązywanie na-
sion. Zapobiegają występowa-
niu chorób fizjologicznych.

Na niektórych typach gleb 
może występować niedobór 
miedzi (Cu) – gleby torfowe, 
żelaza (Fe), manganu (Mn) 
– gleby zasadowe lub siarki 

(SO3). Brak cynku (Zn) obja-
wia się zmniejszeniem wzro-
stu roślin i występowaniem 

Stosowanie nawozów dolistnych korzystnie wpływa na plonowanie roślin oraz na jakość plonu.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli i Akli-

matyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

c.d. art. na str. 16
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Ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką
Występuje we wszystkich 

województwach, a jego szko-
dliwość stopniowo wzrasta. 
Najwyższą obserwuje się 
w regionach południowych, 
gdzie gąsienice uszkadzają 
do 30-50, a lokalnie nawet 
do 100% roślin. W ostatnich 
latach znacząco wzrosła szko-
dliwość gatunku w central-
nej części kraju, gdzie można 
już znaleźć pola, na których 
uszkadzane jest do 80% ro-
ślin. Problem omacnicy jest 
już dostrzegalny na niektórych 
plantacjach w regionach pół-
nocnych, gdzie można spo-
tkać do 20, a czasem i więcej 
procent roślin uszkodzonych. 
W skali kraju szacuje się, że 
żerowanie gąsienic powoduje 
bezpośrednie straty w plonach 
kukurydzy kiszonkowej i ziar-
nowej wynoszące odpowied-
nio 10 i 20%. Są to poważne 
straty ilościowe mające przeło-
żenie na opłacalność produk-
cji. Liczne żerowanie gąsienic 
na odmianach podatnych jest 
w stanie obniżyć plon ziarna 
nawet powyżej 2 ton z hektara, 
co obserwuje się choćby w po-
łudniowo-wschodniej Polsce. 
Coraz ważniejszym proble-
mem są także fuzariozy (kolb 

i łodyg) towarzyszące omacni-
cy, które nie tylko zwiększają 
straty ilościowe plonu i pogar-
szają jego jakość, co zwłaszcza 
mogą wiązać się z obecnością 
w nim mikotoksyn. Same gą-
sienice mogą być wektorami 
grzybów z rodzaju Fusarium, 
stąd tez przechodząc z rośliny 
na roślinę mogą rozprzestrze-
niać te groźne patogeny.

Z uwagi na dużą i stale 
zwiększającą się szkodliwość 
omacnicy prosowianki, której 
sprzyja ocieplanie się klima-
tu, na coraz większej liczbie 
plantacji kukurydzy zachodzi 
konieczność ograniczania jej 
liczebności za pomocą metod: 
agrotechnicznej, hodowlanej, 
biologicznej i chemicznej. Po-
mimo tego, że w 2018 roku 
liczebność gatunku wskutek 
suszy spadła, to jednak szybko 
może wzrosnąć w bieżącym 
sezonie wegetacyjnym z uwagi 
na wysoką płodność szkod-
nika. Z tego powodu zaleca 
się, aby stosować kilka sposo-
bów ograniczania liczebności 
i szkodliwości gatunku.

W metodzie agrotechnicznej 
szczególnie dużego znaczenia 
nabiera stosowanie zmianowa-
nia, które pozwala ograniczać 

liczebność szkodnika pod 
warunkiem, że w pobliżu 
nie znajdują się pola bogate 
w nierozdrobnione resztki 
pożniwne w których owad 
zimuje. Wdrożenie zmiano-
wania w takim przypadku 
niekoniecznie się powiedzie, 
ponieważ motyle mogą mi-
grować na odległość kilku 
kilometrów w ciągu dnia, 
zatem izolacja przestrzenna 
połączona z bardzo dokład-
nym rozdrabnianiem resztek 
pożniwnych muszą być ze sobą 
połączone. Na poziom szkodli-
wości omacnicy prosowianki 
ma wpływ również nawożenie. 
Wykazano, że stosowanie wy-
sokich dawek azotu, zwłaszcza 
w formie szybko działającej 
może zwiększać zagrożenie 
ze strony gatunku. W pełni 
okresu wegetacji roślin nie 
ma już możliwości wpływa-
nia na omacnicę prosowian-
kę, co dopiero można zrobić 
tuż przed zbiorami. Ustalenie 
optymalnego terminu zbio-
ru plonu ziarna ma wpływ 
na stopień uszkodzenia roślin 
kukurydzy przez szkodnika, 
który jak wiadomo potrafi 
aktywnie żerować do końca 
okresu wegetacji roślin. W tym 

samym czasie występują grzy-
by z rodzaju Fusarium mogące 
szybko opanowywać łodygi 
i kolby, zatem na bieżąco na-
leży monitorować kondycję 
roślin zanim podejmie się de-
cyzję co do terminu zbioru. 
Gdy jest duże zagrożenie ze 
strony omacnicy to lepiej ze-
brać nieco wilgotniejsze ziarno 
i je dosuszyć nawet pomimo 
kosztów, gdyż znane są sytu-
acje, że pogoda jesienią ulegała 
załamaniu i zbiory ziarna do-
konywano nawet w styczniu 
lub lutym kolejnego roku. Po 
zbiorach plonu konieczne jest 
dokładne rozdrobnienie resz-
tek pożniwnych na sieczkę, co 

Omacnica to najgroźniejszy szkodnik kukurydzy w Polsce.

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

IOR – PIB, 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie 
Polski Związek Producentów 

Kukurydzy w Poznaniu

Tabela 1. Biopreparaty do zwalczania jaj omacnicy prosowianki 

Biopreparat Sposób introdukcji Gatunek 
kruszynka

Liczba wyło-
żeń w roku Dawka Ilość błonkówek  

na ha

Trichocap zawieszki
na liście - ręcznie T. brassicae 1–2 25 zawieszek/ha ok. 250 tys.

Tricholet agrolotniczo – wiatrako-
wiec, dron T. brassicae 1–2 postać sypka ok. 250 tys.

Trichosafe zawieszki zawieszki
na liście - ręcznie T. brassicae 1–2 30-50 za-

wieszek/ha 220 tys.

Trichosafe kulki kulki na glebę – ręcznie lub 
rozrzutnik kulek lub dron T. brassicae 1–2 100 kulek/ha 220 tys.

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2. Biopreparaty zawierające bakterie Bacillus do zwalczania gąsienic omacnicy prosowianki

Biopreparat Czynnik zwalczający Postać 
biopreparatu Sposób aplikacji Liczba zabiegów Dawka 

na hektar
Ilość 

wody na ha

Ostrinia STOP

wyselekcjonowane 
bakterie z grupy 
Bacillus i wyciągi 

z traw polnych

proszek do 
sporządzania 

zawiesiny wodnej

opryskiwanie roślin
(drobno lub 

grubokropliste)

1 (lub więcej 
w zależności od 

zaleceń 
producenta)

100 g 200-400 l

Źródło: Opracowanie własne

Celem walki biologicznej z użyciem kruszynka jest zwalczenie 
jaj omacnicy (P. Bereś)

Wejście jaj w stadium czarnej główki wskazuje na rychły wylęg 
szkodnika (P. Bereś)

c.d. art. na str. 18

U R O D Z A J

białych lub biało-żółtych pa-
sków po obu stronach żyłki 
liścia Nawozy zawierające cynk 
skutecznie likwidują niedobo-
ry tego składnika. Zwiększają 
odporność roślin na wiosenne 
chłody. Nawozy zawierające 
siarkę (SO3) aktywizują prze-
miany azotu w roślinie. Kon-
centraty fosforowo-wapniowe 

likwidują niedobory fosforu 
i wapnia. Aktywizują po-
działy komórkowe, wpływa-
ją na wytwarzanie korzeni 
włośnikowych.

Oferta „klasycznych” nawo-
zów dolistnych jest bardzo bo-
gata. Występują one w postaci 
cieczy i zawiesin albo w stałej, 
lub chelatów krystalicznych 
do rozpuszczania w wodzie. 

Niekiedy ich cząsteczki są 
rozdrobnione do rozmiarów 
nanocząsteczek. Dzięki temu 
substancje odżywcze są lepiej 
wchłaniane i przyswajane 
przez rośliny. Nawozy do-
listne mogą zawierać gamę 
makroskładników i mikro-
składników, lub też pojedyncze 
mikroskładniki, tzw. nawo-
zy monoskładnikowe: żelazo 

(Fe), mangan (Mn), bor (B), 
miedź (Cu), cynk (Zn), moli-
bden (Mo).

Szereg nawozów dolistnych 
lub startowych (granulowa-
nych) ma charakter aktywato-
rów, gdyż poza dostarczeniem 
specyficznych, łatwo przy-
swajalnych makro i mikro-
składników, aktywują lub 
stymulują procesy fizjologiczne 

w roślinie. Zawierają sub-
stancje aktywne, najczęściej 
wyciągi z alg morskich. Wy-
wierają pozytywny wpływ na 
procesy fizjologiczne, między 
innymi na pobieranie składni-
ków mineralnych, fotosyntezę, 
kwitnienie, a w konsekwencji 
na plonowanie roślin upraw-
nych. Wśród tych aktywato-
rów są także dostosowane do 

specyficznych wymagań ku-
kurydzy. Autor, w badaniach 
prowadzonych od wielu lat 
w IHAR-PIB, testuje szereg 
nawozów dolistnych, biosty-
mulatorów i aktywatorów 
dedykowanych kukurydzy, 
uzyskując pozytywne wyni-
ki w postaci zwyżki plonów 
i polepszenia innych ważnych 
cech agronomicznych.

c.d. art. ze str. 15
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Twój wstęp do walki 
z omacnicą prosowianką

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU. 
ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Coragen® i Rynaxypyr® są znakami towarowymi FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

FMC Agro Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel. + 48 22 571 40 50 

www.fmcagro.pl

Ochrona przed szkodnikami

 Zawiera chlorantraniliprol – nową substancję czynną w walce 
z omacnicą prosowianką w kukurydzy i kukurydzy cukrowej

 Działa błyskawicznie i przez długi czas
 Chroniąc przed uszkodzeniami ogranicza poziom mykotoksyn
 Okres karencji: 7 dni
 Zapewnia wyższy plon o lepszych parametrach jakościowych

Wybierz Coragen® 200 SC dla większych plonów i ich lepszej jakości.

Coragen®  200 SC

Coragen kukurydza 248x310 FMC KW 2019.indd   1 2019-04-25   13:26:53
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pozwala ograniczyć populację 
zimujących w nich gąsienic 
szkodnika.

W metodzie hodowlanej do-
biera się do siewu odmiany 
mniej podatne na żerowanie 
omacnicy prosowianki. In-
formacje o ich podatności są 
prezentowane m.in. w katalo-
gach odmian poszczególnych 
hodowców, ale także w Listach 
Opisowych Odmian wydawa-
nych przez COBORU w Słupi 
Wielkiej. Wiadomym jest na 
podstawie badań, że omacnica 
prosowianka preferuje wczesne 
odmiany kukurydzy, stąd też 
w rejonach jej występowania 
warto wziąć to pod uwagę. 
Można jednak tą preferencję 
wykorzystać do tworzenia pa-
sów buforowych wokół pola 
(o szerokości nie mniejszej niż 
10-20 metrów), które obsiewa 

się odmianą podatną na szko-
dnika i który na tych pasach 
składa najwięcej jaj. Takie 
pasy można później ochronić 
biologicznie lub chemicznie, 
a dzięki ich wdrożeniu po-
została część łanu (obsiana 
odmianą o późniejszej wege-
tacji) jest nieco słabiej przez 
szkodnika uszkadzana. Danie 
omacnicy prosowiance wybo-
ru co do wczesności odmiany 
pozwala zmniejszyć zagrożenie 
z jej strony na odmianie cen-
niejszej dla plantatora.

Metoda biologiczna polega 
na wykładaniu biopreparatów 
zawierających kruszynka (Tri-
chogramma spp.), który jest 
pasożytem jaj omacnicy pro-
sowianki, a także na zastoso-
waniu środków zawierających 
bakterie Bacillus i wyciągi 
roślinne, których celem jest 

pogorszenie warunków do 
zasiedlania roślin przez szko-
dnika. W tabelach 1 i 2 zapre-
zentowano wykaz dostępnych 
na rynku biopreparatów stoso-
wanych w kukurydzy.

Biologiczną walkę z omac-
nicą prosowianką rozpoczyna 
się z chwilą wykrycia nalotu 
pierwszych motyli omacnicy 
prosowianki. W zależności od 
zaleceń producenta wykonuje 
się 1 lub 2 introdukcje kruszyn-
ka. Pierwszą należy wykonać 
natychmiast po pojawieniu się 
pierwszych jaj szkodnika na 
roślinach, co przypada pod 
koniec drugiej oraz w trzeciej 
dekadzie czerwca na połu-
dniu kraju i częściowo w pa-
sie środkowym lub pod koniec 
czerwca i w pierwszych dniach 
lipca w rejonach środkowych 

i północnych. Drugą introduk-
cję przeprowadza się 7–10 dni 
później. Gdy do monitorowania 
omacnicy prosowianki stosuje 
się pułapki świetlne i feromono-
we to pierwsze wyłożenie bio-
preparatu wykonuje się zwykle 
po 5–10 dniach od stwierdzenia 
pierwszego motyla w pułapce, 
co zwykle przypada w drugiej 
połowie czerwca lub pierw-
szych dniach lipca. Druga in-
trodukcja wykonywana jest po 
7–10 dniach od pierwszej. Ist-
nieje także możliwość zakupu 
biopreparatu wraz z komplek-
sową usługą jego zastosowania 
i oceny skuteczności.

Preparaty oparte na bak-
teriach Bacillus zawierające 
wyciągi z traw polnych, które 
dedykowane są do ochrony ku-
kurydzy w Polsce, aplikuje się 
na rośliny mające od 6-9 liści 
do fazy 2 kolanka, co przypada 
(w zależności od tempa wzrostu 
roślin, terminu siewu itd.) od 
początku do końca czerwca, 
a niekiedy do początku lipca. 
Biopreparaty takie według pro-
ducenta mają za zadanie po wy-
locie omacnicy prosowianki 
stworzyć jej niekorzystne wa-
runki do zasiedlania i żerowa-
nia na roślinach. Wytwarzane 
przez wyselekcjonowane bak-
terie metabolity indukują natu-
ralne systemy ochronne przed 
uszkodzeniami powodowanymi 
przez owady. Dodatkowa za-
wartość wyciągów roślinnych 
ma odpowiadać za zmianę śro-
dowiska zewnętrznego rośliny 

(na liściach, łodygach, kolbach) 
tworząc niekorzystne warunki 
do zasiedlania kukurydzy przez 
szkodnika. Biopreparaty oparte 
na mieszaninie bakterii Bacillus 
i wyciągów roślinnych stosuje 
się w godzinach późno popołu-
dniowych i wieczornych, najle-
piej po opadach deszczu. Faza 
rozwoju 6-9 liści do 2 kolanek 
jest jeszcze tym momentem, 
kiedy w łan można wjechać 
standardowymi opryskiwacza-
mi, chociaż im później wykona 
się ten zabieg (w okresie liczne-
go lotu omacnicy prosowianki), 
tym lepiej. 

W metodzie chemicznej zale-
ca się wykonanie 1–2 zabiegów 
opryskiwania roślin za pomocą 
zarejestrowanych insektycy-
dów. Metodę chemiczną mogą 
użyć te gospodarstwa, które 
mają opryskiwacze szczudłowe, 
turbinowe bądź pozostawiono 
drogi przejazdowe w łanie dla 
sprzętu o belkach podnoszo-
nych ponad wierzchołkami ro-
ślin. Dwa zabiegi zasadne są 
tylko na plantacjach wysoce 
zagrożonych przez szkodnika 
np., na których owad uszkadza 
ponad 40% roślin. Na takich 
plantacjach, pierwszy zabieg 
przeprowadza się pod koniec 
pierwszej lub na początku dru-
giej dekady lipca, gdy rozpo-
czyna się liczny wylęg gąsienic 
ze złóż jaj. Drugi zabieg (pod-
stawowy termin zwalczania ga-
tunku) wykonuje się 7–10 dni 
później, w okresie szczytu wy-
lęgu szkodnika, co ma miejsce 

zwykle pod koniec drugiej lub 
na początku trzeciej dekady 
lipca. Warto pamiętać, że w wa-
runkach wysokich temperatur 
od momentu złożenia jaj do wy-
lęgu gąsienic upływa zaledwie 
4-7 dni. Gdy jest chłodno, to 
proces ten ulega rozciągnięciu 
nawet do 10-12 dni. W tabeli 
3 podano wykaz zarejestrowa-
nych w kukurydzy insektycy-
dów do zwalczania młodych 
gąsienic omacnicy prosowianki. 
Przy stosowaniu dwóch zabie-
gów należy użyć preparaty z od-
miennych grup chemicznych 
celem oddalania w czasie ryzy-
ka uodparniania się szkodnika 
na stosowane środki ochrony 
roślin.

Ustalając termin biologicz-
nego lub chemicznego zwal-
czania omacnicy prosowianki, 
obok własnego monitoringu 
szkodnika prowadzonego 
z wykorzystaniem m.in. izo-
latora entomologicznego, pu-
łapek feromonowych, pułapek 
świetlnych czy też bezpośred-
nich obserwacji roślin, warto 
kierować się także ogólno-
dostępnymi komunikatami 
sygnalizacyjnymi. Są one 
podawane m.in. na Platfor-
mie Sygnalizacji Agrofagów 
IOR-PIB, na witrynie inter-
netowej PIORiN w zakładce 
„Sygnalizacja Agrofagów” czy 
na stronie autorskiej autora ni-
niejszego tekstu tj. Omacnica 
prosowianka i inne agrofagi 
kukurydzy (www.omacnica-
prosowianka.pl).

Tabela 3. Wykaz insektycydów zarejestrowanych w kukurydzy do zwalczania omacnicy prosowianki

Preparat Substancja czynna Grupa chemiczna Dawka Działa-nie na 
roślinie

Działa-nie 
na owada

Opty-
malna 
tem-

pera-tura

Arkan 050 CS
Judo 050 CS

Karate Zeon 050 CS 
Kusti 050 CS

LambdaCE 050 CS
Ninja 050 CS 

Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna pyretroidy 0,2 l/ha powierzchnio-we
kontakto-

-we i 
żołądko-we

do 20oC

Lamdex Extra 2,5 WG lambda-cyhalotryna pyretroidy 0,2-0,4 kg/ha powierzchnio-we
kontakto-

-we i 
żołądko-we

do 20oC

Sparviero
Sparrow lambda-cyhalotryna pyretroidy 0,125 l/ha powierzchnio-we

kontakto-
-we i 

żołądko-we
do 20oC

Portos 110 OD
Proteus 110 OD

Ptolomeusz 110 OD

tiachlopryd + 
deltametryna

neonikotynoidy + 
pyretroidy 0,5 l/ha systemiczne

kontak-
to-we 

i żołądko-we
brak uwag

Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG 
Steward 30 WG

indoksakarb oksadiazyny 0,125 – 
0,15 kg/ha powierzchnio-we

kontakto-
-we i 

żołądko-we
5-25oC

Avaunt 150 EC
Explicit 150 EC indoksakarb oksadiazyny 0,25 l/ha powierzchnio-we

kontakto-
-we i 

żołądko-we
5-25oC

Runner 240 SC metoksyfenozyd hydroidy 0,6 l/ha powierzchnio-we żołądko-we brak uwag

Coragen 200 SC chlorantraniliprol antranilowe 
diamidy 125 ml/ha powierzchnio-we 

i wgłębne

kontakto-
-we i 

żołądko-we
brak uwag

Źródło: Opracowanie własne

c.d. art. ze str. 16
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Wylęgające się gąsienice są celem walki chemicznej oraz 
biologicznej z użyciem bakterii Bacillus (P. Bereś)

Zwalczanie na początku rozwoju zapobiega stratom powodo-
wanym przez wyrośnięte gąsienice (P. Bereś)



19maj 2019 r. | Raport Rolny U R O D Z A J

Zdążyć przed zarazą

Spośród licznych chorób 
atakujących rośliny i bulwy 
ziemniaka najgroźniejszą jest 
zaraza ziemniaka wywoływana 
przez organizm grzybopodobny 
Phytophthora infestans (fot.1).

O znaczeniu choroby dla 
upraw ziemniaka decyduje 
szereg czynników z których 
najważniejsze to:
• Możliwości destrukcyj-

ne choroby, dziennie przy 
sprzyjających do rozwoju 
warunkach, jest w stanie 
zniszczyć 10% powierzchni 
asymilacyjnej, przy epide-
micznym rozwoju wystarczy 
1 roślina na której zarodni-
kuje sprawca aby doszło do 
zakażenia roślin ziemniaka 
na plantacji o powierzchni 
100 hektarów.

• Choroba może się rozprze-
strzeniać z wiatrem o pręd-
kości 20 do 40 km/h na 
odległość od 80 do 160 kilo-
metrów w ciągu 4 godzin.

• Krótki cykl infekcyjny oraz 
zdolność do produkowania 
dużej ilości materiału in-
fekcyjnego. Z jednej zmiany 
patologicznej może powstać 
do 300 000 zarodników spo-
rangialnych, a z jednego spo-
rangium od 6 do 16 zoospor 
z których każda może być źró-
dłem infekcji (fot.2). 
W takich warunkach skutecz-

ne ograniczanie rozwoju choro-
by i jej szkodliwych następstw 
musi opierać się o wykorzystanie 

wszystkich dostępnych metod 
(agrotechnicznych, hodowla-
nych, czy ochrony chemicznej). 
Jednak głównym sposobem 
ograniczania szkodliwości za-
razy jest stosowanie zabiegów 
nalistnych fungicydami. Aby 
podnieść skuteczność ochro-
ny chemicznej ważne są dzia-
łania profilaktyczne, których 
prawidłowe zastosowanie pod-
niesie efektywność stosowania 
fungicydów.

Spośród zabiegów profilak-
tycznych do najważniejszych 
zaliczyć możemy:
• Stosowanie zdrowego, kwali-

fikowanego materiału nasien-
nego. Warto przed wyborem 
odmiany do uprawy zapoznać 
się nie tylko z jej przydat-
nością do kierunku uprawy 
(jadalne, frytki, chipsy, skro-
bia), ale także wybrać spośród 
zarejestrowanych odmianę 
odporną lub o podwyższonej 
odporności.

• Termin sadzenia, głębokość 
sadzenia podkiełkowywanie 
lub pobudzanie bulw. Pra-
widłowe wykonanie tych 
czynności agrotechnicz-
nych pozwoli na rozwój ro-
ślin ziemniaka umożliwiając 
szybkie gromadzenie plonu 
jeszcze przed wystąpieniem 
choroby.

• Nawożenie dostosowane do 
kierunku uprawy oraz po-
trzeb odmiany. Zbyt wysokie 
nawożenie azotem spowoduje 

nadmierny rozwój części nad-
ziemnej i stworzy warunki 
korzystne do rozwoju sprawcy 
choroby.

• Prawidłowe obsypywanie 
i formowanie redlin. Wła-
ściwie uformowana redlina 
stanowi naturalną ochronę 
przed możliwością zainfeko-
wania zawiązującego i roz-
wijającego się plonu bulw 
potomnych.

• Ważnym zabiegiem profi-
laktycznym jest także zabez-
pieczanie stert odpadowych 
jakie powstają po wiosennym 
przygotowywaniu bulw do 
sadzenia. Sterty takie należy 
zabezpieczyć w taki sposób 
aby nie dopuścić do rozwoju 
roślin. Wymóg taki istnieje 
w Holandii i jest tam rygo-
rystycznie przestrzegany.

• Innym ważnym elementem 
profilaktycznego ograni-
czenia możliwości powsta-
nia infekcji jest niszczenie 
samosiewów ziemniaka na 
polach i w przydomowych 
ogródkach.
Prawidłowe przeprowadzenie 

tych zabiegów agrotechnicznych 
o raz wykorzystanie odporno-
ści odmian wpłynie korzyst-
nie na efektywność stosowania 
ochrony chemicznej. Zabiegi 
nalistne wskazane jest rozpo-
czynać kiedy rośliny ziemniaka 
kończą fazę wschodów (BBCH 
15-20) i rozpoczynają intensyw-
ny rozwój części nadziemnej. 
W tym momencie w redlinach ze 
względu na zwieranie się roślin 
w rzędach zaczyna się tworzyć 
swoisty mikroklimat (wzrasta 
temperatura oraz wilgotność), 
które sprzyjają wystąpieniu 
i rozwojowi infekcji. W Oddziale 
IHAR-PIB w Boninie na podsta-
wie wieloletnich doświadczeń 
opracowano program ochrony 
(tabela 1), który uwzględnia wy-
korzystanie środków ochrony 
zgodnie z ich właściwościa-
mi (sposób przemieszczania 
się w roślinie oraz działanie 
na sprawcę choroby) z jedno-
czesnym uwzględnieniem faz 
rozwoju roślin ziemniaka i wa-
runków atmosferycznych.

Połączenie działań profilak-
tycznych z prawidłowo pro-
wadzoną ochroną chemiczną 
pozwoli na uzyskanie wysokich 
plonów bulw.

dr inż. Jerzy Osowski
IHAR - PIB, Radzików

Oddział w Boninie

Choroba, odkąd wystąpiła po raz pierwszy w Europie w I połowie XIX wieku, powoduje 
wysokie straty zarówno w okresie wegetacji jak i podczas przechowywania.

Fot. 1. Objawy zarazy ziemniaka na liściu

Fot. 2. Zarodnikowanie sprawcy choroby

Tabela 1. Program ochrony w zależności od fazy rozwoju roślin ziemniaka, stadium rozwoju patogenu i warunków pogodowych (Kapsa i in. 2014).

Faza rozwoju 
rośliny

Skala BBCH

15-20 21-25 31-39 41-49 51-59 61-69 71-79 81-89 91-99

W
schody

Tw
orzenie liści

W
zrost i rozw

ój 
części 

nadziem
nej

W
iązanie bulw

Zaw
iązyw

anie 
pąków

 
kw

iatow
ych

Kw
itnienie

Tw
orzenie jagód

Dojrzałość 
w

czesna

Dojrzałość 
do zbioru

Etap rozwoju Wschody Szybki wzrost i rozwój części 
nadziemnej Tuberyzacja Naturalne starzenie 

się roślin

Zadanie ochrony
Profilaktyka – ograniczanie możli-

wości infekcji Ochrona nowych przyrostów Ochrona części nadziemnej i zawiązują-
cych się bulw Ochrona bulw

Typ fungicydu

W zależności od warunków atmos-
ferycznych. W warunkach bardziej 
sprzyjających rozwojowi choroby 
fungicydy o działaniu wgłębnym 

i układowym; w pozostałych 
powierzchniowe

Ze względu na szybki rozwój 
części nadziemnej wskazane 
jest stosowanie fungicydów 
o działaniu układowym lub 

układowo-wgłębnym

Wgłębne lub powierzchniowe. Przy 
wysokiej presji i objawach zarazy na 

łodygach fungicydy układowe i 
układowo-wgłębne.

Fungicydy mające właści-
wości ochrony bulw, czyli 

niszczące oospory

Liczba zabiegów 2 – 3 2 – 3 4 3
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New Holland wyróżnione przez ASABE

Amerykańskie Stowarzy-
szenie Inżynierów z Branży 
Rolniczej i Nauk Biologicznych 

(ASABE) przyznało systemo-
wi wprowadzania ustawień 
w kombajnie IntelliSense™ 

i inteligentnemu układowi 
hamulcowemu przyczepy 
marki New Holland nagrody 
AE50 za rok 2019. Ufundo-
wane przez magazyn Stowa-
rzyszenia „Resource” nagrody 
są przyznawane za najbardziej 
innowacyjne w danym roku 
rozwiązania konstrukcyjne 
w produktach lub systemach 
dla branży przetwórstwa żyw-
ności i rolnictwa.

Proaktywny, automatycz-
ny system wprowadzania 
ustawień w kombajnie - In-
telliSense™, który stanowi 
wyposażenie kombajnu CR 

Revelation marki New Hol-
land wprowadza automaty-
zację pracy na nowy poziom 
i pomaga operatorowi utrzy-
mać maksymalną wydaj-
ność przy minimalizacji strat 
i ilości uszkodzonego ziarna. 
Dzięki niemu kombajn może 
wprowadzać modyfikacje co 
20 sekund, mając do wybo-
ru 280 milionów możliwości 
i wykorzystując do tego celu 
najnowocześniejsze rozwiąza-
nia technologiczne takie jak 
pierwszy w historii czujnik 
obciążenia sit, kamerę de-
tekcyjną ziarna Grain Cam™ 

najnowszej generacji i elek-
trycznie regulowane łopatki 
klatki rotora.

Inteligentny układ ha-
mulcowy przyczepy jest in-
nowacyjnym rozwiązaniem do 
automatycznego sterowania 
pneumatycznymi hamulcami 
przyczepy. Został on opraco-
wany z myślą o ciągnikach 
New Holland T7 AutoCom-
mand i T6 AutoCommand. 
Zapewnia on stabilność 
przy hamowaniu ciągnika 
z przyczepą. Układ zapewnia 
synchronizację procesu hamo-
wania ciągnika i przyczepy 

przy redukcji prędkości jaz-
dy ciągnika z wykorzystaniem 
bezstopniowej przekładni 
napędowej. Odbywa się to 
poprzez pomiar prędkości 
hamowania ciągnika i auto-
matyczne włączenie pneuma-
tycznych hamulców przyczepy 
oraz modulację ich działania, 
aby osiągnąć taką samą pręd-
kość hamowania przyczepy.

Więcej informacji znajdziesz 
pod adresem www.asabe.org/
Resource.

Źródło: New Holland 
Agriculture Polska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Innowacje marki New Holland wyróżnione nagrodami AE50 za rok 2019.

Sprawna prasa

Zanim prasa wyjedzie do 
pracy w polu, koniecznie trze-
ba szczegółowo sprawdzić jej 
stan techniczny. Radzimy, jak 
to zrobić krok po kroku, by 
maszyna w polu nie sprawiła 
przykrej niespodzianki. Przegląd 
warto rozpocząć odpowiednio 
wcześniej tak, by ze wszystkim 
zdążyć na czas.

Stopień sprawności całej ma-
szyny zależny jest od jej naj-
słabszego elementu. Dokładna, 
kompleksowa i systematyczna 
kontrola techniczna jest podsta-
wą sprawnej, bezpiecznej i wy-
dajnej pracy w czasie zbioru. 
Jak ją przeprowadzić?

Po pierwsze: 
Układ napędowy

Po okresie jesienno-zimowym 
maszyna może być zakurzona 
i wymagać oczyszczenia.

- Dlatego przed rozpoczę-
ciem kontroli powinniśmy 
ją dokładnie oczyścić. Nale-
ży także wymienić oleje we 
wszelkiego rodzaju przekład-
niach zamkniętych, zalewając 
środki smarne zalecane przez 
producenta maszyny. Następnie 

należy przyjrzeć się kołom zęba-
tym i łańcuchom napędowym 
– w przypadku ich wyciągnięcia 
bez zastanowienia decydujmy 
się na wymianę. Odpowiednie 
napięcie łańcucha, prosta linia 
prowadzenia, dobry stan tech-
niczny oraz prawidłowe smaro-
wanie układu sprawi, że prasa 
będzie pracować bezawaryjnie 
– mówi Mariusz Naszkiewicz 
z John Deere. Sprawdzamy rów-
nież stan techniczny i stopień 
napięcia pasów napędowych. 
Współpracujące z napinaczami 
listwy wskaźnikowe ułatwiają 
kontrolę napięcia pasów i łań-
cuchów. W przypadku ich bra-
ku należy postępować zgodnie 
z zaleceniami instrukcji obsługi.

Równolegle do kontroli pa-
sów i łacuchów, powinniśmy 
sprawdzić stan ułożyskowania 
wszystkich wałów maszyny. 
Pamiętajmy, że podczas pracy 
poddawane są one ogromnym 
obciążeniom, głównie w koń-
cowej fazie formowania beli. 
Bagatelizowanie sprawności 
łożysk, może prowadzić do 
postępującego ich zużycia, 

zatarcia, wzrostu temperatury 
obudowy lub wału, a w konse-
kwencji kontakt rozgrzanych 
elementów z suchą masą może 
spowodować pożar.

Należy też pamiętać o okre-
sowym sprawdzaniu sprzęgieł 
przeciążeniowych lub elemen-
tów bezpiecznikowych.

Po drugie: Walce i pasy
W przypadku pras wyposa-

żonych w system walców należy 
przyjrzeć się ich powierzchni 
zewnętrznej, tj. głębokości 
profilowania. Przy gładkich po-
wierzchniach zebranie suchego 
materiału może być trudniej-
sze. W przypadku zbioru pasz 
mokrych (kiszonki) ważnym 
elementem pozostają wszel-
kiego typu listwy zgarniające. 
Należy skorygować ich nastawy, 
aby sprawnie oczyszczały po-
wierzchnię walców z nadmiaru 
zbieranego materiału.

Z kolei w prasach pasowych 
należy dokładnie sprawdzić stan 
pasów – wszelkiego rodzaju 
pęknięcia, przecięcia stano-
wią potencjalny słaby punkt, 
który zwykle zawodzi w czasie 

pracy. Aby uniknąć przestojów, 
uszkodzone pasy musimy na-
prawić przy użyciu zestawów 
naprawczych lub wymienić na 
nowe. W czasie kontroli stanu 
pasów, trzeba pamiętać o spraw-
dzeniu elementów łączących. 
W przypadku konieczności 
wymiany, instalację nowych 
łączników zlećmy dealerowi, 
który dysponuje odpowiednimi 
narzędziami.

Po trzecie: Podbieracz i ze-
spół podający

To jedne z ważniejszych ele-
mentów prasy, którym koniecz-
nie trzeba się dobrze przyjrzeć 
przed sezonem.

- Bez sprawnego podbieracza 
i zespołu podającego trudno li-
czyć na wydajną pracę maszyny. 
Sprawdzić powinniśmy przede 
wszystkim: stan łożysk rotora, 
ocenić kompletność i zużycie 
palców i osłon podbieracza, 
pamiętając o kontroli synchro-
nizacji pracy układu. Ważny 
z uwagi na energochłonność 
pracy jest poziom zużycia noży 
tnących. Ich ostrzenie lub wy-
miana zwróci się w postaci 

poprawnie rozdrobnionej masy 
i oszczędności zużytego w czasie 
zbioru paliwa – dodaje ekspert 
John Deere.

Po czwarte: Instalacja hy-
drauliczna i elektryczna

Kolejnym bardzo ważnym 
krokiem jest zbadanie spraw-
ności układu hydraulicznego 
prasy. W tym celu podłączamy 
prasę do hydrauliki zewnętrznej 
ciągnika i sprawdzamy ciśnienie 
na manometrze - w momencie 
zwinięcia beli nie powinno 
spadać, zaś po zamknięciu 
komory - wskazówka powin-
na stać w miejscu. Ważne też, 
aby przeprowadzić kontrolę 
szczelności połączeń i siłow-
ników hydraulicznych.

- Wszelkie nieszczelności stają 
się przyczyną zanieczyszczeń pa-
szy, które powodują kosztowne 
uszkodzenia i długie przerwy 
w pracy. Ważnym elementem 
prasy są akumulatory hydrau-
liczno-gazowe. W przypadku 
stwierdzenia ubytku gazu, na-
leży dokonać korekty ciśnienia. 
Warto te specjalistyczne czyn-
ności zlecić ekspertom z lokalnej 
firmy dealerskiej, którzy zadbają 
o każdy szczegół – kontynuuje 
Mariusz Naszkiewicz.

Po piąte: Smarowanie
Stan przewodów smarnych, 

smarowniczek, szczotek, kon-
dycja zaworów układu central-
nego smarowania może mieć 
znaczący wpływ na żywotność 
maszyny. Standardowo przed 
początkiem prac badamy, 
a w trakcie sezonu na bieżąco 
uzupełniamy poziom oleju lub 
smaru w układzie centralnego 
smarowania.

Pamiętajmy i kierujmy się za-
lecaniami producentów maszyn, 
przy doborze środków smar-
nych. Często wskazują oni na 
produkty biodegradowalne.

Po szóste: 
Sprawdzamy detale

Końcowym etapem praso-
wania jest oplot. Aby prasa 
spełniała swoją rolę, musimy 
sprawdzić system oplotu: ostrość 
i położenie noża oraz stan na-
pinacza sznurka/siatki.

Przed wyjazdem na pole 
sprawdźmy też ciśnienie w ogu-
mieniu, zużycie bieżnika opo-
ny, stan piast i łożysk. Ważnym 
elementem, mającym wpływ na 
bezpieczeństwo w transporcie jest 
układ hamulcowy i sprawność 
układu oświetlenia. W przypad-
ku, kiedy do współpracy z prasą 
zwijającą kierujemy inny ciągnik, 
należy wykonać niezbędne re-
gulacje układów zaczepowych 
zarówno po stronie ciągnika, jak 
i po stronie maszyny.

Warto skorzystać ze wsparcia 
dealera maszyn, który zapewni 
fachową opiekę, wykonując pra-
ce sprawdzające zgodnie z zale-
ceniami producenta i wskazując 
obszary wymagające regulacji 
lub napraw, a przy tym zapro-
ponuje szeroką gamę części pras, 
środków smarnych oraz mate-
riałów do pakowania plonu.

Pamiętajmy, że systematyczna 
kontrola i konserwacja pozwoli 
uzyskiwać prasą maksymalne 
wydajności, np. prasą zwijającą 
John Deere V461R możemy zbe-
lować ponad 70 bel o średnicy 
1,8 m w ciągu godziny.

Źródło: John Deere Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Jak przygotować maszynę do sezonu?
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Tworzymy urodzaj

Niedoceniony 
a wartościowy

Niewielu zdaje sobie sprawę 
z tego, jak ważnym elemen-
tem potraw może stać się 
olej rzepakowy tłoczony na 
zimno. O jego doskonałych 
właściwościach smakowych 
i zdrowotnych opowiadają 
przedstawiciele marki Oli-
wia Kaszubska, producenta 
wspomnianego oleju.

- Niezliczoną ilość razy przy-
glądaliśmy się z zachwytem 
żółtym polom rzepaku. Ta 
szlachetna roślina dumnie pre-
zentuje swoje piękne kwiaty, 
z których powstają niezwykle 
cenne składniki i odżywcze 
ziarno. Z tego podwójnie uszla-
chetnionego ziarna („00” czyli 
o śladowej ilości zawartości 
kwasu erukowego) metodą tło-
czenia „na zimno” pozyskuje-
my olej o wielu naturalnych 
składnikach, niezbędnych dla 
naszego organizmu – tłuma-
czą przedstawiciele producen-
ta olejów pod marką Oliwia 
Kaszubska.

W Polsce produkt ten nie-
stety nie jest wystarczająco 
doceniany co jest niezwykle 
krzywdzące, bowiem olej 
rzepakowy sprzyja witalno-
ści oraz zmniejsza zawartość 
złego cholesterolu.

Warto wspomnieć, że aby 
wyprodukować litr oleju po-
trzeba mniej więcej do 3 kg tej 
rośliny. Z powodów czysto hi-
storycznych wyrób ten niestety 
nie cieszy się zbyt dużą popu-
larnością, Dlaczego? Niegdyś 
roślina ta zwierała szkodliwy 
dla zdrowia kwas erukowy. 
Natomiast już od dłuższego 
czasu w Polsce uprawiane są 
tylko i wyłącznie odmiany nie 
zawierające tej substancji. Po-
nadto skład tłuszczów oleju 
rzepakowego także uległ zmia-
nie. Wzrosła ilość niezwykle 
ważnych dla zdrowia takich 
kwasów jak: linolenowy, lino-
lowy oraz oleinowy.

Jak dodają wytwórcy olej 
rzepakowy tłoczony na zimno 
pomaga uzupełnić dietę o kwas 

tłuszczowy omega - 6 i omega 
- 3 (kwasy NNTK) w niemalże 
idealnej proporcji wynoszącej 
2:1. Tak zwana „złota propor-
cja” tychże kwasów to 1:1, a im 
bliżej osiągnięcia tych wartości 
tym wyższa jest przyswajal-
ność kwasu omega - 3.

- Zachowując prawidłowe 
proporcje omega 3 do omega 
6 w naszej diecie zwiększamy 
szansę na zachowanie równo-
wagi fizjologicznej w naszym 
organizmie. Olej rzepakowy 
tłoczony na zimno zawie-
ra także jednonienasycony 
kwas oleinowy. Nasz orga-
nizm nie syntezuje kwasów 
omega 6 i omega 3 musimy 
więc dbać o to, by dostarczyć 
je z pożywieniem. Idealnym 
rozwiązaniem jest stosowanie 
oleju rzepakowego tłoczone-
go na zimno, który jest świet-
nym źródłem nienasyconych 
kwasów tłuszczowych. Kwasy 
te potrzebne są nam do pra-
widłowego funkcjonowania 
nerek, układu krwionośnego 
i dla dobrej kondycji skóry. 
Olej rzepakowy tłoczony na 
zimno to także bogactwo fi-
tosteroli, które swoją budową 
przypominają niesławny cho-
lesterol. Odróżnia je jednak 
fakt, że są aktywne bioche-
micznie i farmakologicznie. 
Dzięki temu mają pozytywne 
oddziaływanie na nasz orga-
nizm blokując wchłanianie 
właśnie tego „złego” cho-
lesterolu. Sprawia to też, że 
olej rzepakowy tłoczony na 
zimno zaliczany jest do grona 
produktów funkcjonalnych 
– wyjaśniają przedstawiciele 
producenci Oliwii Kaszubskiej.

- W przeciwieństwie do ole-
ju lnianego, olej rzepakowy 
tłoczony na zimno z powo-
dzeniem można stosować do 
smażenia. A wynika to z jego 
naturalnych właściwości. Nie 
ulega on jełczeniu oraz jest od-
porny na działania wysokiej 
temperatury (ogranicza wy-
stępowanie dymienia podczas 

smażenia). Oczywiście nasz 
produkt równie dobrze spraw-
dzi się w przypadku dań na 
zimno. Nada się do sałatek, 
surówek, a także do maczania 
w nim bagietki. Jego lekko sło-
necznikowy smak delikatnie 
podkreśli walory tworzonych 
przez nas potraw – wyjaśnia-
ją na koniec przedstawiciele 
marki Oliwia Kaszubska. Olej 
rzepakowy tłoczony na zimno 
tego producenta nagrodzony 
został certyfikatem jakości 
produktu „Doceń polskie” 
jak również tytułem TOP 
PRODUKT.

Źródło: Adventure Media 
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Olej rzepakowy sprzyja witalności.
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STEYR Expert CVT

Cztery modele ciągnika 
Expert CVT marki STEYR 
wyposażone są w silnik NEF 
firmy FPT Industrial o pojem-
ności skokowej 4,5 litra.

Nowa seria ciągników 
Expert CVT poszerza gamę cią-
gników marki STEYR o małej 
mocy w segmencie od 100 do 
130 KM. Gama modeli obej-
muje ciągniki o mocy znamio-
nowej 100 KM(4100 Expert 
CVT), 110 KM (4110 Expert 
CVT), 120 KM (4210 Expert 
CVT) i 130 KM (4130 Expert 
CVT). Dzięki spełniającemu 
wymogi normy Stage V, 4-cy-
lindrowemu silnikowi NEF 
o pojemności skokowej 4,5 l 
wszystkie modele rozwijają do-
datkową moc 10 KM. Specjal-
nie zaprojektowany dla tych 
ciągników układ neutralizacji 
spalin schowany jest pod ma-
ską silnika, co zapewnia opera-
torowi optymalną widoczność. 
Wszystkie jego komponenty 
znajdują się w kompaktowym 
module. Zapewnia to lepszą 

widoczność do przodu i w dół.
Skonstruowana we wła-

snym zakresie, dwuzakresowa 
przekładnia bezstopniowa jest 
sercem nowej serii ciągników 
Expert CVT. Pozwala ona na 
płynne przyśpieszanie od po-
stoju do maksymalnej prędko-
ści jazdy wynoszącej 40 km/h, 
która dzięki funkcji Eco może 
być rozwijana przy niższych 
obrotach silnika, co pozwala 
znacznie ograniczyć zużycie 
paliwa. Optymalne działanie 
przekładni bezstopniowej za-
pewnia podwójne sprzęgło. 
Ponadto przekładnia CVT po-
siada jako standardowe wy-
posażenie funkcję aktywnego 
zatrzymania, która ułatwia 
zatrzymywanie się i ruszanie 
ciągnikiem na pochyłych dro-
gach i polach.

Również przy dużym ob-
ciążeniu przekładnia bezstop-
niowa S-Control z układem 
sterowania przełożeniami 
i silnikiem S-TRONIC, szyb-
ko dobiera właściwy bieg, 

zapewniający płynne prze-
noszenie mocy i maksymal-
ny moment obrotowy. Nowa 
elektroniczna jednostka steru-
jąca zarządza pracą przekładni 
bezstopniowej, pozwalając nie 
tylko na szybszą zmianę bie-
gu, lecz również gwarantując 
wyższą sprawność silnika na 
każdym biegu. Przekłada się to 
na maksymalne i najefektyw-
niejsze wykorzystanie mocy sil-
nika przy jednoczesnej redukcji 
łącznych kosztów eksploatacji.

Duża i przestronna kabi-
na posiada czterosłupkową 
konstrukcję i zapewnia ope-
ratorowi najlepsze środowisko 
pracy w tej klasie ciągników. 
Kolejnymi atutami tej nie-
zwykle komfortowej kabiny 
są doskonała widoczność 
i amortyzacja; amortyzację 
posiada również oś przed-
nia. Układ podstawowych ele-
mentów sterowania i interfejs 
użytkownika umożliwia ope-
ratorom szybkie opanowanie 
obsługi ciągnika Expert CVT 

i osiągnięcie wysokiej wydaj-
ności pracy.

Ponieważ ciągnik Expert 
CVT marki STEYR został 
skonstruowany specjalnie 
z myślą o częstym i efektyw-
nym używaniu WOM-u, ideal-
nie się on sprawdza przy takich 
pracach jak koszenie, belowa-
nie, lekka orka, przygotowy-
wanie gleby i transport. Dzięki 
przygotowaniu do montażu 
ładowacza czołowego ciągnik 
STEYR Expert CVT prezentuje 
godnie również przy używaniu 
tego narzędzia.

Nowe ciągniki serii Expert 
CVT mają jako standardowe 
wyposażenie wysokowy-
dajny układ hydrauliczny 

z zamkniętym przepływem 
i kompensacją natężenia prze-
pływu wynoszącego mak-
symalnie 110 l/min. Układ 
hydrauliczny z kompen-
sacją ciśnienia i natężenia 
przepływu i z przepływem 
zamkniętym w położeniu 
środkowym (CCLS) cechuje 
szybka i dynamiczna reakcja 
na zapotrzebowanie na moc 
hydrauliczną zgłaszane za-
równo przez przedni lub tylny 
zaczep, jak i ładowacz czoło-
wy. Ponieważ przepływ oleju 
w układzie ma miejsce tylko 
na żądanie operatora, układ 
wyróżnia wyjątkowa wydaj-
ność i doskonałe działanie.

Wszechstronność ciągnika 

Expert marki STEYR jeszcze 
bardziej zwiększają przedni TUZ 
i WOM. Uniwersalna rama wspor-
nikowa przedniej osi zapewnia 
pełną integrację przedniego TUZ-
-u i WOM-u z konstrukcją cią-
gnika, a dzięki temu gwarantuje 
uporządkowany układ, łatwość 
użytkowania ioptymalną widocz-
ność. Zarówno przedni TUZ, jak 
i WOM są sterowane elektronicz-
nie, a ich przyciski obsługowe 
znajdują się w łatwo dostępnym 
miejscu z przodu ciągnika.

Więcej informacji na stronie 
internetowej www.steyr-trak-
toren.com.

Źródło: CNH Industrial Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowe kompaktowe ciągniki już gotowe na wyzwania.

Zaplecze w centrum Polski

Wraz ze wzrostem produkcji 
Cynkomet z Czarnej Białostoc-
kiej sukcesywnie rozwija swoją 
sieć sprzedaży. Producent roz-
począł współpracę z wyszkow-
ską firmą Zaplecze Farmera, 

która będzie sprzedawać jego 
maszyny w centralnym regio-
nie Polski.

W związku z dynamicz-
nym rozwojem i planami 
wprowadzenia na rynek wielu 

kolejnych nowości, Cynkomet 
podejmuje współpracę z dys-
trybutorami maszyn w ca-
łym kraju.

Jedną z ostatnich inwesty-
cji producenta w tym zakresie 
było otwarcie swojego oddzia-
łu logistycznego w Suwałkach. 
Za jego pośrednictwem firma 
prezentuje swoje maszyny rol-
nicze i przyjmuje zlecenia na 
usługę cynkowania elemen-
tów metalowych w północ-
no-wschodnim regionie kraju.

Źródło: MASZ-MEDIA
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

CYNKOMET rozszerza sieć dystrybucji.
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