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Jak dobrze ustawić pług?
Warunkiem dobrze przeprowadzonej 
orki jest odpowiednie ustawienie 
pługa. Podpowiadamy,  
na co należy zwrócić uwagę  
podczas regulacji.

Dobrze ustawio-
ny pług gwaran-
tuje nie tylko wy-
soką jakość pracy  
(właściwe odwra-

canie skiby, przykrycie 
resztek pożniwnych oraz 
równą powierzchnię pola), 

ale także efektywność (niż-
sze opory robocze oraz zu-
życie paliwa i elementów 
roboczych). Przygotowa-
nie do orki należy zacząć 
jeszcze przed wyjazdem  
w pole, aby podczas pierw-
szych przejazdów roboczych 

dokonać jedynie korekcji 
ustawień.

 � Sprawna maszyna
Przede wszystkim nale-

ży zacząć od sprawdzenia 
działania wszystkich śrub 
regulacyjnych. Jeżeli są za-
pieczone, należy je wyczy-
ścić i przesmarować. Należy 
także sprawdzić stan wszyst-
kich elementów roboczych, 
gdyż brak lub uszkodze-
nie któregoś z nich będzie 

odbijać się na jakości pracy 
całego pługa. Ustawienie le-
mieszy można skontrolo-
wać, mierząc odległość ich 
dziobów od ramy oraz od 
dziobów kolejnych lemie-
szy. Jeżeli wyniki pomiarów 
odbiegają od siebie o więcej 
niż 5 mm, należy sprawdzić 
ustawienie poszczególnych 
korpusów, ewentualnie wy-
mienić uszkodzone lemie-
sze. Odległość wszystkich 
odkładnic od siebie również 

powinna być równa. Zmia-
na kąta którejś z nich bę-
dzie skutkować nierówno-
miernym odkładaniem skib.

 � Układ zawieszenia
W przypadku pługa obro-

towego niezwykle istotnym 
elementem jest zachowa-
nie symetrii tylnego trzy-
punktowego układu zawie-
szenia narzędzi. Wszystko 

Pszenica ozima rekomendowana  
do siewu – LOZ 2021

Dobór właściwych odmian to element agrotechniki  
mający wpływ na plonowanie. Listy zalecanych odmian 
podpowiadają, które z odmian dobrze sprawdzają się  
w danym rejonie kraju.

Przydatność odmian 
do uprawy w danym 
w o j e w ó d z t w i e 
jest sprawdza-
na w doświadcze-

niach porównawczych 
prowadzonych w ramach 
Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego 

i Rolniczego (PDOiR). Na 
tej podstawie powstają 
Listy odmian zalecanych 
(LOZ). Warunkiem umiesz-
czenia odmiany na LOZ 
są co najmniej dwuletnie 
dobre wyniki w doświad-
czeniach PDO w danym 
rejonie. W przypadku 

rekomendacji wstępnej na 
liście mogą znaleźć się od-
miany już po pierwszym 
roku badań. Wówczas pod 
ocenę berze się dwa, trzy 
lata doświadczeń rejestro-
wych. Głównym kryte-
rium zamieszczenia odmia-
ny na LOZ jest wysokość 

i stabilność plonowania ga-
tunku w danym wojewódz-
twie. Analizie poddawane 
są też inne cechy odmiany, 
np. odporność na choro-
by, wartość technologicz-
na, jakość ziarna, przydat-
ność do przemysłu lub do 
specyficznych warunków 
gospodarowania. W bie-
żącym roku na LOZ znaj-
duje się łącznie 41 odmian 
pszenicy ozimej, w tym dwie 
o kłosie ościstym (Ostro-
ga i RGT Sacramento). 

W niemal wszystkich wo-
jewództwach do uprawy re-
komendowane są odmiany 
Artist i RGT Kilimanjaro, 
w ponad połowie – Euforia, 
Linus i RGT Bilanz. W ar-
tykule przedstawiamy ich 
charakterystykę oraz od-
miany, które w 2021 roku 
znalazły się na LOZ. Opis 
usystematyzowano według 
przynależności odmian do 
grup jakościowych.
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Sucha zgnilizna kapustnych
Sucha zgnilizna kapustnych to choroba znana od wielu lat plantatorom rzepaku. Pojawia się 
już wczesną jesienią i pozostaje do zbioru rzepaku w postaci charakterystycznych plamistości 
i oznak etiologicznych. Jej sprawcą są gatunki grzybów z rodzaju Leptosphaeria, a są to  
L. maculans oraz L. biglobosa, które w stadium konidialnym występują pod nazwą  
Phoma lingam. Stąd potoczne nazwy choroby, np. foma lub fomoza. 

dr Ewa Jajor 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Pierwsze objawy cho-
roby występować 
mogą już na siew-
kach w postaci prze-
wężenia szyjki ko-

rzeniowej lub części korzenia 

oraz małej brunatnej nekro-
zy owalnego kształtu. Poraże-
nie powoduje zahamowanie 
wzrostu i zgorzel prowadzą-
cą niekiedy do obumarcia ro-
śliny lub jej osłabienia. 

Najczęściej objawy cho-
roby obserwujemy jesienią 
w postaci plam na liściach 
roślin, a wiosną na liściach, 
szyjkach korzeniowych, łody-
gach i łuszczynach rzepaku. 

Jasnobrązowe, owalne 
plamy z piknidiami – czar-
nymi owocnikami grzyba 

na powierzchni, to najczęst-
sza oznaka porażenia przez 
sprawców choroby na li-
ściach. Pod koniec wegeta-
cji jesiennej niekiedy można 
zaobserwować objawy su-
chej zgnilizny kapustnych 
również na szyjkach ko-
rzeniowych, zwłaszcza na 

odmianach wrażliwych (bez 
genów odporności) i niechro-
nionych, a są to brunatno-
-brązowe wgłębione plamy. 
W miarę wzrostu roślin i roz-
woju patogenu, plamy te stają 
się coraz głębsze, stopniowo 
zasychają i murszeją. Pora-
żenie liści powoduje obniże-
nie intensywności procesów 
fotosyntezy i przedwczesne 
ich zamieranie, natomiast 
w przypadku szyjki korze-
niowej prowadzi do zakłóceń 
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Finansowanie WPR w latach 2021–2027 
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 ukierunkowują Wspólną Politykę  
Rolną (WPR) na główne cele i zapewniają wydatki z Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) w kwocie 91,09 mld euro i z Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 95,64 mld euro w cenach  
bieżących. 

Uzupełnienie dla 
tych funduszy rol-
niczych mają sta-
nowić środki w ra-
mach programu 

„Horyzont Europa”, które 
obejmują także 10 mld euro 
na wsparcie badań i inno-
wacji w dziedzinach: pro-
dukcji żywności, rolnictwa, 
rozwoju obszarów wiejskich 
i biogospodarki. W ramach 
EFRG zostanie utworzona 
rezerwa rolna, aby finan-
sować dodatkowe wsparcie 
dla sektora rolnego. Kwoty 
z rezerwy niewykorzystane 
w danym roku będą przeno-
szone na kolejny rok. 

Łącznie wydatki na 
Wspólną Politykę Rolną na 
lata 2021–2027 zaplano-
wano na kwotę 386,73 mld 
EUR1 (w cenach bieżących), 
w tym: 
– 291,09 mld euro w ramach 

Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji, 
z tego 270,04 mld euro 
na dopłaty bezpośrednie 
i 22,2 mld euro na inter-
wencję na rynkach rolnych 
przy planowanych zwro-
tach 1,16 mld EUR; 

– 95,64 mld EUR2 w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). 
Dopłaty bezpośrednie 

w państwach członkow-
skich wypłacane na ha UR 
poniżej 90% średniej euro-
pejskiej w okresie sześciu lat 
mają być podwyższone, aby 
zredukować różnicę o 50%. 
W 2022 r. średni poziom 
dopłat bezpośrednich na 
1 ha wyniesie co najmniej  

200 euro/ha, a w 2027 r.  
– 215 euro/ha. Pułapy do-
płat bezpośrednich dla du-
żych gospodarstw rolnych 
(capping) w kwocie 100 tys. 
euro mają być stosowane do-
browolnie i dotyczyć będą 
wyłącznie wsparcia podsta-
wowego z możliwością odli-
czania kosztów pracy. 

Wkład finansowy w reali-
zację interwencji z EFRG 
wzrasta do 85% w regionach 
słabiej rozwiniętych i 60% 
w regionach przejściowych. 

Pomiędzy Funduszami 
można przenosić środki 
do 25% limitu. Przy czym 
może być zwiększony próg 
elastyczności do 30% w pań-
stwach członkowskich, 
w których poziom pomo-
cy w postaci płatności bez-
pośrednich jest niższy niż 
90% średniej UE. 

Dla Polski zaplanowano 
następujące limity na lata 
2021–2027:
1) z EFRG
– na dopłaty bezpośrednie 

kwotę 21 646,9 mln euro; 
– na realizację programów 

w sektorze pszczelarskim 
– 35,2 mln euro. 

2) z EFRROW
– na realizację interwen-

cji określonych w Planie 
Strategicznym Wspólnej 
Polityki Rolnej z zakresu 
rozwoju obszarów wiej-
skich (w rozumieniu do-
tychczasowego PROW) – 
9 532,1 mln euro; 

3) ze środków NGEU (Fun-
dusz Odbudowy)
– na wzmocnienie wsparcia 

rozwoju obszarów wiej-
skich w latach 2021–2022 
– 944,7 mln euro. 

– Mimo postulatów wielu 
państw członkowskich, 
w nowej WPR nie zostaną 
wyrównane płatności bezpo-
średnie (PB) we wszystkich 
państwach członkowskich. 
PB mają zostać podwyższone 
tylko w tych krajach człon-
kowskich, gdzie dopłaty wy-
płacane na ha UR kształtu-
ją się na poziomie poniżej 
90% średniej europejskiej. 
W okresie sześciu lat mają 
one zostać podwyższone, aby 
zredukować różnicę o 50% 
– komentuje Krzysztof Jur-
giel, były minister rolnictwa, 
a obecnie poseł do Parla-
mentu Europejskiego.

Aby zwiększyć skutecz-
ność Wspólnej Polityki Rol-
nej Komisja Europejska za-
proponowała nowy model 
realizacji, w którym na-
cisk przesunięto z zapew-
nienia zgodności na reali-
zację celów. Jak zaznacza  
K. Jurgiel, odchodzi się 
zatem od zapewnienia legal-
ności i prawidłowości trans-
akcji leżących u podstaw 
rozliczeń na rzecz zapew-
nienia realizacji celów i po-
szanowania podstawowych 
wymogów UE przez Zinte-
growany System Zarządza-
nia i Kontroli (ZSZiK) lub 
organy zarządzające (agen-
cje płatnicze, jednostki ko-
ordynujące, właściwe orga-
ny i jednostki certyfikujące). 

W nowej WPR stosowa-
ne będzie podejście oparte 
na pojedynczym audycie, 
które pozwoli na zmniej-
szenie liczby agencji płat-
niczych oraz wzmocnienie 
roli jednostki koordynują-
cej i jednostki certyfikującej 

zgodnie z nowym modelem 
realizacji. 

W ocenie byłego mini-
stra rolnictwa uczyni to sys-
tem bardziej przejrzystym 
i zmniejszy obciążenia za-
równo dla organów admini-
stracji krajowych, jak i dla 
Komisji. 

Wprowadzona zosta-
je obowiązkowa definicja 
aktywnego (prawdziwego) 
rolnika, jednak państwom 
członkowskim zostaje przy-
znana pewna elastyczność 
w zakresie jej przyznawania. 

W zakresie ukierunkowa-
nia (redystrybucji) wsparcia 
Polska poparła rozwiąza-
nie kompromisowe, zgod-
nie z którym przynajmniej 

jeden z trzech instrumen-
tów, tj. redukcja płatno-
ści na gospodarstwo (cap-
ping), degresywność lub 
płatność redystrybucyjna, 
byłby obowiązkowy dla pań-
stwa członkowskiego. 

– Polska, podobnie jak 
większość państw członkow-
skich, sprzeciwia się propo-
nowanemu przez Parlament 
Europejski (PE) podejściu 
do uwzględnienia „wymiaru 
społecznego w WPR”. Propo-
nowane przez PE powiązanie 
udzielania wsparcia benefi-
cjentom WPR z przestrze-
ganiem praw pracowników, 

spowoduje zwiększenie ob-
ciążeń administracyjnych, 
w szczególności w zakresie 
konieczności rozbudowania 
systemu kontroli i sankcji. 
Polskie stanowisko zakłada, 
że monitorowanie i nadzór 
nad respektowaniem prze-
pisów Prawa pracy i praw 
pracowników przez pod-
mioty zatrudniające, na-
leży w całości pozostawić 
instytucjom, które w pań-
stwach członkowskich zosta-
ły do tego powołane – pod-
sumowuje K. Jurgiel.

WP

Porównanie limitów wydatków na dopłaty bezpośrednie, programy wsparcia w sektorze pszczelarskim i realizację wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach perspektywy finansowej 
2014–2020 oraz 2021–2027 (dane dla lat budżetowych – zgodnie z ustaleniami w sprawie  [Wieloletnie Ramy Rozwoju]; ewentualne różnice w sumach wynikają z zaokrągleń); w mln euro 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2014–2020 

Płatności bezpośrednie 3 043,4 2 970,0 2 987,3 3 004,5 3 021,6 3 041,6 3 061,5 21 129,9 

Rozwój obszarów wiejskich 1 569,5 1 567,5 1 565,3 1 563,2 1 561,0 1 558,7 1 556,0 10 941,2 

Program w sektorze pszczelarskim 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,9 21,1 

Razem 4 615,7 4 540,2 4 555,4 4 570,7 4 585,6 4 603,2 4 621,4 32 092,2 

2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2021–2027 

Płatności bezpośrednie 2 998,9 3 030,0 3 061,2 3 092,4 3 123,6 3 154,8 3 186,0 21 646,9 

Rozwój obszarów wiejskich 1 612,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 9 532,1 

Środki NGEU 279,5 665,2 – –  –  –  – 944,7 

Program w sektorze pszczelarskim 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,2 

Razem 4 895,4 5 020,3 4 386,3 4 417,4 4 448,6 4 479,8 4 511,0 32 158,8 
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ŁAMANIE
Nakład: 61 500 egz.

1 Kwota ta obejmuje zarówno środki przeznaczone na WPR w ramach 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, jak i środki tymczaso-
wego instrumentu Next Generation EU – NGEU (Fundusz Odbudowy), 
które wzmocnić mają wydatki na rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR)
2 Kwota ta obejmuje także środki tymczasowego instrumentu Next Ge-
neration EU – NGEU (Fundusz Odbudowy), które wzmocnić mają wy-
datki na rozwój obszarów wiejskich

 � Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego, 
członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie 
Europejskim

 �W nowej WPR stosowane będzie podejście oparte na pojedynczym audycie, które pozwoli 
na zmniejszenie liczby agencji płatniczych oraz wzmocnienie roli jednostki koordynującej 
i jednostki certyfikującej zgodnie z nowym modelem realizacji.
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Na co zwrócić uwagę w jesiennym 
nawożeniu rzepaku

Kolejny sezon uprawy rzepaku za nami. Czas zatem na 
podsumowania i analizy. Jak zazwyczaj bywa w rolnictwie, 
decydującym elementem całej strategii prowadzenia  
łanu jest pogoda. A ona w minionym okresie wegetacji nie 
rozpieszczała. 

Utrudnione siewy 
p o c z ą t k o w o 
z powodu suszy, 
a później zbytnie-
go uwilgotnienia, 

nie sprzyjały wyrównanym 
wschodom oraz zapewnie-
niu równomiernej obsady 
roślin. Długa jesień z pre-
sją ze strony szkodników 
i chorób, okres spoczyn-
ku zimowego ze znaczny-
mi spadkami temperatu-
ry na przełomie stycznia 
i lutego, następnie wiosna 
z niskimi temperaturami 
trwająca prawie do poło-
wy maja. Wszystkie te ele-
menty „pogodowej ukła-
danki” miały wpływ na 
kwitnienie rzepaku, które 
było opóźnione o ok. 2 ty-
godnie. Początek kwitnienia 
przypadł dopiero na pierw-
szą dekadę maja. Jak wia-
domo, o plonach decyduje 

długość kwitnienia. Nieste-
ty, w wielu regionach trwało 
ono krótko – ok. 3 tygodni. 
Czerwcowe upały i susza 
postawiły na wielu planta-
cjach przysłowiową „krop-
kę nad i”. Według różnych 
prognoz plony w 2021 r. były 
niższe od ubiegłorocznych 
o ok. 8–11%. Według da-
nych Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rol-
nictwa, rzepak uprawiano 
na powierzchni 976 tys. ha. 
Na to, co minęło, nie mamy 
wpływu. Zatem czas zasta-
nowić się nad nowymi za-
siewami. Pierwsza decyzja 
to wybór odmiany. W tym 
przypadku warto było wy-
korzystać swoje obserwacje 
i doświadczenia z minionych 
lat. Nie ulega wątpliwości, 
że najlepiej sprawdzają się 
w uprawie odmiany adap-
tujące się do warunków 

zmieniającego się klima-
tu, stabilne w plonowaniu 
oraz, co pokazał ostatni 
sezon, o bardzo wysokiej 
zdrowotności. Na kondy-
cję roślin wpływa posiada-
nie przez odmiany odpor-
ności na choroby wirusowe 
i grzybowe oraz polowej to-
lerancji, co nie bez znaczenia 
jest w przypadku wystąpie-
nia na plantacji werticiliozy, 
cylindrosporiozy czy zgnili-
zny twardzikowej. Przykła-
dem takiej odmiany może 
być odmiana Temptation, 
która po minionym sezo-
nie zyskała grono wielu za-
dowolonych z jej uprawy 
plantatorów. 

Rzepak zalicza się do ro-
ślin o bardzo dużych potrze-
bach pokarmowych. Przy 
zakładanym plonie na po-
ziomie 4 t, roślina ta po-
biera ok.: 240 kg N, 120 kg 

P2O5, 320 kg K2O, 100 kg 
Ca, 32 kg Mg, 60 kg S oraz 
znaczne ilości mikroelemen-
tów, z których najważniej-
szy jest bor. Łączne zapo-
trzebowanie na składniki 
pokarmowe w przypadku 
rzepaku rozłożone jest na 
jesień i wiosnę. W okresie 
jesiennym najistotniejsze 
jest to, by rośliny wykształci-
ły silny system korzeniowy. 
Składa się na niego gruba 
szyjka korzeniowa, w któ-
rej gromadzone są sub-
stancje zapasowe gwaran-
tujące dobre przezimowanie 
i szybki start wiosną. Ko-
rzeń o długości co najmniej 
15 cm z dużą ilością korze-
ni bocznych i włośników, 
gwarantuje szybkie unieza-
leżnienie się od warunków 
klimatycznych. Ponadto za-
pewnia efektywniejsze po-
bieranie wody i składników 
pokarmowych. Programo-
wanie plonu rzepaku odby-
wa się już jesienią! To w tym 
okresie pojawiają się zawiąz-
ki rozgałęzień bocznych, 
a działania rolnika mają 

doprowadzić do tego, by 
potencjał plonotwórczy zo-
stał wykorzystany w jak naj-
większym stopniu. Błędy, 
które zostaną popełnione 

w nawożeniu jesienią, za-
zwyczaj są już nie do napra-
wienia wiosną. Nawożenie 

Reklama

Dokończenie ze str. 4

 �Optymalnie odżywiona plantacja rzepaku.
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Chcemy tą produkcją zarazić innych… 
Rozmowa z Wojciechem Skruchem, prezesem zarządu 
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”.

Z myślą o rolnikach pla-
nujecie uruchomienie pro-
dukcji nawozów, których 
podstawowym budulcem 
będą odpady ściekowe. 
Na czym ta technologia 
polega?

– Jest to nowatorska 
technologia polegająca na 
zmianie statusu osadów 
ściekowych i piasku z sitopia-
skownika. Do osadów ście-
kowych dodajemy wapno, 
mączkę wapienną i biood-
pady, takie jak liście, gałęzie 
czy trawy. W wyniku zmie-
szania tych składników, po-
wstaje preparat doglebowy. 
Przy jego produkcji współ-
pracujemy z Instytutem Gór-
nictwa w Katowicach, któ-
rego pracownicy posiadają 
wiedzę i umiejętności, jak 
ten proces prowadzić. 

Na jakim etapie zaawan-
sowania są prace techno-
logiczne związane z uru-
chomieniem produkcji 
nawozów w Tuchowie?

– Prace nad opracowa-
niem koncepcji przekształ-
cania odpadów powstają-
cych w Spółce Komunalnej 
„Dorzecze Białej” w produkty 
nawozowe, z jednoczesnym 
dopuszczeniem ich do obro-
tu przez uzyskanie niezbęd-
nych opinii i decyzji ministra 
rolnictwa, wchodzą w ko-
lejny etap. Prowadzący na 
zlecenie Spółki Komunalnej 
„Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
Główny Instytut Górnictwa 
Zakład Ochrony Wód z sie-
dzibą w Katowicach, z suk-
cesem zakończył prace nad 

opracowaniem składu pro-
duktów nawozowych. Prace 
nad opracowaniem receptu-
ry dla produktów nawozo-
wych i materiału glebotwór-
czego oparto na wynikach 
badań dla substratów otrzy-
manych ze Spółki oraz wła-
snych analizach. Na bazie 
danych analitycznych opra-
cowano pięć wstępnych mie-
szanek, z których do dalszych 
prac badawczych zakwalifi-
kowano dwa produkty, dla 
których prowadzone będą 
dalsze badania.

Dalsze prace związane 
będą z badaniami w certy-
fikowanych instytutach ba-
dawczych, dla potwierdze-
nia pełnego bezpieczeństwa 
zastosowania produktów na-
wozowych oraz materiału 
glebotwórczego w rolnictwie, 
ogrodnictwie oraz produkcji 
szkółkarskiej.

Do jakich upraw i na ja-
kich glebach będą mogły 
być stosowane produkowa-
ne przez Spółkę nawozy?

– To jest naturalny nawóz 
wapniowo-magnezowy. Bę-
dzie wykorzystywany w pro-
dukcji rolniczej z wyłącze-
niem upraw leśnych. Ma już 
wstępną akceptację stosow-
nych instytucji, jeśli chodzi 
o jego zastosowanie w sa-
downictwie i ogrodnictwie. 
Jesteśmy też po wstępnych  
ustaleniach dotyczących jego 
stosowania w uprawie zbóż. 
Tutaj dawkowanie wytwa-
rzanego przez nas prepara-
tu będzie zależne od klasy 
gleby. 

Czy jest zapotrzebowa-
nie na tego typu nawóz 
wśród rolników i jaki bę-
dzie koszt jego zakupu?

– Zainteresowanie naszym 
nawozem w środowisku rol-
niczym jest duże. I nie tylko 
chodzi tu o okolicznych pro-
ducentów, ale również tych 
z powiatów ościennych. Rol-
nicy potwierdzili, że jak tylko 
preparat uzyska ministe-
rialne pozwolenie i będzie 
ustalone dawkowanie, to 
nie będzie problemów z jego 
odbiorem. W początkowej 
fazie dystrybucja będzie 
prowadzona za symbolicz-
ną opłatę. Docelowo pla-
nuje się również ten nawóz 
konfekcjonować do mniej-
szych opakowań i dystrybu-
ować przez hurtownie rol-
nicze czy ogrodnicze. Nasz 
preparat będzie miał formę 
granulatu.

Czy duże firmy świad-
czące usługi dla rolnic-
twa zainteresowane są 
odkupieniem technolo-
gii i samodzielną produk-
cją nawozu?

– Nawóz ten będzie pro-
dukowany wyłącznie na 
terenie naszej oczyszczal-
ni. Będzie to element final-
ny ciągu technologicznego 
oczyszczania ścieków. Do 
tej pory kończyliśmy ciąg 
technologiczny na uzyska-
niu osadu ściekowego, który 
następnie utylizowaliśmy na 
składowiskach.

Ile miesięcznie będzie-
cie mogli wyprodukować 
nawozu?

– Rocznie będzie to około 
2500 ton. Wszystko zale-
żeć będzie od dostępności 

komponentów potrzeb-
nych do jego produkcji. 
Dlatego będą miesiące, 
kiedy będziemy produko-
wać więcej, a w niektórych 
mniej. W okresie zimowym 
nie występują bioodpa-
dy, więc produkcji nawo-
zu nie będzie, osad w tym 
czasie będzie magazyno-
wany do wiosny – kiedy 
produkcja nawozu zostanie  
wznowiona.

Jakim roślinom nawóz 
produkowany w Tucho-
wie będzie dedykowany?

– Przede wszystkim rośli-
nom, które mają duże zapo-
trzebowanie na azot i fosfor. 
Ponadto nawóz będzie miał 
szerokie zastosowanie na 
glebach ubogich w magnez 
i fosfor, ponieważ przez nasz 
preparat i jego dawkowanie 
wzmocnimy ziemię pod tym 
względem.

Czy wasz produkt 
może być alternatywą 

dla dostępnych na rynku, 
drogich nawozów?

– Chcemy tą produkcją za-
razić podobne do nas insty-
tucje, które dysponują osa-
dem ściekowym. Ponadto 
pomóc rolnikom miedzy in-
nymi przez obniżenie pono-
szonych przez nich kosztów 
produkcji, a także zmniej-
szyć koszty oczyszczania 
ścieków komunalnych. Na-
szym celem jest promocja 
tej formy zagospodarowa-
nia odpadów.

Dlaczego postanowili-
ście produkować nawozy?

– Chcieliśmy w ten spo-
sób zmniejszyć stale rosną-
ce koszty składowania osa-
dów ściekowych. Z roku na 
rok koszty składowania są 
o kilka lub kilkanaście pro-
cent wyższe. Jeszcze kilka lat 
temu za składowanie tony 
odpadów ściekowych płaci-
ło się 50 złotych. Dziś kosz-
tuje to nas już ponad 200 

złotych i ze względu na ro-
snące opłaty środowisko-
we, na pewno za tę usługę 
wkrótce trzeba będzie za-
płacić jeszcze więcej.

Kiedy nawóz zosta-
nie wprowadzony do 
sprzedaży?

– Chcielibyśmy, aby proces 
jego wdrażania zakończył się 
w połowie przyszłego roku.

Kogo reprezentuje 
spółka ,,Dorzecze Bia-
łej” i kiedy doszło do jej 
powstania?

– Jest to spółka komunal-
na zrzeszająca 4 gminne sa-
morządy: Tuchów, Ryglice, 
Rzepiennik i Ciężkowice. Po-
wstała w 2004 r. jako inicja-
tywa samorządowa, której 
celem była realizacja gospo-
darki wodno-ściekowej na te-
renie tych gmin z wykorzy-
staniem środków unijnych.

Dziękuję za rozmowę 
WP

przedsiewne powinno być 
tak zaplanowane, aby umoż-
liwić roślinie wytworzenie 
silnej, dobrze zbudowanej 
rozety oraz głębokiego sy-
temu korzeniowego. Należy 
przede wszystkim zapewnić 
roślinie odpowiedni poziom 
dostępności fosforu, potasu 
oraz azotu. Fosfor odpowie-
dzialny jest za budowanie 
sytemu korzeniowego i do-
starczenie roślinie energii. 
Bardzo dobre efekty daje na-
wożenie startowe tym pier-
wiastkiem. Polega ono na 
dostarczeniu składnika po-
karmowego bezpośrednio 
w pobliżu kiełkujących na-
sion. Należy jednak zwrócić 
uwagę, w jakiej formie wy-
stępuje fosfor. Idea nawo-
żenia startowego to wyso-
ka, niemal 100-procentowa 
jego dostępność dla kiełku-
jącej rośliny. Z pierwiastków 

drugoplanowych już w je-
siennym nawożeniu powin-
niśmy uwzględnić magnez 
oraz siarkę, aby pierwiast-
ki te nie wpłynęły na ogra-
niczenie plonu. Pobieranie 
jednostkowe siarki kształ-
tuje się na poziomie 15 kg 
S na 1 t plonu (nasiona + 
słoma). Jesienią powinni-
śmy zatem dostarczyć po-
łowę zapotrzebowania na 
ten składnik, czyli 30– 
40 kg S/ha.

Wśród mikroelemen-
tów w przypadku rzepa-
ku najważniejszy jest bor. 
Pełni on bardzo wiele funk-
cji w całym procesie wzro-
stu rzepaku. Najważniejsze 
funkcje boru:
– odpowiada za rozwój syte-

mu korzeni włośnikowych;
– stymuluje rozwój stożka 

wzrostu;
– wpływa na prawidłową bu-

dowę ścian komórkowych, 
zwiększając odporność na 

niektóre choroby i odpor-
ność mechaniczną roślin;

– reguluje procesy kwitnie-
nia, skuteczność zapyla-
nia, zawiązywania i wy-
kształcania nasion;

– reguluje gospodar-
kę wodną oraz wiele 
innych  pro ce s ów 
biochemicznych; 

– zwiększa efektywność na-
wożenia azotem, fosfo-
rem, potasem i magne-
zem, reguluje gospodarkę 
wapniem.
Niedobór boru ujawnia 

się miedzy innymi w po-
staci słabego kwitnienia, 
opadania kwiatów, nieza-
wiązywania nasion, kon-
sekwencją tego jest spadek 
plonu. Ponadto ogranicza 
rozwój systemu korzenio-
wego, co w konsekwencji 
prowadzi do mniejszego po-
bierania wody i składników 
pokarmowych. W korzeniu 
głównym tworzą się puste 

przestrzenie (pęknięcia pod 
szyjką korzeniową). Dobre 
zaopatrzenie w bor zwięk-
sza odporność na pękanie 
łodyg w czasie intensywnego 
wzrostu wydłużeniowego. 
Ma to miejsce w przypad-
ku występowania dużych 

dobowych wahań tempe-
ratury i dobrego uwilgot-
nienia gleby. 

Niestety, większość gleb 
w Polsce (85%) wykazuje 
niedobór boru. Jego do-
stępność spada szcze-
gólnie w przypadku gleb 

świeżo wapnowanych oraz 
niedoborów wody. Nale-
ży ten składnik bezwzględ-
nie uwzględnić w planie 
nawożenia.

Tekst i zdjęcia: 
Artur Kozera

Dokończenie ze str. 3

 � Zasobność w składniki pokarmowe i uwilgotnienie gleby w czasie siewu to podstawa 
prawidłowej agrotechniki

 �Wojciech Skruch, prezes zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”
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Regulacja pokroju rzepaku ozimego
Zabieg regulacji pokroju roślin ma na celu nie dopuścić do 
nadmiernego ich wyrośnięcia i wydłużenia szyjki korzeniowej. 
W efekcie ma pomóc lepiej przetrwać zimę. W artykule 
podpowiadamy, czy jest konieczny, ile razy wykonać zabieg 
regulacji, jakie preparaty wykorzystać.

Rośliny rzepaku 
powinny wejść 
w okres spoczyn-
ku zimowego od-
powiednio rozwi-

nięte, tzn. zbudować system 
korzeniowy na minimum 
25 cm głębokości z liczny-
mi korzeniami bocznymi. 
Wytworzyć grubą szyjkę ko-
rzeniową (10 mm) i krępą 
rozetę z nisko osadzony-
mi (8–9) liśćmi. Uzyskanie 
takiego pokroju roślin po-
zwala na lepsze ich przezi-
mowanie, ale od plantatora 
wymaga odpowiedniej pielę-
gnacji: właściwego nawoże-
nia, ochrony i regulacji łanu.

 � Ilość zabiegów regulacyjnych
W praktyce na plantacjach 

wcześnie sianych, przy dłu-
gich okresach jesiennych, 
jednorazowe działanie 
preparatami regulującymi 
może być niewystarczają-
ce i zabieg jest powtarzany. 
Wówczas dzieli się jesien-
ną dawkę na przynajmniej 

dwa opryskiwania, stosu-
jąc odpowiednio 60% dawki 
w pierwszym jesiennym za-
biegu i 40% w drugim. Naj-
pierw podaje się silniej dzia-
łające na pokrój preparaty 
bazujące na chlorku chlo-
romekwatu – CCC, w ko-
lejnym triazole i ich mie-
szaniny (tabela 1 i 2). W tym 
sezonie wczesne i nierzad-
ko terminowe siewy rzepaku 
były utrudnione (przedłu-
żające się żniwa, następ-
nie trudności ze znalezie-
niem okna zabiegowego pod 
uprawę i siew). Plantacje 
z końca terminów optymal-
nych i opóźnionych mogą 
nie potrzebować silnej regu-
lacji, np. odmiany półkarło-
we lub wystarcza jednokrot-
ny zabieg na pokrój rzepaku. 
Ilość zabiegów i moment 
aplikacji każdorazowo po-
winny być dopasowane do 
stanu roślin, warunków gle-
bowych oraz termicznych 
i do możliwości produkcyj-
nych danej plantacji.

 �Moment regulacji
Za właściwy moment na 

zabieg regulujący przyjmu-
je się, gdy 80% roślin wy-
kształci 6–8 liści (BBCH 
16–18). Zadanie staje się 
trudne do wykonania, gdy 
plantacje w sezonie rozwi-
jają się nierównomiernie. 
Wówczas trzeba decydo-
wać się na przeprowadze-
nie zabiegu, gdy minimum 
50% roślin na plantacji jest 
w fazie 4–6 liści. Zastoso-
wać (przynajmniej) dwu-
krotnie preparat regulują-
cy w ww. dawce dzielonej. 

Jesienią od fazy 4. liścia 
rzepaku (BBCH 14) przy-
pada moment ochrony rze-
paku ozimego przed cho-
robami (suchą zgnilizną 
kapustnych i czernią krzy-
żowych). W tym celu stosu-
je się preparaty triazolowe 
i wykorzystuje ich działanie 
regulacyjne (tab. 2). Triazo-
le ograniczają wzrost czę-
ści nadziemnych rzepaku, 
doprowadzają do niższego 

osadzania pąka wierzchoł-
kowego oraz zwiększe-
nia systemu korzeniowego 
i średnicy szyjki korzenio-
wej. Dawkę preparatów tria-
zolowych powinno dobie-
rać się odpowiednio do fazy 
rozwojowej i obsady roślin. 
Przy mniejszym zagęszcze-
nia łanu stosuje się niższą, 
w bardziej gęste – wyższą 
z zalecanych. Temperatura 
stosowania triazoli to mi-
nimum 10°C. W niższych 
spada szybkość reakcji che-
micznych, które mają zaha-
mować rozwój patogenów 
chorobotwórczych.

 � Gotowe rozwiązania fabryczne
Na plantacjach silniej 

rozwiniętych zastosować 
można np. preparat Caryx 
240 SL. To gotowa miesza-
nina fabryczna bazująca na 
metkonazolu (triazole) oraz 
chlorku mepikwatu (pipery-
dyny), który oddziałuje na 
wzrost rzepaku. Obok met-
konazolu, na którym bazu-
je preparat Caramba 60 SL  
zarejestrowany w rzepa-
ku, do dyspozycji są także 
inne triazole. Substancja-
mi czynnymi z tej grupy 
stosowanymi do ochrony 

przed chorobami w rzepaku 
i wykazującymi działanie re-
gulacyjne są: difenkonazol, 
paklobutrazol, protiokona-
zol, tebukonazol, przy czym 
najsilniej oddziałują na po-
krój paklobutrazol i tebu-
konazol. Na przykład pre-
parat Tilmor 240 EC, który 
jest gotową mieszaniną s.cz. 

protiokonazolu i tebuko-
nazolu, zadziała ochronnie 
i regulacyjnie na plantacjach 
o normalnym tempie wzro-
stu. Podobnie Toprex 375 SC 
będący mieszaniną dwóch 
substancji czynnych: paklo-
butrazolu i difenokonazolu.

Tekst i zdjęcia: 
Katarzyna Szulc

Tabela 1. Przykładowe preparaty do jesiennej regulacji pokroju rzepaku ozimego

Nazwa handlowa Substancja czynna Dawka jesienna (l/ha)

Cekwat 750 SL
chlorek chloromekwatu 0,5–0,75

Reduktor 750 SL

Tabela 2. Przykładowe preparaty triazolowe w rzepaku ozimym

Nazwa handlowa Substancja czynna Dawka jesienna 
(l/ha)

Caramba 60 SL metkonazol 0,7–1

Clayton Tabloid EW

tebukonazol

0,75

Helicur 250 EW 0,5–0,75

Horizon 250 EW 0,5

Orius Extra 250 EW 1

Sparta 250 EW 1

Syrius 250 EW 1

Tebu 250 EW 0,5–0,75

Toledo 250 EW 0,75

Troja 250 EW 1

Mieszaniny

Caryx 240 SL metkonazol, chlorek chloromekwatu 1

Toprex 375 SC paklobutrazol, difenkonazol 0,3

Tilmor 240 EC tebukonazol, protiokonazol 0,75

Reklama
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Rzepak na starcie
Początkowe fazy wzrostu rzepaku to okres, w którym młode 
rośliny są szczególnie narażone na działanie szkodników 
i sprawców chorób, ponieważ nawet z pozoru niewielkie 
uszkodzenia wschodów wpływają na wysokość plonów. 

dr inż. Przemysław Strażyński  
dr Ewa Jajor 

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

 � Szkodniki
W okresie jesiennej we-

getacji rzepak ozimy nara-
żony jest na uszkodzenia 
powodowane przez agro-
fagi już od momentu kieł-
kowania nasion. Ze stro-
ny szkodników na tym 
etapie zagrożeniem mogą 
być pędraki, rolnice, dru-
towce i lenie – szczególnie 
na plantacjach, na których 
ograniczono agrotechnikę. 
Ta grupa szkodników że-
ruje na kiełkujących nasio-
nach powodując zamieranie 
siewek lub podgryza sys-
tem korzeniowy i podstawy 
pędu młodych roślin. Pod-
ziemne części roślin uszka-
dzają również larwy śmiet-
ki kapuścianej, uważanej 
obecnie za najgroźniejsze-
go szkodnika rzepaku ozi-
mego. Larwy śmietek żerują 
na korzeniach i szyjce ko-
rzeniowej. Takie uszkodze-
nia są bardzo często wtórnie 

atakowane przez sprawców 
chorób, co dodatkowo wpły-
wa na obniżenie kondycji 
roślin przez zimą. Nato-
miast rośliny uszkodzone 
w mniejszym stopniu zwy-
kle w dalszych fazach wege-
tacji wylegają i przedwcze-
śnie dojrzewają. Korzenie 
rzepaku podczas jesiennej 
wegetacji uszkadzają także 
larwy chowacza galasów-
ka. Żerując wewnątrz ko-
rzenia głównego lub szyj-
ki korzeniowej (nawet do 
kilku larw) powodują po-
wstawanie charakterystycz-
nych narośli – tzw. galasów. 
Od kilku lat sporym proble-
mem w jesiennej ochronie 
rzepaku są mszyce-wekto-
ry wirusów żółtaczki rzepy 
(TuYV). Rosnąca liczeb-
ność mszyc i innych szko-
dników na jesiennych za-
siewach rzepaku to głównie 
efekt zmian klimatu. Oprócz 
mszycy kapuścianej bardzo 

licznie pojawia się mszy-
ca brzoskwiniowa – po-
dobnie mączlik warzywny 
(który powoduje podobne 
uszkodzenia jak mszyce), 
a także pchełka rzepakowa 
i pchełki ziemne. Chrząsz-
cze pchełek wygryzają po-
czątkowo niewielkie otwo-
ry w liścieniach i młodych 
liściach, ale gdy żerują ma-
sowo to mogą je całkowicie 
szkieletować. Szkodliwe są 
też larwy pchełek: rzepa-
kowej żerują w nerwach, 
ogonkach liściowych i pę-
dach, smużkowanej minu-
ją liście, a larwy pozostałych 
gatunków uszkadzają korze-
nie. Na przełomie września 
i października pojawiają się 
larwy ostatniego pokole-
nia tantnisia krzyżowiacz-
ka, które zeskrobują tkan-
kę miękiszową i skórkę liści, 
a także larwy miniarki ka-
puścianki, które wygryza-
ją miękisz pomiędzy górną 
i dolną skórką liścia. Lokal-
nie w niektórych latach duże 
straty powodują żarłoczne 
larwy gnatarza rzepakowca. 

W Integrowanej ochrona 
rzepaku przed szkodnikami 
kluczowe znaczenie mają 
działania niechemiczne, jak 
właściwa agrotechnika i pło-
dozmian (z uwzględnieniem 

Insektycydy zarejestrowane do zwalczania jesiennych szkodników rzepaku ozimego

Szkodnik Grupa chemiczna 
(IRAC)

Substancja 
czynna

Insektycydy

BBCH 00 (przed siewem – zaprawianie)

Pchełka rzepakowa
Pchełki ziemne
Śmietka kapuściana
Gnatarz rzepakowiec

Diamidy antranilowe 
(28)

cyjanotraniliprol Lumiposa 625 FS

Pchełka rzepakowa
Pchełki ziemne
Śmietka kapuściana

Butenolidy (4D) flupyradifuron Buteo Start

Pchełka rzepakowa
Pchełki ziemne 
(ograniczanie)

Biologiczne (11A) Bacillus 
amyloliquefaciens

Integral Pro

BBCH 00 (w trakcie siewu)

Pchełka rzepakowa
Śmietka kapuściana

Pyretroidy (3A) cypermetryna Belem 0,8 MG

BBCH 10–19 (rozwój liści)

Mszyce Pyretroidy (3A) deltametryna Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW

Neonikotynoidy (4A) acetamipryd Los Ovados 200 SE

Neonikotynoidy (4A) + 
pyretroidy (3A)

acetamipryd + 
lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG, Nepal 130 
WG

Pchełka rzepakowa
Pchełki ziemne

Pyretroidy (3A) alfa-cypermetryna Fasthrin 10 EC

deltametryna Decis Expert 100 EC, Decis Mega 50 EW, 
Delmetros 100 SC, Delta 50 EW, Delta-Glob 25 
EC, Khoisan 25 EC, Koron 100 SC, Pilgro 100 SC

lambda-cyhalotryna Globe, Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, 
Kidrate, Kusti 050 CS, Ninja 050 CS, Sparrow, 
Sparviero

Neonikotynoidy (4A) acetamipryd Los Ovados 200 SE

Neonikotynoidy (4A) + 
pyretroidy (3A)

acetamipryd + 
lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG, Nepal 130 
WG

Tantniś krzyżowiaczek
Mączliki
Śmietka kapuściana

Neonikotynoidy (4A) + 
pyretroidy (3A)

acetamipryd + 
lambda-cyhalotryna

Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG, Nepal 130 
WG

Śmietka kapuściana Pyretroidy (3A) deltametryna Delmetros 100 SC, Koron 100 SC, Pilgro 100 SC

Neonikotynoidy (3A) acetamipryd Los Ovados 200 SE

Gnatarz rzepakowiec Pyretroidy (3A) deltametryna Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW

lambda-cyhalotryna Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS, Kusti 050 CS, 
Ninja 050 CS

Neonikotynoidy (4A) acetamipryd Los Ovados 200 SE

Program chemicznej ochrony rzepaku ozimego przed sprawcami chorób występującymi jesienią

Grupa 
chemiczna

Substancja 
czynna

Fungicydy Dawka 
(kg, l/ha)

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń 
krzyżo-

wych

Szara 
pleśń

Cylindro-
sporioza

BBCH 00 (przed siewem – zaprawianie)

Biologiczne Bacillus 
amyloliquefaciens Integral Pro 160 ml/100 kg 

nasion
+ - - -

Benzamidy + 
strobiluryny

fluopikolid, 
fluksastrobina 

Scenic Gold*, ** 1 l/100 kg 
nasion

+ + - -

BBCH 14–18 (rozwój liści)

Biologiczne Pythium oligandrum Polygreen Fungicyde WP 0,1 + – – –

Karboksyamidy boskalid Cantus; Cersus 0,2–0,5 + – – –

Triazole metkonazol Cambio; Caramba 60 SL; Conatra 60 EC; Fieldstar 60 SL; 
MetcoGuard; Metfin; Metkon; Micosar 60 SL; Plexeo 60 EC; Sendo 
60 EC; Sirena 60 EC; Simveris; Spartakus; Turret 60

0,7–1,0 + + + +

metkonazol Metkon 100 SL; Mezzuri 100 SL; X-Met 100 SL 0,4 + - - -

protiokonazol Basior 300 EC; Judym 300 EC; Kanonik 300 EC; Podstawa 300 EC; 
Procer 300 EC; Promino 300 EC; Tartaros 300 EC; Wadera 300 EC

0,6 + – – -

tebukonazol Bounty 430 SC; Spekfree 430 SC; Starpro 430 SC; TebuGuard Plus 
430 SC; Toledo Extra 430 SC; Ulysses 430 SC; Ventoux 430 SC

0,45 + + + –

Clayton Tabloid EW; Darcos 250 EW; Erasmus 250 EW; Toledo 250 
EW

0,75 + + + –

Clayton Tebucon 250 EW; Tebucur 0,5 + + – –

Dąb 250 EW; Domnic 250 EW; Kosa 250 EW; Tarcza Łan 250 EW; 
Tebkin 250 EW; Tebusha 250 EW

0,75 + + – –

Fezan 0,5 – – – +

Furtado 250 EW; Helicur 250 EW; Tebu 250 EW; Trion 250 EW 0,5–0,75 + + – –

Hajduk 250 EW; Tarcza Łan Extra 250 EW; Tarcza Plus 250 EW; 
Victosar 250 EW 

0,5–0,75 – + – –

Hades 250 EW; Horizon 250 EW 0,5 + + – –

Mystic 250 EC 0,75 + + – –

Troja 250 EW 1,0 + + + –

Orius Extra 250 EW; Patronius 250 EW; Syrius 250 EW; Tyberius 
250 EW

1,0 + + – –

Riza 250 EW; Sparta 250 EW 1,0 + + + –

Tobias-Pro 250 EW 0,5 + + – –

Strobiluryny + 
triazole

azoksystrobina, 
difenokonazol 

Amistar Gold Max; Angle; Bicanta 1,0 + – – –

Triazole + 
piperydyny

metkonazol, chlorek 
mepikwatu 

Caryx 240 SL 1,0 + + – –

Triazole difekonazol, 
paklobutrazol 

Paclodifenin 375 SC; Paklo D 375 SC; Paklodif 375 SC; Suprax; 
Taxon 375 SC; Topen 375 SC; Toprex 375 SC; Trident 375 SC; Tropek 
375 SC

0,3 + + – –

difenokonazol, 
tebukonazol 

Magnello 350 EC; Maxior 0,8 + – – –

protiokonazol, 
tebukonazol 

CAlbion 240 EC; Artemid 240 EC, Bogota 240 EC; Corinth 240 EC**; 
Denver 240 EC; Protebul 240 EC**; Tebuprotin 240 EC**; Teodor 
240 EC**; Tilmor 240 EC**; Quadris Gold 240 EC; Tauron 240 EC**

0,75 + + – –

* zarejestrowany przeciwko zgorzeli siewek
** zarejestrowany także przeciwko mączniakowi rzekomemu;

 � Larwa śmietki kapuścianej

 �Mączniak rzekomy

 �  Mszyca brzoskwiniowa
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Jakie odmiany zbóż 
posiać tej jesieni? 
Zalecenia doradców 
PROCAM

RGT Ritter – nowość 
w ofercie PROCAM, psze-
nica ozima B klasowa RGT 
Ritter to wysoko wydajna 
odmiana o świetnej zdro-
wotności. Niespotykana od-
porność na wyleganie oraz 
potężny kłos wypełniony 
wysokiej jakości ziarnem. 
Pszenica RGT Ritter to od-
miana z czołówki najwyżej 
plonujących pszenic zare-
jestrowanych w 2020 roku.

Od lat znana i sprawdzo-
na pszenica ozima jakościo-
wa Findus to połączenie 
jakości i wyśmienitych pa-
rametrów agrotechnicznych 
z ponadprzeciętną zdrowot-
nością stwarza wysokie bez-
pieczeństwo w jego uprawie, 
nawet w mocno stresowych 
warunkach, zarówno stresu 
wodnego jak i temperatu-
rowego. Rekordowe plony 
ziarna gwarantują najwyższy 
dochód z uprawy każdego 
hektara tej uprawy. Findus 
nie boi się zimy – zimotrwa-
łość na poziomie 6, odmia-
na odporna na wylegania, 
o bardzo wysokiej zdrowot-
ności i jakości ziarna.

Odmiana Argument  
– pszenica ozima klasy B. 
Odmiana Argument usta-
nowiła w 2020 roku Re-
kord Polski w gospodarstwie 
Agro-Land w woj. kujawsko-
-pomorskim uzyskując plon 
12,567 t/ha. Buduje ogrom-
ny plon ziarna, dzięki do-
brze skomponowanym ce-
chom agronomicznym oraz 
zdrowotnościowym, w tym 
genetycznej odporności na 
choroby podstawy źdźbła, 

wyjątkowej odporności  
na fuzariozę i DTR. Silny 
system korzeniowy za-
bezpiecza rozwój roślin 
w warunkach permanent-
nej suszy.

Nowość w ofercie oścista 
pszenica ozima Activus – 
ponadprzeciętne wartości 
jakościowe i wypiekowe, Ac-
tivus jest chętnie wybierana 
przez przemysł młynarski. 
Posiada rekomendację Dol-
nośląskich Młynów. Acti-
vus posiada wysoką toleran-
cje na okresowe niedobory 
wody i wysokie tempera-
tury, dlatego zaliczana jest 
do grupy Klimafit, odmian 
szczególnie polecanych na 
takie warunki. Jest odmianą 
wczesną. Wykazuje dosko-
nałą odporność na fuzarium 
oraz wysoki poziom kon-
kurencyjności w porówna-
niu z chwastami ze względu 
na wysoki stopień krzewie-
nia. Idealnie nadaje się do 
siewu po kukurydzy. Ac-
tivus to czołowa odmiana 
pod względem plonu w ba-
daniach urzędowych BSA 
Niemcy. 

Pszenżyto ozime Ozean 
– nowość w ofercie PRO-
CAM. Znakomita odpor-
ność na pleśń śniegową po-
twierdzona przez COBORU, 
połączona z niespotykaną 
zimotrwałością ocena 6,5 
sprawia, że pszenżyto ozime 
Ozean sprawdzi się w naj-
trudniejszych warunkach. 
Rekordowe wydajności 
ziarna – Ozean w czołów-
ce plonowania w doświad-
czeniach rejestrowych 

BSA 2016–2018. Pszenży-
to Ozean sprawdza się na 
glebach średnich i dobrych, 
Ozean idealnie nadaje się do 
gospodarstw o intensywnym 
nawożeniu organicznym.

Jęczmień ozimy Melia – 
wysokowydajna odmiana 
o doskonałej zimotrwałości 
5,5 z bardzo wysokim i sta-
bilnym plonem, potwierdzo-
nym w badaniach rejestro-
wych COBORU w latach 
2016–2018. Dodatkowa 
wysoka witalność odmia-
ny szczególnie po śnież-
nych zimach czyni ją bez-
konkurencyjną w rozwoju 
wiosennym. Na szczególną 
uwagę zasługuję, potwier-
dzono w wieloletnich do-
świadczeniach, najwyższa 
tolerancja na ramularię. Nie 
bez znaczenia jest również 
genetyczna odporność na 

mączniaka prawdziwego. 
Jęczmień Melia to wysoka 
wartość rynkowa zebrane-
go plonu, dzięki wysokie-
mu udziałowi wyrównane-
go ziarna o wysokiej wadze 
hektolitra.

Zapraszamy do kontaktu 
z doradcami PROCAM, któ-
rzy udzielą więcej informa-
cji na temat najlepszych od-
mian na rynku, jakie firma 
PROCAM przygotowała dla 
Państwa na sezon 2021.

Reklama

NA DZIAŁKI BUDOWLANENA DZIAŁKI BUDOWLANE
GRUNTY ROLNEGRUNTY ROLNE
PRZEKSZTAŁCAMYPRZEKSZTAŁCAMYPRZEKSZTAŁCAMYPRZEKSZTAŁCAMY

693 477 744
www. .plpodzielizarabiaj
ZMIENIAMY KLASĘ ZIEMI

minimum 4-letniej przerwy 
w uprawie rzepaku na tym 
samym stanowisku), izo-
lacja przestrzenna od in-
nych upraw rzepaku i ogra-
niczanie zachwaszczenia 
(w tym likwidacja samo-
siewów rzepaku). Sukce-
sywnie pojawiają się odmia-
ny z genami odporności na 
TuYV. Przyszłością w ogra-
niczaniu szkodników będą 
biopreparaty, ale na razie 
zarejestrowana jest jedna 
zaprawa fungicydowa, która 
ogranicza pchełki. Nato-
miast decyzja o zastosowa-
niu chemicznego zwalczania 
szkodników musi wynikać 
z rzeczywistego zagrożenia, 
kiedy przekroczony zostaje 
próg szkodliwości ustalo-
ny na podstawie systema-
tycznego monitoringu plan-
tacji. Skuteczne i najmniej 
obciążające środowisko są 
insektycydowe zaprawy na-
sienne, które w pewnym za-
kresie ograniczają również 
inne szkodniki początko-
wych faz wzrostu rzepaku 
niż te, do zwalczania któ-
rych są zarejestrowane.

 � Choroby
Kolejnym problemem 

w okresie jesiennym, który 
może pojawić się w rzepaku 
są organizmy chorobotwór-
cze. Występowaniu spraw-
ców chorób sprzyja między 
innymi zbyt duży udział rze-
paku w zmianowaniu nad-
mierna i przedłużająca się 
wilgotność gleby, zbyt gęsty 
i głęboki siew, zaskorupiona 
gleba, a także brak zbilanso-
wanego nawożenia. 

Obecność chorób zazna-
cza się już od momentów 
wschodów, gdy obserwuje-
my zgorzele siewek. Choro-
ba powodowana jest przez 
kompleks grzybów, przede 
wszystkim: Pythium deba-
ryanum, Rhizoctonia sola-
ni, Phoma lingam, Alter-
naria spp., Fusarium spp., 
np. Fusarium avenaceum. 
Źródłem tych organizmów 

Dokończenie na str. 12
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w przewodzeniu substancji 
pokarmowych i wody. Osła-
biona przez grzyb podstawa 
łodygi wiosną często łatwo 
się łamie i wylega, a rośli-
na przedwcześnie żółknie 
i zamiera. 

Za pierwsze infekcje od-
powiedzialne jest stadium 
doskonałe sprawców choro-
by, czyli Leptosphaeria spp., 
które występuje na resztkach 
pożniwnych z poprzednie-
go sezonu wegetacyjnego. 
W owocnikach (pseudo-
tecjach) powstają worki 
z zarodnikami workowymi 
(askosporami), które roz-
siewane są, niekiedy na duże 
odległości, przez wiatr, a na-
stępnie kiełkują w obecno-
ści kropel wody i dokonują 
infekcji. Podczas wegetacji 
patogen występuje głów-
nie w stadium konidialnym  
– Phoma lingam, tworząc na 
porażonych tkankach małe 
czarne owocniki – piknidia 
z zarodnikami konidialnymi. 

Zarodniki te wydostają się 
z piknidiów w obecności 
wody i przy udziale kropel 
deszczu rozprzestrzeniają się 
na kolejne rośliny, powodu-
jąc wtórne infekcje. Dlatego 
tak szybko, przy podwyższo-
nej wilgotności powietrza, 
dochodzi jesienią do roz-
przestrzeniania się choro-
by. Grzyb po porażeniu li-
ścia stopniowo przerasta jego 
tkanki, następnie ogonek li-
ściowy i wrasta do pędu oraz 
szyjki korzeniowej. Im wyż-
sza temperatura, tym proces 
ten przebiega szybciej. 

Stała kontrola plantacji 
pod względem zdrowotności 
roślin rzepaku to podstawa 
uzyskania wysokiej skutecz-
ności ewentualnego zabiegu, 
a co za tym idzie satysfak-
cjonującego plonu. Z uwagi 
na potencjale wysokie szko-
dy, które może wyrządzić na 
polu sucha zgnilizna kapust-
nych, plantacje należy czę-
sto kontrolować oraz śledzić 
wskazania systemu SPEC. 

Dzięki temu można w opty-
malnym momencie zareago-
wać, aplikując odpowied-
ni fungicyd. W przypadku 
odmian, które charaktery-
zują się większą odporno-
ścią na porażenie przez L. 
maculans, a jest ich obec-
nie w KR i CCA kilkadzie-
siąt, zagrożenie nie jest tak 
wysokie, ale w tym przypad-
ku z monitoringu nie powin-
no się również rezygnować. 
Do takich odmian przykłado-
wo należą: Absolut, Acapul-
co, Advocat, Aganos, Akilah, 
Alvaro KWS, Amazon, Am-
basador, Anderson, Angelico, 
Anniston, Arkansas, Arte-
mis, Augusta, Aurelia, Con-
dor, Desperado, DK Exalte, 
DK Expiro, DK Exporter, DK 
Exotter, DK Expansion, DK 
Expression, DK Exstorm, DK 
Exssence, DK Extract, Do-
minator, Duke, Dynamic, ES 
Barroco, ES Cesario, ES Im-
perio, INV1188, Kicker, LG 
Areti, LG Arnold, LG Aviron, 
Luciano KWS, Riccardo 

KWS, Roberto KWS, Ser-
gio KWS, Stefano KWS, SY 
Florida, SY Iowa. 

Decyzję o zwalczaniu 
chemicznym można pod-
jąć opierając się na do-
kładnej i częstej lustracji 
plantacji oraz dobrej zna-
jomości symptomów po-
rażenia, zwłaszcza gdy pa-
nują korzystne warunki do 
rozwoju grzybów chorobo-
twórczych. Warunki takie to 
dodatnie temperatury (pow. 
5°C) w okresie jesieni oraz 
podwyższona wilgotność, 
czyli obecność wody w po-
staci deszczu, rosy lub mgły. 
Zaobserwowanie już niewiel-
kich zmian chorobowych 
na 15% roślin jest sygna-
łem do wykonania zbiegu. 
Przy podejmowaniu decy-
zji o zabiegu opryskiwania 
przy użyciu fungicydu ma 
znaczenie też monitoring 
uwalniania się zarodników 
workowych grzybów Lepto-
sphaeria spp. Wykonywany 
jest on na podstawie ilości 

zarodników zarejestrowa-
nych przez pułapki wy-
chwytujące, np. przez pu-
łapkę Burkarda (SPEC). Gdy 
stwierdza się wysokie stę-
żenie zarodników – spraw-
ców choroby – w powietrzu, 
zwłaszcza przy dogodnych 
warunkach do rozwoju infek-
cji, ustala się termin zabiegu.

Sprawcę suchej zgnili-
zny kapustnych zwalczać 
się powinno przede wszyst-
kim jesienią, w fazie 4–6 
liści właściwych, w celu za-
hamowania pierwotnych  
infekcji oraz rozwoju pato-
genu w liściach, a następnie 
w szyjkach korzeniowych. 

Możliwości jest wiele, jed-
nak ilość dostępnych sub-
stancji czynnych (s.cz.) z róż-
nych grup chemicznych jest 
czynnikiem ograniczającym. 
Wśród fungicydów dominu-
ją środki głównie zawierają-
ce s.cz. z grupy triazole, czyli 
tebukonazol, metkonazol, 
protiokonazol i difenokona-
zol. Przy okazji zwalczania 
suchej zgnilizny kapustnych 
z powodzeniem można ogra-
niczyć występowanie innych 
ważnych chorób rzepaku 
w tym czasie, a mianowicie 

czerni krzyżowych i szarej 
pleśni. 

Jeden z zarejestrowanych 
do zwalczania suchej zgnili-
zny kapustnych środków jest 
biofungicydem, jego substan-
cją czynną są oospory or-
ganizmu grzybopodobnego 
Pythium oligandrum. Trze-
ba jednak pamiętać, że sku-
teczność ochrony biologicz-
nej jest niższa w porównaniu 
z ochroną chemiczną, ale sto-
sowanie tej ochrony dosko-
nale wpisuje się w strategię 
Zielonego Ładu.

Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób rzepaku w okresie jesiennym 

Sucha zgnilizna kapustnych
Dokończenie ze str.1

Środki ochrony roślin                Substancja czynna (zawartość) Dawka 
[kg (l)/ha]

Sucha 
zgnilizna 

kapustnych

Czerń 
krzyżo- 

wych

Szara 
pleśń

Albion 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Amistar Gold Max azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l) 1,0 + – –

Angle azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l) 1,0 + – –

Artemid protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Bajlando 500 SC* tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 + + +

Basior 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 + – –

Bicanta azoksystrobina (125 g/l), difenokonazol (125 g/l) 1,0 + – –

Bogota 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Bounty 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 + + +

Cambio metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Cantus boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 + – –

Caramba 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Cersus boskalid (500 g/kg) 0,2–0,5 + – –

Caryx 240 SL chlorek mepikwatu (210 g/l), metkonazol (30 g/l) 1,0 + + –

Clayton Tabloid EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + +

Clayton Tebucon 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5a + + –

Conatra 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Corinth 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Dąb 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + –

Darcos 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + +

Denver 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Domnic 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + –

Erasmus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + +

Fezan tebukonazol (250 g/l) 0,5 – – –

Fieldstar 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Furtado 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 + + –

Hades 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 + + –

Hajduk 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 – + –

Helicur 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 + + –

Horizon 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 + + –

Judym 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 + – –

Kanonik 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 + – –

Kosa 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + –

Magnello 350 EC difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l) 0,8 + – –

Maxior difenokonazol (100 g/l), tebukonazol (250 g/l) 0,8 + – –

MetcoGuard metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Metfin metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Metkon metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Metkon 100 SL metkonazol (100 g/l) 0,4 + – –

Mezzuri 100 SL metkonazol (100 g/l) 0,4 + – –

Micosar 60 SL metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Mystic 250 EC tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + –

Orius Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 + + –

Patronius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 + + –

Plexeo 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Podstawa 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 + – –

Polygreen Fungicyde WP oospory Pythium oligandrum 0,1 + – –

Procer 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 + – –

Promino 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 + – –

Protebul 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Riza 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 + + +

Sendo 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Sirena 60 EC metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Simveris metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Sintop 500 SC* tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 + + +

Spartakus metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Sparta 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 + + +

Spekfree 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 + + +

Starpro 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 + + +

Suprax difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 + + –

Syrius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 + + –

Tarcza Łan 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + –

Tarcza Łan Extra 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 – + –

Tarcza Plus 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 – + –

Tartaros 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 + – –

Tauron 240 EW protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Taxon 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 + + –

Tebkin 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + –

Tebu 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 + + –

Tebucur tebukonazol (250 g/l) 0,5 + + –

TebuGuard Plus tebukonazol (430 g/l) 0,45 + + +

Tebuprotin 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Tebusha 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + –

Tilmor 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Teodor 240 EC protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Tiptop 500 SC* tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 + + +

Tiofan 500 SC* tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 + + +

Tiofanat Metylowy 500 SC* tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 + + +

Tobias-Pro 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5 + + –

Toledo 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,75 + + +

Toledo Extra 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 + + +

Topen 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 + + –

Toprex 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 + + –

Topsano 500 SC* tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 + + +

Topsin M 500 SC* tiofanat metylowy (500 g/l) 1,2 + + +

Trion 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 + + –

Trident 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 + + –

Toprek 375 SC difenokonazol (250 g/l), paklobutrazol (125 g/l) 0,3 + + –

Troja 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 + + +

Turret 60 metkonazol (60 g/l) 0,7–1,0 + + +

Tyberius 250 EW tebukonazol (250 g/l) 1,0 + + –

Quadris Gold protiokonazol (80 g/l), tebukonazol (160 g/l) 0,75 + + –

Ulysses 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 + + +

Ventoux 430 SC tebukonazol (430 g/l) 0,45 + + +

Victosar 250 EW tebukonazol (250 g/l) 0,5–0,75 – + –

Wadera 300 EC protiokonazol (300 g/l) 0,6 + – –

X-Met 100 SL metkonazol (100 g/l) 0,4 + – –
*środki zawierające tiofanat metylowy można stosować do 19.10.2021 r.

 �Najczęściej objawy choro-
by suchej zgnilizny kapust-
nych obserwujemy jesienią 
w postaci plam na liściach 
roślin, a wiosną na liściach, 
szyjkach korzeniowych, ło-
dygach i łuszczynach rzepaku
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Pałecznica zbóż i traw – co to takiego?
Porażeniu przez sprawców pałecznicy zbóż i traw ulegają wszystkie zboża ozime. Spośród 
ozimin w największym stopniu porażany jest jęczmień. Choroba powodowana jest przez 
Typhula incarnata i T. ishikariensis. Zaliczana jest, obok pleśni śniegowej, do chorób złego 
przezimowania oraz słabego stanowiska. Ryzyko obecności choroby wzrasta, szczególnie 
w uprawie jęczmienia, gdy przedplonem była łąka lub użytki zielone. Objawy wystąpienia 
pałecznicy są szczególnie widoczne w latach, gdy śnieg długo zalegał na plantacjach zbóż. 

Większe straty występują, gdy zalegał na niezamarzniętej glebie. W przypadku dużego nagromadzenia 
przetrwalników grzyba w glebie oraz sprzyjających występowaniu choroby warunkach pogodowych, objawy 
choroby mogą pojawiać się już jesienią. 

dr Joanna Horoszkiewicz-Janka 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Choroba występuje 
w początkowych 
fazach rozwo-
ju zbóż, najczę-
ściej zaczyna po-

jawiać się  późną jesienią 
i rozwija się do wiosny. 
Ważnym źródłem grzy-
ba są przetrwalniki grzyba 

(sklerocja) znajdujące się 
w glebie, z których wyrasta-
ją strzępki grzybni. Sklero-
cja mają średnicę od 0,5 do 
2 mm i wyglądem przypo-
minają ziarna piasku. Mogą 
one przeżyć w glebie, cze-
kając na roślinę żywicielską, 
od 4 do 8 lat. W zależności 

od gatunku grzyba, który 
wystąpił na plantacji, mogą 
mieć barwę brunatną lub 
ciemnobrunatną do czar-
nej. Przetrwalniki kiełku-
ją w temperaturze od 2 do 
10°C, a temperatura opty-
malna wynosi 6°C.

Na plantacji rośliny po-
rażone przez sprawców 
pałecznicy zbóż i traw wy-
stępują pojedynczo lub 

placowo. Porażone rośliny 
są zahamowane we wzro-
ście, słabo rozkrzewione, 
początkowo żółkną, a sil-
nie porażone rośliny zamie-
rają. Zboża pokrywa nalot 
szarobiałej grzybni. Chore 
rośliny łatwo wyciągnąć 
z gleby, ponieważ pozba-
wione są systemu korze-
niowego. Gdy wykopiemy 
porażoną roślinę to jej pod-
ziemna część, pochwa li-
ściowa, jest barwy brązowej. 
Na zbrunatniałych korze-
niach oraz pochwach liścio-
wych widoczne są opisane 
powyżej sklerocja (prze-
trwalniki) grzyba. Objawy 

choroby mogą być mylone 
z wystąpieniem pleśni śnie-
gowej lub początkowymi 
objawami chorób podsta-
wy źdźbła: fuzaryjną zgorze-
lą podstawy źdźbła i korze-
ni oraz łamliwością źdźbła. 
Jednak obecność sklerocjów 
na resztkach korzeni i po-
chwach liściowych jedno-
znacznie wskazuje na wy-
stąpienie pałecznicy zbóż 
i traw. Również mylące 
mogą być widoczne wcze-
sną wiosną niedobory po-
karmowe roślin.

Do ochrony plantacji 
przed wystąpieniem pa-
łecznicy zbóż i traw nale-
ży podejść kompleksowo. 
Należą do niej takie zabie-
gi, jak: głęboka orka, unika-
nie zbyt wczesnego siewu, 
przyspieszenie mineralizacji 
resztek pożniwnych, wysiew 
kwalifikowanego materia-
łu siewnego, regulacja sto-
sunków powietrzno-wod-
nych gleby. W przypadku 

wystąpienia choroby można 
zastosować wiosną po ru-
szeniu wegetacji np. bio-
stymulatory wzrostu roślin. 
Do zwalczania chemiczne-
go sprawców choroby za-
rejestrowane są nieliczne 
środki – zaprawy. Nieste-
ty, obecnie zarejestrowane 
są zaprawy tylko do zapra-
wiania ziarna jęczmienia 
ozimego (tabela).

Przykłady zapraw zarejestrowane do zaprawiania ziarna jęczmienia ozimego do zapobiegania 
występowaniu pałecznicy zbóż i traw

Zaprawa Substancja czynna

Beret Opti, Vibrance Opti, 
Vibrance Trio 060 FS 

fludioksonil, sedaksan, tebukonazol 

Beret Star, Vibrance Pro, Vibrance Star, 
Vibrance Star 070 FS 

fludioksonil, sedaksan, tritikonazol 

 �Ważnym źródłem grzy-
ba są przetrwalniki grzyba 
(sklerocja) znajdujące się 
w glebie, z których wyrasta-
ją strzępki grzybni. Sklerocja 
mają średnicę od 0,5 do 2 mm 
i wyglądem przypominają 
ziarna piasku

 �Na plantacji rośliny porażone przez sprawców pałecznicy zboż i traw występują poje-
dynczo lub placowo
Reklama
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 � Pszenica elitarna  
i jakościowa „A”

SY Dubaj (KR 2019) – od- 
miana elitarna (grupa E). 
Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotechni-
ki przeciętny. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość 
mała. Zimotrwałość pra-
wie średnia. Odporność na 
rdzę żółtą – duża, na mącz-
niaka prawdziwego, rdzę 
brunatną, septoriozę plew 
i fuzariozę kłosów – dość 
duża, na choroby podsta-
wy źdźbła, brunatną plami-
stość liści i septoriozy liści 
– średnia. Rośliny dość wy-
sokie, o przeciętnej odpor-
ności na wyleganie. Termin 
kłoszenia późny, dojrzewa-
nia dość późny. Masa 1000 
ziaren duża do bardzo dużej, 

wyrównanie ziarna dobre, 
gęstość w stanie zsypnym 
duża. Odporność na po-
rastanie w kłosie przecięt-
na, liczba opadania bardzo 
duża. Zawartość białka 
i ilość glutenu dość duża. 
Wskaźnik sedymentacyjny 
SDS bardzo duży. Wydaj-
ność ogólna mąki mała. Peł-
nomocnik hodowcy: Syn-
genta Polska. 

Euforia (KR 2018) – od-
miana jakościowa (grupa A).  
Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotechniki 
poniżej średniej. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby dość 
duża. Zimotrwałość dość 
duża. Odporność na mącz-
niaka prawdziwego i rdzę 
brunatną – dość duża, na 
choroby podstawy źdźbła, 
rdzę żółtą, septoriozy liści, 
septoriozę plew i fuzariozę 

kłosów – średnia, na brunat-
ną plamistość liści – dość 
mała. Rośliny dość niskie, 
o dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin kłosze-
nia dość wczesny, dojrzewa-
nia średni. Masa 1000 ziaren 
średnia, wyrównanie ziarna 
dość dobre, gęstość w stanie 
zsypnym dość duża. Odpor-
ność na porastanie w kłosie 
dość duża, liczba opada-
nia bardzo duża. Zawartość 
białka średnia, ilość glute-
nu dość duża. Wskaźnik se-
dymentacyjny SDS duży do 
bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Pełno-
mocnik hodowcy: Hodow-
la Roślin Strzelce.

LG Keramik (KR 2019) – od- 
miana jakościowa (grupa A).  
Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotechni-
ki przeciętny. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przecięt-
na. Zimotrwałość mała do 
średniej. Odporność na cho-
roby podstawy źdźbła, rdzę 

brunatną i rdzę żółtą – dość 
duża, na mączniaka praw-
dziwego, brunatną plami-
stość liści, septoriozy liści 
i septoriozę plew – średnia, 
na fuzariozę kłosów – dość 
mała. Rośliny średniej wyso-
kości, o dość dużej odpor-
ności na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość wczesny, doj-
rzewania średni. Masa 1000 
ziaren średnia, wyrównanie 
ziarna dość dobre, gęstość 
w stanie zsypnym dość duża. 
Odporność na porastanie 
w kłosie przeciętna, liczba 
opadania duża. Zawartość 
białka i ilość glutenu śred-
nia. Wskaźnik sedymenta-
cyjny SDS bardzo duży. Wy-
dajność ogólna mąki dość 
mała. Pełnomocnik hodow-
cy: Limagrain Central Eu-
rope Societe Europeenne 
Spółka Europejska Oddział 
w Polsce.

Linus (2011) – odmia-
na jakościowa (grupa A). 
Plenność dobra. Toleran-
cja na zakwaszenie gleby 

przeciętna. Zimotrwałość 
dość mała. Odporność na 
ważniejsze choroby śred-
nia, jedynie na rdzę bru-
natną dość duża. Rośliny 
dość niskie, o dość dużej od-
porności na wyleganie. Ter-
min kłoszenia dość późny, 
dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren dość mała, wy-
równanie dość słabe, gę-
stość w stanie zsypnym dość 
mała. Odporność na pora-
stanie w kłosie średnia, licz-
ba opadania dość duża. Za-
wartość białka średnia, ilość 
glutenu dość duża. Wskaź-
nik sedymentacyjny SDS 
dość duży. Wydajność ogól-
na mąki średnia. Pełnomoc-
nik hodowcy: RAGT Se-
mences Polska.

Opoka (KR 2019) –od-
miana jakościowa (grupa A).  
Plenność dobra do bardzo 
dobrej. Przyrost plonu na wy-
sokim poziomie agrotechni- 
ki powyżej średniej. Tole-
rancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna. Zimotrwałość 

prawie średnia. Od-
porność na cho-

roby podstawy 
źdźbła, mącz-
niaka prawdzi-
wego, brunat-
ną plamistość 
liści, septorio-
zy liści i sep-

toriozę plew 
– średnia, 

na rdzę 
brunatną 
i fuzario-
zę kłosów 
– dość 
mała, na 

rdzę żółtą – 
bardzo mała. Ro-

śliny wysokie 
do bardzo wy-
sokich, o dość 
małej odpor-
ności na wyle-
ganie. Termin 
k ł o s z e n i a 
i dojrzewa-

nia śred-
ni. Masa 

1 0 0 0 
ziaren 
duża , 
w y -
równa-

nie ziar-
na średnie, 

gęstość w stanie 
zsypnym duża. Od-

porność na porastanie 
w kłosie przeciętna, licz-

ba opadania duża do bar-
dzo dużej. Zawartość biał-
ka i ilość glutenu dość duża. 

Wskaźnik sedymentacyj-
ny SDS duży do bardzo 

dużego. Wydajność ogólna 
mąki średnia. Pełnomocnik 
hodowcy: Hodowla Roślin 
Strzelce.

RGT Kilimanjaro (KR 
2014) – odmiana jakościowa 
(grupa A). Plenność dobra 
do bardzo dobrej. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby prze-
ciętna. Zimotrwałość mała 
do średniej. Odporność na 
rdzę brunatną, septoriozy 
liści, septoriozę plew i fuza-
riozę kłosów – dość duża, na 
choroby podstawy źdźbła, 
rdzę żółtą i brunatną pla-
mistość liści – średnia, na 
mączniaka prawdziwego – 
dość mała. Rośliny dość ni-
skie, o dość dużej odporno-
ści na wyleganie. Termin 
kłoszenia dość późny, doj-
rzewania średni. Masa 1000 
ziaren i wyrównanie ziarna 
przeciętne, gęstość w stanie 
zsypnym dość duża. Odpor-
ność na porastanie w kłosie 
średnia, liczba opadania bar-
dzo duża. Zawartość białka 
dość duża. Wskaźnik sedy-
mentacyjny SDS duży do 
bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Pełno-
mocnik hodowcy: RAGT 
Semences Polska.

RGT Metronom (KR 
2017) – odmiana jakościo-
wa (grupa A). Plenność śred-
nia. Odporność na septo-
riozy liści – dość duża, na 
mączniaka prawdziwego, 
rdzę żółtą, brunatną plami-
stość liści, septoriozę plew 
i fuzariozę kłosów – śred-
nia, na choroby podsta-
wy źdźbła i rdzę brunatną  
– dość mała. Rośliny śred-
niej wysokości, o dość dużej 
odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia dość 
późny, dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren duża, wy-
równanie ziarna dość dobre, 
gęstość w stanie zsypnym 
dość duża. Odporność na 
porastanie w kłosie śred-
nia, liczba opadania bar-
dzo duża. Zawartość biał-
ka dość duża, ilość glutenu 
duża. Wydajność ogólna 
mąki średnia. Pełnomoc-
nik hodowcy: RAGT Se-
mences Polska.

RGT Specialist (2019)  
– jakościowa odmiana 
(grupa A). Plenność bar-
dzo dobra. Przyrost plonu 
na wysokim poziomie agro-
techniki poniżej średniej. 
Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. Zimotrwa-
łość mała do średniej. Od-
porność na rdzę brunat-
ną – duża, na mączniaka 
prawdziwego, rdzę żółtą, 
septoriozę plew i fuzario-
zę kłosów – dość duża, na 
choroby podstawy źdźbła 
i septoriozy liści – średnia, 
na brunatną plamistość liści 
– dość mała. Rośliny niskie, 
o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin kło-

Pszenica ozima rekomendowana  
do siewu – LOZ 2021
Dokończenie ze str.1

 � Lista odmian zalecanych pszenicy ozimej

Dolnośląskie: 
Artist, Euforia, Linus, Owacja, Błyskawica, 

KWS Dakotana, Kometa, RGT Sacramento**

Kujawsko-pomorskie: 
Artist, RGT Kilimangaro, Euforia, 

Linus, RGT Bilanz, Formacja, Plejada, 
Venecja*, Hondia, KWS Spencer, 

Bosporus*, LG Jutta

Wielkopolskie: 
Artist, RGT Kilimangaro, Euforia, 

Linus, RGT Bilanz, Formacja, Owacja, 
Plejada, Medalistka, Błyskawica

Zachodniopomorskie: 
Artist, RGT Kilimangaro, Linus,  

RGT Bilanz, Opoka*, Venecja*,  
KWS Donovan*, Hybery F1,  
Tonnage*, Bonanza, Frisky

Lubelskie:  
Artist, 

RGT Kilimangaro, 
Euforia, Linus, 

RGT Bilanz, Plejada, Belissa

Lubuskie: 
Artist, Linus,  

RGT Bilanz, 
Formacja, Owacja, 

Medalistka, Apostel,  
SY Orofino,  
Hybery F1,  

RGT Metronom Łódzkie:  
Artist, RGT Kilimangaro, Euforia, 

Owacja, Plejada, Opoka*, 
Venecja*, Medalistka, SY Dubaj* 

Opolskie:  
               Artist, RGT Kilimangaro,  

Linus, RGT Bilanz,  
Formacja, Owacja,  

Plejada, Opoka*, Venecja*, 
Medalistka, KWS Donovan*, 

KWS Dakota, Arkadia,  
RGT Specjalist*

                       Śląskie:  
                           Artist, Euforia,  
                      RGT Bilanz, Formacja,              
                         Opoka*, Venecja*,    
                       Błyskawica, Comandor,            
              Hondia, KWS Spencer,  
             Apostel, Bosporus*,  
              KWS Donovan*,  
SY Orofino, SY Dubaj*,  
             LG Keramik*

Małopolskie:  
Artist, RGT Kilimangaro, 

Linus, RGT Bilanz, Medalistka, 
Błyskawica, Rotax, Patras, 

Delawar

Podkarpackie:  
RGT Kilimangaro, Euforia, Linus, 
RGT Bilanz, Formacja, Plejada,  

Opoka*, Apostel,  
Patras, Ostroga

Świętokrzyskie:  
Artist, RGT Kilimangaro, Linus, 

Formacja, Rorax, RGT Metronom, 
Tytanika

Podlaskie:  
Artist, RGT Kilimanjaro, Euforia, 

RGT Bilanz, Tonnage*

Pomorskie:  
Artist, RGT Kilimangaro, Euforia, 

Opoka*, Comandor, KWS Spencer, 
Rotax, Bosporus*,  

SY Orofino

Warmińsko-mazurskie:  
RGT Kilimangaro, Euforia, Owacja, 

Plejada, Comandor, Hondia,  
KWS Spencer, Rotax, LG Jutta, Sfera

Mazowieckie:  
Artist, RGT Kilimangaro, Euforia, 

Linus, RGT Bilanz, Owacja, Venecja*, 
Comandor, Hondia, Belissa

Legenda: * wstępna rekomendacja, ** brak rejestracji w Polsce, odmiana z katalogu wspólnotowego CCA
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szenia i dojrzewania średni.  
Masa 1000 ziaren mała, wy-
równanie średnie, gęstość 
w stanie zsypnym duża. 
Odporność na porastanie 
w kłosie przeciętna, licz-
ba opadania duża do bar-
dzo dużej. Zawartość biał-
ka dość mała, ilość glutenu 
duża. Wskaźnik sedymenta-
cyjny SDS duży do bardzo 
dużego. Wydajność ogól-
na mąki dość mała. Pełno-
mocnik hodowcy: RAGT 
Semences Polska.

Venecja (KR 2019) – od-
miana jakościowa (grupa A).  
Plenność dość dobra. 
Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotechni-
ki przeciętny. Tolerancja 
na zakwaszenie gleby prze-
ciętna. Zimotrwałość mała 
do średniej. Odporność na 
choroby podstawy źdźbła, 
mączniaka prawdziwego 
i septoriozę plew – śred-
nia, na rdzę brunatną, rdzę 
żółtą, brunatną plamistość 
liści, septoriozy liści i fuza-
riozę kłosów – dość mała. 
Rośliny dość niskie, o prze-
ciętnej odporności na wy-
leganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren dość duża, wy-
równanie ziarna dość słabe, 
gęstość w stanie zsypnym 
średnia. Odporność na po-
rastanie w kłosie przecięt-
na, liczba opadania duża 
do bardzo dużej. Zawar-
tość białka średnia, ilość glu-
tenu dość mała. Wskaźnik 
sedymentacyjny SDS bar-
dzo duży. Wydajność ogól-
na mąki dość średnia. Pełno-
mocnik hodowcy: Hodowla 
Roślin Strzelce.

 � Pszenica chlebowa i pastewna
Artist (KR 2013) – odmia-

na chlebowa (grupa B). Plen-
ność bardzo dobra. Przyrost 
plonu na wysokim pozio-
mie agrotechniki przecięt-
ny. Tolerancja na zakwa-
szenie gleby przeciętna. 
Zimotrwałość mała do śred-
niej. Odporność na mącz-
niaka prawdziwego, rdzę 
brunatną i septoriozę plew 
– dość duża, na choroby 
podstawy źdźbła, brunat-
ną plamistość liści i fuza-
riozę kłosów – średnia, na 

septoriozę liści – dość mała. 
Rośliny o średniej wysokości 
i dość dużej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren dość duża, wy-
równanie dość słabe, gęstość 
w stanie zsypnym średnia. 
Odporność na porastanie 
w kłosie przeciętna, licz-
ba opadania bardzo duża. 
Zawartość białka średnia. 
Wskaźnik sedymentacyjny 
SDS duży do bardzo duże-
go. Wydajność ogólna mąki 
dość duża. Pełnomocnik ho-
dowcy: DSV Polska. 

Bosporus (KR 2019) – od- 
miana chlebowa (grupa B). 
Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotech-
niki przeciętny. Toleran-
cja na zakwaszenie gleby 
przeciętna. Zimotrwałość 
mała do średniej. Odpor-
ność na mączniaka praw-
dziwego, septoriozy liści, 
septoriozę plew i fuzario-
zę kłosów – dość duża, na 
rdzę brunatną, rdzę żółtą 
i brunatną plamistość liści 
– średnia, na choroby pod-
stawy źdźbła – dość mała. 
Rośliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłosze-
nia dość późny, dojrzewa-
nia średni. Masa 1000 ziaren 
dość mała, wyrównanie ziar-
na słabe, gęstość w stanie 
zsypnym średnia. Odpor-
ność na porastanie w kłosie 
przeciętna, liczba opadania 
duża. Zawartość białka dość 
mała, ilość glutenu średnia. 
Wskaźnik sedymentacyjny 
SDS duży. Wydajność ogól-
na mąki średnia. Pełnomoc-
nik hodowcy: Danko Ho-
dowla Roślin.

KWS Donovan (KR 2019) 
– odmiana chlebowa (gru- 
pa B). Plenność bardzo 
dobra. Przyrost plonu na 
wysokim poziomie agro-
techniki przeciętny. Tole-
rancja na zakwaszenie gleby 
przeciętna. Zimotrwałość 
mała. Odporność na mącz-
niaka prawdziwego, rdzę 
żółtą i fuzariozę kłosów – 
dość duża, na choroby pod-
stawy źdźbła, rdzę brunat-
ną, brunatną plamistość liści 
i septoriozę plew – średnia, 

na septoriozy liści – dość 
mała. Rośliny średniej wy-
sokości, o przeciętnej od-
porności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrze-
wania średni. Masa 1000 
ziaren i wyrównanie ziar-
na średnie, gęstość w sta-
nie zsypnym duża. Odpor-
ność na porastanie w kłosie 
przeciętna, liczba opada-
nia duża. Zawartość biał-
ka i ilość glutenu średnia. 
Wskaźnik sedymentacyj-
ny SDS duży. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Peł-
nomocnik hodowcy: KWS 
Lochow Polska.

RGT Bilanz (KR 2017) – od- 
miana chlebowa (grupa B). 
Plenność dobra. Przyrost 
plonu na wysokim pozio-
mie agrotechniki przeciętny. 
Tolerancja na zakwaszenie 
gleby przeciętna. Zimotrwa-
łość prawie średnia. Odpor-
ność na choroby podstawy 
źdźbła, mączniaka prawdzi-
wego, rdzę żółtą, septoriozy 
liści, septoriozę plew i fuza-
riozę kłosów – średnia, na 
rdzę brunatną i brunatną 
plamistość liści – dość mała. 
Rośliny o średniej wysoko-
ści i dość dużej odporności 
na wyleganie. Termin kło-
szenia i dojrzewania śred-
ni. Masa 1000 ziaren śred-
nia, wyrównanie ziarna dość 
dobre, gęstość w stanie zsyp-
nym duża. Odporność na 
porastanie w kłosie dość 
duża, liczba opadania bar-
dzo duża. Zawartość biał-
ka dość mała. Wskaźnik se-
dymentacyjny SDS duży do 
bardzo dużego. Wydajność 
ogólna mąki dość mała. Peł-
nomocnik hodowcy: RAGT 
Semences Polska. 

Sfera (KR 2018) – odmia-
na chlebowa (B). Plenność 
dobra. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby przeciętna. 
Zimotrwałość dość mała. 
Odporność na mączniaka 
prawdziwego i rdzę żółtą 
– bardzo duża, na choroby 
podstawy źdźbła, septorio-
zy liści i plew, fuzariozę kło-
sów, rdzę brunatną i brunat-
ną plamistość liści – duża. 
Rośliny dość wysokie, o dość 
dużej odporności na wyle-
ganie i dość krótkim okresie 
kłoszenia oraz dojrzewania. 

Masa 1000 ziaren i wyrów-
nanie ziarna średnie, gę-
stość w stanie zsypnym dość 
niska. Odporność na pora-
stanie w kłosie średnia, licz-
ba opadania bardzo duża. 
Zawartość białka dość mała. 
Wskaźnik sedymentacyjny 
SDS duży. Wydajność ogól-
na mąki średnia. Pełnomoc-
nik hodowcy: Hodowla Ro-
ślin Strzelce.

SY Orofino (KR 2018)  
– odmiana chlebowa (gru- 
pa B). Plenność dobra do 
bardzo dobrej. Odpor-
ność na choroby podstawy 
źdźbła, mączniaka prawdzi-
wego, rdzę brunatną, rdzę 
żółtą i septoriozy liści – dość 
duża, na brunatną plami-
stość liści, septoriozę plew 
i fuzariozę kłosów – średnia. 

Rośliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren dość duża, wy-
równanie średnie, gęstość 
w stanie zsypnym średnia. 
Odporność na porastanie 
w kłosie przeciętna, liczba 
opadania dość duża. Zawar-
tość białka dość mała, ilość 
glutenu mała. Wydajność 
ogólna mąki średnia. Peł-
nomocnik hodowcy: Syn-
genta Polska.

Tonnage (KR 2019) – od- 
miana pastewna (grupa C). 
Plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotechni-
ki przeciętny. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przecięt-
na. Zimotrwałość mała do 

średniej. Odporność na rdzę 
brunatną – duża, na mącz-
niaka prawdziwego, rdzę 
żółtą i septoriozy liści – dość 
duża, na choroby podsta-
wy źdźbła, brunatną plami-
stość liści i septoriozę plew 
– średnia, na fuzariozę kło-
sów – mała. Rośliny dość 
niskie, o małej odporności 
na wyleganie. Termin kło-
szenia i dojrzewania śred-
ni. Masa 1000 ziaren i wy-
równanie ziarna średnie. 
Odporność na porastanie 
w kłosie średnia, liczba opa-
dania dość mała. Zawartość 
białka mała do bardzo małej. 
Pełnomocnik hodowcy: Sa-
atbau Polska.

Tekst i zdjęcia:  
Katarzyna Szulc

Reklama

 �Dubaj  � Artis  � Bilanz

696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159Przedstawiciele
regionalni:

99-307 Strzelce, ul. Główna 20
Biuro handlowe: tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

facebook.com/hrstrzelcewww.hr-strzelce.pl

Pszenica ozima

Odmiana wczesna

Nr 1 plonowania
w Polsce w 2017

Bardzo
ciężkie ziarno

Zimotrwałość 5,5/6

Jakość A/E

* według udziałów w repartycji nasiennej (PIORiN 2021)

Rekordowe plony

Odporna na wyleganie

Odporna na porastanie

Jakość A/E

Doskonała
zimotrwałość 5o

Wysoka odporność
na wyleganie

Ościsty kłos

Wybitna zimotrwałość 7,5o

Idealna na gleby lekkie

w Polsce*1Nr
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chorobotwórczych może 
być gleba z resztkami poż-
niwnymi, samosiewy, chwa-
sty oraz nasiona. Dlatego 
tak ważne jest zaprawia-
nie nasion, chroni ono sku-
tecznie wschodzące rośli-
ny przed infekcją, a tym 
samym przed osłabieniem 
lub w najgorszym przypad-
ku zamieraniem. 

Infekcji ulegają kiełkujące 
nasiona, wschodzące rośliny, 
jak również starsze siewki. 
W wyniku porażenia kieł-
ków przed wschodami na-
stępuje ich zbrunatnienie 
i zamieranie roślin, co pro-
wadzi do braku wschodów. 
Objawy występują również 
na siewkach w fazie liścieni 

oraz pierwszych liści. Ty-
powym symptomem po-
wschodowej zgorzeli są  
plamy na podziemnej czę-
ści siewki, uwiąd roślin 
i z czasem ich zamieranie.  
Szyjka korzeniowa młodych 
roślin brunatnieje, czernie-
je i się przewęża. Niekiedy 
korzenie roślin starszych 
brunatnieją i częściowo 
gniją, jednak nie obserwu-
je się tego na nadziemnych 
częściach. 

Inną chorobą, którą 
w tym okresie obserwuje-
my jest mączniak rzekomy 
(Hyaloperonospora para-
sitica). Objawy w postaci 
nieregularnych plam oto-
czonych brunatną obwód-
ką na powierzchni blaszki 
liściowej obserwuje się już 

na liścieniach, a potem na li-
ściach właściwych. Na dol-
nej powierzchni liści widać 
często wyraźny szary nalot 
struktur patogena. Choro-
ba ta może wystąpić w nie-
których rejonach dość po-
wszechnie, powodując straty 
w obsadzie roślin.

W późniejszym okresie na 
liściach pojawić się mogą 
kolejne symptomy, a są to 
objawy porażenia wywo-
łane przez sprawców su-
chej zgnilizny kapustnych 
(Leptosphaeria spp.), czer-
ni krzyżowych (Alterna-
ria spp.) oraz szarej pleśni 
(Botrytis cinerea). Owal-
ne, szaro-brunatne plamy 
z ciemnymi punktami na 
powierzchni to objawy su-
chej zgnilizny kapustnych. 

Jeżeli plamistości są brunat-
ne, koncentrycznie strefo-
wane to mamy do czynienia 
z czernią krzyżowych. Szara 
pleśń natomiast objawia się 
nieregularnymi, jasnosza-
rymi, rozległymi plamami 
z szarym nalotem struk-
tur grzyba na powierzch-
ni. Zapobieganiu występo-
wania i ograniczaniu szkód 
w tym przypadku służy za-
bieg opryskiwania w okre-
sie jesiennym, najczęściej 
w fazie 4–6 liści właściwych. 

Patogeny występujące 
w okresie jesiennym po-
wodują ograniczenie po-
wierzchni asymilacyjnej 
liści, co skutkuje ich ob-
umieraniem oraz przed-
wczesnym i niedosta-
tecznym rozwojem części 

podziemnej, a w konse-
kwencji osłabieniem roślin. 
Niekorzystne czynniki wy-
stępujące w okresie zimy 
weryfikują ten stan rzeczy. 
Rośliny z silnym systemem 

korzeniowych, zdrowe i do-
brze odżywione mogą wejść 
w okres zimy, bez obaw, że 
zaszkodzą im te niesprzy-
jające warunki podczas zi-
mowego spoczynku. 

Zwalczanie chwastów – samosiewów  
zbóż i rzepaku

Zwalczanie samosiewów zbóż i rzepaku jest ważnym  
priorytetem uprawy pożniwnej. Po zbiorach kombajnowych  
na każdym polu są widoczne pozostałości rośliny uprawianej  
oraz chwastów. Ich ilość jest zróżnicowana i zależy od wielu 
czynników. 

Z uwagi na duży areał 
uprawy rzepaku 
w naszym kraju po-
jawia się problem sa-
mosiewów tej rośliny 

w uprawach zbóż ozimych, 
w stanowisku po rzepaku. 
Przy sprzęcie rzepaku część 
nasion osypuje się na polu 
uprawnym. Ze względu na 
szczególną skłonność rzepa-
ku do osypywania się jego 
nasion, niszczenie samo-
siewów tego gatunku jest 
ogromnie ważne. Poza tym 
występuje krótki okres na 
przygotowanie roli pod za-
siewy zbóż ozimych. Dodat-
kowo w bieżącym sezonie 
wegetacyjnym wystąpiły na-
walne deszcze a w wielu re-
gionach opady gradu, które 
dodatkowo przyczyniły się 
do zwiększenia osypanych 
nasion rzepaku. 

Przy zbiorze 3,5 t rzepaku 
z ha na polu może pozostać 

35 kg nasion rzepaku, przyj-
mując osypanie tylko 1 proc. 
zebranego plonu. Na jed-
nostce powierzchni 1 m2 
może znajdować się 3,5 g 
osypanego plonu, czyli w za-
okrągleniu 700 nasion. Przy 
założeniu 10 proc. skiełko-
wania nasion, zauważamy  
70 sztuk nasion rzepaku na 
1 m2. Częstokroć w praktyce 
mamy do czynienia z wyż-
szym procentem osypania 
nasion rzepaku, czyli skala 
tego zjawiska jest znaczna.

W takich warunkach zwal-
czanie samosiewów wymaga 
dużej uwagi i staranności ze 
strony rolnika. Po sprzęcie 
rzepaku, ściernisko wymaga 
regularnych zabiegów pie-
lęgnacyjnych, polegających 
na niszczeniu skiełkowa-
nych samosiewów rzepaku 
i innych chwastów. Zaleca 
się aby rozpoczynać pielę-
gnację od zabiegu płytszego 

a każdy kolejny zabieg po-
winien być wykonany na 
nieco większą głębokość od 
poprzedniego.

Przy dużym nasileniu za-
chwaszczenia, zwalczanie 
chwastów metodami agro-
technicznymi jest niewy-
starczające i wtedy należy 
zastosować środki chemicz-
ne zgodnie z założeniami 
dobrej praktyki ochrony ro-
ślin. W określeniu potrzeby 
wykonania zabiegu pomoc-
ne są progi szkodliwości tj. 
taka liczba chwastów, przy 
której wartość spodziewa-
nej utraty plonu przewyż-
sza koszt wykonania zabie-
gu ochronnego. 

W kraju występuje wysy-
cenie płodozmianu zboża-
mi i w związku z tym zboża 
często są przedplonem dla 
innych roślin. 

 W praktyce rzepak ozimy 
jest często uprawiany po 

jęczmieniu jarym i ozimym 
albo innych roślinach kłoso-
wych np. po pszenicy. Speł-
nia wówczas rolę rośliny „ła-
miącej” długie następstwo 
zbóż po sobie. Zboża jako 
przedplony powodują jed-
nak duże zachwaszczenie 
rzepaku samosiewami (na 
skutek długotrwałej upra-
wy zbóż zmniejsza się za-
wartość próchnicy, pogar-
sza się struktura gleby i jej 
stan fitosanitarny). 

Na pozostawienie dużej 
ilości nasion zbóż na polu, 
w pewnym stopniu mają 
wpływ niedostatecznie 
sprawne kombajny, przy-
czyniające się do gubienia 
plonu. Do dużych proble-
mów z samosiewami zbóż 
w rzepaku przyczyniają się 
uproszczenia, które inten-
syfikują wschody przedplo-
nów zbożowych. 

Samosiewy zbóż stano-
wią silną konkurencję dla 
młodych siewek rzepaku. 
Powodują nadmierne wy-
niesienie pąka wierzchoł-
kowego i osłabienie roślin, 
co prowadzi do wymarzania 

rzepaku. Rzepak gromadzi 
wówczas mniej suchej masy 
i w związku z tym występu-
ją wypady roślin w czasie 
zimy. Wskaźnik zawarto-
ści suchej masy w rzepaku 
przed zimą powinien prze-
kroczyć 1,5 g/roślinę rzepa-
ku dla uzyskania prawdo-
podobieństwa przetrwania 
zimy w polskich warunkach.

Rolnicy często popełnia-
ją błąd polegający na ba-
gatelizowaniu zwalczania 
samosiewów zbóż w rze-
paku. W praktyce polega 
to na zwalczaniu samosie-
wów zbóż ozimych, a czę-
stej rezygnacji ze zwalcza-
nia samosiewów zbóż jarych 
(niektóre odmiany pszenicy 
czy pszenżyta są odmiana-
mi przewódkowymi i mogą 
doskonale przetrwać zimę).

Warto podkreślić, że 
opóźnienie terminu siewu 
rzepaku stwarza lepsze wa-
runki dla konkurencyjności 
samosiewów zbóż. Pobiera-
ją one znaczne ilości wody, 
składników pokarmowych, 
osłabiając wolniej rosnące 
rośliny rzepaku. Ponadto 

samosiewy są źródłem cho-
rób grzybowych.

W przypadku silnego za-
chwaszczenia rzepaku sa-
mosiewami zbóż nieodzow-
na jest ochrona chemiczna 
plantacji rzepaku. Pomocne 
są graminicydy, które zwal-
czają chwasty jednoliścien-
ne. Zazwyczaj zabiegi wyko-
nuje się gdy rzepak osiąga  
3 do 6 liści.

Środki ochrony roślin na-
leży stosować zgodnie z tre-
ścią etykiety-instrukcji sto-
sowania środka ochrony 
roślin. Warto pamiętać, że 
zaleceniem Dobrej Prakty-
ki Ochrony Roślin jest zsyn-
chronizowanie właściwego 
terminu stosowania, wyko-
rzystanie sprzyjających wa-
runków klimatycznych, pra-
widłowej techniki zabiegu 
i zużycie wymaganej ilo-
ści cieczy użytkowej w celu 
stosowania niższej z zaleca-
nych dawek środka ochro-
ny roślin.

dr hab. Danuta 
Leszczyńska, 

prof. IUNG-PIB

 � Samosiewy rzepaku  � Skuteczne niszczenie samosiewów  �Oczyszczone stanowisko z samosiewów

 � Sucha zgnilizna kapustnych

Dokończenie ze str. 7
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Wapno defekacyjne  
nie tylko dla plantatorów 
buraka

Większość naszych gleb zawiera wystarczającą ilość wapnia dla pokrycia  
potrzeb pokarmowych roślin. Konieczność ich wapnowania wynika z potrzeby  
zmiany odczynu, niezbędnego dla poprawy właściwości fizycznych, chemicznych 
i biologicznych gleb. Stąd w rolnictwie wyznaje się zasadę, iż „wapnem nawozimy glebę,  
a nie roślinę”. 

prof. dr hab. Czesław Szewczuk  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Optymalne zakresy 
pH uzależnione są 
od kategorii agro-
nomicznej, zwią-
zanej ze zwięzłością 

gleby. Największe wymaga-
nia pod tym względem mają 
rośliny o dużych wymaga-
niach glebowych, uprawia-
nych na średnich i zwięzłych 
glebach (jęczmień, pszenica, 
burak, rzepak, kukurydza, 
groch, fasola, bobik, koni-
czyna czerwona, lucerna, 
chmiel, konopie). Generalnie 
przyjmuje się, że optymalny 
zakres odczynu dla większo-
ści roślin mieści się w prze-
dziale pH 5,6–7,2, czyli od 
lekko kwaśnego do obojęt-
nego. W tym zakresie pH 
jest też najlepsza przyswa-
jalność makroelementów 
oraz molibdenu. Dominujący 
w krajowych realiach, kwa-
śny odczyn gleb (pH poniżej 
5) jest często główną przy-
czyną uniemożliwiającą uzy-
skiwanie wysokich plonów. 

 � Co daje wapnowanie gleb 
kwaśnych 

W celu odkwaszenia gleby 
i uzyskania korzystnej gru-
zełkowatej struktury, nie-
zbędny jest zabieg wap-
nowania i systematyczny 
wzrost zawartości próch-
nicy, w wyniku stosowania 
nawozów naturalnych i or-
ganicznych. Te dwa skład-
niki są bowiem lepiszczem 
tworzącym gruzełki gleby, 
w której są optymalne sto-
sunki powietrzno-wodne. 
W takich warunkach namna-
żają się też pożądane mikro-
organizmy, głównie bakterie, 
tworzące „próchnicę słodką”. 
W glebach kwaśnych, po-
zbawionych węglanu wapnia 
tworzy się (w wyniku dzia-
łalności grzybów) „próch-
nica kwaśna”, z przewagą 

kwasów fulwowych, mają-
cych mniejsze możliwości 
tworzenia stabilnej gruzeł-
kowatej struktury. 

Zalety stosowania na-
wozów wapniowych 
można scharakteryzować 
następująco:
– wapń odkwasza glebę 

i umożliwia uzyskanie 
optymalnego dla roślin od-
czynu oraz stabilnej gru-
zełkowatej struktury; 

– zwiększa przyswajalność 
większości składników 
pokarmowych z gleby 
i nawozów; 

– ogranicza lub eliminuje 
z gleb kwaśnych dostęp-
ność metali ciężkich, głów-
nie kadmu i ołowiu, jak 
też toksyczne działanie 
wolnych związków glinu 
i manganu, które uszka-
dzając strefę włośnikową 
korzeni, utrudniają pobie-
ranie wody i pokarmów;

– ułatwia uprawę gleb zwię-
złych, które stają się luź-
niejsze i wcześniej obsy-
chają wiosną, a w lżejszych 
próchnica i wapń zwięk-
szają pojemność wodną 
i kompleks sorpcyjny, 
co osłabia wymywanie 
składników i zwiększa ich 
przyswajalność. 

 � Różnice w wapnowaniu gleb 
lekkich i ciężkich (zwięzłych)

Wapń w większości nawo-
zów występuje w formie tlen-
kowej (CaO) lub węglanowej 
(CaCO3), niekiedy obydwie 
formy występują łącznie. 
Wapno tlenkowe zaleca się 
na gleby zwięźlejsze. Na lżej-
sze, piaszczyste, celowe jest 
stosowanie naturalnych, czyli 
węglanowych form Ca i Mg, 
wolniej działających, choć 
bardziej trwałych w odkwa-
szaniu. Obydwie formy róż-
nią się też zawartością CaO. 

Nawozy tlenkowe zawiera-
ją go co najmniej 60%, pod-
czas gdy węglanowe od 20 do 
50%. Na glebach kwaśnych, 
wykazujących z reguły nie-
dobór magnezu, wskazany 
jest wysiew nawozów wap-
niowo-magnezowych, np. 
dolomitu (węglanowe formy  
Ca i Mg). Magnez wnoszo-
ny w tych nawozach wyka-
zuje większą siłę odkwasza-
jącą (o 39%) niż wapń i jest 
ważnym składnikiem po-
karmowym roślin. Dobrym 
nawozem wapniowym na 
gleby lekkie i średnie jest też 
kreda, a zwłaszcza czarna 
kreda, zawierająca 40% CaO 
oraz kwasy humusowe, czyli 
główny składnik próchnicy 
glebowej. 

Na glebach bardzo kwa-
śnych (pH poniżej 4,5) oraz 
zwięzłych można jednora-
zowo wysiać nawet 5–6 t/ha  
CaO. Jednak lepsze rezul-
taty daje „ewolucyjne (wol-
niejsze), a nie rewolucyj-
ne (szybkie)” odkwaszanie 
gleb, a więc stosowanie 
jednorazowo mniejszych 
dawek, ale częściej. Doty-
czy to zwłaszcza gleb lżej-
szych, z których wapń i ma-
gnez są łatwiej wymywane. 
Po 2 lub 3 wapnowaniach 
dawką 2–3 t/ha CaO (mniej 
na glebach lżejszych), w od-
stępach 2-letnich i uzyska-
niu optymalnego odczynu, 
można w kolejnych latach 

prowadzić ten zabieg rza-
dziej (co 4–5 lat), podobną 
dawką nawozów, by utrzy-
mać odczyn na pożąda-
nym poziomie. Im gleba 
jest bardziej kwaśna i wil-
gotna, tym szybciej uwal-
niany jest wapń i magnez 
z nawozów, czyli wcześniej 
nastąpi ich odkwaszanie.

 �Wapno defekacyjne 
Powstaje w cukrowni 

w trakcie przerobu korzeni 
buraków na cukier. Wyko-
rzystywane jest głównie przez 
plantatorów buraka, ale też 
innych rolników, zlokalizo-
wanych blisko cukrowni. Jest 
to sezonowy produkt – do-
stępny w czasie trwania kam-
panii cukrowniczej. Jest dość 
tanie, przeciętnie 25–35 zł  
za tonę nawozu. Zawiera 
w swoim składzie substan-
cję organiczną (12–15%), 
wapń w formie węglanowej 
(30% w przeliczeniu na CaO), 
fosfor i magnez (po 1% P2O5 
i MgO), azot (ok. 0,5% N), 
poza tym potas, sód, siarkę 
i mikroelementy (mangan, że-
lazo, bor, cynk i miedź). Są to 
wprawdzie niewielkie ilości, 
ale w przeliczeniu na zaleca-
ną dawkę nawozu 5–10 t/ha,  
wnosi się do gleby znaczą-
ce ilości tych składników: 
1,5–3 t CaO, 50–100 kg P2O5 
i MgO, 25–50 kg N, 5–10 kg 
K2O oraz od kilkunastu do 
kilkuset gramów podanych 
mikroelementów, najwięcej 
Mn i Fe. Dość łatwo się roz-
siewa, zarówno siewnikiem 
do nawozów, jak też rozrzut-
nikiem obornika. Najwięk-
szą skuteczność odkwasza-
jącą wykazuje w 2.–3. roku 
od wniesienia, przeciętnie 
w okresie 4–5 lat. Re

kl
am

a

przygotuj się
do zimy

Gama specjalistycznych 
biostymulatorów
nalistno - doglebowych.

niezastąpiony
w jesiennej

agrotechnice
rzepaku i zbóż

pl.timacagro.com

Orientacyjne dawki wapnia CaO w t/ha umożliwiające doprowadzenie gleby do pożądanego odczynu, w zależności od ich zwięzłości i wartości pHx

Zwięzłość gleby i optymalny 
zakres jej odczynu (pHKCl)

Odczyn wapnowanej gleby 

bardzo kwaśny – pH kwaśny – pH lekko kwaśny – pH

<4,0 4,0–4,5 4,6–5,0 5,1–5,5 5,6–6,0 6,1–6,5

Bardzo lekka – pH 5,1–5,5 3 2,5 1,5 – – –

Lekka – pH 5,6–6,0 4 3,5 2,5 1,5 – –

Średnia – pH 6,1–6,5 5 4,5 4,0 2,5 1,5 –

Ciężka (zwięzła) – pH 6,6–7,2 6 5,5 5,0 3,5 2,5 1,5
X – w praktyce jednorazowe dawki CaO nie powinny przekraczać 2 t/ha na glebach lekkich i 3 t/ha na zwięzłych 

 �W celu odkwaszenia gleby i uzyskania korzystnej gru-
zełkowatej struktury, niezbędny jest zabieg wapnowania 
i systematyczny wzrost zawartości próchnicy, w wyniku 
stosowania nawozów naturalnych i organicznych
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Odczyn gleby a plany uprawowe
Odczyn gleby stanowi jeden 
z podstawowych czynników 
odgrywających istotną rolę 
w kształtowaniu jej żyzności, a tym 
samym przydatności rolniczej, 
wpływając bezpośrednio na wzrost, 

rozwój i plonowanie roślin, a pośrednio na dostępność 
i przyswajalność składników pokarmowych oraz skład 
i aktywność mikroflory glebowej. 

Regulacja odczynu 
oraz odpowiednie 
zaopatrzenie ro-
ślin w niezbędne 
makro- i mikroele-

menty warunkuje uzyskanie 
zadowalających plonów ro-
ślin o dobrych parametrach 
jakościowych. Racjonalna 
gospodarka nawozowa nie 
jest również możliwa bez 
zabiegu wapnowania gleb, 
który zwiększa efektywność 
wykorzystania składników 
nawozowych.

W Polsce gleby kwaśne 
i bardzo kwaśne stanowią 
ponad 40% gleb. Na wielu 
obszarach mogą one sta-
nowić ponad połowę po-
wierzchni. Związane jest 
to między innymi z dużym 
udziałem gleb lekkich oraz 
warunkami klimatycznymi 
czy stosowanym nawoże-
niem. Gleby lekkie charak-
teryzują się najczęściej sil-
nym zakwaszeniem, niską 

zawartością substancji or-
ganicznej oraz mineralnej 
frakcji koloidalnej. Prowadzi 
to do zmniejszenia ich zdol-
ności sorpcyjnych, a w kon-
sekwencji do ograniczenia 
ich możliwości optymal-
nego zaopatrzenia roślin 
w składniki pokarmowe. 
W konsekwencji najmniej-
szymi właściwościami bufo-
rowymi wobec zakwasze-
nia charakteryzują się gleby 
bielicowe, płowe i brunat-
ne, natomiast najbardziej 
odporne na czynniki za-
kwaszające są czarnozie-
my i mady. Dodatkowym 
czynnikiem przyczyniają-
cym się do zakwaszenia gleb 
są warunki klimatyczne Pol-
ski, gdzie suma opadów at-
mosferycznych przekracza 
ilość wody wyparowanej. 
Prowadzi to w konsekwencji 
do okresowego przemiesz-
czania się składników o cha-
rakterze zasadowym, m.in. 

wapnia i magnezu, z pozio-
mu uprawnego do głębszych 
warstw profilu glebowego. 
Gleby użytkowane rolni-
czo ulegają również zakwa-
szeniu w wyniku stosowa-
nia nawozów mineralnych, 
a w szczególności nawozów 
azotowych.

Dawki wapna stosowane 
w celu optymalizacji odczy-
nu gleby w wielu przypad-
kach są niewystarczające 
w stosunku do realnych po-
trzeb. Stąd też bardzo często 
nie pokrywają one nawet na-
turalnych strat wapnia wy-
nikających z procesu wy-
mywania, co prowadzi do 
znacznego przyspieszenia 
procesu zakwaszenia gleby. 
Rośliny, które są uprawiane 
na glebach kwaśnych dają 
najczęściej niższe plony oraz 
charakteryzują się gorszymi 
parametrami jakościowy-
mi. Dlatego też przy usta-
laniu gatunku uprawianej 
rośliny oraz strategii na-
wożenia, niezwykle ważne 
jest uwzględnienie aktual-
nego odczynu gleby oraz 
zastosowanego zabiegu 
wapnowania.

Do grupy roślin silnie re-
agujących na zakwaszenie 
gleby, dla których opty-
malne pH wynosi od 6,0 

do 7,5, należą: pszenica 
ozima i jara, jęczmień, ku-
kurydza, rzepak, gorczyca, 
buraki cukrowe i pastew-
ne, bobik, lucerna, koniczy-
na, wyka i soja. Do roślin 
mniej wrażliwych na zakwa-
szenie gleby, o optymalnym 
pH w przedziale od 5,0 do 
6,5, należą: żyto, owies i len. 
Z kolei w grupie roślin mało 
wrażliwych na zakwaszenie 
gleby, o optymalnym pH 
poniżej 5,0, znajdują się: 
gryka, łubin żółty, serade-
la i tytoń. U buraka cukro-
wego, kukurydzy, lucerny 
czy koniczyny stwierdza się 
ok. 25-procentową zwyżkę 
plonu pod wpływem wap-
nowania, a w przypadku 

pszenicy, jęczmienia i rzepa-
ku – średnio ok. 15-procen-
tową zwyżkę plonu. Żyto, 
owies, len, łubin żółty i sera-
dela reagują na wapnowanie 
gleb najczęściej ok. 7-pro-
centową zwyżką plonu.

Do roślin najbardziej 
wrażliwych na wapnowa-
nie należy kukurydza i burak 
cukrowy, w następnej ko-
lejności jęczmień i pszeni-
ca, w dalszej – owies i żyto, 
a następnie ziemniak, przy 
czym ich reakcja na wap-
nowanie zależy od odczy-
nu gleby. W przypadku gleb 
bardzo kwaśnych, o pH do 
4,5, rośliny mało wrażli-
we na zakwaszenie gleby 
wykazują niską reakcję na 

wapnowanie. Z kolei ro-
śliny wrażliwe w bardzo 
dużym stopniu reagują na 
ten zabieg. W zmianowa-
niu z doborem roślin bar-
dzo wrażliwych i wrażliwych 
na odczyn gleby, nawozy 
wapniowe można stosować 
praktycznie pod każdą ro-
ślinę, najczęściej jednak na-
wozy do odkwaszania gleb 
aplikuje się pod rośliny naj-
bardziej wrażliwe – burak 
cukrowy, lucerna. Najlepiej 
jednak nawozy wapniowe 
zastosować pod przedplo-
ny tych roślin.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska, 

prof. UP Lublin

Wpływ nawożenia siarką na parametry 
jakościowe roślin uprawnych

Nawożenie siarką wpływa zarówno na 
zwiększenie plonów roślin uprawnych 
poprzez poprawę efektywności 
wykorzystania azotu, jak również 
korzystnie oddziałuje na parametry 
jakościowe plonu użytkowego. 

Aplikacja siarki ma szczególne znaczenie w przypadku 
roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik 
pokarmowy, głównie roślin krzyżowych i bobowatych. 

Rośliny krzyżowe 
charakteryzują się 
dużą wrażliwością 
na niedobór siar-
ki w środowisku 

wzrostu, co związane jest 
między innymi z syntezą 
olejków gorczycznych. Apli-
kacja siarki, szczególnie przy 
odpowiednim nawożeniu 
azotowym, zwiększa zawar-
tość tłuszczu w nasionach ro-
ślin oleistych. Pierwiastek ten 
zwiększając plon nasion rze-
paku wpływa na wzrost cał-
kowitej wydajności tłuszczu 
z plantacji. Nawożenie siar-
ką poprawia również wartość 
odżywczą oleju, w efekcie 
wzrasta udział nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych.

Siarka wpływa na zwięk-
szenie zawartości białka 
i glutenu w ziarnie pszeni-
cy, co jest związanie mię-
dzy innymi z zawartością 
składników siarkowych we 
frakcjach glutenu (między 
innymi aminokwasów za-
wierających siarkę). Nale-
ży pamiętać, że o wartości 
wypiekowej mąki pszen-
nej i jej przydatności do 
wytwarzania makaronów, 
decyduje nie tylko wodo-
chłonność i wydajność, ale 
również ilość i jakość glute-
nu. W suchej masie glute-
nu znajduje się od 80% do 
90% białek, w tym głównie 
gliadyny i gluteniny, a także 
kilka procent albumin 

i globulin. Składniki glute-
nu łączą się ze sobą różny-
mi wiązaniami, między in-
nymi zawierającymi siarkę, 
dzięki czemu gluten two-
rzy zwartą sieć, stanowiącą 
podstawę struktury ciasta. 
Obecność składników za-
wierających siarkę we frakcji 
glutenu wpływa na fizyczne 
cechy ciasta, takie jak ela-
styczność czy odporność 
na rozciąganie. Korzystne 
działanie siarki polega na 
tworzeniu mostków dwu-
siarczkowych pomiędzy sul-
fhydrylowymi grupami cy-
steiny, które odpowiadają za 
łączenie się frakcji glutein.

Zawartość glutenu w mące 
jest ściśle związana z zawar-
tością białka w ziarnie. Wła-
ściwe zaopatrzenie pszenicy 
w siarkę wpływa na odpo-
wiedni rozwój bielma oraz 
wydłużenie czasu nagro-
madzania białka w ziar-
nie, co wiąże się ze zwięk-
szeniem jego zawartości.  
Budowa bielma stanowi 
ważne kryterium jakości 

przemiałowej i wypiekowej 
ziarna pszenicy.

Siarka podnosi wartość 
żywieniową ziarna pszeni-
cy, wpływa na zawartość 
aminokwasów, a także na 
jakość i skład kompozy-
cyjny białka. W dojrzałym 
ziarnie siarka obecna jest 
w białkach w formie ami-
nokwasów – metioniny i cy-
steiny. Przy niedostatecz-
nym zaopatrzeniu pszenicy 
w ten pierwiastek, koncen-
tracja tych aminokwasów 
w ziarnie zmniejsza się na 
korzyść asparaginy i argini-
ny. Obniżeniu ulega także 
zawartość niskomolekular-
nych albumin, a także α, β 
i γ gliadyn.

Ważną cechą ziarna 
w młynarstwie i piekar-
nictwie jest jego szklistość. 
Nawożenie siarką zwięk-
sza udział ziaren szklistych. 
Przy niedoborze tego ma-
kroskładnika pogorszeniu 
ulegają właściwości ciasta, 
czego wyrazem jest mię-
dzy innymi zmniejszenie 

jego rozciągliwości. Istot-
nym wyznacznikiem jakości 
ziarna pszenicy jest stosu-
nek azotu do siarki, wahają-
cy się w zależności od zasto-
sowanego nawożenia od 12 : 
1 do 15 : 1. W przypadku za-
chwiania proporcji pomię-
dzy azotem i siarką w ziar-
nie pszenicy dochodzi do 
pogorszenia jego parame-
trów jakościowych, co m.in. 
skutkuje nagromadzeniem 
w nim niebiałkowych form 
azotu – azotanów i amidów.

Nawożenie siarką wpływa 
również na poprawę para-
metrów jakościowych ziar-
na jęczmienia oraz korzeni 
buraka cukrowego. W efek-
cie jej stosowania w ziar-
nie jęczmienia dochodzi do 

zwiększenia koncentracji 
metioniny i cysteiny oraz 
obniżenia stosunku azotu 
do siarki, natomiast przy 
niedoborze tego składnika 
pokarmowego zmniejsza się 
ilość hordein, stanowiących 
typowe białka ziarna jęcz-
mienia. Siarka zwiększa za-
wartość sacharozy w ko-
rzeniach buraka cukrowego 
oraz ogranicza kumulację 
niebiałkowych związków 
azotowych. W przypadku 
bulw ziemniaka aplikacja 
tego makroskładnika zwięk-
sza zawartość skrobi, karo-
tenu i witaminy C.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska, 

prof. UP Lublin

 �W Polsce gleby kwaśne i bardzo kwaśne stanowią ponad 40% gleb. Związane jest to 
między innymi z dużym udziałem gleb lekkich oraz warunkami klimatycznymi czy stoso-
wanym nawożeniem

 � Zawartość glutenu w mące jest ściśle związana z zawar-
tością białka w ziarnie
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Nawożenie potasem a odporność roślin
Optymalne zaopatrzenie roślin w potas warunkuje ich odporność 
na wiele stresów abiotycznych i biotycznych. Odpowiednie 
nawożenie potasowe poprawia odporność roślin na okresowe 
niedobory wody, które w ostatnim okresie są często czynnikiem 
limitującym uzyskane plony. Umożliwia to roślinom przetrwanie 
okresów suszy, zapobiegając ich więdnięciu czy usychaniu, co 

wiąże się z wpływem tego pierwiastka na kontrolę gospodarki wodnej. Potas 
ułatwia pobieranie wody poprzez oddziaływanie na lepsze ukorzenienie roślin. 
Dodatkowo wpływa na efektywniejsze wykorzystanie wody, między innymi dzięki 
regulacji procesu transpiracji.

Potas zwiększa od-
porność roślin na 
niską temperatu-
rę i mróz, co wyni-
ka z jego wpływu 

na gospodarkę azotową 
i węglowodanową. Wpły-
wa bowiem na zwiększenie 
zawartości cukru w tkan-
kach, a także wzrost ciśnie-
nia osmotycznego soku ko-
mórkowego. Przyczynia się 
to do obniżenia tempera-
tury zamarzania soku ko-
mórkowego. Pierwiastek 
ten oddziałuje również na 
zwiększenie odporności ro-
ślin na wyleganie, gdyż przy 
optymalnej zawartości po-
tasu ściany komórkowe są 
grubsze i sztywniejsze.

Odpowiednie nawoże-
nie potasowe warunkuje 
zmniejszenie wrażliwości 
roślin na stresy wynikające 

z nadmiernego dopływu 
światła. Związane jest to 
z kontrolą przez potas pro-
dukcji aktywnych rodników 
tlenowych. Dodatkowo pier-
wiastek ten warunkuje zdro-
wotność roślin, co wynika 
z kontroli gospodarki azo-
towej. Przy niedoborze po-
tasu rośliny są bardziej po-
datne na choroby grzybowe 
i bakteryjne. Nawożenie tym 
makroskładnikiem wpływa 
na wzrost odporności roślin 
pszenicy na Fusarium cul-
morum. Należy podkreślić, 
że wystąpienie chorób u ro-
ślin często pojawia się przy 
niskim poziomie nawożenia 
potasem i jednocześnie wy-
sokim poziomie nawożenia 
azotowego. Prowadzi to do 
gromadzenia się w roślinach 
dużych ilości wolnych ami-
nokwasów, stanowiących 

pokarm dla patogenów, 
co skutkuje ich intensyw-
nym rozwojem. Poza tym 
potas ogranicza powsta-
wanie w roślinach szkodli-
wych związków, takich jak 
dwuaminy, między innymi 
putrescyny. Może również 
wpływać na wzrost zawar-
tości metioniny w białku.

Optymalne nawożenie po-
tasowe zwiększa również 
odporność płodów rolnych 
na straty, które mogą poja-
wić się podczas ich prze-
chowywania czy transportu, 
co między innymi wynika 
z ograniczenia aktywności 
enzymów oddechowych. 
Potas wpływa na ograni-
czenie podatności na gni-
cie. Poza tym pierwiastek 
ten oddziałuje korzystnie 
na jakość roślin włókni-
stych, poprzez wpływ na 

wytwarzanie włókien łyko-
watych lnu i konopi, dzięki 
czemu uzyskują one bardziej 
zwartą strukturę, charakte-
ryzując się większą wytrzy-
małością i elastycznością. 
W przypadku tytoniu wpły-
wa na wielkość liści i lepsze 
ich wybarwienie, a także 
poprawia strukturę tkan-
ki liścia.

 � Od czego zależy pobieranie 
potasu przez rośliny?

Czynnikami warunkujący-
mi pobieranie potasu przez 
rośliny są: odczyn gleby, 
temperatura, stopień aera-
cji podłoża, a także wilgot-
ność. Ograniczenie pobiera-
nia jonów potasowych może 
mieć miejsce zarówno przy 
kwaśnym, jak i zasadowym 
odczynie gleby. Wysokie stę-
żenie jonów wodoru, obecne 
w glebach kwaśnych, powo-
duje utrudnienia w procesie 
wymiany kationów pomię-
dzy systemem korzenio-
wym a roztworem glebo-
wym. Podobnie zakłócenia 
w przyswajalności potasu 
związane są ze zbyt małym 
udziałem tlenu oraz z niską 
temperaturą gleby. Wpływa 
to na zmiany w dynamice 

oddychania oraz wzrost lep-
kości plazmy. Zbyt niska 
temperatura stanowi przy-
czynę spadku aktywności 
plazmy oraz zmniejszenia 
stopnia przepuszczalno-
ści dla potasu. Duże uwil-
gotnienie gleby wiąże się 
z dobrą przyswajalnością 
potasu przez rośliny.

Kolejnym czynnikiem wa-
runkującym pobieranie tego 
makroskładnika przez ro-
śliny jest stężenie innych 
jonów w roztworze glebo-
wym oraz ich ilościowy 
stosunek do jonów pota-
su. Jonami zwiększającymi 
przyswajalność potasu są 
jony azotanowe oraz chlor-
kowe. Z kolei jonami anta-
gonistycznymi, wpływający-
mi na obniżenie pobierania 
tego makroskładnika przez 
rośliny są jony wapniowe, 
magnezowe i amonowe, 
a w niektórych przypad-
kach również jony sodo-
we. Pobieranie jonów po-
tasu zakłócają również jony 
siarczanowe. Przyswajal-
ność potasu uzależniona 
jest od zaopatrzenia roślin 
w azot, ze względu na rolę 
jonów potasowych w trans-
porcie jonów azotanowych. 

W miarę zwiększania po-
bierania przez rośliny azotu 
zwiększa się również pobie-
ranie przez nie potasu.

Potas przemieszcza się 
z fazy stałej gleby do strefy 
korzeniowej na kilka sposo-
bów, a mianowicie poprzez 
dyfuzję jonów w roztwo-
rze glebowym, poprzez wy-
mianę jonową oraz w dro-
dze przepływu z roztworem 
glebowym. Przepływ potasu 
z wodą jest związany z pro-
cesami transpiracji i ewa-
poracji, a także jest uzależ-
niony od przesiąkania wody 
w głąb profilu glebowego. 
Szybkość i zasięg dyfuzji za-
leży od wilgotności i tempe-
ratury gleby oraz od stęże-
nia potasu pomiędzy główną 
masą gleby a powierzch-
nią systemu korzeniowe-
go. Jeśli stężenie roztworu 
glebowego jest wyższe, to 
znacznie sprawniejszy jest 
mechanizm zaopatrujący 
korzenie w ten makroele-
ment, a co się z tym wiąże 
– lepsze zaopatrzenie ro-
ślin w potas.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska,

prof. UP Lublin

Reklama
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Zagospodarowanie resztek pożniwnych
Do resztek pożniwnych pozostawionych na polu należy przede 
wszystkim słoma, opadłe liście, łuszczyny rzepaku, korzenie, 
ścierń i inne części roślin uprawnych. Resztki pożniwne odgrywają 
ważną rolę w bilansie materii organicznej, a także składników 
mineralnych w glebach uprawnych, gdyż przyczyniają się do 
zwiększenia zawartości próchnicy glebowej. Ilość i rodzaj resztek 

pożniwnych zależy przede wszystkim od gatunku uprawianej rośliny. Zboża 
pozostawiają najczęściej od 3 do 5 ton suchej masy (s.m.) resztek, rzepak od 10 do 
12 t s.m., z kolei kukurydza, w zależności od sposobu użytkowania, pozostawia 
5–6 t s.m. (na kiszonkę) i 10–15 t s.m. (na ziarno). Resztki pożniwne, głównie słoma 
zbóż, mogą być przyorane bądź też wykorzystane na ściółkę.

Pierwszy etap prawi-
dłowego zagospo-
darowania resztek 
pożniwnych w celu 
zwiększenia w gle-

bie zawartości próchnicy, 
polega na pocięciu ich na 
krótkie odcinki (do ok. 8 cm),  
a następnie na równomier-
nym rozrzuceniu na polu 
i wymieszaniu ich z glebą. 
Słoma zbóż stanowi cenne 
źródło składników pokar-
mowych. W świeżej masie 
zawartość azotu wynosi od 
0,5 do 0,7%, fosforu od 0,2 
do 0,3%, a potasu ok. 1,5%. 
Przy takiej zawartości skład-
ników pokarmowych na po-
wierzchni 1 ha z plonem 

5 t słomy, pozostaje ok.  
30 kg azotu, 12 kg fosforu 
i 62 kg potasu. Jest ona rów-
nież dobrym źródłem ma-
gnezu, wapnia i mikroele-
mentów. Jednakże proces 
rozkładu słomy zachodzi 
wolno, dlatego też skład-
niki pokarmowe nie są do-
stępne dla roślin od razu. 
Rozkład słomy jest proce-
sem mikrobiologicznym, 
w związku z tym można go 
przyspieszyć stosując bio-
preparaty będące źródłem 
mikroorganizmów celulo-
litycznych, czyli rozkładają-
cych takie resztki pożniwne. 

Nie należy jednak zbyt 
często przyorywać słomy 

na tym samym polu, gdyż 
może to prowadzić między 
innymi do zaburzenia go-
spodarki azotowej, nasile-
nia występowania chorób 
czy roślinności konkuren-
cyjnej. Wniesienie do gleby 
słomy o znacznej zawarto-
ści węgla (szeroki stosunek 
węgla do azotu) stymuluje 
rozwój mikroorganizmów 
glebowych, które do swo-
jego rozwoju wykorzystują 
azot z substancji organicz-
nej, a także azot glebowy, 
co może stanowić okreso-
wą konkurencję dla upraw-
nych roślin. W konsekwen-
cji może to prowadzić do 
spadku plonowania roślin 

w pierwszym roku po za-
stosowaniu słomy. W związ-
ku z tym przy przyorywa-
niu słomy należy stosować 
dodatek azotu w posta-
ci nawozów mineralnych,  
na przykład RSM, czy też 
w postaci gnojówki lub 
gnojowicy.

Dodatek azotu mineralne-
go, jaki należy zastosować 
do przyoranej słomy, obli-
czany jest na podstawie tzw. 
współczynnika azotowego, 

który określa ilość kilogra-
mów azotu mineralnego zu-
żytego na rozkład mikro-
biologiczny 100 kg słomy 
i wynosi od 0,6 do 0,8 kg 
N/100 kg słomy. Tak więc 
bakterie pobierają od około 
0,6 do 0,8 kg azotu w celu 
rozłożenia 100 kg słomy. 
Dodatek azotu uzależnio-
ny jest również od rodzaju 
gleby, na której planowa-
ne jest przyoranie słomy. 
Dla gleb o niskiej zawartości 

azotu należy wnieść taką 
ilość tego pierwiastka, ja-
kiej bakterie potrzebują do 
rozłożenia słomy. W przy-
padku gleb intensywnie 
użytkowanych, o dużej ilo-
ści aplikowanego azotu, nie 
jest konieczne zastosowanie 
dodatku azotu do przyora-
nia słomy.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska, 

prof. UP Lublin

Cynk
Cynk jest podstawowym mikroskładnikiem w żywieniu roślin. 
Wpływa na wytwarzanie substancji wzrostowych, regulując 
prawidłowy wzrost i rozwój. Poprawia ogólną kondycję roślin 
oraz zwiększa ich odporność na okresowe niedobory wody i niską 
temperaturę. Przyspiesza regenerację roślin po wystąpieniu 
czynników stresowych oraz wpływa na poprawę efektywności 

nawożenia azotowego, metabolizm związków węglowodanowych i białkowych. 
Cynk występuje w enzymach, oddziałuje na przemiany wapnia i fosforu, a także 
powstawanie chlorofilu oraz reguluje proporcje składników na poziomie komórki, 
co wpływa na przepuszczalność błon komórkowych.

 � Cynk w roślinach
Zawartość cynku w ro-

ślinach najczęściej mieści 
się w przedziale od 20 mg 
do 100 mg Zn na kilogram 
suchej masy. Na przyswa-
jalność tego pierwiast-
ka wpływa między innymi 

odczyn gleby oraz zawartość 
w niej materii organicznej. 
Im gleba bardziej kwaśna, 
tym większa przyswajalność 
tego mikroskładnika, ale 
tym samym wzrasta moż-
liwość jego wymycia w głąb 
profilu glebowego. Gleby 

organiczne i ciężkie mine-
ralne charakteryzują się niż-
szą przyswajalnością cynku. 
Pobieranie i transport tego 
składnika w roślinie związa-
ny jest również z ich zaopa-
trzeniem w fosfor. Występu-
jące w roztworze glebowym 

duże stężenie jonów fos-
foranowych, przy jedno-
czesnym małym stężeniu 
cynku, powoduje wystąpie-
nie objawów niedoboru tego 
pierwiastka.

W zależności od wrażli-
wości roślin uprawnych na 
dostępność cynku, dzieli się 
je na trzy grupy. Do roślin 
tolerancyjnych na niedobór 
cynku w środowisku wzro-
stu należą: gorczyca, trawy, 
owies, pszenica, żyto, mar-
chew, szparagi i winorośl. 
Roślinami umiarkowanie 
wrażliwymi są: burak cukro-
wy, ziemniak, jęczmień, ko-
niczyna czerwona, lucerna, 

ryż, soja, cebula i pomidor. 
Do roślin wrażliwych na nie-
dobór tego pierwiastka na-
leżą: kukurydza, bawełna, 
len, chmiel, fasola, sorgo, 
drzewa i krzewy owocowe, 
szczególnie cytrusowe.

 � Funkcje cynku w roślinach
Istota funkcji metabolicz-

nych cynku w roślinie pole-
ga na tworzeniu przez cynk 
kompleksów z azotem, tle-
nem i siarką, w których od-
grywa on rolę zarówno ka-
talityczną, jak i budulcową. 
W roślinach cynk jest ak-
tywnym składnikiem wielu 
enzymów, przy czym ok. 300 
enzymów jest zależnych od 
tego pierwiastka. Występu-
je w enzymach uczestniczą-
cych w metabolizmie wę-
glowodanów i białek oraz 
enzymach ekspresji genów 
(tzw. palce cynkowe). Fi-
zjologiczna rola cynku jest 
podobna do roli magnezu 
oraz manganu i polega na 
tworzeniu wiązań pomiędzy 
enzymami i ich substratami.

Cynk uczestniczy w me-
tabolizmie azotowym roślin 
jako składnik polimerazy 
RNA. Bierze również udział 
w przemianach związków 
fosforowych oraz wpływa na 
przepuszczalność błon ko-
mórkowych. Poprzez wpływ 
na produkcję tryptofanu 
– prekursora hormonów 

roślinnych – uczestniczy 
w syntezie auksyn. Reguluje 
procesy powstawania rybo-
somów, stabilizuje struktury 
białkowe, a także zwiększa 
odporność roślin na czynni-
ki stresowe (susza, choroby).

 �Wpływ cynku na plon i jakość 
roślin

U zbóż cynk zwiększa od-
porność na choroby oraz na 
okresowe niedobory wody 
i niską temperaturę. Wpły-
wa na prawidłowe zawiązy-
wanie kwiatów i łuszczyn 
przez rzepak. U kukurydzy 
pierwiastek ten oddziałuje 
na prawidłowy rozwój sys-
temu korzeniowego, sty-
muluje pobieranie i fizjo-
logiczną aktywność azotu, 
przedłuża żywotność pyłku 
oraz sprzyja nalewaniu ziar-
na. Chroni kukurydzę przed 
suszą oraz przyspiesza rege-
nerację roślin po wystąpie-
niu warunków stresowych.

Zarówno niedobór, jak 
i nadmiar cynku wpływają 
negatywnie na rośliny. Nie-
dobór cynku w roślinach 
uprawnych znacznie ograni-
cza ich rozwój i plonowanie. 
Objawia się to karłowatością 
roślin – pędy i międzywęźla 
są krótsze, a w konsekwen-
cji zahamowaniem wzro-
stu i obumieraniem pędów.  
Niedobór tego pierwiast-
ka powoduje zakłócenie 

 �Dodatek azotu mineralnego, jaki należy zastosować do przyoranej słomy, obliczany jest na 
podstawie tzw. współczynnika azotowego, który określa ilość kilogramów azotu mineralnego 
zużytego na rozkład mikrobiologiczny 100 kg słomy i wynosi od 0,6 do 0,8 kg N/100 kg słomy

 � Zawartość cynku w roślinach najczęściej mieści się w przedziale od 20 do 100 mg Zn na kilogram suchej masy
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Miedź
Miedź jest mikroskładnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju roślin, pełniąc w nich wiele 
ważnych funkcji fizjologicznych. Ślady miedzi odkryto w tkankach roślinnych i zwierzęcych 
na początku XIX wieku, lecz sądzono, że znajduje się tam przypadkowo. Wkrótce jednak 
stwierdzono, że pierwiastek ten odgrywa istotną rolę przy syntezie hemoglobiny. Odkrycie to 
zapoczątkowało poszukiwania miedzi w tkankach wszystkich organizmów żywych.

 �Miedź w roślinach
Miedź jest mikroelemen-

tem niezbędnym do wzro-
stu i niezakłóconego roz-
woju roślin. Zasadniczą rolę 
w ich prawidłowym funkcjo-
nowaniu odgrywa nie tylko 
stężenie tego pierwiastka 
w tkankach, ale również od-
powiednia jego ilość w sto-
sunku do innych składni-
ków pokarmowych. Miedź 
pobierana jest przez rośliny 
zarówno w sposób aktywny, 
związany z procesami meta-
bolicznymi, jak i bierny, łącz-
nie z transpiracyjnym prze-
pływem wody, przy czym 
ilość tego pierwiastka po-
bieranego przez rośliny jest 
proporcjonalna do jego stę-
żenia w podłożu. Z kolei in-
tensywność pobierania za-
leży w dużym stopniu od 
formy występowania w gle-
bie. Wykazano, że łatwiej po-
bierana jest miedź ze źródeł 

antropogenicznych niż ta 
występująca naturalnie. Za-
kłócenia w pobieraniu mie-
dzi mają miejsce częściej na 
glebach organicznych, w tym 
torfach lekkich, szczególnie 
w przypadku stosowania wy-
sokich dawek azotu i fosfo-
ru, przewapnowania gleby, 
nadmiernej zawartości mo-
libdenu oraz podczas suchej 
i ciepłej pogody.

Korzenie roślin w porów-
naniu z łodygą zatrzymują 
znaczne ilości miedzi, za-
równo przy niedoborze, jak 
i nadmiarze tego pierwiastka. 
W porównaniu z innymi me-
talami ciężkimi, miedź jest 
mało ruchliwa w roślinach, 
chociaż niekiedy może być 
przemieszczana z liści star-
szych do młodszych, a ru-
chliwość jest zależna od jej 
ilości w roślinie. W rośli-
nach dobrze zaopatrzonych 
w miedź transport z liści do 

ziarna zachodzi z łatwością, 
podczas gdy w warunkach 
jej niedoboru nie ulega ona 
w zasadzie przemieszczaniu.

Przyjmuje się, że optymal-
ny poziom miedzi w rośli-
nach uprawnych mieści się 
w przedziale od 5 do 15 mg 
na kg suchej masy (s.m.), 
a niedobór tego składnika 
ujawnia się przy zawartości 
poniżej 5 mg na kg suchej 
masy rośliny. W roślinach 
zbożowych i trawach wyż-
sze stężenie miedzi wystę-
puje w korzeniach niż w czę-
ściach nadziemnych. Z kolei 
w roślinach okopowych ten-
dencja ta jest odwrotna. 

 � Funkcje miedzi w roślinach
Miedź wchodzi w skład 

różnych enzymów i białek, 
biorących udział w specy-
ficznych procesach metabo-
licznych, a jej fizjologiczna 
rola jest najczęściej związana 

z występowaniem w czą-
steczkach enzymów oksy-
doredukcyjnych, takich jak 
oksydaza cytochromowa, 
fenolowa i askorbinianowa 
czy lakkaza. Poza wymie-
nionymi enzymami, w któ-
rych miedź jest silnie zwią-
zana, w roślinach występują 
kompleksy enzymatyczne, 
w których miedź związana 
jest słabo i może być zastą-
piona innymi metalami. Na-
leżą do nich jodynaza tyro-
zyny i oksydaza siarczkowa.

Biochemiczne funkcje mie-
dzi wiążą się z jej udziałem 
w głównych procesach za-
chodzących w roślinie, 
a mianowicie w fotosynte-
zie, oddychaniu, w proce-
sach powstawania białek, 
w przemianach związków 
azotowych oraz w transpo-
rcie węglowodanów. Miedź 
uczestniczy w kontroli me-
tabolizmu azotowego roślin, 

a przy jej niedoborze docho-
dzi do wzrostu zawartości 
wolnych aminokwasów. Pier-
wiastek ten zwiększa pro-
dukcję brodawek korzenio-
wych przez rośliny bobowate 
oraz wpływa na zwiększenie 
hydrolizy białek w procesie 
dojrzewania roślin. Uczest-
niczy w metabolizmie błon 
komórkowych, wpływając 
na ich przepuszczalność, co 
z kolei oddziałuje na gospo-
darkę wodną roślin. Miedź 
reguluje procesy powstawa-
nia DNA i RNA wpływając 
na generatywną reproduk-
cję roślin. Funkcją pośrednią 

tego pierwiastka jest jego 
udział w mechanizmach od-
porności roślin na choroby.

 �Wpływ miedzi na plon i jakość 
roślin

Pierwiastek ten jest szcze-
gólnie istotny w uprawie 
zbóż, kukurydzy, ziem-
niaków, roślin bobowa-
tych, słonecznika, konopi 
i traw. Wrażliwość roślin 
na niedobór miedzi jest od-
wrotnie skorelowana z ich 
plonem. Rośliny toleran-
cyjne tracą niewielką część 

Reklama

przemian azotu i prowa-
dzi do gromadzenia w ro-
ślinie niepożądanych pro-
stych związków azotowych, 
takich jak amidy czy wolne 
aminokwasy. 

Objawy niedoboru cynku 
u poszczególnych gatunków 
roślin uprawnych nieznacz-
nie różnią się między sobą. 
Niemniej prawie zawsze 
rozpoczynają się blednię-
ciem liści pomiędzy nerwa-
mi. U wielu roślin pojawiają 

się chlorozy liściowe, punk-
towe, tzw. nakrapianie, czyli 
syndrom „białego pąka”. Ob-
jawy niedoboru najpierw 
widoczne są na młodszych 
organach, gdyż cynk jest 
pierwiastkiem o małej ru-
chliwości w roślinie i w sy-
tuacji jego niedoborów nie 
przemieszcza się z organów 
starszych do młodszych. Na-
leży podkreślić, że chloroza 
obserwowana na liściach nie 
jest bezpośrednim objawem 

niedoboru cynku, ale skut-
kiem uszkodzeń, które wy-
wołane są przez niedobór 
azotu, magnezu i żelaza.

Najbardziej charaktery-
styczne objawy niedobo-
ru cynku obserwuje się 
w przypadku kukurydzy. 
Przy niedoborze tego pier-
wiastka dochodzi do skró-
cenia długości międzywęźli 
i tym samym karłowace-
nia roślin oraz zmniejszo-
nej powierzchni liści 

i jasnozielonego zabarwienia 
pomiędzy nerwami na mło-
dych roślinach. Widoczne są 
rozpoczynające się u nasa-
dy liścia, lecz nieosiągają-
ce jego wierzchołka, sze-
rokie, biało przebarwione 
pasma umiejscowione po 
obu stronach nerwu środ-
kowego. W tym przypadku 
zarówno nerw środkowy, jak 
i krawędzie liścia pozosta-
ją zielone. Dodatkowo na-
stępuje zaburzenie rozwoju 

generatywnego roślin, obja-
wiające się między innymi 
opóźnieniem terminu wy-
rzucania wiech i kwitnienia. 
Przy niedoborze cynku na-
siona kukurydzy przybiera-
ją białoszare zabarwienie.

U ziemniaka, dyni i pomi-
dora następuje pofałdowa-
nie młodych wierzchołko-
wych liści, które są drobne, 
o odcieniu żółtawym z bru-
natnymi nekrotycznymi 
plamami. Dochodzi do ich 

zwijania ku górze, a w przy-
padku górnych części pędów 
następuje ich zwijanie i za-
mieranie. U roślin strączko-
wych chloroza uwidacznia 
się na liściach, a ich między-
węźla, jak i ogonki liściowe 
są grube i krótkie z brunat-
nymi cętkami.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska, 

prof. UP Lublin

 �Optymalny poziom miedzi w roślinach uprawnych mieści 
się w przedziale od 5 do 15 mg na kg suchej masy (s.m.), 
a niedobór tego składnika ujawnia się przy zawartości poniżej  
5 mg na kg suchej masy rośliny

Dokończenie na str. 18
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Wzmocnienie przed zimą
Jesień dla zbóż ozimych i dla rzepaku jest okresem tworzenia fundamentu pod przyszły plon. 
Prawidłowe odżywienie jesienią wpływa na tworzenie dużego systemu korzeniowego i liści, 
poprawia zdrowotność roślin i ich zimotrwałość. Ważne jest, aby oziminy weszły w okres 
spoczynku zimowego właściwie rozkrzewione. W przypadku niekorzystnych warunków 
środowiskowych, jesienne zawiązki przyszłych źdźbeł kłosonośnych są silniejsze i mniej 

podatne na redukcje, niż te pochodzące z krzewienia wiosennego. Podobnie rzepak o prawidłowo rozwiniętej 
rozecie liściowej, rokuje lepszą zimotrwałość i a później wyższy plon.

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz  
IUNG-PIB, Puławy

Zboża jesienią pobie-
rają azot w małych 
ilościach. Wysiane 
na glebach będących 
w dobrej kulturze 

i w mocnych stanowiskach 
nie wymagają jesiennego 
nawożenia azotem. Nawo-
żenie pszenicy ozimej jesie-
nią należy rozważyć, jeżeli 
przedplonem były wysoko 
plonujące zboże, pod które 
wniesiono mało azotu, lub 
słoma po przedplonie zbo-
żowym pozostała na polu na 
przeoranie. W warunkach 
niskiej podaży tego skład-
nika w glebie, jak i w przy-
padku spóźnionych siewów, 
wskazane jest nawożenie 
azotem w dawce 20–40 kg 
N/ha. Należy podkreślić, że 
rośliny, które są głodne jak 
i przekarmione azotem, go-
rzej zimują.

Aby minimalizować ry-
zyko niedożywienia roślin 
uprawnych i tym samym 
przygotować je lepiej do 
zimy, zaleca się profilaktycz-
ne stosowanie wybranych 
mikroskładników w okre-
sie jesiennym. Nawożenie 
mikroelementami najlepiej 
aplikować przy ciepłej pogo-
dzie, najlepiej ok. 10°C, gdyż 
w takich warunkach rośli-
ny intensywniej pobierają 

i przemieszczają składniki 
pokarmowe. W intensyw-
nej uprawie zbóż ozimych 
jesienne nawożenie dolist-
ne, zwłaszcza jęczmienia 
i pszenicy, stało się zabie-
giem standardowym. Odży-
wienie roślin w mikroskład-
niki, takie jak: Mn, Cu, Zn, 
Mo prowadzi do zwiększe-
nia efektywności plonotwór-
czej azotu; Fe, Cu, Mn, Zn 
– zwiększa wydajność fo-
tosyntezy; Zn, Mn, Cu, B  
– zapewnia sprawną kontro-
lę funkcjonowania układów 
hormonalnych; Fe, Mn, Cu, 
B, Zn – zwiększenia odpor-
ność roślin na choroby. Za-
uważmy, że miedź i man-
gan to składniki, które biorą 
udział we wszystkich głów-
nych funkcjach w roślinie. 
Stymulują rozwój systemu 
korzeniowego oraz krzewie-
nie zbóż, co ma korzystny 
wpływ na przygotowanie ro-
ślin do zimy i ich przezimo-
wanie. Znajduje to oddźwięk 
w wielkości plonu. Słabo 
rozwinięty system korze-
niowy, to mniejsze możli-
wości pobierania przez ro-
ślinę wody i składników 
pokarmowych, wówczas są 
one niedożywione i spo-
walniają wzrost w okre-
sie jesiennym. Dostępność 

mikroskładników w okresie 
jesiennym często jest ogra-
niczona przez niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne, 
a w początkowych fazach 
rozwojowych również przez 
słabo rozwinięty system ko-
rzeniowy. W uprawie zbóż 
w pierwszej kolejności wska-
zane jest dokarmianie roślin 
miedzią i manganem. Za-
bieg ten przeprowadza się 
w fazie krzewienia. W tym 
okresie powstają zawiązki 
kłosa, a dobre odżywienie 
roślin korzystnie wpływa na 
jego rozwój. Rośliny dobrze 
zaopatrzone w miedź posia-
dają większą odporność na 
choroby i niską temperatu-
rę. Mangan stymuluje po-
bieranie fosforu, kontroluje 
gospodarkę azotową w ro-
ślinie oraz zwiększa zdro-
wotność roślin.

Zabieg ten można połą-
czyć z dokarmianiem dolist-
nym azotem, jeśli zachodzi 
taka potrzeba. Przygoto-
wujemy 10–12-procento-
wy wodny roztwór mocz-
nika w stężeniu 10–12 kg 
mocznika na 100 l wody. 
Do cieczy roboczej może-
my dodać siedmiowodny 
siarczan magnezu, który 
dostarczy roślinom łatwo 
przyswajalnego magne-
zu. W przypadku opóźnio-
nych siewów bądź na gle-
bie o odczynie obojętnym 

lub świeżo wapnowanej, aby 
rośliny mogły nadrobić za-
ległości przed zimą, można 
zastosować ok. 150 kg/ha 
Polifoski® 21 lub siarcza-
nu amonu (150 kg/ha), po-
nieważ nawozy płytko za-
kwaszają glebę, co ułatwia 
roślinom pobieranie mikro-
składników. W uprawie rze-
paku przy słabszym wytwa-
rzaniu zawiązków organów 
plonotwórczych, interwen-
cyjnie można stosować na-
wożenie dolistne, np. Ni-
tromagiem. Korzystne jest 
stosowanie dolistnego za-
silania roślin rzepaku siar-
ką (np. siarczanem magne-
zu, sulvitem) i magnezem 
(np. Mikrokomplexem). Do-
karmianie dolistne rzepaku 
należy uznać za podstawo-
we, ponieważ w ten sposób 
można pokryć całość zapo-
trzebowania rośliny na mi-
kroelementy. Należy przy 
tym pamiętać, iż stosowanie 
mikroelementów traktuje-
my jako zabieg profilaktycz-
ny. Czekanie na wystąpie-
nie oznak ich niedoborów, 
skutkuje spadkiem plonu. 
Kiedy rzepak jest słabo od-
żywiony jesienią, wytwarza 
słabszy system korzenio-
wy, słabszą rozetę i gorzej 
zimuje. Zaległości związa-
nych z ilością rozgałęzień 
i ilością łuszczyn programo-
wanych jesienią, nie da się 

już odrobić wiosną. Rzepak 
przed zimą powinien wy-
kształcić 10–12 liści, wy-
tworzyć szyjkę korzenio-
wą o średnicy minimum 1 
cm, pęd ze stożkiem wzro-
stu powinien osiągnąć mak-
symalnie 3 cm. Grubość 
szyjki korzeniowej zwią-
zana jest z wykształconym 
systemem korzeniowym. 
Dobrze rozwinięta jesienią 

rozeta liściowa, stanowi apa-
rat fotosyntetyzujący, który 
będzie sprzyjał szybszemu 
i większemu gromadzeniu 
substancji pokarmowych 
w szyjce korzeniowej oraz 
będzie dodatkowym zabez-
pieczeniem przeciw uszko-
dzeniom mrozowym w wa-
runkach małych opadów 
śniegu (liście chronią rośli-
nę przed mrozem).

potencjalnego plonu, w gra-
nicach od 10 do 15%, śred-
nio wrażliwe od 15 do 40%, 
natomiast bardzo wrażliwe 
nawet do 80%. W przypad-
ku zbóż wrażliwość na nie-
dobór miedzi zmniejsza się 
w kierunku: pszenica ozima 
> pszenica jara > jęczmień 
> owies > pszenżyto > żyto.

Miedź stymuluje roz-
wój systemu korzeniowe-
go i krzewienie zbóż, zwięk-
sza zdrowotność roślin oraz 
ich odporność na wylega-
nie. Niedobór tego pier-
wiastka objawia się nad-
miernym i dłużej trwającym 
krzewieniem. W rzepaku 
miedź wpływa na wzrost 
plonowania oraz zwięk-
szenie zawartości tłuszczu 
w nasionach. W przypad-
ku kukurydzy przyspie-
sza termin zbioru oraz po-
prawia wydajność i jakość 

ziarna. Miedź podnosi ja-
kość plonów przez zwięk-
szenie zawartości chlorofilu, 
karotenu i witaminy C oraz 
wpływa na poprawę właści-
wości przechowalniczych.

 � Objawy niedoboru miedzi 
w roślinach

Miedź pobierana jest przez 
rośliny w formie jonów oraz 
chelatów, przy czym szyb-
kość absorpcji tego pier-
wiastka jest mniejsza niż po-
zostałych mikroelementów. 
Niedobór miedzi spotyka się 
na torfach i wrzosowiskach, 
świeżo wziętych pod uprawę 
oraz na glebach silnie próch-
nicznych, piaszczystych lub 
wapiennych. Objawy niedo-
boru tego pierwiastka w ro-
ślinie występują przy zawar-
tości poniżej 5 mg Cu/kg s.m. 
Należy przy tym pamiętać, 
że jego przemieszczanie z or-
ganów starszych do młod-
szych jest raczej niewielkie. 

Wrażliwość roślin na niedo-
bór miedzi jest skorelowana 
z plonem. W przypadku ro-
ślin wrażliwych, straty plonu 
wywołane niedoborem tego 
mikroskładnika są niewiel-
kie, u roślin średnio wrażli-
wych wahają się w przedziale 
od 15 do 40%, a u wrażliwych 
mogą sięgać nawet 80%. Do 
roślin najbardziej wrażliwych 
na niedobór miedzi nale-
żą: pszenica ozima, psze-
nica jara, jęczmień, owies, 
pszenżyto i żyto.

W przypadku niedoboru 
miedzi wizualne objawy są 
liczne, lecz niespecyficzne. 
Do grupy objawów wspól-
nych należy więdnięcie ro-
ślin, niezależnie od stanu 
zaopatrzenia w wodę, co 
związane jest z niedosta-
teczną syntezą lignin, obec-
nych w strukturze ścian ko-
mórkowych naczyń oraz 
całej rośliny. Dodatkowo ro-
śliny przybierają karłowaty 

wygląd, co związane jest 
między innymi z zaburze-
niem produkcji węglowoda-
nów. Dochodzi do wytwo-
rzenia krótkich międzywęźli 
i małych liści oraz zahamo-
wania wzrostu korzeni, a na 
roślinach widoczne są zmia-
ny chlorotyczne.

Charakterystyczną cho-
robą związaną z niedobo-
rem miedzi jest tzw. choro-
ba nowin, która występuje 
przede wszystkim u zbóż, 
a niekiedy również u innych 
roślin i pojawia się głównie 
na glebach torfowych luź-
nych, przy suchej pogo-
dzie. Objawia się ona chlo-
rozą brzegów liści, bieleniem 
i skręcaniem liści oraz biele-
niem kłosów i zasychaniem 
końców źdźbeł. Rośliny mają 
zwiędły wygląd oraz charak-
teryzują się wysoką podat-
nością na wyleganie.

W przypadku zbóż obja-
wem niedoboru miedzi jest 

również nadmierne oraz 
dłużej trwające krzewienie. 
Przy niedoborze tego pier-
wiastka dochodzi do silne-
go ograniczenia aktywności 
oksydazy kwasu indolilo-
octowego, której zadaniem 
jest utlenianie nadmiaru au-
ksyn. W efekcie niedoboru 
tego enzymu dochodzi do 
wyraźnego zwiększenia za-
wartości auksyn, powodu-
jących ograniczenie wzro-
stu pędu głównego, przy 
jednoczesnym pobudzeniu 

wzrostu merystemów pędów 
bocznych. W późniejszym 
okresie wzrostu zbóż przy 
niedoborze miedzi nastę-
puje opóźnienie fazy kwit-
nienia. Dodatkowo niedo-
statek tego mikroskładnika 
prowadzi do pojawiania się 
kłosów pustych, ponieważ 
nie dochodzi do tworzenia 
się ziarniaków.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska,

prof. UP Lublin

 �Odpowiednio przygotowana do zimy plantacja rzepaku 
ozimego, to mniejsze ryzyko wystąpienia strat mrozowych 

 � Tylko dobrze rozwinięta rozeta liściowa może wróżyć 
wysokie plonowanie

Dokończenie ze str. 17

 �Niedobór miedzi spotyka się na torfach i wrzosowiskach, 
świeżo wziętych pod uprawę oraz na glebach silnie próch-
nicznych, piaszczystych lub wapiennych
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Nowy ciągnik New Holland  
T7 Heavy Duty

Pod koniec lipca br. miała miejsce 
premiera nowego flagowca ze 
„stajni” New Holland, modelu T7 
Heavy Duty. Maszyna oferować ma 
oprócz nowego designu także szereg 
rozwiązań z zakresu tzw. rolnictwa 4.0.

Nowy ciągnik T7 HD, 
jak zapewnia pro-
ducent, zachował 
mocne osiągi, wy-
jątkową zwrotność 

oraz wszechstronność, które 
są znakiem rozpoznawczym 
tej maszyny. Ciągnik zapew-
niać ma użytkownikowi lep-
sze wrażenia z pracy, dzięki 
nowoczesnej kabinie Ho-
rizon Ultra oraz systemo-
wi najnowszej generacji  
– PLM Intelligence. Maszy-
na sprawdzić się ma idealnie 
w przypadku dużych gospo-
darstw i usługodawców wy-
magających wielozadanio-
wości w szerokim wachlarzu 
zastosowań oraz poszuku-
jących większego komfor-
tu, efektywności i wydaj-
ności produkcyjnej.

– Ciągnik T7 HD z ze-
wnątrz za sprawą kompak-
towego i stylowego wyglą-
du może wydawać się taki 
sam, jak poprzednia seria, 
jednak został on całkowicie 
przeprojektowany w środ-
ku: z poprzednim modelem 
łączy go zaledwie 2% części! 
Jest ciągnikiem bardziej sko-
munikowanym niż kiedykol-
wiek, stanowi nowy rekord 
jako najbardziej cichy cią-
gnik w sektorze, ze swoimi 
66 dBA głośności – wyja-
śnia Oscar Baroncelli z firmy 
New Holland.

Kabina została wydłużona 
w celu zapewnienia dodat-
kowego miejsca dla pasaże-
ra oraz większej powierzch-
ni podłogi. Klienci powinni 
docenić dużą ilość dostęp-
nego miejsca do przechowy-
wania: 30-litrowy schowek 

za fotelem, w którym można 
komfortowo przechować 
rzeczy podręczne operato-
ra; 12-litrową chłodziarkę; 
zamykany pokrywą schowek 
za fotelem pasażera z por-
tem ładowania USB oraz 
głównym gniazdem zasi-
lania; otwarte schowki do 
przechowywania po prawej 
stronie kabiny oraz siatko-
wy schowek w podsufitce. 
Nowe wzornictwo dodat-
kowo poprawiło widocz-
ność do przodu oraz w dół 
na tylny zaczep i narzędzie, 
kamery natomiast pozwa-
lają na obserwację obszaru 
dookoła ciągnika.

Nowy pakiet reflekto-
rów roboczych, zawierają-
cy nawet 24 światła LED, 
zapewnia z kolei bardzo 
dobrą widoczność obszaru 
dookoła ciągnika i zamon-
towanego osprzętu rów-
nież w nocy. Również ka-
bina zapewnia niezwykle 
komfortowe środowisko 
pracy, oferując przestron-
ną przestrzeń oraz intuicyj-
ną obsługę, dzięki ergono-
micznie rozmieszczonym 
elementom sterowania na 
nowym podłokietniku Side-
Winder Ultra, jak również 
przyjaznemu użytkowniko-
wi 12-calowemu wyświetla-
czowi IntelliView 12.

Elementy sterowania 
można konfigurować w celu 
dostosowania ich do prefe-
rencji operatora, a ich per-
sonalizacja jest tak prosta 
i szeroka, jak to tylko moż-
liwe. Wyświetlacz Centre-
View umieszczony na środ-
ku kierownicy – nowość 

w sektorze – zapewnia bar-
dzo wyraźne pole widzenia. 
Nowa, automatyczna klima-
tyzacja strefowa, charakte-
ryzująca się o 35% większą 
wydajnością w porówna-
niu do poprzedniego mo-
delu, utrzymuje komfor-
tową temperaturę o każdej 
porze roku.

Z kolei wysokiej klasy 
fotele Auto Comfort wy-
posażone są w boczne za-
wieszenie oraz układ kli-
matyzacji, odprowadzający 
wilgoć w upały lub rozgrze-
wający w chłodne poran-
ki. Zaawansowane funkcje 
łączności kabiny Horizon 
Ultra umożliwią Klientom 
bezproblemowe przenie-
sienie ich cyfrowego życia 
na pokład ciągnika. Urzą-
dzenie mobilne użytkow-
nika automatycznie będzie 
łączyć się z ekranem w cią-
gniku, dzięki czemu możli-
wa będzie jego obsługa za 
pośrednictwem przycisku 
na podłokietniku.

Ciągnik T7 HD wprowa-
dza także najnowszej gene-
racji system PLM Intelligen-
ce, stanowiący krok naprzód 
w strategii marki New Hol-
land w zakresie technologii 
agrotechniki precyzyjnej. 
Oznacza to przejście z tra-
dycyjnych praktyk uprawy 
do rolnictwa 4.0, w którym 
system Precision and In-
terconnected Farming po-
maga rolnikom planować 
z wyprzedzeniem wszystkie 
operacje, zarządzać w czasie 
rzeczywistym zachowaniem 
i osiągami każdej z maszyn 
oraz uzyskać maksymalną 
precyzję i wydajność.

– Te nowe rozwiąza-
nia są wynikiem strategii 
marki New Holland, aby 
być w jeszcze bliższym kon-
takcie z naszymi Klientami  
– mówi Carlo Lambro, New 

Holland Brand President. 
Rozwój rolnictwa i cyfry-
zacja to bramy do przyszło-
ści. Umożliwiły one zinte-
growanie standardowych 
prac polowych z usługami 
cyfrowymi, co oznacza, że 
możemy zawsze być u boku 
naszych Klientów, pomaga-
jąc im w codziennym wyko-
nywaniu zadań. Najnowszej 
generacji system PLM Intel-
ligence to nowy układ elek-
troniczny, który zostanie za-
stosowany w całym nowym 
sprzęcie marki New Hol-
land nowej generacji, dzięki 
czemu klienci przesiadając 
się z maszyny na maszy-
nę napotkają tę samą logi-
kę i z łatwością będą mogli 
uzyskać dostęp do danych, 
aby jeszcze wydajniej wyko-
nywać swoją pracę. Jest to 
część strategii marki New 
Holland mającej na celu in-
tegrację technologii cyfro-
wych w celu zapewnienia 
inteligentnego i skomuni-
kowanego rolnictwa. Dzię-
ki nowoczesnym i łatwym 
w użyciu rozwiązaniom, 
uczynią one rolnictwo bar-
dziej odpowiedzialne. Tech-
nologia cyfrowa obejmuje 

zastosowania tradycyjne-
go rolnictwa precyzyjnego 
mającego na celu ułatwie-
nie życia operatorowi przy 
jednoczesnej optymalizacji 
plonu oraz kosztów.

Za pośrednictwem aplika-
cji MyNewHolland Klienci 
mogą zarejestrować swoją 
maszynę i wyszukać in-
formacje techniczne na jej 
temat, jak również uzyskać 
dostęp do portalu MyPLM-
Connect, na którym w jed-
nym środowisku operacyj-
nym mogą zarządzać swoją 
flotą oraz danymi gospo-
darstwa. System MyPLM-
Connect pozwala otrzymy-
wać dynamiczne informacje 
w czasie rzeczywistym z po-
szczególnych maszyn pracu-
jących na polu, a następnie 
analizować dane i podej-
mować świadome decyzje.

Marka New Holland 
wprowadza również nowy 
odbiornik PLM Cygnus, 
stanowiący rdzeń udo-
skonalonego układu auto-
matycznego prowadzenia 
w ciągnikach marki wypo-
sażonych w system PLM 
Intelligence. Dostarcza 
on rzetelnych informacji 

o położeniu, zapewnia kom-
pensację zmian ukształto-
wania terenu oraz pomaga 
w szybkim ustaleniu linii 
prowadzenia, umożliwiając 
dokładne i niezawodne pro-
wadzenie. Odbiornik wspie-
ra również satelitarne źródła 
danych New Holland oraz 
niezwykle dokładnego sy-
gnału korekcji RTK rozpro-
wadzanego przez naszą sieć  
PLM RTK oraz sieć 
internetową.

Klienci mogą także prze-
prowadzić zdalną diagno-
stykę za pośrednictwem 
narzędzia New Holland Re-
mote Assistance, jak rów-
nież wspomóc operatora 
znajdującego się w kabinie 
za pośrednictwem funkcji 
IntelliView Connect, która 
umożliwia prowadzenie 
sesji współdzielenia ekra-
nu. Maszyna skomuniko-
wana jest również z syste-
mem New Holland Control 
Room, który ostrzega deale-
ra o kodach błędów, propo-
nuje rozwiązania, a nawet 
zapobiega potencjalnym 
usterkom.

Karol Wieteska

Tyrok 400
Wraz z modelem Tyrok 400 firma Amazone wprowadza na rynek całkowicie nowy, 
półzawieszany pług obrotowy z 7, 8 lub 9 korpusami do wyboru dla klasy ciągników  
400 KM. Nowy model pługa wyróżnia się wyższą wydajnością nawet przy ciągłym obciążeniu, 
doskonałą jakością pracy i najwyższą stabilnością. Jednocześnie model Tyrok oferuje wysoki 
komfort dzięki bardzo prostej, bezpiecznej i precyzyjnej regulacji.

Nowy korpus pługa 
SpeedBlade z opa-
tentowaną, bardzo 
dużą przednią czę-
ścią odkładnicy 

wyróżnia minimalne zuży-
cie korpusu. Przy zwięk-
szeniu prędkości roboczej 

np. z 6 km/h do 10 km/h 
główny punkt zużycia au-
tomatycznie przesuwa się 
w kierunku środka korpu-
su pługa. Główny punkt zu-
życia korpusu SpeedBlade, 
nawet przy dużych pręd-
kościach, znajduje się na 

powiększonej przedniej czę-
ści odkładnicy, a nie w ob-
szarze listwy czy litego kor-
pusu. W związku z tym 
podczas użytkowania mo-
delu Tyrok przy większych 
prędkościach, w pierwszej 
kolejności należy wymienić 

tylko przednią część odkład-
nicy, gdy ulegnie ona zuży-
ciu. Pozwala to zaoszczędzić 
duże koszty wymiany czę-
ści ścieralnych w porówna-
niu z innymi konstrukcjami.

Kolejna zaleta z dosko-
nałym efektem: czubek 

lemiesza przykrywa płat 
lemiesza i chroni połącze-
nia. Dzięki temu sprytnemu 
rozwiązaniu nie dochodzi 
do gromadzenia się resztek 
roślin ani sznurka. Dodat-
kowo otwarty kadłub kor-
pusu, ze względu na swój 
kształt, zapobiega wbijaniu 
się ziemi pod kadłub. Dzięki 
temu zachowany jest maksy-
malny uciąg korpusu pługa.

Unikalny proces har-
towania ©plus zapewnia 

najwyższą jakość w pro-
dukcji części eksploatacyj-
nych modelu Tyrok poprzez 
dodatkowe wprowadzenie 
węgla. Np. w przypadku od-
kładnicy uzyskuje się bardzo 
dużą twardość, a tym samym 
gładką powierzchnię z przo-
du. W ten sposób zapewnio-
na jest długa żywotność czę-
ści ścieralnych. Tylna strona  
pozostaje względnie miękka, 

 � Ciągnik T7 HD wprowadza najnowszej generacji system PLM Intelligence, stanowiący 
krok naprzód w strategii marki New Holland w zakresie technologii agrotechniki precyzyjnej

Dokończenie na str. 25
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Siewniki punktowe Lemken z większymi 
możliwościami

Niemiecka firma Lemken do swojej oferty wprowadziła 
zmodernizowane siewniki punktowe Azurit 10, które od teraz będą 
mogły wysiewać również nasiona soi i słonecznika oraz dozować 
mikrogranulat.

Jak informują przedsta-
wiciele firmy, oprócz 
sprawdzonych już mo-
deli o 4, 6 i 8 sekcjach 
z rozstawem rzędów 

od 70 cm do 80 cm, nowy 
Azurit 10 dostępny będzie 
z 6 lub 12 sekcjami z roz-
stawem 50 cm. Do redlic 
siewnych dodano dodatko-
wą formierkę bruzdową, aby 
poprawić jakość rozmiesz-
czania nasion.

Nowa maszyna oferować 
będzie nie tylko wszystkie 
dotychczasowe możliwo-
ści wysiewu różnego ro-
dzaju nasion, ale także soję 
i słonecznik. Kolejną no-
wością jest automatyczne 

rozdzielanie nasion kuku-
rydzy z systemem, który 
monitoruje i dostosowu-
je jakość ich rozdzielania. 
W ten system można do-
posażyć także starsze ma-
szyny. Natomiast nowy sys-
tem monitorowania nawozu 
w modelach Azurit 10 auto-
matycznie ostrzega operato-
ra o zablokowaniu poszcze-
gólnych redlic nawozowych.

Ponadto model Azurit 
10 wyposażyć można bę-
dzie w MicroHub 5 – urzą-
dzenie rozsiewające, które 
umożliwia rozprowadzanie 
mikrogranulatu w bezpo-
średnim sąsiedztwie nasion. 
Mikrogranulaty zawierają 

rozpuszczalne w wodzie 
składniki odżywcze, które 
są szybko dostępne dla ro-
ślin i dlatego generalnie 
zapewniają doskonały roz-
wój młodych siewek. Jest to 
szczególnie ważne w zim-
nych, suchych porach wio-
sennych. Początkowe za-
potrzebowanie roślin na 
składniki odżywcze można 
z łatwością pokryć stosun-
kowo niewielkimi ilościami 
mikrogranulatów.

– Oferujemy tę opcję dla 
naszego modelu Azurit 
z maksymalnie 8 rzędami 
– mówi Bernd Valtwies, kie-
rownik produktu siewni-
ków precyzyjnych w firmie 

Lemken. – To urządzenie 
jest dostępne nie tylko dla 
nowych maszyn. W zależ-
ności od roku produkcji po-
przednich maszyn Azurit 9,  
dostępne będą pasujące 

zestawy modernizacyjne. 
System jest sterowany przez 
terminal pokładowy Azurit. 
MicroHub mieści 200 litrów 
nawozu, który można obec-
nie stosować w dawkach 

od 1 do 40 kilogramów 
na hektar. Dozownik jest 
napędzany elektrycznie, 
a granulki podawane są pneu-
matycznie do bruzdy siewnej  
– dodaje.

Nowa generacja ciągników Fendt 
Firma Fendt wprowadziła do swoich traktorów serii 500, 900 i 1000 Vario liczne innowacje 
mające usprawnić obsługę i komfort pracy. Najważniejszą jest koncepcja obsługi  
FendtONE czy też innowacje techniczne, takie jak opcjonalny, samoczyszczący filtr powietrza 
w dużych ciągnikach oraz udoskonalenia w zakresie stosowania ładowaczy czołowych 
w ciągniku Fendt 500 Vario.

Dzięki platformie 
cyfrowej FendtO-
NE offboard firma 
Fendt oferuje sys-
tem, w którym kie-

rownicy pracujący w gospo-
darstwach rolnych mogą 
zarządzać danymi maszyn 
i danymi agronomiczny-
mi oraz mieć je pod stałą 
kontrolą. Oddelegowanie 
konkretnego personelu 
do poszczególnych zadań, 
wykorzystanie maszyn 
oraz zadania można lepiej 

zaplanować, zorganizować 
i udokumentować, oszczę-
dzając przy tym cenny czas 
pracy w terenie. Jeżeli na 
przykład na pojeździe są już 
dostępne granice pól oraz 
tory prowadzenia w odpo-
wiednim formacie, można 
wykorzystać pełną wydaj-
ność maszyny już od pierw-
szej minuty pracy.

Równocześnie stano-
wisko operatora FendtO-
NE onboard oferuje liczne 
rozwiązania zwiększające 

wydajność maszyny. Funk-
cje Smart Farming, takie 
jak prowadzenie równoległe 
czy też kontrola sekcji lub 
optymalne połączenie cią-
gnik–maszyna, na dłuższą 
metę przyczyniać się mają 
do zmniejszenia zużycia pa-
liwa i środków eksploatacyj-
nych, oszczędzają czas i od-
ciążają kierowcę.

Przy stosowaniu rozsie-
wacza nawozów lub wozu 
asenizacyjnego, należy do-
kładnie rejestrować i śledzić 

ilość stosowanych nawozów. 
Można to łatwo zrobić za 
pomocą dokumentacji zwią-
zanej z pracą, dzięki zainsta-
lowanemu w maszynie pro-
gramowi Fendt Task Doc.

W wariancie wyposażenia 
Profi+ program Fendt Task 
Doc oferowany jest w stan-
dardzie. W systemie Fend-
tONE offboard zlecenie jest 
planowane i przesyłane do 
maszyny za pośrednictwem 
komunikacji mobilnej. Pod-
czas wykonywania pracy 

Fendt Task Doc onboard re-
jestruje dane agronomicz-
ne, takie jak na przykład 
rzeczywista dawka nawo-
zu. Po zakończeniu pracy 
w systemie FendtONE of-
fboard udostępniany jest 
raport z wykonania zlece-
nia. Stanowi to podstawę do 
udokumentowania zrówno-
ważonego stosowania sub-
stancji odżywczych. Kom-
pleksowa dokumentacja 
dodatkowo wspiera zgod-
ność z normami w przemy-
śle spożywczym.

FendtONE sprawia, że ob-
sługa złożonych zespołów 
jest jeszcze łatwiejsza. Za 
pomocą wielofunkcyjnego 
joysticka można sterować 
zarówno funkcjami ciągni-
ka, jak i tymi obsługiwany-
mi przez ISOBUS. Uzupeł-
nieniem tego rozwiązania 
jest opracowany całkiem 
od nowa joystick 3L. Można 
do niego dowolnie przypi-
sać nawet 27 funkcji obsłu-
giwanych przez ISOBUS na 
trzech poziomach. Joystick 
3L może być wykorzystywa-
ny do sterowania złożony-
mi maszynami sterowanymi 
za pomocą ISOBUS. Nie są 
wymagane zewnętrzne joy-
sticki, jeżeli podłączone na-
rzędzie obsługuje standard 
AUX-N.

Innym inteligentnym roz-
wiązaniem służącym do 
optymalizacji wydajności 
zespołów ciągnik–maszyna 

jest TIM (Tractor Implement 
Management). Z pomocą 
systemu TIM ciągnik dosko-
nale dostosowuje się do wy-
magań narzędzia i zwiększa 
wydajność zespołu.

Maszyny w warian-
tach wyposażenia Power+ 
i Profi+ posiadają w stan-
dardzie podstawowy pakiet 
prowadzenia, tym samym 
są przystosowane do pracy 
z systemem Fendt Guide. 
Dalsze funkcje prowadzenia 
do precyzyjnej uprawy pola, 
takie jak Fendt Contour As-
sistant, Fendt TI Auto lub 
– począwszy od listopada 
– Fendt TI Headland, czyli 
zarządzanie na uwrociach, 
mogą zostać dodane jako 
wyposażenie opcjonalne.

Cały pakiet funkcji Fendt 
TI (Teach In) Headland 
można będzie zamawiać 
począwszy od listopada 
2021 roku. Klienci posia-
dający stanowisko obsługi 
dla kierowców FendtONE, 
którzy zamówili już Fendt 
TI Auto, w roku 2022 będą 
mogli dokonać bezpłatnej 
aktualizacji do wersji Fendt 
TI Headland.

Z kolei centralny system 
telemetryczny Fendt Con-
nect umożliwia zarządzanie 
flotą i optymalizację pracy 
maszyn niezależnie od loka-
lizacji. Aplikacja Fendt Con-
nect może odczytywać dane 

Dokończenie na str. 22

 �Nowy Azurit 10 dostępny będzie z 6 lub 12 sekcjami z rozstawem 50 cm
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MASCHIO GASPARDO – pługi obrotowe 
z systemem regulacji równoległej

Orka zawsze była bardzo rozpowszechnionym procesem uprawy, stosowanym w całej 
Europie. Połączone działanie napowietrzania gleby, zakopywania i mieszania pozostałości, 
sprzyjają rozwojowi upraw, gwarantując zawsze doskonałe plony. Jednocześnie możliwe jest 
monitorowanie ważnych zjawisk, takich jak rozkład gleby, a także chwastów, patogenów i 
owadów glebowych.

Wszechstron-
ność, zdol-
ność adapta-
cji i liczne 
funkcje o wy-

sokiej wydajności to głów-
ne zalety serii UNICO, fla-
gowych pługów obrotowych 
z równoległobokiem MA-
SCHIO GASPARDO.

UNICO jest wyposażone 
w system równoległoboku 
SMOOTH SET, zaprojek-
towany w celu optymali-
zacji czasów przezbraja-
nia i poprawy dokładności 
pracy w terenie. W rzeczy-
wistości równoległobok 
zawsze zachowuje począt-
kowe ustawienia operato-
ra na pierwszym korpusie 
i prawdziwej linii. Te ostat-
nie pozostają wyrównane 
niezależnie od zmian sze-
rokości roboczej. Regulacja 
jest szybka dzięki innowa-
cjom, które mocno skró-
ciły czas ustawiania pracy. 
Równoległobok SMOOTH 
SET pozwala z jednej stro-
ny ograniczyć naprężenia 
ramy i głowicy, a z drugiej 

wyregulować pierwszy kor-
pus, nawet podczas jazdy 
maszyny i bez zmiany tra-
jektorii ciągnika.

Wersja z mechanicznie re-
gulowaną szerokością robo-
czą (wersja PASSO) jest pro-
sta i wytrzymała. Tak zwany 
System krok po kroku, po-
zwala szybko ustawić od-
powiednią konfigurację za 
pomocą sworzni.

Dla większej wszechstron-
ności można zamówić wer-
sję z hydraulicznie regulo-
waną szerokością roboczą 
(wersja VARIO). Bezstop-
niowe, zmienne ustawienie 
pozwala na doskonałe dopa-
sowanie do każdego stanu 
gleby, nawet podczas orki. 
To bardzo przydatna funk-
cja, szczególnie na obrze-
żach pola!

MASCHIO GASPAR-
DO oferuje różne mode-
le UNICO, podzielone 
według wielkości wrze-
ciennika i ramy (XS, S, M, 
L i XL), pługi zawieszane, 
które wymagają mocy cią-
gnika od minimum 55 KM 

do maksymalnie 400 KM 
(w wersji XL HD).

Nowa wymienna nieru-
choma głowica umożliwia 
łatwe przełączanie mię-
dzy różnymi typami połą-
czeń (II, IIIN, III i IV kat.), 
przekształcając ją ze sztyw-
nej w ruchomą. Modułowy 
system ram (+1), za pomo-
cą płyty na standardowej 
ramie, pozwala na integra-
cję dodatkowego korpusu 
i optymalizuje wykorzy-
stanie ciągników o różnych 
mocach.

Stale o wysokiej wytrzy-
małości, takie jak HARDOX 
i STRENX, stosowane do 
wzmacniania konstrukcji 
pługów, zapewniają dłuższą 

żywotność i większą odpor-
ność na zużycie.

UNICO jest wyposażony 
w mechaniczny system za-
bezpieczający ze śrubą ści-
naną lub układ hydrauliczny 
NON STOP (wersja NSH) 
z siłownikiem hydraulicz-
nym z regulowanym napię-
ciem wstępnym z kabiny. Ta 
ostatnia została zaprojek-
towana wyłącznie ze śrubą 
ścinaną na belce, idealną 
zwłaszcza na gleby z dużą 
ilością kamieni.

Ponadto połączenia mię-
dzy ramą a korpusami ro-
boczymi nie są spawane, 
ale skręcane, co zapew-
nia wytrzymałość, nie-
zawodność i stabilność 

nawet w warunkach duże-
go wysiłku.

Możliwe jest również sze-
rokie dostosowanie własne-
go pługa: dzięki różnorod-
nej gamie ram, lemieszy, 
przedpłużek i odkładnic. 
Wykorzystanie potencjału 
pługa jeszcze nigdy nie było 
tak łatwe. Możliwość wy-
posażenia pługa w różnego 
typu przedpłużki i odkład-
nice, pozwala na najlepszą 
pracę w każdych warunkach 
glebowych i na wszelkiego 
rodzaju resztkach pożniw-
nych (np. kukurydza, psze-
nica, słonecznik).

UNICO M to pług obra-
calny, który można łączyć 
z ciągnikami o mocy do 200 
KM, z regulowanym syste-
mem równoległoboku do 
orki w bruździe, dostępny 
od 3 do 5 korpusów. Ten 
pług ma solidną rozkłada-
ną ramę o wymiarach 120 
x 120 x 10 mm, belki o wy-
miarach 80 x 30 mm, prze-
świt między korpusami 95 

cm lub 105 cm, prześwit pod 
belką 80 cm (opcjonalnie 
87 cm), przykręcany przed-
płużek na każdym lemieszu 
i łącznik, aby dodać dodat-
kowy korpus (tylko dla wer-
sji do rozbudowy).

Połączona praca koła i re-
gulacji głowic, pozwala na 
utrzymanie pługa równole-
gle do podłoża dla uzyska-
nia jednolitej powierzchni 
roboczej. Na życzenie do-
stępne są 4 różne rodzaje 
kół głębokościowych.

UNICO M jest wyposażo-
ny w mechaniczny system 
zabezpieczający za pomo-
cą śruby ścinanej, natomiast 
model UNICO M NSH jest 
wyposażony w układ hy-
drauliczny NON STOP. Ta 
wersja jest zalecana do grun-
tów charakteryzujących się 
obecnością dużych kamieni, 
ponieważ ryzyko pęknięcia 
i ewentualnych uszkodzeń 
konstrukcji przy klasycz-
nym systemie ryglowania 
jest częste.

dotyczące maszyn, takie jak 
pozycja maszyny oraz kom-
pleksowe dane z magistrali 
CAN, zużycie paliwa i po-
ziom AdBlue, wykorzysta-
nie maszyny, prędkość i czas 
pracy maszyny. Dane te są 
następnie wyświetlane w po-
wiązanej aplikacji lub na 
stronie internetowej.

Ponadto po wyrażeniu 
zgody dealer może uzyskać 
dostęp do danych maszy-
ny. Dzięki analizie kodów 
błędów i zbliżających się 
terminów serwisowania 

z dowolnej lokalizacji można 
zminimalizować przestoje 
lub wręcz całkowicie im za-
pobiec, inteligentnie planu-
jąc wizyty w serwisie.

Jeśli chodzi o sprawy czy-
sto mechaniczne, to Fendt 
jest pierwszym producen-
tem oferującym opcjonal-
ny, montowany fabrycznie 
samoczyszczący filtr po-
wietrza przeznaczony do 
zastosowań w regionach 
o szczególnie dużym za-
pyleniu, takich jak Amery-
ka Południowa lub Austra-
lia. System filtrujący łączy 
w sobie ciągłe odsysanie 

pyłu z aktywnym oczysz-
czaniem filtra w 30-sekun-
dowym cyklu czyszczenia. 
Przedmuchiwanie odbywa 
się podczas jazdy, co pozwa-
la wyeliminować przestoje 
na ręczne czyszczenie filtra.

W trakcie cyklu czyszcze-
nia filtr jest przedmuchiwa-
ny dwukrotnie, za każdym 
razem z 10-sekundowym 
rozruchem i dobiegiem. Filtr 
przeciwpyłowy wyposażo-
ny jest w zbiornik sprężo-
nego powietrza o ciśnie-
niu 12 barów. Przepływ 
sprężonego powietrza jest 
kontrolowany przez zawór 

elektromagnetyczny lub im-
pulsowy. Na krótko przed 
wydmuchaniem zwiększa 
się prędkość wentylato-
ra, który kontynuuje pracę 
jeszcze przez krótki czas po 
oczyszczaniu.

W nowych maszynach za-
dbano również o komfort 
operatora i kabiny ciągników 
– Fendt 900 i 1000 Vario są 
teraz standardowo wyposa-
żone w warstwowe szyby 
ochronne. Do tego dochodzi 
jeszcze montowane seryjnie 
ogrzewanie szyby przedniej. 
Szyba warstwowa izoluje 
hałas i obniża jego poziom 

w kabinie. Szkło warstwo-
we nie tłucze się, co dodat-
kowo zwiększa bezpieczeń-
stwo pracy.

Z kolei w modelu Fendt 
500 Vario wprowadzono 
joystick 3L i ładowacz czo-
łowy Fendt z trzecim za-
worem, dzięki czemu po 
raz pierwszy równocześnie 
mogą być wykonywane aż 
trzy funkcje. Na przykład 
jednocześnie można pod-
nosić wysięgnik, podbierać 
łyżkę i zamykać jej chwytak. 
Nowy przycisk zmiany kie-
runku na joysticku 3L umoż-
liwia szybką i niemęczącą 

pracę, nawet w przypad-
ku częstej zmiany kierun-
ku jazdy. Nie ma przy tym 
potrzeby wyciągania ręki.

Jeżeli chodzi o kabinę, 
klienci mają do wyboru ka-
binę VisioPlus z dzieloną 
przednią szybą i drzwiami 
po prawej i lewej stronie 
oraz kabinę panoramiczną 
z przednią szybą na całej 
długości i drzwiami po lewej 
stronie. Nową opcją jest ka-
bina panoramiczna z przed-
nią szybą na całej długości 
i drzwiami po lewej i pra-
wej stronie.

Charakterystyka techniczna pługów serii Unico

UNICO M Moc 
(KM)

Odkładnie 
(n.)

Rama 
(mm)

Głowica 
(cm)

Prześwit 
(cm)

3+0 90–110 3 120 x 120 100 95–105

4NE 120–140 4 120 x 120 100 95–105

4+0 120–160 4 120 x 120 100 95–105

4+1 160–200 5 120 x 120 120 95–105

NSH 3+0 90–110 3 120 x 120 100 95

NSH 4NE 120–140 4 120 x 120 100 95

NSH 4+0 120–160 4 120 x 120 100 95

NSH 4+1 140–200 5 120 x 120 120 95

Dokończenie ze str. 21

 �W nowych pługach możliwe jest również szerokie dosto-
sowanie własnego pługa: dzięki różnorodnej gamie ram, 
lemieszy, przedpłużek i odkładnic

 �Wszechstronność, zdolność adaptacji i liczne funkcje o wysokiej wydajności to główne zalety serii UNICO, pługów obro-
towych z równoległobokiem firmy MASCHIO GASPARDO
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Zostań Mistrzem Pucharu Polski 
w Rolnictwie Precyzyjnym!

Przed nami pierwsza edycja Pucharu Polski Szkół Średnich 
w Rolnictwie Precyzyjnym – prestiżowego konkursu, w którym 
możesz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rolnictwa 
precyzyjnego, świetnie się bawić i jednocześnie zdobyć cenne 
nagrody!

Jeszcze jakiś czas temu 
termin „rolnictwo pre-
cyzyjne” kojarzony był 
z największymi i bar-
dzo nowoczesnymi 

gospodarstwami rolnymi. 
Teraz z rozwiązań Rolnic-
twa 4.0 może skorzystać 
już każdy, niezależnie od 
wielkości gospodarstwa, ro-
dzaju i marki maszyn oraz 
zasobności portfela. Nie 
każdy jednak zdaje sobie 
z tego sprawę – szczególnie 
w starszym pokoleniu rol-
ników panuje przekonanie, 
że nowe technologie nie są 
powszechnie dostępne, a cy-
fryzacja gospodarstw to ra-
czej odległa przyszłość niż 
teraźniejszość. 

Dlatego tak duża jest rola 
młodego pokolenia – coraz 
częściej to właśnie nastolat-
kowie szukają optymalnych 
nowoczesnych rozwiązań, 

maszyn, wprowadzają in-
nowacje w rodzinnych 
gospodarstwach. 

 �Młodzi na start
– Dlatego wraz z firmą 

365FarmNet, organizato-
rem konkursu, postanowili-
śmy utworzyć Puchar Polski 
Szkół Średnich w Rolnic-
twie Precyzyjnym – przede 
wszystkim, żeby zmotywo-
wać jeszcze bardziej uczniów 
do poznawania nowocze-
snych technologii, zdoby-
wania wiedzy na temat do-
brych praktyk w zakresie 
Rolnictwa 4.0, ale też aby 
wyróżnić tych, którzy mają 
już dużą wiedzę i umiejętno-
ści w tym zakresie – wymie-
nia dr inż. Jerzy Koronczok 
z firmy Agrocom Polska.  
– Pierwsza edycja odbędzie 
się niestety w trybie online 
– ze względu na sytuację 

epidemiczną. Mamy jed-
nak nadzieję, że kolejne 
będą już w normalnej, bez-
pośredniej formie, z oficjal-
ną uroczystą galą finałową  
– dodaje.

W konkursie mogą wziąć 
udział uczniowie szkół rol-
niczych lub klas o takim pro-
filu. Warunkiem koniecz-
nym jest, aby grupę z danej 
szkoły zgłosił nauczyciel, dy-
rektor lub inny pracownik 
tej placówki. W Pucharze 
może startować nieograni-
czona liczba uczniów z danej 

szkoły, jednak nie może ich 
być mniej niż 6. 

 � Cenna wiedza i nagrody
– Puchar Polski odbędzie 

się w trzech rundach konkur-
sowych, z której każda będzie 
poprzedzona serią wykładów 
na temat rolnictwa precyzyj-
nego. Poprowadzą je eksper-
ci w tym zakresie, w formie 
online. Zagadnienia poru-
szane podczas wykładów 
będą miały odzwierciedle-
nie w pytaniach konkurso-
wych, dlatego warto w nich 
uczestniczyć – podkreśla Ja-
rosław Adamczak, dyrek-
tor zarządzający 365Farm-
Net. – Bez względu na to, 
ilu uczniów z danej szkoły 
wystartuje, w klasyfikacji 

końcowej 
sumuje się 
punkty sze-
ściu najlep-
szych reprezen-
tantów – mówi.

Honorowy patro-
nat nad Pucharem Polski 
Szkół Średnich w Rolnictwie 
Precyzyjnym objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Grzegorz Puda. Partnera-
mi oraz sponsorami nagród 
są firmy CLAAS, Michelin 
i Agrocom Polska. A jest 
o co walczyć – nagrody są 
bardzo atrakcyjne! Ucznio-
wie ze zwycięskich szkół wy-
biorą się na wycieczkę na 
międzynarodowe targi Agri-
technica 2022, a dziesięciu 
uczestników z najlepszymi  

 
 

 
 

wynikami – Mistrzowie Pu-
charu Polski Szkół Średnich 
w Rolnictwie Precyzyjnym 
– otrzymają cenne nagrody 
rzeczowe, takie jak kamera 
GoPro, smartwatch Garmin 
czy dron DJI.

Szczegółowe informacje, 
regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępne są  
na stronie: https://
www.365farmnet.com/pl/
pucharpolskiwrolnictwie-
precyzyjnym/

Reklama

Działamy na wielu polach

Zapraszamy  
do sklepu  

internetowego

www.plantpress.pl

• Szybka realizacja zamówienia • Darmowa dostawa powyżej 200 zł •  
• Elastyczne formy płatności i dostawy •
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zaczyna się jednak już od 
opon. Wyrównanie ciśnienia 
w oponach po lewej i prawej 
stronie ciągnika to pierwszy 
krok do prawidłowego usta-
wienia pługa. Zmiana geo-
metrii wynikająca z nierów-
no napompowanych kół jest 
nie do zniwelowania przez 
pozostałe regulacje. Co wię-
cej, na czas pracy warto ob-
niżyć ciśnienie w ogumie-
niu, aby zapewnić większą 
powierzchnię przylegania 
opon do podłoża, a co za 
tym idzie – lepszą trakcję 
i mniejszy nacisk jednost-
kowy na glebę. W następnej 
kolejności należy wyrównać 
wysokość obu ramion dol-
nych podnośnika, a na czas 
pracy poluzować boczne 
stabilizatory, aby zapew-
nić możliwość swobodnego 
prowadzenia pługa. Podczas 
orki świetnie sprawdzają się 
stabilizatory automatyczne, 
które samoczynnie bloku-
ją się po podniesieniu ma-
szyny, zapewniając jej sta-
bilność na uwrociach, oraz 
odblokowują po opuszcze-
niu jej do pozycji roboczej.

 � Poprawna geometria
Będąc przy kołach, warto 

zwrócić uwagę na ich roz-
staw wewnętrzny. Rozstaw 
kół przednich powinien być 
równy lub nieco większy (nie 
więcej niż o 10 cm) od roz-
stawu kół tylnych. Pozwala 
to na równoległe prowadze-
nie ciągnika wzdłuż bruzdy, 
co powoduje odciążenie płóz 
i zmniejszenie oporów robo-
czych. Znaczenie ma rów-
nież szerokość ogumienia – 
w przypadku szerokich kół 
istnieje ryzyko najeżdżania 
na skibę i ugniatanie jej oraz 
występowanie dodatkowe-
go poślizgu na spulchnionej 
glebie. W takim przypadku 
warto zastosować dłuższe 
odkładnice, tworzące szer-
sze dno bruzdy.

Ważnym elementem dla 
uzyskania odpowiedniej 
trakcji jest odpowiednie 
zbalastowanie ciągnika. Wy-
korzystanie przedniego ob-
ciążnika jest jak najbardziej 
wskazane. Jednak wpływ na 
odpowiednie prowadzenie 
ciągnika ma także geometria 
zawieszenia maszyny. Dolne 
cięgna podnośnika podczas 
pracy powinny być ustawio-
ne równolegle do podło-
ża, natomiast łącznik górny 
należy ustawić tak, aby był 
nachylony do przodu. Do-
kładniej: przedłużenia linii 
dolnych ramion i łącznika 
górnego powinny przeci-
nać się tuż za przednią osią 

ciągnika. Pozwala to uzyskać 
właściwą trakcję, odpowied-
nie zagłębianie się narzędzia 
w glebie oraz unoszenie go 
na uwrociach.

 � Regulacje na polu
Jedną z podstawowych 

regulacji pługa na polu jest 
ustawienie głębokości robo-
czej. Należy przy tym pamię-
tać, że optymalny efekt orki 
uzyskuje się, gdy głębokość 
robocza wynosi około dwóch 
trzecich szerokości skiby. 
Oznacza to, że w przypad-
ku pługa o szerokości skiby 
45 cm najbardziej odpowied-
nia będzie głębokość 30 cm. 
Za pomocą łącznika górnego 
należy wypoziomować pług, 
aby wszystkie korpusy pra-
cowały na jednakowej głębo-
kości. Należy także spraw-
dzić pochylenie poprzeczne 
pługa. Grządziele korpusów 
powinny być ustawione pro-
stopadle w stosunku do pod-
łoża (pionowo). Można to 
skontrolować wizualnie, sta-
jąc kilka metrów za pługiem, 
lub z wykorzystaniem pozio-
micy. Jeżeli tak nie jest, nale-
ży dokonać regulacji za po-
mocą śrub znajdujących się 
przy obrotnicy. Ważne, aby 
regulacji dokonywać odpo-
wiednio dla obu stron pługa.

Następnie należy skontro-
lować szerokość pierwszej 
skiby. Odległość pomiędzy 
krawędzią bruzdy a dziobem 
lemiesza dla pierwszego kor-
pusu powinna być taka sama, 
jak dla pozostałych. Niewła-
ściwie ustawiona szerokość 
pierwszej skiby objawia się 
nierównomierną powierzch-
nią zaoranego pola. Ta regu-
lacja zazwyczaj jest koniecz-
na po zagregowaniu pługa 
z innym ciągnikiem, różnią-
cym się rozstawem kół.

 � Punkt ciągu
Kolejną regulacją, która 

może zadecydować o jako-
ści orki oraz oporach ro-
boczych, jest ustawienie 
punktu ciągu. Jak już zo-
stało wspomniane, bocz-
ne stabilizatory dolnych ra-
mion podnośnika podczas 
pracy powinny być poluzo-
wane. Prawidłowo ustawio-
ny pług będzie prowadził się 

sam po linii prostej. Można 
to w łatwy sposób ocenić, 
obserwując łącznik górny. 
W przypadku pługów 4-ski-
bowych i mniejszych łącznik 

górny powinien ustawiać się 
prosto (równolegle do bruz-
dy). W pługach o większej 
liczbie korpusów może de-
likatnie kierować się w stro-
nę calizny. Jeżeli tak nie jest, 
należy odpowiednio prze-
sunąć punkt łączący kozioł 

zawieszenia z główną ramą 
pługa lub wyregulować cię-
gno zmieniające kąt natar-
cia ramy głównej (zależnie 
od konstrukcji pługa). Nie-

właściwie ustawiony punkt 
ciągu drastycznie zwiększa 
opory robocze pługa oraz 
zużycie elementów, a także 
utrudnia prowadzenie całe-
go zestawu po linii prostej.

Łukasz Wasak

PRIMOPRIMO
Rozsiewacz nawozówRozsiewacz nawozów

CAMPOCAMPO
OpryskiwaczOpryskiwacz

• Gama rozsiewaczy od 150l do 3200l
• Innowacyjny system Twin Shutter, dwie 
   niezależne zasówy: ON/OFF oraz regulacji dawki
• System wydajnych mieszadeł Vibro
• Najwyższe przepływy nawozu nawet do 640Kg/min
• Precyzyjne rozwizania ISOBUS z automatyczną 
   kontrolą sekcji i zmiennym dawkowaniem

• Szeroka gama opryskiwaczy o pojemnościach od 200l do 
   6500l
• Gama nowoczesnych belek w zakresie od 12m do 36m
• Precyzyjne systemy kontroli sekcji GPS oraz ISOBUS
• Oryskiwacze zawieszane i ciągane 
• Opryskiwacze z rękawem powietrznym PSP
• Gama oryskiwaczy specjalistycznych: szkółkarskie, 
   turbinowe, sadownicze oraz 2 i 3 rzędowe do winnic 

Finansowanie fabryczneFinansowanie fabryczne
ISOTRONIC NOWOŚĆISOTRONIC NOWOŚĆ

Finansowanie fabryczneFinansowanie fabryczne
Promocja na modele z Promocja na modele z 

rękawem PSPrękawem PSP

MASCHIO – GASPARDO POLAND SP. Z O.O.
ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń

Kontakt: +48 607 115 773

Jak dobrze ustawić pług?
Dokończenie ze str. 1

 � Prawidłowo ustawiony pług oznacza nie tylko lepszy efekt orki, ale także mniejsze zużycie 
paliwa i elementów roboczych

 � Jeżeli pług jest wyposażony w przedpłużki, również ich stan 
techniczny oraz ustawienie należy skontrolować

 �Obniżenie ciśnienia w ogumieniu pozwala uzyskać lepszą 
trakcję oraz mniejsze ugniatanie gleby. Ciśnienie w oponach 
po obu stronach powinno być jednakowe

 � Prawidłowo ustawiony punkt ciągu sprawia, że pług sam 
prowadzi się w linii prostej, nie generując bocznych sił na 
układ zawieszenia ciągnika fot. Łukasz Wasak
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a  przez to odpowiednio 
elastyczna i  odporna na 
uderzenia. 

Seria korpusów pługów 
SpeedBlade oferuje wybór 
kształtów listew i korpusów, 
które można odpowiednio 
dostosować do konkretne-
go zastosowania. Przemy-
ślana konstrukcja korpusów 
pługów w połączeniu z za-
letami procesu hartowania  
©plus zapewnia niewielkie 
zapotrzebowanie na siłę 
pociągową, a tym samym 
mniejsze zużycie paliwa. Do 
pracy w szczególnie trud-
nych warunkach można 
zamówić czubki lemieszy 
w wersji HD lub obroto-
we wymienne czubki lemie-
szy, które zapewniają krótki 
czas przezbrojenia i mniej-
sze zużycie. 

Szerokie oczyszczenie 
bruzdy to kolejna duża za-
leta korpusów SpeedBlade, 
zwłaszcza przy coraz szer-
szym ogumieniu ciągników. 

Dzięki masywnej pro-
stokątnej ramie wykona-
nej ze stali o wysokiej wy-
trzymałości o wymiarach  
200 x 150 x 10 mm, model 
Tyrok wyróżnia się wyjąt-
kową stabilnością. Zdecy-
dowana przewaga nad zbyt 
słabo zaprojektowanymi 
ramami: rama nie wygina 
się podczas pracy, nawet 
przy dużych obciążeniach.  
Zapewnia to równomier-
ną głębokość roboczą na 
całej długości i szerokości 
roboczej. 

Model Tyrok wyróż-
nia również nowy sys-
tem SmartTurn. Na po-
przeczniaku szybki proces 
obrotu jest hydraulicznie 

dwukrotnie zwalniany 
na krótko przed końcem 
tego procesu. Zapewnia to 
do efekt tłumienia, który 
oszczędza materiał przy 
wciąganiu cylindra. Nie ma 
potrzeby iść na kompromis 
w kwestii szybkości. Pro-
ces obracania zapewniają-
cy niskie zużycie jest wy-
konywany w ciągu zaledwie 
9 sekund. 

W intensywnych warun-
kach eksploatacji dostępna 
opcjonalnie hydrauliczna 
ochrona przed przeciąże-
niami zapewnia spokojną 
pracę, która oszczędza ma-
teriał. Korpus pługa po omi-
nięciu przeszkody jest deli-
katnie opuszczany do ziemi 
przez siłownik hydrauliczny, 
co oszczędza zużycie mate-
riału. Nacisk wyzwalający 
maleje wraz ze wzrostem 
wysokości podnoszenia kor-
pusu. Siła wyzwalająca do 
2000 kg może być bezstop-
niowo regulowana central-
nie lub indywidualnie dla 
każdego korpusu z osobna, 
w zależności od warunków 
eksploatacji.

Model Tyrok standardo-
wo wyposażono w mecha-
niczną regulację szeroko-
ści roboczej. Opcjonalnie 
można hydraulicznie i bez-
stopniowo dopasować sze-
rokość roboczą do warun-
ków bezpośrednio z kabiny 
ciągnika. Największa zaleta 
w zakresie komfortu i pre-
cyzji to nowa automatyczna 
regulacja pierwszego korpu-
su AutoAdapt. Oznacza to, 
że w pługach Tyrok z płyn-
ną regulacją szerokości ro-
boczej, przy zmianie całko-
witej szerokości roboczej 
również przedni korpus jest 
automatycznie ustawiany 

hydraulicznie. Dzięki temu 
można bezpiecznie i szyb-
ko radzić sobie ze zmienia-
jącymi się warunkami gle-
bowymi oraz konfiguracją 
terenu i wykonywać per-
fekcyjną orkę.

Regulacja głębokości ro-
boczej odbywa się mecha-
nicznie lub hydraulicznie 
za pomocą bardzo dobrze 
amortyzowanego układu 
jezdnego, który pochłania 
również duże drgania. Duże 
koło zapewnia nie tylko pre-
cyzyjne kopiowanie głębo-
kości, ale także optymal-
ną ochronę gleby. Ponadto 
standardowe hydropneuma-
tyczne zawieszenie koła za-
pewnia maksymalny kom-
fort jazdy i bezpieczeństwo 
podczas transportu.

Optymalną linię ciągu 
roboczego można ustawić 
za pomocą obracającego 
się o 180° zaczepu Tyrok. 
Dzięki zminimalizowaniu 
siły bocznej model zapew-
nia dodatkowe oszczęd-
ności w zakresie siły po-
ciągowej i zużycia paliwa. 
Dzięki różnym opcjom po-
łączenia zaczep oferuje rów-
nież maksymalną elastycz-
ność. Opcjonalnie model  
Tyrok można również wypo-
sażyć we wzmacniacz trak-
cji w celu zmniejszenia po-
ślizgu. Wówczas dodatkowy 
siłownik hydrauliczny prze-
nosi ciężar pługa na tylną 
oś ciągnika. Zapewnia to 
maksymalną siłę pociągo-
wą i jeszcze większą oszczęd-
ność paliwa. 

Wszystkie funkcje hy-
drauliczne można wygod-
nie manualnie kontrolować 
z przodu zaczepu za po-
mocą centrali regulacyjnej 
SmartCenter. 

Tyrok 400

Dokończenie ze str. 20
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Prawa ręka gospodarza
Jedną z najczęściej używanych maszyn, zwłaszcza 
w gospodarstwach o produkcji zwierzęcej,  
jest ładowarka. Czy wywodzący się z branży  
budowlanej skid-steer poradzi sobie w warunkach  
rolniczych?

W w a r u n -
kach polo-
wych oraz 
w większej 
odległości 

od gospodarstwa zazwy-
czaj wykorzystuje się łado-
warki kołowe (popularne 
teleskopówki) lub ładowacz 
czołowy zamontowany na 

ciągniku. Jednak wszędzie 
tam, gdzie występują ogra-
niczone przestrzenie i cia-
sne przejazdy wewnątrz bu-
dynków, sprawdza się coś 

znacznie bardziej zwinnego. 
Zazwyczaj są to małe łado-
warki przegubowe, jednak 
coraz częściej w gospodar-
stwach pojawiają się także 
skid-steery, czyli ładowarki 
o sterowaniu burtowym. Te 
specyficzne konstrukcje nie 
mają skrętnych kół, a jedynie 
niezależne sterowanie pręd-
kością kół po obu stronach 

maszyny, co powoduje zmia-
nę kierunku jazdy przez po-
ślizg kół. Daje to pewne ko-
rzyści, ale jest też obarczone 
wadami.

 � Brutalne sterowanie
Niewielki rozstaw osi 

oraz skręt przez wykorzy-
stanie poślizgu kół zapew-
nia niebywałą zwrotność 

maszyny. Obraca się ona do-
słownie w miejscu, co spra-
wia, że może manewrować 
w najbardziej ciasnych po-
mieszczeniach. Łatwo jest 
także operować osprzętem, 
który przesuwa się w lewo 
lub w prawo w reakcji na 
każdy ruch kołami łado-
warki. Precyzyjna praca 
i doskonała widoczność 

Orka która oszczędza glebę
Choć bezpłużne technologie uprawy gleby znalazły już szerokie 
grono zwolenników, w wielu gospodarstwach wciąż praktykuje  
się orkę jako podstawowy zabieg uprawowy.  
Podpowiadamy, jak uniknąć podstawowych błędów podczas  
tego zabiegu.

Zarówno zwolenni-
cy, jak i przeciw-
nicy uprawy płuż-
nej mają mnóstwo 
ważnych argumen-

tów potwierdzających ich 
stanowisko. Uprawa bez-
orkowa bez wątpienia ma 
mniej destrukcyjny wpływ 
na glebę. Odwracanie gleby 
za pomocą pługa powodu-
je niszczenie mikroflory 
bakteryjnej z powodu wy-
dobywania na powierzch-
nię bakterii beztlenowych, 
a także „zakopywania” mi-
kroorganizmów tlenowych. 
Przyorane resztki pożniw-
ne nie chronią powierzch-
ni gleby przed promieniami 
słonecznymi, wiatrem i bez-
pośrednim działaniem desz-
czu, co sprzyja erozji i nisz-
czeniu naturalnej struktury 
gleby. Pojawia się także pro-
blem trudno przepuszczal-
nej podeszwy płużnej, która 
pogarsza stosunki wodne 
w glebie i zwiększa wrażli-
wość plantacji na występo-
wanie suszy. Jednak z drugiej 
strony istnieje wiele przeko-
nujących argumentów zwią-
zanych ze zwiększoną presją 

chwastów i szkodników na 
polach uprawianych bez-
płużnie, a także koniecz-
nością zagospodarowania 
dużych ilości resztek poż-
niwnych, zielonej masy z po-
plonu lub obornika. Zwy-
czajnie, dobór technologii 
uprawy podyktowany jest 
warunkami danego gospo-
darstwa: rodzajem upraw 
(zboża, rośliny okopowe, na-
przemienne występowanie 
użytków zielonych), wystę-
powaniem chowu zwierząt 
(a co za tym idzie – obor-
nika), strukturą gospodar-
stwa (rozdrobnienie działek 
rolnych), rodzajem gleb, czy 
też ograniczeniami parku 
maszynowego. Nie można 
zatem potępiać technolo-
gii płużnej jako tej jedno-
znacznie gorszej i negatyw-
nie wpływającej na glebę. 
Wszak jest to technologia 
uniwersalna, dobrze spraw-
dzająca się w różnych wa-
runkach i pozostawiająca 
dobrze przygotowaną i czy-
stą powierzchnię gleby do 
kolejnych zabiegów uprawo-
wych. Jednak przy jej prak-
tykowaniu warto mieć na 

uwadze kilka elementów 
pozwalających zminimali-
zować destrukcyjny wpływ 
na glebę.

 � Podeszwa płużna
Wspomniana już po-

deszwa płużna to nic innego 
jak trudno przepuszczalna 
warstwa gleby, tworząca się 
na głębokości nieco poniżej 
warstwy uprawianej w wy-
niku wmywania drobnych 
frakcji z warstwy uprawia-
nej i tym samym zagęszcza-
nia się gleby w tym obsza-
rze, a także niekorzystnego 
oddziaływania kół maszyn 
na podłoże. Powstała w ten 
sposób na przestrzeni lat 
warstwa utrudnia przedo-
stawanie się wilgoci. Znacz-
nie utrudnione jest zarówno 
podsiąkanie wody z głęb-
szych warstw w okresie 
suszy, jak i wsiąkanie jej po 
obfitych opadach deszczu, 
wskutek czego tworzą się 
zastoiska wodne. Co wię-
cej, utrudnione jest również 
przenikanie korzeni roślin 
w głąb gleby – zatrzymu-
ją się one na głębokości ok. 
30 cm. W praktyce rośliny 
znajdujące się na polu mają 
warunki podobne jak w do-
niczce – już w ciągu kilkuna-
stu bezdeszczowych dni wi-
doczne są oznaki niedoboru 
wody. Aby tego uniknąć, 

należy co najmniej raz na 
kilka lat stosować głębo-
ką uprawę, pozwalającą na 
zerwanie podeszwy płuż-
nej. Służą do tego głębosze 
o wąskich zębach, pracują-
cych na znacznej głęboko-
ści (powyżej 40 cm), które 
drenują oraz napowietrza-
ją glebę w strefie niedostęp-
nej dla pługa. Podczas pracy 
głęboszem wskazane jest 
poruszanie się w kierunku 
innym niż kierunek orki (na 
ukos), co pozwoli zapobiec 
zapadaniu się narzędzi oraz 
kół w powstałych bruzdach 
podczas wykonywania ko-
lejnych zabiegów.

 �Wymieszanie resztek
Uprawa płużna pozwala 

z łatwością zagospodaro-
wać nawet dużą ilość resz-
tek organicznych w postaci 
słomy, obornika lub poplo-
nu, pozostawiając czyste 
pole. Ważne jednak, aby 
w przypadku większej ilo-
ści materii, wymieszać ją 
z glebą przed przyoraniem. 
Przyspieszy to rozkład mate-
rii oraz zapobiegnie tworze-
niu się maty na dnie bruzdy, 
czyli warstwy nierozłożonej 
materii organicznej, przy-
pominającej filc, która izo-
luje górną warstwę gleby 
od podłoża. Składniki po-
karmowe z nierozłożonej 
materii nie są przyswaja-
ne przez rośliny następcze, 
jednak jeszcze większym 
problemem z tym związa-
nym jest znacznie utrud-
nione podsiąkanie wody, co 

skutkuje zwiększoną wraż-
liwością plantacji na suszę. 
Warto zatem przed orką 
wykorzystać narzędzie do 
mieszającej uprawy gleby, 
takie jak talerzówka. Głębo-
kość robocza takiego zabie-
gu powinna być uzależniona 
od ilości resztek organicz-
nych. Przyjmuje się głębo-
kość na poziomie ok. 2– 
3 cm na każdą tonę słomy 
pozostawioną na jednym 
hektarze powierzchni pola, 
jednak w przypadku orko-
wej uprawy gleby głębokość 
ta może być mniejsza – naj-
ważniejsze jest doprowadze-
nie do kontaktu bakterii gle-
bowych z materią roślinną, 
aby uruchomić proces roz-
kładu resztek.

 � Konsolidacja gleby
Po wykonaniu orki po-

wierzchnia pola pozostaje 
czysta i silnie spulchniona. 
Ułatwia to kolejne zabiegi, 

ale także powoduje błyska-
wiczną utratę wilgoci. Po-
nadto poruszanie się ma-
szynami po takim polu, 
zwłaszcza w przypadku gleb 
lekkich, powoduje powsta-
wanie głębokich bruzd oraz 
generuje ogromne opory 
robocze. Z tego powodu 
w gospodarstwach prakty-
kujących tradycyjną, płużną 
uprawę gleby, w parku ma-
szynowym powinno znaleźć 
się odpowiednie narzędzie 
do konsolidacji gleby, jakim 
jest wał uprawowy. Opty-
malnym rozwiązaniem jest 
wał współpracujący bez-
pośrednio z pługiem, gdyż 
daje natychmiastowy efekt, 
i to bez konieczności wjeż-
dżania maszynami w za-
oraną, spulchnioną glebę. 
Efektem jego pracy jest za-
gęszczenie gleby, zwłasz-
cza w niższych warstwach 
(tu świetnie sprawdza się 
wał campbella), co poprawia 
stosunki wodne. Dodatkowo 
rozbijane są bryły, a w razie 
występowania resztek orga-
nicznych wyrzuconych na 
powierzchnię – są one wci-
skane w głąb. Zagęszczona 
przez wał gleba nie traci tak 
szybko wilgoci, a kolejne za-
biegi są łatwiejsze do wyko-
nania. To również bardzo 
istotne, z uwagi na fakt, że 
gleba powinna być „odkry-
ta” przez jak najkrótszy czas, 
aby ograniczyć wpływ czyn-
ników erozyjnych.

wl
 �Uprawa płużna jest uniwersalna – dobrze sprawdza się  

w różnych warunkach oraz uprawach

 � Gleba pozbawiona podeszwy płużnej zapewnia doskonałe 
warunki wodne, a także nie ogranicza rozwoju korzeni roślin

 � Jak najszybsza konsolidacja gleby pozwala ograniczyć utratę wilgoci oraz przygotować 
spulchnioną glebę do kolejnych zabiegów
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na osprzęt zdecydowanie 
ułatwiają obsługę ciasnych 
klatek dla zwierząt, usu-
wanie obornika, zadawa-
nie paszy oraz wiele innych 
prac specjalistycznych.

Mankamentem takiego 
sposobu sterowania jest 
dość „brutalne” traktowa-
nie nawierzchni, a także 
opon ładowarki. Manew-
rowanie na nieutwardzo-
nym terenie wiąże się ze 
zrywaniem nawierzchni, 
tworzeniem bruzd i wybo-
jów. To niemal dyskwalifi-
kuje tego typu maszyny do 
pracy na trawnikach. Także 
w grząskim polu taka łado-
warka nie radzi sobie najle-
piej i łatwo jest „zakopać” 
ją po osie w glebie. Do tego 
dochodzi niewielka pręd-
kość maksymalna, zazwy-
czaj w granicach kilkunastu 
km/h. A zatem zastosowanie 
ładowarki burtowej należy 
ograniczyć do budynków, 
utwardzonych placów i naj-
bliższej okolicy podwórka.

 � Prosta konstrukcja
Niebywałą zaletą ładowa-

rek burtowych jest ich pro-
sta konstrukcja. Brak skręt-
nych osi oraz przegubów 
znacznie ogranicza ilość 
słabych punktów, które po 
latach eksploatacji mogły-
by wymagać kosztownych 
remontów. To jeden z po-
wodów, dla których rolnicy 

poszukujący starszej, uży-
wanej maszyny, kierują swój 
wzrok właśnie w stronę skid-
-steerów. W porównaniu do 
niewielkich ładowarek prze-
gubowych o podobnych pa-
rametrach, są one także bar-
dziej stabilne poprzecznie 
– sztywne zawieszenie oraz 
brak przemieszczania środ-
ka ciężkości na bok podczas 
wykonywania skrętów po-
woduje, że tego typu łado-
warki zdecydowanie trud-
niej jest przewrócić na bok. 
Z drugiej jednak strony, są 
one znacznie bardzie niesta-
bilne wzdłużnie. Niewielki 
rozstaw osi powoduje, że po 
uniesieniu wysięgnika z ob-
ciążeniem, maszynę łatwo 
jest przewrócić do przodu. 
Do tego dochodzi niewiel-
ki zasięg wysięgnika, który 
ogranicza możliwość zała-
dunku wyższych przyczep 
oraz rozrzutników.

 � Różne wysięgniki
Będąc przy wysięgnikach, 

warto wspomnieć o dwóch 
różnych ich typach. Najbar-
dziej popularny, radialny, jest 

zamocowany w stałym punk-
cie obrotu na ramie maszy-
ny. Jest to proste konstruk-
cyjnie rozwiązanie, jednak 
po uniesieniu wysięgnika na 
większą wysokość, jego za-
sięg jest mocno ograniczo-
ny. Do załadunku materia-
łów na większe wysokości 
lepiej sprawdzi się wysię-
gnik wertykalny, czyli taki, 
który pozwala na unosze-
nie osprzętu niemal piono-
wo. Punkt obrotu wysięgnika 
jest umieszczony w dodat-
kowym ramieniu i przesuwa 
sie do przodu wraz z uno-
szeniem osprzętu. Takie ła-
dowarki występują rzadziej 
i są droższe, a zasięg wysię-
gnika poprawia się nieznacz-
nie. Jednak jeżeli skid-steera 
traktuje się jako podwór-
kowego pomocnika, a do 
cięższych prac wykorzystuje 
ładowarkę kołową lub łado-
wacz, burtówka sprawdzi się 
w tej roli wyśmienicie. Wa-
runkiem jest zapewnienie 
utwardzonych nawierzchni, 
na których tego typu maszy-
na czuje się najlepiej.
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przedsmak.pl

Przedsmak 2022.
Im wcześniej, tym korzystniej.

Skorzystaj ze wszystkich benefitów oferty 
Przedsmak:

 – Rabat do 7% wartości maszyny1

 – Finansowanie 0% do 5 lat2

 – Kontrola pożniwna za 1 zł3

 – Rabat 50% na pakiety wyposażenia4

 – CLAAS Crop View do kombajnów za 1 zł5.

Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 
66, § 1. kodeksu cywilnego.
1 Rabat dotyczy płatności w miesiącach: wrzesień 7%, październik 6%, listopad 5%, gru-
dzień 4%. 2 Finansowanie 0% do 5 lat przy określonym wkładzie własnym klienta z uwzględ-
nieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy. Dotyczy nowych kombajnów, siecz-
karni, pras wielkogabarytowych CLAAS. W przypadku tego finansowania opłata 
manipulacyjna wynosi 1% wartości netto maszyny. Pierwsza rata płatna w sierpniu 2022. 
Niniejsza propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu 
art. 66 kodeksu cywilnego i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe 
warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M 0,18%. W przy-
padku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmia-
nie. Promocja ważna jest do 31.12.2021 roku. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest 
uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS Finan-
cial Services SAS. 3 Dotyczy maszyn CLAAS zakupionych w ofercie Przedsmak. Kontrola 
pożniwna musi zostać wykonana u autoryzowanego Dealera CLAAS do 31.12.2022. 
4 Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu maszyny CLAAS. 
5 Roczny bezpłatny dostęp do modułu CLAAS Crop View w oprogramowaniu 365FarmNet 
wiąże się z wdrożeniem oprogramowania przez zespół 365FarmNet Polska – pełna usługa 
obejmuje założenie darmowego konta, wprowadzanie pól i udostępnienia modułu CLAAS 
Crop View na koncie użytkownika.  
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz w regulaminie.  
Oferta ważna do 31.12.2021.

 � Rolnicy coraz chętniej wybierają skid-steery do prac w obrębie podwórka i budynków 
inwentarskich

 � Różnorodność dostępnego 
osprzętu pozwala wykorzy-
stać ładowarki burtowe do 
różnorodnych prac
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Rozsiewacze do wapna
Odczyn gleby jest parametrem wpływającym zarówno na przebieg procesów w niej 
zachodzących, jak i dostępność składników pokarmowych w glebie. Dlatego też istotne znaczenie 
w produkcji roślinnej odgrywa przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb poprzez stosowanie wapna. 
Na rynku dostępne jest zarówno wapno granulowane, jak i pyliste. Do jednej, jak i drugiej postaci 
wapna dostępne są odpowiednie maszyny, o których piszemy poniżej.

 � Aplikowanie wapna granulo-
wanego

Jednym z najczęściej uży-
wanych środków odkwasza-
jących glebę jest tzw. wapno 
granulowane, jednakże bar-
dziej poprawnym określe-
niem jest środek wapnujący 
mający postać granulowaną. 
Środek ten może być sto-
sowany jesienią, zimą oraz 
wczesną wiosną, jak również 
w trakcie wegetacji roślin. 
Podstawowa zaleta granul to 
ograniczenie pylenia i bar-
dziej równomierny wysiew 
nawozu na polu w porów-
naniu do form sypkich. Po-
nadto nawozy granulowane 
cechuje ich łatwa przyswa-
jalność przez podłoże glebo-
we. Wadą tychże nawozów 
jest to, że nie należą one do 
najtańszych. Niemniej z racji 
tego, że mogą być rozsiewa-
ne klasycznymi rozsiewa-
czami do nawozów, mają 
one zastosowanie w mniej-
szych gospodarstwach lub 
tam, gdzie będzie ono wysie-
wane precyzyjnie z użyciem 
map aplikacyjnych i nawi-
gacji GPS. 

Trudno natomiast tra-
dycyjnymi rozsiewaczami 
wysiewać wapno kredowe 
mokre, którego wilgotność 
sięga 40–50%. W tym celu 
niezbędne są rozsiewacze 
wyposażone w znajdujący 
się na dnie skrzyni zasypo-
wej przenośnik, który prze-
nosi materiał w kierunku ze-
społu rozsiewającego.

 �Wysiew wapna kredowego 
mokrego

Jedną z grup maszyn, któ-
rymi można wysiewać wil-
gotne wapno są przyczepia-
ne rozsiewacze wyposażone 
w przenośnik pasowy na-
pędzany wałkiem WOM 
lub toczącym się po kole 
jezdnym kołem ostrogo-
wym. Inną opcją dostępną 
w niektórych maszynach jest 
napęd hydrauliczny, który 
pozwala na precyzyjne ste-
rowanie dawką wysiewu za 
pomocą komputera. Nie-
którzy producenci oferują 
sterowanie w standardzie 
ISOBUS. 

Producenci do tego 
typu rozsiewaczy oferują 

wymienne tarcze do wysie-
wu nawozów, jak i wapna. 
Tarcze do wysiewu wapna 
mają kilka łopatek. We-
wnątrz skrzyni znajduje się 
daszek zapobiegający ubija-
niu nawozu. Opcjonalnym 
wyposażeniem jest plande-
ka chroniąca nawóz przed 
jego zmoknięciem oraz sys-
tem ważenia.

Uniwersalne rozsiewacze 
umożliwiające wysiew na-
wozów granulowanych, jak 
i wilgotnego wapna, są do-
stępne w ofercie zarówno 
producentów krajowych, jak 
i zagranicznych. Rodzimymi 
wytwórcami tych maszyn są: 
Agro-Masz, Pomot Chojna 
czy Unia. Znani producen-
ci zagraniczni to: Amazone, 
Bogballe, Bredal, Kuhn-Ra-
uch i Sulky. 

Skutecznym sposobem na 
rozsianie mokrego wapna 
jest wykorzystanie roz-
rzutnika obornika. Najle-
piej do tego nadają się ma-
szyny z wałkami pionowymi, 
dodatkowo wyposażone 
w dolne tarcze rozrzucające. 
Dużą zaletą rozrzutników 

obornika jest na ogół wyso-
ka wydajność wynikająca ze 
znacznych ładowności. Nie-
którzy producenci rozrzut-
ników oferują możliwość 
dokupienia specjalnego ada-
ptera z tarczami do wysiewu 
wapna, co jest z pewnością 
tańszym rozwiązaniem niż 
zakup rozsiewacza. 

Mimo swych zalet (jak np. 
mniejsza wrażliwość na ja-
kość wapna), rozrzutniki 
obornika ustępują profe-
sjonalnym rozsiewaczom, 
w których zastosowano le-
piej rozwiązane systemy 
podawania nawozu. Przy 
wykorzystaniu tradycyj-
nych rozrzutników trud-
no uzyskać dawki mniejsze 
niż kilkaset kg/ha. Może to 
być możliwe w maszynach, 
w których prędkością posu-
wu przenośnika z uwzględ-
nieniem prędkości jazdy ste-
rują komputery, które mogą 
funkcjonować w oparciu 
o mapy aplikacyjne.

 � Aplikowanie mączki wapiennej
Innym rodzajem nawozu 

stosowanego w odkwaszaniu 

gleb jest wapno pyliste 
zwane także mączką wa-
pienną lub kredą pylistą. 
Jest to wapno tlenkowe wy-
twarzane z naturalnie mięk-
kiej skały wapiennej okre-
su Jury. Następnie jest ono 
mielone na potężnych mły-
nach kulowych do bardzo 
drobnej frakcji (do ok. 0,01 
mm). Nawóz ten charakte-
ryzuje się bardzo wysoką 
reaktywnością – przekra-
czającą 98%. Efekt pod-
wyższenia pH gleby przy 
zastosowaniu mączki wa-
piennej jest widoczny w bar-
dzo krótkim czasie. Dawki 
tego wapna wynoszą od 1 do  
3 t/ha. Mimo, że cena mącz-
ki wapniowej jest wyższa niż 
tradycyjnego wapna, to jed-
nostkowy koszt stosowania 
tego nawozu uwzględniają-
cy dawkę na hektar i reak-
tywność jest jednak niższy. 
Ze względu na znaczne roz-
drobnienie i podatność na 
znoszenie przez wiatr, ten 
rodzaj wapna nie może być 
rozsiewany przez klasyczne 
rozsiewacze tarczowe czy 
rozrzutniki obornika. 

W tym celu zastosowa-
nie znajdują rozsiewacze 
wyposażone w belkę śli-
makową, która wysypuje 
wapno na całej szerokości 
nisko nad ziemią. Dodatko-
wo wzdłuż belki jest monto-
wany fartuch ograniczający 
znoszenie wapna pyłowego.  
Dawka wapna jest regulo-
wana przez posuw taśmy, 
prędkość obrotową hydrau-
licznie napędzanych ślima-
ków, jak i wielkość otworów 
w belce, przez które wydo-
staje się nawóz. 

Ze względu na pylistą 
formę wapna, rozsiewacze 
wyposażone są w podwójną 
rurę umożliwiającą pneuma-
tyczny załadunek z cyster-
ny, którą jest ono dostar-
czane od dystrybutora do 
gospodarstwa. Taka cyster-
na może być zamówiona na 
określony termin. W gospo-
darstwie natomiast jest eli-
minowana potrzeba prze-
chowywania wapna. 

Ograniczeniem w przy-
padku rozsiewaczy do 
wapna pylistego jest mniej-
sza szerokość wysiewu 
wapna, ograniczona szero-
kością belki. Najczęściej jest 
to wielkość rzędu 6–12 m. 
Jest to wartość rozsiewania, 
wszakże mniejsza niż ofe-
rują klasyczne rozsiewacze, 
jednakże ten sposób apli-
kacji pozwala dozować py-
liste wapno na całej szero-
kości maszyny. 

Do niedawna rozsiewacze 
z belką dostępne były w ofer-
cie zagranicznych produ-
centów, takich jak Sulky 
i Amazone. Dwa lata temu 
do producentów tychże ma-
szyn dołączyła krajowa Unia 
oferując rozsiewacze RCW 
Helix wyposażone w 9- lub 
12-metrową belkę. W tej 
gamie dostępne są dwa mo-
dele (120TD i 160TD) wy-
posażone w skrzynie ładun-
kowe o pojemności 13 000 
i 16 000 litrów. Pojemności 
zbiorników dobrano w taki 
sposób, aby możliwy był od-
biór ładunku z jednej stan-
dardowej cysterny wapna 
maksymalnie na dwa razy.

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

 �Do wysiewu mokrego wapna nadają się rozrzutniki wy-
posażone w adaptery z pionowymi walcami, zakończonymi 
u dołu dużymi tarczami rozsiewającymi

 � Przy zastosowaniu rozsiewaczy tarczowych możliwy jest jedynie wysiew wapna w postaci granulowanej

 �Dobór rozsiewacza w zabiegu wapnowania jest uzależniony od rodzaju wapna. Maszyny do wysiewu wapna pylistego 
wyposażone są w specjalną belkę, która aplikuje nawóz nisko nad glebą
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Jak skutecznie dostosować kombajn  
do koszenia kukurydzy

Ilość kukurydzy na polach w Polsce jest dużo większa niż kilkanaście lat temu. Również coraz więcej 
rolników sieje kukurydzę na ziarno. Aby zebrać w taki sposób plon, należy go wykonać w czasie 
tzw. stadium czarnej plamki, wtedy są wyschnięte liście okrywowe kolb. Wilgotność ziarna podczas 
zbioru powinna wynosić ok. 30%, aby uzyskać najwyższej jakości plon. Jak przygotować kombajn 
do takiego zbioru, by uzyskać najlepszej jakości plon i nie uszkodzić kombajnu? 

Należy bezwzględnie 
zmienić tradycyjny 
heder na specjalną 
przystawkę do ku-
kurydzy, która od-

dziela kolby od pozostałych 
części oraz odpowiada za 
rozdrobnienie liści i łodyg. 
Potocznie zwany jest przy-
stawką do kukurydzy. Ko-
nieczny jest bardzo dobry 
stan noży znajdujących się 
w dolnej części przystaw-
ki. Ich nienaganna praca 

zapewni odpowiednie roz-
drobnienie. W konsekwen-
cji pozwoli nam też zaosz-
czędzić paliwo. Ważne jest, 
aby przystawka była usta-
wiona pod małym kątem. 
Dzięki temu zmniejszymy 
straty spowodowane wypa-
daniem z niej kolb. Ważne, 
aby przystawka posiadała 
boczne ślimaki nagarnia-
jące, dzięki czemu ułatwi 
zbiór połamanej kukury-
dzy, a jest to częste zjawisko. 

Należy zamontować specjal-
ną blachę nad chwytaczem 
kamieni, można również 
dorobić taką blachę same-
mu, jeśli jej się nie posia-
da. Młócenie kukurydzy 
z otwartym chwytaczem 
kamieni spowoduje gro-
madzenie się kolb w chwy-
taczu, a od czasu do czasu 
będzie podawana na kle-
pisko ich większa ilość, co 
może powodować niedo-
kładne wymłócenie ziarna. 

Natomiast nagromadzo-
ne kolby na dnie mogą po 
pewnym czasie pleśnieć, co 
może powodować korozje. 
Istotne jest również zwięk-
szenie szczeliny na prze-
nośniku pochyłym, który 
transportuje tylko kolby. 

Kolejnym elementem do 
modyfikacji to klepisko. 
Trzeba je wymienić na 
większe z innymi otworami, 
w niektórych kombajnach 
klepiska są segmentowe 

i wystarczy wyciągnąć nie-
które segmenty. Większość 
nowszych kombajnów jest 
już fabrycznie przygoto-
wana do zbioru kukury-
dzy. Chodzi tutaj o blachy 
montowane na obwodzie 
bębna pomiędzy cepami 
młócącymi. Ich zadaniem 
jest zapobiegnięcie przedo-
staniu się kolb do wnętrza 
bębna. Jeśli nie będzie ich 
na bębnie może dojść do 
gromadzenia kolb we wnę-
trzu bębna, co na skutek 
siły odśrodkowej wirujące-
go elementu omłotowego 
powodować będzie „bicie”. 
Kolejną kwestią są obroty 
bębnów, które muszą być 
odpowiednio dopasowane 
do warunków zbioru. Zbyt 
wysokie obroty mogą powo-
dować większe uszkodze-
nia, szczególnie przy dużej 
wilgotności ziarna. Jeżeli 
pracujemy w ekstremalnie 
trudnych warunkach, po-
winniśmy zmienić zakres 
obrotów bębna na niski. Do 
zbioru kukurydzy należy 
dolne sito wymienić na do-
stosowane blachy, które blo-
kują przedostawanie się ma-
teriału na podajnik kłosowy. 
Jeśli nie posiada się takich 
blach, można zdemontować 
łańcuch przenośnika, dzię-
ki temu też nie będzie pra-
cował i się zużywał. Należy 
również pamiętać o czujni-
ku strat ziarna, by go prze-
stawić na ziarna o większej 
masie. Jeśli chce się roz-
drabniać masę po omłocie, 

należy też dostosować roz-
drabniacz, przede wszyst-
kim należy przestawić listwę 
przeciwnoży na mniejszy 
kąt, tak jak w przypadku 
zbioru rzepaku. Warto też 
zdemontować co drugi nóż 
tnący na wale rozdrabnia-
cza. Jeśli kombajn wyposa-
żony jest w rozrzutnik plew, 
warto pozostawić go w po-
zycji roboczej. Umożliwi 
to rozrzucenie osadek wy-
dostających się z kosza si-
towego na szerokość przy-
stawki. Zbiór kukurydzy jest 
również możliwy podczas 
deszczu, ponieważ łupina 
ziarna jest twarda i woda się 
nie przedostaje do wnętrza. 
Jednak woda z liści okrywa-
jących kolbę dostaje się do 
środka kombajnu. Po pew-
nym czasie woda z resztka-
mi żniwnymi tworzy kle-
jącą masę, która osiada na 
podsiewaczu. Może powo-
dować to większe zużycie 
elementów mocujących 
podsiewacz przez zwięk-
szoną masę. Należy podsie-
wacz czyścić codziennie lub 
nie przeprowadzać zbioru 
podczas deszczu, jeśli jest 
taka możliwość.

Jak widać, przygotowa-
nie kombajnu do zbioru ku-
kurydzy jest bardzo ważne 
i wpływa na nie wiele czyn-
ników. Takie przygotowanie 
jednej osobie może zająć 
nawet dzień, jednak dzięki 
temu plony będą optymal-
ne i wysokiej jakości.

mgr inż. Michał Ośko � Zbyt wysokie obroty podczas pokosu mogą powodować większe uszkodzenia, szczególnie przy dużej wilgotności ziarna
Reklama
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Rodzaje zabezpieczeń pługa przeciw 
kamieniom

Pomimo rosnącej popularności różnego rodzaju bezpłużnych 
systemów uprawy, pług i sama orka są bez wątpienia 
pewnego rodzaju symbolami wsi i rolnictwa. Dla obserwatora 
niezwiązanego z pracą w polu, taki zabieg jak orka wydaje 
się niemal banalnie prosty. Jest jednak wiele zagadnień 
warunkujących należyte przeprowadzenie orki, jednym z nich 

jest wybór zabezpieczenia przeciw kamieniom czy innym, niespodziewanym 
przeszkodom, podczas konfigurowania wyposażenia własnego gospodarstwa.

Najtańszą i najprost-
szą opcją zabezpie-
czenia przeciw ka-
mieniom, jest tak 
zwany typ śrubo-

wy nazywany też kołkowym, 
czy po prostu zrywalnym. 
Generalnie zasada działania 
takiego zabezpieczenia po-
lega na przeniesieniu całej 
siły korpusu, po uderzeniu 
w kamień lub inną przeszko-
dę, na śrubę zabezpieczają-
cą. W wyniku tego zostaje 
ona ścięta (gdy jest położona 
w poprzek) lub rozciągnię-
ta i zerwana (kiedy mamy 
do czynienia z ułożeniem 
jej wzdłuż kierunku pracy). 
To drugie rozwiązanie wy-
daje się mieć przewagę, po-
nieważ śruba nie powinna 
się zakleszczać, a otwór się 
nie rozkalibrowuje po kolej-
nych wymianach. Niestety, 
pomimo tego, że pługi z za-
bezpieczeniem śrubowym są 

lżejsze i tańsze, to w przy-
padku pól bardzo zakamie-
nionych są bardzo uciążli-
we w użytkowaniu, operator 
w takim wypadku musiał-
by się uzbroić w „wiader-
ko śrub” i bardzo dużo 
cierpliwości.

Kolejnym rozwiązaniem 
stosowanym na rynku płu-
gów jest zabezpieczenie 
non stop. W tym wypadku 
można dla uproszczenia wy-
dzielić dwie grupy: mecha-
niczne i hydrauliczne. 

Mechaniczne zabezpie-
czenia to zastosowanie 
sprężyn czy też resorów. 
Jak sama nazwa wskazuje, 
tego typu rozwiązanie po-
zwala na ciągłą pracę, po-
nieważ zarówno sprężyny, 
jak i resory pozwalają na 
to, aby korpus sam wrócił 
na swoje pierwotne poło-
żenie po zetknięciu z prze-
szkodą. Pługi wyposażone 

w zabezpieczenia resoro-
we i sprężynowe zasadni-
czo są droższe i cięższe od 
swoich odpowiedników po-
siadających śrubę, ale róż-
nice te nie zawsze są bardzo 
duże. Na pierwszy rzut oka, 
takie technologie wydają się 
być niemal idealne, ponie-
waż po stosunkowo niewiel-
kim wydatku finansowym, 
mamy sprzęt, który spraw-
dza się nawet na bardzo za-
kamienionych polach. Nie-
stety problem pojawia się, 
gdy mamy ciężką ziemię, 
okresowo bardzo suchą. 
W takim przypadku pługi 
wyposażone w sprężyny, jak 
i w resory mogą mieć pro-
blem z utrzymaniem kor-
pusu na odpowiedniej głę-
bokości. Odpowiedzią na 
takie problemy jest wybie-
ranie sprężyn o dużej twar-
dości czy większej liczby 
piór resora. Owszem, takie 

wyjście pozwoli na pracę, 
jednak orka w twardej sko-
rupie gleby powoduje, że 
znacznie zmniejsza się ży-
wotność resorów i sprężyn, 
ponieważ cały czas są one 
„zaatakowane”, w wyniku 
czego, problem z zagłębia-
niem pługa będzie się po-
głębiał. Z drugiej strony, 
zbyt twarde elementy za-
bezpieczające mogą nie do 
końca spełniać swoje zada-
nie i siła uderzenia będzie 

się przenosić na elementy 
robocze.

Problem zróżnicowania 
siły reakcji na przeszkodę, 
w dużym stopniu rozwiązu-
je zabezpieczenie hydraulicz-
ne. W tym wypadku również 
mamy do czynienia z roz-
wiązaniem non stop, jednak 
zastosowanie siłownika hy-
draulicznego z akumulato-
rem, pozwala na manipulację 
potrzebną siłą do zadzia-
łania zabezpieczenia, więc 

mamy realny wpływ na wy-
dłużenie żywotności naszego 
sprzętu. Niestety, najbardziej 
wszechstronne i wygodne 
rozwiązanie jest zarazem 
najdroższe. Nie można za-
pomnieć także o znacznym 
zwiększeniu wagi pługa wy-
posażonego w hydrauliczne 
zabezpieczenie. 

Producenci zwykle dosyć 
klarownie określają, jakie 
typy zabezpieczeń sprawdza-
ją się w konkretnych warun-
kach, jednak zawsze trzeba 
mieć na uwadze zmienność 
pól naszego gospodarstwa. 
Czasami stosunkowo nie-
duży kawałek pola z bardzo 
dużą ilością kamieni, powi-
nien nas skłonić do wyboru 
pewnego rodzaju zabezpie-
czenia non stop. Oczywiście, 
najważniejsze jest racjonal-
ne określenie zakładanego 
budżetu oraz „nieprzece-
nienie” możliwości posia-
danego ciągnika.

mgr inż. Józef Woś

 �Masywny pług, posiadający zabezpieczenie śrubowe

 � Pług z zabezpieczeniem resorowym  �Wieloskibowy pług z zabezpieczeniem hydraulicznym

UPRAWA ŚCIERNISKA
RUBIN 10 W ZUPEŁNIE 
NOWEJ ODSŁONIE

  

  

Rubin 10 jest doskonałym wyborem dla każdej uprawy 
ścierniska. Nowy, symetryczny układ dysków zapewnia 
intensywne, jednorodne mieszanie materii organicznej 
i gleby – nawet przy wysokich prędkościach roboczych! 
Odkryj wiele innych korzyści dla siebie:

  

  

lemken.com

Bardzo wygoda regulacja zgrzebła odbojowego oraz 
wyrównującego dla optymalnego rozkłady resztek pożniwnych
Nowa konstrukcja kół transportowych przy maszynach 
zawieszanych pozwala na zamontowanie ciężkich wałów oraz 
zapewnia bezpieczny transport na drogach oraz pracę w polu
Symetryczny układ talerzy zapewniający maksymalną 
oszczędność paliwa i pracę bez ściągania bocznego
Twardsze dyski DuraMAXX o większej średnicy dla większej 
żywotność i dłuższego czasu pracy

�

�

�

�Północ-Wschód: tel. +48 722 097 877 Północ-Zachód:  tel. +48 601 626 215
Południe:              tel. +48 601 802 511 Zach.-Pom-Lub.  tel. +48 601 984 918

Reklama
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Wóz asenizacyjny 10 tys.
Przy dzisiejszych cenach nawozów sztucznych, gnojowica dla rolników jest bardzo cennym 
nawozem naturalnym, z którym powinno się prawidłowo postępować, magazynować 
i nawozić glebę. Ważne, aby gnojowicę nawozić w odpowiedniej dawce, równomiernie na całej 
powierzchni pola. Dlatego tak ważny jest odpowiedni sprzęt do prawidłowego wykonania 
zabiegu nawożenia.

 � JOSKIN
Jedna z najpopularniej-

szych firm wozów aseniza-
cyjnych. Najpopularniej-
szym modelem, który też 
występuje w pojemności 
10 000 litrów jest Modu-
lo2. Trzeba zaznaczyć, że te 
modele są zbudowane mo-
dułowo i użytkownik może 
wybrać bardzo szeroki za-
kres konfiguracji. Produ-
cent do swoich beczkowo-
zów oferuje różne rodzaje 
pomp: próżniowe, wirni-
kowe i ślimakowe. Ciekawą 
opcją jest system Garda, sta-
nowiący połączenie pompy 
próżniowej (napełniającej 
zbiornik i opróżniającej go 
podczas konwencjonalnego 

rozlewania) z pompą od-
środkową, pompującą ciecz 
do działka pod ciśnieniem 
sięgającym 6 barów. Warto 
zaznaczyć, że system ten 
poza nawożeniem na sto-
kach, bardzo dobrze spraw-
dzi się podczas nawadniania.

 �MEPROZET
Przedstawicielem beczko-

wozów o pojemności 10 000 l  
jest model PN-100/2 eko-
nomiczny, PN-100/2 i PN-
100/1 w wersji tandem. Są 
to konstrukcje samonośne, 
zbiorniki maszyn wzmoc-
nione zostały wewnętrzny-
mi pierścieniami, dodatko-
wo posiadają falochrony. 
Trzeba zaznaczyć, że dla 

tych modeli można wybrać 
różne rozmiary ogumie-
nia. Posiadają kompresor 
Jurop Pn 58M o wydajności  
6500 l/min. Standardowo 
wozy wyposażone są w łyżki 
rozlewające, ale istnieje moż-
liwość montażu aplikatora 
doglebowego czy dozownika 
naglebowego. Sposób zabez-
pieczenia antykorozyjnego 
nie różni się od tego stoso-
wanego u większości produ-
centów – prawie wszystkie 
elementy metalowe maszy-
ny cynkowane są ogniowo.

 � POMOT
Wozy o pojemności 10 000 l  

występują w dwóch mo-
delach T546/A oraz T546 

w wersji tandem. W obu 
modelach jest do wybo-
ru konstrukcja samonośna 
i konstrukcja ramowa.

Oczywiście można wybrać 
osie resorowane i nieresoro-
wane. Zbiorniki wozów wy-
konano z cynkowanej ognio-
wo blachy o grubości 5 mm. 
Wozy Pomotu to klasyczne 
konstrukcje, napełniane są 
próżniowo z wykorzysta-
niem sprężarki o wydat-
ku 8,1 l/min (przepływ po-
wietrza), które pozwalają 
na napełnienie zbiorników 
w czasie ok. 5 min. Wozy 
w standardzie są wyposa-
żone w łyżkę do rozlewa-
nia. Wozy można wyposa-
żyć dodatkowo w agregaty 

naglebowe wykonane w sys-
temie węży wleczonych.

 � FLIEGL
Szeroką ofertę wozów ase-

nizacyjnych posiada rów-
nież Fliegl. Posiadają zbior-
niki cynkowane ogniowo 
oraz zbiorniki z tworzy-
wa sztucznego, a nawet ze 
stali nierdzewnej. Nale-
ży zaznaczyć, że zbiorniki 
z tworzywa sztucznego za-
pewniają najdłuższą żywot-
ność tych maszyn. Posiada-
ją w ofercie pompy śrubowe 
lub z tłokiem obrotowym, 
które dobrze sobie radzą 
z gęstą gnojowicą. Jeśli cho-
dzi o aplikację gnojowicy, to 
w wariancie podstawowym 
gnojowica rozlewana jest 
rozbryzgowo, jednak klien-
ci mają do wyboru aplika-
tor z wężami wleczonymi, 
talerzowy, kultywatorowy, 
łyżwowy, a nawet aplikator 
typu Strip-Till, mogący za-
dawać nawóz na głębokość 
nawet 25 cm.

 � PICHON
Pichon oferuje wozy jed-

noosiowe i na tandemie. 
Ciekawym rozwiązaniem 
w ich ofercie są ramiona do 
pompowania, dzięki czemu 

rolnicy posiadający zbiorni-
ki gnojowicy naziemne mają 
dużo łatwiejszą pracę. Cie-
kawą propozycją są rów-
nież aplikatory w formie 
rampy. Całkowicie ocyn-
kowana rampa dwudyszo-
wa, może być zamontowana 
na wysięgniku lub na rucho-
mej ramie. Szerokość rozle-
wu waha się w granicach 15, 
18 lub 21 m, rampy te dają 
możliwość rozlewu mate-
riału przez dysze, do któ-
rych gnojowica jest dopro-
wadzana rurą o ø 120 mm.

Wielu rolników wybiera 
podstawowy system rozle-
wania w wozach aseniza-
cyjnych, co nie jest dobrym 
rozwiązaniem, ponieważ 
rozlewanie rozbryzgo-
we powoduje spore straty  
–nawet do 50%. Straty za-
leżą od wielu czynników,  
np. pogody i szybkości wy-
mieszania nawozów z zie-
mią. Jednak mimo wszyst-
ko taka aplikacja gnojowicy 
przyniesie nieuniknione 
straty. Warto wybrać aplika-
cję doglebową, jednak nale-
ży również przeliczyć opła-
calność zakupu drogiego 
dodatkowego wyposażenia.

mgr inż. Michał Ośko
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Jazda bez trzymanki
Możliwość ustalenia dokładnej lokalizacji agregatu maszynowego 
z wykorzystaniem technik satelitarnych, otworzyła szerokie 
perspektywy dla wielu technologii, które przyczyniły się do 
powstania rolnictwa precyzyjnego. Nawigacje satelitarne stają się 
coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem wykorzystywanym 
w prowadzeniu agregatów maszynowych po polu. Najbardziej 

zaawansowane rozwiązania czynią to w sposób w pełni automatyczny 
z dokładnością sięgającą nawet 1–2 cm. 

 � Nawigacje mniej i bardziej 
zaawansowane technicznie 

Do najstarszych nawiga-
cji GPS zaliczane są syste-
my manualne (systemy Li-
ghtbar i Parallel Tracking), 
będące najprostszymi roz-
wiązaniami wspomagający-
mi manualne prowadzenie 
maszyn i ciągników. Skła-
dają się one z wyświetla-
cza, odbiornika sygnału GPS 
oraz wiązki kabli zasilają-
cych. W systemie Lightbar 
wyświetlacze mają postać 
belki kierunkowej, na któ-
rej znajdują się kolorowe 
diody (zielone i czerwone). 
Zadaniem operatora pod-
czas jazdy jest prowadze-
nie maszyny tak, aby linia 
na wyświetlaczu przecho-
dziła przez środek wirtual-
nej maszyny (zielone diody 
na środku belki kierunko-
wej). Odstępstwa od prawi-
dłowej ścieżki przejazdu sy-
gnalizują znajdujące się na 

belce czerwone diody, wska-
zując tym samym koniecz-
ność manualnej korekty.

W bardziej rozwiniętej 
wersji nawigacji równole-
głych (system Parallel Trac-
king), belka kierunkowa jest 
zintegrowana z kolorowym 
wyświetlaczem, który oferuje 
szereg dodatkowych funkcji. 
Monitor urządzenia wyświe-
tla pokrycie, nakładki i omi-
jaki, a także odchylenie od 
linii nawigacyjnej, numerację 
ścieżek oraz aktualną pręd-
kość jazdy agregatu. Cieka-
wą funkcją jest możliwość 
wstawienia tzw. pauzy, dzię-
ki której można wrócić do 
miejsca, w którym zakończo-
no ostatni przejazd (nawet 
w połowie pola). Jest to istot-
na funkcja, wykorzystywana 
przy opryskach i aplikacji 
nawozów mineralnych i or-
ganicznych. System Parallel 
Tracking można rozbudo-
wać do wersji prowadzenia 

automatycznego AutoTrac 
(AutoPilot).

System AutoTrack Uni-
versal, podobnie jak Paral-
lel Tracking składa się z od-
biornika sygnału GPS oraz 
wyświetlacza. W tym przy-
padku mają zastosowanie te 
same wyświetlacze co w na-
wigacji manualnej. Dodat-
kowym elementem systemu 
jest specjalny mechanizm 
sterujący, montowany na 
kolumnie kierownicy. Jed-
nym z takich elementów 
jest elektryczna kierow-
nica, która jest montowa-
na w miejscu klasycznej. 
Urządzenie jest wyposażone 
w silnik elektryczny o wy-
sokim momencie obroto-
wym, który zapewnia cichą 
pracę i precyzyjne sterowa-
nie. Jest ono demontowane 
i może być przenoszone na 
inny ciągnik lub maszynę.

System AutoTrack Uni-
versal jest przeznaczony do 

ciągników i maszyn starszej 
generacji, które nie mają fa-
brycznie montowanej insta-
lacji łączącej układ kierow-
niczy z urządzeniami GPS.

 � Automatyczny system kiero-
wania AutoPilot

Automatyczny system kie-
rowania AutoPilot (nazy-
wany również AutoTrack 
lub AutoGuide) oferuje te 
same zalety co AutoTrack 
Universal i jest stosowany 
w maszynach, które dyspo-
nują hydraulicznym ukła-
dem kierowniczym. Dzia-
łanie systemu wymaga 
zastosowania w układzie 
kierowniczym komponen-
tów hydraulicznych, które 
w nowych maszynach są do-
stępne w standardzie. Ro-
dzaj montowanych kom-
ponentów jest uzależniony 
od rodzaju i typu maszyny 
lub ciągnika. 

Podobnie jak w poprzed-
nim systemie czynno-
ści obsługowe AutoTrack 
są wykonywane na ekra-
nie dotykowym termina-
la. W pierwszej kolejności 
operator wykonuje pierwszy 
przejazd (np. wzdłuż mię-
dzy), który będzie wzorcem 
do jazdy równoległej w sys-
temie automatycznym. Zo-
staje on zapamiętany przez 
system. Kolejną czynnością 
jest wprowadzenie szeroko-
ści roboczej maszyny oraz 
określenie profilu sprzętu 
(zawieszany, przyczepia-
ny), a także tzw. „wyzwala-
cza mapowania”. W maszy-
nach przyczepianych będzie 
to wybór siłownika, który 
dokonuje opuszczania/pod-
noszenia sekcji roboczej. 
W przypadku agregatów za-
wieszanych „wyzwalaczem” 
jest opuszczanie/podnosze-
nie podnośnika. 

Po aktywacji systemu 
na monitorze terminala 

pojawia się kilka wirtual-
nych ścieżek z opcją moż-
liwości samodzielnego wy-
boru tej, w którą operator 
chce naprowadzić agregat. 
Po wybraniu linii operator 
wciska przycisk „auto” na 
panelu sterowniczym lub 
dźwigni, opuszcza narzę-
dzie, dodaje gazu, odpycha 
kierownicę. Dalsze czynno-
ści system wykonuje auto-
matycznie. System można 
rozłączyć w celu ominięcia 
przeszkody i podczas ma-
newrowania na obrzeżach 
pola. W zaawansowanej 
wersji systemu dostępna jest 
opcja pozwalająca wykonać 
manewr zawracania na polu 
w trybie automatycznym. 

 � Sygnały korekcyjne
Urządzenia GPS sterują-

ce w sposób automatycz-
ny pracą maszyn bazu-
ją na sygnałach o różnych 
dokładnościach. Przydat-
nym w zabiegach nawożenia 
i ochrony roślin jest bezpłat-
ny sygnał EGNOS, którego 
precyzja wynosi 15–30 cm. 

Wyższe dokładności (5–10 
cm) zapewnia płatny sygnał 
Omnistar HP przeznaczo-
ny przede wszystkim dla 
gospodarstw ze znacznym 
rozłogiem przestrzennym 
i ze zmiennym położeniem 
pól. Ze względu na świato-
wy zasięg może on być wy-
korzystywany przez firmy 
usługowe, oferujące swoje 
usługi za granicą. 

Najwyższą i powtarzalną 
dokładność (1–3 cm) posia-
da technologia RTK (Real 
Time Kinematic). Sygnał 
o dokładności 1–3 cm jest 
wykorzystywany w urzą-
dzeniach sterujących pracą 
maszyn podczas siewu i sa-
dzenia. Początkowo jedną 
z możliwości uzyskania sy-
gnału RTK w gospodarstwie 
była własna stacja przeno-
śna, którą cechuje niewiel-
ki, kilkukilometrowy zasięg. 
Bardziej powszechnym roz-
wiązaniem z większym za-
sięgiem (15–30 km) stają 
się stacjonarne stacje RTK 
montowane w gospodar-
stwach, punktach dealer-
skich lub innych miejscach. 

 � Terminale GPS
Niezbędnymi urządzenia-

mi w satelitarnej nawigacji 
równoległej są terminale, 
które w pełni mogą prze-
jąć kierowanie ciągnikiem 
lub maszyną samobieżną. 

Nowoczesne terminale 
to wielofunkcyjne, ergono-
miczne i proste w obsłudze 
urządzenia, które oferują 
możliwość dotykowej obsłu-
gi. Wiele nowych termina-
li oferuje możliwości, jaki-
mi dysponują tablety, w tym 
przeglądanie Internetu, od-
bieranie poczty elektronicz-
nej, jak również korzysta-
nie z innych aplikacji, np. 
do zarządzania produkcją 
w gospodarstwie.

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie
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Nowości na Agroshow 2021
uzupełnienie ochrony roślin za pomocą mechanicznego niszczenia chwastów.

 � Rolnicza nawigacja GPS pozwala zwiększyć precyzję oraz wydajność pracy przy jedno-
czesnym zmniejszeniu wysiłku operatora 

 � Automatyczne prowadzenie zapewnia elektryczna kierow-
nica, która jest montowana w miejscu klasycznej
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Siew nasion w mulcz
Pogarszająca się efektywność ekonomiczna produkcji roślinnej stymuluje poszukiwanie 
technologii ochraniających środowisko glebowe i wymagających mniejszych nakładów 
niż technologia klasyczna z orką. Jest to uprawa uproszczona (bezorkowa), z płytkim 
spulchnieniem gleby, z wykorzystaniem mulczowania. Jest to metoda uprawy, która ma na 
celu ochronę gleby przed degradacją i zachowanie jej produktywności. 

Zaniechanie uprawy 
płużnej powoduje 
konieczność przy-
gotowania w gospo-
darstwie nowego sys-

temu uprawy, nawożenia 
oraz zwalczania szkodników, 
chwastów i chorób. Tech-
nologia siewu w mulcz od-
nosi się do wysiewu nasion 
w całym systemie uprawy 
bezpłużnej pod warunkiem 
występowania dostatecznie 
dużego udziału masy roślin-
nej. W tej technologii siewu 
nasion resztki roślinne mogą 
być: wymieszane z górną 
warstwą gleby lub pozosta-
wione na powierzchni bez 
wymieszania. 

Mulcz można otrzymać 
po plonie głównym, którym 
mogą być zboża o rozdrob-
nionej słomie lub po po-
plonie, którym najczęściej 
są gorczyca lub mieszanki 
ozime, zbierane wiosną na 
zieloną masę. Do mulczo-
wania najlepiej zastosować 
kultywator do uprawy poż-
niwnej, zwłaszcza wielobel-
kowy. Grubery dwurzędowe 
nie zawsze wystarczająco 
mieszają resztki pożniwne 
z glebą. Dobre efekty uzy-
skuje się stosując bronę ta-
lerzową, spulchniacz obro-
towy lub krótkie agregaty 
do uprawy ściernisk, tzw. 
rotogrubery. Najważniejszą 
maszyną w technologii bez-
orkowej jest siewnik. Tech-
nologia siewu w mulcz ma 
wiele wariantów, które zale-
żą zarówno od rodzaju wy-
siewanych nasion, od rośliny 
poprzedzającej, jak i inten-
sywności uprawy gleby. Wy-
stępująca w praktyce różno-
rodność postępowania przy 
siewie nasion w mulcz wyni-
ka z elastyczności wykorzy-
stania tej technologii siewu 
w rzeczywistych – złożonych 
warunkach produkcji roślin. 
Najogólniej ujmując siewnik 
do siewu w mulcz, zarówno 
uniwersalny, jak i punktowy, 
powinien m.in.: 
l niwelować nierówno-

ści gleby, które mogłyby 
ograniczyć wschody i być 
przyczyną zróżnicowa-
nej obsady roślin na całej 
powierzchni;

l ewentualnie umożliwiać 
dodatkowe przygotowanie 
gleby w warstwie siewnej;

l umieszczać nasiona w gle-
bie w tej samej odległości 
i na tej samej głębokości, 
niezależnie od znajdują-
cych się na powierzchni 

resztek pożniwnych, jako-
ści doprawienia roli oraz 
stanowiska. 
Ma to swoje odzwier-

ciedlenie w dostępnej na 
rynku ofercie siewników 
do siewu w mulcz. Ich pro-
ducenci pilnie śledzą zacho-
wanie rynku i dostosowują 
się do aktualnych trendów 
w uproszczonej uprawie 
gleby i siewu. Analizując 
dostępne na rynku siew-
niki uniwersalne do siewu 
w mulcz, można stwier-
dzić, że ze względu na spo-
sób pracy siewniki te można 
podzielić na zawieszane, na-
budowane i specjalistyczne 
wieloczynnościowe:
l zawieszane bezpośrednio 

na TUZ-ie ciągnika, bądź 
też na narzędziu uprawo-
wym (biernym lub aktyw-
nym). W grupie tej wystę-
pują siewniki uniwersalne, 
generalnie przeznaczone 
do pracy w systemie płuż-
nym. Chcąc zwiększyć ich 
uniwersalność producen-
ci oferują zamiennie za-
miast standardowych re-
dlic stopkowych redlice 
talerzowe, które pozwalają 
na pracę przy zwiększonej 
ilości resztek pożniwnych 
(np. siewniki Amazone D9, 
Lemken EuroDril, Gaspar-
do Nina). Siewniki te łatwo 
jest odłączyć, wykonywać 
siew w innym zestawie lub 
samodzielnie. Siewnikami 
tymi można wykonywać 

siew w mulcz uzyskany 
tylko w wyniku uprawy 
powierzchniowej gleby. 
Grupa maszyn zawiesza-
nych cechuje się najniższą 
masą jednostkową (200–
300 kg/m szerokości robo-
czej), dzięki czemu mogą 
współpracować z ciągnika-
mi niższych klas. Opcja ta 
jest niezmiernie przydatna 
np. przy siewie zbóż ozi-
mych, gdzie przerwa mię-
dzy terminami powierzch-
niowego mulczowania na 
ścierniskach (bezpośred-
nio po zbiorze) a termi-
nem siewu jest krótka; 

l nabudowane na narzędziu 
(biernym lub aktywnym), 
wykorzystujące większość 
podzespołów klasycznych 
siewników uniwersalnych. 
W efekcie sam siewnik – 
bez narzędzia uprawo-
wego – nie może praco-
wać, natomiast narzędzie 
uprawowe po demontażu 
przez użytkownika może 
być samodzielnie wyko-
rzystane do uprawy gleby. 
Przykładem są m.in. siew-
niki: Amazone Cataya lub 
AD-P, Kverneland Acc-
kord, Kongskilde Vibro Se-
eder, Lemken Solitair.
Grupa siewników nabu-

dowanych cechuje się dużą 
masą jednostkową, nawet 
do 800 kg/m szerokości ro-
boczej i zwartą budową. Nie 
posiadają własnych kół jezd-
nych, a napęd na aparaty 

wysiewające nasiona pocho-
dzi od dodatkowego koła 
wleczonego albo od wału za-
gęszczającego. Część upra-
wową agregatów biernych 
stanowią kultywatory po-
dorywkowe, brony talerzo-
we, spulchniacze obrotowe 
oraz wały strunowe i zęba-
te. W agregatach aktywnych 
stosuje się brony obrotowe 
o poziomych i pionowych 
osiach obrotu, wirniki zęba-
te i inne elementy aktywne 
uzupełnione dodatkowymi 
biernymi narzędziami upra-
wowymi. Wyposażone są 
w redlice odporne na zapy-
chanie resztkami roślinny-
mi oraz w wał zagęszczają-
cy do pracy przed redlicami. 
Redlice np. dwutarczowe 
o różnych średnicach tarcz 
instalowane są niewspóło-
siowo, wzajemnie się oczysz-
czając – są zawieszone na 
czworobokach przegubo-
wych. Takie zawieszenie po-
zwala na precyzyjne uzyski-
wanie styku tarcz z glebą 
zawsze w tej samej płasz-
czyźnie względem osi ich 
obrotu. Siewniki pneuma-
tyczne wysiewają dokład-
nie, ale niestety ich cena jest 
wyższa od mechanicznych 
urządzeń. Warto przepro-
wadzić kalkulację, jaki zakup 
się najbardziej opłaca.
l specjalistyczne wie-

loczynnościowe narzędzia 
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Dokończenie na str. 34

 � Agregat do siewu nasion po wcześniejszym wykonaniu mulczowania 

 � Agregat przyczepiany do uprawy ścierniska wraz z siewnikiem do siewu w mulcz 
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uprawowo-siewne, bądź 
to do pracy w mulcz lub 
w nieuprawione stanowi-
sko lub też wysiewające 
nasiona w systemie paso-
wym, w którym uprawiany 
jest tylko wąski pas gleby. 
Przykładem są siewniki: 
Amazone Cirrus, Horsch 
Pronto, Väderstad Rapid, 
Czy też Mzuri Pro- Til.
Grupa specjalistycznych 

siewników do siewu w mulcz 
cechuje się dużą masą jed-
nostkową, tj. powyżej 1000 
kg/m szerokości roboczej 
oraz dużą pojemnością 
zbiorników na nasiona . Są 
to siewniki zbożowo-nawo-
zowe półzawieszane i przy-
czepiane, o szerokości robo-
czej od 3 do 12 m, bazują na 
pneumatycznym dozowa-
niu i transporcie wysiewa-
nego materiału. Stosowane 
są redlice wleczone o doci-
sku sprężynowym lub gumo-
wo-hydraulicznym o nacisku 
do 200 kG na jedną redlicę.

Ogólnie jakość siewu siew-
nikami uniwersalnymi do 
pracy w mulcz, w odpowied-
nich warunkach, jest porów-
nywalna jedynie w zakresie 
równomierności głęboko-
ści siewu i dynamiki wscho-
dów, natomiast równomier-
ność rozmieszczenia nasion 

na powierzchni jest istot-
nie niższa.
– Siewniki punktowe do 

siewu w mulcz występu-
ją także w wersji do siewu 
nasion kukurydzy i bura-
ków cukrowych. 
Występujące różni-

ce w stosunku do siewni-
ków przeznaczonych do 
siewu w uprawioną glebę 
są następujące: wzmoc-
nienie elementów nośnych 
ramy i sekcji oraz wyposa-
żenie w specjalistyczne re-
dlice wraz z elementami 
zgarniającymi przed umiesz-
czeniem nasion, zagarniają-
cymi glebę i formującymi re-
dlinę z nasionami, większa 
masa jednostkowa – przy-
padająca na jedną sekcję, 
a w szczególności:
l układ zawieszenia i docisku 

– na czworoboku przegu-
bowym, ze wzmocnionymi 
sprężynami dociskowymi;

l podwójne szerokie rolki 
o elastycznej powierzch-
ni, w układzie V;

l redlica tarczowa, zespo-
lona z korpusem zespołu 
wysiewającego, umiesz-
czona bezpośrednio za 
zgarniaczem brył i ka-
mieni a pomiędzy rolkami 
podporowo-kopiującymi;

l bardziej masywne zgar-
niacze brył – skrzydeł-
kowe lub radełkowe, 

o nastawianym położe-
niu względem powierzchni 
pracy rolek podporowych. 
Większość produkowa-

nych siewników może być 
przystosowana do równo-
czesnego wysiewu nasion 
i nawozów. Z badań wyni-
ka, że w odpowiednich dla 
konstrukcji siewników wa-
runkach pracy jakość siewu 
punktowego w mulcz jest 
porównywalna z jakością 
takiego siewu klasycznego.

Przykłady siewników 
punktowych do siewu ku-
kurydzy i buraków cukro-
wych w mulcz, dostępnych 
na rynku krajowym: Kverne-
land Accord Optima, Ama-
zone Ed czy też Monosem 
NG-plus.

Dobrze pracujące siewniki 
do siewu w mulcz zapewnia-
ją jakość siewu porównywal-
ną z jakością siewu siewni-
kami tradycyjnymi na polu 
zaoranym. Redlice siew-
ników siejących w mulcz, 
powinny w możliwie naj-
mniejszym stopniu spulch-
niać i mieszać glebę, a nasio-
na umieszczać w otoczeniu 
sprzyjającym wschodom. 
Redlice nie powinny przesu-
szać otoczenia wysiewanych 
nasion i niszczyć istniejących 
porów układu kapilarnego 
w warstwie, na której ukła-
dane są nasiona. Ponadto, 

nie powinny wprowadzać 
do bruzdek słomy ani gru-
dek przesuszonej gleby i nie 
powinny też spulchniać war-
stwy podściełającej. Siew-
niki z redlicami tarczowy-
mi przeznaczone do siewu 
w mulczy też siewu bez-
pośredniego są oferowa-
ne z jedną lub dwiema tar-
czami. Zakres zastosowań 
tych siewników wynika ze 
średnicy ich tarcz, z kąta 
natarcia redlic oraz z na-
cisku, jakim mogą być ob-
ciążone pojedyncze tarcze. 
Im większa średnica tarczy, 
tym mniejsza jest wrażli-
wość redlic na zapychanie się 
resztkami roślinnymi. Jed-
nak wraz z większą średnicą 
tarcz, większa jest również 
powierzchnia przylegania 
redlic i tym samym więk-
szy jest opór przy wnikaniu 
w glebę, więc redlice muszą 
być bardziej obciążone.

Siewniki z redlicami tar-
czowymi pracują pewnie 
i nie są podatne na zapy-
chanie. Problemy mogą się 
pojawić jedynie przy sie-
wie w glebę pokrytą nie-
dostatecznie rozdrobnioną 
słomą, co powoduje wpycha-
nie słomy do bruzdy siewnej. 
Praca ich polega na otwiera-
niu szczeliny, dzięki ukośne-
mu ustawieniu tarczy zagłę-
bionej w glebie. Tarcza toczy 
się z niewielkim poślizgiem, 
odsuwa pasmo gleby wraz ze 
słomą. Słoma nierozsunięta 
zostaje zerwana lub wgnie-
ciona. Tarcze nie mają ten-
dencji do spychania mul-
czu przed sobą. Powstałą 
bruzdkę przed zasypaniem 
na czas opadania nasion 
osłania obudowa przewo-
du nasiennego lub tarczka 
osłaniająco-czyszcząca. Re-
dlice są wahliwie zainstalo-
wane do ramy na wahaczach 

lub czworobokach przegu-
bowych, zaopatrzone w koła 
kopiujące, ustalające głębo-
kość siewu. Do stabilizacji 
pracy redlic, niezbędne są 
znaczne naciski – nawet do 
200 kG na jedną redlicę. Re-
dlice tarczowe, zaopatrzone 
w koła kopiujące mogą pra-
cować płytko, nawet od 2 cm.  
Siew na głębokość 3–5 cm, 
zwłaszcza w glebę nieupra-
wioną, wymaga dużych ob-
ciążeń. Redlice tarczowe od-
działują w małym obszarze 
gleby i z tego powodu roz-
staw ich może być mały, np. 
dwurzędowy zestaw może 
pracować szerokością mię-
dzyrzędzi 125 mm. Brzegi 
tarcz są gładkie, zębate lub 
faliste. Aktualnie produko-
wane redlice z dwiema tar-
czami o jednakowej śred-
nicy mają niewspółosiowe 
łożyskowanie, a tylna tar-
cza z krawędzią usytuowa-
ną w cieniu przedniej tarczy 
spełnia rolę tarczy osłono-
wej. Redlice te są również 
bardziej uniwersalne, po-
nieważ dobrze pracują na 
glebie zaoranej, w mulczu, 
a nawet w siewie bez uprawy. 

Agregaty uprawowo-siew-
ne do siewu w mulcz z regu-
ły mają budowę modułową, 
co pozwala na przystosowa-
nie zestawu narzędzi do róż-
nych warunków pracy i róż-
nego ukształtowania terenu. 
Zestawy takie cechują się 
jednak relatywnie wysokim 
zapotrzebowaniem mocy, 
rzędu 40–45 kW na 1 metr 
szerokości roboczej.

Upowszechnienie metody 
siewu w mulcz należy przy-
pisać oszczędności nakładów 
energii i pracy, obniżeniu 
kosztów, a także zwiększeniu 
nośności gleby, odporności 
erozyjnej i stymulacji życia 
biologicznego w glebie. Jest 

to system elastyczny, który 
łatwo dostosować do miej-
scowych warunków klima-
tycznych i asortymentu upra-
wianych roślin.

Siew w mulcz – zalety 
w porównaniu do uprawy 
płużnej:
– d u ż a  w y d a j n o ś ć 

powierzchniowa;
– dotrzymanie terminów 

agrotechnicznych siewu;
– potrzeba mniej maszyn;
– zmniejszenie przejaz-

dów roboczych – reduk-
cja kosztów;

– zmniejszenie do mini-
mum erozji gleby, mniej-
sze ugniatanie gleby;

– ograniczenie wydobywa-
nia kamieni z gleby;

– mniejsze straty wilgoci 
z gleby.

Siew w mulcz – wady 
w stosunku do technolo-
gii płużnej:
– problemy przy dużej ilo-

ści resztek pożniwnych;
– brak skutecznej walki 

z chwastami;
– duże ryzyko chorób;
– brak głębokiego spulch-

nienia gleby;
– konieczność wymiany 

parku maszynowego.
Przed wprowadzeniem 

np. technologii siewu na-
sion buraka cukrowego 
w mulcz, tzw. Strip Drill, 
rolnik powinien:
– doprowadzić glebę do wy-

sokiej kultury;
– zniszczyć chwasty 

wieloletnie;
– uzyskać odpowiedni stan 

melioracji;
– doprowadzić glebę do wła-

ściwego pH i zasobności 
w fosfor i potas;

– uzyskać odpowiednią wie-
dzę i doświadczenie.

dr inż. Piotr Grudnik

Dokończenie ze str. 33

 � Agregat zawieszany do mulczowania połączony z siewnikiem do siewu zboża

 � Zestaw maszynowy do bezpośredniego siewu buraków cukrowych w mulcz wg techno-
logii Strip Drill 
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Tuning ciągnika:  
ile możemy zyskać?
W poprzednim numerze naszego miesięcznika skupiliśmy się na wprowadzeniu  
do chip tuningu silników w ciągnikach rolniczych. Skoro już wiemy, na czym polega 
ten proces, sprawdźmy, ile (także w praktyce) możemy zyskać dzięki takiemu 
zabiegowi.

Oczekiwania rolni-
ków oczywiście 
mogą się różnić; 
jedni w tunin-
gu będą szukać 

oszczędności w spalaniu, 
inni zaś możliwości szyb-
szego wykonania prac polo-
wych. Okazuje się, że oby-
dwie te grupy powinny być 
usatysfakcjonowane wyko-
nanymi modyfikacjami. 

 � Obniżenie spalania
Należy pamiętać, że na 

spalanie ciągnika składa się 
naprawdę wiele zmiennych. 
Warunki glebowe, atmosfe-
ryczne, agregowane z ciągni-
kiem maszyny czy (czasem 
przede wszystkim) sposób 
pracy operatora – te wszyst-
kie czynniki wpływają na 
ostateczną wartość spala-
nia, jaką uzyskamy. 

– Jeżeli warunki pracy zo-
staną zachowane, a operator 

zastosuje się do instrukcji na-
szego technika i wie, w ja-
kich parametrach ciągnik 
po optymalizacji ma naj-
lepsze spalanie przy jak 
największym wykorzysta-
niu mocy i jeśli te pozycje 
zostaną w większym stopniu 
dotrzymane i z góry maszy-
na nie miała już większego 
naddatku mocy, to możemy 
liczyć na spadek zużycia pa-
liwa od 10 do 18%, zwykle od 
2 do nawet 5–6 l/h. Oczywi-
ście czym cięższe prace po-
lowe, tym większe można 
wygenerować oszczędności 
np. podbijając bieg wyżej 
i obniżając obroty, ponie-
waż maszyna dysponuje od-
powiednim zapasem mocy 
i momentu obrotowego. Im 
mocniejszy jest ciągnik, tym 
oszczędności będą większe  
– mówił Robert Pacer z firmy 
Agroecopower zajmującej 
się tuningiem ciągników.

Jako przykład można 
podać tutaj ciągnik John 
Deere 6630 Premium Pana 
Jana Urbana prowadzące-
go gospodarstwo w Piasecz-
niku w woj. zachodniopo-
morskim. Przed modyfikacją 
ciągnik dysponował mocą  
135 KM i momentem obro-
towym na poziomie 557 Nm, 
zaś po modyfikacji wartości 
te wzrosły odpowiednio do 
155 KM i 700 Nm (wzrost 
o 20 KM i 143 Nm)

W lżejszych pracach 
(z opryskiwaczem czy roz-
siewaczem) rolnik notu-
je oszczędności w zakre-
sie 1,5–2 l/h, a w cięższych 
(z kultywatorem i pługiem) 
od 3 do 4,5 l/h w zależności 
od rodzaju gleby.

Jest też grono klientów, 
których niekoniecznie in-
teresuje samo ograniczenie 
spalania. Chcą oni po prostu 
wykonywać prace szybciej.

– W niektórych przypad-
kach nie musi się to wiązać 
ze wzrostem spalania; to 
może zostać na tym samym 
poziomie, bo jeśli będziemy 
wykonywać tę samą pracę 
co poprzednio z tymi sa-
mymi maszynami, to pod-
bijając bieg możemy liczyć 
na utrzymanie spalania na 
poziomie sprzed modyfi-
kacji, jednak wykonując 
prace szybciej – tłumaczył  
R. Pacer.

 � Tuning ma granice
Przede wszystkim trze-

ba posiadać podstawową 
wiedzę odnośnie maksy-
malnych osiągów danej 
jednostki napędowej, oraz 
przekładni z nią współpra-
cującej. O ile jednostki na-
pędowe z reguły mają spore 
zapasy mocy, to głównym 
wyznacznikiem jest z reguły 

górna bariera bezpiecznej 
pracy przekładni.  

– Zwiększenie mocy danej 
maszyny rolniczej nigdy nie 
może przekroczyć tej barie-
ry bezpieczeństwa, którą 
na danej jednostce wyzna-
czył producent. Dzięki wie-
dzy, jaką posiadamy, oraz 
wieloletniemu doświadcze-
niu, możemy w pełni pro-
fesjonalnie zmieniać cha-
rakterystykę pracy silnika, 
posuwając się w przedziale 
bezpieczeństwa zostawionym 
przez producenta.

Oryginalne parametry 
oprogramowania jednost-
ki sterującej ECU nie są 
nigdy ustawione na mak-
symalne możliwości mocy 
silnika. Producenci ograni-
czani są różnymi limitami 
np. optymalizacja zużycia 
paliwa, moc, dotrzymywa-
nie terminów serwisowych, 

ubezpieczenie, regulacje po-
datkowe w poszczególnych 
państwach, oraz marketin-
gowa polityka danej firmy, 
czyli większa moc równa się 
większa cena – przekazywał 
R. Pacer.

Silniki produkowane są 
seryjnie i producent musi 
się liczyć z wykorzystaniem 
jednostki napędowej w róż-
nych warunkach. Dlatego 
z ekonomicznego punktu 
widzenia nie jest możliwe 
jakiekolwiek indywidualne 
ustawienie dla konkretne-
go rynku i państwa. 

– Dlatego w jednostce ste-
rującej muszą być zachowa-
ne znaczne rezerwy, które 
można wykorzystać. Modyfi-
kacją oprogramowania mo-
żemy osiągnąć podwyższenie 
mocy nawet o 20% – dodał 
specjalista.

Mateusz Wasak

Reklama
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Czy ministerialna pomoc to dobra recepta 
na świński biznes?

 
Coraz trudniej funkcjonuje się rolnikom zajmującym się w naszym kraju hodowlą świń. Za kilka 
miesięcy nie będzie polskiego schabu – twierdzą rozgoryczeni hodowcy. Podprogowa cena za 
wieprzowinę zmusza wielu rolników do likwidacji hodowli. Dodatkowo koszty paszy wzrosły 
o 25%, co przekłada się na wzrost kosztów 1 kilograma żywca o ok. 17%. 

Tradycyjna hodow-
la rolnicza wy-
pierana jest przez 
fermy przemysło-
we z całym bagażem 

negatywnych konsekwencji. 
Rolnicy obawiają się, że jak 
zniknie hodowla, to znikną 
też gospodarstwa produku-
jące zboża na paszę. Jakby 
tego było mało – to jeszcze 
dochodzi szalejący od kilku 
lat w naszym kraju afrykań-
ski pomór świń (ASF). 

Hodowla świń poważnie 
się kurczy. Jak podaje Kra-
jowy Związek Pracodaw-
ców Producentów Trzody 
Chlewnej – z 240 tys. świń 
przez 4 lata zostało zaledwie 
120 tys. Koncentracja pro-
dukcji postępuje, a ekono-
mia jest nieubłagana. Małym 
hodowcom zagraża utrata 
płynności finansowej. Dziś 
hodowla świń na własny 
użytek, ze względu na licz-
ne obostrzenia, to zdaniem 
rolników partyzantka.

Widząc co się dzieje na 
rynku trzody chlewnej i re-
agując na apele producen-
tów świń oraz na będący 
wciąż w natarciu ASF, mi-
nister rolnictwa Grzegorz 
Puda postanowił wreszcie 
uruchomić Program wspar-
cia gospodarstw utrzymu-
jących świnie – pierwszy 

zintegrowany program 
wsparcia dla rolników i ho-
dowców świń w związku 
z ASF.

Program obejmuje już ist-
niejące lub zmodyfikowane 
oraz nowe instrumenty za-
pewniające realizację dzia-
łań zarówno prewencyjnych, 
jak i wspierających odbudo-
wę gospodarstw dotknię-
tych skutkami występowa-
nia afrykańskiego pomoru 
świń w Polsce.

Pomoc dla rolników obej-
mie: bioasekurację gospo-
darstw, eliminację na-
stępstw zjawiska zaniżonej 
ceny skupu żywca w strefach 
ASF, osłonę zaciągniętych 
zobowiązań cywilnopraw-
nych, odbudowę pogłowia 
świń, wsparcie w zakresie 
przetwórstwa i skracania 
łańcucha dostaw.

Łącznie na wsparcie dla 
rolników, których gospodar-
stwa zostały dotknięte skut-
kami występowania ASF, 
rząd przeznaczył 200 mln zł.
u Pierwszy filar – bioase-

kuracja gospodarstw. 
Wsparcie dla rolników 
– 15 mln zł.
Program krajowy reali-

zowany przez Agencję Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, umożliwiający 
refundację 50% wydatków 

poniesionych na bioaseku-
rację gospodarstw. Zwra-
cane będą koszty zakupu 
mat dezynfekcyjnych, sprzę-
tu do dezynfekcji, zakupu 
odzieży ochronnej, zabez-
pieczenia budynków, w któ-
rych są utrzymywane świnie, 
przed dostępem zwierząt 
domowych.
u Drugi filar – wyrównanie 

kwoty obniżonego do-
chodu uzyskanej przez 
producenta świń w na-
stępstwie zaniżonej ceny 
skupu żywca w strefach 
ASF. Wparcie dla rolni-
ków – 150 mln zł.
Program krajowy reali-

zowany przez Agencję Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, umożliwiający 
wyrównanie kwoty docho-
du rolników hodowców świń 
ze sprzedaży ze stref obję-
tych restrykcjami w związ-
ku z ASF do ich wartości 
rynkowej.

Nabór wniosków zosta-
nie ogłoszony przez ARiMR 
w sierpniu 2021 r., ale obej-
mie także pierwszy i drugi 
kwartał bieżącego roku. 
u Trzeci filar – osłona fi-

nansowa zaciągniętych 
zobowiązań cywilno-
prawnych. Wsparcie 
dla rolników – 15 mln 
zł z budżetu ARiMR.

Program krajowy reali-
zowany przez Agencję Re-
strukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, polega na 
nieoprocentowanej pożycz-
ce na sfinansowanie zobo-
wiązań cywilnoprawnych 
dla producentów świń, któ-
rzy utrzymywali świnie na 
obszarach ASF, w tym na 
sfinansowanie nieuregulo-
wanych zobowiązań cywil-
noprawnych, które zostały 
podjęte w związku z prowa-
dzeniem przez producenta 
świń działalności rolniczej 
na obszarach ASF.

Nabór wniosków trwa, 
prowadzi go ARiMR. 
u Czwarty filar – odbudo-

wa pogłowia świń.
Program krajowy realizo-

wany przez Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa 
(niskooprocentowana po-
życzka) oraz Agencję Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa (preferencyjny 
kredyt z dopłatą państwa do 
oprocentowania), umożli-
wia sfinansowanie zakupu 
stada podstawowego świń, 
a także środków do pro-
dukcji rolnej w celu wzno-
wienia produkcji świń (np. 
czyszczenie i dezynfekcja 
chlewni, pasze, opieka we-
terynaryjna, koszty energii 
elektrycznej, ogrzewania) 

oraz nakładów inwesty-
cyjnych na zakup maszyn 
i urządzeń stanowiących 
wyposażenie chlewni oraz 
ciągników rolniczych i in-
nych maszyn służących do 
prowadzenia produkcji 
świń.

Nabór wniosków prowa-
dzą KOWR (już dostępny) 
oraz ARiMR – planowany 
jeszcze w sierpniu 2021 r.
u Piąty filar – wsparcie 

w zakresie rolniczego 
przetwórstwa oraz skra-
cania łańcucha dostaw.
Inwestycje w przetwór-

stwo realizowane bieżąco 
ze środków PROW oraz pla-
nowane działania w ramach 
KPO, których rozszerzenie 
może stanowić impuls do 
rozwoju rzeźni rolniczych 
w strefach ASF. 

Zgodnie z założenia-
mi KPO inwestycja musi 
być zrealizowana i rozli-
czona do końca czerwca  
2026 r.

Czy to wystarczy? Pewnie 
nie, ale być może uratuje 
wielu rolników przed ban-
kructwem i zmianą profilu 
produkcji. 

Spadek ilości gospodarstw 
zajmujących się hodow-
lą trzody chlewnej, to nie 
tylko wyłącznie sprawa ASF. 
W Polsce przecież już od lat 
90. XX wieku można było 
zaobserwować zmniejsza-
jącą się liczbę gospodarstw 
zajmujących się hodow-
lą tuczników. Dziś to jest 
problem już całej Europy. 
W latach 2010–2016 licz-
ba gospodarstw rolnych ho-
dujących świnie w UE-27 
zmniejszyła się 2,6 mln do 
niespełna 1,2 mln. Jak twier-
dzi Janusz Wojciechowski, 
unijny komisarz do spraw 
rolnictwa i rozwoju obsza-
rów wiejskich, oznacza to, 
że „wielkie wymiatanie” ma-
łych i średnich hodowli to 
nie wyłącznie sprawa ASF.

– Rozmawiałem z rol-
niczką, która na 40 hekta-
rach hodowała 250 świń. 
Nie wytrzymała jednak wie-
loletniej „inwazji” kontro-
li i kar. Dziś chlewnia stoi 
pusta, jak 60 innych w jej 
wsi. Pani uprawia tylko 
zboże, na suchej ziemi, bez 
obornika i dorabia sprząta-
niem w mieście – mówi Ja-
nusz Wojciechowski.

Obecnie Polacy nie mają 
nawet, gdzie sprzedawać 
swoich świń. Według nie-
których środowisk lewico-
wych to nawet dobrze, bo 
przecież jak twierdzą, ho-
dowla świń to zbrodnia, 
a kotlety mogą być roślinne. 

Każdy człowiek ma prawo 
myśleć, ale jak głosi mą-
drość ludowa „niektórym 
zostało to zaoszczędzone”. 
W czasach okupacji hitle-
rowskiej krążyło powiedze-
nie, że ,,tylko świnie siedzą 
w kinie”. Dziś nie ma ich 
nawet w chlewie.

Wojciech Petera
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Dobra kiszonka z kukurydzy
Kiszonka z całych roślin kukurydzy jest najlepszą paszą 
objętościową stosowaną w żywieniu bydła. Chętnie pobierana 
przez zwierzęta, charakteryzuje się niskimi kosztami produkcji, 
łatwością zakiszania oraz wysoką wartością energetyczną. 
Stanowi idealne źródło skrobi dla przeżuwaczy.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Zbioru dokonuje się 
w fazie dojrzałości 
ziarna – od wosko-
wej do szklistej. Oce-
nia się ją wybierając 

ziarniaki ze środkowej czę-
ści kolby; linia mleczna po-
winna przebiegać w połowie 
do 2/3 od podstawy ziarnia-
ka. W takim wypadku rośli-
na zawiera 29–35% suchej 
masy (s.m.), zaś w kolbach 
jest jej 45–55%. Wartość po-
karmowa kiszonki wzrasta 
wraz z dojrzałością rośliny 

(tabela 1). Kukurydza jest 
wrażliwa na przymrozki je-
sienne. Po ich wystąpieniu, 
w ciągu 10–15 dni należy 
zakończyć jej zbiór na ki-
szonkę. Zbioru dokonuje się 
sieczkarniami umożliwiają-
cymi rozdrobnienie sieczki 
rzędu 0,8–1,5 cm, wyposa-
żonymi w zgniatacze ziar-
na, celem całkowitego jego 
zgniecenia. Takie rozdrob-
nienie umożliwia dokładne 
ubicie pryzmy i stworzenie 

warunków beztlenowych 
w zakiszanej masie.

Najlepiej kosić na wysoko-
ści ok. 30–40 cm od ziemi. 
Uzyskuje się w ten sposób 
wyższą koncentrację ener-
gii i suchej masy zbierane-
go materiału, nie wprowa-
dza się do silosu grzybów 
lub bakterii pochodzenia 
glebowego.

Napełnienie silosu po-
winno być możliwie jak naj-
szybciej, najlepiej w 2–3 dni. 
Sieczkę z kukurydzy nale-
ży ugnieść, aby uzyskać gę-
stość ubicia rzędu 200–220 
kg s.m./m3. Można ją osią-
gnąć, gdy grubość warstwy 
ubijanej nie będzie przekra-
czać 30 cm. Niewłaściwie 
ubita kiszonka lub nieszczel-
nie okryta, we wczesnych 
fazach kiszenia wydłuża 

fazę tlenową oraz opóźnia 
obniżenie pH w pryzmie, 
co zwiększa straty skład-
ników pokarmowych i po-
garsza oczekiwaną wartość 
odżywczą.

Po napełnieniu silos musi 
być dobrze okryty foliami. 
Pierwsza z nich (grubości 40 
μm) winna mocno przylegać 
do sieczki i zabezpieczać ją 
przed dostępem powietrza. 

Druga warstwa, tzw. okry-
wowa, musi być grubsza (np. 
150 μm), najlepiej biała. Do-
ciska pierwszą warstwę oraz 
chroni przed mechanicz-
nymi uszkodzeniami. Na 
wierzch warto położyć siat-
kę zabezpieczającą przed 
ptakami i gryzoniami oraz 
obciążyć całość workami ze 
żwirem lub oponami. 

W celu zwiększenia tempa 
fermentacji i ograniczenia 
strat podczas wybierania 
kiszonki, warto do zakisza-
nego materiału wprowa-
dzać dodatki do zakisza-
nia. Zaleca się stosowanie 
inokulantów bakteryjno-
-chemicznych, które oprócz 
szczepów bakterii mleko-
wych zarówno homo-, jak 

heterofermentacyjnych, do-
datkowo zawierają sole kwa-
sów organicznych. Celem 
jest ograniczenie zagrzewa-
nia się materiału, rozwoju 
grzybów, wtórnej fermen-
tacji i powstawania alko-
holu. Mają także zabezpie-
czyć kiszonkę po otwarciu 
pryzmy, kiedy jest ona naj-
bardziej narażona na wtór-
ną fermentację. Stosowanie 
konserwantów wymaga spe-
cjalnych aplikatorów monto-
wanych na maszynach zbie-
rających. Dozują preparat 
i gwarantują właściwe wy-
mieszanie z sieczką.

Kiszonka z kukurydzy, po 
5–6 tygodniach od sporzą-
dzenia nadaje się do skar-
miania. Powinna mieć 
zapach aromatyczny, chle-
bowy, lekko kwaskowy, ale 
nie ostry. Barwę od jasno- 
do ciemnozielonej lub oliw-
kowej i dobrze zachowaną 
strukturę, zbliżoną do su-
rowca wyjściowego (tab. 2). 
Podczas wybierania z silosu, 
folię odkrywa się tylko z ta-
kiej części, jaką trzeba bę-
dzie jednorazowo pobrać. 
Ściana pryzmy powinna być 
pionowa, aby jej kontakt 
z powietrzem był jak naj-
mniejszy. Należy wybierać 
tylko tyle kiszonki, ile prze-
znaczane jest na jednorazo-
wy odpas.

Ważna długowieczność krów
Wraz ze wzrostem wydajności mlecznej krów, skróceniu ulega 
czas ich użytkowania. Dziś, w warunkach krajowych, jest to 
średnio ok. 3 laktacje. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Według 
licznych opracowań, ok. 43% krów mlecznych objętych kontrolą 
użytkowości, eliminowanych jest ze względu na kłopoty 
z rozrodem, 27% podatnych jest na schorzenia metaboliczne 

(np. przemieszczenie trawieńca, subkliniczna kwasica), 11% eliminują schorzenia 
wymienia (mastitis), 7% z powodu kulawizn, a tylko 3% w wyniku niedostatecznej 
wydajności. Jak postępować, by nasze krowy były użytkowane dłużej?

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Ze względów ekono-
micznych, pożąda-
ne jest użytkowa-
nie krów mlecznych 
przez 6–7 laktacji. 

Dzięki temu koszty ponie-
sione w okresie nieproduk-
cyjnym (od urodzenia do 
pierwszego wycielenia) ob-
ciążają większą ilość wypro-
dukowanego mleka, ponad-
to większa ilość urodzonych 
cieląt umożliwia hodow-
cy wybór najlepszych sztuk 
na remont stada i sprzedaż 
pozostałych. Wydłużenie 

więc okresu użytkowania 
krów mlecznych jest istot-
nym czynnikiem rzutują-
cym na rentowność produk-
cji mleka i wynik finansowy 
gospodarstwa.

Nakłady poniesione na 
odchów jałówki kształtują 
się w kraju na poziomie 5– 
6 tys. Długowieczność krów 
mlecznych jest opłacalna, 
ponieważ zwrot kosztów na 
ich odchów ma miejsce do-
piero w połowie drugiej lak-
tacji. Przy średnim użytko-
waniu krów przez 3 laktacje, 

przynosi ona zyski hodow-
cy przez ok. 1,5 laktacji. Jak 
wynika z tabeli wskaźniki 
brakowania nie napawają 
optymizmem. Ponad połowa 
krów (51%) ze stad jest eli-
minowana przed ukończe-
niem 3. laktacji, a tylko 36% 
z nich rozpoczyna 4. lakta-
cję. Krowy są brakowane ze 
stad jeszcze przed osiągnię-
ciem przez nie maksymal-
nej produkcyjności, która 
w naszych warunkach przy-
pada na 4. laktację. Każdy 
miesiąc dłuższego użytko-
wania krowy mlecznej jest 
dodatkowym zyskiem dla 
gospodarstwa produkują-
cego mleko.

O długości użytkowania 
krowy, poza potencjałem 
genetycznym (pochodzenie 

po odpowiednim buhaju 
przekazującym tę cechę) 
oraz przypadkami losowy-
mi (złamania, zadławienia 
itp.), decyduje hodowca. 
To on typuje zwierzęta do 
swojego stada. Ojcami krów 
w stadzie powinny być tylko 
buhaje przekazujące cór-
kom oprócz wysokiej wydaj-
ności, prawidłową budowę 
nóg, racic oraz wymienia. 
Hodowca też zabezpiecza 
swoim krowom odpowied-
nie warunki środowiska. Po-
prawa dobrostanu pozytyw-
nie wpływa na zdrowotność 
i długowieczność. Szczegól-
nie istotny jest komfort lego-
wiska, jego wymiary i jakość 
podłoża. Krowy ponadto 
nie lubią wysokich tempe-
ratur. Nie tolerują tempe-
ratury powyżej 25°C, prze-
ciągów oraz wilgotności 
powyżej 80%. Wskazany jest 
wypas pastwiskowy – ruch 
i świeże powietrze korzyst-
nie wpływają na produkcyj-
ność, płodność i zdrowot-
ność bydła.

Nie bez znaczenia jest 
też odpowiednie żywienie. 

Nadmiar paszy treściwej, 
niewłaściwy jej skład, brak 
pasz włóknistych, skutku-
je występowaniem chorób 
metabolicznych. Na wy-
stępowanie tych ostatnich 
wpływa m.in. podawanie 
w TMR zbyt rozdrobnio-
nych kiszonek. Dużo skro-
bi we współcześnie uprawia-
nych odmianach kukurydzy 
oraz brak struktury dawki, 
to dwa czynniki skutkujące 
kwasicą. W konsekwencji 
po ok. 6 tygodniach, można 
spodziewać się wysypu ku-
lawizn w oborze – w po-
deszwie rogu racicznego 
tworzą się wrzody, zwierzę-
ta kuleją i przestają pobierać 
paszę. Z innych chorób wy-
wołanych niewłaściwym ży-
wieniem, trzeba wymienić: 
trudny poród, przemiesz-
czenie trawieńca, hipokal-
cemię oraz ketozę. Ich wy-
stępowanie obniża zarówno 
produkcyjność, jak i pogar-
sza rozród, zdrowotność nóg 
oraz wymion, w konsekwen-
cji skutkuje zwiększonym 
brakowaniem i krótszym 
użytkowaniem krów.

Na mleczność krów ma 
wpływ też odpowiedni od-
chów jałówek. Wychowanie 
dobrej mlecznicy zaczyna 
się pierwszego dnia jej życia. 
Odpowiednie żywienie mię-
dzy 3.–4. i 11. miesiącem 
życia może sprawić, że przy-
szła krowa będzie dyspo-
nować dużym wymieniem, 
a dawać mało mleka i od-
wrotnie. W tym okresie życia 
optymalnym przyrostem 
masy ciała jest 800 g/dobę. 
 Każdy wyższy będzie skut-
kował niższą późniejszą pro-
dukcyjnością mleka.

Nadmierne forsowanie 
wydajności mlecznej krów 
kosztem ich użytkowania, 
nie zawsze znajduje ekono-
miczne uzasadnienie. Sądzi 
się, że istnieje granica, inna 
dla każdego stada, powy-
żej której dalszy wzrost wy-
dajności nie rekompensuje 
nakładów ponoszonych na 
produkcję i leczenie wete-
rynaryjne zwierząt. Dla jed-
nych stad taką granicą może 
być 8 tys. kg mleka, a dla in-
nych – 10 tys. kg mleka śred-
nio w roku od krowy.

Wysokość brakowania krajowych krów mlecznych w zależności od laktacji

Kolejna laktacja

1 2 3 4 5 6

Brakowanie (%) 11 24 51 64 80 90

Tabela 1. Skład chemiczny i wartość pokarmowa 1 kg świeżej kiszonki z całych roślin kukurydzy, 
sporządzonej przy różnej zawartości suchej masy (IZ-PIB, 2015)

Wyszczególnienie Zawartość suchej masy (%)

25–30 30–35 >35

Skład chemiczny (g/kg):
   sucha masa
   białko org.
   tłuszcz sur.
   włókno sur.
   popiół sur.
Energia netto (kg):
   JPM
   JPŻ
Wartość białkowa (g/kg):
   BTJP
   BTJN
   BTJE
Wartość wypełnieniowa (kg):
   JWO
   JWK
   JWB

277
31

14,4
55
15

0,26
0,24

7
20
21

0,36
0,30
0,30

323
32

13,7
72
15

0,29
0,26

7
20
24

0,41
0,34
0,35

399
37

16,3
78
17

0,37
0,33

8
24
29

0,52
0,37
0,38

Tabela 2. Cechy fizykochemiczne wzorcowej kiszonki z całych roślin kukurydzy, wyprodukowanej 
w warunkach klimatycznych Polski

Wskaźnik Wartość

Sucha masa (g/kg)
Kwasowość (pH)
Suma kwasów fermentacyjnych (g/kg świeżej masy)
Udział kwasu mlekowego w sumie kwasów (%)
Występowanie kwasu masłowego
Ilość kwasu octowego (g/kg świeżej masy)
Zawartość alkoholu (g/kg świeżej masy)
Występowanie zapachu oraz oznak pleśni i drożdży
Wielkość cząstek (mm)

240–340
3,8–4,4
25–40

75
brak
<10
<8

brak
4–15

 �  Kiszonka z kukurydzy, po 5–6 tygodniach od sporządzenia 
nadaje się do skarmiania.
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W sprawie protestów rolniczych
Zarząd Krajowej Rady Izb 

Rolniczych wniósł sprzeciw 
wobec wypowiedzi Prezesa 
Rady Ministrów wygłoszonej 
podczas konferencji w Ża-
biej Woli w dniu 17 sierp-
nia 2021 r. dotyczącej proś-
by skierowanej do Ministra 
Spraw Wewnętrznych o zde-
cydowaną reakcję na prote-
sty drogowe rolników.

Organizowanie zgroma-
dzenia jest zagwarantowa-
ne Konstytucją Rzeczypo-
spolitej Polskiej i przysługuje 
wszystkim obywatelom Rze-
czypospolitej, w tym rolni-
kom. Każdy jest też zgod-
nie z Konstytucją RP równy 
wobec prawa – tak rolnicy, 
jak i protestujące Kobiety. Tak 
więc rolnicy, tak jak każda 

grupa społeczna ma zagwa-
rantowane prawo wyrażenia 
swojego niepokoju o przy-
szłość i byt swoich rodzin. 
Niemal codziennie stwier-
dza się nowe przypadki grypy 
ptaków i afrykańskiego po-
moru świń (ASF) w gospo-
darstwach polskich rolników, 
wobec których państwowe 
służby są bezsilne. Od stwier-
dzenia w 2014 roku pierwsze-
go przypadku ASF w Polsce 
minęło 7 lat. Gospodarstwa 
utrzymujące trzodę chlew-
ną nie są w stanie ochronić 
swoich gospodarstw pomimo 
spełniania wymagań bioase-
kuracji, co pozbawia je cał-
kowicie środków do życia 
oraz często możliwości uzy-
skania odszkodowań. Poza 

tym ceny na rynku trzody 
chlewnej oraz stawki, jakie 
proponowane są rolnikom, 
którzy znajdują się w stre-
fach z ograniczeniami zwią-
zanymi z ASF, zmuszają ich 
do podjęcia radyklanych kro-
ków i wyrażenia swojego nie-
zadowolenia. Polska z eks-
portera wieprzowiny stała 
się jej importerem.

Biorąc powyższe pod 
uwagę, Zarząd Krajowej Rady 
Izb Rolniczych zwrócił się  
18 sierpnia do Premiera 
o nie kierowanie wniosku do  
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych o reakcje na blokady 
dróg, a wypracowanie sys-
temowych rozwiązań pro-
blemów nabrzmiałych 
w rolnictwie.

KOWR w sprawie wyłączeń 30% dzierżaw
W odpowiedzi na wniosek 

KRIR w sprawie udzielenia 
informacji w zakresie reali-
zacji przepisów ustawy z 16 
września 2011 r. dotyczą-
cych tzw. wyłączeń 30% po-
wierzchni użytków rolnych 
Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa przekazał nam 
poniższe informacje.

Nieruchomości rolne po-
wracające do KOWR z wy-
gasających umów dzierżawy, 
w myśl art. 24 ust. 1 pkt 1  
ustawy z dnia 19.10.1991 r.  
o gospodarowaniu nie-
ruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa w pierw-
szej kolejności będą zago-
spodarowane w głównej 
mierze w drodze wydzier-
żawiania na powiększenie 
gospodarstw rodzinnych.

Zgodnie z przepisami 
przywołanej powyżej usta-
wy wydzierżawianie nastę-
puje w drodze przetargów 
ograniczonych wyłącznie 
do rolników indywidual-
nych w rozumieniu prze-
pisów o kształtowaniu 
ustroju rolnego, zamierza-
jących powiększyć swoje 

gospodarstwa rodzin-
ne, jeżeli mają oni miej-
sce zamieszkania w gmi-
nie, w której położona jest 
nieruchomość wystawio-
na do przetargu lub w gmi-
nie graniczącej z tą gminą. 
W obecnym stanie praw-
nym w myśl art. 29 ust. 3bb 
ustawy z dnia 19.10.1991r., 
o gospodarowaniu nieru-
chomościami rolnymi Skar-
bu Państwa w przetargach 
ograniczonych oprócz rolni-
ków indywidualnych mogą 
uczestniczyć również osoby, 
które nie spełniają jedynie 
wymogu dotyczącego 5-let-
niego osobistego prowadze-
nia gospodarstwa rolnego, 
określonego w przepisach 
o kształtowaniu ustroju 
rolnego, w przypadku, gdy 
osoba ta:
l w dniu ogłoszenia wyka-

zu, o którym mowa w art. 
28 ust. 1 wym. ustawy 
z 19.10.1991 r., na stro-
nie podmiotowej Biule-
tynu Informacji Publicz-
nej Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa ma 
nie więcej niż 40 lat lub

l realizuje warunki okre-
ślone w decyzji o przy-
znaniu pomocy, o której 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt.  
6 lit. a ustawy z dnia 
20.02.2015 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.
Krajowy Ośrodek Wspar-

cia Rolnictwa przygotowu-
jąc nieruchomość rolną do 
wydzierżawienia i doko-
nując przeglądu gruntów 
i obiektów budowlanych 
bierze pod uwagę przede 
wszystkim utworzenie ta-
kich jednostek gospodar-
czych, których wielkość, 
rozłóg i stan obiektów bu-
dowlanych, umożliwiają 
dzierżawcy prowadzenie ra-
cjonalnej działalności go-
spodarczej albo będą prze-
znaczone na powiększenie 
gospodarstw rodzinnych. 
Konfigurując przedmiot 
przetargu KOWR dąży do 
tego, aby nieruchomość 
rolna przeznaczona do 
wydzierżawiania w drodze 
przetargu ograniczonego do 
rolników indywidualnych, 
stanowiła zwarty rozłóg.

Ponadto proces rozdys-
ponowania nieruchomo-
ści Zasobu podlega rów-
nież opiniowaniu przez 
Radę Społeczną działają-
cą przy Oddziale Tereno-
wym KOWR.

Zatem, przygotowanie 
nieruchomości do dzier-
żawy odbywa się na podsta-
wie stosownej dokumentacji 

geodezyjno-prawnej i usta-
leń z dokonanej lustracji nie-
ruchomości. Sprawdzeniu 
podlega zgodność danych 
w ewidencji gruntów ze sta-
nem faktycznym na grun-
cie, w tym m.in. w zakre-
sie wykorzystania użytków 
i nieużytków, czy też w uza-
sadnionych sytuacjach usta-
lenia przebiegu granic dzia-
łek. Co do zasady, dzierżawę 
części działek ewidencyj-
nych traktuje się jako sytu-
ację wyjątkową i rozwiąza-
nie tymczasowe do czasu 
przeprowadzenia faktycz-
nego podziału przez upraw-
nione osoby i może dotyczyć 
umów krótkoterminowych 
do dwóch lat zawieranych 
na czas przygotowania nie-
ruchomości do docelowego 
rozdysponowania.

Maksymalna powierzch-
nia nieruchomości rolnej 
przeznaczonej do dzierża-
wy, co do zasady, nie po-
winna przekraczać 150% 
średniej powierzchni 

gruntów rolnych w gospo-
darstwie rolnym w danym 
województwie.

Zgodnie z ustawą o gospo-
darowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa, 
umowy dzierżawy zawie-
rane są na czas oznaczo-
ny. Długość okresu dzier-
żawy zależy od charakteru 
i przeznaczenia nierucho-
mości, możliwości udziału 
dzierżawcy w programach 
finansowanych tub współ-
finansowanych ze środków 
pomocowych. Okres dzier-
żawy nieruchomości rol-
nych co do zasady powinien 
wynosić 10 lat z uwzględnie-
niem terminów agrotech-
nicznych, chyba że z cech 
nieruchomości wynika po-
tencjalnie nierolny jej cha-
rakter, w takim przypadku 
okres dzierżawy jest odpo-
wiednio krótszy.

Niezależnie od powyż-
szego Dyrektor General-
ny Krajowego Ośrodka, za 
zgodą ministra właściwego 

do spraw rozwoju wsi, może 
wyodrębnić z Zasobu nieru-
chomości, które wraz z in-
nymi składnikami mienia 
tworzą nierozerwalną, zorga-
nizowaną całość gospodar-
czą, o powierzchni przekra-
czającej 50 ha, której podział 
byłby nieuzasadniony ekono-
micznie, w celu utworzenia 
ośrodków produkcji rolni-
czej, które wydzierżawiane 
są w publicznym przetargu.

Poniżej została zamiesz-
czona tabela przedstawia-
jąca powierzchnię umów 
dzierżawy, dla których 
dzierżawcy odrzucili zapro-
ponowane warunki w za-
kresie wyłączeń 30% grun-
tów na podstawie ustawy 
z dnia 16.09.2011 r. o zmia-
nie ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2011, 
Nr 233, poz. 1382), wygasa-
jących w latach 2023–2024 
(w ha).

Województwo/lata 2023 2024 Razem (ha)

dolnośląskie 1583 17 027 18 610

kujawsko-pomorskie 1041 649 1691

łódzkie 474 1007 1481

opolskie 11 433 3308 14 741

pomorskie 1495 2648 4143

śląskie 2481   2481

warmińsko-mazurskje 2533 4906 7439

wielkopolskie 12 094 3738 15 832

zachodniopomorskie 4502 3438 7940

Razem 37 636 36 721 74 357
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RHD a opłata cukrowa
Ministerstwo Finan-

sów, po uzyskaniu stano-
wiska Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii 
w zakresie ustawy – Prawo 
przedsiębiorców w odpo-
wiedzi na nasze zapytanie 
dotyczące stosowania opła-
ty od środków spożywczych 
w rolniczym handlu deta-
licznym, przekazało poniż-
sze wyjaśnienia.

Zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 183, z późn. 
zm.), opłacie od środków 
spożywczych podlega wpro-
wadzenie na rynek krajowy 
napojów z dodatkiem sub-
stancji określonych w art. 
12a ust. 1 tej ustawy.

Przez wprowadzenie na 
rynek krajowy napojów, 
o których mowa powyżej, 
rozumie się sprzedaż napo-
jów przez podmioty obowią-
zane do zapłaty opłaty, do 
pierwszego punktu, w któ-
rym jest prowadzona sprze-
daż detaliczna oraz sprzedaż 
detaliczna napojów przez: 
producenta, zamawiające-
go, nabywającego napoje 
w ramach wewnątrzwspól-
notowego nabycia towarów 
lub importera napoju, albo 
sprzedaż podmiotowi pro-
wadzącemu jednocześnie 
sprzedaż detaliczną oraz 
hurtową – art. 12a ust. 2 
ww. ustawy.

Natomiast przez sprzedaż 
detaliczną rozumie się do-
konywanie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
w ramach działalności go-
spodarczej zbywcy, odpłat-
nego zbywania towarów 
konsumentom na podsta-
wie umowy zawartej:

1) w lokalu przedsiębior-
stwa w rozumieniu art. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  
o prawach konsumenta  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 287),

2) poza lokalem przed-
siębiorstwa w rozumieniu 
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta – także w przy-
padku, gdy zbywaniu to-
waru towarzyszy świad-
czenie usługi odrębnie 
niezaewidencjonowanej.

Przepisy normujące opła-
tę od środków spożywczych, 
jak również pozostałe prze-
pisy ustawy o zdrowiu pu-
blicznym nie wyjaśnia-
ją pojęcia działalności 
gospodarczej.

W literaturze1) uznaje się, 
że w obowiązującym syste-
mie prawa podstawowa de-
finicja „działalności gospo-
darczej” jest zawarta w art. 3 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  
Prawo przedsiębiorców 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

Zgodnie z jego brzmieniem 
pod pojęciem działalności 
gospodarczej należy rozu-
mieć zorganizowaną dzia-
łalność zarobkową, wyko-
nywaną we własnym imieniu 
i w sposób ciągły.

W myśl art. 6 ust. 1 usta-
wy – Prawo przedsiębior-
ców spod regulacji tego aktu 
prawnego wyłącza się okre-
ślone rodzaje działalności, 
w tym m.in. działalność rol-
ników w zakresie sprzeda-
ży, o której mowa w art.  
20 ust. 1c ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fi-
zycznych (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1426, z późn. zm.), tj. 
sprzedaży przetworzonych 
w sposób inny niż prze-
mysłowy produktów ro-
ślinnych i zwierzęcych, 
z wyjątkiem przetworzo-
nych produktów roślinnych 
i zwierzęcych uzyskanych 
w ramach prowadzonych 
działów specjalnych pro-
dukcji rolnej oraz pro-
duktów opodatkowanych 
podatkiem akcyzowym 
na podstawie odrębnych 
przepisów.

Zgodnie ze stanowiskiem 
doktryny i orzecznictwa wy-
mienione w art. 6 ustawy 
– Prawo przedsiębiorców, 
rodzaje aktywności przed-
siębiorcy stanowią działal-
ność gospodarczą. Ratio 
legis przepisu określa je-
dynie, że nie stosuje się do 
nich pozostałych przepi-
sów tej ustawy2). Takie sta-
nowisko prezentowane było 
w orzecznictwie wobec re-
lacji art. 3 oraz art. 2 usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności go-
spodarczej. W odniesieniu 
do działalności wytwórczej 
w rolnictwie skład orzeka-
jący w uchwale NSA z dnia 
2 kwietnia 2007 r. (sygn. II 
OPS 1/07) wskazał, że dzia-
łalność wytwórcza w rolnic-
twie mieści się w definicji 
działalności gospodarczej, 
określonej w art. 2, a prze-
widziane w art. 3 wyłącze-
nie nie może prowadzić do 
wniosku, że działalność wy-
twórcza w rolnictwie nie jest 
działalnością gospodarczą, 
o której mowa w art. 2 tej 
ustawy, a jedynie, że działal-
ność ta nie podlega reżimom 
tej ustawy (podobnie: wyrok 
NSA z dnia 29 sierpnia  
2007 r., sygn.: II OSK 
1618/06).

Pogląd wyrażony w ww. 
uchwale należy uznać za ak-
tualny wobec faktu, że za-
kres i charakter wyłączeń 
określonych przez ustawo-
dawcę w ustawie – Prawo 
przedsiębiorców pozostał 
niezmieniony względem 

ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej.

Tym samym, wymienio-
ne w art. 6 ust. 1 ustawy 
– Prawo przedsiębiorców 
rodzaje aktywności, w tym 
działalność rolników, mogą 
być oceniane pod kątem 
spełnienia przesłanek uzna-
nia za działalność gospodar-
czą, o których mowa w art. 
3 tej ustawy, i – o ile speł-
niają przedmiotowe warunki  
– klasyfikowane jako dzia-
łalność gospodarcza.

Rolniczy handel detaliczny 
został zdefiniowany w usta-
wie z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 2021) jako handel de-
taliczny w rozumieniu art. 
3 ust. 7 rozporządzenia nr 
178/2002, polegający na 
produkcji żywności  pocho-
dzącej w całości lub czę-
ści z własnej uprawy, ho-
dowli lub chowu podmiotu 
działającego na rynku spo-
żywczym i zbywaniu takiej 
żywności:

a) konsumentowi finalne-
mu, o którym mowa w art. 
3 ust. 18 rozporządzenia nr 
178/2002, lub

b) do zakładów prowa-
dzących handel detaliczny 
z przeznaczeniem dla kon-
sumenta finalnego.

Zgodnie z cytowanym 
powyżej rozporządzeniem 
(WE) nr 178/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiającym ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołu-
jące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności 
oraz ustanawiające proce-
dury w zakresie bezpieczeń-
stwa żywności, „handel de-
taliczny” oznacza obsługę 
i/lub przetwarzanie żyw-
ności i jej przechowywa-
nie w punkcie sprzedaży lub 
w punkcie dostaw dla kon-
sumenta finalnego; określe-
nie to obejmuje terminale 
dystrybucyjne, działalność 
cateringową, stołówki za-
kładowe, catering instytu-
cjonalny, restauracje i po-
dobne działania związane 
z usługami żywnościowy-
mi, sklepy, centra dystry-
bucji w supermarketach 
i hurtownie.

Reasumując, działal-
ność rolników polegająca 
na sprzedaży detalicznej 

napojów, która wypełnia wa-
runki określone w art. 20 
ust. 1c ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycz-
nych, może być realizowa-
na w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. 
Zatem rolnicy wprowadza-
jący na rynek krajowy napój 
są zobowiązani uiszczać 
opłatę od środków spożyw-
czych, na zasadach wynika-
jących z przepisów ustawy 
o zdrowiu publicznym, o ile 
dokonują sprzedaży napo-
jów w ramach zorganizo-
wanej działalności zarob-
kowej wykonywanej we 
własnym imieniu i w sposób  
ciągły.

Stanowisko Ministerstwa 
Finansów w ww. sprawie 
jest zgodne z zasadniczym 
celem wprowadzenia opła-
ty od środków spożywczych. 
Uwzględniając promocję 
prozdrowotnych wyborów 

konsumentów trudno nie 
zgodzić się z opinią, że 
opłatą powinny być obję-
te wszystkie napoje wpro-
wadzone na rynek krajo-
wy zwierające substancje 
określone w art. w art. 12a  
ust. 1 ustawy o zdrowiu pu-
blicznym (o ile nie są one 
wprost wyłączone z opłaty 
na podstawie art. 12b ust. 2 
ustawy), niezależnie od tego 
czy podmiot, w ramach pro-
wadzonej działalności go-
spodarczej, działa w rolnic-
twie czy innych dziedzinach 
gospodarki.

Przedstawione wyżej sta-
nowisko nie stanowi inter-
pretacji ani objaśnienia po-
datkowego w rozumieniu 
art. 14a § 1 ustawy – Or-
dynacja podatkowa, a je-
dynie opinię Ministerstwa 
Finansów w przedmioto-
wej sprawie i ma charakter 
kierunkowy.

Modernizacja gospodarstw rolnych  
– nabór przedłużony do 20 września

9 sierpnia 2021 r. zwróci-
liśmy się do MRiRW oraz 
ARiMR o wydłużenie nabo-
ru wniosków na „Moderni-
zację gospodarstw rolnych” 
we wszystkich jej obsza-
rach. W związku z trud-
nymi warunkami pogodo-
wymi i związanymi z nimi 

przedłużającymi się żniwa-
mi, termin naboru wnio-
sków powinien zostać prze-
dłużony do końca sierpnia 
2021 r. Utrudniony zbiór 
plonów oraz związane 
z nim prace polowe, mogą 
spowodować, że część rol-
ników nie będzie w stanie 

przygotować wszystkich 
niezbędnych dokumentów 
potrzebnych do ubiegania 
się o ww. pomoc.

W odpowiedzi na nasz 
wniosek Agencja Re-
strukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, pismem 
z dnia 16 sierpnia 2021, 

poinformowała o prze-
dłużeniu naboru wniosków 
o przyznanie pomocy w ra-
mach operacji typu „Mo-
dernizacja gospodarstw rol-
nych” PROW 2014–2020 
dla wszystkich obszarów 
wsparcia do dnia 20 wrze-
śnia br. włącznie.

Problemy z odbiorem zużytych opon 
 i resztek styropianu budowlanego oraz folii 

Zarządu Krajowej Rady 
Izb Rolniczych wystąpił do 
ministra rolnictwa o pomoc 
w rozwiązaniu problemu 
z odbiorem zużytych opon 
oraz styropianu budowlane-
go i folii. Brak możliwości 
zdania zużytych opon oraz 
styropianu budowlanego 
jest przyczyną zaśmiecenia 

obejścia gospodarstwa, 
a niekiedy lasów oraz dróg 
polnych.

Natomiast problem z od-
biorem folii częściowo roz-
wiązuje realizowany przez 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej program prio-
rytetowy „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpa-
dów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej”. Jednak 
nie wszystkie gminy ko-
rzystają z tego programu, 
a zatem pozostają rolnicy, 
których ten problem nadal 
dotyczy.

Zdaniem delegatów Kra-
jowej Rady przepisy prawa 

powinny zobowiązywać 
sprzedających do odbio-
ru zużytych opon i resztek 
styropianu budowlanego 
oraz folii.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w przeka-
zało wniosek KRIR do Mi-
nistra Środowiska w dniu  
9 sierpnia 2021 r.

1)  E. Komierzyńska-Orlińska[w:] L. Bielecki, J. Gola, K. Horubski, K. Kokocińska, A. Żywicka, E. Komierzyńska-Orlińska,  
 Komentarz do ustawy - Prawo przedsiębiorców [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz, Warszawa 2019 
2)  P. Tracz [w:] Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak, Warszawa 2019, art. 6.
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