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Praktyczny wymiar innowacji
Firma Bayer od czterech lat 

w gospodarstwie Bernadety 
i Ryszarda Sładek prowadzi 
Centrum Doradztwa Technicz-
nego (CDT). CDT na pogra-
niczu województwa śląskiego 
i opolskiego o powierzchni 
12 ha pełni funkcję szkolenio-
wą, jak również pokazową. 
Dużą część powierzchni wy-
korzystuje się do prowadzenia 
doświadczeń odmianowych 
oraz pestycydowych o charak-
terze rejestracyjnym.

Zboża
W zbożach zwracamy uwagę 

na nowy herbicyd przeciwko 
chwastom dwuliściennym 
Sekator Plus, składający się 
z trzech substancji aktywnych: 
2,4-D 433g/l, amidosulfuronu 
25 g/l i jodosulfuronu 6,25 g/l, 
do stosowania w zbożach ozi-
mych w dawce 0,6 l/ha oraz 
w zbożach jarych w dawce 
0,45-0,6 l/ha. Sekator Plus 
w dawce 0,6 l/ha został za-
stosowany w mieszaninie 
zbiornikowej z Atlantis Star 
w dawce 0,15 kg/ha eliminując 
jednocześnie miotłę zbożową 
i chwasty dwuliścienne. Herbi-
cyd wyróżnia się elastycznym 
terminem stosowania, ponie-
waż można go stosować nawet 
do fazy 2 kolanka zbóż z do-
brym efektem chwastobójczym 
przeciwko pełnemu spektrum 
chwastów, włączając przytulię 
czepną, chaber bławatek i fio-
łek polny. W ofercie handlowej 
znajdzie się w sezonie 2020.

Na kolekcji odmian pszeni-
cy ozimej, pszenżyta ozime-
go i żyta wiosną zastosowano 
Huzar Activ Plus co dało wyso-
ką skuteczność kompleksowe-
go zwalczania chwastów oraz 
brak negatywnego wpływu na 
wysiane odmiany.

Zaprezentowano również 
nowy fungicyd, Ascra Xpro 
260 EC, który wejdzie do sze-
rokiej dystrybucji w 2020r. To 
najnowszy fungicyd o unikal-
nym składzie, oprócz protioko-
nazolu 100 g/l zawiera aż dwie 
substancje z grupy SDHI, czyli 
biksafen 65 g/l oraz fluopyram 
65 g/l. Na plantacji preparat 
zastosowano w dawce 1 l/ha 

w zabiegu T2, gdyż w terminie 
tym fungicyd pokazuje swoje 
najlepsze cechy takie jak do-
skonała kontrola nad choro-
bami, a zwłaszcza septoriozą. 
Zwiększone działanie inter-
wencyjne dzięki fluopyramowi 
zapewnia lepszą kontrolę nad 
utajonymi stadiami chorób.

Rzepak
W sezonie jesiennym na 

plantacji rzepaku ozimego 
z powodu licznych nalotów 
mszyc, wykonano dwa zabiegi 
insektycydowe stosując Decis 
50 EW. W fazie ok.4- 6 liści 
rzepaku interwencyjnie wyko-
nano zabieg fungicydem Til-
mor 240 EC przeciwko suchej 
zgniliznie kapustnych i mącz-
niakowi rzekomemu.

Wiosenne prowadzenie łanu 
polegało na kontroli szkodni-
ków.Do zwalczania szkodni-
ków łodygowych użyto Decis 
50 EW, natomiast słodyszka 
i szkodniki łuszczynowe 

zwalczano przy pomocy Prote-
us 110 OD i Biscaya 240 OD.

Do ochrony fungicydowej 
plantacji oraz by wspomóc re-
generację roślin po zimie i od-
powiednio ukształtować ich 
pokrój zastosowano Tilmor® 
240 EC. Na „kwiat” wykonano 
zabieg Propulse 250 EC w fazie 
opadania pierwszych płatków, 
przeciwko zgniliźnie twardzi-
kowej i czerni krzyżowych.

Kukurydza
Siew kukurydzy wykonano 

4 maja 2019 w bardzo sprzy-
jających warunkach. Dzięki 
wilgotnej i ciepłej pogodzie 
uzyskano bardzo szybkie 
i równomierne wschody, któ-
re pozwoliły na wykonanie 
precyzyjnych zabiegów her-
bicydowych. W programach 
zwalczania chwastów obok 
standardowo realizowanych 
wariantów herbicydowych tj.: 
przedwschodowego (Adengo), 
powschodowego (Maister 

Power) i wariantu sekwen-
cyjnego przed i po-wscho-
dowego (Adengo + Maister 
Power) wprowadzono zabie-
gi przedwschodowe z udzia-
łem herbicydu Roundup Flex 
480. Kolejny - następujący po 
Roundup zabieg – Adengo– 
wykonany został nalistnie 
w fazie 2 liści kukurydzy z uży-
ciem najniższej zarejestrowanej 
dawki 0,33 l/ha.

Rośliny Strączkowe
Jedną z nowości produkto-

wych Bayer w sezonie 2019 jest 
herbicyd Bandur 600 SC 
(aklonifen 600 g/l). Jest to 
produkt do przedwschodo-
wego stosowania w uprawie 
ziemniaka, grochu na suche 
nasiona, słonecznika w daw-
ce 2,5-3 l/ha, a także w in-
nych uprawach m.in. warzyw. 
Preparat naniesiony na glebę 
tworzy powłokę ochronną, 
najlepiej działa na chwasty 
w fazie liścieni i pierwszych 

liści właściwych. Pierwszymi 
objawami działania Bandura 
jest żółkniecie, bielenie liści 
chwastów prowadzące do ich 
zasychania.

W Chechle, w uprawie gro-
chu na suche nasiona, Bandur 
zastosowano 10 dni po siewie 
w jednorazowej dawce 3 l/ha 
i doskonale poradził sobie 
z zachwaszczeniem.

Buraki
Zaprezentowano również 

stosowanie systemu Conviso 
Smart w burakach cukrowych. 
System już w tym roku poja-
wił się w wymiarze komercyj-
nym na polach plantatorów. 
W kombinacjach z Conviso 
(dawkowanie 2 x 0,5 l/ha; 1 x 
1 l/ha) dało się już zauważyć 
dobre zwalczanie samosiewów 
rzepaku i co bardzo ważne 
buraków.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Konferencja Polowa BAYER dla dziennikarzy mediów rolnych.

Zarząd BAYER Polska na Konferencji Polowej
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Produkcja i zagospodarowanie zbóż w Polsce

W dniu 10 czerwca 2019r., 
w Instytucie Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin w Państwo-
wym Instytucie Badawczym 
w Radzikowie, odbyła się te-
matyczna konferencja obejmu-
jąca szeroki zakres problemów 
związanych z produkcją i za-
gospodarowaniem zbóż w Pol-
sce, w kontekście uwarunkowań 
międzynarodowych. Współor-
ganizatorami konferencji byli: 
Polski Związek Producentów 
Roślin Zbożowych, IHAR-PIB, 
oraz Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie. Było to już 
IV Spotkanie w ramach trans-
feru wiedzy rolniczej „Nauka 
Doradztwu Rolniczemu i Prak-
tyce Rolniczej”.

Uczestnikami spotkania byli 
producenci rolni, przedstawicie-
le Ośrodków Doradztwa Rolni-
czego z całego kraju, rolniczych 
instytutów naukowych i innych 
instytucji z otoczenia rolnictwa, 
łącznie około 150 osób.

Honorowy patronat objął Jan 
Krzysztof Ardanowski, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który 
zaszczycił konferencję swoją obec-
nością. Minister, w obszernym wy-
stąpieniu odniósł się do aktualnej 
sytuacji w rolnictwie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem problematyki 
produkcji rolnej i jej opłacalności, 
w aspekcie globalizacji.

Zwrócił uwagę na rosnącą 
produkcję rolną w Świecie, 
gdzie obecnie są zagospoda-
rowywane olbrzymie tereny, 
nawet te słabsze, dzięki postę-
powi technicznemu i technolo-
gicznemu, głównie pod uprawę 
zbóż. Ma to miejsce, między 
innymi, w Rosji i na Ukrainie.

Postęp w produkcji rolnej 
w Rosji jest tak duży, że trze-
ba zapomnieć, że nadal będzie 
to olbrzymi rynek zbytu. Mi-
nister zaznaczył, że na rynek 
zbóż w Polsce, ma wpływ bez-
cłowy import zbóż z Ukrainy, 
który, zamiast trafiać równo do 
krajów UE, w większości po-
zostaje w Polsce. Mają w tym 
udział również importerzy któ-
rzy, zamiast kupować zboże od 
polskich rolników, sprowadzają 
je z zagranicy.

Zdaniem ministra, globali-
zacja wpływa na to, że trudno 
mówić o opłacalności produk-
cji zbóż w małych gospodar-
stwach. Tylko duże, towarowe 
gospodarstwa są w stanie za-
pewnić dochód z produkcji 
zbóż, gdyż duże, wydajne, no-
woczesne maszyny są bardzo 
drogie. Zdaniem ministra, aby 
uzyskać dochody z produkcji 
zbóż, niezbędne jest zorganizo-
wanie się producentów.

Państwo nie ma wpływu 
na rynek zbóż, ale podejmuje 
działania, które będą służyły 
lepszej organizacji sprzedaży 
zbóż i rzepaku. Podjęto decy-
zję, aby utworzyć państwowe 
nabrzeże do obrotu zbożem, 
którego realizacja rozpocznie 
się jeszcze w tym roku. Minister 
zwrócił się do uczestników kon-
ferencji o wypracowanie wnio-
sków propozycji dotyczących 
gospodarki zbożowej, w tym 
lepszego dostosowania odmian 
do zmieniających się warunków 
klimatycznych i podniesienia 
jakości polskiego zboża. Pod-
kreślił też konieczność zwięk-
szenia efektywności badań 
naukowych i ich lepszego po-
wiązania z praktyką rolniczą.

Minister Ardanowski wręczył 
honorowe odznaki „Zasłużo-
ny dla Rolnictwa”, przyznane 
wyróżniającym się rolnikom na 
wniosek Polskiego Związku Pro-
ducentów Roślin Zbożowych.

Prezes PZPRZ Stanisław 
Kacperczyk, w towarzystwie 
Ministra Ardanowskiego i wice-
prezes BIN Pauliny Kaszubskiej, 
wręczył Medal im. Stanisława 
Kaszubskiego „ Zasłużony Dla 
Gospodarki Zbożowej”. Medal 
jest przyznawany za wybitne za-
sługi w kształtowaniu przemian 
i modernizacji polskiej wsi.

Medalem wyróżnieni zostali 
Prof. Jim Mazurkiewicz z Uni-
wersytetu w Teksasie i Alfred 
Kieloch, przedsiębiorca rolny 
z woj. dolnośląskiego.

Po raz pierwszy wręczono 
również okolicznościowy me-
dal Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie „Zasłużony 
dla Doradztwa”. Otrzymali go 

wytypowani doradcy (6 osób), 
którzy odgrywają ważną rolę 
we wdrażaniu postępu, promo-
waniu nowych odmian zbóż, 
zakładaniu poletek demonstra-
cyjnych w gospodarstwach, 
organizowaniu szkoleń, kon-
ferencji i pokazów dla rolników.

W części wykładowej kon-
ferencji głos zabrał Marian 
Borek, zastępca dyrektora 
Departamentu Rynków Rol-
nych MRiRW. Wskazał on na 
potencjał produkcyjny zbóż 
w naszym kraju, oraz przed-
stawił działania resortu mają-
ce na celu wsparcie produkcji 
i promocji zbóż. Podkreślił, że 
polskie zboże jest bardzo dobrej 
jakości, a gospodarstwa szybko 
dostosowują się do wymogów 
rynkowych.

Dr inż. Tadeusz Oleksiak 
kierownik Pracowni Ekono-
miki Nasiennictwa i Hodowli 
Roślin IHAR-PIB w referacie 
„Ocena rynku zbóż w Polsce 
w kontekście opłacalności pro-
dukcji rolnej w Polsce” omó-
wił czynniki wpływające na 
zwiększenie produkcji zbóż i ich 
opłacalności. Wśród głównych 
czynników wymienił min. zbyt 
niskie wykorzystanie kwalifi-
kowanego materiału siewne-
go przez polskich rolników. 
Wskazał na możliwości wzro-
stu plonów m.in. poprzez po-
stęp biologiczny, czy też lepsze 
wykorzystanie rekomendacji 
odmian.

Dr. Jackie C. Rudd z Kate-
dry Agronomii, Uniwersytetu 
w Kansas, który jest specjali-
stą w zakresie hodowli pszeni-
cy, w wystąpieniu . „Polityka 
w zakresie rozwoju rynku zbóż 
w USA” przedstawił m.in. bada-
nia nad nowymi odmianami, 
i wdrażania wyników badań 
do praktyki. Zwrócił uwagę. 
na zróżnicowanie warunków 
klimatycznych panujących 

w stanie Teksas i konieczność 
poszukiwania odmian dosto-
sowanych do tych warunków.

Jean Francois Isambert – 
z Francji, prezes grupy ds. zbóż 
w COPA – COGECA, prywat-
nie gospodarujący na farmie 
o powierzchni 280 hektarów, 
jest producentem pszenicy, jęcz-
mienia oraz rzepaku. W wy-
stąpieniu: ”Organizacja rynku 
zbóż, tendencje na przyszłość 
i polityka zagospodarowania 
nadwyżek we Francji” zwrócił 
uwagę na problem przyszłości 
rolnictwa w kontekście rosnącej 
liczby ludności na świecie. Jego 
zdaniem główne wyzwania dla 
UE są związane z rolnictwem 
i żywnością, z energią, klima-
tem, środowiskiem oraz coraz 
ostrzejszej międzynarodowej 
konkurencji. Stwierdził, min., 
że w tym kontekście bardziej 
niż kiedykolwiek potrzebujemy 
silnej WPR, z ambitnym budże-
tem, aby zaspokoić potrzeby 
wszystkich naszych rynków 
(żywność dla ludzi, pasza dla 
zwierząt, surowce odnawialne). 
Zdaniem referenta, „w obliczu 
wielu przyszłych wyzwań mu-
simy zagwarantować dostęp do 
innowacji w zakresie doboru 
odmian, cyfryzacji, robotyki 
i ochrony roślin, ponieważ są 
to niezbędne dźwignie naszej 
konkurencyjnej i przyjaznej 
dla środowiska produkcji rol-
nej w Europie. Ponadto musimy 
również zastanowić się, w jaki 
sposób najlepiej zarządzać ryzy-
kiem związanym z wahaniami 
cen i stratami produkcyjnymi 
związanymi z klimatem”.

Wiesław Gryn - Prezes Za-
mojskiego Towarzystwa Rol-
niczego zwrócił uwagę na 
problemy rynku zbożowe-
go w strefie przygranicznej. 
Jego zdaniem, te problemy 
z dnia na dzień się nasilają. 
Polscy producenci przestają 

być konkurencyjni. Maszyny, 
nawozy i praca stają się coraz 
droższe, a zboże od kilkunastu 
lat kosztuje tyle samo i masowo 
napływa z zagranicy.

Wiesław Łopaciuk z Insty-
tutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej 
w wystąpieniu „Przedżniwna 
ocena wielkości zbiorów zbóż 
oraz możliwości ich zagospo-
darowania w sezonie 2019-
2020” przedstawił prognozy 
cenowe na najbliższy sezon. 
Według eksperta będą one 
kształtować się następująco: 
pszenica średnio: wrzesień 
2019r. 680-730 zł/t, marzec 
2020r. 710-760 zł/t, pszenica 
konsumpcyjna: wrzesień 2019r. 
700-750 zł/t, marzec 2010 r. 
730-780 zł/t, żyto: wrzesień 
2019r. 600-650 zł/t, marzec 
-2020 r. 630-680 zł/t.

Biorąc pod uwagę obecny 
przebieg warunków pogodo-
wych, olbrzymią suszę na tere-
nie większości województw, te 
prognozy mogą ulec weryfikacji 
(R. Warzecha).

Jacek Kowal, przedstawiciel 
firmy paszowej, Agrocentrum, 
przedstawił oczekiwania produ-
centów pasz dotyczące jakości 
zbóż. Są to min. odpowiednia 
wilgotność, wysoka zawartość 
składników pokarmowych 
w tym białka i tłuszczu, brak 
zanieczyszczeń. Większe partie 
surowca zapewniają stabilnie 
i wyrównane parametry ja-
kościowe pasz. Dobrej jakości 
zboża pozwalają, na opty-
malne zbilansowanie dawek 
pokarmowych dla zwierząt 
hodowlanych.

Końcowym akcentem konfe-
rencji była wizyta uczestników 
i na poletkach doświadczalnych 
IHAR-PIB.

Prof. Jerzy Czembor przed-
stawił badania genetyczne 
nad pszenicą. Dr hab. Tomasz 

Góral pokazał poletka z psze-
nicą i pszenżytem, na których 
bada się odporność na fuzariozę 
kłosów. Dr inż. Roman Warze-
cha przedstawił prace badawcze 
prowadzone z kukurydzą. Dr 
inż. Bogdan Łapiński zapre-
zentował prace hodowlane nad 
owsem ozimym. Prof. Edward 
Arseniuk zaprezentował uczest-
nikom poletka z pszenżytem 
i pszenicą i omówił badania 
fitopatologiczne, dotyczące 
odporności na septoriozy. Dr 
inż. Lech Boros przedstawił po-
letka doświadczalne z soją oraz 
grochem. Prof. Grzegorz Żurek 
wraz z dr hab. Danutą Marty-
niak zaprezentowali kolekcję 
roślin energetycznych, a dr inż. 
Kamil Prokopiuk prace badaw-
cze nad trawami gazonowymi.

Ocena sytuacji rynku zbożowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych 
(międzynarodowych).

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli i Akli-

matyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików

Jan Krzysztof Ardanowski, 
Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

Przemysław Bochat – członek Zarządu PZPRZ, Stanisław 
Kacperczyk – Prezes PZPRZ, Prof. Jim Mazurkiewicz

dr Jackie C. Rudd, Prof. dr hab. Bożena Łozowicka – IOR=PIB
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Jubileusz PROCAM 
w Serocku

W trakcie dwudniowego 
wydarzenia, oprócz wspo-
mnieniowej konferencji, nie 
zabrakło wspólnych aktywno-
ści sportowych połączonych 
z akcją charytatywną. Wyda-
rzeniu przyświecał szczytny 
cel, którym było zebranie przez 
ponad 300 pracowników jak 
największej ilości punktów 
za uczestnictwo w sportowej 

rywalizacji. Po zakończe-
niu zmagań punkty zostały 
przeliczone na złotówki dając 
łącznie kwotę 64 750 zł jaką 
PROCAM przeznaczy na pro-
gram stypendialny na wsparcie 
dzieci z terenów wiejskich.

Wiele  emoc ji  pod-
czas spotkania wywo-
łało wspólne oglądanie 
zdjęć od czasu rozpoczęcia 

działalności w 2004 roku z pu-
łapu 3 oddziałów na północy 
kraju, aż do obecności na te-
renie całej Polski poprzez sieć 
130 agronomów, 25 oddzia-
łów terenowych i 10 sklepów 
ogrodniczych. Zgromadzona 
dokumentacja fotograficzna 
uzmysłowiła zespołowi PRO-
CAM jak przez ten czas roz-
wijała się i ulegała zmianom 
podstawowa oferta dla rolnika, 
taka jak: środki ochrony roślin, 
nawozy i doradztwo.

Jak poinformował Michał 
Ciszak – Prezes Zarządu PRO-
CAM – zasady uczestnictwa 
w programie stypendialnym 
dla dzieci z terenów wiej-
skich zostaną zaprezentowane 
w sierpniu, u progu nowego 
roku szkolnego 2019/2020.

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malonowska-Kłos

Pracownicy PROCAM uczcili 15. rocznicę powstania 
firmy pod hasłem „Od 15 lat wdrażamy najlepsze 
rozwiązania dla rolnictwa”.

Wielkie emocje w finale 
PROCAM Cup!

Do nadmorskiego Kołobrze-
gu przyjechało sześć drużyn, 
które wygrały turnieje regio-
nalne będące przepustkami 
do wielkiego finału. Dla wielu 
uczestników rywalizacji był 
to pierwszy raz nad polskim 
morzem, z czego młodzi piłka-
rze nie ukrywali zadowolenia.

– Gratuluję wszystkim 
uczestnikom naszego turnie-
ju, bowiem każdy, bez względu 
na wynik końcowy, jest jego 
zwycięzcą. Cieszę się, że w tym 
roku udział w rywalizacji wzię-
ło blisko 1000 piłkarzy z całej 
Polski – powiedział Michał Ci-
szak, prezes zarządu PROCAM 
Polska.

– Emocje jakie towarzy-
szyły tegorocznym meczom 
finałowym są nie do opisania 

– stwierdził Artur Juszczyń-
ski, dyrektor sprzedaży firmy 
BASF Polska. – Nasz turniej 
to prawdziwe pole do sukcesu 
dla młodych ludzi, jak rów-
nież dowód na to, że dzieci 
z małych miejscowości i wsi 
posiadają ogromny potencjał, 
który przy pomocy dorosłych 
należy rozwijać i pielęgnować 
– dodał dyrektor Juszczyński.

Póki co jednak młodym 
piłkarzom z Sycewic, którzy 
okazali się najlepsi w fina-
łowej rywalizacji, przyjdzie 
obejrzeć mecz Reprezentacji 
Polski z perspektywy trybun. 
Nagrodą główną w turnieju 
był bowiem bilet wstępu na 
mecz Polska – Austria, któ-
ry odbędzie się we wrześniu 
tego roku na PGE Stadionie 
Narodowym. Najlepszym za-
wodnikiem zwycięskiej dru-
żyny wybrany został Oskar 
Rymuszko.

Na kolejnych miejscach 
plasowali się kolejno: SP Po-
gorzela, Michałki Dobre Mia-
sto, Talent Trzebnica, Sokół 

Pyrzyce i Olimp Mircze. 
Wyróżnienia indywidualne 
otrzymali natomiast: Bartek 
Kubiak (SP Pogorzela), Michał 
Świdowski (Michałki Dobre 
Miasto), Franek Sot (Talent 
Trzebnica), Jakub Olszewski 
(Sokół Pyrzyce) i Patryk Sie-
nicki (Olimp Mircze).

Tym samym III edycja tur-
nieju piłki nożnej dla dzieci 
z małych miejscowości i wsi 
PROCAM CUP 2019 przecho-
dzi do historii. Bez względu na 
wyniki meczów finałowych 
zwycięzcami rywalizacji są 
jej wszyscy uczestnicy. Zwy-
ciężyła bowiem piłkarska ry-
walizacja w duchu zasad fair 
play, jak również dzięki tur-
niejowi zaszczepiono w dzie-
ciach jeszcze większą miłość 
i motywacje do uprawiania 
sportu, z piłką nożną na czele. 
Niech spełnią się ich marzenia 
o wielkich piłkarskich karie-
rach! Do zobaczenia za rok.

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Najlepszą drużyną trzeciej edycji rywalizacji została 
Sparta Sycewice.

Rolnik Roku Regionu Morza 
Bałtyckiego

Zwycięzcami etapu krajowe-
go konkursu Fundacji WWF 
Polska na Rolnika Roku re-
gionu Morza Bałtyckiego są 
państwo Marta i Tadeusz Że-
rańscy z województwa mazo-
wieckiego, którzy prowadzą 
ekologiczne gospodarstwo 
w sposób przyjazny środowi-
sku morskiemu, czyli w sposób 
ograniczający odpływ azotu 
i fosforu do wód.

Państwo Żerańscy otrzy-
mują nagrodę w wysokości 
1 000 euro oraz będą repre-
zentować Polskę w między-
narodowej edycji konkursu, 
którego finał odbędzie się 
25-26 września br. w War-
szawie podczas konferen-
cji The Greener Agriculture 
for Sustainable Sea, GRASS 
2019, gdzie rolnicy zawalczą 
aż o 10000 euro.

Jury konkursu, złożone 
z przedstawicieli Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Cen-
trum Doradztwa Rolniczego 
w Radomiu, Ministerstwa 
Środowiska, Ministerstwa Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej oraz przedsta-
wicieli Fundacji WWF Pol-
ska, brało przede wszystkim 
pod uwagę prośrodowiskowe 

podejście państwa Żerańskich 
w prowadzeniu gospodarstwa, 
które przyczynia się do ochro-
ny wód przed zanieczyszcze-
niem substancjami biogennymi 
(związkami azotu i fosforu).

Rodzina Żerańskich wdra-
ża przyjazne dla środowiska 
praktyki, wśród których należy 
wymienić stworzenie miejsc 
do przechowywania nawo-
zów naturalnych, nawoże-
nie precyzyjne, stosowanie 
płodozmianu, płytkiej orki, 
poplonów ścierniskowych, 
wypas bydła na pastwisku 
od marca do listopada, pro-
wadzenie ewidencji zabiegów 
agrotechnicznych związanych 
z nawożeniem azotem, obsie-
wanie gruntów zbożami ozi-
mymi, które pokrywają glebę 
w okresie jesienno-zimowym. 
Ponadto na terenie gospodar-
stwa znajdują się liczne mie-
dze i kamionki śródpolne, 
zakrzaczenia i zadrzewienia, 
zbiorniki wodne oraz trwałe 
użytki zielone, które nigdy nie 
były osuszane i przesiewane. 
Wszystkie grunty zwycięskiej 
pary rolników położone są na 
obszarze NATURA 2000, dla-
tego sposób gospodarowania 
ma ogromny wpływ nie tylko 
na jakość wód, ale również na 
zachowanie określonych ty-
pów siedlisk przyrodniczych 
oraz ochronę cennych i zagro-
żonych w skali całej Europy 
gatunków ptaków na tym te-
renie. Rolnicy praktycznie nie 
ingerują w środowisko, a eks-
tensywna uprawa roślin oraz 
hodowla zwierząt, nastawione 
są na jakość, a nie ilość.

II miejsce oraz nagroda 
w wysokości 500 euro zosta-
ły przyznane Monice Klarzak 

i Łukaszowi Stefaniakowi, któ-
rzy prowadzą gospodarstwo 
w sposób konwencjonalny 
w województwie łódzkim.

III miejsce oraz nagro-
dę w wysokości 300 euro 
otrzymał Piotr Bruliński, 
prowadzący gospodarstwo 
konwencjonalne w wojewódz-
twie podlaskim.

Celem konkursu na Rolnika 
Roku regionu Morza Bałtyc-
kiego, organizowanego pod 
patronatem Centrum Doradz-
twa Rolniczego w Brwinowie 
i Koalicji Żywa Ziemia, jest 
promowanie praktyk ograni-
czających odpływ substancji 
biogennych z gospodarstwa do 
wód – praktyk, które przyczy-
niają się do zmniejszenia eutro-
fizacji, ograniczenia zakwitów 
sinic i zamykania z tego powo-
du kąpielisk, oraz powstawania 
w Bałtyku obszarów przyden-
nych z małą ilością tlenu lub 
tego tlenu pozbawionych, tzw. 
martwych stref.

Zachęcamy wszystkich 
właścicieli gospodarstw rol-
nych znajdujących się w zle-
wisku Morza Bałtyckiego do 
wdrożenia, wzorem naszych 
laureatów, rozwiązań, które 
ograniczają emisję związków 
azotu i fosforu, biorą pod uwa-
gę zmianę klimatu, poprawiają 
jakość wód i przyczyniają się 
do ochrony gleby oraz różno-
rodności biologicznej.

Więcej informacji o konkur-
sie i praktykach przyjaznych 
Bałtykowi znajdą Państwo 
na: https://www.wwf.pl/rol-
nikroku oraz https://zdrowy-
baltyk.pl/.

Źródło: Fundacja WWF Polska
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Znamy wyniki konkursu W WF.

Corteva Agriscience odłącza 
się od DowDuPont

Firma jest obecna w ponad 
140 krajach.

Nowa firma jest global-
nym liderem na dwóch dużych 
i atrakcyjnych rynkach – nasion 
i środków ochrony roślin – a jej 
fundamenty podbudowuje ciągły 
rozwój rozwiązań digitalowych 
dla rolnictwa.

„Dzisiejsza data wyznacza 
początek nowego rodzaju firmy 
rolniczej, znajdującej się w unika-
towym położeniu, które pozwala 

konkurować i wygrywać poprzez 
dostarczanie rolnikom pełnych 
rozwiązań niezbędnych do trwa-
łego i długoterminowego rozwoju 
oraz zwiększenia zysków” mówi 
Jim Collins, Chief Executive Of-
ficer Corteva Agriscience. „[…]”.

Nazwa nowej firmy – Corteva 
Agriscience (kohr-’teh-vah) jest 
połączeniem słów oznaczających 
„serce” i „naturę”. Nazwa ta po-
twierdza historię firmy, a jedno-
cześnie wybiega w przyszłość 

w kierunku planów związanych ze 
wzrostem produktywności rolni-
ków oraz dobra ich konsumentów.

Więcej informacji o Corteva 
Agriscience można znaleźć na no-
wej stronie poświęconej relacjom 
z inwestorami: www.corteva.com/
investors.

Źródło: GRUPA ITBC 
COMMUNICATION, 

Aleksandra Bartos
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Kärcher 
Diamentem 
Forbesa 2019

Po raz drugi już firmę wy-
różniono w tym roku w naj-
bardziej prestiżowej kategorii 
firm dużych, o przychodach 
przewyższających 250 mln zło-
tych. W tym roku krakowska 
firma zajęła wysokie 11 miejsce 
w województwie małopolskim 
oraz 156 w kraju. Firma Kär-
cher obchodziła w zeszłym 
roku jubileusz 25  - lecia obec-
ności na polskim rynku. Ten 
fakt firma uświetniła organizu-
jąc prospołeczną akcję czysz-
czenia ulic w trzech polskich 
miastach: Warszawie, Koło-
brzegu i Krakowie. Akcja no-
siła nazwę „Czysta przestrzeń 
– wspólna sprawa”. Kładła 
nacisk na edukację i promo-
wanie postaw ekologicznych 

i prozdrowotnych oraz na takie 
zagrożenia jak zapylenie, smog 
czy wtórna emisja.

W rankingu znajdują się 
firmy, które w trzech ostat-
nich latach najbardziej dy-
namicznie zwiększały swoją 
wartość. W rankingu są brane 
pod uwagę tylko te firmy, któ-
re w terminie złożyły do KRS 
sprawozdanie finansowe za rok 
obrachunkowy lub opubliko-
wały je w Monitorze Polskim. 
Dane finansowe brane pod 
uwagę w tworzeniu listy lau-
reatów tytułu Diamentu For-
besa 2019 dotyczą roku 2017.

Źródło: Kärcher, Natalia Bała
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

W prestiżowym, organizowanym 
przez redakcję miesięcznika 
Forbes, konkursie Kärcher został 
wyróżniony tytułem Diamentu 
“Forbesa” 2019.

SaMASZ mistrzem 
w branży Agro

W ciągu dwóch dni 
14-15 czerwca 2019 firmy 
z branży rolniczej rywalizo-
wały o puchar Kramp Agro 
Cup 2019 w piłce nożnej.

Areną zmagań były świetnie 
przygotowane boiska Pogoni 
Siedlce. SaMASZ zakończył 
Turniej zaszczytnym drugim 

miejscem oraz zdobył mistrzo-
stwo wśród firm z branży 
AGRO. W finałowym meczu 
spotkał się z drużyną Stadler.

Kramp Agro Cup 2019 to 
jedyny taki Turniej, w którym 
wzięło udział aż 20 drużyn 
z całej Polski.

Wicemistrzostwo drużyny 
SaMASZ to nie koniec sukce-
sów. Wręczono także nagrody 
indywidualne.

Najlepszym Zawodnikiem 
Turnieju został Karol Wdzię-
koński - (Dyrektor Sprzedaży 
i Marketingu SaMASZ).

Źródło: SaMASZ
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nakarmić głodną planetę
Odbywająca się co dwa lata 

z inicjatywy Bayer konferen-
cja Youth Ag Summit groma-
dzi stu młodych działaczy na 
rzecz bezpieczeństwa żywno-
ściowego w celu opracowania 
konkretnych projektów, któ-
re pomogą nakarmić głodną 
planetę.

Wybrano stu uczestników 
czwartej edycji konferencji 
Youth Ag Summit.W 2019 r. 
szczyt odbędzie się w bra-
zylijskiej Brasílii w dniach 
4–6 listopada, we współpra-
cy z Nuffield Brazil.

Konferencja Youth Ag Su-
mmit, będąca częścią pro-
gramu edukacji rolniczej 
Bayer, gromadzi młodych, 
pomysłowych ludzi w wieku 

18–25 lat, aby stawić czoło wy-
zwaniom związanym z wyży-
wieniem rosnącej populacji do 
2050 r. W tegorocznym proce-
sie składania wniosków każ-
dy z przyszłych uczestników 
przedstawił pomysł rozwią-
zania problemu braku bez-
pieczeństwa żywnościowego 
w kontekście celów ONZ do-
tyczących zrównoważonego 
rozwoju (SDG). Ogółem Bayer 
otrzymał ponad 2800 wnio-
sków z ponad 140 krajów.

W skład tegorocznej edycji 
wchodzi stu delegatów, m.in. 
przedsiębiorcy, rolnicy, studen-
ci, naukowcy i ekonomiści. Ich 
pomysły koncentrowały się 
wokół rozwiązania problemów 
w tak różnych dziedzinach jak 

równość płci, zrównoważo-
ne rolnictwo, edukacja mło-
dzieży, marnowanie żywności 
i zmiany klimatyczne. Choć 
pochodzą z różnych środowisk 
i mają różne zainteresowania, 
wszystkich uczestników łączy 
zaangażowanie w dążenie do 
osiągnięcia postępu w kie-
runku świata pozbawione-
go głodu.

Polska będzie reprezentowa-
na przez Mateusza Ciasnochę 
- „Zgłosiłem się do Youth Ag 
Summit, ponieważ jest to dla 
mnie jedna z najważniejszych 
społeczności młodych innowa-
torów w rolnictwie. W prze-
szłości miałem przyjemność 
współpracować z wieloma 
uczestnikami Szczytu, więc 

decyzja o aplikacji do tegorocz-
nej edycji była oczywistością. 
Niezwykle cieszę się, iż tym 
razem udało mi się dostać do 
programu. Oczywiście nie 
mogę doczekać się spotkania 
99ciu innych uczestników oraz 
ekspertów. Szczególnie liczę 
na rozwój mojej relacji z Za-
rządem Nuffield Internatio-
nal - najbardziej prestiżowego 
stypendium rolniczego świa-
ta, które mam nadzieję kiedyś 
ukończyć, a potem rozwinąć 
je w Polsce.”

Więcej na: www.youthagsu-
mmit.com; i pod adresem @
YouthAgSummit lub www.fa-
cebook.com/YouthAgSummit

Źródło: Bayer
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Polak w programie na rzecz likwidacji głodu na świecie.

W podróży z roślinami
Jak co roku Państwowa 

Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa przypomina 
nam, co wolno, a czego nie, 
kiedy wybieramy się w podróż 
z roślinami.

Kierunki wakacyjnych wy-
jazdów Polaków możemy za-
sadniczo podzielić na dwa: na 
terenie Unii Europejskiej i poza 
jej obszarem. Poza granicami 
naszego pięknego kraju obo-
wiązują nas miejscowe przepisy 
celne, sanitarne i fitosanitarne.

Zasady przywozu z państw 
należących do UE

Co prawda w ramach Unii 
Europejskiej stosowana jest za-
sada swobodnego przepływu 
towarów, niemniej nie oznacza 
to, że nie obowiązują żadne 
zasady.

Jeśli nie musimy, nie przy-
woźmy roślin jako wakacyj-
nych pamiątek. Jeśli jednak 
już się na to zdecydujemy, to 
pamiętajmy, że wiele roślin, 
które chcielibyśmy przywieźć 
z państw członkowskich Unii 
Europejskiej do Polski, powin-
no być zaopatrzonych w spe-
cjalne etykiety, tzw. paszporty 
roślin. Potwierdzają one, że 
materiał roślinny był kontrolo-
wany i jest zdrowy, czyli wolny 
od szkodników i chorób. Mu-
simy też wiedzieć, że na tere-
nie UE funkcjonują tzw. strefy 
wyznaczone, gdzie stwierdzo-
no występowanie szczególnie 
groźnych szkodników czy też 
czynników wywołujących cho-
roby roślin. Z nich w ogóle 

nie wolno wywozić roślin 
lub możliwe jest to jedynie 
na określonych warunkach. 
Takie strefy funkcjonują w wie-
lu popularnych turystycznie 
rejonach, jak Włochy, Francja 
(Lazurowe Wybrzeże i Korsy-
ka), Hiszpania (Baleary) czy 
Portugalia.

Pamiętajmy, że w wielu 
przypadkach te same, nawet 
egzotyczne, rośliny możemy 
już kupić w Polsce. Gdy jednak 
nie możemy się oprzeć i „ko-
niecznie musimy” przywieźć 
roślinę z zagranicznych wa-
kacji, powinniśmy dokonać 
zakupu w centrum ogrodni-
czym i bezwzględnie upewnić 
się u sprzedawcy, czy roślina 
może być przewieziona do 
Polski i czy powinna być za-
opatrzona w paszport roślin, 
a jeżeli tak, to czy taki paszport 
posiada.

W przypadku pytań lub 
wątpliwości warto skontak-
tować z jednostką Państwo-
wej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, która prze-
prowadza kontrolę granicz-
ną i nadzoruje zdrowotność 
roślin w obrocie z zagranicą. 
Wykaz jednostek można zna-
leźć na stronie internetowej 
www.piorin.gov.pl.

Musimy również pamiętać, 
że te same reguły, jakie obo-
wiązują pomiędzy państwami 
członkowskimi, mają zastoso-
wanie też do przywozu roślin 
ze Szwajcarii, która członkiem 
Unii Europejskiej nie jest.

Zasady przywozu z państw 
nienależących do UE

Wracając z krajów egzotycz-
nych, na przykład z Azji, Afryki 
czy Ameryki Środkowej, mu-
simy pamiętać, że obowiązuje 
nas całkowity zakaz przywozu 
jakichkolwiek materiałów, któ-
re służą do sadzenia i wyho-
dowania roślin. W przepisach 
określono je jako „rośliny prze-
znaczone do sadzenia”. Do-
tyczy to przykładowo nasion, 
cebul, bulw, czy kłączy, a także 
sadzonek, drzewek, czy krze-
wów. Do tzw. „roślin przezna-
czonych do sadzenia” zalicza 
się także wszelkie rośliny do-
niczkowe, jak storczyki, kak-
tusy czy rośliny owadożerne, 
Zakaz przywozu takich roślin 
do Polski dotyczy zarówno ro-
ślin pochodzących z uprawy, 
czyli kupionych na przykład 
w centrum ogrodniczym, jak 
i pozyskanych w naturze.

Warto pamiętać, że obowią-
zuje całkowity zakaz przywo-
zu ziemniaków, ziemi (gleby) 
i podłoży uprawowych. Musi-
my natomiast zachować ostroż-
ność przy przywozie surowego 
drewna i kory, gdyż wiele ga-
tunków tego materiału podlega 
ograniczeniom, jak przykła-
dowo drewno i kora z drzew 
iglastych spoza Europy (np. 
z Kazachstanu Rosji, Turcji).

Do Polski można przywieźć:
• do 5 kg świeżych owoców 

lub warzyw,
• 50 sztuk ciętych ro-

ślin ozdobnych (np.: 

kwiaty i zieleń do dekora-
cji), 1 drzewko choinkowe 
(cięte),

• 5 sztuk części roślin igla-
stych (np.: szyszek).
Jeżeli jednak podróż od-

bywa się z międzylądowa-
niem w innym kraju Unii 
Europejskiej, zapoznajmy się 
z przepisami fitosanitarnymi 
danego kraju w odniesieniu 
do dopuszczalnych ilości ma-
teriałów roślinnych w baga-
żu podróżnym. Znajomość 
szczegółowych warunków 
przewozu obowiązujących 
przewoźnika, z którego usług 
mamy zamiar skorzystać, 
oszczędzi nam ewentualnych 
kłopotów i nieprzyjemności.

Ważne! Ani na terenie Unii 
Europejskiej, ani poza jej te-
renem nie wolno pozyskiwać 
roślin w środowisku natu-
ralnym. W przypadku roślin 
pochodzących ze środowiska 
naturalnego, poza aspektem 
sprowadzenia nowych szko-
dników czy też chorób roślin 
(zagrożenia fitosanitarne), istot-
ne są również przepisy CITES 
- Konwencji o międzynaro-
dowym handlu dzikimi zwie-
rzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem, zwa-
nej także konwencją waszyng-
tońską. Te przepisy, dostępne 
na stronie https://www.cites.
org/, regulują transgraniczny 
handel różnymi gatunkami 
roślin i zwierząt oraz wytwo-
rzonymi z nich produktami.

Źródło: Główny Inspektorat 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
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662 202 376 603 101 690

660 408 159

Przedstawiciele regionalni:

99-307 Strzelce,  ul. Główna 20
Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

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

www.hr-strzelce.pl

Doskonałe plony 

Najbardziej

oczekiwana

odmiana w Polsce!

W tym roku już w sprzedaży
w dobrych firmach nasiennych.

Odmiana wyróżniona w 2019 roku
Godłem Teraz Polska !

Jakość A/E

Rewelacyjna zimotrwałość 5,5 / 6

Odporna na porastanie

Odporna na choroby grzybowe

Sztywna słoma – nie wylega

Spotkanie na polu w Strzelcach

Kolekcję odmian oglądali go-
ście z kraju i zagranicy. Swoje 
programy ochrony roślin pre-
zentowała firma BASF.

- HR Strzelce jest najbardziej 
wydajną hodowlą zbóż w Polsce, 
bo od 2000 roku wyhodowa-
liśmy 152 odmiany. Co roku 
wprowadzamy ich kilkanaście. 
W samym tylko 2019 roku reje-
stracji jest już 13 – podkreśla Ma-
rek Luty, dyrektor marketingu. 
Postęp biologiczny i wyższe plo-
ny oznaczają konkretne korzyści 
dla rolników, a to przekłada się 
na udział rynkowy hodowli.

Wśród pszenic na szczegól-
ną uwagę zasługuje Wilejka, 
odmiana oścista o wybitnej 
zimotrwałości, oraz Euforia, 
pszenica jakościowa klasy A. 
Obie odmiany wykazały się 
największą dynamiką wzro-
stu powierzchni plantacji na-
siennych, bijąc historyczne 

rekordy. Euforia – dodatkowo 
– nagrodzona została godłem 
promocyjnym „Teraz Polska”. 
Nowościami wśród pszenic są 
Plejada, Sfera i Venecja.

Pszenżyto ma również swoje-
go debiutanta – jest to odmiana 
Toro, cechują ją niskie wymaga-
nia glebowe, dobra zdrowotność 
i zimotrwałość. Uznaniem cieszą 
się również sprawdzone od kil-
ku lat odmiany Octavio i Me-
loman. Ta druga, podkreślmy, 
zalecana jest przez COBORU do 
uprawy w całym kraju.

W odmianach owsa niekwe-
stionowanym od lat liderem jest 
Bingo, który ma wszystkie nie-
zbędne cechy, by zdeklasować 
konkurencję. Dlatego około 
60% owsa w Polsce to ta wła-
śnie odmiana.

Wśród rzepaków HR Strzelce 
zaprezentowała nowości, które 
są odmianami populacyjnymi. 

Są to Hevelius i Galileus. Obie 
cechuje silny wigor po siewie, 
dobra zimotrwałość, świetna 
regeneracja po zimie, silne 
rozgałęzienia i odporność na 
wyleganie. Nie zabrakło także 
mieszańców, które reprezento-
wane były, między innymi przez 
absolutną nowość Copernicus, 
bardzo zimotrwałą odmianę 
o grubych nasionach i wysokim 
zaolejeniu. Jest to odmiana dedy-
kowana na gleby mozaikowate.

HR Strzelce nie prowadzi ho-
dowli kukurydzy, ale z pomocą 
przyszła jej siostrzana spółka 
Grupy IHAR, HR Smolice. Na 
stoisku obecny był prof. Józef 
Adamczyk, jeden z czołowych 
znawców i hodowców tej rośliny.

Na poletkach pokazowych 
prócz odmian prezentowa-
no chemiczne środki ochro-
ny roślin. Pierwszą nowością 
był Kinto Plus, który zawiera 

3 substancje aktywne fluksa-
pyroksad (Xemium), tritiko-
nazol i fludioksonil. Chroni on 
wszystkie zboża ozime oraz jare: 
jęczmień i żyto, przed pleśnią 
śniegową, fuzaryjną zgorzelą sie-
wek, śniecią cuchnącą, głownią 
pylącą, pasiastością liści jęcz-
mienia i głownią źdźbłową 
żyta. Zaprawa ta ma dodatkowo 
pozytywny wpływ na rozwój 
systemu korzeniowego. Kinto 
Plus ma zastąpić znany preparat 
Kinto Duo.

Druga nowość to herbicyd 
zbożowy Pontos. Znajdziemy 
w nim dwie substancje aktywne: 
znany flufenacet oraz nowość 
pikolinafen. Środek ten zwalcza 
chwasty jedno- i dwuliścienne. 
Przeznaczony jest do stosowania 
jesienią, zwłaszcza jeśli mamy 
do czynienia z odpornością 
chwastów.

Podczas zorganizowanej 
konferencji prasowej Prezes 
Hodowli Roślin Strzelce Woj-
ciech Błaszczak podziękował 
Monice Glen z BASF za dopra-
cowaną obsługę poletek demon-
stracyjnych prowadzoną przez 
ekspertów firmy.

- Frekwencja na Dniu Pola, 
która przekroczyła tysiąc zareje-
strowanych gości (nie licząc tych, 
którzy nie wpisali się na listę), 
świadczy o tym, że jesteśmy do-
skonałym pasem transmisyjnym 
wiedzy od teoretyków i hodow-
ców do praktyków - podsumował 
na koniec Marek Luty.

Alicja Szczypta

R E K L A M A

Ponad 1000 osób wzięło udział w Dniu Pola HR Strzelce, który odbył się 
w połowie czerwca.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Zorganizowane po raz 
czwarty ćwiczenia manewrowe 
miały przede wszystkim na 
celu sprawdzenie kilku warian-
tów wspólnego działania służb 
ratowniczych oraz pracowni-
ków firmy Bayer.

Centralny Magazyn Dys-
trybucyjny Bayer CropScience 
w Błoniu istnieje od 2003 roku 
i jest jedynym centralnym ma-
gazynem dystrybucyjnym środ-
ków ochrony roślin firmy Bayer 
dla Polski, Litwy, Łotwy i Es-
tonii. Od 2009 roku magazyn 
posiada status zakładu o dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej w związku 
z dużą koncentracją środków 
ochrony roślin klasyfikowanych 
jako produkty niebezpieczne dla 
środowiska. Jednym z obowiąz-
ków nałożonych na wszystkie 
zakłady dużego ryzyka przez 
Prawo Ochrony Środowiska 
jest przeprowadzenie ćwiczeń 
z zakresu realizacji założeń we-
wnętrznego planu operacyjno-
-ratowniczego przynajmniej raz 
na 3 lata.

„Po raz kolejny f ir-
ma Bayer udowodniła, że 

bezpieczeństwo zarówno lu-
dzi jak również środowiska to 
bardzo ważny element dzia-
łalności firmy. Przeprowadzo-
ne manewry potwierdziły, iż 
sąsiedztwo obiektu o statusie 
„wysokiego ryzyka” jest bez-
pieczne dla lokalnej społeczno-
ści i środowiska.” – powiedział 
Komendant Powiatowy PSP 
Zbigniew Rafalski.

Dysponowanie zasobów 
ratowniczych odbywało się 
zgodnie z wcześniej zatwier-
dzonymi planami opera-
cyjnymi  oraz sporządzoną 

i zatwierdzoną dokumentacją 
ćwiczeń. Przybyłe zastępy do-
skonale poradziły sobie z nie-
zaplanowanym elementem 
ćwiczeń, jakim była kolizja 
dwóch samochodów cięża-
rowych, które zablokowały 
główny dojazd do magazynu 
Bayer. Działania podjęte oraz 
sprawna komunikacja pomię-
dzy KP PSP a kierownictwem 
Bayer doprowadziły do błyska-
wicznej akcji gaśniczej i braku 
większych strat.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer CS w Błoniu 
bezpieczny.
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Dni Pola CIECH 
Sarzyna

W Orłowie, koło Nowego 
Dworu Gdańskiego (woj. po-
morskie), odbyły się kolejne 
Dni Pola CIECH Sarzyna.

Największy polski produ-
cent środków ochrony roślin 
zaprezentował rolnikom, dys-
trybutorom oraz przedsta-
wicielom mediów z branży 
rolniczej skuteczne rozwią-
zania stosowane w głównych 
uprawach polowych w Polsce 
- pszenicy ozimej i jarej, jęcz-
mieniu jarym, kukurydzy oraz 
rzepaku ozimym. Uczestnicy 
wydarzenia mieli również oka-
zję przekonać się, że Grupa 
CIECH oferuje szersze niż 
tylko środki ochrony roślin 
portfolio produktów dla rol-
ników – m.in. ograniczający 
kurzenie się nieutwardzonych 
dróg i podwórek chlorek wap-
nia czy sodę oczyszczoną sto-
sowaną jako składnik pasz.

- Co roku zapraszamy klien-
tów do obejrzenia poletek po-
kazowych, dając im możliwość 
sprawdzenia w praktyce efek-
tów działań naszych produk-
tów. Nie boimy się weryfikacji 
ich jakości - mamy wyjątkowe 
doświadczenia badawczo roz-
wojowe i produkcyjne, poparte 
ponad 50-letnią tradycją […]. 
Co roku prezentujemy też no-
wości – tym razem także pro-
dukty innych spółek z naszej 
Grupy, na przykład chlorek 
wapnia, stosowany w tech-
nicznej obsłudze gospodarstw, 
czy dodatek do pasz SOBIC 
FEED - mówi Jacek Skwira, 
Dyrektor Marketingu Strate-
gicznego i Zarządzania Port-
felem Produktów w biznesie 
AGRO Grupy CIECH.

Uczestnicy tegorocznych 
Dni Pola mieli okazję zoba-
czyć, jak skuteczne są produk-
ty CIECH Sarzyna. Specjaliści 
i eksperci prezentowali na 
każdym z poletek działanie 
produktów Spółki w danej 
uprawie, odpowiadając jedno-
cześnie na pytania dotyczące 

poszczególnych upraw i pro-
duktów, a także przybliżając 
liczne korzyści ze stosowania 
kombinacji różnych środków 
ochrony.

Do ochrony upraw pszenicy 
(zarówno jarej jak i ozimej) 
oraz jęczmienia zastosowano 
przede wszystkim różne pro-
dukty z rodziny CHWASTOX, 
najpopularniejszej marki her-
bicydów zbożowych w Pol-
sce, która szybko i skutecznie 
zwalcza chwasty. Substancja 
aktywna MCPA stosowana 
w marce CHWASTOX nie po-
woduje ich uodparniania się 
na jej działanie, co potwierdza 
praktyka rolnicza oraz opinia 
świata nauki. Ciągle doskona-
lony skład produktów zapew-
nia ich wygodne stosowanie 
i możliwość łatwego łączenia 
z innymi środkami ochrony 
roślin. Na polach z pszenicą 
i jęczmieniem można było 
zobaczyć również działanie 
kombinacji CHWASTOX 
z AMBASADOR 75WG, środ-
kiem stosowanym nalistniei 
przeznaczonym do powscho-
dowego zwalczania chwastów 
dwuliściennych, czy produk-
tem zawierającym substancję 
Tribenuron metylu 75 WG, 
zwalczającym podstawowe 
chwasty dwuliścienne w upra-
wie zbóż. Regulacja wzrostu 
została przeprowadzona pre-
paratem WINDSAR 250 EC, 
który zawiera trineksapak 
etylu. Ochronę przeciwko 
chorobom grzybowym za-
pewniły fungicydy AZOK-
SAR 250 SC (azoksystrobina), 
ASKALON 125 SC (flutriafol) 
i TARCZA Łan Extra 250 EW 
(tebukonazol).

Na poletkach z kukurydzą 
zaprezentowana została no-
wość - TEZOSAR® 500 SC, 
jedyny herbicyd na rynku 
zawierający terbutylazynę 
w wersji solo. Środek ten 
doskonale zwalcza uciążli-
we chwasty dwuliścienne 

w uprawie kukurydzy. Dzię-
ki właściwościom substancji 
aktywnej chroni plantację 
przed ponownymi wschoda-
mi chwastów nawet do 8 ty-
godni. TEZOSAR® 500 SC 
dołączył do dobrze znanych 
i cieszących się uznaniem wie-
lu użytkowników produktów 
NIKOSAR® 060 OD i JUZAN 
100 SC. Dzięki temu klienci 
CIECH zyskali świetny kom-
ponent do mieszanin z innymi 
preparatami, który znacznie 
poszerza spektrum zwalcza-
nych chwastów.

Z kolei w ochronie rzepa-
ku zastosowane zostały łącz-
nie dwa produkty – SZABLA 
480 EC i produkt zawierają-
cy Metazachlor 500 SC. Na 
poszczególnych poletkach 
zaprezentowane zostały róż-
ne warianty dawek użytych 
produktów. Mieszaniny tych 
produktów, zastosowane jesie-
nią, do trzech dni po siewie, 
zapewniają ochronę rzepaku 
przed najważniejszymi chwa-
stami występującymi w tej 
uprawie.

Po części merytorycznej, 
uczestnicy Dni Pola mogli 
także wziąć udział w pik-
niku z licznymi atrakcjami, 
oraz zapisać się do programu 
Partnerskiego „Twoja Sarzyna” 
skierowanego do gospodarstw 
rolnych. Uczestnictwo w pro-
gramie pozwala rolnikom na 
osiąganie wielu korzyści: do-
stępu do informacji o rozwią-
zaniach i nowych produktach 
CIECH, możliwości wymiany 
doświadczeń z innymi uczest-
nikami, bezpośredniej obsługi 
przez przedstawicieli CIECH 
Sarzyna czy też uczestnictwa 
w spotkaniach i szkoleniach 
organizowanych przez CIECH 
Sarzyna. Nie bez znaczenia jest 
też wymiar finansowy bezpo-
średniej współpracy.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Pola Klasy S

Jedno z takich spotkań od-
było się w Rogóźnie-Zamek 
w woj. kujawsko-pomorskim, 
w gospodarstwie Pana Toma-
sza Michalczyka, z którym 
Syngenta współpracuje już 
od 2004 roku. Rolnicy mogli 
obejrzeć efekty zastosowania 
programów ochrony oraz od-
miany zbóż i rzepaku firmy Syn-
genta. Pokazano sprawdzone 
technologie, ale również kilka 
nowości, w tym m.in. nowy 
regulator wzrostu zbóż Moddus 
Flexi oraz fungicyd rzepaczany 
Amistar Gold.

Co nowego w ochronie zbóż
W ochronie fungicydowej 

zbóż flagowym produktem 
Syngenty pozostaje Elatus 
Era – mieszanka solatenolu 
i protiokonazolu. Preparat zare-
jestrowany jest we wszystkich 
zbożach.

Nowością w tym roku był 
Moddus Flexi, z uznanej rodzi-
ny regulatorów wzrostu zbóż. 
Dzięki nowej formulacji mi-
kroemulsji (ME) Moddus Flexi 
jest jeszcze bezpieczniejszy 
dla zbóż, nawet w niesprzyja-
jących warunkach pogodo-
wych. Jest również bardziej 
elastyczny w mieszaninach 
z innym środkami ochrony 
roślin i nawozami.

Zaprezentowano też nowy 
herbicyd zbożowy, Avoxa Pak 
– pak na 8,3 ha, na chwasty 
jedno- i dwuliścienne, zawie-
rający 4 substancje aktywne, 
w tym pinoksaden i piroksu-
lam – dwie substancje zwal-
czające miotłę zbożową (i inne 
chwasty jednoliścienne) o od-
miennych mechanizmach dzia-
łania. Dzięki takiej kombinacji 
otrzymujemy pełne rozwiąza-
nie na wszystkie najważniejsze 
chwasty i wyjątkową skutecz-
ność działania na miotłę oraz 
zapobiegamy powstawaniu jej 
odporności.

Firma zaprezentowała rów-
nież swoje flagowe odmia-
ny nasion upraw polowych 

– jęczmienia hybrydowego, 
pszenicy i rzepaku.

Odmiany mieszańcowe 
jęczmienia ozimego Hyvido™

SY Baracooda (nowość 
2019) – odmiana mieszań-
cowa jęczmienia ozimego 
Hyvido™ trzeciej generacji 
o podwyższonej plenności. 
Wśród odmian mieszańco-
wych Hyvido™ wyróżnia się 
dużą masą 1000 ziaren oraz 
wagą hektolitra ziarna. Ponadto 
wykazuje dużą odporność na 
choroby oraz dobrą zimotrwa-
łość i zdolności regeneracyjne 
po zimie – zapewniał na polach 
pokazowych Jerzy Grzesiek, 
odpowiedzialny w Syngenta za 
odmiany nasion zbóż, rzepaku 
i kukurydzy.

Odmiany pszenicy ozimej
Delawar (KR 2015) – odmia-

na o bardzo dobrym potencjale 
plonowania. Delawar w róż-
nych rejonach Polski znacznie 
przewyższały poziom plonowa-
nia wzorca. W doświadczeniach 
COBORU odmiana wyróżniła 
się doskonałą odpornością na 
choroby, włączając Fusarium. 
Charakteryzuje się dość niskimi 
roślinami, o dużej odporności 
na wyleganie. Ponadto jest od-
mianą o bardzo dobrych walo-
rach technologicznych ziarna 
takich jak liczba opadania czy 
sedymentacja. Rekomendowa-
na do uprawy w całym kraju 
na różnych stanowiskach, do-
brze toleruje opóźnione termi-
ny siewu.

Galerist (CCA 2016) - jed-
na z najplenniejszych odmian 
pszenicy ozimej z grupy E (eli-
tarna chlebowa), zarejestrowa-
na w Niemczech, jako najwyżej 
plonująca pszenica ozima gru-
py E z dobrą zimotrwałością 
(4,5 potwierdzone w warun-
kach krajowych) oraz po-
szukiwaną przez przemysł 
przetwórczy doskonałą jakością 
wypiekową połączoną z wysoką 
wydajnością mąki. Jest odmia-
ną niską, o dobrej odporności 

na wyleganie i zimotrwałości 
przy zrównoważonej odporno-
ści na choroby. Galersit nadaje 
się na wszystkie typy stanowisk.

Odmiany mieszańcowe rze-
paku ozimego

SY Iowa (KR 2018) – wy-
różnia się dużymi i wiernymi 
plonami nasion (115 % wzorca, 
COBORU 2016, 2017) o pod-
wyższonej zawartości tłusz-
czu (115 % wzorca). Odmiana 
odporna (gen Rlm7) na suchą 
zgniliznę kapustnych o bardzo 
wysokiej zimotrwałości (spraw-
dziła się podczas trudnej dla 
rzepaku zimy w roku 2016). 
Charakteryzuje się przeciętny-
mi wymaganiami glebowymi, 
wczesnym kwitnieniem i śred-
nim terminem dojrzewania, 
przy wysokiej odporności na 
pękanie łuszczyn i osypywa-
nie nasion.

SY Alibaba (KR 2018) – od-
miana mieszańcowa rzepaku 
ozimego odporna na patotypy 
kiły kapusty najczęściej wystę-
pujące w Polsce, zalecana do 
uprawy na polach zagrożonych 
wystąpieniem kiły kapusty. Plo-
ny nasion w doświadczeniach 
COBORU 2016 i 2017 w warun-
kach braku porażenia kiłą ka-
pusty na poziomie 97 % wzorca 
(odmiany bez odporności na 
kiłę kapusty). Zimotrwałość 
bardzo dobra. Jest jedną z naj-
częściej uprawianych odmian 
w warunkach porażenia gleby 
kiłą kapusty.

SY Florida (KR 2015) – od-
miana wczesna, wysoko lub 
bardzo wysoko plonująca 
(118 proc. wzorca, COBORU 
2014-2018), o podwyższonej 
zawartości tłuszczu w nasio-
nach (113 % wzorca) i wyso-
kiej zimotrwałości. Odporna 
(gen Rlm7) na suchą zgniliznę 
kapustnych. SY Florida spraw-
dza się w uprawie na terenie 
całego kraju.

Źródło: Syngenta
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Tradycyjnie w czerwcu firma Syngenta 
zaprasza na swoje poletka pokazowe.



7lipiec 2019 r. | Raport Rolny R E K L A M A



8 lipiec 2019 r. | Raport RolnyR A P O R T

udowodniony

WYSOKI PLON

R E K L A M A

Na chwasty jednoliścienne

Preparat przeznaczony do 
ochrony plantacji rzepaku ozi-
mego, kapusty głowiastej białej 
oraz buraka cukrowego przed 
samosiewami zbóż i chwa-
stami jednoliściennymi. Na 
działanie preparatu podatne są 
chwasty jednoroczne od fazy 
2 liści do początku krzewie-
nia oraz chwasty wieloletnie 
w fazie 4-10 liści. Substancją 

czynną tego graminicydu jest 
fluazyfop-P-butylowy (zwią-
zek z grupy estrów kwasów 
arylofenoksykarboksylowych), 
który wykazuje działanie 
układowe.

W rzepaku ozimym zwalcza 
samosiewy zbóż, perz właściwy 
i miotłę zbożową. Zalecane jest 
stosowanie preparatu jesienią, 
w fazie od 2 do 4 liści (BBC 

12-14), łącznie z adiuwantem 
Oleo 84 EC.

W ciągu 2-3 tygodni od 
zabiegu rozpoczyna się za-
mieranie chwastów. Na dy-
namikę działania preparatu 
mają wpływ warunki meteo-
rologiczne: ciepła pogoda i od-
powiednia wilgotność gleby 
przyspiesza, a chłodna aura 
opóźnia objawy działania 

środka (nie wpływając jednak 
na jego skuteczność). Wystą-
pienie opadów deszczu lub 
nawodnienie przez deszczo-
wanie nie ma znaczenia dla 
efektywności zabiegu, nato-
miast wystąpienie suszy może 
obniżać jego skuteczność na 
perz właściwy.

Źródło: RedM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rento 150 EC to nowy, selektywny herbicyd od INNVIGO.

Dni Pola DANKO

Na polach Zakładu Na-
sienno-Rolnego Sobiejuchy k/ 
Żnina odbyło się spotkanie 
polowe zorganizowane przez 
firmę DANKO Hodowla Ro-
ślin Sp. z o.o. oraz firmę Bay-
er, we współpracy z firmami 
PHOSAGRO, AGRO SIEĆ 
i NORDKALK.

DANKO zaprezentowało 
bardzo bogatą ofertę swoich 
odmian, 36 odmian zbóż ozi-
mych, 33 odmiany zbóż jarych, 
11 odmian roślin bobowatych 
oraz 8 odmian kukurydzy.

W gatunku: pszenica ozi-
ma swoją premierę miały naj-
nowsze rejestracje: jakościowa 
(E/A) REDUTA i paszowa (C) 
LAWINA, obie o dobrej zdro-
wotności i zimotrwałości oraz 
wysokiej plenności, kolejne no-
wości, to zachwycająca plonem 
i jakością ASORY (E/A) i CO-
MANDOR (E/A); na uwagę za-
sługują nowe lecz znane już 
z wysokich plonów, doskonałej 
jakości i wysokiej zdrowotno-
ści BOSPORUS (A/B) a także 
SIKORKA (B/C), pszenica do 
wszechstronnego wykorzysta-
nia; w kolekcji nie zabrakło 
również TYTANIKI, odmiany 
chlebowej A/B, z powodzeniem 

radzącej sobie na słabszych sta-
nowiskach oraz HONDII (E/A) 
– NR 1 w plenności przy opóź-
nionych siewach i w czołówce 
sprzedaży w Polsce w ostatnich 
latach oraz wypróbowane, 
dobrze znane rolnikom od-
miany, jak ARKADIA (E/A), 
NR 1 w Polsce w reproduk-
cji nasiennej w latach 2014-
2018 – najchętniej kupowana 
pszenica w Polsce, JANTAR-
KA, OSTROGA i MEWA.

Z pośród 16 zaprezento-
wanych odmian pszenżyta 
ozimego najwięcej uwagi 
poświęcono prezentacji naj-
nowszych odmian, zarejestro-
wanym w ostatnim roku, jest 
to krótkosłome, zimotrwałe 
(5,5) DOLINDO – o póź-
niejszym terminie kłoszenia, 
wysokiej zdrowotności, sztyw-
ności i zdolności krzewienia, 
BELCANTO o tradycyjnej 
długości, bardzo dobrej od-
porności na choroby i wysokiej 
zimotrwałości (5,5), a także 
najwyższej odporności na 
porastanie ziarna w kłosie, 
znajdziemy tu również PORTO 
(krótkosłome) (Złoty Medal 
MTP Polagra 2018), o bar-
dzo dobrych właściwościach 

adaptacyjnych do różnych 
warunków klimatyczno - 
glebowych wysoko plonują-
ce na terenie Polski i Niemiec; 
ORINOKO (krótkosłome), 
o rewelacyjnej zdrowotno-
ści, wyjątkowej zimotrwało-
ści i odporności na porastanie 
ziarna w kłosie oraz AVOKA-
DO o tradycyjnej długości sło-
my i bardzo dobrej odporności 
na porastanie, a także pszen-
żyto o bardzo wysokiej plen-
ności– KASYNO. Pozostałe to 
TRAPERO – Nr 1 w żywieniu 
zwierząt, krótkosłoma odmia-
na ROTONDO (Złoty Medal 
Polagra 2016), o nadzwyczaj-
nej krzewistości, będąca Nr 
1 w reprodukcji nasiennej w la-
tach 2016 - 2019. Pozostałe to 
charakteryzujące się wysoką 
zimotrwałością i sztywnością 
odmiany SALTO (6,0) i SILVE-
RADO (5,5). Warto się zatrzy-
mać i skorzystać z możliwości 
porównania pozostałych od-
mian pszenżyta hodowli DAN-
KO, np.  FREDRO, TWINGO, 
GRINGO i GRENADO.

Kolekcję jęczmienia ozimego 
otwiera znana już QUADRI-
GA – wielorzędowa, przydatna 
do intensywnej technolo-
gii uprawy, o podwyższonej 
odporności na zakwaszenie 
gleby, następne to ZENEK – 
wczesny i zimotrwały, ANJA 
- wielorzędowa o bardzo dobrej 
sztywności i wysokiej odpor-
ności na choroby, najnowszy 
wysokoplenny, dwurzędowy 
RETURN, o krótkiej słomie 
z wysoką odpornością na 
wyleganie i ziarnie o bardzo 
dobrych właściwościach pa-
szowych; pozostałe to rów-
nież dwurzędowa odmiana 
CONCORDIA, rekordzist-
ka w plonowaniu w średnio 
intensywnej i intensywnej 
technologii uprawy, z wysoką 

zawartością białka i wysoką 
mrozoodpornością. Kolekcję 
zamyka dwurzędowa GLO-
RIA, odmiana uniwersalna, 
zarówno przydatna na dobre 
jak i gorsze stanowiska.

Zboża jare reprezento-
wane są przez 33 odmiany 
w 4 gatunkach. Najnowsze 
to: pszenica jara, jakościowa 
TELIMENA i TONIKA obie 
o bardzo dobrej plenności oraz 
GOPLANA (Złoty Medal MTP 
Polagra 2018), MANDARYNA, 
ARABELLA; owies żółtoziarni-
sty ostania rejestracja – FIGA-
RO oraz ROMULUS, ARKAN, 
BRETON i ZUCH i z brunat-
ną łuską GNIADY; kolekcję 
pszenżyta jarego rozpoczyna 
nowość – SANTOS – sztyw-
ny i zdrowy oraz MAMUT, 
SOPOT, PUZON i MAZUR 
oraz kolekcja jęczmienia jarego 
w postaci, najnowszych ELLI-
NOR, LAUREATE, AIRWAY, 
ALLIANZ oraz PAUSTIAN, 
SOLIST, MELIUS, ARGENTO, 
PENGUIN, AVALON.

Z oferty roślin strączkowych 
prezentowane są odmiany 
grochu siewnego z najnow-
szą odmianą NEMO i TY-
TUS, a także ARVENA (Złoty 
Medal MTP Polagra 2018), 
TARCHALSKA, BATUTA, 
czy peluszka HUBAL o pod-
wyższonej zawartości białka, 
jedna odmiana bobiku – BO-
BAS oraz wyki – najnowsza 
GRETA oraz JAGA. Znalazły 
się tu również 3 odmiany soi 
– VIOLA, PETRINA i ERICA.

Nowością w prezentacji 
polowej są reprezentowane 
przez DANKO odmiany ku-
kurydzy: DONACIO, CODI-
BIRD, ACTIVITI.

Źródło: DANKO
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Można było zobaczyć znane i najnowsze rejestracje Firmy.



9lipiec 2019 r. | Raport Rolny U R O D Z A J
R E K L A M A

Odmiany liniowe rzepaku ozimego

W poprzednim wydaniu RR 
zostały przedstawione mie-
szańcowe odmiany rzepaku 
ozimego rekomendowane na 
nowym sezon wegetacyjny. 
Warto także zaprezentować 
odmiany populacyjne, które 
również znajdą się w ofercie 
niektórych firm hodowlano-
-nasiennych i u dystrybutorów 
nasion. Niektóre z takich od-
mian już od lat znajdują uzna-
nie wśród rolników inne, nowe 
dopiero są poznawane

Ubywa odmian populacyjnych
Pośród aż 153 odmian rzepa-

ku ozimego wpisanych aktual-
nie do Krajowego Rejestru jest 
39 odmian populacyjnych. Ich 
dobór jest mniej liczny i mniej 
zróżnicowany w porównaniu 
do odmian mieszańcowych, 
niemniej wystarczający aby 
wybrać odpowiednią odmia-
nę do uprawy w określonych 
warunkach gospodarowania. 
Nasiona odmian populacyj-
nych są również powszechne 
dostępne w ofercie handlowej. 
Podjęcie decyzji o wyborze od-
miany mogą ułatwić wyniki 
doświadczeń realizowanych 
w ramach porejestrowych 
badań odmianowych (PDO).

Są inne
Odmiany populacyjne rze-

paku ozimego rozwijają się 
nieco wolniej niż odmiany 
mieszańcowe. Dlatego chcąc 
uzyskać właściwy rozwój ro-
ślin przed zimą należy dążyć 
do zachowania właściwego dla 
danego rejonu terminu siewu. 
Termin siewu w dużym stop-
niu warunkuje wzrost i rozwój 

rozety liściowej przed zimą, 
a odpowiednio rozwinięte 
rośliny zawierają potencjał 
dużego plonowania. Przyj-
muje się, że odpowiednio 
rozrośnięte rośliny powinny 
wytworzyć osiem-dziesięć du-
żych liści rozetowych, a szyjka 
korzeniowa mieć średnicę co 
najmniej 0,8-1,0 cm. Takie ro-
śliny wytwarzają także mocny 
i dobrze rozrośnięty system ko-
rzeniowy. Zarówno zbyt małe, 
jak i nadmiernie wyrośnięte 
rośliny jesienią stwarzają ry-
zyko gorszego przezimowania. 
Również norma wysiewu na-
sion na jednostkę powierzchni 
dla tych odmian jest większa 
w porównaniu do odmian 
mieszańcowych i wynosi 
50-60 szt./m2. Rośliny odmian 
populacyjnych przeważnie są 
nieco niższe i mniej rozrośnię-
te. Ważne jest również to, aby 
były równomiernie rozmiesz-
czone na powierzchni pola.

Sprawdzone w PDO
Prowadzone corocznie 

badania odmian w ramach 
porejestrowego doświadczal-
nictwa odmianowego (PDO) 
są jednym ze sposobów pozy-
skiwania o nich informacji. 
Umożliwiają one sprawdze-
nie aktualnej wartości dużej 
liczby odmian wpisanych do 
Krajowego rejestru (KR) oraz 
niektórych ze Wspólnotowego 
katalogu odmian roślin rol-
niczych (CCA). W ostatnich 
sezonach wegetacyjnych, każ-
dego roku badanych było oko-
ło 60-70 odmian, w tym około 
10-20 odmian populacyjnych.

Plonowanie rzepaku ozi-
mego w ostatnich czterech 
latach było bardzo zróż-
nicowane, większe w roku 
2015 i 2017, a mniejsze w roku 
2016 i 2018. Średni plon na-
sion odmian populacyjnych 
z czterech lat wyniósł 38,5 dt 
z ha. Spośród badanych od-
mian populacyjnych najlepiej 
plonowały w tym okresie SY 
Ilona, Derrik, SY Rokas, Birdy, 
Galileus, Hevelius, Lohana, 
Adriana, ES Valegro, Vapiano 
i Sherlock.

Natomiast  w roku 
2018, w którym wystąpił 
bardzo duży deficyt opadów, 
a w niektórych rejonach wręcz 
susza, stosunkowo dobrze plo-
nowały odmiany SY Ilona, 
Derrick i SY Rokas.

Warto także wybierać do 
uprawy nowe odmiany, wpi-
sane do KR w ostatnich latach. 
Takie odmiany wykazały się 
w badaniach rejestrowych 
dużym potencjałem plonowa-
nia oraz innymi korzystnymi 
właściwościami, m.in. dobrą 
ogólną zdrowotnością.

LOZ dla regionów
Każdego roku na „Listach 

odmian zalecanych do upra-
wy na obszarze województw” 
(LOZ) znajduje się kilka od-
mian populacyjnych. W br. 
jest ich osiem. Najczęściej 
polecaną do uprawy odmia-
ną jest SY Ilona – w 12 wo-
jewództwach, odmiana ES 
Valegro – w 8, a odmiany 
Birdy i SY Rokas – w 5. Inne 
znalazły się na listach kilku 
województw, są to odmiana 

Quartz – w 3, odmiany Loha-
na i Sherlock w 2 wojewódz-
twach, a odmiana Chrobry 
tylko w jednym. Zestawienie 
odmiany w LOZ oznacza jej 
rekomendację na obszarze 
województwa.

Olej innej jakości
W Krajowym rejestrze wpi-

sane są także dwie odmiany 
(zagraniczna Sidney i krajo-
wa Polka), o zmienionych 
proporcjach składu kwasów 
tłuszczowych. Obie odmia-
ny są populacyjne i zostały 
wytworzone w wyniku ho-
dowli rekombinacyjnej wyse-
lekcjonowanych materiałów 
hodowlanych o zwiększonej 
zawartości kwasu oleinowego 
z odmianami o dużej wartości 
użytkowej. Olej z nasion takich 
odmian określany jest jako 
„HO” (ang. high oleic). Zawie-
ra przeciętnie o 10-12% więcej 
kwasu oleinowego (C18:1 po-
wyżej 70%), a jednocześnie 
ma obniżoną zawartość kwasu 
linolowego (C18:2 ok. 10%). 
Taki olej cechuje się dobrymi 
parametrami dietetycznymi, 
m.in. przeciwdziała choro-
bom serca i układu krążenia, 
wykazuje dużą odporność na 
wysoką temperaturę (wysoki 
punkt dymienia > 240°C) oraz 
wolniej się utlenia. Jest ocze-
kiwanie, że nowym surowcem 
zainteresują się zakłady tłusz-
czowe i wykorzystają możli-
wość przygotowania nowego 
produktu na bazie takiego ole-
ju. Uprawa tego typu odmian 
jest bardziej wymagająca ze 
względu na zachowanie izola-
cji przestrzennej. Trzeba także 
uwzględnić fakt, że odmiany te 
dają niższy plon niż odmiany 
tradycyjne.

Materiał siewny odmian
Do siewu powinno się uży-

wać kwalifikowanego materia-
łu siewnego. Dystrybutorzy 
materiału siewnego odmian 
rzepaku sprzedają nasio-
na w postaci tzw. jednostek 
siewnych. Taka jednostka 
zawiera odpowiednią liczbę 
nasion kiełkujących, które 
przeznaczone są do wysiewu 
na określoną powierzchnię 
pola. Najczęściej przyjmuje się 
powierzchnię 3 ha oraz 2,0-
2,1 mln sztuk nasion odmian 
populacyjnych.

Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO

Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU

Populacyjne odmiany rzepaku ozimego rekomendowane do 
siewu w nowym sezonie wegetacyjnym.

Tabela 1. Plonowanie odmian populacyjnych rzepaku ozimego. COBORU, wyniki doświadczeń 
PDO 2015-2018

Odmina Reprezentant 
hodowcy

Plon nasion
(w proc. wzorca)

2018 2017 2016 2015

Wzorzec, dt z ha 38,6 40,2 35,6 45,0

SY Ilona Syngenta Polska 113 109 110 106

Derrick KWS Polska 110 114 107 .

SY Rokas Syngenta Polska 107 107 111 107

Birdy KWS Polska 103 114 103 109

Galileus HR Strzelce 102 105 115 .

Hevelius HR Strzelce 102 105 113 .

ES Valegro Euralis Nasiona 104 103 106 107

Adriana Limagrain 103 . 109 105

Vapiano Syngenta Polska 100 99 . 111

Sherlock KWS Polska 99 102 106 106

Marcelo HR Strzelce 101 100 102 106
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Choroby grzybowe w rzepaku ozimym
Bez względu na to, która 

choroba okaże się najgroźniej-
sza w danym sezonie wegeta-
cyjnym, przestrzeganie zasad 
prawidłowej agrotechniki 
oraz zwalczanie szkodników 
z pewnością pomogą ograni-
czyć ich negatywne skutki, 
a w przypadku niektórych 
z nich, jak na przykład kiły 
kapusty, można dodatkowo 
wybrać do uprawy odmiany 
odporne lub tolerancyjne na 
tę chorobę.

Ważną z punktu widzenia 
znaczenia gospodarczego cho-
robą grzybową rzepaku ozi-
mego jest czerń krzyżowych 
(może spowodowac straty 
w plonie dochodzące do około 
30%). Jest ona powodowana 
przez różne gatunki grzybów 
z rodzaju Alternaria spp., które 
mogą atakować rośliny przez 
cały okres wegetacyjny. Roz-
wojowi choroby sprzyjają 
temperatury powyżej 20°C 
oraz wysoka wilgotność gleby 
i powietrza. Infekcji sprzyja-
ją również uszkodzenia me-
chaniczne oraz powodowane 

przez szkodniki, a jej źródłem 
są resztki pożniwne oraz za-
infekowany materiał siewny. 
Porażane są wszystkie nad-
ziemne części roślin. Na li-
ściach i łodygach powstają 
jasne i ciemne pierścienie, 
a na łuszczynach – ciemne 
plamy. Następuje ograniczenie 
powierzchni asymilacyjnej li-
ści, przedwczesne dojrzewanie 
łuszczyn, wykształcenie mniej-
szych i zainfekowanych nasion 
oraz ich osypywanie się. Ogra-
niczenie występowania czerni 
krzyżowych następuje poprzez 
stosowanie prawidłowej agro-
techniki, niszczenie resztek 
pożniwnych i zaprawianie 
nasion. Środki przeznaczone 
do chemicznego zwalczania 
tej choroby wykorzystywa-
ne są również w przypadku 
wystąpienia innych chorób 
grzybowych.

Inną często spotykaną cho-
robą rzepaku ozimego jest sza-
ra pleśń. Podobnie jak czerń 
krzyżowych, może ona spowo-
dować straty plonu dochodzące 
do 30%. Rozwojowi choroby 

sprzyjają wysoka wilgotność 
powietrza oraz umiarkowane 
temperatury. Źródłem infekcji 
są porażone resztki pożniwne 
roślin. Patogen wywołujący 
tę chorobę (Botrytis cinerea) 
poraża wszystkie nadziemne 
części roślin (szarobrązowy 
nalot grzybni) w ciągu całego 
okresu wegetacyjnego, szcze-
gólnie łatwo infekując rośliny 
osłabione i uszkodzone mecha-
nicznie, przez szkodniki lub 
przymrozki. Porażone części 
roślin gniją i przedwcześnie 
zamierają, a wytworzone na-
siona są słabo wykształcone. 
Przeciwdziałanie szarej pleśni 
polega głównie na niszczeniu 
resztek pożniwnych, zwalcza-
niu szkodników i unikaniu 
uszkodzeń mechanicznych 
roślin. Preparaty chemiczne 
przeznaczone do ochrony fun-
gicydowej przeciwko szarej ple-
śni zwalczają równocześnie 
inne choroby grzybowe.

Coraz większego znaczenia 
w ostatnich latach nabiera kiła 
kapusty. Jest ona nazywana 
chorobą „złego płodozmianu”, 

ponieważ występuje przede 
wszystkim w rejonach inten-
sywnej uprawy roślin kapu-
stowatych w uproszczonym 
płodozmianie i monokultu-
rze. Choroba ta jest wywo-
ływana przez pasożytniczego 
pierwotniaka Plasmodiopho-
ria brassicae i poraża wiele 
gatunków roślin rolniczych, 
warzyw i chwastów z rodzi-
ny kapustowatych. Jej rozwo-
jowi sprzyjają: niski odczyn 
(pH < 6,5) i wysokie uwil-
gotnienie gleby, ograniczona 
ilość uprawek pożniwnych 
i przedsiewnych oraz wyso-
kie temperatury gleby jesienią. 
Zarodniki przetrwalnikowe 
pierwotniaka mogą prze-
trwać w glebie nawet przez 
około 10 lat. W sprzyjają-
cych warunkach wydostają 
się z nich pływki, które wraz 
z wodą gruntową przenikają 
do korzeni napotkanych roślin 
z rodziny kapustowatych. Na 
zakażonych korzeniach rozwi-
jają się różnej wielkości zgru-
bienia i narośla wypełnione 
zarodnikami infekcyjnymi, 

powodujące upośledzenie 
prawidłowego działania sys-
temu korzeniowego (dostar-
czanie wody i składników 
pokarmowych do nadziem-
nej części rośliny). Objawia 
się to spowolnieniem lub za-
hamowaniem wzrostu roślin, 
przebarwieniem i więdnięciem 
liści oraz zamieraniem roślin. 
Rośliny takie wydają plon gor-
szy ilościowo i jakościowo lub 
nie wydają go wcale.

Kiły kapusty nie można 
niestety zwalczać chemicznie. 
Można natomiast ograniczyć 
jej występowanie. Najważniej-
szym elementem walki z tą 
chorobą jest przestrzeganie 
zasad prawidłowego płodo-
zmianu, starannie niszcze-
nie resztek pożniwnych oraz 
zwalczanie chwastów kapu-
stowatych. Należy również 
ograniczyć liczbę zabiegów 
agrotechnicznych oraz do-
kładnie oczyszczać i dezyn-
fekować użyte ciągniki wraz 
z narzędziami i maszynami 
rolniczymi. Ponadto zaleca się 
podniesienie odczynu gleby 

oraz uregulowanie stosunków 
wodnych w glebie. Ważnym 
elementem zapobiegania wy-
stępowaniu tej choroby jest 
również unikanie wczesnego 
wysiewu nasion, tak aby ogra-
niczyć ekspozycję na wysokie 
temperatury powietrza i gleby. 
Najprostszym jednak sposo-
bem przeciwdziałania nega-
tywnym skutkom porażenia 
rzepaku przez sprawcę kiły 
kapusty jest uprawa odmian 
tolerancyjnych na tę choro-
bę. Przykładem takiej odmia-
ny jest DK Platinium. Jest to 
średniowczesny mieszaniec 
o bardzo wysokim potencja-
le plonowania oraz wysokiej 
zawartości tłuszczu w nasio-
nach. Wyróżnia się silnym wi-
gorem roślin oraz bardzo dobrą 
zimotrwałością, sprawdzoną 
w polskich warunkach upra-
wowych. Wysoka odporność 
na wyleganie oraz na pękanie 
łuszczyn i osypywanie się na-
sion to dadatkowe atuty tej 
odmiany.

Marcin Liszewski

Czerń krzyżowych, szara pleśń i kiła kapusty.
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Doglebowe herbicydy pod 
rzepak ozimy

Rolnicy uprawiający rze-
pak ozimy jeszcze przed jego 
siewem muszą podjąć decy-
zję, w jakim terminie planują 
wykonać chemiczne zabiegi 
zwalczania chwastów. Nie-
którzy sądzą, że na walkę 
z chwastami zawsze jest czas 
i z opryskami można poczekać 
nawet do wiosny. Z reguły jest 
to błąd, ponieważ niezwalczo-
ne chwasty jesienią, trudno 
jest zwalczyć wiosną, gdyż po 
zimie są już wyrośnięte i do ich 
zwalczenia zmuszeni jesteśmy 
użyć wyższych dawek prepara-
tów. Chwasty występujące na 
plantacjach jesienią zacieniają 
siewki rzepaku, powodując ich 
nadmierne wydłużanie i osła-
bienie roślin. Ponadto wiosną 
mogą wystąpić warunki unie-
możliwiające wykonanie zabie-
gów ze względu na zbyt mokre 
pola, częste opady i niskie tem-
peratury powietrza. Dlatego 
w rzepaku ozimym powinno 
się zwalczać chwasty już je-
sienią, jeszcze przed siewem 
roślin, lub bezpośrednio po 
siewie rzepaku. Do zabiegów 
odchwaszczających plantacje 
w tym czasie zalecane są pre-
paraty doglebowe, zwalczające 
chwasty we wczesnych fazach 
rozwojowych, od momentu 
wschodów do pojawienia się 
liścieni (a maksymalnie do 
2 liści właściwych).

Jesienią najwcześniej mo-
żemy wykonać zabiegi bezpo-
średnio przed siewem rzepaku 
i wtedy do dyspozycji mamy 
herbicydy zawierające w swo-
im składzie substancję czyn-
ną napropamid np.: Devrinol 
450 SC i Colzamid zalecane 
w dawce 3 l/ha, oraz Baristo 
500 SC, Inventor 500 SC za-
lecane w dawce 2,4 l/ha, które 
skutecznie zwalczają: chwast-
nicę jednostronną, gorczycę 
polną, gwiazdnicę pospolitą, 
iglicę pospolitą, komosę białą, 
marunę bezwonną, rumianek 
pospolity i tasznik pospolity. 
Preparaty należy stosować 
przed siewem rzepaku, na 
wilgotną dobrze uprawioną 
glebę, a bezpośrednio po za-
biegu wymieszać środki z glebą 
broną na głębokość do 3 cm, 
a następnie wysiać rzepak.

W celu zwiększenia 

skuteczności zwalczania mio-
tły zbożowej, przytulii czep-
nej, maku polnego, stulichy 
psiej i tasznika pospolitego, 
bezpośrednio po siewie rze-
paku, można zastosować je-
den z herbicydów zawierający 
napropamid + chlomazon, jak 
np.: Comand Top 375 CS lub 
Devrinio Top 375 CS zalecane 
w dawce 2,75-3 l/ha. W tym 
samym terminie możemy 
zastosować herbicydy zawie-
rające napropamid, jak Bari-
sto 500 SC, Inventor 500 SC 
w dawce 2 l/ha w mieszani-
nie ze środkiem zawierającym 
chlomazon, np.: Boa 360 CS, 
Efector 360 CS w dawce 0,16 l/
ha. Po siewie, ale przed wscho-
dami roślin rzepaku, do zwal-
czania gwiazdnicy pospolitej, 
jasnot, przytulii czepnej tasz-
nika pospolitego i tobołków 
polnych, możemy zastosować 
herbicydy zawierające chloma-
zon, np.: Command 360 CS, 
Chlomazon 360 CS lub Ka-
lif 360 CS w dawkach 0,25-
0,33 l/ha, oraz Boa 360 CS, 
Clomate 360 CS, Efector 
360 CS w dawce 0,33 l/ha lub 
Command 480 EC, Chloma-
zon 480 EC, Reactor 480 EC 
w dawce 0,2-0,25 l/ha. Wy-
mienione herbicydy wykazują 
dużą skuteczność stosowane 
bezpośrednio po siewie (do 
3 dni). Dużą skutecznością 
zwalczania gwiazdnicy po-
spolitej, jasnot, komosy białej, 
miotły zbożowej, rumianków, 
maków, stulichy psiej i taszni-
ka pospolitego charakteryzują 
się preparaty zawierające sub-
stancję czynną metazachlor, 
jak np: Butisan 500 SC, Buti-
san S, Rapsan Solo 500 w daw-
ce 1,5 l/ha, lub Metaz 500 SC, 
Naspar 500 SC, Parsan 500 SC 
w dawce 2 l/ha, oraz  Butisan 
400 SC i Butisan Mono w daw-
ce 2,5 l/ha. Podobne działanie 

na chwasty wykazują herbicy-
dy Butisanu Star 416 SC i Rap-
san Plus w dawkach 2,5 + 3 l/
ha zawierające metazachlor + 
chinomerak. W celu zwiększe-
nia skuteczności zwalczania 
przytulii czepnej i tobołków 
polnych możemy zastosować 
preparat Nimbus 283 SE lubi 
Kalif Mega 283 SC zawierające 
metazachlor + chlomazon. Bu-
tisan Duo 400 SC i Springbok 
400 SC zawierające metaza-
chlor + dimetenamid-P do-
datkowo skutecznie niszczą 
bodziszki i przetaczniki.

Colzor Trio 405 EC zawie-
rający trzy substancje czynne 
napropamid + dimetachlor + 
chlomazon w dawce 3 – 4 l/ha 
zwalcza bodziszka drobnego, 
jasnotę purpurową, gwiazdnicę 
pospolitą, komosę białą, mak 
polny, miotłę zbożową, niezapo-
minajkę polną, przytulię czepną 
oraz tobołki polne i tasznika 
pospolitego. Colzor Syn Tec, 
który zawiera napropamid + 
metazachlor + chlomazon nie 
niszczy bodziszka drobnego 
i miotły zbożowej ale zwalcza 
chabra bławatka i przetaczniki.

Większość jednorocznych 
gatunków dwuliściennych wy-
stępujących w uprawie rzepaku 
skutecznie zwalczają środki 
zawierający trzy składniki me-
tazachlor + dimetenamid-P + 
chinomerak jak: Butisan Avant 
w dawce 2,5 l/ha oraz Buti-
san Star Max 500 SE w dawce 
2-2,5 l/ha.

Wymienione wyżej środki 
są preparatami doglebowymi, 
a co za tym idzie konieczne 
do ich skutecznego działa-
nia jest dobre uwilgotnienie 
gleby i bardzo dobra uprawa 
przedsiewna.

mgr Marek Badowski
IUNG – PIB

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu,

Duża podatność rzepaku na zachwaszczenie 
wynika przede wszystkim z wczesnego siewu, 
oraz z długiego okresu od wschodów do 
zahamowania wegetacji zimą.
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Odmiany jęczmienia ozimego zalecane 
do siewu w tym sezonie

Niewątpliwym plusem ga-
tunku jest jego wczesność 
i odporność na wiosenne su-
sze. Mankamentem jest na-
tomiast większa niż u innych 
gatunków wrażliwość na mróz. 
Powierzchnia uprawy tego 

gatunku W roku 2018 prze-
kroczyła 200 tys. ha. Jednak 
w strukturze zasiewów zbóż 
z mieszankami zbożowymi sta-
nowi tylko około 2,6%. Naj-
większy udział w strukturze 
zasiewów zbóż z mieszankami 

zbożowymi jęczmień ozimy 
ma w województwach opol-
skim, lubuskim i dolnośląskim.

Krajowy rejestr roślin rol-
niczych zawiera aktualnie 
33 odmiany jęczmienia ozi-
mego. Dominują tu odmiany 

wielorzędowe (27 pastewnych 
i 1 browarna), znacznie mniej 
jest natomiast odmian dwu-
rzędowych (zaledwie 5 pa-
stewnych). Niestety wśród 
zarejestrowanych odmian 
jęczmienia ozimego bardzo 
duży udział mają odmiany 
zagraniczne, (stanowią 88%), 
a tylko 4 kreacje pochodzą 
z polskiej hodowli.

Na początku roku 2018 do 
Krajowego rejestru wpisano 
4 nowe odmiany jęczmienia 
ozimego dwie wielorzędo-
we pastewne - Melia i KWS 
Flemming, wielorzędową bro-
warną - Monopoli i dwurzę-
dową pastewną SU Lautine. 
Wszystkie to odmiany zagra-
niczne. A w ostatnich dniach 
wykreślono z rejestru dwie od-
miany zagraniczne Souleyka 
i Fridericus.

W systemie Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmiano-
wego (PDO) doświadczenia 
z jęczmieniem ozimym prowa-
dzone są na dwóch poziomach 
agrotechniki: przeciętnym - a1 
i wysokim - a2. Wysoki po-
ziom agrotechniki wyróżnia 
się zwiększonym nawożeniem 
azotowym o 40 kg/ha w sto-
sunku do przeciętnego pozio-
mu, stosowaniem dolistnych 
preparatów wieloskładniko-
wych, ochroną przed wylega-
niem i chorobami. W ostatnich 
latach w ramach PDO badano 
29 odmian jęczmienia ozimego 
w 46 punktach badawczych na 
terenie całego kraju.

Przy wyborze odmian do 
siewu warto sięgnąć po wy-
niki uzyskane w ramach PDO 
zaprezentowane w tabeli 
1. Przedstawiona jest tu licz-
bowa charakterystyka zareje-
strowanych odmian jęczmienia 
ozimego badanych w trzech 
ostatnich latach, a odmiany 
uszeregowane są alfabetycznie.

Najważniejszą cechą, na 
którą należy zwrócić uwa-
gę jest plon ziarna. Jest on 
zróżnicowany w zależności 
od odmiany, a odmiany reje-
strowane w ostatnich latach 
wnoszą duży postęp w plen-
ności i to one zajmują czołowe 
miejsca. W doświadczeniach 
PDO w roku 2018 odmiany 
wzorcowe jęczmienia ozimego 
(Titus, KWS Kosmos i Jaku-
bus) uzyskały słabsze plony niż 
rok wcześniej. Na przeciętnym 

Jęczmień ozimy to gatunek, który w sprzyjających 
warunkach może osiągnąć bardzo wysokie plony.

Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe odmian jęczmienia ozimego w latach 2017 – 
2019 (wg COBORU)
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skala 9o dt/ha skala 9o g cm

Odmiany wielorzędowe

Antonella 2011 5 78,7 91,7 4 6 6 6 46,7 92

Arenia 2016 5 78,6 92,4 4 4 5 4 47,0 91

Henriette 2011 5 73,4 87,2 6 5 5 5 49,2 93

Holmes 2011 4,5 75,4 88,7 5 5 5 4 47,2 92

Impala 2018 5,5 80,4 94,9 5 5 4 5 45,5 100

Jakubus 2017 5 84,1 98,7 6 5 6 5 48,2 94

Kaylin 2016 5 78,9 92,1 5 6 6 6 48,7 98

Kobuz 2013 5,5 70,4 84,2 3 6 5 5 43,7 102

KWS Astaire 2017 4,5 80,2 95,6 5 6 6 5 50,9 95

KWS Flamming 2019 5 80,3 92,4 5 6 5 6 46,5 95

KWS Higgins 2017 4,5 78,6 94,0 5 5 5 3 50,0 98

KWS Kosmos 2015 5 81,6 94,7 5 5 5 5 47,7 94

KWS Meridian 2011 5 76,8 89,9 4 4 5 5 48,3 97

Lomerit 2002 5 72,3 86,8 4 4 4 6 49,0 100

Melia 2019 5,5 81,1 95,0 5 6 4 5 51,1 107

Mirabelle 2018 5 80,3 93,2 6 4 5 5 50,4 101

Nele 2016 4,5 75,4 89,1 5 5 5 5 51,4 98

Quadriga 2015 5 77,1 92,0 5 5 4 5 48,3 103

Scarpia 2007 5 77,7 90,2 3 3 5 5 46,4 100

SU Elma 2014 5 75,4 87,4 6 6 5 6 47,8 96

SU Jule 2018 5 80,2 93,8 6 6 5 6 52,2 102

Titus 2012 5 76,4 89,4 6 6 5 6 50,1 108

Yukon 2018 5,5 80,6 93,7 5 6 4 5 45,8 97

Zenek 2013 5,5 79,1 89,4 4 5 4 5 44,9 96

Monopoli* 2019 5 74,3 87,5 4 2 5 4 47,9 95

Odmiany dwurzędowe

Brosza 2015 4,5 66,5 75,7 5 6 6 5 49,5 95

SU Lautine 2019 5 78,4 90,8 5 6 5 5 50,0 91

SU Vireni 2014 5 75,2 86,8 7 5 4 4 54,8 92

Zita 2017 5 73,6 84,9 6 5 5 4 55,4 92
* – odmiana typu browarnego (syntetyczna ocena wartości browarnej: Monopoli – 3,10 o)
Plon ziarna:
a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne 
preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, 
większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

c.d. art. na str. 14
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poziomie agrotechniki plony 
wyniosły 75 dt/ha, natomiast 
na wysokim poziomie agro-
techniki 87 dt z ha. Odmia-
ny, które uzyskały najwyższe 
plony w ostatnim trzyleciu to 
Jakubus, KWS Kosmos, Impa-
la, KWS Astaire, Mirabelle, 
SU Jule czy Yukon.

Istotnym czynnikiem który 
ma wpływ na wysokość plonu 
jest odporność na choroby. Na 
jęczmieniu ozimym najczęściej 
pojawia się mączniak praw-
dziwy, plamistość siatkowa, 
która jest chyba najniebez-
pieczniejszą obecnie chorobą 
jęczmienia czy rynchosporio-
za. Często pojawia się również 
rdza jęczmienia i ciemnobru-
natna plamistość. Odporność 
na choroby to cecha w dużym 
stopniu warunkowana odmia-
nowo. Bardzo ważne więc, aby 
do uprawy wybierać odmiany 
o możliwe wysokiej odporności 
na większość chorób, takie jak 
Antonella, Kaylin, KWS Asta-
ire, KWS Flemming, SU Elma 
oraz dwurzędowa Brosza.

Jęczmień ozimy ze względu 
na delikatną budowę źdźbła 
charakteryzuje się słabszą od-
pornością na wyleganie. Szcze-
gólnie mocno narażony jest na 

wyleganie przy wysokim po-
ziomie nawożenia azotowego. 
Warto więc sięgać po odmiany 
wykazujące większą odporno-
ścią na wyleganie. Wykazuje się 
nią większość odmian dwurzę-
dowych ale również niektóre 
odmiany wielorzędowe. Wśród 
nich wyróżnić możemy Hen-
riette, Jakubus, Mirabelle, SU 
Elma, SU Jule i Titus.

Niewątpliwie jęczmień ozi-
my jest gatunkiem bardziej 
wrażliwym na wymarzanie 
w stosunku do innych. A ponie-
waż nie mamy dużego wpływu 
na jego warunki przezimowa-
nia, warto więc sięgać po od-
miany o większej odporności 
na wymarzanie. Jednakże to 
nie zima była największym 
problemem jęczmienia ozime-
go w sezonie wegetacyjnym 
2017/2018, gdyż pomimo bar-
dzo mroźnych okresów i nie-
wielkiej pokrywy śnieżnej, stan 
doświadczeń po zimie był do-
bry. Problemem tego sezony 
była susza trwając od maja 
aż do zbiorów. Występowały 
wówczas wysokie temperatury 
powietrza, z niewielką ilością 
opadów, co niekorzystnie od-
biło się na plonach.

Aby dobrze wykorzystać 

postęp jaki dają nam nowe od-
miany należy stosować kwali-
fikowany materiał siewny. Daje 
to wiele korzyści rolnikom: po-
zwala uzyskać wyższe plony 
i ograniczyć koszty uprawy. 
Warto również wysiać więcej 
niż jednej odmiany jęczmienia 
ozimego w danym gospodar-
stwie. Zmniejsza to ryzyko strat 
w przypadku wystąpienia cho-
rób czy silnych przymrozków.

Przy wyborze odmiany do 
uprawy należy uwzględnić re-
jon, w którym odmiana będzie 
wysiana. W ramach PDO  ba-
dane są odmiany w różnych 
rejonach kraju, i wyłaniane 
najlepiej sprawdzające się 
w danym województwie. Na 
tej podstawie powstaje co 
roku „Lista zalecanych do 
uprawy odmian na obszarze 
województw” (tab.2), z którą 
warto się zapoznać, aby wybrać 
odmiany najlepsze na dany 
obszar. W aktualnym sezonie 
odmiany, które zaleca się do 
uprawy w największej liczbie 
województw to KWS Kosmos, 
Zenek, Antonella i Titus.

Charakterystyka odmian 
jęczmienia ozimego wpisa-
nych do Krajowego rejestru 
w roku 2019

Melia – odmiana wielorzę-
dowa, typu pastewnego. Plen-
ność dobra do bardzo dobrej. 
Przyrost plonu przy uprawie 
na wysokim poziomie agro-
techniki powyżej przeciętnej. 
Zimotrwałość na tle gatunku 
dość duża (5,5°). Odporność na 
mączniaka prawdziwego – dość 
duża, na rdzę jęczmienia, ryn-
chosporiozę i ciemnobrunatną 
plamistość – średnia, na pla-
mistość siatkową – dość mała. 
Rośliny wysokie, o przeciętnej 
odporności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia i dojrzewania 
dość wczesny. Masa 1000 zia-
ren dość duża, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość ziarna 
w stanie zsypnym oraz zawar-
tość białka w ziarnie dość do-
bre. Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna.

Zgłaszający: IGP Polska sp. 
z o.o. sp. k.

KWS Flemming – odmiana 
wielorzędowa, typu pastewne-
go. Plenność dobra do bardzo 
dobrej. Przyrost plonu przy 
uprawie na wysokim pozio-
mie agrotechniki przeciętny. 
Zimotrwałość na tle gatun-
ku średnia (5°). Odporność 
na mączniaka prawdziwego i  
rdzę jęczmienia – dość duża, 

na plamistość siatkową, ryn-
chosporiozę i ciemnobrunatną 
plamistość – średnia. Rośliny 
średniej wysokości, o dość du-
żej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewa-
nia średni. Masa 1000 ziaren 
dość mała, wyrównanie ziarna 
średnie, gęstość ziarna w sta-
nie zsypnym oraz zawartość 
białka w ziarnie dość duża.To-
lerancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna.

Zgłaszający: KWS Lochow 
Polska sp. z o.o.

SU Lautine – odmiana dwu-
rzędowa, typu pastewnego. 
Plenność dość dobra. Przyrost 
plonu przy uprawie na wy-
sokim poziomie agrotechni-
ki przeciętny. Zimotrwałość 
na tle gatunku średnia (5°). 
Odporność na mączniaka 
prawdziwego - dość duża, 
na plamistość siatkową, rdzę 
jęczmienia, rynchosporiozę 
i ciemnobrunatną plami-
stość – średnia. Rośliny dość 
niskie, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Termin 
kłoszenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren dość duża, 
wyrównanie ziarna średnie, 
gęstość ziarna w stanie zsyp-
nym duża, zawartość białka 

w ziarnie średnie. Toleran-
cja na zakwaszenie gleby 
przeciętna.

Zgłaszający: Saaten-Union 
Polska sp. z o.o.

Monopoli – odmiana wie-
lorzędowa, typu browarnego 
o średniej wartości browarnej. 
Plenność na poziomie najlep-
szych odmian dwurzędowych 
pastewnych. Przyrost plonu 
przy uprawie na wysokim po-
ziomie agrotechniki powyżej 
przeciętnej. Zimotrwałość na 
tle gatunku średnia (5°). Odpor-
ność na plamistość siatkową, 
rynchosporiozę i ciemnobru-
natną plamistość – średnia, na 
rdzę jęczmienia – dość mała, 
na mączniaka prawdziwego 
mała do bardzo małej. Rośliny 
średniej wysokości, o dość ma-
łej odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrzewa-
nia średni. Masa 1000 ziaren 
i wyrównanie ziarna - średnie, 
gęstość ziarna w stanie zsyp-
nym dość mała, zawartość 
białka w ziarnie dość duża. 
Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna.

Zgłaszający: IGP Polska sp. 
z o.o. sp. k.

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU

Słupia Wielka

Tab. 2. Jęczmień ozimy. Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2019 (wg COBORU)
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1. KWS Kosmos 2019 2018 2018 2017 2018 2018 2017 2016 2018 2018 2017 2018 2018 2017 14

2. Zenek 2016 2016 2018 2016 2017 2017 2016 2016 2017 9

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

4. Titus 2014 2015 2017 2015 2013 2019 2015 2015 2015 9

5. Kaylin 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2019 7

6. Quadriga 2019 2018 2017 2018 2018 2019 2019 7

7. Jakubus 2019 R 2019 R 2019 3

8. Arenia 2019 2018 2

9. KWS Higgins 2019 R 2019 R 2

10. KWS Meridian 2015 2016 2

11. Souleyka 2013 2018 2

12. SU Vireni (2-rz) 2016 2016 2

13. KWS Astaire 2019 R 1

14. SU Melania CCA 2018 1

15. Zita (2-rz) 2019 R 1

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

(2-rz) - odmiana dwurzędowa;
2019R - odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2018;
CCA - odmiana niezarejestrowana w Polsce, znajdująca się we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.

c.d. art. ze str. 13
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RZODKIEW 
PŁUŻNA

WYŚMIENITY POPLON OZIMY  
POD UPRAWY JARE!

Norma wysiewu 10 -12 kg /1 ha

TILLAGE RADISH (TR)

RZODKIEW 
PŁUŻNA

Naturalny pług 
dla twojej gleby!

na
NOWOŚĆ

polskim rynku 

NIsZcZY NIcIENIE 
MąTWIKóW

Silna penetracja podeszwy płużnej, 
poprawia drenaż i ruch powietrza 
w glebie 
= MNIEJsZE KOsZTY 
UPRAWY NA WIOsNę

Absorpcja makro i mikroelementów 
do wykorzystania przez roślinę 
następczą

= WYŻsZY PLON

Przedsiębiorstwo Nasienne  
„ROLNAS” Sp. z o.o. 

85-681 Bydgoszcz 
ul. Powstańców Warszawy 6F 

tel. 52/ 376-98-10 
rolnasbydgoszcz@rolnas.pl

A U T O P R O M O C J A
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Zaprawianie skuteczne i bezpieczne
Zaprawy płynne lepiej chronią ziarna przed patogenami i są bezpieczniejsze przy aplikacji.

prof. dr hab. Marek Korbas 
i dr Joanna Horoszkiewicz-Janka 

IOR - PIB, Poznań

Tabela 1. Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania ziarna zbóż ozimych

Zaprawa
Pleśń

śniegowa

Zgorzel

siewek

Śnieć 

cuch-nąca

Śnieć 

gład-ka

Głow-nia

pyląca

Zgorzel 

podsta-

wy źdźbła

Głownia 

źdźbłowa

Pasiastość liści 

jęczmienia

Głow-

nia zwarta

Amarant 515 FS – p p p p – – – –
Bariton Super 97,5 FS 1 p, pz, z, j p, pz, z, j p – j – – j –

Baytan Trio 180 FS 2 p, pz, z, j p, pz, z, j p – j – – j –
Beltone 25 FS 3 p, pz p, pz, j p p p, j – – j –

Beret Star p, pz, j, z p p – p, j – z j j
Beret Trio 060 FS p, pz, z, j p, pz, z, j p p p, j – z j –

Celest 025 FS p, pz, z p, pz, z p – – – z – –
Celest Extra 050 FS 5 p, z, j p, z, j p – p – z j –

Celest Power 6 p, pz, z, j p p – p – z j j
Celest Trio 060 FS p, pz, z, j p, pz, z, j p p p, j – z j –

Certicor 050 FS – p, j p p j – – j –
Difend 30 FS 5 – p pz – – – – – –

Difend Extra FS 5 – p, j p – – – – – –
Difend FS – p p – – – – – –

Dividend Xtra 030 FS 5,7 – p, z, j p – p – z j –
Fluarto 50 FS p, pz, z p, pz, z p p – – – – –
Gizmo 060 FS p p, pz, z, j p p j – – j –
Goliat 025 FS p, pz, z p, pz, z p – – – z – –

Goliat Trio 060 FS p, pz, z, j p, pz, z, j p p p, j – z j –
Interest – – – – – – – j –

Kinto Duo 080 FS p, pz, z, j p, pz, z, j p – p, j – – j –
Konazol Duo 080 FS p, pz, z, j p, pz, z, j p – p, j – – j –

Latitude 125 FS – – – – – p – – –
Latitude XL – – – – – p, pz – – –

Madron 50 FS p, pz, z p, pz, z p p – – – – –
Maxim 025 FS p, pz, z p, pz, z p – – – z – –
Maxim Power 6 p, pz, z, j p p – p – z j j

Maxim Star 025 FS 8 j j – – j – – j –
Omnix 025 FS p, pz, z p, pz, z p – – – z – –
Omnix Power 6 p, pz, z, j p p – p – z j j

Orius Combi 050 FS j j – – j – – j –
Orius Univeral 75 ES p, pz, z, j p, pz, z p – p, j – z j –

Premis 025 FS 3 p, pz p, pz, j p p p, j – – j –
Premis Pro 080 FS p, pz, z, j p, pz, z, j p – p, j – – j –

Rancona 15 ME – p, j p p j – – j –
Rancona i-MIX ME p p, j p p j – – j –

Real 025 FS 3 p, pz p, pz, j p p p, j – – j –
Real Super 080 FS p, pz, z, j p, pz, z, j p – p, j – – j –

Redigo Pro 170 FS 9 p, pz, z, j p, pz, z, j p – p, j – z j –
Sarfun Duo 515 FS – p p p p – – – –
Sarox Duo Active p p p p – – – – –
Sarox T 500 FS p, pz, z, j p, pz, z, j p p – – z – –
Savea 333 FS 10 p, j – – – – – – j –
Scenic 080 FS 11 p, pz, z p, pz, z p p p – z – –
Sedextra Power 6 p, pz, z, j p p – p – z j j
Seedron 060 FS 8 p, pz, z, j p, pz, z, j p p p, j – z – –
Systiva 333 FS 10 p, j – – – – – – j –

Tebseme – – p – – – – j –
Tiosild Top 370 EC p p p p – – – – –

Tresser 050 FS – p, pz, z p p – – – – –
Trigof 50 FS p, pz, z p, pz, z p p – – – – –
Triter 050 FS – p, pz, z p p – – - – –

Vibrance Gold 100 FS 5,6 p, pz, z p, pz, z p – p – z j j
Vibrance Star 12 p, pz, z, j p p – p, j – z j j
Vitavax 200 FS – p p – – – – – –

Zaprawa zbożowa Orius 060 FS – j p p j – – j –

Zaprawian 050 FS – p, pz, z p p – – – – –
 
1 Bariton Super 97,5 FS zapobiega również występowaniu plamistości siatkowej jęczmienia i zapobiegawystępowaniu
chorób liści do końca fazy krzewienia
2  Baytan Trio 180 FS zapobiega również występowaniu w pszenicy: mączniaka prawdziwego zbóż i traw i septoriozy liści,
w jęczmieniu: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, rynchosporiozy i plamistości siatkowej jęczmienia
3 Beltone 25 FS, Premis 025 FS, Real 025 FS ograniczają występowanie w jęczmieniu:
plamistości siatkowej jęczmienia i rynchosporiozy zbóż
5 Celest Extra 050 FS, Difend 30 FS, Difend Extra FS, Dividend Xtra 030 FS i Vibrance Gold 100 FS
zwalczają w pszenicy śnieć karłową pszenicy
6 Celest Power, Maxim Power, Omnix Power, Sedextra Power, Vibrance Duo, Vibrance Duo 050 FS, Vibrance Gold 100 FS
ograniczają również występowanie w pszenicy: ostrej plamistości oczkowej
7 Dividend Xtra 030 FS zapobiega również występowaniu w pszenicy: septoriozy plew
8  Seedron 60 FS, Maxim Star 025 FS, Orius Universal 75 ES zapobiegają występowaniu w jęczmieniu
plamistości siatkowej jęczmienia
9  Redigo Pro 70 FS zapobiega występowaniu chorób liści w jęczmieniu, w tym plamistości siatkowej jęczmienia
10 Savea 333 FS i Systiva 333 FS zapobiegają również występowaniu w pszenicy: septoriozy liści, w jęczmieniu:
mączniaka prawdziwego i plamistości siatkowej jęczmienia
11 Scenic 080 FS zapobiega występowaniu w pszenicy septoriozy liści
12 Vibrance Star, zapobiega również występowaniu ostrej plamistości oczkowej (rizoktoniozie) w pszenicy
oraz pałecznicy w jęczmieniu

Wiele czynników decyduje 
o tym czy ziarno zbóż będzie 
dobrze zaprawione przy użyciu 
zaprawy chemicznej. Zaprawia 
się ziarno aby zniszczyć pa-
togeny znajdujące się na jego 
powierzchni, pod okrywą 
owocowo-nasienną czy w głębi 
ziarniaka np. w okolicy części 
zarodkowej ziarna.

Ważnym zadaniem substan-
cji czynnej lub czynnych gdy 
są to zaprawy wieloskładniko-
we jest ochrona wschodzącej 
rośliny (korzenie, liście) przed 
patogenami się w glebie lub na 
jej powierzchni. Wydaje się, 
że pokrycie ziarna zaprawą, 
która składa się z odpowied-
niej substancji czynnej i stoso-
wanych nośników i dodatków 
w pełni rozwiązuje zagadnie-
nie ochrony ziarna zbóż przez 
zaprawianie. Jednak nie jest 
to takie proste i łatwe o czym 
przekonali się rolnicy, którzy 
zaprawiali ziarno „na skróty” 
bo odbywał się ten pierwszy 
chemiczny zabieg ochrony 
zbóż (ziarna zbóż) w skrzyni 
siewnika, w betoniarce albo 
na klepisku magazynu. Ziarno 
wyglądało na zaprawione bo 
pokryte było przez jaskrawy 
barwnik, który był jednym 
ze składników użytej zapra-
wy. Zadaniem barwnika jest 
informowanie, że nasiona są 
pokryte przez zaprawę i ostrze-
gał on przed omyłkowym 
użyciem takiego ziarna jako 
paszy dla zwierząt. Do takiego 
prymitywnego zaprawiania 
używano zapraw, które były 
oznaczone najczęściej literami 
DS. Były to zaprawy w posta-
ci proszku do suchego zapra-
wiania ziarna. Mogą one też 
być w innej formie użytkowej 
(formulacji), a mianowicie WS 
czyli proszku do sporządza-
nia zawiesiny wodnej służącej 
do zaprawiania. Często dana 
zaprawa występuje jednocze-
śnie w formulacji WP i WS. 
W ostatnim czasie mówi się, 
że formulacje proszkowe mają 
być w krajach UE stopniowo 
wycofywane. Są to najstarsze 
formulacje zarejestrowanych 

zapraw. W czasie zaprawiania 
mogą uwalniać się do powie-
trza i stanowią wtedy zagro-
żenie dla osób wykonujących 
zaprawianie i stosujących za-
prawione ziarno przez zapra-
wę o takiej formulacji (np. 
WP). Lepszym od opisanego 
rozwiązaniem jest wykona-
nie zaprawiania ziarna przy 
użyciu do tego celu zaprawiarki 
czyli urządzenia służącego do 
zaprawiania.

Jeszcze lepszym rozwiąza-
niem jest zakup zaprawionego 
w sposób profesjonalny ziarna. 
Takimi podmiotami wykonu-
jącymi zaprawianie materiału 
siewnego są np. przedsiębior-
stwa produkujące ziarno od-
mian zbóż na plantacjach 
nasiennych lub specjalizujące 
się przedsiębiorstwa w zapra-
wianiu ziarna i nasion innych 
gatunków roślin rolniczych. 
Kilka takich przedsiębiorstw 
zaprawia nasiona w oparciu 
o system certyfikacji nasion 
ESTA. Takich firm posiadają-
cych certyfikat w naszym kraju 
jest 6-7, ale myślimy, że będzie 
ich przybywać. Taki certyfikat 
jest gwarancją, że uzyskany 
do produkcji materiał siew-
ny ma zachowane najwyższe 
standardy jakości i gwarantuje 
precyzyjne, dokładne, równo-
mierne pokrycie powierzchni 
ziarna zaprawą nasienną. Nie 
ma w tym przypadku niebez-
pieczeństwa, że zbyt mała lub 
zbyt wysoka dawka s.cz. trafi 
na powierzchnię ziarniaków. 
Urządzenia do zaprawiania są 
bardzo nowoczesne i są poprze-
dzone przez inne oprzyrządo-
wania które np. odpyla kurz, 
który znajduje się zazwyczaj 
na powierzchni ziarna. Jest to 
bardzo ważne bo kurz potrafi 
na powierzchni ziarna zaab-
sorbować dużą część zaprawy. 
Gdy tak się stanie oznacza to, 
że ziarno zostało zaprawione 
niewystarczającą dawką zapra-
wy z czego nie zawsze zdaje 
sobie sprawę rolnik.

Aby bezpiecznie zaprawić 
ziarno i aby ten zabieg był 

c.d. art. na str. 18
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skuteczny używa się do za-
prawiania zapraw, których 
formulacja oznaczona jest 
najczęściej literami FS. Jest 
to płynny koncentrat do za-
prawiania nasion. Zaprawy 
w takiej formulacji można sto-
sować bezpośrednio na nasio-
na lub po rozcieńczeniu. Są one 
bezpieczne przy wykonywaniu 
zaprawiania i dokładnie po-
krywają zaprawione ziarno.

Wśród zapraw są też takie, 
które mają formulacje ES – 
emulsja do zaprawiania, LS 
– roztwór do zaprawiania, ME 
– mikroemulsja, ale zapraw 
takich nie ma wiele. Domi-
nuje zdecydowanie formulacja 
płynna FS.

Formulacja i certyfikat 
ESTA to ważne i istotne fak-
ty w procesie zaprawiania, ale 
aby działanie zaprawy było 
całkowicie skuteczne wyma-
gana jest odpowiednia lub 
odpowiednie dostosowanie 
do zwalczanych grzybów sub-
stancje czynne. Mają one róż-
ne sposoby działania. Niektóre 
z nich działają powierzchnio-
wo, ale większość s.cz. budu-
jących zaprawy to substancje 

o działaniu układowym. Sub-
stancje o działaniu powierzch-
niowym zwalczają grzyby (ich 
zarodniki) znajdujące się na 
powierzchni ziarna. Dobrze 
zapobiegają występowaniu 
śnieci cuchnącej i gładkiej, 
głowni zwartej jęczmienia itp. 
Z kolei s.cz. działające układo-
wo zwalczają głownię pylącą 
jęczmienia i pszenicy.

Wszystkie zarejestrowane 
zaprawy zwalczają lub ogra-
niczają grzyby powodujące 
zgorzel siewek. Choroba ta 
często powodowana jest przez 

gatunki należące do rodzaju 
Fusarium. Są to groźne dla 
zbóż grzyby powszechnie 
występujące w glebie.

W ofercie zapraw pojawiła się 
nowa zaprawa nasienna zawie-
rająca Sedaksan. Przy wyborze 
zaprawy, warto zastanowić się 
nad skutecznością i innowa-
cyjnością substancji czynnych. 
Oprócz skutecznej ochrony fun-
gicydowej, Sedaksan pozytyw-
nie wpływa na rozwój systemu 
korzeniowego rośliny. Rośliny 
są dłuższe, gęstsze, co pozwa-
la na lepsze pobieranie wody 
oraz składników odżywczych 

z gleby, i zwiększa odporność 
rośliny na abiotyczne czynniki 
stresowe.

Z zaprawionego ziarna uzy-
skuje się lepsze, równomierne 
wschody, a rośliny w początko-
wych fazach rozwojowych są 
zdrowe i dobrze ukorzenione. 
Lepsze ukorzenienie powodu-
je, że przez dłuższy czas rośli-
ny opierają się okresowemu 
przesuszeniu gleby. W tabeli 
podano wiele przykładów za-
praw nasiennych jedno-, dwu 
i trójskładnikowych, które 
z powodzeniem można sto-
sować w ochronie zbóż.

R E K L A M A

Perz to groźny 
przeciwnik

Jest to roślina tolerancyjna 
w stosunku do warunków sie-
dliska, która dobrze rozwija się 
na nieomal każdym rodzaju 
gleb i zachwaszcza wszystkie 
uprawy. Perz wytwarza silnie 
rozwinięty system podziem-
nych rozłogów, za pośrednic-
twem których rozmnaża się 
wegetatywnie i może w szyb-
kim tempie rozprzestrzenić się 
w obrębie plantacji. Szacuje się, 
że w sprzyjających warunkach 
pojedynczy egzemplarz tego 
chwastu może w ciągu roku 
opanować powierzchnię nawet 
15m2. Perz jest rośliną bardzo 
konkurencyjną, wykorzystu-
jącą duże ilości składników 
pokarmowych. W USA prze-
prowadzono badanie w któ-
rym ustalono, że gatunek ten 
występując w dużym nasileniu 
na plantacji kukurydzy zdo-
łał pobrać z gleby 55% do-
stępnego azotu, 45% fosforu 
i 68% potasu. Jednak perz 
zagraża uprawom nie tylko 

jako konkurent o niezbędne 
dla wzrostu i rozwoju czynni-
ki, lecz również jako producent 
związków chemicznych o dzia-
łaniu allelopatycznym. Sub-
stancje te mogą zahamować 
kiełkowanie nasion, zaburzyć 
wzrost siewek oraz ograniczyć 
pobieranie składników pokar-
mowych przez inne gatunki. 
Warto również pamiętać, że 
chwast ten jako tzw. „zielony 
pomost” pośredniczy w roz-
przestrzenianiu się chorób 
i szkodników, które zagrażają 

c.d. art. na str. 19

c.d. art. ze str. 16

Głownia zwartaGłownia źdźbłowa żyta jest 
bardzo groźną chorobą

mgr inż. Tomasz Snopczyński 
IUNG-PIB w Puławach, 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu
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www.lhoist.pl

Nie ma plonu
bez wapnazawierającego magnez

• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
bez magnezu 
•  Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym  
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
• Oxyfertil Ca 85 o zaw. CaO min. 85% 
węglanowego mielonego 
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm 
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak 
granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% – z atestem ekologicznym

Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego:

KONTAKT 
tel. 77 45-16-384 • e-mail: Andrzej.Filipek@lhoist.com
tel. 41 38-89-146 • e-mail: Jakub.Szpytak@lhoist.com
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wielu gatunkom zbóż.
Niska wrażliwość perzu na 

działanie wielu herbicydów 
oraz intensywnie rozwinięty 
system podziemnych rozło-
gów, które są w dużym stop-
niu odporne na uszkodzenia 
mechaniczne sprawiają, że 
„odperzanie” plantacji nie 
jest łatwym zadaniem. Za-
biegi uprawowe mogą wręcz 
zwiększyć zachwaszczenie, po-
nieważ fragmentacja organów 
podziemnych sprzyja rozmna-
żaniu wegetatywnemu. Nowy 
osobnik może powstać nawet 

z 2-3 cm odcinka rozłogu. Jed-
nak w czasach gdy herbicydy 
nie były jeszcze powszechnie 
dostępne, opracowano sposoby 
na mechaniczne ograniczenie 
występowania tego gatunku.

W okresie bez opadów desz-
czu na plantacjach zlokalizo-
wanych na glebach lekkich 
zalecano metodę polegająca na 
usuwaniu rozłogów. Jej pierw-
szym etapem jest wykonanie 
płytkiej orki (na głębokość zale-
gania rozłogów) i odczekanie aż 
skiby przeschną. Później rozłogi 
można wyciągnąć kultywato-
rem o zębach sprężynowych 

(minimum dwa przejazdy „na 
krzyż”) i zgarnąć broną. Ko-
lejny sposób to tzw. „zadusze-
nie perzu”. W tym przypadku 
również zaczynamy od płytkiej 
orki (nieco głębszej niż uloko-
wane są rozłogi), a następnie 
przeprowadzamy talerzowanie 
(minimum dwa przejazdy „na 
krzyż”) w celu pocięcia roślin 
na niewielkie kawałki. Gdy 
z fragmentów rozłogów wzejdą 
siewki należy wykonać głębo-
ką orkę pługiem zaopatrzonym 
w przedłużek. Wówczas siew-
ki wraz z rozłogami trafią na 
dużą głębokość co ograniczy 

lub uniemożliwi wschody. 
Na stanowiskach zasobnych 
w wodę przydatna może oka-
zać się metoda określana jako 
„zmęczenie perzu”. Polega ona 
na kilkukrotnym wykonaniu za-
biegów mechanicznych (zazwy-
czaj z wykorzystaniem brony 
talerzowej lub pługa) w takich 
odstępach czasu aby po każdym 
z nich zdążyły wzejść siewki. 
Cykliczne niszczenie roślin na 
takim etapie rozwoju stopniowo 
wyczerpuje zapasy składników 
pokarmowych w rozłogach, co 
z czasem uniemożliwia dalsze 
wschody.

W okresie letnio-jesiennym 
do chemicznej walki z perzem 
rolnicy mają do dyspozycji pre-
paraty zawierające nieselek-
tywny glifosat. Substancja ta 
może być m.in. wykorzystana 
do niszczenia chwastów przed 
zbiorem wielu gatunków zbóż 
i rzepaku, a także na ścierni-
skach. W sytuacji gdy łan jest 
opanowany przez zielone i in-
tensywnie rosnące chwasty, 
które uniemożliwiłyby zbiór, 
zabieg należy wykonać przed 
żniwami, z zastrzeżeniem 
aby opryskiwać wyłącznie te 
fragmenty plantacji, które są 

silnie zachwaszczone. Zabieg 
na ściernisko zazwyczaj zaleca 
się przeprowadzić w terminie 
od połowy sierpnia do póź-
nej jesieni, na rośliny perzu 
o wysokości 10-25 cm, które 
posiadają w pełni wykształ-
cone 3-4 liście. Należy jednak 
pamiętać aby wcześniej zapo-
znać się z informacjami poda-
nymi w etykiecie preparatu, 
ponieważ zalecenia dotyczą-
ce stosowania poszczególnych 
produktów handlowych, po-
mimo że zawierają one tę samą 
substancję czynną, mogą się 
różnić.

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie”

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami Ministra Środowiska 
i Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie Programu priory-
tetowego pt.: „Ogólnopolski pro-
gram regeneracji środowiskowej 
gleb poprzez ich wapnowanie”, 
Zarząd Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przyjął jego założenia 
do realizacji w latach 2019–2023. 

Szczegółowe terminy, tryb skła-
dania i rozpatrywania wniosków 
określone zostaną w ogłoszeniu 
o naborze, które zamieszczone 
zostanie na stronie internetowej 
właściwego Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Krajowej 
Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie udzielane 
będzie, w ramach pomocy de 
minimis, na realizację przed-
sięwzięć skutkujących poprawą 
jakości środowiska, co zostanie 
potwierdzone opinią właściwej 
miejscowo Okręgowej Stacji Che-
miczno–Rolniczej (OSCh-R).

Beneficjentem końcowym Pro-
gramu są posiadacze użytków 
rolnych o powierzchni nieprze-
kraczającej 75 ha.

Badanie odczynu gleby należy 
wykonać raz na 4 lata, a prób-
kę pobiera się z powierzchni nie 
większej niż 4 ha. Na podstawie 

badania odczynu gleby dla gleb 
o pH poniżej lub równemu 
5,5 OSCh-R wyda opinię (zale-
cenie) nawozowe. Dofinansowa-
nie działań regeneracyjnych dla 
danej działki ewidencyjnej będzie 
udzielone nie częściej niż raz na 
cztery lata.

Kwota dof inansowania 
przedsięwzięcia wynosić będzie 
odpowiednio:
• do 300 zł/t czystego składnika 

odkwaszającego (CaO oraz Ca-
O+MgO) dla gospodarstw  
o powierzchni nie przekracza-
jącej 25 ha użytków rolnych,

• do 200 zł/t czystego skład-
nika odkwaszającego (CaO 
oraz CaO+MgO) dla gospo-
darstw o powierzchni powyżej 
25 ha, ale nie przekraczającej 
50 ha użytków rolnych,

• do 100 zł/t czystego skład-
nika odkwaszającego (CaO 
oraz CaO+MgO) dla gospo-
darstw o powierzchni powyżej 
50 ha, ale nie przekraczającej 
75 ha użytków rolnych.
Do kosztów kwalifikowanych 

zaliczać się będą koszty zakupu:
• wapna nawozowego odpo-

wiadającego typom wapna 
nawozowego, określonego  
w załączniku nr 6 do rozpo-
rządzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 8 września 2010 r.  

w sprawie sposobu pakowa-
nia nawozów mineralnych, 
umieszczania informacji  
o składnikach nawozowych 
na tych opakowaniach, spo-
sobu badania nawozów mi-
neralnych oraz typów wapna 
nawozowego (Dz.  U. Nr 
183, poz. 1229),

• środka wapnującego, o którym 
mowa w przepisach rozporzą-
dzenia (WE) nr 2003/2003 Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 13 października 2003 r. 
w sprawie nawozów, z wyłą-
czeniem kosztów transportu 
i rozsiewania.
Okres kwalifikowalności 

kosztów od 01.06.2019 r. do 
31.10.2023 r.

Dofinansowanie w Programie 
priorytetowym pt.: „Ogólnopolski 
program regeneracji środowisko-
wej gleb poprzez ich wapnowa-
nie”, będzie przysługiwało do:
• a) wapna nawozowego, od-

powiadającego typom wapna 
nawozowego, określonym w za-
łączniku nr 6 do rozporządze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 
8 września 2010 r. w sprawie 
sposobu pakowania nawozów 
mineralnych, umieszczania 
informacji o składnikach 
nawozowych na tych opako-
waniach, sposobu badania 

nawozów mineralnych oraz ty-
pów wapna nawozowego (Dz. 
U Nr 183, poz. 1229), oraz

• b) środka wapnującego, odpo-
wiadającego typom środków 
wapnujących, o których mowa 
w przepisach rozporządzenia 
(WE) nr 2003/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. w spra-
wie nawozów,
dlatego też ważne jest umiesz-

czenie na fakturze informacji 
o typie i odmianie zakupionego 
wapna nawozowego lub środków 

wapnujących oraz zawartość CaO 
lub CaO+MgO.

Przykładowa informacja na 
fakturze przy zakupie wapna 
nawozowego, odpowiadające-
go typom wapna nawozowego, 
określonym w załączniku nr 6 do 
rozporządzenia Ministra Gospo-
darki to:

wapno nawozowe typ: 
z przerobu skał wapiennych, 
odmiana 04, minimalna za-
wartość CaO 50%

Przykładowa informacja na 
fakturze przy zakupie środka 

wapnującego, odpowiadającego 
typom środków wapnujących, 
o których mowa w przepi-
sach rozporządzenia (WE) nr 
2003/2003 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady to:

G.1. Wapień naturalny, typ: 
wapień – standardowy oraz 
zawartość CaO% deklarowa-
na przez producenta środka 
wapnującego.

Źródło: Strona 
internetowa Krajowej Stacji 

Chemiczno-Rolniczej
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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„Atlas rolny”

Europejska polityka rolna 
wymaga zrównoważenia pod 
względem środowiskowym 
i społecznym oraz szerokiej 
debaty publicznej. Taka zmiana 
jest możliwa pod warunkiem, 
że unijne fundusze wspierać 
będą przede wszystkim te go-
spodarstwa, zwłaszcza małe 
i średnie, które dbają o natu-
rę, produkują zdrową żywność 
i utrzymują wartościowe miej-
sca pracy. To kluczowe wnioski 
„Atlasu rolnego”, przedsta-
wionego przez Fundację im. 
Heinricha Bölla w Warszawie 
i Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Obecnie w Unii Europejskiej 
82% dopłat trafia do jedynie 
20% rolników, a ponad połowa 
gruntów rolnych jest już w rę-
kach zaledwie 3,1% przedsię-
biorstw. Dalsze promowanie 

dużych, uprzemysłowionych 
gospodarstw może nie tylko 
spowodować kryzys społecz-
ności wiejskich, ale zagrozić 
też zdolności ekosystemów do 
produkcji żywności – uważają 
autorzy i autorki Atlasu.

Wspólna Polityka Rolna 
stanowi największą część 
unijnego budżetu i, mimo 
wielu reform, nie odpowia-
da kluczowym, aktualnym 
potrzebom i wyzwaniom. – 
Promowany przez nią system 
w niewystarczającym stopniu 
realizuje ważne społeczne cele, 
takie jak ochrona czystości 
wód, różnorodności biolo-
gicznej, klimatu, dobrostanu 
zwierząt, trwałości ekosyste-
mów i stabilności społecznej 
obszarów wiejskich, a także 
zasady sprawiedliwego handlu 

w wymiarze europejskim i glo-
balnym. Krytykowane jest 
przede wszystkim wspieranie 
dużych, uprzemysłowionych 
gospodarstw rolnych, podczas 
gdy małe i średnie gospodar-
stwa, prowadzone z troską 
o ziemię i tradycję, pozosta-
ją niedofinansowane – mówi 
dr hab. Zbigniew Karaczun 
z SGGW, autor polskich roz-
działów Atlasu.

Znaczną część odpowie-
dzialności za te procesy ponosi 
– zdaniem autorów i autorek 
„Atlasu rolnego” – system płat-
ności bezpośrednich z WPR. Są 
one uzależnione od wielkości 
gospodarstwa, co daje ogromne 
korzyści dużym uprzemysło-
wionym producentom rolnym. 
20% unijnych rolników do-
staje aż 82% dopłat. W Polsce 
do 20% największych gospo-
darstw trafia ok. 74% tych 
środków. Pozostałe 80% pol-
skich rolników otrzymuje nie-
wiele ponad 1/4 wypłacanych 
funduszy.

W Polsce bilans WPR nie jest 
jednoznaczny. Z jednej stro-
ny unijne płatności poprawi-
ły jakość życia milionów osób 
żyjących z rolnictwa i miesz-
kających na wsi. Unowocze-
śniono większe gospodarstwa, 
wdrożono przepisy dotyczące 
m.in. środowiska i zwierząt 

gospodarskich. Z drugiej 
jednak strony, po 25 latach 
transformacji co trzecie go-
spodarstwo rolne przestało 
istnieć, a polska wieś zaczęła 
się wyludniać. Młodzi wy-
jeżdżają, a rolnicy skarżą się 
na brak następców. Nasila się 
koncentracja ziemi: 1,8% naj-
większych gospodarstw posia-
da już ponad 31% wszystkich 
polskich użytków rolnych.

Podobne procesy mają miej-
sce w całej Unii Europejskiej. 
W ciągu jedynie 10 lat, po 
2003 roku, ponad 1/3 unij-
nych rolników zakończyła 
działalność rolniczą. W la-
tach 1990-2013 w niektórych 
państwach Europy Zachodniej 
liczba gospodarstw powyżej 
100 hektarów podwoiła się, 
a są też takie, gdzie wzrosła 
pięciokrotnie. Ziemię traktuje 
się jak inwestycję, a jej kon-
centracja jest obecnie jeszcze 
wyraźniejsza niż koncentracja 
bogactwa. Fermy hodowlane 
przypominają fabryki, gdzie 
setki sztuk bydła czy tysiące 
świń i kurczaków tłoczą się na 
niewielkiej przestrzeni w fatal-
nych warunkach.

Obecny system prowadzi 
nie tylko do szkodliwych skut-
ków społecznych, ale także 
środowiskowych. – W całej 
UE alarmująco szybko spada 
różnorodność biologiczna na 
terenach wiejskich. Populacja 
ptaków krajobrazu rolniczego 
spadła o ponad połowę od lat 
80. ubiegłego wieku, a motyli 
łąkowych o ponad jedną trze-
cią od lat 90. W Polsce liczba 
ptaków krajobrazu rolnego 
od 2000 roku zmniejszyła się 
o ponad 20%. Niepokój bu-
dzi też stan wód, pogarszany 

stale przez rosnące zużycie na-
wozów sztucznych. W Polsce 
wzrosło ono, w ciągu 13 lat 
po wstąpieniu do UE, o 30%. 
Z kolei zużycie chemicznych 
środków ochrony roślin w cią-
gu niespełna 30 lat wzrosło 
aż pięciokrotnie – wylicza dr 
Andrzej Kassenberg, ekspert 
Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Nowa WPR musi stawić czo-
ła tym wyzwaniom. – Dlatego 
konieczne jest wypracowanie 
przez państwa członkowskie 
nowych rozwiązań, które 
uwzględnią zarówno zmie-
niającą się sytuację, aktualne 
potrzeby, jak też różnorodne 
interesy. Takich zmian ocze-
kują obywatele i obywatelki 
Unii – podkreśla Irene Hahn-
-Fuhr, dyrektorka Fundacji im. 
Heinricha Bölla w Warszawie.

W wielu krajach, w tym 
w Polsce, powstają ruchy 
i nowe sieci organizacji, które 
domagają się zrównoważonego 
systemu zarówno w szerokim, 
globalnym kontekście, jak też 
w odniesieniu do lokalnych 
społeczności, środowiska i ja-
kości żywności. Nieformalne 
grupy, a także organizacje rol-
nicze i konsumenckie łączą się 
z organizacjami działającymi 
na rzecz ekologii oraz sprawie-
dliwości społecznej i globalnej. 
Dzieje się to również w Pol-
sce, gdzie powstała Koalicja 
Żywa Ziemia, upominająca 
się o zmiany w polityce rol-
nej. Owocem budowania sieci 
jest też sam „Atlas rolny”, któ-
ry powstał dzięki współpracy 
ekspertek i ekspertów z różnych 
europejskich krajów. Ma on na 
celu wzmocnienie tych społecz-
nych ruchów i działań obywa-
telskich oraz ich argumentów 

na rzecz trwałego, ekologicz-
nego i wrażliwego społecznie 
rozwoju w rolnictwie.

Według autorów i autorek 
„Atlasu rolnego”, zmiany wy-
maga przede wszystkim sys-
tem dopłat, który powinien 
zachęcać rolników do ochrony 
wód i gleby, jakości powietrza, 
zmniejszania emisji i dbałości 
o dobrostan zwierząt. Dopłaty 
dla rolników, którzy nie speł-
niają wymogów w tym zakre-
sie powinny być ograniczone 
znacznie bardziej niż dotąd. 
WPR powinna też mocniej niż 
dotychczas promować gospo-
darstwa ekologiczne, a także 
dbać o to, by rolnictwo było 
atrakcyjnym miejscem pra-
cy dla młodych ludzi w całej 
Europie. Tylko dzięki takim 
zmianom wspólna polityka 
rolna ma szanse długofalo-
wo zyskać szerszą akceptację 
w społeczeństwie.

Atlas przedstawia zagro-
żenia, które spowoduje brak 
zmian w polityce rolnej oraz 
korzyści, jakie dla terenów 
wiejskich, jakości środowiska 
i całego społeczeństwa może 
przynieść dobrze zaprojekto-
wana reforma tej polityki. Pol-
skie wydanie Atlasu rolnego 
zawiera dwie uzupełniające się 
części: 15 rozdziałów przed-
stawia zagadnienia rolnictwa 
z szerokiej, europejskiej per-
spektywy, 4 rozdziały dotyczą 
spraw polskich.

Atlas Rolny jest do pobra-
nia na: https://pl.boell.org/
pl/2019/06/07/atlas-rolny-do-
kad-zmierza-europejska-poli-
tyka-rolna

Źródło: PropsyPR
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

W prosty sposób o koniecznych zmianach 
w polityce rolnej.

Komisja Europejska - Komunikat prasowy
Komisja Europejska, która 

wprowadziła zakaz nieuczci-
wych praktyk handlowych oraz 
zacieśniła współpracę między 
producentami, przedstawia 
trzeci element, który ma spra-
wić, że łańcuch dostaw żyw-
ności będzie sprawiedliwszy 
– dzięki bardziej przejrzystemu 
przekazywaniu danych o ce-
nach na wszystkich etapach.

Różnice w cenach kupna 
i sprzedaży mogą dostarczyć 
informacji na temat kosz-
tów pośrednich (związanych 
np. z transportem, ubezpie-
czeniem, magazynowaniem 
itp.) ponoszonych przez sprze-
dawców i nabywców. Większa 
przejrzystość może sprzyjać 
podejmowaniu lepszych de-
cyzji biznesowych i zwiększyć 

pewność, że transakcje między 
etapami łańcucha dostaw żyw-
ności są uczciwe. Dostęp do 
aktualnych i łatwo dostępnych 
informacji o rozwoju sytuacji 
rynkowej ma również zasad-
nicze znaczenie dla skutecz-
nej konkurencji na rynkach 
światowych.

Komisarz ds. rolnictwa i roz-
woju obszarów wiejskich, Phil 
Hogan, stwierdził: Wzmocnie-
nie pozycji rolników w łań-
cuchu dostaw żywności jest 
jednym z priorytetów Komisji. 
Większa przejrzystość na rynku 
umożliwi równy dostęp do bar-
dziej przejrzystych informacji 
o cenach, co sprawi, że europej-
ski łańcuch dostaw żywności 
będzie bardziej sprawiedliwy 
i zrównoważony. Te nowe 

przepisy uzupełnią niedawno 
przyjętą dyrektywę o zakazie 
nieuczciwych praktyk handlo-
wych, ponieważ wzmocnią 
słabsze i mniejsze podmioty 
w łańcuchu dostaw żywno-
ści. Poza tym wprowadzenie 
tych przepisów odzwierciedla 
bardzo duże poparcie społecz-
ne w całej UE dla silniejszej 
pozycji rolników w łańcuchu 
dostaw żywności.

Chociaż dostępnych jest 
wiele informacji o rynkach 
rolnych (ceny, wielkość pro-
dukcji, zapasy itd.), nie ma 
prawie żadnych informacji 
rynkowych na temat innych 
kluczowych rynków łańcucha 
dostaw produktów rolno-spo-
żywczych, a mianowicie tych, 
które funkcjonują między 

rolnikami i konsumentami – na 
etapach przetwórstwa spożyw-
czego i handlu detalicznego. 
Ta asymetria informacyjna 
między rolnikami a innymi 
podmiotami w łańcuchu do-
staw żywności stawia rolni-
ków w bardzo niekorzystnej 
sytuacji na rynku oraz pod-
waża zaufanie do uczciwości 
transakcji. Brak informacji od 
przetwórców i sprzedawców 
detalicznych na temat rozwo-
ju sytuacji rynkowej nazwano 
„czarną skrzynką” łańcucha 
dostaw produktów rolnych. 
Przedstawiony wniosek po-
zwoli tę skrzynkę otworzyć.

Proponowane środki obej-
mą sektory mięsa, jaj, prze-
tworów mlecznych, owoców 
i warzyw, roślin uprawnych, 

cukru i oliwy z oliwek. Opiera-
ją się one na wprowadzonych 
już systemach i procedurach 
gromadzenia danych, które 
podmioty gospodarcze i pań-
stwa członkowskie stosują, aby 
przekazywać Komisji informa-
cje o rynku. Teraz procedury 
te będą miały szerszy zakres. 
Każde państwo członkowskie 
będzie odpowiedzialne za gro-
madzenie danych dotyczących 
cen i rynku. Komisja zaleca, 
aby państwa członkowskie 
wybrały najbardziej opłacal-
ne podejście i nie skupiały się 
na małych i średnich przed-
siębiorstwach, aby zmniejszyć 
obciążenie administracyjne. 
Państwa członkowskie przeka-
żą te dane Komisji, która z kolei 
udostępni monitorowanie na 

swoim portalu dotyczącym 
danych o produktach rolno-
-spożywczych oraz w unijnych 
centrach monitorowania ryn-
ku. Informacje przekazywane 
przez państwa członkowskie 
muszą być dokładne i aktualne.

Zgodnie z procedurami 
Komisji dotyczącymi epsze-
go stanowienia prawa wnio-
sek opublikowano na potrzeby 
konsultacji publicznych, któ-
re potrwają cztery tygodnie. 
Następnie zostanie on przy-
jęty przez Komisję Europejską 
i prawdopodobnie wejdzie 
w życie sześć miesięcy po 
przyjęciu.

Źródło: KE 
Przedstawicielstwo w Polsce

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Komfortowy ciągnik

Rozpoczął się sezon in-
tensywnych prac polowych, 
co oznacza dla rolników, 
że przez najbliższe miesiące 
większość swojego dnia będą 
spędzać w kabinach maszyn 
rolniczych, a najczęściej 
w ciągnikach.

Decydując się na zakup no-
wego ciągnika jednym z waż-
nych aspektów powinno być 
zadbanie o odpowiednie wa-
runki dla operatora – im lep-
sze, tym potencjalnie większa 
możliwość wydłużenia czasu 
pracy ciągnikiem w ciągu dnia. 
Na jakie elementy warto zwró-
cić uwagę?

Konstrukcja zapewniająca 
stabilność

W trakcie pracy ciągnik 
poddawany jest różnym siłom 
i przeciążeniom wynikającym 
często z ekstremalnych wa-
runków, w jakich się porusza. 
Grząski teren czy nierówne 
podłoże nie powinny być 
żadną przeszkodą dla nowo-
czesnego ciągnika. Właściwa 
przyczepność i stabilność po-
zwoli uzyskać jak najbardziej 
korzystny moment obrotowy. 
Jak producenci ciągników ra-
dzą sobie z tym wyzwaniem?

- Przykładowo w ciągnikach 
John Deere 6120M, które były 
prawdziwym hitem sprzeda-
ży 2018 roku (sprzedanych 
ponad 250 szt.) zastosowano 
nowoczesny układ zwiesze-
nia przedniej osi TLS, który 
tłumi nierówności, wpływa-
jąc bezpośrednio na komfort 
operatora, zaś aktywna praca 
zawieszenia zwiększa przy-
czepność na polu do 7 proc. 
– mówi Szymon Kaczmarek 
z John Deere Polska.

Kluczowym rozwiązaniem 
jest sztywność konstrukcji cią-
gnika zapewniona np. przez 
ramę. Niektórzy producenci 
stosują pełną ramę od przed-
niej osi do tylnej osi ciągnika, 
na której montowane sa podze-
społy: silnik, przekładnia, ka-
bina itp. W takiej konstrukcji 
podzespoły nie są elementem 
nośnym ciągnika i dzięki temu 
nie podlegają naprężeniom 
podczas ciężkich prac.

Kabina nie tylko wygodna, 
ale i funkcjonalna

Idealna kabina w ciągniku 
rolniczym powinna charakte-
ryzować się przestronnością 
i szerokimi drzwiami, by za-
pewnić maksymalnie dobrą wi-
doczność oraz bezpieczeństwo 

pracy. Szeroka kabina zdecydo-
wanie obniża ryzyko uderzenia 
operatora w szybę lub słupek 
przy skrajnych wychyleniach. 
Układ amortyzacji kabiny re-
dukuje nieprzyjemne wibracje 
powstające podczas jazdy po 
nierównościach i dzięki temu 
zapewnia większą kontrolę na 
podłokietniku.

W modelach ciągników 
premium, np. John Deere 
6155R stosuje się dodatkowe 
rozwiązania poprawiające 
komfort operatora. Można 
do nich zaliczyć: elektrycz-
nie regulowane i wysuwane 
lusterka zewnętrzne, dzięki 
czemu możemy precyzyjnie 
i szybko dostosować ich poło-
żenie do zaczepionego zestawu 
oraz otoczenia.

Dach panoramiczny zapew-
niający doskonałą widoczność 
przy pracy z ładowaczem oraz 
podgrzewaną tylną szybę. Kli-
matyzacja w nowoczesnym 
ciągniku to już standard.

Dodatkowe oświetlenie 
robocze LED zwiększa pole 
widzenia gwarantujące kom-
fortową pracę bez względu na 
porę dnia. Dzięki temu mo-
żemy bezpiecznie i wydajnie 
kontynuować pracę w nocy.

Intuicyjne sterowanie przy-
spiesza pracę

Sterowanie zaczepem trans-
portowym z kabiny ułatwia 
i przyspiesza pracę operatora 
i ogranicza konieczność wy-
chodzenia z kabiny.

- Nowoczesne ciągniki kla-
sy premium są wyposażone 
w technologie optymalizu-
jące sterowanie. Dodatko-
we zastosowanie joysticka 
CommandPro w ciągnikach 
John Deere daje możliwość 
zaprogramowania 11 przy-
cisków, które pozwalają ste-
rować ciągnikiem i maszyną 
towarzyszącą dzięki złączom 
ISOBUS. CommandPro pozwa-
la też na personalizację ste-
rowania dla poszczególnych 
operatorów, zaś sam joystick 
ułatwia manewry wymagające 
wysokiej precyzji. Przykład to 
funkcja pełzania z prędkością 
do 2 km/h. Wszelkie zmiany 
związane ze sterowaniem i re-
gulacją pracy ciągnika można 
dokonać na dotykowym wy-
świetlaczu  - dodaje Szymon 
Kaczmarek.

Sterowanie przednim i tyl-
nym podnośnikiem spoza ka-
biny jest dodatkowym atutem 

z uwagi na łatwiejsze i szybsze 
agregowanie narzędzia z cią-
gnikiem. Kierowanie ciągni-
kiem ułatwia też zmienne 
przełożenie układu kierow-
niczego dostępne w ciągnikach 
serii 6R. Takie rowiązanie 
gwarantuje, że maksymalny 
skręt kół osiągniemy po zde-
cydowanie mniejszej liczbie 
obrotów kierownicą.

Fotel musi być wygodny
Zastosowanie najnowo-

cześniejszych technologii na 
niewiele może się zdać, jeśli 
operator nie będzie się dobrze 
czuł w swoim fotelu. W peł-
ni regulowany fotel operatora 
z amortyzacją pneumatyczną 
zmniejsza zmęczenie. Warto 
rozważyć opcję podrzewanego 
i wentylowanego fotela oraz 
automatycznego dostosowania 
stopnia amortyzacji do ciężaru 
operatora. Bardzo pomocna 
jest również regulacja obrotu 
fotela, która umożliwia wygod-
niejsze wsiadanie i obserwowa-
nie maszyny współpracującej 
z ciągnikiem.

Przekładnia wspiera płyn-
ność pracy

Płynne przemieszczanie się 
ciągnika w różnym terenie 
zależy także od konstrukcji 
skrzyni biegów i zastoso-
wanych w niej technologii. 
Przekładnie automatyczne 
np. CommandQuad Plus dają 
możliwość zmiany zarówno 
biegów, jak i zakresów w trybie 
automatycznym, a dodatkowo 
przekładnie dwusprzęgłowe 
zapewniają błyskawiczne prze-
łożenie. Dzięki temu operator 
może skupić się na kontroli ma-
szyny współpracującej. Z kolei 
w prostszych przekładniach 
np. PowrQuad i AutoQuad 
zmianę zakresów ułatwia przy-
cisk na dźwigni eliminujący 
konieczność wciskania sprzę-
gła przez operatora. W niektó-
rych przekładniach dostępna 
jest opcja automatycznego 

wysprzęglania np. AutoClutch, 
która umożliwia zatrzymanie 
ciągnika tylko przy uzyciu 
pedału hamulca i następnie 
ruszeniu po jego zwolnieniu. 
System SoftShift zapewnia 
płynniejsze przełączanie bie-
gów dzięki ingerencji w obroty 
silnika podczas zmiany biegu.

Automatyczne prowadze-
nie – wygoda i oszczędność

Wykorzystanie rozwią-
zań rolnictwa precyzyjnego 
4.0 wyraźnie zmniejsza zmę-
czenie operatora i podnosi 
jakość wykonanej pracy. Zinte-
growany system satelitarnego 
prowadzenia automatycznego 
np. AutoTrac stosowany w cią-
gnikach John Deere ogranicza 
liczbę nakładek, oszczędzając 
nawóz, nasiona i paliwo, ale 
ma również kluczowy wpły 
na komfort pracy. Opera-
tor korzystający z AutoTrac 
w połączeniu z przekładnią 
automatyczną będzie dłużej 
skupiony na swojej pracy i go-
towy na szybką reakcję w razie 
konieczności korekty ustawień 
maszyny. Dzięki automatyce 
uwroci AutoTrac operator zo-
staje w pełni odciążony od kie-
rowania ciągnikiem.  

- Prowadzenie automatyczne 
zarówno w linii prostej, jak 
i podczas nawrotów eliminuje 

błędy, jakie mógłby popełnić 
niedoświadczony operator, 
może również odciążyć do-
świadczonego operatora, który 
może przerowadzać nawroty 
co np. drugi przejazd. Dzięki 
temu operator nie musi zmie-
niać kierunku jazdy w trak-
cie nawrotów. Zapewnia to 
płynność wykonywanych 
przejazdów i  powtarzalność 
pracy niezależnie od liczby 
przepracowanych godzin czy 
widoczności – dodaje Szymon 
Kaczmarek.

Dla zwiększenia poziomu 
automatyzacji warto zasto-
sować system iTEC, dzię-
ki którermu możliwe jest 
zaprogramowanie kolejno 
wykonywanych czynności 
towarzyszących typowym 
manewrom na uwrociu, jak: 
włączanie i wyłączanie napędu 
kół przednich, blokady mecha-
nizmu różnicowego, WOM, 
podnoszenie i opuszczanie 
układu zawieszenia, sterowa-
nie hydrauliką i przekładnią.

Dla użytkowników star-
szych maszyn John Deere lub 
ciągników innych producen-
tów ciekawą alternatywą może 
być AutoTrack Universal (ATU 
300), który dodatkowo można 
z łatwością przenosić między 
wieloma maszynami.

Lepsza łączność ciągnika 
z narzędziem

Podczas pracy z prasą zwija-
jącą operator musi wykonywać 
dużo cyklicznych czynności, 
których nie da się zaprogra-
mować czasowo ze względu 
na zróżnicowane warunki. 
Dzięki automatyzacji współ-
pracy ciągnika z narzędziem 
(TIA) wszystkie te funkcje 
może wykonywać maszyna. 
Po wypełnieniu komory pra-
sowania ciągnik sam się za-
trzyma, a prasa poda siatkę do 
owinięcia beli, a także będzie 
sterowała tylną pokrywą tak, 
aby błyskawicznie opróżnić 
komorę prasowania. Operato-
rowi pozostaje tylko ponowne 
ruszenie ciągnika.

W ostatnich latach pro-
ducenci wprowadzają roz-
wiązania zapewniające 
automatyczną synchroniza-
cję ciągnika z np. kombajnem 
podczas wysypu ziarna na 
przyczepę. Dzięki temu ope-
rator ciągnika nie musi skupiać 
się jednocześnie na monitoro-
waniu prędkości, sterowania 
kierownicą oraz poziomie na-
pełnienia przyczepy.

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

Komfort pracy operatora ma znaczny wpływ na wydajność i precyzję wykonywanych prac 
oraz stopień zmęczenia.
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Tworzymy urodzaj

Poznaj siłę koktajli!

Jedz warzywa i owoce, bo 
to zdrowe i urocze! Chcesz być 
zdrowy jak ryba, jedz codzien-
nie warzywa! Jedz owoce, jedz 
warzywa, a będziesz w ener-
gii pływał – tylko niektóre 
z powiedzeń zachwalających 
właściwości warzyw i owo-
ców. Dziś o ich doskonałych 
cechach zdrowotnych nie 
trzeba nikogo przekonywać. 
Mnogość sposobów przygo-
towywania warzyw i owoców 
może niejednego wprawić 
w osłupienie. To właśnie po-
śród tych możliwości znajduje 
się orzeźwiające danie, które 
doskonale sprawdzi się właśnie 
teraz, w okresie letnim!

Światowa Organizacja Zdro-
wia zaleca, by dzienna dawka 
spożywanych warzyw i owo-
ców oscylowała wokół min. 
400 g. Dla jednych są to dane 
standardowe, inni zaś na samą 
myśl o warzywach wzdrygają 
się z niezadowoleniem. Zarów-
no dla osób, które bez tych 
zdrowych przysmaków nie wy-
obrażają sobie dnia, a także dla 
tych, którzy na widok sałaty 
czy rukoli z niezadowoleniem 
przewracają oczami stworzono 
koktajle i smoothie!

Koktajl może być owocowy, 
z dodatkiem warzyw lub też 
całkowicie warzywny. Naj-
większą popularnością cieszą 
się jednak te owoce. Najczę-
ściej łączone są one z jogur-
tem, sokiem, wodą czy też 
z mlekiem. Przypominamy, 
aby stworzyć koktajl, wszystkie 
składniki blendujemy po to, 
by powstał gęsty i aksamitny 
napój. Zielone koktajle, zysku-
jące ostatnio coraz bardziej na 

popularności natomiast róż-
nią się tym od owocowych, że 
ich dodatek to zielone liście 
m.in. szpinaku czy też jarmu-
żu. Równie pyszne i również 
zdrowe!

Źródło zdrowych substancji
Osoby dbające o sylwetkę 

doskonale zdają sobie sprawę 
jak istotnym elementem diety 
jest błonnik. To właśnie on za-
pobiega zaparciom, wspomaga 
pozbywanie się z organizmu 
toksyn jak również obniża 
cholesterol. W tym wypadku 
warto postawić na owoce i wa-
rzywa, które z natury bogate są 
w błonnik. Dzięki koktajlom 
organizm otrzymuje pożywną 
dawkę tej zdrowej substancji 
a dodatkowo, na długi czas 
czujemy się najedzeni i pełni 
energii.

Przeciwutleniacze, znane 
jako antyoksydanty to w pełni 
naturalne substancje chroniące 
komórki organizmu. Jakie mają 
działanie? Otóż, spowalniają 
procesy starzenia oraz zapo-
biegają występowaniu wielu 
chorób np. stresu oksydacyj-
nego. I znowu, najwięcej tych 
drogocennych substancji znaj-
duje się w owocach i warzy-
wach. W przygotowywanym 
koktajlu umieścić można nie-
zliczoną ich liczbę w różnych 
konfiguracjach. Doskonale 
sprawdzają się m.in. owoce 
granatu, maliny, truskawki, 
jabłka oraz jagody. Do przy-
gotowywanego dania warto 
także dodać imbir, który stoi 
na piedestale produktów bo-
gatych w antyoksydanty.

Po takiej dawce w pełni 
naturalnych słodkości mija 

ochota na pełne tłuszczu, 
białego cukru i pustych ka-
lorii słodycze. Z bardzo do-
brych właściwości koktajli, 
zdają sobie sprawę laureaci 
Ogólnopolskiego Programu 
Promocyjnego „Doceń pol-
skie”. Takie firmy jak: Piw-
niczanka Spółdzielnia Pracy, 
OSM w Piaskach oraz OLEJO-
WY RAJ proponują pożywne 
i zdrowe koktajle, które oprócz 
posiadania w swym składzie 
wielu zdrowych substancji, 
doskonale sprawdzą się jako 
orzeźwiające, letnie dania.

Źródło: Adventure Media
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Mnogość sposobów 
przygotowywania warzyw 
i owoców może niejednego 
wprawić w osłupienie.
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Zdobywca nagród z nową nazwą
Aby uniknąć konfliktów 

z produktami o podobnych 
nazwach i wyróżnić swoją 
ofertę, marka Case IH zdecy-
dowała się zmienić nazwę swo-
ich wielokrotnie nagradzanych 
ciągników o zakresie mocy od 
100 do 130 KM z przekładnią 
CVXDrive.

“Wybraliśmy nazwę Ve-
strum z uwagi na jej łacińskie 
znaczenie, tj. “Twój”, mówi 
Peter Friis, Case IH Marketing 
Director Europe. “Ten ciągnik 
jest przeznaczony dla klientów, 
którzy potrzebują wydajnego 
i wygodnego ciągnika do róż-
norodnych zadań”.

Zmiana nazwy nie ma 
wpływu na żadne inne funk-
cje modeli Case IH Vestrum 
CVXDrive 100-130 KM, które 
standardowo wyposażone są 
w bezstopniową przekładnię 
Case IH CVXDrive. Nowa 
gama została wprowadzona na 
rynek na lutowych pokazach 

SIMA w Paryżu, gdzie zdobyła 
nagrodę Machine of the Year 
2019 w kategorii ciągników 
klasy średniej.

„Chcielibyśmy zapewnić na-
szych klientów, że nie zmieni 
się żaden inny aspekt ciągnika 
- wszystkie specyfikacje pozo-
staną takie same, jak w mo-
mencie premiery, a dostawy 
realizowane w 2019 r. pozo-
staną bez zmian” - powiedział 
Thierry Panadero, Vice-Pre-
sident Case IH Europe. „Bę-
dziemy kontynuować nasze 
działania związane z wprowa-
dzaniem produktu na rynek 
i z niecierpliwością oczeku-
jemy na spotkania z naszymi 
klientami w nadchodzących 
miesiącach, tak w terenie, 
jak i na wystawach, oraz na 
zaprezentowanie tych fanta-
stycznych ciągników”.

Źródło: Case IH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa nazwa to Case IH Vestrum CVXDrive.

Axial-Flow wirtualnie

Jakie zalety ma omłot przy uży-
ciu pojedynczego rotora? Jak uzy-
skać najlepszą jakość zbieranego 
materiału siewnego? Czy można 
zminimalizować koszty eksplo-
atacyjne podczas żniw? – to tylko 
niektóre z pytań, na które mar-
ka Case IH odpowiada na nowej 
stronie internetowej dedykowa-
nej kombajnom serii Axial-Flow®. 
Strona dostępna jest pod adresem 
www.axialflow.pl .

To już kolejny innowacyjny 
projekt marki, który skupiony 
jest wokół konkretnej serii pro-
duktów. Przypomnijmy sobie edu-
kacyjną akcję Case IH na 5 czy 

kampanię strony www.farmlift.
pl oraz niedawno zainicjowany 
projekt przybliżający właściwości 
znanych z wysokiej jakości pras 
marki Case IH – www.prasyca-
seih.pl .

Jak podkreśla Alicja Domi-
niak-Olenderek, Brand Com-
munications Manager Poland 
”Nasze produkty są wyjątkowe, 
a projektując nowe rozwiązania 
zawsze skupiamy się na jak naj-
lepszym spełnieniu oczekiwań 
ich użytkowników. Chcemy re-
alizować ich potrzeby i ułatwiać 
codzienną pracę – również poprzez 
edukowanie i pełne informowanie 

o funkcjonalnościach maszyn mar-
ki Case IH. Z tego powodu decydu-
jemy się na wdrażanie projektów 
zapewniających pełną transparent-
ność i łatwość w wyszukiwaniu in-
formacji przez naszych klientów”.

Informacje na temat kombaj-
nów marki Case IH, obsługa tech-
niczna, poradniki oraz możliwość 
bezpośredniego kontaktu z najbliż-
szym dilerem to tylko nieliczne 
z wielu ciekawych możliwości, 
jakie oferuje strona www.axial-
flow.pl .

Źródło: Case IH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Marka Case IH prezentuje kolejny nowoczesny 
projekt internetowy.

Następcy Legendy

„Następcy Legendy” to cykl, 
w którym pokazujemy ciągni-
ki mogące na trwałe wpisać się 
w krajobraz polskiej wsi. Ade-
kwatne do warunków, dość 
proste w obsłudze, ekonomicz-
ne i lubiane pomimo swoich 
minusów. Czy do grona ma-
szyn legendarnych, znanych 
i rozpoznawalny tak samo jak 
dwa najbardziej znane polskie 
ciągniki w minionym stule-
ciu dołączy jakiś model marki 
Case? Rozmawiamy z Michałem 
Waszkiewiczem.

Który z Case’ów jest preten-
dentem do bycia taką legendą 
polskiej wsi?

To trudne pytanie. Najczęściej 
wybieranymi ciągnikami marki 
Case - i w Polsce i w całej Europie 
– są modele z serii Maxxum. Do 
polskich gospodarstw trafia ich 
około 250 sztuk rocznie. Wśród 
nich są modele z silnikami za-
równo cztero- jak i sześciocylin-
drowymi. Są to ciągniki nieco 
większe, ale wciąż kompaktowe, 

a - co najważniejsze - ich cena 
też jest „kompaktowa”. Modele 
te produkowane są w naszych 
zakładach w St. Valentin w Au-
strii. W zeszłym roku seria ta 
została poszerzona. W efekcie 
mamy najprostszego Maxxuma 
ze skrzynią biegów mechaniczną 
16+16 i mechanicznymi zawo-
rami; nieco bardziej zaawanso-
wanego Maxxuma z przekładnią 
bezstopniową; oraz Maxxuma 
z najbardziej zaawansowaną 
przekładnią Active Drive 24+24.

Ale żeby stać się legendą, 
czyli zarazem ciągnikiem 
powszechnym, musiałby być 
to model względnie prosty 
konstrukcyjnie…

Rzeczywiście, takie ciągni-
ki lubi bardzo wielu rolników 
i również faktem jest, że tego 
najprostszego Maxxuma sprze-
daje się najwięcej. Jest jednak 
coraz więcej rolników, którzy 
od traktora chcą czegoś więcej. 
Jeśli by przyjrzeć się europejskie-
mu rynkowi ciągników, widać 
wyraźnie, że kupowane są co-
raz mocniejsze ciągniki, a po-
wierzchnia gospodarstw z roku 
na rok rośnie, mimo że suma-
ryczna powierzchnia gruntów 
rolnych oraz liczba gospodarstw 
maleją.

Mimo wszystko prostota 

obsługi i łatwość serwisowania 
są bardzo ważnym argumen-
tem dla rolników, nie tylko 
polskich. Czy ten ciągnik da 
się naprawić ogólnodostępny-
mi narzędziami we własnym 
garażu?

Niestety nie. Technika po-
szła do przodu, tak samo jak 
w przypadku samochodów. 
Przykładowo, nawet najprostsza 
skrzynia jest sterowana elektro-
hydraulicznie, są w niej pakie-
ty sprzęgieł wielopłytkowych, 
więc napraw nie dokonamy we 
własnym zakresie. Potrzebny 
jest serwis, a przynajmniej do-
świadczony serwisant, który ma 
o mechanice pojęcie. Podobnie 
jest z silnikami, które są stero-
wane elektronicznie. Jeśli cho-
dzi o techniczne rozwiązania, 
są one bardziej zaawansowane 
niż w legendach polskich pól XX 
wieku, więc rolnik raczej sam już 
sobie z większymi naprawami 
nie poradzi.

A ekonomika pracy?
Musielibyśmy wziąć pod 

uwagę czas oraz to, jaką pracę 
ma wykonać ciągnik. Przede 
wszystkim jest on większy od 
tamtych, znanych, legendarnych 
ciągników, więc zrobi większą 
robotę za każdym przejazdem. 
Gdyby liczyć samo paliwo, to na 
pewno przegra. Jeśli jednak po-
łączyć te dwie informacje, czyli 
przeliczyć spalanie na areał, to 
na pewno nie będzie ono gorsze 
od tych legend. A równocześnie 
zaoszczędzimy czas!

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Jaki model marki Case?
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