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Według danych Mi-
nisterstwa Rol-
nictwa i Roz-

woju Wsi ceny przetworów 
mlecznych wykazują tenden-
cję wzrostową. Drożeje mleko 
w proszku oraz masło ekstra w 
blokach (o ok. 1% od początku 
roku). Nieznacznie zwiększyły 
się także ceny śmietany i śmie-
tanki (o prawie 3%). W grud-
niu 2008 r. badane przez rząd 
mleczarnie (80 największych 
przedsiębiorstw) skupiły su-
rowiec za 96,03 zł/100 kg tj. o 
0,1% drożej niż w listopadzie 
ubiegłego roku. W lutym na 
północy Polski płacono śred-
nio 1,02 zł/kg, na zachodzie 
0,90, najmniej w centrum 
(0,86) oraz na południowym 
wschodzie (0,87). Mamy jedne 
z najniższych cen mleka i prze-
tworów mlecznych w Europie. 
Uruchomiony został mecha-
nizm skupu interwencyjnego 
(obecnie już tylko w trybie 
przetargowym) oraz unijne 
dopłaty do eksportu masła i 
serów (od 19 do 45 euro za 10 
kg), a także mleka w proszku 
(17 euro do 10 kg). Te wszyst-
kie okoliczności nie napawają 
jednak rodzimych producen-
tów optymizmem. Na pytanie, 

kiedy rolnik odczuje poprawę 
we własnej kieszeni, przedsta-
wiciele spółdzielni odpowia-
dają niechętnie. Analitycy z 
BGŻ przewidują, że w II kwar-
tale roku w większych mle-
czarniach ceny skupu po-
winny być nieco wyższe, w 
mniejszych mogą jeszcze się 
obniżyć.

OSM w Łowiczu nie korzy-
sta z dopłat do eksportu. Pre-
zes Spółdzielni, Pan Jan Dą-
browski, narzeka na skom-
plikowany mechanizm zwią-
zany z uzyskaniem subsydiów 

eksportowych: należy zna-
leźć kontrahenta poza Unią, 
wnieść kaucję gwarancyjną w 
wysokości 1/3 wartości trans-
akcji, przejść skomplikowane 
procedury, a następnie czekać 
ok. 6 miesięcy na zwrot kau-
cji. (Przypominamy, że rolnik 
starający się o unijną dotację 
musi wnieść 100% jej warto-
ści, przejść skomplikowaną 
procedurę, a następnie od pół 
roku do roku czekać na zwrot 
ok. 40% inwestycji).  Z subsy-
diów nie korzysta także Piąt-
nica, ze względu na to, że eks-

portowane przez Spółdziel-
nię produkty nie są objęte do-
płatami. Prezes MSM Mońki, 
Pan Stanisław Jamiołkowski, 
podkreśla, że choć obecna sy-
tuacja sprzyja eksportowi, to 
dopóki USA będzie pozby-
wać się swoich nadwyżek po 
zadziwiająco niskich cenach, 
to nie można mieć pewno-
ści, że sytuacja rolników po-
prawi się.

Spółdzielcy, co prawda, z 
dopłat do eksportu nie ko-
rzystają. 

dokończenie na s. 4

Ceny przetworów mlecznych na światowym rynku przestały spadać. Niski 
kurs złotego i dopłaty eksportowe stwarzają możliwość pozbycia się nad-
wyżek z rynku unijnego oraz krajowego. Zarówno jednak analitycy, jak i 
przetwórcy mleka, ostrożnie wypowiadają się na temat podwyżek mleka 
surowego w skupie: może w IV kwartale, ale to nic pewnego…

Wiosna przyniesie poprawę?

Z okazji Wielkanocy odnowy duchowej i nadziei życzy redakcja WRP 
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„Nie odpowiadam bezpo-
średnio za politykę rolną, ale 
chciałbym jako najwyższy 
przedstawiciel naszego kraju 
przyczynić się do tego, by była 
ona bardziej skuteczna, by rol-
nictwo i wieś polska miała 
się jak najlepiej” – powie-
dział Prezydent, podczas fi-
nału konkursu Agroliga 2008, 
który odbył się w 13 marca w 
Pałacu Prezydenckim. 

„Ta rada może być ciałem 
pragmatycznym i podejmie 
wspólny wysiłek analityczny, 
by stworzyć rozsądną, kom-
promisową i akceptowaną 
przez wszystkie siły polityczne 

w kraju, strategię rozwoju wsi” 
– mówił tego samego dnia na 
otwarciu targów Agrotech w 
Kielcach J. K. Ardanowski. 

Skład całej rady nie jest 
jeszcze znany. Na razie wia-
domo, że wejdzie do niej mar-
szałek woj. świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, który będzie 
reprezentował Związek Woje-
wództw RP. Do rady ma rów-
nież wejść dwóch przedstawi-
cieli Krajowej Rady Izb Rol-
niczych. 

„Każde ciało, które bę-
dzie pomagało w rozwią-
zaniu sytuacji, jaką mamy 
w rolnictwie jest potrzebne. 

Zdaję sobie sprawę, że pre-
zydent to nie rząd i niewiele 
może, ale jeśli z tego mają 
powstać jakieś ciekawe 
propozycje to zawsze jest 
szansa, że ktoś się nad nimi 
pochyli” – powiedział re-
dakcji portalu Wrp.pl Ro-
bert Jakubiec, członek za-
rządu KRIR. 

Jak się nieoficjalnie do-
wiedzieliśmy skład rady po-
znamy do końca marca. Na-
tomiast 24 kwietnia w Pa-
łacu Prezydenckim odbędzie 
się szczyt rolniczy, który naj-
prawdopodobniej zainaugu-
ruje pracę rady. n

Zdaniem ministra 
rolnictwa, brak pie-

niędzy na niektóre działa-
nia, w tym renty struktu-
ralne, to efekt złego po-
działu środków na PROW 
2007-13 jakiego dokonano 
w 2007 roku. 

– Wydzielono środki po-
między 4 osie i 22 zada-
nia. Powiem szczerze, żeby 
przyszło mi wtedy to dzie-
lić, działań byłoby 8 a nie 
22. W wyniku takiego po-
działu na takie programy 
jak gospodarstwa nisko-
towarowe i renty, podział 
alokacji jest wyczerpany. 
Żebyśmy mogli obsłużyć 
wnioski już złożone na 
te działanie, nie możemy 

ogłosić kolejnych nabo-
rów – powiedział redak-
cji Wrp.pl M. Sawicki.

W ubiegłym roku resort 
rolnictwa wystąpił o do-
datkowe 600 mln euro na 
renty strukturalne. Pie-
niądze miały być przesu-
nięte z programu przezna-
czonego na inwestycję w 
przedsiębiorstwach. 

– Oskarżono nas wtedy, 
że zabiera się środki z in-
westycji w rozwój przed-
siębiorstw na socjalne 
renty – wspomina Mini-
ster. 

Finalnie do KE trafił 
wniosek o przesunięcie 
350 mln euro. Bez zgody 
Brukseli Polska nie może 

rozpocząć kolejnego na-
boru na to działanie. 

Renty strukturalne to 
działanie, które ma na 
celu obniżenie średniego 
wieku osób prowadzących 
działalność rolniczą. Ma 
też zapewnić dochód rol-
nikom, którzy zrezygnują 
z prowadzanie tej dzia-
łalności w wieku przed-
emerytalnym. W zamian 
za przekazanie gospodar-
stwa rolnego, beneficjent 
może otrzymywać ok. 900 
zł miesięcznie najdłużej 
przez 10 lat, do czasu 
przejścia na emeryturę w 
KRUS. 

M. Simiński/Wrp.pl

Prezydent Lech Kaczyński powołuje radę ds. rolnictwa i rozwoju wsi. W jej 
skład mają wejść najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki, samorządu 
terytorialnego oraz organizacji rolniczych. Rada rozpocznie pracę naj-
prawdopodobniej w kwietniu.

Marcin Simiński
Wiadomości Rolnicze Polska

redakcja@wrp.pl

Prezydent powołuje radę ds. rolnictwa
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Wciąż nie wiadomo, czy znajdą się środki na kolejny nabór w ramach rent 
strukturalnych. Ministerstwo rolnictwa czeka w tej sprawie na decyzję Ko-
misji Europejskiej (KE). W latach 2004-06 z działania tego skorzystało 56 
tysięcy rolników. W nowym PROW nabory organizowano już dwukrotnie. 
Do tej pory przyjęto 16 tys. wniosków.

Co dalej z rentami 
strukturalnymi?

n Targi Polskie Zboża już w czerwcu. Organizator najwięk-
szej wystawy rolniczej w Wielkiej Brytanii CEREALS EVENT, 
firma Haymarket Exhibitions (Wielka Brytania) połączyła 
siły ze wschodnioeuropejskim koncernem Montgomery In-
ternational specjalizującym się w organizowaniu targów, aby 
wspólnie przygotować wystawę Cereals Event Poland – Pol-
skie Zboża. Impreza odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca 2009 
roku w miejscowości Modrze, 30 km od Poznania. 

Teren został udostępniony dzięki spółce TopFarms, wcho-
dzącej w skład brytyjskiego koncernu Spearhead Interna-
tional. Swój udział w imprezie potwierdziły już takie firmy 
jak: SYNGENTA, BASF, CHEMTURA, KUHN, DANKO, 
AGCO, John Deere, Vaderstad, JCB, New Holland, Korba-
nek, Lemken, Kongsklide, Joskin, Househnam Sprayers, Sta-
nimpex oraz Simba.

Polskie Zboża będą pierwszym tego typu wydarzeniem 
branżowym w Polsce skierowanym do profesjonalnych go-
spodarstw i ekspertów. 

Jednym z patronów medialnych imprezy jest redakcja Wia-
domości Rolnicze Polska. 

WRP

n Dopłaty w euro? KRIR wystąpiła z wnioskiem do pre-
miera Donalda Tuska, o rozważenie możliwości wypła-
cania polskim rolnikom dopłat w euro. 

„Przejście na płatności w euro wymaga zmiany dwóch 
ustaw i jednego rozporządzenia unijnego” – odpowiada 
na propozycję Marek Sawicki, szef resortu wsi. 

Minister poinformował jednak, że w tym roku nie ma 
szans, by UE zgodziła się na wypłatę polskim rolnikom 
dopłat w euro. Prawo nie działa wstecz, a do tego wyma-
gana jest również zgoda wszystkich państw Unii. Polska 
będzie za to namawiać Komisję, by płatności były na-
liczane za podstawie średniej kursu z ostatnich trzech 
miesięcy poprzedzających miesiąc ich wypłacania. 

Propozycja, by dopłaty bezpośrednie wypłacać rolni-
kom w euro wyszła od izb rolniczych w połowie marca. 
Zdaniem samorządu rolniczego taka decyzja, w okresie 
dużych wahań kursu polskiej waluty, uchroni rolników 
przed „znacznym spadkiem transferu finansowego kie-
rowanego na polską wieś”. 

Płatności bezpośrednie pochodzą z budżetu UE. Pier-
wotnie są one ustalane w euro. Ostateczne przeliczenie 
wysokości stawki płatności na waluty poszczególnych 
państw członkowskich nie należących do strefy euro, 
odbywa się na podstawie kursów wymiany zł/euro na 
dzień 30 września. Na ten rok obowiązuje kurs w wyso-
kości 3,3967 zł/euro. Jak wiadomo euro stoi dziś znacz-
nie wyżej. 

MS

Wkładka
Izb Rolniczych
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Z powodu 
ciężkiej cho-
roby otrzy-

muję z KRUS rentę rolni-
czą. Jednakże z uwagi na 
posiadane gospodarstwo 
rolne nie uzyskuję jej w peł-
nej wysokości, wobec czego 
rozważam możliwość przej-
ścia na rentę strukturalną 
„unijną”, tym bardziej, że 
mam 56 lat i mam komu 
przekazać gospodarstwo 
rolne. Mam pytanie, czy 
mogę się starać o przyzna-
nie takiej renty?

Zgodnie z § 4 pkt 1) rozpo-
rządzenia z dnia 19 czerwca 
2007 r. Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działa-
nia „Renty strukturalne” ob-
jętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 109, poz. 750 ze zm.) rentę 
strukturalną przyznaje się 
producentowi rolnemu bę-
dącemu osobą fizyczną, pro-
wadzącą na własny rachunek 
działalność rolniczą w gospo-
darstwie rolnym, jeżeli ukoń-
czył 55 lat, lecz nie osiągnął 
wieku emerytalnego i nie ma 
ustalonego prawa do emery-
tury lub renty. Pierwsze kry-
terium tzw. wiekowe w odnie-
sieniu do Pana należy uznać 
za wypełnione. Niestety, ale w 
świetle podanych informacji 

stwierdzić trzeba, że nie speł-
nia Pan kolejnego z warun-
ków, albowiem ma Pan usta-
lone prawo do renty rolniczej. 
Powyższy wniosek płynie z 
analizy treści § 2 pkt 4) w/
w rozporządzenia, który sta-
nowi, iż przez prawo do renty 
– rozumie się m.in. prawo do 
renty na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym 
rolników. Zatem uprawnie-
niem do ubiegania się o rentę 
strukturalną Pan, jako renci-
sta, nie będzie dysponował.

Zamierzam 
ubiegać się o 
rentę struktu-

ralną i zastanawiam się 
nad kwestią przekazania 
gospodarstwa rolnego, w 
szczególności chodzi mi tu-
taj o to, czy mogę własność 
gospodarstwa przenieść na 
syna, albo czy zamiast tego 
mógłbym przykładowo wy-
dzierżawić komuś obcemu 
moje grunty na 10 lat? Po-
nadto chciałbym się zabez-
pieczyć w ten sposób, że ja-
kiś areał gruntów bym sobie 
zostawił, ale nie wiem, czy 
jest to dopuszczalne przy 
rencie strukturalnej?

Ustosunkowując najpierw 
na ostatnie z Pana pytań o 
możliwość „pozostawie-
nia sobie” części gruntów, 
to odpowiedź na nie jest 
twierdząca, o czym posta-
nowiono w § 9 pkt 1) rozpo-

rządzenia z dnia 19 czerwca 
2007 r. Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach dzia-
łania „Renty strukturalne”, 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Przepis 
ten stanowi, że warunek 
zaprzestania prowadze-
nia działalności rolniczej, 
uważa się za spełniony, je-
żeli po przekazaniu gospo-
darstwa rolnego łączna po-
wierzchnia użytków rolnych 
posiadanych lub współpo-
siadanych przez upraw-
nionego do renty struktu-
ralnej i jego małżonka nie 
przekracza 0,5 ha, a działal-
ność rolnicza prowadzona 
na tych użytkach służy wy-
łącznie zaspokajaniu po-
trzeb własnych uprawnio-
nego oraz osób pozostają-
cych z nim we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 
Otóż w Pana posiadaniu/
własności może pozostać 
do 0,5 ha gruntu rolnego. 
Poza tym, może się Pan za-
bezpieczyć przy przekazaniu 
na syna gospodarstwa rol-
nego poprzez ustanowienie 
na siebie odpowiednio zre-
dagowanego prawa dożywo-
cia lub służebności miesz-
kania.

Co do konieczności prze-
kazania, to warunek ten bę-
dzie spełniony, o ile zostaną 
przekazane wszystkie użytki 
rolne wchodzące w skład 
tego gospodarstwa, będące 
zarówno przedmiotem od-
rębnej własności rolnika i 
jego małżonka, jak również 
przedmiotem ich współwła-
sności. Jeżeli zamierza Pan 
przenieść własność gospo-
darstwa na syna jako na-
stępcę, to proszę pamię-
tać, że przez następcę roz-
porządzenie rozumie osobę 
fizyczną, która rozpoczyna 
działalność rolniczą po raz 

pierwszy z dniem przejęcia 
gospodarstwa rolnego od 
producenta rolnego ubie-
gającego się o rentę struk-
turalną i nie ukończyła 40. 
roku życia w dniu złożenia 
wniosku o rentę struktu-
ralną. Oprócz tego syn musi 
posiadać kwalifikacje zawo-
dowe przydatne do prowa-
dzenia działalności rolniczej 
oraz nie może mieć ustalo-
nego prawa do emerytury 
lub renty, a nadto musi się 
zobowiązać do prowadzenia 
osobiście działalności rolni-
czej na przejętych użytkach 
rolnych przez okres co naj-
mniej 5 lat i do sporządzenia 
planu rozwoju przejmowa-
nego gospodarstwa. Poru-
szając ewentualność zawar-
cia długoterminowej umowy 
dzierżawy w ramach starań 
o rentę strukturalną, to po-
trzeba wskazać, że na pod-
stawie stosunku dzierżawy 
prawo własności nierucho-
mości pozostaje nadal przy 
wydzierżawiającym, nato-
miast na dzierżawcę prze-
chodzi jedynie prawo do jej 
posiadania  i pobierania z 
niej pożytków. Stanowi to 
zasadniczą przeszkodę dla 
uznania, że wydzierżawie-
nie gospodarstwa rolnego 
nawet na wiele lat jest speł-
nieniem przesłanki przewi-
dzianej w § 6 ust. 1 wspo-
mnianego rozporządzenia, 
ponieważ warunek przeka-
zania gospodarstwa rolnego 
uważa się za spełniony, jeżeli 
zostały przekazane wszyst-
kie użytki rolne wchodzące 
w skład gospodarstwa rol-
nego, a przekazanie nastą-
piło przez – albo przeniesie-
nie jego własności na rzecz 
następcy albo poprzez od-
płatne lub nieodpłatne prze-
niesienie własności użyt-
ków rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rol-
nego celem powiększenia 
innego bądź innych gospo-
darstw. n

Rolnik pyta, prawnik odpowiada
Na Państwa py-
tania, natury 
prawnej, w każ-
dą sobotę w godz. 
12.00-14.00, pod 
nr. telefonu 667 
969 956  odpowia-
da prawnik Woj-
ciech Lignowski 
(na zdj.). Pytania 
można również 
kierować listownie 
na adres redakcji 
WRP lub e-mail: 
redakcja@wrp.pl

dokończenie ze s. 1
Mają jednak nadzieję, że 

pomogą one zdjąć nadwyżki 
produktów z unijnego rynku  
i dzięki temu sytuacja ulegnie 
poprawie.

Rok 2008 należał do rekor-
dowych pod względem wy-
wozu. Wg danych Związku 
Prywatnych Przetwórców 
Mleka, wyeksportowali-
śmy 763,8 tys. ton produk-
tów mleczarskich o wartości 
ok. 1 138,5 ml euro (3 934,7 
zł). Przywieziono do Pol-
ski natomiast nieporówna-
nie mniej, bo zaledwie 132,9 
tys. ton produktów mleczar-
skich o wartości 217,3 mln 
euro (749,2 mln zł). Saldo 
eksport – import było, jak 
zwykle, dodatnie (wynosiło 
920,6 mln euro). 

Należy jednak zauważyć, że 
w porównaniu do 2007 roku 
zmalała dynamika wzrostu 
eksportu. W latach 2004-
2007 rósł on średnio 23% w 
skali rocznej. W 2008 osią-
gnął tempo wzrostu na po-
ziomie 18% w skali rocznej. 
Dzięki dotacjom oraz depre-
cjacji złotego jest szansa, że 
eksport wzrośnie o ok. 5% 
w stosunku do 2007 r. – tak 
przewiduje przedstawiciel 
firmy eksportowej, Hoogwegt 
Poland Sp z o.o.

W dalszym ciągu ok. 80% 
naszego eksportu trafia na 
rynki wewnętrzne Unii, a to 
nie rozwiązuje problemu cen 
przetworów i samego mleka. 
Prezes MSM Mońki, stwier-
dza: dopóki Ameryka bę-
dzie pozbywać się nadwyżek, 
ciężko mówić o poprawie.

Wg FAMMU (System Mo-
nitoringu Rynków Zagranicz-
nych) średnia cena skupu 
mleka w 2009 r. ma być w 
Stanach Zjednoczonych naj-
niższa od 30 lat – ma wynieść 
od 21,0 do 25,7 USD/100 kg. 
Choć w Ameryce stopniowo 
wzrasta popyt, to jednak jest 
on za mały w stosunku do 
produkcji. 

Efekt – rosnące rezerwy i ni-
skie ceny.

Zdaniem Waldemara Brosia, 
Prezesa Krajowego Związku 
Spółdzielni Mleczarskich, ry-
nek psuje również Austra-
lia i Nowa Zelandia. Wg da-
nych MRiRW, w lutym cena 
OMP w Oceanii osiągnęła ten 
sam poziom, co w Polsce (137 
euro/100 kg), masło w blokach 
było tam bez porównania tań-
sze (Niemcy: 218 euro/100 kg, 
Polska: 194 euro/100 kg, Oce-
ania 145 euro/100 kg).

Dr Jadwiga Seremak – Bulge 
(pracownik naukowy IERiGŻ) 
pociesza: Jeżeli kurs euro bę-
dzie w granicy 4,5 zł, to w IV 
kwartale można spodziewać 
się podwyżek. Należy jednak 
za wszelką cenę szukać ograni-
czenia kosztów.

To fakt, spółdzielnie mle-
czarskie przyzwyczaiły rolni-
ków do tego, że koszty kryzysu 
na rynku mlecznym przerzu-
cane są na rolnika. Sezonowe 
obniżki cen to norma. W dobie 
obecnego impasu to producent 
mleka ma szukać oszczędno-
ści, a nie przetwórca. Wg opi-
nii dr Jadwigi Seremak – Bulge: 
Dopłaty do eksportu oraz niski 
kurs złotego to dobre znaki dla 
przemysłu mlecznego. Mleczar-
nie mają teraz bardzo dobrą sy-
tuację, aby pozbyć się nadwyżek 
i zagwarantować rolnikowi go-
dziwą cenę skupu surowca. Po-
winny jednak zadbać o to, aby 
obniżyć koszty własne. Porów-
nywalnym producentem mleka 
(pod względem ilości zakładów 
przetwórczych) są Niemcy. W 
tym kraju 231 mleczarni przera-
bia 18% więcej surowca, przy o 
wiele mniejszym, niż w polskich 
podmiotach, zatrudnieniu.

Zamiast puenty warto przy-
toczyć słowa wypowiedziane 
przez Prezesa OSM Piątnica: 
Kryzys? U nas nie ma żad-
nego kryzysu. W lutym śred-
nia cena w skupie mleka wy-
niosła 1,46, a w marcu będzie 
podobnie.

Joanna Kaźmierczak-Błocisz

Wiosna przyniesie poprawę?
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W każdym roku ob-
serwuje się inny ter-

min nalotu słodyszka na 
plantacje rzepaku, jest to 
okres od połowy marca do 
końca kwietnia. Nalot zależy 
przede wszystkim od warun-
ków meteorologicznych w 
okresie wczesnowiosennym, 
gdy pąki rzepaku są jeszcze 
bardzo małe, słodyszek rze-
pakowy dostając się do pyl-
ników uszkadza pąki nisz-
cząc je zupełnie.
Nowocześnie – stano-
wisko i nawożenie

W nowoczesnej ochronie 
rzepaku przed słodyszkiem 
należy zapewnić roślinom 
bardzo dobre warunki 
agrotechniczne, co zwięk-
szy zdolności do regenera-
cji uszkodzeń pąków kwia-
towych. Właściwe stanowi-
sko w płodozmianie (upra-
wianie rzepaku na tym sa-
mym polu nie wcześniej 
niż po upływie 4 lat oraz 
zachowanie izolacji prze-
strzennej od jarych upraw 
krzyżowych, a także od za-
chwaszczonych roślinami 
należącymi do tej rodziny) 
ogranicza rozwój i szkodli-
wość słodyszka rzepako-
wego. Optymalne nawoże-
nie rzepaku zwiększa od-
porność roślin na uszko-
dzenia oraz polepsza zdol-
ności regeneracji.
Przemiennie – stosow-
nie do temperatury

Zwalczanie słodyszka rze-
pakowego przeprowadza się 
zgodnie z sygnalizacją po wy-

stąpieniu chrząszczy na pą-
kujących roślinach rzepaku. 
Zabieg należy powtórzyć, gdy 
przedłuża się nalot szkodnika. 
Próg ekonomicznej szkodli-
wości w fazie zwartego kwia-
tostanu wynosi – 1 chrząszcz 
na 1 roślinie, natomiast w fa-

zie luźnego kwiatostanu od 3 
do 5 chrząszczy średnio na 1 
roślinę.

Efektywność zwalczania 
słodyszka rzepakowego 
zależy od zastosowanego 
insektycydu i warunków 
agroklimatycznych. Sku-
teczność zwalczania zależy 
również od odporności sło-
dyszka rzepakowego na in-
sektycydy. Od około 30 lat 
stosowane są w Polsce in-
sektycydy z grupy pyretro-
idów. Długotrwałe stosowa-
nie insektycydów z jednej 
grupy chemicznej spowo-
dowało lokalne wystąpie-
nie odporności słodyszka. 

Chcąc przeciwdziałać po-
wstawaniu odporności na-
leży stosować przemiennie 
insektycydy, które należą 
do różnych grup chemicz-
nych (tabela 1).

Ważnym czynnikiem 
wpływającym na skutecz-

ność zwalczania jest rów-
nież optymalna tempera-
tura działania insektycy-
dów (tabela 1). Podejmując 
decyzję o zabiegu chemicz-
nym warto dobrać środek 
ochrony roślin działający 
najlepiej w aktualnej tem-
peraturze.
Szanując zapylacze

Słodyszka rzepako-
wego zwalcza się często 
w okresie kwitnienia rze-
paku, gdy na uprawie wy-
stępują pszczoły. Rzepak 
jest rośliną fakultatyw-
nie obcopylną, co ozna-
cza, że w 70% jest sa-
mopylna a w 30% obco-
pylna. Prawidłowe zapyle-
nie rzepaku przez pszczoły 
może spowodować wzrost 
plonu nasion nawet o 30%. 
Ochrona pszczół w za-
biegach chemicznych jest 
obowiązkiem ustawowym, 
należy zwrócić szczególną 
uwagę na toksyczność oraz 
okres prewencji środków 
ochrony roślin dla pszczół. 
Preparaty należy dobierać 
tak, by nie spowodować 
zatruć zapylaczy, a wszyst-
kie zabiegi należy wyko-
nywać wieczorem po za-
kończeniu dziennego lotu 
pszczół.

Doc. dr hab.  
Mrówczyński Marek

Inż. Wachowiak Henryk
Instytut Ochrony Roślin – 

PIB w Poznaniu
Cały materiał na www.wrp.pl

Tabela 1. Insektycydy zarejestrowane do zwalczania 
zwalczania słodyszka rzepakowego. 

Grupa chemiczna Insektycyd
Optymalna 
temperatura 
działania (°C)

Dawka na 1 ha

chloronikotynyle Mospilan 20 SP obojętna 0,08-0,012 kg

fosforoorganiczne Pyrinex 480 EC powyżej 15 0,6 l

fosforoorganiczne
+ pyretroidy

Nurelle D 550 EC 15 - 25 0,6 l

Nurelle Max 515 EC 15 - 25 0,6 l

pyretroidy Bulldock 025 EC poniżej 20 0,25 l

Cyperkill Super 25 EC poniżej 20 0,1 l

Decis 2,5 EC poniżej 20 0,2 l

Decistab TB poniżej 20 8 tab.

Fastac 100 EC poniżej 20 0,1 l

Fury 100 EW poniżej 20 0,1 l

Karate Zeon 050 CS poniżej 20 0,12 l

Mavrik 240 EW poniżej 20 0,2 l

Minuet 100 EW poniżej 20 0,1 l

Patriot 2,5 EC poniżej 20 0,2 l

Patriot 100 EC poniżej 20 0,05 l

Rapid 060 CS poniżej 20 0,06-0,08 l

Ripcord Super 050 EC poniżej 20 0,2 l

Sherpa 100 EC poniżej 20 0,25 l

Sumi-Alpha 050 EC poniżej 20 0,2-0,25 l

Talstar 100 EC poniżej 20 0,1 l

Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel.: 0-22 637 32 37, fax: 0-22 637 32 38
e-mail: biuro@sumi-agro.com.pl
www.sumi-agro.com.pl

zabójczy dla wrogów,
bezpieczny dla pszczół!

Zwalcza uciążliwe szkodniki rzepaku

Działa na wszystkie stadia rozwojowe

Wykazuje działanie powierzchniowe,
wgłębne i układowe

Działa niezależnie od temperatury

Jest odporny na zmywanie przez deszcz

Działa dłużej od innych środków

Bezpieczny dla pszczół i innych
owadów pożytecznych

ŚRODEKOWADOBÓJCZY OKRES PREWENCJI
DLA PSZCZÓŁ:
NIE DOTYCZY!

Słodyszek rzepakowy jest owadem o letnim cyklu rozwojowym, z długą zi-
mową diapauzą w postaci chrząszcza. Zimuje głównie na brzegach lasów, 
pasach zadrzewień, pod którymi znajduje glebę dostatecznie pulchną, wil-
gotną i przewiewną, pokrytą kilkucentymetrową warstwą resztek roślin-
nych.

Co nowego na 
słodyszka?

Słodyszek rzepakowy na pąkach
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Chociaż system ko-
rzeniowy rzepaku 
sięga w głąb pro-

filu glebowego, to jednak 
główne źródło składników 
pokarmowych stanowi war-
stwa orna. Dlatego dostęp-
ność w niej wody i dosta-
tecznych ilości składników 
odżywczych warunkuje 
prawidłowy wzrost i roz-
wój roślin. Przy ustalaniu 
dawek nawozowych należy 
uwzględniać fakt, że tylko 
część składników pobrana 
przez rzepak jest wywożona 
z pola. Wielkość ta jest uza-
leżniona głównie od skład-
nika i miejsca jego groma-
dzenia w roślinie oraz od 
wielkości plonu. Przedsta-
wia to tabela 1., w której za 
podstawę przyjęto plon 3 -
3,5 t nasion i około 7 t resz-
tek (łodygi, liście, łuszczyny 
i korzenie). 

Racjonalne nawożenie 
rzepaku ozimego, oprócz 
pokrycia potrzeb pokar-
mowych uwzględnia pe-
wien naddatek na poprawę 
zasobności gleby w celu 

wyrównania ilości skład-
ników wywożonych z plo-
nem nasion i rekompensaty 
strat powstałych przez wy-
mywanie i przechodzenie 
w związki nieprzyswajalne 
dla roślin. 
Zasobność gleby a 
oczekiwany plon 

Przystępując do ustale-
nia dawek poszczególnych 
nawozów należy wziąć pod 
uwagę zasobność gleby w 
przyswajalne składniki i jej 
aktualny odczyn, a także 
uwzględnić poziom ocze-
kiwanych plonów. Analizy 
fizyczno-chemiczne gleb są 
ważną informacją odnośnie 
potrzeb nawożenia i należy 
je wykonywać raz na 3-4 
lata w Okręgowych Stacjach 
Chemiczno-Rolniczych. Za-
lecany obecnie zrównowa-
żony system nawożenia ro-
ślin opiera się uwzględnia-
niu naturalnej zasobności 
gleby, resztek pozostałych 
po przedplonie oraz har-
monijnym stosowaniu na-
wozów naturalnych i mine-
ralnych. 

Faza pąkowania
W systemie nawożenia 

rzepaku należy uwzględnić 
dwa główne etapy działa-
nia. Pierwszy, jesienny do-
tyczy prac związanych z: re-
gulacją odczynu gleby (naj-
lepiej pod przedplon) i uzu-
pełnieniem ewentualnego 
niedoboru magnezu, stoso-
waniem nawozów natural-
nych, stosowaniem nawo-
zów fosforowo-potasowych 
oraz podaniem I dawki 
azotu. Etap drugi rozpo-
czyna się wczesną wiosną 
i trwa do fazy pąkowania 
roślin rzepaku. Ważnymi 
zabiegami w tym czasie są: 
stosowanie nawozów azoto-
wych, nawozów siarkowych 
i ewentualnie dolistne do-
karmianie roślin składni-
kami, których niedobory 
będą obserwowane w trak-
cie wegetacji (makroskład-
niki oraz bor, mangan, cynk 
i in.). Zakładając, że jesie-
nią wykonano zabiegi zale-
cane na ten etap, skupimy 
się na omówieniu działań 
wiosennych.

Gnojowica zgodnie z 
potrzebami 

Nawożenie rzepaku gno-
jowicą można stosować za-
równo przed siewem jak 
również podczas wegetacji. 
Należy jednak bezwzględ-
nie przestrzegać zasady, aby 
wielkość każdorazowo sto-
sowanej dawki gnojowicy 
była odpowiednia do fazy 
rozwojowej i aktualnych po-
trzeb roślin rzepaku, i aby jej 
wiosenna dawka nie prze-
kraczała 60 m3/ha. Gnojo-
wica jest wartościowym na-
wozem naturalnym, który 
może być stosowany pod 

rzepak ozimy, gdyż skład-
niki w nim zawarte łatwo 
przenikają do systemu ko-
rzeniowego roślin. Gnojo-
wica jest przede wszystkim 
nawozem azotowo-potaso-
wym i dlatego przy ustala-
niu dawek gnojowicy na-
leży brać za podstawę pla-
nowane dawki azotu oraz ich 
podział na dawkę jesienną i 
wiosenną. Zasada ta dotyczy 
również potasu. 
Azot hartuje

Rzepak reaguje bardzo sil-
nie na nawożenie azotem, 
ponieważ jest to składnik 
najbardziej plonotwórczy. 
Jesienna dawka nawozów 
azotowych nie powinna być 
jednak zbyt duża, aby nie po-
wodowała nadmiernego roz-
woju roślin, który opóźnia 
hartowanie roślin i zwięk-
sza ryzyko ich złego przezi-
mowania. Jednocześnie nie-
dobór tego składnika powo-
duje, że rośliny rzepaku nie 
osiągają właściwego pokroju, 
przez co słabiej się hartują i 
wolniej ruszają z wiosenną 
wegetacją. Po przedplonach 
dobrych (motylkowe, mie-
szanki motylkowo-zbożowe), 
przedsiewne nawożenie azo-
tem jest zbędne. Po roślinach 
kłosowych, które wyczerpują 
glebę z azotu, należy zasto-
sować 20-40 kg N/ha. 
Dzielić dawki według 
wielkości 

Wiosenny rozwój rzepaku 
charakteryzuje się intensyw-
nym rozwojem i bardzo du-
żym przyrostem masy stąd 
niezbędne jest wczesne do-

starczenie azotu w nawozach 
mineralnych. Pogłówne na-
wożenie rzepaku azotem 
musi być wykonane w zde-
cydowanej większości przy 
użyciu stałych nawozów  mi-
neralnych. Uprawa rzepaku 
po motylkowych, a także 
w stanowisku do trzeciego 
roku po oborniku wymaga 
zastosowania 120-140 kg N/
ha. Natomiast plantacje usy-
tuowane po zbożach zaleca 
się nawozić dawką do 170 kg 
N/ha. Badania IHAR wska-
zują, że dawki azotu wyno-
szące do100-120 kg można 
stosować jednorazowo, tuż 

po ruszeniu wegetacji, aby 
wykorzystać wodę z opadów 
zimowych i zasilić osłabione 
rośliny. Dawki wyższe na-
leży podzielić na dwie lub 
trzy części, co zabezpiecza 
plantację przed wyleganiem 
i stratami nawozu. Wówczas 
druga część dawki azotu (60-
90 kg/ha) powinna być po-
dana przed początkiem pą-
kowania roślin w formie sa-
letry amonowej lub mocz-
nika. Natomiast część trze-
cia (20-30kg N/ha) powinna 
być zastosowana jako sale-
tra amonowa lub jako oprysk 
12% roztworem mocznika 
po przekwitnięciu rzepaku 
w połączeniu z zabiegami 
ochrony roślin.
Krzyżowe lubią siarkę

Rzepak należy do roślin 
krzyżowych, które mają duże 
wymagania w stosunku do 
siarki. Jednakże ustalenie 
prawidłowego nawożenia 
rzepaku siarką nie jest za-
daniem prostym. Jak wia-
domo, niedobór siarki za-
kłóca wzrost roślin i osłabia 
odporność na stresy środo-
wiskowe, co zawsze nieko-
rzystnie odbija się na plonie. 
Z kolei nadmiar może po-
wodować obniżenie plonu 
a także prowadzi do wzrostu 
zawartości glukozynolanów, 
które obniżają jakość nasion 
i makuchów rzepakowych. 
Dlatego na terenach, gdzie 
stwierdzono utajone lub wi-
doczne objawy niedoboru 
siarki dawka tego składnika 
nie powinna przekraczać 
1/3-1/4 dawki azotu czyli 

około 40 kg S/ha. W rejo-
nach gleb cięższych, podsta-
wową dawkę składnika na-
leży zastosować postaci jed-
nego z nawozów siarkowych 
przed siewem roślin wraz z 
aplikacją fosforu (superfos-
fat pojedynczy) czy potasu 
(siarczan potasu) lub też w 
formie któregoś z dostęp-
nych nawozów wieloskładni-
kowych. Na glebach lekkich, 
na których mogą nastąpić 
straty składnika w wyniku 
wymycia w okresie jesienno-
zimowym, można podać 
siarkę w pierwszej dawce 
wiosennej azotu w formie 

siarczanu amonu. Ważne 
jest, aby młode rośliny rze-
paku miały możliwość do-
stępu do siarki, bowiem od 
fazy wydłużania łodygi do 
fazy zawiązywania łuszczyn 
potrzebują jej szczególnie 
dużo. W sytuacji stwierdze-
nia na plantacjach niedobo-
rów siarki tuż przed kwitnie-
niem rzepaku, można zasto-
sować oprysk wodnym roz-
tworem siarczanu magnezu, 
co skutecznie poprawia roz-
wój całych roślin oraz two-
rzenie kwiatów i zawiązywa-
nie prawidłowo wykształco-
nych łuszczyn z nasionami. 
Można też uzupełnić jej de-
ficyt przy okazji stosowania 
pestycydów.
Bor jest ważny

Jeśli rzepak uprawiany jest 
w zmianowaniu, w którym 
systematycznie stosowany 
jest obornik i odczyn gleby 
wynosi powyżej 6,5, nie po-
winny wystąpić niedobory 
innych mikroelementów 
poza borem i manganem. 

Rzepak ma wysokie wyma-
gania w stosunku do boru. 
Krytyczna faza względem za-
potrzebowania na bor u roślin 
rosnących na glebach ubogich 
w ten mikroskładnik rozpo-
czyna się od zwarcia rzędów, 
a dla roślin uprawianych na 
glebach zasobnych w okresie 
kwitnienia. Deficyt boru po-
woduje zahamowanie tworze-
nia nasion, w wyniku czego 
następują obniżki plonu, na-
wet gdy zaopatrzenie w siarkę 
jest prawidłowe. 

dokończenie na s. 7

Podstawowym czynnikiem kształtującym poziom plonowania rzepaku jest nawożenie: stosowanie 
dużych dawek nawozowych i dobre ich wykorzystanie pozwala na poprawę niedociągnięć w zakresie 
słabszego kompleksu glebowego czy przedplonu. Wysokie nawożenie jest uzasadnione dużymi wy-
maganiami żywieniowymi, ponad dwukrotnie przewyższającymi potrzeby roślin zbożowych. To także 
istotny czynnik ekonomiczny, stanowiący około 40 % kosztów produkcji.

Dr Anna Podleśna
IUNG-PINB Puławy

Nawożenie upraw rzepaku 

Makroelementy w kg/ha Mikroelementy w g/ha

Składnik Pobranie 
całkowite

Powraca 
do gleby

Wywóz
z plonem
nasion

Składnik Pobranie 
całkowite

Powraca do 
gleby

Wywóz z 
plonem nasion

Azot N
Fosfor P2O5
Potas K2O
Siarka S
Magnez MgO
Wapń CaO

213
 89
287
 75
 70
157

102
  39
259
  47
  50
143

111
 50
 29
 28
 20
 14

Molibden Mo
Miedź Cu
Mangan Mn
Cynk Zn
Bor B

 15
 32
654
488
417

 12
 29
328
213
257

   3
   9
326
276
  60

Tabela 1. Bilans pobrania i wykorzystania składników pokarmowych przez rzepak.
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dokończenie ze s. 6
Zaopatrzenie rzepaku w ten 

makroelement na około 2 ty-
godnie przed kwitnieniem po-
winno być wyższe od 30 mg B 
na kg s.m. Można wtedy jesz-
cze dokonać interwencyjnego 
nawożenia poprzez oprysk na-
wozem Solubor w dawce 1-3 
kg/ha jako 0,5-1,0% roztwór 
lub zastosować Insol, Agrovi-
tal R czy Floresol OR. Oprócz 
możliwości stosowania w fa-
zach krytycznych, dolistne 
dokarmianie borem zwięk-
sza jego wykorzystanie. Przy 
niskiej zasobności gleby w bor 
wskazany jest 2-krotny oprysk 
w fazie zwierania rzędów i po-
wtórny w fazie pąkowania rze-
paku. Natomiast w warun-
kach gleb zasobnych wystar-
czy jedna dawka boru podana 
w drugim terminie.
Mniej łuszczyn bez man-
ganu

W warunkach znacznego 
niedoboru manganu może 
wystąpić zmniejszenie liczby 
łuszczyn i zmniejszenie zawar-
tości tłuszczu w nasionach. W 
przypadku wystąpienia defi-

cytu powinno się zastosować 
nawozy doglebowe, jak siar-
czan manganu w ilości 10-20 
kg Mn/ha lub nawożenie do-
listne. W zależności od skali 
niedoboru stosuje się dwa za-
biegi w fazie wzrostu wydłuże-
niowego i w fazie pąkowania 
albo jeden oprysk w drugim 
terminie. Jednokrotna dawka 
manganu w formie siarczanu 
wynosi 0,5-1,0 kg Mn/ha, a 
w postaci chelatu 0,1-0,2 kg 
Mn/ha. 

W uprawie rzepaku mogą 
wystąpić niedobory cynku. 
Faza krytyczna przypada 
na fazę wydłużania pędu 
głównego. Można zastoso-
wać nawożenie dolistne w 
ilości 0,2-0,4 kg Zn/ha w 
formie siarczanu cynku i 
czterokrotnie niższe przy 
użyciu chelatu. Dawka 
doglebowego nawożenia 
cynkiem powinna wyno-
sić 2-4 kg Zn/ha lub 10-
15 Kg Zn/ha, odpowied-
nio dla stanowisk zasob-
nych i ubogich w ten mi-
kroelement.

Efektywniejsze mie-
szańce

W ostatnich latach wpro-
wadzane są do uprawy od-
miany mieszańcowe zło-
żone i odmiany zrestoro-
wane (F1), które charaktery-
zują się większym potencja-
łem plonotwórczym niż od-
miany populacyjne. Na pod-
stawie badań prowadzonych 
w IHAR w Poznaniu, agro-

technika odmian mieszańco-
wych nie różni się znacznie od 
agrotechniki odmian popu-
lacyjnych. Jednakże stanowi-
ska słabsze, o małej zasobności 
w składniki pokarmowe, nie 
mogą gwarantować uzyska-
nia opłacalnych plonów tych 
odmian. Dla wydania wyso-
kiego plonu wymagają one, 
tak jak odmiany populacyjne, 
dużej ilości dostępnej wody i 
składników pokarmowych we 
wszystkich fazach ich rozwoju. 
Wyższe plony tych odmian 
wiążą się z większym wynie-
sieniem z pola składników po-
karmowych, ale nie znaczy to, 
że ich potrzeby nawozowe są 
większe niż odmian popula-
cyjnych. Wyniki badań wska-
zują, że formy mieszańcowe 
efektywniej pobierają skład-
niki pokarmowe z gleby i na-
wozów. Bardzo dobrze rozwi-
nięty system korzeniowy form 
mieszańcowych powoduje, że 
lepiej też gospodarują wodą, 
co jest szczególnie ważne w 
fazach intensywnego przyro-
stu biomasy. W związku z tym 

zalecenia nawozowe pod od-
miany mieszańcowe nie róż-
nią się od zaleceń dotyczą-
cych nawożenia odmian po-
pulacyjnych, a stosując takie 
same dawki nawozów uzy-
skuje się wyższe plony. Jed-
nakże nawożenie jest podsta-
wowym czynnikiem agrotech-
nicznym decydującym o wy-
sokości plonu, bowiem wpływa 
na główną składową struktury 

plonu jaką jest liczba łuszczyn 
plonujących na jednostce po-
wierzchni. Zdaniem dr Wie-
lebskiego z IHAR, błędy w na-
wożeniu i nieuregulowany od-
czyn gleby są przyczyną obni-
żonego potencjału plonotwór-
czego tych odmian. W celu za-
silenia wiosną wysoko plonują-
cych odmian mieszańcowych 
w bardzo ważny składnik – po-
tas, zaleca się stosowanie nie-
wielkiej jego dawki tuż przed 
ruszeniem wegetacji (rys. 1).

W podsumowaniu należy 
podkreślić, że nawożenie po-
pulacyjnych i mieszańco-
wych odmian rzepaku, ma 
na celu zapewnienie możli-
wie maksymalnego wykorzy-
stania ich potencjału plono-
twórczego dla wytworzenia 
wysokiego i dobrej jakości 
plonu nasion. Właściwe na-
wożenie powinno równocze-
śnie zabezpieczyć glebę dla 
roślin następczych uwzględ-
niając fakt, że rzepak silnie 
wyczerpuje glebę z niezbęd-
nych składników pokarmo-
wych.  n
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S N P K Ca Mg

kg/ha

T1 T2 T3 T4

T1 - tworzenie pąków kwiatowych, T2 - pełnia kwitnienia, 
T3 - początek dojrzewania, T4 - dojrzałość pełna

Rysunek 1. Dynamika pobierania składników pokarmowych przez rzepak ozimy 
(Podleśna 2004)

www.sumi-agro.com.pl

* wyniki badań rejestracyjnych

ŚRODEKGRZYBOBÓJCZY

Topsin® M

na topie!

Skutecznie zwalcza najważniejsze
choroby grzybowe rzepaku: czerń
krzyżowych, zgniliznę twardzikową*
i szarą pleśń

Środek systemiczny o działaniu
zapobiegawczym i interwencyjnym

Do stosowania w fazie BBCH 55-65
(opadanie pierwszych płatków do 
początku zawiązywania pierwszych
łuszczyn)

Działa niezależnie od temperatury

Idealny partner do rotacji fungicydów
w programie ochrony rzepaku

Bezpieczny dla pszczół
(okres prewencji – nie dotyczy)

Ekonomiczny w stosowaniu – bardzo
dobra relacja ceny do skuteczności

OKRES PREWENCJI
DLA PSZCZÓŁ:
NIE DOTYCZY!

Rzepak reaguje bardzo silnie na nawożenie azotem, 
ponieważ jest to składnik najbardziej plonotwórczy. 
Niedobór tego składnika powoduje, że rośliny rzepaku 
nie osiągają właściwego pokroju, przez co słabiej się 
hartują i wolniej ruszają z wiosenną wegetacją. 
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Zjawisko odporności 
słodyszka rzepako-
wego na wiele sub-

stancji aktywnych insektycy-
dów dotyczy dziś wszystkich 
grup chemicznych i jest kon-
sekwencją trwającego ponad 
50 lat nacisku selekcyjnego 
rozmaitych insektycydów na 
ten gatunek. W każdej gru-
pie chemicznej występują 
dziś substancje aktywne o 
lepszym lub gorszym dzia-
łaniu na tego szkodnika. 
Do dyspozycji mamy dziś 
trzy grupy chemiczne tych 
związków: związki fosforo-
organiczne, neonikotynoidy 
i pyretroidy. 

Grupy te różnią się miej-
scem działania substancji 
aktywnych oraz toksyczno-
ścią dla słodyszka, a także 
innych gatunków. Różnice w 
sile i dynamice działania po-
szczególnych substancji ak-
tywnych na owady wynikają 
zarówno z ich budowy mo-
lekularnej określającej wła-

ściwości fizyko-chemiczne, 
jak i z różnic genetycznych 
owadów określających ich fi-
zjologię i budowę komórek 
nerwowych. Wybór insek-
tycydu powinien uwzględ-
niać więc powyższe cechy, 
ale również fazę rozwojową 
roślin rzepaku, intensyw-
ność ataku szkodnika i, co 
się z tym wiąże, ryzyko za-
trucia pszczół. Trzeba przy-
pomnieć, że rokrocznie na 
skutek błędów w chemicz-
nej ochronie roślin zatruwa-
nych jest w Polsce do 200 000 
pszczelich rodzin, czyli około 
20%. Niestety zdarza się to 
głównie w okresie kwitnie-
nia rzepaku. 
Rola pszczół w plono-
waniu rzepaku

W fazach rozwoju bezpo-
średnio poprzedzających 
kwitnienie i podczas kwit-
nienia rzepaku ochrona 
pszczół i innych zapylaczy 
ma kluczowe znaczenie dla 
plonowania. Na plantacjach 

rzepaku rolę wektorów pyłku 
w 90% pełnią owady, wśród 
których dominującą rolę 
pełnią pszczoły. Masowe gi-
nięcie pszczół znane było w 
niektórych państwach Eu-
ropy Zachodniej już w 2006 
roku. W roku 2008 syn-
drom ten dotarł do Polski. 
Polega on na tym, że doro-
słe pszczoły nie powracają 
do uli i giną. Jak zwykle po-
dejrzenie o masowe ginię-
cie pszczół pada również na 
środki ochrony roślin, a w 
ich grupie przede wszystkim 
na insektycydy.
Insektycydy

Zalecane w Polsce insek-
tycydy do ochrony rzepaku 
przed szkodnikami w prze-
ważającej większości są dla 
pszczół i innych owadów za-
pylających bardzo toksyczne 
i niebezpieczne. Tylko dwa 
spośród dwudziestu nie sta-
nowią dla tych owadów za-
grożenia i każdy światły ho-
dowca rzepaku wie o jakie 

substancje aktywne chodzi. 
Jest to tau-fluwalinat stoso-
wany w preparacie Mavrik 
240 EW i  acetamipryd. 

Omówmy krótko insek-
tycydy zalecane dziś do 
ochrony rzepaku przed sło-
dyszkiem.

W grupie związków fos-
foroorganicznych mamy 
do dyspozycji jedną sub-
stancję aktywną – chloropi-
ryfos. Jest to związek sku-
teczny w zwalczaniu sło-
dyszka rzepakowego, o do-
brej dynamice działania. 
Niestety, dla pszczół jest on 
silnie toksyczny i zastoso-
wany w nieodpowiednim 
momencie może spowodo-
wać ich śmiertelne zatru-
cia. W związku z tym chlo-
ropiryfosu, który jest rów-
nież niebezpieczny dla en-
tomofauny pożytecznej nie 
powinno się stosować po 
przekroczeniu fazy rozwoju 
rzepaku BBCH 50. 

W grupie neonikotyno-
idów mamy do dyspozycji 
również tylko jedną sub-
stancję aktywną – acetami-
pryd, który jest substancją 
lotną i w odróżnieniu od 
chloropiryfosu można sto-
sować go w fazach BBCH 
powyżej 50. 

Najliczniej reprezento-
wana grupa związków che-
micznych zarejestrowanych 
w Polsce do zwalczania sło-
dyszka rzepakowego to syn-
tetyczne pyretroidy. W zale-
ceniach znajduje się 16 środ-
ków ochrony, w których za-
stosowano, w rozmaitych 

formulacjach, 10 substancji 
aktywnych.

Z badań prowadzonych w 
Instytucie Ochrony Roślin 
– PIB w Poznaniu wynika, 
że najskuteczniejszą  w 
zwalczaniu słodyszka rze-
pakowego jest dziś tau-flu-
walinat stosowany w prepa-
racie Mavrik 240 EW. Nieco 
słabsze, ale podobnie dobre 
działanie wykazuje rów-
nież bifentryna. Pozostałe 
środki z grupy pyretroidów 
zwalczają słodyszka gorzej, 
głównie ze względu na jego 
silną odporność. Dlaczego 
tak się dzieje, że w tej samej 
grupie związków występują 
duże różnice w ich toksycz-
ności? Mechanizm odpor-
ności słodyszka rzepako-
wego na środki ochrony 
roślin polega głównie na 
przyśpieszonym, enzyma-
tycznym rozkładzie tok-
syn, a tau-fluwalinat i bi-
fentryna, ze względu na 
swoją budowę molekularną 
znacznie trudniej ulegają 
enzymatycznemu rozkła-
dowi. Największa jednak 
różnica w działaniu tych 
substancji aktywnych do-
tyczy ich toksyczności dla 
pszczół. Bifentryna jest 388 
razy bardziej toksyczna dla 
tych owadów niż tau-fluwa-
linat i ta negatywna cecha 
musi być koniecznie brana 
pod uwagę podczas podej-
mowania przez hodowców 
rzepaku decyzji o zabiegu 
chemicznym. Podobnie do 
bifentryny toksycznie działa 
na pszczoły również zdecy-

dowana większość pyretro-
idów. Na przykład beta-cy-
flutryna jest 5830 razy, del-
tametryna 3886 razy, cy-
permetryna 291 razy, alfa- 
i zeta–cypermetryna 176 
i 2915 razy, a gamma- i 
lambda- cyhalotryna 1166 i 
153 razy bardziej toksyczne 
dla pszczół od tau-fluwali-
natu. Wymienione substan-
cje aktywne są więc zale-
cane do ochrony rzepaku 
w bardzo niskich koncen-
tracjach, a mimo to zasto-
sowane w nieodpowied-
nim momencie, jeśli na-
wet nie spowodują śmierci 
pszczół, to zakłócają ich na-
wigację i orientację lotu, a 
także, jak udowodniły ba-
dania – powodują zakłó-
cenia pamięci zapachowej 
owadów zapylających. Efekt 
obcopylności i co za tym 
idzie plon ulegają w takim 
przypadku obniżeniu. Tak 
więc z wyjątkiem tau-flu-
walinatu (Mavrik 240 EW) 
reszta pyretroidów nie po-
winna być używana w fa-
zach bezpośrednio poprze-
dzających kwitnienie roślin 
rzepaku. Strategia ochrony 
rzepaku przed szkodnikami 
w 2009 roku koniecznie po-
winna uwzględniać oma-
wiane aspekty. W tym celu 
rolnicy powinni lepiej po-
znać zarówno pozytywne 
jak i negatywne cechy do-
stępnych na rynku insekty-
cydów. Wiedza ta umożliwi 
im ich stosowanie w odpo-
wiednim momencie i w od-
powiedniej sekwencji. n

Paweł Węgorek, Joanna Zamojska
Instytut Ochrony Roślin  

w Poznaniu – PIB

Ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami w okresie wiosennej wegetacji stoi obecnie przed kilkoma pro-
blemami. Najważniejsze z nich to narastająca odporność słodyszka rzepakowego na insektycydy, konieczność 
wzmożonej ochrony pszczół w związku z wystąpieniem na terenie Polski syndromu wymierania rodzin pszcze-
lich oraz konieczność ochrony środowiska i entomofauny pożytecznej. Omówmy te cechy głównie w kontekście 
zjawiska odporności słodyszka rzepakowego i konieczności ochrony pszczół oraz entomofauny pożytecznej.

Trudności z ochroną rzepaku  
ozimego przed szkodnikami w Polsce

W fazach rozwoju bezpośrednio poprzedzających kwitnienie i podczas kwit-
nienia rzepaku ochrona pszczół i innych zapylaczy ma kluczowe znaczenie dla 
plonowania. Na plantacjach rzepaku rolę wektorów pyłku w 90% pełnią owady, 
wśród których dominującą rolę pełnią pszczoły.

Artykuł 
sponsorowany
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Formy jare rzepaku 
przeważają prawie wy-

łącznie w takich krajach jak Ka-
nada czy Australia gdzie klimat 
utrudnia uprawę rzepaku ozi-
mego. Obecnie, w Polsce rol-
nicy mają do wyboru kilkadzie-
siąt odmian rzepaku ozimego 
a na tym wybór się nie kończy, 
bo dodatkowo można wybierać 
między odmianami zarówno 
populacyjnymi jak i mieszań-
cami. Należy jednak mieć świa-
domość, że nawet bardzo do-
bre odmiany rzepaku nie da-
dzą spodziewanego efektu w 
postaci wysokich plonów, je-
śli nie będziemy odpowiednio 
dbać o plantację w całym okre-
sie jego obecności na polu. Rze-
pak ozimy jest rośliną o bardzo 
długim okresie wegetacji, co po-
woduje, że przez długi okres na-
rażony jest na różne czynniki 
obniżające potencjalny plon. 
Czynniki te można ogólnie po-
dzielić na abiotyczne – np. nie-
korzystne warunki pogodowe, 
glebowe itp., oraz biotyczne – 
chwasty, choroby grzybowe czy 
szkodniki. W wielu przypad-
kach dzięki umiejętnej ingeren-
cji i posiadanym instrumentom 
możemy im przeciwdziałać, lub 
przynajmniej w dużym stop-
niu złagodzić ich niekorzystne 
działanie.

W rozwoju rzepaku można 
wyróżnić kilka zasadniczych 
okresów mających decydujący 
wpływ na plon. Jesień to czas, 
który decyduje o potencjal-
nym plonie, w tym czasie po-
winno dojść do uformowania 
się silnego, palowego systemu 
korzeniowego, oraz powstania 
zawiązków pędów bocznych. 
Nie wszystkim wiadomo, że je-
sień to również czas, w którym 
powstają zawiązki kwiatosta-
nów. Jednak ten bardzo istotny 
okres wegetacji rzepaku mamy 
już za sobą i teraz powinniśmy 
skupić się na następnej fazie w 

jego rozwoju, jaką jest regene-
racja rozety po zimie i wzrost 
pędu głównego. Ruszenie we-
getacji jest okresem, w którym 
dokonujemy oceny przezimo-
wania rzepaku i decydujemy o 
dalszym losie plantacji - przy 
dużych stratach w obsadzie, lub 
silnych uszkodzeniach musimy 
podjąć decyzję o jej likwidacji. 
Najczęściej do strat dochodzi na 
skutek wymarznięcia lub wy-
smalania roślin. Rzepak z na-
tury jest rośliną łagodnego kli-
matu - wilgotnego morskiego i 
mimo prowadzenia intensyw-
nych prac hodowlanych nad 
poprawa jego mrozoodporno-
ści nadal jest ona raczej średnia. 
Poważne kłopoty zaczynają się, 
gdy dojdzie do przemarznię-
cia stożka wzrostu i korzenia, 
wtedy to plantacja nadaje się 
jedynie do zaorania. Do prze-
marzania dochodzi najczęściej, 
gdy w okresie zimy występują 
silne mrozy a pole pozbawione 
jest okrywy śnieżnej. Wysmala-
nie występuje, gdy przy braku 
okrywy śnieżnej i zmrożonej 
glebie wieją wiatry powodując 
znaczne straty wody. Uzupeł-
nienie wody poprzez system 
korzeniowy nie jest możliwe 
(zamarznięta gleba) i w konse-
kwencji część nadziemna ro-
śliny zamiera. Na szczęście w 
naszym klimacie nie wszystkie 
zimy są bardzo mroźne i bez-

śnieżne, a z kolei przy wystą-
pieniu okrywy śnieżnej rzepak 
potrafi wytrzymać temperatury 
dochodzące nawet do -25°C. 

Dobrą wiadomością dla 
wszystkich producentów tej ro-
śliny jest duży potencjał rege-
neracyjny rzepaku. Przemar-
znięte, uszkodzone przez cho-
roby i szkodniki liście, jakie naj-
częściej obserwujemy po zimie, 
nie są poważnym problemem. 
Zazwyczaj odpowiednia dawka 
nawozu oraz dobrze przeprowa-
dzona ochrona fungicydowa i 
insektycydowa pozwala na od-
budowanie właściwej struktury 
rośliny. Ruszenie wegetacji to 
również dobry okres na zasto-
sowanie coraz popularniejszych 
biostymulatorów, których głów-
nym zadaniem jest właśnie przy-
śpieszenie regeneracji uszkodzo-
nych organów wegetatywnych.

Okres ruszenia wegetacji, 
jak prawdopodobnie żaden 
inny, wymaga naszej ingeren-
cji poprzez zabiegi nawożenia i 
ochrony, które pozwolą rośliną 
rzepaku odbudować nadwyrę-
żony przez zimę potencjał plo-
notwórczy. Wykonanie wy-
żej wymienionych zabiegów 
pozwoli „bezboleśnie” wpro-
wadzić plantację w następny 
istotny okres rozwoju rzepaku 
jakim jest kwitnienie. 

Dr Romuald Gwiazdowski
IOR – PIB Poznań

W Europie uprawiany jest przede wszystkim rzepak ozimy ze względu na 
sprzyjający klimat i dużą plenność, a tym samym wysoką opłacalność pro-
dukcji. Plenność rzepaku ozimego w porównaniu do jarego jest o około 
30% większa podobnie jak zaolejenie nasion (2-3%). 

Wczesna wiosna – czas 
regeneracji rzepaku

Ruszenie wegetacji – plantacja w doskonałej kon-
dycji.

Firma Bayer CropScience otrzymała zezwolenie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
o dopuszczeniu do obrotu produktu Proteus® 110 OD. 

Proteus 110 OD to insektycyd do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Preparat zare-
jestrowany jest do zwalczania:
• w rzepaku: słodyszka rzepakowego, chowaczy łodygowych oraz szkodników łuszczyco-

wych
• w ziemniakach: stonki ziemniaczanej
• w burakach cukrowych: mszyc
• w kukurydzy: ploniarki zbożówki i omacnicy prosowianki.

Produkt zapewnia szybkie i długotrwałe zwalczanie szkodników niezależnie od tempe-
ratury. Zawiera dwie substancje aktywne o odmiennych mechanizmach działania. Posiada 
zwiększoną skuteczność działania na szkodniki oraz jest lepiej pobierany przez rośliny dzięki 
nowej formulacji O-Teq opatentowanej przez Bayer. 

Insektycyd jest do zakupienia w punktach handlowych na terenie całego kraju, w opako-
waniach 0,25 l, 1 l, 5 l.

E.G. na podst. mat. BCS

Proteus® 110 OD ma już rejestrację
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Burli
ODMIANA KUKURYDZY

Podstawowe cechy
• mieszaniec trójliniowy

• wczesny/średnio wczesny – FAO 220-230

• int

• do uprawy na ziarno i kiszonkę

• odmiana z Katalogu Europejskiego

Mocne strony
• plon ziarna – 100% wzorca*

• zawartość suchej masy w ziarnie – 100% wzorca*

• wysoka masa 1000 ziaren**

• doskonały „stay green”

• bardzo dobry wczesny wigor

• niska podatność na głownię kukurydzy**

• wysoka zawartość skrobi (0% H2O): 76,04%**

• dobra wydajność akoholu z ziarna – 39,6%*

• doskonały na ziarno, kiszonkę i CCM

Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel.: 0-22 637 32 37 , fax: 0-22 637 32 38
e-mail: biuro@sumi-agro.com.pl
www.sumi-agro.com.pl

wzorowa odmiana!

* Źródło: doświadczenia rozpoznawcze COBORU/PZPK 2007
** Źródło: dane hodowcy: Caussade Semences

Dobre zaopatrzenie 
roślin w potas uła-
twia pobieranie i 

przepływ wody przez ko-
mórki korzenia i jej trans-
port w wiązkach przewodzą-
cych. Rośliny dobrze zaopa-
trzone w ten składnik wy-
kazują niższy współczynnik 
transpiracji, czyli zużywają 
mniej wody na wyproduko-
wanie jednostki suchej masy. 
Dzięki temu lepiej przetrzy-
mują okresy suszy, dłużej w 
ciągu dnia utrzymują turgor, 

co przejawia się większą ak-
tywnością fotosyntezy i ko-
rzystnym wskaźnikiem asy-
milacji netto. 
Pełnowartościowe 
białko

Dłuższa żywotność rośliny 
w ciągu dnia zapewnia pra-
widłowy wzrost i rozwój oraz 
syntezę i gromadzenie ma-
teriałów zapasowych: wę-
glowodanów, tłuszczy i bia-
łek. Jon potasowy ułatwia też 
transport tych związków w 
roślinie i zwiększa pojem-
ność organów spichrzowych, 
gdzie są odkładane. Dobre 
zaopatrzenie w potas, ale też 
w fosfor, magnez i siarkę, 
umożliwia w roślinie two-
rzenie pełnowartościowych 

białek. Przy niedoborze tych 
składników gromadzą się w 
komórkach azotany, amidy 
i aminokwasy, które mogą 
być dobrą pożywką dla pa-
togenów rośliny, tj. bakterii 
i grzybów.

Ze względu na fakt, iż na-
wozy potasowe i fosforowe 
wysiewane są często łącznie 
(w postaci nawozów wielo-
składnikowych bądź poje-
dynczych), należy zwracać 
uwagę na stosunek potasu 
do fosforu. 

Wynika z tego, że zboża, 
uważane za rośliny fosforo-
lubne, pobierają przeciętnie 
dwukrotnie więcej (kuku-
rydza 3-krotnie) potasu niż 
fosforu, podczas gdy oko-
powe i pastewne ponad 3-
krotnie więcej. W związku 
z tym, podczas zakupu na-
wozów wieloskładnikowych, 
należy zwracać uwagę na sto-
sunek fosforu do potasu, jak 
też zawartość innych skład-
ników w tych nawozach.
Zasobność gleby

Podstawą ustalania dawek 
potasu (również fosforu i 
magnezu) pod poszczególne 
uprawy powinna być zasob-
ność gleby. Za optymalną na-
leży uznać zawartość potasu 

w granicach 12-25 mg K2O 
na 100 g gleby, przy czym 
na glebach lżejszych i upra-
wie roślin mniej wymagają-
cych, czy też dających niższe 
plony, można przyjąć dolny 
wskaźnik. Z kolei na gle-
bach zwięźlejszych, zwłasz-
cza przy uprawie roślin oko-
powych i pastewnych, dają-
cych wysokie plony, pożą-
dana jest wyższa zasobność 
tj. 18-25 mg K2O w 100 g 
gleby. Przy niskiej zasob-
ności gleby w podstawowe 

składniki należy stopniowo 
w kolejnych latach zwiększać 
dawki poszczególnych skład-
ników (ponad potrzeby po-
karmowe), by doprowadzić 
glebę do pożądanej normy. 
Po jej uzyskaniu można li-
czyć na wysokie i stabilne 
plony roślin w wieloleciu. 

Trzeba pamiętać, że zbyt wy-
sokie, jednorazowe dawki po-
tasu powodują wzrost zasolenia 
gleby i jej degradację (niszcze-
nie struktury, zaskorupienie) 
oraz (na glebach lekkich) wy-
mywanie tego składnika. Poza 
tym nadmiar potasu może blo-
kować pobieranie przez rośliny 
magnezu, wapnia i boru (efekt 
antagonizmu). 

Ciąg dalszy na s. 11

Potas obok azotu pobierany jest przez rośliny w największych ilościach. 
Spełnia w roślinie trzy zasadnicze funkcje: reguluje gospodarkę wodną, ak-
tywuje szereg enzymów niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju 
rośliny oraz zwiększa odporność rośliny na niskie i wysokie temperatury 
oraz choroby grzybowe i bakteryjne.

Potas potrzebny nie 
tylko kukurydzy

W przeliczeniu na 1 t plonu głównego wraz z ubocznym (łodygi, liście) podstawowe 
rośliny uprawne pobierają przeciętnie: 
1 t ziarna zbóż – 24 kg potasu (K2O) i 12 kg fosforu (P2O5)
1 t ziarna kukurydzy – 38 kg potasu (K2O) i 14 kg fosforu (P2O5)
1 t nasion rzepaku – 55 kg potasu (K2O) i 24 kg fosforu (P2O5)
1 t korzeni buraka c. – 6 kg potasu (K2O) i 1,8 kg fosforu (P2O5)
1 t bulw ziemniaka – 5,5 kg potasu (K2O) i 1,5 kg fosforu (P2O5)
1 t zielonki kukurydzy – 4,4 kg potasu (K2O) i 1,4 kg fosforu (P2O5)
1 t zielonki traw (łąki, pastwiska) – 5,5 kg potasu (K2O) i 1,4 kg fosforu (P2O5). 

Kukurydza ma wysokie wymagania względem potasu, który reguluje gospodarkę 
wodną w roślinie, warunkuje prawidłowe wytworzenie dużych kolb i zwiększa 
odporność na ekstremalne temperatury oraz choroby grzybowe i bakteryjne.
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dokończenie ze s. 10
Potas jest wówczas po-

bierany przez rośliny po-
nad potrzeby pokarmowe. 
Wiąże się to ze zbędnym 
wynoszeniem tego skład-
nika oraz pogorszeniem 
jakości zebranego plonu. 
Dotyczy to zwłaszcza ro-
ślin uprawianych na cele 
pastewne,  zbieranych 
przed zakończeniem peł-
nej wegetacji (trawy, ku-
kurydza, zboża i ich mie-
szanki ze strączkowymi, 
kapusta pastewna).
Potas w nawozach

Potas w nawozach wno-
szony jest do gleby naj-
częściej w postaci chlorku 
potasu (KCl), czyli popu-
larnie znanej soli potaso-
wej, oraz siarczanu po-
tasu (K2SO4). Sól pota-
sowa zawiera niepożą-
dany w niektórych upra-
wach chlor (ziemniaki, 
tytoń, chmiel, owoce ja-
godowe i pestkowe, wi-
norośl, ogórki, cebula, sa-
łata, uprawy szklarniowe, 
drzewa iglaste, kwiaty i 
rośliny ozdobne). Z ko-
lei siarczan potasu za-
wiera dodatkowo siarką 
pobieraną przez niektóre 
rośliny w większych ilo-
ściach (rzepak, gorczyca, 
strączkowe i motylkowe 
drobnonasienne, cebula, 
czosnek, por). Nawóz ten 

jest jednak prawie dwu-
krotnie droższy od soli 
potasowej. 

Praktyczna rada od-
nośnie wyboru konkret-
nego nawozu: pod ro-
śliny jare może być stoso-
wana sól potasowa, ale w 
terminie jesiennym (pod 
orkę zimową), ewentual-
nie wczesną wiosną (ma-
rzec). Wówczas niepożą-
dany chlor jest wymywany 
poza system korzeniowy 
roślin. Pod rośliny siarko-
lubne połowa dawki potasu 
może być wniesiona jesie-
nią w postaci soli potaso-

wej, zaś druga wiosną w 
formie siarczanu potasu. 
Pod rośliny ozime może 

być wysiana w całości je-
sienią sól potasowa lub za-
wierające tę formę nawozy 
wieloskładnikowe, ewentu-
alnie (pod rzepak) obydwa 
nawozy. 

Warto wiedzieć, że po-
tas w roślinie akumulo-
wany jest głównie w czę-
ściach wegetatywnych, tj. 
łodygach i liściach. Stąd 
po przyoraniu i rozkładzie 
(mineralizacji) słomy zbóż 
(w tym kukurydzy), rze-
paku, liści buraka i innych 
okopowych wnosi się do 
gleby znaczne ilości skład-
ników mineralnych, głów-

nie potasu (od 50 do ponad 
200 kg K2O w przeliczeniu 
na 1 ha).

Objawy niedoboru 
Typowe objawy niedo-

boru potasu na roślinach 
są następujące:
• żółtawe, a następnie 

brązowiejące plamy 
zaczynające się od 
wierzchołka i brzegów 
starszych liści, przy 
dużym niedoborze po-
tasu liście te zamierają 
i opadają,

• zwiędły wygląd roślin, 
które wcześniej tracą 
turgor, potas „odpo-
wiada”, bowiem za go-
spodarkę wodną ro-
ślin,

• słabiej wykształcony 
system korzeniowy, co 
utrudnia zaopatrzenie 

roślin w wodę i skład-
niki pokarmowe,

• gorsze krzewienie zbóż 
i słabiej rozwinięte ro-
śliny dwuliścienne,

• gorsza zimotrwałość 
(większe wypady) ro-
ślin ozimych, które przy 
niedoborze potasu nie 
gromadzą dostatecznej 
ilości cukrów i są wów-
czas w większym stop-
niu narażone na wyma-
rzanie.
W przypadku widocz-

nych objawów niedoboru 
potasu wskazane jest po-
główne wniesienie tego 
składnika, najlepiej przed 
uprawkami pielęgnacyj-
nymi, licząc się, że jego 

wykorzystanie może być 
niewielkie, zwłaszcza w 
okresie suszy. Możliwe jest 
też dolistne dokarmianie 
roślin potasem w postaci 
nawozów dwu lub wielo-
składnikowych (tab.). Ta 
forma umożliwia szybkie 
dostarczenie aplikowanych 
składników, choć w przy-
padku potasu nie zaspo-
koi w pełni potrzeb pokar-
mowych. Niemniej, przy 
widocznych symptomach 
niedoboru tego składnika, 
może przynieść wyraźne 
efekty plonotwórcze.

Prof. dr hab.  
Czesław Szewczuk

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie

Tabela. Zawartość potasu i innych składników (w % wagowych) w wybranych na-
wozach dolistnych.

Nawóz Azot
N

Fosfor
P2O5

Potas
K2O

Magnez
MgO

Siarka
S

Inne

Acid PK 30:5
Agroleaf potasowy
Agroleaf total
Alkalin PK 10:20
Alkalin PK 5:25
Alkalin potas - krzem
Alkalin potas-bor- krzem
Basfoliar 12-4-6
Ekolist makro 6-12-7
Ekolist PK
K-300
Insol PK
Mikrovit 2
Mikrovit 3
Mikrovit 4
Plonvit Ku
Rolvit Ku
Rosasol 8-17-41
UNI PK
YaraVita kukurydza

3
15
20
-
-
3
3
12
6
-
3
-
10
3,5
5
4
4
8
2,7
-

30
10
20
10
5
-
-
4
12
9
-
10
3
4
25
8
11
17
10
30

5
31
20
20
25
25
18
6
7
19
22
19
5
7,5
5
3
5
41
18
5

-
0,4
0,4
-
-
-
-
0,2
+
-
-
-
0,7
0,4
-
2,0
12,0
-
-
4,5

-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
1,2
4,0
-
-
-

pH 0,8
mikroel.
mikroel.
-
-
krzem
bor i krzem
mikroel.
mikroel.
-
-
-
mikroel.
mikroel.
mikroel.
mikroel.
mikroel.
bor
pH 7,5
cynk

Dłuższa żywotność rośliny w ciągu dnia zapewnia pra-
widłowy wzrost i rozwój oraz syntezę i gromadzenie 
materiałów zapasowych. Jon potasowy ułatwia też 
transport tych związków w roślinie i zwiększa pojem-
ność organów spichrzowych, gdzie są odkładane.
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J ęczmień jary odzna-
cza się wśród zbóż ja-
rych większą nieza-

wodnością plonowania, z 
uwagi na mniejszą wraż-
liwość na czynniki kli-
matyczne o charakterze 
ograniczającym, przede 
wszystkim na niedostatek 
opadów, a także wzrasta-
jącą długość dnia. Jest to  
korzystne przy przedłuża-
jącej się zimie lub wzglę-
dach organizacyjnych w 
gospodarstwie, uniemoż-
liwiających wcześniejszy 
siew. 

Jara forma jęczmienia 
w porównaniu z innymi 
zbożami jarymi, posiada 
większe wymagania odno-
śnie kultury gleby, głów-
nie odczynu i stosunków 
wodno-powietrznych. Na-
leży podkreślić, że jęcz-
mień jest z reguły bardzo 
wrażliwy na kwaśny od-
czyn. Wobec problemu 
silnego zakwaszenia gleb 

w Polsce należy ten czyn-
nik wziąć pod rozwagę i 
sprawdzić z jakimi gle-
bami mamy do czynienia. 
Odmiany tolerancyjne na 
kwaśny odczyn to: Wi-
dawa, Frontier, Justina, 
Orthega, Antek.
Wybór przedplonu

Forma jara jęczmienia 
ma większe znaczenie go-
spodarcze w naszym kraju 
niż forma ozima. Najlep-
szymi przedplonami dla 
jęczmienia jarego pastew-
nego są rośliny okopowe, 
strączkowe, a także ole-
iste. Do dobrych przed-
plonów zalicza się rośliny 
motylkowate drobnona-
sienne, owies i kukury-
dzę. W praktyce wygląda 
to inaczej; większość do-
brych stanowisk przezna-
cza się dla pszenicy, wy-
kazującej większe wyma-
gania przedplonowe niż 
jęczmień. Wobec tego 
jęczmień jest przeważnie 

uprawiany po zbożach 
lub po późno zbieranych 
przedplonach: buraki, ku-
kurydza, warzywa. Na gle-
bach kompleksów pszen-
nych i na kompleksie żyt-
nim bardzo dobrym jęcz-
mień jary jest najczęściej 
uprawiany po pszenicy. Na 
wymienionych komplek-
sach glebowych, a także 
na kompleksie żytnim do-
brym, zbożowo-pastew-
nym mocnym i zbożowym 
górskim, jęczmień może 
być wysiany w stanowi-
sku po pszenżycie. Owies 
jest odpowiednim przed-
plonem na glebach słab-
szych (kompleks żytni do-
bry, żytni słaby, zbożowo-
pastewny mocny, owsiano-
ziemniaczany górski). W 
gorszych warunkach gle-
bowych jęczmień upra-
wia się także po ziemnia-
kach, łubinie żółtym, a 
w ostateczności po życie 
lub gryce. Nie powinno 

się uprawiać jęczmienia 
po sobie. W przypadku 
jego uprawy w monokul-
turze zaleca się wysiewa-
nie mieszaniny odmian. 
Jęczmień jary uprawiany 
po sobie lub po jęczmie-
niu ozimym plonuje o 15–
20% niżej w stosunku do 
najlepszych przedplonów. 
W przypadku uprawy po 
innych zbożach (za wyjąt-
kiem owsa) zniżka plonu 
wynosi 5-12%. 
Plonotwórcze mine-
rały

Jednym z ważniejszych 
czynników plonotwór-
czych dla jęczmienia jest 
nawożenie mineralne 
(szczególnie nawożenie 
azotem). Zgodnie z zale-
ceniami nawozowymi, w 
celu ustalenia potrzeb na-
wożenia azotem posługu-
jemy się systemem punk-
towym. Wysokość opty-
malnej dawki nawożenia 
azotem zależy także od 
spodziewanej wysokości 
plonu jęczmienia i od ja-
kości gleby (tab. 1).

Analizując plonowanie 
badanych odmian jęcz-
mienia jarego można wy-
różnić dwie grupy odmian 
różniące się reakcją na na-
wożenie azotem.

Odmiany silnie reagu-
jące na zwiększone dawki 
nawożenia azotem to:  Ba-
sza, Class,

Mauritia, Nadek, Nagra-
dowicki, Rubinek,Ryton, 
Tocada,Widawa, Żeglarz, 
Wanadu.

Odmiany słabiej reagu-
jące na nawożenie azotem: 
Frontier, Kirsty, Sebastian, 
Signora, Skarb, Toucan.
Normy wysiewu

Zalecane gęstości siewu 
jęczmienia jarego zależą 

od właściwości odmian, 
jakości gleby i terminu 
siewu (tab. 3). Nadmierna 
gęstość siewu może przy-
czynić się do obniżki 
plonu spowodowanej 
silniejszym występowa-
niem w takich warunkach 
czynników ograniczają-
cych: wylegania, poraże-
nia roślin przez choroby i 
szkodniki oraz większego 
zacieniania liści. Przy 
zbyt rzadkich siewach 
plon jęczmienia jest ni-
ski ze względu na niedo-
stateczną liczbę kłosów w 
łanie i ryzyko większego 
zachwaszczenia.

Dobór właściwej od-
miany jest szczególnie 
ważny w gospodarstwach 
stosujących intensywne 
technologie, w których 
plonotwórcze oddziały-
wanie nawożenia mineral-
nego i chemicznych środ-
ków ochrony roślin bywa 
niewystarczające. Ko-
nieczne jest wtedy wpro-
wadzenie najnowszych, 
najplenniejszych odmian 
i znajomości wpływu 
czynników agrotechnicz-
nych, potrafiących łago-
dzić niekorzystny wpływ 
siedliska i czynników po-
godowych. n

¨

Jęczmień jest głównym zbożem pastewnym w naszym kraju. Ziarno jego jest szczególnie cenione w 
żywieniu trzody chlewnej i drobiu a także bydła, owiec i koni. Zawiera ono 10-16% białka, ustępując 
pod tym względem (wśród zbóż) tylko pszenicy. Wyróżnia się ze zbóż mniejszą zawartością substancji 
antyżywieniowych.  Blisko 75 % zbiorów jęczmienia jarego przeznacza się na paszę a resztę głównie 
na cele browarne, kaszarskie i gorzelniane.

Dr Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB Puławy

Jęczmień jary – agrotechnika 
nowych odmian

Kompleks glebowy Potrzeby nawożenia azotem

b.duże duże średnie małe b. małe

Wszystkie pszenne,  zbożowo-
pastewny mocny

65-75* 55-65 50-55 40-50 30-40

żytni bardzo dobry,
żytni dobry,
zbożowy górski

75-85 65-75 60-65 50-60 40-50

żytni słaby,
zbożowo-pastewny słaby,
owsiano-ziemniaczany górski

60-65 50-60 45-50 40-45 30-40

Tabela 1. Dawki azotu pod jęczmień jary pastewny (kg 
N/ha).

* górne granice przedziałów dawek stosować w przy-
padku przewidywania wysokiego plonu jęczmienia.
Źródło: opracowanie  na podstawie badań IUNG-PIB w 
Puławach

* kompleksy glebowe: pszenny b. dobry, pszenny dobry, pszenny górski
** kompleksy glebowe: żytni b. dobry, pszenny wadliwy, zbożowo-pastewny 
mocny, zbożowy górski
*** kompleksy glebowe: żytni dobry, żytni słaby, zbożowo-pastewny słaby, 
owsiano-ziemniaczany górski
Źródło: opracowanie  na podstawie badań IUNG-PIB

Odmiany Jakość gleby Termin siewu

25.III-5.IV 6-12.IV 13-20.IV 21-25.IV

Lot, Nagrad, Rabel, Refren, 
Kirsty

dobra*
średnia**
słaba***

260
280
300

275
295
315

290
315
340

305
335
365

Annabell, Bies, Boss, Bryl, 
Edgar, Justina, Orthega, 
Poldek, Rastik, Rodion, Rodos, 
Nagradowicki, Widawa

dobra*
średnia**
słaba***

280
300
320

295
315
335

310
335
360

325
355
385

Antek, Atol, Rataj, Start, 
Frontier, Stratus, Tocada

dobra*
średnia**
słaba***

300
320
340

315
335
355

330
355
380

345
375
405

Tabela 2. Normy wysiewu jęczmienia jarego (liczba ziarn/m2).
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Spośród różnych ty-
pów użytkowania 

jęczmienia największe wy-
magania jakościowe stawia 
się ziarnu na cele browarne. 
Na jakość ziarna jęczmie-
nia wpływają czynniki kli-
matyczne, genetyczne oraz 
agrotechniczne. Niesprzy-
jające warunki klimatyczne 
(jak również inne siedli-
skowe) negatywnie oddzia-
łujące na plon, wpływają 
zwykle na zwiększenie za-
wartości białka w ziarnie, co 
jest korzystne przy uprawie 

jęczmienia na cele pastewne, 
ale niekorzystne dla jęczmie-
nia browarowego.  

Jęczmień typu browarnego 
powinien charakteryzować 
się niską zawartością białka 
w ziarnie, wysoką energią 
kiełkowania, wysoką cel-
nością i wyrównaniem oraz 
dobrą zdrowotnością ziarna. 
Plantacje jęczmienia browar-
nego wymagają gleb żyźniej-
szych  (kompleks pszenny 
bardzo dobry, pszenny do-
bry lub żytni bardzo dobry), 
o wysokim poziomie ich kul-
tury - pH powyżej 5,8. 
Wartość browarna

Zasadniczo wyróżnia się 
5 podstawowych parame-
trów jakościowych słodu 
składających się na ocenę 
syntetyczną (indeks jako-
ści browarnej): ekstraktyw-
ność, liczba Kolbacha, sto-
pień ostatecznego odfermen-
towania, lepkość brzeczki, 
siła diastatyczna.

Ekstraktywność jest naj-
ważniejszym wskaźnikiem 
jakości słodu oznaczającym 
wielkość uzysku ekstraktu, 
który obejmuje wszystkie 
składniki słodu przenika-
jące do wody podczas eks-
trahowania. Jest to ilość 
substancji rozpuszczalnych, 
przechodzących ze słodu do 
brzeczki. Poziom ekstraktu 
zależy od składu chemicz-
nego ziarna i aktywności 
enzymów hydrolizujących 
związki zawarte w ziarnie. 
Ekstraktywność jest cechą 
odmianową, choć w mniej-
szym stopniu zależną także 

od czynników siedliskowo-
agrotechnicznych. Im wyż-
sza jest ekstraktywność, tym 
lepsza wydajność warzelni i 
lepszy uzysk piwa, a tym sa-
mym większy dochód pro-
ducenta.

Liczba Kolbacha okre-
śla wyrażony w procentach 
stosunek ilości białka roz-
puszczalnego zawartego w 
brzeczce do całkowitej ilości 
białka zawartego w słodzie. 
Oznacza ona stopień hydro-
lizy białka w brzeczce, co jest 
związane ze stopniem roz-

luźnienia białkowego słodu i 
dostępnością enzymów pro-
teolitycznych w procesie go-
towania brzeczki. Wartość 
tej cechy zależy od zawarto-
ści białka ogólnego w ziar-
nie, na którą wpływa wiele 
czynników siedliskowych, 
agrotechnicznych i biolo-
gicznych.

Stopień ostatecznego od-
fermentowania to zdolność 
brzeczki do fermentacji pod 
wpływem drożdży piwnych 
wyrażona w procentach. Za-
leży ona głównie od właści-
wości odmianowych.

Lepkość brzeczki jest głów-
nym miernikiem rozluźnie-
nia skrobiowego, wskazują-
cego na zakres procesów en-
zymatycznych w czasie sło-
dowania. Zależy od właści-
wości odmianowych.

Siła diastatyczna określa 
aktywność enzymów amy-
lolitycznych w słodzie, bio-
rących udział w procesie scu-
krzania skrobi podczas goto-
wania brzeczki. Aktywność 
ta zależy od zawartości białka 
ogólnego i rozpuszczalnego 
w słodzie.

Ponadto przy ocenie wartości 
browarnej bierze się pod uwagę 
także dodatkowe parametry ja-
kościowe słodu i ziarna:

Kruchość słodu – jest 
miarą rozluźnienia cytolo-
gicznego w procesie słodo-
wania. Kruchy i dobrze roz-
luźniony słód sprzyja uzy-
skaniu dużej wydajności eks-
traktu w procesie zacierania 
brzeczki. Cecha ta zależy od 
odmiany.

Zawartość beta-glukanów 
w brzeczce – jest wypadkową 
zawartości tych związków 
w ziarnie i aktywności en-
zymu beta-glukanazy. Nie-
wielka ilość beta-gluka-
nów w brzeczce gwarantuje 
uzyskanie właściwej lepko-
ści, stabilności piany i od-
powiedniego bukietu sma-
kowo-zapachowego w piwie. 
Nadmierna ilość jest niepo-
żądana, gdyż może spowo-
dować zmętnienie brzeczki i 
powstanie osadu w piwie.

Zawartość białka w ziarnie 
– powinna mieścić 
się w przedziale od 
9,5 do 11,5% s.m. 
Wpływa na niektóre 
z podstawowych 
parametrów jako-
ści browarnej. Za-
leży od wielu czyn-
ników: właściwości 

odmian, warunków glebo-
wych i klimatycznych, na-
wożenia azotem i terminu 
siewu.

Energia kiełkowania – 
określa stan fizjologiczny 
ziarna i jest miarą jego żywot-
ności. Pożądana jest wysoka 
wartość, co najmniej 85%. 
Sprzyja temu dobre wyrów-
nanie ziarna, przy jak naj-
większym udziale ziarna cel-
nego, które nie przesiewa się 
przez sito o średnicy oczek 
2,5 mm. Ziarno powinno być 
zdrowe i nieuszkodzone. Na 
energię kiełkowania ziarna 
wpływają przede wszyst-
kim warunki klimatyczne, 
następnie czynniki agro-
techniczne i w mniejszym 
stopniu właściwości odmia-
nowe. 
Nie opóźniać siewu

Opóźnienie terminu siewu 
jęczmienia ujemnie wpływa 
zarówno na plon ziarna, jak 
i jakość browarną (zwiększa 
się zawartość białka i łuski w 
ziarnie). W praktyce z róż-
nych względów może wy-
stąpić niemożność wysiewu 
jęczmienia w terminie opty-
malnym. W takiej sytuacji 
warto wiedzieć, że bardziej 
tolerancyjne na opóźnienie 
siewu są odmiany: Mauritia, 
Sebastian, Granal, Żeglarz 
i Basza. Bardziej wrażliwe 
na opóźnienie siewu są od-
miany: Johan, Rudzik, Na-
dek, Binal i Tolar.

Dr Danuta Leszczyńska 
IUNG-PIB Puławy

Cały materiał 
 na www.wrp.pl

plonotwórczy
synergizm

Topsin®

Zielony Pak
Fungicyd TOPSIN M 500 SC
+ nawóz formułowany MANTRAC 500

Wyższa skuteczność zwalczania chorób
agowego

Większa powierzchnia asymilacyjna
agowego i wyraźny efekt zieloności

Intensywniejszy proces fotosyntezy

Wyraźny wzrost plonu ziarna

Lepsze parametry jakościowe zbóż

Poprawa stosunku plonu ziarna do słomy

Sumi-Agro Poland Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel.: 0-22 637 32 37, fax: 0-22 637 32 38
e-mail: biuro@sumi-agro.com.pl
www.sumi-agro.com.pl

Surowcem browarnym jęczmienia jest ziarno przydatne do produkcji słodu 
piwowarskiego, który jest podstawowym składnikiem do warzenia piwa. 
Na przestrzeni ostatnich piętnastu lat prawie 2,5-krotnie wzrosła pro-
dukcja piwa. Prognozy wskazują na dalszy wzrost produkcji tego napoju 
do 36-38 mln hl w 2010 roku. W przeliczeniu na mieszkańca kraju spożycie 
piwa wynosiłoby ponad 90 litrów.

Jęczmień browarny – ważny 
składnik piwa

Najnowsze odmiany browarne jęczmienia jarego wprowadzone 
do krajowego rejestru odmian w 2008 roku to odmiany: Marthe 
i Signora (według COBORU). W 2009 roku wpisano trzy nowe 
odmiany: Conchita, Victoriana i Kormoran (są one jeszcze nie-
dostępne). W grupie odmian typu browarnego znaczny udział 
mają odmiany zagraniczne. Uprawa mieszanin odmianowych 
na cele browarne jest niedopuszczalna.
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Środek chemiczny do 
zaprawiania na-
sion kukurydzy o 

nazwie MESUROL 500 
FS jest wprawdzie zare-
jestrowany do użytku na 
terenie naszego kraju, ale 
fizycznie jest od stycznia 
b.r. niedostępny dla rolni-
ków producentów kukury-
dzy. Wielu z nich już ma, 
albo będzie miało kłopot z 
zaprawieniem nasion ku-
kurydzy preparatem od-
straszającym krukowate i 
gołębie. Na rynku zamien-
ników nie ma. Czym wo-
bec tego rolnicy mają za-
bezpieczać swoje zasiewy 
kukurydzy?

Odpowiedzi na pytanie 
Naszego Czytelnika po-
szukaliśmy w koncernie 
Bayer CropScience, który 
jest właścicielem prepa-
ratu i u dystrybutora na-
sion kukurydzy.

Tomasz Kowal, Bayer 
CropScience: Począwszy 
od tego roku zaprawa Me-

surol 500 FS dostępna jest 
wyłącznie na nasionach 
kwalifikowanych kukury-
dzy. Produktu nie można  
kupić, ale można zamó-
wić u dystrybutora nasiona 
kukurydzy już zaprawione 
Mesurolem 500 FS. „Do-
prawianie” Mesurolem 500 
FS kupionych nasion kuku-
rydzy (zaprawionych już 
wcześniej przez firmę na-
sienną zaprawą fungicy-
dową) nie gwarantuje od-
powiedniej jakości. Tylko 
firmy nasienne są w stanie 
przygotować zaprawione 
nasiona, które będą speł-
niały powyższe oczekiwa-
nia. Rolników, którzy są 
zainteresowani tym roz-
wiązaniem prosimy o za-
mawianie nasion zapra-
wionych Mesurolem 500 
FS u swojego dystrybutora 
nasion. Czekanie z decyzją 
do ostatniej chwili spowo-
duje, że firmy nasienne nie 
będą w stanie zrealizować 
zamówienia. 

Włodzimierz Kulczyń-
ski, firma Obrol: Kon-
cern Bayer opracował kon-
kretną recepturę i proce-
durę postępowania przy 
zaprawianiu nasion kuku-
rydzy. Zdecydował się na 
ten zabieg tylko poprzez 
firmy, które robią to pro-
fesjonalnie. Dlatego Me-
surol 500 FS nie jest do-
stępny bezpośrednio. Nie 
oznacza to jednak, że rol-
nicy nie mają dostępu do 
tej zaprawy. W każdej 
chwili można usługowo 
zaprawić nasiona. Wy-
starczy zadzwonić, zgło-
sić ilość nasion, a my za-
mawiamy transport i wy-
konujemy usługę. Koszt 
przesłania do nas około 
pół palety nasion z terenu 
całej Polski to 150 zł. Na-
siona zaprawiamy, plom-
bujemy w  worki i z odpo-
wiednią informacją odsy-
łamy do klienta. 

Opr. Ewa Grabowska

Redakcja Wiadomości Rolniczych Polska otrzy-
mała list od jednego z Czytelników (publikujemy 
fragment), w którym poruszono kwestię dostęp-
ności, a właściwie jej braku, zaprawy Mesurol 
500 FS dla producentów kukurydzy.

W kwestii zaprawiania 
kukurydzy

Dodatkowo, naru-
szeniem tego prawa 

jest działanie polegające na 
oznaczaniu materiału siew-
nego odmiany chronionej 
niewłaściwą nazwą lub uży-
cie nazwy odmiany chronio-
nej dla oznaczenia materiału 
ze zbioru lub materiału siew-
nego innej odmiany.

W praktyce najczęstszymi 
naruszeniami jest oferowa-
nie do sprzedaży lub sprze-
daż materiału siewnego 
przez podmioty nie posiada-
jące licencji udzielonej przez 
hodowcę (licencja pod ry-
gorem nieważności winna 
mieć formę pisemną), albo 
sprzedaż materiału siewnego 
innej odmiany pod nazwą 
odmiany chronionej wyłącz-
nym prawem.

W przypadku stwierdze-
nia naruszenia przez okre-
ślony podmiot danego prawa  
hodowcy służy szereg rosz-
czeń cywilnoprawnych, wy-
nikających z przepisów za-
równo prawa krajowego, jak 

i wspólnotowego. Hodowca 
może domagać się od pod-
miotu działającego niezgod-
nie z prawem: zaniechania 
naruszania, usunięcia skut-
ków naruszenia, naprawie-
nia wyrządzonej szkody (na 
zasadach ogólnych albo po-
przez zapłatę sumy pienięż-
nej w wysokości odpowia-
dającej opłacie licencyjnej, 
która w chwili jej dochodze-
nia byłaby należna tytułem 
udzielenia przez hodowcę li-
cencji, a w razie zawinionego 
naruszenia w wysokości od-
powiadającej wielokrotności 
tego wynagrodzenia, jednak 
nie wyższej niż jej trzykrot-
ność), wydania uzyskanych 
korzyści.

Hodowca może także do-
magać się zamiszczenia przez 
ten podmiot jednokrotnego 
albo wielokrotnego ogłosze-
nia w prasie oświadczenia 
odpowiedniej treści i w od-
powiedniej formie lub poda-
nia do publicznej wiadomo-
ści części albo całości orze-

czenia sądu wydanego w roz-
patrywanej sprawie, w spo-
sób i w zakresie określonym 
przez sąd.

Dodatkowo, sąd może 
orzec o wycofaniu z obrotu, 
przyznaniu na własność ho-
dowcy na poczet odszkodo-
wania lub zniszczeniu bez-
prawnie wytworzonego ma-
teriału siewnego lub mate-
riału ze zbioru oraz środkach 
i materiałach użytych do ich 
wytworzenia.

Naruszenie wyłącznego 
prawa do odmian roślin 
skutkuje też powstaniem po 
stronie podmiotu narusza-
jącego prawo odpowiedzial-
ności karnej. Zgodnie z prze-
pisami art. 37 ustawy z dnia 
26 czerwca 2003 r. o ochro-
nie prawnej odmian roślin 
naruszenia takie podlegają 
grzywnie, karze ogranicze-
nia lub pozbawienia wolno-
ści do jednego roku.

Dr Paweł Gała
Uniwersytet Śląski  

w Katowicach

Naruszeniem wyłącznego prawa do odmiany jest podjęcie przez jakikol-
wiek podmiot bez zgody hodowcy któregokolwiek z działań polegających 
na: wytwarzaniu, rozmnażaniu, przygotowywaniu do rozmnażania, ofe-
rowaniu do sprzedaży, sprzedaży lub wprowadzaniu do obrotu w inny 
sposób, eksportowaniu, importowaniu oraz przechowywać do każdego z 
tych celów, materiału siewnego odmiany chronionej.

Naruszenie wyłącznego prawa do 
odmiany i jego sankcje

Kwalifi kat plonem darzy! 
Cecha dobrych gospodarzy!

Rolnik wysiał 150 kg zaprawionego materiału kwali� kowanego na 1 ha.
210 zł/ha minus dopłata z ARR 100 zł/ha

koszt: 110 zł/ha
Siew kwali� kowanego materiału siewnego to najlepszy wybór. Żadnych dodatkowych opłat dla hodowcy! 
Nabywca ma prawo do ekstra dopłaty z ARR oraz prawo do reklamacji w przypadku wadliwego produktu 
(reklamacje należy składać w miejscu zakupu, a do wiadomości w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa oraz Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie. Kontrolujemy � rmy nasienne w całej Polsce.)

Własny ze zbioru? 
Obowiązkowa opłata z wyboru!

Rolnik wysiał 150 kg zaprawionego materiału z własnego zbioru na 1 ha.
105 zł/ha + opłata za odstępstwo rolne ok. 13,5 zł/ha + spadek plonu (5%) ok. 90 zł/ha

koszt: 208,5 zł/ha
Każdy rolnik może podjąć decyzję o siewie nasion z własnego zbioru odmian populacyjnych zbóż, 
rzepaku, ziemniaka. Gospodarstwo większe niż 10 ha musi bez wezwania uiścić opłatę u hodowcy 
odmiany w ciągu 30 dni od siewu. Na stronie internetowej Agencji Nasiennej www.agencjanasienna.pl
w dokumentach do pobrania znajdują się wykazy odmian wraz ze stawkami.

Z targu? Od sąsiada? 
Tego siać nie wolno! Oj biada, oj biada…!

Rolnik wysiał 150 kg zaprawionego materiału pirackiego na 1 ha.
135 zł/ha + opłata odszkodowawcza ok. 72 zł/ha  + spadek plonu (10%)  ok. 180 zł/ha 

koszt: 387 zł/ha
Nie kupuj pirackich nasion ! Tu obowiązuje zasada: CO TANIE TO DROGIE. Nie daj się skusić niską ceną!
Jeżeli sprzedający odmawia wystawienia faktury, lub worek nie posiada urzędowej etykiety należy 
odstąpić od zakupu, a o ofercie zawiadomić Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz 
Agencję Nasienną. Pirat sprzedający nasiona nielicencjonowane narusza szereg ustaw, a dodatkowo 
naraża kupującego na siew naruszający prawo.
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W ykazuje ona 
chemiczne po-
winowactwo 

do wosków, dzięki czemu 
znakomicie przyczepia 
się do warstewki wosko-
wej na powierzchni roślin 
rzepaku. Dodatkowo, jej 
znikoma rozpuszczalność 
w wodzie utrudnia spłu-
kanie przez deszcze. TAL-
STAR wyróżnia też wy-

soka stabilność na świa-
tło dzienne. 

Dzięki tym wszystkim ce-
chom, TALSTAR w przeci-
wieństwie do pozostałych py-
retroidów, wykazuje wyjąt-
kowo długotrwałe działanie 
owadobójcze na powierzchni 
rośliny (nawet do 2-3 tygo-
dni). Działa na szkodniki 
kontaktowo, w czasie zabiegu, 
a potem żołądkowo, gdy za-

czynają one żerować na chro-
nionych roślinach. 

Do zwalczania chowaczy ło-
dygowych (czyli brukwiaczka 
i czterozębnego), popularne 
stały się zabiegi preparatami 
zawierającymi substancję 
aktywną o działaniu wgłęb-
nym (najczęściej fosforoor-
ganiczną), o dłuższym okre-
sie działania. Wadą takiego 
rozwiązania jest wyższy koszt 

zabiegu i możliwość niższej 
skuteczności w razie wio-
sennych chłodów (substan-
cje fosforoorganiczne wyma-
gają do skutecznego działania 
temperatury ponad 15°C). W 
badaniach porównawczych 
nad skutecznością zwalcza-
nia chowaczy łodygowych, 
preparat TALSTAR wykazał 
nawet lepszą skuteczność, niż 
mieszanka zawierająca chlo-
ropiryfos i cypermetrynę, za-
pewniając jednocześnie niż-
szy koszt zabiegu. 

Również w wypadku zwal-
czania słodyszka, nalatują-
cego wielokrotnie na plan-
tację, przedłużone działanie 
TALSTARU zapewnia bar-
dzo skuteczne zwalczanie, 
szczególnie w fazie zwartego 
zielonego pąka. 

Badania prowadzone w 
Niemczech i Francji nad 
skutecznością pyretroidów 
wykazały jednak, że TAL-
STAR nieustannie utrzy-
muje bardzo dobrą skutecz-

ność. Jest to spowodowane 
odmienną od pozostałych 
środków z tej grupy bu-
dową substancji aktywnej 
bifentryny. Lepiej uczyć się 
na cudzych błędach! n

Preparat porównawczy Dawka % roślin uszkodzonych Zmniejszenie uszkodzeń  
w porównaniu do kontroli

TALSTAR 100 EC 0,1 l/ha 2 % 17,5 razy

Pyretroid + fosforoorganiczny 0,6 l/ha 5 % 7,0 razy

Prep. z grupy pyretroidów 0,15 l/ha 8 % 4,4 razy

Prep. z grupy neonikotynoidów 120 g/ha 14 % 2,5 razy

Kontrola bez oprysku - 35 % -

Zwalczanie chowacza brukwiaczka – wynik doświadczeń rejestracyjnych (IOR 2003 
– gospodarstwo rolne Buk).

Zabieg przeprowadzony w II dekadzie kwietnia, śr. temp. przy gruncie 9,9°C.

Oszczędzaj pieniądze, 
nie oszczędzaj szkodników

Preparat do ochrony rzepaku TALSTAR 100 EC, oferowany przez firmę F&N Agro umożliwia przedłu-
żoną ochronę rzepaku, ponieważ niższe temperatury powietrza nie stanowią problemu. Substancją 
aktywną jest bifentryna. 

Tak intensywna chemizacja 
doprowadza do szybkiego 
wyjałowienia podłoża i 

utraty równowagi biologicznej. To 
z kolei prowadzi do zwiększonego 
nasilenia chorób i szkodników, co 
wymusza jeszcze bardziej inten-
sywną walkę chemiczną. Mecha-
nizm ten lepiej zrozumiemy przy-
glądając się ilości standardowych 
zabiegów w ogrodnictwie, które 
wynoszą od kilku, kilkunastu do 
ponad dwudziestu kilku w sezonie. 
Do tego dochodzi konieczność cią-
głej zmiany preparatów z powodu 
uodparniania się grzybów i szkod-
ników. Preparaty, które były sku-

teczne w zeszłych latach okazują 
się nieskuteczne na nowe rasy pa-
togenów. Głównym problemem, 
który występuje w uprawach pod 
osłonami są choroby systemu ko-
rzeniowego, który to problem w 
wielu wypadkach decyduje o po-
wodzeniu całej uprawy. Drugim 
krytycznym problemem jest poja-
wianie się grzybów i szkodników 
odpornych na działanie pestycy-
dów. Trzecim – konieczność za-
chowania okresu karencji w okre-
sach owocowania roślin jadalnych. 
Problem chorób glebowych takich 
jak Fusarium, Pythium już w latach 
60-70. doprowadzał w wielu przy-

padkach do likwidacji upraw goź-
dzików, gerbery, a w latach 80-90. 
lilii, anturium i innych. Organi-
zmy glebowe traktowano wyłącz-
nie jako niewidzialnych wrogów, 
których trzeba zwalczać. Nie mo-
gąc uporać się z chorobotwórczym 
mikroświatem w uprawach szklar-
niowych ogrodnicy rezygnowali z 
upraw glebowych na rzecz podłoży 
sterylnych, takich jak: torf, węgiel 
brunatny, piasek, perlit, styropian, 
wełna mineralna, kokos.

O ile jednak nauczyliśmy się 
komponować pożywkę zawiera-
jącą niezbędne składniki do tego, 
aby roślina wydała plon, to niestety 

pożywka taka nie zawiera całej 
gamy mikroskładników, jak amino-
kwasy, witaminy i pierwiastki śla-
dowe. Aspekt ten jest szczególnie 
ważny przy produkcji warzyw, po-
nieważ właśnie warzywa mają do-
starczać nam naturalnych witamin, 
soli mineralnych i mikroelemen-
tów. Wyjściem  jest biotechnologia 
EM-Farming™. Szczepionka tych 
pożytecznych mikroorganizmów: 
blokuje gnicie w glebie i na rośli-
nie, stymuluje proces humifikacji, 
w wyniku którego roślina otrzy-
muje pełnowartościowe nawoże-
nie, blokuje rozwój chorób i szkod-
ników. Technologia ma ogromne 

znaczenie szczególnie w uprawie 
roślin wrażliwych na choroby ko-
rzeniowe. Dzięki blokowaniu Fu-
sarium i innych chorób można wy-
eliminować wymianę podłoża czy 
jego dezynfekcję. Następną  ważną 
grupą zastosowań są rośliny wraż-
liwe na choroby grzybowe, szcze-
gólnie na szarą pleśń, mączniaki, 
zarazę ziemniaczaną, kiłę kapu-
sty. Ważne jest to przy warzywach, 
gdzie zabiegi ochronne EM-Far-
ming™ można wykonywać również 
w okresie zbiorów. 

Oprac. Ewa Grabowska
Więcej informacji  
tel. 0601 65 75 85

Produkcja ogrodnicza jest najbardziej intensywną gałęzią produkcji rolnej. Zarówno w uprawie polowej, jak i szklarniowej 
dawki nawożenia, a przede wszystkim ilość zabiegów ochrony roślin znacznie przewyższa ilości stosowane w pozostałych dzia-
łach rolnictwa.

EM-Farming™ w produkcji ogrodniczej

Paweł Borkowski
F&N Agro

Szkody wyrządzane przez patogeny żerujące w uprawach 
rzepaku są niewspółmiernie wyższe – możliwość całkowi-
tej utraty plonu – niż koszty zabiegów ochrony roślin.

Artykuł 
sponsorowany

Artykuł 
sponsorowany
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Wybór terminu 
zabiegu zależy 
od znajomości 

zachwaszczenia na danym 
polu, przebiegu pogody oraz 
zaawansowania faz rozwojo-
wych zbóż i chwastów. Stoso-
wanie herbicydów w okre-
sie wiosennym w zbożach 
ozimych można traktować 
jako podstawowy zabieg od-
chwaszczający lub jako zabieg 

dodatkowy, pełniący funkcję 
uzupełnienia zabiegu jesien-
nego. Pierwszy przypadek ma 
miejsce, gdy w okresie jesien-
nym zaniechano stosowania 
herbicydów (np. ze względu 
na słabe wschody chwastów, 
wczesna zima, nadmiernie 
uwilgotniona gleba, niesprzy-
jające warunki pogodowe), a 
także w sytuacji późnych sie-
wów zbóż ozimych. Z dru-
giej strony słaba efektywność 
działania preparatów stoso-
wanych jesienią niekiedy wy-
musza wykonanie zabiegu 
korygującego. 

Jedną z głównych przy-
czyn wysokich strat w plo-
nie zbóż jest duże zachwasz-
czenie pól, szczególnie ga-
tunkami uciążliwymi. Na 

plantacjach jeszcze nie od-
chwaszczonych należy spo-
dziewać się silnej konkuren-
cji ze strony chwastów, które 
przezimowały. 
Terminy wykonywania 
zabiegów

W tabeli wymieniono naj-
częściej stosowane herbicydy 
w czterech zbożach ozimych, 
wraz z zakresem dawek i ter-
minem wiosennego stosowa-

nia, tj. od momentu rusze-
nia wegetacji wiosennej aż 
do fazy początku liścia flago-
wego zbóż. W zależności od 
rodzaju zachwaszczenia pól 
można wybierać herbicydy 
zwalczające tylko chwasty 
jednoliścienne, tylko dwu-
liścienne lub obie grupy ro-
ślin jednocześnie. Z prawej 
strony tabeli, obok nazwy 
handlowej herbicydów po-
dano zakres zwalczanych 
gatunków. Duża różnorod-
ność w występowaniu gatun-
ków dwuliściennych spra-
wia, że dobór herbicydów 
do zabiegu należy wykonać 
w oparciu o dokładną ana-
lizę stanu zachwaszczenia na 
plantacji, a następnie zwery-
fikowaniu tych informacji z 

etykietą-instrukcją stosowa-
nia konkretnego herbicydu. 
W przypadku chwastów jed-
noliściennych opis ograni-
czono jedynie do gatunków 
najczęściej występujących w 
zbożach ozimych tj. miotły 
zbożowej, perzu właściwego 
i regionalnie występującego 
wyczyńca polnego.

Termin stosowania her-
bicydów nalistnych z re-
guły określany jest fazą 
rozwojową rośliny upraw-
nej i zwalczanych gatunków 
chwastów. W przypadku 
bardzo wczesnych wio-
sennych zabiegów począt-
kowe fazy rozwojowe zbóż 
ozimych nie są tak bardzo 
istotne, a czynnikiem wy-
znaczającym termin zabiegu 
jest moment ruszenia wege-
tacji wiosennej. Opóźnia-
nie terminu zabiegu powo-
duje, że możliwości wyboru 
skutecznego i bezpiecznego 
środka ulegają drastycz-
nemu ograniczeniu. Stąd też 
do późnych zabiegów od-
chwaszczających można po-
lecić niewiele herbicydów. 
W okresie wiosennym zde-
cydowana większość herbi-
cydów zalecana jest bezpo-
średnio po ruszeniu wegeta-
cji aż do fazy końca krzewie-
nia zbóż, gdyż w tym okresie 
rośliny zbożowe wykazują 
największą tolerancję na 
stosowane środki chwasto-
bójcze. Wiadomo, że najbar-
dziej skuteczne zabiegi wy-
konuje się na młode chwa-
sty. Wiosną na plantacjach 
nie odchwaszczanych wcze-
śniej należy się spodziewać 
wielu gatunków chwastów, 
które dobrze przezimowały 
i będą w zaawansowanej fa-
zie rozwojowej. 

Uzyskanie skutecznego 
zniszczenia chwastów wy-

maga zatem jak najszyb-
szego wykonania zabiegu, 
co wiążę się także z wła-
ściwą organizacją prac w 
gospodarstwie. Często po 
okresie zimowym wjazd 
na pole wskutek wiosen-
nych roztopów może być 
utrudniony (pole mokre i 
grząskie). Niestety trzeba 

liczyć się z tym, że w takiej 
sytuacji każdy dzień opóź-
nienia zabiegu może ozna-
czać mniej skuteczny za-
bieg, gdyż rosnące chwasty 
wykazują mniejszą wrażli-
wość na podstawowe środki 
chwastobójcze. Jeżeli okres 
ten będzie się przedłużał, 
to w skrajnych wypadkach 

należy liczyć się z bardzo 
słabym efektem chwasto-
bójczym i konieczne bę-
dzie stosowanie preparatów 
drożnych i to w górnych za-
lecanych dawkach. 

W kolejnym numerze 
szczegóły, jak zwalczać 
chwasty dwuliścienne w 
zbożach. n

W trakcie wiosennego zwalczania chwastów istnieje możliwość wykonania zabiegów ochronnych w 
dość długim czasie, dzięki czemu można dokonać odpowiedniego wyboru herbicydów, w zależności od 
rodzaju i zwalczanych gatunków chwastów, a także fazy rozwojowej rośliny uprawnej. Jednak, aby uzy-
skać wysoką efektywność i bezpieczeństwo zabiegu chwastobójczego, należy zawsze dążyć do wykony-
wania opryskiwania jak najwcześniej, by zwalczać chwasty w jak najmłodszych fazach rozwojowych.

Dr Roman Kierzek
Instytut Ochrony Roślin  

- PIB Poznań

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych na wiosnę

* D - dwuliścienne, M - miotła zbożowa, P - perz właściwy, W - wyczyniec polny

pszenica

pszenżyto

jęczm
ień

żyto Herbicydy Dawki  na hektar dla zbóż ozimych Zwalczane 
chwasty*

w chwili ruszenia wegetacji

x x - x Atlantis 04 WG + Sekator 6,25 WG + Actirob 842 EC 0,15-0,3 kg + 0,2-0,3 kg + 1,0 l M, W, D

x x - x Atlantis 04 WG + Grodyl 75 WG + Actirob 842 EC 0,15-0,3 kg + 20-40g + 1,0 l M, W, D

x x - - Arelon Fox 550 SC 1,5-2,0 l M, D

x x x x Granstar 75 WG + Tend 90 EC 20-25 g + 0,05% D

x x x x Granstar 75 WG + Grodyl (Amido Stefes) 75 WG 15 g + 20 g D

x x x x Granstar 75 WG + Starane 250 EC 15 g + 0,3-0,4 l D

x - - - Fantom 069 EW 1,0-1,2 l M, W

x - - - Fantom 069 EW + Granstar 75 WG 1,2 l + 20 g M, W +D

x - - - Fantom 069 EW + Sekator OD 1,2 l + 0,15 l M, W +D

- - x x Fortel 61,5 WG 2,0 kg M, D

x x x x Fox 480 SC 1,5 l D

x - - x Helm Sulfi 75 WG + Atpolan 80 EC 10-15 g D

x x - - Harmony Extra 75 WG 40 g D

- - x Lentipur Flo 500 SC 2,5 l M, W, D

- - - x Lentipur Flo 500 SC + Glean 75 WG 1,5 l +10 g M, D

- x - - Pelikan Plus 550 SC 1,5-2,0 l M, W, D

x - - - Puma Uniwersal 069 EW 1,0-1,2 l M, W

x - - - Puma Uniwersal 069 EW + Granstar 75 WG 1,2 l + 20 g M, W +D

x - - - Puma Uniwersal 069 EW + Sekator OD 1,2 l + 0,15 l M, W +D

x x x - Segal 65 WG 0,14 kg D

- x - - Tolurex 500 SC 3,0 l M, W, D

x - - - Tomigan 250 EC + Protugan 500 SC 0,4  l + 0,3 l D, M

po ruszeniu wegetacji do pełni krzewienia

x x - - Attribut 70 SG 60-100 g M, P 

x x - - Attribut 70 WG 60-100 g M, P, W 

x x - - Attribut 70 WG + Atpolan 80 EC 60 g + 1,5 l M, W

x x - - Attribut 70 WG + Olbras 88 EC 60 g + 1,5 l M, W, D

x x - - Attribut 70 WG + Chwastox Extra 300 SL 60 g + 3,0 l M, W, D

x x - - Attribut 70 WG + Granstar 75 WG 60 g + 20 g M, W, D

x x - - Attribut 70 WG + Mustang 306 SE 60 g + 0,4 l M, W, D

x x - - Attribut 70 WG + Segal 65 WG 60 g + 0,12 kg M, W, D

x - - - Legato Plus 600 SC 1,5 l M, D

x - - - Lentipur Flo 500 SC 3,0 l M, W, D

x - - - Tolurex 500 SC 3,0 l M, W, D

x - - - Tolurex 80 WP 2,0 kg M, W, D

x x x - Grasp 250 SC + Atplus 60 EC 1,0-1,2 l + 1,0-1,2 l M

x x x - Grasp 250 SC + Starane 250 EC + Atplus 60 EC 1,0-1,2 l + 0,5-0,8 l + 1,0-1,2 l M, D

Tabela 1. Popularne herbicydy i mieszaniny zalecane do odchwaszczania zbóż ozi-
mych w okresie wiosennym.

Jedną z głównych przyczyn wysokich strat w plonie 
zbóż jest duże zachwaszczenie pól, szczególnie ga-
tunkami uciążliwymi. Na plantacjach jeszcze nie od-
chwaszczonych należy spodziewać się silnej konku-
rencji ze strony chwastów, które przezimowały. 
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Na znacznym obsza-
rze kraju ponadto 
mają miejsce nie-

dobory wody spowodowane 
spadkiem poziomu wód 
gruntowych i w konsekwen-
cji stepowienie klimatu. Do-
datkowym zagrożeniem dla 
kukurydzy są choroby grzy-
bowe (głownia guzowata) 
oraz szkodniki (omac-
nica prosowianka, kukury-
dziana stonka korzeniowa). 
Stąd rolnicy, szczególnie z 
rejonów o dużej koncen-
tracji chowu bydła mlecz-
nego, od lat szukają alter-
natywnych roślin, bardziej 
odpornych niż kukurydza, 
na odmienne warunki kli-
matyczne.
Pionierskie uprawy

W 2004 roku założono 
w Polsce pierwsze uprawy 
sorgo oraz mieszańca – 
sorgo z trawą sudańską. Jak 
wykazały obserwacje, oby-
dwie te rośliny lepiej niż ku-
kurydza wykorzystują wodę. 
Wykształcają także głębszy 
system korzeniowy, co czyni 
je mniej wrażliwymi na su-

szę. Im suchsze i cieplejsze 
jest lato, tym różnice we 
wzroście sorgo i jego mie-
szańca z trawą sudańską nad 
kukurydzą są większe. Ro-
śliny sorgo ponadto bardzo 
długo jesienią pozostają zie-
lone i nie są porażane przez 
głownię ani uszkadzane 
przez szkodniki.

Aktualnie nie ma odmian 
sorgo zarejestrowanych w 
Polsce, jednak nasi rolnicy 
mogą korzystać z katalogu 
unijnego. Najczęściej w na-
szym kraju na paszę upra-
wiane są cukrowe odmiany 
sorgo (Sucrosorgo 506, Top-
silo) i mieszaniec trawy su-
dańskiej z sorgo (Nutri Ho-
ney).
Uśpienie w suszy

Sorgo jest rośliną tropi-
kalną, odporną na suszę. 
Rozwija mocny system ko-
rzeniowy, a w przypadku 
dłuższej suszy wchodzi w 
stan uśpienia, aby wraz ze 
wzrostem poziomu wilgot-
ności ponownie rozpocząć 
wegetację. Liście tej rośliny 
pokrywa ochronna war-

stwa wosku, który chroni 
je przed utratą wody. Tam, 
gdzie kukurydza zaczyna 
cierpieć na niedobór wody, 
sorgo nie przerywa wege-
tacji. Te właśnie właściwo-
ści sorgo sprawiły, że przy 
powtarzających się w na-
szym kraju długotrwałych 
okresach suszy latem, wielu 
hodowców bydła widzi w 
uprawie tej rośliny szansę 
na zabezpieczenie odpo-
wiedniej ilości kiszonki dla 
krów, gdyż w takich warun-
kach zarówno kukurydza, 
jak i ruń na trwałych użyt-
kach zielonych nie są w sta-
nie zapewnić właściwego 
plonu. Sorgo w warunkach 
klimatycznych Polski nie 
wydaje nasion, ale jest w 
stanie wyprodukować wy-
soki plon zielonej masy, na-
wet do 100 ton/ha (16-20 
ton suchej masy/ha). Ma 
mniejsze wymagania gle-
bowe niż kukurydza; może 
rosnąć na glebach lekkich o 
odczynie lekko kwaśnym 
(pH 5,6-6,5). Nie znosi gleb 
zimnych, ciężkich, trwale 

podmokłych. Ma duże wy-
magania termiczne, dlatego 
termin siewu przypada po 
15 maja, kiedy temperatura 
gleby osiągnie wartość 12-
14° C. Uprawa przedsiewna 
nie różni się od wykony-
wanej pod kukurydzę. Ma 
też podobne do kukurydzy 
zapotrzebowanie na skład-
niki pokarmowe; wymaga 
nawożenia mineralnego 
w wysokości 300 kg NPK/
ha (stosunek N:P:K zale-
cany, jak 2:1:2). Do walki 
z chwastami można stoso-
wać środki chemiczne za-
rejestrowane w uprawie 
kukurydzy. Łodygi sorgo 
są wyższe od kukurydzy 
i mogą osiągać nawet 3-4 
metry wysokości. Zielona 
zawiera wysoką zawartość 
cukrów prostych, co znacz-
nie ułatwia jej zakiszanie, a 
powstała kiszonka jest na 
ogół chętnie zjadana wy-
jadana przez bydło. Atutem 
uprawy sorgo jest również 
brak szkód wyrządzanych 
przez zwierzęta leśne; jele-
niowate i dziki nie gustują 

w zielonce z sorgo, tak jak 
w kukurydzy.
2-3 pokosy w sezonie

Mieszaniec sorgo z trawą 
sudańską jest rośliną jedno-
roczną. Charakteryzuje się 
szybkim tempem wzrostu, 
zwłaszcza na początku we-
getacji oraz po skoszeniu. 
Można z niego uzyskać 2-
3 pokosy zielonki w trakcie 
sezonu, z przeznaczeniem  
na zielonkę, kiszonkę, sia-
nokiszonkę lub siano. Po-
dobnie jak sorgo jest od-
porny na suszę i przydatny 

do uprawy na glebach lek-
kich oraz piaszczystych. Za-
lecane dawki NPK to 500 
kg/ha. Stosowanie herbicy-
dów, ze względu na bardzo 
szybki wzrost rośliny, nie 
jest zazwyczaj konieczne. 
W zależności od warunków, 
roślina daje plon 12-25 ton 
suchej masy z ha. Skoszone 
rośliny zawierają ok. 70% 
wody, dlatego przed zaki-
szaniem wymagają podsu-
szenia.

Cały materiał  
na www.wrp.pl

Kukurydza jest rośliną na trwale wpisaną w krajobraz polskiej wsi. Z tych względów, współczesny 
producent mleka nie wyobraża sobie dziś żywienia krów mlecznych inną paszą niż kiszonka z kuku-
rydzy. Uprawia się ją na przeszło 630 tys. ha, z czego areał ponad 370 tys. ha to kukurydza przezna-
czona na kiszonkę. Coraz częściej jednak w Polsce, w okresie lata występują długotrwałe susze, po-
ciągające za sobą nie tylko drastyczny spadek plonu, ale również pogorszenie jego jakości.

Tadeusz Moraw

Sorgo – alternatywą na suszę

Mieszaniec trawy sudańskiej z sorgo (Nutri Honey).

W produkcji roślin-
nej dość często 
pojawia się ko-

nieczność interwencyjnego 
zastosowania nawozów do-
listnych. Wynika ona z nie-
korzystnych warunków po-
godowych, utrudniających 
pobieranie nawozów z gleby, 

Plantafol N całk. N-NO3 N-NH4 N-NH2 P2O5 K2O B Cu Fe Mn Mo Zn

30.10.10 30.0 3.0 3.0 24.0 10.0 10.0 0.02 0.05 0.1 0.05 0.005 0.05

10.54.10 10.0 - 8.0 2.0 54.0 10.0 0.02 0.05 0.1 0.05 0.005 0.05

5.15.45 5.0 5.0 - - 15.0 45.0 0.02 0.05 0.1 0.05 0.005 0.05

20.20.20 20.0 4.0 2.0 14.0 20.0 20.0 0.02 0.05 0.1 0.05 0.005 0.05

Roślina Formulacja Plantafol Termin stosowania Liczba zabiegów

Buraki
20.20.20 Wzrost korzeni 2-3

5.15.45 Dwa miesiące przed zbiorem 1-2

Kukurydza
10.54.10 Od fazy 3 liści 1-2

20.20.20 Wzrost łodyg 2-4

Rzepak

20.20.20 Wzrost wegetatywny jesienią 1

30.10.10 Początek wegetacji wiosną 1-2

20.20.20 Początek kwitnienia 1-2

Zboża

20.20.20 Wzrost wegetatywny jesienią 1

30.10.10 Początek wegetacji wiosną 1-2

20.20.20 Strzelanie w źdźbło 1-2

Ziemniaki
10.54.10 Tworzenie zawiązków bulw 1-2

5.15.45 Wzrost bulw 2-4

Grupa wyjątkowych nawozów mineralnych stwo-
rzonych do dokarmiania dolistnego.

PLANTAFOL
intensywnego wzrostu i owo-
cowania roślin czy niedo-
borów makro- i mikroele-
mentów występujących w 
glebie. 

Nową grupą specjalistycz-
nych nawozów dolistnych na 
rynku polskim są nawozy o 
nazwie PLANTAFOL. Cha-

rakteryzują się one bardzo 
dobrą rozpuszczalnością 
oraz szybkim pobieraniem 
i wykorzystywaniem przez 
rośliny. Jednocześnie z po-
wodu przemyślanego skom-
ponowania proporcji NPK w 
4 różnych formulacjach oraz 
właściwej zawartości mikro-
elementów w postaci chela-
tów są one bardzo efektywne 
i pozwalają dostarczyć do-
kładnie takich składników 
nawozowych jakich potrze-
buje dana roślina na poszcze-
gólnych etapach wzrostu.

Zalecenia: Stosowanie do-
listnie, w formie oprysku, w 
zależności od fazy rozwo-
jowej i gatunku rośliny: 2-
4kg/ha w 300-1000 litrów 
wody/ha n

Gwarantowany skład poszczególnych formulacji:

PLANTAFOL
grupa wyjątkowych nawozów mineralnych 

stworzonych do dokarmiania dolistnego

PLANTAFOL jest idealnym nawozem do stosowania 
w następujących sytuacjach:

Zabezpieczenie wymagań roślin 
w wyjątkowych sytuacjach (wysokie 
plonowanie, niewłaściwa kondycja 
gleby)
Likwidowanie niedoborów makro 
i mikroelementów

Uzupełnianie nawożenia roślin uprawianych w glebie
Wzmocnienie roślin w poszczególnych etapach 
rozwoju (wzrost wegetatywny, kwitnienie, 

zawiązywanie owoców, wzrost owoców, 
dojrzewanie owoców)

Arnaud Polska Sp. z o.o.
61-028 Poznań, ul. Warszawska 39/41 

tel. 022 860 73 25, 022 860 73 17
fax 022 860 73 26

Artykuł 
sponsorowany
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Optymalnym termi-
nem sadzenia dla 
południowych i po-

łudniowo-zachodnich i cen-
tralnych rejonów kraju jest 
II i III dekada kwietnia, dla 
północno-zachodnich III de-
kada kwietnia, a północno-
wschodnich i podgórskich 
III dekada kwietnia i I de-
kada maja. Optymalna tem-
peratura gleby na głębokości 
10 cm do rozpoczęcia sadze-
nia powinna wynosić 6-8°C. 
Sadzeniaki podkiełkowane 
odmian wczesnych przezna-
czone na wczesny zbiór mogą 
być sadzone w mniej ogrzaną 
glebę.

Na podstawie wyników ba-
dań przeprowadzonych na 
terenie całego kraju stwier-
dzono, że opóźnienie sadze-
nia o 2 tygodnie w stosunku 
do terminu optymalnego ob-
niżało plon o 5-7%, o 4 tygo-
dnie – 15-20%, a o 6 tygodni 
– straty plonu wynosiły o 40-
55% w zależności od odmiany. 
Zwiększonym nawożenie azo-
towym nawet przy dokarmia-
niu dolistnym nie można nad-
robić strat spowodowanych 
opóźnionym sadzeniem. 

Opóźnienie sadzenia od-
mian skrobiowych powo-
dowało obniżenie procento-
wej zawartości skrobi o 0,5-
1,6%, a w latach korzystnych 
do gromadzenia skrobi nawet 
o 3,0%. 

Stwierdzono także, że spa-
dek plonu ziemniaków wsku-
tek opóźnienia sadzenia za-
leży od:
• poziomu agrotechniki i kul-

tury rolnej (im wyższy po-

ziom agrotechniki, tym 
większe spadki plonów w 
wyniku opóźnienia sadze-
nia),

• zasobności gleby i jakości 
stanowiska (wyższe spadki 
na glebach zasobnych i lep-
szych stanowiskach),

• wrażliwości odmian i ich 
odporność na zarazę ziem-
niaka (wyższe spadki u od-
mian bardzo podatnych na 
zarazę ziemniaka.
Warunkiem uzyskania wy-

sokich plonów ziemniaka o 
pożądanym kierunku użytko-
wania jest właściwa obsada ro-
ślin na jednostce powierzchni. 
Obsada roślin może być wyra-
żona liczbą wysadzanych bulw 
lub liczbą łodyg z nich wyra-
stających. Liczba łodyg zależy 
nie tylko od ilości wysadza-
nych bulw (gęstości sadzenia), 
lecz także od ich wielkości sa-
dzeniaka. Współdziałanie tych 

dwóch czynników decyduje o 
stopniu zagęszczenia łanu oraz 
wielkości i strukturze plonu. 
W miarę zagęszczenia plan-
tacji zwiększa się ogólny plon 
ziemniaka, ale maleje plon po-

jedynczych roślin. Do sadze-
nia należy używać sadzenia-
ków całych i rozsortowanych 
przynajmniej na 2-3 frakcje 
wielkości oraz pobudzonych, 
gdzie długość kiełka nie po-
winna przekraczać 0,5 cm. Nie 

należy wysadzać sadzeniaków 
porośniętych, usunąć długie 
kiełki na 2 tygodnie przed sa-
dzeniem, aby w oczkach mo-
gły się wytworzyć nowe.

Doświadczenia polowe wy-
kazały, że w miarę zagęszcza-
nia sadzenia wzrasta plon 
ogólny oraz plon sadzeniaków 
w przypadku produkcji na-
siennej. Jednocześnie zwięk-
sza się masa wysadzanych 
sadzeniaków na hektar. Przy 
dużym zagęszczeniu planta-
cji o obsadzie roślin 75,0 tys. 
na ha, zużycie średniej wiel-
kości sadzeniaków przekra-
cza 5,0 t/ha. 

Prof. dr hab. inż.  
Kazimierz Jabłoński

Cały materiał  
na www.wrp.pl

Szczegóły dotyczące prawidłowej agrotechniki i me-
chanizacji uprawy ziemniaka pod różne kierunki użyt-
kowe znajdą rolnicy w książkach „Nowoczesna uprawa 
ziemniaków”, „Nawożenie ziemniaków” oraz „Sadze-
nie, pielęgnacja i ochrona ziemniaków”, które można 
zamówić telefonicznie za zaliczeniem pocztowym u 
autora tego artykułu, tel. (094) 343 1897.

WUXAL® BORON 
stanowi wyjąt-
kowe na rynku 

połączenie dużej dawki boru 
(9,6%), azotu (11%), fosforu 
(13,6%) oraz mikroelemen-
tów – miedzi, żelaza, man-
ganu, molibdenu i cynku – w 
formie chelatu z EDTA. Ta-
kie rozwiązanie pozwala na 
redukcję ilości zabiegów w 
roślinach uprawnych i lep-
sze logistyczne rozwiązania 
podczas wykonywania zabie-
gów dolistnego dokarmiania. 
Do tej pory na rynku brako-
wało produktu o takich skła-
dach makro- i mikroelemen-
tów, jednocześnie bezpiecz-
nych dla roślin i posiadają-
cych istotne stężenia skład-
ników pokarmowych. 

Dzięki WUXAL® BORON – 
w jednej dawce 2/ha – można 

dostarczyć bardzo dużą ilość 
boru w formie chelatu boro-
etanoloaminy oraz azot i fos-
for. Zawarty w nawozie – w 
dwóch formach – azot, po-
zwala zaktywizować roślinę 
do szybkiego przemieszcze-
nia w roślinie nalistnie zasto-
sowanych składników pokar-
mowych. Fosfor, jako skład-
nik pokarmowy jest ważny w 
rozwoju młodych, intensyw-
nie rosnących pędów i przy 
dolistnej aplikacji jest bardzo 
efektywny. 

Połączenie w jednym nawo-
zie boru i fosforu pozwala na 
szybką regenerację meryste-
mów wzrostowych roślin. Jest 
to istotna zaleta w sytuacji, 
kiedy fosfor, który jest zwykle 
pierwiastkiem słabo pobie-
ranym z gleby, ma problemy 
z dotarciem podczas chłod-

nej wiosny z korzeni do cier-
piących z powodu jego braku 
stożków wzrostu roślin. Te 
dwa składniki zabezpieczają 
również rośliny w aktywną 
płodność, mającą przełożenie 
na wielkość plonów. Mikro-
elementy nawozu uzupełniają 
działanie makroelementów, 
podnosząc aktywność bio-
chemiczną roślin. Zalety te 
sprawiają, że WUXAL® BO-
RON jest produktem, który 
mocno aktywizuje rośliny i 
podnosi efektywność dolist-
nego dokarmiania. 

W uprawach rzepaku jeden 
zabieg tym produktem wcze-
sną wiosną, daje widoczny i 
szybki efekt, którego pod-
stawą jest wzrost aktywno-
ści liści i korzeni oraz regene-
racja uszkodzeń mrozowych 
roślin. Tak aktywizowana ro-

ślina, doskonale radzi sobie 
z pobieraniem innych waż-
nych składników pokarmo-
wych z gleby. To przekłada 
się na późniejsze efekty plo-
nowania rzepaku.

Nawóz dedykowany jest do 
upraw intensywnych, cierpią-
cych na niedostatki boru z in-
tensywnie rozwijającą się czę-
ścią nadziemną – buraki, ku-
kurydza, warzywa kapustne 
oraz wspomniany już rze-
pak.

Wszystkie niezbędne 
informacje na temat na-
wozu  WUXAL® BORON 
oraz innych nawozów z 
rodziny Wuxal® można 
uzyskać u przedstawicieli 
firmy Kazgod, w punktach 
handlowych oraz na stro-
nie internetowej www.ka-
zgod.com.pl n

Firma Kazgod Sp z o.o. , która współpracuje z od kilkunastu lat z Aglukon 
GmbH w zakresie unowocześniania dolistnego dokarmiania roślin, w sezonie 
2009 wprowadza na polski rynek nowy produkt – WUXAL® BORON. Produkt 
ten stanowi innowację w dolistnym dokarmianiu roślin, które wymagają in-
terwencji dolistnej borem. Bor, zwany „pierwiastkiem młodości” jest ważnym 
składnikiem pokarmowym wielu roślin. Jego brak powoduje duże straty plonu.

Interwencja dolistna borem

Wczesny termin sadzenia ziemniaków pozwala na głębsze ukorzenienie 
się roślin, umożliwia lepsze wykorzystanie zimowych zapasów wody oraz 
składników mineralnych, przesuwa wegetację na korzystniejszy okres dłuż-
szych dni i zmniejsza szkody spowodowane przez zarazę ziemniaka.

Agrotechnika sadzenia ziemniaków

– zalecane obsady roślin przy produkcji nasiennej
– zalecane obsady roślin przy uprawie do przetwórstwa spożywczego
– zalecane obsady roślin przy uprawie ziemniaków jadalnych i skrobiowych

Gęstość sadzenia
w rzędzie (cm)

Szerokość międzyrzędzi (cm)

62,5 67,5 75,0 90,0

15 107  99 89 73

17 94 87 78 65

20 80 74 67 54

22 72 70 60 50

25 64 59 53 44

28 57 53 48 39

30 54 49 44 37

35 46 42 38 31

40 40 38 33 28

45 36 33 30 24

Tabela 1. Zalecana obsada roślin (tys. szt./ha) przy 
różnej szerokości międzyrzędzi i różnej gęstości sa-
dzenia.

Artykuł 
sponsorowany
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Warunki klimatyczne w okresie wegetacyjnym dla Bonina w wieloleciu (1977-
1997) na tle ostatniego dziesięciolecia (1999-2008)

n suma opadów - lata 77-97 n suma opadów- lata 99-08
n śr. temperatury  77-97  n śr. temperatury  99-08

kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Dr inż. Tomasz Erlichowski
IHAR, Zakład Nasiennictwa 

i Ochrony Ziemniaka w Boninie

Szkodniki glebowe, w tym drutowce – larwy sprężykowatych z rodzaju Agriotes spp., pędraki (Scara-
baeidae) i gąsienice rolnice (Agrotinae) mają duże znaczenie gospodarcze w uprawie roślin (głównie 
okopowych i warzyw) w naszym kraju. Szkodliwe są głównie wielożerne larwy, które uszkadzają 
system korzeniowy, pędy podziemne oraz bulwy ziemniaka tworząc w nich wżery i kanały we-
wnętrzne w miąższu.

Szkodniki glebowe wciąż dużym 
zagrożeniem w uprawie ziemniaka
Tak uszkodzone bulwy 

są dyskwalifikowane 
jako produkt i nie na-

dają się do konsumpcji, ani też 
do przetwórstwa na frytki i 
chipsy. Jeszcze większe uszko-
dzenia powodują pędraki i 
rolnice, które potrafią zjadać 
większą część bulwy lub drą-
żyć głębokie jamy w miąższu 
bulw. W Polsce straty spowo-
dowane żerowaniem szkodni-
ków wynoszą obecnie ok. 5-
35% plonu (w zależności od 
rejonu, charakterystyki pola, 
zachwaszczenia, profilu go-
spodarowania), a w skrajnych 
przypadkach ponad 50% zbie-
ranych bulw. 
„Zaniedbane” gleby

W ostatnich 10 latach areał 
uprawy ziemniaka w naszym 
kraju systematycznie malał 
osiągając coraz niższe war-
tości. W 2008 roku areał ten 
wynosił już tylko 549 tys. ha 
(stanowiąc poniżej 5% struk-
tury zasiewów). W odróżnie-
niu do malejącej powierzchni 
uprawy ziemniaka obserwu-

jemy natomiast liczne wystę-
powanie szkodników powo-
dujących uszkodzenia bulw, 
głównie związane z uprawą 
ziemniaka na glebach zanie-
dbanych agrotechnicznie. We-
dług danych GUS (2008) po-
wierzchnia ugorów i odłogów 
w 2007 roku wynosiła w na-
szym kraju 3,8% w strukturze 
użytkowania wszystkich grun-
tów ornych, czyli około 440 
tys. ha. Powierzchnia odłogów 
jest jednak tendencją malejącą 
od lat, ponieważ grunty dzier-
żawione od ANR są obecnie 
cennym źródłem dopłat ob-
szarowych (od akcesji Polski z 
Unią w 2004 r.). Niesie to jed-
nak za sobą niekorzystne zja-
wisko liczniejszego występo-
wania szkodników glebowych 
na tych „zaniedbanych” gle-
bach, które przez wiele lat po-
zostawały „wolne ekologicz-
nie” a obecnie są ponownie 
zagospodarowywane. 

Na obserwowane w ostat-
nich latach w Europie zwięk-
szenie znaczenia gospodar-

czego szkodników wpływają 
w dużej mierze zmiany wa-
runków środowiskowych w 
agrocenozach. Obok takich 
czynników jak intensyfikacja 
uprawy, wszelkie uproszczenia 
w agrotechnice, niekorzystna 
struktura agrarna (wciąż zbyt 
duża ilość „małych” gospo-
darstw charakteryzujących się 
ekstensywną produkcją – wg 
GUS (2008) ponad 1,05 mln 
gospodarstw indywidualnych 
posiada powierzchnię do 5 ha 
UR (nie można tu mówić o 
racjonalnej ochronie roślin), 
duży areał odłogów, uprawa 
nowych wyselekcjonowanych 
odmian o różnej (z reguły ni-
skiej) odporności na choroby 
i szkodniki, a w ostatnich la-
tach dużego znaczenia przy-
bierają globalne zmiany kli-
matyczne.
Inwazja agrofagów

Już na początku lat 90. ubie-
głego wieku sygnalizowano, 
że w przyszłości można spo-
dziewać się wniknięcia do 
Polski nowych agrofagów 

lub wzrostu szkodliwości już 
tych obecnie występujących. 
Obawy te sprawdziły się bar-
dzo szybko, ponieważ poja-
wiły się w naszym kraju nowe 
szkodniki upraw, które prze-
niknęły z południowej Europy 
na tereny południowej Pol-

ski. W przypadku owadów 
w następstwie ocieplenia na-
stąpił wzrost ich znaczenia, 
tu za przykład można podać 
nadmierny rozwój mszyc na 
ziemniakach, rozwój drutow-
ców i pędraków w ziemniaku 
oraz gradacyjne naloty motyli 

rolnic (w różnych uprawach, 
w tym ziemniaka), które w la-
tach bardzo ciepłych (korzyst-
nych do rozmnażania) potra-
fiły spustoszyć pola ziemnia-
czane w całym kraju. 

Cały materiał dostępny 
na www.wrp.pl
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Producent wybiera-
jąc rodzaj gleby pod 
uprawę ziemniaków 

ma zwykle na uwadze te 
właściwości, które zapewnią 
uprawianym roślinom mak-
symalnie korzystne warunki 
do wzrostu, rozwoju i groma-
dzenia maksymalnego plonu. 
Zapomina jednak, że dobór 
właściwego rodzaju gleby pod 
uprawę jest pierwszym z ele-
mentów ograniczających wy-
stępowanie czynników choro-
botwórczych. 
Dobra gleba

Gleby lekkie, o dużej po-
jemności powietrza sprzy-
jać będą rozwojowi bakterii 
z rodzaju Streptomyces wy-
wołujących parcha zwykłego 
(Streptomyces scabies). Także 
stwarzają korzystne warunki 
do przetrwania na następny 
sezon grzybom z rodzaju Al-
ternaria – sprawcom alterna-
riozy ziemniaka. Jak ocenia 
się w badaniach przeżywal-
ność zarodników na takich 

glebach jest o 50% wyższa niż 
na glebach torfowych i glinia-
stych. Na glebach ciężkich, 
podmokłych, trudno ogrze-
wających się korzystne wa-
runki do rozwoju znajdą bak-
terie z rodzaju Pseudomonas 
(dawniej Erwinia) – sprawcy 
czarnej nóżki i mokrej zgni-
lizny, oraz grzyb Rhizoctonia 
solani – sprawca rizoktoniozy 
ziemniaka. 

Gleba i jej kwasowość będą 
miały wpływ na występowa-
nie szkodników glebowych, a 
szczególnie drutowców. Jeden 
z gatunków Agriotes obscurus 
preferuje do swojego rozwoju 
gleby lekkie o niskim pH, zaś 
wyższe pH sprzyja występo-
waniu i rozwojowi A. line-
atus. 

Mając na uwadze te wszyst-
kie wiadomości, do produkcji 
wysokiej jakości bulw ziem-
niaków nadawać się będą 
gleby zasobne w składniki 
mineralne, o uregulowanych 
stosunkach wodno-powietrz-
nych, dobrej kulturze i odczy-
nie lekko kwaśnym (ok. 5,5 
w KCl). 

Właściwy przedplon 
Istotnym czynnikiem, ma-

jącym wpływ na potencjalny 
plon jest właściwy wybór ro-
śliny poprzedzającej uprawę 
ziemniaka na danym polu. W 
warunkach naszego kraju naj-
częstszym przedplonem dla 
ziemniaków są zboża. Rza-
dziej uprawia się ziemniaki 
po strączkowych, motylko-
wych lub ich mieszankach z 
trawami. Często producenci 
stosują poplony ścierniskowe, 
których zadaniem jest popra-
wienie warunków stanowiska. 
Wybierając roślinę poprzedza-
jącą należy pamiętać nie tylko 
o jej właściwościach nawozo-
wych, ale także mieć na uwa-
dze oddziaływanie na środo-
wisko glebowe, dzięki któ-
remu możemy stworzyć ko-
rzystne warunki do rozwoju 
roślin lub je pogorszyć. 
Infekcje i chwasty

Zadaniem uprawy roli jest 
doprowadzenie gleby do wła-
ściwej kultury. Pośrednim za-

daniem uprawy roli będzie 
także zniszczenie źródeł ma-
teriału infekcyjnego znajdu-
jącego się w glebie oraz ogra-
niczenie występowania na-
sion chwastów. Orka zimowa 
przyczynia się do zmniejsze-
nia populacji drutowców w 
glebie po przez wyorywanie 
larw na powierzchnię, gdzie 
są bardziej narażone na dzia-
łanie warunków atmosferycz-
nych i wyjadane przez ptac-
two. Niszczenie chwastów 
np.: Chenopodium album – 
komosa biała, Capsella bursa-
pastoris – tasznik pospolity, 
Polygonum aviculare – rdest 
ptasi, Solanum nigrum – 
psianka czarna, Datura stra-
monium – bieluń dziędzie-
rzawa, Heliotropium euro-
peum – heliotrop europejski 
ogranicza źródła materiału 
infekcyjnego dla antraknozy 
ziemniaka. 

Starannie wykonany zabieg 
obsypywania będzie chronił 
rozwijające się bulwy przed 
zazielenieniem oraz stano-
wił naturalną barierę chro-
niącą młode bulwy przed po-

rażeniem przez rizoktoniozę 
ziemniaka, wirusami oraz za-
razą ziemniaka.
Nawożenie a agrofagi

W technologii uprawy 
ziemniaków równie ważną 
rolę odgrywa nawożenie mi-
neralne, jak i organiczne. Za-

daniem nawożenia jest do-
starczenie wszystkich nie-
zbędnych składników po-
karmowych potrzebnych dla 
prawidłowego rozwoju roślin 
i gromadzenia plonu. Prawi-
dłowe przeprowadzenie tego 
zabiegu agrotechnicznego 
ma pośrednio duże znacze-
nie jako jeden z elementów 
ochrony przed agrofagami. 
Nadmierne nawożenie azo-
towe zakłóca normalny cykl 
rozwoju roślin ziemniaka 
(wydłuża jego cykl wegetacji), 
co ma duże znaczenie jako 
czynnik sprzyjający rozwo-
jowi zarazy ziemniaka, szcze-
gólnie przy uprawie odmian 
wczesnych. Stosowanie na-
wozów zakwaszających śro-
dowisko glebowe np. siar-
czanu potasu ma wpływ na 
utrudnienie rozwoju bakte-
rii parcha zwykłego, a także 
wpływa dodatnio na trwałość 
przechowalniczą bulw. Nawo-
żenie fosforem nie tylko przy-
spiesza rozwój i dojrzewanie, 
ale ma korzystny wpływ na 
zwiększenie odporności na 
choroby i uszkodzenia me-

chaniczne. Bardzo częstym 
błędem agrotechnicznym, 
który nie powinien mieć 
miejsca w nowoczesnej 
technologii produkcji ziem-
niaka, jest wiosenne stoso-
wanie obornika – pogarsza 
strukturę gleby, utrudnia 
sadzenie, wynosi do gleby 
dużo materiału infekcyj-
nego oraz nasion chwastów, 
nie zapewnia optymalnego 
wykorzystania składników 
pokarmowych wnoszonych 
do gleby. 
Zdrowe sadzeniaki 

Sadzeniaki stanowią jedno 
z głównych źródeł przeno-
szenia chorób na sezon na-
stępny, dlatego należy zwró-
cić baczną uwagę na ich stan 
zdrowotny i odpowiednio 
przygotować je do sadzenia. 
Najlepiej jest stosować sadze-
niaki o znanym stanie zdro-
wotnym – plantacje kwali-

fikowane. Przed przystąpie-
niem do nastawiania bulw na 
podkiełkowanie lub pobudza-
nie należy wykonać staranne 
sortowanie i usunąć wszyst-
kie z widocznymi objawami 
chorób (ospowatość bulw, su-
cha i mokra zgnilizna, zaraza 
ziemniaka), czy uszkodzeń 
mechanicznych eliminując w 
ten sposób możliwość wnie-
sienia materiału infekcyjnego 
do gleby. 

Termin i sposób sadze-
nia 

Kolejnym etapem właści-
wego postępowania z sadze-
niakami jest optymalny dla 
danego rejonu kraju termin 
sadzenia. W całym kraju ter-
min sadzenia w zależności od 
jego rejonu układa się między 
2. dekadą kwietnia a 1. dekadą 
maja. Przesunięcie tego ter-
minu o 2 do 6 tygodni w sto-
sunku do optymalnego dla da-
nego terenu kraju wpływa na 
obniżenie wysokości plonu o 
7 do 50%. Głębokość sadze-
nia w zależności od wielko-
ści sadzeniaka wynosi 5-6 cm 
dla sadzeniaków o wielkości 
30-40 mm i 7-8 cm dla sadze-
niaków dużych w stosunku 
do wyrównanej powierzchni 
gleby. Uwzględniając aspekt 
ochrony należy pamiętać, że 
na glebach lekkich możemy 
posadzić bulwy trochę głębiej 

ze względu na łatwość osypy-
wania się gleby z redlin w celu 
uniknięcia zazielenienia bulw 
oraz porażenia młodych bulw 
przez sprawców chorób np. za-
raza ziemniaka, alternarioza. 
Także głębokość sadzenia na 
glebach ciężkich może być ele-
mentem ochrony. Ze względu 
na trudności w ogrzewaniu ta-
kiej gleby, aby uniknąć pora-
żenia bulw przez rizoktoniozę 
oraz przy dłuższych okresach 

wilgoci, kiedy istnieje zwięk-
szone ryzyko porażenia bulw 
przez sprawców mokrej zgnili-
zny i czarnej nóżki ziemniaka 
można sadzeniaki sadzić tro-
chę płycej.
Przygotowanie do 
zbioru i zbiór

Etapem często zaniedby-
wanym przez producentów 
jest przygotowanie plantacji 
do zbioru oraz zbiór. Zada-
niem przygotowania plantacji 
do zbioru jest: przyspieszenie 
dojrzewania bulw a zwłaszcza 
pełne dojrzenie skórki, skru-
szenie stolonów oraz popra-
wienie odsiewalności gleby 
w celu uniknięcia uszko-
dzeń mechanicznych. Naj-
częstszym błędem mającym 
wpływ nie tylko na jakość, 
ale na zdrowotność bulw jest 
przeprowadzenie niszczenia 
naci tylko sposobem mecha-
nicznym. Pocięte kawałki li-
ści czy łodyg mogą mieć ła-
twiejszy kontakt z młodymi 
bulwami, zwłaszcza w miej-
scach gdzie bulwy rozsadziły 
redlinę, zwiększając zagroże-
nie infekcją. 

Często występującym fak-
tem jest zbyt długi okres po-
zostawienia plantacji od desy-
kacji do zbioru. W tym czasie 
często dochodzi do tzw. wtór-
nych odrostów, które bardzo 
łatwo porażają się zwłaszcza 
zarazą ziemniaka zwiększając 
w ten sposób możliwość pora-
żania bulw. Często producenci 
z różnych przyczyn opóźniają 
zbieranie plonu poza termin 
optymalny, który w zależno-
ści od wczesności odmiany 
waha się od połowy sierpnia 

do końca września. W wyjąt-
kowych wypadkach w rejo-
nie południowo-zachodnim 
kraju, kiedy nie występują 
przygruntowe przymrozki 
zbiór można przeprowadzić 
do połowy października. 
Opóźnianie tego terminu bę-
dzie przyczyniać się do wzro-
stu liczby uszkodzeń mecha-
nicznych i sprzyjać porażaniu 
bulw przez czynniki chorobo-
twórcze. n

Nowoczesna produkcja ziemniaków wymaga od producentów przestrzegania wielu elementów agro-
technicznych, które mają wpływ na wielkość, jakość i strukturę plonu. Pominięcie lub zaniedbanie 
któregokolwiek z tych elementów może spowodować znaczne straty w plonie, obniżenie jego jakości 
a w konsekwencji znacznie obniżyć opłacalność produkcji.

Jerzy Osowski
Instytut Hodowli  

i Aklimatyzacji Roślin – Radzików
Zakład Nasiennictwa  

i Ochrony Ziemniaka Bonin

Znaczenie metod agrotechnicznych w ochronie  
ziemniaka

Na glebach lekkich niewskazane jest stosowanie pod ziemniaki jako przedplonu ro-
ślin kapustnych, które swoim rozbudowanym systemem korzeniowym będą napo-
wietrzać glebę stwarzając warunki korzystne do rozwoju bakterii parcha zwykłego. 
Uprawa gorczycy jako przedplonu daje duże korzyści nie tylko jako cenny nawóz zie-
lony, ale wydzielane przez system korzeniowy związki powodując tzw. alleopatię che-
miczną negatywnie wpływają na rozwój bakterii parcha i utrudniają rozwój drutow-
ców. Decydując się na uprawę ziemniaków po wieloletnich motylkowych, pastwi-
skach lub długo odłogowanych polach producent musi liczyć się z ryzykiem zwięk-
szonego występowania drutowców, dla których takie środowisko jest sprzyjające do 
występowania i rozwoju.

Korzystny wpływ na podniesienie poziomu ochrony ma także prawidłowe wykona-
nie zabiegu podkiełkowywania bulw. Jest to zabieg powszechnie zalecany w uprawie 
a jego wykonanie wpływa m.in. na: 
• przyspieszenie okresu wschodów o 1 do 2 tygodni w zależności od stanu fizjolo-

gicznego sadzeniaków, warunków pogodowych od momentu sadzenia do końca 
wschodów. Szybko rozwijające się rośliny są mniej narażone na wystąpienie cho-
rób okresu wegetacji np. rizoktoniozy czy zarazy ziemniaka, 

• zwiększenie odporności na porażenie przez choroby wirusowe,
• przyspieszenie zbioru na okres wyższych temperatur, korzystnie wpływa na 

zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych a co za tym idzie ogranicza możli-
wość porażenia bulw przez sprawców suchej zgnilizny.
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Zastosowanie niż-
szych ciśnień robo-
czych i szeregu dysz 

o mniejszym zasięgu, ale 
zapewniających podwójne 
pokrycie nawadnianych po-
wierzchni daje równomierny 
opad wody, nawadniając ro-
śliny i glebę. Ponieważ kon-
sola rozlewa wodę ze stosun-
kowo nie dużej wysokości, 
zapewnia to utrzymanie jed-
norodnej dawki opadu nawet 
w warunkach wietrznych. 
Zmniejszenie ciśnienia pracy 
i lepsza równomierności na-
wadniania to lepsze wyko-
rzystanie energii i wody, a 
co za tym idzie mniejsze na-
kłady na deszczowanie. Kon-
sola, podobnie jak działko 
zraszacza, przemieszczana 
jest za wężem polietyleno-
wym zwijanym przez desz-
czownię szpulową.

Przewody z emiterem
Podczas nawadniania 

deszczownianego nawad-
niamy całą powierzchnie 
pola, która nie zawsze jest 
wymagana. Szczególnie jest 
to istotne przy małych rośli-
nach, które dopiero tworzą 
system korzeniowy. Woda, 
która zwilża międzyrzędzie 
jest poza zasięgiem systemu 
korzeniowego. Alternatywą 
do systemu deszczownia-
nego jest system kroplowy, 
w którym punktowo poda-
jemy małe dawki wody do 
pojedynczych roślin lub grup 
roślin. Dzięki temu możemy 
zaoszczędzić wodę. Ponie-
waż system pracuje przy ni-
skich ciśnieniach do około 
0,5 MPa, mamy dużo mniej-
sze wymagania, co do sys-
temu pompowego ograni-
czając zużycie energii. Sys-

temy nawadniania kroplo-
wego mogą być wykonane 
w postaci elastycznych prze-
wodów nawadniających lub 
taśm kropkujących. W przy-
padku elastycznych przewo-
dów nawadniających, mogą 
być one rozłożone na ziemi, a 
czasami podwieszone (w sa-
dach, jagodnikach). W prze-
wodach w fazie produkcji 
zatapiane są emitery, z któ-
rych wypływa woda. Śred-
nica węży, rozstaw emiterów 
i ich wydatek jest cechą cha-
rakterystyczna przewodu, na 
którą należy zwróci uwagę 
podczas ich zakupu. 

Innym wariantem przewo-
dów nawadniających jest za-
stosowanie samego przewodu. 
W miejscach wymagających 
nawadnia mocuje się wkłuwki. 
Na wkłuwkę zakłada się w za-
leżności od potrzeb kolektory 
zbiorcze w postaci: dwójników 
lub czwórników. Z których 
cienkimi przewodami zasila 
się emitery patyczkowe, kapi-
lary lub mikrozraszacze. Emi-
tery umieszcza się bezpośred-
nio przy nawadnianej roślinie. 
Istnieje możliwość mocowania 
w przewodzie nawadniającym 
bezpośrednio przewodów z ka-
pilarami czy emiterami.

Taśmy kropkujące
Drugim systemem na-

wadniana kroplowego jest 
system oparty na taśmach 
kropkujących. Przewód na-
wadniający wykonany jest z 
taśmy zwiniętej na tzw. „za-
kład”. Uzyskano w ten sposób 
dwie komory: jedną główna, 
którą płynie woda. Druga po-
łączona z pierwszą, do któ-
rej woda dostaje się poprzez 
otwory filtrujące. Ciecz nim 
wypłynie poprzez szczeliny 
wypływowe przepływa przez 
kanał turbulentnego prze-
pływu ograniczający zapycha-
nie się otworu wylotowego. 

Taśmy kropkujące charakte-
ryzują się różnym wypływem 
z emiterów, różnym rozsta-
wem otworów wylotowych i 
w zależności od przeznacze-
nia różną trwałością. W za-
leżności od sposobu uprawy 
i gatunku roślin taśmy krop-
kujące można umieszczać na 
powierzchni ziemi lub pod jej 
powierzchnią w pobliżu sys-
temu korzeniowego. Do roz-
kładania taśm kropkujących 
wykorzystuje się specjalne 
maszyny, które jednocześnie 
mogą formować: redliny, za-
gony, układać folię czy opry-
skiwać. n

Alternatywnym rozwiązaniem dla zraszaczy i działek wodnych stają się konsole niskociśnieniowe. 
Konsola zbudowana jest z wózka, na którym zamocowana jest belka kratownicowa z odciągami za-
pewniającymi poziome jej położenie. Do belki zamocowana jest rura z zamocowanymi na niej nisko-
ciśnieniowymi dyszami dającymi delikatny opad wody. Czasami odpowiedniej wytrzymałości rura 
jest jednocześnie belką konsoli. 

Dr inż. Tomasz Nowakowski
SGGW w Warszawie

Woda źródłem plonów

n Spragnieni czekamy na 
nowalijki, które urozma-
icą a przede wszystkim 
wzbogacą naszą dietę w 
łatwo dostępne i warto-
ściowe witaminy. By ofero-
wany na rynku produkt był 
atrakcyjny dla kupującego, 
musi być przede wszystkim 
świeży ale też odpowiednio 
wyeksponowany. Ważną 
rolę odgrywają tu opako-
wania do warzyw. 

Ze względu na bezpo-
średni kontakt z produk-
tami spożywczymi opako-
wania do warzyw muszą 
spełniać ustawowe wyma-
gania. Powinny być wyko-
nane z materiałów, które 
uniemożliwiają przeniknię-
cie składników opakowania 
do żywności w ilości zagra-
żającej naszemu zdrowiu. 
Skrzynki drewniane, tak 
popularne i powszechne, 
nie są zbyt trwałe, łatwo 
ulegają zawilgoceniu, ple-
śnieniu i gniciu i trud-
niej utrzymać je w czysto-
ści. Najczęściej pakuje się 
w nie buraczki, marchew, 
pietruszkę, cebulę, czosnek, 
rzodkiewki i sałatę.

Skrzynki z tworzyw 
sztucznych są trwalsze, 
można je myć woda, dla-
tego przy przechowywaniu 
żywności są bardziej higie-
niczne. Kolorystyka, moż-
liwość naniesienia nadru-
ków/logo zwiększają atrak-
cyjność towaru. 

Pudła z tektury falistej to 
opakowania jednorazowego 
użytku. Są lżejsze, tańsze 
od skrzynek ale mniej od-

porne na uszkodzenia me-
chaniczne i zawilgocenia. 
Doskonale jednak nadają 
się do umieszczania koloro-
wych nadruków i logo pro-
ducenta. 

Owijanie w folie jest coraz 
popularniejsze w przypadku 
krótkotrwałego przechowy-
wania warzyw (kapusta, ka-
lafior, brokuł). Folie przezna-
czone do kontaktu z żyw-
nością powinny mieć dużą 
przepuszczalność dla pary 
wodnej. Poddaje się je per-
foracji, by uniknąć nadmier-
nej koncentracji i skraplania 
pary wodnej, a także zbyt du-
żego spadku zawartości tlenu 
i wzrostu stężenia dwutlenku 
węgla. Gęstszej perforacji fo-
lii wymagają warzywa, które 
powinno przechowywać się 
w niezbyt wilgotnej atmosfe-
rze (cebula, czosnek). Wykła-
danie skrzynek folią perforo-
waną stosuje się przy trans-
porcie i krótkotrwałym prze-
chowywaniu sałaty, cykorii 
liściowej, rzodkiewki, natki 
pietruszki, koperku, cebuli 
ze szczypiorkiem, botwiny, 
kalafiorów i cukinii.

Wybór opakowani należy 
dostosować do rodzaju wa-
rzywa i okresu przechowa-
nia. Właściwie dobrane 
opakowanie ochroni pro-
dukty przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, zapewni 
zachowanie dobrej jakości 
handlowej, a dzięki atrak-
cyjnemu wyglądowi przy-
ciągnie uwagę klienta, sta-
jąc się jednym z ważnych 
składników reklamy.

Ewa Grabowska

Opakowania do warzyw
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Bezpośrednią przy-
czyną zamierania 
brzegów liści jest 

nieprawidłowy rozwój bla-
szek środkowych łączących 
komórki ze sobą, wskutek 
czego następuje rozerwa-
nie tkanek i ich zamieranie, 
a w konsekwencji brązowie-
nie krawędzi liści. Blaszka 
środkowa jest jakby „klejem”, 
który łączy komórki ze sobą. 
Jest ona zbudowana z cu-
krów połączonych z jonami 
Ca. Gdy blaszki środkowe 
nie są wystarczająco mocno 
wysycone jonami wapnia, to 
dochodzi do tego zaburze-
nia. Rośliny z takimi obja-
wami nieestetycznie wyglą-
dają, co obniża wartość ich 
handlową oraz nie nadają się 
do przechowywania, ponie-
waż na zamarłych tkankach 
rozwijają się grzyby powo-
dujące gnicie główek. Tip-
burn bardzo często wystę-
puje na najmłodszych li-
ściach w środku główek i 
objawów wtedy nie widać. 
Do takiej sytuacji często do-

chodzi podczas uprawy na 
jesienny zbiór i wtedy jest to 
szczególnie niebezpieczne, 
ponieważ taka kapusta czę-
sto jest przeznaczana do 
przechowywania. 
Problemy z pobiera-
niem i transportem

Czynników wywołujących 
tą chorobę jest kilka. Para-
doksalnie główną przyczyną 
braku wapnia nie jest jego 
niedobór w glebie, ale pro-
blemy z pobieraniem i trans-
portem jonu Ca+2 w rośli-
nie. Przykładowo kapusta 
pekińska na wyprodukowa-
nie 1 tony główek potrzebuje 
około 1 kilograma wapnia, 
czyli przy bardzo wysokim 
plonie 100 t z 1 ha potrzeby 
pokarmowe kapusty wzglę-
dem tego składnika wyno-
szą 100 kg Ca. Odpowiada to 
ilości 50 mg Ca/dm3. Takie 
ilości Ca występują praktycz-
nie w każdej glebie, zazwy-
czaj jest to kilkaset miligra-
mów Ca w litrze gleby. Po-
mimo tego, w uprawie kapu-
sty pekińskiej często spotyka 

się problemy z prawidłowym 
odżywieniem wapniem. 

Najczęstszą przyczyną nie-
prawidłowego odżywienia 
warzyw kapustnych wap-
niem są problemy z przewo-
dzeniem jonów Ca z gleby do 
liści. Kapusta pekińska wy-
kształca dość słaby system ko-
rzeniowy i bardzo rozbudo-
waną część nadziemną. Do-
chodzi tutaj do dużej dyspro-
porcji między korzeniami a 
liśćmi. Gdy części nadziemne 
rośliny intensywnie się roz-
wijają i transpirują, system 
korzeniowy nie jest w stanie 
pobrać odpowiedniej ilości 
wapnia i występują uszkodze-
nia brzegów najmłodszych li-
ści. Czynnikiem sprzyjającym 
temu zjawisku jest to, że jony 
wapnia są trwale wbudowy-
wane w struktury komórkowe 
i nie ulegają przemieszczaniu 
w roślinie z tkanek starszych 
do młodszych. 
Warunki atmosfe-
ryczne

Kolejną przyczyną powo-
dującą tipburn może być 

wysoka temperatura i to-
warzysząca jej niska wil-
gotność względna powie-
trza. W takich warunkach 
atmosferycznych rośliny po-
czątkowo bardzo intensyw-
nie transpirują, aby ochło-
dzić tkanki, a następnie po 
przekroczeniu maksimum 
termicznego zamykają apa-
raty szparkowe, aby nie do-
puścić do nadmiernego 
spadku turgoru. W uprawie 
polowej tych warunków nie 
można kontrolować, ale pod 
osłonami jest to częściowo 
możliwe. 

Niedostateczna wilgotność 
gleby jest również czynni-
kiem sprzyjającym zamie-
raniu brzegów liści. Jeżeli 
dodać do tego wysokie wy-
magania wodne warzyw ka-
pustnych to można stwier-
dzić, że ich uprawa bez na-
wadniania z wielu powo-
dów może być ryzykowna. 
Ostatnio spotykane ano-

malie pogodowe, kiedy po 
długim okresie suszy przy-
chodzą okresu intensyw-
nych opadów, sprzyjają wy-
stępowaniu tej choroby fi-
zjologicznej. Do takich sy-
tuacji dochodzi zwłaszcza 
podczas uprawy jesiennej, 
gdy w sierpniu lub wrze-
śniu po kilku tygodniach 
bez opadów pojawiają się 
duże opady i rośliny zaczy-
nają intensywnie rosnąć, a 
objawy niedoboru wapnia 
wystąpią na najmłodszych 
liściach w środku główki. 
Wysokie pH

Do optymalnego rozwoju 
kapusty wymagają gleb o 
dość wysokim pH, które po-
winno wynosić 6,5-7,2. Od-
czyn zbliżony do obojętnego 
zapobiega rozwoju kiły ka-
pusty, która poraża rośliny 
uprawiane w kwaśnych gle-
bach. W celu utrzymania 
pH na tak wysokim pozio-
mie niezbędne jest stosowa-
nie regularnego wapnowa-
nia. Spore dawki nawozów 
wapniowych, dzięki którym 
utrzymuje się wysokie pH, 
dodatkowo zapewniają do-
brą strukturę gleby dzięki 
wysyceniu próchnicy jonami 
Ca+2. Planując zakup na-
wozu wapniowego najlepiej 
wybrać taki, który zawiera 
w swoim składzie pewną 
ilość magnezu. Dzięki temu 
uzyskuje się dwa efekty tzn. 
odkwaszanie i dostarczenie 
ważnego makroskładnika, 
jakim jest magnez. Więk-
szość gleb w naszym kraju 
zawiera niewystarczające 
ilości tego ważnego skład-
nika. Ilość magnezu zawar-
tego w nawozie do odkwa-

szania w stosunku do Ca nie 
powinna być większa niż 10-
15% chyba, że gleba jest bar-
dzo uboga w Mg.
Uwaga na potas i azot

Do czynników powodują-
cych zaburzenia w pobiera-
niu wapnia można również 
zaliczyć stosowanie zbyt du-
żych dawek potasu i azotu 
w formie amonowej. Nad-
mierna koncentracja katio-
nów jednowartościowych K+ 
i NH4

+ wywołuje antagonizm 
jonowy w stosunku do ka-
tionów Ca+2. Wobec powyż-
szego nawożenie powinno 
opierać się przede wszyst-
kim na analizach gleby. Jako 
źródło azotu należy wybierać 
nawozy azotowe zawierające 
ten składnik w formie sale-
trzanej (NO3

-), który dodat-
kowo stymuluje pobieranie 
wapnia, jest to efekt syner-
gii (korzystnego współdzia-
łania). Pozytywnie na pobie-
ranie i transport Ca w rośli-
nie wpływa bor, którego do-
stępność jest mocno uzależ-
niona od pH.
Wpływ genetyki

Podatność na tipburn jest 
również uzależniona od 
czynników genetycznych 
roślin. Największy problem 
produkcji towarowej sta-
nowi tipburn w uprawie ka-
pusty pekińskiej, sporadycz-
nie występuje wywołujących 
kapusty głowiastej białej. Po-
winno się uprawiać odmiany, 
które wykazują jak najmniej-
szą wrażliwość na niedobór 
wapnia, zwłaszcza do pro-
dukcji w niekorzystnych wa-
runkach. 

Cały materiał 
na www.wrp.pl

U niektórych warzyw kapustnych występuje choroba fizjologiczna spowodowana niedoborem 
wapnia. Deficyt tego ważnego składnika powoduje zamieranie brzegów liści nazywane z angiel-
skiego tipburn, którego charakterystycznym objawem jest zbrązowienie brzegów liści. Jest to cho-
roba fizjologiczna, czyli taka, która nie została spowodowana przez patogeny np. bakterie czy 
grzyby.

Dr Piotr Chohura, dr Jan Krężel 
Uniwersytet Przyrodniczy  

we Wrocławiu

Chrońmy kapustne 
przed tipburnem

Asortyment nawozów do pozakorzeniowego dokarmiania wapniem 

Nawóz 
Zawartość składników w % Stężenie cieczy 

roboczej 
w  %

Dawka  w 
lirach 

lub  kg na haN P2O5 K2O MgO CaO Fe Mn Cu B Mo Zn

Agroleaf Power Wapniowy 11,0 5,0 19,0 2,5 9,0 0,14 0,07 0,07 0,03 0,001 0,07 0,6-1,0 3-5

Saletra wapniowa płynna 8,5 - - - 17 - - - - - - 0,5-1,0 2,5-5,0

Saletra wapniowa stała 15,5 - - 29 - - - - - - 1,0-1,5 5-7,5

Chlorek wapnia - - - - 13,2 - - - - - - 1,0 5

CalciPlus 14,6 - - - 26,5 0,07 0,04 0,01 0,025 0,004 0,025 0,3-0,5 1,5-2,5

Calfruit 8,0 - - 2,0 11,4 - - - 1,0 - - 0,3-0,5 1,5-2,5

Wapnovit 10 - - 17 - - 0,02 0,05 0,001 0,02 06,-1,0 3-5

Fruitcal 7,0 - - 2,0 11,0 - - - 0,5 - - 0,4-0,6 2-3

Insol Ca 10,0 - - 2,0 14,0 - 0,10 - 0,02 - - 0,8-1,0 4-5

EKOLIST Wapniowy 8,0 - - 2,5 13,9 0,02 0,01 0,03 0,02 0,001 0,03 0,3-0,6 1,5-3,0

Fruton Kombi 3,2 - - - 21,4 0,55 0,30 - 0,02 1,0-2,0 5-10

Fruton - - - - 17,5 - - - - - - 1,0-2,0 5-10

WUXAL Calcium wapniowy 16,0 3,0 24,0 0,08 0,16 0,06 0,08 0,001 0,03 0,6-1,0 3-5

WUXAL Aminocal wapniowy - - - - 20,2 - 0,68 - - - 0,68 0,6-1,2 3-6

Nowość Nickerson-Zwaan: kapusta pe-
kińska Michico F1 – odmiana o okre-
sie wegetacji ok. 60-65 dni i łatwym do 
wyliczenia terminie zbioru.Wyróżnia się 
bardzo stabilnym okresem wegetacji bez 
względu na przebieg pogody. Polecana 
do uprawy w okresie letnim i jesiennym. 
Główki o wadze 1,0-2,0 kg, cylindryczne. 
Nadaje się do bezpośredniego siewu do 
gruntu. Wysoce tolerancja na niedobór 
wapnia i choroby. Dla zachowania dużego 
potencjału przechowalniczego polecany 
zbiór główek zamkniętych, ale nie przej-
rzałych. Michico F1 jest odmianą pewnego 
plonu, nawet w trudnych warunkach.
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Tipburn na wewnętrznych liściach kapusty pekińskiej.

Foto Jan Krężel
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Chwastami określamy 
rośliny, których obec-
ność na polu wśród 

roślin uprawnych jest niepo-
żądana. Mogą to być gatunki 
uprawne np. chrzan czy ziem-
niak na polu z cebula czy tez 
żyto w uprawie selera. Jednak 
największe zagrożenie dla wa-
rzyw stanowią chwasty wła-
ściwe, czyli rośliny dzikie. 
Walka o wodę, pokarm 
i światło

Chwasty stanowią kon-
kurencje dla roślin warzyw-
nych w walce o wodę, pokarm 
i światło, co prowadzi do po-
gorszenia warunków wegeta-
cji. Chwasty, zwłaszcza wie-
loletnie, ukorzeniają się bar-
dzo głęboko (np. mlecz po-
lny do 50 cm, powój polny i 
skrzyp polny – do ponad 100 
cm.). Silny i głęboko sięga-
jący system korzeniowy po-
woduje lepsze wykorzystanie 

wody – pobierana przez chwa-
sty ilość składników pokar-
mowych przewyższa niejed-
nokrotnie tą zbieraną z prze-
ciętnie osiąganym plonem. 
Szybko wyrastające ponad 
roślinę uprawna chwasty za-
bierają rośliną światło – przy 
silnie zachwaszczonym polu 
intensywność światła na wy-
sokości warzyw może ulec 
zmniejszeniu nawet o ponad 
80%. Wiele chorób i szkodni-
ków przenosi się na warzyw 
za pośrednictwem chwastów 
– patogen kiły kapusty m.in. 
z gorczycy polnej i innych 
chwastów należących do ro-
dziny kapustnych na warzywa, 
a np. niszczyk zjadliwy wystę-
puje m.in. na przytyli czepnej, 
czy mątwik burakowy m.in. 
na komosie białej. Wskutek 
pogorszenia warunków we-
getacji nie tylko plon jest niż-
szy, opóźnia się również ter-

min dojrzewania, a co za tym 
idzie termin zbioru – w przy-
padku cebuli nawet o dwa ty-
godnie. Chwasty dodatkowo 
utrudniają przeprowadzenie 
na polu zabiegów ochrony ro-
ślin przed chorobami i szkod-
nikami oraz przeprowadzenie 
zbioru niektórych warzyw jak 
szpinak i cebula. 

Zachwaszczenie, zależnie 
od gatunku i odmiany, dłu-
gości okresu wegetacji, sys-
temu uprawy, terminu siewu 
lub sadzenia, a także od prze-
biegu warunków klimatycz-
nych w różnym stopniu za-
graża roślinom warzywnym. 
Szczególnie groźne są chwasty 
w pierwszych tygodniach we-
getacji. Suma strat spowodo-
wanych zachwaszczeniem na 
ogół przewyższa straty spowo-
dowane przez szkodniki. Dla-
tego czasami przy niewielkim 
nasileniu chorób czy szkod-

ników można zrezygnować z 
ich zwalczania. W przypadku 
chwastów taka sytuacja zda-
rza się niezmiernie rzadko. 
Straty w plonach na skutek 
zachwaszczenia mogą wyno-
sić od kilku nawet do 100%, 
w przypadku zaniechania 
odchwaszczenia w roślinach 
wolno rosnących i słabo za-
krywających glebę m.in. ce-
bula, marchew, pietruszka, 
por z siewu. 
Główny zabieg 
ochrony

Prawie wszystkie zabiegi 
agrotechniczne prowadzone 
na polu służą m.in. zwalcza-
niu chwastów, dlatego zwal-
czanie chwastów jest obecnie 
uważane za główny zabieg 
ochrony roślin. W produkcji 
towarowej najpowszechniej 
chwasty zwalcza się chemicz-
nie. Często ponad 50 % zuży-
tych środków ochrony roślin 

to herbicydy, które stanowią 
podstawową grupę pestycy-
dów. Skuteczność działania 
herbicydów zależy od uży-
tego preparatu, jego dawki, 
rodzaju i wilgotności gleby, 
fazy rozwoju chwastów i ro-
śliny uprawnej oraz od tem-
peratury (10-20°C), ważna 
jest również wiedza na temat 
typu gleby, a zwłaszcza jej za-
sobności w substancję orga-
niczną i wielkość kompleksu 
sorpcyjnego. 
Selektywne i nieselek-
tywne

Herbicydy w zależności od 
zakresu działania dzielimy na 
selektywne (niszczące chwa-
sty i nie uszkadzające roślin 
uprawnych lub wywołujące 
przejściowe ich uszkodze-
nia, nie wpływające ujemnie 
na plon) m.in. Avalon Dys-
persyjny 450 SC, Treflan 480 
EC i nieselektywne (niszczące 

całą roślinność na danym te-
renie) np. Reglone 200 SL czy 
też Roundup 360 SL. Herbi-
cydy nieselektywne mogą być 
stosowane, gdy konieczne jest 
zniszczenie wszystkich poja-
wiających się chwastów przed 
siewem nasion czy sadzeniem 
rozsady, albo przed wzej-
ściem rośliny uprawnej. Te o 
działaniu selektywnym mogą 
być stosowane pogłównie na 
rosnące rośliny. Skuteczność 
działania środka selektyw-
nego maleje w miarę wzro-
stu chwastów i praktycznie 
kończy się kiedy osiągnie on 
fazę 4 liści właściwych. Nie-
mal wszystkie herbicydy se-
lektywne, użyte w nadmier-
nej dawce lub w nieodpo-
wiedniej fazie wzrostu rośliny 
uprawnej mogą spowodować 
jej uszkodzenie.

Cały materiał 
na www.wrp.pl

Umożliwienie wzrostu roślin w środowisku wolnym od chwastów jest jednym z podstawowych wa-
runków uzyskania dobrych i wysokiej jakości plonów roślin warzywnych. Obecność chwastów na 
plantacji może powodować m.in. opóźnienie terminu dojrzewania, pogorszenie jakości i wartości 
biologicznej warzyw, utrudnienie zbiorów czy też obniżenie plonów co sprawia, że  warzywa wyma-
gają skutecznych metod ochrony przed chwastami.

Szymon Buchowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Odchwaszczanie chemiczne czy mechaniczne?

WRP: Proszę zaprezentować na-
szym Czytelnikom wystawioną na 
Państwa stoisku maszynę.

Łukasz Pudo: Pokazujemy tu-
taj nowy kombajn do zbioru mar-
chwi, który nie ma jeszcze swojej 
nazwy. Przewidujemy zorganizo-
wanie odpowiedniego konkursu 
na nazwę.

Ten kombajn to wynik pracy sze-
ścioosobowego grona specjalistów, 
no i wielu rolników. Tym sposobem 
powstała maszyna półzawieszana, 
jednorzędowa, z podajnikiem, w 
trzech miejscach łamana, posia-
dająca wiele rozwiązań, które są 
nowe na rynku, jak np. to, że pasy 
podajnika są z jednej strony dłuż-

sze, z drugiej krótsze. Było to moż-
liwe dzięki współpracy z rolnikami 
– przyszłymi użytkownikami.

W standardzie oferujemy bogate 
wyposażenie: układ hydrauliczny 
w systemie całkowicie zamknię-
tym posiada dwusekcyjną pompę. 
Praktycznie nie ma żadnego węża 
hydraulicznego wpinanego w hy-
draulikę ciągnika, Wszystkie pod-
zespoły robocze obsługiwane są 
przez integralny układ hydrau-
liczny maszyny.

WRP: Czym ten kombajn różni 
się od dostępnych na rynku maszyn 
o podobnym przeznaczeniu?

ŁP: W modelu prezentowanym 
na targach pokazujemy opcjonalne 

wyposażenie, tj. podajnik typu ta-
śma palcowa. Ten system sprawia, 
że podajnik zwiększa swoją prze-
pustowość aż o 20%. W przypadku 
podajników łopatkowych jest ten 
kłopot, że po prostu zabierają miej-
sce i przy dużej ilości korzeni, du-
żym plonie marchew jest zrzucana  
bardzo drastycznie. Powoduje to 
liczne uszkodzenia korzeni i straty. 
Taki podajnik łopatkowy pracuje w 
cyklu: porcja warzyw/łapka, por-
cja warzyw/łapka... A w naszym 
rozwiązaniu – taśmowym, mar-
chew płynie jakby to była woda! 
W maszynach samojezdnych jest 
to w standardzie, u nas dostępne 
jako opcja. 

Ponadto prezentujemy ruchomy 
(przesuwany) lemiesz. Pozwala to na 
wyprzedzenie lub opóźnienie momentu 
kopania. Lemiesz jest mocowany daleko 
od podajnika, dzięki czemu nie ma pro-
blemu z zachwaszczeniem, które ewen-
tualnie ciągnęłoby się przy lemieszu. 

W standardzie mamy rolki pół-
automatyczne naprowadzające nać 
do kombajnu. 

WRP: Jaka jest wydajność kom-
bajnu?

ŁP: Myślę, że do 100 ton w ciągu 10-
godzinnego dnia roboczego, czyli 10 
ton na godzinę. Oczywiście w optymal-
nych warunkach, przy trudniejszym 
zbiorze wydajność może spadać. No 
i oczywiście muszą być odpowiednie 
przyczepy czy też skrzyniopalety. 

Rozmawiała Ewa Grabowska

Marchew popłynie jak woda...

Podczas tegorocznego Agrotechu uwagę zwrócił nowy kombajn 
do zbioru marchwi doczepiony do 80-konnego ciągnika Valtry, a 
eksponowany na stoisku firmy F.H. Agro Jurek. 

Dzięki zastosowaniu podajnika typu taśma palcowa zbierana 
marchew płynie jak woda.
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40 tysięcy zwiedzających, 
blisko 500 wystawców z 13 
państw, 800 modeli najno-
wocześniejszych maszyn i 
urządzeń do prac polowych, 
200 modeli ciągników, w tym 
te nowatorskie napędzane 
energią słoneczną, maszyny 
dla rolnictwa ekologicznego, 
punkty konsultacyjne dla rol-
ników – to wszystko można 
było zobaczyć w dniach 13-
16 marca w Kielcach  podczas 
XV już edycji Międzynarodo-
wych Targów  Techniki Rolni-
czej – Agrotech 2009.

Zgodnie już z kilkuletnią tra-
dycją wśród wystawców był 
również samorząd rolniczy. 
Na stoisku zorganizowanym 
wspólnie przez Krajową Radę 
Izb Rolniczych oraz Święto-

krzyską Izbę Rolniczą, rolnicy 
mogli otrzymać bezpłatnie pu-
blikacje branżowe i wydawnic-
twa izb rolniczych, a także bez-
pośrednio spotkać się i poroz-
mawiać z przedstawicielami sa-
morządu rolniczego na czele z 
Wiktorem Szmulewiczem, pre-
zesem KRIR.

W czasie targów Krajowa 
Rada Izb Rolniczych była 
również organizatorem 3 se-
minariów dla członków Rad 
Powiatowych Świętokrzyskiej 
Izby Rolniczej oraz wszyst-
kich pozostałych zaintereso-
wanych rolników. Tematyka 
wykładów dotyczyła mie-
dzy innymi możliwości dy-
wersyfikacji dochodów rol-
niczych na przykładzie  wo-
jewództwa świętokrzyskiego, 
przechowalnictwa zbóż oraz 
dzierżawy gruntów rolnych 
pod fermy wiatrowe. Nato-
miast w trakcie uroczystej gali 
rozdania nagród przyznawa-
nych wystawcom i organizato-
rom wystawy po raz pierwszy 
w historii targów wręczono 

również pamiątkowe statu-
etki Krajowej Rady Izb Rol-
niczych. Wyróżniono w ten 
sposób Zarząd Targów Kielce, 
P.P.H.U. Zakład Piekarniczy 
H.E. Olszyńscy z Koluszek 
oraz BIN Sp. z o.o. z Aleksan-
drowa Kujawskiego. Ponadto, 
Andrzej Górczyński, członek 
zarządu KRIR wręczył w imie-
niu samorządu rolniczego wy-
różnienie najlepszemu Mło-
demu Rolnikowi – zwycięzcy 
II Olimpiady Młodych Produ-
centów Rolnych zorganizowa-
nej przy okazji targów AGRO-
TECH przez Związek Mło-
dzieży Wiejskiej.

AGROTECH to jedna z naj-
większych w Europie imprez 
wystawienniczych poświęco-
nych technice rolniczej. W tym 

roku w Kielcach można było 
obejrzeć nowoczesny sprzęt 
i wyposażenie dla rolnictwa, 
m.in. wszystkie marki cią-
gników rolniczych dostępne 
na polskim rynku oraz sze-
roką gamę sprzętu rolniczego, 
prezentowane przez polskich 
producentów i dealerów za-
granicznych koncernów. Pod-
czas targów można było za-
poznać się z bogatym asorty-
mentem sprzętu dla rolnictwa. 
Na tle wystawców zagranicz-
nych polska oferta handlowa 
prezentowała się bardzo do-
brze i konkurencyjnie. Wysta-
wiane były również urządze-
nia ogrodnicze, środki do pro-
dukcji rolnej i akcesoria dla 
rolnictwa. Popularność tar-
gom AGROTECH zapew-
niają światowe premiery na 
polskim rynku, często będące 
świadectwem niezwykłego 
postępu technologicznego, 
jaki w ciągu kilku ostatnich 
lat dokonał się w polskim rol-
nictwie, pełna oferta sprzętu 
dla rolnictwa m.in. prezento-

wane są wszystkie marki cią-
gników rolniczych dostępne w 
kraju, i specjalistyczny charak-
ter wystawy, sprzyjający bez-
pośrednim kontaktom rolni-
ków i producentów. 

Targi to nie tylko pokaz ma-
szyn, ale również forma edu-
kacji dla rolników. Podczas 
trzydniowej imprezy uru-
chomione zostały punkty kon-
sultacyjne, w których rolnicy 
mogli uzyskać informacje na 
temat unijnych dotacji na za-
kup maszyn i modernizację 
gospodarstw oraz dopłat ob-
szarowych. Porad udzielali 
specjaliści z Agencji Moder-
nizacji i Restrukturyzacji Rol-
nictwa, Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Izby Rolniczej 
oraz Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego. 

Równolegle do AGROTE-
CHU odbyły się Targi Prze-
mysłu Drzewnego i Gospo-
darki Zasobami Leśnymi 
LAS-EXPO. Wystawa ta 
promuje nowoczesne tech-
niki związane z przemysłem 
drzewnym. Wystawcy pre-
zentowali nie tylko narzędzia 

i maszyny wykorzystywane w 
transporcie i obróbce drewna, 
ale i środki ochrony lasu przed 
szkodnikami, mapy oraz za-
awansowane systemy infor-
matyczne. Targi LAS-EXPO 
to miejsce spotkań pracow-
ników przemysłu drzewnego 

i leśników – branż współpra-
cujących ze sobą przy pozy-
skiwaniu i wykorzystaniu su-
rowca drzewnego.

W tym roku imprezie towa-
rzyszyła konferencja „Gospo-
darka leśna a Natura 2000”, 
podczas której poruszane zo-

stały między innymi takie te-
maty jak Natura 2000 jako wy-
zwanie etyczne i przyrodnicze 
XXI wieku oraz rola samorzą-
dów w tworzeniu i funkcjono-
waniu sieci obszarów Natura 
2000.

Opracował: WOC

Agrotech 2009 z udziAłem sAmorządu rolniczego

Aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój i życzliwość - życzy Zarząd KRIR

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa, Henryk Smolarz ,prezes KRUS, Wiktor 
Szmulewicz, prezes KRIR,  Andrzej Górczyński, członek zarządu KRIR i Katarzyna 
Szczepaniak, dyrektor Biura KRIR w towarzystwie rolników z województwa łódz-
kiego przed stoiskiem samorządu rolniczego podczas targów Agrotech 2009.

W Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego Poświętne/k 
Płońska 27 marca odbyło 
IX Posiedzenie III kaden-
cji Krajowej Rady Izb Rol-
niczych. Uczestniczący w ob-
radach prezesi oraz delegaci 
z 16 wojewódzkich izb rol-
niczych miedzy innymi wy-
słuchali informacji z dzia-
łalności zarządu Krajowej 
Rady Izb Rolniczych oraz 
informacji Komisji Budże-
towej i Rewizyjnej oraz roz-
patrzyli uchwałę w sprawie 
przyjęcia porozumienia o 
współpracy pomiędzy Kra-
jową Radą Izb Rolniczych a 
Fundacją Pomocy dla Rol-
nictwa i uchwałę w sprawie 
nieodpłatnego przejęcia od 
Agencji Nieruchomości Od-
dział  Terenowy w Warsza-
wie nieruchomości w Parz-
niewie, gmina Brwinów, po-
wiat pruszkowski, na cele 
służące wykonywaniu zadań 
statutowych KRIR. Dysku-
towano również na temat 
cen na poszczególnych ryn-
kach rolnych i problemów, 
z jakimi obecnie borykają 
się polscy rolnicy. W obra-

dach Walnego Zgromadze-
nia Izb Rolniczych uczestni-
czył również Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Ma-
rek Sawicki oraz Doradca 
Prezydenta RP Jan Krzysz-
tof Ardanowski. Szef re-
sortu  rolnictwa przedsta-
wił ocenę aktualnej sytuacji 
w rolnictwie, w tym na po-

szczególnych rynkach rol-
nych. Minister Marek Sa-
wicki omówił również po-
szczególne etapy wdrażania 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-
2013, jak również perspek-
tywy zmian unijnej polityki 
rolnej po roku 2013. Kolej-
nym poruszanym tematem 

była kwestia dotycząca He-
alth-check. Ponadto mini-
ster Sawicki zaapelował do 
uczestników Walnego Zgro-
madzenia Izb Rolniczych o 
wsparcie polskich działań 
na arenie międzynarodo-
wej w sprawie przyszłości 
Wspólnej Polityki Rolnej. 

Opracował: WOC

iX posiedzenie Krir

Członkowie Zarządu KRIR ( A. Górczyński , W. Szmulewicz  Z. Bistram , R. Ja-
kubiec) w towarzystwie ministra rolnictwa Marka Sawickiego w czasie IX po-
siedzenia KRIR.

Andrzej Górczyński, członek zarządu KRIR wręczył 
wyróżnienie najlepszemu Młodemu Rolnikowi -  zwy-
cięzcy II Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zor-
ganizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej.
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W tym roku zmiany są nie-
wielkie. Cały czas wysyłane 
są do rolników wnioski już 
częściowo wypełnione, tak 
zwane wnioski spersonali-
zowane. Wnioski te będą za-
wierały, poza danymi osobo-
wymi rolnika i informacjami 
o działkach ewidencyjnych, 
także dane dotyczące dzia-
łek rolnych. Informacje te 
wpisane do formularzy będą 
pochodziły z dokumentów, 
które rolnicy składali w po-
przednim roku.

Rolnik przede wszystkim 
powinien sprawdzić ten 
wniosek spersonalizowany, 
gdyż mogło się coś zmienić 
np.: grupa upraw, obszar czy 
kształt działki.

To rolnik podpisuję się pod 
wnioskami i do niego należy 
poprawienie ewentualnych 
błędów. 

Zdaniem Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, jedyną nowością bę-
dzie przypisanie stad zwie-
rząt do określonych gospo-
darstw. Z tyłu karty będzie 
oświadczenie wnioskodawcy, 
gdzie będzie musiał podać, 
na której działce ewiden-

cyjnej znajduje się siedziba 
stada. Zmiana ta wynika z 
wprowadzenia zasady wza-
jemnej zgodności Cross 
Compliance, jednym z pod-
stawowych wymogów jest 
przestrzeganie Identyfikacji 
i Rejestracji Zwierząt.

Zasady wypełniania wnio-
sku:

Strona pierwsza wniosku o 
przyznanie płatności na rok 
2009, zmieniła się nazwa z 
płatności bezpośrednie na 
jednolitą płatność obsza-
rową; do tej płatności zalicza 
się płatność do upraw roślin 
energetycznych, przejściowe 
płatności z tytułu owoców 
miękkich i jednolita płat-
ność obszarowa. 

Druga zmiana to pomoc 
do rzepaku, jeżeli rolnik bę-
dzie chciał uzyskać pomoc 
de minimis do powierzchni 
uprawy rzepaku, do której 
przyznano płatność energe-
tyczną, już nie składa odręb-

nego wniosku, tylko wnio-
skuje na tym formularzu. 
Kolejna nowa rzecz to żą-
danie uwzględnienia zwie-
rząt, czyli w sytuacji gdy np.: 
wnioskodawca czyli małżo-
nek składa wniosek i wnio-
skuje o płatność zwierzęcą 
a te zwierzęta były zareje-
strowanie czy zgłoszone 
przez współmałżonka, to 
trzeba będzie ten kwadra-
cik zaznaczyć. „Wnioskuję 
o uwzględnienie, przy usta-
leniu powierzchni, do której 
przysługuje płatność zwie-
rzęca, zwierząt, których po-
siadaczem w wymaganym 
przepisami okresie był mój 
obecny małżonek...” 

Trzeba wypisać również 
dane małżonka.  

W część VII oświadcze-
nie o powierzchni działek 
ewidencyjnych nic się nie 
zmieniło. 

Wiersze w części VII 
wniosku są spersonalizo-
wane czyli wypełnione. W 
przypadku, gdy w części VII 
wniosku dane są nieaktualne 
(np. zbycie działki, nieaktu-
alne powierzchnie), należy 
skreślić cały wiersz, w któ-

rym znajduje się nieaktualna 
działka, jedną kreską tak, aby 
zapis był widoczny, złożyć 
czytelny podpis i datę obok 
kreski; nowe, poprawne wpi-
sać bezpośrednio pod skre-
ślonym wierszem. 

Kolumna 10 ogółem jest to 
pole spersonalizowane; za-
wiera powierzchnię posia-
danych przez rolnika grun-
tów  rolnych ogółem na da-
nej działce ewidencyjnej. W 
przypadku wniosku sperso-
nalizowanego podana po-
wierzchnia stanowi po-
wierzchnię ogółem gruntów 
rolnych zadeklarowanych we 
wniosku w roku 2008.

Trzeba zwrócić uwagę na 
powierzchnie ogółem grun-
tów rolnych, musi być równa 
sumie powierzchni:
• działek rolnych zadekla-

rowanych w ramach jed-
nolitej płatności obsza-
rowej (wszystkie grupy 
upraw zawierające ozna-

czenie JPO, kolumna 4 w 
części VIII wniosku)

• działek rolnych zadekla-
rowanych na obszarach, 
które nie były utrzymy-
wane w dobrej  kultu-
rze rolnej na dzień 30 
czerwca 2003 r. (grupy 
upraw z oznaczeniem RE 
lub OM ,  kolumna 4 w 
Części VIII wniosku)

• gruntów rolnych niezgło-
szonych do innych pro-
gramów pomocowych 
wskazanych w formula-
rzu wniosku (kolumna 11 
w Części VII wniosku)

• gruntów rolnych zalesio-
nych  wskazanych w for-
mularzu wniosku (ko-
lumna 12 w Części VII 
wniosku).
Zwrócić uwagę również 

trzeba na wprowadzającą 
do wniosku wartość po-
wierzchni ogółem (kolumna 
10), należy zastosować po-
niższe reguły zaokrąglania 
ze względu na przelicze-
nie powierzchni całkowitej 
działki ewidencyjnej wyra-
żonej w m2 na powierzchnię 
wyrażoną w arach, którą na-
leży wprowadzić w kolum-

nach (10-12) formularza 
wniosku. Zaokrągleń do-
konuje się zgodnie z nastę-
pującymi zasadami: w przy-
padku, gdy na trzecim miej-
scu po przecinku znajduje 
się cyfra większa lub równa 
5, to cyfrę przed nią wystę-
pującą zaokrąglamy w górę 
np. przed zaokrągleniem 
3,5373 ha – po zaokrągleniu 
otrzymamy powierzchnię 
3,54 ha lub przed  zaokrą-
gleniem 3,5353 ha – po za-
okrągleniu otrzymamy po-
wierzchnię 3,54 ha. W przy-
padku, gdy na trzecim miej-
scu po przecinku znajduje 
się cyfra mniejsza niż 5, to 
cyfrę przed nią występującą 
pozostawiamy bez zmian np. 
przed zaokrągleniem 3,5323 
ha – po zaokrągleniu otrzy-
mamy powierzchnię 3,53 
ha lub przed zaokrągleniem 
3,5723 ha – po zaokrągle-
niu otrzymamy powierzch-
nię 3,57 ha.

Kolumna 11 jest to pole 
spersonalizowane; zawiera 
powierzchnię tylko grun-
tów rolnych znajdujących 
się na danej działce ewiden-
cyjnej, będącej w posiadaniu 
rolnika, która w danym roku 
nie została zgłoszona do żad-
nych programów pomoco-
wych. W przypadku wnio-
sku spersonalizowanego 
podana powierzchnia sta-
nowi powierzchnię zadekla-
rowaną we wniosku w roku 
2008. Programami pomoco-
wymi są jednolita płatność 
obszarowa, płatność uzu-
pełniająca do powierzchni 
grupy upraw podstawowych, 
płatność uzupełniająca do 
uprawy chmielu, płatność 
do upraw roślin energetycz-
nych, przejściowe płatności 
z tytułu owoców miękkich, 
pomoc finansowa z tytułu 
wspierania gospodarowania 
na obszarach górskich i in-
nych obszarach o niekorzyst-
nych warunkach gospoda-
rowania, pomoc finansowa 
na wspieranie przedsięwzięć 
rolno-środowiskowych i po-
prawy dobrostanu zwierząt, 
pomoc finansowa na zalesia-
nie gruntów.

Powierzchnią gruntów 
rolnych znajdujących się na 
danej działce ewidencyjnej, 
która nie została zgłoszona 
do żadnych programów 
pomocowych, może być na 
przykład grunt rolny, na któ-
rym znajduje się skład ma-
teriałów budowlanych, pry-
zma kamieni, itp.

Powierzchnia gruntów 
rolnych znajdujących się na 
danej działce ewidencyjnej, 
która nie została zgłoszona 
do żadnych programów po-
mocowych nie może być 
większa niż powierzchnia 
gruntów rolnych na działce 
ewidencyjnej ogółem po-
dana w kolumnie 10.

W przypadku, gdy na danej 
działce ewidencyjnej nie wy-
stępuje powierzchnia grun-
tów rolnych, która nie zo-
stała zgłoszona do żadnych 
programów pomocowych, 
wówczas rolnik wpisuje w 
kolumnie 11 cyfrę „0”.

Kolumna 12 w części VII 
spersonalizowane pole za-
wierające powierzchnię 
gruntów rolnych znajdu-
jących się na danej działce 
ewidencyjnej, które zostały 
zalesione tylko i wyłącznie 
w ramach działania zalesia-
nie gruntów rolnych obję-
tych Planem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2004-

2006 lub Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 oraz zgodnie z 
planem zalesień, ale które 
jeszcze nie zostały przekwa-
lifikowane na grunty leśne, 
lub wnioskodawca otrzymał 
postanowienie o spełnieniu 
niezbędnych warunków we 
wniosku o przyznanie płat-
ności na zalesianie gruntów 
rolnych a wykonanie zalesie-
nia zgodnie z planem zale-
sienia przewidziane jest na 
wiosnę 2009 roku.

W przypadku wniosku 
spersonalizowanego podana 
powierzchnia gruntów zale-
sionych stanowi powierzch-
nię zadeklarowaną we wnio-
sku w roku 2008. 

Jeżeli rolnik nie wykona 
zalesienia w terminie okre-
ślonym w planie zalesienia 
(wiosną), a we wniosku o 
przyznanie płatności nie 
zgłosił tych powierzchni do 
płatności, wówczas może w 
terminie do 31 maja 2009 
roku złożyć do biura po-
wiatowego ARiMR zmianę 
do wniosku i ubiegać się o 
przyznanie płatności na te 
grunty.

Powierzchnia podana w 
kolumnie 12 nie może być 
większa niż powierzchnia 
gruntów rolnych na działce 
ewidencyjnej ogółem po-
dana w kolumnie 10.

W przypadku, gdy na da-
nej działce ewidencyjnej 
nie występuje powierzch-
nia gruntów rolnych, które 
zostały zalesione, wówczas 
rolnik wpisuje w kolumnie 
12 cyfrę „0”.

Wiersze w części VIII 
czyli Oświadczenie o spo-
sobie wykorzystywania dzia-
łek rolnych są spersonalizo-
wane na podstawie danych 
dotyczących działek rolnych 
z wniosku o przyznanie płat-
ności na rok 2008. W przy-
padku wystąpienia w części 
VIII wniosku nieaktualnych 
danych (np. zmiana użytko-

wania działki w zakresie da-
nej grupy upraw, nieaktu-
alne powierzchnie) należy: 
skreślić cały wiersz, w któ-
rym znajduje się nieaktu-
alna działka, jedną kreską 
tak, aby zapis był widoczny, 
w kolumnie 10 złożyć czy-
telny podpis i datę.

W części VIII wstępnie 
wypełnionego przez ARiMR 
wniosku może wystąpić 
jedna z trzech sytuacji:
• personalizacja obejmuje 

wszystkie dane w zakre-
sie kolumn 1 – 7

• personalizacja obejmuje 
tylko część danych w za-
kresie kolumn 1 – 5

• personalizacja nie obej-
muje żadnych działek 
rolnych. 
Część VIII Oświadcze-

nie o sposobie wykorzy-
stywania działek rolnych 
kolumna 3; należy wpisać 
grupę upraw lub obszar 
lub oznaczenie ONW (w 
przypadku deklarowania 
powierzchni tylko do po-
mocy finansowej ONW), 
nazwę rośliny uprawnej 
wpisuje się tylko w sytu-
acji, kiedy rolnik dekla-
ruje na działce rolnej grupę 
upraw: RE albo OM lub na 
danej działce rolnej reali-
zuje przedsięwzięcia rolno-
środowiskowe i poprawy 
dobrostanu zwierząt np. 
JPO, RS ziemniaki. 

Ostatnia strona wniosku; 
na tej stronie również są no-
wości. Strona ta zawiera in-
formacje dotyczące rolnika 
wnioskującego o przyzna-
nie pomocy do rzepaku czyli 
pomoc de minimis, jeśli taką 
zaznaczył na pierwszej stro-
nie wniosku; zawiera rów-
nież oświadczenia i zobo-
wiązania rolnika oraz infor-
macje o podaniu do publicz-
nej wiadomości kwot przy-
znanych płatności. 

Wioleta Zjawińska
Izba Rolnicza Wojewódz-

twa Łódzkiego

płAtności bezpośrednie 2009

Więcej informacji na temat działalności Izb Rolniczych znajdziesz na www.wrp.pl

ARiMR rozpoczęła 16 marca br. przyjmowanie wniosków o przyznanie płatno-
ści obszarowych za 2009 r. Rolnik może złożyć wniosek osobiście w biurze powia-
towym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnio-
skodawcy, albo wysłać pocztą.

Podstawowy termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 maja 2009 r. Przy 
przesyłaniu wniosków pocztą decyduje data stempla pocztowego. Dopuszczalne 
jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 
9 czerwca 2009 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie po-
mniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
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Opracowanie: Kornel Pabiszczak 
i Grzegorz Wysocki 
st. specjaliści Wielkopolskiej Izby Rolniczej
www.wir.org.pl

tel. (61) 84 64 405

Ka lku la c ja ko sz tów up ra w y 1 ha (w z ł)
BURAK CUKROW Y M a rz e c 2009 r.

Na kła d Je dno stka I lo ść Ce n a W a rto ść
1 . M a te ria ł sie w ny 1,3 474,00 616,20
2. Na w o ż e n ie :

S aletra amonowa 3,5 118,76 415,66
4 222,82 891,28

C a/Mg co 4 lata t 3 55,43 41,57
Ra z e m na w o ż e n ie 1348,51

3. O ch ro n a ro śl in :
k g(l) 3 180,18 540,54
k g(l) 1, 2 36, 20 43,44
k g(l) 0, 8 112,75 90,20
k g(l) 0, 8 42, 00 33,60

Ra z e m o ch ro n a 707,78
4. U słu g i :
S iewnik punk towy G ama godz . 1, 5 65,00 97,50
K ombajn buracz any godz . 10 120,33 1203,30

Ra z e m u słu g i 1300,80
5. P ra ca c ią g n ika
P odorywk a godz . 1, 4 37,19 52,06
B ronowanie godz . 0, 6 30,69 18,41
Ork a z imowa godz . 3 43,69 131,06
B ronowanie godz . 0, 6 37,19 22,31
W ys iew nawozów (3x) godz . 2, 1 30,69 64,45
Oprys k herbicydem godz . 0, 6 30,69 18,41
Uprawa prz eds iewna 2x godz . 3 37,19 111,56
Uprawa międz yrz ędowa godz . 2 30,69 61,38
Oprys k herbicydem 2x godz . 1, 2 30,69 36,83
Odbiór k orz eni od k ombajnu godz . 2 37,19 74,37
T rans port z ewnętrz ny godz . 17 37,19 632,19

Ra z e m p ra ca c ią g n ika 33,5 1223,03
6. P od a te k 139,50
7. O C ro ln ików 3,80
Ra z e m ko sz ty b e z p o śre dn ie 5339,62
8. Ko sz ty o g ó ln ogo sp od a rcz e 813,16

w tym amortyz ac ja 715,53
9. Ko sz t p ra cy lu d z k ie j godz . 83, 5 7, 00 584,50

S um a ko sz tów 6737,29

W a rto ść p ro du kc j i

P ro du kt g łów ny (n e tto ) 400 11,24 4496,00

Rycz a ł tow y zw ro t V AT % 6 0,67 269,76
Ce n a b ru tto 11,91
Ko sz t p ro du kc j i 16 ,84
Dop ła ta b e z p o śre dn ia z ł/ha 301,54
Dop ła ta "cu krow a " z ł/t 37,29 1491,60

S um a p rz ych odów z ł 6558,90
W yn ik �n a n sow y z ł/ha -178,39

% 75,07

js

dt
P olifos k a 6-20-30 dt

B etanal P rogres s 274 OF
K emifam S uper 320 E C

+ K emiron 500 S C
Dimez yl 400 E C

dt

z ł/dt
z ł/dt

Zd o ln o ść o d tw o rz e n ia
m a ją tku go sp od a rstw a

Ka lku la c ja ko sz tów up ra w y 1 ha (w z ł)
Ję czm ie ń ja ry M a rz e c 2009 r.

Na kła d Je dno stka I lo ść Ce n a W a rto ść
1 . M a te ria ł sie w ny 1,7 132,29 224,89
2. Na w o ż e n ie :

S aletra amonowa 2 118,76 237,52
2,5 222,82 557,05

C a/Mg co 4 lata t 3 55,43 41,57
Ra z e m na w o ż e n ie 836,14

3. O ch ro n a ro śl in
Mus tang 306 S E k g(l) 0, 5 105,67 52,84

k g(l) 0, 5 97, 00 48,50
F ury 100 E W k g(l) 0, 1 113,80 11,38

Ra z e m o ch ro n a 112,72
4. In n e
S znurek s z t. 1 30, 00 30,00

Ra z e m inn e 30,00
5. U słu g i

B iz on S uper godz . 1, 1 283,16 311,48
P ras a godz . 0, 75 139,03 104,27

W apnowanie co 4 lata godz . 1 230,11 57,53
Ra z e m u słu g i 473,28

6. P ra ca c ią g n ika
P odorywk a godz . 1, 6 37, 19 59,50
B ronowanie godz . 0, 6 30, 69 18,41
Ork a z imowa godz . 3 43,69 131,06
B ronowanie godz . 0, 6 37, 19 22,31

W ys iew nawozów (3x) godz . 2, 1 30, 69 64,45
Uprawa prz eds iewna godz . 1, 5 37, 19 55,78

S iew godz . 1, 4 30, 69 42,97
Oprys k i 2x godz . 1, 8 30, 69 55,24

Odbiór z iarna godz . 1 37,19 37,19
Zwóz k a s łomy godz . 2 30,69 61,38

T rans port z ewnętrz ny godz . 2 37,19 74,37
Ra z e m p ra ca c ią g n ika godz . 17, 6 622,66

7. P od a te k 139,50
8. O C ro ln ików 3,80
Ra z e m ko sz ty b e z p o śre dn ie 2442,98
9. Ko sz ty o g ó ln ogo sp od a rcz e 813,16

w tym amortyz ac ja 572,47
10. Ko sz t p ra cy lu d z k ie j godz . 28 7,00 196,00

S um a ko sz tów 3452,14
W a rto ść p ro du kc j i
P ro du kt g łów ny (n e tto ) 40 45,58 1823,20
Rycz a ł tow y zw ro t V AT % 6 2,73 109,39
Ce n a b ru tto 48,31
Ko sz t p ro du kc j i z ia rn a 65,45

P rz ych ód (z ia rn o ) z ł 1932,59
P ro du kt u bo cz n y (słom a ) 20 237,65
Dop ła ta b e z p o śre dn ia z ł/ha 596,45

Ra z e m p rz ych ód 2766,69
W yn ik �n a n sow y z ł/ha -685,45

% -19,73

dt

dt
P olifos k a 6-20-30 dt

B umper 250 E C

dt

z ł/dt
z ł/dt

dt

Zd o ln o ść o d tw o rz e n ia
m a ją tku go sp od a rstw a

Ka lku la c ja ko sz tów up ra w y 1 ha (w z ł)
R z e p a k o z im y M a rz e c 2009 r.

Na kła d Je dno stka I lo ść Ce n a W a rto ść
1 . M a te ria ł sie w ny 0,05 3500,00 175,00
2. Na w o ż e n ie :

S aletra amonowa 5 118,76 593,80
4 222,82 891,28

C a/Mg co 4 lata t 3 55,43 41,57
Ra z e m na w o ż e n ie 1526,65

3. O ch ro n a ro śl in
k g(l) 1 29, 35 29,35
k g(l) 2 18, 60 37,20
k g(l) 0, 1 273,40 27,34

F ury 100 E W k g(l) 0, 1 113,80 11,38
Ra z e m o ch ro n a 105,27

4. U słu g i
godz . 0, 75 180,00 135,00

B iz on S uper godz . 1 283,16 283,16
W apnowanie co 4 lata godz . 1 230,11 57,53

Ra z e m u słu g i 475,69
5. P ra ca c ią g n ika

P odorywk a godz . 1, 6 37,19 59,50
B ronowanie godz . 0, 5 30,69 15,34

W ys iew nawozów (3x) godz . 2, 1 30,69 64,45
Ork a s iewna godz . 3 37,19 111,56
B ronowanie godz . 0, 5 30,69 15,34

Oprys k herbicydem godz . 0, 8 30,69 24,55
Uprawa prz eds iewna godz . 1, 5 37,19 55,78

S iew godz . 1 30,69 30,69
Oprys k ins ek tycydami 2x godz . 1, 2 30,69 36,83

Odbiór z iarna godz . 1 37,19 37,19
T rans port z ewnętrz ny godz . 2 37,19 74,37
Ra z e m p ra ca c ią g n ika godz . 15, 2 525,61

6. P od a te k 139,50
7. O C ro ln ików 3,80
R az em k os z ty bezpoś rednie 2951,52

8. Ko sz ty o g ó ln ogo sp od a rcz e 813,16
w tym amortyz ac ja 550,88

9. Ko sz t p ra cy lu d z k ie j godz . 30 7,00 210,00
S um a ko sz tów 3974,68

W a rto ść p ro du kc j i
P ro du kt g łów ny (n e tto ) 30 120,50 3615,00
Rycz a ł tow y zw ro t V AT % 6 7,23 216,90
Ce n a b ru tto 127,73
Ko sz t p ro du kc j i 112,61
Dop ła ta b e z p o śre dn ia z ł/ha 596,45

S um a p rz ych odów 4428,35
W yn ik �n a n sow y z ł/ha 453,67

% 182,4

dt

dt
P olifos k a 6-20-30 dt

T re�an 480 E C
+ S anachlor 480 E C
+ Command 480 E C

Żniwiark a pok os owa

dt

z ł/dt
z ł/dt

Zd o ln o ść o d tw o rz e n ia
m a ją tku go sp od a rstw a

Ka lku la c ja ko sz tów p ro du kc j i w z ł n a sz t.

Żyw ie c w ie p rz ow y M a rz e c 2009 r.

W ysz cz e g ó ln ie n ie Je dno stka I lo ść Ce n a W a rto ść

A ) Ko sz ty b e z p o śre dn ie
1. Zak up pros ięc ia s z t. 1 189,06 194,73

Ubytk i naturalne % 3
2. P a sz a
J ęczmień z z ak upu 2,6 45,58 118,51

J ęczmień z produk c ji włas nej 2, 6 65,45 170,17
P s z enica z z ak upu 0,16 49,32 7,89

P s z enica z produk c ji włas nej 0, 16 64,25 10,28
0,03 204,98 6,56
0,07 185,96 12,09
0,19 171,40 33,25

Ra z e m pa sz a z z a kupu I 3, 05 178,30
Ra z e m pa sz a (z b o ż a w ła sn e ) I I 3, 05 232,35

3. S łom a 2 6,84 13,67
4. W oda 0,64 2,39 1,53
5. O b słu g a w e te ryn a ry jn a z ł 16, 00
6. P ra ca c ią g n ika 0, 6 37,19 22,31
7. Ko sz t p ra cy lu d z k ie j 4 7, 00 28,00

Ra z e m ko sz ty b e z p o śre dn ie I z ł 454,55
Ra z e m ko sz ty b e z p o śre dn ie I I z ł 508,60

B ) Ko sz ty o g ó ln ogo sp od a rcz e
R ocz na obs ada zwierz ąt s z t. 200

z ł 27, 03

z ł 53, 51

z ł 5, 40

Ra z e m ko sz ty o g ó ln ogo sp od a rcz e z ł 80,54

KO S ZT Y RAZEM I z ł 535,09

KO S ZT Y RAZEM II z ł 589,14

W a rto ść p ro du kc j i

P ro du kt g łów ny (n e tto ) k g 110 4,47 491,70
Rycz a ł tow y zw ro t V AT % 6 0,27 29,50
Ce n a b ru tto z ł/k g 4,74

Je dno stkow y ko sz t p ro d . I z ł/k g 4,86
Je dno stkow y ko sz t p ro d . I I z ł/k g 5,36

S um a p rz ych odów z ł 521,20
W yn ik e konom icz n y I z ł -13,89
W yn ik e konom icz n y I I z ł -67,94

% 76,43

% -15,33

dt
dt
dt
dt

K onc . T S tarter dt
K onc . T G rower dt
K onc . T F inis z er dt

dt
m 3

h/s z t.
h/s z t.

Ko sz ty o g ó ln ogo sp od a rcz e b e z
a m o rtyz a c j i

Am o rtyz a c ja b ud yn ków
inw e n ta rsk ich i w ypo sa ż e n ia

Amortyz ac ja c iągnik a
(w k os z c ie pracy c iągnik a)

Zd o ln o ść o d tw o rz e n ia m a ją tku
go sp od a rstw a I

Zd o ln o ść o d tw o rz e n ia m a ją tku
go sp od a rstw a I I
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Do zakażeń ludzi 
dochodzi w wyniku 

bezpośredniego kontaktu 
z ptakami albo pośrednio 
po spożyciu zanieczyszczo-
nej lub nie poddanej dosta-
tecznej obróbce żywności. 
Najczęściej do zakażenia 
tuszek dochodzi w ubojni 
poprzez zanieczyszczenie 
treścią przewodu pokar-
mowego. Salmonella ente-
ritidis pochodzi głownie z 
produktów drobiarskich 
(jaja, mięso). Źródłem bak-
terii Salmonella  typhimu-
rium mogą być natomiast 
różne produkty spożywcze, 
w tym wieprzowina. Usu-
nięcie bakterii Salmonella 
z łańcucha żywieniowego 

wymaga jednak ogranicze-
nia występowania patoge-
nów nie tylko w produk-
tach drobiarskich, ale rów-
nież w wieprzowinie.
Źródła zagrożeń
Eliminacja bakterii Sal-
monella z łańcuch żywie-
niowego jest bardzo trud-
nym zagadnieniem, które 
wymaga wdrożenia całego 
systemu monitorowania 
obecności tych bakterii, 
jak również ich zwalcza-
nia. Żywienie jest bardzo 
ważnym elementem kon-
troli i eliminacji bakterii 
Salmonella. Z jednej strony 
może być czynnikiem po-
wodującym szerzenie się 
tych chorobotwórczych 
mikroorganizmów, z dru-
giej strony odpowiednio 
zbilansowane mieszanki 
paszowe mogą przyczynić 
się do rozwoju właściwej 
mikroflory w przewodzie 
pokarmowym, hamującej 
rozwój patogenów. 
Problem zwalczania bak-
terii Salmonella dotyczy 
m. in. zakażenia miesza-

nek paszowych, jak rów-
nież hamowania rozwoju 
tych bakterii w organizmie 
zwierząt. Źródłem zakaże-
nia może być pasza i woda. 
W wielu przypadkach ma-
teriały paszowe mogą być 
potencjalnym źródłem 
bakterii Salmonella. Nie-
które pasze są szczególnie 
podatne na zakażenie, na-
leżą do nich pasze pocho-
dzenia zwierzęcego i pro-
dukty uboczne przemysłu 
olejarskiego (śruty poeks-
trakcyjne, makuchy). Wy-
niki badań wskazują, że od 
5 do 10% pasz wysokobiał-
kowych pochodzenia ro-
ślinnego może być źródłem 
bakterii Salmonella. W tym 

zakresie stosunkowo małe 
ryzyko rozprzestrzeniania 
bakterii patogennych wy-
stępuje w przypadku ziarna 
zbóż, natomiast produkty 
ich przeroby mogą być bar-
dziej problematyczne. 
Obróbka hydroter-
miczna

W eliminacji zakażenia 
pasz patogenami bakteryj-
nymi mogą być stosowane 
różne zabiegi chemiczne 
i termiczne. Z dodatków 
chemicznych można wy-
mienić kwas mrówkowy, 
solny, fosforowy, azo-
towy, propionowy, siar-
kowy, alkohol izopropy-
lowy, mrówczany i propio-
niany oraz fosforan trój-
sodowy. W zapobieganiu 
skażenia pasz bakteriami 
Salmonella istotne znacze-
nie ma technologia pro-
dukcji mieszanek paszo-
wych, a zwłaszcza hydro-
termiczna obróbka pasz. 
Na uwagę zasługuje fakt, 
że w ostatnich latach wiele 
polskich wytwórni paszo-
wych wdrożyło systemy 

czyszczenia linii techno-
logicznych oraz zmoder-
nizowało procesy obróbki 
hydrotermicznej pasz. 
W typowych procesach 
obróbki hydrotermicz-
nej najczęściej stosowana 
jest temperatura w zakre-
sie 70-90°C. W temperatu-
rze przekraczającej 83°C, 
Salmonella jest elimino-
wana podczas granulo-
wania. Ważne znaczenie 
ma łączenie zabiegów ter-
micznych i chemicznych 
(kwasy organiczne). Ana-
lizując efektywność pro-
cesów termicznych w eli-
minacji baterii Salmonella 
należy pamiętać, że istnieje 
ryzyko ponownego zaka-
żenia w transporcie, które 
jest większe w przypadku 
mieszanek paszowych pod-
danych obróbce termicznej 
niż nie poddanych takiemu 
procesowi. Wykazano rów-
nież efektywność promie-
niowania gamma w elimi-
nacji problemu bakterii 
Salmonella w paszach. 
Struktura mieszanek 
paszowych
W efektywnym hamowa-
niu rozwoju bakterii Sal-
monella może mieć udział 
struktura mieszanek pa-
szowych. Zauważono, że 
skarmianie mieszanek pa-
szowych dla świń o bar-
dzo małej średnicy czą-
stek powoduje większe 
występowanie przypad-
ków salmonellozy w po-
równaniu z mieszankami 
zawierającymi grubo śru-
towane ziarno zbóż. Ta-
kie same różnice zaobser-
wowano pomiędzy mie-
szankami granulowanymi 
a sypkimi na korzyść syp-
kich. Podobne zależności 
zauważono w badaniach na 
drobiu, w których stwier-
dzono, że mniejsze roz-
drobnienie w porówna-
niu z mieszankami o du-
żym udziale frakcji pyli-
stej wpływało korzystnie 
na zmniejszenie przeży-
walności bakterii Salmo-
nella typhimurium w prze-
wodzie pokarmowym oraz 
zmniejszenie liczebności 
w/w bakterii w treści je-
lit ślepych.

Krzysztof Lipiński
Uniwersytet Warmiń-

sko-Mazurski w Olsztynie
Cały materiał 

na www.wrp.pl

Aktualnym i bardzo ważnym zagadnieniem są zatrucia i zakażenia pokar-
mowe powodowane przez bakterie Salmonella i inne pochodzenia odzwie-
rzęcego, które stanowią poważny problem zdrowotny i ekonomiczny na 
całym świecie. Patogeny zakażające żywność takie jak Salmonella, E. coli 
O157:H7, Staphylococcus aureus, Clostridium, Camphylobacter i Listeria 
monocytogenes  powodują poważne straty finansowe. 

Salmonellozy u ludzi  
a żywienie zwierząt

W zapobieganiu skażenia pasz bakteriami Salmonel-
la istotne znaczenie ma technologia produkcji mie-
szanek paszowych, a zwłaszcza hydrotermiczna ob-
róbka pasz.



Strona �8 www.wrp.pl Nr 04/�009 (56)

W celu lepszego wy-
korzystania na-
sienie uzyskane 

od buhaja jest porcjowane 
(z 1 ejakulatu można uzy-
skać 200-300 porcji nasie-
nia!) oraz zamrażane w cie-
kłym azocie. W takiej formie 
jest ono zdatne do zapłodnie-
nia kilkanaście a nawet kil-
kadziesiąt lat. Inseminatorzy 
pełnią rolę usługową wobec 
hodowców – dostarczają na-
sienie odpowiadające potrze-
bom hodowlanym poszcze-
gólnych zwierząt (odpowied-
niej rasy, poprawiające pro-
dukcję mleka lub zwiększa-
jące przyrosty masy mięśnio-
wej, poprawiające niektóre 
parametry hodowlane takie 
jak: odporność na choroby, 
łatwość wycieleń, zdrowot-
ność wymienia, długowiecz-
ność, zdrowotność racic itp.), 
przygotowują nasienie do za-
biegu inseminacji (rozmraża-
nie) oraz deponują je w dro-
gach rodnych krowy. Nie są 
natomiast w stanie zagwaran-
tować skuteczności zabiegu 
inseminacji, ponieważ jego 
efektywność zależy w dużej 
mierze od właściwego wy-
boru terminu unasieniania 
czyli tzw. okienka insemi-
nacyjnego. W tym celu nie-

zbędne są podstawowe wia-
domości z zakresu fizjologii 
rozrodu u krów.
Dojrzałość hodow-
lana

Jałówki osiągają dojrza-
łość płciową w wieku 6-
9 miesięcy. Oznacza to, że 
są zdolne do zapłodnienia, 
jednakże ich rozwój fizyczny 
nie jest jeszcze zakończony 
i ewentualna ciąża mogłaby 
wpłynąć na nie negatywnie. 
Stąd zaistniała potrzeba 
wprowadzenia terminu „doj-
rzałości hodowlanej”, który 
oznacza możliwość uży-
cia jałówki do rozrodu bez 
wpływu na jej dalszy rozwój 
i użytkowanie. Taka dojrza-
łość hodowlana osiągana jest 
w wieku 16-24 miesięcy w 
zależności od rasy i sposobu 
użytkowania. 

W Polsce dla bydła mlecz-
nego rasy czarno-białej za 
moment osiągnięcia doj-
rzałości hodowlanej przyj-
muje się wiek ok. 18 mie-
sięcy. Cykl rujowy dzie-
lący się na fazę rujową i 
fazę pozarujową trwa śred-
nio 21 dni z wahaniami od 
18 do 24 dni i u większo-
ści ras występuje w regular-
nych odstępach czasu przez 
cały rok. Długość rui czyli 

okresu charakterystycznych 
zmian w zachowaniu, pod-
czas których krowa akcep-
tuje buhaja (wykazuje „od-
ruch tolerancji”) wynosi ok. 
12-18 godzin (jałówki ok. 
12-14 godz., krowy ok. 14-
18 godz.).

W początkowej fazie rui 
występuje cały szereg cha-
rakterystycznych obja-
wów towarzyszących. Są 
to: próby obskakiwania in-
nych krów w stadzie, liza-
nie innych krów i poryki-
wanie, zmniejszenie apetytu 
i spadek produkcji mleka, 
zaczerwienienie, obrzęk i 
wilgotność sromu, a także 
skąpy wypływ przeźroczy-
stego śluzu przypomina-
jący konsystencją białko 
jaja kurzego. W miarę na-
rastania objawów pojawia 
się odruch stania (toleran-
cji) podczas obskakiwania 
przez inne krowy, niepokój, 
wzmożona ruchliwość. W 
oborach stanowiskowych 
krowy w rui często nie kładą 
się, porykują i niepokoją są-
siednie krowy. W szczycie 
rui zwiększa się ilość szkli-
stego, ciągliwego śluzu wy-
pływającego ze szpary sro-
mowej, który jest zarzucany 
przez ogon na boki zwie-
rzęcia. U krów na pastwi-
skach i w oborach bezuwią-
zowych daje się zauważyć 
otarcia naskórka w okolicy 
nasady ogona i lędźwi spo-
wodowane obskakiwaniem 
przez inne krowy. Wykazują 
one również dodatnią reak-
cję na dotyk w okolicy zadu 
przez podnoszenie ogona, 
wyginanie grzbietu i ogląda-
nie się. Wszystkie te objawy 
występują z różnym natęże-

niem i są uzależnione z jed-
nej strony od warunków w 
jakich przebywają krowy, a 
z drugiej od ich kondycji i 
stanu zdrowia. 
Obserwacja

Tuż po rui zachowa-
nie krów i reakcja na oto-
czenie wracają do normy, 
zwierzęta mają skłonności 
do polegiwania a w ciągu 1-
3 dni po zakończeniu rui w 
śluzie pochwowym pojawia 
się domieszka krwi. Rozpo-
znanie rui jest najważniej-
szą czynnością niezbędną 
do wyznaczenia optymal-
nego terminu inseminacji 
(tzw. okienka inseminacyj-
nego). Z drugiej strony wy-
krywanie rui jest jednym z 
najsłabszych ogniw w łań-
cuchu zdarzeń związanych 
z inseminacją. Dowodem 
na to jest olbrzymia różno-
rodność metod służących 
wykrywaniu rui. Pierw-
szą, najpopularniejszą w 
Polsce i jednocześnie naj-
tańszą jest obserwacja. Po-
winna się ona odbywać mi-
nimum 2 x dziennie (rano i 
późnym wieczorem). Trzy-
krotna obserwacja w ciągu 
doby pozwala na precyzyj-
niejsze określenie optymal-
nego terminu inseminacji. 
Czas poświęcony na wyszu-
kiwanie krów z objawami 
rujowymi uzależniony jest 
od wielkości stada i spo-
sobu chowu. 

Bardzo dobrym pomysłem 
wydaje się połączenie funk-
cji obserwatora i insemina-
tora oraz wynagradzanie ta-
kiej osoby za efekty w po-
staci zacielonych krów. Nie-
zbędnym wydaje się również 
właściwe prowadzenie nota-

tek związanych z rozrodem 
uwzględniających datę wy-
cielenia, przebieg porodu, 
stan narządu rodnego po za-
kończeniu inwolucji macicy 
(powrót macicy do wielko-
ści sprzed ciąży, przywró-
cenie aktywności jajników), 
występowanie ewentualnych 
patologii i sposoby leczenia, 
datę poprzednich rui oraz 
daty wszystkich tj. skutecz-
nych i nieskutecznych inse-
minacji. W niektórych sta-
dach obserwatorzy dostają 
informacje od dojarzy np. 
o okresowym spadku ilości 
mleka (może być objawem 
rui). W niektórych oborach 
montuje się czujniki tem-
peratury w kubkach udojo-
wych (spadek temp. rzędu 
0,3°C może być objawem 
rui).
Pomiar aktywności

Coraz częściej stosuje się 
również elektroniczne urzą-
dzenia do wykrywania rui. 
Są to przede wszystkim pe-
dometry (aktynometry, kro-
komierze), czyli urządzenia 
służące do pomiaru aktyw-
ności ruchowej (pastwiska, 
obory wolnouwiązowe). 
Gdy krowy utrzymywane 
są w komfortowych wa-
runkach, wówczas w czasie 
rui wzrasta ich aktywność 
ruchowa 3-4 razy. Aktyw-
ność ruchowa zwiększa się 
ok. 4 godzin przed rozpo-
częciem rui właściwej. Czuj-
niki magnetyczne są przy-
twierdzane do przedniej 
kończyny lub na szyi krów, 
skąd telemetrycznie przeka-
zywane są bodźce aktywno-
ści ruchowej. 

Cały materiał 
na www.wrp.pl

Dr n. wet. Marcin Pawlak
SGGW Warszawa

Sztuczne unasiennianie obejmuje obecnie ponad 90% pogłowia bydła w 
naszym kraju i ciągle rośnie. Skuteczność zabiegu inseminacji jest uzależ-
niona od ścisłej współpracy inseminatorów oraz hodowców (opiekunów 
stada). Inseminator pełni rolę pośrednika w przekazywaniu nasienia po-
między buhajem a krową. 

Okienko inseminacyjne – jak je określić?

Nowością jest całko-
wicie zmieniony dy-
szel. Jego punkt za-

czepiania został umieszczony 
pod skrzynią, co pozwala na 
zastosowanie zawieszenia o 
piórach parabolicznych. Ta-
kie rozwiązanie stosowano już 
w wywrotkach Trans-CAP i 
Trans-EX 7 T produkcji Jo-
skin. 

Odmieniona przyczepa BE-
TIMAX ma również nową 
skrzynię skorupową o wyso-

kości 1200 mm. Przy jej wy-
konaniu zastosowano technikę 
gięcia używaną przy skrzy-
niach wywrotek, co pozwala 
na jej wzmocnienie za pomocą 
górnej listwy. 

Przyczepy BETIMEX wystę-
pują w 4 różnych modelach. 
Można nimi przewozić od 7 
do nawet 14 sztuk zwierząt. 
Mają długość od 5 do 9 m. 

MS/Wrp.pl
Na podstawie materiałów 

Joskin

Odmienione przyczepy
Firma Joskin wprowadziła udoskonalenia w 
całej gamie przyczep do transportu bydła o na-
zwie BETIMAX. Aby zwiększyć komfort jazdy, 
całkowicie zmieniono dyszel ipowiększono 
skrzynię. Producent zapewnia jednak, że główne 
cechy przyczep stanowiące o jej wysokiej marce, 
jak pełen ocynk, antypoślizgowa podłoga i 
opuszczane podwozie zostały zachowane.

Właściwe rozpoznanie rui, jej fazy ma niebagatelne znaczenie dla jakości ho-
dowlanej potomstwa.
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Składniki pokarmowe 
możemy podzielić na: 
białko, tłuszcz, węglo-

wodany i włókno (błonnik). 
Pies jest zwierzęciem mięso-
żernym, więc najważniejsze w 
żywieniu psa jest białko po-
chodzenia zwierzęcego. 
Białko to nie tylko 
mięso 

Białkowe składniki diety 
psa to: – mięso. Przez to okre-
ślenie rozumiemy mięso mię-
śniowe. Jest ono najlepszym, 
naturalnym składnikiem 
diety psa. 

Podroby, czyli płuca, nerki, 
serca, wątroba (podroby to 
nie drób. Np. kurczak, czyli 
drób też składa się z mięsa i 
podrobów, czyli wnętrzno-
ści). Podroby mogą być sto-
sowane do karmienia psów 
dorosłych.

Uwaga: generalnie nie na-
leży karmić podrobami mło-
dych, szybko rosnących psów, 
czyli jeśli mamy szczeniaczka 
dużej rasy, np. owczarka nie-
mieckiego przez pierwsze 1,5 
roku życia nie należy karmić 
go podrobami.

Oprócz mięsa i podrobów 
ze zwierząt rzeźnych pozy-
skuje się kości. Najważniej-
sza uwaga: psu nie wolno da-
wać kości wieprzowych. Nie 
należy też podawać kości z 
drobiu i z królików. Podkre-
ślam zakaz stosowania kości 
wieprzowych, bo są one naj-
częstszą przyczyną groźnych 
zaparć i niedrożności jelit u 
psów. Kości są bardzo twarde 

i stosunkowo małe – psy po-
łykają je w całości lub w du-
żych kawałkach, nie są w sta-
nie ich strawić i potem cier-
pią, a właściciel musi wydać 
często dużo pieniędzy na le-
czenie psa. Można podawać 
psom do gryzienia duże ko-
ści wołowe – im kość większa, 
tym bezpieczniejsza.

Jeśli pies ma białe kupy, 
znaczy, że je za dużo kości.

Jajka. Często właściciele 
psów zadają pytanie, ile pies 
może zjeść jajek w tygodniu. 
Moja odpowiedź: psa można 
karmić samymi jajkami. (Lep-
szym źródłem białka niż jajka 
mógłby być chyba tylko ory-
ginalny parmezan). 

Uwaga: psy nie powinny 
jeść surowego białka jajka ku-
rzego ze względu na zawar-
tość „antywitamin B”. Białko 

musi być ścięte, żółtko nieko-
niecznie.

Dla młodych, szybko ro-
snących psów (gł. dużych 
ras) polecam podawanie go-
towanych jajek razem z po-
miętą skorupą. Jest to bez-
pieczne i korzystne dla roz-
woju psa.

Ser biały to bardzo war-
tościowy pokarm, zdrowy 
dla psa w każdym wieku. U 
młodych psów korzystnie 
wpływa na rozwój i wzrost, 
u starych mniej obciąża nerki 
niż mięso.

Mleko jest wartościowym 
pokarmem białkowym, ale 
nie zawsze może być poda-
wane psom. Szczenięta w 

wieku około 2 miesięcy mogą 
utracić zdolność trawienia 

cukru zawartego w mleku, 
czyli laktozy. Jeżeli szcze-
nię, a potem dorosły pies nie 
trawi laktozy, ma po mleku 
biegunkę. 

Na pytanie, czy psa można 
karmić mlekiem, odpowia-
dam, że tak, jeśli kupa po spo-
życiu mleka jest normalna. Je-
śli po spożyciu mleka pies ma 
rozwolnienie lub biegunkę, 
nie należy mu nigdy poda-
wać mleka.

Zsiadłe mleko, kefir, jogurt 
nie zawierają laktozy, więc 
można je bezpiecznie poda-
wać psom.

Jeśli mleko psu nie szkodzi 
i pies jest nim karmiony, na-
leży traktować mleko jako je-
dzenie, a nie picie. Do picia 
pies musi mieć stale wodę, 
natomiast mleka podajemy 
tylko tyle, ile pies jest w sta-
nie wypić od razu, aby mleko 
nie psuło się w misce.

Uwaga: jeśli pies ma roz-
wolnienie lub biegunkę, nie 
wolno mu podawać mleka!

Składniki białkowe po-
winny stanowić minimum 
1/3 diety psa.
Uwagi dotyczące 
tłuszczu

Tłuszcz jest niezbędnym 
składnikiem diety psa. Sta-
nowi źródło witamin roz-
puszczalnych w tłuszczu 
(ADEK) oraz niezbędnych 
nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Składniki te 

są niezbędne dla zdrowia 
psa i prawidłowego wy-

glądu jego sierści. Masło, 
tłuste mięso to dobre do-
datki do karmy psa (z wy-
jątkiem psów ze skłonnością 
do biegunek). 
Węglowodanowe do-
datki do diety

Węglowodanowe dodatki 
do diety psa to: ryż, maka-
ron, kasza, pieczywo, płatki 
zbożowe.

Ryż jest najlepszym źró-
dłem węglowodanów, ze 
względu na lecznicze wła-
ściwości dla przewodu po-
karmowego psa.

Ziemniaki. Nie wolno ich 
podawać w całości, muszą 
być zmięte (puree). Całe 
ziemniaki nie są dobrze 
trawione przez psa i mogą, 
spożyte w dużej ilości, spo-
wodować skręt żołądka. Po-
mięte ziemniaki są bardzo 
dobrym, dietetycznym po-
żywieniem dla psa.

Makaron, szczególnie 
taki przeznaczony dla lu-
dzi, może być wykorzysty-
wany jako dobry dodatek do 
karmy psa.

Kasza jest powszechnie 
wykorzystywana do karmie-
nia psów. Karmiąc psa ka-
szą trzeba zwracać uwagę na 
konsystencję odchodów psa. 
Jeśli po kaszy konsystencja 
kału jest rzadsza, należy ka-
szę zastąpić ryżem.

Pieczywo można wyko-
rzystać do karmienia psa – 

najlepiej wysuszone i abso-
lutnie nie spleśniałe.

Płatki zbożowe, szczegól-
nie kukurydziane typu Corn 
Flakes, mogą być używane 
do karmienia psa. Płatki 
owsiane można podawać 
surowe lub zaparzone. Nie 
należy karmić psa gotowa-
nymi płatkami owsianymi, 
ponieważ może to być przy-
czyną krzywicy. 

 Psom można podawać 
w zasadzie wszystkie wa-
rzywa i owoce z wyjątkiem: 
czosnku, cebuli, pory i liści 
bobkowych. Czosnek i ce-
bula mogą być przyczyną 

groźnej anemii u psa (nie 
mają dla psa takich właści-
wości leczniczych jak dla 
człowieka).

Błonnik oraz tak zwane 
włókna rozpuszczalne 
wspomagają trawienie 
poprzez stymulację pra-
widłowego przemieszcza-
nia się pokarmu przez  je-
lita oraz zapewniają do-
bry stan jelita grubego. 
Warzywa można podawać 
gotowane lub surowe, roz-
drobnione. Najbardziej po-
lecane są gotowane i po-
mięte buraczki czerwone 
lub marchewka. n

Psy możemy karmić jedzeniem przygotowanym w domu lub karmą przemysłową. Różne problemy 
związane z żywieniem psów omówię na bazie żywienia psa pokarmem przygotowanym w domu (je-
dzeniem domowym), natomiast o żywieniu karmą przemysłową napiszę w drugiej części artykułu.

Żywienie psów wiejskich

Arkadiusz Wątroba,  
lekarz weterynarii

specjalista z zakresu  
chorób psów i kotów

Wielu hodowców psów w celu zaoszczędzenia kupuje 
tzw. mielone mięso dla psa. Zdecydowanie odradzam. 
Oprócz mięsa są tam zmielone podroby i kości. Miele-
nie oraz mrożenie i rozmrażanie, nawet dobrego mięsa 
powoduje szybkie namnożenie się w nim bakterii, co 
powoduje u psa biegunkę lub rozwolniony, ew. pieni-
sty kał, gazy, przelewanie w brzuchu.

Jeśli pies jest karmiony suchą karmą i ma problem z 
wypadaniem włosów, należy mu dodawać do suchej 
karmy olej roślinny (np. słonecznikowy) w ilości ok. 1-3 
łyżek oleju dziennie (objawem ewentualnego przedaw-
kowania oleju jest rozwolnienie, wtedy ilość oleju na-
leży zmniejszyć). Sąsiad wrzucający do naszego ogrodu kości i inne 

odpady (np. skórki z kiełbasy) dla psa, to prawdzi-
we nieszczęście, należy postraszyć go policją, ma-
fią i sądem ostatecznym.
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W Polsce hodowlę 
kur nieśnych z 

prawdziwego 
zdarzenia, prowadzą tylko 
3 fermy zarodowe, których 
udział w rynku piskląt prze-
znaczonych do reprodukcji, 

czyli stad prarodzicielskich i 
rodzicielskich systematycznie 
się zmniejsza i nie przekra-
cza obecnie 7%. Nie prowa-
dzi się natomiast w kraju ho-
dowli kur mięsnych, a wszyst-
kie dostarczające jaja do za-

kładów wylęgowych stada re-
produkcyjne, pochodzą z re-
nomowanych firm hodowla-
nych, o światowym zasięgu. 
Producenci jaj wylęgowych 
kur nieśnych i mięsnych, za-
interesowani są zatem syste-

mami utrzymania, a głów-
nie żywienia w stadach re-
produkcyjnych kogutów, tak 
by te jak najdłużej zachowały 
zdolność skutecznego zapład-
niania kur. Oczywiście, zwra-
cają również dużą uwagę na 
właściwe metody utrzymania 
i żywienia kur, od których za-
leży nie tylko ilość i wartość 
biologiczna jaj decydująca o 
ich wylęgowości oraz ilości 
i jakości wylężonych kurek 
tak typu nieśnego, jak i kur-
cząt brojlerów.
Potrzeby bytowe ko-
guta

Zapotrzebowanie kogu-
tów na paszę zależy od ich 
potrzeb bytowych kształtu-
jących się w zależności od 
masy ciała, temperatury oto-
czenia i sposobu ich utrzy-
mania. Potrzeby bytowe ko-
guta na energię wynoszą ok. 
60% całości zapotrzebowa-
nia, a na białko – ok. 20% i 
są one w dużej mierze zależne 
od masy ciała. Ptaki średniej 
wielkości, przy stosowaniu 
nieograniczonego żywienia, 
zjadają o 15% więcej paszy 
od lekkich, głównie z powodu 
większego zapotrzebowania 
na energię. 

Dobre wyniki zapłodnie-
nia w reprodukcyjnym sta-
dzie, zależą od odpowied-
niej jakości paszy dla kogu-
tów, która winna być bogata 
w witaminę A, E, B2, B6, kwas 
pantotenowy, nikotynowy i 
foliowy oraz biotynę. Cięż-
sze koguty mają większe za-
potrzebowanie na mangan, 
którego poziom w paszy na-

leży zwiększyć nawet do 80-
90 mg/kg, a cynku do 60-70 
mg/kg pełnoporcjowej mie-
szanki.

W żywieniu tak kogutów, 
jak i kur reprodukcyjnych, 
należy wg Jamroz (2004) do 
minimum ograniczyć stoso-
wanie różnych dodatków pa-
szowych. By ptaki mogły bez 
ograniczeń uzupełnić niedo-
bory wapnia i innych mikro-
składników, w okresie od-
chowu oraz użytkowania roz-
płodowego, poza paszą pełno-
porcjową, zaleca się podawa-
nie im w osobnych korytkach, 
mieszanki kredy, wapniowy 
grys oraz niewielką ilość gli-
nokrzemianów. Należy jednak 
pamiętać, że nadmiar dostęp-
nego w paszy wapnia, może 
wpłynąć u kogutów na obni-
żenie jakości nasienia.
System chowu a żywie-
nie

Różne systemy chowu sto-
sowane w stadach reproduk-
cyjnych kur, od ściółkowego 
(najczęściej) przez rusztowy 

do klatkowego, wykorzysty-
wany przy sztucznym una-
sienianiu kur, wpływają na 
zróżnicowanie warunków 
środowiskowych w kurni-
kach i wymagają dostoso-
wania w związku z tym od-
powiedniego rodzaju i po-
ziomu żywienia ptaków. Ko-
gutom i kurom utrzymywa-
nym w chowie klatkowym, ze 
względu na ograniczone po-

ruszanie się ptaków, można 
zmniejszyć poziom energii 
w paszy o 10-15%. 

W stadach reprodukcyj-
nych, utrzymywanych w cho-
wie ściółkowym, na jednego 
koguta przypada zwykle 8 
kur mięsnych lub 10 kur nie-
śnych. W małych stadach, nie 
stosuje się w tak okresie od-
chowu, jak i sezonie rozpło-
dowym, odrębnego żywienia 
kur i kogutów specjalistycz-
nymi mieszankami. 

Przy stosowaniu oddziel-
nego odchowu rosnących 
kogutków, by zapewnić im 
w pierwszych 3 tygodniach 
życia prawidłowy rozwój 
kośćca, narządów wewnętrz-
nych oraz okrywy piór, żywi 
się je bez ograniczeń mie-
szanką zawierającą 18-19% 
ogólnego białka dobrej ja-
kości i o wartości energe-
tycznej 11,5-11,9 kJ/kg. Do-
piero po ukończeniu 3 lub 4 
tygodnia życia, można mło-
dym kogutkom w zależno-
ści od ich kondycji i wyrów-

nania stada pod względem 
masy ciała ptaków, stosować 
tzw. „ograniczone” żywienie. 
W tym celu część pełnopor-
cjowej mieszanki można za-
stąpić ziarnem owsa lub wy-
miennie stosować mieszankę 
pełnoporcjową i ziarno zbóż 
względnie podawać paszę co 
drugi dzień („skip-a-day”). 

Cały materiał 
na www.wrp.pl

Powszechnie i to głównie dzięki mediom, przyjął się bardzo nieprecyzyjny podział działalności rolni-
czej na produkcję roślinną i hodowlę zwierząt. Tymczasem określenie „hodowla” jest ściśle ograni-
czone do genetycznego doskonalenia tak roślin, jak i zwierząt, a kolejnymi piętrami, zstępując w dół 
– jest dwustopniowy poziom reprodukcji, a na samym dole tej piramidy – produkcji.

Prof. dr hab. Stanisław Wężyk
Krajowa Izba Producentów  

Drobiu i Pasz

Koguty hodowlane – utrzymanie stada

Tabela. Dzienne zużycie paszy przez rosnące koguty 
reprodukcyjne typu mięsnego, w zależności od wieku 
i masy ciała.

Wiek
w tygodniach

Masa ciała
(kg)

Spożycie paszy
(g/kogutka/dzień)

1-6dni
1tygodni

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-
0.159
0.272
0.409
0.545
0.658
0.817
0.907
1.07
1.18
1.29
1.41
1.54
1.66
1.79
1.91
2.02
2.18
2.36
2.50
2.63

14
27
36
45
45
50
55
60
64
68
72
74
77
82
86
91
95

100
104
106
109

Grupka polskich gospo-
darzy, zaproszonych przez 
organizatorów wydarze-
nia, wróciła do kraju pod 
wrażeniem rozmachu im-
prezy. Wszyscy uczestnicy 
aukcji przywieźli kanapki 
z powrotem, organizatorzy 
zadbali bowiem zarówno 
o gorący, jak i zimny po-
częstunek dla kilkuset go-
ści, a także o napoje. Na 
temat samego pokazu nie 
szczędzili słów zachwytu. 
To, co dla Niemców jest bo-
wiem normą, dla nas jesz-
cze długo pozostanie egzo-
tyką.

Polscy rolnicy, choć ni-
czego nie nabyli (z oczy-
wistych względów – ceny 
cieliczek kształtowały się 
w granicach 4000 – 22600 
euro!), mieli okazję zapo-
znać się z nowymi tren-
dami w hodowli bydła rasy 
HF. Niemieccy hodowcy, z 
którymi rozmawiali goście 

z Polski, w sposób szcze-
gólny dbają o czystość rasy 
HF, którą uznają za najlep-
szą rasę mleczną. Cenią 
oni również cechy funk-
cjonalne tej rasy: długo-
wieczność, płodność i zdro-
wotność wymienia oraz ce-
chy motoryczne, pozwala-
jące na dłuższe użytkowanie 
krów – co wpływa na obni-
żenie pośrednich kosztów 
produkcji mleka (mniejsze 
brakowanie, dodatkowy do-
chód ze sprzedaży cielnych 
jałowic). Te cechy są prio-
rytetem w realizowanych 
od 2000 r. programach ho-
dowlanych dla bydła rasy 
HF w Niemczech. Leszek 
Błocisz – jeden z uczestni-
ków „wyprawy” wrócił pod-
budowany: okazało się, że to 
nie wystawne obory „z klin-
kieru” pomagają zwiększyć 
opłacalność, ale sukcesywne 
inwestycje w genetykę.
Joanna Kaźmierczak-Błocisz

17 i 18 marca w niemieckim mieście Karow od-
była się jedna, z kilku planowanych na 2009 rok, 
aukcji bydła rasy HF, połączona z wystawą naj-
lepszych hodowlanych sztuk rolników Meklem-
burgi Pomorza Przedniego. 

Foto – story z aukcji 
w Karow

By rosnącym kogutkom zapewnić dobrą mineralizację 
kości, należy je żywić paszą zawierającą w przeliczeniu 
na 1 kg 8-10 mg wapnia, 6-7 g ogólnego fosforu i 1,6 g 
azotu. Ponadto w 1 kg paszy winny się znajdować takie 
mikroskładniki jak 30-60 mg żelaza, 50-70 mg cynku, 
50-80 mg manganu, 0,4-1,0 jodu i 0,1-0,3 mg selenu, 
które w organizmie ptaka, odgrywają duża rolę w me-
tabolizmie składników zapewniających funkcjonowa-
nie różnych enzymów, narządów, a także w produkcji 
plemników.

Koguty hodowlane, chociaż nie tak kolorowe jak ten rasy zielononóżka kuropatrzna, wymagają odpowied-
nich warunków utrzymania, a dobre wyniki zapłodnienia w reprodukcyjnym stadzie, zależą od odpowied-
niej jakości paszy.
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Obniżenie kosztów jest 
możliwe dzięki wyko-

rzystaniu najnowszych osią-
gnięć nauki i techniki oraz pil-
nej obserwacji aktualnej sytu-
acji rynkowej. W przypadku 
produkcji kurcząt brojlerów, 
sytuacja na rynku zmienia się 
jak... w kalejdoskopie. Jesz-
cze pół roku temu i eksporte-
rzy mięsa drobiowego narze-
kali na silną złotówkę, a teraz 
mimo jej osłabienia, na skutek 
kryzysu w krajach importu-
jących, eksport nie rośnie tak 
jak oczekiwano. Ostatnio jed-
nak nastąpiło pewne ożywie-
nie, spowodowane brakiem 
wieprzowiny na całym euro-
pejskim rynku. Wg danych z 
18 marca br., rosną ceny kur-

cząt rzeźnych, których cena 
na wolnym rynku przekracza 
nawet 4 zł/kg żywca przy wa-
haniach od 3,80 do 4,10 zł/
kg. Oczywiście niższe są ceny 
kontraktacyjne (3,30-3,55 zł/
kg). Wg prognoz, taka sytu-
acja może się utrzymać nie 
tylko do Świąt Wielkanoc-
nych, ale nawet do połowy 
roku. 

W gospodarce rynkowej, 
producent mający znikomy 
wpływ na ceny piskląt i mięsa, 
musi dostosować się do ryn-
kowych cen, bez względu na 

ponoszone koszty produkcji. 
Utrzymanie dotychczasowej 
lub zwiększenie opłacalności 

produkcji, jest możliwe tylko 
poprzez zmniejszenie kosz-
tów jednostkowych. Dochody 
można zwiększyć poprzez roz-
szerzenie produkcji pod wa-
runkiem jednak, że produk-
cja 1 kurczaka będzie przyno-
siła choćby nawet minimalny 
zysk. W przeciwnym razie, 
każde zwiększenie produk-
cji, spowoduje straty. Czyn-
niki kształtujące poziom kosz-
tów jednostkowych i ich wza-
jemne powiązania w produk-
cji drobiu rzeźnego przedsta-
wiono na Ryc. 1.

Przedstawione powyżej w 
schemacie wskaźniki produk-
cyjno-ekonomiczne są we-
wnętrznie spójne, a zmiana 
jednego z nich, powoduje 
zmianę wielkości pozosta-
łych.

Wg Kuckiej (1999), koszt 
jednostkowy produkcji masy 
kurcząt rzeźnych zależy od po-
ziomu trzech grup kosztów:
1. pasz (zł/kg produkcji),
2. przygotowania produkcji 

(zł/kg produkcji),
3. pozapaszowych bieżących 

kosztów produkcji (zł/kg).
Obciążenie produkcji masy 

kurcząt rzeźnych, zależy od 
dwu wskaźników:
1. paszochłonności produk-

cji pasz (kg/kg),
2. ceny poszczególnych ro-

dzajów pasz.
Koszty paszy niezbędnej do 

wyprodukowania 1 kg żywca, 
wahają się od 60 do 70% cał-
kowitych kosztów produkcji. 
Wykorzystanie paszy na przy-
rost 1 kg  masy ciała zależy 
od wartości pokarmowej pa-
szy, genetycznych warunko-
wań kurcząt, tempa wzrostu 
ptaków, zdrowotności i dłu-

gości okresu chowu. Z kolei 
cena paszy zależy od jej war-
tości pokarmowej tj. głównie 
od udziału w niej składników 
wysokoenergetycznych i wy-
sokobiałkowych 

Na wielkość kosztu jednost-
kowego, mają także wpływ 
pozapaszowe bieżące koszty 
produkcji, obejmujące koszty 
amortyzacji, robocizny, opału, 
energii elektrycznej, koszty 
usług weterynaryjnych oraz 
bieżące koszty związane z or-
ganizacją produkcji w fermie. 
Wielkość tej grupy kosztów 
liczona w czasie, względnie 
stała (Kaliszewicz i Kisiel, 
1996; Kaliszewicz i Kucka, 
1990), a na ich udział w kosz-
tach produkcji 1 kg masy kur-
cząt mięsnych, mają wpływ 
dwa wskaźniki:
1. czas produkcji (dni/kg),
2. wartość jednostkowa 

kosztów pozapaszowych 
(zł/dzień).
Czas produkcji zależy od 

wielkości dobowych/tygo-
dniowych przyrostów masy 
ciała, a wartość jednostkowa 
kosztów pozapaszowych za-
leży od:
1. poziomu cen pozapaszo-

wych kosztów produkcji,
2. poziomu technicznego 

wyposażenia budynku,
3. wykorzystania możliwo-

ści produkcyjnych wy-
chowalni (obsada kur-
cząt/m2).
Koszty amortyzacji zależą 

od ceny i poziomu technicz-
nego wyposażenia budynków 
dla drobiu, którego z kolei sto-
pień mechanizacji i automa-
tyzacji produkcji decyduje o 
wielkości nakładów na robo-
ciznę.

Produkcja kurcząt mię-
snych opiera się na piono-
wych schemacie krzyżowa-
nia i reprodukcji Io i IIo, od-
powiednio dobranych rodów 
(stad prarodzicielskich i rodzi-
cielskie) kur mięsnych. Wzro-
stowi podaży mięsa kurcząt 
rzeźnych, sprzyja ciągle ro-
snący na rynku światowym, 
a zrównoważony na krajo-
wym – popyt, stosunkowo 
niskie koszty krótkiego cyklu 
produkcji (Kucka, 1999). Ze 
względu na zróżnicowane za-
potrzebowanie rynku, coraz 
częściej produkuje się mięsne 
kurczęta różnych typów.
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk

Krajowa Izba Producentów 
Drobiu i Pasz
Cały materiał 

na www.wrp.pl

Produkcje drobiu w krajach gospodarczo rozwiniętych charakteryzuje wysoki stopień integracji 
pionowej, obejmujący fermy reprodukcyjne, zakłady wylęgowe, fermy towarowe, wytwórnie pasz, 
rzeźnie i przetwórnie drobiu, a niekiedy także sieć dystrybucyjną (hurtowne, supermarkety, bary 
szybkiej obsługi itp.). W wyniku silnej konkurencji, na rynku pozostają tylko ci, którzy produkują naj-
taniej i potrafią dobrze sprzedać swe produkty.

Ekonomiczne uwarunkowania 
produkcji kurcząt mięsnych

Koszt jednostkowy (zł/kg)

Koszt paszy (zł/kg)
Koszt przygotowania  

produkcji (zł/kg)
Pozapaszowe bieżące  

koszty produkcji (zł/gk)

Paszochłonność  
produkcji (zł/kg)

Cena  
paszy (zł/kg)

Koszt piskląt  
jednodniowych (zł)

Wartość jednostkowa 
przygotowania  

produkcji (zł/kg)

Wartość jedn.  
kosztów poza  

paszowych  
(zł/szt/dzień)

Czas produkcji  
(dni/kg)

Tempo przyrostu (g/szt) Masa końcowa kurcząt (kg/szt) Padnięcia kurcząt (%)
Obsada kurcząt  

(szt/m2)

Ryc. 1 Schemat analizy jednostkowych kosztów produkcji drobiu rzeźnego (Kucka, 
1999).

Wykorzystanie paszy na przyrost 1 kg  masy ciała 
zależy od wartości pokarmowej paszy, genetycznych 
warunkowań kurcząt, tempa wzrostu ptaków, zdro-
wotności i długości okresu chowu.

Metoda produkcji Cel

Krótki odchów do 32 dnia życia chów kurcząt brojlerów obu 
płci o masie ciała 1500-1500g

Średniodługi odchów do 40-44 dnia chów kurcząt o masie ciała 
2100-2300 g

Podzielony odchów w 32-42 dnia chowu przeznacza się do uboju 
20-30% kurcząt, pozostałe utrzymuje się do 
45 dnia życia

Chów do określonej masy ciała do 36-39 dni o masie ciała 1850 g 

Chów do wyższej masy ciała oddzielny chów kurek do 40-42 dni, a 
kogutków do 55-57 dni

Chów ekologiczny, 
certyfikowanych kurcząt 
systemem Label Rouge  

chów na pastwisku wolnorosnących kurcząt 
do 84 dnia życia przy żywieniu ekologicznymi 
paszami

Tabela 1 Metody produkcji mięsnych kurcząt.
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Kalkulując koszt spraso-
wania pokosu, warto 
pokusić się o prostą 

analizę ponoszonych kosztów. 
Czas prowadzonej analizy nie 
powinien kończyć się w mo-
mencie zakończenia prasowa-
nia ostatniego balotu. Ale po 
kolei.
Równomierność owija-
nia

Nie trzeba nikogo przekony-
wać, że jakość zielonki w ba-
locie w dużej mierze zależy od 
równomierności zwinięcia, ale 
również od jednakowej siły na-
cisku oplotu na masę zieloną. 
Brak luźnych sfer wewnątrz 
balotu może skutkować nie-

równomiernym zakiszaniem, 
lub w skrajnych przypadkach 
psuciem się zawartości balotu 
w warunkach fermentacji bez-
tlenowej w jego wnętrzu. 

Jeśli porównać równomier-
ność nacisku oplotu wykona-
nego ze sznurka czy z siatki, 
siatka okazuje się lepsza, z 
uwagi na to, że w trakcie wy-
konywanie oplotu, na jeden ob-
rót balotu przypada jeden pełny 
nawój, wykonany z wielu linek 
stanowiących wątek siatki*. 
Osnowa zaś ustala położenie 
wątku w stale tym samym po-
łożeniu, dzięki czemu nacisk na 
owijany materiał jest jednakowy 
już po wykonaniu pierwszego 

pełnego obrotu. Ponadto, dzięki 
temu, że na jeden obrót nawoju 
przypada kilkadziesiąt wątków, 
każda linka wątku wywiera jed-
nakowy nacisk na materiał zie-
lony. Nie można tego powie-
dzieć o owijaniu sznurkiem, 
gdzie w zasadzie niemożliwe 
jest uzyskanie jednakowej siły 
naciągu sznurka, przez co siła 
wywierana na zawartość beli 
jest różna w każdym miejscu 
szerokości balotu. Widoczne 
jest to szczególnie na jego obrze-
żach, które często deformują ba-
lot, utrudniając lub uniemożli-
wiając owijanie go folią.

Nie bez znaczenia jest wodo-
odporność równo owiniętej beli 

i dzięki hermetyczności – sta-
bilność materiału wewnątrz na 
promieniowanie UV.
Czas owijania

Równomierny i stały nacisk 
nawoju na balot jest możliwy 
do uzyskania już po pierwszym 
obrocie balotu. Aby porównać 
szybkość skutecznego i wystar-
czającego wykonania nawoju, 
dość stwierdzić, że oplot wy-
konany z siatki wymaga o 50 
do 75% mniej obrotów balotu 
w porównaniu do oplotu ze 
sznurka, w zależności od usta-
wienia maszyny, rodzaju pra-
sowanego materiału, pożąda-
nej siły prasowania itd. Czas ten 
jest istotny nie tylko z uwagi na 
czas zakończenia pracy na da-
nym stanowisku, ale również 
jest mierzalny kosztem pracy 
ciągnika. Nie bez znaczenia jest 
również normalne zużycie eks-
ploatacyjne prasy, jak również 
ciągnika.

Owijanie folią
Jeśli mówimy o owijaniu ba-

lotów słomy, regularność ba-
lotu jest sprawą drugorzędną. 
Jeśli zaś  po prasie na pole mają 
wjechać owijarki i zakończyć 
folią przygotowanie balotu, nie 
trzeba przekonywać żadnego 
operatora jak ważny jest regu-
larny kształt balotu dla szybko-
ści i jakości wykonania folio-

wania. Również dla ilości zu-
żytej folii. 

Dodatkową korzyścią używa-
nia siatki jest łatwość jej póź-
niejsze usuwanie z balotu. Czy 
poprzez rozwinięcie czy prze-
cięcie, siatka jest o wiele ła-
twiejsza do usunięcia. Nie bę-
dzie przyczyną chorób układu 
pokarmowego u karmionego 
w ten sposób bydła. n

Zbiór zielonek za pomocą pras rolujących jest zajęciem tyleż popularnym, ile kosztownym. Wybór po-
między użyciem sznurka lub siatki do owijania balotu zajęłoby zapewne wiele czasu, gdyby nie bezli-
tosny i niezwykle prosty rachunek ekonomiczny...

Owijaj, nie nawijaj!

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

• Splotem tkackim jest nazywany określony porządek przeplatania się ze sobą nitek 
osnowy i wątku. Najmniejsza liczba nitek osnowy i wątku, po której porządek prze-
platania obu układów nitek w tkaninie powtarza się, nazywa się raportem splotu.
• Każda nitka osnowy tworząc splot przechodzi na przemian nad i pod określoną 
liczbę nitek wątku.
• Jeżeli nitka osnowy przechodzi górą, to odcinek ten tworzy pokrycie osnowowe. Je-
żeli natomiast na pewnym odcinku wątek pokrywa osnowę, to odcinek ten tworzy 
pokrycie wątkowe.

Dzięki temu, że na jeden obrót nawoju przypada kil-
kadziesiąt wątków, każda linka wątku wywiera jed-
nakowy nacisk na materiał zielony.

Przez przygotowanie 
mechaniczne rozumieć 

należy odpowiednie rozdrobnie-
nie frakcji stałej, mogącej zablo-
kować systemy dozujące wozu 
asenizacyjnego. Pół biedy, jeśli 
rozlew odbywa się za pomocą 
łyżki rozbryzgowej. Jeśli aplikację 
wykonujemy doglebowo, nie-
rozdrobnione fragmenty mogą 
uszkodzić lub w najlepszym wy-
padku zatkać dystrybutor i węże 
wylewowe. Zaawansowane sys-
temy dozujące wyposażone są w 
specjalne rozdrabniacze otwo-
rowo-wirowe. Tańszym rozwią-
zaniem, jest zaopatrzenie się w 
proste mieszadło-rozdrabniacz, 

napędzany wprost z WOM cią-
gnika.

Rozdrabniacz PICHON B4 
to proste urządzenie wyposa-
żone w wirnik śrubowy, posia-
dający elementy tnące i miesza-
jące. Na krawędzi natarcia śli-
maka śrubowego zabudowane 
są dwa noże prostopadłe do osi 

obrotu. Na korpusie znajduje 
się ostrze przeciwtnące, posia-
dające możliwość regulacji. Wir-
nik ponadto posiada ostrze za-
budowane obwodowo i zabez-
pieczające piastę i znajdujące się 
tam łożysko oraz uszczelniacz 
przed uszkodzeniem nawojem 
ze sznurka lub drutu. 

Aby uniknąć uszkodze-
nia wirnika w trakcie zanu-

rzania w zbiorniku, pod wir-
nikiem znajduje się ostroga 
ochronna. 

Ramię rozdrabniacza jest 
ocynkowane ogniowo. Do urzą-
dzenia można dokupić tunel kie-
runkowy służący do zwiększenia 
skuteczności mieszania. n

Użycie gnojowicy jako nawozu płynnego jest doskonałym sposobem nie 
tylko na zagospodarowanie jej nadmiaru. Jest ona również doskonałym 
nawozem. Niemniej jednak nie nadaje się w większości przypadków do 
bezpośredniego użycia bez należnego przygotowania.

Rozdrabniacz PICHON B4
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Nowe przekładnie 
Versu i Direct są 
niezwykle łatwe 

w obsłudze. Brak dźwigni 
zmiany biegów sprawia, że 
duża kabina jest przestronna. 
Przekładnia bezstopniowa 
jest sterowana jedną dźwi-
gienką umieszczoną w pod-
łokietniku. Poszczególne 
przełożenia Powershift w 
przekładni pięciostopnio-
wej przełącza się za pomocą 
trzech przycisków ergono-
micznie umieszczonych w 
podłokietniku operatora. 

Nowe ciągniki wypo-
sażono w wiele dodatko-
wych opcji. Dzięki ukła-
dowi jazdy tyłem Twin-
Trac zarówno Versu, jak 
i Direct równie szybko i 
sprawnie pracują tyłem, 
jak i przodem. Podobnie 
jak wszystkie inne cią-
gniki Valtra, modele Versu 
i Direct mogą pracować w 
zimnych skandynawskich 
warunkach, ponieważ ich 
przekładnie są całkowicie 
odłączone od silnika w 
momencie rozruchu. Ist-
nieje możliwość wyposa-

żenia obu modeli w obroty 
zależne WOM, co otwiera 
nowe możliwości dla prac 
w lesie, pozyskiwania torfu 

i złóż wapna oraz w trans-
porcie. Model Versu jest 
standardowo wyposażony 
w biegi pełzające. 
Moc i moment obro-
towy

Nowy model N122 jest na-
pędzany silnikiem AGCO 
Sisu Power (dotychczas zna-

nym pod nazwą Sisu Diesel) 
44 CWA, a model N142 sil-
nikiem 49 CWA-4V, T132-
T172 silnikami 66 CTA-4V 

a T182-T202 – 74 CTA-4V. 
W stosunku do poprzednich 
porównywalnych modeli, 
wszystkie wymienione sil-
niki mają nieco wyższą moc 
i o 5-17% wyższą wartość 
momentu obrotowego.  

Nowe ciągniki standar-
dowo wyposażone są w 

hydraulikę Load-Sensing. 
Standardowy wydatek to 
115 l/min, ale dla wyma-
gających maszyn dostępna 
jest również pompa o wy-
datku 151 l/min. W cią-
gnikach zastosowano od-
dzielne układy oleju hy-
draulicznego i przekła-
dniowego. Między ukła-
dami dochodzi do wy-
miany ciepła: przy niskich 
temperaturach otoczenia 
olej przekładniowy pod-
grzewa olej hydrauliczny, 
natomiast w pracach trans-
portowych olej hydrau-
liczny chłodzi olej prze-
kładniowy. 

Dla wyjątkowo trudnych 
zastosowań przewidziano 
wysokowytrzymałe pod-
nośniki i w ciężkim wy-
konaniu przednią oś z ha-
mulcami. Podnośniki HD 
mają udźwig 85 kN i są do-
stępne dla modeli T182 i 
T202. Zarówno Serię N, 
jak i Serię T można wy-
posażyć w ciężką przed-
nią oś, a w Serii T można 
dodatkowo zastosować po 
dwie tarcze hamulcowe z 

każdej strony. Modele Se-
rii T można wyposażyć w 
przedni podnośnik TUZ o 
udźwigu 50 kN lub 35 kN. 
Oba podnośniki można za-
montować razem z amor-
tyzowaną przednią osią 
Aires, a podnośnik TUZ 
o udźwigu 35 kN zastoso-
wać jednocześnie z łado-
waczem czołowym. Przy 
pracy ładowaczem czoło-
wym w wersjach Direct, 
„asystent” hydrauliki au-
tomatycznie zwiększa ob-
roty silnika w celu ułatwie-
nia prac ładunkowych. 
Jak odróżnić?

Nowe modele Versu i Di-
rect Serii T i N można ła-
two odróżnić dzięki no-
wym pokrywom silnika 

i tylnym błotnikom. W 
odniesieniu do poprzed-
niej generacji nowa Seria 
T różni się żeliwną ramą i 
osobnym zbiornikiem pa-
liwa. Cyfra 2 na końcu nu-
meru określającego model, 
oznacza drugą generację 
Serii N i T. 

Wchodzące do oferty mo-
dele Versu i Direct uzupeł-
niają dotychczasowy typo-
szereg modeli ciągników 
Valtra. Ciągniki serii N i 
T można w dalszym ciągu 
zamawiać z trzybiegową 
skrzynią PowerShift. Nowe 
wersje przekładni dają jesz-
cze większą możliwość do-
stosowania ciągników do 
indywidualnych potrzeb 
klienta. n

Valtra wyposażyła Serie N i T w wersje z nowymi układami przeniesienia napędu: Direct wyposażoną 
w bezstopniową przekładnię i Versu z wielostopniową przekładnią Powershift. Zaprojektowane i wy-
produkowane przez Valtrę nowe przekładnie, bezstopniowa dla ciągników w wersji Direct i wielo-
stopniowa Powershift dla Versu, w zasadzie są bardzo podobne. 

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

Direct i Versu w Seriach N i T
Model Moc max, KM (ISO 14396) Maks. moment obrotowy Nm  

(ISO 14396)

N122 137 560

N142 152 600

T132 141 580

T152 156 630

T162e 159 675/(790 w trybie EcoPower)

T172 177 715

T182 186 750

T202 200 800 Versu/750 Direct

Modele Versu i Direct:

Produkcja nowych modeli Versu Serii T i N będzie 
uruchamiana etapami w pierwszej połowie 2009, a 
produkcja modeli Direct Serii T i N rozpocznie się w 
połowie roku 2009. 
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F irma z Psar Ma-
łych koło Wrześni 
świadczy komplek-

sowe usługi z zakresu ob-
róbki blach oraz realizuje 
zamówienia indywidualne 
na części nietypowe, także 
do maszyn produkcji za-
granicznej.
Części do maszyn

Produkcja części zamien-
nych to głównie elementy 
do kombajnu zbożowego 
Bizon. Sita, klepiska, pod-
siewacze i inne podzespoły 
do kombajnów zagranicz-
nych wykonywane są na 
zamówienie według do-
starczonej dokumentacji 
lub wzoru. Większa część 
działalności firmy skon-
centrowana jest na wytwa-
rzaniu maszyn rolniczych. 
Wszystkie części metalowe 
maszyn poddawane są ob-
róbce śrutowania i malowa-
niu proszkowemu, co gwa-
rantuje wieloletnią trwa-
łość lakierowanych po-
wierzchni.

Bogata oferta owija-
rek bel

Jednym z ważniejszych 
urządzeń w ofercie Rolmako 

są owijarki bel. Stacjonarna 
owijarka bel w wersji pod-
stawowej owija bele folią 500 
mm. Użytkując owijarkę z 
uniwersalnym podajnikiem 

folii stosuje się folie 500 mm 
lub 750 mm, w pierwszym 
wypadku wykonuje się 24 
owinięcia, a w drugim 18. 

Rolmako posiada w swojej 
ofercie również owijarki sa-
mozaładowcze Z 259, prze-
znaczone do pracy w więk-
szych gospodarstwach.  

Stoły do rzepaku
Firmie z Psar Małych 

udało się stworzyć bo-
gatą ofertę stołów do rze-
paku do kombajnów róż-

nych marek. Producent w 
stałej sprzedaży posiada 
przystawki do rzepaku 
przeznaczone do współ-
pracy z  najbardziej popu-
larnymi kombajnami, po-
zostałe produkowane są na 
indywidualne zamówienie 
klienta. Kosa główna na-
pędzana jest przez prze-
kładnię Schumacher, kosy 
boczne mogą być napę-
dzane mechanicznie lub 
elektrycznie. Przystawki 
z Rolmako wydłużają he-
der o 800 mm.

Maszyny d o pod-
orywki 

Kolejną grupą maszyn 
produkowanych przez Rol-
mako są kultywatory pod-
orywkowe. Maszyna wy-
stępuje w czterech szero-
kościach roboczych 2,1 m, 
2,6 m, 3,0 m, 3,9 m. Klient 
może wybierać spośród 
dwóch wałów strunowych, 
podobnie jest z elementami 
roboczymi maszyny. Opcjo-
nalnie kultywator może być 
wyposażony w siewnik po-
plonu. n

Firma Rolmako rozpoczęła działalność w 1982 roku produkcją maszyn do zbioru buraków cukrowych 
oraz przyczep rolniczych. Obecnie, po wielu latach, firma wyspecjalizowała się jako producent ma-
szyn rolniczych oraz części zamiennych.

Rolmako – maszyny 
i części dla rolnictwa

*Przelicznik złotówkowy wg aktualnego kursu euro w dniu zakupu

Drodzy rolnicy!

Wiadomości Rolnicze Polska Sp. z o.o.
ul Wojska Polskiego 55
72-100 Goleniów

lub dzwoniąc pod nr tel. 091 885 44 90

• Cena detaliczna w kasie targów wynosi 21 €*

• Cena specjalna dla Czytelników 
Wiadomości Rolnicze Polska to tylko

W bieżącym roku odbędzie się kolejna edycja targów 
Agritechnica w Hanowerze. Jest to niewątpliwie jedna 
z największych tego typu imprez w Europie.

Wiadomości Rolnicze Polska we współpracy 
z organizatorem Agitechnica - Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft pragną zaoferować 
Państwu specjalną ofertę zakupu biletów 
w promocyjnej cenie.

16 €*

Bilety można nabyć osobiście pod adresem:

Opr. Daniel Alankiewicz 
na podstawie materiałów Rolmako
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Polska Nowa Wieś
gm. Komprachcice

5 – 7. 6. 2009

Wystawa obejmuje:

•  kompleksowy przegląd maszyn 
i urządzeń rolniczych

•  forum dyskusyjne na aktualne 
tematy z rolnictwa i energii 
odnawialnej

•  pokazy pracy maszyn

•  Wojewódzką Wystawę Bydła 
Mlecznego wraz z aukcją

Zapraszamy na spotkanie 
z rolnikami przyszłości!

www.opolagra.pl

Bliższe informacje można 
uzyskać: 
tel.: + 48 (0) 61 639- 01-17, -18 lub
e-mail: agrofood@DLG-pl.pl

TU ZOBACZYCIE PAŃSTWO 
PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA!

Az_Opolagra_82x350mm.indd   1 19.03.2009   12:44:21 Uhr

Dopisali wystawcy i 
zwiedzający, choć 
daje się odczuć nie-

pokój spowodowany nieko-
rzystnym tak dla kupujących, 
jak i zagranicznych produ-
centów i importerów kursem 
euro. Zyskuje na tym niewąt-
pliwie cała rzesza rodzimych 
producentów, choć warto za-
uważyć, że ich uzależnienie 
od importu podzespołów 
skutkuje wzrostem kosztów 
wytworzenia a w konsekwen-
cji ceny końcowej maszyny. 

Wystawcy zapytani o kry-
zys, z niepewnością wzruszają 

ramionami. Jeśli kurs euro 
ustabilizuje się na poziomie 
4.20/4.30 zł będzie to poziom 
możliwy do zaakceptowania 
dla nabywcy i sprzedającego. 
W chwili obecnej, wiele za-
granicznych przedsiębiorstw 
ustala kurs umowny niższy od 
faktycznego. Oznacza to ko-
nieczność udzielenia dodatko-
wego, niekiedy sowitego „ra-
batu” dla nabywcy. Jak długo 
ten stan potrwa bez konse-
kwencji dla struktur przed-
siębiorstw? Czas pokarze.

Pocieszające jest to, że ro-
dzime firmy prezentowały 

nie tylko maszyny o nie-
wielkim skomplikowaniu, 
ale była kilka innowacyj-
nych „rodzynków” dostoso-
wanych do rodzimych wa-
runków. 

Nie zabrakło czołowych 
firm, tak polskich jak rów-
nież zagranicznych. Wiel-
kość niektórych stoisk wy-
magała długiego zwiedza-
nia.

Tegoroczne targi zbie-
gły się w czasie ze zdwo-
jonym dofinansowaniem 
sektora rolnego. Kończy 
się realizacja zeszłorocz-

nego PROW, i dobiega 
końca termin składania 
wniosków tegorocznych. 
Nic dziwnego, że widzów 
i potencjalnie zaintereso-
wanych było sporo. Reali-
zacja nowych planów bę-
dzie odbywała się jesie-
nią, więc swoista finan-
sowa kroplówka złagodzi 
skutki rozstroju ekono-
micznego.

Lista nagrodzonych firm 
na targarczh AGROTECH 
2009 znajduje się na www.
wrp.pl

Alan, MS/WRP

Na powierzchni 40 tys. metrów kwadratowych, blisko 500 wystawców za-
prezentowało przeszło 1 000 modeli maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Te-
goroczna edycja targów AROTECH w Kielcach była tyleż specyficzna co re-
kordowa. Organizatorzy szacują, że targi odwiedziło 50 tysięcy zwiedzają-
cych. 

Jubileusz za nami
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Od blisko 20 lat pro-
ducent wykonuje i 
dostarcza głównie 

na rynki Europy Zachodniej 
nowoczesne przyczepy rolni-
cze. Wieloletnie doświadcze-
nie zaowocowało skonstru-
owaniem najnowszego typo-
szeregu przyczep trzystron-
nego wywrotu PT, dedyko-
wanego polskiemu rolnikowi 
i dostosowanego do specyfiki 
naszego rolnictwa.

W skład typoszeregu wcho-
dzą przyczepy o ładowności 
9,2-10,8-12,2 i 14,0 t. 

Oprócz spełnienia wymo-
gów techniczno-eksploata-
cyjnych i formalnych, przy-
czepy odznaczają się dużą ła-
downością przy określonej 
dopuszczalnej masie całko-
witej (DMC). Uzyskano ta-
kie parametry poprzez za-
stosowanie stali konstrukcyj-
nych o wyższej wytrzymało-
ści, a przez to niższej masie 
własnej (odpowiednio 2,8-
3,2-3,8 i 4,0 t). Pozwala to 
na przewożenie większych 
ładunków niż przy zastoso-
waniu innych przyczep.

Burty i skrzynia ładun-
kowa

Ściany ładunkowe są 
uszczelniane, a wzór uszczel-
nień jest chroniony prawem 
patentowym jako wzór użyt-
kowy uszczelnienia burt. 
Szczelność skrzyń ładunko-
wych jest stuprocentowa, na-

wet przy transporcie nasion 
rzepaku i nawozów sztucz-
nych, a więc tym bardziej 
przy przewozie zbóż i in-
nych płodów rolnych.

Układ jezdny
Dla zapewnienia nieza-

wodności układu jezdnego, 
producent stosuje podze-
społy i części takich firm 
jak Haldex i Wabco (układ 
hamulcowy), ADR, Gigant, 
ROR (osie), Buer (obrotnice 
i zaczepy tylne) oraz Maritz 
(siłowniki wywrotu). 

Stalowe profile burt są 
lekkie, o dużej sztywności 
(marki BOWA), dzięki wy-
konaniu ich metodą ciągłą 
i zgrzewaniu punktowemu 
automatycznemu. Ele-
menty przyczep są lakiero-
wane dwuskładnikowymi la-
kierami poliuretanowymi o 
dużej trwałości, na przygoto-
wane uprzednio metodą ob-
róbki strumieniowo-ściernej 
(śrutowanie) podłoże.

Standardowo zastosowany 
układ ALB dostosowuje siłę 
hamowania przyczepy pro-
porcjonalnie do przewożo-
nego ładunku.

Przyczepy przystosowane 
są do współpracy ze zwykłym 
ciągnikiem zarówno w zakre-
sie jazdy, jak i realizacji czyn-
ności za- i wyładowczych (ru-
chy napędzane hydraulicznie). 
Wyposażone są w instalację 
oświetleniową i na podsta-

wie posiadanej homologacji 
są dopuszczane do ruchu na 
drogach publicznych. W wy-
padku potrzeby jazdy za sa-
mochodem ciężarowym, pro-
ducent wyposaża je w wyma-
ganą instalację ABS.   Stan-
dardowo przyczepy posiadają 
przyłącza do podłączenia dru-
giej przyczepy (instalacja ha-
mulcowa, hydraulika wywrotu 
i oświetlenie).

Możliwość aranżacji wy-
posażenia

Dostawca zapewnia roczną 
gwarancję, a także pogwa-
rancyjny serwis fabryczny 
realizowany przez własnych 
pracowników z wieloletnim 
doświadczeniem w produk-
cji tego rodzaju przyczep. 
Różnorodność wersji i liczne 
wyposażenia opcjonalne po-
zwalają na optymalną konfi-
gurację przyczepy dopaso-
waną do potrzeb użytkow-
ników (płaci się tylko za nie-
zbędny zakres dostawy). 

W jego skład wcho-
dzą:
- wersja z obrotnicą lub 

tandem,
- różne podziały ścian 

(burt) i nadstawek 
zwiększające kubaturę 
skrzyni ładunkowej,

- zwiększenie szybkości 
z 40 km/h do 60 lub 80 
km/h poprzez zastoso-
wanie specjalnych osi,

- wyposażenie opcjonalne, 
czyli:

1. plandeka zwijana ze ste-
lażem i pomostem

2. zaczep tylny automa-
tyczny

3. zsypy boczne i dodat-
kowe tylne (1 zsyp tylny z 
dźwignią w standardzie)

4. koło zapasowe z koszem
5. hydrauliczne lub pneu-

matyczne otwieranie 
ścian

6. inne na życzenie klienta.
Omawiany typoszereg 

przyczep PT, ze względu na 
różny tonaż poszczególnych 
wielkości jak i możliwe wy-
posażenia, może być opty-
malnie dopasowany do po-
trzeb wszelkich użytkowni-
ków w ciągu całego rocznego 
cyklu produkcji rolnej, po-
cząwszy od małych indywi-
dualnych gospodarstw rol-
nych a skończywszy na wiel-
koobszarowych towarowych 
zakładach rolniczych. Moż-
liwe są krótkie terminy do-
staw ze względu na posia-
dany duży i nowoczesny po-
tencjał produkcyjny. „POM-
EKO”i „Eko-Invest” Szcze-
cinek produkuje i dostar-
cza ponadto także inne po-
jazdy, takie jak przyczepy do 
przewozu balotów ze słomy 
i siana, przyczepy niskopo-
dwoziowe, muldy-wywrotki 
a także wszelkiego rodzaju 
kontenery stalowe, przeno-
śniki taśmowe oraz kon-
strukcje stalowe. n

ZS 200 M2

Streuprofi

PS 150 M1

Jakość dla
profesjonalistów
w w w . a p v . a t

Technika rozsiewu
Technika siewu

Technika uprawy

PS 250 M2

www.apv-polska.pl
kom. 0 668 224 676

biuro@apv-polska.pl
Tel./fax: (059) 841 41 93
APV Polska, ul. Akacjowa 3, 76-200 Słupsk

EKO-INVEST Sp. z o.o.
ul. Pilska 4-6, 78-400 Szczecinek

tel. 094 374 26 11, fax 094 374 31 65
kom. 0692 424 790, 0692 426 175, 0606 413 420
www.eko-invest.com.pl, eko_invest@interia.pl

PRZYCZEPY ROLNICZE NAJNOWSZEJ
GENERACJI PRODUKCJI POM EKO Szczecinek
od blisko 20 lat dostarczane
na rynki Europy Zachodniej i krajowy Poszukujemy dealerów!

- Ładowność: 9,2 - 10,8 - 12,2 -14,0T
- niska masa własna 2,8 - 3,2 - 3,8 - 4,0T
- trzystronny wywrót
- pełna hydraulika i pneumatyka
- system szczelnych ścian do przewozu płodów rolnych 

i materiałów sypkich - (szczelność na rzepak)
- różne wersje podziału i otwierania ścian
- wersja z obrotnicą i tandem

Możliwość różnych, opcjonalnych 
wyposażeń jak:
- rolowana plandeka wraz ze stelażem i 

pomostem do jej obsługi
- hydrauliczne lub pneumatyczne 

otwieranie ścian
- zsypy boczne i dodatkowe tylne
- zaczep tylny, oraz inne wyposażenia

Ponadto produkujemy:
- przyczepy do balotów ze 

słomy i siana
- przyczepy niskopodwoziowe
- kontenery stalowe
- przenośniki taśmowe
- konstrukcje stalowe

Przyczepy PT ze Szczecinka

Producentem przyczep rolniczych trzystronnego wywrotu jest „POM-EKO”Sp. z o.o., dystrybutorem 
„Eko-Invest” Sp. z o.o. Obie firmy tworzą wspólną grupę kapitałową i znajdują się w Szczecinku.

Daniel Alankiewicz
Wiadomości Rolnicze Polska

d.alankiewicz@wrp.pl

Szczelność skrzyń ładunkowych jest stuprocentowa, nawet przy transporcie na-
sion rzepaku i nawozów sztucznych, a więc tym bardziej przy przewozie zbóż 
i innych płodów rolnych.
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Ważny jest też kieru-
nek użytkowania 
ziemniaków, ter-

min i gęstość sadzenia, szero-
kość międzyrzędzi, możliwość 
nawadniania, sposoby pielęgna-
cji i ochrony oraz stopień wyko-
rzystania składników z nawo-
zów mineralnych przez rośliny. 
Stopień wykorzystania składni-
ków z nawozów mineralnych 
zależy od warunków termiczno 
wilgotnościowych i pH gleby i 
waha się przeciętnie od 40-65% 
przy nawożeniu tradycyjnym – 
rzutowym,o 85% przy nawoże-
niu rzędowym i 95% nawoże-
niu dolistnym.

Lepsze wykorzystanie skład-
ników mineralnych uzyska się 
poprzez zastosowanie precyzyj-
nego rzędowego wysiewu na-
wozu bezpośrednio do redlin 
podczas sadzenia ziemniaków. 
Można zastosować do tego celu 
nawozy granulowane jedno- i 
wieloskładnikowe lub nawozy 
w formie płynnej takie jak: RSM 
lub ADOB P. Ten sposób na-
wożenia powoduje zmniejsze-
nie zawartości azotanów w bul-
wach i ogranicza stopień zanie-
czyszczenia środowiska. 

Bezpośrednio w redliny
W wyniku rzędowego nawo-

żenia do redlin podczas sadze-
nia można zmniejszyć opty-
malną dawkę nawozu o 30-
40% i uzyskać taki sam poziom 
plonu dzięki efektywnemu wy-
korzystaniu składników mine-
ralnych przez rośliny. Większa 
ilość składników mineralnych 
w pobliżu systemu korzenio-
wego roślin wpływa na inten-
sywność asymilacji, wzrost 
plonu bulw dużych i zawartość 
skrobi oraz obniżenie kosz-
tów nawożenia. Doświadcze-
nia polowe potwierdziły ko-
rzystne działanie rzędowego 
nawożenia mocznikiem i na-
wozami wieloskładnikowymi 
u odmian ziemniaków o różnej 
wczesności i przy różnych po-
ziomach nawożenia. Zwyżka 
plonu bulw handlowych w sto-
sunku do nawożenia tradycyj-
nego wynosiła przeciętnie 4,9 
t/ha tj. 17,8%, a plonu bulw 
dużych o 22,2% (tab. 1), nato-
miast przy zastosowaniu nawo-
zów wieloskładnikowych 4,7 
t/ha tj. 11,9%. Znacznie wyż-
sze efekty produkcyjne uzyska 
się, jeśli do rzędowego wysiewu 

do redlin zastosuje się nawozy 
wieloskładnikowe nowej gene-
racji jak: Nitrophoska, Viking 
lub ENTEC Perfekt posiada-
jące reduktazę azotanową wy-
dłużającą przemiany azotu w 
glebie. Najbardziej efektywny 
okazał się sposób aplikowania 
nawozów z obu stron sadze-
niaka. Efekty produkcyjne lo-
kalizacji nawozu pod sadze-
niak były znacznie niższe, w 
szczególności, gdy w okresie 
przed zwarciem rzędów wystą-
pią okresy suszy. Umieszczone 
pod sadzeniakiem nawozy 
ujemnie wpływają na długość 
systemu korzeniowego i ro-
śliny w przypadku suszy bar-
dziej odczuwają braki wody, 
które ograniczają wzrost sto-
lonów i bulw. Doświadczenia 
wykazały wysokie efekty pro-
dukcyjne rzędowego nawoże-
nia podczas sadzenia nawo-
zów płynnych RSM i ADOB P. 
W porównaniu do tradycyjnej 
techniki nawożenia uzyskano 
wzrost plonu handlowego w 
przypadku zastosowania RSM 
32 o 17,6%, a płynnego nawozu 
wieloskładnikowego ADOB 
P o 5,2 t/ha tj. 14,4%. Stwier-

dzono wzrost zawartości skrobi 
i redukcje szkodliwych azota-
nów w bulwach. 
Dozowniki i siewniki na-
wozowe

Producenci sadzarek krajo-
wych i z importu mogą na za-
mówienie dostarczyć wersje tych 
maszyn wyposażonych w do-
zowniki lub siewniki do nawo-
żenia rzędowego. Dozowniki do 
nawożenia ziemniaków mogą 
być nabudowane z przodu lub 
z tyły na sadzarkach i umożli-
wiają wysiew określonych dawek 
nawozów granulowanych pod-
czas sadzenia. Zespół wysiewa-
jący typu kołeczkowego lub śli-
makowego napędzany jest z osi 
kół sadzarki poprzez przekład-
nie zębowo-łańcuchową. Re-
gulowanym otworem podają-
cym nawóz przechodzi przewo-
dami do redlic wygarniających 
sadzarki, wysypuje się tuż przed 
lemieszem redlicy, która żłobiąc 
rowek na określoną głębokość 
przykrywa ziemią wysiany na-
wóz, a po wysadzeniu ziemnia-
ków talerze lub obsypniki zagar-
niające tworzą określony kształt 
redliny. Takie rozwiązanie tech-
niczne jest najczęściej stosowane 

w krajowych 2-rzędowych sa-
dzarkach taśmowo-czerpako-
wych i łańcuchowo-czerpako-
wych. W niektórych sadzarkach 
zagranicznych (Grimme, Cra-
mer i Kverneland) siewniki na-

wozowe znajdują się z przodu 
sadzarki i są zagregatowane 
na stałe z 2- lub 4-rzędową sa-
dzarką.

Cały materiał 
na www.wrp.pl

Dobre narzędzie - dobra praca
Maszyna do ładowania beli i ładowania paszy

Nowoczesny ładowacz czołowy 
ze stali drobnoziarnistej

Richard W. Schulte • tel. kom. 0606 109 766 • e-mail: richard.schulte@stoll-jf.de
Sprzedaż i serwis: Zbigniew Guzik • tel. kom. 0603 289 989 • e-mail: zbigniew.guzik@stoll-jf.de

www.stoll-jf.de • www.jf-stoll.com

Sposoby nawożenia 
ziemniaka

Plon ziemniaków – t/ha
Zawartość
skrobi (%)ogólny handlowy 

ø > 40 mm 

bulw 
dużych 

ø > 50 mm
skrobi

Rzędowy podczas sadzenia 35,9 32,7 22,6 5,77 16,1

Rzutowy (tradycyjny) 31,3 27,8 18,5 4,91 15,7

Wzrost plonu
- t/ha 4,6 4,9 4,1 0,86 -

- % 14,7 17,8 22,2 17,5 0,4

Tabela 1. Wpływ rzędowego nawożenia mocznikiem 
na plony ziemniaków i zawartość skrobi.

Sposób nawożenia 
mineralnego

Dawka 
kg N/ha

Plon ziemniaków (t/ha)
% skrobi

ogólny handlowy

Mocznik (tradycyjnie 
doglebowo) - kontrola

40 34,9 20,8 15,5

80 41,3 37,3 15,6
120 44,3 40,7 15,2

Średnio x 40,2 36,3 15,4

Rzędowo płynny ADOB P 
podczas sadzenia

40 40,9 36,5 16,0
80 46,1 42,3 15,6

120 50,4 45,8 15,2

Średnio x 45,8 41,5 15,6

Wzrost plonu do kontroli
t./ha 5,6 5,2 0,2

% 13,9 14,4 1,2

Tabela 2. Efekty produkcyjne rzędowego nawożenia 
ziemniaków płynnym ADOB P.

Skład chemiczny ADOB P: N-15; P2O5-3; K2O-4; Cu-
0,15; MgO-2,5; S-1,5; B-0,05%

Na wielkość i stabilność plonów ziemniaków oraz jakość bulw z czynników agrotechnicznych naj-
ważniejszy wpływ odgrywa nawożenie plantacji. W miarę wzrostu dawek nawożenia mineralnego 
do optymalnej dawki, wzrasta plon oraz udział bulw dużych w plonie. Do ustalenia szczegółowych 
dawek nawożenia pod ziemniaki należy uwzględnić odczyn, gatunek i zasobność gleby, wartość 
przedplonu, dawkę obornika lub masę poplonów i termin ich przyorania.

Nawożenie podczas sadzenia

GX 3205 to kosiarka 
doczepiana, z prawym 

pokosem. Jej zaletą jest sys-
tem centralnego zawiesze-
nia listwy tnącej. Ramię ro-
bocze jest stabilizowane hy-
draulicznie i sprężynowo. 

Centralne zawieszenie 
sprzyja kopiowaniu terenu. 

Oś obrotu na zawiesiu znaj-
duje się w połowie szero-
kości belki roboczej, która 
jest utrzymywana w stałym 
położeniu przez łamane ra-
mię. To rozwiązanie zapo-
biega myszkowaniu maszyny 
w trakcie pracy

Belka tnąca ma niewielką 
wysokość, a dyski chronione 
są przez specjalne płaskie 

płozy. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu, w razie kontaktu 
z kamieniem lub inną prze-
szkodą na uszkodzenie nara-

żona jest tylko płoza dolna i 
nóż, który łatwo można wy-
mienić bez używania narzę-
dzi.

Przeniesienie napędu od-
bywa się z WOM ciągnika 
bezpośrednio na przekład-
nię kontową i dalej poprzez 
wałek transmisyjny na prze-
kładnię listwy tnącej. 

Maszyny tego typu wystę-
pują w zestawach ze zgnia-
taczami i kondycjonerami 
pokosu.

Daniel Alankiewicz

W minionym miesiącu opisywaliśmy kosiarki dla największych gospo-
darstw. Tym razem coś dla większości. Kosiarka dyskowa JF Stoll GX 3205 
to urządzenie przeznaczone dla mniejszych gospodarstw, choć dzięki 
udanej konstrukcji może z powodzeniem służyć do wielu zastosowań.

Kosiarki dyskowe serii GX

Typ  GX 3205 GX 2805

 Szerokość robocza 3,15 m  2,80 m

 NIezbędna moc ciągnika 50 kW/68 HP40 kW/54 HP

 Obroty WOM  1000 RPM 540 RPM

 Ilość dysków  87

 Ilość noży 16 14

 Masa własna 840 kg760 kg

Prof. dr hab. inż.  
Kazimierz Jabłoński

Politechnika Koszalińska
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Sieć autoryzowanych dealerów LEMKEN: 
AGRO-EKO Kietrz 077 4711765, AGROKOMPLEKS Szamotuły 061 2926123, AGROMA Białystok 085 6630191, AGROMARKET Wiewiecko 091 
3971846, AGROMIX Rojęczyn 065 5388276, MT AGRO Stara Dąbrowa 059 8113420, BARTNIK Staroźreby 024 2617022, B.D.H. JACEK KRÓL 
Bierutów 071 3146301, GRAVIT AGRO-POL Lublin 081 7445971, INVEST-ROL Czarnocin 044 6165330, KAGRO Krzysztof Pankowski Stara 
Łubianka 067 2160318, LEHMANN AGROTECHNIKA Wielkawieś 061 8949001, MirTrans Płoskinia 055 2431310, OSADKOWSKI-CEBULSKI Legnica 
076 8506149, OTTOMEYER Przelewice 091 5643378, ROL-MECH Radymno 016 6282266, ROLTECH Letnin 091 5636369, ROLMOT Zakrzewo 054 
2720088, TECHPOM Krzywonos 023 6543371, PPHU ZIP-AGRO 052 3305241, Agro Serwis Myszyniec  29 7721259, PIOMAR Agrotech Grójec 48 
6703027, PPHU Marian Kisiel Górno tel.  041 302 32 10, PUH Agrotechnika Biała Podlaska 083 342 23 71

Doradcy handlowi: 
Południe: Adam Kłoda 
Północ:  Mikołaj Szembek 
Wschód:  Marek Zieliński 
Części:  Krzysztof Mrula 
  Ryszard Kowalczyk 
Serwis:  Marcin Milczarek 
  Grzegorz Masłowski

www.lemken.com.pl
Lemken Polska Sp. z o.o.
Zalęcino 21, 73-115 Dolice
tel. +48 91 563 76 46
fax +48 91 563 76 04

tel. +48 601 802 511
tel. +48 601 626 215
tel. +48 722 097 877
tel. +48 601 984 918
tel. +48 722 097 878
tel. +48 605 268 999
tel. +48 603 895 494

MIĘDZY INNYMI:
● wymiana belek polowych w opryskiwaczach
● zakładanie komputerów TeeJet zapewniają-

cych stały wydatek cieczy roboczej na hektar 
mimo zmian prędkości jazdy opryskiwacza

● wymiana zużytych pomp
● przystosowywanie opryskiwaczy do rozle-

wania RSM-u
● zakładanie dolnych rozwadniaczy środków 

ochrony roślin
● wymiana zbiorników;

LICENCJONOWANY SPRZEDAWCA

BIURO DORADCZO-HANDLOWE JACEK KRÓL
56-420 Bierutów, ul. Wrocławska 69
tel. 071 315 62 13 fax 071 314 63 01
tel. kom. 0601 788 825, 0 609 822 762
e-mail: biuro@opryskiwacze.com

Sprzedajemy maszyny oraz 
osprzęt � rm:

Wykonujemy modernizacje i naprawy opryskiwaczy wszystkich typów:

Prowadzimy stację kontroli 
opryskiwaczy:

wykonujemy obowiązkowe badania 
opryskiwaczy (również na terenie całe-
go kraju w gospodarstwach posiadaczy 
sprzętu).

Zalecane do zabiegów 
doglebowych i w 
początkowych stadiach 
rozwojowych niektórych 
roślin.

Przydatny przy 
wykonywaniu 
oprysków i 
zabiegów 
uprawo-
wych

Rolniczy nawigator GPS CenterLine 230 BP

Przydatny przy 
wykonywaniu 
oprysków i 

Rozlewacze StremJet SJ7 � rmy TeeJet 
doskonałe do rozlewania RSM-u.

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową części TeeJet oraz Lemken

Dojazd do klienta oraz doradztwo gratis

Zamontowanie takie, 
jest niezbędne do pra-
widłowego zakładania 

strumienia rozpylania a nie zbi-
jania się kropli sąsiednich roz-
pylaczy. Przy wykorzystaniu 
standardowych korpusów (ele-
mentów mocujących rozpyla-
cze), rozmieszczonych na belce 
co 0,5 metra na całą szerokość 
– przykładowo 18 metrów – 
potrzeba 36 rozpylaczy. 

Poza oczywistymi czynni-
kami wpływającymi na wy-
bór pożądanych rozpylaczy, 
jak prędkość jazdy, ciśnienie 
robocze oraz dawka w l/ha, 
w doborze rozpylaczy należy 
uwzględnić:
- typ rozpylacza
- wydatek jednostkowy i 

ogólny z całej belki (roz-
miar) – trzeba dostosować 
do zamierzonego wydatku 
w l/ha 

- wielkość kropli (w tym sto-
pień pokrycia roślin i po-
datność na znoszenie) – za-
leży głównie od typu roz-
pylacza

- materiał z jakiego wyko-
nano elementy robocze 
(stal nierdzewna, polimer, 

ceramika) – ma największy 
wpływ na żywotność roz-
pylaczy.
Stosowane przy użyciu opry-

skiwacza środki można podzie-
lić na trzy zasadnicze grupy, 
względem których będziemy 
dobierać typ rozpylacza:

HERBICYDY – w przewa-
żającej części działające sys-
temicznie, a więc po zetknię-
ciu się z rośliną w dowolnym 
miejscu przemieszczają się po 
całej roślinie. Na takie zasto-
sowanie najlepiej jest wyko-
rzystywać rozpylacze zapew-
niające wystarczające pokry-
cie roślin (dobre pokrycie wy-
magane jedynie przy bardzo 
małych chwastach, np. w mło-
dych burakach), ale z uwagi na 
niebezpieczeństwo zniesienia 
preparatu na sąsiednie uprawy, 
na które dany herbicyd już nie 
jest selektywny (a więc znisz-
czyłby je, gdyby na nie się do-
stał), potrzebujemy rozpyla-
cza niskoznoszeniowego. Takie 
rozpylacze to głównie eżekto-
rowe, lub ze specjalną wkładką, 
bądź konstrukcji turbo (ude-
rzeniowe) zapewniające uzy-
skanie kropli grubej, mniej po-

datnej na znoszenie. Przykład: 
AIXR, AI

FUNGICYDY I INSEKTY-
CYDY – przeważnie środki 
kontaktowe bądź parasyste-
miczne, które nie przemiesz-
czają się wewnątrz rośliny lub 
tylko w bardzo ograniczo-
nym stopniu – miejscowo. 
Działają na patogen w miej-
scu kontaktu, stąd tak ważne 
jest, aby doskonale dotarły do 
wszystkich miejsc, gdzie wy-
stępuje choroba lub szkodnik. 
Do tego celu służą rozpylacze 
dające krople drobne i bardzo 
drobne. 

Końcówki pojedyncze a na-
wet dwustrumieniowe, nie 
tylko wydajnie pokrywające 
całą roślinę z wierzchu (roz-
pylacz standardowy XR), ale 
także pod spodem blaszek li-
ściowych (lepiej docierają 
drobne krople z rozpylacza 
dwustrumieniowego pod ką-
tem 30 stopni do przodu i do 
tyłu – DGTJ60). Przy takiej 
technologi musimy być świa-
domi większej podatności cie-
czy roboczej na znoszenie ale 
można temu częściowo zara-
dzić, zmniejszając ciśnienie ro-

bocze. Trzeba pamiętać, że im 
mniejsze ciśnienie, tym słab-
sze pokrycie roślin, gdyż kro-
ple stają się grubsze i jest ich 
po prostu mniej. 

NAWOZY PŁYNNE  
WYSOKOSKONCENTRO-
WANE – zawierające dużo 
płynnego azotu w formie sa-
letrzanej i mocznikowej, należy 
tu popularny nawóz RSM. Na-
wozy takie stosowane są przy 
użyciu opryskiwacza i specjal-
nych dysz rozlewających (roz-
lewaczy), np SJ-7, których za-
daniem jest wylewanie nawozu 
jak najgrubszymi kroplami, tak 
aby zminimalizować ich kon-
takt z rośliną. Skoncentrowany 
azot może uszkodzić roślinę 
w miejscu kontaktu, powinien 
więc być minimalny. Najlepiej 
jeżeli z rozlewaczy wydostają 
się ciągłe strumienie, wów-
czas przeważnie spadają od 
razu z liści na glebę gdzie jest 
ich miejsce działania.

Zużyty, bądź nieprawidłowo 
czyszczony rozpylacz może 
opryskiwać nierówną dawkę 
cieczy na swojej całej szero-
kości. Na jednym 5-cm pasku 
możemy uzyskać dawkę 200 

l/ha, a tuż 
obok 300 l/
ha. W ta-
kich przy-

padkach 
oczywi-

ście zmniej-
szamy (ręcz-
nie lub po-
przez kom-
puter po-
kładowy i zawór regulacyjny) 
dawkę całkowitą na hektar, do 
przykładowych 200 l/ha i w za-
sadzie wszystko się zgadza, ale 

nie do końca. Nasz przykła-
dowy rozpylacz wypryskuje na 
jednym pasie pola tylko 150 l/
ha a zaraz obok 250 l/ha. n

Jeżeli w opryskiwaczu posiadamy dobrze działającą pompę, cały układ cieczowy oraz belkę, możemy 
zająć się doborem rozpylaczy. Końcówki robocze mocowane są na specjalnych korpusach z zamkami, 
które są umieszczone na belce opryskiwacza standardowo co 50 cm, zapewniają one ustawienie roz-
pylaczy pod kątem 15 stopni do osi belki. 

Jak dobrać, kiedy wymieniać?

Dr Jan Śpitalniak

Rozpylacz AIXR 
Do zastosowania:

– Opryskiwanie powierzch-
niowe, w rejonach narażo-
nych na znoszenie

Parametry i korzyści: 
– Rozmiary:11001, 015, 02, 
025, 03, 04, 05, 06
– Specjalny trwały polimer 
„UHMWPE”
– Zwiększona żywotność
– Wielkość kropli od śred-
niej do ekstremalnie grubej
– Pasuje do kołpaków standar-
dowychamka z dyżurem me-
chanizatora

Mgr inż. Jacek Król zaj-
muje się naprawami opry-
skiwaczy i techniką oprysku 
od 1993 roku. 

Chcesz wiedzieć więcej – 
zadzwoń! Tel.: 0601 788 825 
lub napisz e-mail: biuro@
opryskiwacze.com

DYŻUR MECHANIZATORA
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W efekcie pocięcia 
materiału roślin-
nego bezpośred-

nio przed jego sprasowaniem 
osiąga się szereg korzyści. 
Oprócz tego, że ułatwia się 
sformowanie prawidłowego 
kształtu beli, istotną cechą 
towarzyszącą rozdrobnieniu 
masy jest możliwość zwięk-
szenia stopnia jej zagęszczenia 
w czasie prasowania. W przy-
padku cylindrycznych bel po-
cięcie podsuszonej zielonki 
sprzyja zwiększeniu stopnia 
zagęszczenia masy o 5-15%. 
Podobne efekty związane ze 
wzrostem zagęszczenia masy 
(rzędu 5-10%) osiąga się w 
wielkogabarytowych prasach 
do bel prostopadłościennych, 
wyposażonych w zespół roz-
drabniający. 

Z punktu widzenia zadań 
podejmowanych na użytkach 
zielonych większe zagęszcze-
nie paszy prowadzi do wzro-
stu masy poszczególnych bel, 
a tym samym zmniejszenia 
ich liczby na powierzchni 
jednego hektara, co prze-
kłada się na ograniczenie za-
kresu prac transportowych. 
Mniejsza liczba bel oznacza 
równocześnie mniejsze zu-
życie siatki, a także folii do 
owijania, a w związku z tym 
i niższe koszty, szczególnie 
istotne w przypadku wyso-
kich cen rynkowych folii. 

Z punktu widzenia cech 
funkcjonalnych istotne 
jest to, że pocięty na krót-
kie odcinki materiał ulega 
szybszemu zakiszaniu, zaś 
w trakcie przygotowywania 
do skarmiania przez zwie-
rzęta nie wymaga dodatko-
wego rozdrabniania. Ostat-
nia z wymienionych cech 
jest szczególnie istotna w 
przypadku, gdy gospodar-
stwo nie posiada wozu pa-
szowego lub innych specja-
listycznych urządzeń przy-
stosowanych do zadawania 
pasz objętościowych. Roz-
drobniona przed zakisza-
niem zielonka jest na ogół 
lepiej pobierana przez prze-
żuwacze. 

Wyposażenie prasy w ze-
spół rozdrabniający jest 
równoznaczne ze zwiększe-
niem jej masy, a tym samym 
wzrostem zapotrzebowania 
na moc do przemieszcza-
nia maszyny w czasie pracy 
i koniecznością doboru do 
współpracy ciągnika o więk-
szej mocy silnika. Zainsta-
lowanie w prasie specjali-
stycznego układu do cię-
cia masy może generować 
wyższy koszt zakupu ma-
szyny. W wyniku rozdrob-
nienia zielonka może łatwiej 
ulegać gubieniu, a tym sa-
mym stratom w prasie, a w 
niektórych przypadkach za-

kłócać pracę aparatów wią-
żących. 

Przegląd dostępnych na 
rynku modeli pras zwijają-
cych i do wielkogabaryto-
wych kostek podkreśla, jak 
trudny może okazać się do-
bór maszyny do gospodar-
stwa. Trudność wynika w 
tym przypadku z bogactwa 
modeli pras i produkujących 
je firm. W tymże bogac-
twie oferty poczesne miej-
sce zajmują prasy z zespo-
łami rozdrabniającymi. Po-
twierdzają to wybrane przy-
kłady zaczerpnięte z katalo-
gów firm. 

Bogaty wybór modeli pras 
zwijających, w tym także 
przystosowanych do cięcia 
zielonki znajduje się w ofer-
cie firmy Sipma. Prasy zwi-
jające z siekaczem Power Cut 
charakteryzują się wyposa-
żeniem każdego z noży tną-
cych w niezależny system za-
bezpieczenia przed uszko-
dzeniem, a także proste roz-
wiązania demontażu wybra-
nych noży, co pozwala w ła-
twy sposób regulować dłu-
gość cięcia. W przypadku 
zbioru materiału nie wyma-
gającego rozdrobnienia prze-
widziano możliwość wyłą-
czenia siekacza, dzięki umo-
cowaniu wszystkich noży na 
ramie sterowanej siłowni-
kami hydraulicznymi. Noże 

są dodatkowo zabezpieczane 
przed skutkami działania ka-
mieni. Do równie istotnych 
cech prasy Power Cut zali-
cza się także, dzięki zmia-
nie proporcji wymiarów 
wewnętrznej komory a tym 
samym zmianie wymiarów 
formowanego balotu, moż-
liwość zmniejszenia zuży-
cia folii do owijania w prze-
liczeniu na jednostkę obję-
tości masy. Tak jak w każdej 
nowoczesnej prasie, istnieje 
możliwość wyboru sposobu 
owijania balotów: maszyna 
jest standardowo wyposa-
żona w obwiązywacz z po-
jedynczym i podwójnym 
sznurkiem oraz siatką. 

Wśród przykładów nowo-
czesnych modeli pras zwija-
jących można również wy-
mienić rozwiązania SaMasz. 
W ofercie SaMasz, tak jak w 
przypadku większości pro-
ducentów znajdują się rów-
nież modele maszyn przysto-
sowanych do cięcia masy zie-
lonki przed jej prasowaniem 
połączonym ze zwijaniem 
(Tuareg Cut 125 i 155). 

Poza opcją cięcia, warto 
również podkreślić inne ce-
chy świadczące o nowocze-
sności prasy. Jest to przykła-
dowo wyposażenie w szero-
kie koła jezdne przystosowu-
jące maszynę do pracy na te-
renach o dużej wilgotności. 

Standardem wyposażenia w 
coraz większej liczbie mo-
deli pras zwijających staje się 
również cyfrowy panel stero-
wania z opcją regulacji siły 
prasowania, licznikiem bel 
i funkcjami serwisowymi, 
a także mechaniczne zamki 
tylnej klapy, dźwiękowe sy-
gnalizatory wypełnienia ko-
mory i inne. 

Obok wymienionych pro-
ducentów, prasy zwijające 
są również oferowane przez 
inne firmy, wśród których 
można wymienić: Claas, 
Feraboli, John Deere, Krone, 
McHalle, Metal-Fach, New 
Holland, Pol-Mot Warfama, 
Pronar, Unia-Famarol. n

Wśród bogatej gamy pras do zbioru pasz objętościowych, szczególne miejsce zajmują rozwiązania 
wyposażone w zespoły do cięcia zielonej masy. Prosty z pozoru zabieg, jakim jest rozdrobnienie zie-
lonki przed jej sprasowaniem, nie pozostaje bez wpływu na jakościowe cechy paszy, funkcjonalność 
jej wykorzystania i ocenę pracy maszyny. 

Marek Gaworski
SGGW Warszawa

Cięcie: to w prasach ważne zajęcie
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Na rynku oferowana 
jest bardzo bogata 
gama wozów pa-

szowych. Można wręcz za-
ryzykować stwierdzenie, że 
jest to najbogatsza oferta 
modeli w grupie maszyn 
przeznaczonych do pro-
dukcji zwierzęcej. Znaczne 
zróżnicowanie pod wzglę-
dem objętości skrzyń ła-
dunkowych, opcji rozwią-
zań zespołów do mieszania 
paszy i jej rozprowadzania 
wzdłuż korytarza paszo-
wego, układów jezdnych, 
wyposażenia w różne ze-
społy do załadunku kom-
ponentów pasz, sterowa-
nia funkcjami roboczymi i 
inne stanowią o bogactwie 
wyboru, nie pozostawiając 
nikogo bez odpowiedzi na 
pytanie: jaki wybrać wóz ? 

Najważniejszym kry-
terium uwzględnianym 

przy doborze wozu paszo-
wego do danego gospodar-
stwa jest pojemność skrzyni 
przeznaczonej do miesza-
nia komponentów, dostoso-
wanej do liczby zwierząt w 
stadzie i ich zapotrzebowa-
nia na paszę pełnoporcjową 
(TMR). Konstrukcyjne ce-
chy korytarza paszowego 
skłaniają do wyboru opcji 
rozładunku paszy na jedną 
lub dwie strony, zaś wyso-
kość wrót wjazdowych do 
obory nie pozostaje bez 
wpływu na wybór wozu o 
standardowym lub obni-
żonym położeniu skrzyni 
ładunkowej. Nie bez zna-
czenia pozostaje również 
zwrócenie uwagi na zakres 
funkcji roboczych maszyny. 
Jeśli maszyna nie jest wy-
posażona w urządzenia do 
samozaładunku pasz obję-
tościowych, to trzeba liczyć 

się z koniecznością posia-
dania w gospodarstwie do-
datkowego ładowacza cią-
gnikowego, potrzebnego do 
napełniania wozu. 

Cechą szeregu modeli wo-
zów paszowych jest przy-
stosowanie do precyzyjnego 
pomiaru ilości pobieranych 
komponentów, co znacznie 
ułatwia sformowanie od-
powiedniego składu paszy. 
Pomiar masy składników 
jest możliwy dzięki zasto-
sowaniu układu czujników 
pełniących funkcję wagi. W 
nowoczesnych wozach pa-
szowych funkcja ważenia 
stanowi element opcji pro-
gramowania nawet kilku-
dziesięciu receptur pasz, co 
ułatwia proces żywienia w 
przypadku grup zwierząt 
różniących się potrzebami 
pokarmowymi. 

Miarą oceny wozu paszo-
wego, poza jego wyposa-
żeniem w zestaw urządzeń 
wspomagających proces 
przygotowania dawek ży-
wieniowych, jest przede 
wszystkim dokładność wy-
mieszania poszczególnych 
komponentów TMR. Do-
kładność, stanowiąca o jed-
norodności paszy – decy-
duje bowiem o możliwo-
ści ograniczenia zjawiska 
selektywnego wybierania 
poszczególnych składników 
pasz przez zwierzęta. 

Jednorodność przygoto-
wywanej mieszaniny pasz 
pełnoporcjowych jest w 
pierwszym rzędzie uwa-
runkowana jakością pracy 
mieszadeł będących klu-
czowym elementem wy-
posażenia każdego wozu 
paszowego. Poszczególne 
typy mieszadeł (ślimako-

wych poziomych i piono-
wych, a także z łopatami 
przegarniającymi) różnią 
się zasadą działania, za-
potrzebowaniem na moc, 

czy też intensywnością od-
działywania na poddawane 
mieszaniu składniki paszy. 
Efektem działania miesza-
deł, niezależnie od ich kon-
strukcji powinna być za-
wsze doskonała jednorod-
ność paszy przy równocze-
śnie minimalnej degrada-
cji struktury składników. 
Cechy te osiąga się w wy-
niku zapewnienia wysokiej 
sprawności działania mie-
szadeł. O sprawności tej de-
cyduje w głównej mierze 
stan noży roboczych na śli-
makach i innego wyposaże-
nia, w tym przeciwostrzy 
znajdujących się w skrzyni 
paszowej. 

W najbardziej rozpo-
wszechnionych wozach 

paszowych z pionowymi 
ślimakami znajduje się na 
ogół od 4 do 10 noży robo-
czych na obwodzie poje-
dynczych ślimaków. Noże 

w trakcie pracy podlegają 
znacznym obciążeniom i 
ścieraniu, które wynikają z 
rozdrabniania masy. Ewen-
tualne zużycie noży, w tym 
ich stępienie może prowa-
dzić do pogorszenia jako-
ści mieszania paszy. Ponie-
waż noże są przykręcane 
do ślimaków śrubami, więc 
w razie potrzeby można je 
łatwo wymienić lub zmie-
nić ich położenie. Podobne 
zasady postępowania do-
tyczą noży z okrągłymi 
lub karbowymi ostrzami 
na ślimakach pracujących 
w układzie poziomym, a 
także noży stanowiących 
przeciwostrza (stalnice). 

Inną grupą noży, które 
wymagają szczególnej 

uwagi i kontroli stanu 
technicznego są zespoły 
nożowe znajdujące się 
na frezie lub ramieniu 
szczęki, przeznaczone do 

wycinania sianokiszonki. 
Systematyczne sprawdza-
nie stopnia zużycia noży 
niewątpliwie przekłada 
się na ocenę jakości ich 
pracy wyrażanej dokład-
nością odcięcia czołowej 
warstwy silosu lub pry-
zmy z paszą objętościową. 
Równe odcięcie sprzyja 
ograniczeniu strat paszy, 
stąd dbałość o stan tech-
niczny zębów w zespo-
łach frezujących lub na 
szczęce wycinającej, tak 
jak i sprawność działania 
innych zespołów robo-
czych wozów paszowych 
stanowią o skuteczności 
mechanizowania systemu 
zadawania pasz pełnopor-
cjowych. n

Wozy paszowe na trwałe wpisały się w historię rozwoju nowoczesnych gospodarstw wyspecjalizowa-
nych w produkcji bydła. Równie trwałe jak udział w historii, powinno być zadowolenie z użytkowania 
wozów w systemie żywienia zwierząt. Pełne zadowolenie jest możliwe pod warunkiem prawidłowego 
doboru maszyny do gospodarstwa i przestrzegania określonych zasad jej wykorzystania. 

Marek Gaworski 
SGGW Warszawa

Przyjeżdża wóz do obory…
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Spokojnych Świąt Wielkanocnych 
Życzy KSM TRADING

Ford 6410, 100 KM, 8640 motogodzin

Karmniki dla prosiąt, płaskie

KSM R1-5/8,
rozdrabniacz do gałęzi, 
Cena: 3.442,62 zł. netto

rata: 135,71 zł

KSM

KSM R1-3/12,
rozdrabniacz do gałęzi, 
Cena: 6.885,25 zł. netto
rata: 271,41 zł

72-200 Nowogard, ul. Nadtorowa 14c, tel. (091) 392 71 13; fax (091) 392 69 43;
tel. kom.0604 249 072, tel. (091) 392 71 14, e-mail: ksm_trading@op.pl; www.ksm-trading.pl
78-120 Gościno, Ząbrowo 29, tel (094) 351 21 70 fax (094) 352 05 77

Przyczepa do lasu PALMS z dźwigiem typu 
HDS i uchwytem do transportu bali

Kosiarka Pottinger NOVADISC 265, szero-
kość robocza 2,62 m

Agregat ścierniskowy, talerzowy, Brodnica 3 Przyczepa Montenegro,
ładowność 18/20 ton, 

Wóz paszowy, ciągany, ślimak pionowy typu 
Ponj, dostępny wersjach o pojemności 7,9,11 m3

nowe maszyny • nowe maszyny • nowe maszyny

Karmniki dla prosiąt, metalowe

Naprawiamy węże hydrauliczne wysokociśnieniowe

Nowy asortyment, części zamienne, środki smarne, 
konserwujące, filtry, oleje do każdego typu maszyn.

Brona talerzowa Dal-Bo AXC, hydraulicznie 
składana, zawieszana

Pług Kverneland, 4-skibowy, obracany, 
zabezpieczenia śrubowe

Wszystkie ceny do negocjacji!!!
Możliwość zakupu w bardzo 

korzystnych ratach

Siewnik Fiona Apollo DR, 4mPrzetrząsarko-zgrabiarka JF, RS 340X, 
1-karuzelowa

Case IH 5140, 140 KM, 6783 motogodzin Ford TW25, 200 KM, 6600 motogodzin, 4WD

Beczkowóz Samson do gnojowicy, poj. 6000 L

Kosiarka Spearhead rotacyjna, zaczepiana, 
szerokość robocza 4,5 m

Karmniki dla tuczników, plastikowe, okrągłe

Kosiarka Spearhead bijakowa, szrokość robocza 
1,8 m

Kosiarka Spearhead Twiga 700 z 70 konnym 
bliźniaczym systemem hydraulicznym

Kosiarka Spearhead Twiga 600, 5,6 m 
zasięg ramienia
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Fiat Laverda 3900, heder 5,3, 
rocznik 1985, 

cena: 50 000 zł

DB312, ładowarka, 4WD, 
rocznik 2008,

cena: 80 000 zł

Fortschritt E-512, heder 4,2, 
rocznik 1981,

cena: 21 000 zł

Dronningbord 7200, heder 4,8, 
rocznik 1986,

cena: 22 000 zł

Takeuchi TB 15A, mini koparka, 
cena: 36 000 zł

Zetor 5545, 60KM, rocznik 1977,
cena: 19 000 zł

Farma C3, 8D, rok 2008, przyczepa do transportu drewna,
cena 29 000 zł

Manitou 1530, ładowarka telesko-
powa, wysięg 15 m

cena: 120 000 zł

Hesston 4800, prasa kostująca

cena: 25 000,00 zł Turbiny

PrzekładnieSilniki

Pompy

NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI

Pluty 14, 64-930 Szydłowo
Tel.: +48 67 216 00 30, kom. 509 944 600
Fax: +48 672160053
E-mail: biuro@sjoruptraktor.pl; WWW: www.sjoruptraktor.pl

Sjorup Traktor A/S Dania

Firma w Polsce

wszystkie podane cany są cenami netto, bez VAT

Sjorup Traktor Polska Sp. z o.o.

Nasza � rma to trzy oddziały w Europie z ofertą ponad 700 
maszyn na placu z lat 1960-2008. W ofercie posiadamy
ciągniki, ładowarki, koparko-ładowarki zarówno gotowe
do pracy, jak i uszkodzone. W imponujących magazynach 
oferujemy tysiące nowych i używanych oryginalnych czę-
ści zamiennych.

kombajn Fahr M1300, sieczkarnia, kosa 
4,7 mm, wózek transportowy, cena 32.500

1. KOMBAJN CLAAS MERKATOR 50, SZEROKOŚĆ 3 M  
2. części do opryskiwaczy Hardi
3. pługi Kverneland 4-skibowe, zabezpieczenia non-stop
4. siewniki 3, 3,5, 4 i 5-metrowe Fiona-Nordsten-Stegsted
5. kultywatory od 2-4,4
6. pługi obracane Overum, zabezpieczenia na non-stopach
7. brony 7 i 10 polowe, składane, cena 4.400 PLN
8. lemiesze i inne części do pługów Kverneland i overum

pług Kongskilde Variant, zabezpieczenia 
non-stop, stan bd, cena 10.500 PLN.

agregat Doublet-Record, 4 metry 
cena 11.000 PLN

Agregat uprawowy Kuhn, 3 m, aktywny

kombajn Forschritt E514, sieczkarnia, 
kabina, wózek

kombajn Claas Dominator 105, 5,1 metra, 
wózek, sieczkarnia, klimatyzacja

kosiarka bijakowa Muthing MU Eco-
Top 180, 1,8 m, cena 12.500 PLN netto

talerzówka Dal-Bo, 4 metry, składana

FH „Rol-System” • Miastecka 32 • 77-220 Koczała • woj. pomorskie
• tel. 0608 321 641 • e-mail: biuro@rol-system.com.pl

Sprawdź aktualną listę oferowanych maszyn 

na www.rol-system.com.pl

pług Kverneland, hydraulicznie obracany, 4
korpusy, zab. kołkowe, cena 16.900 PLN

15.900 PLN

talerzówka 3,2m, Primoplex

agregat uprawowo-siewny 2,5 m, 
cena 9.500 PLN

talerzówka Fiskars, 4 m, składana

MASZYNA NOWA

agregat uprawowo-siewny 4 m,
Rabe-Werk

agregat uprawowy, 5,6 m., talerze, wał 
doprawiający, cena 41.000 PLN

Pług obracany Kuhn, 3 skibowy

gruber Double Record, 7 łap, talerze, 
wał, cena 10.700 PLN

agregat uprawowy Kverneland, 4,2 m, 
gęsia stopka, 19 łap, składany hydraulicznie

rozsiewacz nawozowy Bogebale

42.000 PLN

42.000 PLN

brony 7-polowe

agregat uprawowo-siewny, 3 m, belka, 
wał, ścieżki
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Agregat uprawowy Kongskilde,  3m
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Miesięcznik 
ogólnopolski
Druk: Seregni Printing Group Sp. z o.o. 

Drukarnia w Sosnowcu 
ul. Nowopogońska 1
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Lidia Janiak, marketing, tel. 091407 32 16, kom. 0515 293 631, lidia@wrp.pl
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Paweł Kochanek, grafika, dtp, webtv, tel. 091 885 44 92, p.kochanek@wrp.pl
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Współpracownicy
Jacek Białek, Anna Nieróbca, Krzysztof 
Mikulski, Joanna Kaźmierczak-Błocisz,
Adam Kupczyk

Korekta
Ewa Grabowska

Agregaty uprawowe:
od 2,5 m do 5,6 m

Agregaty uprawowo-siewne:
2,7 m, 3 m

tel. 0 660 961 655 
www.agro-lider.plAGRO-LIDER

Pługi 3-, 4-, 5-skibowe

Agregaty talerzowo-siewne: 2,7 m, 3 m

POLEPSZACZ GLEBY
(Mączka nawozowa)(Mączka nawozowa)

Skład:
N-7%
P2O5 - 14%
CaO - 20%
K2O - 0,5%     S - 0,27%
MgO - 0,5%-2,2%
mikroelementy: 
Zn, Fe, B, Mo.

Zmniejsz koszty nawożenia

tel. 061 828 07 35
662 217 732 

www.komeko.pl

bańkowych i przewodowych
wszystkie rozmiary

producent: „koral” p.p.H.u
ul. Magazynowa 8     78-200 białogard
tel. 094 312 30 96      kom. 507 178 840

zadzwoń - wysyłamy na nasz koszt

Filtry do dojarek

www.filtrydomleka.pl

Używane ciągniki, kombajny zbożowe, 
pługi obrotowe, agregaty uprawowe, 
prasy zwijające

Stary Olesiec 24a, 63-313 Chocz
tel. (062) 741 51 68, 0 608 386 577 
0 606 453 049
Trasa nr 442 Września-Kalisz

PPHUT  TAMA
EXPORT-IMPORT ANDRZEJ TAMA

• DANIELE sprzedam, ho-
dowla Noteckie Rancho. Tel.: 
0601-710-750 www.hodow-
ladanieli.com 

WR-204/08

• Sprzedam karpia – kroczek 
narybek, wiosną, informa-
cja: Jelenia Góra, tel. 075 767 
6977, 0603 121 547

WR-025/09

• Daniele, jelenie muflony 
z profesjonalnej hodowli, 
www.-dama-dama.pl, tel. 068 
360 9122, 0691 979 472 

WR-026/09

• Sprzedam kosiarkę dys-
kową KUHN GNB55 select, 
stan idealny, kwalifikuje się 
na SPO, woj. podlaskie, cena 
17.000 zł tel. 0-602-848-742 

WR-028/09

Używane wyposażenie 
chlewni: klatki, boksy, 
karmniki, paszociągi. 
Tel.: 0506-48-27-66; 

0501-17-17-49.
WR- 179/08

OKNA plastikowe do 
obór, chlewni, pomiesz-

czeń gospodarczych, 
różne rozmiary. Cena 

od 140,00 do 200,00 zł. 
065/540-18-07,  
0697-966-871.

WR-182/08

Agregaty prądotwórcze, 
spawalnicze i rolnicze 
napędzane WOM róż-
nej mocy; motopompy, 

wynajem agregatów.  
Tel.: 061/818-84-77, 
kom. 696-480-189 , 

www.navstar.pl, biuro@
navstar.pl

WR-147/08

Łubianki – producent, 
drewniane – 0,80 zł, 

plastikowe – 1,20 zł, tel. 
0604696094

WR-167/08

Sprzedam rozdrabniacze (sieczkarnie słomy) do Bi-
zona: Z-056/Z-050/Z-058/Z-040 oraz Fortschritta E-
512/E-514, kosiarki rotacyjne, kosiarki dyskowe, owi-
jarki do bel, rozsiewacze nawozów oraz stoły do rze-

paku, Nowe, na gwarancji, tel.: 0695-735-429
WR-202/08

Jałowice hodowlane 
cielne HF. Tel. 052/327-

00-61, 0608-686-667.
WR-034/09

Kurtyny PCV, prze-
grody halowe do 

chlewni, obór, magazy-
nów – na wymiar! Tel. 
032 203 97 76, www.ar-

metkatowice.pl
WR-035/09

Sprzedam rozdrabniacz słomy do BIZONA FORT-
SCHRITTA, kosiarkę rotacyjną, owijarkę do bel, kul-

tywator ścierniskowy, stoły do rzepaku, rozsiewacz na-
wozów i inne z Niemiec, tel. 0604-184-345

WR-009/09

Stoły do rzepaku, kosy 
boczne, mierniki strat 
ziarna, www.hago.pl,  

tel. 0501-496-288
WR-010/09

Skup rzepaku z całej Pol-
ski, kontraktacje. Kon-
takt: (032) 730-00-70; 

510-859-983
WR-033/09

PHU ARON poleca: Kombajny zbożowe: CLAAS LE-
XION 570, 550, 480, 460, 420, 415, 410, MEGA 202 

4X4, 203, 204, DOMINATOR 68s, 76SH, 85s, 86s, 88s, 
88SL Maxi, 96SL, 98SL, 98VX, 108SL, 108SL Maxi 4x4, 

116CS, NEW HOLLAND 1540s, 8060, 8080;
Sieczkarnie kukurydzy CLAAS JAGUAR 870 4x4, 860, 

820, 695, 690, 685, 680, JOHN DEERE 6810;
Prasy: CLAAS ROLAND 42, 44, 45, 62s, 66, 250, VA-

RIANT 180, KRONE KR 125, WELGER RP15, RP200, 
JOHN DEERE 950 rotocut, 336;

Ciągniki rolnicze: MASSEY FERGUSON 8120, 3680, 
3095, 3080, 3060, 3050, ZETOR 7045, 5711, 

oraz inny sprzęt rolniczy.
PHU ARON, Łasko-Orchów 172, tel. 0436758631, 

0604966560, www.aron.pl
WR-041/09

Sprzedam nowe rury 
do deszczowni lub na-
wodnień PE, tel. 601-

147-495
WR-047/09

InsVet – Profesjonalna 
obsługa stad pod wzglę-

dem rozrodu: analiza 
rozrodu, leczenie jało-

wości, doradztwo, szko-
lenia, dostępność róż-
norodnego nasienia, 

Kontakt:0606 682 550; 
608 022 964

dmrkynetec - międzynarodowa firma badawcza po-
szukuje: ANKIETERA do przeprowadzania ankiet 

wśród rolników i osób z branży rolniczej.
Mile widziane osoby łatwo nawiązujące kontakt oraz 
znające środowisko wiejskie i zagadnienia związane 

z rolnictwem. Życiorys oraz kilka słów o sobie proszę 
przesłać na adres: dmrkynetec (Poland) Sp. z o.o., 

ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań,
lub na adres mailowy: rekrutacja@dmrkynetec.com, 

www.dmrkynetec.pl
WR-042/09

Wybierasz się do 
Hanoveru na Agri-
technica 2009?

Chciałbyś kupić bi-
lety w niższej, spe-
cjalnej cenie?

Jeżeli jesteś zain-
teresowany, zobacz 
stronę 34.Ag

rit
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A Ty jak zaczynasz 

swój dzień?
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Dla wysokiego plonu, 
Dobrego smaku, 

zDrowego wygląDu

PRP Polska sp. z o. o.
ul. Koszykowa 54 - 00-675 Warszawa
tel. 22 865 79 00 - fax 22 835 75 27
polska@prp-infos.pl - www.prp-infos.pl

Chrońmy kapustne przed tipburnem
- czytaj stona 22


