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Polagra-Premiery rozpoczęła 
sezon targowy

Mniejsza niż zazwyczaj 
powierzchnia targów kazała 
postawić pytanie: czy to już 
problemy sektora, czy produ-
cenci wybierają inne drogi 
kontaktu z klientem? Mimo 
mniejszej powierzchni, zapre-
zentowanych zostało prawie 
400 marek i 150 produktów 
pokazywanych po raz pierwszy 
na polskim rynku. Były ma-
szyny rolnicze, nasiona, na-
wozy, aplikacje i urządzenia 
ułatwiające pracę rolników, 
a także odbywały się szkolenia 
i prezentacje.

- Tylko w Poznaniu, stolicy 
regionu, w którym rolnictwo 
jest tak mocne, mogą odbywać 
się jedne z większych w Euro-
pie targów – mówiła podczas 
inauguracji targów Katarzyna 
Kierzek-Koperska, zastępca 
prezydenta Poznania.

W pawilonach oglądać moż-
na było nowoczesne maszyny 
i urządzenia rolnicze, wyko-
rzystywane m.in. do uprawy 
gleby, nawożenia, siewu, sa-
dzenia, ochrony i pielęgna-
cji roślin czy zbioru plonów. 
Wystawiali się producenci 
nasion, nawozów, środków 
ochrony roślin, a także sprzętu 
zootechnicznego.

W trakcie targów odbyło się 
też wiele szkoleń i konferencji, 
np. Dzień Agronoma, Dzień 
Zootechnika, Ogólnopolska 
Konferencja Ochrony Roślin 
Sadowniczych czy Forum Pro-
ducentów Zbóż i Kukurydzy.

Dzień Agronoma skupiony 
był na aktualnych wyzwaniach 
i nowościach z zakresu uprawy 
i techniki rolnej, odporności 
na herbicydy oraz fungicy-
dowej ochrony roślin. Dzień 
Zootechnika to szkolenie 
przygotowane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa z nowych 

funkcjonalności portalu IRZ-
plus oraz szereg wykładów do-
tyczących m.in. nowoczesnych 
maszyn i technologii ułatwia-
jących precyzyjne nawożenie 
organiczne.

Inwestować, ale z głową
- Zachęcamy rolników, by 

inwestowali w swoje gospo-
darstwa i rozwijali je, ale by 
robili to rozważnie – mówił 
podczas otwarcia targów Po-
lagra-Premiery Ryszard Ka-
miński, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa. 
Wśród największych błędów 
popełnianych przez rolników 
są kupowanie maszyn by za-
imponować sąsiadowi, zbyt 
optymistyczne podejście do 

biznesplanu oraz decydowanie 
się na maszyny zbyt duże, takie 
które należałoby kupić w gru-
pie producentów lub spółdziel-
ni. Takie błędy najbardziej 
lubią się mścić w gorszych 
latach, takich jak obecnie – 
po dwóch sezonach suszy – gdy 
już nie jest rzadkością, że duże 
gospodarstwa mają problem ze 
spłatą kredytów za sprzęt lub 
zapłatą za dostarczone i wysia-
ne w ubiegłym roku nawozy.

- Osobiście znam rolni-
ków szczęśliwych, którzy nie 
martwią się spłatą, bo sprzęt 
kupili za odłożoną uprzednio 
gotówkę – podpowiada Paweł 
Korbanek, którego firma przez 
wiele lat była przedstawicielem 

m.in. Claasa, Fendta, Masseya 
Fergusona, a od kilku sezonów 
reprezentuje mniej „topowe” 
marki: Arbos i RostSelMash. 
To oznacza sprzęt nieco mniej-
szy, ale lepiej dopasowany do 
średniego, przeciętnego go-
spodarstwa. - A średnich jest 
przecież najwięcej – zauważa 
Korbanek.

Nagrody
Po raz pierwszy na targach 

wręczono nagrody Grand Prix 
Grupy MTP (za maszynę do 
zbierania kamieni Husarya 
SCS-100, firmy Usarya Polska) 
oraz Eco Prize Grupy MTP (za 
nawigację ułatwiającą opryski 
Matrix 430VF, firmy TeeJet 
Polad sp. z o.o.).

Produkty te wyróżniono 
spośród 37 nagrodzonych 
Złotym Medalem Grupy MTP. 
Wśród innych zdobywców 
Złotych Medali byli m.in. 
John Deere za czterogąsieni-
cowy ciągnik rolniczy 8RX 
410, Kuhn za innowacyjny 
zdalny system monitorowania 
pracy rozdrabniacza polowe-
go, Claas za kombajn zbożowy 
Lexion 6000 / 5000, Agro-
-Land za technologię uprawy 
pasowej Mzuri Pro-Till czy pra-
sa zwijająca Krone VariPack.

W kategorii „Maszyny, urzą-
dzenia, aplikacje i produkty 
dla rolnictwa” przyznanych 
zostało 20 nagród.

Alicja Szczypta

Polagra-Premiery 2020 to siedem pawilonów, wypełnionych po brzegi 
nowościami, które producenci i dystrybutorzy przygotowali na 
nadchodzący sezon.
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Nowości 
w portfolio Bayer

Bayer prezentuje nowości 
na sezon 2020 w zakresie in-
nowacyjnych środków ochrony 
roślin oraz odmian kukury-
dzy i warzyw. Wśród nowości 
- również rolnicza platforma 
cyfrowa Climate FieldView.

– W 2019 roku Werner Bau-
mann, Prezes Zarządu Bayer 
AG, zapowiedział, że zrówn-
oważony rozwój staje się cen-
tralnym elementem strategii 
korporacyjnej firmy Bayer. 
Także i w Polsce już podążamy 
w tym kierunku, na przykład 
wprowadzamy nowe rozwiąza-
nie cyfrowe Climate FieldView, 
promujemy odmiany nasion 
ograniczające zużycie azotu, 
inwestujemy w środki biolog-
iczne i chemiczne do ochrony 
roślin zmniejszające liczbę za-
biegów, a także prowadzimy 
kampanie informacyjne: dla 
rolników „Grunt to bezpiec-
zeństwo”, a dla mieszkańców 
miast „Jest Rolnik, Jest Żywn-
ość” – mówi Joerg Rehbein, 
Prezes Działu Crop Science 
na Europę Środkową, Bayer.

Nowości Bayer Crop Sci-
ence w sezonie 2020

Ascra Xpro – fungicyd do 
ochrony zbóż. To połączenie 
aż dwóch substancji z grupy 
SDHI (fluopyram 65 g/l, bik-
safen 65 g/l) oraz azolu (pro-
tiokonazol 130 g/l). Dzięki 
unikalnemu składowi i właści-
wościom, doskonale zwalcza 
trudne w zwalczaniu patogeny, 
takie jak septoriozy, brunatna 
plamistość liści, rynchospo-
rioza, plamistość siatkowa, 
a dodatkowo korzystnie sty-
mulujący rozwój roślin.

Luna Care – fungicyd do 
ochrony upraw sadown-
iczych, to nowy fungicyd 
z rodziny Luna, przeznaczony 
do ochrony upraw sadown-
iczych: jabłoni i gruszy. Zwal-
cza choroby grzybowe, takie 
jak: parch, mączniak prawdzi-
wy, Stemphylium, rak drzew 
owocowych. Jednocześnie 
ogranicza szkodliwość innych 
- m.in. bakteryjnych (zaraza 
ogniowa, rak bakteryjny drzew 
owocowych).

Sekator Plus – herbicyd 
do ochrony zbóż, przeznac-
zony do wiosennej walki 
z chwastami dwuliściennymi. 
Szeroki zakres zwalczanych 
chwastów (w tym chaber 
bławatek, przytulia czepna, 
jasnoty, przetaczniki) czynią 
go efektywnym środkiem do 

jednoczesnego zwalczania ch-
wastów dwuliściennych i jed-
noliściennych. W połączeniu 
z herbicydem Puma Uniwersal 
staje się skutecznym rozwiąza-
niem również na uodpornioną 
miotłę zbożową.

W ofercie nasion kukurydzy 
marki DEKALB pojawią się 
nowe odmiany.

DKC 3595. Jest to odmiana 
średniowczesna (FAO 240), 
przeznaczona do uprawy na 
ziarno.

DKC 2972 (FAO 230). To 
znakomita wczesna odmiana 
z mocnym efektem STAY-
GREEN do uprawy na ziar-
no i kiszonkę, polecana do 
uprawy na wszystkich gle-
bach na obszarze całej Polski. 
DKC 4098 (FAO 290). To śred-
niopóźna odmiana typu dent, 
o kolbach typu flex, polecana 
do uprawy na ziarno w Polsce 
południowej.

DKC3697 (FAO 240-
250) typu flint/dent. Charak-
teryzuje się wysokimi 
roślinami o długich, dobrze 
zaziarnionych kolbach. Jest 
polecana do uprawy na wszyst-
kich glebach na obszarze całej 
Polski. 

Oferta warzyw
Bayer Crop Science Monsan-

to Polska prezentuje pod marką 
Seminis odmiany, sprawd-
zone w ostatnich latach pod-
czas prób oraz w pilotażowej 
sprzedaży i uprawie: kalafior 
Gieflor, marchew Caribou oraz 
pomidor tunelowy Pink ID.

Rolnicza platforma cyfrowa
Climate FieldView jest 

rolniczą platformą cyfrową, 
umożliwiającą rejestrowan-
ie, gromadzenie i analizę 
bieżących oraz historycznych 
danych na temat stanu pól.

Aplikacja jest dostępna 
w dwóch wersjach: pod-
stawowej FieldView Prime 
(służącej głównie do mon-
itoringu upraw w trakcie 
wegetacji) i rozbudowanej 
FieldView Plus - współpracu-
jącej z urządzeniem, rejestru-
jącym w czasie rzeczywistym 
podstawowe dane związane 
z wykonywanymi zabiega-
mi agrotechnicznymi na 
danym polu.

Źródło: Aleksandra Stasiak, 
Omega Communication,

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Na rzecz innowacyjnego 
zrównoważonego rolnictwa.

Rekordowe Plony i bony

Dobiegła końca IV edycja 
konkursu Plony i bony orga-
nizowanego przez ANWIL, 
włocławską spółkę z Grupy 
ORLEN. Organizatorzy na-
grodzili łącznie 878 osób – 
a troje z nich odebrało nagrody 

główne w siedzibie chemicznej 
spółki.

Ze względu na ponadprze-
ciętne zainteresowanie rolni-
ków udziałem w konkursie, 
włocławski producent na-
wozów azotowych zwiększył 

kwotę przeznaczoną w tym 
roku na nagrody gwaran-
towane z zaplanowanych 
300000 zł do 490000 zł, 
dzięki czemu otrzymało je 
prawie 900 laureatów z całej 
Polski. Kartami zakupowymi 
o wartości 5000 zł, 10000 zł 
oraz 15000 zł organizatorzy 
obdarowali tych najbardziej 
kreatywnych uczestników kon-
kursu, którzy w oryginalny 
sposób dokończyli zdanie: 
„Z nawozami firmy ANWIL 
moje uprawy…”.

- […]Edycja okazała się re-
kordowa pod każdym wzglę-
dem. […] Nie tylko pula nagród 
była większa niż łączna ich 
wartość w trzech poprzed-
nich odsłonach konkursu, 

trzykrotnie zwiększyło się 
też grono zwycięzców. Tak 
duże zainteresowanie udzia-
łem w akcji było dla nas mi-
łym zaskoczeniem, dlatego 
wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy, a tych, 
którzy nie zdążyli przysłać 
nam swojego zgłoszenia za-
chęcamy do udziału w kolejnej, 
jubileuszowej edycji konkursu 
w 2020 roku – mówi Elżbieta 
Jabłońska, Kierownik Biura 
Marketingu ANWIL S.A.

Lista laureatów znajduje się 
na stronie internetowej 
www.plonyibony.pl.

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Odsłona akcji spotkała się z rekordowym zainteresowaniem rolników.

Kto jest właścicielem nauki?

„Gdyby ludzie rozmawiali 
tylko o tym, co rozumieją, za-
padłaby nad światem wielka 
cisza” – miał powiedzieć Albert 
Einstein. Tym cytatem rozpo-
częła się debata ekspercka pt. 
„Kto jest właścicielem nauki?“, 
zorganizowana w siedzibie fir-
my Bayer.

Eksperci, reprezentujący sze-
roko pojęte nauki o życiu, do-
szli do wielu wniosków. Każdy 
z nas, niezależnie od poziomu 
wykształcenia i kompetencji 
społecznych, ma prawo korzy-
stać z osiągnięć nauki. Każdy 
ma również prawo zadawać 
pytania i starać się zrozumieć 
naukę, a szans na poznanie jej 
fascynujących stron jest dziś 
wiele. Zarówno świat nauki, 
jak i odpowiedzialny biznes 
powinien ułatwiać tę edukację.

- „Kto jest właścicielem na-
uki?“ to pytanie postawione 
przewrotnie, zważywszy na 
wielość znaczeń pojęcia nauki. 
Nauka jest jednym z rodza-
jów wiedzy ludzkiej, a więc 
to ludzie, społeczeństwo jest 
jej właścicielem – mówił prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Brzóz-
ka z Katedry Biotechnologii 
Medycznej Politechniki War-
szawskiej - W innych kulturach 
europejskich pojęcie „science” 
oznacza wiedzę poddaną usta-
lonym wymaganiom treścio-
wym i metodologicznym, ale 
niekoniecznie przeznaczoną do 
nauczania. Natomiast w pol-
skiej kulturze pojęcie „nauki” 
obejmuje zarówno wiedzę, jak 

i kształcenie, co może prowa-
dzić do wątpliwości co do tego 
kto jest właścicielem nauki.

- Jestem empirycznym na-
ukowcem i bardzo odpowiada 
mi podejście, definiujące na-
ukę jako niezależny od postaw 
badacza sposób powiększania 
zasobu wiedzy o otaczającej 
rzeczywistości – dodaje prof. 
Brzózka - Nauka może, ale nie 
musi, mieć praktyczne zastoso-
wanie, niemniej w medycynie 
ta praktyczna strona jest po-
żądana - jako służąca dobru 
pacjentów i poprawie stanu 
zdrowia społeczeństw.

Do wykorzystania innowacji 
w codziennym życiu nawiązał 
Markus Baltzer, Prezes Bayer 
Sp. z o. o.:

- Misja Bayer to „Science 
for a better life”, realizujemy 
ją przez udostępnianie osią-
gnięć naukowych i innowa-
cji na rzecz lepszego życia. 

Prowadzimy i wspieramy ba-
dania naukowe w obszarze 
zdrowia i zrównoważonego 
rolnictwa, a inwestycje Bayer 
w badania i rozwój wynoszą 
dziś 5,2 mld euro. Wspólnie 
z naszymi interesariuszami 
– klientami, pracownikami, 
partnerami ze świata nauki 
– odpowiadamy na wyzwania 
cywilizacyjne, takie jak rosną-
ca populacja, zwiększająca się 
długość życia czy wyzwania 
klimatyczne i środowiskowe.

- Nasza wizja jest jasna: 
zdrowie i żywność dla wszyst-
kich – dodaje Markus Baltzer.

Uczestnicy debaty zgodnie 
potwierdzili ogromne znacze-
nie edukacji i ukazywania fa-
scynującej strony nauki już od 
najmłodszych lat. Pomaga to 
zrozumieć znaczenie innowa-
cji i rozwoju, nauczyć się od-
wagi w myśleniu, a być może 
w przyszłości – związać z nią 

zawodowe losy. Jako przykład 
przytoczono Centrum Nauki 
Baylab, którego pomysłodawcą 
był Bayer, a patronem – Poli-
technika Warszawska. Dzięki 
formule atrakcyjnych, wypeł-
nionych doświadczeniami, 
praktycznych zajęć Baylab stał 
się miejscem budzenia w dzie-
ciach pasji do nauk o życiu.

B a y l a b ,  s t w o r z o n y 
w 2012 roku, wchodzi w 8. rok 
istnienia. W programie są zaję-
cia z 13 obszarów nauk o życiu - 
dotychczas wzięło w nich udział 
300000 małych i dorosłych 
uczestników: zarówno w sie-
dzibie Centrum, jak również na 
jego mobilnych stanowiskach 
podczas festiwali i pikników 
edukacyjnych w Polsce i pięciu 
innych państwach.

Źródło: Omega Communication, 
Aleksandra Stasiak

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Każdy ma prawo do lepszego życia dzięki nauce.
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FIRMOWE HITY ROKU 2020 PRZYZNANE

W grudniowym wydaniu Raportu Rolnego (Nr 12/2019), 
już po raz dwunasty prezentowane były produkty ubiega-

jące się o miano FIRMOWEGO HITU ROKU 2020.
Podczas XXVI Międzynarodowych Targów Techniki Rol-
niczej AGROTECH 2020 w Kielcach, zostaną wręczone 

wyróżnienia FIRMOWY HIT ROKU 2020 Raportu Rolnego.

Miano FIRMOWY HIT ROKU 2020 uzyskały następujące produkty:

– Siatka rolnicza – BezaNet
BEZALIN S.A.
– Sznurek do maszyn rolniczych
BEZALIN S.A.
– Wykrywacz rui dla krów i klaczy – DRAMIŃSKI EDC2
DRAMIŃSKI S.A.
– Maszyna do czyszczenia nasion – Separator M 502
POM Augustów Sp. z o.o.
– Nawóz organiczno-mineralny – „Feniks”
Bio-Med Sp. z o.o.
– Odmiany ziemniaków z przeszłości
CN Nidzica
– Odmiana ziemniaka – IGNACY
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
– Odmiana soi – Aurelina
SAATBAU
– Odmiana pszenicy ozimej – Tonnage
SAATBAU
– Odmiana pszenicy ozimej – OPOKA
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
– Odmiana kukurydzy – CELONG (FAO 250)
OSEVA Polska Sp. z o.o.
– Nawóz wapniowy – Czarna Kreda
GREENCAL SP. Z O.O.

30 lat z polskimi rolnikami

Ampol-Merol to rodzinna 
firma, z całkowicie polskim 
kapitałem, ceniony i spraw-
dzony dystrybutor środków 
do produkcji rolnej. Powstała 
ponad 30 lat temu z inicja-
tywy małżeństwa - Stefanii 
i Jana Smoleńskich, których 
pasja i zaangażowanie zaowo-
cowało ogólnopolskim sukce-
sem. Dziś firmę sukcesywnie 
współtworzą także ich dzieci 
wraz ze swoimi bliskimi oraz 
pracownicy - blisko 600 osób 
zatrudnionych w całej grupie. 
To właśnie dzięki połączeniu 
sił, wzajemnemu wsparciu 
i otwartości, Ampol-Merol 

jest w stanie zaproponować rol-
nikom najlepsze rozwiązania, 
z kolei swoim pracownikom - 
dogodne warunki zatrudnienia.

Ampol-Merol wśród rolni-
ków jest postrzegany jako pro-
fesjonalny i bezkonkurencyjny 
dostawca oraz, zapewniają-
cy najwyższy poziom obsługi 
klienta, fachowy doradca. Już 
od 30 lat wychodzi do rolni-
ków z najlepszą jakościowo 
ofertą oraz profesjonalnym do-
radztwem agrotechnicznym. 
Jako Pewny Partner Twojego 
Gospodarstwa oferuje naj-
lepsze rozwiązania - spraw-
dzone produkty, najlepszą 

obsługę, a także wsparcie 
w rozwiązywaniu codzien-
nych dylematów.

Nieustającą misją firmy jest 
kompleksowe zaopatrzenie pol-
skiego rolnictwa. Dlatego na 
bieżąco stara się reagować na 
potrzeby branży - poszerzając 
gamę produktów o nawozy do-
listne, produkty do pakowania 
plonów i serie nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych.

Więcej na: https://ampol-
-merol.pl/aktualnosci/232/
ampol-merol-obchodzi-jubi-
leusz-dzialalnosci

Źródło: Ampol-Merol
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

W grudniu 2019 Ampol-Merol świętował 30-lecie 
działalności na rzecz polskiego rolnictwa.
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Wykorzystaj 
wyjątkową szansę

Fundator stypendium zapra-
sza do wzięcia udziału w rekru-
tacji do programu „PROCAM 
Edukacja”, którego celem jest 
wyłonienie osoby, która uzyska 
stypendium naukowe w Gdań-
skim Liceum Autonomicznym.

Stypendium obejmuje cze-
sne oraz możliwość zakwate-
rowania na czteroletni okres 
nauki w szkole średniej, która 
rokrocznie uzyskuje tytuł złotej 
szkoły w rankingu najlepszych 
polskich liceów, publikowanym 
przez fundację Perspektywy.

Więcej informacji oraz for-
mularz rejestracyjny przyszli 
absolwenci klas ósmych z miej-
scowości nieprzekraczających 
30000 mieszkańców zainte-
resowani możliwością nauki 
w Liceum w Gdańsku znajdą 
na stronie internetowej www.
procam.pl/edukacja 

Program Stypendialny jest 
wynikiem aktywności sporto-
wo-charytatywnej pracowni-
ków PROCAM, którzy podczas 
spotkania w 2019 roku z oka-
zji 15-lecia firmy uczestniczyli 
w rywalizacjach sportowych, 
których celem było zebranie 
jak największej liczby punk-
tów finalnie zamienionych na 
złotówki z przeznaczeniem na 
stypendium na wsparcie dzie-
ci z terenów wiejskich. Firma 
PROCAM przeznaczyła na 
ten cel niebagatelną kwotę 
64750 złotych.

Pomysł na tego typu akcję 
wziął się z faktu, iż PROCAM 
od 15 lat wdraża najlepsze roz-
wiązania dla polskiego rolnic-
twa dzięki wykwalifikowanej 
kadrze pracowników, którzy 
każdego dnia dobierają opty-
malne rozwiązania do warun-
ków panujących na polach 
Naszych Klientów.

Dodatkowo świadomość, że 
to ludzie, nie procesy, są klu-
czem do sukcesu, skłania nas do 
angażowania się w działania ma-
jące na celu aktywizację dzieci 
i młodzieży z terenów wiejskich 
– poinformował Michał Ciszak 
– Prezes Zarządu PROCAM. 
Postanowiliśmy ufundować 
stypendium naukowe w Gdań-
skim Liceum Autonomicznym 
– stypendium obejmuje czesne 
oraz możliwość zakwaterowa-
nia na czteroletni okres nauki 

w jednej z najlepszych szkół 
średnich w Polsce. Wierzymy, 
że każde dziecko ma prawo do 
równego startu i liczymy, że 
tym programem przyczynimy 
się do wyrównania szans eduka-
cyjnych – dodał przedstawiciel 
PROCAM.

O udział w Programie może 
ubiegać się osoba, która ma stały 
adres zameldowania w miejsco-
wości, której liczba ludności nie 
przekracza 30000 mieszkańców 
(według danych publikowa-
nych na stronach administra-
cji państwowej) oraz ukończy 
w 2020 roku 8 klasę szkoły 
podstawowej (w miejscowo-
ści, której liczba ludności nie 
przekracza 30000 osób) poprzez 
zdanie egzaminu z wynikiem 
pozytywnym, a także spełnia 
pozostałe warunki wskaza-
ne w regulaminie programu 
stypendialnego.

Warto dodać, że osoba ubie-
gająca się o udział w Progra-
mie musi uzyskać bardzo dobre 
wyniki w nauce, to jest średnią 
ocen z przedmiotów obowiązko-
wych, obliczaną na podstawie 
świadectwa ukończenia klasy 
VII na poziomie nie niższym 
niż 4,75.

W ocenie kandydatów ko-
misja rekrutacyjna będzie 
brała pod uwagę ich osiągnie-
cia w wybranych konkursach 
przedmiotowych, artystycznych 
lub sportowych oraz wykazy-
waną aktywność społeczną, 
w szczególności związaną 
z wolontariatem.

Z uwagi na charakter Progra-
mu i w konsekwencji z uwagi 
na wiek Kandydatów, do każ-
dego wymienionego w regu-
laminie obowiązku złożenia 

oświadczenia woli, w tym złoże-
nia podpisu przez Kandydata lub 
Uczestnika, stosuje się wymogi 
powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególno-
ści obowiązek uzyskania zgody 
osób sprawujących władzę ro-
dzicielską lub opiekę nad Kan-
dydatem / Uczestnikiem.

4 KROKI W STRONĘ LEP-
SZEJ PRZYSZŁOŚCI

Jeżeli mieszkasz w małej miej-
scowości (do 30 tys. mieszkań-
ców) i nauka to Twoja pasja:

1. Wypełnij formularz reje-
stracyjny do 27.03.2020 – dostęp 
przez www.procam.pl/edukacja;

2. Czekaj na termin rozmowy;
3. Na spotkaniu opowiedz 

nam dlaczego to właśnie do Cie-
bie powinno trafić stypendium;

4. Ucz się w najlepszym li-
ceum w Trójmieście od września 
2020 do czerwca 2024.

Gdańskie Liceum Auto-
nomiczne zostało założone 
w 1989 r. przez Gdańską Fun-
dację Oświatową.

Rokrocznie uzyskuje tytuł 
złotej szkoły w rankingu naj-
lepszych polskich liceów pu-
blikowanym przez fundację 
Perspektywy.

W 2019 roku uplasowało się 
na pierwszym miejscu w Gdań-
sku. Absolwenci GLA osiągają 
znakomite wyniki z egzaminów 
maturalnych i podejmują studia 
na wymarzonych kierunkach. 
Szkoła współpracuje z trójmiej-
skimi uczelniami wyższymi oraz 
przygotowuje uczniów do bry-
tyjskich i amerykańskich egza-
minów językowych. Uczniowie 
oraz rodzice niezwykle cenią so-
bie atmosferę i klimat tej szkoły.

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Stypendium w Gdańskim Liceum 
Autonomicznym od PROCAM.

R E K L A M A
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ZBOŻA JARE 2020

Najwyżej
plonujące
w Polsce 

Owies

Pszenica jara

Jęczmień jary

Pszenżyto jare

Czołowe odmiany
paszowe w Polsce

Sprawdzone
w suchych latach

Popularne
i niezawodne

R E K L A M A

FENUXAR nowy herbicyd

FENUXAR® 69 EW, nowość 
w ofercie - CIECH Sarzyna, to 
bardzo skuteczny środek do zwal-
czania uciążliwych chwastów 
jednoliściennych w uprawie zbóż. 
Można stosować go łącznie z pro-
duktem z rodziny CHWASTOX®, 
najpopularniejszymi herbicyda-
mi stosowanymi w uprawie zbóż 
w Polsce, by w jednym zabiegu 
efektywnie zwalczyć zarówno 
chwasty dwuliścienne, jak i jed-
noliścienne. FENUXAR® 69 EW 
charakteryzuje ponadto szerokie 
okno aplikacji w zbożach ozimych 
i jarych.

To selektywny środek chwas-
tobójczy o działaniu układowym, 
stosowany nalistnie, w formie płynu 

do sporządzania emulsji wodnej. 
Zawiera substancję aktywną Fe-
noksaprop-P-etylu (69 g/l. Środek 
pobierany jest przez liście, a nas-
tępnie przemieszczany do miejsc 
oddziaływania, czyli do stożków 
wzrostu pędów i korzeni. Efekty 
widoczne są po upływie 2-4 tygodni 
od jego zastosowania, w zależności 
od warunków atmosferycznych.

FENUXAR® 69 EW docenią 
między innymi rolnicy mający 
duże problemy z chwastami jed-
noliściennymi w okresie późno 
wiosennym - wtórne zachwaszc-
zenie, późne wschody. W zbożach 
ozimych (pszenica ozima, pszenżyto 
ozime) stosuje się go na wiosnę, po 
ruszeniu wegetacji zbóż ozimych, 

od fazy gdy widoczne są dwa roz-
krzewiania do końca fazy trzeciego 
kolanka (BBCH 22-33), w dawce 
1,0-1,2 l/ha. W zbożach jarych 
(jęczmień jary, pszenica jara) należy 
stosować go od początku fazy krze-
wienia do końca fazy pierwszego 
kolanka (BBCH 20-31), w dawce 
0,8-1,0 l/ha – mówi Jacek Skwira, 
Dyrektor Marketingu Strategicznego 
i Zarządzania Portfelem Produktów 
w biznesie Agro Grupy CIECH.

FENUXAR® 69 EW zwalcza takie 
chwasty jak miotła zbożowa, owiec 
głuchy i chwastnica jednostronna. 
Jest także. n doskonałym uzupełnie-
niem oferty herbicydowej CIECH 
Sarzyna, zwłaszcza rodziny CH-
WASTOX. Dla pełnej ochrony 
zbóż ozimych można połączyć go 
z Ambasador 75 WG.

Więcej wartościowych porad na 
temat ochrony roślin uprawnych 
można znaleźć na stronie www.
ciechagro.pl (m.in. w zakładkach 
„Porady eksperta” oraz „Atlas ch-
wastów”) lub na kanale „CIECH 
Sarzyna” na portalu YouTube.

Źródło: Ciech Sarzyna
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta malinowska-Kłos

Skuteczne rozwiązanie na uciążliwe chwasty 
jednoliścienne!

Złote odmiany

Podczas tegorocznych targów 
Polagra-Premiery, które odbyły 
się w Poznaniu w dniach 17-
19.01.2020 Hodowla Roślin 
Strzelce została wyróżniona kil-
koma prestiżowymi nagrodami.

Trzy odmiany otrzymały 
Złote Medale Polagra-Premie-
ry 2020.

Pierwszą z nich jest pszenica 
ozima EUFORIA – odmiana, 

która przebojem weszła na pol-
ski rynek nasienny w 2019 roku. 
Odmiana ta zwraca uwagę 
swoim bardzo wysokim plo-
nowaniem, wysoką zimotrwa-
łością oraz bardzo dobrymi  
i stabilnymi parametrami jako-
ściowymi. Zalety tej odmiany 
znalazły uznanie wśród rolni-
ków czego dowodem był fakt, 
że odmiana ta była najlepiej 

sprzedającą się odmianą wśród 
wszystkich odmian pszenicy 
ozimej w Polsce w 2019 roku. 
Także komisja konkursu o Zło-
ty Medal Polagra-Premiery 
uznała odmianę z bardzo 
wartościowy produkt i przy-
znała jej najwyższą ocenę me-
rytoryczną spośród wszystkich 
odmian biorących w konkursie. 
Materiał siewny odmiany EU-
FORIA będzie dostępny w ca-
łym kraju w dobrych firmach 
nasiennych.

Drugą odmianą wyróżnioną 
Złotym Medalem Polagra-Pre-
miery 2020 jest pszenica ozi-
ma VENECJA. Jest to odmiana 
zarejestrowana w 2019 roku 
w Polsce. Jej potencjał plo-
nowania w doświadczeniach 
COBORU pokazuje, że do-
skonale radzi sobie również 
w warunkach ekstremalnej 
suszy, która była obserwowana 
w ostatnich dwóch sezonach 
wegetacyjnych. W 2019 roku 

VENECJA była liderką plono-
wania wśród wszystkich od-
mian w klasie A na poziomie 
intensywnym agrotechniki. Po-
tencjał VENECJI jest na tyle 
wysoki, że COBORU wyzna-
czyło tę odmianę jako nowy 
wzorzec plenności w swoich do-
świadczeniach. Materiał siewny 
odmiany VENECJA dostępny 
będzie w sieci sprzedaży firmy 
AGROSIMEX.

Trzecią z odmian wyróżnio-
nych Złotym Medalem Pola-
gra-Premiery 2020 jest rzepak 
ozimy GEMINI. Jest to odmia-
na populacyjna o potencjale 
plonowania przewyższającym 
ponad połowę wszystkich od-
mian mieszańcowych zareje-
strowanych w Polsce. Rzadko 
trafia się tak wyjątkowa odmia-
na na rynku co zostało zauwa-
żone przez komisję konkursu 
o Złoty Medal Polagra-Pre-
miery. GEMINI jako odmiana 
wyhodowana w Polsce spełnia 

wszelkie kryteria wymagane do 
uzyskiwania wysokich plonów 
w naszym kraju. Dobry poziom 
zimotrwałości, tolerancja na su-
szę oraz stabilne plonowanie na 
glebach o zróżnicowanej jakości 
(mozaiki). Materiał siewny od-
miany GEMINI będzie szeroko 
dostępny wśród dystrybutorów 
rzepaku na terenie całej Polski.

W ostatnich latach oferta 
odmianowa Hodowli Roślin 
Strzelce została uzupełniona 
o dużą ilość nowoczesnych 

odmian o bardzo wysokim 
potencjale plonowania, które 
dzięki umiejscowieniu hodowli 
na terenie Polski charakteryzują 
się dostosowaniem do zmienia-
jącego się klimatu w naszym 
kraju i coraz trudniejszych wa-
runków uprawy. Dzięki temu 
polskie odmiany są wśród lide-
rów plonowania we wszystkich 
gatunkach.

Źródło: HR Strzelce
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Trzy Złote Medale Polagra-Premiery 2020 dla odmian Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR
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Jakie odmiany owsa wybrać do siewu
Z początkiem roku 2020 do 

Krajowego rejestru (KR) wpi-
sano pięć nowych odmian 
owsa zwyczajnego oraz jed-
ną odmianę owsa nagiego. 
Podsumowując, zarejestrow-
anych jest 40 odmian owsa 
jarego: 34 owsa zwyczajnego 
i 6 owsa nagiego. Wszyst-
kie odmiany (z wyjątkiem 

odmiany górskiej – Celer) przy-
datne są głównie do uprawy 
w nizinnych rejonach kraju. 
Dominują kreacje żółtoziar-
niste, preferowane w produk-
cji, wyjątek stanowi jedynie 
odmiana Gniady o brązowym 
zabarwieniu łuski.

Wybór odmiany jest 
kluczowym czynnikiem 

warunkującym powodzenie 
uprawy. Krajowy rejestr oferuje 
bogatą gamę odmian. Kreacje 
charakteryzują się różnorod-
nymi cechami rolniczo-użyt-
kowymi. Zostały przebadane 
na terenie całego kraju, dzięki 
czemu producent może wybrać 
odmiany, które najstabilniej 
plonują w danym rejonie mimo 

nieprzewidywalnej aury.
Głównym kierunkiem użyt-

kowania owsa jest przetwar-
zanie na paszę dla zwierząt. 
W ostatnich latach coraz 
częściej produkty owsiane 
stanowią cenny składnik 
ludzkiej diety. Bardzo dobry 
skład białka oraz duża ilość 
wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych czyni produkty 
owsiane pożądanym kompo-
nentem w diecie.

Owies jest zbożem fi-
tosanitarnym. Pozostawia 
dobre stanowisko dla roślin 
następczych w typowym 
zbożowym płodozmianie. 
Dzięki wytwarzaniu przez 
korzenie swoistego alkaloidu 

hamuje rozwój patogenów. 
Ogranicza rozwój chorób 
podsuszkowych. Należy do 
gatunków mało wymagają-
cych względem stanowiska. 
Owies cechuje się tolerancją na 
niskie pH gleby. Przy wyborze 
stanowiska należy jednak 
pamiętać, że owies charaktery-
zuje się dużymi wymaganiami 

Powierzchnia uprawy owsa w ostatnim trzyleciu to średnio ponad 488 tysięcy hektarów.

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian owsa zwyczajnego i nagiego (wg COBORU) w ostatnim trzyleciu
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OWIES ZWYCZAJNY

Rambo 2020 66,4 25,6 39,5 3 6 93 4 5 6 5 5 6

Figaro 2019 64,5 27,4 37,6 3 2 97 4 5 5 5 5 4

Panteon 2020 64,2 25,1 39,8 3 2 95 5 5 4 5 5 6

Huzar 2020 64,1 28,3 37,4 3 2 96 5 5 5 5 5 6

Alfa 2020 64,0 25,1 38,9 5 3 68 8 5 6 4 5 5

Pablo 2019 64,0 24,8 42,1 3 5 93 6 5 6 5 5 5

Poker 2020 63,7 26,6 38,2 4 2 90 5 5 5 5 4 5

Perun 2019 63,2 24,9 37,6 5 2 91 4 5 5 5 5 5

Refleks 2019 63,2 25,1 38,2 3 6 94 3 5 4 5 5 5

Kozak 2017 63,1 24,9 38,7 3 4 98 5 5 5 5 5 5

Monsun 2017 62,8 25,5 40,5 3 3 92 5 5 5 5 6 5

Lion 2018 62,8 22,8 37,9 3 3 90 5 5 4 5 5 5

Agent 2018 62,7 23,8 41,6 3 5 95 6 5 4 5 5 5

Bingo 2009 62,7 24 41,8 4 5 95 6 5 5 5 5 4

Harnaś 2014 62,5 28,2 36,9 2 2 92 6 6 5 6 4 4

Komfort 2013 62,4 27,2 37,3 3 6 91 4 5 5 5 5 4

Romulus 2016 62,1 25,8 39,3 4 3 95 3 5 5 5 5 5

Armani 2017 62,0 24,5 40,6 3 2 87 5 5 5 5 5 5

Elegant 2016 61,5 25,5 38,4 3 5 96 6 5 5 5 5 5

Breton 2007 60,9 26,2 38,2 7 4 94 5 5 5 4 5 4

Nawigator 2015 60,4 24,3 41 5 5 95 5 6 5 5 5 5

OWIES NAGI

MHR HAREM 2020 45,7 2,8 30,3 9 9 90 6 5 6 6 5 5

Siwek 2010 45,1 3 26 9 9 90 6 5 5 5 6 5

Amant 2014 44,0 3,6 27,9 9 9 88 3 5 5 6 5 5

Nagus 2011 43,8 2,9 26,4 9 9 97 4 5 6 5 5 5

skala 9o – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

c.d. art. na str. 8
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wodnymi. Zaleca się zatem zre-
zygnować z uprawy owsa na 
glebach bardzo lekkich, wys-
oce przepuszczalnych.

Rok 2019 okazał się nie-
korzystny dla rolników ze 
względu na warunki atmos-
feryczne. Wiosna była chłodna 
z lokalnymi przymrozka-
mi. W wielu rejonach kraju 
wystąpiły długotrwałe nied-
obory wody. Od początkowych 
faz rozwojowych pobieranie 
składników pokarmowych 
było utrudnione. Rośliny 
nie miały zatem sprzyjają-
cych warunków do realizacji 
potencjału plonotwórczego. 
Rośliny wchodziły w po-
szczególne fazy rozwojowe 
w zbliżonym terminie jak 
w roku 2018.

Porównując ostanie trzy 
sezony wegetacyjne rośliny, 
lata 2019 oraz 2018 dojrzewały 
średnio 10 dni wcześniej niż 
w roku 2017.

Pomimo niesprzyjającej, 
nieprzewidywalnej aury 
plony były porównywalne 
do wyników uzyskanych 

w poprzednim sezonie weg-
etacyjnym. W ostatnim roku 
najlepiej plonowały odmia-
ny zarejestrowane w ostatnim 
sezonie.

Lata 2018 i 2019 cechowały 
się niewielką presją chorób 
wywoływanych przez grzyby. 
Najczęściej obserwowaną cho-
robą, podobnie jak w latach 
wcześniejszych, była helminto-
sporioza. W niewielkim nasi-
leniu obserwowano objawy 
rdzy owsa oraz septoriozy liś-
ci. Odporność na najczęściej 
występujące patogeny to tuż 
po plonowaniu najważniejsze 
cechy kreacji, które warto prz-
eanalizować przed wyborem 
odmiany. Według średnich 
wyników z trzech lat na-
jbardziej odporne okazały się 
odmiany owsa zwyczajnego 
wprowadzone do KR w ostat-
nich sezonach.

Przed wyborem odmiany 
należy zwrócić także uwagę 
na inne cechy, które mogą 
wpływać na redukcję plonu 
w niesprzyjających warunk-
ach. Jedną z cech, którą warto 
porównać w zarejestrowanych 

odmianach jest podatność na 
wyleganie, które bezpośrednio 
wpływa na ograniczenie trans-
portu wody, składników po-
karmowych oraz asymilatów. 
Spośród wszystkich badanych 
odmian dość dobrą odpor-
nością wykazały się odmiany 
Agent, Bingo, Elegant, Harnaś, 
Pablo, Siwek oraz MHR Ha-
rem. Wyjątkową odpornością 
na wyleganie charakteryzuje się 
nowo zarejestrowana najniższa 
ze wszystkich wpisanych do 
KR odmiana Alfa. Jakość ziar-
na określana jest przez udział 
łuski oraz zawartość białka 
i tłuszczu. Najmniejszym jej 
udziałem wykazują się odmia-
ny owsa zwyczajnego Agent, 
Bingo oraz Lion. Odmiany 
owsa nagiego wyróżniają się 
wyższą zwartością białka 
i tłuszczu. Porównując odmia-
ny owsa zwyczajnego najwięcej 
białka występuje u odmian: 
Breton, Alfa, Perun, Nawigator, 
a tłuszczu u odmian: Komfort, 
Rambo i Refleks.

W uprawie owsa jarego, jak 
również pozostałych roślin 
zbożowych, istotny jest wybór 

odmiany, zakup materiału 
kwalifikowanego, odpowied-
nio zaprawionego oraz dobór 
normy wysiewu w zależności 
od jakości gleby, przedplonu 
oraz terminu siewu W tabeli 
1 zamieszczono wyniki ważnie-
jszych cech rolniczo-użytkow-
ych odmian owsa znajdujących 
się w Krajowym rejestrze w os-
tatnim trzyleciu. Odmiany 
uszeregowano według male-
jącego plonu ziarna. W zest-
awieniu pominięto odmiany, 
które nie były badane w doś-
wiadczeniach COBORU w tym 
okresie. Prezentowane wyniki 
plonowania są średnią z doś-
wiadczeń prowadzonych przez 
COBORU w stacjach, zakła-
dach oraz punktach doświ-
adczalnych na terenie całej 
Polski. Wyniki plonowania 
nie uwzględniają zmienności 
rejonowej. Wyniki prezentują 
potencjał plonowania. Infor-
macje dotyczące plonowania 
poszczególnych odmian w wy-
branych rejonach kraju można 
uzyskać w COBORU).

Mgr inż. Katarzyna Drążkiewicz
COBORU

Słupia Wielka

wysoki potencjał plonowania 
na słabych glebach

OLIMP
groch siewny jadalny

lider plonowania 
i zawartości białka

ELDORADO
jęczmień jary

Ponadto w ofercie jęczmień jary: 
Avatar, Nagradowicki

Ponadto w ofercie groch siewny:  
Cysterski, Starski, Turnia, Sokolik

Polecamy nasze odmiany owsa jarego, 
łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, 

facelii i gorczycy

     phr.tulce           www.phr.pl

c.d. art. ze str. 6

Odmiany jęczmienia jarego

Wyniki Porejestrowego 
doświadczalnictwa odmia-
nowego (PDO) dają rzetelną 
informację na temat odmian. 
Dlatego warto sięgnąć po nie, 
wybierając odmianę do sie-
wu. Zwłaszcza w obliczu su-
szy, która w minionych latach 
nawiedza nasz kraj.

Minione dwa sezony wegeta-
cyjne niekorzystnie wpływały 
na uprawę jęczmienia jarego co 
skutkowało obniżeniem plo-
nowania. W doświadczeniach 
PDO zbiory były na podobnym 
poziomie jak przed rokiem 
i o blisko 10 dt z ha niższe niż 
w roku 2017. Plony jęczmienia 
w roku 2019 wyniosły 59,9 dt 
z ha na przeciętnym poziomie 
agrotechniki i 67,3 dt z ha na 
wysokim (przy zwiększonym 
nawożeniu azotowym, zasto-
sowaniu dolistnych prepara-
tów wieloskładnikowych oraz 
ochrony przed wyleganiem 
i chorobami).

Według danych szacunko-
wych w ostatnich latach jęcz-
mień jary uprawiano w Polsce 
na powierzchni około 770 tys. 
ha (dane GUS). Co stanowi 
około 11% w powierzchni 
uprawy pięciu podstawowych 
zbóż i mieszanek zbożowych 

przekracza. Ma on największe 
znaczenie spośród wszystkich 
zbóż jarych. Uprawiany jest 
w głównej mierze na cele pa-
szowe, spożywcze i browarne.

Aktualnie w Krajowym 
rejestrze możemy znaleźć 
87 odmian jęczmienia jare-
go, w tym 27 typu browarnego 
i 60 typu pastewnego. Więk-
szość w Krajowym rejestrze 
stanowią odmiany zagranicz-
ne, a ich udział wynosi 55%. 
Po posiedzeniu Komisji ds. re-
jestracji zbóż jarych COBORU 
na początku stycznia 2020 r. 
wpisano do Krajowego rejestru 
9 nowych odmian jęczmienia 
jarego.

Wśród zarejestrowanych 
znalazły się 3 odmiany bro-
warne – Amidala, Mariola 
i RGT Ylesia oraz 6 odmian 
typu pastewnego – Adwokat, 
Brigitta, Feedway, Flair, Jovi-
ta i Pasjonat. Nowe kreacje 
jęczmienia jarego, wnoszą 
duży postęp pod względem 
plenności. Daje się to zauwa-
żyć zarówno wśród odmian 
pastewnych, gdzie od zawsze 
najważniejszym kryterium 
wyboru był plon, jak i wśród 
odmian browarnych, gdzie 
większy nacisk kładziony był 

na jakość. Obecnie udało się 
połączyć jakość z plennością 
i odmiany browarne nie od-
biegają plennością od pastew-
nych. Z powodzeniem można 
uprawiać je również na paszę.

Powierzchnia plantacji na-
siennych jęczmienia jarego 
w roku 2019 wyniosła 9,1 tys 
ha i zmniejszyła się w stosunku 
do roku poprzedniego o bli-
sko 1,6 tys. ha. W większości 
rozmnażane były odmia-
ny z Krajowego rejestru, na 
72% całkowitej powierzchni 
rozmnożeń jęczmienia jarego. 
Odmiany z Katalogu Wspól-
notowego Odmian Roślin Rol-
niczych (CCA) rozmnażane 
były na mniejszej powierzchni 
(28%). Na rynku nasiennym 
najbardziej popularne spośród 
odmian zarejestrowanych, są 
obecnie: Ella – 9,6%, RGT Pla-
net – 7,2%, Kucyk – 6,0%, Pau-
stian – 5,6% i Soldo – 5,5%.

Wyniki ważniejszych cech 
rolniczo-użytkowych odmian 
zamieszczono w tabeli 1.

W ostatnim trzyleciu naj-
lepiej plonujące odmiany to 
Feedway, Bente, Flair, RGT 
Ylesia czy Pilote. W czołówce 
znajdują się odmiany najnow-
sze, rejestrowane w ostatnich 

trzech latach, co wskazuje na 
duży postęp w tym gatunku, 
jeśli chodzi o plenność.

Obok plonu ziarna, istotne 
znaczenie w uprawie ma rów-
nież odporność na choroby. 
Jęczmień jary jest gatunkiem 
podatnym na takie choroby 
jak: mączniak prawdziwy, 
plamistość siatkowa, rdza 
jęczmienia, rynchosporioza 
i ciemnobrunatna plamistość. 
Z grupy odmian zarejestro-
wanych, wyróżnić możemy 
kilka, które cechują się ogólnie 
dobrą odpornością na choroby. 
Należą do nich: MHR Fajter, 
Avatar, Brygitta, Ismena i KWS 
Olof. Ze względu na panują-
ce warunki atmosferyczne 
w minionym sezonie presja 
chorób na jęczmieniu jarym 
nie była duża.

Jęczmień jary jest również 
dość podatny na wyleganie, 
co wynika z delikatnej budo-
wy źdźbła. Szczególnie jest to 
widoczne przy intensywnej 
technologii uprawy. W przed-
stawionym zestawieniu (tab. 
1) wyróżnić możemy kilka kre-
acji o większej odporności na 
wyleganie. Z grupy odmian 
browarnych: Amidala, KWS 

Wybierając odmianę do siewu warto prześledzić wyniki 
porejestrowych doświadczeń odmianowych.

c.d. art. na str. 10
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Dante, KWS Irina Mariola i SU 
Lolek oraz z grupy odmian pa-
stewnych Farmer, Pasjonat, 

Adwokat, Ella, Feedway, Fla-
ir, KWS Fantex, MHR Filar, 
Oberek, Paustian, Podarek, 
Rubaszek, Soldo.

Na podstawie wyników 
PDO w poszczególnych woje-
wództwach tworzone są „Listy 
zalecanych do uprawy odmian 

na obszarze województw”. Od-
mianami rekomendowanymi 
w największej liczbie woje-
wództw w 2019 roku były: 

KWS Vermont i Soldo (10) oraz 
Paustian (9). Więcej informacji 
na temat odmian rekomen-
dowanych znaleźć można na 

stronie www.coboru.pl.

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian jęczmienia jarego (wg COBORU)
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Typu browarnego

Accordine 2017 7,95 62,0 69,5 49,3 89 5 74 5 5 5 6 5 5

Amidala 2020 7,80 64,7 73,1 53,9 94 6 71 6 6 4 5 5 5

Britney 2015 5,90 65,4 73,9 50,5 88 4 68 5 5 5 5 6 5

Esma 2017 7,00 65,0 72,6 50,9 86 5 69 5 6 6 5 5 5

Fandaga 2019 7,00 62,9 70,7 50,1 87 5 69 4 5 5 5 6 5

KWS Dante 2014 6,10 63,9 72,0 47,3 84 5 67 6 5 5 5 5 6

KWS Fabienne 2015 7,40 62,8 71,4 46,9 91 5 69 5 5 5 4 6 5

KWS Irina 2014 6,80 63,9 71,6 49,6 88 5 66 6 5 6 6 5 5

Mariola 2020 5,75 64,5 73,0 48,0 84 6 67 6 5 5 5 6 5

Olympic 2013 6,55 60,5 68,5 46,4 88 5 69 5 5 5 4 5 4

Ovation 2017 6,55 61,8 70,5 49,6 88 5 70 3 6 5 4 5 5

RGT Atmosphere 2018 6,00 64,4 72,6 52,6 90 5 73 4 5 4 5 5 5

RGT Baltic 2016 8,10 60,6 69,8 49,8 89 6 70 4 5 4 5 6 5

RGT Planet 2016 7,80 64,5 72,8 50,5 91 5 72 4 5 5 5 6 5

RGT Ylesia 2020 7,15 65,6 73,5 47,7 84 5 67 5 5 4 5 7 4

SU Lolek 2014 6,85 61,3 68,0 49,4 87 5 69 6 5 5 5 5 5

Uta 2016 7,95 59,9 71,3 52,9 91 6 71 5 5 4 4 4 5

Typu pastewnego

Adwokat 2020 64,8 72,3 50,2 90 5 65 6 6 5 5 5 5

Airway 2017 63,6 70,7 47,5 88 5 71 5 5 5 5 5 5

Allianz 2016 62,6 69,5 47,5 90 5 72 4 5 5 5 5 5

Argento 2013 59,5 70,1 47,8 82 5 68 4 5 4 5 5 5

Avatar 2019 65,2 72,3 48,7 86 6 71 5 5 6 6 6 5

Basic 2011 63,6 70,7 51,3 90 5 69 5 5 6 5 5 5

Bente 2017 66,4 75,2 53,2 91 5 71 5 5 4 5 5 5

Brandon 2019 63,5 70,7 49,1 83 5 68 4 5 5 6 6 5

Brigitta 2020 64,9 73,1 47,6 88 5 70 5 6 6 5 6 5

Eldorado 2018 63,1 71,4 49,6 85 5 69 5 6 5 5 5 6

Ella 2012 61,7 68,9 51,2 90 4 72 6 5 5 4 5 5

Etolie 2018 64,8 73,0 47,9 89 5 69 5 5 4 6 5 5

Farmer 2018 62,7 69,4 51,0 90 6 70 7 6 5 5 5 5

Feedway 2020 67,6 75,7 48,1 81 5 66 6 6 6 5 5 5

Flair 2020 65,8 72,9 45,6 75 5 67 6 5 5 5 6 4

Forman 2019 64,5 71,8 49,5 87 5 67 5 5 4 5 5 4

Iron 2011 59,5 67,8 46,0 88 5 69 5 2 4 6 5 5

Ismena 2018 64,9 72,8 50,9 89 5 68 5 6 5 5 6 6

Jovita 2020 64,6 75,0 49,8 90 5 71 5 5 5 5 6 5

Kucyk 2012 59,9 67,4 47,8 89 6 74 4 5 4 5 5 5

KWS Atrika 2013 62,5 70,5 50,5 90 6 72 5 5 4 5 5 5

KWS Fantex 2019 65,0 72,2 47,2 88 5 66 6 6 5 5 6 5

KWS Harris 2016 64,2 71,8 49,0 86 5 71 5 5 5 5 5 5

KWS Olof 2010 64,2 71,3 47,5 83 5 69 5 5 6 6 5 6

KWS Vermont 2016 64,4 72,9 47,9 85 4 68 5 5 5 4 6 5

Lupus 2019 61,9 70,8 49,7 92 5 69 5 4 5 5 5 4

Mecenas 2019 64,2 72,5 50,5 89 6 72 5 4 5 5 5 4

MHR Fajter 2018 65,3 71,2 50,3 89 5 67 5 5 6 6 6 6

MHR Filar 2019 63,4 70,4 51,0 87 5 64 6 4 5 5 4 4

MHR Krajan 2019 62,5 70,8 47,9 87 5 66 5 4 4 6 5 4

Natasia 2011 60,0 67,6 51,3 90 4 70 4 5 5 5 5 5

Oberek 2013 61,0 68,8 51,6 86 6 68 6 4 5 5 3 5

Pasjonat 2020 62,9 72,9 49,1 94 6 71 7 5 6 5 6 5

Paustian 2016 62,9 70,8 48,9 91 4 69 6 5 5 5 5 4

Penguin 2013 62,2 70,6 48,3 86 5 74 4 5 5 5 5 5

Pilote 2018 65,6 72,6 50,4 90 4 69 5 5 5 6 5 5

Podarek 2014 60,8 68,6 49,7 86 6 73 6 3 6 5 5 5

Polonia Staropolska 2016 62,6 72,1 46,7 80 5 62 5 2 5 6 5 5

Radek 2015 63,8 70,5 49,1 88 5 73 5 5 5 6 5 6

Ramzes 2017 62,2 68,2 47,3 91 5 73 5 6 6 4 5 5

Raptus 2019 61,9 70,8 48,6 87 5 69 4 5 4 5 6 5

Rezus 2018 64,0 71,5 50,4 91 5 72 5 4 6 5 5 5

Ringo 2016 59,4 68,4 48,2 79 4 68 5 5 3 5 5 5

Rubaszek 2014 64,2 71,3 46,7 84 5 66 6 5 6 5 4 5

Runner 2018 64,7 72,6 51,6 87 4 67 4 5 5 5 5 5

Salome 2014 63,5 71,2 49,2 88 5 66 5 5 5 5 5 5

Soldo 2013 63,2 71,6 53,6 92 5 69 6 5 5 5 5 5

Suweren 2010 62,5 69,5 47,6 87 5 76 4 3 5 6 5 4

Teksas 2017 61,6 70,0 47,9 88 5 66 5 5 5 4 5 5

Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o - wyższy stopień oznacza ocenę korzystniejszą 
dojrzałość pełna – liczba dni od 1.01.

c.d. art. ze str. 8

Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU

Słupia Wielka
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Odmiany pszenicy jarej zalecane na 
ten sezon

Najbardziej widocznym 
skutkiem ubiegłorocznej suszy 
był spadek plonów. W kon-
sekwencji niedostatecznego 
uwilgotnienia gleby zebrane 
plony były niższe o 11,6 dt z ha 
niż w roku 2018 i aż o 20,1 dt 
z ha aniżeli w roku 2017.

Na początku 2020 roku Kra-
jowy rejestr pszenicy zwyczaj-
nej jarej wzbogacił się o sześć 
nowych, jakościowych odmian 
chlebowych (grupa A): Akcja, 
Anakonda, Aura, Fama, SU 
Ahab i WPB Troy. Odmia-
ny – Akcja, Anakonda, Aura 
i Fama pochodzą z krajowej 
hodowli, pozostałe dwie no-
wości legitymują się rodowo-
dem hodowli zagranicznych. 
Po tegorocznych rejestracjach 
liczba jakościowych odmian 
chlebowych A wzrosła do 
34, znacznie mniej jest zare-
jestrowanych odmian chle-
bowych B (5) i elitarnych 

odmian chlebowych (2). Po-
nadto w Krajowym rejestrze 
pszenicy zwyczajnej jarej znaj-
duje się jedna odmiana z grupy 
pszenic pastewnych lub innych 
C – Radocha. Łączna liczba 
wszystkich zarejestrowanych 
odmian wynosi 42. Zdecy-
dowana większość odmian 
pszenicy zwyczajnej jarej po-
chodzi z krajowych placówek 
hodowlanych (81% wszystkich 
zarejestrowanych odmian), 
natomiast liczba odmian za-
granicznych wynosi aktualnie 
osiem. Obok odmian pszeni-
cy zwyczajnej Krajowy rejestr 
pszenicy jarej tworzą także: 
jedna odmiana pszenicy twar-
dej (SMH87) i dwie odmiany 
pszenicy orkisz (Kuiavia i Wir-
tas), wszystkie trzy z polskiej 
hodowli.

W Krajowym rejestrze psze-
nicy zwyczajnej jarej, znajdują 
się obecnie dwie formy ościste 

– Ostka Smolicka (grupa A) 
oraz Zadra (grupa B). Zareje-
strowana odmiana pszenicy 
twardej SMH87 jest również 
oścista.

Dzięki przynależności do 
odmian o takiej morfologii, 
czyli ościstych, nie budzą 
one zainteresowania zarów-
no wśród dzików, jak i saren. 
W wyniku tego szczególnie 
nadają się do uprawy na po-
lach położonych w bliskim 
sąsiedztwie terenów leśnych, 
gdzie występuje duże praw-
dopodobieństwo zaistnienia 
szkód powodowanych przez 
zwierzynę.

Przed wyborem materiału 
siewnego warto dokonać ana-
lizy odmian w oparciu o wy-
niki badań PDO zawartych 
w tabeli 1. W dokumentacji 
wynikowej ograniczono się 
jedynie do tych odmian, któ-
re we wspomnianym okresie 

miały co najmniej dwa lata 
badań. Oznacza to, że pomi-
nięto w niej odmiany Bom-
bona, Torka (grupa E), Griwa, 
Izera, Kandela, Katoda, Koksa, 
Monsun, Nawra, Raweta, Stru-
na (grupa A), Zadra (grupa B) 
oraz jedyną odmianę z grupy 
C – Radocha, które nie były 
badane w ciągu ostatnich 
dwóch lub trzech lat. Odmiany 
w tabeli uszeregowano według 
wysokości plonu na przecięt-
nym poziomie agrotechniki 
(a1), od najwyżej do najniżej 
plonującej odmiany w danej 
grupie technologicznej.

Badania rejestrowe i pore-
jestrowe pszenicy prowadzi 
się przy uprawie na dwóch, 
znacznie zróżnicowanych po-
ziomach agrotechniki. Wysoki 
poziom agrotechniki (a2) różni 
się od przeciętnego zwiększo-
nym o 40 kg/ha nawożeniem 
azotowym, stosowaniem 

dolistnych preparatów wie-
loskładnikowych (łącznie 
z fungicydami), ochroną przed 
wyleganiem (1 zabieg) i choro-
bami (2 zabiegi). W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza 
się dodatkowe stosowanie re-
gulatora wzrostu i fungicydu 
lub ograniczenie liczby stoso-
wanych zabiegów. Pozwala to 
oceniać reakcję odmian przy 
dodatkowych nakładach na 
nawożenie i ochronę. Różnice 
w przyroście plonu poszczegól-
nych odmian bywają znaczne, 
co oznacza że takie same na-
kłady na ochronę mogą dać 
różne efekty ekonomiczne.

Istotnym kryterium wybo-
ru odmiany jest jej plenność, 
która w głównej mierze decy-
duje o opłacalności uprawy. 
Miniony sezon wegetacyjny 
nie sprzyjał producentom psze-
nicy jarej. Średni plon ziar-
na na przeciętnym poziomie 

agrotechniki (a1) dla odmian 
wzorcowych tego gatunku wy-
nosił 54,3 dt z ha, natomiast 
na wysokim poziomie agro-
techniki 61,8 dt z ha. W roku 
2018 było to odpowiednio 
65,9 dt z ha na a1 i 73,2 dt 
z ha na a2. W wieloleciu 2017-
2019 najlepiej plonowały nowo 
zarejestrowane jakościowe 
odmiany chlebowe (grupa 
A) – WPB Troy, Anakonda 
i SU Ahab oraz nieco starsza 
odmiana z grypy B – Alibi.

Odmiany pszenicy jarej wy-
kazują zróżnicowaną odpor-
ność na choroby. W 2018 roku 
zdecydowanie najczęściej ob-
serwowaną chorobą tego ga-
tunku były septoriozy liści 
(80% doświadczeń). Dość po-
wszechnie wystąpiły również 
rdza brunatna (69% doświad-
czeń) oraz mączniak praw-
dziwy (48% doświadczeń). 

Miniony sezon wegetacyjny był wyjątkowo trudny dla uprawy pszenicy jarej.

c.d. art. na str. 12
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Rzadziej odnotowano wy-
stępowanie septoriozy plew 
i fuzariozy kłosów.

Pszenica jara jako gatunek 
odporny na wyleganie nie wy-
maga stosowania regulatorów 

wzrostu, przy niskim poziomie 
nawożenia azotowego. Stosu-
jąc wyższe nawożenie azotem 
zabieg skracania źdźbła może 
być traktowany jako drugo-
planowy. Do odmian o dość 
dużej podatności na wyleganie 

należą Anakonda, Atrakcja, 
Merkawa, WPB Skye oraz Jar-
lanka. Natomiast dużą odpor-
nością na wyleganie cechuje 
się KWS Torridon.

Coraz większa liczba od-
mian pszenicy jarej dostępna 

na naszym rynku nasiennym 
powoduje, że wybór nie jest 
łatwy. W podjęciu decyzji po-
mocne mogą być „Listy odmian 
zalecanych do uprawy na obsza-
rze województw”. Zawierają one 
odmiany, które w danym rejonie 

kraju sprawdziły się najlepiej. 
W najbliższym czasie tworzone 
będą Listy na rok 2020. W roku 
2019 odmianami zalecanymi do 
uprawy w największej liczbie wo-
jewództw były: Goplana, Rusał-
ka i Harenda. Ponadto rolnicy 

chcący z powodzeniem uprawiać 
pszenicę jarą powinni posiadać 
wiedzę o odmianach. Informacje 
na temat nowych odmian można 
uzyskać ze strony internetowej 
COBORU oraz z wydawanej co 
roku Listy Opisowej Odmian.

Tabela. 1. Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe odmian pszenicy zwyczajnej jarej (wg COBORU)

Odmiany

 R
ok

 re
je

st
ra

cj
i

 P
lo

n 
zia

rn
a 

 a
1 

(d
t/ 

ha
)

 P
lo

n 
zia

rn
a 

a2
 (d

t/ 
ha

)

 M
as

a 
10

00
 z

ia
re

n 
(g

)

 L
ic

zb
a 

op
ad

an
ia

 

 Z
aw

ar
to

ść
 b

ia
łk

a

 W
sk

. s
ed

ym
en

. S
DS

 

 W
ys

ok
oś

ć 
ro

śl
in

 (c
m

)

Do
jrz

ał
oś

ć 
pe

łn
a 

(li
cz

ba
 d

ni
 o

d 
1.

01
)

 W
yl

eg
an

ie

 C
ho

ro
by

 p
od

st
. ź

dź
bł

a

 M
ąc

zn
ia

k 
pr

aw
dz

iw
y

 R
dz

a 
br

un
at

na

 R
dz

a 
zó

łta

 S
ep

to
rio

zy
 li

śc
i

 S
ep

to
rio

za
 p

le
w

 F
uz

ar
io

za
 k

ło
só

w

jakościowe chlebowe (grupa A)

WPB Troy 2020 67,6 75,4 43,3 9 7 9 83 209 6 5 5 6 6 5 5 3

Anakonda 2020 66,7 75,1 45,2 9 7 8 83 209 4 5 5 5 4 5 5 3

SU Ahab 2020 66,7 74,6 45,3 8 8 9 82 209 6 5 4 5 6 5 5 4

Gratka 2019 66,0 72,5 44,0 9 7 8 85 209 5 5 6 5 5 5 5 5

Goplana 2015 65,9 73,9 44,0 8 7 7 86 210 5 5 5 5 5 5 5 5

Fama 2020 65,7 73,3 45,8 9 8 8 81 209 5 4 6 6 5 5 5 5

Aura 2020 65,5 73,8 45,1 8 7 8 87 209 5 5 6 5 5 5 5 6

Mandaryna 2014 65,4 72,3 37,4 8 5 9 88 209 6 4 5 6 5 5 5 5

Merkawa 2019 65,3 72,9 43,0 8 7 8 83 209 4 4 6 5 5 5 5 4

Atrakcja 2018 65,2 73,3 38,4 8 6 8 89 210 4 6 5 5 6 5 6 5

Akcja 2020 64,9 72,5 44,8 9 8 7 86 209 6 4 5 5 5 5 5 4

Jarlanka 2017 64,8 72,6 44,4 8 7 8 83 209 4 5 5 5 5 5 5 5

MHR Jutrzenka 2018 64,8 71,9 44,7 8 8 8 86 209 6 6 5 5 6 5 5 5

Eskadra 2019 64,7 72,9 42,9 9 7 8 83 210 5 5 5 6 6 5 5 5

WPB Skye 2016 64,3 72,7 44,8 8 7 8 82 209 4 4 5 5 6 5 5 5

Fala 2018 64,3 71,5 44,8 8 7 8 84 209 5 5 5 5 6 5 5 5

Nimfa 2016 64,3 72,5 44,9 8 8 8 81 209 5 5 5 5 5 5 5 5

Rusałka 2016 64,1 73,8 43,3 8 7 8 86 209 5 5 5 4 4 5 5 5

Tybalt 2005 64,0 72,3 44,4 8 7 8 81 209 5 5 5 5 6 5 5 5

Varius 2016 63,8 71,7 40,2 8 7 8 81 209 6 5 5 4 6 5 5 5

Arabella 2011 63,1 69,5 40,1 7 7 9 87 208 6 5 5 5 5 4 5 5

KWS Sunny 2018 62,8 70,0 41,8 8 7 8 80 210 6 5 5 6 6 6 5 5

KWS Torridon 2012 62,4 71,5 42,2 8 7 8 81 210 7 5 4 5 6 5 5 5

Serenada 2015 62,1 71,1 47,0 8 8 9 88 210 5 5 5 5 4 5 4 5

Ostka Smolicka* 2010 58,6 69,0 43,7 7 5 9 90 209 5 5 4 4 2 4 5 5

chlebowe (grupa B)

Alibi 2019 66,6 73,8 51,1 6 7 7 93 210 5 5 5 6 4 6 5 5

Harenda 2014 65,9 72,9 42,4 7 6 9 85 210 6 5 5 6 6 5 5 5

Frajda 2017 65,1 74,3 40,9 6 7 7 87 209 5 5 5 4 5 5 5 5

Kamelia 2015 61,5 69,7 42,3 9 7 7 81 210 6 5 5 5 4 5 5 5

* - odmiana o kłosie ościstym
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
 a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH
FOTOWOLTAIKA 

10 000 zł / hektar dzierżawionego gruntu 
minimalna powierzchnia gruntu 1,8 ha, niskie klasy gleb, 

słup średniego napięcia w odległości do 500 m
KONTAKT

 504-245-554 
www.uprawakukurydzy.pl

c.d. art. ze str. 11

Mgr Anna Skrzypek
COBORU

Słupia Wielka

R E K L A M A R E K L A M A A U T O P R O M O C J A
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Zwalczamy chwasty w zbożach jarych
Właściwa pielęgnacja upraw 

jest kluczowym elementem 
uzyskania wysokich plonów. 
Zwłaszcza wyjątkowo uciąż-
liwe i szkodliwe chwasty po-
winny być jak najwcześniej 
usunięte z plantacji. Do ochro-
ny zbóż jarych przed chwa-
stami zarejestrowanych jest 
około 190 preparatów (stan 
na styczeń 2020). Umożliwia 
to plantatorom dobór odpo-
wiednich herbicydów w zależ-
ności od rodzaju uprawy, fazy 
rozwojowej roślin oraz stanu 
zachwaszczenia.

Po siewnie, ale przed wscho-
dami zbóż jarych (w fazie 
BBCH 00-09) możliwości 
odchwaszczania są bardzo 
ograniczone. Można w tym 
czasie zastosować diflufeni-
kan (np. Ossetia) w jęczmie-
niu i pszenicy do zwalczania 
miotły i chwastów dwuli-
ściennych takich jak fiołek 
polny, komosa biała, przy-
tulia czepna. W życie jarym, 
do przedwschodowego użycia, 
zarejestrowany jest prosul-
fokarb (Boxer 800 EC). Jednak, 

ponieważ jest to zastosowanie 
małoobszarowe, należy pamię-
tać, że odpowiedzialność za 
skuteczność działania i fito-
toksyczność środka ochrony 
roślin ponosi wyłącznie jego 
użytkownik. Preparat ten moż-
na stosować do fazy 3 liścia 
żyta jarego.

Od momentu pojawienia się 
pierwszego liścia (BBCH 11) do 
dyspozycji plantatora jest pi-
noksaden (np. Axial 50 EC) 
umożliwiający zwalczanie 
np. chwastnicy jednostron-
nej i owsa głuchego w psze-
nicy i jęczmieniu. Chwasty 
dwuliścienne (komosa biała, 
samosiewy rzepaku, tobołki 
polne) można wyeliminować 
za pomocą chlorosulfuronu 
(np. Glean 75 WG) w pszenicy, 
jęczmieniu i owsie lub 2,4-D 
(np. Aminopielik Standard 
600 SL) w samym jęczmie-
niu. Dodatkowo od tej fazy 
zbóż ponownie można stoso-
wać wspomniany wcześniej 
diflufenikan.

Faza 2 liści zbóż (BBCH 
12) to czas kiedy można 

wykonać opryski mieszani-
nami umożliwiającymi eli-
minację różnych gatunków 
dwuliściennych. Do użycia 
wyłącznie w jęczmieniu jarym 
zarejestrowane są: diflufeni-
kan + florasulam (np. Saracen 
Delta 500 SC), fluroksypyr + 
florasulam (np. Tomigan For-
te 102,5 SE) oraz tribenuron 
metylowy + florasulam (np. 
Saracen Max 80 WG). Wraż-
liwe na ich działanie są m.in. 
przytulia czepna, rdestówka 
powojowata, gwiazdnica po-
spolita czy tobołki polne. Zare-
jestrowana w jęczmieniu oraz 
pszenicy (niektóre środki także 
w pszenżycie jarym lub mie-
szankach zbożowych z wyłą-
czeniem owsa) jest mieszanina 
2,4-D + florasulam (np. Cama-
ro 306 SE, Mustang 306 SE), 
dzięki której usuniemy komosę 
białą, rdesty, a także przytu-
lię czepną do fazy 7-8 okół-
ków. W jęczmieniu, pszenicy 
i owsie preparaty florasulam 
+ metsulfuron metylowy + tri-
benuron metylowy (np. Tripa-
li 27,1 WG) oraz fluroksypyr 

+ tifensulfuron metylowy + 
metsulfuron metylowy (np. 
Omnera LQM) pomogą zwal-
czyć fiołka polnego, komosę 
białą, przytulię czepną i rde-
sty. W tych trzech uprawach 
chwasty dwuliścienne moż-
na też wyeliminować stosu-
jąc tifensulfuron metylowy + 
chlorosulfuron (Chisel Nowy 
51.6 WG). Preparat ten należy 
zawsze stosować z dodatkiem 
adiuwantu Trend 90 EC. Her-
bicydy jednoskładnikowe do 
zastosowania od 2 liści zbóż 
to fluroksypyr (np. Minstrel), 
którym można odchwaścić 
pszenicę i jęczmień oraz tri-
benuron metylowy (w różnych 
stężeniach np. Flame 500 SG, 
Tribe 75 WG) do użycia tylko 
w jęczmieniu. Oba prepara-
ty niszczą wyłącznie gatunki 
dwuliścienne.

Od trzeciego liścia zbóż 
(BBCH 13) możemy w ochro-
nie upraw zastosować herbi-
cydy zawierające fluroksypyr 
(np. Fluxyr 200 EC, Starane 
250 EC), który w stężeniu 
200 g/l zarejestrowany do uży-
cia w jęczmieniu, a w stężeniu 
250 g/l także w pszenicy do 
zwalczania różnych chwastów 
dwuliściennych (np. gwiazdni-
ca pospolita, maruna bezwon-
na, tasznik pospolity). W celu 
zwiększenia spektrum zwal-
czanych chwastów środek Sta-
rane 250 EC można stosować 
w mieszaninie z preparatem 
Granstar 75 WG. Mieszaniną 
fluroksypyru z metsulfuronem 
metylu (np. Croupier OD) po-
zbędziemy się w jęczmieniu lub 
pszenicy m.in. fiolka polnego 
i komosy białej. W pszenicy, 
jęczmieniu i pszenżycie do 
niszczenia gatunków dwuli-
ściennych (np. komosy białej, 
samosiewów rzepaku, rdestów) 
służą wieloskładnikowe pre-
paraty zawierające 2,4-D + 
amidosulfuron + jodosulfu-
ron metylosodowy (np. Sekator 
Plus) oraz 2,4-D + fluroksypyr 
(np. Gold 450 EC), który może 
być stosowany także w owsie. 
Mieszaniną bensulfuronu me-
tylowego z metsulfuronem me-
tylowym (np. Xanadu) można 
zwalczać chwasty takie jak 
gwiazdnica pospolita czy ja-
snota purpurowa w pszenicy, 
jęczmieniu, pszenżycie, owsie 
i życie. Diflufenikan, stosowa-
ny tym razem w połączeniu 
z metsulfuronem metylu (np. 
Alliance 660 WG), eliminu-
je w pszenicy i jęczmieniu 
fiołka polnego, samosiewy 

rzepaku i rumianki. Herbicy-
dami z florasulamem (np. Sara-
cen 050 SC) zwalczymy m.in. 
przytulię czepną, gwiazdnicę 
pospolitą i rdestówkę powojo-
watą w pszenicy, jęczmieniu 
i owsie. Preparatami zawiera-
jącymi mieszaninę florasulam 
+ aminopyralid (np. Dragon 
NT 450 WG stosowanym 
z adiuwantem Dassoil) wyeli-
minujemy np. fiołka polnego 
do fazy 5 liścia, komosę białą, 
marunę bezwonną i samosiewy 
rzepaku w pszenicy i jęczmie-
niu. Do zniszczenia przytulii 
czepnej (do 20 cm wysoko-
ści), komosy białej i rdestów-
ki powojowatej można użyć 
w uprawie pszenicy, jęczmie-
nia, pszenżyta lub żyta jarego 
halauksyfen metylu – Arylex™ 
(np. GF-2573). Równie szeroki 
zakres zastosowania w zbożach 
ma mieszanina halauksyfen 
metylu – Arylex™ + flurok-
sypyr meptylu (np. Pixxaro), 
a ograniczony do pszenicy 
i jęczmienia halauksyfen me-
tylu – Arylex™ + florasulam 
(np. Mattera). Preparaty te po-
zwalają na skuteczną elimi-
nację uciążliwych gatunków 
dwuliściennych. Mieszaniny 
dikamby z tritosulfuronem (np. 
Mocarz 75 WG) umożliwiają 
zwalczenie np. samosiewów 
rzepaku, przytulii czepnej 
i chwastów rumianowatych 
w pszenicy, jęczmieniu i owsie, 
a tritosulfuronu z florasulamem 
(np. Biathlon 4D) dodatkowo 
w życie i pszenżycie. Herbicydy 
zawierające połączenie tifensul-
furonu metylowego z tribenu-
ronem metylowym (np. Calibre 
SX 50 SG, Granstar Ultra SX 
50 SG) zwalczają np. przytu-
lię czepną do fazy 3 okółków, 
fiołka polnego i komosę białą, 
a z metsulfuronem metylowym 
(np. Ergon 750 WG, Concert 
SX 44 SG) fiołka, komosę, 
rumianowate i inne gatun-
ki. Zastosowany w pszenicy 
i jęczmieniu samodzielnie 
metsulfuron metylowy (np. 
Finy 200 WG) niszczy fiołka 
polnego, gwiazdnicę pospolitą 
i tobołki polne, a w miesza-
ninie z tribenuronem metylu 
(np. Blusky 500 WG) pozwala 
wyeliminować też komosę bia-
łą czy rdestówkę powojowatą. 
Kolejna mieszanina jaką jest 
amidosulfuron + jodosulfu-
ron metylosodowy (np. Se-
kator 125 OD) zalecana jest 
do odchwaszczania pszenicy 
i jęczmienia z gatunków dwu-
liściennych (przytulia czepna, 

komosa biała, rdesty, rumiano-
wate). Herbicydy jednoskład-
nikowe zawierające tribenuron 
metylowy (np. Bron 500 SG) 
stosowane z adiuwantem Trend 
90 EC, pozwalają pozbyć się 
komosy, rdestów czy rumiano-
watych z pszenicy i jęczmienia. 
Przytulię czepną nie większą 
niż 20 cm, jasnoty i tobołki 
polne zlikwidujemy wykonując 
oprysk karfentrazonem ety-
lowym (np.  Aurora 40 WG). 
Dodając do niego środek Pike 
20 WG rozszerzymy spectrum 
zwalczanych chwastów m.in. 
o fiołka polnego, komosę białą 
i samosiewy rzepaku. W psze-
nicy, jęczmieniu oraz owsie 
możliwe jest również zasto-
sowanie MCPA (np. Emcee) 
w celu pozbycia się niektórych 
chwatów dwuliściennych np. 
komosy białej.

Moment wykształcenia 
czwartego liścia (BBCH 
14) to termin umożliwiający 
wykonanie zabiegu przeciw-
ko chwastom dwuliściennym 
przy użyciu 2,4-D (np. Dicopur 
600 SC), który niszczy m.in. 
komosę białą, samosiewy 
rzepaku i tasznika pospolite-
go w pszenicy i jęczmieniu. 
Mieszaniną 2,4-D z amino-
pyralidem i florasulamem 
(np. Mustang Forte 195 SE), 
którą dodatkowo można od-
chwaszczać owies i mieszanki 
jęczmienia z owsem, wyeli-
minujemy fiołek polny przed 
fazą kwitnienia, komosę bia-
łą czy rumianowate. Gatunki 
dwuliścienne (komosa biała, 
tasznik pospolity, tobołki po-
lne) w pszenicy i jęczmieniu 
można wyeliminować stosując 
MCPA (np. Dicoherb 750 SL), 
a także fluroksypyr z florasu-
lamem (np. Flurostar Super 
SE), dzięki któremu pozbę-
dziemy się też przytulii czep-
nej. Owies głuchy i niektóre 
chwasty dwuliścienne, w tych 
uprawach zwalcza mieszanina 
pinoksadenu z florasulamem 
(np. Axial Komplett).

Od osiągnięcia fazy 5 li-
ścia zbóż (BBCH 15) można 
zastosować amidosulfuron 
(np. Grodyl 75 WG), który 
w uprawie pszenicy, jęczmienia 
i pszenżyta umożliwia zwal-
czeni m.in. przytulii czepnej, 
gwiazdnicy pospolitej i chwa-
stów rumianowatych.

mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG - PIB

Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli

Wrocław

Zabiegi przed wschodami i wcześnie po wschodach.

R E K L A M A
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Kukurydza dobrze odżywiona

W Polsce rynek kukurydzy 
rozwija się bardzo dynamicz-
nie, jej ziarna zjadamy niemal 
codziennie pod postacią płat-
ków śniadaniowych, tortilli, 
oleju, mąki czy popularnej ki-
nowej przekąski – popcornu. 
Mąka powstała z tej rośliny jest 
bardzo dobrym produktem dla 
alergików oraz osób chorych 
na celiaklię, gdyż nie zawie-
ra glutenu. Dodatkowo olej 
kukurydziany, który jest wy-
twarzany z zarodków nasion 
kukurydzy, to źródło nienasy-
conych kwasów tłuszczowych.

Duża część uprawy przezna-
czana jest również na paszę dla 
zwierząt i stanowi podstawę 
w żywieniu drobiu i świń, ze 
względu na jej lepszą straw-
ność poszczególnych frakcji 

włókna pokarmowego.
Choć kukurydza jest rośliną 

o dość niskich wymaganiach 
glebowych, to jednak jest bar-
dzo wrażliwa na niedobory 
cynku i fosforu. Dlatego do 
jej uprawy warto dostarczać 
kompleksowy nawóz żelowy 
z proporcjonalnie najwyższą 
zawartością cynku i fosforu.

– Cynk jest niezbędny do 
prawidłowego przebiegu reakcji 
enzymatycznych, syntezy hor-
monów roślinnych oraz witamin, 
podziału i wzrostu komórek. Jest 
także odpowiedzialny za zdro-
wotność roślin. Wpływa ko-
rzystnie na wielkość organów 
plonowania, np. ziarniaków 
kukurydzy oraz zwiększa plo-
ny roślin i poprawia ich jakość. 
Kukurydza jest bardzo wrażliwa 

na niedobór cynku, dlatego na-
leży wybrać taki nawóz, który 
dostarczy go jej w odpowiednich 
ilościach. W swojej ofercie mamy 
specjalny nawóz MI kukurydza, 
który przeznaczony jest do do-
listnego stosowania w uprawie 
tej rośliny. […] – mówi Marek 
Różniak, producent nawozów 
marki Agrami.

Odpowiedni nawóz zapo-
biegnie niedoborom fosforu 
i mikroelementów szczególnie 
w początkowym okresie we-
getacji, zwiększy odporność 
rośliny na niską temperaturę 
i niedobór wody, poprawi jej 
wigor, kondycję i zdrowot-
ność, co ostatecznie wpłynie 
na wzrost plonów i polep-
szenie ich jakości. Dodatko-
wo zastosowanie molibdenu 

i siarki poprawia efektywność 
nawożenia azotem. Odpowied-
ni nawóz powinien również 
zawierać krzem, który ko-
rzystnie wpływa na pobiera-
nie składników pokarmowych, 
zwłaszcza fosforu.

Odpowiedni dobór sys-
temu uprawy i dokładność 
siewu mają dla kukurydzy 
duże znaczenie. Nie należy 
zapominać również o dostar-
czaniu jej wody, ze względu 
na wysoką produkcję suchej 
masy na określonej jednost-
ce powierzchni. To wszystko 
sprawi, że będziemy cieszyć 
się udanymi plonami.

Źródło: Agencja Face it 
Magdalena Pytkowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malonowska-Kłos

Jest jedną z trzech najważniejszych roślin uprawnych na świecie.

Plonowanie kukurydzy w 2019 roku

Niekorzystne warunki po-
godowe w minionym roku 
wpłynęły na istotne obniżenie 
wydajności nawet tych planta-
cji, które były zlokalizowane 
na najlepszych glebach, gdzie 
plony zawsze były ponadprze-
ciętnie wysokie. Powodów tej 
sytuacji było kilka.

Problemy zaczęły się już wio-
sną, kiedy najpierw w wyniku 
niedostatecznego uwilgotnie-
nia gleby wielu rolników zrezy-
gnowało z przedwschodowego 
zabiegu zwalczania chwastów, 
a po siewach chłodna i desz-
czowa pogoda uniemożliwiła 
terminowe przeprowadzenie 
zabiegów nalistnych. Ponie-
waż potencjał plonotwórczy 
kukurydzy jest kształtowany 
już w fazie 5-6 liści właści-
wych, dlatego rośliny, które 
w tym czasie nadal konkurują 
z chwastami o światło, wodę 
i składniki pokarmowe tracą 
bezpowrotnie część swojego 
potencjału plonowania oraz 
wytwarzają słabiej rozwinięty 
system korzeniowy, przez co 
są wrażliwe na suszę.

Na przełomie wiosny i lata 
mieliśmy do czynienia z pogłę-
biającym się deficytem wody 
w glebie oraz bardzo wyso-
kimi temperaturami powie-
trza. Ostatnia fala upałów 
przypadła niestety na okres 
kwitnienia kukurydzy, który 
jak wiadomo, w dużym stop-
niu decyduje o wysokości plo-
nowania. Czynniki stresowe 

– dyficyt wody lub bardzo 
wysokie temperatury mogą 
poważnie zakłócić prawidło-
wy przebieg procesu zapylania 
kolb i wykształcania ziaren, 
prowadząc do niepełnego za-
ziarnienia kolb i znacznego 
obniżenia plonu.

Stresowym warunkom ze-
wnętrznym oraz występującym 
problemom z prawidłowym 
zapyleniem kolb towarzyszyły 
inne niekorzystne zjawiska. 
Jednym z nich było większe niż 
zazwyczaj porażenie roślin ku-
kurydzy głownią guzowatą. Na 
uszkodzonych mechanicznie 
roślinach (na przykład wsku-
tek gradu, przeprowadzonych 
zabiegów pielęgnacyjnych lub 
przez szkodniki) powstają guzy 
o różnym kształcie i rozmia-
rze. Choroba ta jest groźniej-
sza w przypadku kukurydzy 
uprawianej na ziarno, niż na 
kiszonkę i zazwyczaj powoduje 
straty w plonie ziarna na po-
ziomie 5-10%. Straty na wie-
lu plantacjach były znacznie 
większe niż w poprzednich la-
tach, co wynikało z większego 
niż normalnie porażenia roślin 
spowodowanego ułatwionym 
wnikaniem patogena do tka-
nek rośliny w warunkach su-
szy i zakłóconego przebiegu 
prawidłowego procesu kwit-
nienia. Innym negatywnym 
zjawiskiem było obserwo-
wane pod koniec okresu we-
getacyjnego opadanie kolb 
na ziemię, dotyczące wielu 

odmian w różnych grupach 
wczesności. Częściowo było 
to efektem przetrzymania ku-
kurydzy na polu i opóźnienia 
terminu zbioru (w tym czasie 
odnotowano porywiste wia-
try), a częściowo wynikało 
z wykształcenia przez rośliny 
słabszych niż zazwyczaj łodyg 
ze względnie dużymi kolbami. 
Część kolb opadła na ziemię 
obniżając tym samym zebrany 
plon ziarna.

Srednio dla całego kraju, za-
równo wydajność kukurydzy 
przeznaczonej na kiszonkę, jak 
i na ziarno była istotnie niższa 
niż w roku ubiegłym (dlatego 
też wielu rolników zdecydo-
wało się na wcześniejszy zbiór 
części kukurydzy, pierwotnie 
przeznaczonej na ziarno, na 
biomasę, aby poprawić bilans 
pasz w gospodarstwie). Naj-
bardziej w tej sytuacji ucier-
piały plantacje kukurydzy 
na Opolszczyźnie, Dolnym 
Śląsku, Ziemi Lubuskiej oraz 
w Wielkopolsce, gdzie często 
nawet na najlepszych glebach 
rośliny były bardzo niskie 
i wykształciły mocno zredu-
kowane kolby. Uzyskiwane 
plony były tam niskie (czę-
sto poniżej 7-8 t/ha), bardzo 
zmienne i często na granicy 
opłacalności. Natomiast w wo-
jewództwach małopolskim, 
podkarpackim i dużej części 
lubelskiego, gdzie deficyt wody 
nie był tak bardzo odczuwal-
ny, a temperatury nie aż tak 

wysokie, poziom plonowania 
kukurydzy zbliżony był do 
średniej z wielolecia dla tych 
regionów i często sięgał 13 t/ha 
i wyżej. Sytuacja była geogra-
ficznie bardzo zróżnicowana.

Bardzo dobre wyniki uzy-
skały w minionym roku plen-
ne odmiany ziarnowe z grupy 
średniopóźnej. Jedną z nich 
jest nowa odmiana mieszańco-
wa DKC4098 (FAO 290), prze-
znaczona do uprawy na ziarno 
na terenie Polski południowej. 
Osiąga ona maksymalnie wy-
sokie plony, możliwe do uzy-
skania w naszych warunkach 
klimatyczno-glebowych oraz 
charakteryzuje się bardzo do-
brą stabilnością plonowania. 
W minionym roku w praktyce 
potwierdziła swój potencjał 
plonotwórczy. W doświadcze-
niach łanowych w miejsco-
wości Głuchów koło Łańcuta 
osiągnęła plon w wysokości 
15,2 t/ha przy wilgotności 
ziarna w czasie zbioru 24,1%.

Warunki pogodowe mają 
największy wpływ na wyso-
kość i jakość uzyskiwanych 
plonów. Na nie jednak nie 
mamy wpływu. Możemy na-
tomiast świadomie wpływać 
na agrotechniczne składowe 
końcowego wyniku produkcyj-
nego. Jedną jest wybór odpo-
wiedniej odmiany do uprawy, 
zapewniającej odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa oraz 
opłacalności produkcji.

Marcin Liszewski

Plony ziarna kukurydzy w 2019 roku były niższe niż w roku poprzdnim.

R E K L A M A
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Zalety bobowatych w plonie głównym
Niestety nadal część produ-

centów rolnych stosuje w swo-
ich gospodarstwach rolnych, 
uproszczony płodozmian, wyni-
kający najczęściej z czynników 
ekonomiczno-organizacyjnych. 
Efektem takiego postepowa-
nia jest zachwianie równowagi 
w agrofitocenozie. Jednym z ele-
mentów przeciwdziałających 
negatywnym skutkom takiej 
działalności, może być upra-
wa roślin bobowatych w plonie 
głównym. Aktualnie trend ten 
jest coraz wyraźniej zauważalny 
i doceniany przez, świadomych 
zagrożeń wynikających z takie-
go postepowania, plantatorów.

Jednym z najważniejszych 
powodów dla których uprawia 
się rośliny bobowate w plonie 
głównym są ich nasiona (a wła-
ściwie to co zawierają), gdyż są 
bogatym źródłem białka a nie-
które gatunki również i tłuszczu 
(np. soja). Blisko 65% produko-
wanych w Polsce nasion roślin 
bobowatych wykorzystywa-
nych jest na paszę a pozostałe 
25% jako pożywienie dla ludzi. 
Kolejnym argumentem prze-
mawiającym za uprawą roślin 
bobowatych jest ich znikome 
(tzw. startowe) zapotrzebowanie 
na nawożenie azotowe, co nie 
jest bez znaczenia w dobie coraz 
bardziej rosnących cen azoto-
wych nawozów mineralnych.

Ponadto odgrywają bardzo 
istotną rolę w płodozmianie 
(czy to jako roślina uprawiana 

w plonie głównym czy w mię-
dzyplonie), gdyż pozostawiają 
po sobie bardzo dobre stano-
wisko dla rośliny następczej, 
przez co rośliny bobowate 
określane są bardzo często 
mianem tzw. „łamaczy” pło-
dozmianu w szczególności 
zbożowo-rzepaczanego czy 
zbożowo-kukurydzianego.

Jakie gatunki najczę-
ściej uprawia się w plonie 
głównym?

W naszych warunkach kli-
matyczno-glebowych, w plonie 
głównym, sprawdzają się naj-
lepiej takie gatunki jak: groch 
siewny, peluszka, bobik, łubiny 
(żółty, wąskolistny i biały) oraz 
soja. Gatunki te niestety nadal 
uprawiane są na niewielkim are-
ale gruntów ornych, głównie 
z przeznaczeniem jednak na 
paszę. Wysiewane są z reguły 
na glebach średnich i słabszych, 
aczkolwiek nie powinno to być 
regułą, gdyż rośliny bobowate 
możemy podzielić na 3 grupy 
ze względu na wymagania 
glebowe:
• wymagające, np. bobik, 

groch siewny i soja;
• średnio wymagające, np. łu-

bin wąskolistny i biały oraz 
peluszka;

• mało wymagające, np. łu-
bin żółty.
Potencjał plonotwórczy 

tych gatunków w dużym 
stopniu modyfikowany jest 
przez przebieg warunków 

wilgotnościowo-termicznych 
w danym sezonie wegetacyj-
nym. W plonie głównym, ale 
raczej marginalnie, uprawia się 
jeszcze fasolę, bób, ciecierzy-
cę i soczewicę. Rozpowszech-
nienie uprawy tych gatunków 
w naszym kraju na większą 
skalę jest bardzo trudne, gdyż 
przyczyniają się do tego obawy 
plantatorów dotyczące zbytu 
(opłacalności uprawy) oraz 
niestety duża zawodność plo-
nowania, która związana jest 
z wrażliwością tych gatunków 
na czynniki meteorologiczne.

Bardzo rzadko zdarza się tak, 
aby w kilku sezonach wegeta-
cyjnych pod rząd, gatunki te 
plonowały równomiernie na 
średnim czy wysokim poziomie, 
częściej obserwuje się tenden-
cję do braku powtarzalności 
a raczej do dużej przypadko-
wości w kolejnych sezonach 
wegetacyjnych, gdzie plony 
nasion w sprzyjających warun-
kach mogą wynosić 3,5 t/ha, 
a w skrajnie niesprzyjających 
niewiele ponad 0,5 t/ha.

Zostawiają znakomite sta-
nowisko dla rośliny następczej

Rośliny bobowate dzięki 
silnie rozbudowanemu i głę-
bokiemu systemowi korzenio-
wemu wpływają korzystnie na 
fizyko-chemiczną strukturę 
gleby, zwiększając zawartość 
próchnicy, wzbogacają kom-
pleks sorpcyjny, który przeciw-
działa wypłukiwaniu makro 

i mikroelementów do głębszych 
warstw gleby. Ponadto bardzo 
dobrze drenują glebę, dzięki 
temu przyczyniają się również 
do poprawy stosunków wodno-
-powietrznych a niejako przy 
okazji pobierają z jej głębszych 
warstw, wcześniej wypłukane 
makroelementy, tj. potas i azot. 
Oprócz tego uwalniają i pobie-
rają, niedostępne dla innych 
roślin formy fosforu i wapnia, 
czyniąc je w ten sposób dostęp-
nymi dla roślin następczych.

Szczególną zaletą roślin 
bobowatych jest fakt, iż ich 
korzenie intensywnie współ-
żyją z glebowymi bakteriami 
brodawkowymi, które wiążą 
azot atmosferyczny, wykorzy-
stywany później przez same 
rośliny bobowate, jak również 
przez rośliny następcze. Dzięki 
temu zjawisku w ciągu jedne-
go sezonu wegetacyjnego do 
gleby (w zależności od szcze-
pu bakterii i ich aktywności 
i liczebnosci oraz warunków 
środowiskowych) może trafić 
od 20 - 120 kg azotu na ha. 
Według różnych badań w reszt-
kach pozbiorowych różne ga-
tunki bobowate mogą wnieść 
do warstwy ornej gleby następu-
jące ilości azotu: groch siewny 
(40-70 kg/ha), bobik (20-60 kg/
ha), soja (20-80 kg/ha), faso-
la (20-50 kg/ha), łubin żółty 
(40-100 kg/ha), wąskolistny 
(60-90 kg/ha) i biały (50-120 kg/
ha). Ponadto bobowate potrafią 

wzbogacić glebę w pozostałe 
makroelementy, tj. fosfor, potas 
i magnez.

Idealne rozwiązanie dla 
uproszczonego płodozmianu

Poprawnie ułożony płodo-
zmian spełnia bardzo wiele 
ważnych funkcji, jednak zasad-
niczym jego celem jest powolne 
ale systematyczne podnoszenie 
żyzności gleby w kolejnych la-
tach uprawy. Niestety w prakty-
ce spotyka się najczęściej bardzo 
mocno uproszczone płodoz-
miany (zbożowo-rzepakowy 
czy zbożowo-kukurydziany), 
związane jest to z tym, iż plan-
tatorzy najczęściej uprawiają 
takie gatunki roślin, które 
dostarczą im najwięcej zysku, 
co niekoniecznie jest korzyst-
ne dla agrofitocenozy. Przy źle 
dobranych lub co gorsza bra-
ku działań rekompensujących, 
może to prowadzić do obniżenia 
plonowania oraz degradacji bio-
logicznej gleby, jak również do 
wzrostu zachwaszczenia, pora-
żenia przez choroby i szkodniki 
oraz do tzw. „zmęczenia gleby”.

W takim przypadku najlep-
szym rozwiązaniem może być 
wykorzystanie potencjału re-
kompensującego różnych roślin 
bobowatych. Wzbogacenie pło-
dozmianu o te właśnie gatunki, 
wpłynie bardzo korzystnie na 
podniesienie żyzności gleby oraz 
pozwoli na jej szybsze zregene-
rowanie. Namacalnym i najszyb-
ciej widocznym efektem uprawy 

roślin bobowatych, będzie dzia-
łanie fitosanitarne ograniczają-
ce występowanie, tzw. „chorób 
płodozmianowych”, np. chorób 
podstawy źdźbła w pszenicy czy 
kiły kapusty w rzepaku.

Dodatkowe korzyści
Niewątpliwą zaletą upra-

wy roślin bobowatych jest 
możliwość uzyskania dopłat 
do ich produkcji. W roku 
2019, z ARiMR można było 
uzyskać dopłatę w wysokości 
765,80 zł/ha do roślin strączko-
wych na ziarno (do 75 ha) oraz 
382,90 zł/ha (powyżej 75 ha).

Ponadto biorąc pod uwagę 
fakt corocznych wzrostów cen 
nawozów mineralnych (głów-
nie azotowych) oraz kosztów 
ich stosowania, przedplon ro-
ślin bobowatych w postaci, 
np. plonu głównego, będzie 
niewątpliwie stanowił istotną 
wartość dodaną, którą plan-
tator powinien wziąć pod 
uwagę w końcowym rozra-
chunku ekonomicznym swo-
jego gospodarstwa.

Uproszczony płodozmian powoduje zachwianie równowagi w agrofitocenozie.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu
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Podsumowanie plonowania 
soi w minionym sezonie

Pod względem powierzchni 
uprawy zajmuje czwarte mie-
jsce na świecie (po pszenicy, 
ryżu i kukurydzy), a pierwsze 
- spośród roślin strączkowych. 
W Europie zajmuje 9 miejsce, 
ale w Polsce dopiero 38, ze 
względu na mało korzystny dla 
niej klimat. W Europie uprawi-
ana jest głównie na Ukrainie 
i w Rosji (80% europejskich 
zasiewów), ale dużą powier-
zchnię zajmuje także w Serbii, 
we Włoszech, Francji, Rumu-
nii i w Chorwacji. W naszych 
szerokościach geograficznych 

narażona jest przede wszyst-
kim na stres termiczny, związa-
ny z niskimi temperaturami 
wiosną, ale także na stres 
suszy powodowany przez coraz 
częściej występujące okresy 
posuszne, co powoduje, że 
jej plonowanie jest zmienne 
w latach. W ostatnim czasie 
obserwujemy jednak duży 
postęp biologiczny w hodowli 
nowych odmian, także wcze-
snych o krótszym okresie weg-
etacji (do 130 dni), które coraz 
lepiej przystosowane są do up-
rawy w warunkach naszego 

kraju. Ponadto, od kilkunas-
tu lat obserwujemy wyraźne 
zmiany klimatu, związane 
ze wzrostem temperatury, 
liczby dni słonecznych oraz 
wydłużaniem okresu wegeta-
cyjnego, co sprawia, że upra-
wa soi zaczyna być opłacalna 
w Polsce i wzbudza coraz 
większe zainteresowanie rol-
ników. Wiąże się to również 
z dużą ofertą odmianową.

Aktualnie w Krajowym 
Rejestrze zarejestrowane są 
22 odmiany soi (6 krajowej 
hodowli), z czego 16 zostało 

Soja pochodzi ma wysokie wymagania termiczne 
i dość zmiennie reaguje na przyrodnicze warunki 
klimatyczne.

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

c.d. art. na str. 18
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wpisanych w ciągu ostatnich 
trzech lat, a 16 kolejnych jest 
już zgłoszonych o wpis i przy-
jętych do urzędowych badań 
(1 krajowej hodowli).

Poziom plonowania soi jest 
zróżnicowany w zależności od 
odmiany, ale jest także mody-
fikowany przez warunki sied-
liskowe i pogodowe w okresie 
wegetacji. Rok 2019 był nie-
korzystny pod względem 
warunków pogodowych 
w Polsce, bo w większości 
regionów wystąpiły znaczne 
niedobory wilgoci w gle-
bie. Średni plon nasion soi 
w doświadczeniach PDO 
COBORU w 2019 r. wynosił 
27,9 dt/ha i był o 25% mnie-
jszy niż w 2018 r. i o 19% niż 
w 2017 r. (Tabela 1). W ta-
kich warunkach najlepiej plo-
nowały odmiany bardzo późne 
Coraline i Petrina (odpowied-
nio 109 i 108% wzorca), choć 
w innych grupach wczesnoś-
ci również można wyróżnić 
odmiany bardziej i mniej 
odporne na niesprzyjające 
warunki. Niestety nie wszyst-
kie odmiany znajdując się 
w Krajowym Rejestrze zostały 
uwzględnione w badaniach 

PDO, dlatego ocena niektórych 
jest niemożliwa. W grupie 
odmian wczesnych i bardzo 
wczesnych najlepiej plonowała 
Adessa (95% wzorca). Tylko 
jedna odmiana średnio wcze-
sna z Krajowego Rejestru uw-
zględniona była w badaniach 
PDO w 2019 r. – Abelina, która 
dość dobrze poradziła sobie 
z niedoborem wilgoci w gle-
bie (plon nasion na pozio-
mie 105% wzorca). Spośród 
odmian późnych natomiast 
najwyższy plon nasion uzys-
kano z odmian ES Coman-
dor i Viola (odpowiednio 
107 i 106% wzorca). Oprócz 
odmian soi znajdujących się 
w Krajowym Rejestrze w doś-
wiadczeniach PDO uwzględ-
niono także 19 innych odmian 
z katalogu wspólnotowego 
CCA, spośród których plon 
większy od wzorca w 2019 r. 
uzyskały: 2 odmiany średnio 
wczesne Sirelia (108%) i Obelix 
(103%), 4 odmiany późne Ac-
ardia (119%), Adelfia (108%), 
Albiensis (108%) i Achil-
lea (106%) oraz 4 odmiany 
bardzo późne Kofu (114%), 
Tertia (114%), Bettina (112%) 
i Naya (107%). Średnia liczba 

dni od siewu do dojrzałości 
żniwnej wynosiła w minionym 
roku 139. Odmiany wczesne 
i bardzo wczesne potrzebowały 
127-131 dni na osiągniecie do-
jrzałości, średnio wczesne 135-
138, późne 139-144 i bardzo 
późne 145-149 dni.

Ograniczony dostęp do 
wody niekorzystnie wpływa 
na wzrost i rozwój roślin, 
a w konsekwencji na plon. 
Soja jest rośliną o umiarkow-
anych wymaganiach wodnych 
i dość dobrze znosi krótkotr-
wałe okresy posuszne. Ma 
do tego genetyczne przysto-
sowania, takie jak owłosienie 
liści i łodyg, które ogranicza 
nadmierne parowanie wody 
oraz głęboki, palowy system 
korzeniowy umożliwiający 
pobieranie wody z głębszych 
warstw gleby. Dodatkowo 
liście soi w czasie dużego 
promieniowania słoneczne-
go ustawiają się równoleg-
le do padających promieni 
(krawędzią do słońca), dzięki 
czemu roślina ogranicza nagrz-
ewanie i transpirację wody. 
W warunkach długotrwałej 
suszy redukcja plonu nasion 
soi może być jednak znaczna. 

W uprawie tego gatunku 
wyróżnia się trzy okresy kryty-
czne pod względem wymagań 
wilgotnościowych. Pierwszy 
okres przypada od siewu do 
pełni wschodów. Brak wody 
w tym czasie prowadzi do 
przedłużonych, nierównom-
iernych wschodów i zmnie-
jszonej obsady roślin. Drugi 
okres krytyczny obserwuje się 
w fazie kwitnienia, kiedy to 
susza prowadzi do zrzucania 
kwiatów i mniejszego zawiązy-
wania nasion. Z kolei trzeci 
okres krytyczny związany 
z dużym zapotrzebowaniem 
na wodę przypada na fazę 
wypełniania strąków i wów-
czas powoduje największe 
straty w plonie nasion. Ponad-
to, susza i wysoka tempera-
tura niekorzystnie wpływają 
na symbiozę soi z bakteri-
ami brodawkowymi, przez 
co wykształcają one mniej 
brodawek korzeniowych i sła-
biej wiążą azot atmosferyczny.

Dr hab. Mariola Staniak, 
prof. IUNG-PIB
Zakład Uprawy 

Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach

Tabela 1. Plon nasion i wybrane charakterystyki zarejestrowanych w Polsce odmian soi na podstawie badań PDO

Odmiana
Plon nasion 2019 r. 

(wz.=27,9 dt z ha) (% 
wzorca)

Plon nasion 2018 r. 
(wz.=37,3 dt z ha) (% 

wzorca)

Plon nasion 2017 r. 
(wz.=34,4 dt z ha) (% 

wzorca)

Liczba dni od siewu do 
dojrzałości żniwnej 

w 2019 r. MTN
Pękanie strąków 

(skala 9 st.)

odmiany bardzo wczesne i wczesne

Adessa 95 101 100 131 191 8,8

Aldana* - - - - 199 8,5

Annushka* - - - - - -

Antiqua 92 98 107 129 210 8,6

Augusta - 78 79 - 150 7,5

Erica 85 88 90 127 193 8,6

Oressa - - 91 - 158 8,6

Paradis - - 84 - 208 8,1

odmiany średnio wczesne 

Abelina 105 101 112 135 184 8,7

Maja - 80 93 - 196 8,6

Mavka - 92 102 - 201 8,9

Sculptor - 96 93 - 210 8,9

odmiany późne

Aligator 96 101 106 144 207 8,6

Aurelina 101 105 117 142 208 9

ES Comandor 107 106 112 140 202 8,9

ES Favor 96 98 110 143 199 9

GL Melanie 100 103 110 140 195 8,8

Madlen - 80 94 - 182 8,9

Regina 99 102 112 144 210 9

Viola 106 103 117 139 174 8,9

odmiany bardzo późne

Coraline 109 107 98 145 180 8,9

Petrina 108 100 108 148 186 8,5
* odmiany z Krajowego rejestru nie badane w okresie ostatnich 3 lat
Źródło: COBORU 2019 

c.d. art. ze str. 17
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Sposoby na suszę

Ubiegłoroczna druga z rzędu 
susza, następnie bardzo ciepła 
i relatywnie sucha jesień, to 
nie jest najlepszy prognostyk 
na bieżący sezon. Damian 
Gawroński z firmy EkoDar-
Pol sugeruje kilka sposobów, 
by choć trochę poprawić swoje 
plony w latach już nie tylko 
niekorzystnych, ale po pro-
stu złych.

Co zrobić, gdy podejrze-
wamy, że sytuacja może się 
powtórzyć?

Musimy – myśląc perspekty-
wicznie – przywrócić glebom 
ich naturalną urodzajność. 
Uczynimy to myśląc o glebie 
jako o żywym organizmie, 
który musi mieć optymal-
ne warunki, by móc dobrze 
funkcjonować i rozwijać się. 
Jednym z podstawowych ele-
mentów środowiska glebowego 
jest próchnica. Przy intensyw-
nej produkcji bilans próchnicz-
ny jest ujemny, czyli poziom 
próchnicy w glebie spada. To 
z kolei powoduje spadek plo-
nowania nawet w dobrych 
latach, a w suszowych – tym 
bardziej. W ostatnich latach 
sama ilość wody może nawet 
nie jest dużo mniejsza od śred-
niej, ale rozkład tych opadów 
jest dużo gorszy. Mamy inten-
sywne opady, a nie rozłożone 
w czasie. Musimy więc stwo-
rzyć w glebie jak najbardziej 
pojemny magazyn dla skład-
ników pokarmowych i wody, 
- próchnicę. Nasze rozwiązania 
służyć mają efektywnemu od-
żywieniu roślin i jednocześnie 
dostarczeniu do gleby trwa-
łej próchnicy, czyli kwasów 
humusowych, huminowych 

i fulwowych. Ta próchnica 
podniesie efektywność nawo-
żenia, pojemność sorpcyjną 
i buforowość gleby, a zara-
zem takimi produktami jak 
Humus Active, dostarczymy 
pozytywnej mikroflory i en-
zymów stymulujących wzrost 
roślin. Musimy myśleć o glebie 
jako o żywym organizmie, bo 
jednostronne myślenie o niej 
wyłącznie jako o dostarczyciel-
ce składników mineralnych, 
w latach posusznych przynosi 
katastrofę, wynikającą z na-
warstwiających się błędów 
z kilku lat wstecz.

Skoro już o błędach mowa, 
to powiedzmy, jakie błędy 
popełniamy najczęściej?

Coraz większa grupa rolni-
ków chce wyciągnąć jak naj-
większy przychód z hektara. 
Znalazły się też na rynku firmy 
np. skupujące słomę. Ci rolni-
cy, którzy sprzedają słomę zbo-
żową, najczęściej nie wiedza, 
ile składników wywożą z pola. 
Mogliby je odzyskać, odwrócić 
bilans materii organicznej na 
polu na dodatni, i w efekcie 
przyczynić się do wzrostu plo-
nów w roku kolejnym. Mimo 
to, robią odwrotnie. Przy czym 
pamiętać trzeba, że resztki 
pożniwne muszą być odpo-
wiednio zatrzymane i zago-
spodarowane, a tu z pomocą 
przychodzi próchnica. Dzięki 
niej, w połączeniu z naszymi 
produktami, koszty nawoże-
nia mogą być nawet o połowę 
niższe, a efekty lepsze! Trwa-
ła, aktywna próchnica, którą 
dostarcza się wraz z naszymi 
produktami, przynosi poży-
tek przez kolejne lata. Jednak 

pamiętać trzeba, że z odbu-
dową próchnicy w glebie jest 
podobnie jak z jej degradacją. 
Gleba ma zdolność do obrony, 
ale są to procesy powolne. Tak 
samo jak w rok jej nie zde-
gradujemy, tak samo jej nie 
zrewitalizujemy w rok.

Choć bywają procesy pra-
wie nieodwracalne, jak choćby 
erozja wodna - wypłukanie 

warstw gleby lub jej wysusze-
nie, gdzie bez wilgoci nie żyją 
już żadne mikroorganizmy. 
Bardzo poważnym zagro-
żeniem staje się pustynnie-
nie. Czy da się tę tendencję 
odwrócić?

Da się, jeśli podejdziemy 
do tego całościowo. Stosowa-
nie takich produktów, jak na-
sze, organiczno-mineralnych 

w połączeniu z trwałą, aktywną 
próchnicą, jest tylko jednym 
z elementów. Drugim jest zadba-
nie o odczyn gleby, czyli wap-
nowanie. Trzecia sprawa: cały 
czas musimy mieć na uwadze 
zmianowanie, poplony, mię-
dzyplony, przyorywanie resztek 
pożniwnych, by zwiększać ilość 
materii organicznej w glebie. 
Doprowadzenie odczynu do 

optymalnego, namnożenie 
próchnicy i podniesienie ilo-
ści materii organicznej to pod-
stawowe wskaźniki potencjału 
plonowania gleby. Jeśli o nie 
zadbamy, możemy liczyć na 
lepsze plony. Pamiętać jednak 
trzeba, że są to procesy dość 
powolne i nie jest to efekt jed-
nego roku.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

U R O D Z A J

Jednym z podstawowych elementów środowiska glebowego jest próchnica.
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Dziękujemy za zaufanie!

Marka od 11 lat trzyma nogę 
na gazie i kolejny raz sięga po 
złoty puchar lidera rejestracji 
nowych ciągników rolniczych 
w Polsce.

Właśnie poznaliśmy wyniki 
sprzedaży nowych ciągników 
rolniczych na polskim rynku, 

które udowodniły dominację 
marki New Holland, gdyż zo-
stała ona liderem już po raz 
jedenasty z rzędu, z wynikiem 
1521 rejestracji nowych cią-
gników. Łącznie, w okresie 
od stycznia do grudnia, pol-
scy rolnicy zarejestrowali 

8673 nowych ciągników.
Z danych Martin & Jacob 

Sp. z o.o. wynika, że najwyż-
szy wskaźnik rejestracji odno-
towano w grudniu – nowych 
właścicieli znalazło wtedy 
w 961 ciągników. – Ranking 
najczęściej rejestrowanych 

nowych ciągników rolniczych 
świadczy o tym, że nabyw-
cy kierują się bardzo często 
względami praktycznymi wy-
bierając sprawdzone, dobrze 
zadomowione na polskim ryn-
ku marki, których produkty 
mają opinię niezawodnych, 
godnych zaufania, łatwych 
w serwisowaniu i optymal-
nych w kosztach eksploatacji 
– mówi Adam Sulak, Business 
Director New Holland. – Fakt, 
że w bardzo wymagających 
warunkach rynkowych pozo-
stajemy na pozycji lidera już 
po raz jedenasty dowodzi, że 
maszyny New Holland cieszą 
się wciąż bardzo wysokim za-
ufaniem klientów i mają opi-
nię niezawodnych partnerów 
w codziennej pracy na każ-
dym polu.

Z przedstawionych danych 
Martin & Jacob Sp. z o.o. wy-
nika, że w zeszłym roku  za-
rejestrowano 8673 nowych 
ciągników rolniczych. Liczba 
zarejestrowanych maszyn po-
dana została na podstawie reje-
stracji w Centralnej Ewidencji 

Pojazdów i Kierowców. Wyniki 
wskazują na kolejny rok wy-
raźnego prowadzenia grupy 
liderów, wśród których należy 
wymienić marki: New Hol-
land, John Deere, Kubota 
oraz Zetor. To właśnie tych 
czterech producentów łącz-
nie zarejestrowało w tym roku 
4718 ciągników, co stanowi 
blisko 55% całego wolumenu 
rejestracji.

W ciągu minionych 11 lat, 
od kiedy marka New Holland 
zajmuje fotel lidera rynku 
wśród producentów ciągni-
ków rolniczych, 25520 sztuk 
niebieskich ciągników znala-
zło swoich właścicieli w pol-
skich gospodarstwach. W roku 
2019 największą popularnością 
cieszyły się serie ciągników T6 
– 273 sztuki, TD5 – 265 sztuki 
oraz T7SWB z ilością 180 sztuk 
zarejestrowanych.

W nowym roku marka New 
Holland, będzie w dalszym cią-
gu walczyła o pozycję lidera 
rynku. Przewidujemy, że rynek 
ciągników będzie kształtował 
się na podobnym poziomie jak 

w roku ubiegłym, co może wią-
zać się z ogólną sytuacją go-
spodarczą w kraju i na świecie. 
Pozycja lidera, jaką już przez 
ponad dekadę wypracowała 
marka New Holland motywuje 
również do stawiania sobie cią-
gle nowych wyzwań, dlatego 
nie zwalniamy tempa i stale 
pracujemy nad nowymi roz-
wiązaniami, które poprowadzą 
nas do kolejnego roku sukcesów 
– mówi Łukasz Chęciński, Mar-
keting Manager New Holland.

Więcej informacji na temat 
marki New Holland w witry-
nie internetowej www.newhol-
land.com

Źródło: CNH Industrial 
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New Holland poza zasięgiem konkurencji.

Agrarada 20-lat w Polsce

Agrarada została w 2000 roku 
dystrybutorem Grimme Euro-
-dealer. W tym okresie pojawiło 
się duże zapotrzebowanie na 
używane maszyny służące 
do produkcji ziemniaków. 
Z czasem zaczęła powiększać 
się sprzedaż nowych maszyn 
marki Grimme. Asortyment 
produktów został rozszerzony 
o technologię do nawadnia-
nia marki Ferbo, technologię 
Holaras do upraw cebuli, wy-
wrotki Vaia i wiele innych. Od 
2008 r. polscy rolnicy mają 
możliwość otrzymania dotacji 
unijnych na inwestycje dot. 

zakupu maszyn rolniczych. 
Sytuacja ta zapoczątkowała 
rozwój eksportu mało używa-
nych polskich maszyn poza 
teren Europy.

W 2017 roku zainwestowa-
no w unikalny wielojęzyczny 
sklep internetowy. Nacisk kła-
dzie się tu na części do maszyn 
wykorzystywanych w sektorze 
upraw ziemniaków i warzyw. 
Od asortymentu sadzarek 
i siewników po systemy na-
wadniające, wywrotki i sprzęt 
przeznaczony do zbiorów m.in. 
kombajny i kopaczki. Sklep 
oferuje szeroki asortyment 

części, które są najczęściej 
stosowane dla marki Grim-
me oraz pozostałych marek 
w ofercie. Firma zapewnia 
szybką ich dostawę do klien-
ta docelowego.

Agrarada z siedzibą w po-
łudniowo-zachodniej części 
Polski, w pobliżu Wrocławia, 
została założona 15 grudnia 
1999 roku, i posiada własną 
sieć handlową podzieloną 
na działy sprzedaży maszyn, 
części zamiennych i serwisu. 
Właściciele firmy Arkadiusz 
Brzyski i Johannes Kruijthoff 
cały czas uczestniczą w ak-
tywnym życiu firmy i warto 
wspomnieć, że są z nią zwią-
zani od początku istnienia.

Przedsiębiorcy oczekują, 
że polski sektor rolny będzie 
w najbliższych latach nadal 
silnie się rozwijał w zakresie 
profesjonalizacji, jak i powięk-
szenia skali upraw ziemniaków 
i warzyw.
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Agrarada rozwijała się wraz ze wzrostem całego 
sektora rolniczego w Polsce.

Uniwersalny Canis

Agregat Canis to maszyna 
uniwersalna, która jest w sta-
nie przygotować pole pod siew 
nawet w trudnych warunkach 
glebowych. Sprawdzi się za-
równo w gospodarstwach kon-
wencjonalnych, jak i również 
w technologiach uproszczo-
nych. Jedną z jej zalet jest 
ograniczenie ilości przejazdów, 
a w związku z tym skrócenie 
potrzebnego czasu pracy.

Głównymi elementami 
roboczymi agregatów upra-
wowych ciężkich Canis są 
dwa rzędy sprężystych zę-
bów zakończonych szerokimi 

gęsiostopami, które skutecznie 
podcinają i spulchniają glebę.

W zależności od szerokości 
maszyny wyposażone są w: 
10 zębów dla szerokości ro-
boczej 2,5 m, 12 zębów dla 
agregatu 3,0 m oraz 16 zębów 
dla agregatu 4,0 m.

Poprzez zastosowanie me-
chanizmu równoległoboku 
rama pośrednia w precyzyjny 
sposób ustala głębokość pracy 
zębów względem wałów w za-
kresie od 2 cm do 12 cm. De-
flektory boczne ograniczają 
przesypywanie gleby poza 
szerokość roboczą maszyny.

Aby zapewnić odpowiednie 
wyrównanie ziemi na glebach 
zwięzłych i zbrylonych, w agre-
gatach Canis zastosowano 
przedni wał strunowy o śred-
nicy 370 mm oraz przednią 
listwę kruszącą. Z tyłu agregat 
może być wyposażony w wał 
crosskill o średnicy 350 mm 
lub wał strunowy o średnicy 
370 mm.

Wał crosskill zalecany na 
gleby ciężkie i zwięzłe, gdzie 
rozkruszy i rozdrabni bryły 
oraz dodatkowo pozostawi po-
wierzchnię pola lekko spulch-
nioną. Na glebach lżejszych 
i mniej zwięzłych świetnie 
sprawdzi się wał strunowy. 
Tylna włóka wyrównująca i de-
likatnie ubijająca powierzchnię 
pola zapewni doskonałe przy-
gotowanie gleby pod siew. Za-
potrzebowanie mocy agregatu 
wynosi odpowiednio: 2,5 m 
– 100 KM, 3,0 m – 120 KM, 
4,0 m – 165 KM.

Więcej informacji na stro-
nie: www.bomet.pl

Źródło: BOMET
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Ciężki agregat na ciężką glebę.
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John Deere 7R z nagrodą „Maszyna Roku 2020”

Dziennikarze specjalizujący 
się w technice i maszynach rol-
niczych z całej Europy wyróżnili 
nagrodami producentów maszyn 
cechujących się przełomowymi 
i rewolucyjnymi rozwiązania-
mi, które będą wspierać pracę 
rolników w najbliższych latach.

Kapituła złożona z 20 dzienni-
karzy reprezentujących między-
narodowe czasopisma rolnicze 
z 11 krajów nagrodziła tytułem 
„Maszyna Roku 2020” ciągnik 
John Deere 7R. Nagroda zosta-
ła wręczona podczas uroczystej 
gali, na którą zaproszono około 
500 gości z branży rolniczej.

- Jesteśmy dumni z tego wy-
niku, szczególnie dlatego, że jest 
on nagrodą za ogromne stara-
nia, jakie podjęliśmy, by ciągnik 
7R drugiej generacji wpisywał 

się w historię sukcesu na rynku 
europejskim – mówi Bartosz Bia-
łas z John Deere Polska.

Kapituła zwróciła uwagę na 
całkowicie nową koncepcję wy-
korzystującą moc do 373 KM 
w kompaktowej i lekkiej kon-
strukcji, dzięki czemu ciągnik 
doskonale nadaje się zarówno 
do ciężkich prac polowych, jak 
i do zastosowania w transporcie. 
Ponadto kapituła nagrodziła to, 
że nowy model 7R został wypo-
sażony w wiele nowoczesnych 
technologii, mających wpływ 
zarówno na bieżącą pracę, jak 
i komfort operatora:

nowa kabina wyposażona 
w CommandPRO™ i kilka in-
nych kluczowych funkcji, które 
stanowią nowy standard w dzie-
dzinie komfortu operatora;

system AutoTrac™ w sieci, 
oferujący klientom zewnętrz-
ne rozwiązanie do planowania 
i wdrażania istotnych informacji 
z systemu naprowadzania w Cen-
trum Operacyjnym. Dodatkowo 
klient może cieszyć się 5-letnim 
darmowym bezprzewodowym 
transferem danych;

system AutoSetup (dostępny 
pod koniec 2020 r.), oferujący 
rewolucyjne rozwiązanie za-
pewniające oszczędność czasu, 
które pozwala za jednym na-
ciśnięciem przycisku w łatwy 
sposób skonfigurować maszynę, 
narzędzie ISOBUS z uwzględnie-
niem danych dotyczących zada-
nia, zabiegów agrotechnicznych 
i naprowadzania.
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Koniec każdego roku to czas podsumowań, również w branży rolniczej.

Z przytupem w 2020 rok

Złoty medal MTP, między-
narodowy tytuł „Maszyna 
Roku 2020” – początek roku 
należy do marki John Deere, 
która na Targach Polagra Pre-
miery w Poznaniu zaprezen-
towała nowe ciągniki, w tym 
flagową serię 8RX.

- Nowe ciągniki serii 8R są 
dostępne w wersji: tradycyj-
nej kołowej serii 8R, dwu-
gąsienicowe modele 8RT 
oraz zupełnie nowe wersje 
8RX z czterema gąsienica-
mi. To ostatnie rozwiązanie 
to klucz pod kątem maksy-
malnej ochrony gleby przy 
maksymalnej zwrotności. Co 
ważne szerokość przejazdo-
wa pozostaje mniejsza niż 3 m 
oraz prędkość maksymalna na 
poziomie 40 km/h, co pozwala 

sprawnie poruszać się drogami. 
Model 8RX został wyposażony 
w gąsienice o szerokościach od 
41 cm do 76 cm, które zapew-
niają całkowitą powierzchnię 
styku z gruntem większą niż 
4,5 m2 – mówi Paweł Góra 
z Agro-Sieć Maszyny, dealer 
John Deere.

Innym ciągnikiem ze stajni 
John Deere, który mogliśmy 
podziwiać podczas targów 
i który w ostatnim czasie 
został doceniony przez fa-
chowców jest model 7R. 
Międzynarodowa kapituła 
20 dziennikarzy pochodzących 
z 11 krajów przyznała ciągni-
kowi John Deere serii 7R ty-
tuł „Maszyny Roku”. Nowa 
koncepcja wykorzystująca moc 
do 373 KM w kompaktowej 

i lekkiej konstrukcji, sprawia, 
że ciągnik doskonale nadaje 
się zarówno do ciężkich prac 
polowych, jak i do zastoso-
wania w transporcie. Ponadto 
nowy model 7R wyposażono 
w wiele nowoczesnych tech-
nologii, mających wpływ za-
równo na bieżącą pracę, jak 
i komfort operatora. Podczas 
targów odwiedzjący mieli też 
możliwość przyjrzenia się cią-
gnikom z serii 6M, które po 
raz pierwszy zostały zaprezen-
towane w Polsce.

Przerwę od intensywnych 
prac polowych przeznaczmy 
nie tylko na przegląd pojaz-
dów znajdujących się w parku 
maszyn, lecz co też podkre-
ślają eksperci, jest to idealny 
moment na przyjrzenie się 

ofertom producentów i pod-
jęcie decyzji o inwestycjach.

- Warto podkreślić, że za-
kup maszyny nie musi ozna-
czać jednorazowego bardzo 
dużego odpływu gotówki, 
co szczególnie w przypad-
ku mniejszych gospodarstw 
może być kłopotliwe. Coraz 
więcej rolników chętnie ko-
rzysta z programów finanso-
wania, dzięki którym osoba 
prowadząca gospodarstwo nie 
musi rezygnować z unowocze-
śniania parku maszyn, obawia-
jąc się o płynność finansową. 
W rozpoczynającym się roku 
proponujemy elastyczną formę 
finansowania 0% rozłożone-
go aż na 4 lata. Taki sposób 
płatności obejmie ciągniki 
6R i 6M, 7R, 8R, kombajny 

czy też sieczkarnie. Ponadto 
chcemy zaprosić osoby, które 
jeszcze nie poznały zalet sys-
temu JD link do darmowej 
subskrypcji na okres 5 lat (do-
tyczy ciągników, sieczkarni 
opryskiwaczy samojezdnych) 
– wymienia Andrzej Rembacz 
z firmy KUHN, dealera maszyn 
rolniczych John Deere.

Zakup maszyn u renomo-
wanego dealera gwarantu-
je wysoki poziom obsługi 
posprzedażowej, wsparcie 
w kryzysowych momentach 
oraz fachowe doradztwo w za-
kresie, np. wykorzystania środ-
ków smarnych odpowiedniej 
jakości, przeprowadzenia grun-
townych przeglądów Expert 
Check i wdrożenia progra-
mu PowerGard, chroniącego 
przed nieoczekiwanymi kosz-
tami napraw i zapewniającego 
terminowe serwisowanie przy 
użyciu oryginalnych części. 
– W tym roku proponujemy 
dodatkowo bezpłatne 3 lata 
ochrony gwarancyjnej (Po-
wer Gard) dla 6R i 6M, 7R, 
8R – dodaje Mirosław Krawiec 
dyrektor serwisu firmy Agro 
- Efekt.

Rok 2020 będzie czasem 
kontynuacji wzrostu trendu 
wykorzystania w rolnictwie 
nowoczesnych technologii. 

Potwierdziła to frekwencja 
w specjalnie wydzielonej 
strefie na stoisku John Deere, 
gdzie można było podejrzeć, 
jak w praktyce działa tzw. 
Centrum Operacyjne. Ten 
specjalnie stworzony portal 
umożliwia zbieranie i wizuali-
zację informacji agronomicz-
nych i informacji o maszynach, 
dzięki czemu szybko i łatwo 
można podejmować decyzje 
oparte na liczbach. Centrum 
Operacyjne zapewnia łącz-
ność z maszynami i polami 
w jednej, centralnej lokalizacji 
i umożliwia płynną wymianę 
informacji z dealerem John De-
ere, usługodawcą czy innym 
zaufanym partnerem.

Nowością wprowadzoną 
jesienią jest stworzona przez 
firmy CLAAS, 365FarmNet 
i John Deere usługa DataCon-
nect, pierwsze bezpośrednie, 
działające niezależnie od pro-
ducenta rozwiązanie typu 
„cloud-to-cloud”, w którym 
klienci korzystający z maszyn 
różnych producentów mogą 
wymieniać dane za pomocą 
wspólnego interfejsu, a także 
kontrolować i monitorować 
całą flotę maszyn przy użyciu 
ulubionego systemu.

Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

John Deere z nowościami na Targach Polagra Premiery.
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Tworzymy urodzaj

Kolor ma znaczenie?

Kolor warzyw 
i owoców deter-
minują różne 
związki orga-
niczne, istotne 
dla funkcjono-
wania roślin, ale 
barwniki mają 
znaczenie także 
dla człowieka, bo 
każdy z nich ce-
chuje się innym, 
prozdrowotnym 
działaniem i jest 
powiązany ze 
składnikami od-
żywczymi w nich 
zawartymi.

Czerwone
P o m i d o r y , 

dzika róża, tru-
skawki czy pa-
pryka czerwona – swój kolor 
zawdzięczają likopenowi. 
Uznawany jest za jeden z naj-
silniejszych przeciwutlenia-
czy, zwalczających szkodliwe 
działanie wolnych rodników, 
które przyspieszają proces sta-
rzenia komórek i zwiększają 
ryzyko zachorowania na nie-
które nowotwory. Najlepszym 
źródłem likopenu są pomidory, 
również w formie soku, szcze-
gólnie pasteryzowanego – krót-
kotrwały proces podgrzewania 
zwiększa jego przyswajalność 
nawet trzykrotnie! Czerwone 
warzywa i owoce cechują się 
też wysoką zawartością innych 
przeciwutleniaczy z grupy 
antocyjanów.

Zielone
Za zielony kolor ogórka, 

agrestu czy sałaty odpowiada 
chlorofil. Różne badania poka-
zują, że chlorofil ma m.in. silne 
działanie przeciwnowotworowe 
i potrafi wyeliminować część 
uszkodzeń DNA komórek. Zie-
lone warzywa i owoce cechują 
się dodatkowo dużą zawarto-
ścią kwasu foliowego, poleca-
nego dla kobiet planujących 
macierzyństwo ze względu 
na ograniczanie ryzyka wy-
stąpienia wad rozwojowych 
u dziecka. Dodatkową zaletą 
zielonych warzyw i owoców 
jest zawartość witamin, takich 
jak A, E, K lub C.

Żółto-pomarańczowe
Warzywa i owoce z tej 

grupy swoją barwę zawdzię-
czają beta-karotenowi, czyli 
prowitaminie A, jednemu 
z karotenoidów. Jej najbar-
dziej rozpoznawalnym źró-
dłem jest marchewka, ale 
odnajdziemy ją także w dyni, 

morelach, żółtej papryce czy 
fasolce szparagowej. Beta-ka-
roten jest przetwarzany przez 
organizm w witaminę A, która 
pozytywnie wpływa na wzrok, 
a także zachowanie zdrowej 
skóry. Wspiera też funkcjono-
wanie układu odpornościo-
wego, a także przyczynia się 
do prawidłowego metaboli-
zmu żelaza. Wygodną formą 
dostarczania beta-karotenu, 
zgodnie z dzienną zalecaną 
dawką, jest sok marchwiowy.

Białe
W cebuli, czosnku czy kala-

fiorze znajdziemy flawonoidy, 
będące naturalnymi antybio-
tykami. Związki z tej grupy 
działają przeciwzapalnie, 
przeciwbólowo, a także roz-
kurczowo. Między innymi dla-
tego zaleca się ich spożywanie 
w okresie jesienno-zimowym, 
kiedy łatwo o przeziębienia. 
Flawonoidy mogą także roz-
szerzać naczynia krwionośne, 
poprawiając ukrwienie przy 
jednoczesnym obniżeniu ci-
śnienia krwi. Również są za-
liczane do przeciwutleniaczy, 
zwalczających wolne rodniki.

Fioletowe
Za fioletową barwę bakłaża-

na, borówki, aronii czy czar-
nej porzeczki odpowiadają 
antocyjany, które wykazują 
działanie przeciwbakteryjne 
i przeciwzapalne. Poprawiają 
też elastyczność naczyń krwio-
nośnych i zmniejszają odkła-
danie blaszek miażdżycowych. 
Antocyjany stymulują dodat-
kowo produkcję rodopsyny, 
substancji reagującej na świa-
tło, znajdującej się w pręcikach 
oka i umożliwia tzw. widzenie 
zmierzchowe. Choć fioletowe 

warzywa i owoce zazwyczaj 
cechują się cierpkością smaku, 
można po nie sięgać w formie 
przetworzonej.

Z pomocą wymienionych 
warzyw i owoców, a także ich 
przetworów, takich jak soki, 
smoothies, czy dżemy, może-
my więc nie tylko przygotować 
tęczowe, przyciągające oko po-
trawy, ale i właściwie zadbać 
o swoje zdrowie.

Więcej informacji na stronie 
www.apetytnapolskie.com

Źródło: PR Hub, 
Anna Zawistowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Co kryje się w barwach warzyw 
i owoców.
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Skorzystaj z oferty specjalnej na zakup maszyn CLAAS:
• 3 lata ochrony gwarancyjnej w cenie maszyny.2

• Finansowanie fabryczne CLAAS 0% nawet na 4 lata.3

Przekonaj się o niskim zużyciu paliwa ciągników i ładowarek CLAAS.

Twój as w gospodarstwie. 

claas.pl

Niniejsze dane mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
1 Przedstawiona cena jest ceną sugerowaną i dotyczy zakupu nowych maszyn CLAAS. Cena jest zależna od wyposażenia maszyny.
2 12 miesięcy gwarancji sprzedawcy + 24 miesiące przedłużenia okresu rękojmi MAXI CARE 500 roboczogodzin /rok, wkład własny 1000 zł netto.
3 Niniejsze dane są adresowane wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M  -1,63%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmia-
nie. Promocja ważna jest do 31.03.2020 roku. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS Financial Services SAS. 
Szczegóły oferty promocyjnej dostępne u Regionalnych Kierowników Sprzedaży CLAAS Financial Services oraz Dealerów CLAAS Polska biorących udział w akcji promocyjnej. 

ARION 610
moc 145 KM

już od 283 000 zł netto1

ARION 630
moc 165 KM

już od 319 000 zł netto1

SCORPION 732 TREND
wys. podnoszenia 7 m,

udźwig maks. 3 t

już od 288 000 zł netto1

ARION 450
moc 130 KM

już od 236 000 zł netto1

ARION 420
moc 100 KM

już od 199 000 zł netto1

R E K L A M A

Przygoda z marką CLAAS

Gospodarstwo Pana Mar-
cina położone jest niedaleko 
Żnina. Obecnie, wraz z rodzi-
ną, zajmuje się pracą na liczą-
cej 70 ha ziemi. Jak wspomina, 
nad rozwojem powierzchni go-
spodarstwa pracował latami.

- Nasze gospodarstwo zaczę-
ło się rozrastać w 2008 roku, 
kiedy to zdecydowaliśmy się 
na zakup dodatkowej ziemi. 
Była to kosztowna inwesty-
cja, na którą wzięliśmy kredyt, 
niemniej już po kilku latach 

wypracowaliśmy wyraźne 
wzrosty wydajności, dzięki 
którym jeszcze bardziej roz-
winęliśmy skrzydła i możemy 
co roku inwestować w dalszy 
rozwój - opowiada Marcin 
Bień, właściciel gospodarstwa.

Swoją przygodę z marką 
CLAAS gospodarz rozpo-
czął od używanego modelu 
ARES, który nauczył go pracy 
z ciągnikiem nawet w najcięż-
szych warunkach. Kolejnym 
ciągnikiem Pana Marcina był 

CLAAS AXOS 330 CX, który 
jak wspomina z uśmiechem, 
nabył dość spontanicznie

- Szukałem ciągnika, który 
będzie wyróżniał się uniwer-
salnością. Przeglądałem ofer-
ty wielu producentów, ale nie 
przekonywały mnie dosta-
tecznie dobrze, abym od razu 
zdecydował się na zakup ich 
sprzętu. Ostateczną decyzję 
podjęła moja żona, która wła-
ściwie zakupiła go za moimi 
plecami - wspomina właściciel 
gospodarstwa. - Była to jak naj-
bardziej słuszna decyzja, za któ-
rą jestem jej wdzięczny. AXOS 
do dzisiaj jest z nami i wciąż 
świetnie się z nim pracuje.

W międzyczasie, ze względu 
na rozwój, właściciel nabył także 
model ARES 557, który w prze-
ciwieństwie do modelu AXOS 
330 CX, posiada ładowacz. Oba 
ciągniki przez wiele lat uzupeł-
niały się, dzięki czemu wydaj-
ność pracy w gospodarstwie 
znacząco wzrosła. W styczniu 
tego roku kolekcja Pana Marcina 
powiększyła się o kolejny ciągnik 
CLAAS ARION 610.

- Tego ciągnika używam 
najczęściej, gdyż jest on naj-
bardziej uniwersalny. Bez 
problemów pracuje w każ-
dych warunkach zarówno 
w polu, jak i w transporcie. 
Duża w tym zasługa amorty-
zacji osi, ze względu na którą 
wybrałem właśnie ten model - 
mówi gospodarz. - Zakupiłem 
ciągnik ARION 610 także ze 
względu na kabinę. Jest ona 
przestronniejsza niż w pozo-
stałych modelach, co w przy-
padku wielogodzinnej jazdy 
utrzymuje wysoki komfort 
mojej pracy - dodaje.

Opowiadając o swoich ma-
szynach, właściciel gospodar-
stwa wielokrotnie wspominał 
o współpracy z zaprzyjaźnio-
nym dealerem marki CLAAS 
- AGRO-LAND. Tamtejsi pra-
cownicy wielokrotnie mu po-
magali - według Pana Marcina, 
kontakt z nimi jest bezpośredni 
i rzeczowy, co pozwala szyb-
ko rozwiać wątpliwości lub 
rozwiązać chwilowy problem.

Może liczyć także na ich fa-
chowe wsparcie, kiedy planuje 

zakup kolejnej maszyny. Tak 
było m.in. w przypadku 
ciągnika CLAAS ARION 
610, który Pan Marcin nabył 
w atrakcyjnej ofercie dla sta-
łych klientów. Eksperci marki 
przedstawili mu możliwości 
ciągnika, które wpłyną na 
ergonomię i ekonomię jego 
pracy - wygodną w obsłudze 
skrzynię HEXASHIFT, dzięki 
której w prosty sposób może 
dostosować osiągi do aktual-
nych warunków pracy, a także 
dopasowanie prędkości obroto-
wej do poszczególnych przeło-
żeń zapewniając niskie zużycie 
paliwa.

Pan Marcin, inwestując 
w ciągnik ARION 610 skorzy-
stał z fabrycznego finansowa-
nia CLAAS Financial Services, 
aby zapewnić stabilność w roz-
woju gospodarstwa wykorzy-
stał specjalną ofertę 0 procent. 
Procedura przygotowania 
kredytu ogranicza do mini-
mum formalności a decyzja 
podejmowana jest nawet tego 
samego dnia, na podstawie 
uproszczonych dokumentów 

oraz wniosku uzupełnionego 
wspólnie z doradcą u rolnika.

Poza ciągnikami CLAAS, 
Pan Marcin posiada także 
kombajn CLAAS DOMINA-
TOR 98VX, który od wielu 
lat spełnia jego oczekiwania. 
Gospodarz jest zdania, naby-
wając kolejne maszyny kieruje 
się zaufaniem do marki i De-
alera, która nie zawiodła go 
od wielu lat.

- Wybierając ciągnik, zwra-
cam uwagę na trzy kwestie: 
jego spalanie, bezawaryjność 
i komfort pracy. Maszyny 
produkowane przez CLAAS 
spełniają wszystkie te elemen-
ty, a ja sam dostrzegam, jak 
dzięki nim rozwinąłem swo-
je gospodarstwo - opowiada 
Marcin Bień. - Bez wahania 
mogę je polecić zwłaszcza tym 
rolnikom, którzy planują za-
kup maszyny uniwersalnej 
i oszczędnej w każdych wa-
runkach pracy.

Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Stabilny rozwój gospodarstwa kluczem do sukcesu.
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