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Kwalifikowany materiał siewny
Zakup kwalifikowanego materiału
siewnego jest inwestycją, która się
opłaca, gdyż zapewnia wyższe plony
i zmniejsza nakłady na produkcję.

M

Bogusława Jaśkiewicz, IUNG-PIB Puławy

ateriał siewny
może być repro dukow any w gospodarstwie od 3
do 5 lat, ale w warunkach
nieprzestrzegania zasad

agrotechniki, już po roku
jego wartość znacznie się
pogarsza. Najczęściej wymienia się go w gospodarstwach towarowych,
o wysokiej intensywności produkcji. Producenci

Q Dorodne nasiona pszenicy
rolni kupując większe partie ziarna czy nasion często

korzystają z systemów dopłat mających charakter

www.wrp.pl
pomocy de minimis w rolnictwie. Stawki dopłat do
1 ha powierzchni gruntów
ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kwalifikowanym za
rok 2020 wynosiły: 67,98 zł
w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub pastewnych; 108,77 zł w przypadku roślin strączkowych
i 339,90 zł w przypadku
ziemniaków. Mimo dopłat,
Czytaj str. 8
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Uprawa międzyplonów w pewnym stopniu rekompensuje
negatywne skutki wysokiego udziału zbóż w strukturze
zasiewów. Jest także odpowiedzią na unijny wymóg
wydłużenia płodozmianu.
roślinie wcześnie schodzącej z pola, np. rzepaku ozimym, mogą dać 15–30 t/ha
biomasy bogatej w cenne
składniki pokarmowe. Dzięki temu możliwe jest poczynienie pewnych oszczędności w nawożeniu pod rośliny
następcze. Międzyplony
oddziałują fitosanitarnie

i fitomelioracyjnie, tym
samym wpływają korzystnie na właściwości fizyczne gleby, poprawiają jej
produktywność. Roślinami fitosanitarnymi są np.
gorczyca biała czy rzodkiew oleista oraz gatunki
strączkowych, które głęboko penetrują glebę, przez
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77 40 48 555
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Siatka do pras
rolujących

Międzyplony – co zasiać?
ośliny uprawiane w międzyplonach wykorzystywane są nie tylko
jako element poprawiający bilans paszowy,
ale także jako zielony nawóz.
Wzbogacając glebę służą
odbudowie próchnicy i żyzności gleby. Wysiane po

FOLIA DO SIANOKISZONKI

www.tama-polska.pl

Q Mieszanka gryki zwyczajnej, gorczycy białej i facelii błękitnej
Czytaj str. 12

Wyległy łan: jak
Czym zaprawiać ziarno?
zminimalizować straty?

N

Wyległe zboże to spory kłopot dla
kombajnisty. Jednak im bardziej
wyległy jest łan, tym więcej można
zrobić, aby ograniczyć straty.

awet w przypadku, kiedy nawożenie azotowe jest
właściwe, odmiana zboża odpowiednio dobrana do siedliska, zastosowano zabiegi
chemiczne w celu skrócenia
łanu, ekstremalne zjawiska
pogodowe, takie jak silna

wrp@wrp.pl

ulewa, wichura czy gradobicie mogą zniszczyć efekt
całorocznej pracy. Wyległy łan oznacza szereg dodatkowych kosztów. Mniejsza wydajność koszenia to
dłuższy czas zbioru oraz
wyższe koszty paliwa i robocizny. Trudniejsze warunki pracy oznaczają większe

zużycie elementów kombajnu. Nieterminowy zbiór pociąga za sobą opóźnienia kolejnych prac, a niedokładnie
podebrana słoma utrudnia
wykonanie zabiegów uprawowych, zwłaszcza w przypadku uprawy uproszczonej.
Z kolei ziarno z wyległego
łanu ma zazwyczaj większą wilgotność, jest bardziej
podatne na występowanie
chorób grzybowych, a także
na przerastanie. Straty są
Czytaj str. 24
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Poważnym zagrożeniem dla ziarna zbóż są grzyby bytujące
w glebie jak i przenoszone z ziarnem siewnym. Stąd zaprawianie
ziarna jest pierwszym chemicznym zabiegiem, który chroni zboża
przed atakiem wielu grzybów chorobotwórczych. Na polskim rynku
są dostępne profesjonalne urządzenia przeznaczone dla mniejszych
i większych obszarowo gospodarstw, produkowane zarówno przez
firmy zagraniczne, jak i krajowe. Gama produktowa zaprawiarek nie jest tak bogata
jak innych maszyn rolniczych. Niemniej rolnicy poszukujący maszyn do zaprawiania
ziarna znajdą z pewnością zaprawiarkę na potrzeby swoich gospodarstw.

Q Zaprawiarki porcjowe
W zaprawiarkach porcjowych proces zaprawiania zachodzi w komorze mieszania, do której trafiają nasiona
odmierzane porcjami za pomocą wagi lub objętościowo.
Znajdujące się w komorze
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nasiona są wprowadzane
w bezwładnościowy ruch
wymuszony powodujący ich
mieszanie. Podczas tego procesu znajdujący się w komorze rozpylacz równomiernie
zrasza nasiona cieczą zaprawiającą. Powstający podczas

procesu kurz jest odsysany za pomocą urządzenia
odpylającego. Filtr ten również oczyszcza powietrze
z późniejszych oparów środka zaprawiającego. W dolnej części komory znajduje
Czytaj str. 28
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Znaleźli skuteczny sposób na rolnicze odpady
Rozmowa
z Pawłem Augustynem,
burmistrzem miasta
i gminy Ryglice
w Małopolsce
Czy śmieci powstałe w wyniku działalności rolniczej
to duży problem dla gminy
i jej mieszkańców?
– Bardzo duży problem, ponieważ gospodarstwa rolne
produkują o wiele więcej odpadów-śmieci niż gospodarstwa domowe. Duży problem
jest z folią wykorzystywaną
w gospodarstwie oraz starymi oponami, których nie
można oddać na PSZOK.
Jak gmina Ryglice radzi
sobie z zagospodarowaniem odpadów z tworzyw
sztucznych z rolnictwa?
– Stosowanie tworzyw
sztucznych w produkcji rolniczej ma wiele zalet, jednak
materiał ten nie jest wolny od
wad. Największym problemem jest krótki okres przydatności w procesie produkcji oraz brak możliwości ich
wtórnego wykorzystania –
ponieważ folie w praktyce
uznawane są za materiały jednorazowego użytku.
Dlatego próbowaliśmy, i to

z sukcesem, nawiązać kontakt z podmiotem, który wykorzystywałby w ramach
recyklingu odpady, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolnych.
Skąd zrodził się ten innowacyjny pomysł?
– Pomysł zrodził się na
jednym ze spotkań, gdzie
przedstawiciel podmiotu,
który zajmował się produkcją worków na śmieci zdeklarował, że przeprowadzi
analizę, czy zużyte folie rolnicze będzie można wykorzystać do produkcji worków na śmieci. Okazało się
to jak najbardziej możliwe.
W tej chwili zakład zabiera
folie i w ramach recyklingu
produkuje worki na śmieci.
Jak na terenie gminy Ryglice przebiega zbiórka

odpadów pochodzących
z działalności rolniczej?
– Mieszkańcy korzystają
z ogólnego systemu, natomiast gmina posiada
PSZOK, na którym odbiera
gabaryty porolnicze oprócz
folii i opon. Prowadzimy
również, w ramach edukacji dzieci, w znajdujących
się na terenie gminy placówkach oświatowych zbiórkę
plastików i zakrętek.
Gdzie trafiają wyprodukowane w Ryglicach w ramach recyklingu worki na
śmieci?
– Worki na śmieci wykorzystywane są do zbierania śmieci przez mieszkańców, a przede wszystkim
rolników.
Czy na zbiórkę i przerób śmieci dostaliście

dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych?
– Nie dostaliśmy żadnego
dofinansowania, podmiot
produkujący worki na śmieci zabiera odpady za darmo
bezpośrednio z gospodarstw
domowych. Obecnie odbiór odpadów nas nic nie
kosztuje.
Czy warto było zainwestować w odbiór odpadów pochodzących z działalności
rolniczej?
– Warto było zaangażować
się w odbiór odpadów rolniczych, ponieważ w ten sposób pomogliśmy rolnikom
zlikwidować gromadzone
przez lata w gospodarstwie
„góry” śmieci, które swoim
wyglądem odstraszały turystów do przyjazdu w nasze
strony.
Z jakich programów, jeśli
chodzi o działania proekologiczne, korzysta obecnie gmina?
– Wymieniliśmy w gminie
500 pieców, tzw. kopciuchów, w gospodarstwach
domowych z programu Unii
Europejskiej. Obecnie instalujemy ponad 300 instalacji fotowoltaicznych z dofinansowaniem 60-proc.,

również z programu Unii
Europejskiej. Realizujemy
duży projekt wodno-kanalizacyjny, w ramach którego wykonaliśmy ponad 24
km sieci wodno-kanalizacyjnej. W tym roku oddamy do użytku 10 km sieci
kanalizacyjnej. Ponadto zebraliśmy azbest z kilkudziesięciu budynków na terenie gminy.
Z jakimi problemami
oprócz śmieci borykają
się obecnie rolnicy na terenie gminy Ryglice?
– Największym problemem
rolników jest brak dostępu
do bieżącej wody pitnej i gospodarczej. Pomimo tego,
że wykonaliśmy wiele km
sieci wodno-kanalizacyjnej,
struktura i ukształtowanie
terenu oraz usytuowanie
gospodarstw rolnych, które
w części gminy są oddalone do kilku km, powoduje,
że nie jesteśmy w stanie do
każdego gospodarstwa doprowadzić wodę. Zawnioskowaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie
w 70% budowy studni głębinowych dla tych rolników,

gdzie nie doprowadzona
jest wodociągiem woda
pitna, jak również na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Czy rolnictwo i agroturystyka są motorem napędowym rozwoju gospodarczego gminy?
– Oczywiście, że stawiamy
na turystykę i agroturystykę połączoną z rolnictwem
ekologicznym, ponieważ dominują u nas małe gospodarstwa rolne o powierzchni
średnio ok. 3 ha. Dla turystów rolnicy produkują
ekologiczne produkty rolne,
które cieszą się dużym powodzeniem, a w starych zagrodach nasze gospodynie
wypiekają metodami tradycyjnymi chleb.
Jaka jest Pana recepta
na dobrego gospodarza
gminy?
– Dobry gospodarz powinien być blisko mieszkańców, zabiegać o środki
finansowe i robić wszystko, aby mieszkańcom
żyło się lepiej, przyjaźniej
i dostatniej.
Dziękujemy za rozmowę

Razem możemy więcej – III Forum
„Sieciowanie Partnerów SIR”

O

Pod patronatem WRP w dniach
15–16 czerwca br. we Wrocławiu
odbyła się w ramach Sieci
na rzecz innowacji w rolnictwie
i na obszarach wiejskich III Edycja
Forum ,,Sieciowanie Partnerów SIR”.

rganizatorem konferencji, która jest
unikalnym w skali
kraju wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu
przedstawicieli świata nauki,
praktyki, biznesu i doradztwa oraz dającym możliwość
wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi, było
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Ideą wydarzenia jest
przede wszystkim aktywne

łączenie Partnerów Sieci SIR
w celu realizacji wspólnych,
mniejszych bądź większych
projektów, które pozwalają osiągać zamierzone cele
oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze
rolno-spożywczym.
Jak podkreśla CDR Forum
zapewnia uczestnikom
niepowtarzalną okazję do
przedyskutowania tematu współpracy pomiędzy
różnymi podmiotami oraz

analizę potencjalnych problemów z tym związanych,
a także zapoznanie się z inspirującymi doświadczeniami i pomysłami prezentowanymi przez zaproszonych
na wydarzenie prelegentów.
I tak też było tym razem.
Kto przyjechał do Wrocławia na pewno tego nie żałował. Szkoda tylko, że wszystko trwało tylko dwa dni,
a ciekawych tematów do
przedyskutowania było co
najmniej na tydzień.
Dzięki temu wydarzeniu,
oprócz zdobycia nowych informacji miedzy innymi na
temat, jak wpływają innowacje na rolnictwo w Polsce czy finansowania Europejskiego Zielonego Ładu,
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można było nawiązać wiele
kontaktów, które niejednokrotnie stają się później fundamentem owocnej współpracy na rzecz wdrażania
innowacji w rolnictwie.
Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) powstała w 2015 roku, aby wspierać wzrost innowacyjności
w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
Struktura Sieci oparta jest na publicznym doradztwie rolniczym: Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie pełni rolę koordynatora Sieci, natomiast
16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

wykonuje zadania SIR w poszczególnych województwach. W działalność Sieci
zaangażowane są ponadto jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorcy
działający na rzecz obszarów wiejskich.
Celem SIR jest przede
wszystkim ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania
sieci kontaktów pomiędzy
rolnikami a innymi podmiotami działającymi na
rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk
w zakresie innowacji oraz
pomoc w tworzeniu Grup
Operacyjnych EPI i opracowywaniu projektów przez
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nie realizowanych, a także
promocja rezultatów działań tych Grup.
– Jednym z podstawowych
działań Sieci jest pozyskiwanie partnerów, bez których
nie byłoby mowy o wieloprzedmiotowej współpracy.
Sieć ma charakter otwarty,
wobec czego jej partnerem
może zostać zarówno osoba
fizyczna, jak i podmiot zainteresowany tematyką bądź
zaangażowany we wdrażanie innowacji w rolnictwie,
produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich – mówi Krzysztof Janiak, zastępca dyrektora
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
WP

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.
Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie
zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji.
Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy
przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam,
ogłoszeń i listów redakcja i wydawca
nie odpowiadają.
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SuperPower – mikrobiologiczna zaprawa

W

Zależy nam żeby roślina wystartowała niczym sprinter z bloków
jak najszybciej, by wschody były równe a wigor silny, dlatego do
pracy zaprzęgliśmy mikroorganizmy należące do grupy bakterii
regulujących wzrost roślin tzw. bakterie PGPB (Plant Growth
Promoting Bacteria).

e wczesnych fazach rozwoju
roślin (tj. podczas kiełkowania), produkują one szereg metabolitów,
wpływających na indukcję syntezy hormonów roślin np. auksyn, giberelin
itp. Bakterie stosowane
jako zaprawa do materiału siewnego, mają zdolność
do wytwarzania sideroforów – naturalnych związków chelatujących metale
np. miedź, żelazo, tworzące kompleksy, które następnie mogą być pobrane do
organizmu za pomocą mechanizmów transportu aktywnego. Bakterie zawarte
w preparacie przekształcają
substancje mineralne w proste substancje organiczne,
np. aminokwasy, które są
wchłaniane przez rośliny
stając się składnikiem budulcowym nowych tkanek.
Sezon wegetacyjny to nie
jest bieg na 100 m, to długi

maraton, podczas którego największą rolę odgrywa pogoda. Start jest niezwykle ważny! Tylko silne
i dobrze odżywione rośliny, o poprawnie rozwiniętym systemie korzeniowym
przetrwają coraz częściej
występujące susze, czy też
zimę, która w naszej szerokości geograficzne rzadko
bywa łagodna. Prace nad tą
technologią rozpoczęły się
wiele lat temu i były testowane głównie w zbożach.
W końcu wspólnie z BIOLIDER znaleźliśmy rozwiązanie, dzięki któremu wigor
młodych siewek jest zauważalnie lepszy. Takim sposobem narodziła się zaprawa SuperPower używana
w technologii PowerSeeds. Jej koszt jest niewielki, w zbożach to koszt około
20 zł/ha, a w rzepaku jest
praktycznie niezauważalny, ale co ważniejsze, zwrot
z tej inwestycji to nawet 10–
15% wyższy plon! Oprócz

naszych doświadczeń bacznie przyglądamy się uprawom roślin w technologii PowerSeeds na dużych
areałach posianych u naszych klientów i stwierdzamy z dużym przekonaniem,
że jest to najbardziej uzasadniona inwestycja jaką
możemy poczynić w celu
podniesienia, stabilizacji
i powtarzalności plonowania na różnych gruntach.
Najwyższe efekty przyniosły badania, przeprowadzone na glebach słabszych,
a także w przypadku braku
Q Pszenica ozima odmiany
Gustav – zbiór 06.08.2019
– wyniki plonowania
+17% w plonie
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MTZ 40g
+12%

Kontrola SuperPower

opadów po siewie, w warunkach niewystarczającego uwilgotnienia, w których
stwierdzono wyższą obsadę
w stosunku do kontroli. Sezony wegetacyjne w których
zdarza się wiele niekorzystnych czynników to idealny sprawdzian dla zaprawy
SuperPower. Chcielibyśmy
poinformować, że wszystkie jednostki siewne rzepaku ozimego HAMILTON
i BA TIS w sezonie jesień 2021 będą oferowane w technologii PowerSeeds. Czynimy starania, aby
i pozostałe odmiany z oferty
PROCAM też były dostępne
w tej technologii. W przypadku zbóż takie zaprawianie można wybrać opcjonalnie w bieżącym sezonem.
Wpływ zaprawy SuperPower na rozwój systemu
korzeniowego, jak również
w konsekwencji na plonowanie pszenicy ozimej odmiany Gustav w roku 2019,
widzimy na zdjęciach jak
również na wykresie. Jasno
z nich wynika, że system
korzeniowy na obiekcie,
gdzie stosowano SuperPower był pod koniec kwietnia większy od obiektu

kontrolnego o 45%. Podobnie się ma sprawa z plonowaniem, które było znacznie wyższe na obiekcie,
gdzie stosowano SuperPower. Finalnie wynosiło
8,2 t z ha co było wynikiem
wyższym o 1,2 t/ha, czyli

Dziś wiemy, że użycie do
siewu nasion w technologii PowerSeeds, w której zaprawa SuperPower to bardzo ważny element, jest
niczym jak dobre buty dla
maratończyka. Aby mógł
dobiec komfortowo do

Q Pszenica ozima odmiany Gustav w warunkach suszy.
Badania polowe PROCAM, Kwidzyń 24.04.2019

Kontrola (masa korzeni)
18 g

SuperPower (masa korzeni)
28 g = +45%

17%, w porównaniu z kontrolą. Z tego też powodu
uważamy, a wyniki uzyskane nie tylko w tym doświadczeniu, ale też w produkcji,
potwierdzają, że stosowanie
produktu SuperPower powinno stać się nieodzownym elementem technologii uprawy roślin rolniczych.

mety ze świetnym wynikiem, musi mieć najlepszy
sprzęt. PowerSeeds to technologia już sprawdzona na
tysiącach hektarów w całej
Polsce, to technologia XXI
wieku, pozwalająca w osiągnięciu wysokich plonów,
nawet w skrajnie trudnych
warunkach.
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Stanowisko pod oziminy
Wadliwe zmianowanie roślin, spowodowane najczęściej zbyt
dużym udziałem zbóż w strukturze zasiewów (w Polsce ponad
70%), niekiedy także rzepaku, prowadzi z biegiem lat do coraz
większego porażenia przez choroby, szkodniki i chwasty.
Konsekwencją tego jest spadek plonów i pogorszenie ich jakości.

N

prof. dr hab. Czesław Szewczuk , UP w Lublinie

ajsilniejszą reakcję
na złe stanowisko
wykazuje pszenica,
nieco niższą jęczmień i pszenżyto,
zaś najsłabszą żyto i owies.
Spadek plonu zbóż uprawianych w monokulturze
powodują głównie choroby podstawy źdźbła i korzeni, zwane podsuszkowymi,
do których należą: zgorzel
podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła oraz fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła
i korzeni.
Są one wywoływane przez
kilka gatunków grzybów,
namnażających się w glebie
na resztkach pożniwnych,
niedostatecznie przykrytych i rozłożonych. W doświadczeniach wykazano, iż
uprawa pszenicy po sobie
w 3-letniej monokulturze
skutkuje ponad 50-proc.,
a w sprzyjających sprawcom chorób latach 70-proc.
porażeniem przez choroby

podsuszkowe. Dla porównania, 2-letnia przerwa
ogranicza odsetek porażonych roślin do kilkunastu, natomiast 3-letnia do
kilku procent. Porażeniu
zbóż sprzyja także wysiew
odmian wrażliwych, zaniechanie lub późne niszczenie samosiewów, zbyt
gęsty i wczesny siew, wysokie dawki azotu oraz niesprzyjająca pogoda (wysoka wilgotność powietrza
i gleby).
Za najlepsze przedplony
dla zbóż ozimych, uważa
się: rzepak ozimy, mieszanki pastewne z udziałem roślin strączkowych,
wczesne ziemniaki, kukurydzę uprawianą na zielonkę, len, grykę, groch, także
inne strączkowe i okopowe, zebrane dostatecznie
wcześnie, umożliwiające doprawienie pola i terminowy
zasiew. Dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej

są też bobowate drobnonasienne, zebrane w miarę
wcześnie. Ich główną wadą
jest głębokie przesuszenie
gleby, co w okresie posusznym utrudnia doprawienie
gleby i terminowy zasiew
oraz wydłuża kiełkowanie
i wschody siewek.
Niemniej, biorąc pod
uwagę względy ekonomiczne, uprawę pszenicy i jęczmienia po sobie, a zwłaszcza
innych kłosowych, w kolejnych dwóch latach można
tolerować. Wyraźny spadek plonów następuje zwykle w trzecim roku. Żyto
i pszenżyto mają mniejsze
wymagania przedplonowe,
choć z uwagi na ich dużą
wrażliwość na opóźniony
siew, przedplon należy dostatecznie wcześnie zebrać
z pola, by był czas na doprawienie roli i terminowy
zasiew. By złagodzić niekorzystny wpływ monokultury zbożowej, zboża
ozime i jare należy wysiewać
przemiennie, przedzielać je

międzyplonami oraz zwiększyć asortyment uprawianych gatunków, np. wprowadzić owies, nieporażany
przez choroby podstawy
źdźbła.
Najlepszym przedplonem
dla rzepaku ozimego są rośliny wcześnie schodzące
z pola, zapewniające dobre
przygotowanie roli i terminowy siew. Można do nich
zaliczyć: wczesne odmiany
ziemniaków i groch oraz
uprawiane w czystym siewie lub mieszankach rośliny pastewne. Najczęściej
jednak rzepak uprawiany
jest po zbożach, z których
za najlepszy uważany jest
jęczmień ozimy, ewentualnie inne, w miarę wcześnie
zebrane. Tolerowana jest
także dwuletnia monokultura rzepaku, po której należy zachować 4–5-letnią
przerwę, nie uprawiając na
tym polu, także innych roślin z tej rodziny botanicznej oraz buraków.
Niekorzystny wpływ gorszych stanowisk (z reguły
zbożowych) łagodzi stosowany obornik, który korzystnie
oddziałuje także w kolejnych
dwóch latach uprawy roślin.
Obornik zaleca się z reguły

Q Jeśli gospodarstwo dysponuje większą ilością obornika,
można go też stosować w mniejszych dawkach (20–25 t/
ha) pod zboża, zwłaszcza pszenicę
pod rośliny o dłuższym okresie wegetacji oraz większych
wymaganiach pokarmowych
(okopowe, kukurydzę, rzepak ozimy). Jeśli gospodarstwo dysponuje większą ilością obornika, można go też
stosować w mniejszych dawkach (20–25 t/ha) pod zboża,
zwłaszcza pszenicę. Niezbędne są także nawozy mineralne, jesienią głównie fosfor i potas, wnoszone przed
wysiewem nasion, pod orkę
siewną lub agregat uprawowy, na głębokość 8–15 cm.
Ich dawki powinny być ustalane na podstawie zasobności gleby i prognozowanych
plonów, szacunkowo do 80
kg/ha P2O5 i 150 kg/ha K2O
pod zboża oraz o 15–20%
większe pod rzepak. Pozostałe makroelementy (azot,
magnez, siarkę) zaleca się

jesienią w mniejszych ilościach, pod zboża do 20%,
zaś pod rzepak do 30% ogólnej dawki.
Przed wysiewem ziarna
zbóż pozyskanego z własnego zbioru lub od sąsiada, ważny jest zdrowy materiał siewny, m.in. przez
jego prawidłowe zaprawienie. Chodzi tu zarówno
o wybór właściwej zaprawy (ograniczającej rozwój chorób, niekiedy także
szkodników, np. mszyc),
jak też technikę wykonania, z myślą o precyzyjnym pokryciu powierzchni
zaprawianego ziarna. Jest
to jeden z najtańszych zabiegów ochrony roślin, decydujący o zdrowotności
roślin, głownie w początkowym, ale też dalszych
okresach ich wegetacji.

Jęczmień ozimy wykazuje większe
możliwości plonowania
W Polsce dominuje uprawa jęczmienia jarego (ok. 700 tys. ha) w porównaniu z ozimym
(ok. 200 tys. ha). Wprawdzie forma ozima wykazuje znacznie większe możliwości plonowania,
ale w niektórych latach zawodzi (wymarza), co w wielu przypadkach jest główną przyczyną
zaniechania jej uprawy. Jest to obecnie mniej uzasadnione, bowiem w ostatnim 20-leciu
zmieniły się istotnie warunki klimatyczne, poza tym dokonał się znaczny postęp hodowlany.
Aktualnie oferowane odmiany wykazują zadowalającą zimotrwałość, wiele z nich na poziomie 5–6°, dzięki
czemu wytrzymują mrozy do –18° C bez okrywy śnieżnej, a więc na poziomie wielu odmian rzepaku
i pszenicy. Ważny jest zatem wybór odpowiedniej odmiany, wykazujący zimotrwałość,
co najmniej 5 stopni w 9-stopniowej skali.
prof. dr hab. Czesław Szewczuk, UP w Lublinie
Q Zalety jęczmienia ozimego
Zaletą ozimej formy
jęczmienia jest także fakt,
iż oprócz wysokich plonów (w stacjach COBORU
przekraczających niekiedy
10 t/ha), wykazuje najmniejsze wymagania wodne. Poza
tym najwcześniej spośród
zbóż schodzi z pola, dzięki
czemu pozostawia bardzo
dobre stanowisko dla rzepaku ozimego. Umożliwia
także wysiew szerokiej gamy
poplonów ścierniskowych,
w tym z udziałem roślin
strączkowych. Umożliwia
to istotną poprawę żyzności
gleb oraz stwarza doskonałe
stanowisko dla roślin jarych,

w tym kukurydzy, a także
okopowych i warzywnych.
Wśród ponad 30 oferowanych w Krajowym rejestrze
odmian jęczmienia ozimego, dominują wielorzędowe, znacznie lepiej plonujące niż dwurzędowe. Są to
w zdecydowanej większości
odmiany zagraniczne, głównie pastewne. Przy wyborze odmiany należy zwracać uwagę nie tylko na jej
potencjał plonowania i zimotrwałość, ale też odporność na choroby i wyleganie.
Poza tym warto uwzględnić rejon, w którym będzie
uprawiany, a wiec zapoznać
się z listą i charakterystyką

zalecanych odmian (LZO).
Tego typu listy są corocznie publikowane na podstawie badań prowadzonych
w ramach PDO przez stacje
COBORU na terenie każdego województwa.
Q Wybierz odpowiednie
gleby i stanowisko
Jęczmień ma nieco mniejsze wymagania glebowe od
pszenicy, zaś większe od żyta
i owsa, najbardziej zbliżone
lub tylko nieco większe od
wymagań glebowych pszenżyta. Można go polecać na
gleby kompleksu pszennego dobrego oraz żytniego
bardzo dobrego i dobrego,
klas bonitacyjnych III i IV
a i b. Jęczmień jest jednak

najbardziej wrażliwy spośród zbóż na kwaśny odczyn gleby (optymalne pH
w zakresie 5,6–7, w zależności od zwięzłości gleby).
Najlepszym stanowiskiem
dla jęczmienia ozimego jest
rzepak lub wczesne ziemniaki, zebrane nie później,
niż w pierwszej dekadzie
września, ewentualnie (na
słabszych glebach) niektóre
strączkowe, również zebrane
w tym okresie. Często jednak jęczmień uprawiany jest
po ozimych formach pszenicy lub pszenżyta, co wprawdzie nie jest najlepszym stanowiskiem, ale lepszym niż
jego uprawa po sobie, bądź
jęczmieniu jarym. W ostatnich dwóch przypadkach

Q Jęczmień ozimy wielorzędowy
może być porażany w znacznym stopniu przez choroby grzybowe, co skutkuje
15–20-procentową zniżką
plonu.
Przy późnym zbiorze
przedplonu uprawki pożniwne można ograniczyć
wyłącznie do jednorazowej
orki siewnej (na głębokość

20–25 cm), wykonanej tuż
przed wysiewem nasion
jęczmienia. W trakcie orki
lub po jej wykonaniu wskazane jest użycie wgłębnego wału Campbella, w celu
zagęszczenia rozluźnionej
warstwy gleby. Wcześniej
Dokończenie na str. 6
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można wysiać nawozy fosforowo-potasowe, ewentualnie z niewielkim dodatkiem azotu, magnezu
i siarki, zawartych w nawozach wieloskładnikowych.
Przy wcześniej zbieranych
przedplonach lepiej wykonać
pełny cykl uprawek, w tym
pożniwnych (podorywka lub
talerzowanie oraz bronowanie), wysiewając wcześniej,
jeśli zachodzi taka potrzeba,
nawozy wapniowe.
Q Nie przesadzaj jesienią z dawką azotu
Nawozy fosforowe i potasowe w dawce do 80 kg/ha
P2O5 i 150 kg/ha K2O (w zależności od zasobności gleby),

Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska
najlepiej wysiać na głębokość 8–15 cm, a więc pod
orkę siewną lub agregat
uprawowy. Zostaną wówczas lepiej wykorzystane,
a przy tym nastąpi lepszy
rozrost systemu korzeniowego. Na słabszych glebach
i stanowiskach można też
wysiać w wierzchnią warstwę gleby (przed wysiewem
nasion) do 30 kg/ha N oraz
magnez i siarkę w postaci 100 kg kizerytu lub siarczanu magnezu, bądź nawozu MagSul. Wysiew azotu
jesienią jest jednak problematyczny, na lepszych stanowiskach nie powinien być
stosowany, zaś na słabszych
(np. po roślinach zbożowych)
w niewielkich dawkach,
gdyż grozi to nadmiernym

rozkrzewieniem i wydelikaceniem roślin, bardziej
wrażliwych wówczas na
spadki temperatur w okresie zimowym i wczesnowiosennym. Z kolei w okresie
jesiennym tego typu przeazotowane zasiewy są podatne na porażenie przez patogeny chorób grzybowych.
Stąd lepszym rozwiązaniem
może być pogłówne jesienne
stosowanie azotu (przy widocznych objawach niedoboru), np. do 80 kg/ha saletry amonowej, ewentualnie
dolistnie w postaci 15-procentowego wodnego roztworu mocznika z dodatkiem
siarczanu magnezu i nawozu z podwyższoną zawartością fosforu oraz niektórych
mikroelementów (głównie

miedzi, manganu i cynku).
Główną dawkę azotu oraz
magnez i siarkę, należy
wysiać wczesną wiosną,
przy czym azot (łącznie do
150 kg/ha N) w dwóch dawkach, w odstępach 2–3-tygodniowych, mniej więcej
w proporcji 65 + 35%. Przy
bujnym, zbyt zagęszczonym
łanie jęczmienia wczesną
wiosną, dawkę azotu należy opóźnić i zmniejszyć,
by zlikwidować zbędne trzeciorzędne, mało produktywne pędy.
Q Nie wysiewaj jęczmienia
zbyt wcześnie i gęsto
Dawniej wysiew jęczmienia ozimego zalecany był na
przełomie sierpnia i września. Obecnie w wyniku
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uprawy nowych odmian
oraz zmian klimatycznych, termin wysiewu należy przesunąć na drugą,
bądź trzecią dekadę września (15–30 września), w zależności od rejonu kraju
i przebiegu pogody. Zbyt
wczesny wysiew, zwłaszcza na lepszych stanowiskach i przy korzystnym
przebiegu pogody, powoduje szybkie wschody, silne
krzewienie i wydelikacenie
roślin, czego następstwem
jest zwiększone porażenie
przez choroby wirusowe,
przenoszone przez mszyce i skoczki: żółta karłowatość jęczmienia i karłowatość pszenicy oraz choroby
grzybowe, głównie mączniak prawdziwy.

Odnośnie ilości wysiewu,
trzeba mieć na uwadze fakt,
iż jest to gatunek silnie krzewiący się, zwłaszcza przy
wczesnym i rzadkim wysiewie oraz na lepszych
stanowiskach – dobrze zaopatrzonych w azot i wodę.
Dlatego przy wcześniejszym
lub optymalnym terminie
siewu (15–25 września)
i dobrych warunkach glebowych, wystarczy wysiać
250–300 kiełkujących ziaren
na 1 m2, co odpowiada mniej
więcej 125–140 kg/ha materiału siewnego, w zależności
od masy 1000 ziaren. Przy
opóźnionym siewie (przełom września i października), normę wysiewu należy
zwiększyć o 10–15%, a więc
do 140–160 kg/ha.

Optymalne terminy siewu ozimin
Termin wysiewu zbóż ozimych jest jednym z ważniejszych czynników agrotechnicznych
przy produkcji ozimin. Właściwy termin siewu przyczynia się do tego, w jakich warunkach
świetlnych, termicznych i wilgotnościowych następują fazy wzrostu i rozwoju roślin w całym
okresie wegetacyjnym. Zboża ozime wysiane w odpowiednim terminie już na starcie mają
lepsze warunki do wzrostu i rozwoju roślin. Rośliny są bardziej rozkrzewione i ukorzenione,
lepiej wykorzystują nawożenie oraz w mniejszym stopniu są narażone na warunki stresowe.
Zdarza się, że rolnicy często opóźniają siew z różnych względów, między innymi z przyczyn organizacyjnych,
pogodowych albo zaniedbań.

w rejonach wschodnich,
12–18 w rejonie centralnym
i 16–20 września w rejonach zachodnich. Opóźnienie terminu siewu jęczmienia ozimego jest powodem
skrócenia fazy krzewienia się roślin i tym samym

ysiew podstawowych zbóż
ozimych poprzedza inna
ważna roślina, a mianowicie rzepak.
Przyjmuje się, że optymalny termin siewu rzepaku
w większości rejonów Polski występuje w okresie od
15 do 25 sierpnia. Jedynie na
północnym wschodzie zaleca się wysiew rzepaku do
10 sierpnia. Dopuszczalne
opóźnienie siewu może wynosić w granicach do 7 dni
(dłuższe opóźnienia skutkują dużą obniżką plonu).
Jest to jednak uwarunkowane przebiegiem pogody
jesienią.
Spośród zbóż ozimych
– wcześniejszego siewu
wymaga jęczmień. Wyniki
badań nad terminem wysiewu jęczmienia ozimego wskazują na zależność
tego czynnika głównie od
warunków klimatyczno-glebowych, a ponadto od
doboru odmiany. W doświadczeniach IUNG-PIB
przeprowadzonych niedawno, stwierdzono zależność
reakcji jęczmienia ozimego
na termin siewu od jakości
gleby. Na glebach zwięźlejszych należących do kompleksu pszennego dobrego
i żytniego bardzo dobrego,
plony ziarna przy terminie
siewu w I dekadzie września,
były podobne jak przy terminie w II dekadzie września. Na glebach kompleksu

zmniejszenia liczby kłosów
na jednostce powierzchni,
szczególnie w przypadku
wczesnego nadejścia zimy.
Wówczas racjonalne jest
stosowanie większej ilości
wysiewu. W latach o długim trwaniu jesieni można
uzyskać odpowiednią liczbę
kłosów także przy opóźnionym terminie siewu. W rejonach o większym nasileniu chorób i częstszym
zjawisku wylegania roślin
(przy obfitych opadach
deszczu o charakterze burzowym) zaleca się stosowanie rzadszego siewu jęczmienia ozimego.
Największe znaczenie gospodarcze w naszym kraju
ma pszenica ozima.
Optymalny termin siewu
pszenicy ozimej powinien
być następujący:

W

żytniego dobrego wystąpiła nieduża zniżka plonu,
a w przypadku kompleksu żytniego słabego znaczna zniżka plonu przy terminie w II dekadzie września.
Przy terminie w III dekadzie
września plony ziarna były
istotnie niższe, niezależnie
od gleby. Dodatni wpływ
odleżenia się gleby silniej
zaznaczył się przy późnym
terminie siewu.
Reakcja jęczmienia ozimego na termin siewu zależała
w dużym stopniu od warunków pogodowych. Wyższe
plony ziarna przy wczesnym
terminie siewu (I dekada
września) występowały w sezonach o krótkiej jesieni, natomiast w przypadku długiej
jesieni oraz długo zalegającej pokrywy śnieżnej w czasie zimy, jęczmień wysiany
wcześnie plonował niżej niż
wysiany później.
Przyczyną słabszego plonowania wczesnych zasiewów jęczmienia ozimego
w przypadku długiej i ciepłej
jesieni jest nadmierne rozrastanie się roślin i tworzenie dużej masy liści, przez
co jęczmień staje się bardziej podatny na wymarzanie w przypadku braku
pokrywy śnieżnej w zimie,
a w warunkach długiego zalegania śniegu często ulega
wyprzeniu i porażeniu przez
pleśń śniegową. Ponadto
jęczmień wysiany wcześnie
bywa przy ciepłej jesieni atakowany przez szkodniki

Q Jęczmień siany późno w warunkach krótkiej jesieni rośnie wolno, słabo się krzewi i niedostatecznie hartuje przed zimą
(ploniarka zbożówka, skoczek sześciorek i inne) lub
przez mączniaka.
Jęczmień siany późno
w warunkach krótkiej jesieni
rośnie wolno, słabo się krzewi i niedostatecznie hartuje
przed zimą. Gorsze w takim
przypadku jego przezimowanie, wykształcenie mniejszej liczby kłosów wskutek
krótszego okresu wegetacji,
jest powodem słabszego plonowania. Im dłuższa i cieplejsza jest jesień w danym
rejonie, przy korzystnym
rozkładzie opadów, tym
później przypada optymalny termin siewu jęczmienia ozimego. Również na
lepszych glebach jego siew
może być wykonany później
niż na słabszych, ponieważ
gleba lekka jest bardziej podatna na przemarzanie i na

takiej glebie rośliny słabiej
się krzewią. Większej tolerancyjności na opóźnienie siewu sprzyja lepsza
zimotrwałość niektórych
odmian oraz ich zdolność do
silniejszego krzewienia się.
Optymalny termin siewu
jęczmienia ozimego jest
trudny do ustalenia, ze
względu na jego ścisły
związek z długością trwania jesieni. W przypadku
wczesnego nadejścia zimy,
wyższe plony jęczmienia
otrzymuje się z wczesnych
jego zasiewów (5–10 września). W warunkach długiej
i ciepłej jesieni wysoki plon
jęczmienia można uzyskać
z późnych jego zasiewów
(20–25 września). Najlepiej
więc wysiewać jęczmień
w terminie średnio wczesnym tj. 10–15 września

– rejon północno-wschodni i wschodni – od 15 do
25 września,
– rejon centralny i południowo-wschodni – od 20 do
30 września,
– rejon północno-zachodni
i zachodni – od 20 września do 5 października,
– Dolny Śląsk – od 25 września do 10 października.
Optymalny termin siewu
pszenżyta i żyta jest podobny jak pszenicy. Na glebach
lekkich optymalny terminu siewu jest nieco wcześniejszy, ponieważ w takich
warunkach tempo wzrostu
i rozwoju jest słabsze niż na
glebach żyznych i dla dobrego rozwoju przed zimą rośliny potrzebują więcej czasu.
Optymalny termin siewu
ozimin nie tylko stwarza lepsze warunki do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin,
ale decyduje o możliwości
wykonania innych zabiegów
agrotechnicznych, np. zabiegów herbicydowych wykonywanych w fazie 3–4 liści.
Należy podkreślić, że ważnym elementem agrotechniki, który może przyczynić
się do ograniczenia skutków
negatywnego wpływu opóźnienia siewu zbóż ozimych
jest dobór właściwej odmiany. Warto zapoznać się z Listami odmian zalecanych,
rekomendowanych przez
COBORU w 2021 roku dla
poszczególnych gatunków
w województwach. Zastosowanie optymalnego terminu siewu dla poszczególnych gatunków i odmian
ozimin ma odzwierciedlenie
w efekcie produkcyjnym naszych upraw.
dr hab. Danuta
Leszczyńska,
prof. IUNG-PIB Puławy
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Kwalifikowany materiał siewny
Dokończenie ze str.1
udział kwalifikowanego
materiału siewnego jest
w naszym kraju wciąż niski.
Proponowane przez hodowców najnowsze odmiany różnych gatunków roślin
uprawnych pozwalają, przy
zachowaniu odpowiednich
warunków uprawy, uzyskać
wysoki plon z ha, a oprócz
tego są gwarancją dobrej
zimotrwałości, odporności na wyleganie, zdrowotności, jakości ziarna czy
nasion i wielu innych cech
decydujących o ich wartości gospodarczej.
Spośród zbóż, najwyższy
wskaźnik przyrostów plonów w porównaniu z użytym materiałem własnym
ma żyto (22,6%) (rzadka wymiana nasion), dla pszenicy
i pszenżyta wskaźnik ten wynosi 16%, a jęczmienia 6,5%.
W czasie reprodukcji materiału siewnego w gospodarstwie odmiany stopniowo degenerują się i ich
wartość genetyczna wyraźnie spada. Wysiew własnego
materiału siewnego pochodzącego z kolejnych rozmnożeń prowadzi przede
wszystkim do spadku plonu,
który w przypadku zbóż
może wynosić od 5 do 20%
na skutek tzw. wyradzania
się ziarna. Przy plonach sięgających 5–6 t/ha spadki
mogą sięgać aż 1 tony. Producenci świadomi tego, że

własny materiał siewny nie
jest najlepszej jakości, często zwiększają normy wysiewu. Ale to nie załatwia
problemu. Niestety wyprodukowane w gospodarstwie
ziarno czy nasiona są bardzo często nie najlepszej
jakości, zwłaszcza gdy stosuje się uproszczone technologie uprawy i oszczędza
na ochronie czy nawożeniu. Mają słabszą zdolność
kiełkowania, gorszą czystość i dużą zawartość nasion obcych, często są też
uszkodzone mechanicznie.
Wysiew nasion o słabszej
zdolności kiełkowania prowadzi do nierównomiernych wschodów i powstawania na polu wielu pustych
miejsc. Rośliny już w początkowym okresie rozwijają się wolniej i słabiej,
a później gorzej konkurują z tymi zaawansowanymi
we wzroście i rozwoju, co
jest jedną z przyczyn pogarszania się cech struktury plonu i architektury łanu.
Obecność w partii materiału
siewnego innych gatunków
roślin uprawnych i chwastów, w przypadku produkcji ziarna na sprzedaż, może
być czynnikiem dyskwalifikującym je ze skupu. Z kolei
wzrost udziału małych, często uszkodzonych mechanicznie ziarniaków czy
nasion, powoduje, że wyrastające rośliny są słabsze
i gorzej plonujące. Ziarno

Porównanie kosztów wynikających z wysiewu materiału siewnego własnego i kwalifikowanego
Parametry

Nasiona własne

Kwalifikowany materiał*

Ilość siewu

150 kg/ha

150 kg/ha

Cena
Wartość siewu

900 zł/t

2000 zł/t

135 zł/ha

285 zł/ha

Czyszczenie

15 zł

nie dotyczy

Inne

35 zł

225 zł/ha (5-proc. wzrost plonu)

15 zł

70 zł/ha

200 zł/ha

5 zł/ha

Opłaty/dopłaty
Koszt finalny

* kwalifikat jest oczyszczony, zaprawiony i opłacony; zwyżka plonu: +5% (plon 50 dt/ha) =
2,5 dt/ha, 2,5 dt × 90 zł/dt = +225 zł/ha

Plon pszenżyta ozimego w zależności od wielkości wysiewanego ziarna (wg IUNG-PIB, badania
mikropoletkowe)

(kg/m2)
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Q Łan pszenicy o prawidłowej obsadzie roślin

Q Nasiona jęczmienia
dorodne bowiem ma zwykle
większą zdolność kiełkowania, jego wschody są wczesne i równomierne, a siewki rosną szybciej, zwłaszcza
w początkowych fazach,
efektywniej reagują na nawożenie azotem i są bardziej
tolerancyjne na jego niedobór. Materiał siewny z ubytkami okrywy, pęknięciami
podłużnymi lub uszkodzonymi zarodkami ma zdecydowanie mniejszą wartość

siewną. Powstające uszkodzenia nasion stanowią
siedlisko rozwijających się
chorób grzybowych i bakteryjnych w trakcie przechowywania i po wysiewie do
gleby. W tych warunkach
trudno jest uzyskać optymalną obsadę roślin. Przy
siewie własnego materiału,
w świetle prawa, rolnik musi
zapłacić tzw. odstępstwo
rolne, czyli opłatę licencyjną za używanie własności

kwalifikowane

grube
średnie
Wielkość nasion

drobne

hodowcy. Pamiętajmy, że
uiszczanie opłaty licencyjnej
wspiera polskie hodowle roślin, które wspierają rozwój
rolnika poprzez dostęp do
najnowszych odmian. Brak
opłat pozbawia hodowcę
dalszego rozwoju oraz inwestowania w najnowszą genetykę. Korzystając z postępu
biologicznego przy zachowaniu optymalnego terminu siewu, można zużywać
do siewu nawet mniej niż
100 kg ziarna.
Naukowcy często podejmują badania, w których szukają rzetelnych dowodów na
poparcie tezy o ogromnych
korzyściach wynikających
z obsiewania czy obsadzania
plantacji materiałem kwalifikowanym. Stwierdzono, że
stosując kwalifikaty i przestrzegając właściwej agrotechniki, możliwy jest wzrost
plonów nawet o 50%. Aktualnie wzrost ten jest kilkakrotnie niższy.
Przeprowadzono analizę
jakości materiału siewnego
pszenicy ozimej stosowanego przez rolników w gospodarstwach w środkowej części Polski. Tylko 24% prób
nasion materiału siewnego
pszenicy odpowiadało normie dla materiału kwalifikowanego pod względem
czystości, chociaż 90% badanych prób charakteryzowało

się zdolnością kiełkowania
w granicach normy. Wysoka
zdolność kiełkowania oznaczana w warunkach kontrolowanych nie jest jednoznaczna z wysokimi wschodami
polowymi. Decyduje o tym
wigor nasion. Badane próby
ziaren charakteryzowały się
zróżnicowanym wigorem
– od 41 do 94%.
Badania mikropoletkowe
prowadzone w Zakładzie
Uprawy Roślin Zbożowych
IUNG-PIB w Puławach
wskazały, że jedynie dorodne ziarno gwarantuje
wyrównane, równomierne,
pełne wschody, a przez to
wpływa na wysokość plonu
(rysunek).
Aby dobrze wykorzystać
potencjał biologiczny odmian, należy skorzystać
z wyników PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego) i opracowanych List zalecanych
odmian (LZO), które wskazują odmiany wyróżniające się plonem i jakością
ziarna.
Stosowanie najlepszych
technologii uprawy, nowoczesnego sprzętu, nawozów
i środków ochrony roślin, nie
zagwarantuje pożądanych
efektów ekonomicznych,
jeżeli do siewu nie użyto
kwalifikowanego materiału
siewnego.

charakteryzującymi się podwyższoną odpornością na
określone patogeny. Należy zaznaczyć, że nie jest to
cecha trwała. Bardzo często dochodzi do tzw. przełamania odporności odmian.
Najczęściej ma to miejsce
w warunkach silnej presji
patogenów.
Do praktyki wchodzą nowe
odmiany o poszerzonej odporności. Postęp hodowlany
dotyczy zwłaszcza odmian
mieszańcowych. Koncentruje się głównie na takich
chorobach, jak: sucha zgnilizna kapustnych, wirus

żółtaczki rzepy oraz kiła kapusty. Znaczna część odmian
(ponad 60%) posiada odporność na co najmniej jednego
sprawcę chorób grzybowych.
Aktualnie posiadamy najwięcej odmian o zwiększonej odporności na patotypy
sprawcy suchej zgnilizny
kapustnych (Leptosphaeria maculans). Można powiedzieć, że 25% zarejestrowanych w Polsce odmian ma
gen odporności na porażenie L. maculans (zwłaszcza
gen Rlm7).
Dużym zagrożeniem
w uprawie rzepaku jest kiła

Odmiany odporne rzepaku
Ze względu na duże znaczenie gospodarcze rzepaku, producenci nie mogą pozwolić sobie
na duże spadki plonu, spowodowane porażeniem roślin przez sprawców chorób. Nasilenie
porażenia jest zależne od warunków panujących w czasie wegetacji rzepaku, ponadto
ocieplenie klimatu stawia nowe wyzwania. Kilkukrotne stosowanie fungicydów to duże
koszty, a perspektywa ograniczania substancji czynnych może powodować trudności
z zabezpieczeniem łanu rzepaku przed porażeniem. W praktyce często spotykamy się
z uodparnianiem roślin, wobec tego skuteczność chemicznej ochrony bywa niewystarczająca.

W

szeroko rozumianej ochronie rzepaku
warto przypomnieć o właściwej agrotechnice, odpowiednim płodozmianie,
zbilansowanym nawożeniu, racjonalnym stosowaniu środków ochrony roślin,

a także wprowadzaniu kwalifikowanych odmian odpornych i tolerancyjnych
na agrofagi.
Nowe technologie uprawy rzepaku podkreślają ważność doboru odpowiednich odmian do
uprawy dla danego regionu
kraju. Właściwie dobrana

odmiana powinna posiadać
wysoki potencjał plonowania, dobrą mrozoodporność, wysoką odporność
na agrofagi (występujące
w rejonie uprawy). Odmiany odporne na określone agrofagi, zwłaszcza
w regionach nasilonego ich
występowania, powinny

być uprawiane w pierwszej kolejności.
Z pomocą przychodzi hodowla odpornościowa, która
wprowadza odmiany odporne na porażenie przez
sprawców chorób. Odmiana odporna wyróżnia się
w porównaniu z odmianami przeciętnymi cechami
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Q 25% zarejestrowanych w Polsce odmian ma gen odporności na porażenie L. maculans
(zwłaszcza gen Rlm7)
kapusty, która jest wywoływana przez Plasmodiophora brassicae. Stwierdza się
poszerzanie zasięgu tej choroby w Polsce. Skutki niekontrolowanego rozprzestrzeniania się tej choroby
są bardzo groźne i mogą doprowadzić do całkowitego
zniszczenia plantacji, a także
do wykluczenia uprawy rzepaku w kolejnych latach na
zainfekowanych polach. Zauważalnymi objawami tej
choroby są charakterystyczne narośla na korzeniach.
W zapobieganiu rozszerzania się tej groźnej choroby
warto zwrócić uwagę na prawidłowy płodozmian, właściwie wykonane zabiegi
Reklama

agrotechniczne oraz należy
wprowadzać odmiany odporne na porażenie. Aktualnie
w Krajowym rejestrze odmian znajduje się 9 odmian
rzepaku tzw. kiłoodpornych.
Rzepak bywa także porażany wirusem żółtaczki rzepy
(TuYV – Turnip Yellows
Virus). W ograniczaniu tego
porażenia zaleca się wysiew
odmian tolerancyjnych na
tego wirusa. Stwierdzono, że
plon odmian odpornych jest
większy w warunkach dużego zagrożenia tą infekcją niż
odmian nieodpornych.
W roku 2021 do Krajowego rejestru wpisano 16 nowych odmian rzepaku ozimego (Aganos, Condor, DK

Extorr, DK Plasma, Desperado, ES Desirio, Kepler,
KWS Granos, Leona, LG

Altamira, LG Arnold, LG
Scorpion, Metropol, Pegazzus, PT297, SY Floretta).
Z czego prawie wszystkie
(15) są odmianami mieszańcowymi, czyli heterozyjnymi, a tylko jedna odmiana
– Kepler (zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp.
z o.o. Grupa IHAR) – jest
populacyjna.
Cztery zarejestrowane odmiany mają odporność na
kiłę kapusty w zakresie patotypów P. brassicae:
1) DK Plasma (zgłaszający: Monsanto Polska sp.
z o.o.),
2) LG Altamira (zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska
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Oddział w Polsce); odporna także na wirusa
żółtaczki rzepy,
3) LG Scorpion (zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne
Spółka Europejska Oddział w Polsce); odporna także na wirusa żółtaczki rzepy,
4) Pegazzus (zgłaszający:
RAGT Semences Polska
sp. z o.o.).
Z zarejestrowanych odmian, aż 9 jest odpornych
na wirusa żółtaczki rzepy
(TuYV):
– Aganos (zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne
Spółka Europejska Oddział w Polsce),

Q Wyższy plon odmian odpornych w porównaniu z przeciętnymi

– Condor (zgłaszający DSV
Polska sp. z o.o.)
– Desperado (zgłaszający:
DSV Polska sp. z o.o.),
– Leona (zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział
w Polsce),
– LG Arnold (Limagrain
Central Europe Societe
Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce),
– Metropol (zgłaszający:
Saaten-Union Polska sp.
z o.o.),
– SY Floretta (zgłaszający:
Syngenta Polska sp. z o.o.),
– LG Altamira (zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne
Spółka Europejska Oddział w Polsce); odporna
także na kiłę kapusty,
– LG Scorpion (zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne
Spółka Europejska Oddział w Polsce); odporna
także na kiłę kapusty.
W praktyce mamy do czynienia z coraz bardziej udoskonalonymi odmianami, ale
przed hodowlą odpornościową rzepaku stoją coraz
to nowe wyzwania.
dr hab. Danuta
Leszczyńska,
prof. IUNG-PIB Puławy
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LOZ żyta ozimego
Przedstawiamy listę odmian zalecanych do uprawy żyta ozimego
na obszarze województw oraz charakterystykę odmian, które po
raz pierwszy w tym roku pojawiły w niektórych z nich.

Ż

yto jest gatunkiem
najmniej wymagającym spośród zbóż
kłosowych. Przy
czym uprawa odmian
mieszańcowych wymaga
nieco dbałości o plantację.
Przede wszystkim należy
siać sprawdzone ziarno. Konieczna jest coroczna wymiana materiału siewnego,
ponieważ efekt bujności odmian mieszańcowych uwidacznia się tylko w pokoleniu F1.
Na 26 odmian żyta ozimego znajdujących na Liście
odmian zalecanych (LOZ)
do uprawy na obszarze województw na rok 2021, połowę stanowią mieszańce.
Najczęściej rekomendowaną do uprawy – prawie
we wszystkich województwach, z wyjątkiem łódzkiego, jest odmiana mieszańcowa KWS Vinietto. Na
drugim miejscu, w 13 województwach, zalecana jest
odmiana tradycyjna Dańkowskie Granat. Na LOZ
trafiają odmiany na podstawie oceny doświadczeń
porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Prezentujemy
opis odmian, które w tym
roku po raz pierwszy trafiły na LOZ w niektórych
województwach.
Dańkowskie Granat (KR
2015) – odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność powyżej najlepiej plonujących
odmian populacyjnych. Tolerancja na zakwaszenie
gleby średnia. Odporność

na mączniaka prawdziwego,
rdzę brunatną i rdzę źdźbłową – dość duża, na pleśń
śniegową, choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści –
średnia, na rynchosporiozę
– dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej
odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren i wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie
zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna
w kłosie i liczba opadania
średnie, zawartość białka
dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania wysoka.
Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
Dańkowskie Turkus (KR
2016) – odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na
poziomie czołowych odmian populacyjnych. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej
średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.
Odporność na mączniaka
prawdziwego i rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę
źdźbłową i rynchosporiozę
– średnia, na pleśń śniegową i septoriozy liści – dość
mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość
duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność
na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania

dość mała, zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska
do bardzo niskiej. Hodowca: Danko Hodowla Roślin.
Inspector (KR 2017) – odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie
czołowych odmian populacyjnych. Przyrost plonu
na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby
dość mała. Odporność na
mączniaka prawdziwego –
dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy
źdźbła, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia, na
rdzę brunatną i septoriozy
liści – dość mała. Rośliny
dość wysokie, o dość małej
odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność
na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania
dość mała, zawartość białka
średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość
mała, końcowa temperatura kleikowania bardzo niska.
Reprezentant hodowcy: Saaten-Union Polska.
KWS Berado (KR 2019)
– odmiana mieszańcowa
(z systemem „Pollen Plus”),
przeznaczona do uprawy
na ziarno. Plenność bardzo
dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna. Odporność na
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choroby podstawy źdźbła,
mączniaka prawdziwego,
rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość
duża, na pleśń śniegową
i rdzę źdźbłową – średnia.
Rośliny dość niskie, o dość
dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na
porastanie ziarna w kłosie
przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej,
zawartość białka mała do
bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa
temperatura kleikowania
bardzo wysoka. Reprezentant hodowcy: KWS Lochow
Polska.
KWS Binntto (KR 2016)
– odmiana mieszańcowa
(z systemem „Pollen Plus”),
przeznaczona do uprawy
na ziarno. Plenność bardzo
dobra. Przyrost plonu na

wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby
dość mała. Odporność na
choroby podstawy źdźbła,
rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość
duża, na pleśń śniegową
i rdzę źdźbłową – średnia,
na mączniaka prawdziwego
– dość mała. Rośliny dość
niskie, o dużej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania
dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie
dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba
opadania średnie, zawartość
białka dość mała. Lepkość
maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa
temperatura kleikowania
niska. Reprezentant hodowcy: KWS Lochow Polska.
KWS Jethro (KR 2019)
– odmiana mieszańcowa
(z systemem „Pollen Plus”),

przeznaczona do uprawy
na ziarno. Plenność bardzo
dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna. Odporność na
choroby podstawy źdźbła,
mączniaka prawdziwego,
rdzę brunatną i septoriozy
liści – dość duża, na pleśń
śniegową, rdzę źdźbłową
i rynchosporiozę – średnia.
Rośliny dość niskie, o dość
dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na
porastanie ziarna w kłosie
dość duża, liczba opadania
duża do bardzo dużej, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Reprezentant

Lista odmian zalecanych żyta ozimego 2021

Dolnośląskie: KWS Vinetto (2020), KWS Serafino (2020), Dańkowskie Hadron
(2020), KWS Trebiano (2021)
Kujawsko-Pomorskie: KWS Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2018), KWS Dolaro (2018), Piano (2020), Inspector (2020), Dańkowskie Hadron (2019), KWS Florano (2018), KWS Jethro (2021)*, Piastowskie (2020), Horyzo (2014)
Lubelskie: KWS Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2018), KWS Dolaro (2019),
Piano (2021), Dańkowskie Turkus (2021), Dańkowskie Hadron (2019)
Lubuskie: KWS Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2018), KWS Serafino (2020),
Piano (2021), Inspector (2021), KWS Trebiano (2021), Piastowskie (2020)
Łódzkie: Dańkowskie Granat (2021), KWS Serafino (2019), KWS Dolaro (2018),
Piano (2021), Dańkowskie Turkus (2019), KWS Trebiano (2021), Dańkowskie
Skand (2020), SU Performer (2021), KWS Berado (2021), Reflektor (2021)
Małopolskie: KWS Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2020), KWS Dolaro (2019),
Dańkowskie Turkus (2019), KWS Binntto (2021), Poznańskie (2018)
Mazowieckie: KWS Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2018), KWS Serafino (2021),
KWS Dolaro (2019), Dańkowskie Turkus (2020), Inspector (2020), Dańkowskie
Hadron (2019), KWS Floriano (2019), SU Arvid (2019)
Opolskie: KWS Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2020), KWS Serafino (2020),
KWS Dolaro (2017), Piano (2021), KWS Floriano (2019), KWS Jethro (2021)*,
SU Performer (2016), SU Arvid (2019)
Podkarpackie: KWS Vinetto (2021), Dańkowskie Granat (2021), KWS Dolaro (2019),
KWS Floriano (2019), Dańkowskie Skand (2020), Dańkowskie Amber (2014),
Dańkowskie Diament (2008)
Podlaskie: KWS Vinetto (2021), Dańkowskie Granat (2018), KWS Serafino (2019),
Dańkowskie Turkus (2019), Inspector (2020), Dańkowskie Hadron (2019), KWS
Trebiano (2021) KWS Jethro (2021)*, Reflektor (2021)
Pomorskie: KWS Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2018), KWS Serafino (2019),
Inspector (2019), KWS Jethro (2021)*, Piastowskie (2021), KWS Berado (2021),
Antonińskie (2016)
Śląskie: KWS Vinetto (2020), KWS Serafino (2019), Dańkowskie Turkus (2018), Inspector (2019), KWS Jethro (2021)*, SU Performer (2016), SU Promotor (2017),
Tur (2015)
Świętokrzyskie: KWS Vinetto (2020), KWS Dolaro (2019), Piano (2021), Dańkowskie
Hadron (2019), Dańkowskie Skand (2020), Dańkowskie Amber (2013)
Warmińsko-Mazurskie: Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2018), KWS Serafino (2020), Piano (2021), Inspector (2020), KWS Trebiano (2021)*, Dańkowskie
Skand (2020), Reflektor (2021)
Wielkopolskie: KWS Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2018), KWS Serafino
(2021), KWS Dolaro (2019), Piano (2021), Dańkowskie Turkus (2019), KWS Floriano (2020), Piastowskie (2021)
Zachodniopomorskie: KWS Vinetto (2020), Dańkowskie Granat (2021), KWS Serafino (2020), KWS Trebiano (2021), SU Performer (2021), KWS Berado (2021),
Antonińskie (2018), KWS Binntto (2021)
* odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDOiR z roku zbioru 2020
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Q KWS Vinietto jest zalecana do uprawy na obszarze
15 województw

Q Piastowskie to odmiana populacyjna w ubiegłym i w tym
roku rekomendowana do uprawy w niektórych województwach
hodowcy: KWS Lochow
Polska.
KWS Piano (KR 2018)
– odmiana mieszańcowa
(z systemem „Pollen Plus”),
przeznaczona do uprawy
na ziarno. Plenność bardzo
dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odporność na choroby
podstawy źdźbła i rynchosporiozę – dość duża, na
mączniaka prawdziwego,
rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i septoriozy liści – średnia, na pleśń śniegową –
mała. Rośliny niskie, o dość
dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren duża, wyrównanie
ziarna dość dobre, gęstość
ziarna w stanie zsypnym
dość mała. Odporność na
porastanie ziarna w kłosie
dość mała, liczba opadania
dość duża, zawartość białka
mała. Lepkość maksymalna
kleiku skrobiowego duża do
bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Reprezentant hodowcy:
KWS Lochow Polska.
KWS Serafino (KR 2017)
– odmiana mieszańcowa
(z systemem „Pollen Plus”),
przeznaczona do uprawy
na ziarno. Plenność bardzo
dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej.
Tolerancja na zakwaszenie
gleby dość mała. Odporność

na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę – dość duża, na
choroby podstawy źdźbła,
mączniaka prawdziwego
i rdzę źdźbłową – średnia.
Rośliny średniej wysokości
o przeciętnej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość
ziarna w stanie zsypnym
dość mała. Odporność na
porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość
białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Reprezentant hodowcy:
KWS Lochow Polska.
KWS Trebiano (KR 2018)
– odmiana mieszańcowa
(z systemem „Pollen Plus”),
przeznaczona do uprawy
na ziarno. Plenność bardzo
dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odporność na choroby podstawy
źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę
źdźbłową i rynchosporiozę – dość duża, na pleśń
śniegową i septoriozy liści
– średnia. Rośliny średniej
wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
średni. Masa 1000 ziaren
duża, wyrównanie ziarna
dość dobre, gęstość ziarna
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w stanie zsypnym średnia.
Odporność na porastanie
ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża, zawartość białka mała do bardzo
małej. Lepkość maksymalna
kleiku skrobiowego bardzo
duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Reprezentant hodowcy:
KWS Lochow Polska.
KWS Vinetto (KR 2017)
– odmiana mieszańcowa
(z systemem „Pollen Plus”),
przeznaczona do uprawy
na ziarno. Plenność bardzo
dobra. Przyrost plonu na
wysokim poziomie przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozy liści i rynchosporiozę
– dość duża, na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego – średnia. Rośliny dość
niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren średnia, wyrównanie
dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość
mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość
duża, zawartość białka dość
mała. Lepkość maksymalna
kleiku skrobiowego duża do
bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania średnia. Reprezentant hodowcy:
KWS Lochow Polska.
Piastowskie (KR 2017) –
odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność na poziomie
czołowych odmian populacyjnych. Przyrost plonu
na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej.
Tolerancja na zakwaszenie
gleby dość mała. Odporność na choroby podstawy
źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną,
rdzę źdźbłową i septoriozy liści – średnia, na pleśń
śniegową i rynchosporiozę
– dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania
średni. Masa 1000 ziaren,
wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia,
liczba opadania mała, zawartość białka duża do bardzo dużej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego
bardzo mała, końcowa temperatura kleikowania bardzo
niska. Hodowca: Poznańska
Hodowla Roślin.
Reflektor (KR 2018) – odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na
ziarno. Plenność powyżej
najlepszych zarejestrowanych odmian populacyjnych.
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Q SU Performer to odmiana o bardzo dobrej plenności, z podwyższoną odpornością na sporysz
Przyrost plonu na wysokim
poziomie agrotechniki powyżej średniej. Tolerancja
na zakwaszenie gleby przeciętna. Odporność na pleśń
śniegową, mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę
– średnia, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną,
rdzę źdźbłową i septoriozy
liści – dość mała. Rośliny
dość wysokie, o dość małej
odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren i wyrównanie ziarna dość małe, gęstość ziarna
w stanie zsypnym dość duża.
Odporność na porastanie

ziarna w kłosie, liczba opadania i zawartość białka
dość małe. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania bardzo
niska. Reprezentant hodowcy: Saaten-Union Polska.
SU Performer (KR 2014)
– odmiana mieszańcowa
z podwyższoną odpornością na sporysz, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra.
Tolerancja na zakwaszenie
gleby średnia. Odporność na
pleśń śniegową, mączniaka
prawdziwego, rdzę brunatną
i źdźbłową, septoriozy liści,

rynchosporiozę i choroby
podstawy źdźbła – średnia.
Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia
i dojrzewania średni. Masa
1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość
ziarna w stanie zsypnym
dość duża. Odporność na
porastanie ziarna w kłosie
średnia, liczba opadania
duża, zawartość białka mała
do bardzo małej. Reprezentant hodowcy: SaatenUnion Polska.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Szulc
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Międzyplony – co zasiać?
Dokończenie ze str.1
co działają także fitomelioracyjnie. Uwalniają z głębszych warstw gleby składniki mineralne (np. fosfor,
wapń, potas) niedostępne
dla większości roślin uprawnych, np. zbóż. Między innymi z tych powodów gatunki roślin strączkowych
są powszechnie wykorzystywane w międzyplonach.
Poplony pełnią też ważną
funkcję ochronną dla gleby.
Zabezpieczają ją w naturalny sposób w okresie letnim, jesiennym oraz zimowym przed niekorzystnym
wpływem czynników abiotycznych, tj. wiatru i deszczu. Zapobiegają w ten
sposób odparowywaniu
wody, przesuszeniu gleby,
spływom, erozji wietrznej
i wodnej. Ich uprawa niesie
za sobą wiele korzyści. Po
likwidacji poplonu uzyskuje się lepszy stan i uwilgotnienie gleby dla kolejnych
upraw, mimo że (zwłaszcza w okresie letnim) zarzuca się im wyciąganie
wody z gleby. Roślinom
uprawianym w poplonie
(jak wszystkim innym) do
wzrostu i rozwoju niezbędna jest woda.

Gleba największym
kapitałem!
Międzyplony
TerraLife®:
• Poprawiają strukturę gleby
• Chronią glebę przed erozją
• Zmniejszają podatność na
choroby

• Redukują nicienie
• Poprawiają zasoby wodne dla
upraw następczych

Międzyplony
TerraLife® na
płodozmiany z:
•
•
•
•

rzepakami
bobowatymi
kukurydzami
zbożami

www.dsv-polska.pl

Reklama

• burakami
• ziemniakami
• warzywami

Q Międzyplon ścierniskowy
Wpływ na dobór roślin do
mieszanki na międzyplon
ścierniskowy ma termin
zbioru uprawy schodzącej
z pola. Międzyplony ścierniskowe mogą być jednolub wielogatunkowe. Szansę powodzenia uprawy
zwiększa wysiew mieszanki kilku gatunków, szczególnie wówczas, gdy warunki agrometeorologiczne
w trakcie wegetacji okażą
się niekorzystne dla jednego z komponentów, to
inne sobie poradzą. Ustalając skład mieszanki kilkugatunkowej, dobrane komponenty powinny cechować
się zbliżonymi wymaganiami glebowymi i długością
wegetacji.
Rośliny wykorzystywane
w międzyplonie ścierniskowym i ich optymalny termin siewu:
– do końca lipca – łubin
żółty, słonecznik, bobik;
– do 5 sierpnia – kapusta
pastewna, rzepak ozimy,
rzepak jary, groch siewny, łubin wąskolistny, seradela, wyka jara;
– do 15 sierpnia – rzodkiew
pastewna, rzodkiew oleista, facelia, gorczyca.
W przypadku siewu międzyplonu ścierniskowego

jako elementu proekologicznego (EFA) do mieszanki dobrać trzeba przynajmniej dwa komponenty
i nie mogą to być wyłącznie gatunki zbożowe. Określić należy jaki jest cel uprawy czy mieszanka ma być
możliwie tania i realizować
jedynie EFA, służyć jako
komponent paszowy, czy
uprawiana jest na zielony
nawóz. Międzyplon ścierniskowy jako element proekologiczny (EFA) trzeba
wysiać we właściwym terminie, musi on pozostać na
polu przez określony czas.
Istnieją dwie możliwości realizacji tego wymogu.
Rolnik może wybrać stały
termin wysiewu i utrzymania mieszanki:
l wysiew od dnia 1 lipca do
dnia 20 sierpnia danego
roku. W praktyce jest on
najczęściej przeprowadzany właśnie w tym terminie lub nieco wcześniej,
zwłaszcza gdy jest dość
sucho;
l utrzymanie na polu
co najmniej do dnia 15
października.
Indywidualne podejście:
l wysiew w okresie od dnia
1 lipca do dnia 20 sierpnia;
l utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia
wysiewu mieszanki.
Decydując się na indywidualne podeście, fakt ten
należy zgłosić w terminie
7 dni od siewu w stosownym oświadczeniu w biurze powiatowym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po upływie
tego terminu obowiązuje
wariant pierwszy – stałego
utrzymania międzyplonu
na polu, tj. do 15 października. Dla praktyki oznacza
to ograniczenie możliwości
siewu zbóż ozimych w terminach optymalnych.
Q Dobór gatunków
Skład gatunkowy mieszanek dobierać można
dowolnie i kombinacje są
niemalże nieograniczone.
Przy komponowaniu należy
brać pod uwagę, jaka roślina uprawiana będzie w plonie głównym. W przypadku, gdy będzie to gatunek
zboża ozimego, to w międzyplonie nie wysiewa się
zbóż jarych, ponieważ prowadzi to do rozszerzenia
chorób grzybowych, zwłaszcza podstawy źdźbła. Brać
pod uwagę trzeba rodzaj
gleb. Pod tym względem
większych wymagań nie ma
gorczyca biała i facelia. Na
glebach lekkich sprawdza

Q Gotowa mieszanka nicieniobójcza z trzema odmianami
rzodkwi oleistej
się: łubin żółty, facelia, seradela. Na cięższych: groch
siewny pastewny, rzodkiew
oleista, słonecznik, gorczyca biała, łubin wąskolistny,
mieszanki z trawami – życica trwała, kupkówka pospolita. Na glebach żyznych:
rzepak, rzepik ozimy, bobik,
wyka jadalna. Nie bez znaczenia są warunki pogodowe w danym roku uprawy
i w przypadku, gdy na obszarze przeznaczonym pod
zasiew występuje susza, lepiej zrezygnować z gatunków strączkowych (także
jako komponentu mieszanki) chyba, że przewidywane
są opady deszczu. W bardziej suchych warunkach lepiej radzą sobie facelia, seradela czy słonecznik.
Q Przykłady gospodarskich
mieszanek międzyplonu
ścierniskowego
l gorczyca biała (2–5 kg)
+ mieszanka zbożowa
jara (ok. 180–200 kg)
l gorczyca biała (10 kg)
+ facelia (6 kg)
l gorczyca biała (10 kg)
+ słonecznik (10 kg)
l gorczyca biała (15 kg)
+ rzodkiew oleista (15 kg)
l bobik (100 kg) + groch pastewny (100 kg)
l bobik (120 kg/ha) + łubin
wąskolistny (80 kg/ha)
+ groch pastewny (40 kg/ha)
l facelia (3 kg) + seradela
(30 kg)
l facelia (4 kg) + łubin żółty
(80 kg)
l łubin żółty (100 kg)
+ groch pastewny
(100 kg/ha)
l łubin wąskolistny (140 kg)
+ groch pastewny
(100 kg/ha)
l łubin wąskolistny
(100 kg/ha) + groch
pastewny (60 kg/ha)
+ wyka jara (45 kg/ha).
Q Przykłady gotowych
mieszanek wielogatunkowych
Firma DSV Polska
TerraLife Aqua Pro (25–
30 kg/ha) – facelia, len

oleisty, słonecznik, owies
szorstki, ramtil, sorgo, krokosz barwierski;
TerraLife BetaSola (35–
40 kg/ha) – owies szorstki,
ramtil, wyka jara, koniczyna aleksandryjska, rzodkiew
oleista;
TerraLife Mieszanka Gorzowska (50 kg/ha) – życica wielokwiatowa, koniczyna inkarnatka, wyka
ozima;
TerraLife MaispromTR
Greening 50 (30–35 kg/ha)
– kapusta abisyńska, koniczyna aleksandryjska, groch
pastewny, koniczyna inkarnatka, len oleisty, koniczyna perska, facelia, koniczyna
czerwona, rzodkiew głęboko korzeniąca, krokosz barwierski, koniczyna szwedzka, ramtil, owies szorstki,
seradela, wyka jara, słonecznik, sorgo, koniczyna biała,
wyka ozima;
TerraLife N-Fixx (40–
45 kg/ha) – facelia, len
oleisty, słonecznik, ramtil, sorgo, groch pastewny,
wyka jara, seradela, koniczyna aleksandryjska;
TerraLife Rigol TR (20–
22 kg/ha) – facelia, len
oleisty, słonecznik, owies
szorstki, ramtil, wyka jara,
koniczyna aleksandryjska,
rzodkiew głęboko korzeniąca, kapusta abisyńska,
gryka, lnianka siewna;
TerraLife Warmseason
(25–30 kg/ha) – len oleisty,
ramtil, sorgo, wyka jara, koniczyna aleksandryjska, kapusta abisyńska.
Firma FN Granum
MP 1 (25–30 kg/ha) – gorczyca biała, rzodkiew oleista, gryka;
MP 3 (25–30 kg/ha) – gorczyca biała, wyka siewna,
łubin wąskolistny, facelia,
słonecznik;
MP 5 (50–70 kg/ha)
– groch siewny, łubin wąskolistny, gryka, facelia, słonecznik, seradela.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Szulc
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Korzyści wynikające
ze stosowania nawozów
naturalnych i organicznych
Do grupy nawozów naturalnych zalicza się obornik, gnojowicę i gnojówkę. Przy produkcji
nawozów naturalnych w gospodarstwie rolnym ważne jest stosownie takich rozwiązań,
które umożliwią zachowanie jak największej pierwotnej wartości nawozowej odchodów
pochodzących od zwierząt oraz ograniczenie do minimum strat suchej masy i składników
mineralnych do środowiska przyrodniczego. Nawozy organiczne to nawozy wyprodukowane
z substancji organicznej lub z mieszaniny substancji organicznych, w tym komposty, także
wyprodukowane przy udziale dżdżownic. Do tej grupy nawozów (mimo, że nie jest to objęte formalną
klasyfikacją) należy również zaliczyć resztki pożniwne, stanowiące istotny element gospodarowania
materią organiczną.

S

tosowanie nawozów
naturalnych i organicznych stanowi ważny element
w prawidłowo prowadzonej agrotechnice, oddziałując korzystnie na właściwości gleby. Nawozy te
korzystnie wpływają na właściwości fizyczne gleb, w tym
między innymi na wzrost
porowatości i pojemności
wodnej, poprawę struktury
oraz stosunków powietrzno-wodnych, a także zmniejszenie ciężaru objętościowego.
Korzystny wpływ tych nawozów obserwuje się również w przypadku właściwości fizykochemicznych
gleb, gdyż oddziałują one
na zwiększenie pojemności sorpcyjnej gleb, a także
wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami. W efekcie ich stosowania dochodzi
również do poprawy właściwości chemicznych gleb.
Następuje zwiększenie zawartości próchnicy i udziału
frakcji kwasów huminowych,
a także form aktywnych,

Q Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych przyczynia się do poprawy właściwości
biologicznych gleb
ruchomych i zapasowych
makro- i mikroskładników
pokarmowych. Kwasy huminowe stanowiąc znakomite
lepiszcze drobnych cząsteczek gleby wpływają na tworzenie struktury gruzełkowatej. Gleby charakteryzujące
się dobrą strukturą gruzełkowatą odznaczają się korzystnymi stosunkami wodno-powietrznymi, sprzyjając
między innymi rozwojowi systemu korzeniowego, co w znaczący sposób

przekłada się na lepsze pobieranie wody i składników
mineralnych przez rośliny.
Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych
przyczynia się również do
poprawy właściwości biologicznych gleb. W efekcie
ich aplikacji dochodzi między innymi do rozwoju mikroorganizmów glebowych,
powstawania koloidów organicznych oraz zwiększenia aktywności mikrobiologicznej, prowadzącej do

zwiększenia efektywności
mikrobiologicznych procesów rozkładu substancji
organicznej. Stanowią one
źródło naturalnych biostymulatorów, a także dostarczają pożywki dla mikroorganizmów glebowych.
Bardzo ważny wpływ tych
nawozów związany jest z ich
oddziaływaniem na ograniczenie aktywności patogenów glebowych.
Nawoz y naturalne
i organiczne wpływają na
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zwiększenie zdolności buforowych gleb w stosunku do
zmian odczynu, co w znacznym stopniu chroni przed
pojawieniem się mobilnych
form pierwiastków, które
w nadmiarze wpływają toksycznie na rośliny. Chronią one gleby, szczególnie
zdegradowane, przed nadmiarem substancji toksycznych, a także zwiększają ich
odporność na degradację
chemiczną. Łagodzą także
ujemny wpływ niezrównoważonego nawożenia mineralnego, szczególnie zbyt
wysokimi dawkami nawozów azotowych i potasowych. Wywierają również
mniejszy wpływ na eutrofizację wód w stosunku do
nawozów mineralnych.
Wartość nawozowa nawozów naturalnych zależy od zawartości suchej
masy, ilości azotu ogólnego i mineralnego, a także
pozostałych składników mineralnych. W przypadku
nawozów organicznych ich
wartość nawozowa zależy
od suchej masy, zawartości
azotu oraz stosunku węgla
do azotu, a także zawartości
składników mineralnych,
jak również składników niekorzystnie oddziałujących
na glebę czy roślinę. Zawartość suchej masy i azotu
oraz stosunek C : N wpływają na szybkość rozkładu
nawozów po wprowadzeniu
do środowiska glebowego.
Przy stosunku C : N szerszym od 33,3:1 dochodzi do
trwałego unieruchomienia
azotu mineralnego gleby,
zaś przy stosunku C : N
w przedziale od 22,2 : 1 do
33,3 : 1 następuje przejściowe unieruchomienie azotu
mineralnego gleby. Z kolei

Reklama

AKTYWATOR
GLEBY
I KORZENI

OBORNIK+ON
= wysoki plon

Kompleks PHYSACTIV,
Kompleks PHYSIO+
Wapń odżywczy CaCO3 51 %
MgO 12 % | SO3 12 %

stosunek C : N węższy od
22,2 wiąże się z bezpośrednią mineralizacją organicznych form azotu. Przyjmuje
się, że dolna granica zawartości azotu w nawozach organicznych, która chroni
przed trwałym unieruchomieniem azotu mineralnego
gleby wynosi 12 kg N na ha.
Nawozy organiczne i naturalne stanowią bardzo cenne
źródło makro- i mikroelementów dla roślin, a ich
korzystne oddziaływanie
uzależnione jest od rodzaju nawozu. Poza gnojówką
i gnojowicą charakteryzują
się one również powolnym
tempem uwalniania azotu
mineralnego. Obornik zawiera średnio na tonę nawozu: 3–8 kg azotu, 0,5–2,0 kg
fosforu i 4,0–8,5 kg potasu.
W przypadku obornika jego
korzystne oddziaływanie na
właściwości gleby widoczne jest przez kilka lat, przy
czym w okresie 3 lat rośliny
mogą wykorzystać ok. 50%
azotu wniesionego z obornikiem. W pierwszym roku
wykorzystanie azotu wynosi około 30%, w drugim
– 12%, zaś w roku trzecim
– 8%. W przypadku fosforu i potasu wykorzystanie
tych makroskładników z nawozów w pierwszym roku
po zastosowaniu obornika wynosi odpowiednio 20
i 60%. Gnojowica stanowi
źródło średnio od 3,5 do 9,1
kg azotu, 0,6 do 2,9 kg fosforu oraz 1,2 do 7,4 kg potasu w tonie nawozu. Z kolei
z toną gnojówki wprowadza się do gleby średnio
4 kg azotu, 0,7 kg fosforu
i 6 kg potasu.
dr hab. Marzena S. Brodowska,
prof. UP w Lublinie
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Dni Pola w Strzelcach

M

Pod koniec czerwca Hodowla Roślin Strzelce oraz firma BASF
Polska kolejny raz zorganizowały Dni Pola, które są doskonałą
platformą wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami
a hodowcami roślin i ekspertami.

arek Luty, dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu
w HR Strzelce
poinformował, że w tym
roku do rejestru COBORU
wpisało 2 odmiany. Pierwszą z nich jest jęczmień jary
Tajfun, oraz jęczmień ozimy
BOHUN, które są pierwszymi odmianami jęczmienia
ozimego w historii Hodowli
Roślin Strzelce. Obie odmiany są odmianami wielorzędowymi typu pastewnego.
Tajfun dał bardzo wysokie
wyniki w ekstremalnie suchym 2019 r. W Polsce zachodniej osiągnął w 2020 r.
117% wzorca w punktach
doświadczalnych COBORU. Odmiana charakteryzuje się dużym potencjałem plonowania, dorodnym
wyrównanym ziarnem oraz
wysoką wartością paszową.
BOHUN natomiast dawał
wysoki i stabilny plon w latach o bardzo zróżnicowanym przebiegu pogodowym.
I tak, w roku 2019 w doświadczeniach rejestrowych
COBORU (rok ekstremalnie suchy), wyniósł on 100%

wzorca, a w roku 2020 –
102%. Odmiana ta daje wysoki i stabilny plon na terenie całego kraju. Jest plenna,
stabilna i zimotrwała (5/9).
Kolejną nowością na
rok 2021 zaprezentowa-

zimotrwałości, przeciętnych
wymaganiach glebowych,
wysokiej zawartości tłuszczu i dobrej odporności na
wyleganie, posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.

ściowej z zimotrwałością 5.
Odmiana o doskonałej zdrowotności, plenna, posiada
odporność na rdzę żółtą na
poziomie 9/9. Na poletkach
można również było podziwiać EUFORIE, która trzeci rok z rzędu jest najpopularniejszą odmianą pszenicy
ozimej w Polsce.
Podczas spotkania Rafał
Maras, menedżer ds. za-

Q Od lewej: Rafał Maras, menedżer ds. zapraw, regulatorów wzrostu i herbicydów zbożowych
w firmie BASF; Marek Luty, dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu w HR Strzelce;
Monika Glen, Menedżer ds. Komunikacji i Serwisów Marketingowych; Wojciech Błaszczak
Prezes HR Strzelce
ną podczas Dni Pola była
odmiana rzepaku ozimego KEPLER. Plonowanie
tej odmiany w porównaniu z pozostałymi odmianami populacyjnymi oraz
wzorcami populacyjnymi
w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2019–2020 wyniosło
41,8 dt/ha. Jest to odmiana populacyjna o wysokiej

RAMBO to nowość wśród
odmian owsa. Odmiana ta
posiada wysoką gęstość ziarna, niskie wymagania glebowe, wysoką zawartość tłuszczu oraz delikatną łuskę.
RAMBO to Nr 1 PDO i Nr
1 w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2018–2020.
Impresja to jedyna nowość na rynku pszenicy jako-

praw, regulatorów wzrostu
i herbicydów zbożowych
w firmie BASF, zaprezentował kompletną ochronę
na poletka. Wśród produktów, które poleca BASF na
zabiegi T1 należy wymienić
RevyFlex®. Jest to rewolucyjne rozwiązanie fungicydowe
na pierwszy zabieg w zbożach. Składają się na nie produkty Revycare® (zawierające
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nowość Revysol® i strobilurynę F500®) oraz Flexity®
(zawierający metrafenon).
Revysol® średnio 100-krotnie silniej łączy się z patogenem, tworzy strukturę
wiążącą w formie „haka”,
działa już od 5°C i skutecznie chroni przed septoriozą, nawet do 50 dni.
Na zabieg T2 firma zaleca
Revysky®. Jest to rozwiązanie fungicydowe do ochrony liści, które tworzą dwie
wzajemnie uzupełniające się
substancje czynne o innowacyjnym działaniu – Revysol®
oraz Xemium®. Produkt posiada do 40% wyższą skuteczność w warunkach deszczowych, nawet 2 razy dłuższe
okno zabiegowe i dzięki zawartości Revysol® wiąże się
średnio 100-krotnie mocniej
z patogenem.
W zabiegu T3 zaleca się
RevyTopTM. Jest to rozwiązanie fungicydowe na
kłos w formie paku, które
tworzą dwa fungicydy
– Sulky®, zawierający rewolucyjną substancję czynną Revysol®, oraz Simveris®.
Produkt posiada 4-krotnie
wyższą odporność na promieniowanie UV i skutecznie chroni przed fuzariozami i mykotoksynami.
Do zaprawiania BASF poleca dwa produkty: Kinto
Plus® oraz Systivia 333 FS.
Kinto Plus® to rozwiązanie zarówno na pszenicę, jęczmień, pszenżyto

czy żyto. Środek zapewnia zdrowy start, optymalne
ukorzenienie i kiełkowanie,
pełen wigoru rozwój roślin
od samego początku, oraz
zabezpiecza przed patogenami i wpływem niekorzystnych warunków pogodowych. Kinto Plus®
zawiera 3 różne substancje do ochrony przed chorobami odglebowymi oraz
odnasiennymi: Xemium®
(fluksapyroksad), fludioksonil oraz tritikonazol.
Systivia 333 FS to płynny
koncentrat zawiesinowy zawierający w swoim składzie
jedną z najnowocześniejszych substancji czynnych
o systemicznym działaniu
– Xemium® (fluksapyroksad 333 g/l). Jest ona uwalniana stopniowo, co znacznie wydłuża okres działania
preparatu. Tradycyjne zaprawy nasienne służą przede
wszystkim do zwalczania
infekcji odnasiennych i odglebowych, natomiast nie zapewniają skutecznej ochrony
przeciw chorobom liści. Systiva® 333 FS to zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego. Przeznaczona do
zaprawiania pszenicy ozimej, dzięki czemu zyskuje się plon wyższy nawet
o 0,5 t/ha; jęczmienia ozimego i żyta ozimego, co pozwala
wyeliminować pierwszy wiosenny zabieg fungicydowy.
Anna Arabska

Dni Pola w Spytkówkach

S

Na początku czerwca w Stacji
Doświadczalno-Hodowlanej
w Spytkówkach zostały
zaprezentowane odmiany trzech
firm: Saaten-Union, Rapool oraz DSV.

aaten-Union Polska to jeden z głównych hodowców
jęczmienia w Polsce. Posiada w swojej ofercie 9 odmian wielorzędowych i 4 odmiany
2-rzędowe.
SU JAKUBUS jęczmień
ozimy, 6-rzędowy, polecany na wszystkie jęczmienne
stanowiska. Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności
na wyleganie, posiada wysoką zimotrwałość na poziomie 5 oraz wysoką masę
tysiąca ziaren (ok. 47 g). Jest
to odmiana o średnio późnym terminie dojrzewania,
dająca najwyższy poziom
plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU.
SU MIRABELLE jęczmień ozimy, 6-rzędowy, ale o jakości odmiany

2-rzędowej. Odmiana o bardzo wysoka MTZ – powyżej
50 g, wysokim poziomie plonowania – w granicach 103%

charakteryzujących się szybszym dojrzewaniem oraz
występowaniem wcześniejszych susz.
SU Midnight jest to odmiana, która posiada podwyższoną odporność na
wirusa żółtej mozaiki jęczmienia, łagodnej mozaiki
jęczmienia oraz łagodnej

SU VIRENI to odmiana
2-rzędowa o bardzo wysokiej odporności na wyleganie „8” – wg COBORU, posiadająca wysoki potencjał
plonu w uprawie ekstensywnej oraz doskonale wykształcone ziarno, jej MTZ wynosi
55,3 g. Dzięki wysokiej stabilności słomy i odporności

Q Prezentacja odmian firm Saaten-Union, Rapool i DSV w Spytkówkach
wzorca wg COBORU dla A1
i 102% wzorca wg COBORU
dla A2. Jest to najwcześniejsza odmiana w badaniach
rejestrowych. Polecana do
uprawy na wszystkich jęczmiennych stanowiskach,
w szczególności w regionach

mozaiki jęczmienia typu
drugiego. Odmiana pojawi
się w sprzedaży w 2022 r. SU
Paradise zaś jest to odmiana wczesna, posiadająca odporność na żółtą karłowatość jęczmienia. Dostępna
będzie od 2022 r.

na wyleganie, doskonale nadaje się na gleby nawożone obornikiem. Innymi odmianami zaprezentowanymi
były: SU Zita, która charakteryzuje się podwyższoną
odpornością na pałecznicę traw oraz SU Lautine

Q Artur Kozera prezentuje najnowszą odmianę z podwyższonej odporności na najczęściej występujące rasy kiły kapusty

Q Tomasz Szymański prezentuje odmianę wyróżniającą
się odpornością na suszę, wysoką masą tysiąca ziaren,
najwyższą odpornością na porastanie oraz bardzo dobrą
zimotrwałością
zarejestrowana w 2020 r. –
odmiana, która wcześnie się
kłosi i wykazuje dobrą odporność na wyleganie i choroby, a także SU Lautetia,
która późno się kłosi, ale dobrze plonuje, ma dobrą odporność na wyleganie i wysoki MTZ.

Rekomendowaną odmianą hybrydową jęczmienia
jest SU Hylona, która charakteryzuje się wysokim
poziomem plonowania,
w doświadczeniach do 120%
średniej badanych odmian
Dokończenie na str. 23
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Mospilan 20 SP z większą dawką w ziemniaku

Z

Firma Sumi Agro Poland 10 maja 2021 r., na mocy decyzji MRiRW,
wprowadziła zmianę w etykiecie insektycydu Mospilan 20 SP,
polegającą na zwiększeniu maksymalnej dawki stosowanej
w uprawie ziemniaka.

większenie maksymalnej dawki stosowania insektycydu Mospilan 20
SP oznacza jeszcze dłuższy okres ochrony
plantacji ziemniaka przed
uciążliwą stonką ziemniaczaną. Szkodnik jest w stanie całkowicie zniszczyć
plantację – żarłoczne są
zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe, które zjadają

nadziemne części roślin.
Wówczas na polu zostają
tylko łodygi i ogonki liściowe (tzw. gołożery).
Jak informuje Firma Sumi
Agro preparat uzyskał
nową rejestrację (zezwolenie MRiRW nr R-37/2008
z dnia 29.04.2008 r. zmienione decyzją MRiRW
nr R-248/2021d z dnia
10.05.2021 r.), na mocy,
której maksymalna dawka

stosowania w uprawie
ziemniaka została podwyższona do 0,12 kg/ha.
Zmiana ta jest uwarunkowana kilkoma czynnikami
– przede wszystkim sygnalizowanymi przez rolników, nasilającymi się problemami ze zwalczaniem
stonki, zmianami klimatycznymi wpływającymi na
jej fizjologię, wycofaniem
zapraw insektycydowych

oraz coraz mniejszą liczbą dostępnych substancji
czynnych do zwalczania
tego szkodnika.
– Mospilan 20 SP zyskał
wielu zwolenników. Wynika
to przede wszystkim z jego
wygodnej i bezpiecznej formy
woreczków rozpuszczalnych
w wodzie – mówi Urszula
Filipecka, dyrektor marketingu w firmie Sumi Agro
Poland.
Dodaje, że jeżeli chodzi o uprawę ziemniaka, ochronę przeciwko
stonce należy rozpocząć
odpowiednio wcześnie.

Najlepszym momentem
na zastosowanie Mospilanu jest okres masowego
składania jaj i wylęgania się
larw pierwszego pokolenia.
Niezbędne są więc staranne lustracje, które należy
prowadzić już od momentu
pojawienia się części zielonych ziemniaka. Takie
działania mają na celu zapobiegnięcie namnożeniu się szkodnika i dotyczą nie tylko Mospilanu,
ale każdego stosowanego
insektycydu. Warto również wiedzieć, że szkodnik wychodzi z gleby

nieregularnie, więc zwykle jeden zabieg insektycydowy jest niewystarczający.
Należy wówczas wykonać
sekwencję zabiegów stosując produkty zawierające
różne substancje czynne.
Takie działanie zagwarantuje najlepszy efekt.
Urszula Filipecka podkreśla, że zastosowanie nowej,
wyższej dawki Mospilanu 20 SP (0,12 kg/ha) zapewnia dłuższy okres ochrony plantacji przed szkodnikiem, który każdego
roku sprawia duże kłopoty
w uprawie ziemniaka.

Mospilan 20 SP – czasowa rejestracja
na mszyce w buraku
cukrowym
Mospilan 20 SP uzyskał czasową
rejestrację do stosowania na mszycę
w buraku cukrowym, na mocy
zezwolenia MRiRW z dnia 27.05.2021
r. wydanego na wniosek Krajowego
Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

M

szyce zaliczane
są do jednych
z najbardziej
kłopotliwych
agrofagów występujących na plantacjach
buraka cukrowego. Powodują skędzierzawienie, żółknięcie i zahamowanie
wzrostu roślin, a także silnie
uszkadzają liście. Ponadto
Reklama

mogą roznosić wirusa mozaiki oraz żółtaczki łodygowej i nekrotycznej.
Szkody w uprawie buraka
cukrowego spowodowane
przez mszyce mogą znacząco obniżyć plon. Problem
narasta wraz z ociepleniem
klimatu – mszyca jest bowiem szkodnikiem cieopłolubnym. Tymczasem

możliwości ochrony plantacji buraka środkami ochrony roślin są bardzo ograniczone, dlatego czasowa
rejestracja insektycydu
Mospilan 20 SP nabiera
szczególnego znaczenia.
Zgodnie z zezwoleniem (nr
R/j-3/2021, z 27.05.2021 r.)
Mospilan 20 SP można stosować w buraku cukrowym
w okresie od 31 maja do
15 sierpnia br.
Zabieg należy wykonać
w momencie pojawienia
się pierwszych szkodników – od fazy, gdy widoczna jest pier wsza

Q Szkody w uprawie buraka cukrowego spowodowane przez
mszyce mogą znacząco obniżyć plon
para jeszcze nierozwiniętych liści do fazy, gdy

liście zakrywają 90% powierzchni gleby. Zalecana

dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi
0,2 kg/ha.
– Mospilan 20 SP zajmuje w naszej ofercie szczególne miejsce. Teraz wśród
jego już i tak licznych zalet
możemy także wymienić
możliwość zastosowania
na mszycę w buraku cukrowym. W związku z tym
również plantatorzy buraka cukrowego będą mogli
w tym sezonie poznać zalety tego insektycydu. Wierzymy, że substancja czynna
oraz wygodna forma stosowania okażą się wsparciem
w tegorocznych zabiegach
ochrony wykonywanych na
plantacjach buraka – mówi
Urszula Filipecka, dyrektor marketingu Sumi Agro
Poland.
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Dni pola i ochrona roślin z Innvigo

W

Kompletny program ochrony roślin w różnych wariantach, z których rolnik bez problemu
dobierze najbardziej odpowiedni dla swojego gospodarstwa, zaprezentowała firma Innvigo
podczas czerwcowych dni pola. Nasza redakcja odwiedziła spotkanie zorganizowane
w Pawłowicach, w woj. wielkopolskim.

czesna ochrona plantacji
zbóż i rzepaku, już od
ws cho dów
jest gwarantem solidnego filaru dla dalszej wegetacji roślin. Przypomnijmy, że tylko
przez zaprawy można zapobiec występowaniu w uprawie zbóż głowni i śnieci.
Nie ma możliwości zwalczania tych chorób zabiegami
nalistnymi. Stąd zaprawianie zbóż jest podstawowym
zabiegiem ochrony roślin
mającym na celu zabezpieczenie plantacji przed
chorobami występującymi
w początkowej fazie wzrostu roślin, m.in. fuzaryjnymi
zgorzelami siewek, plamistościami, pleśnią śniegową.
Firma Innvigo proponuje dla zbóż cztery zaprawy
o różnym sposobie działania. Dwie mieszaniny działające zarówno powierzchniowo, jak i układowo: Flutrix
050 FS (fludioksonil, tritikonazol) oraz Farys 050 FS

Q Firma Innvigo zaprezentowała w Pawłowicach, w woj. wielkopolskim, kompletny program
ochrony roślin w różnych wariantach
(fludioksonil, cyprokonazol). Ponadto zaprawę
o działaniu powierzchniowym Madron 50 FS (fludioksonil) i układowym
– Triter 050 FS (tritikonazol).
Na samym początku wegetacji niezbędna jest ochrona
plantacji przed chwastami.
Innvigo na pola z dużą presją

przytulii czepnej i chabra
bławatka proponuje rozwiązanie CAR, czyli zestaw preparatów: Cevino 500 SC (flufenacet) 0,25 l/ha, Adiunkt/
Saper 500 SC (diflufenikan)
0,25 l/ha, Rassel 100 SC
(florasulam) w ilości 0,05 l/ha.
To propozycja herbicydów
działających doglebowo

i nalistnie na chwasty, które
obok przytulii czepnej i chabra bławatka eliminują także
inne dokuczliwe chwasty
dwuliścienne.
Zbliżoną propozycją pod
względem działania jest zestaw RCG – Rassel 100 SC
(florasulam) 0,05 l/ha,
Cevino 500 SC (flufenacet)

0,25 l/ha, Galmet 20 SG
(metsulfuron metylu)
30 g/ha. Komplet herbicydów zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, zwłaszcza bodziszka
drobnego i radzi sobie także
z miotłą zbożową. Najlepsze
efekty zwalczające uzyskuje
się, gdy preparaty zostaną zastosowane na młode chwasty (BBCH 11–14). W nadchodzącym sezonie Innvigo
m.in. oferować będzie preparaty Cevino 500 SC
i Galmet 20 SG w zestawie
Herbibox (na 2 ha).
Na plantacje rzepaku ozimego Innvigo także przygotowało kompletne programy
ochrony przed chwastami. Do 3 dni po siewie zaleca zestaw: Mezzo 500
SC (metazachlor) w ilości
1 l/ha, Efector/Boa 360 CS
(chlomazon) w dawce
0,2 l/ha uzupełniony o 1,5
l/ha Baristo 500 SC (napopramid). Jak informuje
firma, zestaw jest skuteczny również w suchych warunkach i zwalcza chwasty wschodzące z różnych
głębokości gleby. W wersji ekonomicznej można
zrezygnować z preparatu

Baristo 500 SC. W przypadku, gdy nie ma odpowiednich warunków na zastosowanie odchwaszczania
w terminie przedwschodowym, wówczas propozycją Innvigo jest zestaw
powschodowy: Mezzo
500 SC w dawce 1,5 l/ha,
Major 300 SL (chlopyralid) 0,2 l/ha i Zorro 300 SL
(pikloram) w ilości 0,078 l/ha
z preparatem zwilżającym
Silitop 100 ml/ha.
Firma szczególnie poleca
rozwiązanie sekwencyjne,
tzn. herbicydy Mezzo 500 SC
(metazachlor) w dawce
1 l/ha i Efector/Boa 360 CS
(chlomazon) 0,15 l/ha podać
krótko po siewie, aby już jak
najwcześniej zadziałać na
chwasty. Następnie w terminie powschodowym od
3. liścia rzepaku zadziałać
herbicydami: Major 300 SL
(chlopyralid) 0,2 l/ha, Zorro
300 SL (pikloram) 0,078 l/ha
razem z preparatem zwilżającym Silitop 100 ml/ha
i tym samym zabiegiem
nalistnym wzmocnić efekt
chwastobójczy.
Tekst i foto:
KatarzynaSzulc

Reklama

D O B R E RO Z W I Ą Z A N I A N I E M U S Z Ą BYĆ D RO G I E

Ultranowoczesna metoda
na jesienne zwalczanie
chwastów w zbożach

Zrównoważone
działanie
doglebowe i nalistne

#wybieramINNVIGO

Wysoka
skuteczność
na miotłę zbożową

Zwalczanie
uciążliwych chwastów
dwuliściennych

www.innvigo.com

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Uwaga: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin
zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.
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Przedsiewne nawożenie rzepaku

I

Rzepak należy do roślin o stosunkowo dużych potrzebach
pokarmowych, gdyż w porównaniu z pszenicą pobiera on
z gleby dwa razy więcej azotu, fosforu i potasu, a także
aż pięciokrotnie więcej wapnia.

stotnym makroskładnikiem w uprawie tej rośliny jest również siarka, która warunkuje
plon roślin i jego parametry jakościowe, między innymi przez wpływ na
optymalizację gospodarki
azotowej roślin. W nasionach rzepaku akumuluje
się ponad połowa pobranego przez roślinę azotu i fosforu, a także znaczne ilości
siarki i magnezu. Z kolei
potas, wapń i sód zakumulowane są głównie w słomie
roślin. W uprawie tej rośliny
bardzo ważną rolę odgrywa
prawidłowy odczyn gleby,
który warunkuje efektywność wykorzystania składników nawozowych. Zabieg
wapnowania powinien być
przeprowadzony w czasie
uprawy przedplonu. Na glebach zwięzłych, gliniastych
i ilastych zaleca się stosowanie tlenkowych form wapnia, z kolei na pozostałych
glebach należy aplikować
wapń w formie węglanowej.
Reklama

Q W nasionach rzepaku akumuluje się ponad połowa pobranego przez roślinę azotu i fosforu a także znaczne ilości
siarki i magnezu
W przypadku gleb ubogich
w magnez do wapnowania
można zastosować nawozy wapniowo-magnezowe.
W okresie jesiennym
w uprawie rzepaku ozimego wnosi się nawozy fosforowe i potasowe oraz niewielką ilość azotu. Przy ustalaniu

dawek nawozów fosforowych i potasowych należy
brać pod uwagę nie tylko
potrzeby pokarmowe rzepaku i spodziewaną wielkość
plonu, ale również zasobność gleby w przyswajalne
formy tych makroskładników. Nawożenie fosforowe

i potasowe rzepaku stosuje
się w całości przed siewem
roślin. Dodatkowo w okresie jesiennym można aplikować pozakorzeniowo magnez i siarkę.
Fosfor wchodzi w skład
wielu związków organicznych o zasadniczym znaczeniu dla metabolizmu roślin, między innymi kwasów
nukleinowych niezbędnych
w przekazywaniu informacji genetycznej oraz związków wysokoenergetycznych
odgrywających kluczową
rolę w procesie oddychania i fotosyntezy. Reguluje
aktywność enzymów biorących udział w procesach
powstawania i przemian
energii, a także w syntezie węglowodanów, białek
i tłuszczów. Stanowi również
element składowy ściany komórkowej i błon komórkowych. Odgrywa kluczową
rolę w początkowych fazach
wzrostu roślin, gdyż wpływa
na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Fosfor
zwiększa tolerancję roślin
na patogeny i niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne, w tym niskie temperatury, co jest związane

z prawidłowym ukorzenieniem się roślin oraz poprawą wzrostu odmian ozimych
w okresie wiosennym.
Z kolei potas reguluje
gospodarkę wodną roślin,
a łącznie z sodem, wapniem i magnezem wpływa
na uwodnienie plazmy. Oddziałuje na otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych, zapobiegając zbyt
dużemu wyparowywaniu
wody z roślin. Stymuluje
syntezę ATP, uczestniczy
również w przemianach
i transporcie asymilatów.
Zwiększa odporność rzepaku na suszę oraz niskie temperatury i wymarzanie, co
jest ściśle związane z gospodarką azotową i węglowodanową w roślinie. Odgrywa
także istotną rolę w rozwoju tkanek mechanicznych,
zwiększających odporność
rzepaku na wyleganie.
Cennym źródłem składników pokarmowych w okresie jesiennej wegetacji rzepaku są nawozy zawierające
wszystkie niezbędne dla tej
rośliny makroskładniki nawozowe, takie jak fosfor,
potas, magnez, wapń i siarkę
oraz niewielkie ilości azotu,

korzystnie wpływające na
przygotowanie roślin do spoczynku zimowego, a także
z grupy mikroskładników –
bor. Przykładem takich nawozów są: LUBOFOS® POD
RZEPAK, LUBOFOS® RS, zawierające w swoim składzie
niezbędny w okresie jesiennej wegetacji fosfor i potas
oraz wapń, magnez i siarkę, a także niewielkie ilości
azotu. Nawozy te są dodatkowo wzbogacone w bor, mikroelement szczególnie zalecany w uprawie rzepaku.
Jesienne nawożenie rzepaku
można również przeprowadzić z zastosowaniem nawozu LUBOFOS® UNIVERSAL o składzie NPK (Ca,
Mg, S), jak również nawozu OPTIPLON 4, dostarczającego roślinom azotu,
fosforu, potasu i siarki.
OPTIPLON 4 stanowi źródło dużych ilości potasu, niezbędnego w okresie przygotowania roślin do spoczynku
zimowego, a także przetrwania przez rośliny stresowych warunków w okresie jesienno-zimowym.
dr hab. Marzena S. Brodowska,
prof. UP w Lublinie
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Zagrożenie plantacji przez
stonkę ziemniaczaną i ważne
elementy jej zwalczania

JESZCZE DŁUŻSZA
OCHRONA
Z NOWĄ DAWKĄ
0,12 kg/ha

Spośród wielu szkodników występujących na plantacjach
ziemniaka zagrożenie dla jakości i wielkości plonu stanowi
zawsze stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata Say),
która jest najważniejszym szkodnikiem nalistnym w okresie
wiosennym i letnim.

W

dr Tomasz Erlichowski

Martwa natura*
Oryginał jest tylko jeden

PROMOCJA!

ROZDAJEMY HEKTARY!
KUP I ZYSKAJ GRATIS:
+ 80 g gratis w opakowaniu 600 g
+ 20 g gratis w opakowaniu 200 g

TYLKO W DOBRYCH PUNKTACH HANDLOWYCH
OD 1.02.2021 DO 30.08.2021.
Więcej o produkcie i promocji
na www.mospilan.pl

* Przy realizacji tej reklamy nie ucierpiały
żadne uprawy oraz owady zapylające.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.

Reklama

www.sumiagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje
zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj
środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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naszym kraju
stonka ziemniaczana występuje na
polach powszechnie. Chrząszcze są
bardzo ekspansywne i mobilne. Wiosną, po wyjściu
z zimowisk, przemieszczają się na duże odległości
(nawet wiele kilometrów)
w poszukiwaniu nowych
siedlisk i plantacji. Stonka zręcznie wykorzystuje
miejsca, w których może
się niezakłócenie namnażać (samosiewy ziemniaka,
małe plantacje ekstensywne, działki warzywne, ogrody). Ale i dla tak powszechnego u nas szkodnika zaszły
pewne zmiany środowiskowe i klimatyczne wpływające na jej zachowanie i szkodliwość w środowisku. Po
długim okresie– stonka jest
problemem dla Pomorza Zachodniego, a to głównie za
sprawą gorących okresów
letnich i ciepłych zim.
Od kilku lat obserwuje
się duże zagrożenie powodowane przez tego szkodnika w centralnej części
kraju (łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, lubelskie,
świętokrzyskie), w której
wiosna z reguły jest bardzo ciepła i sucha. Powoduje to liczne wyloty zimujących chrząszczy. Ziemniak
jest tam uprawiany na licznych małych plantacjach,
nie zawsze racjonalnie i dokładnie chronionych. Przy
tych korzystnych uwarunkowaniach populacje stonki
jako szkodnika są tam bardzo liczne.
W niektórych rejonach
stonka utrzymuje się w bardzo niskiej populacji, w izolowanych przestrzennie
plantacjach istnieje nawet
możliwość utrzymywania jej na bardzo niskim
poziomie, poniżej progu
szkodliwości przy intensywnej i wydajnej ochronie.
W ostatnich latach kryterium osłabiającym działalność i rozmnażanie stonki na północy kraju było
też występowanie zimnej

Q Złoża jaj stonki

Q Larwy stonki ziemniaczanej

Q Stonka – chrząszcz

wiosny, w czasie której
występowały anomalie
w rozwoju tego szkodnika (głownie mniejsza ilość
składanych jaj i zamieranie złóż).
Z reguły w warunkach
krajowych wykonywane
są średnio 1–2 zabiegi nalistne na stonkę przy użyciu różnych insektycydów.
Obecnie nie ma możliwości zaprawiania bulw zaprawą insektycydowo-fungicydową, co było jeszcze
popularne kilka sezonów
temu (likwidowano wtedy
chrząszcze zimujące po wylotach wiosennych i próbnym żerowaniu). W centralnych rejonach kraju, przez
duże zasiedlenie chrząszczy
na wiosnę, coraz częściej
praktykowane jest stosowanie zabiegu wczesnowiosennego (zabiegu na chrząszcze). W innych rejonach
kraju dominują zabiegi na
wylęgnięte larwy pokolenia L2–L3.
Bardzo często z powodu zaniedbań w ekstensywnej uprawie ziemniaka wykonuje się 1 zabieg
w złym terminie lub jego
brak. Ze względu na duże
rozdrobnienie gospodarstw
(ok. 300 tys. zajmujących się
uprawą ziemniaka) i uprawę ziemniaków na małych
areałach (ogródki i działki,
gdzie nie zwalczamy szkodnika), rokrocznie obserwujemy duże namnażanie się
populacji stonki dającej początek nowym pokoleniom.
Areał uprawy ziemniaka wynosi obecnie ok. 300 tys. ha
i jest od dłuższego czasu na
dość stałym poziomie.
Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin zastosowanie insektycydów powinno być uzależnione od
przekroczenia progu szkodliwości, który wynosi: 1 chrząszcz na 25 roślin, 1 złoże jaj/
1 roślinę, 15 larw/1 roślinę.
Do zwalczania stonki ziemniaczanej wykorzystywane są
różne insektycydy, które są
zarejestrowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2021 rejestr
ten zawiera 76 insektycydów
opartych na 15 substancjach
czynnych, które należą do
6 grup chemicznych różniących się mechanizmem
działania w stosunku do
Dokończenie na str. 22
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Kolekcja
odmian DANKO
gatunku pszenic ozimych
nowością jest
jakościowa
KARIATYDA
– grupa E/A, odmiana wczesna, odporna na choroby,
o wysokiej zimotrwałości,
przydatna do późnych siewów. Kolejna odmiana to
GENTLEMAN odmiana
chlebowa o bardzo dobrej
jakości skupowej i wypiekowej ziarna i dobrej odporności na choroby.
Spośród 16 zaprezentowanych odmian pszenżyta ozimego absolutnymi
nowościami są STELVIO,
który został zarejestrowany w 2021 r., odmiana wczesna o wysokiej zimotrwałości (6), odporna na choroby
i o doskonałej krzewistości, oraz PANASO, która
wyróżnia się zdrowotnością i bardzo dobrymi właściwościami adaptacyjnymi
oraz wysoką zimotrwałością (5). CORADO to Nr
1 w plonie w 2020 r., jako
pierwsza w Polsce, dostępna
w sprzedaży w jednostkach
siewnych, charakteryzuje się
wysoką zimotrwałością (5,5)
i zdrowotnością. MONDEO
to odmiana rekordowo plonująca, niewysoka o dobrej
sztywności i pięknym kłosie, bardzo zdrowa i odporna
na porastanie. DOLINDO
to odmiana krótkosłoma,
zimotrwała (5,5), o późniejszym terminie kłoszenia, wysokiej zdrowotności,
sztywności i zdolności krzewienia. Kolejne odmiany to
najpopularniejsze w Polsce
pszenżyto ozime BELCANTO czy PORTO (krótkosłome) o bardzo dobrych właściwościach adaptacyjnych
do różnych warunków klimatyczno-glebowych; ORINOKO (krótkosłome), o rewelacyjnej zdrowotności,
wyjątkowej zimotrwałości
i odporności na porastanie ziarna w kłosie, a także
AVOKADO, o tradycyjnej
długości słomy i bardzo dobrej odporności na porastanie, a także wysokoplenne
KASYNO.
Tegorocznymi premierami w gatunku jęczmienia
ozimego są TEUTO, wysokoplenna, zimotrwała (5,5),
o bardzo dobrej odporności

Q Prezentacja odmian DANKO w Sobiejuchy (k. Żnina)

Q Pszenżyto Panaso
na choroby i wyróżniająca się
tolerancją na ramularię oraz
odpornością na wirus żółtej
mozaiki jęczmienia BaYMV1, czy GIEWONT, również
wielorzędowa i zimotrwała
(5,5) i również zdrowa (posiada gen odporności na
mączniaka Mlo). W odmianach dwurzędowych należy
wspomnieć BORDEAUX,
odmianę wczesną o doskonałych zdolnościach adaptacyjnych do różnych warunków klimatyczno-glebowych
oraz RETURN wykazującą
rewelacyjną plenność, o wysokiej zawartości białka.
W pszenicy jarej absolutną premierą jest ETOLIA,
jakościowa (grupa A), wysokoplenna o niewysokim
źdźble i odporności na wyleganie oraz wczesna, wykazująca dużą tolerancję na
suszę, jakościowa (grupa A)
odmiana ITAKA.
W owsie żółtoziarnistym
– najnowsze rejestracje, to
POKER – odmiana średnio wczesna, równomiernie dojrzewająca, przydatna do mieszanek zbożowych
oraz HUZAR – odmiana
niewysoka, średnio wczesna, charakteryzująca się
ziarnem o wysokiej gęstości w stanie zsypnym, a także
FIGARO – Nr 1 na suszę!
W kolekcji pszenżyta jarego nowością jest SANTOS
– odmiana sztywna i zdrowa,

o najgrubszym ziarnie spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce pszenżyt
jarych oraz IMPETUS – odmiana Nr 1 w odporności na
wyleganie i o bardzo wysokiej zdrowotności. Pozostałe zaprezentowane pszenżyta
to między innymi MAMUT
– Nr 1 w plonie w 2020 r.,
SOPOT, PUZON – Nr 1
w plonie białka czy MAZUR
– Nr 1 w odporności na fuzariozę kłosa i Nr 1 w odporności na porastanie ziarna
w kłosie.
Wśród odmian paszowych
kolekcji jęczmienia jarego
nowościami są: wysokoplenny LOXTON, LASER czy
SY CRISTALLIN – o rewelacyjnej plenności i zdrowotności, a także RAPTUS
– Nr 1 na słabe gleby, odmiana o dużej zawartości białka. Wśród jęczmieni browarnych wymienić należy
najnowszą odmianę FOCUS,
wysokoplonującą, przydatną na gleby średniej jakości, o niespotykanej jakości ziarna.
Z oferty roślin strączkowych prezentowane były
odmiany grochu siewnego:
KAZEK, NEMO i TYTUS
czy peluszka HUBAL o podwyższonej zawartości białka
oraz wyki: GRETA i JAGA,
czy odmiany soi: VIOLA,
PETRINA i ERICA.
Opr. ADA

Reklama

W

Pod koniec czerwca na polach Zakładu Nasienno-Rolnego
Sobiejuchy (k. Żnina), odbyły się pokazy polowe zorganizowane
przez DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o, gdzie została
zaprezentowana bogata oferta 37 odmian zbóż ozimych,
35 odmian zbóż jarych, 13 odmian roślin bobowatych.
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Prezentacja innowacji
firmy Bayer w Pordenowie

C

W połowie czerwca w Centrum Doradztwa Technicznego
w Pordenowie, w województwie pomorskim, firma Bayer
zaprezentowała swoje innowacyjne produkty do ochrony zbóż,
kompleksowe propozycje dla rzepaku oraz nowości w ofercie dla
kukurydzy.

ieszymy się, że aktualna sytuacja, pomimo pandemii,
pozwoliła nam
zrealizować konferencję, która ma dla nas
szczególny wymiar. Spotkania w centrach doradztwa
technicznego pozwalają nam
zaprezentować skuteczność
działania naszych produktów: ich właściwości i jakość
w praktyce. W tegorocznej
odsłonie obok nowości dla
zbóż, rzepaku i kukurydzy,
prezentujemy rozwiązania
cyfrowe. W naszym przekonaniu stają się one właśnie rzeczywistością i już
dziś mogą realnie wspierać pracę rolnika – mówi
Iwona Krych-Stec, dyrektor ds. marketingu w Bayer
Crop Science Polska.
Q Ochrona zbóż
Do ochrony zbóż ozimych
na plantacji w Pordenowie
został zaprezentowany Bacara Trio 516 SC, herbicyd
do jesiennej ochrony przed
miotłą zbożową i chwastami dwuliściennymi. Herbicyd składa się z trzech uzupełniających się w działaniu
substancji czynnych: 200 g/l
flufenacetu, 233 g/l diflufenikanu oraz 83 g/l metrybuzyny. Zwalcza szerokie

spektrum chwastów i na
długi okres zabezpiecza plantację przed nowymi wschodami. Na poletkach zastosowano Bacara Trio w dawce
0,45 l/ha, co pozwoliło na
zachowanie czystej planta-

2021 roku, który w mieszaninie z preparatem Sekator Plus doskonale zwalczył
miotłę zbożową i chwasty
dwuliścienne. Incelo składa się z mezosulfuronu
45 g/kg oraz tienkarbazo-

tj.: 0,15 kg/ha, 0,2 kg/ha
i 0,33 kg/ha. Dawkę dostosowuje się w zależności od
celu zwalczania. Produkt Incelo zostanie wprowadzony
na rynek w 2022 roku.
Do regulacji łanu wykorzystano nowy regulator wzrostu Fabulis OD oparty na
proheksadionie wapnia, wyprodukowany w formulacji
OD. Formulacja znacznie
przyczynia się do popra-

Q Konferencja polowa firmy Bayer w Pordenowie, w województwie pomorskim
cji. Bacara Trio doskonale sprawdza się na polach
z uodpornioną miotłą zbożową na herbicydy z grupy
inhibitorów ALS. Wielu polskich rolników miało już
okazję wypróbować środek
z powodzeniem jesienią
2020 r.
Na plantacji do wiosennego zwalczania chwastów wykorzystano herbicyd Incelo,
zarejestrowany w kwietniu

nu 15 g/kg. Herbicyd zastosowano w dawce miotłowej 0,15 kg/ha wraz
ze wspomagaczem olejowym Biopower i Sekatorem Plus w dawce 0,6 l/ha.
Incelo przydatny jest również w zwalczaniu innych
chwastów trawiastych jak
wyczyniec polny, owies głuchy, stokłosy, życice i wiechliny. Produkt zarejestrowany jest w trzech dawkach,

wienia skuteczności preparatu. Zaletą środka jest
działanie w bardzo szerokim zakresie temperatur –
5-25°C. Produkt będzie dostępny na rynku w 2022 roku.
Główna ochrona fungicydowa zbóż na plantacji
w Pordenowie i w doświadczeniu odmianowym prowadzona jest w 3 krokach.
Pierwszy zabieg przeprowadzony został nowym

fungicydem Input Triple,
zastosowanym w dawce
1,0 l/ha. Zawiera 160 g/l
protiokonazolu, 200 g/l
spiroksaminy oraz 40 g/l
proquinazidu. Chroni zboża
przed łamliwością podstawy źdźbła i innymi chorobami liści, wykazuje również
wyjątkowo skuteczne działanie na mączniaka prawdziwego, działając zarówno
interwencyjnie, jak i bardzo
długo zapobiegawczo.
W zabiegu T2 chroniącym
przede wszystkim 3 górne liście zastosowano fungicyd
Ascra Xpro 260 EC w dawce
1,0 l/ha. Fungicyd zawiera
aż dwie substancje z grupy
SDHI, co przekłada się na
wyjątkowe zwalczanie septorioz, brunatnej plamistości i rdzy. Charakteryzuje się szybkim działaniem
początkowym i długotrwałym ochronnym, jednocześnie wpływając pozytywnie na fizjologię roślin. Do
trzeciego zabiegu na kłos,
chroniącego głównie przed
fuzariozami, przewidziano
Prosaro 250 EC.
Q Odmiany rzepaku marki DEKALB
W ofercie dla rzepaku fundamentem strategii Bayer
jest przede wszystkim dynamiczny rozwój odmian
rzepaku marki DEKALB,

wyróżniających się bardzo
wysokim i stabilnym poziomem plonowania, znakomitą zimotrwałością oraz
podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion.
Szczególną uwagę należy
zwrócić na dwie odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego: DK Excited
i DK Exima, które zostały wprowadzone do oferty
komercyjnej w roku 2020.
Obie odmiany charakteryzują się bardzo wysokim
plonowaniem i bardzo wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. W roku
2021 Bayer różnicuje wachlarz DEKALB przez odmiany specjalne, m.in. DK
Immortal CL, DK Plasma
i DK Expectation, oferując
tym samym odmiany odporne m.in. na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) czy kiłę
kapusty.
Q Zaprawy nasienne
Podczas pokazów polowych w Pordenowie eksperci firmy podzielili się
szczegółami dotyczącymi
innowacyjnych zapraw nasiennych, które zapewniają nasionom ochronę przed
szkodnikami i chorobami grzybowymi, mianowicie Scenic Gold oraz
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PODROBIONE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

cz.1

jakie jest rzeczywiste zagrożenie?

Podróbki najczęściej kojarzymy z precyzyjnie fałszowanymi produktami luksusowych marek, np. ubrania, buty,
zegarki. Rynek środków ochrony roślin również jest na celowniku fałszerzy, lecz tutaj sytuacja jest wyjątkowa:
podrobione preparaty mogą być zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi. Prześledźmy najczęściej występujące sytuacje.
W składzie podrobionego preparatu nie ma substancji
aktywnych lub są tylko w śladowych ilościach.
To paradoksalnie najlepsza ze złych opcji, bo konsekwencją jest „tylko”
brak ochrony, czyli nieprzerwane żerowanie szkodników i rozwój chorób.
Aby rozwiązać problem, zabieg należy przeprowadzić ponownie,
tym razem przy użyciu oryginalnego preparatu.
Największa strata, poza finansową, to ryzyko utraty optymalnego
momentu na zwalczenie szkodnika czy chwastu.

Aby uniknąć zakupu podróbek, należy:

!

2

W składzie podróbki znajduje się
tańszy i mniej skuteczny zamiennik.

Nowoczesne substancje czynne w środkach ochrony roślin charakteryzują się coraz
skuteczniejszym działaniem, np. długą listą zwalczanych chorób grzybowych. Tańsze,
starsze substancje często nie dorównują nowszym, ale wystarczają dla podstawowego
poziomu ochrony. Często spotykaną sytuacją w przypadku podrabiania produktów jest
wykorzystanie tańszej i słabiej działającej substancji czynnej „przebranej” w opakowanie
lepszego preparatu. Wtedy rolnik czy sadownik obserwuje na polu pewne działanie
ochronne, choć nie takie, jakiego należałoby oczekiwać w przypadku
oryginalnego preparatu. W tej sytuacji oszczędność na zakupie
podróbki jest iluzoryczna – niższa cena idzie w parze ze słabszym działaniem i mniejszym efektem, a w związku
z tym z gorszym zbiorem.

// kupować produkty w sprawdzonych punktach sprzedaży
i od autoryzowanych partnerów handlowych;
// kupować preparaty wyłącznie w oryginalnych opakowaniach
z etykietą w języku polskim;
// zwracać uwagę, czy opakowania mają zabezpieczenia
charakterystyczne dla danego producenta, np. plombę zakrętki
z rzetelnie wykonanym hologramem.

OCHRONA_ROSLIN_1_Press_2021_254x120.indd 1
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zaprawa insektycydowa
Buteo Start, wprowadzona w roku 2020.
W Centrum Doradztwa
Technicznego Bayer testowane są również zabiegi insektycydowe przeprowadzane
w różnych warunkach pogodowych i przy zmiennej
presji szkodników. Uprawy
w Pordenowie chronione są
m.in. fungicydem Propulse 250 SE, który skutecznie
radzi sobie ze zgnilizną twardzikową – najgroźniejszą

chorobą dotykającą rzepak
w fazie kwitnienia.
Q Nowe odmiany DEKALB
w ofercie nasion kukurydzy
Podczas pokazów zostały zaprezentowane również
nowe odmiany DEKALB
w ofercie nasion kukurydzy.
Na 2022 rok Bayer planuje
rozszerzenie oferty o odmianę z grupy średnio wczesnej
DKC3201 (FAO 240). Jest
to odmiana o typie ziarna
flint/dent, przeznaczona do
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uprawy na ziarno i jakościową kiszonkę na terenie całego kraju. Charakteryzuje
się bardzo dobrym wigorem wiosennym, a dzięki
mocnym łodygom i silnemu systemowi korzeniowemu, rośliny nie łamią
się i nie wylegają. W roku
2022 planowane jest również rozszerzenie oferty
o kolejny herbicyd do zwalczania chwastów w kukurydzy – Capreno 547 SC.
Preparat ten jest środkiem

o działaniu układowym.
Zawiera dwie substancje
czynne: tembotrion 345 g/l
oraz tienkarbazon metylu
68 g/l, dodatkowo w składzie znajduje się również
sejfner izoksadifen etylowy
134 g/l. Capreno jest herbicydem do powschodowego
zwalczania chwastów dwuliściennych (w tym komosy i rdestów) i niektórych
jednoliściennych (w tym
chwastnicy jednostronnej).
Pierwsze objawy działania

Panorama Pól Timac Agro
Dnia 9 czerwca 2021 roku w Śremie w województwie wielkopolskim odbyły się pokazy
polowe pod nazwą „Panorama Pól” zorganizowane przez Timac Agro Polska – producenta
innowacyjnych nawozów na bazie kompleksów biostymulujących. Zaprezentowano na nich
sposób działania nawozów płynnych i granulowanych opartych o unikatowe kompleksy
biostymulujące. Producenci rolni mieli możliwość zapoznania się z efektami działania
nawozów na rzepaku ozimym hodowli Rapool oraz na uprawach zbóż (pszenica ozima, żyto
ozime, jęczmień ozimy i kukurydza hodowli Saaten Union), a także na trawach hodowli DSV.

C

iekawostką w ramach „Panoramy
Pól” była możliwość obejrzenia
systemu korzeniowego rzepaku, dzięki
specjalnie przygotowanej

odkrywce gleby. Product
Manager Timac Agro Polska Piotr Kotowski wskazał
na olbrzymią rolę próchnicy glebowej i życia mikrobiologicznego w zapewnieniu prawidłowego

rozwoju systemu korzeniowego roślin, warunkującego uzyskanie wysokiego i stabilnego plonu.
Zasygnalizował, że jest to
szczególnie ważne w dobie
pogłębiającego się spadku

Q Panorama Pól Timac Agro w Śremie w województwie wielkopolskim
Reklama

próchnicy glebowej oraz
pogorszenia właściwości
mikrobiologicznych gleb.
Podkreślił istotność właściwego dbania o glebę,
między innymi poprzez
racjonalne budowanie jej
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pojawiają się już po upływie 5–7 dni od zastosowania. Najskuteczniej zwalcza
młode, silnie rosnące gatunki chwastów w fazie 2–4 liści
właściwych. Należy go stosować po wschodach kukurydzy w fazie od 3–5 liści
roślin kukurydzy (BBCH
13–15) w dawce od 0,22–
0,29 l/ha, wraz z 2 l wspomagacza Mero 842 EC. Jest
to skuteczne i szybkie rozwiązanie w odchwaszczaniu
plantacji kukurydzy.
żyzności. Z kolei dr hab.
Witold Szczepaniak, prof.
uczelni poruszył kwestie
związane z uprawą rzepaku, w tym istotną rolę warunków pogodowych, długiej i chłodnej wiosny oraz
niskiej ilości opadów w początkowym okresie wzrostu
wiosennego rzepaku. Podkreślił również znaczenie
wapnia odżywczego w rozwoju tej rośliny, wskazując na znaczne gromadzenie tego makroskładnika
w łuszczynach w końcowym
okresie wegetacji rzepaku.
Podczas Panoramy Pól
organizowanej przez
Timac Agro Polska zaproszeni rolnicy mogli również zapoznać się z ofertą
firm partnerskich Rapool,
Saaten Union, DSV, COBORU Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie,
Bayer, Agrochest, a także
Massey Ferguson. Hodowcy zwierząt mogli także skorzystać z profesjonalnego
doradztwa prowadzonego
przez pracowników Timac
Agro Polska oraz zapoznać
się z szeroką gamą produktów przeznaczonych do hodowli zwierząt.

W trakcie konferencji firma
Bayer zaprezentowała również rozwiązania cyfrowe dla
rolnictwa, pokazując, że są
one coraz łatwiej dostępnymi
narzędziami i metodami badawczymi, zapewniającymi
większą efektywność i dynamikę zarządzania plantacją.
O tych rozwiązaniach będziemy informować naszych
czytelników na naszej stronie internetowej www.wrp.
pl. Zachęcamy do śledzenia.
Opr. ADA

Najważniejszymi nowościami zaprezentowanymi
podczas „Panoramy Pól”
były: nawóz doglebowo-nalistny FERTIACTYL RECORD oraz dwa nawozy granulowane: TOP PHOS 15
20 NPROCESS oraz PHYSACTIV+1. Zaprezentowany przez Timac Agro Polska preparat FERTIACTYL
Dokończenie na str. 23
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Dokończenie ze str. 18
zwalczanego szkodnika.
Na rynku są także dostępne
środki biologiczne do zwalczania stonki.
Jedynym skutecznym sposobem jej niszczenia na
dużym areale jest stosowanie środków chemicznych
lub metod wg zasad integrowanej ochrony (łączenia wszystkich metod biologicznych i chemicznych).
Zniszczenie powierzchni
liści ziemniaka i sprzyjające
rozwojowi stonki ziemniaczanej warunki pogodowe
(temperatura w granicach
20–25°C i brak opadów)

Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska
– okres masowego gromadzenia się chrząszczy pokolenia letniego.
Przy zwalczaniu stonki ziemniaczanej należy
dodać, że na skuteczność
działania insektycydów
z różnych grup chemicznych duży wpływ ma temperatura powietrza w czasie
wykonywania zabiegu (dla
najliczniejszej grupy – pyretroidów – barierą jest maksymalna granica do 20°C;
najlepiej stosować je w pochmurny dzień i przy braku
nasłonecznienia).
Stosując środki ochrony roślin należy pamiętać
o efekcie uodparniania się

powyżej 15°C. Natomiast
neonikotynoidy (w tym momencie tylko oparte na acetamiprydzie) mają zdolność
przemieszczania się w chronionej roślinie i jej przyrostach dłuższy czas, czyli
działają układowo, stosowane są w szerokim zakresie temperatur. Tak, jak po
zastosowaniu innych neurotoksyn, końcowym efektem ich zastosowania jest
paraliż zwalczanego owada.
Konsekwencją zmniejszenia się liczby środków na
rynku jest dostosowywanie
naszych przepisów do wymogów unijnych. Zgodnie
z art. 47 ustawy o ochro-
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Insektycydy do zwalczania stonki ziemniaczanej w 2021 r.
Nazwa handlowa insektycydu

Substancja czynna

Dawka
na 1 ha

Karencja
(dni)

3,0–5,0 l
tylko L1–L2

nie dotyczy

0,1–0,15 l

3

8,0 l

3

0,2–0,3 l

7

0,06 l

14

BIOINSEKTYCYDY
Novodor SC
SpinTor 240 SC
Max Spin
Spruzit Koncentrat na szkodniki EC

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis
spinozyny (spinozyn A + spinozyn D)
pyretryny + olej rzepakowy
PYRETROIDY

Alfazot 025 EC
Bulldock 025 EC
Pitbul 025 EC

beta-cyflutryna1

Tekapo 025 EC
Afi Max 500 EC
Cimex Forte 500 EC
Cimex Max 500 EC
Cyperkill Max 500 EC
Cypermoc
Cythrin 500 EC
Insektus 500 EC

cypermetryna

Sorcerer 500 EC
Super Cyper 500 EC
Superkill 500 EC
Superkill Max 500 EC
Supersect 500 EC
Decis Mega 50 EW

0,1–0,15 l

Decis Ogród 015 EW

0,4–0,5 l

Delmetros 100 EC

0,05 l

Delta 50 EW

0,1–0,15 l

Delta-Glob 25 EC
Deltakill

0,2–0,3 l
deltametryna

0,3 l

Demetrina 25 EC
Khoisan 25 EC

7

0,2–0,3 l

Koron 100 EC

0,05 l

Pilgro 100 SC
Scatto

0,3 l

Arkan 050 CS
Judo 050 CS

0,12–0,16 l

Karate Zeon 050 CS

7

Kidrate
Kusti 050 CS

Q Gołożery – kontrola

Lambdace 050 CS
Lamdex Extra 2,5 WG

wskazują na potrzebę wykonania zabiegu. Zabieg insektycydem powinien być
wykonywany sprawnym
i atestowanym opryskiwaczem polowym wyposażonym w rozpylacze zapewniające wydatkowanie od
150 do 300 l cieczy roboczej na 1 ha, średniokropliste, a ciśnienie ok. 3–3,5
barów (w zależności od typu
rozpylacza).
Szkodliwość stonki związana jest głównie z dużą żarłocznością larw (a szczególnie tych pokolenia L3–L4
– największych). Przy dużej
intensywności pojawu,
larwy lub chrząszcze letnie, w drugiej części sezonu, zjadają całą masę liściową (zostają gołe łodygi, tzw.
gołożery). Na wczesnych odmianach plon może ulec obniżeniu o 40–60%, odmiany
późniejsze mogą częściowo zregenerować ubytek
ulistnienia.
Optymalnymi terminami
zwalczania stonki ziemniaczanej są:
– okres masowego gromadzenia się chrząszczy
pokolenia zimowego na
wschodach ziemniaka;
– okres masowego wylęgania larw L1–L2 (pojawianie się pierwszych larw
L3);

owadów. Aby zapobiec temu
niekorzystnemu zjawisku,
należy pamiętać o przemiennym stosowaniu substancji
czynnych pomiędzy zabiegami. W przeciwnym wypadku po jakimś czasie może
dojść do wykształcenia odporności u owada. Odporność to naturalny proces
ewolucyjnego przystosowywania się żywego organizmu
do zmieniających się warunków środowiska. Insektycydy niszczą w populacji osobniki wrażliwe, pozostawiając
te, które mają dziedzicznie
uwarunkowane cechy odporności. Jednym ze sposobów ograniczania procesu
odporności jest przemienne stosowanie środków
z różnych grup chemicznych – o różnym mechanizmie działania w organizmie szkodnika. Większość
insektycydów to neurotoksyny (działają na system nerwowy owada).
Środki z grupy pyretroidów powodują początkowo nadmierną ruchliwość
(pobudzenie owada), a następnie paraliż. Skutecznie
działają one w temperaturach optymalnych, do 20°C
i pochmurnej pogodzie. Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminiany – działają
w temperaturze otoczenia

nie roślin (Dz. U. z 2004 r.
Nr 11, poz. 94 z późniejszymi zmianami) prowadzony
jest rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do
obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rejestr zawiera następujące informacje: datę
ważności i numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu; nazwę środka ochrony
roślin; producenta środka;
rodzaj środka; zawartość;
nazwę substancji czynnej
wchodzącej w skład danego środka; informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony pod względem
stwarzania przez niego zagrożeń zdrowia człowieka,
pszczół i organizmów wodnych oraz informacje o dopuszczeniu środka ochrony
roślin do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody
oraz na terenie uzdrowisk,
otulin parków narodowych
i rezerwatów przyrody. Dostępność tych informacji jest
bardzo ważna, nie można
bowiem stosować środków
nieposiadających aktualnego zezwolenia.
Wykaz insektycydów do
zwalczania stonki ziemniaczanej, które powinny być
dostępne w sezonie 2021
podano w tabeli.

0,12–0,16 l
lambda-cyhalotryna

0,30 kg

Ninja 050 CS

7
14

0,12–0,16 l

Sparrow
Sparviero

0,075 l

Globe
Wojownik 050 CS

0,12–0,16 l

Alstar 100 EW

7

Ammo Super 100 EW
Fury 100 EW
Minuet 100 EW

0,10–0,125 l

zeta-cypermetryna3

Rage 100 EW
Titan 100 EW
ANTRANILOWE DIAMIDY
Coragen 200 SC
Cordero 200 SC
Corleone 200 SC

chlorantraniliprol

0,050–0,625 l

Klortranil
Kobalt

14

Benevia 100 OD
Besarion 100 OD
Bombardier 100 OD

cyjanotraniliprol

0,125 l

Filary 100 OD
NEONIKOTYNOIDY
Aceptir 200 SE

0,10–0,15 l

7

0,08 kg

3

Acelan 20 SP
Aceplan 20 SP
Acetamoc
Apis 200 SE
Carnadine 200 SL
Kestrel 200 SL

0,10–0,15 l
0,12–0,18 l

acetamipryd

Kobe 20 SP
Los Ovados 200 SE

7

0,12–0,18 l

7

0,08 kg

3

0,10–0,15 l

7

0,08 kg

3

1,0 kg

nie dotyczy

2,5 l

4

Miros 20 SP
Mospilan 20 SP
Sekil 20 SP
FIOSFOROORGANICZNE
Bratomir 50 WG
Boravi 50 WG

fosmet
LIMONOIDY

NeemAzal – T/S

azadyrachtyna

Ostateczny termin na zużycie substancji czynnej upływa: – 20.07.2021 r., – 1.07.2021 r., – 3.03.2022 r., – 31.07.2021 r.
Źródło: na podstawie materiałów (etykiet preparatów), zaleceń MRiRW na stronie www.minrol.gov.pl/ zakładka informacje branżowe/ochrona
roślin/ etykiety preparaty zarejestrowane (rejestr z dnia 31.03.2021 r.)
1

2

3

4
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Jak nawozić łąki?

P
Dokończenie ze str. 21
RECORD przeznaczony jest
do odżywiania roślin we
wczesnych fazach rozwojowych. To połączenie dużej
dawki potasu (30%) i magnezu (30%), a także kompleksów wzmacniających roślinę
i stymulujących ukorzenienie, co korzystnie wpływa
na jej gospodarkę wodną.
Łączne zastosowanie potasu
i magnezu z kompleksem
antystresowym i ukorzeniającym obniża koszty uprawy, gdyż podczas jednego
przejazdu nie tylko odżywiamy rośliny, ale również
stymulujemy ich odporność.
Rozwiązania FERTIACTYL
poprzez zawartość wyselekcjonowanych i wysoce
Dokończenie ze str. 14
(również hybrydowych) oraz
dobrą zdrowotnością – 5,0–
5,5 wg COBORU. Odmiana silnie się rozkrzewia,
co pozwala na jej wysiew
w terminie opóźnionym od
optymalnego nawet o 1,5 do
2 tygodni.
Polecanym żytem populacyjnym jest SU Inspector, który cechuje się wysokim poziomem plonowania
na stresowych stanowiskach uprawy, dynamicznym rozwojem wiosennym
i dobrą zdrowotnością roślin, wysokim MTZ oraz
dużą zawartością białka.
Wśród żyt mieszańcowych
należy wspomnieć odmianę SU Laurids, która doskonale nadaje się na cele
piekarnicze. SU Pluralis
zaś to odmiana paszowa
na suche stanowiska. SU
Performer wysoko plonuje i świetnie radzi sobie
z opóźnionym terminem
siewu. Na przyszły rok planowane są takie nowości,
jak SU Dreamer, SU Baresi, SU Elrond oraz SU
Perspectiv, który świetnie
nadaje się na gleby kwaśne oraz słabe i posiada
dużą odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka oraz pleśń śniegową.

Nawożenie mineralne stanowi zasadniczy czynnik warunkujący prawidłowy wzrost runi
łąkowej, a optymalna zawartość makro- i mikroelementów w trawach wpływa na jakość
uzyskiwanej paszy, co w konsekwencji przekłada się na zdrowotność zwierząt. Aplikacja
nawozów na użytkach zielonych powinna ulegać zwiększeniu wraz ze wzrostem
intensywności użytkowania.

dr hab. Marzena S. Brodowska,
prof. UP w Lublinie

ierwiastkiem wpływającym w największym stopniu na
plonowanie traw jest
azot, który zwiększa
intensywność rozkrzewiania
oraz odrastania runi trawiastej, a także poprawia wartość paszową. W przypadku
łąk użytkowanych trójkośnie
ważne jest zastosowanie tego
makroskładnika, w formie
wolniej działającego mocznika, po pierwszym i drugim pokosie w dawce od 40
do 50 kg N/ha.
Ważnym pierwiastkiem
w nawożeniu użytków zielonych jest również potas,
który na łąkach, poza okresem wiosennym, powinien
być zastosowany po zbiorze pierwszego pokosu.
Aplikacja potasu w tym
terminie przeciwdziała sezonowemu ograniczaniu
plonowania roślin. Poza
nawożeniem doglebowym ważnym zabiegiem
jest dokarmianie pozakorzeniowe roślin, które

Wśród pszenżyt najbardziej popularną odmianą
jest SU Tadeus wyróżniający się odpornością na suszę,
wysoką masą tysiąca ziaren (47,5 g wg COBORU),
najwyższą odpornością na
porastanie (7 pkt. w skali
COBORU), bardzo dobrą
zimotrwałością (5,5 pkt. wg
badań COBORU), wysoką odpornością na wyleganie. Inną polecaną odmianą jest SU Athletus, która
bardzo wysoko plonowała
w doświadczeniach rejestrowych. Odmiana będzie dostępna na rynku w 2022 r.
Na poletkach zaprezentowano 23 odmiany pszenicy.
Na szczególną uwagę zasługuje odmiana ozima SU
Architekt o średnio późnej dojrzałości, odporna na
fuzariozę kłosów, posiada
gen Pch1 – podwyższona
odporność na choroby podstawy źdźbła oraz wyleganie,
wysoka jakość A/E. Odmiana nadaje się do siewu pszenica po pszenicy.
Warto wspomnieć również o ofercie pszenic hybrydowych z SU Hymalaya na
czele oraz SU Hyvega jako
nową, wysokoplenną odmianą A-klasową.
W Spytkówkach firma Rapool zaprezentowała odmiany, które szczególnie

poleca do siewu w nachodzącym sezonie.
Temptation F1 odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Dobry
wigor początkowy umożliwia siew w terminach opóźnionych. Rośliny odporne na
wyleganie, posiada wysoką
zawartość tłuszczu w nasionach. Odmiana kwitnie
i dojrzewa średnio wcześnie. Nadaje się na stanowiska od słabszych do dobrych
i sprawdza się w różnych regionach Polski oraz technologiach uprawy, dając stabilny plon. Jest to mieszaniec
z segmentu odmian o podwyższonej efektywności wykorzystania azotu.
Duke F1 posiada odporność na wirusa żółtaczki
(TuYV) i suchą zgniliznę
kapustnych. Mieszaniec
z segmentu odmian z podwyższoną efektywnością
wykorzystania azotu. Nadaje się na gleby średnie i bardzo dobre. Rośliny są średniej wielkości, odporne na
wyleganie i łatwe w omłocie.
Odmiana jest tolerancyjna
na okresowe susze i pękanie
łuszczyn, co wydłuża okres
optymalnego zbioru nawet
do 7–9 dni. Odmiana zalecana do uprawy w regionach, w których występuje
duża presja ze strony mszyc

specjalistycznych substancji takich jak Zeatyna, Glicyna Betaina czy Kwasy huminowe i fulwowe zapewniają
z jednej strony regenerację
plantacji, a z drugiej odżywiają, wzmacniają i chronią struktury rośliny. Kwasy
huminowe i fulwowe zawarte w preparacie gwarantują
urodzajność i żyzność gleby,
także poprzez działanie doglebowe. Działania podejmowane na rzecz zwiększenia
odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne są
szczególnie istotne w dobie
ograniczania możliwości stosowania różnych substancji
aktywnych.

Q Pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego wzrostu
i rozwoju traw jest między innymi siarka
charakteryzuje się efektywniejszym przyswajaniem
składników pokarmowych
przez roślinność trawiastą.
Należy jednak przy tym
pamiętać, że szybkim pobieraniem przez rośliny
cechuje się azot, magnez
i sód, zaś nieco wolniejszym mikroskładniki nawozowe, jak miedź, cynk,
mangan, żelazo i molibden,
a także z makroskładników
– fosfor, potas i wapń.

Dobre rezultaty nawozowe po pierwszym pokosie można uzyskać stosując
azot w postaci 15% roztworu mocznika (15 kg mocznika w 100 l wody) łącznie z siarczanem magnezu
w stężeniu 5–10%, a także
z dodatkiem mikroelementów. Nawożenie łąk magnezem wpływa miedzy innymi
na ograniczenie zawartości w roślinach szkodliwych
azotanów(V).

Q Michał Pepka przedstawia odmianę, która silnie się rozkrzewia, co pozwala na jej wysiew w terminie opóźnionym
od optymalnego nawet o 1,5 do 2 tygodni
(wektorów TuYV). Wcześnie
rozpoczyna kwitnienie, dojrzewa – średnio wcześnie.
Jest to odmiana wzorcowa
w badaniach prowadzonych
przez COBORU.
Prince F1 (KR 2017) odmiana rzepaku ozimego
z odpornością na wirusa
żółtaczki rzepy (TuYV). Zalecana do uprawy na stanowiskach od średnich do bardzo dobrych. Dobry wigor
początkowy umożliwia siew
w terminach opóźnionych.
Bardzo wysoka tolerancja na
najczęstsze choroby, takie
jak sucha zgnilizna czy zgnilizna twardzikowa. Rośliny
średniej wysokości, odporne na wyleganie. Odmiana
wcześnie kwitnąca i średnio wcześnie dojrzewająca.
Atora F1 to odmiana mieszańcowa. Charakteryzuje
się stabilnym plonowaniem,
niezależnie od warunków

klimatycznych, tolerancyjna
na okresowe susze. Buduje
silny, głęboki system korzeniowy. Może być uprawiana na różnych stanowiskach
od słabych do dobrych. Bardzo wysoka tolerancja polowa na choroby występujące
w uprawie rzepaku, w tym
na wirusa żółtaczki rzepy
(TuYV). Mocną stroną odmiany Atora F1 jest wysoka
zimotrwałość potwierdzona w badaniach i na polach plantatorów rzepaku.
Odmiana średnio wczesna
w kwitnieniu oraz średnio
późna w szybkości dojrzewania. Od rejestracji należy do grupy niezawodnych
i najczęściej wybieranych
do uprawy odmian zarówno w Polsce, jaki i Europie.
Crotora F1 to najnowsza
propozycja odmiany z podwyższoną odpornością na
najczęściej występujące

Pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego wzrostu i rozwoju traw jest również siarka, mimo, że rośliny
te charakteryzują się małymi
potrzebami pokarmowych
w stosunku do tego pierwiastka. Wpływa ona miedzy innymi na zwiększenie
efektywności wykorzystania
azotu przez rośliny oraz poprawę ich gospodarki azotowej, jak również stanowi
ważny czynnik zwiększający wykorzystanie przez rośliny miedzi i cynku.
Prawidłowe nawożenie łąk
powinno również uwzględniać dokarmianie pozakorzeniowe mikroelementami, które należy zastosować
między innymi od kilku do
kilkunastu dni po zbiorze
pierwszego pokosu. Z mikroelementów istotne znaczenie w uprawie traw odgrywa żelazo, molibden,
miedź i cynk.
dr hab. Marzena S. Brodowska,
prof. UP w Lublinie
rasy kiły kapusty. Wpisana do Krajowego rejestru
odmian w 2020 r. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym, sprawdza się zarówno
w optymalnym, jak i opóźnionym terminie siewu. Crotora F1 to odmiana średnio
wczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu. Odmiana w typie
odmiany Atora F1 o wysokiej zdrowotności, dodatkowo posiadająca podwyższoną odporność na najczęściej
występujące rasy kiły. Zdrowa i stabilnie plonująca, bardzo wysoki plon względny –
na poziomie 110% wzorca.
Zalecana do uprawy na terenach, gdzie występuje duża
presja ze strony kiły kapusty.
Crotora F1 ponadto charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczu w nasionach.
Firma DSV podczas pokazów polowych zaprezentowała mieszanki międzyplonowe: AquaPro, BetaMaxx
50, BetaSola, N-Fixx, SolaRigol, MaisPro TR Greening
50, WarmSeason, Rigol TR
oraz pożytek dla pszczół,
a także Legu-Hafer GPS
oraz trawy i ich mieszanki: 2031, 2048, 2050, 2053,
2054, 2058, 2059, 2061, 2060
PowerMix.
Anna Arabska
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Wyległy łan: jak zminimalizować straty?
Dokończenie ze str.1
zatem nieuniknione. Jest
jednak wiele sposobów, aby
je zminimalizować.
Q Wydajność z zapasem
Jednym z problemów
związanych ze zbiorem
wyległego łanu jest znaczne obniżenie wydajności
zbioru. Utrudnione podbieranie źdźbeł, jak również
podwyższona wilgotność
słomy i ziaren prowadzą
do zmniejszenia prędkości
roboczej. W takiej sytuacji
zbawiennym może okazać
się dostęp do dodatkowej
maszyny lub też wyposażenie gospodarstwa w sprzęt
o wydajności większej niż
ta przewidywana dla optymalnych warunków pracy.
Niewystarczająca wydajność
kombajnu może skutkować
nie tylko dodatkowym opóźnieniem żniw i kolejnych zabiegów polowych, ale także
ryzykiem niezmieszczenia
się w oknie pogodowym
i dalszą utratą jakości plonu.
Q Trudne warunki pracy
Ziarno z wyległego łanu
charakteryzuje się nierównomierną dojrzałością oraz
zwiększoną wilgotnością.
Dodatkowo podczas omłotu jego wilgotność wzrasta
przez kontakt z wilgotną
słomą, zwłaszcza że zazwyczaj wyległe zboże wymaga bardziej intensywnego
omłotu. Zaleca się zatem
zwiększenie prędkości obrotowej bębna młócącego,

ale za to odsunięcie klepiska od cepów, co ułatwia
przepływ masy przez młocarnię, a jednocześnie nie
prowadzi do tak znaczącego
zawilgocenia ziarna. Jest to
szczególnie ważne podczas
zbioru zboża przerośniętego oraz zachwaszczonego,
które jest podawane do młocarni nierównomiernie, powodując zatory. Zwiększając
wielkość szczeliny omłotowej należy kontrolować ilość
niedomłotów. W uproszczeniu, na 50 kłosów pozostawionych za kombajnem
liczba niewymłóconych ziaren nie powinna przekroczyć 5 szt.
Aby zmniejszyć wilgotność ziarna z wyległego łanu
oraz ułatwić zbiór, obszary
wyległego pola należy kosić
przy najbardziej korzystnej
pogodzie, kiedy jest najbardziej sucho. Z drugiej strony, jeżeli do skoszenia pozostaje jeszcze duży areał
zboża stojącego, które cechuje się lepszą jakością,
a jego zbiór przebiega szybciej, bardziej korzystnym
rozwiązaniem może okazać się pozostawienie obszarów wyległych na koniec
– w razie załamania pogody
straty będą mniejsze. Warto
zadbać także, aby noże zespołu żniwnego były ostre,
gdyż w wilgotnych warunkach są szczególnie obciążone. W skrajnych warunkach można także sięgnąć
po odpowiedni środek do
desykacji, aby wyrównać
dojrzewanie i dosuszyć

nachylenia roślin. Natomiast
ważna jest kontrola przepływu masy i unikanie skokowego podawania materiału,
gdyż powoduje to przeciążenia kolejnych zespołów
maszyny oraz generuje dodatkowe straty w zespole
omłotowym i separującym.

Q Wyległy łan to nieuniknione straty. Jednak ich poziom można znacznie ograniczyć

Q Odpowiednia praca nagarniacza odgrywa ważną rolę
w zbiorze roślin wyległych. Warto także wykorzystywać możliwość nachylenia zespołu żniwnego oraz wysunięcia stołu
łan. Natomiast w przypadku zbioru wyległego zboża
w skrajnie suchych warunkach, warto dodatkowo
otworzyć sita oraz zwiększyć obroty wentylatora,
gdyż duża ilość pokruszonej słomy dodatkowo obciąża zespół separujący, zwiększając straty.
Q Zespół żniwny
Jeżeli heder ma możliwość regulacji długości
stołu, zdecydowanie warto
to wykorzystać, maksymalnie wysuwając stół podczas
koszenia „pod włos” oraz

cofając go podczas jazdy
w przeciwnym kierunku.
Kiedy źdźbła są wyłożone
w stronę zespołu żniwnego, podajnik ślimakowy zaczyna je wciągać i wyrywać
z ziemi, zwłaszcza w przypadku wysokich odmian
zbóż. Wysunięcie stołu zapobiega temu zjawisku. Natomiast, gdy źdźbła leżą
w kierunku jazdy, skrócenie stołu zapobiega pchaniu materiału roślinnego
przed kombajnem. Nagarniacz powinien lekko unosić źdźbła przed zespołem
żniwnym.

Przydatnym elementem
wyposażenia mogą być też
podnośniki kłosów, zamontowane na co trzecim lub
co czwartym bagnecie. Powinny one wsuwać się pod
wyległy łan i go podnosić. W praktyce bywa różnie – zdarza się, że podnośniki dociskają zboże do
gleby. Wszystko zależy od
warunków panujących na
polu oraz doświadczenia
kombajnisty. Na nierównych
i zakamienionych polach
dodatkowo istnieje ryzyko
uszkodzenia podnośników,
dlatego ich montaż należy
przemyśleć. Bardzo dobry
efekt daje pochylenie zespołu żniwnego do przodu oraz
odpowiednie operowanie
nagarniaczem. W przypadku długiej słomy nagarniacz
powinien zostać wysunięty
do przodu i podnosić zboże.
W przypadku słomy krótkiej intensywna praca nagarniacza nie jest wymagana. W skrajnie pochylonym
łanie może być wymagana jazda tylko w jednym
kierunku – przeciwnie do

Czym podawać ziarno?
Przenośniki do ziarna
System załadunku, transportu oraz rozładunku ziarna jest niezbędnym wyposażeniem
gospodarstw rolnych posiadających magazyny zbożowe. W tym celu zastosowanie znajdują
przenośniki oraz podnośniki ziarna przeznaczone do transportu poziomego oraz pionowego.
Obsługują one nie tylko silosy, ale stosowane są również do przemieszczania ziarna.
W transporcie ziarna wykorzystuje się kilka rodzajów przenośników. Piszemy o nich poniżej.
Q Przenośniki
do transportu poziomego
Do poziomego transportu ziarna wykorzystywane
są przenośniki taśmowe,
zgarniakowe oraz ślimakowe. Przenośniki taśmowe są stosowane nie tylko do
transportu poziomego ziarna zbóż i kukurydzy, nasion
roślin strączkowych i oleistych. Mają one zastosowanie także w transporcie
różnych produktów paszowych, takich jak mączki,
śruty, granulaty, brykiety

i inne. Przenoszenie surowca może odbywać się w sposób ciągły przy załadunku
ręcznym lub mechanicznym. Stąd też oprócz gospodarstw rolnych są one
stosowane przy obróbce
ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie itp.), w wytwórniach
i mieszalniach pasz jak i dużych zakładach przemysłu
spożywczego. W przenośniku taśmowym poruszająca
się na rolkach wspornych
taśma jest wyprofilowana

Q Do napełniania silosów
zbożowych wykorzystywane są przenośniki kubełkowe

Q Do najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w transporcie ziarna należą przenośniki ślimakowe i pneumatyczne

w kształcie koryta. Takie
ukształtowanie pozwala na wysoką wydajność
w stosunku do szerokości taśmy. Szerokość taśmy

Q Kontrola strat
Głównym źródłem strat
powstających podczas zbioru wyległego łanu są kłosy
pocięte przez kosę zespołu
żniwnego – te straty można
oszacować jedynie wizualnie. Jednak w zespołach
kombajnu również straty
są większe niż w przypadku zbioru łanu stojącego,
z uwagi na podwyższoną
wilgotność, zróżnicowaną
dojrzałość ziarna, czy też
skokowe podawanie materiału. Warto zatem zadbać
o regularną kalibrację czujników lub używanie odpowiednich przyrządów do pomiaru poziomu strat.
W przypadku rzepaku zazwyczaj pozostaje wyległy
łan w pasie o szerokości do
ok. 3 m wzdłuż ścieżek technologicznych. Aby uniknąć
osypywania się ziaren, zbiór
w tym pasie powinno się
wykonywać wyłącznie podczas jazdy „pod włos”. Jeżeli reszta łanu jest wyłożona
w przeciwnym kierunku, należy zrezygnować z koszenia
na całej szerokości kombajnu i pozostawić pas w okolicy ścieżki technologicznej
na przejazd powrotny.
wl
wynosi najczęściej od 300
do 800 mm. Z kolei długość
maksymalna dochodzi do
60 m.b. Przenośniki taśmowe są dostępne w wersjach
zakrytych lub odkrytych.
Wydajność tych urządzeń
dochodzi do 400 t/h. Taśmociągi mają szerokie zastosowanie we współpracy z urządzeniami, takimi
jak: czyszczalnie, suszarnie,
silosy zbożowe, przenośniki łańcuchowe i podnośniki
kubełkowe.
Dobrym rozwiązaniem
dla poziomego i lekko nachylonego transportu takich materiałów, jak zboża,
nasiona, granulaty itp. są
przenośniki zgarniakowe. Mają one zastosowanie głównie tam, gdzie
wymagany jest kompletnie zamknięty, pyłoszczelny transport. Zasada pracy
przenośnika zgarniakowego
polega na transportowaniu
materiałów sypkich za pomocą zabieraków (łopatek
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przy łańcuchu). Urządzenia te mogą odbierać materiał transportowany
spod lejów zasypowych,
zasobników rozładowczych, zbiorników lub
przenośników i przemieszczać go do innych zbiorników
czy przenośników.
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W szczególności
nadają się do transportu ziarna z/do
silosów oraz przemieszczania go między silosami, a także
do transportu ziarna
z kosza przyjęciowego do przenośnika
kubełkowego.
Pr zeno śniki
ślimakowe (potocznie zwane
Q Przenośniki ślimakowe występują w trzech
wersjach. W jednej
z nich dostępny jest
kosz zasypowy

żmijkami) to proste urządzenia. W podstawowej wersji składają się z silnika elektrycznego oraz rury, w której
znajdują się zwoje ślimaka.
Urządzenia te są dostępne
w trzech wersjach: z koszem
zasypowym, z pobieraniem
dolnym oraz przystosowane
do montażu na burcie przyczepy. Większość dostępnych
modeli może pracować pod
dowolnym kątem. Niemniej
wyższy kąt przekłada się na
spadek wydajności. Wydajność urządzenia jest zmienna
i zależna od różnych czynników (model, rozmiar, wypełnienie, materiał itp.) i z reguły nie przekracza 40 t/h.

Popularnym rozwiązaniem są przenośniki pneumatyczne nazywane też
dmuchawami. Urządzenia
te są wykorzystywane do
transportu ziarna na małe
odległości i mają szczególne zastosowanie tam,
gdzie ziarno składowane
jest w ciasnych pomieszczeniach z utrudnionym do
nich dostępem. Przenośniki te mają stosunkowo niewielką wydajność, niemniej
umożliwiają transportowanie ziarna zbóż w kierunku poziomym i pionowym. Mogą być one
również wykorzystywane
do prac rozładunkowych,
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takich jak: przeładunek
ziarna z pryzmy, zbiorników zbożowych lub silosów
z jednoczesnym załadunkiem na środki transportu i odwrotnie. Dmuchawy mogą być napędzane
od silnika elektrycznego
lub WOM-u ciągnika.
Q Przenośniki
do transportu pionowego
Do pionowego transportu ziarna wykorzystywane
są przenośniki kubełkowe. Służą one głównie do
napełniania silosów zbożowych. Transport pionowy materiału odbywa
się za pomocą kubełków

przymocowanych do pasa
transmisyjnego. Urządzenia te są wykonane z trwałego materiału i mogą być
zainstalowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Wysokość przenośników kubełkowych może
dochodzić do 30 m. Cechuje
je wysoka wydajność, niskie
zużycie energii elektrycznej
oraz brak uszkodzeń ziarna. Niemniej są one droższe
i dostępne jedynie w wersji
stacjonarnej.
dr inż. Jacek Skudlarski
Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Międzyplony chronią glebę

M

Odsłonięta gleba jest podatna na
erozję oraz wysychanie. Rośliny
stanowią naturalną ochronę przed
tymi niekorzystnymi zjawiskami.
Warto zatem stosować międzyplony.

iędzyplony to rośliny wysiewane
pomiędzy plonami głównymi. Mogą zostać zebrane jako zielonka
lub siano, czy też przyorane.
Niezależnie od ich przeznaczenia, chronią glebę przed
utratą wody i destrukcyjnym wpływem czynników
atmosferycznych, a także
stanowią cenne źródło materii organicznej.
Q Dlaczego warto?
Zwłaszcza w przypadku
mocno eksploatowanych
gleb, czy też przy stosowaniu mało zróżnicowanych
płodozmianów, to właśnie
międzyplony mogą odgrywać decydującą rolę w poprawianiu żyzności gleby.
Wzrost zawartości materii
organicznej w glebie raz poprawa gospodarki próchniczej przekłada się na wzrost
plonów. Jednak nie jest to
jedyna korzyść płynąca
z uprawy międzyplonów.
Szata roślinna porastająca
powierzchnię gleby zapobiega erozji wodnej i wietrznej, tworząc swoistą warstwę ochronną. Na glebę nie
działa bezpośrednie działanie wysuszających promieni słonecznych, destrukcyjny wpływ wiatru, ani też
woda opadowa powodująca wymywanie substancji i pogarszanie struktury
gleby. Układ korzeniowy roślin międzyplonowych dodatkowo stabilizuje strukturę gleby, zapobiegając jej
nadmiernemu zagęszczeniu
oraz sprzyjając drenowaniu przez tworzenie kanalików korzeniowych. Ponadto

szybko rosnące gatunki roślin poplonowych stanowią
silną konkurencję dla chwastów oraz sprzyjają rozwojowi aktywności biologicznej.
Q Kiedy siać?
W zależności od okresu
siewu i ewentualnego zbioru roślin, międzyplony dzieli się na trzy rodzaje: ozime,
ścierniskowe oraz wsiewki
międzyplonowe. Te pierwsze wysiewane są zazwyczaj
nie wcześniej niż w połowie
sierpnia lub na początku
września i pozostają na polu
przez zimę. Wiosną stanowią surowiec na kiszonki lub
paszę zieloną. Zazwyczaj
są to takie rośliny, jak żyto,
rzepak ozimy lub specjalne
mieszanki roślin ozimych
(gorzowska, poznańska).
Międzyplony ścierniskowe
zazwyczaj są przyorywane wiosną lub też zbierane
jako pasza jesienią. Wysiewa się je wcześnie, np. po
zbiorze rzepaku, jęczmienia
ozimego lub żyta, a zalecane gatunki przy siewie lipcowym to m.in. groch pastewny, łubin, bobik, wyka jara,
rzepa, słonecznik czy seradela. W przypadku siewu
w pierwszej połowie sierpnia, najczęściej wybierane
gatunki roślin to facelia,
gorczyca, rzodkiew oleista
lub rzepak ozimy. Międzyplony ścierniskowe należy
wysiewać nie później niż
20 sierpnia. Trzeci rodzaj międzyplonów, czyli
wsiewki międzyplonowe,
to rośliny w początkowej
fazie rozwijające się wolno,
wsiewane wczesną wiosną
w plon główny. Po zbiorze
zbóż rośliny te zaczynają się

Q Rośliny poplonowe stanowią cenne źródło materii organicznej w glebie

Q Żyto zasiane przed plonem głównym to doskonała ochrona
gleby od jesieni do wiosny oraz bogate źródło paszy

Q Gleba nieporośnięta roślinnością jest podatna na erozję wodną i wietrzną oraz utratę
wody w okresie suszy

na to, aby nasiona poszczególnych gatunków były podobnej wielkości – ułatwi
to ich wysiew.
Ogromny wpływ na powodzenie uprawy międzyplonów mają warunki atmosferyczne. Odpowiednia
ilość opadów w okresie letnim to czynnik decydujący. Aby zwiększyć szansę
powodzenia, należy wysiewać poplony jak najwcześniej. W kontekście często
występujących susz w miesiącach letnio-jesiennych,
możliwość zatrzymania

bujnie rozwijać, stanowiąc
ochronę dla gleby do jesieni lub nawet do wiosny (np.
seradela z żytem lub rośliny motylkowe z jęczmieniem jarym).
Q Mieszanki roślin
Poszczególne gatunki roślin międzyplonowych charakteryzują się odmienną
odpornością na warunki
pogodowe oraz różnorodnym wpływem na glebę.
Na przykład, rośliny motylkowe, dzięki możliwości
wiązania wolnego azotu atmosferycznego, wzbogacają glebę o ten cenny składnik. Z kolei rzodkiew oleista
czy gorczyca mogą przeciwdziałać rozwojowi mątwika lub nicieni w roślinach
okopowych. Wysiewanie

Q Przesuszona gleba jesienią to efekt braku szaty roślinnej w okresie pożniwnym
jednego gatunku jest jednak ryzykowne z uwagi na
możliwość wystąpienia niekorzystnych dla danej rośliny warunków atmosferycznych. Dlatego zaleca się

wysiew mieszanek składających się z kilku gatunków
roślin o zbliżonym okresie
wegetacji i tempie rozwoju. Przy tworzeniu mieszanek warto zwrócić uwagę

wilgoci w glebie dzięki roślinom międzyplonowym
wydaje się wystarczającym
uzasadnieniem dla stosowania tego typu zabiegów.
wl
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Czy warto postawić
na wzmocnione elementy robocze?

M

Wzmacniane elementy robocze w maszynach czy narzędziach uprawowych cieszą się
coraz większą popularnością. Od lat oferują je tacy uznani producenci, jak Kuhn, Väderstad,
Pöttinger, Maschio czy Kverneland, a i coraz częściej można je spotkać w ofertach polskich
producentów, chociażby takich jak Unia czy Mandam. Nie bez powodu.

ontaż elementów roboczych
z nakładkami
z węglików spiekanych czy specjalnie hartowanej stali daje
wiele korzyści i zazwyczaj,
choć nie w każdych warunkach, warto na nie stawiać
w codziennej pracy. Decydując się na takie rozwiązanie
zyskujemy przede wszystkim długotrwałą pracę bez
konieczności częstych wymian, a także lepszą jakość
wykonywanych prac.
Q Żywotność w porównaniu
z elementami standardowymi
Odpowiedź na pytanie,
na ile wzmocnione elementy robocze są wytrzymalsze
od standardowych nie jest
jednoznaczna. W przypadku tzw. płytek widiowych

producenci zazwyczaj deklarują trwałość wyższą o 6
do nawet 10 razy. Oczywiście wszystko zależy od tego,
z jakimi warunkami glebowymi mamy do czynienia.
W przypadku gleb próchnicznych, pozbawionych
kwarców i kamieni, zużycie standardowych elementów może być na tyle niewielkie, że inwestowanie
w elementy wzmocnione
będzie ekonomicznie nieuzasadnione. Z kolei na glebach lekkich z dużą ilością
kwarców i kamieni, wykorzystywanie tego typu elementów może być jedynym
sensownym rozwiązaniem.
Q Czy to się opłaca?
Aby porównać opłacalność poszczególnych
rozwiązań, warto zrobić

Q Wzmacniane elementy robocze zyskują coraz większą
popularność wśród świadomych użytkowników maszyn
uprawowych
podstawową kalkulację.
Weźmy na przykład standardowe dłuto do pługa
Kuhn Olimpic i Kuhn Super
Marathon, które ma być
do 8 razy bardziej wytrzymałe od standardowego.
Ich cena to odpowiednio

65 i 432 zł brutto/szt. Zakładając, że element wzmacniany będzie pracował 7
razy dłużej, przez ten czas
na standardowe dłuta musielibyśmy wydać 455 zł,
a do tych kosztów trzeba przecież doliczyć także

śruby mocujące i roboczogodziny osoby serwisującej.
I o ile w pługu pracy jest relatywnie niewiele, to sytuacja wygląda trochę gorzej,
jeżeli mamy do czynienia
np. z kultywatorem z kilkudziesięcioma zębami…
Q Pozostałe zalety
Korzyści przy kasie sklepu z częściami to nie wszystko. Zyskujemy coś jeszcze:
krótsze przestoje serwisowe maszyny to więcej czasu
i większe możliwości w kontekście zachowania terminów agrotechnicznych. Ponadto wzmacniane elementy
robocze dłużej utrzymują swoje właściwości, przez
co dłużej utrzymywana jest
dobra jakość pracy, przede
wszystkim jej głębokość, co
wpływa pozytywnie na równomierność rozkładu nasion
czy nawozów. Dłużej utrzymywane parametry to także
mniejsze opory i oszczędności w zużyciu paliwa. Często

fakt, że element „trzyma”
parametry dłużej wpływa
także na ograniczenie zużycia pozostałych elementów. Tak jest w przypadku
chociażby niektórych pługów, gdzie dłuta projektowane są tak, aby ograniczyć
ścieranie odkładnic.
Q Podsumowanie
Wzmacniane elementy robocze stale zyskują na popularności, a wielu rolników,
którzy zdecydowali się na
ich zakup po raz pierwszy
nie wraca już do standardowych rozwiązań. Oczywiście podejmując decyzję
o ich zakupie należy wziąć
pod uwagę warunki glebowe
– to aspekt najważniejszy.
Jeśli chodzi o wady takiego
rozwiązania, jednorazowo
na elementy wzmocnione
trzeba niestety wydać sporo
pieniędzy. No i bardziej
szkoda, jeżeli taki element
zgubi się podczas pracy.
mw

Technologie pożniwnej uprawy gleby

O

Do podstawowych zabiegów uprawowych należy podorywka ściernisk. Rezygnacja z uprawy
pożniwnej wywołuje wiele negatywnych skutków, jak przesuszenie wierzchniej warstwy
gleby, gorsze wschody, zwłaszcza roślin ozimych, czy wzrost zachwaszczenia, szczególnie
perzem i innymi chwastami wieloletnimi. Uprawę pożniwną wykonują agregaty złożone
z kultywatorów zębowych, bron talerzowych, spulchniaczy obrotowych,
zgrzebeł sprężystych (bron mulczowych) uzupełnionych wałami.

ferta narzędzi dostępnych na rynku
jest bardzo bogata,
a zarazem zróżnicowana pod wieloma względami. Obok
wydajności pracy ważnym
kryterium doboru sprzętu
i wynikającej stąd metody
uprawy ścierniska pozostaje energochłonność wykonywanego zabiegu.
Powszechnie stosowanym narzędziem do uprawy ściernisk jest kultywator
Reklama

podorywkowy z łapami rozmieszczonymi na 2–4 belkach, talerzami wyrównującymi i wałem prętowym. Są
to narzędzia o szerokości roboczej 2,1–6 m, współpracujące z ciągnikami o mocy
60–200 KW, pracujące na
głębokości 8–40 cm. Charakteryzują się dużym prześwitem pod ramą i dużym
rozstawem poprzecznym
elementów roboczych, co
gwarantuje pracę bez zapychania, nawet w ciężkich

warunkach. Zęby kultywatora ścierniskowego dokładnie podcinają ściernisko i przykrywają resztki
pożniwne, talerze wyrównują powierzchnię pola,
a wał zagęszcza warstwę
roli stwarzając doskonałe
warunki do kiełkowania nasion chwastów. Na bazie kultywatora podorywkowego
istnieje możliwość wysiewu powierzchniowego poplonu lub plonu głównego
bezpośrednio w ściernisko

lub w mulcz, przez zainstalowanie na ramie kultywatora – siewnika rzutowego.
Wśród producentów krajowych kultywatorów podorywkowych są m.in. POM
Brodnica, Expom Krośniewice, Unia Grudziądz,
Bomet Węgrów
W technologii uprawy
pożniwnej ścierniska uniwersalne zastosowanie znajdują brony talerzowe połączone najczęściej z wałami,
tworząc agregaty uprawowe.

Skutecznie rywalizują z kultywatorami podorywkowymi, gdyż umożliwiają równomierną i płytką uprawę,
sprzyjającą szybkim wschodom chwastów i osypanego ziarna do 10 cm na glebach zwięzłych. Oprócz
niszczenia chwastów i samosiewów zbóż na ściernisku talerzowanie zapewnia
bardzo dobre wymieszanie
resztek pożniwnych z glebą,
przykrywając 60–70% resztek słomiastych. Ich zaletą,
której nie posiadają inne
narzędzia, jest to, że mogą
rozdrabniać łodygi kukurydzy, słonecznika, rzepaku itp. Istnieje pogląd, że
dla najbardziej intensywnego kiełkowania nasion

i niszczenia chwastów rozłogowych uprawa pożniwna
powinna być wykonywana
w dwóch etapach: pierwsza
uprawa na głębokość mniej
więcej 4–5 cm dla kiełkowania nasion, druga na głębokość 8–10 cm. Tak płytkiej pierwszej fazy uprawy
nie można wykonać kultywatorem podorywkowym.
Brony talerzowe cechuje
zwykle trwałość i niewrażliwość na zanieczyszczenia
słomiaste i kamienie. Dzielimy je na klasyczne i kompaktowe. Brona klasyczna
składa się z ramy nośnej
w postaci kratownicy lub
jednobelkowej, bębnów,
na których zamontowane
są talerze ze skrobakami
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ustawione skośnie do kierunku jazdy. Między talerzami znajdują się tuleje
dystansowe, tworząc tzw.
podziałkę. Oprócz tradycyjnych talerzy gładkich
i zębatych produkowane są
talerze o łagodnym i głębokim zarysie uzębienia (talerze płatkowe). Średnice
talerzy mieszczą się w przedziale 500–700 mm, a grubość ich grubość wynosi
3–10 mm. Podczas uprawy pożniwnej na glebach
zwięzłych należy stosować
talerze zębate, które bardziej nacierają na glebę, na
glebach zaś lżejszych talerze gładkie. Brona talerzowa powinna współpracować
z narzędziem doprawiającym i zapewnić uzyskanie
wymaganej głębokości talerzowania. Tymi narzędziami są zazwyczaj wały strunowe (rurkowe), spiralne
i pierścieniowe. Regulacja
kąta ustawienia sekcji zawiera się najczęściej w przedziale 0–30°, która może
być wykonywana ręcznie
lub hydraulicznie z kabiny
ciągnika. Najlepszą jakość
uprawy ścierniska bronami talerzowymi uzyskuje
się przy prędkości powyżej
10 km/godz. Brony talerzowe klasyczne zawieszane są
narzędziami uniwersalnymi
i nadają się na ścierniska do
ich podorywki na wszystkie
gleby z wyjątkiem zwięzłych
i suchych.
Powszechnie stosowane
są brony o zwartej i krótkiej budowie, tzw. kompaktowe. Charakteryzują się one
indywidualnym łożyskowaniem i mocowaniem talerzy, co umożliwia ustawienie ich w dwóch rzędach
prostopadłych do kierunku
jazdy. Takie mocowanie talerzy oprócz skrócenia brony
stwarza również możliwość
indywidualnego zabezpieczenia talerzy przed przeciążeniem oraz odchylenia ich
nie tylko od kierunku jazdy,

ale od płaszczyzny pionowej. Dzięki temu obróbka
ścierniska jest dokładniejsza, uprawa bardziej precyzyjna. Wysoka prędkość
obwodowa talerzy podczas
pracy z prędkością powyżej
10 km/h i odchylenie ich do
tyłu zapewniają duży odrzut
gleby i bardzo dobre wymieszanie resztek pożniwnych.
Zakres głębokości roboczej
tych bron wynosi od ok. 4
do 10 cm i spełnia potrzeby
płytkiej uprawy pożniwnej.
Produkowane brony kompaktowe nie pracują samodzielnie, lecz w połączeniu
z wałami poprawiającymi
równomierność rozkładu
resztek pożniwnych i wyrównanie powierzchni. Brony
kompaktowe ze względu na
ich krótką i zwartą budowę
znajdują również zastosowanie w agregatach uprawowych i uprawowo-siewnych.
Producentami bron talerzowych klasycznych i kompaktowych są firmy m.in.: Unia
Grudziądz, Bomet z Węgrowa, Akpil Pilzno, PPH
Bury, PPH Żukowo, Kongskilde, Lemkan, Maschio
czy Amazone.
Wydajnymi narzędziami do uprawy pożniwnej są spulchniacze obrotowe, których wydajność
uprawy przekracza 1 ha/h
na każdy metr szerokości
narzędzia. Zbudowane są
z krótkich tarczy (walców)
nożowych, umieszczonych
w wahliwych ramkach, dobrze kopiujących nierówności pola. Ramki dociążone są sprężynami. Służą
one wraz z mechanizmem
dociążania wałów do regulacji głębokości pracy. Sekcje (walce) ustawione są najczęściej pod kątem ok. 20°,
w przypadku, jeśli chodzi
o efektywne mieszanie resztek pożniwnych. Bębny nożowe umożliwiają wymianę
pojedynczych uszkodzonych noży bez konieczności demontażu całego bębna
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Q Brona talerzowa kompaktowa podczas przyorywania ścierniska

Q Spulchniacz obrotowy zagregatowany z siewnikiem poplonu podczas pożniwnej uprawy gleby – to wysokowydajny
i energooszczędny agregat
z łożyskowaniem. Narzędzie może być wyposażone, zależnie od gleby, w wał
strunowy, pełny zębaty (Pakera), pierścieniowy (Crosskill) lub oponowy. Zakres
głębokości uprawy wynosi od 4 do 15–17 cm, zapotrzebowanie na moc wynosi od 25 do 35 KM na metr
szerokości roboczej. Zalecana prędkość pracy spulchniaczy – powyżej 10 km/h.
Producentami krajowymi
spulchniaczy obrotowych
są m.in. firma Pol-Mot TUR
oraz Rolet z Lipska.
Wymienione powyżej
narzędzia do uprawy pożniwnej (kultywatory, brony,

Reklama

PŁUG OBROTOWY UNICO

Finansowanie fabryczne 0%

- Rozbudowana gama modeli dopasowanych do różnych klas i mocy ciągników.
- Połączenie obrotnicy z ramą na równoległoboku ułatwia poprawną regulację.
- Wysoki prześwit pod ramą i wydłużony rozstaw korpusów.
- Dostępne modele z zabezpieczeniem przeciw kamieniom zrywalnym oraz
hydropneumatycznym.
- Wiele typów odkładnic oraz akcesorów dodatkowych dla perfekcyjnego
dopasowania do rodzaju gleby.

MASCHIO – GASPARDO POLAND SP. Z O.O. ] ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń
Polska pn-zach.: 698 627 153 ] Polska pn-wsch.: 605 826 363 ] Polska pd-zach.: 660 518 520
Polska pd-wsch.: 660 416 451 ] Polska centralna: 606 382 368

Q Kultywator podorywkowy to narzędzie, które zastąpiło
pług podorywkowy w nowoczesnej technologii uprawy gleby
spulchniacze) są w zasadzie
agregatami uprawowymi,
ponieważ łączą w sobie dwie
lub trzy funkcje. Wykonują pracę, którą musiałyby

wykonywać dwa lub trzy
narzędzia. Agregatowanie
narzędzi to przede wszystkim ekonomia, która wymusza obniżenie kosztów

pracy, zużywanie mniej paliwa i wykonywanie jej w krótszym czasie.
Zastosowanie kilku różnych elementów roboczych
pozwala dobrze spulchnić
ściernisko, wymieszać resztki pożniwne i ułatwić kiełkowanie osypanych nasion,
chwastów i zasianego poplonu. Najlepiej ze względów agrotechnicznych
i ekonomicznych uprawę
pożniwną ścierniska połączyć z wysiewem poplonu.
Poza tym uzyskujemy lepszy efekt agrotechniczny
i ekologiczny.
dr inż. Piotr Grudnik
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Czym zaprawiać ziarno?
Dokończenie ze str.1
się zasuwa do jej opróżniania z zaprawionych nasion.
Jednym z producentów zaprawiarek porcjowych jest
firma Agralex Sp. z o.o. Porcjową maszyną w ofercie
tego wytwórcy jest model
Rotalex RA50. Urządzenie
wyposażono w komorę mieszania w kształcie cylindra.
Dzięki zastosowaniu kilku
(opcjonalnie) niezależnych
układów dozujących ciecz
roboczą, urządzenie pozwala stosować kilka rodzajów
zapraw nasiennych, w tym
biologicznych. Opcjonalnie
urządzenie można doposażyć w specjalny dozownik
wykorzystywany do precyzyjnej aplikacji talków lub
innych proszków niezbędnych do inkrustacji nasion.
Układ sterujący wyposażono w specjalne oprogramowanie, które powiadamia
użytkownika o ewentualnych usterkach. Ponadto
za pomocą zainstalowanego modemu internetowego
jest możliwe zdalne sterowanie procesem zaprawiania,
a także śledzenie on-line,
zarówno przez użytkownika, jak i przez producenta.
Wydajność maszyny wynosi od 8 do 10 t/godz.
Zaprawiarki porcjowe dostępne są także w ofercie
firm zagranicznych. Jedną

z nich jest duński koncern
Cimbria, który oferuje sześć
modeli urządzeń o wydajności od 1,8 do 50 t/godz. Proces dozowania zapraw jak
i zasypywania nasion z kosza
zasypowego jest sterowany

mieszania. Jednym z takich
urządzeń jest zaprawiarka
o nazwie Agata P212 produkowana przez firmę Agralex.
Można nią zaprawiać ziarno
zbóż i nasiona roślin strączkowych dostępnymi zapra-

zraszania. Kolejnym
elementem jest przenośnik ślimakowy do
przemieszczania zaprawionego ziarna do
podwójnego workownika. Zasadnicze zaprawianie odbywa się
w komorze zraszania,
gdzie ciecz jest roz-

Q Propozycją dla małych i średnich
gospodarstw są zaprawiarki montowane na przenośniku ślimakowym

Q Popularnym rozwiązaniem
są zaprawiarki porcjowe

Q Zaprawianie nasion jest pierwszym, a zarazem najtańszym zabiegiem ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Maszyny do
tego zabiegu są dostępne również w ofercie rodzimych producentów
elektronicznie za pomocą
sterowników PLC przez dotykowy ekran terminala lub
w innych modelach za pomocą szafy sterującej.
Q Zaprawiarki o działaniu ciągłym
W zaprawiarkach o działaniu ciągłym nasiona jak
i zaprawa przepływają nieprzerwanym strumieniem
w całym procesie ich

wami płynnymi. W skład
budowy zaprawiarki wchodzi kosz zasypowy ze szczeliną roboczą, bęben mechanizmu dozującego, a także
łopatki zanurzone w zaprawie znajdującej się w wanience, współpracujące z rynienką doprowadzającą zaprawę
do kierunkowego rozpylacza
rotacyjnego, pokrywającego
cieczą nasiona w komorze

pylana na opadające
nasiona. Ostateczne mieszanie ziaren
i zaprawy odbywa się w przenośniku ślimakowym, który
prowadzi materiał do workownika. Nasiona przed procesem zraszania są również
oczyszczane z kurzu i drobnych nieczystości. Szybkość
przepływu ziaren, a tym
samym wydajność urządzenia jest regulowana w sposób bezstopniowy. Urządzenie jest napędzane silnikiem

Czy warto zbierać kamienie
Na większości naszych pól można
znaleźć kamienie o różnej wielkości,
od bardzo małych po te o wadze
kilkudziesięciu kilogramów.
Od dawien dawna kamienie
są niechcianymi „gośćmi” dla
rolników. Nawet przy uprawie ziemi za pomocą konia
przeszkadzały i powodowały, że koń się potykał. Skąd
kamienie się biorą co roku, mimo ich usunięcia?

N

a niektórych glebach luźne kamienie zalegają
w ziemi na głębokości nawet do kilkudziesięciu metrów i wędrują ku jej powierzchni. Jest
to efekt wywołany ruchami
skorupy ziemskiej, zmiennością temperatury, ale również
działaniem człowieka. Dla
rolników zalegające kamienie w ziemi to spory problem
– mogą uszkodzić maszyny uprawowe. Przy uprawie buraków część kamieni może trafić do cukrowni,
co stanowi zagrożenie dla
cukrowni w postaci uszkodzenia pomp i kanałów przesyłowych buraków. Dawniej

Coating Mod montowaną
na dowolnych przenośnikach, np. T 206/2, T 206/3
czy T 206/4. Zasadniczymi
elementami tego typu urządzeń są: silnik elektryczny
zasilany prądem 230V i niewielka pompa membranowa. Roztwór preparatu zaprawiającego jest zasysany
przez siatkowy filtr i rozpylany na przemieszczającą się w przenośniku masę
ziarna. Ciśnienie rozpylania

najprostszym sposobem usunięcia kamieni było ich zbieranie ręczne, jednak jest to
proces czasochłonny i uciążliwy, a przy dużych areałach
nieskuteczny. W dodatku
w dzisiejszych czasach brakuje ludzi do wykonywania
tej pracy. Z pomocą przychodzą nowoczesne maszyny
rolnicze, które umożliwiają
poradzenie sobie z kamieniami wygodnie i szybko. A do
tego są na tyle uniwersalne,
że z powodzeniem mogą być
wykorzystywane do innych
prac. Maszyny do zbierania
kamieni najczęściej wyposażone są w głowice wirujące, które podbierają warstwę
ziemi do ok. 8 cm, ziemia jest

Q Dzięki „czystemu” polu od kamieni agregaty uprawowe,
siewne dużo mniej się zużywają
odsiewana, a kamienie są
transportowane do zbiornika, który jest samowyładowczy. Szerokości najczęściej
stosowane przez producentów to ponad 5 m. Możliwe
wielkości zbieranych kamieni najczęściej są od 30 do
300 mm. Kamienie o dużo
większych rozmiarach najlepiej omijać, ale maszyny
mają zabezpieczenia przed
takimi wielkimi kamieniami. Średnia wydajność maszyn do zbierania kamieni
o szerokości 5 m to 1 ha na

godzinę. Trzeba przyznać,
że dzięki zbieraniu kamieni,
przy okazji uprawiamy glebę,
a dzięki temu, że wirnik obraca ziemię dynamicznie i jeździ się z prędkością roboczą 4–5 km/godz., to gleba
jest prawidłowo spulchniana. Dodatkowym aspektem
usunięcia kamieni z pola jest
możliwość wykorzystania
przez rolnika kamieni na potrzeby własne np. jako uzupełnienie betonu przy wylewkach itp. Również taki
kamień można próbować

elektrycznym o mocy
1,39 kW. Wydajność zaprawiarki Agata P212 wynosi
od 2 do 6 t/godz.
Q Zaprawiarka na przenośniku
ślimakowym
Tańszą alternatywą dla
tradycyjnych zaprawiarek
są urządzenia montowane
na przenośnikach ślimakowych. Jednym z producentów tych urządzeń jest POM
Augustów. Producent ten
oferuje zaprawiarkę Voka
sprzedać, co przyniesie jakiś
mały zwrot za poniesione
nakłady usunięcia kamieni.
Jednak najważniejszą zaletą usuwania kamieni z pól
jest bezpieczeństwo dla innych pracujących maszyn.
Dzięki „czystemu” polu od
kamieni agregaty uprawowe, siewne dużo mniej się
zużywają. Mimo, że takie
maszyny posiadają zabezpieczenia przed kamieniami, to po iluś cyklach zęby,
wały itp. się uszkodzą, co
powoduje częstsze wymiany podzespołów, a to generuje koszty. Kamienie również są niebezpieczne dla
kombajnów, szczególnie gdy
zboże wyległo i heder musi
być na minimalnej wysokości. Nowoczesne kombajny
mają dużo systemów, które
nie dopuszczają do przedostania się kamieni na bęben
młócący, jednakże nie wszyscy rolnicy posiadają nowoczesne kombajny, a koszt
remontu maszyny z powodu uszkodzenia przez kamienie, nawet w przypadku
starszych kombajnów, może
być spory. Warto zauważyć,
że w przypadku zbioru np.

roztworu można kontrolować na manometrze. Jest
ono regulowane za pomocą zaworu. Dzięki regulacji
ciśnienia na zaworze układu zasilania, można uzyskać
równomierne pokrycie nasion roztworem zaprawy.
Nadmiar roztworu odprowadzany jest do zbiornika
z zaprawą przez przewód
powrotny zapewniając dodatkowe mieszanie roztworu. Dobór dawki roztworu
do ilości ziarna uwzględnia wydajność przenośnika ślimakowego.
dr inż. Jacek Skudlarski
Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
ziemniaków, kombajny posiadają możliwości oddzielenia plonu i kamieni oraz
dzięki oddzielnym zbiornikom na kamienie również
można je usunąć z pola. Więc
w przypadku uprawy ziemniaków może nie być potrzebny zabieg zbierania kamieni. Należy podkreślić, że
na glebach cięższych gliniastych nie występują kamienie
lub występują w małych ilościach. Wynika to z faktu, że
przez warstwę gliny kamienie nie mają możliwości się
przesuwać na płytsze warstwy gleby. Dlatego należy
przeanalizować sens zakupu takiej maszyny w zależności od posiadanych gleb
w gospodarstwie. Oczywiście
można taką usługę zbierania kamieni zamówić. Mimo
wszystko, warto zbierać kamienie i należy wykonywać
ten zabieg co roku, ponieważ co roku wyjdą kolejne.
Taki zabieg przyniesie więcej
korzyści niż strat, jednakże
należy to rozpatrzyć indywidualnie w zależności od
gospodarstwa.
mgr inż. Michał Ośko
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Zagrzewanie TMR
Wysokie temperatury panujące latem w budynkach inwentarskich
skutecznie obniżają pobranie paszy. Konsekwencją jest
ograniczenie mleczności krów. Istotnym staje się więc właściwe
zarządzanie stołem paszowym.

C

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz
Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

zynnikiem rzutującym latem na
pobieranie paszy
przez bydło jest
m.in. jakość zadawanego TMR-u. Nawet
najlepiej sporządzony, pod
wpływem panującej temperatury – zagrzewa się.
Zachodzące w nim procesy fermentacyjne skutkują
nie tylko stratami w postaci niewyjadów, ale również
ubytku cennych składników odżywczych. Dotyczy
to szczególnie śrut zbożowych, poekstrakcyjnych śrut
wysokobiałkowych oraz dodatków witaminowo-mineralnych i innych dodatków. W wyniku psucia się
miksu, obniża się jego wartość energetyczna oraz tworzą się niebezpieczne toksyny grzybowe. Działanie
mikroorganizmów zwiększa kwasowość i podnosi
temperaturę. Zagrzewanie

się TMR-u zmienia nie
tylko temperaturę paszy
i jej smak, ale również modyfikuje jej równowagę mikrobiologiczną, tj. prowadzi
do szybkiego rozwoju grzybów pleśniowych i drożdży. W takim miksie, przy
wzrastającej temperaturze
oraz wysokiej wilgotności rozwijają się one bardzo szybko, ograniczając
wartość pokarmową paszy.
Występujące w paszy drożdże, w pierwszej kolejności zużywają łatwostrawną
skrobię, którą krowy mogłyby wykorzystać do produkcji mleka oraz zawartego
w nim białka. W efekcie, po
24 godzinach, w zagrzanym
TMR-rze dochodzi do ograniczenia zawartości weglowodanów nawet o połowę,
obniżenia strawności białka
oraz spadku zawartości suchej masy. Latem, w ciągu
5–6 godzin od wymieszania

komponentów w wozie paszowym temperatura miksu
wzrasta o 10 do 15°C. Fermentacja paszy i wydzielający się nieprzyjemny zapach
pogarsza jej smak, podnosi temperaturę paszy, i zniechęca zwierzęta do pobierania, gdyż krowy nie lubią
zagrzanej paszy. Taka pasza
negatywnie oddziałuje na
zdrowie i produkcyjność
bydła. Jak więc zapobiegać zagrzewaniu się miksu
TMR-u?
Ważna jest częstość zadawania paszy. Jednorazowe podanie dużej jej ilości
w okresie panowania wysokich temperatur powoduje szybkie zagrzewanie
się TMR-u, w konsekwencji
duże straty pasz, a w najgorszym wypadku – problemy
zdrowotne spowodowane
spożyciem zepsutej paszy.
W większości obór przyjął się model dwukrotnego
zadawania TMR-u – po porannym i wieczornym udoju.
Podczas upałów warto

Q Jednorazowe podanie dużej ilości paszy w okresie panowania wysokich temperatur powoduje szybkie zagrzewanie
się TMR-u
zwiększyć udział paszy zadawanej na noc według proporcji 30% rano, a 70% wieczorem. W zależności od
panującego mikroklimatu w oborze, w przypadku dalszego zagrzewania
się paszy należałoby zwiększyć jeszcze częstotliwość
zadawania TMR-u, nawet
do 4 razy na dobę. Zwiększa się w ten sposób pracochłonność, ale umożliwia to ograniczenie psucia
się paszy i związanych z tym
strat finansowych.
Trzeba pamiętać, że zbyt
zbita pasza szybciej i silniej się zagrzewa. Ważna
jest też higiena przy sporządzania TMR-u. Powinien
on być sporządzany każdorazowo ze świeżych komponentów; w wozie paszowym

nie należy pozostawiać rozdrobnionego TMR-u.
Przemysł paszowy ma
w swojej ofercie szereg specjalistycznych preparatów
zabezpieczających TMR nie
tylko przed zagrzewaniem,
ale również utratą wartości
pokarmowej oraz poprawiające jego smakowitość. Konserwanty w skuteczny sposób eliminują niepożądane
działanie grzybów, bakterii i drożdży. Najczęściej są
to kwasy organiczne (np.
kwas sorbowy, benzoesowy czy propionowy) lub ich
sole. Działają one przeciwko grzybom i pleśniom, nie
wykazują działania toksycznego i korozyjnego, podlegają biodegradacji oraz
dobrze mieszają się z paszami. Mogą być stosowane

w postaci płynnej lub sypkiej. Najczęściej dodawane
są do TMR-u w ilości od 1
do 3,5 kg na tonę miksu.
Dawkowanie powinno być
uzależnione od temperatury
otoczenia. Wraz z jej wzrostem, do miksu powinno dodawać się większą ilość preparatu. Po dodaniu produkt
powinien być dokładnie wymieszany, minimum 3 minuty. Optymalny czas wynosi od 5 do 6 minut. Pozwoli
on na równomierne rozprowadzenie. Złożona formuła konserwantów skutecznie zapobiega zagrzewaniu
się TMR-u oraz chroni go
przed utratą wartości pokarmowych. Zabezpieczony
w ten sposób miks pozostanie świeży i smakowity przez
24 godziny, niezależnie od
panującej temperatury otoczenia. Szacuje się, że dzięki
tak sporządzonemu TMR-owi krowy pobierają od 2
do nawet 4 kg paszy więcej,
co ma szczególne znaczenie w okresie letnim, kiedy
krowy zazwyczaj tracą apetyt. Dodatkową korzyścią
płynącą ze stosowania preparatów chroniących TMR
przed zagrzewaniem jest poprawa jakości mleka, szczególnie zmniejszenie zawartej w nim liczby komórek
somatycznych.

Preparaty mlekozastępcze
Mleko pełne jest najlepszym pójłem dla cieląt, szczególnie dla
cieliczek przeznaczanych na remont stada. Stosowanie go, oprócz
zalet, ma też i wady. Z tych względów hodowcy często korzystają
z preparatów mlekozastępczych.

S

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz
Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

iara w pierwszych
dniach po urodzeniu stanowi jedyny
pokarm cielęcia.
Pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze.
Przyjmuje się, że podczas
pierwszej doby życia, ciele
powinno pobrać siarę w ilości ok. 8% masy ciała, przy
czym 60% tej ilości należy
podać już w pierwszej godzinie po porodzie. Najczęściej podaje się ją w ilości
2–3 l o temperaturze ok.
40°C. W ciągu pierwszych
5–6 dni życia cielęta należy karmić 2 razy dziennie,
podając 4–5 kg siary. Podawana w tym czasie siara
odznacza się wysoką wartością odżywczą, jest bogata
w białko, immunoglobuliny,
substancje mineralne i witaminy. Dostarcza również
szereg hormonów i czynników wzrostu (peptydy)

stymulujących rozwój przewodu pokarmowego.
Po okresie karmienia siarą,
przez pierwsze 2–3 tyg.
życia cielęta najlepiej karmić mlekiem pełnym. Alternatywą może być płynna
pasza z preparatu mlekozastępczego rozpuszczonego
w wodzie. Zaleca się, by cielęta były pojone mlekiem lub
preparatem mlekozastępczym przez 8–10 tyg. w ilości 5–6 l dziennie. Większe ilości mogą powodować
opóźnienie w rozwoju przedżołądków. W wieku 2 miesięcy powinno się przejść na
pojenie raz dziennie w ilości ok. 2 l pójła. Zaprzestać
pojenia mlekiem należy, gdy
cielę pobiera dziennie powyżej 1 kg paszy treściwej.
Stosując preparaty mlekozastępcze należy przestrzegać zasad podanych
w instrukcjach ich stosowania. Bardzo istotnym jest

m.in. wiek cielęcia, od którego konkretny preparat
można stosować. Ważne
jest, by preparat przeznaczony dla młodszych zwierząt zawierał więcej białka
(ok. 22–25%), z odpowiednim udziałem produktów
mlecznych (sproszkowana
serwatka, mleko w proszku
odtłuszczone) i niewielką
ilością białka pochodzenia
roślinnego. Białka serwatki,
podobnie jak odtłuszczone
mleko w proszku są bardzo
dobrze trawione i przyswajane przez cielęta. W preparatach wskazana jest
obecność dodatków wspomagających rozwój mikroflory jelitowej, np. bakterie,
kwasy organiczne, prebiotyki. Należy również zwracać
uwagę na świeżość stosowanego preparatu, wymaganą
proporcję proszku i wody
oraz jej temperaturę oraz
dokładne rozpuszczenie
(tak, by nie było grudek).
Zawsze wsypuje się proszek do wody, nieodwrotnie.

Niedokładne rozmieszanie
lub nieprawidłowe ilości
dodanej wody sprawiają,
że przyswajalność takiego
pokarmu jest dużo mniejsza
i może oddziaływać drażniąco na przewód pokarmowy doprowadzając do
biegunek. Również właściwa temperatura podawanego preparatu (ok. 38–40°C)
ma duże znaczenie zarówno dla jego biologicznej dostępności, jak i drażnienia
jelit lub trawieńca, czego
obrazem klinicznym jest
prawidłowy lub wodnisty
kał. Sprzęt stosowany do
pojenia zarówno mlekiem,
jak i preparatami mlekozastępczymi powinien być
starannie myty i okresowo
dezynfekowany.
Mleko, czy preparat mlekozastępczy najlepiej podawać z wiaderka ze smoczkiem, umieszczonego na
wysokości ok. 60 cm nad
podłożem. Takie usytuowanie podczas picia umożliwia
cielęciu wytworzenie tzw.
rynienki przełykowej, dzięki
której pobrane mleko trafi
bezpośrednio do trawieńca. W przeciwnym wypadku, kiedy płyn dostałby się

Q Mleko, czy preparat mlekozastępczy
najlepiej podawać z wiaderka ze smoczkiem,
umieszczonego na wysokości ok. 60 cm nad podłożem
do niewykształconego jeszcze żwacza, podlegałby fermentacji i powodował biegunki. Warto pamiętać, że
zarówno mleko, jak i preparat mlekozastępczy nie zastąpią cielęciu wody. Musi
mieć stały dostęp do świeżej wody już od 1 tyg. życia.
Na pytanie, czy stosować
odpajanie cieląt mlekiem,
czy preparatami mlekozastępczymi powinien sobie
odpowiedzieć każdy hodowca sam. Preparaty mlekozastępcze są zazwyczaj tańsze
od mleka. W porównaniu
z mlekiem, charakteryzują
się stabilnym i optymalnym
składem, gwarantującym
pokrycie potrzeb pokarmowych cieląt. Preparaty mlekozastępcze są ponadto bezpieczne mikrobiologicznie.
Wykluczona jest możliwość

przypadkowego skarmiania
cieląt mlekiem z mastitis,
podwyższoną liczbą komórek somatycznych, czy z antybiotykami. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo
rozprzestrzeniania się chorób. Preparaty mlekozastępcze są łatwe oraz wygodne
w stosowaniu i pozwalają na
uniezależnienie się od stosowania mleka.
Oferowane przez handel
preparaty mlekozastępcze różnią się między sobą
składem, rozpuszczalnością,
smakowitością, strawnością
itp. Dobra jakość najczęściej
idzie w parze z ich wysoką
ceną. Stąd dużym powodzeniem cieszą się produkty
o niższej jakości. Nie warto
jednak oszczędzać na odchowie cieląt, zwłaszcza
cieliczek!
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Reakcja Copa i Cogeca na komunikat Komisji Europejskiej
w sprawie stosowania klatek w rolnictwie
Po przyjęciu rezolucji
przez Parlament Europejski, Komisja przedstawiła
własny komunikat w sprawie postulatu o „zniesienie
klatek dla zwierząt gospodarskich”. Zdaniem Copa
i Cogeca Komisja odpowiednio odniosła się do
rynku wewnętrznego, wydźwięk komunikatu osłabiają jednak ograniczone rozwiązania dotyczące
gwarancji przestrzegania
norm dobrostanu zwierząt
przez produkty pochodzące z importu.
W opublikowanym
30.06.2021 r. 16-stronicowym dokumencie, Komisja zareagowała na postulaty zawarte w europejskiej
inicjatywie obywatelskiej
„Zakończmy epokę klatek”.
Tak jak Parlament, Komisja przyjęła zniuansowane podejście, przypominając nie tylko o znaczeniu

zaproponowanej transformacji lecz również o wpływie wycofania klatek na
gospodarstwa, dobrostan
zwierząt i konsumentów.
Copa i Cogeca są w stanie
zgodzić się na to, by wniosek Komisji objął wszystkie
gatunki, jedynie po spełnieniu pewnych warunków. Wszystkie propozycje muszą opierać się na
dowodach naukowych.
Trzeba też skonsultować
się ze społecznością rolniczą, w który to proces
wpisują się konsultacje publiczne zaplanowane na
2022 r., z których organizacji jesteśmy zadowoleni.
Należy również przeprowadzić pełną ocenę skutków
przed przyjęciem dowolnych zobowiązań dotyczących wycofania klatek.
W związku z tym Copa-Cogeca pochwala propozycję Komisji dotyczącą

przeprowadzenia kompleksowej oceny przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.
Europejska społeczność
rolnicza zdaje sobie sprawę z niepokoju konsumentów związanego z dobrostanem zwierząt. Nie można
jednak zapominać o złożoności sytuacji, czyli inwestycjach i wysiłkach, które
z tych propozycji wynikają. Dlatego też Komitety
cieszą się z zaproponowanych przez Komisję środków przejściowych i towarzyszących, a mianowicie
wsparcia w ramach polityki promocji produktów
rolnych WPR, kampanii
informacyjnych i szkoleń,
a także możliwości oznaczania informacji na temat
dobrostanu zwierząt na
etykietach (zgodnie z wnioskiem Komisji przedstawionym na platformie ds. dobrostanu zwierząt).

Copa-Cogeca sceptycznie
odnosi się do ograniczonej
liczby propozycji dotyczących handlu zewnętrznego.
Komisja sama stwierdziła,
że „zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami,
tylko niektóre gatunki zwierząt i produkty są objęte
konkretnymi wymaganiami w zakresie dobrostanu
zwierząt w przypadku ich
przywozu”. W porównaniu

do pozostałych propozycji,
te trzy elementy dotyczące zewnętrznego handlu,
przedstawione przez Komisję, są zbyt słabe (np.
poprawa współpracy, narzucenie „pewnych reguł”
i uznanie przez kraje eksportujące ewentualnego
unijnego znaku dobrostanu zwierząt). Copa i Cogeca chciałyby, by nasze surowe przepisy w zakresie

dobrostanu zwierząt i wysiłki podejmowane przez
europejskich rolników
spotkały się z poszanowaniem ze strony eksporterów do UE i były przez nich
przestrzegane.
Od miesięcy Copa-Cogeca zwraca uwagę na te
niedociągnięcia, które się
pogłębią, jeśli nie będziemy wymagać od produktów importowanych tego
samego co od rynku wewnętrznego. Te podwójne standardy już są poważnym obciążeniem dla
naszych rolników i ta niepokojąca tendencja może
się jeszcze bardziej ugruntować. Europejscy rolnicy
są gotowi na podjęcie dalszych działań w zakresie
dobrostanu zwierząt, jednakże wszystkie produkty
sprzedawane na rynku wewnętrznym UE muszą się
do nich stosować.

Coraz większe problemy spowodowane rosnącą populacją bobra
2 lipca 2021 r. Zarząd
KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury oraz
Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie

szkód powodowanych przez
te zwierzęta.
Rosnąca populacja bobrów spowodowała ich ekspansję nawet na małe cieki
wodne. Szkody spowodowane przez te zwierzęta jesienią i zimą zostały zgłoszone do Wód Polskich,
które delegowały swoich

pracowników do oględzin
oraz obiecały rozbiórkę żeremi. Jednakże po oględzinach nie doszło do żadnej
innej interwencji, co spowodowało, że rolnicy poszkodowani w wyniku zalania łąk nie mogli złożyć
wniosków o płatności bezpośrednie ze względu na

brak możliwości uprawy
łąk poprzez zmniejszenia
ich areału. Samorząd rolniczy nie widzi również
uzasadnienia utrzymywania dofinansowania przez
urzędy marszałkowskie budowy bobrowisk, ponieważ
populacja tych zwierząt
jest już zbyt duża.

Prace nad usprawnieniem działalności
spółek wodnych trwają
W związku z naszym
postulatem wprowadzenia zapowiadanych zmian
w przepisach dotyczących
pobierania i rozliczania
przez samorząd lokalny
składek na spółki wodne, aby
lokalna działalność w gospodarowaniu wodą na terenach rolniczych odbywała
się w sposób zorganizowany poprzez spółki wodne,
tak jak to było przed wprowadzeniem nowego Prawa
wodnego, Ministerstwo Infrastruktury przekazało następujące wyjaśnienia.
Nałożenie nowych zadań
na jednostki samorządu terytorialnego, w tym

zaproponowanych przez
KRIR, wiąże się z obowiązkiem zapewnienia odpowiedniego finansowania
tych zadań, co w konsekwencji wpływa na wzrost
wydatków budżetu państwa,
ew. pokrywanych przez
wzrost obciążeń adresatów projektowanych norm.
Pobieranie i rozliczanie
składek członkowskich obejmuje szereg obowiązków, takich jak ustalanie wysokości indywidualnej składki dla
każdego z członków spółki
wodnej, w tym w drodze postępowania administracyjnego (w celu wydania decyzji
wymiarowej), wszczynanie

postępowania w celu wyegzekwowania zaległych
składek członkowskich,
dokonywanie przelewów
i rozliczeń finansowych.
Realizacja przedmiotowych
zadań wymaga zatrudnienia
w każdej jednostce samorządu terytorialnego odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, co
generowałoby znaczne wydatki dla budżetów gmin,
a w konsekwencji wydatki
na poziomie około kilkudziesięciu milionów rocznie z budżetu państwa.
Z uwagi na fakt, że wysokość składek członkowskich spółek wodnych, co do

zasady jest niewielka, wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania wygeneruje niewspółmiernie wysokie
koszty względem przychodów uzyskiwanych z tytułu składek członkowskich.
Mając na uwadze potrzebę
racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi,
zgłoszona propozycja nie
wydaje się zasadna.
Ministerstwo Infrastruktury na podstawie zidentyfikowanych potrzeb
i problemów związanych
z funkcjonowaniem spółek wodnych opracowało propozycje przepisów
mających wyeliminować

obecne problemy organizacyjne i prawne dotyczące spółek wodnych. W tym
zakresie prowadzone są
prace nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, który uzyskał
już wpis do Wykazu prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Projekt zakłada wyeliminowanie wielu istniejących
problemów organizacyjnych
w spółkach wodnych przez
m.in. usprawnienie ściągalności składek członkowskich
bez potrzeby wszczynania
kosztownych procesów
cywilnych.

Reasumując, w Ministerstwie Infrastruktury obecnie
trwają pracę nad wprowadzeniem szeregu usprawnień organizacyjnych i prawnych w zakresie działalności
spółek wodnych, które mają
na celu wyeliminowanie
zidentyfikowanych problemów z jednoczesnym
uwzględnieniem zasady racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Po zakończeniu bieżących prac
nad projektem ustawy, zostanie on zaktualizowany
i zamieszczony na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacyjnego.
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Weryfikacja osobistego prowadzenia gospodarstwa
Na wniosek Dolnośląskiej
Izby Rolniczej zwróciliśmy
się do resortu rolnictwa
o zmianę przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi umożliwiających
weryfikację osobistego prowadzenia gospodarstw rodzinnych przez dzierżawców
nieruchomości wchodzących
w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa, tj.
aby wprowadzić regulację
prawną, dającą komisji przetargowej prawo do zażądania od uczestnika przetargu
dokumentacji potwierdzającej aktywne i osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego (np. dowodów zakupu
materiału siewnego, dokumentów potwierdzających
otrzymywanie dopłat bezpośrednich, decyzji o zwrocie akcyzy itp.).
W opinii MRiRW przedstawiona propozycja budzi
szereg wątpliwości, bowiem

obecnie obowiązujące przepisy prawa nie wykluczają
możliwości zlecania przez
rolnika usług związanych
z uprawą gruntów (co warte
podkreślenia, zlecanie takich usług, w przypadku
rolników dzierżawiących
grunty ZWRSP, nie wymaga uzyskania zgody KOWR).
Rolnicy nie są również zobowiązani do dokonywania zakupów wyłącznie na
podstawie faktur lub innych dokumentów imiennych. Materiał siewny może
być nabywany przez rolników na podstawie paragonu lub na zasadzie wymiany barterowej lub w inny
sposób, który nie musi być
udokumentowany.
Dodatkowo, KOWR nie
posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli w prywatnych gospodarstwach
rolnych (poza tymi, które
wynikają z przepisów ustawy

z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz. U. z 2020 r. poz.
1655, z późn. zm., ale które
są ściśle związane z realizacją przez KOWR zadań
związanych ze sprawdzeniem realizacji zobowiązań

podejmowanych w procesie nabywania nieruchomości rolnych na rynku
prywatnym).
Może jedynie prowadzić
kontrole w ramach sprawowanego nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do

wydzierżawionych nieruchomości Zasobu. Dlatego
też przedstawione propozycje w tej kwestii wydają
się zbyt daleko idącą ingerencją w prowadzenie prywatnych gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne.

W przypadku organizacji przetargów ograniczonych do rolników indywidualnych, uczestnicy takiego
przetargu muszą posiadać
status rolnika indywidualnego w rozumieniu ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju
rolnego, którego posiadanie jest warunkiem uczestnictwa w tych przetargach.
Jednym z warunków kwalifikacji jest osobiste prowadzenie gospodarstwa.
Osoby zainteresowane
udziałem w przetargu składają oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa pod rygorem
odpowiedzialności karnej
za oświadczenie nieprawdy.
Należy wobec tego przyjąć,
że obowiązujące przepisy
regulują kwestię weryfikacji okoliczności osobistego
prowadzenia gospodarstwa
rolnego.

Wyjątkowa pomoc covid nie dla spadkobierców
W maju br. wystąpiliśmy do ministra rolnictwa
w sprawie problemu wypłaty pomocy spadkobiercom
w przypadku ubiegania się
o wsparcie w ramach mechanizmu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”.
Sprawa dotyczyła rolnika,
który przed wydaniem decyzji administracyjnej w tej
sprawie zmarł, a mimo to
ARIMR wydała decyzję i wypłaciła pomoc finansową
na rachunek bankowy należący uprzednio do zmarłego i jego żony. Następnie
ARiMR wszczęła postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych płatności
wobec żony zmarłego.
Jak czytamy w udzielonej nam odpowiedzi, działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników,
mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym
z COVID-19” zostało dodane do PROW 2014-2020
w sierpniu 2020 r. Była to

nadzwyczajna, jednorazowa
pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem
związanym z COVID-19. Budżet tego działania wyniósł
273 379 123 euro (wydatki
publiczne) - wsparcie na to
działanie nie mogło przekroczyć 2% całkowitego wkładu
EFRROW do programu rozwoju obszarów wiejskich.
Biorąc pod uwagę wysokość strat w poszczególnych
sektorach, jak również ograniczony budżet przewidziany na to działanie, określono,
że wsparcie zostanie skierowane do producentów rolnych zajmujących się produkcją: wołowiny, mleka,
trzody chlewnej (prosiąt),
baraniny/jagnięciny, kóz,
drobiu rzeźnego (kurczęta,
gęsi i indyki), drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych oraz
roślin ozdobnych pod osłonami ogrzewanymi. W trakcie prac nad zmianą PROW
2014-2020 ustalono, że największe straty w dochodach
rolników prowadzących

produkcję w ww. sektorach
wystąpiły w miesiącach marzec i kwiecień 2020 r., kiedy
to, z uwagi na zamknięcie
lub znaczne ograniczenie
funkcjonowania wielu lokalnych miejsc handlu detalicznego, zamknięcie sektora
usług hotelarskich i gastronomicznych w wielu krajach
UE oraz ograniczeń w eksporcie, w tym wprowadzonych kontroli na granicach
i zakłóceń w transporcie międzynarodowym, nastąpił niespodziewany i gwałtowny
spadek popytu na produkty rolne i, w konsekwencji,
spadek cen.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu
„Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach
działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich

przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem
związanym z COVID-19”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020
r. poz. 1467) określono: warunki dostępu do pomocy,
sposób ustalania czy są one
spełnione (m.in. na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych i siedzib stad
tych zwierząt), sposób obliczania wysokości pomocy,
tryb przyznawania i wypłaty pomocy.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, pomoc mogła być
przyznana osobie, która o nią
wnioskowała, jeżeli spełnione były warunki przyznania
pomocy, w tym osoba ta była
posiadaczem zwierząt określonego gatunku, płci, typu
użytkowego i wieku według
stanu na dzień 1 marca 2020
r., co ustalano na podstawie
danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych i siedzib stad
tych zwierząt zgodnie ze stanem aktualizacji tych danych
na dzień 15 lipca 2020 r.
Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, w razie śmierci tej osoby, nie jest możliwe wstąpienie do toczącego
się postępowania na miejsce
wnioskodawcy przez jego następcę prawnego. Ze względu na specyficzny charakter
tej pomocy oraz ograniczenia czasowe dotyczące jej
przyznawania, nie było możliwe uwzględnienie w procesie przyznawania pomocy
sytuacji, w której w miejsce wnioskodawcy wstępuje
inna osoba dokumentująca

fakt zaistnienia następstwa
prawnego albo dokumentująca, że trwa postępowanie
sądowe o stwierdzenie nabycia spadku. Ponadto, nawet
jeśli możliwe byłoby wstąpienie następcy prawnego
wnioskodawcy do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy, to
nie spełniłby on warunku
przyznania pomocy w zakresie posiadania zwierząt
według stanu na określony
dzień – nie można by było
tego ustalić na podstawie
danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich
oznakowanych i siedzib stan
tych zwierząt zgodnie ze stanem aktualizacji tych danych
na dzień 15 lipca 2020 r.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, resort rolnictwa podkreślił, że była
to jednorazowa pomoc –
odbył się jeden nabór wniosków o przyznanie pomocy,
wnioski zostały rozpatrzone, pomoc przyznana i wypłacona. Nie przewiduje się kontynuowania tej
pomocy.

Problemy z zagospodarowaniem mięsa
z „niepełnowartościowych” zwierząt
2 lipca 2021 r. Zarząd
KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie rozwiązania problemu zagospodarowania mięsa ze zwierząt
„niepełnowartościowych”.

Z obserwacji skupów żywych zwierząt na cele rzeźne, w szczególności zwierząt
po przebytych chorobach
lub urazami, nasuwa się podejrzenie, że część mięsa
z takich zwierząt trafia do

przetwórstwa i do zwykłego obrotu rynkowego.
Stwarza to okoliczności do
pojawiania się afer medialnych, tak jak to miało miejsce z tzw. „leżakami” w rzeźni w 2019 r.

W celu przeciwdziałania
nieuczciwym i nieetycznym
zjawiskom na styku skupu
zwierząt rzeźnych i przetwórstwa, uderzających
w opinie o rolnikach, należałoby stworzyć ze wsparciem

krajowym równoległą ofertę rynkową dla mięsa znakowanego o gorszej jakości,
w tym z wyodrębnionych
ubojni i sklepów (punktów
sprzedaży) dla zbytu takiego mięsa i ograniczenia

sposobności do nieuczciwego zarobku dla nieuczciwych przetwórców. Proponuje się również stworzyć
możliwość uboju na własne potrzeby po decyzji lekarza weterynarii.
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