
Technika i technologia w rolnictwie | Nr 8 / sierpień 2019
nakład kontrolowany

E G Z E M P L A R Z  B E Z P Ł AT N YW W W. R A P O R T R O L N Y. P L

 2001 - 2019

I S S N - 2 3 5 3 - 5 1 7 2

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

www.pom.com.pl
A U T O P R O M O C J A

Nowoczesne rozwiązania w KUHN
W Saverne nieopodal Stras-

burga odbyły się pokazy firmy 
KUHN. Wśród gości , między 
innymi była polska prasa rol-
nicza, a prezentację prowadził 
dyrektor Artur Szymczak.

Pierwszego dnia pokazów 
na polu zaprezentowano zbiór 
słomy i uprawę ścierniska, 

a drugiego dnia na innym 
polu – koszenie łąki.

Pokazano m.in. prasy sta-
łokomorowe, w których firma 
wprowadziła moduł odpowia-
dający za owijanie folią. - Folia 
jest o tyle wygodna, że oszczę-
dzamy czas, mamy paszę lep-
szej jakości, a ostatecznie po 

użyciu utylizujemy tylko jeden 
materiał: samą folię, bez siatki 
– tłumaczył Artur Szymczak.

Wśród maszyn, po których 
można się spodziewać że wy-
różnią się na rynku, warto 
zauważyć prasę zmiennokomo-
rową wysokiego zgniotu. Daje 
ona możliwość sprasowania 

140 kg na 1 metr sześcienny, 
a maszyna posiada sensor 
siły sprasowania. Co istotne 
z punktu widzenia operatora, 
regulację stopnia sprasowa-
nia najprościej jest regulować 
prędkością jazdy, a automatyka 
zrobi za niego resztę. Im wol-
niej będzie jechał, tym większe 
będzie sprasowanie balotów, 
im szybciej – tym mniejsze. 
- Gdy rolnik musi transpor-
tować słomę czy zielonkę na 
większą odległość, to każdy 
kolejny kilogram w balocie jest 
na wagę złota – podkreślił dyr. 
Szymczak.

Do uprawy ścierniska za-
stosowano brony talerzowe 
OPTIMER L 9000 i 12000 (sze-
rokości 9 i 12 metrów) wypo-
sażone w system śledzenia 
podłoża, Steady Control, który 
dostępny jest wyłącznie w ma-
szynach firmy KUHN. W rze-
czywistości każda sekcja ramy 
jest niezależna, co pozwala na 
idealne dopasowanie do nie-
równości podłoża. Ciśnienie 
w siłownikach poszczególnych 
segmentów jest sterowane hy-
draulicznie, aby zapewnić 
penetrację tarcz w każdych 
warunkach. Głębokość robo-
cza jest utrzymywana na stałym 
poziomie na całej szerokości 
narzędzia, co zmniejsza zuży-
cie paliwa. Brony te zapewniają 
wydajność pracy na poziomie 
18 ha/h.

Duże zainteresowanie wzbu-
dzał kultywator Prolander 
500 R wyposażony w 4 rzędy 
zębów. Kultywatory tej serii są 
cenione za jakość pracy w płyt-
kiej uprawie ścierniska (drugi 
przejazd) oraz do przedsiewne-
go przygotowania gleby. Sprę-
żysty ząb, w kształcie litery 
„S”, o wymiarach 70x12 mm 
z gęsiostopkami, zapewnia 
optymalne podcinanie, wy-
mieszanie i spulchnienie gleby, 
jak również pobudza nasiona 
chwastów do kiełkowania.

Cenioną nowością jest 
Smart Ploughing w pługu Vari 
Master L, czyli uchylne kor-
pusy, które pozwalają równo 
rozpoczynać i kończyć prze-
jazdy oraz zmniejszyć rozmiar 

poprzeczniaków. Smart Plo-
ughing to system współpra-
cujący z GPS, dzięki czemu 
możliwa staje się asymetrycz-
na praca oraz równa orka na 
glebach niejednorodnych, 
a regulacja i ustawienie płu-
ga odbywa się automatycznie.

Drugiego dnia pokaz rozpo-
czął się od wozów paszowych. 
Tu najwięcej uwagi zwrócił 
ślimak, jako element, który 
najszybciej się zużywa.

- Firmy stosują różne roz-
wiązania zapobiegające wy-
stępowaniu tego problemu. My 
stworzyliśmy swój własny stop 
stali ferrytowej i chromowej, 
czyli nierdzewnej o podwyż-
szonej odporności na ścieranie. 
To zwiększa żywotność ślimaka 
i zmniejsza koszty eksploatacji 
– powiedział dyr. Szymczak.

Ciekawostką technolo-
giczną w nowych paszowo-
zach KUHN jest kontrola 
napędu. Paszowóz wyposa-
żony jest w tradycyjny napęd 
mechaniczny oraz silniki hy-
drauliczne, które przenoszą 
napęd bezpośrednio na wałek 
napędowy każdego ze ślima-
ków. Przy większych wozach 
(2- i 3-ślimakowe), a zarazem 
mniejszych ciągnikach, czyli 
większych obciążeniach, ma 
to taką właściwość, że przy po-
wolnym wchodzeniu ciągnika 
na obroty, ślimaki zaczynają 
się kręcić powoli, aż po chwili 
dojdą do swoich nominalnych 
obrotów 29 obr/min. Podob-
nie dzieje się w trakcie pracy, 
gdy obciążenie staje się zbyt 
duże, automatyka spowalnia 
obroty, zwiększając moment 
obrotowy.

- Możemy ustawić ilość pa-
szy zadawanej na metr bieżą-
cy a automatyka pod koniec 
zwiększy obroty, by opróżnić 
wóz do zera. Dzieje się tak, 
ponieważ system wie, na jakim 
etapie jesteśmy - podkreślił 
Szymczak. - Co najważniej-
sze, nasze konstrukcje są pro-
ste. Poza sensorami zawierają 
tylko oczywistą mechanikę 
i dlatego są łatwe w obsłudze 
oraz serwisowaniu – dodał.

Alicja Szczypta

Maszyny marki KUHN prezentowane na francuskich polach.
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XXVI Krajowe Dni Ziemniaka!

Wraz z Instytutem Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin w Ra-
dzikowie do organizacji tego-
rocznych KDZ przyłączyła się 
Centrala Nasienna w Nidzicy.

- Wierzymy, że dobór miej-
sca w regionie północno-
-wschodniej Polski zapewni, 
zarówno organizatorom, jak 
i wystawcom, nowe możliwo-
ści zaprezentowania swoich 
firm oraz wysoką frekwencję 
zwiedzających – mówi repre-
zentujący organizatorów Ma-
rek Musielak.

Krajowe Dni Ziemniaka 
od wielu lat są jedną z naj-
ważniejszych imprez bran-
żowych w kraju. Głównym 
celem jest integracja polskiej 
branży ziemniaczanej, otwie-
ranie polskiego rynku na świat, 
transfer wiedzy i technologii 
do producentów rolnych oraz 
wzrost samooceny uczestni-
ków branży i jej partnerów. 

Impreza gromadzi licznych 
wystawców z kraju i z zagra-
nicy, jak również największych 
potentatów firm branżowych 
oraz specjalistów ze świa-
ta nauki.

Tegoroczna edycja orga-
nizowana jest w Nidzicy, 
a poprzednie - w 2017 roku 
w Kalinowej (powiat Sieradz-
ki, woj. Łódzkie) i 2018 roku 
w Boninie (powiat Koszaliń-
ski, woj. Zachodnio-pomor-
skie). Wydarzenia te mają na 
celu wprowadzenie Polski do 
cyklicznej imprezy o świa-
towym prestiżu jaką jest 
wystawa POTATO EUROPE.

W tej chwili organizowana 
jest ona cyklicznie w czterech 
krajach: Niemczech, Francji, 
Belgii i Holandii. Ambicją 
Polskiej Federacji Ziemniaka 
i innych uczestników branży 
jest wprowadzenie Polski jako 
piątego kraju – organizatora 

POTATO EUROPE, co potwier-
dzić ma również powrót Polski 
do światowej i europejskiej czo-
łówki producentów ziemniaka. 
Niezbędne jest zatem przygo-
towanie imprezy z rozmachem 
oraz podniesienie jej rangi po-
przez obecność przedstawicie-
li władz, parlamentarzystów, 
naukowców i samorządów 
rolniczych oraz znamienitych 
gości z kraju i zagranicy. Nie-
zbędne jest również dokonanie 
odpowiedniej oprawy w postaci 
lokalizacji zarówno wystawy 
jak również i wydarzeń towa-
rzyszących z zakresu kultury 
i sztuki. Tym samym poniżej 
zostaną przedstawione wstępne 
koncepcje co do planu wystawy 
i imprez towarzyszących oraz 
założeń organizacyjnych.

Zapraszamy wszystkich 
związanych z uprawą ziem-
niaka (hodowców i nasienni-
ków), producentów rolnych, 

przetwórców, firmy konfek-
cjonujące, dystrybutorów 
i konsumentów. W trakcie 
Krajowych Dni Ziemniaka 
każdy związany z szeroko 
pojętą branżą ziemniaczaną 
znajdzie coś dla siebie.

Impreza odbywa się pod 
honorowym patronatem 
i ze wsparciem (w promocji 
i organizacji imprezy) rządu 
(MRiRW, MSZ) oraz władz re-
gionalnych. Cechuje się wy-
sokim standardem i jakością 
obsługi targów.

Wstęp dla zwiedzających 
jest bezpłatny. Wysoką ran-
gę imprezy zapewnia czynny 
udział w wystawie gości VIP 
i planowanych wydarzeń to-
warzyszących. Dni ziemniaka 
to aż 3 dni ciekawych spotkań, 
konferencji oraz rozrywki.

Targi to:
• Hale targowe na 300 stano-

wisk z częścią konferencyjną 

dla 500 osób
• Pole wystawowe dla produ-

centów maszyn
• Pole demonstracyjne do 

pokazów maszynowych 
na obszarze 30 ha

• Poletka demonstracyj-
ne firm chemicznych 
i nawozowych

• Poletka demonstracyjne 
poszczególnych hodowli.
Na Krajowych Dniach Ziem-

niaka będzie 12 poletek, każ-
de po 10 odmian z różnych 
hodowli czyli 120 odmian. 
Muszę tu nadmienić, że pre-
zentujemy odmiany zarów-
no znane i cenione na rynku 
jak również odmiany, które 
wchodzą dopiero na rynek. 
Wśród hodowli znanych od lat 
na naszym rynku są również 
takie jak IPM czy SCHAAP.

- Jako CN Nidzica prezentu-
jemy na poletkach wdrażaną 
przez nas kolekcję polskich 
„starych” cenionych dawniej 
odmian, które przy zastosowa-
niu obecnych nowoczesnych 
technologii znajdą na wyma-
gającym rynku ziemniaka rów-
nież odbiorców i poradzą sobie 
z konkurencją. Wspomnę tylko 
o takich liderach jak ASTER, 
ATOL, PIERWIOSNEK, MILA, 
LAWINA, DALIA, ZEBRA, 
SALTO – zachęca prezes CN 
Nidzica, Tomasz Bieńkowski.

Główny sponsor hodowlany 
firma EUROPLANT demon-
struje na polu pokazowym 
8 odmian.

Na obszarze 5 ha będzie 
także możliwość obejrze-
nia plantacji 3 odmian PO-
MORSKO MAZURSKIEJ 
HODOWLI ZIEMNIAKA 

w STRZEKĘCINIE.
Koneserom i ciekawskim 

możemy pokazać plantacje 
z materiału wyjściowego mi-
nibulw wspomnianych już „ 
starych” odmian w rozsze-
rzonej kolekcji na obszarze 
10,5 ha (26 odmian).

W programie KDZ znalazły 
się również:
• 23.08. (piątek) spotka-

nie konferencyjne bran-
ży ziemniaczanej polskiej 
i zagranicznej,

• 24.08. (sobota) konferencje 
naukowe, konkursy kulinar-
ne, gala na zamku,

• 25.08. (niedziela) konferen-
cje dla zwiedzających. 
Oprócz wymienionych kon-

ferencji, dnia 25.08.2019r, od-
będzie się m.in. konkurs firmy 
Fricke Maszyny Rolnicze Sp. 
z o.o., która ufundowała na-
grodę o wartości 35 000 zł 
netto. Nagroda zostanie roz-
losowana wśród zarejestrowa-
nych uczestników Krajowych 
Dni Ziemniaka, posiadających 
numer producenta ziemniaka 
PIORIN.

- Krajowe Dni Ziemniaka - 
IHAR - to będzie taka impreza 
rolna, jakiej jeszcze w Polsce 
nie było! Będziemy zaszczy-
ceni, jeśli przyłączycie się 
Państwo do kolejnej edycji Kra-
jowych Dni Ziemniaka w roku 
2019. W imieniu organizato-
rów Serdecznie Zapraszamy 
do udziału. Ze swojej strony 
dołożymy wszelkich starań aby 
spełnić Państwa oczekiwania – 
zachęcają organizatorzy.

Więcej informacji na stro-
nie: https://cnnidzica.pl/
aktualnosci/

K R A J O W E  D N I  Z I E M N I A K A

Zapraszamy na XXVI Krajowe Dni Ziemniaka 2019, które odbędą się w Siemiątkach koło 
Nidzicy w dniach 23 – 25 sierpnia 2019 roku.

Marek Musielak na poletkach Poletka pod Krajowe Dni Ziemniaka

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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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

R E K L A M A

Czas na EUFORIĘ

W czerwcu tego roku, decy-
zją Fundacji Polskiego Godła 
Promocyjnego, odmiana psze-
nicy ozimej EUFORIA została 
włączona do grupy produktów 
„odmiany jakościowe pszeni-
cy” i otrzymała prawo do po-
sługiwania się godłem „Teraz 

Polska”. Stała się tym samym 
jedną z niewielu odmian na-
grodzonych tym najbardziej 
prestiżowym wyróżnieniem 
rynkowym w Polsce.

Do tej pory godłem ”Teraz 
Polska” nagrodzono m.in. tak 
doskonałe odmiany jak Tona-
cja, Sukces, Zyta czy Nawra. 
Teraz do tego grona dołączyła 
EUFORIA. Jest to wyraz po-
twierdzenia jej walorów użyt-
kowych, które zostały poddane 
wnikliwej ocenie przez panel 
ekspercki Fundacji Polskiego 
Godła Promocyjnego. Warto 
przypomnieć, że EUFORIA zo-
stała już na początku tego roku 
uznana na targach Agro Park 
w Lublinie za produkt roku.

Wyhodowanie tej odmia-
ny to duży sukces Hodowli 
Roślin Strzelce ponieważ ho-
dowcom udało się połączyć 
wiele korzystnych cech upra-
wowych w jednej odmianie, 
a dzięki temu stworzyć jedną 
z najlepszych obecnie odmian 
pszenicy na rynku. Według 
informacji otrzymanych z firm 
nasiennych z całej Polski za-
interesowanie zakupem na-
sion tej odmiany jest bardzo 
duże, więc wszystko wskazuje 
na to, że w tym roku EUFO-
RIA będzie jedną z najczęściej 
kupowanych odmian w kraju.

Źródło: HR Strzelce
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Pszenica ozima EUFORIA w gronie odmian nagrodzonych godłem 
„Teraz Polska”.

Goście z Estonii w Strzelcach

Jak podobały się Wam 
dni pola?

Było świetnie. W związ-
ku z tym, że jest wśród nas 
wielu plantatorów nasien-
nych, szczególnie podobało 
się nam zwiedzanie zakładu 
produkcji nasion. Zobaczy-
liśmy urządzenia czyszczą-
ce, linie pakujące itp. Marka 
Cimbria, której urządzenia 
widzieliśmy w Strzelcach, 
jest nam znana, bo jej ma-
szyn używamy też w Estonii, 
a wcześniej, w ramach wyjazdu 
organizowanego przez Estoń-
ską Izbę Nasienną, mieliśmy 
okazję odwiedzić jej fabry-
kę w Danii. Zawsze chętnie 
oglądamy sprzęt, który inni 
wykorzystują do produkcji 
nasiennej i uczymy się na ich 
doświadczeniach. Bardzo in-
teresujące były dla nas także 
poletka z odmianami. Cały 
czas szukamy inspiracji przy 
wyborze odmian. Myślę, że 
po naszej wizycie przybędzie 
klientów Hodowli Roślin 

Strzelce w Estonii. Dowiedzie-
liśmy się o odmianach, które 
sprawdzają się w warunkach 
klimatu szwedzkiego czy fiń-
skiego. Nie widzę powodów, 
abyśmy nie spróbowali ich 
w Estonii.

Jak na warunki estońskie, 
zwłaszcza białych nocy la-
tem oraz braku dnia zimą, 
reagują rośliny?

Nie dostrzegamy różnicy, 
bo odmiany wybieramy na 
podstawie badań wykonanych 
w Estonii i ocenie agronomicz-
nej dokonanej tutaj. Nie mamy, 
jako rolnicy, porównania do 
innych odmian i roślin upra-
wianych bardziej na południe 
od nas. Faktem jest, że przed 
ich szerszą uprawą poddawane 
są one ocenie przystosowania 
do naszych warunków, żeby 
uniknąć niespodzianek. To nie 
tylko kwestia samej długości 
dnia, ale pośrednio od niej za-
leżnych: opadów, przebiegu 
temperatur powietrza i gle-
by. Do tego dochodzi wpływ 

Bałtyku, który powoduje, że 
klimat u nas nie jest aż tak 
surowy. Jednak najważniej-
sza jest inna długość okresu 
wegetacyjnego. Głębsze po-
równanie tych danych, bar-
dziej całościowe, mogłoby dać 
jakieś wyobrażenie, bo nie są 
to proste zależności typu „im 
dalej tym zimniej”.

Mimo wszystko kraje Eu-
ropy Północnej kojarzą się 
właśnie z dość zimnym regio-
nem, do Arktyki macie znacz-
nie bliżej niż my. Jak więc 
z zimotrwałością? To chyba 
bardzo ważny parametr?

Mamy wprawdzie okresy 
niskich temperatur, ale na-
prawdę rzadko zdarza się, że 
nie ma pokrywy śniegowej. Ro-
śliny więc są chronione przed 
mrozem. Wśród nas jest rolnik 
z południa Estonii, który upra-
wia te same odmiany rzepaku, 
co w Polsce: Alibaba, Kolumb, 
Mercedes.

Jaka jest powierzchnia 
upraw polowych w Estonii?

Dysponujemy w skali kra-
ju 1 mln hektarów gruntów 
rolnych, z czego 680 tys. 
ha to grunty orne. Wśród 
nich na 350 tys. ha uprawia 
się zboża: 138 tys.ha jęcz-
mienia jarego, 150 tys. ha 
pszenicy (po połowie formy 
ozimej jak i jarej). Inne czo-
łowe rośliny to rzepak ozimy 
(70 tys. ha) oraz motylkowate 

drobno- i grubonasienne (46 tys.
ha). Rolnictwo u nas kwitnie 
nie tylko na stałym lądzie, ale 
i na dwóch największych wy-
spach: Saaremaa i Hiiumaa.

A jaki jest poziomy 
wykorzystania nasion 
kwalifikowanych?

To jest trudne pytanie. Po-
ziom zbliżony jest do tego, 
który jest w Polsce, tzn. do-
chodzi do 25%, jeśli chodzi 
o zboża. To nie jest dobra sy-
tuacja i staramy się to popra-
wić, naszym tymczasowym 
celem jest 30%. W rzepaku sy-
tuacja różni się diametralnie: 
prawie w 100% są to nasiona 
kwalifikowane.

Dlaczego rolnicy nie chcą 
wykorzystywać nasion kwali-
fikowanych zbóż w większym 
stopniu?

Rolnicy uważają, że nasiona 
własne są tańsze niż kwalifi-
kowane. Jednakże, gdy pod 
uwagę weźmiemy wszystkie 
kalkulacje, to nie jest to praw-
da. Przede wszystkim własne 
nasiona nie są za darmo, one 
mają określoną wartość. Ist-
nieje w Estonii system opłat 
za odstępstwo rolne, tzw. FSS 
(nasiona własne wykorzystane 
do siewu). Rolnik, podobnie 
jak w Polsce, ma prawny obo-
wiązek udzielenia informacji 
o wykorzystaniu poszczegól-
nych odmian.

Rozmawiał Roman Barszcz.

W tym roku Hodowla Roślin Strzelce, na zorganizowanym Dniu Pola, 
gościła liczną delegację rolników z Estonii. Rozmawialiśmy z Karen 
Rätsep, Estonian Seed Association Manager.
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Wapno tlenkowe agrobielik – 
gwarancją skuteczności

W związku z trwający-
mi żniwami i rozpoczęciem 
Ogólnopolskiego programu 
regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie, nad-
chodzi najbardziej korzystna 
pora wapnowania gleb jakim 
jest okres pożniwny i jesien-
nych zbiorów płodów rolnych.

Częstym dylematem jest wła-
ściwy wybór rodzaju wapna. 
Z szerokiej oferty rynkowej trze-
ba wybrać ten najwłaściwszy. 
Najwłaściwszy, to oznacza naj-
bardziej skuteczny dla danego 
rodzaju gleby, zasadny ekono-
micznie i trwale poprawiający 
strukturę warstwy uprawnej.

TRZUSKAWICA S.A oferuje 
Państwu sprawdzone od wielu 
lat i doceniane wśród liczne-
go grona klientów, WAPNO 
TLENKOWE AGROBIELIK /
palone/ odmian: 01, 02 i 03 tj. 
co najmniej 80, 70, 60 % czy-
stego tlenku wapnia CaO.

Wapno to powstałe z prze-
mielenia wcześniej wypalo-
nej skały wapiennej, oprócz 
wysokiej zawartości CaO, 
charakteryzuje się najwyższą 
czystością chemiczną mierzoną 
parametrem reaktywności na 
poziomie ok. 100% (Badania 
OSCR Kielce). Właściwości te 
dają gwarancję wysokiej jego 

skuteczności co jest widoczne 
już w najbliższym plonowaniu 
roślin. Stosując ten rodzaj wap-
na szczególnie na glebach śred-
nich i ciężkich, gdzie jest ono 
niezastąpione, maksymalnie 
skracamy czas doprowadzenia 
gleby do jej optymalnych wa-
runków uprawowych.

Stosowanie wapna AGRO-
BIELIK w rolnictwie zawsze 
dawało i daje wymierne korzy-
ści w wielkości i zdrowotno-
ści plonów a w konsekwencji 
rentowności gospodarowania.

Warunkiem bezwzględnym 
by tak się stało, jest zastosowa-
nie go w odpowiednim czasie 
i dawce właściwej dla danego 
rodzaju gleby i jej kwasowo-
ści /pH/. Zalety produkowa-
nego przez TRZUSKAWICĘ 
S.A. wapna, doceniają rolnicy 
prowadzący produkcję rolną, 
sadownicy oraz gospodarstwa 
rybackie w całej Polsce. Wy-
mownym tego przykładem jest 
fakt powrotu wielu z nich do 
AGROBIELIKA po czasowym 
zastosowaniu innych rodza-
jów nawozów wapniowych np. 
z grupy węglanów. Dowodzą 
tego też liczne opinie naszych 
klientów, którzy od kilku lat 
stosują z dobrym skutkiem ten 
produkt.

Oto jedna z wielu:
Pan Jan– rolnik z gminy 

Zbrosławice woj. śląskie.
Prowadzę gospodarstwo rol-

ne o powierzchni 1000 ha. Od 
wielu lat korzystam z wapna 
tlenkowego jakie dostarcza mi 
Firma Agria Sp. z o.o. w Tarno-
wie. Przyznam że skuteczność 
zastosowania tego nawozu 
przerosła moje oczekiwania. 
Przez dwa lata stosowałem 
dawkę w masie 2 tony /ha 
70% wapna z Trzuskawicy S.A. 
Spowodowało to na glebach 
lekkich poprawę pH z 4,5 na 
6,5-7,0 Na glebach zwięzłych 
zastosowałem dawkę w masie 
tego wapna 3 -3,5 tony/ha i po 
dwóch latach poprawiłem pH 
z 4 do ok. 7,5. Takich efek-
tów nie mogłem w tak krót-
kim czasie uzyskać żadnym 
innym rodzajem wapna. Do-
prowadziłem glebę do takiej 
kultury że obecnie mogę sobie 
pozwolić na przerwę w wap-
nowaniu bądź stosować tylko 
dawki podtrzymujące. Prze-
konałem się że właściwe sto-
sowanie wapna tlenkowego 
w oparciu o wyniki badania 
gleby, to warunek oczeki-
wanego sukcesu. Swoim do-
świadczeniem służę innym 
zainteresowanym rolnikom.

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y YR E K L A M A
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Nowe odmiany pszenicy ozimej polecane do siewu w roku 2019

Powierzchnia uprawy tego 
zboża jest stabilna i wynosiła 
w ostatnich trzech latach bli-
sko 2 mln ha (dane GUS), co 
w strukturze zasiewów zbóż 
z mieszankami stanowiło 28%. 
O dużym znaczeniu pszenicy 
ozimej świadczy także znacz-
na liczba odmian w Krajo-
wym rejestrze. Na początku 
2019 roku zarejestrowano 
16 nowych odmian pszenicy 
ozimej, w tym jedną regional-
ną. W bieżącym roku skreślono 

na wniosek zachowującego 
6 odmian (Banderola, Bockris, 
Dakar, Kredo, Mirek i Viborg). 
Obecnie w Krajowym rejestrze 
pszenicy ozimej znajdują się 
123 odmiany. Spośród nich 
dwie zaliczono do grupy tech-
nologicznej elitarne chlebowe 
(E), 55 – jakościowe chlebowe 
(A), 47 – chlebowe (B), jedną – 
na ciastka (K) i 14 – pastewne 
lub inne (C) oraz cztery od-
miany regionalne.

W tabeli 1 przedstawiono 

ważniejsze cechy rolniczo – 
użytkowe 56 odmian pszeni-
cy ozimej zarejestrowanych 
w latach 2015-2019. Pominię-
to jedynie odmiany regional-
ne, które rejestrowane są bez 
wymogu badania wartości 
gospodarczej. Dane pochodzą 
z doświadczeń PDO, a dla od-
mian najnowszych także z do-
świadczeń rejestrowych. Wyniki 
są średnią z lat 2016-2018.

Przy wyborze odmiany zwra-
ca się uwagę przede wszystkim 

na plenność. Warto podkreślić 
duże różnice między najlepiej 
i najgorzej plonującą odmianą, 
która dla prezentowanego ze-
stawu odmian wynosi ponad 
35 dt z ha, zarówno na prze-
ciętnym, jak i intensywnym 
poziomie agrotechniki. Wybór 
właściwej odmiany może więc 
dać bardzo wymierne korzyści. 
Największe różnice w plono-
waniu miały miejsce w roku 
2016. Wówczas odmiany o ma-
łej zimotrwałości plonowały 
bardzo słabo.

Spośród odmian jakościo-
wych, średnio w trzyleciu naj-
lepiej plonowały odmiany: LG 
Keramik, Euforia, Venecja, SY 
Yukon, Comandor i SY Du-
baj oraz Formacja. Spośród 
odmian chlebowych najwyż-
szy plon uzyskały odmiany 
zarejestrowane w ostatnich 
dwóch latach: RGT Specialist, 
Plejada, KWS Donovan, RGT 
Bilanz, Godnik, SY Orofino, 
Bosporus i Admont. Znaczenie 
odmian pastewnych w upra-
wie w ostatnich latach było 
niewielkie, co m. in. wynika 
z faktu, że większość z tych 

odmian plonuje poniżej czo-
łowych odmian z grupy A i B. 
Znaczący postęp hodowlany 
w tej grupie odmian wnoszą 
natomiast nowo zarejestrowa-
ne odmiany Tonnage i Lawina 
(łączą bardzo dobrą plenność 
z zadowalającym poziomem 
zimotrwałości).

Mimo, że w ostatnich kil-
ku latach zimy miały na ogół 
dość łagodny przebieg, to jed-
nak zimotrwałość wciąż po-
zostaje jedną z ważniejszych 
cech, która znacząco wpły-
wa na ryzyko uprawy. Wśród 
zarejestrowanych odmian 
pszenicy ozimej jest duże 
zróżnicowanie w zimotrwa-
łości, warto więc poszukiwać 
odmian lepiej ocenianych 
w tej cesze, zwłaszcza że wiele 
z nich plonuje bardzo dobrze 
i stabilnie w latach.

Ponadto, przy wyborze od-
miany ważne są również inne 
cechy, zwłaszcza te, w których 
występują większe różnice 
odmianowe. Pszenica ozima 
na ogół jest uprawiana przy 
intensywnej ochronie, war-
to jednak zwrócić uwagę na 

zdrowotność odmian. Upra-
wa odmian odpornych lub 
tolerancyjnych jest jednym 
z wymogów obowiązującej 
od 2014 roku Integrowanej 
Ochrony Roślin. Na pszeni-
cy ozimej najczęściej wystę-
pują septoriozy liści, a także 
mączniak prawdziwy i rdza 
brunatna. W roku 2017 w wielu 
rejonach kraju w dużym na-
sileniu wystąpiła rdza żółta. 
W odporności na tę chorobę 
obserwuje się największe zróż-
nicowanie odmianowe. Warto 
podkreślić, że rdza żółta na 
odmianach podatnych, w przy-
padku zaniedbania ochrony, 
może przyczynić się do znacz-
nej obniżki plonu.

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

Pszenica ozima ma w Polsce bardzo duże znaczenie w uprawie.

c.d. art. na str. 6
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Tabela 1. Ważniejsze cechy odmian pszenicy ozimej (wg COBORU)
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dt z ha 9o g skala 9o dni cm skala 9o

grupa E
1 Moschus 2019 80,5 94,1 3,5 45,3 5 9 7 201 89 6 5 5 6 6 5 6 5 4

grupa A
2 Apostel 2018 84,1 93,6 3,5 45,0 5 8 5 200 86 4 5 6 5 5 4 5 5 3
3 Bataja 2019 83,6 94,0 4,5 46,2 5 7 5 200 93 5 5 5 4 5 6 3 5 5
4 Comandor 2018 85,7 95,9 4,5 41,6 5 9 5 201 91 4 5 5 6 6 4 4 5 5
5 Consus 2015 74,1 85,1 2,0 42,7 5 8 6 201 88 5 5 6 4 5 5 5 5 5
6 Delawar 2015 82,0 92,0 4,0 39,3 5 8 6 201 83 6 5 5 6 6 5 6 6 6
7 Euforia 2018 87,0 97,0 5,5 42,6 5 9 5 201 83 6 5 6 5 5 4 5 5 4
8 Formacja 2017 84,3 94,6 4,5 42,7 5 9 5 200 97 4 5 5 5 5 5 5 5 5
9 KWS Firebird 2017 80,9 92,4 3,5 41,2 5 9 5 201 89 5 5 5 4 6 5 5 4 5
10 KWS Malibu 2015 66,2 75,3 2,0 42,7 5 7 5 201 92 5 5 6 6 5 5 5 5 6
11 KWS Spencer 2017 82,4 93,6 4,5 45,1 6 9 5 201 84 4 5 5 6 6 5 5 5 4
12 Leandrus 2015 79,2 89,3 3,0 40,2 5 9 5 202 85 5 5 5 6 5 5 5 5 4
13 LG Keramik 2019 88,3 98,9 4,0 43,2 5 7 5 201 88 6 6 5 6 6 5 5 5 4
14 Lindbergh 2016 70,1 79,1 2,5 43,7 5 7 5 200 94 6 5 5 6 5 5 5 4 5
15 Lokata 2019 82,7 94,3 5,0 42,4 5 9 5 201 89 3 5 4 4 6 5 5 6 6
16 Nordkap 2016 72,6 80,2 2,5 44,9 5 7 5 201 89 6 5 6 4 5 5 5 5 5
17 Opoka 2019 83,9 96,5 4,5 46,5 5 8 6 201 99 4 5 5 4 1 5 5 5 4
18 Reduta 2018 81,8 90,8 4,5 42,7 5 8 5 201 88 5 6 4 4 5 5 4 5 5
19 RGT Metronom 2017 82,9 93,3 4,5 46,9 5 9 5 201 87 5 5 5 4 6 5 6 5 5
20 SY Dubaj 2019 85,6 95,8 4,5 47,1 5 9 6 202 93 5 5 6 6 7 5 5 6 6
21 SY Yukon 2019 85,9 95,8 5,0 44,1 5 9 5 202 88 6 4 6 6 6 6 6 5 6
22 Venecja 2019 86,1 97,9 4,0 45,7 5 8 5 200 84 5 5 5 4 4 4 4 5 4

grupa B
23 Admont 2019 85,2 96,8 4,5 40,7 5 6 4 201 86 5 5 5 3 5 5 5 5 5
24 Bartosz 2016 80,8 90,3 3,5 43,4 5 7 4 201 91 5 5 4 5 5 5 5 5 5
25 Błyskawica 2018 82,1 94,9 4,0 44,8 5 4 4 200 83 4 4 3 6 5 4 5 4 4
26 Bonanza 2016 81,9 93,6 4,0 43,4 5 6 4 201 85 5 5 6 6 5 5 5 5 5
27 Bosporus 2019 86,1 98,8 4,0 41,8 5 7 4 202 90 5 4 6 5 5 5 6 6 6
28 Godnik 2019 86,2 95,9 3,5 40,6 6 7 4 201 81 6 5 6 8 6 5 5 6 4
29 Hybery F1 2016 86,1 95,9 3,5 44,3 5 6 4 201 93 5 6 5 6 5 5 5 5 5
30 Janosch 2015 79,6 91,4 3,0 44,9 5 6 4 202 86 6 6 3 5 5 5 5 5 5
31 Kometa 2016 67,3 75,4 2,0 41,0 5 7 6 201 86 7 6 6 6 5 5 5 4 5
32 KWS Donovan 2019 87,3 99,3 3,0 42,4 5 7 5 201 86 5 5 6 5 6 5 4 5 6
33 LG Jutta 2016 83,4 93,0 5,5 39,7 5 6 4 202 81 6 5 6 6 5 6 6 5 5
34 Medalista 2016 82,0 93,4 5,5 47,7 5 8 4 200 99 4 5 3 4 5 5 4 5 5
35 Opcja 2016 80,1 87,8 3,0 39,7 5 6 5 201 81 5 5 6 6 5 5 5 4 4
36 Owacja 2017 85,4 94,9 4,5 43,9 5 7 4 200 98 3 6 5 6 5 5 6 5 5
37 Plejada 2018 87,6 96,7 5,0 44,1 5 8 4 201 92 5 6 5 6 4 5 6 7 6
38 Pokusa 2015 80,7 90,6 3,0 43,9 4 6 5 200 93 5 5 4 4 5 5 5 5 5
39 RGT Bilanz 2017 86,7 98,7 4,5 43,8 5 9 4 201 85 5 6 5 4 6 5 5 5 5
40 RGT Specialist 2019 88,2 96,9 3,5 40,7 5 8 4 201 80 5 5 6 7 6 4 5 6 6
41 Rivero 2016 81,0 92,2 3,5 40,4 5 8 4 201 87 5 4 6 6 5 5 6 5 5
42 Sfera 2018 83,9 95,3 4,0 41,7 5 8 4 201 91 4 5 6 5 5 4 5 4 4
43 Silenus 2015 57,6 66,6 2,0 46,6 5 7 5 202 83 8 5 5 6 5 5 5 5 5
44 SY Orofino 2018 86,2 95,7 4,0 44,8 5 6 4 202 85 5 5 6 5 6 4 5 5 5
45 Titanus 2018 82,8 92,0 3,0 44,3 5 7 4 201 85 6 6 5 3 5 5 5 4 4
46 Tytanika 2017 82,5 93,1 5,0 39,3 5 7 4 201 86 3 6 5 5 6 5 5 5 4

grupa C
47 Florencia 2015 73,1 83,1 2,0 43,6 5 6 3 202 83 8 5 4 5 3 7 6 5 6
48 Frisky 2016 83,2 93,6 3,0 41,4 5 7 3 201 81 6 5 5 6 5 5 5 5 5
49 Gimantis 2015 81,8 93,5 3,5 43,7 5 6 4 201 84 5 5 6 6 4 5 6 5 4
50 KWS Kiran 2016 81,6 92,7 4,0 44,2 5 7 3 201 82 5 5 4 6 6 5 5 5 5
51 Lawina 2019 87,1 98,3 4,5 41,1 5 6 3 200 85 4 5 6 5 6 5 4 5 3
52 RGT Kicker 2016 78,4 89,8 3,0 39,2 5 7 3 201 82 6 5 4 5 6 5 5 5 5
53 RGT Treffer 2018 84,8 94,9 4,5 42,0 5 8 3 201 86 4 5 5 5 6 4 5 5 6
54 Rockefeller 2015 53,8 64,2 2,0 38,7 5 8 4 202 84 7 6 6 5 5 6 6 5 6
55 Sikorka 2018 83,6 93,7 3,0 41,7 5 8 3 201 85 5 5 5 4 6 5 5 5 5
56 Tonnage 2019 89,3 99,6 4,0 44,0 5 4 2 201 85 3 5 6 7 6 5 6 5 3
 
F1 – odmiana mieszańcowa; plon ziarna: a1 - przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie 

azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem); skala 9o - wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
Mgr inż. Andrzej Najewski

COORU
Słupia Wielka

c.d. art. ze str. 5
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Odmiany żyta ozimego 
zalecane do siewu

Corocznie Krajowy rejestr 
żyta ozimego powiększa się 
o kolejne wartościowe kreacje. 
Również 2019 rok wzbogacił 
Krajowy rejestr o trzy nowe 
mieszańcowe odmiany – KWS 
Berado, KWS Jethro i KWS 
Tayo oraz dwie odmiany, 
które są składnikami odmian 
mieszańcowych. W 2019 roku 
nie zarejestrowano żadnej 

odmiany populacyjnej. Z re-
jestru skreślono natomiast sie-
dem odmian mieszańcowych 
(KWS Classico, KWS Theofa-
no, Brasetto, Gonello, Palazzo, 
KWS Daniello, KWS Loret-
to). Po powyższych zmianach 
Krajowy rejestr liczy aktualnie 
61 odmian żyta ozimego, z któ-
rych: 47 przeznaczonych jest 
do uprawy głównie na ziarno 

(22 odmiany mieszańcowe, 
25 odmian populacyjnych) 
oraz 13 składników odmian 
mieszańcowych. W Krajowym 
rejestrze znajduje się także jed-
na odmiana przeznaczona do 
uprawy na cele zielonkowe 
– Pastar.

Powiększająca się liczba 
odmian w Krajowym re-
jestrze stwarza trudności 

w dokonaniu właściwego wy-
boru. Zatem wybierając ma-
teriał siewny warto wesprzeć 
swoją decyzję dokonując anali-
zy odmian w oparciu o wyniki 
badań PDO zawartych w tabeli 
1. W opracowaniu tabelarycz-
nym przedstawiono trzylet-
nie wyniki ważniejszych cech 
rolniczo-użytkowych odmian 
żyta ozimego zarejestrowanych 

Żyto ozime uprawia się w całym kraju, jednak najwięcej 
w województwach łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim.

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian żyta ozimego zarejestrowanych w latach 2015-2019 (wg COBORU)
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odmiany populacyjne

Reflektor 2018 69,1 80,9 33,4 209 9,9 151 4 4 4 5 4 4 5 5

Inspector 2017 68,4 80,5 33,9 204 10,0 156 4 5 5 5 4 5 5 5

Piastowskie 2017 67,2 77,7 33,9 200 10,6 155 5 5 5 5 5 5 4 4

Dańkowskie Skand 2017 66,8 78,0 33,7 177 10,2 149 5 4 5 5 4 5 4 4

Dańkowskie Hadron 2016 68,0 77,9 34,1 191 10,5 151 5 5 5 5 5 6 4 4

Dańkowskie Turkus 2016 67,9 77,0 34,1 204 10,4 150 5 5 5 4 6 6 5 5

Dańkowskie Granat 2015 67,6 76,8 33,3 225 10,4 149 5 5 5 5 6 5 4 4

Poznańskie 2015 66,6 77,3 33,7 186 10,3 153 5 5 5 5 4 5 4 5

odmiany mieszańcowe

KWS Berado 2019 87,5 99,7 34,3 329 9,0 137 6 5 6 6 6 5 6 6

KWS Jethro 2019 86,7 99,2 35,5 314 8,9 141 6 6 6 6 6 5 5 6

KWS Tayo 2019 86,7 100,8 35,1 309 9,2 140 5 5 6 5 6 5 5 6

Piano 2018 84,2 96,7 36,4 269 9,4 134 6 5 6 5 6 5 6 5

KWS Trebiano 2018 82,9 95,1 35,7 282 9,0 146 6 5 5 5 6 5 5 5

KWS Serafino 2017 86,1 97,7 34,0 288 9,2 145 5 5 5 5 6 5 6 5

KWS Vinetto 2017 85,6 98,2 34,1 263 9,4 137 7 5 6 5 5 6 6 5

KWS Dolaro 2016 87,0 98,7 34,6 251 9,7 138 7 5 5 5 5 5 6 5

KWS Binntto 2016 86,0 98,4 35,4 242 9,4 137 7 5 6 5 5 6 6 5

KWS Florano 2016 85,0 96,8 33,1 256 9,6 138 6 5 5 5 5 6 6 6

SU Arvid 2016 82,6 96,4 32,7 189 9,6 140 5 4 5 5 4 4 5 5

KWS Livado 2015 85,5 96,0 33,1 251 9,9 143 5 5 5 5 6 6 6 6

SU Nasri 2015 82,1 92,7 32,5 215 9,7 144 4 5 5 5 4 5 5 5

SU Promotor 2015 79,9 91,6 33,0 251 9,3 139 4 5 4 5 5 5 5 5

Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
 a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochro-

na przed wyleganiem i chorobami)
skala 9º – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę
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w latach 2015-2019.
Najważniejszą cechą jaką 

rolnik bierze pod uwagę, wy-
bierając odmianę do siewu 
w swoim gospodarstwie jest jej 
poziom plonowania. W sezonie 
wegetacyjnym 2017/2018 śred-
ni plon ziarna, wzorcowych 
odmian żyta ozimego, na 
przeciętnym poziomie agro-
techniki (a1) w doświadcze-
niach PDO wyniósł 63,0 dt 
z ha (dla piętnastu odmian 
populacyjnych na przecięt-
nym poziomie agrotechniki) 
i był o 7,0 dt z ha niższy niż 
w sezonie 2016/2017 (dla dwu-
nastu odmian populacyjnych 
na przeciętnym poziomie agro-
techniki). W grupie odmian 
mieszańcowych wysokim 
poziomem plonowania wy-
różniają się zwłaszcza – KWS 
Berado, KWS Dolaro, KWS Je-
thro, KWS Tayo i KWS Serafi-
no. Natomiast spośród odmian 
populacyjnych najlepsze pod 
względem poziomu plenno-
ści odmiany to Reflektor, In-
spector, Dańkowskie Hadron 
i Dańkowskie Turkus.

Kolejną ważna cechą (obok 
plonu), która może wpłynąć 
na decyzję o wyborze odmiany 
do uprawy, jest jej odporność 
na choroby. Na życie ozimym 
najczęściej pojawiają się rdza 
brunatna, septoriozy liści, ryn-
chosporioza i rdza źdźbłowa. 

Do odmian o największej od-
porności na rdzę brunatną 
należą mieszańcowe odmia-
ny – KWS Tayo, KWS Jethro, 
Brandie, KWS Livado, KWS 
Serafino i KWS Trebiano. Na-
tomiast najmniejszą odporno-
ścią na rdzę brunatną cechują 
się SU Nasri, Reflektor i Dań-
kowskie Diament. Z kolei na 
septoriozy liści najbardziej od-
porne są KWS Berado, KWS 
Florano, KWS Jethro i KWS 
Livado, natomiast najniższą 
notę uzyskała odmiana Dań-
kowskie Skand.

Odmiany różnią się także 
dość wyraźnie w odporności 
na wyleganie. W odniesieniu 
do odmian populacyjnych 
większość nowych form mie-
szańcowych cechuje się już lep-
szą odpornością na wyleganie.

W porównaniu z odmia-
nami populacyjnymi prze-
ważająca liczba odmian 
mieszańcowych cechuje się 
większą liczbą opadania, ale 
ma mniejszą zawartość biał-
ka w ziarnie. Zarejestrowane 
odmiany żyta nie wykazują 
większego zróżnicowania pod 
względem terminu kłoszenia 
i dojrzewania.

Dużym problemem przy 
wyborze odmiany jest duża 
zmienność wyników w la-
tach oraz w poszczególnych 
doświadczeniach w danym 

roku. Powoduje to koniecz-
ność ciągłego śledzenia wyni-
ków odmian. Mimo dostępu 
do aktualnych danych zawsze 
istnieje ryzyko nietrafionego 
wyboru odmiany. Aby zmini-
malizować straty wywołane 
mniejszym od oczekiwanego 
plonem, warto wysiewać co 
najmniej dwie odmiany. Przy 
wyborze odmian do uprawy 
należy przede wszystkim zwró-
cić uwagę na wysokość plonu 
ziarna, a w dalszej kolejności 
korzystne oceny dla innych 
cech, bądź też by odmiany 
różniły się pod względem 
odmiennych cech rolniczych.

Pewne ułatwienie przy wy-
borze odmiany do uprawy 
w danym rejonie mogą sta-
nowić „Listy odmian zaleca-
nych do uprawy na obszarze 
województw” (tzw. LOZ). Lista 
ta tworzona jest co roku przez 
zespoły ekspertów w poszcze-
gólnych województwach, na 
podstawie wyników doświad-
czeń przeprowadzonych w ra-
mach PDO i zawiera odmiany 
najlepiej sprawdzające się w da-
nym rejonie kraju. W roku 
2019 odmianami zalecany-
mi do uprawy w największej 
liczbie województw są KWS 
Binntto i KWS Dolaro.

Mgr Anna Skrzypek
COBORU

Słupia Wielka

R E K L A M A

R E K L A M A
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Kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa

Odmiany
rzepaku 2019

LG ANGELICO
rejestracja Polska 2018,

odporna na wirusa żółtaczki
rzepy (TuYV),

bardzo wysoki potencjał
plonowania,

odporna na pękanie łuszczyn
i osypywanie nasion

DK EXPIRO
odmiana wzorcowa COBORU,

optymalny rozwój jesienny, niskie 
ryzyko elongacji szyjki

korzeniowej przed zimą,
zalecane stosowanie regulatorów 

wzrostu ze względu na mocny 
wigor wiosenny oraz wysokie 

rośliny,
bardzo dobra

zimotrwałość roślin

KICKER
wysoki i stabilny plon nasion,

szybki rozwój jesienny – idealny
do opóźnionych siewów,

wysoka zdrowotność roślin
– nowa odporność
na Phoma APR 37,

szybko odbudowuje rozetę po 
zimie, skorelowany rozwój
z warunkami pogodowymi

P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o.
56-500 Syców, ul. Parkowa 14

Dział Nasion   tel. 507 611 955
(62) 786 84 03 • (62) 786 84 04

www.agroefekt.pl

SY ROKAS
„Koncertowy plon!”

ORION
„Galaktyczny plon”

NOWOŚĆ

Odmiany populacyjne

Odmiany mieszańcowe
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

R E K L A M A R E K L A M A

Jest 
w czym 
wybierać

Sierpień to ostatni moment 
żeby wybrać odmianę rzepa-
ku do siewu na zbliżający 
się sezon.

Na dniach pola Procamu 
w Stanowie rozmawialiśmy 
na ten temat z Dariuszem 
Wyczlingiem.

Tutaj na pokazie najwięk-
sze zainteresowanie jest od-
mianą LG Absolut. Dlaczego?

Ponieważ LG Absolut ma 
kilka bardzo ważnych i cie-
kawych cech. Bardzo ładnie 
zimuje. Jest odmianą hybry-
dową, ma silny wigor i ładnie 
rośnie. Ma gen RLM-7, czyli 
odporność na FOMĘ. Odpor-
ny jest również na pękanie 
łuszczyn oraz, co bardzo istot-
ne, jest wirusoodporny. Nawet 
przy dużej gradacji mszyc, tak 
jak w ubiegłym roku jesienią, 
nie są one w stanie zainfeko-
wać roślin.

Czyli mszyca wystąpi i po-
gryzie, ale samo pogryzienie 
szkód nie zrobi. Natomiast 
na chorobę wirusową już bę-
dziemy zabezpieczeni?

Dokładnie: pogryzie, ale nie 
zarazi. Dodatkowo odmiana 
ta charakteryzuje się bardzo 
wysokim plonowaniem, co 
najważniejsze, stabilnym 
w latach. W 2016 roku była 
w badaniach COBORU na III 
miejscu, w 2017 – na II miej-
scu, a w 2018 – na I miejscu. 
Świadczy to o tym, że odmiana 
jest plastyczna. W 2016 roku 
mieliśmy na północy ostrą 
zimę, a odmiana pięknie prze-
zimowała. W 2017 mieliśmy 
duże opady i potężną zgniliznę 
twardzikową, a odmiana pora-
dziła sobie. W ubiegłym roku: 
upał, susza i stres wodny, a ona 

plonowała na 145% wzorca 
na północy, a 137% średnio 
w kraju. To świadczy o tym, 
że to kapitalna odmiana.

A w tym roku silna susza 
wiosenna, potem gwałtowne 
zjawiska. Jak teraz wygląda 
ta odmiana? Jak sobie radzi?

Poradziła sobie bardzo do-
brze i dlatego większość rolni-
ków na pokazach zatrzymują 
się przy niej. Tydzień przez po-
kazem mieliśmy tu gradobicie, 
które rzepaki odczuły mocniej 
od zbóż. LG Absolut wpraw-
dzie się pochylił, ale nie został 
połamany tak jak inne odmia-
ny. A to dodatkowy argument, 
że to wyjątkowa odmiana. Jest 
to odmiana dająca stabilny 
plon i stabilny dochód.

Zdecydowana większość 
odmian rzepaku dziś to mie-
szańce, a mimo to, za nami 
rośnie odmiana liniowo-po-
pulacyjna Arabella (hodowla 
Limagrain).

To odmiana niedawno za-
rejestrowana i wprowadzona 
na polski rynek. Rzeczywiście 
odmian liniowych jest zdecy-
dowanie mniej, ale w ofercie 
mamy też starszą odmianę 
Mandril (hodowla Syngenta) 
oraz polskie odmiany Chro-
bry i inne. Arabella ma kilka 
dobrych cech. O ile hybrydy 
rosną szybko, więc nadają się 
na optymalny i opóźniony 
siew, to Arabella rośnie wolno, 
przez to nadają się na wczesne 
i optymalne siewy. A to istot-
ne dla tych rolników, którzy 
wolą zasiać wcześniej, bo nie 
są pewni czy przebieg pogody 
później pozwoli im to zrobić.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Ostatnie chwile na wybór 
odmiany rzepaku.
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ATORA F1

NOWOŚĆ

NOWOŚĆDUKE F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV

CROME F1
ODMIANA KIŁOODPORNA

PRINCE F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV

ROZUMIEMY
RZEPAK

R E K L A M A

Powschodowe odchwaszczanie 
rzepaku ozimego

Chwasty zwykle wygrywa-
ją konkurencję z roślinami 
uprawnymi, gdyż są znacz-
nie lepiej przystosowane do 
warunków siedliska, odzna-
czają się większym wigorem, 
lepiej wykorzystują trudno do-
stępne składniki pokarmowe 
oraz wodę i światło słoneczne. 
Początkowy wolny wzrost ro-
ślin rzepaku sprzyja rozwo-
jowi chwastów, które szybko 
zasiedlają wolną przestrzeń 
pól uprawnych. W rzepaku 
ozimym w krótkim czasie 
pojawiają się poza gatunka-
mi jednoliściennymi, jak: 
samosiewy zbóż, miotła zbo-
żowa, wyczyniec polny i perz 
właściwy również chwasty 
dwuliścienne, np.: gwiazd-
nica pospolita, fiołek polny, 
tasznik pospolity, tobołki po-
lne, komosa biała, bodziszek 
drobny, mak polny, maruna 
bezwonna, przytulia czepna 
i stulicha psia.

Chwasty jednoliścienne
Miotłę zbożową a zwłaszcza 

samosiewy zbóż, najczęściej 
występujące w uprawie rzepa-
ku, możemy zwalczać gramini-
cydami, jak np.: Agil-S 100 EC 
w dawce 0,5-0,7 l/ha, Buster 
100 EC 0,3-0,4 l/ha, Demetris 
100 EC 0,45-0,6 l/ha, Elegant 
05 EC 1-1,5 l/ha, Focus Ultra 
100 EC 1-2 l/ha, Fusilade Forte 
150 EC 0,63-0,83 l/ha, Gallant 
Super 104 EC 0,5 l/ha, Labra-
dor Pro 0,75 l/ha, Targa 05 EC 
w dawce 0,75-1 l/ha, które na-
leży stosować jesienią, gdy ro-
śliny rzepaku wykształciły co 
najmniej pierwszą parę liści.

Zwalczanie chwastów 
dwuliściennych.

Dużym spektrum zwalcza-
nia głównie jednorocznych 
chwastów dwuliściennych 
charakteryzują się herbicydy 
zawierające substancję czyn-
ną metazachlor, która wnika 
do kiełkujących rośliny przez 
korzenie i niszczy je przed 
wschodami, działa również 
na chwasty po wschodach do 
fazy pierwszej pary liści. Do 

wyboru mamy ok. 20 herbi-
cydów np.: Bantux, Butisan 
400 SC, Butisan Mono zale-
cane w dawce 2,5 l/ha, oraz 
Fuego 500 SC, Metax 500 SC, 
Metazanex 500 SC, Rapsan 
500 SC i inne w dawce 2,l/ha, 
a także Rapsan Solo 500, Buti-
san S i Butisan 500 SC w dawce 
1,5 l/ha stosowane po wscho-
dach rzepaku ozimego, który 
wykształcił co najmniej jedną 
parę liści, na chwasty w fazie 
od liścieni do pierwszej pary 
liści (przytulia czepna w fazie 
liścieni). Preparaty z tej grupy 
skutecznie niszczą gwiazdni-
cę pospolitą, jasnoty, marunę 
bezwonną (w fazie do 2 liści), 
miotłę zbożową, przetaczni-
ki, przytulię czepną (w fazie 
liścieni), natomiast po wscho-
dach średnio wrażliwe są czę-
sto komosa biała, mak polny, 
niezapominajka polna, rumian 
polny, stulicha psia i tasznik 
pospolity.

Preparaty Butisan Star 
416 SC, Permuson 416 SC 
i Rapsan Plus zalecane w dawce 
3 l/ha oraz Sultan Top 500 SC, 
Rapsan Turbo i Butisan Top 
w dawce 2 l/ha zawierające 
dwie substancje metazachlor 
i chinomerak skuteczniej zwal-
czają marunę bezwonną, mak 
polny, niezapominajkę polną, 
rumian polny, komosę białą 
i tasznik pospolity. Nato-
miast Butisan Duo 400 SC, 
Springbok i Springbok Duo 
zalecane w dawkach 2-2,5 l/ha, 
zawierające w swoim składzie 
metazachlor i dimetenamid-
-P dobrze niszczą bodziszka 
drobnego, przytulię czepną, 
marunę bezwonną, tasznik 
pospolity i tobołki polne.

Butisan Avant zalecany 
w dawce 2,5 l/ha i Butisan Star 
Max 500 SE w dawce 2-2,5 l/
ha, zawierające w swoim skła-
dzie metazachlor, dimetena-
mid-P i chinomerak, niszczą 
wiele powszechnie występu-
jących chwastów w rzepaku 
ozimym jak: bodziszek drobny, 
gwiazdnica pospolita, jasnoty, 

komosa biała, mak polny, 
rumianowate, przetaczniki, 
przytulia czepna, tasznik po-
spolity i tobołki polne, a śred-
nio działają na fiołka polnego, 
chabra bławatka i wilczomlecz 
obrotny.

W fazie 4-6 liści rzepaku 
rolnicy mogą zastosować pre-
paraty zawierające w swoim 
składzie chlopyralid (któ-
ry blokuje działanie auksyn 
hamując wzrost roślin) np.: 
Auksendy 300 SL, Cliophar 
300 SL, Effigo, Lontrel 300 SL 
i Vivendi 300 SL, zalecane 
w dawkach 0,3-0,4 l/ha do 
zwalczania chabra bławatka, 
maruny bezwonnej, rumianu 
polnego rumianku pospolite-
go, ostrożnia polnego, psian-
ki czarnej, rdestu plamistego, 
dymnicy pospolitej i żółtlicy 
drobnokwiatowej.

Jesienią, po wschodach, gdy 
rzepak w pełni wykształcił już 
liścienie do fazy 4 liści właści-
wych, chwasty znajdujące się 
w fazie od liścieni do 4 liści 
możemy zwalczać herbicy-
dami Blast, Iguana lub Navi-
gator 360 SL w dawce 0,2 l/
ha, które zawierają w swoim 
składzie chlopyralid, pikloram 
i aminopyralid. Podane środ-
ki skutecznie niszczą chwasty 
rumianowate, chaber bława-
tek, komosę białą, dymnicę 
pospolitą, mak polny, nieza-
pominajkę polną i rdestówkę 
powojowatą a średnio działają 
na przytulię czepną, gwiazd-
nicę pospolitą i fiołka polnego, 
natomiast tasznik pospolity, 
jasnota purpurowa i przetacz-
nik perski są odporne.

W czasie, kiedy temperatura 
przy gruncie spadnie poniżej 
15°C, a rzepak ozimy znaj-
duje się w fazie 4-6 liści, do 
zwalczania chwastów możemy 
zastosować herbicydy zawie-
rające propyzamid np.: Barc-
lay Propyz SC, PPZ-400 SC, 
Propyzflash SC, TurboPropyz 
SC w dawce 1,25-2,1 kg/ha lub 
Kerb 50 WP w dawce1-1,5 kg/
ha albo Kerb 400 SC w dawce 
1,875 l/ha zwalczające mio-
tłę zbożową, samosiewy zbóż, 
włośnice, gwiazdnicę pospoli-
ta, rdest powojowy, przetacz-
niki i gorczycę polną.

mgr Marek Badowski
IUNG – PIB

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli

Wrocław

Utrzymanie plantacji wolnej od 
zachwaszczenia to trudne wyzwanie.
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Żyto jare przewódkowe 
BOJKO

jesień wiosna

kosisz kukurydzę Ý siejesz Bojko  Ý kosisz Bojko na zieloną masę Ý siejesz kukurydzę

• odmianę cechuje wysoka zawartość białka w ziarnie  
(12,7–14,8% s.m.)

• wysoka liczba opadania (258 – 260 sek.)
• odmiana przewódkowa nadająca się do siewów 

późnojesiennych
• wysoce odporna na rdzę brunatną, mączniaka, rdzę 

źdźbłową, rynchosporiozę, septoriozę liści i plew
• dzięki kompleksowej odporności na choroby grzybowe jest 

przydatna do upraw ekologicznych

Wysoka odporność na choroby oraz przydatność do upraw 

ekologicznych – te oraz wiele innych  zalet odmiany zostały 

docenione w 2019 roku w konkursach targów Agrotech 
w Kielcach oraz Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie.

Na ziarno i na zieloną masę

Belissa
Pszenica ozima

Plon ziarna 109% wzorca1

2. wynik w wielkości plonu ziarna w a2 - PDO 2016 
100% wzorca w PDO 20173

wysoka mrozoodporność (5)
2. miejsce w przezimowaniu w swojej grupie2

• odmiana (klasa A/B) o wysokim potencjale plonowania
• ponad 10 ton ziarna na plantacjach towarowych w obu latach 

2015 i 2016 oraz w PDO 20153

• zimotrwałość zweryfikowana podczas mroźnej zimy w 2012 r.
• niska podatność na wyleganie – krótka i sztywna słoma (ok. 88 cm)
• wysoka odporność na najczęstsze choroby zbóż
• dobrze plonuje na glebach zakwaszonych, przy dużym  

stężeniu glinu

1) COBORU, średnia 2012-2013     2) COBORU 2016      3) plon w a2

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, tel. 65 548 24 20  •  www.hrsmolice.pl

R E K L A M A

Nawozy 
donasienne

Coraz więcej firm produ-
kujących i przygotowują-
cych materiał siewny, w celu 
uszlachetnienia zaprawianych 
nasion, dodatkowo stosuje na-
wozy donasienne. Taki mate-
riał siewny jest oznakowany 
specjalną naklejką lub nadru-
kiem na opakowaniu. W upra-
wie zbóż ozimych okres jesieni 
jest bardzo ważny w kształ-
towaniu przyszłego plonu. 
W okresie kiełkowania roślina 
korzysta ze składników pokar-
mowych zmagazynowanych 
w substancjach zapasowych 
nasion. W efekcie procesów 
enzymatycznychi przemian 
substancji zapasowych – ko-
rzeń zarodkowy wydostaje się 
z ziarniaka (BBCH 05).

Szybki wzrost rośliny spra-
wia, iż pojawia się konieczność 
czerpania składników mine-
ralnych z zewnątrz. Dla pra-
widłowego rozwoju w okresie 
wschodów należy zapewnić 
przyswajalne formy składni-
ków pokarmowych w bezpo-
średnim sąsiedztwie korzenia. 
Z tego względu korzystne jest 
stosowanie „startowej daw-
ki” makro- i mikroelementów 

w postaci nawozów donasien-
nych. Nie tylko dostarczają one 
kiełkującym roślinom składni-
ki odżywcze, ale umożliwiają 
efektywniejsze ukorzenienie – 
szybsze osiągnięcie głębszych, 
bardziej żyznych warstw gle-
by – podnoszą odporność na 
deficyt wody. Jeśli dodatkowo 
zawierają składniki biosty-
mulujące, stymulują toleran-
cję młodych roślin także na 
stresy innego typu.

Zastosowanie nawozów 
donasiennych jest wyjątko-
wo istotne w przypadku słab-
szych stanowisk o niewielkiej 
zawartości składników pokar-
mowych, a także ich nieodpo-
wiednich proporcji. Dobrze, by 
skład produktu wzbogacony 
był w donasienny kompleks 
biostymulujący intensyfiku-
jący rozwój korzeni i siewek. 
Uniwersalnym preparatem tego 
typu jest Primus B +.

Nawożenie donasienne 
w żadnym razie nie zastępu-
je podstawowego nawożenia 
doglebowego.

Anna Rogowska

Niezbędna dawka 
pokarmowa na start.

Nawozy z apatytów

W kwietniu firma PhosA-
gro Baltic zmieniła nazwę na 
PhosAgro Polska.

Struktura spółki odpowiada 
za kraje takie jak: Polska, Cze-
chy, Słowacja, Węgry.

PhosAgro to jeden z naj-
większych producentów na-
wozów fosforowo-potasowych 
i jeden z największych graczy 
na światowym rynku. To rów-
nież niezwykle nowoczesna 
i nastawiona na innowa-
cyjność grupa, zrzeszająca 
kilkanaście samodzielnych 
jednostek produkcyjnych, 
dystrybucyjnych i badawczych.

Produkowane nawozy 
cechują się bardzo dobrą 

rozpuszczalnością w wodzie, 
przyswajalnością, koncentra-
cją oraz unikatową czystością 
chemiczną dzięki produkcji ze 
złóż apatytowych.

Doskonała granulacja 
sprawia, że nawóz może być 
wysiewany każdym typem roz-
siewacza na szerokość 36 m.

W Polsce nawozy sprzedawane 
są pod brandem Ultra, w skład 
których wchodzi 14 produktów, 
dzięki czemu można odpowied-
nio dobrać nawóz dla potrzeb 
roślin oraz gleby.

Technologia QuatroForte, to 
unikatowa technologia tworze-
nia nawozów, wykorzystująca 
synergię składników.

Odpowiedni dobór pier-
wiastków odżywczych, 
z uwzględnieniem ich ilości, 
formy oraz proporcji, pozwala 
roślinom osiągnąć swój pełny 
potencjał.

Synergia oznacza bowiem 
współdziałanie kilku skład-
ników pokarmowych, przez 
co efektywniej i skuteczniej 
odżywiają uprawy i pozwalają 
na uzyskanie wyższych plonów 
o lepszej jakości.

Nawozy uzyskane w tej tech-
nologii zawierają minimum 
cztery pierwiastki, które są 
wysoko skoncentrowane, ła-
two rozpuszczalne, dobrane 
w odpowiednich proporcjach 

gwarantujących synergizm 
w celu maksymalizacji ich 
wykorzystania.

Pośród nawozów NPK, 
opracowanych w różnych 
proporcjach składników, do 
najpopularniejszych należą:
• Ultra 8 (8-20-30-5);
• Ultra 10 (10-26-26);
• Ultra 5 (5-15-30-12) z udzia-

łem siarki;
• Ultra 13 (13-13-21-22);
• Ultra 15 (15-15-15-27).

Nawozy fosforowe są repre-
zentowane przez:
• UltraMAP (12-52-bez 

siarki),
• UltraDAP (18-46-7) wzbo-

gacony w siarkę;

• UltraDAP Black (18-
46-7) z udziałem związków 
organicznych

• U l t r a Kor n  (2 0 -2 0 -
35) z udziałem cynku, no-
wość od obecnego sezonu.

Jedyny nawóz potasowy:
• UltraKali (41), w składzie 

także posiada siarkę, ma-
gnez i sód.
Nawozy azotowe (46) repre-

zentowane są przez:
• UltraGran (granulowany);
• UltraMocznik (przezna-

czony także do zabiegów 
nalistnych);

• Ultra S (21) jest wzbogacony 
o siarkę;

• UltraCan (27) wzbogacony 
o magnez i wapń.
Zalety szeregu wymie-

nionych nawozów udo-
kumentowano wynikami 
z przeprowadzonych badań.

Dotyczyły one między in-
nymi porównania technolo-
gii stosowania tradycyjnej 
powierzchniowej oraz rzędo-
wej, znacznie bardziej korzyst-
nej pod kątem efektywności 
ekonomicznej zastosowanego 
nawozu.

Więcej informacji na stro-
nie: http://www.phosagro.pl

Źródło: PhosAgro
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Podczas Dnia Pola DANKO w Sobiejuchach, Roman Błaszyk – Kierownik działu 
technologii upraw w PhosAgro Polska, omówił wybrane nawozy oferowane na polski rynek.
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Startowe nawożenie zbóż ozimych 
a nawożenie donasienne

Bardzo ważne jest odpo-
wiednie odżywienie roślin 
poprzez np. przedsiewne 
stosowanie nawozów. Zbo-
ża pobierają jesienią po ok. 
30-50 kg azotu i potasu oraz 
ok. 15 kg fosforu. Jednak już 
w okresie jesiennym należy 
im dostarczyć większą ilość 
fosforu i potasu. Dawka nawo-
zów powinna być uzależniona 
od spodziewanego plonu oraz 
oczywiście od zasobności gle-
by. Oprócz tego duże znaczenie 
dla początkowych faz rozwoju 
zbóż mają wapń i magnez. Są 
to pierwiastki niezbędne dla 
prawidłowego rozwoju roślin. 
W okresie jesiennym azot jest 
pobierany przez zboża w nie-
wielkich ilościach. Dlatego też, 
gleby w dobrej kulturze upra-
wy przeważnie nie wymagają 
jesiennego nawożenia azotem.

Fosfor decyduje między 
innymi o wzroście systemu 
korzeniowego a tym samym 
określa zdolność rośliny do 
pobierania wody i składni-
ków pokarmowych. Dobre 
odżywienie roślin fosforem 
od samego początku wegeta-
cji wpływa na podwyższenie 
mrozoodporności ale również 
odporności na suszę, czy też 
choroby. Fosfor jest pierwiast-
kiem mało mobilnym w glebie 
i z tego względu należy go sto-
sować przedsiewnie.

Potas spełnia wiele funk-
cji, bierze udział w procesach 
osmotycznych, aktywizacji 
enzymów roślinnych oraz 
transporcie związków mine-
ralnych i organicznych w ro-
ślinie. Zboża pobierają potas 
przez cały okres wegetacji. 
Pierwiastek ten dobrze prze-
mieszcza się w glebie. Możliwe 

jest podzielenie dawki pota-
su na jesienną oraz wiosenną, 
szczególnie na glebach lekkich.

Magnez bierze udział 
w bardzo wielu procesach fi-
zjologicznych w roślinie. Jest 
niezbędny w procesach foto-
syntezy, w przemianach tłusz-
czów, białek i węglowodanów. 
Zboża pobierają ten składnik 
przez cały okres wegetację (na 
każdym etapie rozwoju).

Wapń spełnia wiele funkcji 
w roślinie. Wchodzi w skład 
tkanek i organów.

Istnieje również możliwość 
zastosowania nawożenia do-
nasiennego. Taki rodzaj nawo-
żenia ma na celu zapewnienie 
lepszego startu rozwijającym 
się roślinom. Zabieg ten stosuje 
się najczęściej łącznie z zapra-
wami nasiennymi. Wykonanie 
takiego zabiegu jest celowe, 
gdyż zwalczanie chorób grzy-
bowych przy jednoczesnym 
odżywieniu siewek gwarantuje 
optymalne warunki wzrostu 
i rozwoju roślin. Należy zwró-
cić uwagę na to, że nawożenie 
donasienne staje się niezwykle 
istotne w przypadku niskiej 
zasobności składników odżyw-
czych w glebie lub ich niewła-
ściwych proporcji. Taki rodzaj 
nawożenia stymuluje rozwój 
systemu korzeniowego oraz jest 
gwarancją odpowiedniego na-
wożenia roślin we wczesnych 
stadiach rozwojowych.

Z reguły rolnicy nawożą 
azotem, fosforem i potasem, 
a mniej uwagi zwracają na 
mikroelementy, które to są 
katalizatorem wielu reakcji 
biochemicznych w roślinach. 
Są one wręcz niezbędne do 
osiągnięcia wysokiego plonu. 
W nawożeniu zbóż ozimych 

kluczową rolę odgrywa miedź 
i mangan. Miedź bierze udział 
w procesach fotosyntezy oraz 
syntezy białek. Natomiast 
mangan bierze udział w pro-
cesach fotosyntezy i wzrostu 
roślin oraz metabolizmie azo-
tu. Działa jako regulator stę-
żenia hormonów.

Zastosowanie substancji 
odżywczych w postaci na-
wozów donasiennych może 
zwiększyć skuteczność zapra-
wiania, prowadzić do wzrostu 
liczby kiełkujących nasion czy 
też zwiększyć odporność ro-
ślin na stresy, a także zapewnić 
lepsze przygotowanie roślin 
do okresu zimowego. Szeroka 
oferta nawozów donasiennych 
pozwala na wybranie odpo-
wiedniego produktu, który 
może polepszyć siłę i energię 
kiełkowania nasion.

Odpowiednie ilości skład-
ników pokarmowych w po-
czątkowych fazach wzrostu 
zbóż to najlepsza droga do 
zaprogramowania wysokich 
plonów już w okresie jesien-
nym. Należy jednak pamiętać, 
że dobór oraz ilość stosowa-
nych nawozów powinny być 
zawsze uzależnione od spo-
dziewanych plonów oraz od 
zasobności gleby.

Dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

W okresie jesiennym zboża ozime tworzą fundament 
pod przyszły plon.
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Kosić w odpowiednim czasie

Obecnie większość ho-
dowców nie wyobraża sobie 
żywienia bydła bez udziału 
kukurydzy w dawce pokar-
mowej. Ponieważ istnieje wiele 
sposobów zbioru i konserwacji 
tej rośliny, powstaje długa lista 
pasz o zróżnicowanych para-
metrach. Jednak największą 
popularność zyskała kiszonka 
z całych roślin kukurydzy oraz 
kiszone ziarno. Choć technolo-
gia produkcji kiszonki jest pro-
sta i doskonale znana, mogą 
pojawiać się błędy podczas jej 
produkcji. Jednym z nich jest 
nieodpowiedni termin zbioru 
materiału do zakiszania.

Zbiór całych roślin na 
kiszonkę

Kukurydza ma inną dyna-
mikę gromadzenia składników 
pokarmowych niż pozostałe 
rośliny pastewne. W począt-
kowej fazie wzrostu rośliny 
wytwarzają bogate we włókno 
łodygi, liście i rdzenie kolb. 
Dopiero w drugiej połowie 
wegetacji tworzy się ziarno, 
które zawiera łatwo przyswa-
jalne węglowodany, głównie 
skrobię. Powoduje to zmia-
nę struktury roślin, wzrasta 
w nich udział kolb z ziar-
niakami, a proporcjonalnie 
zmniejsza się udział części we-
getatywnych. Dlatego często 
się mówi, że kukurydza jest 
trawą, która nie drewnieje. 
Oczywiście należy rozumieć to 
jako skrót myślowy. Z każdym 
dniem wzrostu roślin obser-
wuje się drewnienie ich części 
zielonych (wegetatywnych). 
Prowadzi to do systematycz-
nego wzrostu ilości włókna 
w łodydze i liściach, a co za 
tym idzie do obniżenia straw-
ności masy organicznej. Jed-
nak w przypadku kukurydzy 

obserwujemy proporcjonalnie 
szybszy przyrost skrobi w ziar-
niakach, niż wzrost zawartości 
włókna w częściach wegeta-
tywnych roślin.

Kukurydza na kiszonkę 
z całych roślin powinna być 
zbierana w dojrzałości wosko-
wej ziarna, gdy zawartość su-
chej masy wynosi od 30 do 
35%. Uzyskuje się wówczas 
najwyższy plon suchej masy 
oraz energii z hektara uprawy 
tej rośliny.

Nie ma żadnego uzasad-
nienia ekonomicznego wcze-
śniejszy zbiór kukurydzy na 
kiszonkę, rośliny zawiera-
ją bowiem wówczas dużo 
wody, co sprawia że przy 
zakiszaniu pojawia się nie-
bezpieczeństwo wyciekania 
soków zanieczyszczających 
środowisko naturalne. Wraz 
z wypływającym sokiem do-
chodzi do straty składników 
pokarmowych, a tym samym 
obniżenia wartości paszowej 
kiszonki. Wyciekanie soku 
powoduje także powstawanie 
wolnych przestrzeni, w któ-
re wsysane jest powietrze, co 
wpływa na zwiększenie strat 
składników pokarmowych. 
W procesie kiszenia takie-
go surowca powstaje dużo 
kwasu octowego, a kiszonki 
charakteryzują się niskim pH 
(poniżej 3,7), dlatego nazywa-
ne są kwaśnymi kiszonkami. 
Są one niechętnie pobierane 
przez krowy, co skutkuje ob-
niżeniem produkcji mleka 
przy równoczesnym spadku 
zawartości białka. Przyspiesze-
nie zbioru powoduje, że ziarno 
jest w początkowym stadium 
rozwoju, dlatego w zbieranej 
masie przeważają bogate we 
włókno wegetatywne części 

roślin. Kiszonka wyproduko-
wana z takiego surowca będzie 
uboga w energię, a przecież 
kiszonka z kukurydzy po-
winna dostarczać do dawki 
pokarmowej duże jej ilości.

Nie należy też opóźniać 
zbioru kukurydzy na kiszon-
kę poza optymalny termin. 
Gdy zawartość suchej masy 
w zakiszanym materiale prze-
kracza 40%, staje się on bardzo 
elastyczny (sprężynujący), co 
utrudnia dokładne jego ubi-
cie w silosie czy na pryzmie. 
W takim materiale pozostają 
resztki powietrza, co utrudnia 
osiągnięcie warunków beztle-
nowych koniecznych do prze-
biegu fermentacji mlekowej. 
Dlatego przy kiszeniu zbyt su-
chej zielonki zaleca się pole-
wanie każdej ubijanej warstwy 
odpowiednią ilością wody.

Zbiór ziarna na kiszonkę
Widocznym objawem osią-

gnięcia przez ziarno kukury-
dzy dojrzałości fizjologicznej 
(omłotowej) jest pojawienie się 
czarnej plamki na ziarniaku, co 
następuje po około 60 dniach 
od rozpoczęcia wiechowa-
nia. Obserwuje się wówczas 
zamknięcie kanalików do-
prowadzających substancje 
odżywcze oraz wodę z rośliny 
do ziarniaka. Po osiągnięciu 
tego stadium ziarniak już nie 
rośnie, a jego wilgotność waha 
się od 30 do 35%. Najwcze-
śniej czarna plamka pojawia się 
w ziarniakach znajdujących się 
na czubku kolby, a następnie 
w coraz niżej usytuowanych. 
By trafnie określić to stadium 
należy odłamać ziarniak od 
osadki, a następnie delikatnie 
zdjąć jego osłonkę, wówczas 
powinna się nam ukazać czar-
na warstwa u jego podstawy.

Jednak zbiór tak wilgotne-
go ziarna ma wpływ na stra-
ty oraz uszkodzenia ziarna 
powstające podczas omłotu. 
Dlatego ze zbiorem ziarna 
kukurydzy można poczekać 
kilka/kilkanaście dni od mo-
mentu pojawienia się czarnej 
plamki, gdyż w tym stadium 
dojrzałości wilgotność ziar-
niaków obniża się.

Aby zapewnić prawidłową 
pracę gniotowników oraz wła-
ściwy przebieg procesu fermen-
tacji zawartość wody w ziarnie 
kukurydzy przeznaczonym do 
zakiszania powinna wynosić 
25 – 35%. Zakiszanie zbyt wil-
gotnego ziarna (o wilgotności 
powyżej 40%) powoduje in-
tensywny przebieg fermentacji, 
prowadzący do dużych strat 
składników pokarmowych. 
Dodatkowo wilgotne ziarno 
przykleja się do walców zgnia-
tających w gniotownikach, 
co obniża ich wydajność, ze 
względu na częste przerwy 
związane z czyszczeniem 
maszyny. Natomiast przy za-
kiszaniu zbyt suchego ziarna 
(o wilgotności poniżej 25%) 
obserwuje się niedostateczne 
ugniecenie materiału, wskutek 
czego niemożliwe jest stworze-
nie warunków beztlenowych, 
sprzyja to rozwojowi niepożą-
danej flory bakteryjnej i grzy-
bów pleśniowych.

Dr hab. Zbigniew Podkówka 
Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy

Kiedy zbierać kukurydzę na kiszonkę z całych roślin a kiedy 
do zakiszania ziarna?

MEGAFOL na kukurydzę

W ostatnich latach rolnicy 
w Polsce coraz częściej decy-
dują się na uprawę kukurydzy, 
szczególnie przeznaczonej na 
ziarno. Równolegle trwają 
poszukiwania metod zabez-
pieczenia jej przed stresami 
w okresie wzrostu – po uży-
ciu herbicydów i negatywnym 
wpływie czynników pogo-
dowych – a także sposobów 

Zmniejsza stres i wspomaga plon.
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CHRONI PRZED
NAJSILNIEJSZYMI  

CIOSAMI

MEGAFOL jest unikalnym roślinnym 
biostymulatorem o  funkcji przeciwstresowej 
i  aktywatora wzrostu, który zwiększa plon 
i poprawia jego jakość. MEGAFOL jest efektem 
badań VALAGRO i powstał dzięki wyjątkowemu
procesowi produkcji GEAPOWER ( GEA 931 ). 
Zawarte w  preparacie substancje organiczne 
są dobrane i  dokładnie scharakteryzowane 
dzięki precyzyjnym metodom badawczym przy 
wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń 
laboratoryjnych. 
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zwiększenia plonowania, by 
poprawić opłacalność upraw. 
Jak wynika z czteroletniego 
cyklu badań, skutecznym roz-
wiązaniem antystresowym 
i plonotwórczym jest biosty-
mulator MEGAFOL.

Kukurydza jest bardzo waż-
ną rośliną uprawną w Polsce. 
Jej areał wynosi obecnie ok. 
1 mln 200 tys. ha. 60% plonów 
przeznaczane jest na ziarno, 
a 40% na kiszonkę. Kukurydzę 
wykorzystuje się w żywieniu 
wszystkich grup zwierząt go-
spodarskich: kiszonka stanowi 
podstawową paszę dla zwie-
rząt przeżuwających, natomiast 
ziarno jest stosowane w żywie-
niu trzody chlewnej oraz dro-
biu. Coraz większe znaczenie 
ma także produkcja na cele spo-
żywcze – na mąkę, płatki ku-
kurydziane, dla przetwórstwa 
(konserwowanie, mrożenie), 
a także na świeży rynek. Z ziar-
na produkowany jest również 
etanol. Kukurydza służy także 
do wytwarzania energii, a do-
datek kiszonki zwiększa wydaj-
ność energetyczną biogazowni. 
– Przełomowym momentem 
w uprawie kukurydzy na ziarno 
była zima 2011-12, kiedy w Pol-
sce wymarzło ok. 30% zasie-
wów zbóż ozimych i rzepaku 
ozimego, a kukurydza stała się 
doskonałą rośliną przesiewową. 
Po 2012 roku powierzchnia tej 
uprawy wzrosła o 50% – mówi 
dr Roman Warzecha, kierownik 
Pracowni kukurydzy i pszen-
żyta w Instytucie Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin – Pań-
stwowym Instytucie Badaw-
czym w Radzikowie. – W tej 
chwili nie wyobrażamy sobie 
polskiego rolnictwa, przemysło-
wej produkcji zwierzęcej i bran-
ży spożywczej bez kukurydzy.

Biostymulacja kukurydzy 
przedmiotem badań

Dr Warzecha od czterech 
lat prowadzi badania w wa-
runkach polowych nad wła-
ściwościami biostymulatora 
MEGAFOL w odniesieniu do 
warunków klimatycznych, 
stresowych i wpływu na po-
ziom plonowania kukurydzy. 
Ocenom poddawane są różne 
warianty stosowania prepara-
tu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem aplikacji łącznie 
z herbicydem nalistnym. Dzię-
ki zawartości aminokwasów, 
witamin i naturalnych czyn-
ników wzrostu MEGAFOL 
wykazuje bardzo skuteczne 
działanie antystresowe, co 
ma znaczenie podczas sto-
sowania herbicydu, który 
również jest dla kukurydzy 
znacznym obciążeniem. Do-
datkowo w takich zabiegach 
łączonych preparat spełnia 
rolę adiuwantu i przyspiesza 
niszczenie chwastów. – Nie ma 
uprawy kukurydzy bez efek-
tywnego zwalczania chwastów, 

dlatego że kukurydzę wysie-
wa się w rzędach co 75 cm 
i w początkowym okresie roz-
woju, po kiełkowaniu, trwa to 
bardzo długo, zanim zakryje 
międzyrzędzia, bo ok. półtora 
miesiąca. Wtedy konkuren-
cja ze strony chwastów jest 
olbrzymia i trzeba skutecz-
nie zwalczać je przy pomocy 
preparatów doglebowych czy 
nalistnych – stwierdza nauko-
wiec. – W przypadku środków 
nalistnych w bardzo wysokim 
stopniu tę skuteczność podnosi 
dodatek MEGAFOL-u.

W doświadczeniach sto-
sowane były trzy warianty 
aplikacji biostymulatora: ME-
GAFOL w dawce 1 l/ha po-
dawany łącznie z herbicydem 
powschodowym, dawka 2 l/
ha bez żadnego dodatku oraz 
kombinacja preparatu w dawce 
1-2 l/ha z dolistnym nawozem 
NPK z mikroelementami, mar-
ki PLANTAFOL.

3 sezony z MEGAFOL-em
Sezony, w których dotych-

czas prowadzone były obser-
wacje, różniły się od siebie, 
jeśli chodzi o warunki pogodo-
we, a co za tym idzie – przebieg 
wegetacji i potrzeby roślin. 
Szacuje się, że rok 2016 był 
najbardziej sprzyjający dla 
upraw kukurydzy w Polsce 
od ok. 30 lat. Ponieważ pa-
nowały warunki wręcz ide-
alne – zarówno jeśli chodzi 
o ilość i rozkład opadów, jak 
i o temperatury – w doświad-
czeniach uzyskano relatywnie 
wysokie plony. Ze względu na 
to, że występowało niewiele 
czynników stresowych, efekty 
zastosowania preparatu ME-
GAFOL okazały się najmniej 
spektakularne w całym cyklu 
badań. Sezon 2017 był nato-
miast niekorzystny dla uprawy 
kukurydzy. W okresie siewów 
i wschodów utrzymywały 
się niskie temperatury, które 
wywoływały u roślin będą-
cych na tak wczesnym etapie 
wegetacji znaczny stres. Jak 
zaobserwowano, aplikacja 
biostymulatora przyniosła 
bardzo pozytywne efekty. 

Jeśli chodzi o rok 2018, cha-
rakteryzował się on tym, że 
warunki wschodów roślin były 
korzystne, jednak w drugiej 
połowie okresu wegetacji, po 
kwitnieniu, w wielu regionach 
Polski wystąpił znaczny defi-
cyt opadów i panowała susza. 
Okazało się, że właśnie w tak 
trudnych warunkach biosty-
mulator najlepiej spełniał 
swoją funkcję antystresową 
i wspomagającą produktyw-
ność roślin.

– Ponieważ nie możemy 
z góry przewidzieć, jaki bę-
dzie sezon wegetacyjny, za-
stosowanie MEGAFOL-u jest 
bardzo istotnym czynnikiem, 
który stabilizuje plony i po-
woduje ich zwyżkę. Najlepsze 
efekty osiągane były w latach, 
kiedy występowały warunki 
stresowe, a one bardzo często 
pojawiają się w początkowym 
okresie wegetacji – stwierdza 
ekspert z Instytutu Hodow-
li i Aklimatyzacji Roślin. 
– W 2016 roku średnia war-
tość przyrostu plonów w do-
świadczeniach wyniosła ok. 
600 kg/ha. Ale w tych mniej 
korzystnych latach, czyli 
2017 i 2018, średnie przyro-
sty przy zastosowaniu różnych 
wariantów MEGAFOL-u były 
znacznie wyższe, bo 1-1,3 t/ha, 
czyli ok. 10%, a to są bardzo 
korzystne wyniki. Ponieważ 
kukurydza wymaga pewnych 
nakładów, dopiero przy wyż-
szych plonach – przekraczają-
cych średni poziom w Polsce, 
czyli 7 t/ha – przynosi korzyści 
i staje się rośliną opłacalną.

Jaki będzie ten rok dla 
kukurydzy?

Jak do tej pory, rok 
2019 okazuje się bardzo streso-
genny dla uprawy kukurydzy. 
Wczesną wiosną niemal w całej 
Polsce panowała susza, przez 
ok. półtora miesiąca nie było 
opadów. Siew kukurydzy w za-
lecanych terminach odbywał 
się zatem do przesuszonej gle-
by, a opady wystąpiły dopiero 
ok. połowy maja. Drugim bar-
dzo stresogennym czynnikiem 
były chłody i przygruntowe 

przymrozki, które częściowo 
uszkodziły rośliny. W takich 
warunkach zdecydowanie 
warto zastosować MEGA-
FOL, żeby przeciwdziałać 
negatywnym skutkom czyn-
ników stresowych.

– W uprawie kukurydzy ba-
rierą przyswajania nawozów 
dolistnych i odżywek jest tem-
peratura 6-8 stopni powyżej 
zera, kiedy roślina wchłania 
takie produkty. Natomiast ME-
GAFOL może być stosowany 
w niskich temperaturach, czyli 
tuż powyżej zera, ponieważ 
zostanie wchłonięty w trakcie 
podnoszenia się temperatu-
ry w ciągu dnia. Więc jeże-
li podajemy go jako środek, 
który ma zniwelować skutki 
przymrozku, możemy go za-
stosować już następnego dnia 
w temperaturze dodatniej – 
rekomenduje Waldemar Jacek 
Łuczak z firmy Amagro.

Do nalistnych zabiegów 
odchwaszczania kukurydzy 
w okresie powschodowym, 
czyli w fazie 3-5 liści, zaleca-
ny jest dodatek MEGAFOL-
-u w dawce 1 l/ha. Preparat 
przyspieszy i wspomoże dzia-
łanie herbicydu na chwasty, 
a jednocześnie ograniczy jego 
negatywny wpływ na rośli-
nę uprawną, która co prawda 
jest selektywna wobec her-
bicydu, ale odczuwa skutki 
jego stosowania i angażuje 
mechanizmy metaboliczne, 
żeby go zdezaktywować. Gdy 
wystąpią czynniki stresowe, 
takie jak zbyt mała wilgotność 
gleby, niskie temperatury czy 
inne zakłócenia klimatyczne 
w okresie wzrostu kukurydzy, 
MEGAFOL może być poda-
wany osobno lub z odżywką, 
w dawce 1-2 l/ha. W razie gra-
dobić i powstania uszkodzeń 
roślin kukurydzy do przyspie-
szenia regeneracji pomocny 
będzie zabieg interwencyjny 
w dawce 2 l/ha.

Źródło: RedM, 
Małgorzata Pałasz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Profesjonalna obsługa to udane żniwa

Najlepsze planowanie, po-
dział obowiązków i wytężona 
praca mogą na nic się zdać, kie-
dy zawiedzie maszyna. Wów-
czas każda godzina przestoju 
może rolnika sporo kosztować. 
Jak autoryzowany dealer może 
wspierać rolnika w kryzysowych 
chwilach?

Ekstremalne warunki pogo-
dowe powodują, że tegoroczne 
żniwa rozpoczną się wcześniej 
niż zazwyczaj. W trakcie prac 
rolnicy muszą mierzyć się 
z wieloma wyzwaniami. Obok 
upałów, muszą spodziewać się 

gwałtownych burz połączonych 
z porywistymi wiatrami i inny-
mi niepożądanymi zjawiskami 
atmosferycznymi, które mogą 
wstrzymać pracę na kilka lub 
nawet, w przypadku najbardziej 
niekorzystnych scenariuszy, kil-
kadziesiąt godzin. Tym bardziej 
warto zadbać o to, by wykorzy-
stywane maszyny były sprawne 
i nie sprawiły kolejnej niemiłej 
niespodzianki w najmniej ocze-
kiwanym momencie.

O szczegółowym przeglą-
dzie technicznym maszyny 
warto pomyśleć bezpośrednio 

po zakończonym sezonie, kiedy 
dostępność fachowców jest naj-
większa. Gdyby z różnych przy-
czyn się to nie udało, zdecydujmy 
się na wizytę w serwisie bezpo-
średnio przed początkiem żniw.

- W trakcie przeglądu specjaliści 
nie tylko wymienią filtry i olej, 
lecz także zbadają stan techniczny 
całej maszyny i zespołu żniwnego. 
To pozwoli wykryć ewentualne 
usterki, wyeliminować je i tym sa-
mym uniknąć przestojów w czasie, 
gdy kombajn będzie najbardziej 
potrzebny - mówi Mariusz Zie-
liński Aftermarket Sales manager 
John Deere Polska.

W przypadku programu 
Expert Check John Deere szcze-
gółowy przegląd przeprowadza-
ny jest na podstawie wytycznych 
fabryki, która dostarcza listę 
180 newralgicznych punktów 
maszyny i zespołu żniwnego. 
Specjaliści muszą poddać oce-
nie stan m. in.: stan bagnetów 
w zespole żniwnym, łańcuchów, 
zużycia cepów bębna młócące-
go, ustawienie kosza sitowego, 

pasy napędowe np. sieczkar-
ni słomy. Obok sprawdzenia 
wszystkich wskazanych przez 
producenta elementów, serwi-
sanci przeprowadzają też wywiad 
z operatorem, dopytując o jego 
odczucia związane z użytkowa-
niem maszyny.

Ponadto podczas przeglądu 
mechanicy upewnią się, czy 
zainstalowane są wszystkie 
wymagane aktualizacje oprogra-
mowania, aby zoptymalizować 
koszty eksploatacji, np. zużycie 
paliwa. Monitorowanie różnych 
parametrów pracy przez system 
JD Link pozwala zdiagnozować 
problemy techniczne na podsta-
wie niepokojących przekroczeń.

- Po wykonaniu diagnostyki 
rolnik otrzymuje pełną wie-
dzę odnośnie stanu kombajnu 
i zespołu żniwnego. Po konsul-
tacjach z mechanikami, ustala-
my, które elementy wymagają 
natychmiastowej wymiany, by 
maszyna nie zawiodła w żniwa. 
Do kolejnych napraw możemy 
konsekwentnie wracać, kiedy 

rolnik znajdzie na nie środki, 
dzięki czemu systematycznie 
krok po kroku polepsza się stan 
techniczny maszyny - dodaje eks-
pert John Deere.

Bardzo ważny jest też fakt, że 
wszystkie prace są wykonywane 
przy użyciu narzędzi John Deere 
oraz najnowszych instrukcji fa-
brycznych dotyczących montażu 
części, dzięki czemu minimali-
zuje się ryzyko błędów.

Wytężona praca, często pro-
wadzona jest przez kilkanaście 
godzin dziennie, a okna pogodo-
we zbiorów stają się coraz krót-
sze. Przestój w pracy to kolejny 
stracony czas, niewykorzysta-
ny potencjał operatora i ryzyko 
utraty plonów. Dlatego też tak 
ważne jest fachowe wsparcie bez 
względu na porę dnia i nocy.

- Zapewniamy obsługę podczas 
sezonu zbiorów, tzw. dyżur żniw-
ny 7 dni w tygodniu, w razie po-
trzeby wsparcie certyfikowanych 
mechaników maszyn żniwnych. 
Dzięki optymalnemu zarządza-
niu zasobami magazynowymi, 

części jesteśmy w stanie dostar-
czyć w ciągu 24h. W razie niedo-
stępności części we wskazanym 
terminie, jeżeli kombajn ma nie 
więcej niż 7 lat i jego konserwacja 
wykonywana była przez John 
Deere, nasz dealer dostarczy za-
pasową maszynę, dzięki czemu 
minimalizujemy przestoje, a tym 
samym straty – dodaje Bartosz 
Białas z John Deere Polska.

Fachowe przeprowadzenie 
napraw w oparciu o oryginalne 
części gwarantuje odpowiednią 
jakość i potrafi wydłużyć żywot-
ność maszyny nawet o kilka lat. 
Co więcej, maszyna poddawana 
regularnym przeglądom, napra-
wiana z użyciem oryginalnych 
części będzie cieszyć się spo-
rym zainteresowaniem na ryn-
ku wtórnym, a dodatkowo jej 
wartość nie będzie spadać tak 
szybko, jak w przypadku maszyn 
bez historii w autoryzowanym 
serwisie.

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

Żniwa to dla rolników kulminacyjny moment sezonu, który decyduje o rocznym bilansie 
zysków i strat.

Optymalne ustawienie 
kombajnu

New Holland oferuje aplika-
cję Grain Loss Calculator na 
urządzenia mobilne, aby po-
móc rolnikom w optymalizacji 
ustawień kombajnu i osiągnąć 
maksymalną efektywność 
i wydajność żniw. Aplikacja 
została stworzona dla użyt-
kowników kombajnów wszyst-
kich producentów i modeli, co 
potwierdza filozofię otwartego 
podejścia marki.

Lars Skjoldager Sørensen, 
menadżer produktu ds. ma-
szyn żniwnych, wyjaśnia: „Ta 
nowa aplikacja jest wyrazem 
naszego ukierunkowania na 
klienta, naszej filozofii działa-
nia, która wyraża się w dążeniu 
do ułatwienia pracy rolników 
i maksymalizacji jej wydajno-
ści. Opracowując aplikację, 
mieliśmy na uwadze wszyst-
kich rolników, a nie tylko po-
siadaczy kombajnów marki 
New Holland, gdyż jesteśmy 
przekonani o tym, że możemy 
razem pracować, by osiągnąć 
wspólny cel - zrównoważone 

i wydajne rolnictwo, które przy 
mniejszych nakładach potrafi 
zwiększyć wydajność”.

Za pomocą aplikacji Grain 
Loss Calculator rolnik może 
określić straty ziarna, wyko-
nując trzy proste czynności: 
podanie producenta kombajnu, 
szerokości zespołu żniwnego 
i kosza sitowego, następnie wy-
bór uprawy roślinnej z listy 
zawierającej 30 różnych upraw 
i wprowadzenie plonu, a na 
koniec podanie ilości ziaren 
zebranych z ziemi na ograni-
czonej powierzchni.

Aplikacja natychmiast obli-
cza straty ziarna i podaje wyni-
ki w procentach i kilogramach 
na hektar.

Po wyświetleniu strat ziarna 
w kombajnie aplikacja Grain 
Loss Calculator udostępnia 
odsyłacz do aplikacji New 
Holland Harvest Excellence, 
która pomaga operatorowi 
zoptymalizować ustawienia 
kombajnu przy uwzględnieniu 
warunków glebowych i stanu 

uprawy. Ponadto oferuje ona 
pomoc przy rozwiązywaniu 
problemów, umożliwiając 
operatorowi dalszą optyma-
lizację ustawień kombajnu 
i prowadząc go przez kolejne 
kroki procesu.

Aplikacja Grain Loss Cal-
culator jest dostępna dla urzą-
dzeń z systemem iOS i Android 
w sklepach App Store i Go-
ogle Play.

Źródło: New Holland
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

New Holland wprowadza na rynek aplikację Grain 
Loss Calculator.

Axial-Flow wirtualnie

Jakie zalety 
ma omłot przy 
użyciu poje-
dynczego roto-
ra? Jak uzyskać 
najlepszą ja-
kość zbierane-
go materiału 
siewnego? Czy 
można zmi-
nimalizować 
koszty eksplo-
atacyjne pod-
czas żniw? – to 
tylko niektóre 
z pytań, na które marka Case 
IH odpowiada na nowej stro-
nie internetowej dedykowanej 
kombajnom serii Axial-Flow®. 
Strona dostępna jest pod adre-
sem www.axialflow.pl .

To już kolejny innowacyjny 
projekt marki, który skupio-
ny jest wokół konkretnej se-
rii produktów. Przypomnijmy 
sobie edukacyjną akcję Case 
IH na 5 czy kampanię strony 
www.farmlift.pl oraz niedaw-
no zainicjowany projekt przy-
bliżający właściwości znanych 
z wysokiej jakości pras marki 

Case IH – www.prasycaseih.pl .
Jak podkreśla Alicja Do-

miniak-Olenderek, Brand 
Communications Manager 
Poland ”Nasze produkty są 
wyjątkowe, a projektując nowe 
rozwiązania zawsze skupiamy 
się na jak najlepszym spełnie-
niu oczekiwań ich użytkowni-
ków. Chcemy realizować ich 
potrzeby i ułatwiać codzienną 
pracę – również poprzez edu-
kowanie i pełne informowanie 
o funkcjonalnościach maszyn 
marki Case IH. Z tego powodu 
decydujemy się na wdrażanie 

projektów zapewniających peł-
ną transparentność i łatwość 
w wyszukiwaniu informacji 
przez naszych klientów”.

Informacje na temat kom-
bajnów marki Case IH, obsłu-
ga techniczna, poradniki oraz 
możliwość bezpośredniego 
kontaktu z najbliższym dile-
rem to tylko nieliczne z wielu 
ciekawych możliwości, jakie 
oferuje strona www.axial-
flow.pl .

Źródło: Case IH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kolejny nowoczesny projekt internetowy.
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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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John Deere na 
oponach 
Continental

Continental i John Deere, 
amerykański lider na świa-
towym rynku w dziedzinie 
technologii rolniczych, rozpo-
czynają współpracę w zakre-
sie oryginalnego wyposażenia. 
Od tej chwili ciągniki średniej 
wielkości John Deere 6MC, 
6RC, 6M i 6R będą dostępne 
z oponami Continental Trac-
tor70 i Tractor85 w 30 rozmia-
rach. Partnerstwo z John Deere 
jest dla Continental kolejnym 
krokiem na ścieżce rozwoju, 
jako dostawcy wyposażenia ory-
ginalnego dla branży rolniczej.

Jednym z czynników wybo-
ru opon Continental był au-
dyt produkcji przeprowadzony 
przez zespół John Deere, który 
miał miejsce latem 2018 r. w fa-
bryce w Lousado. W ramach 
kontroli eksperci producenta 
maszyn rolniczych przez kilka 
dni przeprowadzili w fabryce 
kompleksowe i szczegółowe 
testy obejmujące zarządzanie 
jakością oraz procesy dostaw, 
zarządzania ryzykiem i realiza-
cji zamówień. Audytorzy przy-
znali Continental certyfikację 
z najwyższymi notami.

Tractor70 i Tractor85: stan-
dardowe opony z innowacyjną 
technologią

Opony radialne Trac-
tor70 i Tractor85 charakteryzują 
się wyjątkową wytrzymałością 
i zapewniają wysoki komfort 
pracy, ochronę upraw oraz 
dobrą trakcję. Wyróżniają 
się innowacyjną konstrukcją 
stopki oraz technologią N.flex. 
Nylonowa konstrukcja karkasu 
jest o wiele bardziej elastyczna, 
a jednocześnie bardziej stabil-
na pod względem odkształceń 
niż inne materiały. Oba rodzaje 
opon są projektowane z my-
ślą o zwiększeniu wydajności 
ciągników i minimalizowaniu 
ilości zużywanych zasobów. Na-
wet przy wysokich siłach na-
pędowych ciągniki serii 6MC, 
6RC, 6M i 6R produkowane 
przez John Deere na oponach 
Continental zapewniają mini-
malny poślizg i pozostawiają 
płytsze ślady, chroniąc uprawy. 
Specjalna konstrukcja stopki 
wykonana z jednego kawałka 
stalowego drutu z krótszym wy-
pełniaczem umożliwia szybki 
montaż oraz pracę nawet przy 
niższych wartościach ciśnienia, 
co mniej obciąża glebę.

Źródło: ConTrust Communication
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Ciągniki John Deere serii 6 z oponami 
Continental Tractor70 i Tractor85  
w 30 rozmiarach.
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Tworzymy urodzaj

Sok a nadciśnienie 
tętnicze

Siła, z jaką krew napiera na 
ścianki naczyń krwionośnych, 
ma ogromne znaczenie dla kon-
dycji wszystkich narządów i ogól-
nego stanu zdrowia. Przewlekłe 
lub okresowe wysokie ciśnienie 
krwi (ciśnienie skurczowe wyższe 
lub równe 140 mmHg oraz/lub 
ciśnienie rozkurczowe wyższe 
lub równe 90 mmHg) to objaw 
choroby nadciśnienia tętnicze-
go, która może skutkować licz-
nymi powikłaniami, takimi 
jak choroba wieńcowa, udar 
mózgu, niewydolność nerek, 
serca, a także uszkodzenia na-
rządu wzroku. Problem wystę-
puje właściwie w każdej grupie 
wiekowej. Wyróżniane są dwa 
rodzaje nadciśnienia tętnicze-
go – pierwotne, uwarunkowane 
czynnikami genetycznymi oraz 
środowiskowymi, oraz wtórne, 
wynikające z innych schorzeń.

Bardzo ważne w prewencji 
nadciśnienia tętniczego jest 
prowadzenie właściwego stylu 
życia, opartego na aktywności 
fizycznej oraz stosowaniu zbilan-
sowanej diety. Istotnymi skład-
nikami odżywczymi, mającymi 
wpływ na obniżanie ciśnienia 
krwi, są potas i magnez – wyja-
śnia Dr hab. inż. Dariusz Wło-
darek – dietetyk i żywieniowiec, 
Kierownik Zakładu Dietetyki 
Wydziału Nauk o Żywieniu 
Człowieka i Konsumpcji Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie – Zgodnie 
z wytycznymi Światowej Organi-
zacji Zdrowia, dzienne spożycie 
potasu powinno plasować się 
na poziomie około 3500 mg, 
co pozwala na kontrolowanie 
ciśnienia krwi oraz obniżanie ry-
zyka wystąpienia chorób układu 
krążenia, w szczególności udaru 
mózgu. Z kolei dzienne spożycie 
magnezu powinno wynosić od 
350 mg do 500 mg u osób doro-
słych. Taka ilość wspiera pracę 
serca, a także obniża ciśnienie 

krwi, zmniejszając tym samym 
ryzyko wystąpienia choroby 
nadciśnienia tętniczego. Oba 
składniki pokarmowe powin-
ny więc obowiązkowo znaleźć 
się w diecie, opartej na warzy-
wach i owocach, stanowiących 
podstawę Piramidy Zdrowego 
Żywienia i Aktywności Fizycz-
nej, opracowanej przez Instytut 
Żywności i Żywienia (IŻŻ). Ich 
dzienna ilość powinna wynosić 
minimum 400 g w 5 porcjach. 
Jedną z nich może stanowić sok.

89% lekarzy i dietetyków zga-
dza się ze stwierdzeniem, że to 
właśnie dieta bogata w warzywa, 
owoce, a także ich przetwory 
(w tym soki) przyczynia się do 
ograniczenia ryzyka rozwoju 
chorób układu krążenia, takich 
jak nadciśnienie tętnicze, miaż-
dżyca czy niewydolność serca. To 
pokazuje, że soki, również w kar-
tonowym opakowaniu, powsta-
jące z warzyw i owoców, mogą 
przyczyniać się do obniżenia ci-
śnienia krwi. Dr Dariusz Włoda-
rek wskazuje, po które produkty 
szczególnie warto sięgać – We-
dług przeprowadzonych badań 
sok pomarańczowy zmniejsza 
ryzyko wystąpienia tzw. zespołu 
metabolicznego, którego jednym 
z czynników jest nadciśnienie 
tętnicze, które może prowadzić 
do kolejnych powikłań w obrębie 
układu sercowo-naczyniowego. 
Dodatkowo, sok z czerwonych 
pomarańczy zawiera likopen, 
który dzięki procesowi pasteryza-
cji jest 3 razy lepiej przyswajalny, 
a który wykazuje właściwości 
przeciwnowotworowe. Warto 
również sięgać po pomidory 
oraz sok pomidorowy, w któ-
rych znajdziemy m.in. potas, 
magnez i likopen. Ważne jest 
systematyczne i regularne dostar-
czanie wszystkich składników 
odżywczych, dlatego zaleca się 
spożywanie warzyw i owoców 
w minimum 5 porcjach, z czego 

jedną z nim może być szklanka 
soku. Wysokie spożycie produk-
tów z tej grupy, może realnie 
wspierać prawidłowe funkcjo-
nowanie organizmu, obniżając 
ryzyko zachorowania nie tylko 
na nadciśnienie tętnicze, ale 
także inne choroby.

Warzywa, owoce, a także soki 
z nich powstające, również te 
w kartonowych opakowaniach, 
są niezwykle istotne dla pra-
widłowego funkcjonowania 
organizmu.

Więcej informacji na stronie: 
www.5porcji.pl

Źródło: PR Hub, 
Anna Zawistowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nadciśnienie tętnicze to choroba, 
która dotyka ponad 10 mln 
Polaków.
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Wynajem długoterminowy 
maszyny rolniczej

Producenci maszyn rolniczych 
wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, oferują niestan-
dardowe rozwiązania, których 
celem jest możliwość skorzysta-
nia z nowych wydajnych maszyn 
oraz precyzyjna informacja na 
temat wszystkich kosztów ich 
eksploatacji. Jedną z takich pro-
pozycji jest oferta wynajmu dłu-
goterminowego, to rozwiązanie 
cieszy się rosnącym zainteresowa-
niem na rynku samochodowym. 
W branży maszyn rolniczych, 
CLAAS jest jedną z pierwszych 
firm oferujących takie komplek-
sowe rozwiązanie w swojej sieci 
dealerskiej.

Intensywny okres żniwny, 
krótkie terminy prac polowych, 
wysokie plony czy niepewność 
dotycząca pogody sprawiają, że 
rolnicy potrzebują maszyn, które 
spełnią ich wysokie oczekiwa-
nia jeśli chodzi o duży komfort 
w trakcie długiego dnia pracy, 
wysoką wydajność, niski koszt 
eksploatacji. Równocześnie, 
rolnik prowadzący swój biznes 
stara się przewidzieć precyzyjnie 
koszty produkcji, w tym koszty 
użytkowania maszyny.

Jedną z ciekawych i bardzo 
kompleksowych propozycji jest 
wynajem długoterminowy ma-
szyn, który jest doskonałą odpo-
wiedzią na oczekiwania rolników.

- […]. CLAAS Financial Servi-
ces ma w swojej palecie kom-
pleksowe produkty finansowe 
skrojone pod indywidualne po-
trzeby właścicieli gospodarstw 
rolnych. Długoterminowy na-
jem nowych maszyn rolniczych 
jest jednym z przykładów takich 
produktów, który bardzo przej-
rzyście i transparentnie określa 
koszty wielu elementów składo-
wych w trakcie wynajmu.– mówi 
Przemysław Onasz z CLAAS Fi-
nancial Services.

Właśnie z długoterminowego 
wynajmu, aż dziewięciu nowych 
maszyn CLAAS, skorzystała Gru-
pa Laird Agro, która jest jednym 
z większych producentów rolnych 

na Żuławach. Laird Agro Gro-
up rozpoczęła swoją działalność 
w Polsce 25 lat temu i obecnie 
prowadzi produkcję rolną w sied-
miu lokalizacjach w Polsce na 
łącznej powierzchni ponad 
4000 ha.

Na czym polega usługa wy-
najmu długoterminowego? W ra-
mach wynajmu, klient otrzymuje 
takie elementy oferty jak: pełna 
dowolność konfiguracji maszyny, 
udostępnienie maszyny na uzgod-
nioną liczbę motogodzin na każ-
dy rok, ubezpieczenie maszyny, 
ochronę gwarancyjną, serwisowy 
pakiet obsługowy, wsparcie przez 
doświadczony serwis dealera za 
pomocą systemu Remote Service 
oraz monitorowanie maszyny 
za pomocą systemu Telematics, 
czyli telematycznego systemu 
transmisji danych umożliwiający 
monitorowanie i dokumentowa-
nie parametrów pracy maszyny, 
lokalizacji, śladów przejazdów 
i danych plonowania.

Profesjonalna zdalna diagno-
styka maszyn Remote Service 
jest znakomitym narzędziem do 
znacznego skrócenia czasu zdia-
gnozowania i usunięcia ewentu-
alnej awarii maszyny.

Kluczowe informacje, takie jak: 
ostrzeżenia, kody błędów wraz 
z warunkami panującymi w ja-
kich te błędy wystąpiły oraz lo-
kalizacja i nadchodzące przeglądy 
serwisowe są przesyłane za zgodą 
Zarządu Gospodarstwa na spe-
cjalny serwer. Do tych informacji 
dostęp ma Dealer firmy CLAAS, 
który diagnozuje maszynę, na-
stępnie uzgadnia z Przedstawicie-
lem Gospodarstwa termin wizyty 
serwisanta. Przygotowany serwi-
sant, wyposażony w potrzebne 
części określone na podstawie 
zdalnej diagnostyki, przyjeżdża 
do maszyny w miejscu jej loka-
lizacji, którą również odczytał 
dzięki systemowi Remote Service.

- To co przekonało nas do tego 
typu programu, to z góry okre-
ślona wysokość kosztów, które 
będziemy ponosić użytkując 

maszyny. Raty zawierają w sobie 
m.in. usługi serwisowe, ochronę 
gwarancyjną na okres najmu oraz 
pełne ubezpieczenie obejmujące 
ryzyko związane z pracą maszy-
ny. Kluczowym argumentem jest 
doświadczony dealer CLAAS - 
firma AGRIMASZ, której serwis 
będzie sprawował piecze nad 
wynajmowanymi maszynami. 
Dodatkowo nie musimy martwić 
się o sprzedaż maszyn po okre-
sie najmu. Wynajęte maszyny 
będą odebrane przez Centrum 
Maszyn Używanych CLAAS Pol-
ska.- mówi Piotr Gawecki Prezes 
Grupy Laird Agro.

Kompleksowa oferta wynaj-
mu długoterminowego może 
być przygotowana i realizowana 
tylko i wyłącznie przez bardzo 
doświadczonego dealera maszyn 
rolniczych, który dysponuje sze-
roko rozwiniętym serwisem, 
wyposażonym w nowoczesne 
narzędzie do zdalnej diagnosty-
ki maszyn np. Remote Service 
oraz rozbudowanym magazy-
nem części i zapleczem maszyn 
zastępczych. W przypadku Go-
spodarstwa Laird Agro najem 
maszyn i ich obsługa serwisowa 
będzie prowadzona przez firmę 
AGRIMASZ z Fiszewa, która jest 
autoryzowanym Dealerem CLA-
AS Polska od 2010 roku.

Wynajem długoterminowy ofe-
rujemy przede wszystkim na kom-
bajny zbożowe, sieczkarnie, oraz 
ciągniki serii: ARION, AXION 
i XERION jednocześnie przygoto-
wywane są warunki na ładowarki 
teleskopowe i wielkogabarytowe 
prasy kostkujące. Okres wynajmu 
oraz limit motogodzin na każdy 
rok jest ustalany z Klientem in-
dywidualnie. Dzięki systemowi 
telematycznemu Telematic w tej 
flocie kombajnów mamy moż-
liwość obserwowania wyników 
pracy i doradzania poszczegól-
nym operatorom różnych usta-
wień aby wszyscy osiągali równe 
maksymalne wydajności na tym 
samym polu. - mówi Bartosz Ni-
ski Kierownik Handlowy firmy 
AGRIMASZ -dealer CLAAS.

Transparentność oraz kom-
pleksowość wynajmu długo-
terminowego nowych maszyn 
rolniczych umożliwia jeszcze 
bardziej precyzyjne określenie 
planu biznesowego działalności 
gospodarstwa. Najem umożliwia 
także optymalizacje podatkową 
gospodarstwa, ponieważ wszyst-
kie raty najmu stanowią koszt 
uzyskania przychodu.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowe kompleksowe rozwiązanie dla rolników.
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