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Jubileusz firmy Saatbau

Program obchodów tej ju-
bileuszowej uroczystości obej-
mował: lustrację poletek soi 
i kukurydzy oraz wielką galę 
na terenie zakładu.

- Saatbau Polska ma prosty 
ale zarazem bardzo trudny cel, 
dostarczać najwyższej jako-
ści materiał siewny i sprostać 
oczekiwaniom nowoczesne-
go rolnictwa. Pracuje nad 
tym 120 osób. W Zakładzie 
w Środzie Śląskiej skupiamy się 
na kukurydzy i pszenicy ości-
stej, w Oławie na soi, rzepaku, 
jęczmieniu i życie hybrydo-
wym, w Zakładzie w Wołowie 
na pszenżycie życie i owsie, 
a w Kobierzycach i Oleśnicy 
na pszenicy. Na całą naszą 
produkcję mamy certyfikat 
zaprawiania ESTA – powie-
dział w swoim wystąpieniu 
prezes Zygmunt Król.

Co warte podkreślenia 
97% nasion sprzedawanych 
przez firmę w Polsce pochodzi 
właśnie z własnej produkcji, 
prowadzonej w woj. dolno-
śląskim. - Jest to możliwe 
dzięki współpracy z ponad 
150 plantatorami. O nasio-
nach oferowanych na rynku 
oraz o ich przydatności w wa-
runkach polskiego rolnictwa 
wiemy praktycznie wszyst-
ko, dlatego oferujemy tylko 
te sprawdzone i najlepsze, 
mówiąc o nich z dumą, że są 
to nasiona z Dolnego Śląska 
– dodał prezes Król.

Powodów do dumy prezes 
ma więcej. – W ramach ba-
dań PDO kukurydzy kiszon-
kowej z 2018 roku, w grupie 
odmian wczesnych, najlepszą 
okazała się nasza odmiana 
Ligato. W grupie średniow-
czesnej odmiana Brigado, 
która była jednocześnie naj-
lepszą w badaniach rejestro-
wych, natomiast w grupie 
średniopóźnej kukurydzy 

kiszonkowej najlepszą od-
mianą była Dublino.

Drugie miejsce w doświad-
czeniach ziarnowych PDO 
w 2018 roku zajęła Casan-
dro. Najlepiej sprzedającymi 
się odmianami są Danubio 
i Ułan – kontynuował prezes 
Saatbau Polska.

Podobnie dobrze sytuacja 
wygląda w soi. – Mamy jej 
najlepsze odmiany, o odpo-
wiedniej wczesności i gwaran-
towanej czystości, jeśli chodzi 
o GMO. Jesteśmy gotowi do 
współpracy w projekcie Pol-
skie Białko – podkreślił Zyg-
munt Król.

Odnośnie pszenic najlepsze 
wyniki w badaniach rejestro-
wych w 2017 i 2018 roku oraz 
w badaniach PDO z 2019 roku 
uzyskała odmiana pszenicy 
ozimej Tonnage. Saatbau ma 
największą ofertę wysoko 
plonujących odmian psze-
nicy ościstej klasy E i A. Są 
to: Amandus, Activus, Lu-
kullus, Urbanus oraz Guido. 

W przyszłym roku planujemy 
wprowadzić dwie następne 
odmiany.

Ale odmiany to nie wszyst-
ko, bo technologia przygoto-
wania nasion do siewu jest 
równie ważna dla ostatecznego 
plonu. Firma dysponuje kilko-
ma technologiami, które zna-
cząco poprawiają ich jakość.

Pierwsza to Opti Plus, po-
legająca na pokryciu nasion 
kukurydzy dwiema zaprawa-
mi fungicydowymi, repelen-
tem i nawozem donasiennym 
poprawiającym zaopatrzenie 
w cynk i fosfor.

Druga to Fix Fertig, która 
dotyczy soi, a polega na otocz-
kowaniu jej nasion bakteria-
mi brodawkowymi i środkiem 
konserwującym chroniącym 
przed działaniem słońca.

Trzecia to Vigor i Vigor Plus, 
czyli zaawansowane techno-
logie zaprawiania zbóż.

W przypadku rzepaku jest to 
Opti Care, czyli połączenie za-
prawy z nawozem donasiennym 

z mikroelementami, takimi jak: 
bor, mangan i molibden.

Historia Saatbau w Polsce 
zaczęła się w 2007 roku, gdy 
austriacka firma dowiedzia-
ła się, że Centrala Nasienna 
w Środzie Śląskiej ma być 
sprzedana. Dla austriackiej 
hodowli inwestycja w tej lo-
kalizacji jawiła się jako świetny 
przyczółek do zaistnienia na 
rynku nasiennym w naszym 
kraju. Ostatecznie w 2009 roku 
Saatbau kupił 80% udzia-
łów w CN.

Prezes HR Smolice Włady-
sław Poślednik wspominał 
moment, gdy CN w Środzie 
Śląskiej była do kupienia, 
a nabyć ją chciał również 
IHAR – właściciel HR Smoli-
ce. Wówczas do tej transakcji 
nie doszło, ale dzisiaj smolicka 
spółka IHARu doskonale ko-
operuje z Saatbau Polska. – Zu-
pełnie tego nie żałuję i cieszę 
się, że Środa trafiła w dobre 
ręce i świetnie się rozwija – 
podsumował Poślednik.

- Miniona dekada to czas 
rozbudowy i modernizacji 
obiektów, zwiększenia efek-
tywności, rozwoju dystrybucji. 
Kosztowało to ok 45 mln zł, 
ale pozwoliło na podwojenie 
obrotów i osiągnięcie wyniku 
83 mln zł – powiedział Hans 
Ecker, prezes Saatbau Linz. - 
W ciągu drugiej dekady chce-
my jeszcze raz podwoić obroty 
i zwiększyć produkcję nasion 
– dodał.

Warto dodać, że spółka-
-matka, czyli Saatbau Linz, to 
spółdzielnia około 3 tysięcy 
austriackich rolników, która 
założona została w 1950 roku. 
Jak w każdej spółdzielni, 
każdy jej członek-spółdziel-
ca ma jeden głos, a jej zyski 
przeznaczane są na dalszy 
rozwój, konkretnie hodowlę 
nowych odmian, które później 
są wysiewane przez spółdziel-
ców i sprzedawane rolnikom 
niezrzeszonym.

Alicja Szczypta

10 lat firmy Saatbau na polskim rynku świętowano w Środzie Śląskiej.

Zygmunt Król, prezes Saatbau Polska



2 wrzesień 2019 r. | Raport RolnyR A P O R T

Komu szkodzi szara strefa

Niestety, ziarno do siewu za 
pół ceny ciągle jeszcze znajduje 
nabywców wśród rolników, 
nieświadomych tego, że ku-
pując nasiona w szarej strefie 
najbardziej szkodzą sami sobie.

Przygodni sprzedawcy
Przypadkowi handlarze na 

targowisku, ogłoszeniodawcy 
w internecie lub prasie zwy-
kle nie posiadają uprawnień, 
aby sprzedawać ziarno do 
siewu – nie są zarejestrowani 
w PIORiN-ie jako podmio-
ty prowadzące obrót mate-
riałem siewnym, ani też nie 
mają pisemnej zgody (licencji) 
od odpowiedniego hodowcy. 
Oferując i sprzedając materiał 
do siewu, naruszają wyłączne 
prawo, ryzykując sankcje cy-
wilnoprawne i karne.

Dobra cena, którą proponuje 
handlarz, nie zrekompensuje 
ryzyka, jakie ponosi rolnik, 
który z jego oferty skorzysta. 
Przede wszystkim rolnik nie 
otrzyma faktury, przez co 
pozbawia się możliwości re-
klamacji w razie niepowodze-
nia uprawy – a jest to bardzo 

możliwe, bo nie może być pe-
wien ani jakości kupionego 
ziarna, ani też, czy wszystkie 
dane w ofercie były zgodne 
z prawdą. Może też zostać 
obciążony odszkodowaniem 
przez hodowcę, którego wy-
łączne prawo naruszył.

Wymiana sąsiedzka
Pomimo rosnącej świado-

mości rolników, ciągle jesz-
cze zdarzają się przypadki tzw. 
„wymiany sąsiedzkiej”. Rolni-
cy wymieniają się zebranym 
ziarnem do siewu, często nie 
zdając sobie sprawy, że łamią 
przepisy. Wyłączne prawo do-
tyczy bowiem nie tylko ofero-
wania i sprzedaży, ale także 
zbywania w inny sposób (czyli 
np. zamiany) materiału odmia-
ny chronionej do siewu. Aby 
taka wymiana nie naruszała 
wyłącznego prawa, hodowca 
musiałby wyrazić na nią zgodę.

Siew ze zbioru – tak, ale…
Rolnik może użyć do siewu 

ziarno z własnego zbioru. Musi 
tylko upewnić się, czy dana 
odmiana jest chroniona i czy 
ma on obowiązek rozliczenia 

się z hodowcą za odstępstwo 
rolne. Inaczej siew będzie na-
ruszał wyłączne prawo.

Pamiętajmy, że niektóre ga-
tunki i odmiany nie są dozwo-
lone do odstępstwa rolnego; 
jeśli chcemy je wysiewać, na-
leży każdorazowo kupić kwa-
lifikat. Ze zbioru nie można 
też siać odmian syntetycznych 
i mieszańcowych (F1).

Kto na tym traci?
Szara strefa szkodzi ho-

dowcom, pozbawiając ich 
wynagrodzenia za żmudną 
i kosztowną pracę. Szkodzi li-
cencjonowanym producentom 
materiału siewnego, którym 
nieuczciwa konkurencja odbie-
ra klientów. Ale szkodzi też rol-
nikom, którzy kupują nasiona 
niewiadomego pochodzenia, 
gorszej jakości, często zarażone 
chorobami, bez możliwości 
reklamacji. Siew takiego ziar-
na w najlepszym razie może 
skończyć się niepowodzeniem 
zbiorów, a w najgorszym, rosz-
czeniami ze strony hodowcy 
za poniesione straty.

Źródło: Agencja Nasienna

Nielegalny obrót materiałem do siewu – zmora 
hodowców i licencjonowanych producentów nasion.

Rekord Polski na największy 
plon pszenicy ozimej z hektara

Rekordowy plon w gospo-
darstwie wyniósł 10531 kg 
pszenicy zebranej z hektara.

Pszenica ozima odmiany 
Findus została zasiana 20 wrze-
śnia 2018 roku w obsadzie 
340 ziaren/m2, a przedplon 
stanowił rzepak ozimy. Przed 
siewem pole opryskano pre-
paratem Rewital Pro+ w celu 
przyśpieszenia rozkładu resztek 
pożniwnych. Odchwaszczanie 
plantacji wykonano jesienią. 
Zastosowano nawożenie pod-
stawowe NPK – w tym także 
wiosną nawóz PROSAN NS 
w celu uzupełnienia nawożenia 
azotem i siarką. Nawożenie 

dolistne wykonano nawozami 
z serii PROLEAF, a także sty-
mulatorem wzrostu Improver 
oraz preparatem NHCa DEL-
TA. Wiosną zastosowano trzy 
zabiegi ochrony fungicydowej.

Plantacja prowadzona była 
w oparciu o zalecenia agrono-
miczne doradców PROCAM. 
Zasiano pszenicę ozimą klasy 
A odmiany Findus.

Szczegółowych informacji 
co do zastosowanego programu 
ochrony i nawożenia udzie-
lają doradcy agronomiczni 
PROCAM z oddziałów firmy 
z terenu całego kraju do któ-
rych kontakt można znaleźć 
na stronie internetowej: www.
procam.pl/kontakt

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

1 sierpnia 2019 roku Gospodarstwo Rolne Bystrze gm. 
Miłoradz (województwo pomorskie) we współpracy 
z doradcami PROCAM Polska Sp. z o.o. pod nadzorem 
sędziego z Biura Rekordów ustanowiło Rekord Polski 
w kategorii „Największy plon pszenicy ozimej z hektara”.

Finał wielkiej loterii 
CHWASTOX®

Pan Piotr z Ozorkowa został 
głównym laureatem wielkiej 
loterii CHWASTOX®, organi-
zowanej przez CIECH Sarzyna. 
Tegoroczny zwycięzca otrzy-
mał voucher na opryskiwacz 
polowy o wartości 50 tysięcy 
złotych! Była to jednak tylko 
jedna z 3000 nagród, które 
czekały na klientów CIECH 
Sarzyna.

Z roku na rok nasza loteria 
cieszy się coraz większym za-
interesowaniem. Bardzo nas 

to cieszy, bo klienci są dla 
nas najważniejsi. Staramy 
się wychodzić im naprzeciw 
we wszystkim, co robimy. Nie 
tylko poprzez angażowanie ich 
w działalność CIECH Sarzy-
na dzięki takim wydarzeniom 
jak Dni Pola czy wielka lote-
ria CHWASTOX, ale przede 
wszystkim poprzez bycie dla 
nich zaufanym doradcą i jed-
nocześnie dostawcą najwyż-
szej jakości środków ochrony 
roślin. [..] – mówi Agnieszka 

Dworczak-Jakubowska, Dy-
rektor Marketingu w biznesie 
agro Grupy CIECH.

Organizowana przez naj-
większego polskiego produ-
centa środków ochrony roślin 
loteria była elementem dużej 
kampanii reklamowej „Jed-
nak CHWASTOX®!”. Jej celem 
jest nie tylko przypomnienie, 
że CHWASTOX® to herbicyd 
zbożowy powszechnie stoso-
wany w Polsce, sprawdzony 
i doskonale przystosowany do 
polskich warunków, ale także 
produkt nieustannie dosko-
nalony i dopasowywany do 
oczekiwań polskich rolników, 
dzięki intensywnym działa-
niom badawczo-rozwojowym 
prowadzonym w laboratoriach 
CIECH Sarzyna.

Więcej informacji na temat 
produktów CHWASTOX®: ht-
tps://ciechagro.pl/pl/chwastox.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wystarczyło kupić jeden z produktów marki 
CHWASTOX.

R E K L A M A
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Pobierz już teraz:

łatwe dokumentowanie, indywidualne analizy, 
zawsze i wszędzie!

Aplikacja 365Pocket –  
mój cyfrowy dzienniczek rolnika w smartfonie!

19 – 22 września 2019

AGROSHOW, Bednary
Odwiedź nas na stoisku C 211 

i odkryj nasze nowości 

z Grzegorzem Bardowskim!
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Nie dajmy się „omamić”
Prezes UOKiK nałożył po-

nad 2,7 mln złotych kary 
na firmę VGET POLSKA. 
Spółka organizowała poka-
zy handlowe i wprowadzała 
konsumentów w błąd. To już 
kolejna decyzja w tym roku 
dotycząca sprzedaży w trakcie 
prezentacji.

Prezes UOKiK wszczął po-
stępowanie przeciwko VGET 
w lutym 2019 r. Podstawą do 
zajęcia się tą sprawą były do-
niesienia prasowe oraz skarga 
Miejskiego Rzecznika Konsu-
mentów w Suwałkach. Żeby 
wyjaśnić sprawę, pracownicy 
UOKiK wcielili się w rolę ta-
jemniczych klientów i wzięli 
udział w jednej z organizowa-
nych przez firmę prezentacji.

W trakcie kontroli UOKiK 
ustalił, że firma zapraszała 
konsumentów telefonicznie na 
bezpłatne badania w ramach 
„Akademii Zdrowia” albo akcji 
„Zdrowa Polska”. Nie ujaw-
niała handlowego charakteru 
pokazów. W trakcie prezentacji 

uczestnicy byli badani przy 
użyciu urządzenia AM Scan, 
a przedstawiciele interpreto-
wali wyniki tych badań i dia-
gnozowali choroby. Później 
namawiali do zakupu produk-
tów, takich jak VitronMed czy 
VitronMagnetic, które miały 
pomóc w pozbyciu się rzeko-
mych dolegliwości. Jednak 
AM Scan nie jest wyrobem 
medycznym do oceny stanu 
zdrowia, a oferowane urzą-
dzenia nie leczą chorób. Urząd 
stwierdził więc, że konsumenci 
byli wprowadzani w błąd, a in-
formacja o chorobach mogła 
wpływać na decyzję o zakupie.

- Na pokazy handlowe or-
ganizowane pod pozorem bez-
płatnych badań przychodzą 
często osoby starsze. Łatwo 
takich ludzi przestraszyć złym 
stanem zdrowia i namówić do 
zakupu drogich produktów, 
które rzekomo miałyby im po-
móc – mówi Marek Niechciał, 
prezes UOKiK.

Ponadto, prowadzący 

pokazy zachęcali do zakupu 
w ramach „promocji”. Urząd 
ustalił jednak, że sprze-
daż następowała w ramach 
standardowej oferty Spółki, 
a informacja o rzekomej „pro-
mocji” miała jedynie zachę-
cić konsumentów do zakupu 
w trakcie prezentacji.

Firma musi zaniechać stoso-
wania nieuczciwych praktyk. 
W tym zakresie prezes UOKiK 
nadał rygor natychmiastowej 
wykonalności. Ponadto przed-
siębiorca musi listem poleco-
nym poinformować o decyzji 
wszystkich klientów, z którymi 
zawarł umowy miedzy 1 stycz-
nia 2017 r. a 24 czerwca 2019 r.

- To bardzo ważna decyzja 
i jedna z wyższych w historii 
UOKiK kar nałożonych na 
firmę organizującą pokazy 
handlowe. Mam nadzieję, że 
stanie się ona przestrogą dla 
innych firm i sprawi, że prakty-
ki wprowadzania w błąd pod-
czas pokazów zaczną znikać 
z rynku. Wywieranie presji na 

konsumentach i straszenie ich 
złym stanem zdrowia jest nie 
tylko niezgodne z prawem, ale 
również niemoralne – dodaje 
Marek Niechciał.

To już kolejna decyzja do-
tycząca pokazów handlowych 
w ostatnich miesiącach. Na 
przykład maju UOKiK ukarał 
firmy Vitaldream oraz R.A.M. 
Polska, które sprzedawały Apli-
kator Pola Magnetycznego, 
a w grudniu 2018 zapadła 
decyzja w sprawie firmy ACS 
Medica.

Pomoc dla konsumentów: 
Tel. 801 440 220  
lub 22 290 89 16 – infolinia 
konsumencka 
E-mail:  
porady@dlakonsumentow.pl 
Rzecznicy konsumentów 
– w Twoim mieście 
lub powiecie 

Regionalne Ośrodki Kon-
sumenckie: 22 299 60 90  
– Dlakonsumenta.pl

Źródło: Biuro Prasowe UOKiK
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Ponad 2,7 mln złotych kary za sprzedaż na pokazach.

Targowa impreza w Żninie

XXIII Pałuckie Targi 
Rolne i XVII Pałucka Wyst-
awa Zwierząt Hodowlanych 
w Żninie odbyły się w dniach 
24 i 25 sierpnia 2019 r. Impre-
za jest spotkaniem czołowych 
w Polsce przedsiębiorców 
zaspokajających potrzeby rol-
nictwa i innych branży, pod-
czas której liczni zwiedzający 
na ponad 200 stoiskach mogą 
znaleźć interesującą ich ofertę.

W 2019 po raz trzeci odbyły 
się na terenie inwestycyjnym 
Grupy Arche (na placu dawnej 
Cukrowni Żnin) przy ul. Kl. 
Janickiego. Impreza gromadzi 
corocznie wystawców z całej 
Polski i ma za zadanie zazna-
jomienie rolników z powiatów: 
żnińskiego, mogileńskiego, 
wągrowieckiego, nakielskiego 
i inowrocławskiego z ofertą 
wystawców w branżach: 

maszyn i urządzeń, ogrod-
niczej i szkółkarskiej, pasz, 
nawozów i środków ochrony 
roślin, pszczelarskiej, doradz-
twa i obsługi rolnictwa, mate-
riałów budowlanych i branży 
spożywczej.

Wieczorem pierwszego dnia 
Targów odbyła się gala, na 
której samorządowcy - partner-
zy targów i ich organizatorzy 
wręczyli puchary, zwycięz-
com konkursów na najlepsze 
ekspozycje, tak hodowcom, 
jak i wystawcom w branżach 
rolniczych, okołorolniczych, 
szkółkarskiej, ogrodniczej, 
przemysłowej, motoryzacy-
jnej, doradczej, urządzeń 
AGD i spożywczej. Pałuckie 
Targi Rolne mają bowiem to 
do siebie, że można znaleźć 
tutaj prawie wszystko, co war-
to mieć w gospodarstwie, ale 
i w domu, czy na ogrodzie.

Poszczególne puchary 
wręczali fundatorzy – głównie 
przedstawiciele samorządów 
województw kujawsko-pomor-
skiego i wielkopolskiego lub 
ich reprezentanci. Odbył się 

także bankiet przy dźwiękach 
muzyki, którą grał Robert Wo-
jciechowski Band.

Podczas XXIII Pałuckich 
Targów Rolnych odbyła się 
także XVII Pałucka Wysta-
wa Zwierząt Hodowlanych.

Na Wystawie zaprezentow-
ano inwentarz drobny: drób 
ozdobny, gołębie rasowe, 
króliki ras dużych, średnich 
i małych oraz ptactwo eg-
zotyczne. Zainteresowanie 
zwiedzających było duże. 
Oprócz konkursowej oceny 
zwierząt przeprowadzono też 
transakcje sprzedaży i kupna 
prezentowanych okazów.

Zaprezentowane zwierzę-
ta wzięły udział w konkursie, 
który wyłonił czempi-
onów i wice czempionów 
wystawy. Lista laureatów: 
http://palukitv.pl/paluck-
ie-targi-rolne/2019/pucha-
ry-2019.html

Więcej informacji na 
stronie www.palukitv.
pl w zakładce Pałuckie 
Targi Rolne (rok 2019).

Termin targów w roku 
2020: 22-23 sierpnia.

Źródło: Mirosława 
Roszak, „Pałuki”

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 
1997 roku.

Nagrodzeni na 
Krajowych Dniach 
Ziemniaka 2019

Nagrody za szczególny wkład w rozwój polskiej branży 
ziemniaczanej:

1. Rębarz Katarzyna
2. Krupa Ryszard
3. Bieńkowski Jan
4. Radzymiński Andrzej
5. Jankowiak Stefan
6. Zbigniew Hartyn-Leszczyński

1. Sorter optyczny FPS do
surowca ziemniaka Firma
Archimedes
2. Maszyna do zbioru ka-

mieni USARYA Polska
3. ONIX - marynowane 

ziemniaki z przyprawami 
w opakowaniach Wakum

4. Dr Inż. Włodzimierz 

Przewodowski IHAR, testy 
immunologiczne do szyb-
kiej detekcji chorób kwaran-
tannowych ziemniaka CMS 
i Ralstonia

5. OSADKOWSKI SA - 
Barrier Si-Ca- nawóz dolist-
ny, oparty na połączeniach 
wapnia i krzemu 

Kärcher Brylantem 
Polskiej 
Gospodarki

Spośród 51000 działających 
w Polsce firm, których wyniki 
przebadano na potrzeby ran-
kingu, firma Kärcher – lider 
technologii czyszczenia zaję-
ła 146 miejsce pod względem 
wartości rynkowej. Miejsce to 
zapewniło firmie prestiżowy 
tytuł Brylantu Polskiej Gospo-
darki 2018. Doskonały wynik 
polskiego przedstawicielstwa 
niemieckiego giganta to kolejny 
dowód na stabilną pozycję firmy 
i jej dobrą kondycję finansową.

Wartość rynkową Kärcher 
wyceniono w ww rankingu na 
240 mln zł. Konkurs prowadzi 

już od 2008 roku Instytut Eu-
ropejskiego Biznesu. Kärcher 
wielokrotnie zdobywał w prze-
szłości ten tytuł. Firma jest rok 
rocznie nagradzana i to zarów-
no za jakość i design swoich 
niezawodnych produktów jak 
również jako przedsiębiorstwo, 
które dynamicznie zwiększa 
wskaźniki finansowe i jest 
niekwestionowanym liderem 
w swojej branży.

Dane, które badano doty-
czyły roku 2017.

Źródło: Kärcher
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nagrody za innowacyjny produkt Krajowych Dni Ziemniaka 2019:

Nagrody dla Liderów Agrobiznesu Warmii i Mazur:
Henryk Waśniewski
Agnieszka Tołłoczko
Dyr. Jan Rećko - Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka 

oddział w Szyldaku

Opracowanie: Alicja Szczypta
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By skuteczność oprysków była większa

Problematyka jest bardzo 
złożona. W minionym sezonie 
wynikało to z przebiegu pogody. 
Susza, która mocno zarysowała 
się już jesienią, przezimowanie 
i stan upraw wiosną, a później 
bardzo uciążliwa i długotrwa-
ła susza wiosną, spowodowały, 
że wykonywanie jakichkolwiek 
zabiegów, zwłaszcza chemicz-
nych wymagało dużej wiedzy 
i dobrego przygotowania. Samo 
wykonanie zabiegu to jedno, 
a podnoszona w dyskusjach z rol-
nikami kwestia wiarygodności 

środków ochrony roślin to zu-
pełnie odmienna sprawa. CIECH 
Sarzyna przywiązuje bardzo dużą 
wagę do jakości produktów. Są 
one kontrolowane na każdym 
etapie produkcji i staramy się 
je zabezpieczać przed podrób-
kami. Nasze opakowania są 
hermetyczne, posiadają logo, 
etykietę i hologram o najwyż-
szej klasie zabezpieczenia. Łatwo 
sprawdzić czy dany środek jest 
oryginalny.

A jeśli pomiędzy fabryką 
a opryskiwaczem ktoś by 

ingerował, to jest to łatwe 
do wykrycia?

Oczywiście nie da się prze-
widzieć wszystkich możliwości, 
ale współpracując z wiarygod-
nymi partnerami, dystrybu-
torami, sklepami mającymi 
zezwolenie na prowadzenie 
obrotu środkami ochrony ro-
ślin, otrzymujemy wysoki po-
ziom pewności, że te produkty 
są oryginalne. Oczywiście też, 
w przypadku podejrzeń co do 
autentyczności środka powinni-
śmy powiadomić policję, PIO-
RiN, a także producenta, który 
łatwo sprawdzi oryginalność.

Na skuteczność wpływ ma 
wiele czynników. Bo nawet jeśli 
środek jest oryginalny, ale prze-
leżał rok, narażony na gorąco 
i mróz, to jego skuteczność może 
się zmniejszyć? Czy nie może?

To dość istotny aspekt, bo do 
przechowywania należy podejść 
bardzo starannie. Zbyt wysoka 
temperatura lub przemrożenie 
może nie tylko zmniejszyć sku-
teczność, ale nawet powodować 

uszkodzenia roślin uprawnych. 
Chyba jasne jest, że środki che-
miczne przechowywane w eks-
tremalnych, nieprzewidzianych 
przez producenta warunkach, 
mogą utracić swoje właściwości. 
A więc nie powinniśmy ich wte-
dy stosować. Jest to wprawdzie 
strata ekonomiczna, ale zasto-
sowanie produktu, w którym 
zaszły jakieś reakcje i utracił 
swoje właściwości, grozi znacz-
nie większymi stratami.

Ale nawet jeśli dochowa-
my wszelkich starań, wciąż 
jest niemała grupa rolników, 
którzy, zapewne trochę irra-
cjonalnie, choć i po części 
racjonalnie, narzekają na po-
lową skuteczność niższą niż 
dawniej. To jak to właściwie 
jest z tą skutecznością?

Jesteśmy tylko ludźmi, cza-
sem racjonalnymi, czasem 
emocjonalnymi. Możemy 
ulegać wrażeniu, że dawniej 
wszystko było ładniejsze, lepsze, 
prostsze i bardziej skuteczne. 
Opierając się jednak na faktach 

zbadanych naukowo, wiemy, 
że nasze oczekiwania cały czas 
rosną, a to, co zadowalało i cie-
szyło nas kiedyś, dziś możemy 
uznawać za niewystarczające, 
choćby badania polowe wska-
zywały na coś innego. Jest to 
zjawisko naturalne i występuje 
w każdej dziedzinie, nie tylko 
w rolnictwie. Dlatego firmy nie 
ustają w badaniach, rozwoju 
i tworzeniu nowych produk-
tów. Dzisiaj prezentowaliśmy 
rozwój portfolio firmy CIECH 
Sarzyna, gdzie oprócz istnieją-
cych produktów, powstało wiele 
nowych, z których część już ma 
rejestrację, a część uzyska ją 
w ciągu najbliższych miesięcy. 
Te nowe środki, które zarejestro-
waliśmy to m.in. azoksystrobi-
na (Azoksar 250 SC), flutriafol 
(Askalon 125 SC), trineksapak 
etylu (Windsar 250 EC) oraz na-
sza perła w koronie, czyli terbu-
tylazyna (Tezosar 500 SC). To, 
myślę, jest najlepsza odpowiedź. 
Jeśli więc nie zadowalają nas 
dotychczasowe rozwiązania, 

musimy sięgać po nowe. Choć 
czasem warto też wrócić do 
sprawdzonych metod. Powin-
niśmy jednak wspomóc naszą 
pamięć, która bywa wybiórcza 
i zawodna, prowadzeniem do-
kumentacji i notatek, bo tylko 
takie podejście pozwoli nam zo-
biektywizować nasze działania 
na polu, zwłaszcza dotyczące 
środków ochrony roślin.

Jakich praktyk polowych 
należałoby dopilnować, żeby 
skuteczność polowa chemii 
była największa z możliwych?

Przede wszystkim należy re-
gularnie dokonywać lustracji 
pola, obserwować stan plantacji 
(zarówno roślin uprawnych jak 
i patogenów). Wówczas w opar-
ciu o precyzyjną lustrację, naj-
nowsze zdobycze wiedzy, jak 
i nasze własne doświadczenie, 
należy dobrać taki zestaw, który 
z jednej strony zapewni opty-
malną ochronę, a z drugiej bę-
dzie ekonomicznie uzasadniony.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Rolnicy często skarżą się na niską skuteczność środków ochrony roślin. Czy to złudzenie czy 
rzeczywiście chemia jest mniej skuteczna niż kiedyś – pytamy Jacka Skwirę z CIECH Sarzyna.

SEKTOR C STOISKO 214

ZAPRASZAMY NA
AGROSHOW 

BEDNARY

Zadzwoń i zapytaj! +48 56 498 24 71

PEWNOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ

Elastyczność
w każdych

warunkach
Sekcje robocze

umożliwiające kopiowanie
poprzeczne pola.

Dostosowna
do potrzeb
rolnika
Zęby - 32x10.

Zęby opcjonalne -  45x12.

Zęby JackPot - 32x12 
ze wzmocnieniem.

Poprawa
wschodów

Podwójny wałek
kruszący tylny

- strunowy.

SIGMA
Inwestycja 
w przyszłość
Technologia ISOBUS 
standaryzuje 
komunikacje 
pomiędzy ciągnikiem 
a maszynami 
roboczymi.

Wygodne
zarządzanie

Jednym terminalem 
zarządzaj różnymi 

urządzeniami.

Oszczędność
- oszczędność oleju
   napędowego 
   i środków. 
- zwiększone plony
- wzrost mocy 
   produkcyjnej
- szybsze z- szybsze zawracanie.

TOUCH800 TOUCH1200

Dowiedz się więcej! +48 54 252 27 27

ISOBUS
I OPRYSKIWACZE

GOLIAT

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI  ROLNICTWA
„KONSIL”

Firma „KONSIL” - producent zbożowych silosów lejowych o pojemności 
od 48 do 312 ton wprowadziła do swojej oferty dwa modele silosów 
spedycyjnych o średnicy 4,5 metra: KON-SPED60/2 o ładowności 
37,9 tony oraz większy KON-SPED60/4 mieszczący 61,2 tony ziarna. 

Oba silosy zachowują te same parametry przejazdu tj.: 
wysokość 3,95 metra i szerokość 4,45 metra.

Silosy spedycyjne przeznaczone są do szybkiego załadunku pojazdów 
ziarnem zbóż, rzepaku, kukurydzy oraz innych materiałów sypkich.

89-121 Ślesin ul. Nakielska 10
tel: 052 385 78 59                               WWW.KONSIL.PL            adres e-mail: konsil@interia.pl

R E K L A M AR E K L A M A
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Siew rzepaku na 
polach PROCAM

Przed siewem zastosowano 
rewitalizator glebowy BIOGEN 
REWITAL PRO+ który wprowa-
dza do gleby niepatogenne bak-
terie, wspomagające regenerację 
podłoża, modyfikuje skład gleby 
oraz wpływa na jej zasiedlenie 
przez organizmy pożyteczne.

Koncentracja bakterii w BIO-
GEN REWITAL PRO+ firmy 
Bio-Gen jest najwyższa wśród 
preparatów o podobnym zasto-
sowaniu dostępnych na rynku. 
W skład preparatu wchodzą 
bakterie z rodzaju: Strepto-
myces, Pseudomonas, Bacillus, 
Rhodococcus, Cellulomonas, 
Arthrobacter, Peanibacillus, 
Pseudonocardia.

Na plantacji zostały wysiane 
znane już odmiany oraz nowo-
ści z katalogu nasiennego PRO-
CAM 2019. Nie zabrakło także 
odmian testowych.

Wysiano odmiany mieszań-
cowe z genem odporności na 

wirusa żółtaczki rzepy TuYV: 
Astana, LG Absolut.

Z rodziny InVigor odmiana 
InV 1188 z genem RLM7.

Wysiana została odmiana 
z odpornością na kiłę kapust-
nych, suchą zgniliznę kapust-
nych a także pękanie łuszczyn.

Nowość z Dekalb to DK Exot-
ter o wysokiej zdrowotności, 
stabilnym plonowaniu i dosko-
nałej zimotrwałości.

Siew wykonany na staranie 
uprawioną glebę siewnikiem 
Väderstad.

Doradcy PROCAM zapraszają 
do kontaktu, służą pomocą przy 
wyborze odpowiedniej agro-
techniki w uprawie rzepaku.

Zapraszamy do Stano-
wa na Dni Pola PROCAM 
w 2020 roku.

www.procam.pl

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

23 sierpnia na Pomorzu, 
w Stanowie /k. Dzierzgonia, został 
zasiany rzepak ozimy na poletkach 
demonstracyjnych PROCAM.

Pogłówne nawożenie rzepaku ozimego

Z największą starannością 
i precyzją powinniśmy podejść 
do jesiennego nawożenia rze-
paku, ponieważ zaniedbań 
z jesieni nie jesteśmy w stanie 
nadrobić wiosną. Warto pamię-
tać, że rzepak ozimy, w każdym 
zmianowaniu, najsilniej zareagu-
je na żyzność gleby, zasobność 
i wzajemne proporcje między 
składnikami odżywczymi (N, 
P, K, Mg, Ca, S, B, Cu, Mn, Mo, 
Zn) oraz ich dostępność, która 
uzależniona jest od odczynu gle-
by. Jesienią stosujemy głównie 
nawozy fosforowe i potasowe 
oraz małą część nawozów azo-
towych. Przy ustalaniu dawek 
pamiętajmy, że fosfor z nawo-
zów wykorzystywany jest przez 
rośliny zaledwie w 30%. Na 1 t 
nasion z odpowiednią ilością sło-
my rzepak przeciętnie pobiera: 
50-60 kg azotu (N), 24 kg fos-
foru (P2O5), 50-60 kg potasu 
(K2O). Przy czym rośliny do wy-
dania tego samego plonu mogą 
pobrać różne ilości składników 

pokarmowych. Wynika to w du-
żej mierze z warunków glebo-
wo-klimatycznych, w których 
prowadzona jest uprawa. Przy 
sporządzaniu bilansu nawozo-
wego i określaniu potrzeb pokar-
mowych roślin, należy unikać 
wartości skrajnych, gdyż w ten 
sposób znacząco zmniejszamy 
zarówno ryzyko niedożywienia 
roślin, jak i ich przenawożenia.

Rzepak jako roślina „wymaga-
jąca” powinien być uprawiany na 
glebach charakteryzujących się 
co najmniej średnią zasobnością 
w przyswajalny potas.  Jesien-
ne nawożenie potasem można 
wykonać w jednej dawce przed 
siewem rzepaku lub podzielić 
na dwie części, tj. przedsiew-
ną (50–75% dawki całkowitej) 
i pogłówną (25–50% dawki 
całkowitej). Potas odpowiada 
za gospodarkę wodną i azotową 
roślin, ale również jest głównym 
składnikiem odpowiedzialnym 
za prawidłowe przygotowanie 
roślin do zimy.

Trzeba mieć na uwadze fakt, 
że dobrze rozwinięty łan rzepa-
ku w okresie jesiennej wegeta-
cji potrafi pobrać nawet 100 kg 
K2O/ha.

Nawożenie azotem w okresie 
jesiennym powinno być wyko-
nane z rozwagą, gdyż zbyt duże 
ilości tego pierwiastka mogą spo-
wodować zbytnie rozwinięcie 
roślin, a tym samym prowadzić 
do gorszego ich przezimowania. 
Tak więc dawka azotu powin-
na być na tyle duża aby nie do-
prowadzić do głodu azotowego, 
a jednocześnie na tyle mała aby 
rośliny zbytnio nie wybujały.

Rośliny dobrze zaopatrzo-
ne w fosfor i potas już jesienią 
tworzą silne rozety liściowe oraz 
dobrze się ukorzeniają. Jest to 
gwarancją lepszego przezimo-
wania. Najważniejszym celem 
rzepaku w okresie jesiennym jest 
wykształcenie silnego systemu 
korzeniowego. To w szyjce korze-
niowej gromadzą się substancje 
zapasowe, które są gwarantem 

dobrego przezimowania roślin 
oraz dynamicznego startu wio-
sną. Równie ważny jest dobrze 
zbudowany korzeń palowy, 
gdyż głęboko sięgający korzeń 
zapewnia optymalizację pobie-
rania wody z niższych warstw 
gleby. Dobrze rozwinięty system 
korzeniowy gwarantuje roślinie 
prawidłowe pobieranie składni-
ków pokarmowych.

Podsumowując należy stwier-
dzić, że jesienne nawożenie 
rzepaku powinno być przede 
wszystkim ukierunkowane na 
utworzenie silnego systemu ko-
rzeniowego ale również dobrze 
odżywionej rozety. Należy także 
pamiętać, że w okresie jesien-
nym rzepak tworzy zawiązki pę-
dów bocznych, co ma ogromny 
wpływ na końcowy plon rośliny. 
Planując ilości dostarczanych 
składników pokarmowych po-
winniśmy brać pod uwagę za-
równo zasobność stanowiska, 
rodzaj gleby, a także przewidy-
wany plon. Nawożenie jesienne 
polega bowiem na zapewnieniu 
roślinom zrównoważonego roz-
woju przed zimą.

Rzepak to roślina o bardzo dużych wymaganiach pokarmowych.

dr inż. Marta Wyzińska 
Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych 
IUNG – PIB w Puławach

Tabela 1. Zapotrzebowanie rzepaku na składniki pokarmowe(w przeliczeniu na 1 tonę ziarna 
z odpowiednią ilością słomy)

Pierwiastek Ilość

Makroelementy

N 50-60 kg
P2O5 24 kg
K2O 50-60 kg
CaO 50 kg
MgO 15 kg

S 15 kg

Mikroelementy

B 60 g
Mn 100 g
Zn 100 g
Cu 40 g
Mo 2 g

40 % K₂O · 6 % MgO · 4 % Na₂O · 12,5 % SO₃

www.ks-polska.com ·  K+S Polska
K+S Polska sp. z o.o. · Spółka należąca do Grupy K+S

Więcej informacji na stronie  
www.ks-polska.com/superprodukty

R E K L A M A
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Przedwschodowe zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Aplikację herbicydów mo-
żemy rozpocząć już po siewie 
zbóż. Większość uciążliwych 
chwastów takich jak przytu-
lia czepna, miotła zbożowa, 
wyczyniec polny, mak polny 
czy chaber bławatek to rośliny 
zimujące. Wschodzą jesienią 
i dobrze ukorzenione wcho-
dzą w przerwę wegetacyjną. 
Rzadko wymarzają i potrafią 
szybciej niż zboża rozpocząć 
wiosenną wegetację.

O skuteczności zabiegów 
przedwschodowych decydu-
ją wilgotność i temperatura 
gleby oraz prawidłowy dobór 
herbicydu do przewidywane-
go zachwaszczenia uprawy. 
Ważnym aspektem jest więc 
znajomość pola i jego za-
chwaszczenia. Przy stosowaniu 
środków doglebowych należy 
pamiętać, by nasiona zbóż były 
dokładnie przykryte warstwą 
ziemi około 3 cm w celu za-
pewnienia roślinie uprawnej 
odpowiedniej ochrony. Po-
nadto, skuteczność takich 
zabiegów może być ograni-
czona długotrwałą suszą ze 

względu na brak możliwości 
przedostania się substancji 
czynnej do systemu korzenio-
wego kiełkujących chwastów. 
Najlepsze rezultaty uzyskuje się 
jeśli w ciągu 7 dni od zastoso-
wania herbicydu doglebowego 
wystąpi opad deszczu.

Jak pokazują dane zebrane 
w tabeli dostępne obecnie na 
rynku doglebowe herbicydy 
zalecane są głównie w upra-
wie pszenicy ozimej, a tylko 
niektóre z nich w pozostałych 
zbożach.

Najwcześniej, bo maksymal-
nie do 2 dni po siewie pszenicy, 
pszenżyta i żyta możemy wy-
konać zabieg środkami zawie-
rającymi flurochloridon (np. 
Racer 250 EC, Vernal 250 EC). 
Skutecznie one eliminują m. 
in.: mak polny, miotłę zbożo-
wą, samosiewy rzepaku czy 
gwiazdnicę pospolitą. Herbicy-
dy te działają tylko na chwasty 
w czasie kiełkowania.

Inne substancje zalecane 
do przedwschodowego sto-
sowania w uprawie zbóż to: 
chlorosulfuron, diflufenikan, 

f lufenacet, prosulfokarb 
i pendimetalina.

Chwasty jednoliścienne sku-
tecznie zwalczane są między 
innymi przez środki zawie-
rające flufenacet (np. Cet-
nik 500 SC, Cevino 500 SC, 
Inker 500 SC). Herbicydy te 
skutecznie eliminują miotłę 
zbożową, stokłosę bezostną 
i życicę trwałą. Jak podaje pro-
ducent, aby zwalczyć również 
gatunki dwuliścienne można 
zastosować te herbicydy w mie-
szaninie z środkiem Saper 
500 SC (Adiunkt 500 SC lub 
Herubin 500 SC). Mieszani-
na taka skutecznie eliminuje 
oprócz w/w gatunków jedno-
liściennych dodatkowo jesz-
cze fiołka polnego, przytulię 
czepną, rumianowate oraz 
samosiewy rzepaku. Należy 
jednak pamiętać, że herbicy-
dy te zastosowane na glebach 
ciężkich, czarnoziemach i gle-
bach bogatych w próchnicę 
mogą wykazywać obniżoną 
skuteczność chwastobójczą.

Szerokie spektrum działania 
zarówno na gatunki jedno- jak 

i dwuliścienne posiadają mię-
dzy innymi herbicydy zawiera-
jące pendimetalinę (np. Pencot 
330 EC, Penfox 330 EC, Penpol 
400 SC, Sharpen 330 EC oraz 
Sharpen 400 SC). Środki te 
skutecznie niszczą miotłę zbo-
żową i wyczyńca polnego oraz 
przytulię czepną, samosiewy 
rzepaku i wiele innych chwa-
stów dwuliściennych. Nie na-
leży stosować tych środków na 
glebach lekkich, piaszczystych, 
ubogich w materię organiczną.

Podobne działanie na 
chwasty wykazują herbicydy 
zawierające chlorosulfuron 
(np. Glean 75 WG, Nuther 
75 WG). Producenci pod-
kreślają, że susza oraz niskie 
i bardzo wysokie temperatury 
mogą opóźniać działanie tej 
substancji. Można ją stoso-
wać na wielu glebach z wy-
jątkiem piasków i gleb o pH 
powyżej 7,5.

Herbicydy zawierające pro-
sulfokarb (Boxer 800 EC, Fidox 
800 EC, Pluto, Roxy 800 EC) 
są skuteczne przed wschoda-
mi i wcześnie po wschodach 

chwastów. Substancja ta pobie-
rana jest już w ciągu 1 godziny 
od zastosowania. Pojawienie się 
po tym czasie opadów deszczu 
nie obniża skuteczności dzia-
łania środków. Wrażliwe na te 
związki są miotła zbożowa, 
przytulia czepna i gwiazdnica 
pospolita.

Spośród wielu środków prze-
znaczonych do przedwscho-
dowego zwalczania chwastów 
w zbożach ozimych na szcze-
gólną uwagę zasługują również 
mieszaniny różnych substan-
cji czynnych. Są wśród nich 
mieszanina diflufenikanu 
z flufenacetem (Arnold), pro-
sulfokarbu z diflufenikanem 
(Boxer Evo EC, Jura EC), diflu-
fenikanu z chlorosulfuronem 
(Glean Strong 54 WG) oraz 
mieszanina flufenacetu z piko-
linafenem (Pontos). Wszystkie 
wymienione środki posiadają 
w swym składzie dwie sub-
stancje aktywne należące do 
różnych grup chemicznych 
i o różnych mechanizmach 
działania. Ma to niezwykle 
ważne znaczenie zwłaszcza 

w zapobieganiu powstawa-
nia odporności biotypów 
chwastów na herbicydy. 
Wielu producentów w swo-
ich etykietach podkreśla ten 
problem i zaznacza, że dany 
środek niszczy tylko biotypy 
wrażliwe lub też w przypadku 
pojawienia się odpornego bio-
typu chwastu może wystąpić 
nieco słabsze zniszczenie przez 
dany środek np. herbicyd Pon-
tos w regionach, „gdzie wy-
stępuje odporność wyczyńca 
polnego na herbicydy z gru-
py oksyacetamidów w tym na 
flufenacet, produkt wykazuje 
niższą skuteczność działania”. 
Ale „w przypadku zastosowa-
nia maksymalnej zalecanej 
dawki (1,0 l/ha) gatunek ten 
wykazuje pełną wrażliwość 
na herbicyd”.

Należy zatem pamiętać, 
by środki aplikować zgodnie 
z wytycznymi zawartymi 
w etykietach ich stosowania, 
gdyż znajduje się w nich wie-
le dodatkowych informacji 
o produkcie.

Najlepszym czasem do rozpoczęcia walki z chwastami w zbożach ozimych jest jesień.

Bylica i skrzyp – intruzi z kłączami

Do pospolitych chwastów 
wieloletnich występujących 
na terenie całego kraju należą 
bylica pospolita oraz skrz-
yp polny. Gatunki te mogą 
rozmnażać się wegetatywnie 
za pośrednictwem kłączy, 
które w przypadku bylicy 
ulokowane są płytko, przede 
wszystkim w warstwie ornej, 
natomiast u skrzypu na ogół 
docierają do głębokości 1-2 m. 
Zdolność do odrastania z or-
ganów podziemnych sprawia, 
że są to chwasty trudne do 

wyeliminowania. Zawodne 
bywają zarówno herbicydy 
jak i metody niechemiczne.

Bylica pospolita jest rośliną 
o wysokich wymaganiach 
siedliskowych. Najlepiej 
rozwija się na stanowiskach 
żyznych, zasobnych w azot, 
o odczynie zbliżonym do 
obojętnego, a nawet zasad-
owym. Zazwyczaj zasiedla 
nieużytki, sady oraz ogrody, 
jednak w ostatnich latach 
coraz częściej pojawia się 
także na polach uprawnych. 

Najliczniej obserwowana jest 
na obrzeżach plantacji, gdzie 
przenika z przydroży, miedz 
i rowów. Ze względu na inten-
sywny wzrost jest to chwast 
silnie konkurencyjny, który 
pobiera z gleby duże ilości 
składników pokarmowych 
oraz silnie zacienia łan. Szc-
zególnie groźne są osobniki 
wschodzące z kłączy. Szkod-
liwość bylicy wynika także ze 
zdolności do produkowania 
lotnych związków o działa-
niu allelopatycznym, które 
wpływają negatywnie na 
wzrost roślin uprawnych. 
Tego rodzaju substancje są 
najintensywniej wytwarzane 
przez młode liście, co pomaga 
siewkom zdobyć przewagę nad 
rosnącymi w bezpośrednim 
sąsiedztwie roślinami. Byli-
ca może rozmnażać się weg-
etatywnie, za pośrednictwem 
kłączy, oraz generatywnie 
produkując niełupki. Kłącza 
w sprzyjających warunkach 
bardzo szybko rosną - 10 cm 
odcinek w ciągu 4 miesię-
cy może osiągnąć długość 

ponad 20 m! Do chemiczne-
go zwalczania bylicy można 
wykorzystać np. MCPA + ch-
lopyralid + fluroksypyr (np. 
Chwastox Complex 260 EW), 
mekoprop + MCPA + dikamba  
(np. Mniszek 540 SL) lub di-
flufenikan + florasulam (Sara-
cen Delta 550 SC). W starszych 
zaleceniach jako sposób na 
wyeliminowanie tego gatunku 
rekomendowano uprawę roślin 
okopowych lub kilkukrotne 
przeoranie plantacji.

Skrzyp polny to chwast 
o mniejszych od bylicy wy-
maganiach pokarmowych. 
Dobrze rośnie zarówno na gle-
bach umiarkowanie ubogich jak 
i zasobnych. Preferuje stanowis-
ka wilgotne, jednak wodę może 
pozyskiwać z głębszych warstw 
gleby, gdzie silnie rozrastają 
się jego kłącza. W literaturze 
można natrafić na rozbieżne 
informacje odnośnie wymagań 
skrzypu względem odczynu 
podłoża. W części publikacji 
określany jest jako roślina ws-
kaźnikowa gleb kwaśnych, jed-
nak zdaniem innych badaczy 

równie dobrze rozwija się 
na stanowiskach o odczynie 
obojętnym. W jednym z doś-
wiadczeń szklarniowych oka-
zało się nawet, że gatunek ten 
wytworzył większą biomasę na 
glebie obojętnej niż na bardzo 
kwaśnej.

Skrzyp tworzy silnie rozwin-
ięty system podziemnych 
kłączy, które pozwalają 
roślinie rozmnażać się wege-
tatywnie i szybko rozprzestrze-
niać się w obrębie plantacji. 
Walka z nim jest bardzo trud-
na i czasochłonna, najczęściej 
należy ją prowadzić przez kilka 
kolejnych sezonów. Na plan-
tacjach opanowanych przez 
ten gatunek warto zadbać 
o właściwe stosunki wod-
no-powietrzne oraz w razie 
potrzeby rozsiać nawozy wap-
niowe. Co prawda skuteczność 
wapnowania bywa różnie oce-
niana, należy jednak założyć, 
że nawet jeśli regulacja odczy-
nu nie wpłynie negatywnie na 
wzrost skrzypu, to zwiększy 
konkurencyjność roślin up-
rawnych. Ze względu na to, że 

skrzyp nie toleruje zacienienia 
można próbować zagłuszać 
go uprawiając rośliny silnie 
okrywające glebę np. łubin 
czy grykę. Niestety, metody 
mechaniczne nie są w pełni 
skuteczne ze względu na dużą 
żywotność kłączy, które nie 
zamierają nawet jeśli zostaną 
pocięte na niewielkie kawał-
ki. Trudna jest również walka 
chemiczna - gatunek ten jest 
mało wrażliwy na działanie 
wielu herbicydów, w tym nie-
selektywnego glifosatu. Do 
zwalczania skrzypu przydatne 
są niektóre substancje z grupy 
regulatorów wzrostu m.in. 
MCPA (np. Chwastox 750 SL).

Podejmując walkę z chwastami „trudnymi” trzeba uzbroić się w wiedzę i cierpliwość.

mgr inż. Tomasz Snopczyński 
IUNG-PIB w Puławach, 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

c.d. art. na str. 10
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Tabela. Przykładowe herbicydy zalecane do przedwschodowego zwalczania chwastów w zbożach ozimych (zgodnie z wykazem 
na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.gov.pl z dn. 29.07.2019)

Nazwa herbicydu Maksymalna dawka herbicydu 
na hektar

Roślina uprawna Termin stosowania
w skali BBCHpo jo to zo

diflufenikan

Delfin 500 SC 0,375 l + + + 01-29

Fenfludi 500 WG 0,24 kg + + 00-09

Kinara 500 SC 0,375 l + + + 01-29

Matrix 0,375 l + + + 01-29

Mendel 500 WG 0,24 kg + + 00-09

Ossetia 0,24 kg + + 00-09

Sempra 500 SC 0,375 l + + + 01-29

chlorosulfuron

Chlorsulfuron 75 WG 20 g + 00

Glean 75 WG 25 g + + + 00

Nuher 75 WG 25 g + + + 00

Sulfen 75 WG 20 g + 00

Tacyt 75 WG 20 g + 00

flufenacet

Cetnik 500 SC 0,3 l + 00-09

Cevino 500 SC 0,3 l + 00-09

Fence 480 SC 0,5 l + 00-08

Fluent 500 SC 0,4 l + 00-08

Inker 500 SC 0,3 l + 00-09

Palisade 480 SC 0,5 l + 00-08

flurochloridon

Racer 250 EC 2,0 l
1,5 l + + + do 2 dni po siewie

Vernal 250 EC 2,0 l
1,5 l + + + do 2 dni po siewie

pendimetalina

Pencot 330 EC 5,0 l + + 00-09

Penfox 330 EC 5,0 l + + 00-09

Penpol 400 SC 4,1 l + + 00-09

Sharpen 330 EC 5,0 l + + 00-09

Sharpen 400 SC 4,1 l + + 00-09

prosulfokarb

Boxer 800 EC 3,0 l + + + + 00-13

Fidox 800 EC 4,0 l + 01-13

Pluto 4,0 l + 01-13

Roxy 800 EC 4,0 l + 01-13

diflufenikan + flufenacet

Arnold 0,6 l + + 00-09

prosulfokarb + diflufenikan

Boxer Evo EC 4,0 l + + + + 00-09

Jura EC 4,0 l + + + + 01-09

diflufenikan + chlorosulfuron

Glean Strong 54 WG 120 g + + + q00

flufenacet + pikolinafen

Pontos 1,0 l + + + + 00-29
po – pszenica ozima; jo – jęczmień ozimy; to – pszenżyto ozime; zo –  żyto ozime

Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG – PIB

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

c.d. art. ze str. 8 Biopreparatem 
w śmietkę na 
rzepaku

Jaki jest dobry środek na 
śmietkę w rzepaku? Aktual-
nie mamy znów dopuszczone 
zaprawy neonikotynoidowe, 
ale tylko czasowo. Kto wie, 
co będzie dalej? Rozmawia-
my z Radosławem Wojciechem 
z firmy Bio-Gen.

Czy środki biologiczne sku-
tecznie zwalczają patogeny?

W odniesieniu do środków 
biologicznych mówić musimy 
nie o zwalczaniu, ale o ogra-
niczaniu presji patogenów. De 
facto niczego nie zwalczamy, 
ale stwarzamy wokół rośliny, 
jej części nadziemnych i pod-
ziemnych niekorzystne warun-
ki dla agrofaga.

W tej chwili wielu rolników 
zgryźliwie powie „czyli sku-
teczność niska”… Niemniej 
niska w porównaniu z zerową 
(czyli brakiem ochrony) to 
całkiem dobry wynik. Kon-
kretnie jaka jest skuteczność 
preparatów biologicznych? 
Na ile można liczyć?

Na podstawie doświadczeń, 
badań i testów na polach pro-
dukcyjnych skuteczność pre-
paratów biologicznych jest na 
poziomie 60%. Jeśli chodzi 
o długi okres zabezpieczenia 
plantacji jest to moim zdaniem 
wynik dobry, a tym przede 
wszystkim różnią się preparaty 
biologiczne od chemicznych, 
że działają znacznie dłużej.

Co zastosować na śmietkę 
kapuścianą?

Preparatem stworzonym 
z myślą o niej jest Delia Stop. 
W tej chwili zaprawy neoni-
kotynoidowe są dopuszczo-
ne, ale nie wiemy co będzie 
w przyszłości. Delia Stop 
jest dobrą i skuteczną alter-
natywą do ochrony przed 
tym szkodnikiem. Jest to 

wysokoskoncentrowany pro-
dukt liofilizowany (sypki), któ-
ry aplikujemy w dawce 100g/
ha tuż przed lub zaraz po sie-
wie rzepaku, maksymalnie do 
4 liścia.

Jak on działa?
Od momentu aplikacji bak-

terie w ciągu 24-48 godzin 
zaczynają się wybudzać i wy-
dzielać substancje, które są nie-
przyjazne larwom niszczącym 
uprawę. Roślina staje się wów-
czas nieatrakcyjna, niesmaczna 
dla szkodnika. Liofilizowane 
preparaty biologiczne mają to 
do siebie, że w chwili aplikacji 
mają najmniejszą skuteczność, 
bo musi minąć czas, by bakte-
rie się wybudziły i namnożyły, 
ale później skuteczność rośnie 
i jest znacznie bardziej długo-
trwała niż chemii. Sięga ona 
2 miesięcy. Środek nie działa 
na muchówkę ani na jaja, lecz 
na tę formę, która jest szkodli-
wa – czyli larwy nagryzające 
system korzeniowy. Korzenie 
stają się dla nich nieatrakcyjne, 
niesmaczne, więc ich nie na-
gryzają. Na tym polega sukces.

Podobny produkt oferuje-
cie na omacnicę prosowiankę 
w kukurydzy?

Tak, jest to Ostrinia Stop, 
również preparat biologiczny, 
oparty na szczepach bakterii, 
który ogranicza omacnicę. 
Omacnica odpowiada za na-
wet 60-70% strat w kukurydzy. 
Ostrinia Stop to też bakterie 
w formie liofilizowanej (syp-
kiej), a jeśli chodzi o aplikację 
w kukurydzy, to aplikujemy 
ją w ostatniej chwili, gdy 
jesteśmy w stanie wjechać 
opryskiwaczem w pole, przy-
kładowo z ostatnim zabiegiem 
dokarmiania.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Preparaty bakteryjne cieszą się 
coraz większą popularnością, 
zwłaszcza gdy wycofywane są 
syntetyczne środki ochrony roślin.
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Plonowanie odmian pszenicy ozimej 
w minionym sezonie wg 
badań COBORU

Niestety, w tym roku, po-
dobnie jak w poprzednim, 
wystąpiła w naszym kraju 
susza. Mimo niekorzyst-
nych warunków, średni plon 
wzorcowych odmian pszenicy 
ozimej w roku 2019 na prze-
ciętnym poziomie agrotechniki 
wyniósł 83,6 dt z ha, a na po-
ziomie intensywnym – 91,7 dt 
z ha. W porównaniu do roku 
2018 oznacza to niewielki 
wzrost, w zależności od pozio-
mu agrotechniki o 5-7 dt z ha. 
W roku 2019 przyrost plonu 
na intensywnym poziomie 
agrotechniki (obejmującym 
dodatkowo zastosowanie 40 kg 
N/ha, dwóch zabiegów fungi-
cydowych i regulatora wzrostu) 
był jeszcze niższy niż w roku 
poprzednim i wynosił nieco 
ponad 8 dt z ha. W warun-
kach suszy presja chorób była 
mniejsza, a dodatkowa dawka 
azotu nie zawsze mogła być 
przez rośliny wykorzystana.

Mimo, że susza wystąpi-
ła zarówno w roku 2019 jak 
i 2018, to reakcja niektórych 
odmian na suszę w obu latach 
nie była jednakowa. Może to 
wynikać w innego rozkładu 
opadów i temperatury w okre-
sie wegetacji. Warto jednak 
podkreślić, że bardzo ważną 
cechą odmian jest stabilność 
plonowania. Dla rolników 
najcenniejsze są te odmiany, 
które w poszczególnych latach, 
przy różnym przebiegu pogody 
plonują na zadowalającym po-
ziomie. W tym kontekście nie 
należy zapominać o zimotrwa-
łości, która w znacznym stop-
niu wpływa na ryzyko uprawy.

W tabeli 1 przedstawiono 
wyniki tych odmian psze-
nicy ozimej, które były ba-
dane w roku 2019 (wyniki 
wszystkich odmian bada-
nych w doświadczeniach 
PDO w ostatnim trzyleciu są 
zamieszczone na stronie in-
ternetowej www.coboru.pl). 
Odmiany uszeregowano we-
dług malejącego plonu ziar-
na na przeciętnym poziomie 
agrotechniki w roku 2019. Te-
goroczne wyniki mogą być po-
mocne przy wyborze odmiany 
do siewu.

Spośród odmian jakościowych 
pszenicy ozimej (grupa A), naj-
lepiej plonowały odmiany za-
rejestrowane w bieżącym roku 
– LG Keramik, Venecja i Opoka. 

Żniwa w sezonie 2018/2019 już się zakończyły, czas na podsumowanie wyników.
Tabela 1. Plon ziarna i ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy ozimej.

Lp. Odmiana
Wartość 
techno-
logiczna

Plon ziarna (% wzorca) Zimo-
-trwałośćpoziom a1 poziom a2

2019 2018 2017 2019 2018 2017 skala 9°
1 2 3 4 5

Wzorzec, dt z ha 83,6 76,5 90,1 91,7 86,6 103,5

1 Moschus  DE E 100 101 94 95 104 98 3,5

2 LG Keramik  DE

A

108 109 105 105 108 103 4

3 Venecja  PL 106 106 103 105 106 103 4

4 Opoka  PL 104 103 100 105 104 102 4,5

5 Linus  FR 103 97 101 103 100 102 4

6 Apostel  DE 102 100 104 103 99 102 3,5

7 Euforia  PL 102 100 103 102 102 102 5,5

8 Comandor  PL 100 100 102 101 101 102 4,5

9 RGT Kilimanjaro FR 100 102 103 99 102 102 4

10 Formacja  PL 98 99 104 98 99 102 4,5

11 Hondia  PL 98 98 99 96 96 98 5,5

12 Patras  DE 98 97 100 99 96 99 4

13 KWS Spencer DE 97 98 101 97 97 101 4,5

14 Arkadia   PL 96 96 91 99 99 96 6

15 Bataja  PL 95 102 100 94 101 100 4,5

16 Delawar  DE 94 97 98 96 97 97 4

17 RGT Metronom  DE 94 99 101 97 101 99 4,5

18 SY Dubaj  DE 94 108 99 93 108 97 4,5

19 SY Yukon  DE 93 109 99 91 106 99 5

20 KWS Firebird DE 91 98 98 93 99 100 3,5

21 Ostroga o/  PL 91 92 93 92 94 94 6

22 Reduta  PL 90 95 99 89 96 97 4,5

23 KWS Donovan DE

B

109 107 104 111 105 106 3

24 RGT Specialist DE 107 106 108 105 103 104 3,5

25 Godnik  DE 106 106 103 105 102 102 3,5

26 Artist  DE 104 102 101 104 103 101 4

27 Bosporus  DE 104 106 102 104 107 104 4

28 SY Orofino  DE 103 104 103 101 103 101 4

29 RGT Bilanz  DE 102 104 105 103 105 106 4,5

30 Błyskawica  PL 101 98 103 102 100 103 4

31 Opcja  PL 101 99 101 100 99 99 3

32 Owacja  PL 101 97 108 99 95 104 4,5

33 Plejada  PL 101 104 106 100 102 102 5

34 Hybery F1  FR 100 102 105 100 101 103 3,5

35 Rotax  DE 99 100 103 99 99 102 5

36 Medalistka  PL 98 96 98 99 96 99 5,5

37 Rivero   DE 98 100 100 98 100 99 3,5

38 Sfera  PL 98 104 99 102 4

39 Belissa  PL 97 96 97 98 98 100 5

40 Pokusa  PL 97 96 100 96 96 100 3

41 Titanus  DE 97 103 98 102 3

42 Bonanza  DE 96 102 96 97 103 97 4

43 KWS Ozon  DE 95 94 97 99 97 98 4

44 Janosch  DE 94 96 98 95 99 98 3

45 Tytanika  PL 93 95 101 95 96 101 5

46 LG Jutta  DE 92 98 96 91 99 95 5,5

47 Tonnage  DK

C

114 106 109 112 107 106 4

48 KWS Kiran  DE 101 98 99 100 99 98 4

49 Sikorka  PL 101 105 102 105 3

50 Frisky  DE 99 101 102 100 99 102 3

51 Lawina  PL 98 109 102 98 108 103 4,5

52 RGT Kicker  DE 94 96 97 95 97 98 3

Kol. 1: wzorzec: 2019, 2018 – RGT Kilimanjaro, Formacja, Patras, Artist; 2017 – RGT Kilimanjaro, 
Patras, Artist, KWS Ozon; o/ – odmiana o kłosie ościstym; F1 – odmiana mieszańcowa;
Kol. 2: E – elitarna odmiana chlebowa, A – jakościowa odmiana chlebowa, 
B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna lub inna;
Kol. 3, 4: a1 – przeciętny poziom agrotechniki; a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie 
azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami);
Kol. 5: skala 9° (9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała). c.d. art. na str. 13

OBROL Kulczyński Sp.j. Kruszewnia
ul. Spółdzielcza 3a, 62-020 Swarzędz

tel. 61 817 30 68, fax 61 818 15 23
e-mail: biuro@obrol.pl 

www.obrol.pl

Na ¿yczenie Klienta stosujemy ka¿d¹ dostêpn¹ 
zaprawê fungicydow¹.
Konfekcjonujemy w opakowania 25 kg
lub big-bag 500 kg.

PSZENICE 
OZIME

ARKADIA (A) 
Najplenniejsza pszenica jakościowa 
w 2012 roku!

COMANDOR (E/A)

MEWA (B) 
Mało wymagająca ostka! 

JULIUS (A) 
Każdy chce go mieć! 

MEMORY (A/B) 
Plon, plon i jeszcze raz plon! 

KWS EMIL (B) 
Hartowany mrozem!

RGT REFORM (A) 
Bohater na Twoim polu
Sprawdza siê w ka¿dych, nawet w bardzo 
trudnych warunkach uprawy.

SPRAWDZONA ODMIANA

KWALIFIKOWANY MATERIA£ SIEWNY 
PSZENIC OZIMYCH DLA TWOJEGO POLA
Materia³ siewny przygotowujemy 
na nowoczesnych, przemys³owych liniach 
zaprawiaj¹cych. 

SUPER ODMIANA

R E K L A M A
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Znacznie lepiej niż w roku po-
przednim, zwłaszcza na poziomie 
a1, plonowała odmiana Linus. 
Bardzo dobrze plonowały rów-
nież zarejestrowane w roku ubie-
głym odmiany Apostel, Euforia 
i Comandor. Na nieco niższym 
poziomie niż w latach poprzed-
nich plonowała natomiast RGT 
Kilimanjaro. Spośród nowości 
gorzej niż w latach poprzed-
nich wypadły odmiany Bataja, 

SY Dubaj i SY Yukon.
W grupie odmian chlebo-

wych (B) również najlepiej 
plonowały nowości – KWS 
Donovan, RGT Specialist 
i Godnik, a także Bosporus. 
Lepiej niż w latach poprzed-
nich wypadła odmiana Artist. 
Dobrze i stabilnie plonują 
odmiany SY Orofino i RGT 
Bilanz, natomiast znacznie le-
piej niż w roku poprzednim 

plonowały krajowe odmiany 
Błyskawica, Opcja i Owacja.

W grupie odmian pastew-
nych zdecydowanie najwyż-
szą plennością wyróżnia się 
nowo zarejestrowana odmiana 
Tonnage. Pozostałe odmiany 
plonują poniżej wielu odmian 
jakościowych i chlebowych, 
stąd ich znaczenie na rynku 
nasiennym jest stosunkowo 
niewielkie.

c.d. art. ze str. 12

EXPO E. Zimotrwałość 5, Jakość 9
PATRAS A. Późny siew 8, MTZ 8
ROTAX B. Plon 9/8, Zimotrwałość 5
ARTIST B. Susza 9, Monokultura 9

ACHIM A.  – Zdrowotność 9
ASPEKT A.  – Wczesność 3
TITANUS B.  – Wyleganie 7
PRODUZENT A.  – Krzewienie 8

Polecamy ponadto: Pszenica ozima na siewy 2019

saaten_pszenica_248x115_raport_rolniczy_v2.indd   1 18.07.2019   13:57:27
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Coraz więcej mieszańców w pszenicy

Jeszcze kilka lat temu, gdy 
firma Saaten Union wprowa-
dzała pszenice mieszańcowe, 
to było ich zaledwie kilka. Dziś 
by je zliczyć, nie wystarcza 
palców obu rąk. O perspek-
tywach, postępie i powodze-
niu hodowli mieszańcowej 
zbóż rozmawiamy z Micha-
łem Pepką.

Skąd taki szybki wzrost 
liczby mieszańców?

Nasi hodowcy uwzględniają 
zapotrzebowanie rynku, ale 
i zmieniającego się klima-
tu. Obserwujemy że wiosny 
i lata w Polsce są coraz goręt-
sze, o coraz mniejszej ilości 
opadów. Dodatkowo w przy-
padku pszenicy wzrasta udział 
monokultur. Odpowiedzią na 
te problemy są pszenice mie-
szańcowe, które dzięki efek-
towi heterozji są w stanie 
zrównoważyć słabsze stano-
wisko, mniejszą ilość wody 
czy nagromadzenie patoge-
nów glebowych. Wystarczy 
powiedzieć, że nasza odmiany 
Hybery, zarejestrowana w pol-
skim rejestrze w 2015 roku, 
wykazała się wybitnym 
poziomem plonowania na 

przedplonie zbożowym oraz 
w tych stacjach COBORU, 
które były dotknięte stresem 
suszy. Była to najplenniejsza 
odmiana, plonująca na pozio-
mie 108% wzorca.

Uprawa zbóż mieszańco-
wych nieco różni się od tra-
dycyjnej uprawy zbóż, a różnic 
jest dokładnie 5. Co się stanie, 
jeśli nie uwzględnimy tej piątki 
zaleceń?

Oczywiście zaplonuje na 
odpowiednim poziomie, ale 
będziemy musieli się liczyć 
z nasiloną presją insektów. 
Ze względu na wydłużony 
sezon jesienią, zauważamy 
coraz częstszy pojaw mszyc, 
coraz silniejszą presję chorób 
wirusowych, oraz pojaw śmie-
tek, w tym śmietki kiełkówki, 
którego wcześniej w zbożach 
w ogóle nie notowaliśmy. Teraz 
ten szkodnik istotnie ogranicza 
rozwój i plonowanie roślin.

Jakie to 5 zasad rządzi upra-
wą pszenic mieszańcowych?

Jest to pięć kroków do 
sukcesu w uprawie pszenicy 
mieszańcowej.

Pierwszym jest termin sie-
wu. Chodzi o to, by roślina na 
jesieni wykształciła 4-6 roz-
krzewień produkcyjnych, do 
fazy BBCH 25. Stąd terminy 
siewu wczesne i optymalne, 
a w przypadku terminu opóź-
nionego – musimy zwiększyć 
normę wysiewu.

Druga sprawa to właśnie 

norma wysiewu. Jest ona 
o połowę niższa niż w odmia-
nach populacyjnych. W zależ-
ności od odmiany zalecamy 
100, 125, 150 ziarniaków na 
metr kwadratowy. 

Trzecim punktem jest ochro-
na herbicydowa. W pszenicy 
mieszańcowej dbamy o każdą 
roślinę, zapewniamy jej maksi-
mum przestrzeni i możliwości 
rozwojowych, więc nie może-
my dopuścić do żadnej kon-
kurencji ze strony chwastów.

Czwarta sprawa to ochrona 
insektydowa. Chodzi tu głów-
nie o mszyce, wektory cho-
rób wirusowych liści, a także 
śmietki i inne muchy, które 
wyjadają liście sercowe i po-
wodują wymieranie roślin. 

Ostatnim piątym punktem 
jest wczesna, terminowa dawka 
azotu, która ma zapobiec re-
dukcji jesiennych rozkrzewień 
produkcyjnych.

Gdy mówimy o ciepłej 
jesieni i nadmiernie ciepłej 
wiośnie to kontrastuje z tym 
tematem nazwa odmiany Hi-
malaya. Akurat Himalaje nie 
kojarzą nam się z przesadnym 
ciepłem...

Ale są to Himalaje plonowa-
nia! Ponadto odmiana ta cha-
rakteryzuje się bardzo dobrą 
zimotrwałością, oceniana jest 
na 4 punkty w skali COBORU. 
Stąd wiele znacząca, nomen 
omen, nazwa.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Saaten Union należy do prekursorów pszenic 
mieszańcowych na rynku nasiennym w Polsce.

R E K L A M A

www.oseva.pl

™

R E K L A M A

Mgr inż. Andrzej Najewski
COBORU

Słupia Wielka
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Trafić w najlepszy moment, żeby zebrać dobre ziarno kukurydzy

Ziarno kukurydzy jest nie-
zbędne w żywieniu zwierząt 
monogastrycznych, głownie 
w produkcji mięsa drobiowego, 
jaj, mięsa wieprzowego oraz 
w produkcji rybackiej. Jest 
również wykorzystywane, jako 
pasza treściwa w produkcji 
mleka, mięsa wołowego oraz 

w żywieniu innych zwierząt 
przeżuwających. W produkcji 
przemysłowej znajduje zastoso-
wanie między innymi do pro-
dukcji bioetanolu. W produkcji 
młynarskiej z ziarna kukury-
dzy uzyskuje się kasze, grysy 
i mąkę. Ziarno kukurydzy jest 
wykorzystywane do produkcji 

skrobi. Dodatkowym produk-
tem w przemiale młynarskim 
i w produkcji skrobi jest olej 
kukurydziany, w składzie, któ-
rego występują bardzo war-
tościowe nienasycone kwasy 
tłuszczowe. Produkty przemia-
łu ziarna kukurydzy są coraz 
powszechniejsze w żywieniu 
człowieka, jako ważny skład-
nik codziennej diety, w tym 
diety bezglutenowej dla ludzi 
chorych na celiakię i z brakiem 
tolerancji na to białko.

W uprawie kukurydzy na 
ziarno, o końcowym wyniku 
ekonomicznym, decyduje sze-
reg czynników, spośród któ-
rych najważniejsze to wybór 
odmiany dostosowanej do 
rejonu uprawy i kierunku 
użytkowania, właściwa agro-
technika – uprawa przedsiew-
na, nawożenie, termin siewu, 
odchwaszczenie oraz warunki 

pogodowe, w szczególności 
warunki termiczne oraz ilość 
i rozkład opadów w okresie 
wegetacji.

Rejonizacja odmian kuku-
rydzy ma bardzo duże zna-
czenie, gdyż wysiew odmian 
zbyt późnych, w warunkach 
Polski Północnej, a nawet 
w środkowym rejonie kraju, 
na ogół skutkuje niemożnością 
osiągnięcia wymaganych para-
metrów (plonów i wczesności), 
a w niektórych latach brakiem 
możliwości zbioru plonu.

W warunkach polskich, 
wczesne odmiany mają liczbę 
FAO do 230, średniowczesne 
FAO 240-250, a średniopóźne 
FAO 260-290.

Przy wyborze odmiany 
podstawowe kryteria to po-
tencjał plonowania i odpo-
wiednia wczesność. Te cechy 
są skorelowane negatywnie, 

stąd też wynika trudność ich 
korzystnego połączenia w da-
nej odmianie. W praktyce 
wczesność odmian kukury-
dzy określa się przez pomiary 
wilgotności ziarna przy zbio-
rze, tj. po osiągnięciu przez nie 
dojrzałości fizjologicznej. Od-
miany o mniejszej zawartości 
wody w ziarnie przy zbiorze 
są wcześniejsze, niż te które 
mają większą zawartość wody. 
Dojrzałość fizjologiczna ujaw-
nia się w postaci pojawienia 
się „czarnej plamki” na części 
ziarna przylegającej do rdze-
nia kolby.

Potencjał plonowania od-
miany jest zaprogramowany 
przez hodowcę w genach na-
sion, z których rozwijają się 
rośliny, a jego realizacja od-
bywa się w odpowiednim śro-
dowisku (interakcja genotypu 
i środowiska), w warunkach 

optymalnej agrotechniki. 
Nowsze odmiany mają wyż-
szy potencjał plonowania. Poza 
plennością wnoszą większą 
odporność na czynniki stre-
sowe i inne ważne cechy 
agrotechniczne i użytkowe. 
Przy zakupie nasion należy, 
więc zwracać uwagę na rok 

Polsce uprawia się kukurydzę na ziarno na powierzchni około 650 tysięcy hektarów.

dr inż. Roman Warzecha 
Instytut Hodowli i Akli-

matyzacji Roślin 
Państwowy Instytut 

Badawczy 
Radzików
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Wapnowanie gleb nie tylko podnosi pH

Istnieje potrzeba regular-
nego dostarczania związków 
wapnia w celu zobojętnienia 
nadmiernej kwasowości. Za-
bieg ten nazywa się wapnowa-
niem i ma za zadanie poprawę 
pH (odczynu gleby). Wraz ze 
wzrostem pH w glebie doko-
nuje się także szereg innych 
korzystnych zmian: che-
micznych, fizycznych i bio-
logicznych, które pozytywnie 
wpływają na wzrost plonów 
roślin uprawnych.

Wpływ odczynu gleby 
na dostępność składników 
pokarmowych

Składniki pokarmowe 
najefektywniej pobierane są 
w zakresie odczynu od lek-
ko kwaśnego do obojętnego. 
Odczyn gleby zmniejszając się 
poniżej wartości optymalnej 
dla danego pierwiastka pro-
wadzi do zmniejszenia jego 
efektywności plonotwórczej.

Z trzech podstawowych 
składników mineralnych (N, 
P, K), najsilniej na zakwasze-
nie gleby reaguje fosfor a jego 
efektywność plonotwórcza 
przy pH 5,5 zmniejsza się 
o połowę. Zawartość fosforu 
jest szczególnie silnie zwią-
zana z odczynem gleby. Gle-
by bardzo kwaśne i kwaśne 
wykazują zazwyczaj niską 
zawartość przyswajalnego 
fosforu. W przypadku azotu 
i potasu znaczne obniżenie ich 
efektywności plonotwórczej 
obserwowane jest przy pH po-
niżej lub równemu 5,0. Niską 
efektywność wykorzystania 
pierwiastków dobrze widać 
w uprawie roślin wrażliwych 
na kwaśny odczyn gleby (np.: 
jęczmień, burak cukrowy, lu-
cerna). Rośliny te wytwarzają 
słaby system korzeniowy i nie 
są w stanie pobierać składni-
ków pokarmowych, które 
ulegają rozproszeniu do śro-
dowiska i są tracone.

Odczyn a mikroflora 
glebowa

Optymalny odczyn dla 
większości bakterii glebowych 
znajduje się w zakresie od sła-
bo kwaśnego do zasadowego. 
Wapnowanie poprzez zmianę 
odczynu wpływa dodatnio na 

intensywność procesów mi-
krobiologicznych w glebie, 
w tym przede wszystkim na 
rozkład substancji organicznej 
oraz asymilację azotu atmos-
ferycznego. Kwaśna gleba nie 
jest w stanie zapewnić dobrych 
warunków dla wolnożyjących 
mikroorganizmów wiążących 
azot. Azotobakter nie występu-
je w glebach kwaśnych, a rhi-
zobium jeśli występuje, to nie 
ma zdolności wiązania azotu 
atmosferycznego. Utrzymanie 
ich wysokiej aktywności w wa-
runkach silnego zakwaszenia 
jest niemożliwe.

Odczyn a właściwości 
fizyczne

Brak wapnia sprawia, że 
w glebie nie powstają trwałe 
związki próchniczne. W gle-
bach lekkich próchnica wobec 
niewielkiej ilości minerałów 
ilastych jest podstawą ży-
zności. W glebach średnich 
i ciężkich nie jest możliwe 
utrzymanie struktury gru-
zełkowatej. Dzięki temu 
pierwiastkowi zapewnione 
są odpowiednie warunki po-
wietrzno-wodne w trudnych 
okresach uprawy tj. w cza-
sie suszy czy nadmiernych 
opadów (podsiąk wody, lub 
zwiększona retencja). Poza tym 

w takiej glebie rozwój syste-
mu korzeniowego jest znacznie 
łatwiejszy.

Wapnowanie gleb jest jed-
nym z podstawowych elemen-
tów racjonalnej gospodarki 
nawozowej. Dawkę wapna 
najlepiej ustalić na podsta-
wie aktualnych badań próbki 
glebowej. Dzięki optymali-
zacji odczynu zwiększa się 
efektywność wykorzystania 
składników pokarmowych 
z nawozów, następuje wzrost 
życia biologicznego oraz po-
prawa właściwości fizycznych 

gleb. Pośrednio zmiany za-
chodzące w glebie na skutek 
wapnowania przyczyniają się 
do ochrony środowiska na-
turalnego dzięki ogranicza-
niu emisji biogenów z pól 
uprawnych do przyległych 
ekosystemów. Potrzebę środo-
wiskowego wapnowania gleb 
dostrzegło także Ministerstwo 
Środowiska, które głównie 
dzięki staraniom IUNG-PIB 
i Ministerstwa Rolnictwa 
podjęło decyzję o urucho-
mieniu programu pt. „Ogól-
nopolski program regeneracji 

środowiskowej gleb poprzez 
ich wapnowanie” finansowany 
ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Celem 
tego programu jest wsparcie 
rolników (posiadających nie 
więcej niż 75 ha użytków rol-
nych) do zakupu wapna prze-
znaczonego do wapnowania 
gleb o odczynie mniejszym 
bądź równym pH 5,5. Szcze-
gółowe informacje dotyczące 
tego programu można znaleźć 
na stronie Krajowej Stacji Che-
miczno Rolniczej.

U R O D Z A J

rejestracji danej odmiany. Bar-
dzo ważną cechą odmian jest 
wczesny wigor. Odmiany z tą 
cechą kiełkują i rozwijają się 
nawet w warunkach chłodów 
wiosennych. Mogą być wysie-
wane wcześniej i wcześniej też 
osiągają dojrzałość zbiorczą. 
Szybszy start roślin wiosną 
oznacza szybsze wytworzenie 
systemu korzeniowego, lepsze 
wykorzystanie zasobów wody 
i składników pokarmowych, 
a w konsekwencji wyższe plo-
ny. Ma to szczególne znaczenie 

w przypadku niedoboru wody 
w okresie wegetacji, przy wy-
stępowaniu suszy glebowej, 
tak jak w roku bieżącym 
i poprzednim.

Szczególne znaczenie mają 
takie cechy jak wymłacal-
ność kolb, szybkie dosychanie 
ziarna „na pniu” (cecha „dry 
down”) oraz struktura kolby, 
czyli udział ziarna w kolbie.

Bardzo ważnym kryterium 
jest odporność odmian na wy-
leganie zarówno korzeniowe, 
i fuzaryjne, powodowane przez 

grzyby powodujące zgnilizny 
łodyg. Szczególne znaczenie 
ma tolerancja na fuzariozę 
kolb, gdyż grzyby zasiedlają-
ce kolby i ziarno produkują 
groźne dla zdrowia zwierząt 
i ludzi toksyny roślinne, czyli 
mikotoksyny. Przekroczenie 
normy zawartości mikotoksyn 
eliminuje ziarno kukurydzy 
z obrotu handlowego i z ży-
wienia zwierząt.

Najbardziej optymalnym 
terminem zbioru kukurydzy 
jest okres około 2 tygodni po 

wystąpieniu czarnej plamki 
na zirnie. Wówczas osiąga 
się najlepsze parametry plo-
nu i wilgotności ziarna.

Agrotechniczny termin żniw 
kukurydzianych w naszym 
kraju przypada na druga poło-
wę września i na październik. 
W tym okresie są najbardziej 
odpowiednie warunki pogo-
dowe do dosychania ziarna 
na pniu i do jego omłotu. Na 
ogół ziarno osiąga wilgotność 
w przedziale 20 – 25%. Tem-
peratury zewnętrzne i niska 

wilgotność powietrza sprzyjają 
dosuszaniu ziarna w suszar-
niach do wilgotności 13 -14%. 
Przy takiej wilgotności ziar-
no może być przechowywa-
ne przez dłuższy okres czasu. 
Istnieje konieczność dostoso-
wania zbioru do wydajności 
suszarni. Ziarno musi być do-
suszane natychmiast po zbio-
rze, gdyż ulega ono zagrzaniu 
i zepsuciu wskutek działalno-
ści drobnoustrojów (grzyby 
i bakterie).

W praktyce bardzo często 

zbiór ziarna jest kontynu-
owany w listopadzie, przy 
niesprzyjających warunkach 
pogodowych i wysokiej wilgot-
ności powietrza. Bardzo groźne 
jest wystąpienie przymrozków 
w okresie zbioru, gdyż prze-
marzają liście okrywowe kolb 
i tracą one zdolność oddawa-
nia wody na zewnątrz. Woda 
gromadzi się w ziarniakach, co 
sprzyja ich degradacji wskutek 
chorób fuzaryjnych. W takiej 
sytuacji zbiór musi być zakoń-
czony możliwie szybko.

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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Większość gleb użytkowanych rolniczo w naszym kraju z natury charakteryzuje się odczynem kwaśnym.

Dr Piotr Ochal 
IUNG – PIB Puławy
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Konopne żniwa

Dawniej konopie przemy-
słowe (siewne) były uprawia-
ne w całej Polsce, dziś sieją 
je głównie producenci suple-
mentów diety i artykułów 
spożywczych. Zmieniły się 
też metody zbioru i susze-
nia – rolnicy współpracują 
z laboratoriami i korzystają 
z mobilnych suszarni.

Konopie siewne po latach 
funkcjonowania jako produkt 
zakazany znów są legalne 
i można je uprawiać w Pol-
sce. Warunkiem jest jedynie 
kontrolowanie zawartości te-
trahydrokannabinolu (THC) 
w roślinach - nie może ona 
przekroczyć 0,2 proc. Dla ho-
dowców ważniejsze są inne 
kannabinoidy (CBD i CBG), 
czyli związki o całym spek-
trum prozdrowotnych wła-
ściwości. Pozyskiwanie ich 
z roślin - w jak największym 
stężeniu - jest kluczowe dla wy-
sokiej jakości produkcji. Aby 
uzyskać najwyższe stężenie 
kannabinoidów z roślin, na 
kilka tygodni przed żniwami, 
co tydzień bada się ich kwiato-
stany w laboratorium. Dopiero 
gdy osiągną stężenie, którego 
oczekuje hodowca, można roz-
począć żniwa.

- W maju wysialiśmy kono-
pie pod Cieszynem i dodatko-
wo hektar niedaleko siedziby 
firmy w Katowicach, na któ-
rych wyrosły trzy odmiany 
konopi. Niedawno rośliny 
osiągnęły niemal 4 metry 
wysokości i mogę powiedzieć, 
że mamy w tym roku dobry 
urodzaj - mówi Ewa Melania 
Gryt założycielka firmy Gene-
ral Hemp Marketing i marki 
Dobrekonopie.pl. - Z badań 
w laboratorium wiemy, ile 

cennego CBD mają kwiato-
stany i żniwa rozpoczęliśmy 
dokładnie w momencie, kiedy 
mają go najwięcej.

Zbiory odbywają się głów-
nie mechanicznie, w dwóch 
etapach - najpierw ścinane są 
kwiaty, a później łodygi, czyli 
słoma konopna. Kwiaty zbie-
rane są również mechanicznie, 
pakowane w bele i suszone 
w specjalnych mobilnych su-
szarniach położonych w po-
bliżu pól.

- Kwiaty suszone są po-
wietrzem o temperaturze 
do 40 stopni Celsjusza, pod 
bardzo wysokim ciśnieniem 
- wyjaśnia Piotr Kupka, odpo-
wiedzialny za żniwa w General 
Hemp Marketing. - Trwa to od 
24 do 36 godzin, w zależności 
od pogody. Im bardziej jest su-
cho i ciepło, tym ten okres jest 
krótszy. Potem kwiatostany są 
gotowe do przetwarzania na 
olejki CBD, CBG, oleje spo-
żywcze, mąkę, białko i inne 
produkty.

Mechaniczny zbiór konopi 
jest szybki i mniej pracochłon-
ny od zbioru ręcznego. Ten 
drugi wciąż jednak ma swoich 
zwolenników. Hodowcy ko-
rzystają z niego, bo przy ręcz-
nym zbieraniu kwiatostanów 
mniejsza ilość nasion spada 
na glebę i zbiór jest większy. 
Kolejnym ważnym czynnikiem 
przemawiającym za metodą 
tradycyjną jest jakość pozyski-
wanych kwiatostanów. Zbie-
rane rękami są w całości, bez 
uszkodzeń i ubytku nasion. Fir-
ma Ewy Melanii Gryt zebrała 
w ten sposób cały hektar roślin 
z pola w pobliżu Katowic.

- To jest bez porównania 
cięższa praca, ale zbieramy 

w ten sposób kwiatostany, 
które muszą okazale wyglą-
dać, bo wkładamy je potem 
w całości do butelek z olejami 
spożywczymi - mówi Gryt. - 
Osobiście bardzo lubię te zbio-
ry, bo są bardzo malownicze 
i kojarzą się z czasem, kiedy 
uprawa konopi w Polsce była 
powszechna. To nie są znów 
tak bardzo odległe czasy, za-
ledwie kilkadziesiąt lat.

Konopie wracają do łask, 
bo ich uprawa jest korzyst-
na pod wieloma względami. 
Nie wymagają nawożenia ani 
stosowania środków ochrony 
roślin, a ich głęboki na dwa 
i pół metra system korzenio-
wy odżywia ziemię. Dlatego 
chętnie są uprawiane przez rol-
ników w celu odbudowania 
witalności gleby. Kwiaty zawie-
rające nasiona są przetwarza-
ne w produkty prozdrowotne, 
a susz z liści w herbatkę. Nawet 
słoma, której ogromne ilości 
pozostają po zbiorach, może 
być wykorzystana jako nawóz 
czy przetworzona w celulozę 
papierniczą, a nawet w beton 
konopny (hempcrete). Tym sa-
mym konopie siewne wpisują 
się w idee zrównoważonego 
budownictwa.

Ilość zastosowań konopi 
siewnych stale się powiększa, 
pasjonaci rośliny korzystają 
zarówno ze starych, spraw-
dzonych sposobów jej prze-
twarzania jak i korzystają 
z możliwości jakie daje współ-
czesna technologia. Konopie 
siewne weszły pod strzechy 
w sposób dosłowny i mają się 
tam świetnie.

Źródło: Moon Dog 
PR, Magda Brozio

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rozpoczęły się żniwa konopi jakie pamiętają najstarsi 
polscy rolnicy.

Ziemniak rośliną przyszłości 

Celem impezy jest umię-
dzynarodowienie polskiego 
kartofla, co szczególnie ważne, 
gdyż uprawa tej rośliny pla-
suje nas w światowej czołów-
ce. Rozmawiamy z prezesem 
Centrali Nasiennej w Nidzicy 
Tomaszem Bieńkowskim.

Ziemniak to nasz skarb 
narodowy?

Tak. Jesteśmy drugim pro-
ducentem w Europie i ósmym 
na świecie, a w przeszłości na-
wet byliśmy pierwsi w Europie, 
a na świecie – drudzy – za-
raz po USA. Dziś oczywiście 
największym producentem 
ziemniaka są Chiny (3 mln 
ha). Wchodzący w tej chwili 
program dla polskiego ziem-
niaka w swoim założeniu ma 
otworzyć rynki zagraniczne 
dla polskich producentów. 
W trakcie konferencji Kra-
jowych Dni Ziemniaka po-
kazywaliśmy producentom, 
przetwórcom i handlowcom, 
w jakim kierunku zmierza 
świat, jak rynek globalny 
wygląda i co jest konieczne 
by w nim uczestniczyć jako 
równoprawny gracz. Mamy 
duże szanse, żeby na rynkach 
światowych mieć spory pol-
ski wkład. Niedawno podczas 
konferencji Europatat w Oslo 
stwierdzono, że pod względem 
ziemniaczanym Polska to śpią-
cy olbrzym. A my tego olbrzy-
ma chcemy obudzić.

W jakim kierunku idą ryn-
ki światowe?

Ziemniak do tej pory trakto-
wany był jako czwarta roślina 
uprawna, a niedługo może być 
trzecią – po ryżu i kukurydzy. 
Wynika to z ocieplenia klimatu 
i deficytu wodnego. Ziemniak 
pomimo niedoborów wody ge-
neruje duży tonaż żywności 
z małej powierzchni. Może być 
stosunkowo łatwo przecho-
wywany, może być uprawiany 
w każdym klimacie. Wpraw-
dzie uważa się, że w Europie 

konsumpcja ziemniaka spada, 
ale nie jest to do końca prawda. 
Spada konsumpcja ziemniaka 
surowego, ale jego produktów 
przetworzonych – rośnie. Więc 
jeśli to zbilansować, to widać 
czarno na białym, że konsumu-
jemy go sporo. Horyzontalnym 
rynkiem dla Europejczyków 
produkujących ziemniaki jest 
Azja i Afryka, gdzie konsump-
cja rośnie około 30% rocznie. 
Konsumpcja ziemniaka, trend 
w kierunku zrównoważonego 
rolnictwa, bioprodukcji, bycia 
fit oraz polityka zero-waste, 
powodują że ziemniak wraca 
na salony. Dzisiaj najważniej-
sza jest transparentność, po-
chodzenie produktu, a wielką 
szansą polskich producentów 
jest ukierunkowanie ich na ja-
kość. Dzisiaj konsument woli 
zapłacić więcej za towar wy-
sokojakościowy, luksusowy 
niż iluzję czy podróbkę. Rynki 
międzynarodowe stoją otwo-
rem, a i konsument krajowy 
również chętnie zje ziemniaka. 
Jedyny warunek, że nasz towar 
musi być oparty o transparent-
ność, uczciwość i jakość.

Sami producenci ziem-
niaków bardzo się zmienili 
w ciągu minionych 20 lat. 
O ile wcześniej ziemniak był 
uprawą bardzo często spotyka-
ną i było bardzo wielu małych 
producentów, to teraz jest on 
rzadkością, a producentów jest 
mało – ale dużych. W związku 
z tym chyba będzie łatwiej na 
dużych międzynarodowych 
rynkach niż na polskich, 
lokalnych?

Kiedyś w Polsce było 300 tys. 
gospodarstw rolnych produ-
kujących ziemniaki. A dzisiaj 
wiele gospodarstw, które jesz-
cze figurują jako producenci 
ziemniaków, w rzeczywistości 
ich wcale nie uprawia, bo np. 

ziemia jest oddana w dzierżawę 
sąsiadowi.

A z krajobrazu rolniczego 
ziemniak znika…

Zgadza się. Ale to co teraz 
obserwujemy: zmiany klimatu 
i ponad 80% gleb słabych tzn. 
kompleksu żytniego wadliwe-
go i żytnio-ziemniaczanego, 
to są warunki, które sprzyja-
ją rozwojowi tej uprawy. Są 
dwa rozwiązania. Pierwsze: 
wzrost produkcji, profesjonali-
zacja, produkcja kontraktowa, 
a dalej chipsy, frytki, skrobia. 
Drugie: bioprodukcja, która 
przy certyfikacji, jest szansą 
dla malutkich gospodarstw, 
które przy niewielkich nakła-
dach inwestycyjnych, mogą 
bardzo drogo sprzedawać 
ziemniaka jadalnego. Dziś 
ziemniak konwencjonalny 
kosztuje 2zł/kg…

Ale winę za to ponoszą 
dwie susze, rok po roku…

Oczywiście, ale ziemniaki 
z bioprodukcji, wyproduko-
wane w systemie ekologicz-
nym rolnik może sprzedać 
przynajmniej po 5zł/kg. Czyli 
250% różnicy. Stosując odpo-
wiednie preparaty naturalnego 
pochodzenia, nawozy natural-
ne, systemy certyfikacji, można 
bardzo szybko zrestruktury-
zować się i produkując bardzo 
dobrą żywność wchodzić na 
lokalne rynki. Dzisiejsze prze-
pisy dotyczące sprzedaży bez-
pośredniej bardzo to ułatwiają. 
A więc dwie drogi: albo rol-
nik kopie 50 t/ha towarowych 
ziemniaków i sprzedaje je dla 
przetwórstwa za 550-600 zł 
za tonę, albo 15-20 t/ha eko-
produktu po 5 zł za kilogram. 
I to drugie moim zdaniem jest 
bardziej atrakcyjne dla ma-
łych gospodarstw, gdzie ich 
rozdrobnienie będzie atutem.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

W ostatni weekend sierpnia w Siemiątkach koło 
Nidzicy odbyły się XXVI Krajowe Dni Ziemniaka 
Potato Poland.
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Orkowa czy bezorkowa
Dominuje uprawa orkowa
Orkowy system uprawy 

roli jest najczęściej stosowany 
w polskim rolnictwie ponie-
waż jest dobrze opanowany 
przez rolników i zapewnia 
uzyskiwanie stabilnych plo-
nów. Dostępny jest też bardzo 
szeroki asortyment narzędzi 
i maszyn zróżnicowany ceno-
wo, który może być racjonal-
nie eksploatowany w różnej 
wielkości gospodarstwach. 
Orka siewna najczęściej jest 
wykonywana, po pełnych 
wschodach nasion rośliny 
przedplonowej i chwastów, na 
głębokość około 20-24 cm, co 
w porównaniu do orki głębo-
kiej generuje mniejsze koszty 
tego zabiegu. Jeżeli pole zosta-
nie zaoranie przed siewem na 
co najmniej 15 dni na glebach 
średnich i 20 dni na glebach 
cięższych, to jest wystarcza-
jąco dużo czasu na dobre od-
leżenie się roli. Ponadto jest 
też czas na wzejście chwastów 
i skuteczne ich zwalczenie 
uprawkami przedsiewnymi. 
W sytuacji, gdy jest mało 
czasu do siewu, orkę należy 
wykonać pługiem zagregato-
wanym z wałem Campbella 
albo innym wałem o działa-
niu wgłębnym. Pozwala to 
oszczędzić na czasie i jedno-
cześnie przyspieszyć osiadanie 
roli. W dalszej kolejności, na 
większości gleb właściwe przy-
gotowanie roli do siewu umoż-
liwia zastosowanie różnego 
rodzaju biernych agregatów 
uprawowych. Dobrze dobrany 
do warunków polowych agre-
gat do uprawy przedsiewnej 
umożliwia przygotowanie roli 
do siewu w jednym przejeź-
dzie, co też zmniejsza koszty 
uprawy przedsiewnej. Użycie 
agregatu aktywnego jest uza-
sadnione na przesuszonych 
glebach ciężkich (gliniastych) 
lub po niedbale wykonanej 
orce z pozostającymi na po-
wierzchni resztkami roślin-
nymi. W takim przypadku 
najlepiej będzie zastosować 
bronę wirnikową zagregowa-
ną z siewnikiem aby przygo-
towanie roli i siew wykonać 
w jednym przejeździe.

W przypadku siewu zbóż 
ozimych po zbiorze wczesnych 
ziemniaków, orka nie jest ko-
nieczna, ponieważ lemiesze 
kombajnów pracują dość głę-
boko i wierzchnia warstwa 
pola zostaje dobrze spulchnio-
na. Jeżeli powierzchnia pola 

jest nierówna lub ugnieciona 
kołami ciągników, maszyn 
czy środków transportowych, 
to należy ją wyrównać lub 
spulchnić agregatem upra-
wowym. W przypadku jego 
braku można zastosować kul-
tywator, a po kilku dniach 
wykonać bronowanie.

Rosnące zainteresowa-
nie modyfikacjami w upra-
wie roli

Krajowi producenci rolni 
nieustannie zwiększają swoje 
zainteresowanie uproszczenia-
mi w uprawie roli. Dotyczy 
to nie tylko uprawy pożniw-
nej, ale również uprawy za-
stępującej orkę jak i uprawy 
i siewu w systemie bezpłuż-
nym. Rosnące zainteresowanie 
uproszczeniami w dużej części 
spowodowane jest zmniejsza-
jącą się opłacalnością produk-
cji roślinnej. Zainteresowanie 
technologiami bezpłużnymi 
rośnie również pod wpływem 
poszerzającej się rok rocznie 
oferty rynkowej narzędzi 
i maszyn przeznaczonych do 
użytkowania w bezpłużnych 
systemach uprawy roli. Ko-
rzyści z wprowadzenia upra-
wy bezpłużnej w pierwszej 
kolejności były dostrzegane 
wśród dużych producentów 
rolnych, u których występo-
wały dogodne warunki gle-
bowe do wdrożenia takiego 
systemu. Obecnie zainte-
resowanie uproszczeniami 
w uprawie roli zwiększa się, 
szczególnie wśród produ-
centów gospodarujących na 
mniejszych powierzchniach. 
Warto zaznaczyć, że produ-
kowane obecnie środki tech-
niczne pozwalają na bardziej 
dokładną obróbkę roli oraz 
precyzyjne umieszczanie na-
sion lub łącznie nasion i na-
wozów mineralnych w glebie 
Uzyskiwane aktualnie wyni-
ki badań zarówno krajowych 
jak i zagranicznych, potwier-
dzają możliwości stosowania 
uproszczeń i technologii bez-
płużnych w uprawie różnych 
roślin i według opinii wielu 
autorów bardzo korzystnie 
oddziałują też na środowisko 
glebowe.

Efektywność ekonomiczna
Efektywność systemu 

bezpłużnego nie jest obec-
nie jednoznacznie oceniana 
zarówno przez osoby prowa-
dzące badania jak i samych 
producentów rolnych. W du-
żej mierze będzie to zależało 

od warunków glebowych 
i wielkości gospodarstwa. 
W systemie bezpłużnym 
są najczęściej wykazywane 
mniejsze koszty uprawy roli. 
Różne szacunki dowodzą, 
że orka pochłania od 30 do 
60% całego nakładu paliwa 
zużywanego na produkcję 
danej rośliny, a jej udział 
w nakładach pracy wynosi 
od 20 do 40%. Uprawa kon-
serwująca z zastosowaniem 
mulczowania może ograni-
czyć koszty produkcji o około 
35-40% i według opinii wielu 
autorów bardzo korzystnie 
oddziałuje na środowisko gle-
bowe. Z drugiej jednak strony 
ponoszone są większe nakłady 
na środki produkcji, zwłasz-
cza w pierwszych latach po 
zaprzestaniu orki.

W gospodarstwach wiel-
koobszarowych pozwala to 
ponadto w większym stopniu 
dotrzymać optymalnych ter-
minów agrotechnicznych niż 
w uprawie płużnej. Według 
części autorów, końcowy wy-
nik finansowy gospodarstwa 
jako całości jest w 40% uza-
leżniony od wartości sprzeda-
ży, a w 60% od ponoszonych 
kosztów produkcji. Dlatego 
też nawet w przypadkach 
redukcji zbieranego plonu, 
ale przy korzyściach finan-
sowych wynikających np. ze 
zmniejszenia zużycia paliwa 
czy zmniejszenia liczby za-
biegów uprawowych i zwią-
zanych z tym oszczędności 
czasu, rezygnacja z orki może 
być opłacalna. Poszukiwanie 
natomiast oszczędności w wy-
niku zmniejszania kosztów 
bezpośrednich takich jak 
koszty nawozów, nasion czy 
środków ochrony roślin jest 
obecnie mało realne lub wręcz 
niemożliwe.

Powinny decydować koszty
Narzędzia i maszyny do 

bezpłużnych systemów upra-
wy roli są bardzo drogie, dla-
tego też ich zakup powinien 
być przemyślany i oparty na 
starannej kalkulacji. Dotych-
czas tylko w warunkach 
niewielkich obszarowo go-
spodarstw indywidualnych 
uprawiających rolę w syste-
mie orkowym, użytkowanie 
narzędzi czy maszyn było 
nieopłacalne i nie pozwalało 
rolnikowi uzyskać jednostko-
wych kosztów eksploatacji 
zbliżonych do rynkowych cen 
usług. Obecnie przy zakupie 

nowoczesnych i zaawansowa-
nych technologicznie narzę-
dzi, maszyn czy ciągników 
zależność ta dotyczy już nie 
tylko małych producentów 
rolnych, ale też tych towa-
rowych gospodarujących na 
większych powierzchniach. 
Powoduje to, że wielu rol-
ników, uprawiających duże 
powierzchnie pól, nie jest 
w stanie racjonalnie użytko-
wać nowoczesne i wysokowy-
dajne agregaty maszynowe. 
Wynika to z faktu, iż takie 
narzędzia czy maszyny, któ-
re są oferowane do bezpłuż-
nych systemów uprawy roli są 
bardzo drogie, co sprawia, że 
późniejsze koszty ich eksplo-
atacji też są wysokie. Czynni-
kiem, który może zmniejszyć 
koszty eksploatacji jest dobór 
do warunków gospodarstw 
środków technicznych o wiel-
kości gwarantującej ich jak 
najlepsze wykorzystanie lub 
też rozważenie możliwości 
dodatkowego świadczenia 
usług. Zmniejszenie kosztów 
można również uzyskać przez 
zespołowe użytkowanie ma-
szyn, co jednak w warunkach 
polskich nie jest popularne. 
W związku z tym, wszelkie 
decyzje producentów powin-
ny być racjonalne i uwzględ-
niać rozwiązania, które nie 
będą w sposób znaczący 
wpływały na zmniejszenie 
plonowania uprawianych 
roślin oraz pozwolą eks-
ploatować środki technicz-
ne jak najtaniej. Mając na 
uwadze koszty produkcji 
roślinnej można stwierdzić, 
że najwłaściwszym rozwią-
zaniem będzie takie, które 
pozwoli jak najtaniej wy-
produkować dany produkt. 
Decydowało będzie o tym 
wiele czynników takich jak 
warunki klimatyczno-glebo-
we, wyposażenie gospodar-
stwa w narzędzia, maszyny 
i ciągniki czy w przypadku 
małych producentów dostęp 
do usług maszynowych.

Wybór systemu uprawy w dużej mierze zależy od terminów 
i posiadanego sprzętu.

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań
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Technologia 5G w rolnictwie

Kilkudziesięciokrotnie 
wyższa prędkość transmisji 
danych w porównaniu z LTE, 
ogromna przepustowość łącza 
i praktycznie brak opóźnień 
to główne wyróżniki sieci 5G, 
która jest już dostępna w Pol-
sce. Dzięki łączności tysięcy 
urządzeń i przedmiotów wizja 
autonomicznego i precyzyjne-
go rolnictwa staje się realna.

Obecnie rolnicy zarządzają 
polem nie jako całością, a zbio-
rem sektorów określonych 
przez konkretne wskaźniki, jak 
np. szczegółowe właściwości 
gleby czy stopień nawodnie-
nia. Wprowadzenie rozwiązań 
GPS oraz sieci 3G i LTE po-
zwoliło wprowadzić zmiany, 

ale oferowane w tych standar-
dach prędkości i przepusto-
wość łącza to za mało, żeby 
w rolnictwie doszło do praw-
dziwej rewolucji.

- Przyszłość należy do 5G, 
która pozwoli na łączność 
w czasie rzeczywistym nawet 
100 urządzeń mobilnych na 
metr kwadratowy, co da nam 
możliwość spojrzenia na upra-
wę z nowej perspektywy. Po-
znamy potrzeby konkretnego 
drzewa w sadzie lub zwierzęcia 
w hodowli. Będzie to realizo-
wane automatycznie, w czasie 
rzeczywistym, dzięki analizie 
informacji wysyłanych przez 
rozproszone czujniki – tłu-
maczy Marcin Sugak z firmy 

Ericsson.
Takie podejście do uprawy 

przyczyni się także do rozwo-
ju bardziej zrównoważonego 
rolnictwa. Dane pozyskiwa-
ne z czujników pokażą nam, 
gdzie dokładnie gleba wymaga 
dodatkowego nawodnienia, 
ograniczając zużycie wody na 
potrzeby upraw. Analogicz-
nie, dzięki stałej analizie gleby 
praktycznie miejscowo będą 
mogły być stosowane nawozy, 
a ich skład będzie ograniczony 
do minimum.

 – 5G w rolnictwie może 
wyjść również poza gospodar-
stwo i odgrywać kluczową rolę 
w łańcuchu dostaw między 
rolnikiem a konsumentem. 
Czujniki będą monitorować 
żywność, informować o ewen-
tualnych zanieczyszczeniach 
czy rozwoju bakterii.

Z kolei sztuczna inteligen-
cja będzie kierować dostawy 
produktów rolnych tam, gdzie 
rośnie popyt. To przyczyni się 
do ograniczenia ilości zepsu-
tych produktów i mniejszego 
marnotrawienia żywności, ko-
lejnego wielkiego problemu 
współczesnego świata. […] 

Wykorzystanie autonomicz-
nych maszyn rolniczych, 
monitoring upraw w cza-
sie rzeczywistym, sztuczna 
inteligencja oraz aplikacje 
wspomagające zarządzanie 
gospodarstwem - to wszystko 
może pomóc rolnikom zwie-
lokrotnić zbiory, zaspokajając 
potrzeby świata w żywność - 
mówi Marcin Sugak.

Sama technologia 5G jest już 
w Polsce dostępna, ale koniecz-
ne jest jeszcze przydzielenie 
odpowiednich pasm i często-
tliwości. Komisja Europejska 
oczekuje, że do 2025 r. kraje 
członkowskie będą posiadać 
szerokie pokrycie siecią 5G, 
a w Polsce pierwszym miastem 
z niej korzystającym będzie 
Łódź. W sytuacji, gdy plany 
wprowadzenia nowej tech-
nologii będą realizowane bez 
większych przeszkód, to sieć 
komercyjna 5G zacznie działać 
nad Wisłą około 2022 roku. 
Początkowo będzie dostępna 
w dużych miastach, ale stop-
niowo jej zasięg obejmie rów-
nież tereny wiejskie.

Źródło: Weber Shandwick
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Przed rolnictwem czas wielkich wyzwań.
Kontrola upraw na 
obecność GMO

W 2018 roku Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Na-
siennictwa zostało powierzone 
nowe zadanie – kontrola upraw 
na obecność GMO.

Obowiązek ten określono 
w ustawie z dnia 22 marca 
2018 r. o zmianie ustawy 
o mikroorganizmach i orga-
nizmach genetycznie zmody-
fikowanych. Opierając się na 
nowych zapisach, Minister 
Środowiska oraz Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
uzgodnili Program Kontroli 
Upraw GMO, zgodnie z któ-
rym kontrolą objęto uprawy:
• kukurydzy,
• rzepaku jarego,
• rzepaku ozimego
• soi.

W ramach kontroli pobie-
rane były próby materiału 
siewnego znajdującego się 
w obrocie (nasiona) oraz próby 
materiału roślinnego (liście) 
z plantacji produkcyjnych, któ-
re następnie zostały przebada-
ne laboratoryjnie pod kątem 
obecności GMO. Przebadano 
271 partii materiału siewnego, 
dla wszystkich wskazanych 
powyżej gatunków. Kontrola 

360 plantacji produkcyjnych, 
z uwagi na termin realizacji 
zadania w czwartym kwartale 
2018 roku, została wykonana 
na plantacjach rzepaku ozime-
go. Analizy materiału siewnego 
zostały wykonane w Central-
nym Laboratorium GIORiN 
w Toruniu. Materiał roślin-
ny badano natomiast zarówno 
w Centralnym Laboratorium 
GIORiN, jak i w Laboratorium 
Kontroli Genetycznie Modyfi-
kowanych Organizmów IHAR-
-PIB Radzików. Z ogromnym 
zadowoleniem przyjęliśmy wy-
niki badań laboratoryjnych, 
stwierdzających że w przebada-
nych próbach nie stwierdzono 
obecności organizmów gene-
tycznie modyfikowanych.

W bieżącym roku kontrola 
będzie realizowana zgodnie 
z Programem Kontroli Upraw 
GMO na 2019. Program prze-
widuje wykonanie maksymal-
nie 3 240 kontroli, z czego 5 do 
15%  przeznaczonych jest na 
kontrole interwencyjne.

Źródło: Biuro Promocji 
Jakości Sp. z o.o.

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Satelitarna rewolucja w rolnictwie

Świat stoi na progu trzeciej 
nowoczesnej rewolucji w agro-
biznesie, związanej z rolnic-
twem precyzyjnym. Pierwsza 
rewolucja, spowodowana me-
chanizacją rolnictwa na po-
czątku XX wieku, umożliwiła 
wytworzenie przez jednego rol-
nika zasobów dla 26 osób. Dru-
ga – „zielona” – miała miejsce 
w latach 90-tych i była zwią-
zana z uzyskaniem zmodyfiko-
wanych genetycznie gatunków 
roślin odpornych na szkodni-
ki i wymagających mniejszej 
ilości wody. Spowodowała ona 
wzrost liczby osób możliwych 
do wyżywienia przez jednego 
rolnika do 155. Dzięki trzeciej, 
której podstawą jest zwiększe-
nie możliwości analitycznych 
i rozwój nowych technologii, 
każdy rolnik może wyproduko-
wać żywność już dla 256 osób.

Wraz ze wzrostem liczby lud-
ności i kurczenia się, wskutek 
zmian klimatycznych, zaso-
bów żyznych pól uprawnych, 
stajemy przed wyzwaniem 
zwiększenia wydajności pro-
dukcji z każdego hektara. Ta 

związana jest z rodzajem gleby, 
nawadnianiem, zastosowaniem 
nawożenia czy warunkami at-
mosferycznymi. Dzięki analizie 
big data, której poddawane są 
informacje z obserwacji Zie-
mi, wszystkie te elementy mogą 
być zbadane w celu uzyskania 
optymalnych efektów.

Jednym z największych źró-
deł informacji o warunkach na 
naszej planecie są dziś zdjęcia 
z satelitów. Dzięki nim powsta-
ją nowe technologie, aplikacje 
i usługi optymalizujące różne 
procesy oraz ułatwiające funk-
cjonowanie człowieka na Ziemi.

Każdego dnia do platformy 
CREODIAS trafia ogromna ilość 
cennych informacji z satelitów 
okrążających Ziemię. Firmy 
i startupy zainteresowane ich 
wykorzystaniem, potrzebują-
ce dużej mocy obliczeniowej 
do analizowania większych 
repozytoriów danych, mogą 
wykorzystać naszą gotową 
infrastrukturę chmurową. To 
znacznie obniża ich koszt wej-
ścia na rynek – mówi Urszula 
Mielcarz z firmy CloudFerro, 

operatora platform DIAS (Data 
and Information Access Servi-
ces) – CREODIAS i WEkEO, 
udostępniających zdjęcia sateli-
tarne, realizowanych w ramach 
europejskiego programu obser-
wacji Ziemi Copernicus.

Rynek produktów i usług 
wykorzystujących informacje 
z kosmosu dynamicznie rośnie. 
Jeśli chodzi o Europę i program 
Copernicus, według ostatniego 
raportu (Copernicus Market 
Report 2018), wykorzystanie 
danych z obserwacji Ziemi 
w samym rolnictwie rocznie 
przynosi ponad 18 mln euro 
przychodu. I w najbliższych 
latach wartość ta rocznie bę-
dzie rosła o ponad 20 proc. Ten 
rynek ma ogromny potencjał 
rozwojowy i polem do działa-
nia również dla polskich firm 
z sektora IT.

Aplikacje wykorzystujące 
dane dotyczące opadów, tem-
peratury, wilgotności gleby, 
stopnia nawożenia itd. już dziś 
wspomagają rolników w zarzą-
dzaniu uprawami. Dzięki nim 
można zmniejszyć zużycie 

pestycydów i nawozów, za-
planować optymalne nawad-
nianie czy wykrywać choroby 
roślin. Świetnym przykładem 
możliwości, jakie dają informa-
cje satelitarne, jest obserwacja 
aktywności pszczół. Aktualne 
dane z satelitów pozwalają za-
planować opryski tak, aby nie 
zaszkodzić owadom. Sytuacji, 
w których można wykorzystać 
potencjał obserwacji z kosmosu 
jest nieskończenie wiele – wy-
jaśnia Urszula Mielcarz.

Monitorowanie kondycji 
upraw, stanu i właściwości gleby 
oraz mapowanie działań zwią-
zanych z uprawą mają kluczo-
we znaczenie w przewidywaniu 
zbiorów. Dane satelitarne mogą 
być także wykorzystywane 
w monitorowaniu zmian wy-
dajności rolnictwa i produkcji 
roślin powodowanych suszą. Co 
więcej, satelity umożliwiają mo-
nitorowanie trendów degradacji 
gleby i spadku produktywności 
ziemi w wyniku nadmiernego 
wypasu, niewłaściwego nawad-
niania czy uprawiania terenów 
rolniczych.

W odpowiedzi na progno-
zowany wzrost liczby ludności 
oraz coraz bardziej wymagające 
warunki dla upraw, holenderska 
organizacja Waterwatch Co-
operative opracowuje global-
ną bazę danych dotyczących 
pogody, zaopatrzenia w wodę 
i warunków uprawy. Ma ona 
pomagać rolnikom produkować 
żywność w sposób bardziej wy-
dajny, zyskowny i zrównowa-
żony. Korzystając z szerokiego 
zakresu źródeł, m.in. danych 
satelitarnych, organizacja 
chce rejestrować i analizować 
dane dotyczące upraw dla ca-
łego globu.

Dzięki naszym rozwiązaniom 
rolnik nie będzie już dłużej sa-
motny w podejmowaniu decy-
zji, od których zależy nie tylko 
jego zysk, ale także sytuacja na 
lokalnych rynkach żywności – 
mówi Ad Bastiaansen, twórca 
spółki. Nasza aplikacja pozwala 
na zmniejszenie przypadków 
chorób roślin nawet o 40 proc. 
oraz ograniczenie stosowania 
pestycydów o 15 proc. Szacuje-
my, że do końca roku z naszej 

aplikacji może korzystać nawet 
milion rolników na całym świe-
cie – dodaje.

Dziś dostęp do danych z ko-
smosu jest otwarty – od ponad 
roku każdy z dostępem do in-
ternetu może wejść na jedną 
z platform DIAS, np. CREO-
DIAS, wygenerować interesują-
ce go informacje i je analizować, 
pod dowolnym kątem. Najwięk-
szym wyzwaniem, związanym 
z zastosowaniem zdjęć satelitar-
nych, jest potrzeba specjalistów, 
którzy zajmą się ich analizą 
i „tłumaczeniem”, czyli prze-
twarzaniem, aby mogli z nich 
korzystać wszyscy zainteresowa-
ni. Jednak wartość informacyj-
na, jaką dają dane z kosmosu, 
jest bezcenna i ponadczasowa.

W ramach CREODIASA prze-
chowywanych jest dziś ponad 
16 petabajtów danych. Wraz 
z każdym okrążeniem satelitów 
Sentinel, codziennie przybywa 
w repozytorium nawet 20 te-
rabajtów nowych informacji.

Źródło: inPlus Media
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Suszą objęte są już wszystkie województwa w kraju i wszystkie rodzaje upraw.
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Wydajniejsze ładowarki teleskopowe

Dzięki zastosowaniu syste-
mów wspomagających opera-
tora podczas pracy ładowarką 
teleskopową możemy uzyskać 
wyższą wydajność, precyzję 
oraz komfort pracy maszyną, 
która należy do najczęściej 
wykorzystywanych w gospo-
darstwie, a co za tym idzie jej 
wydajność wpływa zdecydo-
wanie na szybkość wykony-
wanych prac.

Amortyzacja 
ramienia roboczego

Amortyzacja wysięgnika 
chroni ramię, maszynę oraz 
operatora przed niepożądany-
mi wstrząsami podczas trans-
portu materiału. Bez ingerencji 
operatora amortyzacja włącza 
się po przekroczeniu 7 km/h 
oraz wyłącza poniżej tej pręd-
kości w trakcie pracy ładowar-
ką marki CLAAS.

Automatyka kąta położe-
nia narzędzia

Podczas pracy z narzędziem, 
ważnym elementem jest jego 

pozycja względem podłoża lub 
ładunku. – W momencie kiedy 
pracujemy z łyżką lub widła-
mi, za każdym razem operator 
musi ustawić odpowiedni kąt. 
W przypadku wideł do palet 
dobra widoczność ułatwia to 
zadanie. Jednak w przypad-
ku łyżki nie jest to już takie 
proste. Pomocny okazuje się 
układ automatyki kąta poło-
żenia narzędzia. Wystarczy 
wypozycjonować narzędzie, 
następnie przytrzymać przy-
cisk, a pozycja narzędzia zo-
staje zapamiętana. Krótkie 
naciśnięcie przycisku sprawi, 
że narzędzie samo ustawi się 
do wcześniej zapamiętanej 
pozycji.” – mówi Emil Kaź-
mierczak Produkt Manager 
z CLAAS Polska.

Automatyka hamulca 
postojowego

System zintegrowanych ha-
mulców w przedniej osi, nie 
tylko dobrze chroni je przed 
czynnikami zewnętrznymi 
ale umożliwia również auto-
matyczną pracę układu ha-
mulcowego. Podczas postoju 

hamulec jest automatycznie 
aktywowany, co zapewnia bez-
pieczeństwo i komfort pracy. 
Co ciekawe, opuszczenie przez 
operatora fotela, również za-
łącza hamulec i chroni przed 
przypadkowym przemieszcze-
niem maszyny.

Automatyka przekładni
Ładowarka powinna być 

mocna, szybka, precyzyjna 
i charakteryzować się niskim 
zużyciem paliwa. Oznacza to, 
że musi dopasowywać się do 
zmiennych warunków pracy.

Odpowiedzią jest przekład-
nia bezstopniowa z inteligent-
nym sterowaniem. W zależności 
od warunków pracy, obciążenie 
silnika oraz przełożenie prze-
kładni jest dobierane w zależ-
ności od warunków pracy.

Odpuszczanie ciśnienia na 
ramieniu

Podczas zmiany narzędzi 
dużym ułatwieniem jest hy-
drauliczna blokada. Obok tego 
systemu, przydatną opcją jest 
możliwość obniżenia ciśnienia 
w trzecim obwodzie hydrau-
licznym, bez konieczności 

wyłączania silnika ładowar-
ki. Węże odpowiedzialne za 
działanie krokodyla, albo 
chwytaka do bel po wciśnię-
ciu przycisku można bezpro-
blemowo odpiąć od ładowarki.

Układ ręcznego sterowania 
prędkością obrotową silnika

Karmienie zwierząt , zamia-
tanie podwórza lub ścielenie, 
wymaga od operatora utrzy-
mywania stałej prędkości. Ła-
dowarka może utrzymywać 
samoczynnie wyznaczoną 
przez operatora prędkość. Raz 
ustawiona prędkość jazdy po-
zostaje niezmieniona do czasu 
dotknięcia hamulca.

Automatyka rewersowania 
wentylatora

Praca w trudnych warun-
kach prowadzi do zmniejsze-
nia wydajności chłodzenia 
poprzez zatykanie otworów 
wlotowych powietrza. Bez 
systemu wstecznego ciągu 
wentylatora, konieczne jest 
zatrzymanie pojazdu i ręcz-
ne ich oczyszczenie. Dlatego 
klienci tak chętnie wybierają 
układ rewersji wentylatora. 

System automatycznej rewer-
sji wentylatora, samoczynnie 
załącza ciąg wsteczny i utrzy-
muje otwory wlotowe wolne 
od zanieczyszczeń.

Układ centralnego 
smarowania

Obsługa codzienna jest jak 
wizyta u dentysty. Niezbędna, 
ale zazwyczaj nie wykonywana 
z radością. Fabryczny układ 
centralnego smarowania obej-
muje wszystkie punkty sma-
rownicze, przez to doskonale 
wypełnia swoje obowiązki, 
mające na celu ułatwienie 
czynności konserwacyjnych. 
Z głównego zbiornika, smar 
pod ciśnieniem trafia do roz-
dzielacza, który odpowiednio 
dobraną ilość, w zależności od 
zapotrzebowania kieruje do 
każdego punktu w ładowarce.

Dokładne przeanalizowanie 
i wybór różnych opcji w łado-
warce pozwoli na uzyskanie 
wyższej wydajności, precyzji 
i komfortu pracy maszyną.

Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kluczowe opcje w maszynie.
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Tworzymy urodzaj

Kolor ma znaczenie

Warzywa do Europy zawędro-
wały w kupieckich karawanach 
po to, by następnie rozprzestrze-
nić się jako uprawy. Początkowo 
budziły niechęć i skrajne emo-
cje, jednak w rezultacie na sta-
łe zagościły w naszym menu. 
Szczególnie te zielone, uznawane 
są obecnie za jedne z najzdrow-
szych propozycji kulinarnych. 
Zawarty w nich barwnik – nie-
doceniany chlorofil - odpowiada 
za poprawę zdrowia, zwiększenie 
energii oraz wspomaga zwalcza-
nie chorób.

Zielony kolor powszechnie 
utożsamiany jest z przyrodą, 
naturą. Oznacza odrodzenie, 
wzrost a w czasach pogańskich 
także płodność. Obecnie koja-
rzony jest z dbaniem o przy-
rodę, z ekologią. Mówi się, że 
przebywanie pośród zieleni koi 
nerwy, regeneruje siły, uspokaja. 
Dlatego też w wielu placówkach 
barwa ta dominuje na ścianach. 
Nie inaczej dzieje się w przy-
padku jedzenia, bowiem kolor 
ma znaczenie nawet w kwestii 
potraw!

Zielone warzywa zawierają 
całe mnóstwo cennych skład-
ników, należą do najmniej 
kalorycznych artykułów spo-
żywczych, są smaczne, zawie-
rają wiele witamin, związków 
mineralnych, zawierają błon-
nik i barwniki roślinne, które 
również mają prozdrowotne 
właściwości. Są bogate m.in. 
w luteinę, chlorofil, kwas folio-
wy, witaminę C oraz magnez 
- Zielone warzywa najlepiej 
spożywać w formie surowej. 
Wówczas nie tracą one swoich 
cennych właściwości. Z uwagi 
na niską zawartość kalorii mają 
pozytywny wpływ na odchudza-
nie. Co więcej, spore znaczenie 
dla zdrowia człowieka ma za-
warty w warzywach zielonych 
chlorofil. Dlaczego? To właśnie 
on wspomaga produkcję krwi 
i wzmacnia system naczyniowy. 
Bierze także udział w unieszko-
dliwianiu i wydalaniu toksyn 
z organizmu. Ponadto oczyszcza 
wątrobę oraz jelita. Chlorofil wy-
kazuje również właściwości prze-
ciwzapalne, a także wpływa na 
przyspieszenie procesu gojenia 
się wrzodów. Sądzę, że tak ważne 

właściwości już w tej chwili będą 
w stanie przekonać najbardziej 
oporne osoby w kwestii spoży-
wania zielonych warzyw – tłu-
maczy Ewelina Staniszewska, 
Specjalista ds. Marketingu i Ko-
munikacji Grupy Producentów 
Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o.

Zielone warzywa zapewnią 
zdrowie i witalność!

Sałata! To ona obniża poziom 
cukru oraz złego cholesterolu 
we krwi. Co więcej, dzięki niej 
poprawie ulegnie także praca 
układu trawiennego. Oczyszcza 
organizm z toksyn, a jej piękne 
liście działają w tym przypadku 
jak miotła. Jest bogata w fosfor 
i wapń, nieco mniej - w żelazo 
i magnez. Zawiera sporo wita-
min: A, B1 i B2 oraz C i E.

Szpinak zapewni tak potrzeb-
ne nam żelazo i kwas foliowy. 
Reguluje odkładanie tłuszczu 
w organizmie i zawiera bar-
dzo mało kalorii. Naukowcy 
z Rutgers University dowodzą 
natomiast, że składniki zawar-
te w szpinaku mogą zwiększać 
wzrost tkanki mięśniowej aż 
o 1/5. Pomaga też w leczeniu 
nadciśnienia i schorzeń trzust-
ki. W walce z anemią najlepiej 
sprawdza się jednak, kiedy nie 
jest ugotowany.

Z kolei bez selera naciowe-
go nie może obejść się żadna 
dieta odchudzająca, ani nawet 
oczyszczająca. Warzywo to jest 
nie tylko niskokaloryczny ale 
również bardzo dobrze radzi so-
bie z toksynami w organizmie. To 
on pobudza przemianę materii 
i usuwa szkodliwe produkty tego 
procesu, czyli kwas moczowy. 
Seler naciowy bardzo korzystnie 
wpływa na układ odpornościo-
wy, bowiem zawiera witaminy 
A,C,E oraz B1 i B2. Posiada także 
takie składniki odżywcze jak: 
wapń, żelazo, magnez i fosfor. Co 
więcej, w jego łodydze znajduje 
się związek chemiczny o nazwie 
pthalide, który ma właściwości 
uspokajające.

Kolejne zdrowe zielone warzy-
wo to brokuły, które znane są 
wszystkim ze swoich właściwości 
przeciwnowotworowych. Zawie-
rają sulforafan, czyli substan-
cję, pobudzającą w komórkach 
procesy zwalczania wolnych 

rodników, a także produkcję 
enzymów w wątrobie, które 
usuwają związki rakotwórcze.

Brokuły bogate są w takie wi-
taminy jak A, B1 i B2 oraz C. 
Co więcej tej ostatniej posiada-
ją więcej niż owoce cytrusowe! 
Warzywa te regenerują układ 
odporności, mózg i kości. Spo-
żywając je dostarczamy organi-
zmowi także fosforu, wapnia, 
magnezu i żelaza. Należy jednak 
uważać, by nie gotować ich zbyt 
długo, bowiem tracą wtedy wiele 
cennych właściwości.

Więcej na: www.docenpolskie.pl
Źródło: Adventure Media s. 
c. Agencja Public Relations
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Menu w kolorze zieleni.
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Wielkogabarytowy zbiór słomy

Słoma w gospodarstwach 
może być wykorzystywana 
jako materiał do produkcji 
obornika lub surowiec na 
ściółkę. W przypadku zwie-
rząt może posłużyć również 
jako pasza.

Dobrze rozdrobniona słoma 
to świetny sposób na nawoże-
nie ziemi uprawnej. Rolnicy 
bardzo często zastanawiają się 
nad jej odpowiednim zbiorem 
oraz późniejszą sprzedażą. 
W jaki sposób wykorzystać 
innowacyjne rozwiązania 
w prasach wielkogabaryto-
wych, aby zbiór przebiegał 
bez zakłóceń?

Słoma w gospodarstwach 
może być wykorzystywana 
jako materiał do produkcji 
obornika lub surowiec na 
ściółkę. W przypadku zwie-
rząt może posłużyć również 
jako pasza. Do tego należy 
pamiętać, że słoma to często 
podstawowy nawóz organicz-
ny. Producenci maszyn rolni-
czych pracują intensywnie nad 
rozwiązaniami w prasach, któ-
re pomogą na jej odpowied-
ni zbiór.

- Szeroki podbieracz krzyw-
kowy (2,35m) zapewnia pobie-
ranie materiału bez strat nawet 
w nierównych i nieregularnych 
pokosach – mówi Paweł Bau-
rycza z CLAAS Polska. – Atut 
takiego rozwiązania to duży 
zakres regulacji wysokości pra-
cy, przez co można dostosować 
maszynę do każdych warun-
ków polowych. Skrętne koła 
podbieracza chronią go przed 
kontaktem z podłożem zapew-
niając bezpieczeństwo pracy. 
Z kolei podwójny dociskacz 
rolkowy zwiększa wydajność 
podbieracza, który odciążany 
dzięki akumulatorom ciśnie-
niowym – dodaje.

Rotor to rozwiązanie opty-
malne do zbioru każdego plo-
nu. Rolnicy mają do wyboru 

kilka opcji. Pierwszą z nich 
jest rotor podający bez zespo-
łu tnącego. Równy przepływ 
oraz aktywny transport słomy 
do komory wstępnej sprawia, 
że tworzą się równomiernie 
ukształtowane baloty o wyso-
kim stopniu zgniotu i gładkich 
krawędziach. Wysoka masa 
własna rotora zapewnia wy-
soką bezwładność, reduku-
jąc skoki obciążenia na wale 
WOM ciągnika w trakcie 
zbioru dużych i nierównych 
pokosów.

Drugi wybór to rotor tną-
cy z 25-cioma nożami z gru-
powym włączeniem ich oraz 
wysuwaną szufladą nożową. 
Rozwiązanie to pozwala na 
18000 cięć na minutę, umoż-
liwiając cięcie na fragmenty 
o długości 45 mm. Indywi-
dualne zabezpieczenie noży 
chroni je przed uszkodzeniami 
w momencie uderzenia ciał 
obcych. W przypadku zatoru 
rotora, prasa jest wyposażona 
w opuszczaną podłogę i noże. 
Gdy zator zostanie usunięty 
i ponownie zostanie włączony 
napęd WOM, noże i podłoga 
podniesie się do góry.

Trzecia opcja to rotor tną-
cy z 51 nożami z grupowym 
włączaniem noży i wysuwa-
ną szufladą nożową. - Dzięki 
niemu możliwe jest uzyskanie 
idealnej jakościowo ściółki. 
Łatwe rozluźnianie, wyższa 
chłonność ściółki, lepsza zdro-
wotność zwierząt, to główne 
atuty tego rozwiązania - mówi 
przedstawiciel CLAAS.

Zależnie od właściwości 
zbieranego materiału i wielko-
ści pokosu, zgarniacz komory 
wstępnej gromadzi materiał 
i podaje pod tłok prasy. Nie 
ma znaczenia, jakie pokosy 
czy warunki zbioru spotka 
się na polu, gdyż ustawiana 
i załączana hydraulicznie 
komora wstępna wyreguluje 

wszystko, co w danej chwili 
jest potrzebne.

Aparaty wiążące własnej 
konstrukcji, umożliwia-
ją uzyskanie odpowiedniej 
szybkości, precyzji oraz nieza-
wodności. Supłacze nie pozo-
stawiają resztek sznurka, które 
są szkodliwe dla zwierząt i nie-
pożądane w procesie produkcji 
energii. Napędzany hydrau-
licznie system z aktywnym, 
stałym strumieniem powietrza 
o prędkości 140 km/h i roz-
dzielaczami, skutecznie chroni 
je przed zanieczyszczeniem.

Automatyczna regulacja ci-
śnienia prasowania daje ab-
solutną pewność wiązania. 
Oprócz czujników na supła-
czach nadzorujących naprę-
żenie sznurka, czujniki mierzą 
też siły ugięcia ramy maszyny 
w przedniej części. System au-
tomatycznie reguluje ciśnienie 
prasowania, dzięki czemu pra-
sa może pracować aż do gra-
nic możliwości bez zrywania 
sznurka. Jeśli jednak do tego 
dojdzie, rolnik od razu otrzy-
muje komunikat na pulpicie 
obsługowym. W przypadku, 
gdy konieczne będzie założe-
nie nowego sznurka, czujniki 
na supłaczach zarejestrują to 
i pokażą odpowiednią infor-
mację w terminalu.

Zmieniając geometrię ka-
nału prasowania, producent 
może uzyskać lepszy kształt 
balotów i ich większą gęstość. 
Maszyna może wówczas spra-
sować więcej kilogramów na 
metr sześcienny i uzyskać wyż-
sze wydajności tonażowe na 
godzinę. Poszerzenie kanału 
prasowania na jego końcu za-
pewnia balotom przestrzeń do 
odprężenia na całej długości 
i powolnego rozłożenia nacią-
gu na cały sznurek. Ryzyko 
zerwania sznurka zostaje zre-
dukowane do minimum.

Rynek nowych wielkogaba-
rytowych pras kostkujących 
jest bardzo mały, co powoduję 
że niewielu dealerów maszyn 
rolniczych posiada doświad-
czenie w przygotowaniu i re-
gulacji prasy oraz jej obsłudze 
serwisowej. Dealerzy CLAAS 
oferują wielkogabarytowe pra-
sy zwijające od 10 lat, począt-
ku powstania sieci dealerskie 
CLAAS Polska. Dlatego do-
kładna znajomość ustawień 
i regulacji maszyn jest wyróż-
niająca w branży- dodaje Paweł 
Baurycza.
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Słoma to rezerwuar cennych składników do 
odzyskania.

Agro Wanicki

Kilkaset osób, w tym klien-
ci indywidualni, biznesowi, 
przedstawiciele instytucji 
oraz pasjonaci rolnictwa, go-
ścili podczas Dni Otwartych 
Agro Wanicki w Sitańcu koło 
Zamościa.

Podczas wydarzenia szerzej 
zaprezentowany został model 
kombajnu John Deere T670i, 
jeden z najbardziej nowocze-
snych na rynku. Ponadto na 
placu znajdowały się maszyny 
John Deere: kombajny, ciągni-
ki serii 5 i 6, prasy, opryski-
wacze, ciągniki komunalne, 
pojazdy użytkowe typu Ga-
tor, kosiarki samojezdne, ła-
dowarki Kramer oraz maszyny 
uprawowo-siewne.

Dni Otwarte były jednak 
przede wszystkim okazją 
do przedstawienia klientom 
nowej siedziby. W sumie po-
wierzchnia obiektu zwiększyła 
się prawie 10-krotnie. Klima-
tyzowany budynek posiada 
obecnie strefę handlową z wy-
dzieloną salą konferencyjną 
oraz miejscem z wygodnymi 
kanapami dla oczekujących 
klientów. Na parterze budynku 
znajduje się hala magazynowa 

z możliwością wysokiego skła-
dowania części, sala sprzedaży 
części i akcesoriów oraz naj-
bardziej oczekiwana hala ser-
wisowa. Dział serwisu obecnie 
dysponuje sześcioma stanowi-
skami serwisowymi, a duże 
bramy przejazdowe pozwalają 
na wprowadzenie także tak 
dużych maszyn jak kombajny 
czy sieczkarnie. Dla płynnej 
obsługi został powiększony ze-
spół mechaników oraz przygo-
towane specjalnie wyposażone 
do zgłoszeń w terenie pojazdy 
serwisowe.

- Szczególnie zależało nam 
na pokazaniu nowej hali serwi-
sowej, która wnosi nasze usłu-
gi na jeszcze wyższy poziom, 
przestronnej sali sprzedaży 
części, a także strefy handlo-
wej na antresoli, gdzie w kom-
fortowych warunkach można 
zapoznać się z naszą ofertą, 
także dotyczącą obecnych pro-
gramów finansowania John 
Deere Financial. Zainteresowa-
ni klienci mogli już bezpośred-
nio podczas eventu rozmawiać 
z ekspertami finansowania 
zakupu maszyn – mówi Ka-
tarzyna Chęć, specjalista ds. 

marketingu Agro Wanicki.
W trakcie Dni Otwartych 

wszystkie maszyny można było 
obejrzeć z bliska, a specjaliści 
służyli informacją o specyfice 
konkretnych maszyn, ofercie 
czy też praktyczną poradą od-
nośnie użytkowania.

Ponadto goście chętnie bra-
li udział w organizowanych 
konkursach m.in. slalomie 
kosiarką samojezdną John 
Deere na czas czy konkuren-
cji przebijania balonów łado-
warką Kramer na czas. Warto 
wspomnieć o licznej grupie 
młodych fanów – dzieci wraz 
z rodzicami poznawały ma-
szyny, brały udział w jazdach, 
a uzupełnieniem atrakcji były 
zabawki odwzorowujące ory-
ginalne maszyny.

Otwarcie nowej siedziby to 
element strategii firmy, która 
przygotowuje się do kolejnego 
ważnego wydarzenia, jakim 
będą Dni Otwarte w głów-
nej siedzibie, która powstaje 
w Woli Piaseckiej koło Lublina.

Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa siedziba i nowa jakość obsługi.
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