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IOR-PIB	Europejski	Zielony	Ład	
a	przyszłość	ochrony	roślin

O zbliżającej się 62. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin 
– PIB, na temat wyzwań stojących, ale i o dotychczasowych 
dokonaniach Instytutu rozmawiamy z dr. hab. Romanem 
Kierzkiem, prof. IOR-PIB, p.o. dyrektora IOR-PIB.

P rzed nami kolej-
ny rok i wydarze-
nia rolnicze. Już 
w lutym 2022 r. 
ważna konferencja, 

jaką jest 62. Sesja Naukowa 

Instytutu Ochrony Roślin 
– PIB. Wiodącym tematem 
będzie „Europejski Zielo-
ny Ład a przyszłość ochro-
ny roślin”, nawiązujący bez-
pośrednio do nowej unijnej 

strategii rozwoju, która za-
kłada osiągnięcie neutralno-
ści klimatycznej Unii Euro-
pejskiej do 2050 r. Realizacja 
tego celu jest próbą dla wielu 
dziedzin gospodarki, w tym 

oczywiście dla rolnictwa. Na 
temat wyzwań stojących, ale 
i o dotychczasowych doko-
naniach Instytutu rozmawia-
my z prof. dr. hab. Romanem 
Kierzkiem, p.o. dyrektora 
IOR-PIB. 

WRP: Kończący się rok 
był jubileuszowy dla In-
stytutu. Które z dokonań 
IOR-PIB można uznać za 

szczególne dla rolnictwa 
i konsumenta oraz nad ja-
kimi aspektami w ochro-
nie roślin pracują obecnie 
naukowcy? 

Roman Kierzek (R.K.): 
Instytut od 70 lat realizu-
je badania szeroko pojętej 
ochrony roślin. Dotyczą one 
m.in. biologii, szkodliwości 

Czytaj str. 7

Jak	skutecznie	odpalać	ciągnik	
w	ujemnych	temperaturach

W ostatnich latach zimy są coraz łagodniejsze, nie przynoszą obfitych opadów śniegu czy 
dużych mrozów. Jednak atak zimy zawsze przychodzi niespodziewanie i może zaskoczyć 
nie tylko drogowców, ale także rolników. Gdy temperatura spadnie poniżej 15°C, problemy 
z uruchomieniem mogą mieć maszyny nawet garażowane. 

D la wielu rolni-
ków, którzy ho-
dują zwierzę-
ta, koniecznym 
jest, aby każdego 

dnia ładowarka czy ciągnik 
wykonały swoje podstawo-
we prace, więc bezproble-
mowy start silnika to pod-
stawa. Nawet najnowsze 

i najlepsze maszyny mogą 
sprawiać trudności w ni-
skich temperaturach, więc 
warto zadbać o podstawo-
we rzeczy i się przygotować 

odpowiednio do takich wa-
runków, by uniknąć przy-
krych niespodzianek.

Czytaj str. 19

Problem	zakwaszenia	gleb	w	Polsce	 
–	skutki	w	uprawie	roślin

Zakwaszenie gleb w dużym stopniu zagraża polskiemu rolnictwu, 
wpływając na obniżenie plonowania roślin i pogorszenie 
ich parametrów jakościowych. Zakwaszenie jest skutkiem 
oddziaływania czynników przyrodniczych i antropogenicznych. 

Do czynników przy-
rodniczych, wpły-
wających w mniej-
szym stopniu na 
zakwaszenie, na-

leży klimat humidowy Pol-
ski, charakteryzujący się 
przewagą opadów nad pa-
rowaniem, co wiąże się z wy-
mywaniem jonów wapnia 

i magnezu z gleby oraz prze-
miany mikrobiologiczne za-
chodzące w glebie, związane 
głównie z procesami utlenia-
nia amoniaku, siarkowodo-
ru, siarki i zredukowanych 
form manganu i żelaza. Za-
kwaszenie gleb związane jest 
również z obecnością dwu-
tlenku węgla wydzielanego 

przez korzenie roślin oraz 
kwasów organicznych, fe-
noli i polifenoli powstają-
cych w czasie rozkładu sub-
stancji organicznej.

Występujące w Polsce za-
kwaszenie gleb nie zmniej-
sza się w ostatnim okresie 
mimo wyraźnego obniżenia 
emitowanych do atmosfery 

związków o charakterze kwa-
śnym, na przykład tlenków 
siarki. Brak znaczącej po-
prawy środowiska wzrostu 
roślin związany jest między 
innymi z równoczesną re-
dukcją emisji pyłów o cha-
rakterze alkalicznym, które 

dodatkowo stanowią źró-
dło wapnia i magnezu. Wy-
stępowanie kwaśnego i sil-
nie kwaśnego odczynu gleb 
związane jest także z na-
stępczym wpływem związ-
ków siarki i azotu, spadkiem 

Czytaj str. 8

 � Zakwaszenie gleb prowadzi do szeregu negatywnych 
zmian właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych

Wesołych Świąt!
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Finansowanie	Wspólnej	Polityki	Rolnej	
2021–2027

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 ukierunkowują Wspólną Politykę Rolną na 
główne cele i zapewniają wydatki z Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) 
w kwocie 91,09 mld euro i z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 95,64 mld euro w cenach bieżących. Uzupełnienie dla tych funduszy rolniczych 
mają stanowić środki w ramach programu „Horyzont Europa”, które obejmują także 10 

mld euro na wsparcie badań i innowacji w dziedzinach: produkcji żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów 
wiejskich i biogospodarki. W ramach EFRG zostanie utworzona rezerwa rolna, aby finansować dodatkowe 
wsparcie dla sektora rolnego. Kwoty z rezerwy niewykorzystane w danym roku będą przenoszone na 
kolejny rok. 

Łącznie wydatki na 
Wspólną Politykę 
Rolną na lata 2021–
2027 zaplanowa-
no na kwotę 386,73 

mld EUR1 (w cenach bieżą-
cych), w tym:
– 291,09 mld euro w ra-

mach Europejskiego Fun-
duszu Rolniczego Gwa-
rancji (EAGR), z tego 
270,04 mld euro na do-
płaty bezpośrednie i 22,2 
mld euro na interwencję 
na rynkach rolnych przy 
planowanych zwrotach 
1,16 mld EUR;

– 95,64 mld EUR2 w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 
(EAFRD).
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 roku 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 EAFRG 
wzrasta do 85% w regionach 
słabiej rozwiniętych i do 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 pomocy 

w postaci płatności bezpo-
średnich jest niższy niż 90% 
średniej UE.

Mimo postulatów wielu 
państw członkowskich, 
w nowej WPR nie zosta-
ją wyrównane płatności 
bezpośrednie we wszyst-
kich państwach człon-
kowskich. PB mają zostać 
podwyższone tylko w tych 

członkowskich, gdzie do-
płaty wypłacane na ha UR 
kształtują się na poziomie 
poniżej 90% średniej euro-
pejskiej. W okresie sześciu 
lat mają one zostać podwyż-
szone, aby zredukować róż-
nicę o 50%.

Nowy model WPR prze-
suwa nacisk na poziomie UE 
z zapewniania zgodności 

z przepisami na realizację 
celów. Odchodzi się zatem 
od zapewniania legalności i 
prawidłowości transakcji le-
żących u podstaw rozliczeń 
na rzecz zapewniania reali-
zacji celów i poszanowa-
nia podstawowych wymo-
gów UE przez Zintegrowany 
System Zarządzania i Kon-
troli (ZSZiK) lub organy 

zarządzające (agencje płat-
nicze, jednostki koordynu-
jące, właściwe organy i jed-
nostki certyfikujące).

W nowej WPR stosowane 
będzie podejście oparte na 
pojedynczym audycie, które 
pozwoli na zmniejszenie licz-
by agencji płatniczych oraz 
wzmocnienie roli jednostki 
koordynującej i jednostki cer-
tyfikującej zgodnie z nowym 
modelem realizacji. Uczyni 
to system bardziej przejrzy-
stym i zmniejszy obciążenia 
zarówno dla organów admi-
nistracji 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 więk-
szość państw członkowskich, 
sprzeciwia się proponowa-
nemu przez 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 należy 
w całości pozostawić insty-
tucjom, które w państwach 
członkowskich zostały do 
tego powołane.

Poseł Krzysztof Jurgiel 
zagłosował przeciwko roz-
porządzeniu ws. planów 
strategicznych ze względu 
na brak spełnienia postu-
latu wyrównania płatno-
ści bezpośrednich między 
państwami członkowskimi 
w nowej WPR.

Zdaniem K. Jurgiela pro-
ponowany podział środków 
prowadzi do utrzymania ra-
żąco niesprawiedliwych róż-
nic w wysokości dopłat dla 
rolników w poszczególnych 
krajach członkowskich i jest 
krzywdzący dla rolników 
w części krajów członkow-
skich – zwłaszcza tych no-
wych, także w Polsce.

Narusza to zasadę niedys-
kryminacji obywateli UE ze 
względu na przynależność 
państwową (art. 18 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej) oraz zakaz dys-
kryminacji między produ-
centami wewnątrz Unii (art. 
40 ust. 2 Traktatu).

Przy ustalaniu WPR mogą 
być brane pod uwagę róż-
nice między regionami rol-
niczymi, nie zaś różnice 
między państwami człon-
kowskimi (art. 39 ust. 2 lit. 
a Traktatu).

Według naszego europosła 
dyskryminacja ta powoduje 
zagrożenie dla przyszłości 
rolnictwa w krajach człon-
kowskich, w tym w Polsce.

Opracował: WP

1 Kwota ta obejmuje zarówno środ-
ki przeznaczone na WPR w ramach 
wieloletnich ram finansowych na 
lata 2021–2027 jak i środki tym-
czasowego instrumentu Next Ge-
neration EU – NGEU („Fundusz 
odbudowy”), które wzmocnić mają 
wydatki na rozwój obszarów wiej-
skich (II filar WPR)
2 Kwota ta obejmuje także środki 
tymczasowego instrumentu Next 
Generation EU – NGEU („Fun-
dusz odbudowy”), które wzmocnić 
mają wydatki na rozwój obsza-
rów wiejskich

Pula środków dla Polski na płatności bezpośrednie (w EUR)

Lata kalendarzowe 2023 2024 2025 2026 2027* Ogółem 
2023–2027

w EUR

środki UE 3 092 416 671 3 123 600 494 3 154 784 317 3 185 968 140 3 185 968 140 15 742 737 762 

transfer środków z II filaru 
WPR 

396 000 462 396 000 462 396 000 462 396 000 462 0 1 584 001 847 

Ogółem środki UE  
po transferze

3 488 417 133 3 519 600 956 3 550 784 779 3 581 968 602 3 185 968 140 17 326 739 609 

* Szacunkowy podział środków krajowych na lata.

Pula środków dla Polski na II filar WPR (w mln EUR)

Lata budżetowe 2023 2024 2025 2026 2027 Ogółem 
2023–2027

mln EUR

środki UE 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 6,600 

środki UE po transferze na płatności bezpośrednie 990 924 924 924 924 4,686 

środki krajowe* 657 614 614 614 614 3,113 

Ogółem środki UE po transferze i środki krajowe 1,647 1,538 1,538 1,538 1,538 7,799 

* W związku z tym, że płatności bezpośrednie w kampanii roku 2027 finansowane będą ze środków nowej perspektywy finansowej (2028–2034), 
przepisy UE na lata 2023–2027 nie przewidują możliwości transferu środków na rok kalendarzowy 2027.
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Finansowanie fabryczne 2021/2022!

Wysiew z wykorzystaniem kart aplikacyjnych 
zwiększa efektywność i sukces gospodarowania 
oraz chroni środowisko.

Indywidualna regulacja zbiorników oferuje wiele  
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Agregat uprawowo-siewny dla dużych powierzchni 
3.000 l – 4.000 l I 3 m – 6 m
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Reklama

Szkody	łowieckie	–	trudny	problem
Szkody powodowane przez niektóre gatunki ssaków łownych w uprawach prowadzonych na 
gruntach rolnych, nazywane są szkodami łowieckimi. Mogą one również powstać podczas 
polowań bez udziału zwierząt. Jak wiadomo problemy związane z szacowaniem szkód 
łowieckich i ustalaniem wysokości odszkodowań są trudne i często wywołują konflikty, które 
kończą się czasem na salach sądowych. Rolnicy nie są zadowoleni z obowiązujących od 
lat, a także aktualnie przepisów prawnych, ponieważ ustalanie poziomu szkód i wysokości 

odszkodowania, w pierwszym rzędzie pozostaje w gestii szacującego, a jest nim nie strona poszkodowana albo 
neutralna, tylko odpowiedzialna finansowo. Trudno jest oczekiwać by strona ta obciążała się kosztami bez 
wyszukiwania wszelkich możliwych sposobów do ich ograniczenia, co często ma miejsce w praktyce. Natomiast 
procedury odwoławcze to dla rolnika przysłowiowa „droga przez mękę”. 

prof. dr hab. Paweł Węgorek, dr inż. Daria Dworzańska, dr hab. Joanna Zamojska 
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

Po wejściu Polski 
do Unii Europej-
skiej zmieniły się 
warunki określa-
nia powierzchni 

pól, na których zgłasza się 
szkodę łowiecką. Obecnie, 
poszkodowany zobowiąza-
ny jest do okazania szere-
gu dokumentów odnośnie 
poniesionych nakładów na 
prowadzenie uprawy, mapy 
ewidencyjnej gruntów i wy-
pisu z rejestru gruntów. Sza-
cujący musi z kolei obejść 
całą działkę, na której na-
stąpiły uszkodzenia, choćby 
miała ona nawet kilkadzie-
siąt lub więcej hektarów (na 
działce może znajdować się 
kilka różnych upraw), za-
znaczyć wszystkie punkty 

uszkodzeń, a następnie 
korzystając z możliwych 
metod, które są nieraz trud-
ne i czasochłonne, przystą-
pić do szacowania. 

Koła łowieckie i zrzesze-
ni w nich myśliwi uważają 

z kolei, że obarczanie ich 
w całości finansową odpo-
wiedzialnością za szkody 
powodowane przez zwierzę-
ta dziko żyjące, które zgod-
nie z prawem są własno-
ścią państwa również nie 

jest sprawiedliwe. Prowa-
dząc gospodarkę łowiecką 
pozyskują tylko określoną 
ilość zwierząt łownych, wy-
nikającą z przyrostu natu-
ralnego, taką by liczebność 
i struktura populacji tych 
gatunków była w środowi-
sku przyrodniczym właści-
wa i stabilna. Przypomnijmy 

tu, że roczny przyrost po-
pulacji dzika w obecnych 
warunkach klimatycznych 
i pokarmowych dochodzi 
do 200%! Gdyby nie odstrzał 

redukcyjny rolnik za 2–3 
lata nie zbierałby żadne-
go plonu. U jeleniowatych 
przyrost populacji wyno-
si około 30–40%. Tak więc 

 � Cielak jelenia

 �Dzik

 � Szkody spowodowane przez dziki w dojrzałej kukurydzy Dokończenie na str. 4
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 � Szkody w dojrzałej kukurydzy

pomimo wielokierunkowej 
krytyki łowiectwa i myśli-
wych w Polsce, warto za-
stanowić się, co by się stało, 
gdyby populacje dzikich 
zwierząt pozostawić bez 
jakiejkolwiek regulacji. 

Całość podstaw prawnych 
odpowiedzialności za szko-
dy łowieckie oraz sposo-
bów likwidacji szkód opi-
sana jest w ustawie Prawo 
łowieckie z dnia 13 paź-
dziernika 1995 r. rozdział 9.  
Szkody łowieckie oraz 
w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 16 kwiet-
nia 2019 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków szaco-
wania szkód w uprawach 
i płodach rolnych (Dz.U. nr 
2019, poz. 776).

Rolnicy oczekują jednak 
takich zmian w tej ustawie, 
które rozwiążą najtrudniej-
sze aspekty związane z pro-
cedurami likwidacji szkód. 
Bardzo trudno jest obec-
nie o obecność podczas 
szacowania szkody, przed-
stawiciela wojewódzkiego 
ośrodka rolniczego lub izby 
rolniczej, co wynika z bardzo 
dużej ilości zgłoszeń, a także 
braku odpowiedniej ilości 
osób zatrudnionych w tych 
ośrodkach, jak i osób ma-
jących wystarczającą wie-
dzę w zakresie prowadze-
nia szacowania i ustalania 
odszkodowań. Uciążliwe 
i czasochłonne są dla rol-
nika również wspomnia-
ne procedury odwoławcze.

W związku ze skompliko-
waną sytuacją prawną, więk-
szość postępowań likwida-
cyjnych szkód łowieckich 
w Polsce odbywa się na za-
sadzie porozumienia stron, 
bez dokonywania szczegó-
łowych pomiarów.

Gatunki zwierząt, za któ-
rych uszkodzenia w upra-
wach lub płodach rolni-
czych odpowiada zarządca 
lub dzierżawca obwodu ło-
wieckiego albo Skarb Pań-
stwa, to w dniu dzisiejszym 
nadal: dzik, łoś, jeleń, daniel, 
sarna (łoś, którego liczeb-
ność stale przyrasta i sięga 
około 30 tysięcy osobników, 
jest nadal objęty morato-
rium na odstrzał). Spośród 
gatunków ssaków często wy-
rządzających szkody w go-
spodarce rolnej, rybackiej, 
leśnej lub pogłowiu zwierząt 
gospodarskich, a będących 
pod ochroną gatunkową, 
a więc niebędących zwierzy-
ną łowną, należy wymienić: 
żubra, wilka, rysia, niedź-
wiedzia brunatnego i bobra. 
Za wymienione szkody, 
podobnie jak w przypad-
ku łosia, odpowiada Skarb 
Państwa (zarząd wojewódz-
twa lub Państwowe Gospo-
darstwo Lasy Państwowe). 

Natomiast za szkody powo-
dowane przez ptaki, takie 
jak: żuraw, łabędź, dzikie 
gęsi i inne, w myśl obecne-
go prawa nie przysługuje 
rolnikowi odszkodowanie.

Warunkiem uzyskania 
przez rolnika rekompen-
saty za szkody od koła ło-
wieckiego jest usytuowa-
nie uprawy w obrębie terenu 
wchodzącego w skład obwo-
du łowieckiego. Za szkody 
powstałe poza obwodem ło-
wieckim lub wyłączonych 
z obwodu łowieckiego, od-
powiada Skarb Państwa. 
O ile są to szkody powstałe 
na terenie parku narodowe-
go lub rezerwatu to szaco-
wanie szkód oraz wypła-
ta odszkodowania należy 
do dyrekcji parku narodo-
wego lub organu nadzoru-
jącego rezerwat przyrody. 
W przypadku terenów wyłą-
czonych na cele gospodarcze 
lub administracyjne, odpo-
wiedzialność za szkody ło-
wieckie bierze na siebie za-
rząd województwa właściwy 
ze względu na miejsce wy-
stąpienia szkody. 

Czynników związanych 
z ryzykiem wystąpienia 
szkód łowieckich na kon-
kretnym obszarze jest bar-
dzo dużo. Najważniejsze 
z nich to położenie uprawy 
w odniesieniu do terenów 
leśnych, bagiennych lub in-
nych będących miejscami 
ostojowymi zwierzyny, li-
czebność i struktura po-
pulacji gatunków zwierząt 
wyrządzających szkody, ga-
tunek i odmiana uprawianej 
rośliny rolniczej, struktu-
ra zasiewów w krajobrazie 
rolniczym, warunki klima-
tyczne, a także możliwo-
ści i metody zapobiegania 
szkodom. 

Jak z tego krótkiego opisu 
wynika, szkody są i będą 
nieuniknione, natomiast 
ich rozmiar można różny-
mi sposobami ograniczać. 
Pomijając odstrzał redukcyj-
ny, integracja metod ochro-
ny polega na połączeniu 
metod agrotechnicznych, 
mechanicznych i chemicz-
nych, które w powiązaniu 
z etologią i zmianami po-
pulacyjnymi zwierząt mogą 
przynosić wymierny skutek. 
Omówienie metod ogra-
niczania szkód łowieckich 
wymaga jednak odrębnej 
publikacji.

 Wszystkie gatunki roślin 
rolniczych, a także warzy-
wa, krzewy i drzewa ho-
dowane na gruncie rolnym 
mogą zostać w taki czy inny 
sposób uszkodzone przez 
omawiane gatunki zwie-
rząt. Nie tylko ich żerowa-
nie jest powodem szkód, ale 
także przechodzenie przez 
uprawy dużych stad i ich 
wydeptywanie, zakładanie 

w łanach zbóż, rzepaku i ku-
kurydzy miejsc ostojowych 
przez dziki, jelenie, danie-
le, sarny, a także odbywanie 
w nich godów. 

Obecnie najwięcej szkód 
łowieckich obserwuje się 
w uprawach kukurydzy, 
która stała się przysma-
kiem dzików, jeleni, da-
nieli i saren. Uszkodzenia 
powstają w całym okre-
sie wegetacji tej rośliny, od 
zasiewów aż do zbiorów, 
a każdy gatunek zwierząt 
uszkadza kukurydzę w cha-
rakterystyczny sposób. Po 
zasiewach dziki wyorują 
pęczniejące nasiona aż do 
fazy kilku liści, a po wscho-
dach liście i łodygi zgryzane 

są przez jeleniowate. Po wy-
kształceniu kolb, wszystkie 
gatunki zgryzają je aż do 
zbiorów. Drugim gatunkiem 
rośliny rolniczej najsilniej 
uszkadzanym przez dziko 
żyjące zwierzęta łowne jest 
rzepak ozimy. Ma to miej-
sce od momentu wscho-
dów aż do zbiorów. Jesienią 
i zimą, a także na przedwio-
śniu, niszczą rzepak głów-
nie jelenie, sarny i daniele, 
które w tym okresie zgry-
zają liście i stożki wzrostu, 
a po ruszeniu wegetacji, gdy 
rośliny zakwitają, dołączają 
do jeleni dziki, które chętnie 
przebywają w łanach rzepa-
ku odżywiając się kwiatosta-
nami i liśćmi, a także czując 

się w zbitym łanie bezpiecz-
nie, ponieważ są niezau-
ważalne dla człowieka. Na 
zdjęciach z dronów bardzo 
dobrze widać labirynty ście-
żek, którymi te zwierzęta się 
przemieszczają. Poza rzepa-
kiem również we wszystkich 
zbożach zarówno ozimych, 
jak i jarych powstają szko-
dy łowieckie. Nie są wolne 
od uszkodzeń rośliny oko-
powe, bobowate, łąki i pa-
stwiska i jak wspomniano 
również inne gatunki.

Zgodnie z ustawą z wnio-
skiem o odszkodowanie za 
szkody łowieckie może wy-
stąpić właściciel lub posia-
dacz gruntu rolnego (dzier-
żawca) na terenie którego 

powstała szkoda. Decydu-
je własność uprawy prowa-
dzonej na gruncie rolnym. 
Odpowiednie wzory wnio-
sków można znaleźć w In-
ternecie. Warto pamiętać, 
że zgłoszenie telefoniczne 
szkody nie jest uznawane za 
właściwe, natomiast droga 
elektroniczna lub pisemna 
jest właściwa. Pamiętać na-
leży o zaświadczeniu przy-
jęcia wniosku przez zarząd-
cę lub dzierżawcę obwodu 
łowieckiego, (e-mail, SMS, 
forma pisemna), który ma 7 
dni na dokonanie oględzin 
i szacowania. O ile zbliża się 
termin zbioru, poszkodowa-
ny powinien zgłosić szkodę 
na 7 dni przed zamierzo-
nym zbiorem. W artykule 
poruszono wybrane aspekty 
szkód łowieckich. Szczegó-
łowe wytyczne łatwo odna-
leźć na stronach interne-
towych Polskiego Związku 
Łowieckiego oraz na innych 
portalach.

Obowiązujące procedury 
związane z likwidacją szkód 
łowieckich, choć w opinii 
rolników i myśliwych nie-
dopracowane, powinny być 
prowadzone zgodnie z obo-
wiązującym prawem.

źródło: www.wrp.pl

 � Szkody spowodowane przez dziki w zasiewach kukurydzy

 �Ozimina uszkodzona przez dziki

 � Łąka uszkodzona przez dziki

Dokończenie ze str. 3

 � Szkody we wschodach powodowane przez dziki

 � Kolby zrzucone przez jelenie

 � Szkody w zasiewach kukurydzy spowodowane przez dziki
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W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,
tworzymy produkty nowoczesne, które mają
praktyczne zastosowanie w różnych warunkach
i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

www.grupaazoty.com

www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com
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Przygotowanie	miejsca	 
i	gleby	pod	uprawę	soi	

Wszechstronne możliwości wykorzystania nasion soi jako produktów spożywczych dla ludzi, 
czy też paszy dla zwierząt hodowlanych, spowodowały, że soja zajmuje bardzo wysokie miejsce 
w rankingach ekonomicznych. W 1970 r. powierzchnia uprawy soi na świecie zajmowała 
mniej niż 30 mln ha, w 1980 – 50,6 mln ha, w 2000 – 74,3 mln ha, a w 2020 ponad 122 mln ha 
na świecie. Obecnie zbiory nasion soi wynoszą ponad 384 mln ton (FAOSTAT 2020). Główne 
państwa zajmujące się produkcją soi to: USA, Brazylia, Argentyna, Chiny, które odpowiadają 

za 89% światowej produkcji soi. Zdecydowana większość opiera się na uprawie soja GM. Pomimo, iż na świecie, 
czołowi producenci soi, uprawiają jej odmiany modyfikowane genetycznie, w Polsce oraz Unii Europejskiej, 
uprawa roślin GM jest zakazana i grozi sankcjami finansowymi oraz likwidacją uprawy. Niestety, ze względu 
na fakt, iż uprawy GM są bardziej wydajne, powstała dysproporcja w ilości plonów, pomiędzy krajami 
z zezwoleniem na uprawy GM oraz tymi z zakazem. 

W związku z wie-
loletnim tren-
dem importu 
pasz białko-
wych, które 

wypierały rodzimą pro-
dukcję, Polska, w przecią-
gu ostatnich lat importowała 
ponad 2 miliony śruty sojo-
wej rocznie, której wartość 
wynosiła około miliard zło-
tych rocznie. W całej Unii 
Europejskiej ujemny bilans 
pasz białkowych jest rów-
nież głównym powodem 
importowania śruty sojowej.

Jeszcze 20 lat temu soja 
była w Polsce rzadko spo-
tykana. W ostatnim dzie-
sięcioleciu powierzch-
nia zasiewów wzrosła aż 
trzydziestokrotnie i obec-
nie liczy około 25 tys. ha, 
a wartość ta dynamicznie 
rośnie. Głównymi czynni-
kami limitującymi uprawę 
soi w Polsce były wyma-
gania klimatyczne tej ro-
śliny i nieznajomość agro-
techniki. Postęp biologiczny 
w hodowli, jaki dokonu-
je się na naszych oczach, 
a także krajowe inicjatywy 
rozwoju badań soi znacz-
nie poprawiły tę sytuację. 
Od 2015 roku gatunek soja 
został włączony w system 
porejestrowego doświad-
czalnictwa odmianowego 
(PDOiR) i rekomendacji 
odmian, który jest koordy-
nowany przez COBORU. 
Celem tych badań jest syste-
matyczne sprawdzanie war-
tości gospodarczej gatun-
ków uprawnych większości 
odmian z krajowego rejestru 
(KR), w doświadczeniach 
lokalizowanych w różnych 
rejonach Polski, w zróżni-
cowanych warunkach siedli-
skowych. Bardzo postępową 
inicjatywą nad rozpropa-
gowaniem soi był program 
realizowany w latach 2018 
i 2019 przez konsorcjum 
„Moja Soja” w ramach 
operacji pt. „Soja w woje-
wództwach kujawsko – po-
morskim i wielkopolskim – 
innowacyjne rozwiązania 
w uprawie i skarmianiu dla 
gospodarstw rolnych” przez 

naukowców z Uniwersytetu 
Technologiczno – Przyrod-
niczego, obecnie Politech-
nikę Bydgoską, wraz z pro-
ducentami rolnymi (www.
mojasoja.eu).

Na potencjał plonowa-
nia soi wpływają między 
innymi: promieniowanie 
słoneczne, temperatura, 
przynależność do różnych 
grup wczesności dojrzewa-
nia oraz termin siewu. Dwa 
ostatnie czynniki wpływa-
ją na długość czasu wzro-
stu rośliny, bowiem należy 
ona do grupy roślin dnia 
krótkiego, o wysokich wy-
maganiach świetlnych oraz 
średnim zapotrzebowaniu 
na wodę. Podczas wegetacji, 
temperatura powietrza po-
winna utrzymywać się w za-
kresie 20–30°, natomiast 
poniżej 15° następuje zaha-
mowanie wzrostu i rozwoju 
tej roślin. Doprecyzowanie 
poszczególnych elementów 
agrotechniki soi jest po-
wiązane ze znajomością jej 

biologii i fizjologii. Zaczy-
nając od wymagań glebo-
wych, miejsca w płodozmia-
nie i uprawy roli można już 
teraz zaplanować uprawę 
soi w gospodarstwie.

 � Dobór stanowiska pod uprawę
O tym, na jakim polu 

będziemy uprawiać soję 
musimy zadecydować co 
najmniej rok wcześniej, 
a jeszcze lepiej, jeśli jej 
udział w płodozmianie weź-
miemy pod uwagę w 3 let-
nich członach. Ma to dwoja-
kiego rodzaju uzasadnienie. 
Po pierwsze, przygotujemy 
glebę w sposób najbardziej 
odpowiedni dla wymagań 
soi. Po drugie, zapewnimy 
sobie racjonalny układ dla 
następstwa po niej, czyli dla 
gatunku, który skorzysta po 
przedplonie soi. Wybiera-
jąc stanowisko dla soi, naj-
bezpieczniejsze są te pola, 
gdzie były uprawiane zboża 
kłosowe ozime i jare, rów-
nież kukurydza. Ponieważ 

takich upraw mamy obecnie 
w strukturze zasiewów naj-
więcej, bo ponad 70%, więc 
nie powinno być problemem 
znalezienie odpowiedniego 
stanowiska pod soję w każ-
dym gospodarstwie. Abso-
lutnie, nie należy uprawiać 
soi po nieudanych ozimi-
nach (zwłaszcza po rzepa-
ku), na tzw. „przesiewkę”, ze 
względu na jej dużą wrażli-
wość na herbicydy doglebo-

we. Należy też unikać wysie-
wu na stanowisku po innych 
roślinach bobowatych gru-
bonasiennych i drobnona-
siennych, po gorczycy oraz 
po roślinach okopowych. 
Chodzi tutaj o zbyt dużą 
koncentrację azotu w gle-
bie oraz o reakcję na fe-

nolowe związki uwalnia-
jące się podczas rozkładu 
świeżej materii organicznej, 
które ograniczają wzrost soi. 
W przypadku roślin okopo-
wych na oborniku, z uprawą 

soi należy zaczekać 3 lata. 
Znalezienie odpowiednie-
go miejsca w płodozmia-
nie ma wpływ na wzrost 
i rozwój roślin oraz na kon-
centrację składników od-
żywczych w nasionach soi. 
Czy można ją uprawiać po 
sobie? Krótkotrwałe mo-
nokultury sojowe są prak-
tykowane na świecie, jed-
nak u nas, przy deficycie 
przedplonów poprawiają-
cych właściwości gleby, jest 
to zupełnie nieuzasadnione. 
Z wyborem miejsca w pło-
dozmianie wiąże się bilans 
składników pokarmowych 
w glebie dla soi oraz korzyści 
w układzie pozostawionych 
składników pokarmowych 
w resztkach pozbiorowych 
po soi, przede wszystkim 
azotu, w ilości około 80 kg 
na ha. Układając zmiano-
wanie w swoim gospodar-
stwie pamiętajmy, że soja 
jest najlepszym przedplo-
nem pod każdą roślinę, 
która będziemy uprawiać 
w jej następstwie.

 �Wymagania glebowe
Soja ma specyficzne wy-

magania glebowe, co wiąże 
się z typem kiełkowania epi-
geicznego oraz właściwo-
ściami termiczno-wodnymi. 
Powinna być uprawiana na 
glebach przewiewnych i nie-
zlewnych, ciepłych i umiar-
kowanie wilgotnych, bez ten-
dencji do zaskorupiania. Sam 
rodzaj kompleksu glebowe-
go nie powinien być czyn-
nikiem decydującym o roz-
poczęciu uprawy w danym 
miejscu. Ważnym elemen-

tem jest rodzaj kultury gleby, 
co w przypadku wegetacji soi 
zamykającej się w ciągu 120–
140 dni ma kluczowe znacze-
nie. Gleba dla soi musi być 
w wysokiej kulturze, wolna 

od wieloletnich chwastów 
oraz od kamieni, o strukturze 
gruzełkowatej, co gwarantu-
je sprawność fizyko – che-
miczną. Gleby o klasyfikacji 
pszennej dobrej oraz żytniej 
bardzo dobrej, klasy bonita-
cyjnej III–IVa, są najlepiej 
przystosowane do uprawy 
soi, pod warunkiem, że nie są 
to gleby zachwaszczone i są 
w ciągłej uprawie. Soja nie 
radzi sobie na glebach nad-
miernie lekkich skłonnych 
do przepuszczania wody. 
W sytuacji posuch, na ta-
kich glebach często cierpi 
na deficyt wody. W glebach 
zwięzłych wychodzenie li-
ścieni ponad powierzchnię 
gleby jest utrudnione, co 
znacznie opóźnia wscho-
dy i naraża siewki na pora-
żenie przez patogeny i na 
wydziobywanie przez ptaki. 
Aby uporać się z wysokim 
zagęszczeniem gleby, rol-
nicy często stosują głębo-
ką uprawę, jednakże efekty 
tego zabiegu są nietrwałe, 
ponieważ zagęszczona war-
stwa z czasem znowu zaczy-
na się tworzyć. Jeśli stosuje 
się uprawę płużną, to trzeba 
uważać, żeby gleby nie prze-
suszyć. Jesienią, po zbiorze 
przedplonu, pole należy za-
orać lub stalerzować, stosu-
je się też aktywne narzędzia 
typu gruber. Coraz częściej 
soję uprawia się w sposób 
bezorkowy, co daje bardzo 
dobre efekty, ponieważ niwe-
luje przesuszanie i rozpylanie 
gleby. Gospodarstwa, które 
przeszły na uprawę bezor-
kową w innych gatunkach 
mogą z powodzeniem tech-
nologię tę stosować również 
w soi. Po uprawie pożniw-
nej należy pozostawić pole 
niczym nie obsiane do wio-
sny. Na wiosnę, glebę upra-
wiamy „oszczędnie”, stara-
jąc się ograniczyć parowanie 
wody, z zastosowaniem agre-
gatów uprawowo-siewnych 
oraz włóki. Płytkie spulch-
nienie gleby przed siewem, 
czyli jej doprawienie jest bar-
dzo ważne z punktu widze-
nia równomierności wscho-
dów i uzyskania prawidłowej 
obsady roślin. Na glebach 
luźniejszych, po zasiewie 
nasion glebę będzie można 
zwałować, w celu lepszego 

 � Przykład gleby wadliwie doprawionej i zbrylonej dla soi

 � Przykład gleby przesuszonej i zbyt lekkiej dla soi

 � Początek wschodów i pełnia wschodów soi

 � Prawidłowo uprawiona gleba zapewniająca równomierną obsadę soi

Dokończenie na str. 18
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oraz metod zwalczania 
agrofagów, naukowych pod-
staw integrowanej ochro-
ny roślin, na którą w latach 
60. i 70. kładziono duży na-
cisk. Już w tym czasie na-
ukowcy IOR-PIB widzieli 
potrzebę ochrony innymi 
metodami niechemiczny-
mi i prowadzili w tym kie-
runku badania. Efektem 
tych prac są metody ma-
sowej produkcji i stosowa-
nia pożytecznych wirusów, 
bakterii, grzybów i nicieni 
owadobójczych oraz ento-
mofagów w ochronie upraw 
polowych, szklarniowych 
i grzybów jadalnych. Celem 
jest rozszerzenie zakresu 
stosowania bezpiecznych 
dla konsumenta i środo-
wiska metod biologiczne-
go ograniczania populacji 
organizmów szkodliwych 
dla roślin. Cały czas trwa-
ją prace nad wdrożeniem 
metod niechemicznych 
do praktyki. Prowadzone 
są badania w warunkach 

polowych, które łączą 
w sobie metody biologicz-
ne i agrotechniczne. Temat 
nie jest łatwy, ale jak najbar-
dziej aktualny i niezbędny, 
chociażby z uwagi na ko-
nieczność wdrażania no-
wych strategii w ochronie 
roślin. Poza tym nieustająco 
prowadzimy badania jakości 
środków ochrony roślin po-
zwalające na wykrycie sfał-
szowanych środków ochro-
ny roślin, co ma ogromne 
znaczenie w aspekcie ochro-
ny konsumenta i dbałości 

o środowisko naturalne. In-
stytut posiada certyfikowa-
ne laboratoria i należy do 
nielicznych jednostek w UE 
badających jakość środków 
ochrony roślin. Z punktu 
widzenia konsumenta zna-
czenie mają badania nad 
pozostałościami środków 
ochrony roślin (ś.o.r.) w pro-
duktach spożywczych pro-
wadzone przez Instytut czy 
mykotoksyn w płodach rol-
nych. Nasi naukowcy pod 
kątem pozostałości ś.o.r. 
analizują także np. wodę, 

glebę, produkty pszczelar-
skie oraz pszczoły. W labo-
ratoriach opracowywane są 
roczne raporty dotyczące 
bezpieczeństwa żywności 
i pasz, analizy ryzyka dla 
konsumentów, identyfika-
cja zagrożeń środowisko-
wych wynikających z ujem-
nych skutków stosowania 
chemicznej ochrony roślin.

WRP: Ochrona roślin 
musi być nowoczesna 
i odpowiadać aktualnym 
oczekiwaniom. Nie tyle 
nadążać, co wyprzedzać 
myślą, by w porę wprowa-
dzać rozwiązanie w ochro-
nie roślin. Które obszary 
nabierają coraz większego 
znaczenia i z jakimi wy-
zwaniami będziemy mie-
rzyć się w ochronie? 

R.K.: Kluczowe aspekty 
w ochronie roślin to wdro-
żenie wspomnianych metod 
niechemicznych (mecha-
nicznych), biologicznych, 
hodowlanych, systemów 
ekologicznych, indukowa-
nej odporności oraz wybra-
nych elementów rolnictwa 

precyzyjnego i cyfrowego, 
a także skutecznych syste-
mów wspomagania decyzji. 
Przy czym najlepsze efekty 
w ochronie uzyska się przy 
łączeniu kilku metod. Stąd 
też wiodący temat 62. Sesji 
Naukowej Instytutu Ochro-
ny Roślin – PIB to „Europej-
ski Zielony Ład a przyszłość 
ochrony roślin”. Na konfe-
rencji omawiać będziemy 
między innymi szanse i za-
grożenia, jakie polskiemu 
rolnictwu przynoszą dwie 
kluczowe unijne strategie: 
„Od pola do stołu” oraz „Na 
rzecz bioróżnorodności”. Ich 
głównym celem jest rozwój 
rolnictwa zrównoważone-
go z racjonalnym wykorzy-
staniem środków ochro-
ny roślin oraz nawozów, 
który ma zapewnić pro-
dukcję zdrowej żywności 
oraz bezpieczeństwo śro-
dowiska. Strategie te wy-
tyczają również nowe kie-
runki, w których powinna 
rozwijać się szeroko rozu-
miana ochrona roślin, m.in. 
w uprawach ekologicznych, 

z zastosowaniem metod 
biologicznych, uwzględnia-
jąca problem uodparnia-
nia się agrofagów na środki 
ochrony roślin, wykorzystu-
jąca możliwości rolnictwa 
precyzyjnego, cyfryzację 
oraz robotyzację w ochro-
nie roślin, czyli wszystko 
to nad czym IOR-PIB pra-
cuje już od jakiegoś czasu. 
Wypracowane rozwiązania 
i zalecenia powinny zna-
leźć szybkie zastosowanie 
w praktyce rolniczej, i takie 
też jest z pewnością ocze-
kiwanie rolników, produ-
centów rolnych oraz innych 
jednostek i służb działają-
cych na rzecz krajowego 
rolnictwa. 

Dziękuję za rozmowę

Konferencja Ochrony Roślin 
– 62. Sesja Naukowa Insty-
tutu Ochrony Roślin – PIB 
odbędzie się w dniach 16–18 
lutego 2022 r. Z uwagi na sy-
tuację epidemiczną, wyda-
rzenie będzie przeprowadzo-
ne w formule hybrydowej. 
Koszt uczestnictwa on-li-
ne to 350 zł, stacjonarnego  
– 800 zł. Rejestracji można 
dokonać na stronie: https://
snior.pl/zglos-rejestracje/ 

Tekst i zdjęcia: 
Katarzyna Szulc

IOR-PIB	Europejski	Zielony	Ład	
a	przyszłość	ochrony	roślin
Dokończenie ze str. 1

 �Dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB , p.o. dyrektora IOR-PIB
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wprowadzania do gleby na-
wozów wapniowych i wap-
niowo-magnezowych oraz 
obniżeniem udziału skład-
ników wnoszonych z nawo-
zami organicznymi.

Na większości obsza-
ru Polski gleby użytkowa-
ne rolniczo ulegają zakwa-
szeniu głównie w wyniku 
stosowania nawozów mi-
neralnych, w szczególno-
ści azotowych oraz w mniej-
szym stopniu potasowych. 
Stosowanie azotu w formie 
amonowej, jak również ami-
dowej, ulegającej hydroli-
zie do formy amonowej, 
przyczynia się do zakwa-
szenia. Z nawozów azoto-
wych w największym stop-
niu zakwasza glebę siarczan 

amonu, a następnie mocz-
nik, saletra amonowa i sale-
trzak. O stopniu zakwasze-
nia gleby przez dany nawóz 
informuje wartość równo-
ważnika kwasowego. Dla 
siarczanu amonu wynosi 
on 110. Równoważnik ten 
wskazuje, że aby zneutrali-
zować zakwaszające działa-
nie 100 kg siarczanu amonu 
trzeba zastosować 110 kg 
węglanu wapnia. W przy-
padku mocznika równoważ-
nik kwasowy wynosi 82, dla 
saletry amonowej – 61, a dla 
saletrzaku – 30.

Aplikacja nawozów pota-
sowych przyczynia się rów-
nież do zakwaszenia gleby. 
Oddziaływanie soli pota-
sowych wiąże się nie tyle 
z bezpośrednim zwiększa-
niem koncentracji jonów 

wodorowych, a głównie z wy-
pieraniem jonów glinowych 
z kompleksu sorpcyjnego do 
roztworu glebowego. Pro-
wadzi to w konsekwencji do 
uruchomienia kwasowości 
wymiennej oraz ujawnie-
nia kwaśnego oddziaływa-
nia jonów glinu, ponieważ 
powstający chlorek glinu 
ulega hydrolizie, a powstają-
cy mocny kwas solny zwięk-
sza zakwaszenie oraz potę-
guje toksyczny wpływ glinu 
na rośliny.

Zakwaszenie gleb prowa-
dzi do szeregu negatywnych 
zmian właściwości fizycz-
nych, chemicznych i biolo-
gicznych. W glebach kwa-
śnych wadliwe są stosunki 
wodno-powietrzne, głów-
nie na skutek niestabilno-
ści struktury gruzełkowatej. 

Dochodzi do powstania 
kwaśnej próchnicy z prze-
wagą fulwokwasów, która 
nie wykazuje właściwości 
sklejania cząstek glebowych. 
Gleby kwaśne charakteryzu-
ją się również niekorzystny-
mi zmianami właściwości 
chemicznych, które obejmu-
ją między innymi wymywa-
nie składników o charakte-
rze zasadowym, takich jak 
wapń, magnez, potas czy 
sód, wzrost rozpuszczalno-
ści związków glinu, żelaza, 
manganu i innych substan-
cji toksycznych dla roślin 
oraz spadek przyswajalności 
składników pokarmowych.

W glebach kwaśnych wraz 
ze wzrostem zawartości 
glinu dochodzi do zmniej-
szenia dostępności dla ro-
ślin fosforu i molibdenu, 

w wyniku wytrącania się 
trudno rozpuszczalnych 
fosforanów i molibdenia-
nów glinu i żelaza. Dodat-
kowo obserwuje się nie-
korzystny wpływ glinu na 
wielkość i morfologię sys-
temu korzeniowego ro-
ślin. Dochodzi do znie-
kształcenia korzeni roślin, 
gdyż następuje elongacyj-
ne zahamowanie wzro-
stu. Zwiększa się również 
ilość jonów manganu, który 
w dużych ilościach działa 
toksycznie na rośliny. Po-
dobnie jak w przypadku 
glinu, mangan (jak również 
żelazo) ogranicza sorpcję 
wapnia i magnezu.

W glebach kwaśnych do-
chodzi do osłabienia aktyw-
ności mikrobiologicznej. 
Zmniejszająca się aktywność 

biologiczna bakterii i pro-
mieniowców może prowa-
dzić do zahamowania wielu 
korzystnych przemian związ-
ków azotowych, w tym pro-
cesu nitryfikacji, amonifikacji 
i wiązania azotu atmosfe-
rycznego. Miejsce bakterii 
w glebach kwaśnych zajmu-
ją grzyby, jednak nie przej-
mują ich funkcji. Znaczne 
nasilenie wielu niekorzyst-
nych procesów zachodzą-
cych w glebach kwaśnych 
prowadzi do postępującej 
degradacji środowiska gle-
bowego, co w efekcie przy-
czynia się do ograniczenia 
wzrostu i rozwoju roślin, jak 
również pogorszenia ich pa-
rametrów jakościowych.

dr hab. Marzena S.
Brodowska,  

prof. UP Lublin

Problem	zakwaszenia	gleb	w	Polsce	 
–	skutki	w	uprawie	roślin
Dokończenie ze str. 1

Pierwiastki	korzystne	w	uprawie	roślin	 
–	biofortyfikacja	roślin

Pierwiastki korzystne w uprawie roślin to grupa pierwiastków, 
które mimo że nie należą do makro- czy mikroelementów, 
wywierają dodatni wpływ na procesy fizjologiczne zachodzące 
u niektórych roślin, w konsekwencji działając stymulująco na ich 
wzrost. Pierwiastki te określane są również mianem „pierwiastków 
stymulujących wzrost” lub „mineralnych biostymulatorów”.

Pierwiastek sty-
muluje wzrost ro-
ślin, gdy po jego 
zastosowaniu do-
chodzi do wzrostu 

pobierania oraz wykorzy-
stania innych pierwiastków, 
zmniejsza się toksyczność 
niektórych pierwiastków, 
dochodzi do zwiększenia ak-
tywności jednego lub więk-
szej ilości enzymów, a także 
poprawie ulega stan fizjolo-
giczny rośliny. Skutkuje to 
większym tempem wzrostu, 
co przekłada się na wyższy 
plon roślin. Do grupy pier-
wiastków korzystnych za-
licza się krzem, sód, nikiel 
i kobalt.

Krzem jest pierwiastkiem 
niezbędnym do prawidłowe-
go rozwoju wielu gatunków 
roślin, jak na przykład ryż 
czy też inne trawy. U ryżu 
przy niedoborze krzemu ro-
śliny przybierają tzw. wygląd 
„płaczącej wierzby” oraz do-
chodzi do ich więdnięcia, 
a także usychania liści. Zwią-
zane jest to miedzy innymi 
ze zwiększoną transpira-
cją u roślin z niedoborem 
krzemu. Pierwiastek ten 

ogranicza również negatyw-
ny wpływ suszy na rośliny, 
poprzez poprawę wzrostu 
korzeni, zmniejszenie pa-
rowania, jak również po-
prawę wydajności procesu 
fotosyntezy. Korzystnie na 
gospodarkę wodną roślin 
wpływa wzmocnienie tkan-
ki okrywającej roślin przez 
krzem, co skutecznie ogra-
nicza straty wody.

Pierwiastek ten bierze 
udział w stymulacji wielu 
procesów życiowych roślin, 
co zaobserwowano między 
innymi w uprawie ryżu, soi, 
trzciny cukrowej, pomidora, 
ogórka i truskawki. Krzem 
pośrednio wpływa na zwięk-
szenie wydajności proce-
su fotosyntezy, na przykład 
u ryżu czy trzciny cukrowej 
w obecności krzemu w li-
ściach dochodzi do zwięk-
szenia pochłaniania pro-
mieniowania słonecznego, 
miedzy innymi dzięki temu, 
że liście są bardziej wypro-
stowane i ustawione bar-
dziej wertykalnie, a także 
charakteryzują się większą 
powierzchnią. Przekłada się 
to na uzyskanie wyższych 

plonów, co zaobserwowano 
między innymi w uprawach 
ryżu, prosa, owsa, jęczmie-
nia, trzciny cukrowej, bura-
ka, ogórka, pomidora czy 
tytoniu. Wzrost plonów ro-
ślin w obecności krzemu 
jest szczególnie widoczny 
w przypadku roślin upra-
wianych w klimacie tropi-
kalnym i subtropikalnym, 
gdzie przyrosty plonów na 
kwaśnych glebach organicz-
nych mogą dochodzić nawet 
do 50%.

Krzem dzięki akumula-
cji w ścianie komórkowej 
zwiększa jej sztywność, 
wzmacniając źdźbła zbóż, 
co chroni rośliny przed wy-
leganiem. Istotnym zada-
niem tego pierwiastka jest 
uczestniczenie w mechani-
zmach odporności roślin na 
stresy biotyczne, poprzez 
zmniejszenie ich podat-
ności na niektóre choroby 
i szkodniki. Wpływa na to 
tworzenie poniżej kutykuli 
liści warstwy, która chroni 
rośliny przed atakującymi 
grzybami czy szkodnika-
mi. Krzemionka, która wy-
stępuje w ścianach komórek 

roślinnych, stanowiąc me-
chaniczną barierę, utrudnia 
przenikanie strzępek grzyb-
ni, jak również nagryzanie 
tkanek przez larwy owadów. 
Z kolei zapobieganie zranie-
niom tkanek przez owady 
chroni roślinę przed wni-
kaniem patogenów grzybo-
wych. Dodatkowo obecność 
krzemu w ścianie komórko-
wej zmniejsza możliwość jej 
degradacji enzymatycznej, 
która towarzyszy najczę-
ściej penetracji przez strzęp-
ki grzybni. W przypadku 
korzeni ochronna warstwa 
mechaniczna zawierająca 
krzem chroni je przed wni-
kaniem patogenów korze-
niowych. Pierwiastek ten, na 
przykład u ogórka, w efekcie 
aktywacji enzymów chroni 
roślinę przed atakiem grzy-
bów z rodzaju Pythium.

Krzem pośrednio wpływa 
na przyswajanie fosforu po-
przez oddziaływanie na do-
stępność fosforu glebowe-
go, w efekcie zwiększania 
rozpuszczalności fosfora-
nów zawartych w glebie oraz 
zwiększenia wykorzystania 
fosforu z trudniej przyswa-
jalnych nawozów fosforo-
wych. W glebach kwaśnych, 
poprzez poprawę warun-
ków wzrostu roślin, pierwia-
stek ten chroni je przed tok-
sycznym działanie nadmiaru 
manganu, glinu czy żelaza. 

Ogranicza również skut-
ki niedoboru cynku, mają-
ce miejsce przy nadmiarze 
fosforu w glebie.

Kobalt jest niezbędnym 
pierwiastkiem w procesie 
wiązania azotu atmosfe-
rycznego, gdyż jest skład-
nikiem kobalaminy – ko-
enzymu syntetyzowanego 
przez bakterie z rodzaju 
Rhizobium, które w sym-
biozie z roślinami bobowa-
tymi redukują azot atmosfe-
ryczny do jonu amonowego. 
Deficyt kobaltu prowadzi 
do ograniczenia tworzenia 
brodawek korzeniowych, co 
skutkuje zmniejszeniem in-
tensywności redukcji azotu 
atmosferycznego. Niedobór 
kobaltu u roślin bobowa-
tych w pierwszej kolejności 

ujawnia się na częściach 
nadziemnych, a najpóź-
niej obserwowany jest na 
korzeniach.

Pierwiastek ten korzystnie 
wpływa na zawartość białka 
roślinnego – leghemoglobi-
ny, które odpowiada za wią-
zanie tlenu w brodawce ko-
rzeniowej, co jest niezbędne 
do przeprowadzenia proce-
su wiązania azotu z atmos-
fery. Wiąże się to z tym, że 
działanie enzymu nitrogena-
zy, która uczestniczy w wią-
zaniu azotu cząsteczkowego, 
jest możliwe tylko przy ni-
skiej zawartości tlenu w bro-
dawce. Kobalt jest również 
aktywatorem wielu reakcji 
enzymatycznych w roślinie. 
Aktywuje między innymi 
działanie arginazy, lecytyna-
zy i dekarboksylazy kwasu 
szczawiooctowego. Jednak 
wpływ tego pierwiastka na 
działanie enzymów nie jest 
specyficzny, gdyż podobne 
funkcje obserwuje się rów-
nież w przypadku innych 
kationów.

Poza roślinami bobowaty-
mi u innych gatunków ro-
ślin wykazano plonotwórcze 
działanie kobaltu, między 
innymi korzystne oddzia-
ływanie tego pierwiast-
ka na plonowanie stwier-
dzono w uprawie pszenicy 
i buraków, co związane jest 
z wpływem kobaltu między 
innymi na syntezę białek.

dr hab. Marzena S.
Brodowska,  

prof. UP Lublin

 � Krzem dzięki akumulacji  
w ścianie komórkowej zwięk-
sza jej sztywność, wzmac-
niając źdźbła zbóż, co chroni 
rośliny przed wyleganiem
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Poprawne	zmianowanie	 
receptą	na	udany	plon

Racjonalne pod względem przyrodniczym następstwo roślin w kolejnych latach na danym 
polu, nosi nazwę zmianowania. Po uwzględnieniu kolejności upraw na wszystkich polach 
gospodarstwa, mówimy o płodozmianie. W uproszczeniu za optymalną przyjmuje się 
przemienną uprawę roślin jedno- i dwuliściennych, czego przykładem jest wzorcowy 
płodozmian norfolski, z następującą kolejnością upraw: okopowe na oborniku – zboża jare 
z wsiewką koniczyny – koniczyna – zboża ozime. 

prof. dr hab. Czesław Szewczuk  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zboża jare w tym przy-
padku można zastą-
pić lepiej plonują-
cymi ozimymi, zaś 
koniczynę (bardzo 

cenną w zmianowaniu, ale 
nieprzydatną dla wielu go-
spodarstw) strączkowymi na 
nasiona (grochem, soją, łubi-
nem, bobikiem lub bobem). 
Względy ekonomiczne wy-
muszają jednak odejście od 
tego typu wzorcowego na-
stępstwa roślin, co prowa-
dzi do uproszczeń zmiano-
wań. W praktyce sprowadza 
się to do znacznego udziału 

zbóż w strukturze zasiewów 
(w Polsce ponad 70%), co 
wymusza ich uprawę po 
sobie. Skutkuje to wzmo-
żoną presją chorób, szkodni-
ków i chwastów, wyczerpy-
waniem gleby z niektórych 
składników, a często także 
degradacją gleby (utra-
tą żyzności). W takich sy-
tuacjach, by uzyskiwać 
w miarę wysokie plony, 
konieczna jest intensyw-
na ochrona chemiczna, ra-
cjonalne nawożenie, w tym 
nawozami naturalnymi i or-
ganicznymi. Wskazany jest 

też szerszy asortyment upra-
wianych zbóż, a więc także: 
gryki, owsa, żyta, prosa, ku-
kurydzy oraz mieszanek 
zbożowych. 

Lepsze wyniki daje także 
przemienna uprawa zbóż 
ozimych i jarych, przedzie-
lonych międzyplonami, 
z przeznaczeniem na zielo-
ny nawóz. W tym celu za-
leca się gorczycę białą lub 
rzodkiew oleistą, także fa-
celię, grykę lub słonecznik, 
a najlepiej profesjonalnie do-
brane do warunków glebo-
wych i terminu siewu, mie-
szanki roślin poplonowych, 
oferowane także przez nie-
które firmy nasienne. Przy 

wczesnym zbiorze przedplo-
nu (do 10 VIII), szczególnie 
cenne w poplonie są rośli-
ny strączkowe. Za najlepsze, 
a przy tym najbardziej uza-
sadnione ze względów prak-
tycznych, przedplony dla 
zbóż jarych, zwłaszcza psze-
nicy i jęczmienia, czyli gatun-
ków najbardziej wymagają-
cych, uważa się rośliny późno 
schodzące jesienią z pola. 
Należą do nich okopowe 
na oborniku oraz bobowa-
te grubo- i drobnonasienne 
(niewskazane dla jęczmie-
nia browarnego), poza tym 
dynia, konopie, tytoń oraz 
niektóre warzywa. Bardzo 
dobrym przedplonem są też: 

rzepak, gorczyca, mak, len, 
gryka, a także jednorocz-
ne rośliny pastewne, upra-
wiane w siewie czystym lub 
mieszankach. Ostatnia grupa 
roślin, a więc wcześnie scho-
dząca z pola, jest także bar-
dzo dobrym przedplonem 
dla zbóż ozimych, które są 
zwykle wysiewane w takich 
stanowiskach. 

Nieco gorszym przedplo-
nem dla zbóż jarych jest ku-
kurydza i proso, zaś naj-
gorszym pozostałe zboża, 
zwłaszcza przy ich upra-
wie w monokulturze. Naj-
bardziej niewskazany ze 
względów fitosanitarnych 
(porażenia przez choroby) 

AzotoPower	jako	alternatywa	w	zakresie	
nawożenia	roślin	uprawnych

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu polegające na ograniczeniu stosowania chemicznych 
pestycydów i nawozów o 50% do 2030 r., a także niespodziewany drastyczny wzrost cen 
nawozów mineralnych, stawiają przed producentami rolnymi coraz to nowe wyzwania. Wielu 
z Państwa z pewnością poszukuje alternatywnych możliwości pozwalających na ograniczenie 
dawek nawozów azotowych, przy jednoczesnym zachowaniu satysfakcjonujących wyników 

plonowania roślin uprawnych. Warto w tej sytuacji zastanowić się nad sięgnięciem po rozwiązania biologiczne.

Firma Bio-Lider, wy-
korzystująca tech-
nologię uznanego 
laboratorium Bio-
-Gen wprowadziła 

nowy produkt pod nazwą 
AzotoPower. Jest to pre-
parat bakteryjny, w skład 
którego wchodzą wolno 
żyjące izolaty bakterii z ro-
dzajów Azotobacter i Ar-

throbacter o wysokiej kon-
centracji, nie mniejszej niż  
1x109 jtk/g. Występują-
ce w preparacie bakterie 
Azotobacter są uznawane 

za organizmy decydujące 
o przyrostach azotu w gle-
bie, natomiast rodzaj Ar-
throbacter reprezentują 
szczepy bakterii mało wy-
magających pod względem 
żywienia azotowego. Z tego 
właśnie powodu mogą łatwo 
przyswajać ten składnik z at-
mosfery. Wolno żyjące bak-
terie glebowe, w zależności 

od gatunku, a także panu-
jących warunków środowi-
skowych, są w stanie związać 
do 50 kg N/ha, przy śred-
niej w granicach 25–30 kg. 

Taka ilość dostarczonego 
roślinom azotu odpowiada 
ilości składnika zawartego 
w 70–80 kg saletry amono-
wej, przy wyraźnie niższych 
kosztach zabiegu! 

Warto nadmienić również, 
że bakterie zawarte w pre-
paracie AzotoPower wiążą 
azot atmosferyczny w for-
mie całkowicie dostępnej 
dla roślin, podczas gdy stra-
ty azotu z mineralnych na-
wozów azotowych mogą do-
chodzić nawet do 40–50%.

Ponadto dostępne w pre-
paracie bakterie posiadają 
zdolność pobierania fosforu 

z trudno dostępnych źródeł, 
a także wspomagają przy-
swajanie przez rośliny mi-
kroelementów, takich jak 
cynk czy żelazo. Bakterie za-
warte w AzotoPower należą 
do grupy bakterii promują-
cych wzrost roślin (PGPR – 
plant growth promoting bac-
teria). Stymulują syntezę 
fitohormonów (m.in. cyto-
kinin, giberelin), poprawiają 
rozwój systemu korzeniowe-
go, efektywność odżywiania 
roślin, a także wspomagają 
odporność na stres.

Skuteczność preparatu 
potwierdziły liczne badania, 

a także, co dla nas najważ-
niejsze – tegoroczne wy-
niki wielkości oraz jakości 
plonów uzyskane na po-
lach produkcyjnych naszych 
klientów. Produkt znakomi-
cie spisał się w uprawach 
rolniczych, warzywniczych 
jak i sadowniczych, a pozy-
tywne opinie odnotowali-
śmy na terenie całego kraju. 

AzotoPower w dawce  
100 g/ha przy użyciu 200–
400 l wody można stosować 
w formie oprysku doglebo-
wego przedsiewnie w upra-
wach rolniczych oraz przed 
siewem lub sadzeniem roślin 
w produkcji warzyw. Moż-
liwe jest również jego za-
stosowanie w formie opry-
sku nalistnego po ruszeniu 
wegetacji w uprawach po-
lowych, (np. po siewie, po 
wschodach, w fazie krze-
wienia), jak również w upra-
wie warzyw w dowolnej 
fazie aktywnego wzrostu. 

Z kolei w uprawach sadow-
niczych preparat znajdu-
je zastosowanie w formie 
oprysku w pasie herbicydo-
wym. AzotoPower stosuje 
się także na resztki pożniw-
ne razem z dobrze znanym 
od wielu lat na rynku środ-
kiem RewitalPRO+. Takie 
połączenie gwarantuje wy-
soką i efektywną dostępność 
azotu dla roślin jesienią, 
a także wpływa na szybki 
rozkład resztek pożniwnych.

Jeśli zainteresował Pań-
stwa produkt AzotoPo-
wer zachęcamy do kon-
taktu z doradcami firmy 
Bio-Lider oraz PROCAM, 
którzy są doskonale przy-
gotowani do udzielenia 
Państwu szczegółowych 
informacji na temat pro-
duktu AzotoPower jak i in-
nych preparatów biologicz-
nych oferowanych przez 
firmę Bio-Lider. Więcej  
na www.procam.pl

Plon pszenicy ozimej (t/ha) po zastosowaniu preparatu AzotoPower, Lisewo Malborskie 2021

9,95

9,9

9,85

9,8

9,75

9,7

9,65

9,6

9,55

9,5

9,45
          Kontrola                                      AzotoPower

9,6

9,9

+ 300 kg

Dokończenie na str. 12

 � Spadek plonu zbóż uprawianych w monokulturze powo-
dują głownie choroby podstawy źdźbła i korzeni, zwane 
podsuszkowymi, do których należą: zgorzel podstawy źdźbła, 
łamliwość źdźbła oraz fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i 
korzeni
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Podsumowanie	jesiennej	wegetacji	 
na	plantacjach	rzepaku	

Według danych GUS-u, w minionym sezonie rzepak uprawiano 
na powierzchni ok. 980 tys. ha. Tegoroczne zbiory szacowane się 
na poziome 3,2 mln t, co w porównaniu z 2020 rokiem stanowi ok. 
2-procentowy wzrost. Średnie plony kształtowały się na poziomie 
3,2 t/ha. 

Przed nami nowy 
sezon, czas zatem 
przejść do oceny 
kondycji, w jakiej 
znajdują się plan-

tacje rzepaku wysiane pod 
zbiory w roku 2022. Za-
zwyczaj rzepak wysiewa 
się pomiędzy połową sierp-
nia a początkiem września. 
Głównym zagrożeniem dla 
roślin w momencie startu 
wegetacji są panujące wa-
runki pogodowe. A z nimi 
bywa bardzo różnie. Tego-
roczne siewy rzepaku, po-
dobnie jak w ubiegłych se-
zonach, nie odbywały się 
w optymalnych warunkach. 
Początkowo panująca wyso-
ka temperatura i susza prze-
szły bardzo szybko w „porę 
deszczową”. Nie we wszyst-
kich regionach udało się 
przeprowadzić siewy w bar-
dzo „wąskim oknie pogodo-
wym”. Różna jest także kon-
dycja roślin w zależności od 
regionu. Są plantacje w bar-
dzo dobrej kondycji, śred-
niej, ale również takie, które 
trzeba było przesiewać. 

Jak zatem powinny wyglą-
dać rośliny jesienią przed 
wejściem w stan spoczyn-
ku zimowego?

Prawidłowo przygotowa-
ny do zimy rzepak powi-
nien charakteryzować się 
rozetą złożoną z minimum 
8–12 liści, szyjką korzenio-
wą o średnicy 10–20 mm  
oraz systemem korzenio-
wym sięgającym w głąb 
gleby, do głębokości co naj-
mniej 25 cm. Wykształcenie 
się rozety to czas, w którym 
w stożku wzrostu następuje 
przejście z fazy wegetatyw-
nej w generatywną, zapro-
gramowany zostaje przyszły 

plon, pojawiają się zawiązki 
przyszłych liści, rozgałęzień 
bocznych oraz kwiatosta-
nów. Liczba liści w roze-
cie skorelowana jest z licz-
bą rozgałęzień, na których 
wiosną pojawiają się kwia-
tostany, a potem łuszczy-
ny. Przyjmuje się, że rozeta 
składająca się z 8 liści to 4–5 
rozgałęzień, 10 liści odpo-
wiada 6–7 rozgałęzieniom, 
a 12 liści to zawiązki 9–10 
rozgałęzień. Powyższe dane 

oznaczają, że cały poten-
cjał plonotwórczy powinien 
zostać wykształcony przed 
spoczynkiem zimowym. Po 
wznowieniu wegetacji wio-
sną możemy tylko zadbać 
o szybką regenerację i ogra-
niczanie potencjalnych strat 
w plonie. Dla prawidłowego 
wytworzenia przez rzepak 
wszystkich organów w okre-
sie jesiennym potrzeba od 75 
do 90 dni wegetacji. Ważna 
jest także suma temperatur 

efektywnych, powinna ona 
kształtować się na poziomie 
ok. 900°C-dni. 

Oprócz czynników klima-
tyczno-agrotechnicznych 

na kondycję roślin wpły-
wa występowanie na plan-
tacji patogenów. Rzepak ze 
względu na dużą biomasę 
jest często pod dużą presją. 
Oprócz wielu znanych cho-
rób grzybowych, takich jak 
sucha zgnilizna kapustnych, 
szara pleśń, cylindrosporio-
za i wiele innych, na planta-
cjach pojawił się wirus żół-
taczki rzepy (Turnip yellows 
vius, TuYV). Ta choroba wi-
rusowa nie jest nowa, rozpo-
znano ją w latach 70. ubie-
głego wieku. Jednak do tej 
pory nie była groźna z punk-
tu widzenia gospodarczego. 

Za jej rozprzestrzenianie 
odpowiedzialne są mszy-
ce – wektory tej choroby. 
Rośliny porażone wiru-
sem cechuje zahamowanie 
wzrostu, mniejsza liczba od-
gałęzień bocznych oraz na-
sion w łuszczynie. Pierwsze 
symptomy choroby możemy 
obserwować już jesienią na 
liściach. Są to początkowo 
jasnofioletowe przebarwie-
nia na brzegach liści, które 
stopniowo obejmują całą 
blaszkę liściową. Pamię-
tajmy jednak, że podobne 
objawy może powodować 
niedobór azotu, fosforu, 
czy reakcja na zastosowa-
ne środki ochrony roślin. 
Obecność wirusa w rośli-
nie w konsekwencji prowa-
dzi do utraty plonu. W tym 
przypadku, aby skutecznie 
ograniczać straty, należy do 
uprawy wybierać odmiany 

rzepaku z genem odporno-
ści na TuYV. 

Na początku wegetacji 
plantacje rzepaku były zagro-
żone presją ze strony szko-
dników. Szczególnie groź-
ne były pchełki: rzepaczane 
i ziemne oraz śmietka ka-
puściana. Można było zaob-
serwować również gnatarza 
rzepakowca. W przypadku 
wcześnie występujących na 
plantacjach szkodników naj-
lepszym zabezpieczeniem są 
insektycydowe zaprawy na-
sienne. W bieżącym sezo-
nie dostępne były dwie za-
prawy do stosowania przez 

profesjonalnych użytkow-
ników, czyli firmy nasien-
ne, które posiadają certy-
fikat ESTA, co oznacza, że 
cały proces przygotowania 
nasion podlega ścisłym pro-
cedurom zapewnienia jako-
ści zaprawiania. Zaprawa-
mi tymi są: Lumiposa 625 
FS, która zgodnie z etykietą 
zwalcza takie szkodniki, jak: 
pchełki ziemne i rzepaczane, 
śmietkę kapuścianą, gnata-
rza rzepakowca oraz Buteo 
Start – zaprawa przezna-
czona do zwalczania śmiet-
ki kapuścianej oraz pchełek. 
Należy jednak pamiętać, że 
stosowane zaprawy nasienne 
chronią rośliny w początko-
wej fazie wzrostu przez ok. 
3–4 tygodnie. Wpływ na to 
ma przebieg warunków po-
godowych panujących po 
wschodach. W kolejnych ty-
godniach i miesiącach jesien-

nej wegetacji konieczne jest 
monitorowanie presji ze stro-
ny tych szkodników i w razie 
potrzeby wykonanie zabie-
gów chemicznych.

Do monitorowania na-
lotu szkodników na plan-
tacje rzepaku stosuje się 
m.in. metodę żółtych na-
czyń, która jest podstawową 
w monitorowaniu nalotów 
szkodników. Żółte naczynia 
są źródłem informacji o na-
locie i aktualnym zagroże-
niu dla plantacji. 

Tekst i zdjęcia: 
Artur Kozera

 � Kondycja rzepaku zależy do terminu siewu, na zdjeciu siew w terminie optymalnym  
(po prawej) i opóźnionym (po lewej)

 �Monitoring za pomocą żółtych naczyń jest podstawą 
w ocenie zagrożenia ze strony szkodników

 � Korzeń rzepaku uszkodzony przez 
larwę śmietki kapuścianej

 � Liścienie rzepaku uszkodzone  
przez pchełki

jest wysiew pszenicy i jęcz-
mienia po sobie, ewentual-
nie innych zbożach, może 
z wyjątkiem owsa, który nie 
jest porażany przez choroby 
podstawy źdźbła (podsusz-
kowe). Niemniej, jak wyka-
zują wyniki badań, w kolej-
nych dwóch latach, uprawę 
pszenicy i jęczmienia po 
sobie, a zwłaszcza ich prze-
mienną uprawę można tole-
rować, traktując taki przy-
padek jako „zło konieczne”. 

Wyraźny spadek plonów na-
stępuje zwykle w trzecim 
i dalszych latach monokul-
tury tych gatunków. Także 
owsa nie zaleca się upra-
wiać zbyt często po sobie, ze 
względu na możliwy rozwój 
nicieni, uszkadzających jego 
system korzeniowy. 

Spadek plonu zbóż upra-
wianych w monokulturze 
powodują głównie choro-
by podstawy źdźbła i korze-
ni, zwane podsuszkowymi, 
do których należą: zgorzel 
podstawy źdźbła, łamliwość 

źdźbła oraz fuzaryjna zgo-
rzel podstawy źdźbła i ko-
rzeni. W doświadczeniach 
wykazano, iż uprawa psze-
nicy ozimej w 3-letniej mo-
nokulturze skutkuje ponad 
50-proc., a w sprzyjających 
sprawcom chorób latach  
70-proc. porażeniem przez 
choroby podsuszkowe. Dla 
porównania, 2-letnia prze-
rwa ogranicza odsetek po-
rażonych roślin do kilkuna-
stu, natomiast 3-letnia – do 
kilku procent. Niebezpie-
czeństwo porażenia zbóż 

przez choroby podsuszko-
we zwiększa się przy bez-
orkowym systemie uprawy 
roli, gdzie pozostające reszt-
ki pożniwne na powierzchni 
pola są bezpośrednim źró-
dłem zakażenia, zwłaszcza 
dla pszenicy i jęczmienia. 

Reasumując, przy prak-
tykowanej w wielu gospo-
darstwach monokultu-
rze zbożowej, należy mieć 
na uwadze fakt, iż zboża-
mi najbardziej tolerancyj-
nymi na uprawę po sobie 
jest kukurydza (nawet do 5 

lat) oraz żyto (znane przy-
słowie „żyto po życie całe 
życie”). Najmniej toleran-
cyjna jest pszenica, jęcz-
mień i owies. Z kolei po in-
nych roślinach zbożowych, 
można tolerować (licząc się 
z mniejszym lub większym 
spadkiem plonów) upra-
wę: kukurydzy, gryki, prosa 
i owsa, mniej tolerancyjne 
jest żyto i pszenżyto, a naj-
mniej pszenica i jęczmień. 
Szczególnie cenne w zmia-
nowaniu są rośliny bobowa-
te grubo- i drobnonasienne. 

Oddziałują one korzystnie 
na właściwości fizyczne 
(regenerują głębokie war-
stwy profilu glebowego), 
chemiczne (pozostawia-
ją w resztkach cenny azot 
i „wydostają” z głębszych 
warstw wypłukane i trudno 
dostępne składniki pokar-
mowe) i biologiczne gleby. 
Udana uprawa tych roślin, 
w tym pozostawione reszt-
ki pożniwne, korzystnie od-
działują na plony w okresie 
wielolecia, a więc podobnie 
jak obornik.

Dokończenie ze str. 10
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych 
w etykiecie.   Uwaga: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet 
produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.

JEDEN REGULATOR DO SKRACANIA ZBÓŻ I RZEPAKU 

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

Mepik 300 SL chlorek mepikwatu

  SKUTECZNY
długo i skutecznie skraca, 
dzięki systemicznemu działaniu

  ELASTYCZNY
skutecznie hamuje wzrost również 
w niskich temperaturach

  UNIWERSALNY
szerokie okno aplikacji

www.innvigo.com #wybieramINNVIGO

Rzepak	po	raz	pierwszy
Doświadczonym rolnikom w uprawie rzepaku, tajniki 
prowadzenia plantacji są doskonale znane. Młodzi adepci uprawy 
rzepaku, będący na początku swojej przygody z tym gatunkiem, 
stają przed mnóstwem wątpliwości i pytań, na które muszą 
znaleźć odpowiedź. 

Nasza redakcja to-
warzyszy mło-
demu rolnikowi 
z okolic Gniezna 
w woj. wielkopol-

skim, który uprawia rze-
pak po raz pierwszy. Rela-
cje z aktualnych problemów, 
zabiegów, zaleceń w rzepaku 
ozimym, dotychczasowych 
poczynań młodego rolnika 
w polu śledzić można na na-
szym kanale YouTube. 

W pierwszej kolejności 
pan Arkadiusz, który upra-
wia rzepak po raz pierw-
szy, stanął przed tematem 
wyboru odmiany. Zdecy-
dował się na odmianę LG 
Ambassador (KR 2019). To 
wysoko plonujący miesza-
niec z opornością na wiru-
sa żółtaczki rzepy (TuYV) 
i suchą zgniliznę kapustnych 
(gen Rlm7). Odmiana należy 
do programu hodowlanego 
N-Flex, opracowano ją tak, 
by możliwie efektywnie wy-
korzystywała dostępny azot. 
Jak sam wskazuje zdecydo-
wał się na nią po wizycie na 
targach w Minikowie. 

Następnie stanął przed 
wyborem systemu od-
chwaszczania. Nie mogąc 
się zdecydować czy posta-
wić na odchwaszczanie do-
glebowe czy powschodowe 
postanowił przetestować 
oba systemy. W odchwasz-
czaniu doglebowym na plan-
tacji rzepaku zastosował 
herbicydy: Baristo 500 SC 

(napropamid), Mezzo Super 
500 SC (metazachlor), Boa 
360 CS (chlomazon). W za-
biegach powschodowych, 
w fazie 4 liści rzepaku za-
stosował herbicydy: Major 
300 SL (chlopyralid), Zorro 
300 SL (pikloram), Mezzo 
500 SC (metazachlor) oraz 
Jenot 100 EC (chizalofop-P-
-etylowy). Część plantacji, 
na której stosowano system 
odchwaszczania powscho-
dowego prawdopodobnie 
na wiosnę będzie wyma-
gała korekty herbicydem. 
Przyczyną zachwaszczenia 
plantacji pomimo zabiegu 
prawdopodobnie jest fakt, 
że tuż po nim wystąpił opad 
deszczu. Z kolei z uwagi na 
wrażliwość młodych siewek 
zabiegu odchwaszczania nie 
można było odłożyć. Zabieg 
musiał być przeprowadzony 
w okresie 3 dni po siewie.

Plantacja rzepaku ozi-
mego w okresie jesieni wy-
maga także ochrony fungi-
cydem przed chorobami, 
przede wszystkim suchą 
zgnilizną kapustnych. Jed-
nocześnie w tym czasie, czyli 
najczęściej od 4. liścia rze-
paku stosuje się regulato-
ry wzrostu działające na 
pokrój roślin. Do regula-
cji pokroju rzepaku wyko-
rzystuje się antygiebereliny, 
które działają na hormony 
wzrostu roślin. Preparaty 
z tej grupy ograniczają wy-
sokość roślin, wzmacniają 

łodygi u podstawy, powo-
dują zgrubienie szyjki ko-
rzeniowej rzepaku ozime-
go i oddziałują na system 
korzeniowy. Jeśli termin za-

biegu zbiega się z występują-
cym zagrożeniem ze strony 
patogenów chorobotwór-
czych i koniecznością ich 
zwalczania, wówczas czę-
sto wykorzystuje się działa-
nie regulujące fungicydów 
triazolowych lub, w zależ-
ności od wyboru techno-
logii, łączy w mieszaninę 
typowe regulatory z fungi-
cydem. Preparaty oraz czas 
zabiegu powinny być dopa-
sowane do możliwości pro-
dukcyjnych danej plantacji 

w odniesieniu do stanu ro-
ślin, warunków glebowych 
oraz termicznych. Młody 
rolnik uprawiający rzepak 
po raz pierwszy także musiał 
zmierzyć się z tym tematem. 
Wszelkie w nim zaniecha-
nia, opóźnienia mają póź-
niej „gorzkie” dla plantatora 
konsekwencje. Do regulacji 
pokroju wykorzystał prepa-

rat Mepik 300 SL (chlorek 
mepikwatu) działający sys-
temicznie. Retardant zasto-
sował w mieszaninie zbior-
nikowej razem z triazolem 
(metkonazol), aby chronić 
rzepak przed chorobami. 
Jesienią przeciwko szkodni-
kom pan Arkadiusz stoso-
wał trzykrotne opryskiwanie 
deltametryną i dwukrotne 
acetamiprydem.

Rzepak, który młody 
rolnik uprawia, wymagał 
wzmocnienia. Pojawiły się 

pytania o dokarmianie rze-
paku, jakie składniki nale-
ży podać roślinom, aby te 
lepiej przygotowały się do 
zimy, jakie ilości nawozu 
zastosować, czy wystarczy 
jednorazowe dokarmianie 
rzepaku? Z pomocą przy-
szedł doradca nawozowy 
z firmy Yara Poland, który 
podpowiedział, aby zasto-

sować bor, mangan i mo-
libden, gdy rośliny wejdą 
w fazę 4–6 liści. Formo-
wanie rozety, po kiełkowa-
niu i wschodach, jest fazą 
krytyczną rozwoju rzepa-
ku i dlatego w tym okresie 
rośliny dokarmia się do-
listnie. Wskazane jest do-
karmianie roślin słabszych, 
w celu przyspieszenia ich 
wzrostu. Z kolei roślinom 
dobrze rozwiniętym trzeba 
pomóc w tworzeniu sztyw-
nej tkanki mechanicznej. 

Rolnik zastosował nawozy 
YaraVita Bortrac i YaraVita 
Brassitrel Pro dostarczając 
roślinom przede wszystkim 
bor oraz niezbędny dla lep-
szego przezimowania moli-
bden i mangan. Nawozy na 
plantacji stosowano przy 
okazji zabiegu fungicydem.

Lustracja późnojesienna 
wykazała, że rośliny rzepaku 
są dobrze przygotowane do 
zimy. Nie widać większych 
oznak suchej zgnilizny ka-
pustnych, ponieważ zabieg 
ochrony fungicydem został 
przeprowadzony termino-
wo. Uszkodzenia po śmietce 
są niewielkie. Tam, gdzie wy-
stąpiły właściwe odżywienie 
i pielęgnacja plantacji, rośli-
ny były w stanie się zregene-
rować i odbudować. Rzepak 
wykształcił 8–12 liści, ma też 
wystarczająco grubą, szyj-
kę korzeniową i nisko osa-
dzony pąk wierzchołkowy. 
Po zimie, wczesną wiosną 
rośliny rzepaku będą wy-
magały zabiegów pielęgna-
cyjnych, a to rodzi kolejne 
dylematy. Z pomocą przy-
chodzą doświadczeni dorad-
cy. Z Innvigo podpowiadają, 
jak ochronić plantację przed 
chorobami i szkodnikami, 
z firmy Yara Poland dora-
dzają w trudnych kwestiach 
nawożenia. Ostatecznie de-
cyzja dotycząca zabiegów 
leży po stronie pana Arka-
diusza, ale jak sam zauważa, 
dotychczasowe wskazówki 
okazały się cenne, dlatego  
dalej zamierza na nich się 
opierać. 

Tekst i zdjęcia: 
Katarzyna Szulc

 � Arkadiusz Trzciński (po prawej) z Markiem Tarczyńskim, doradcą z firmy Yara Poland

Reklama
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Sytuacja	na	polach	po	zasiewach:	 
zboża	ozime

Najpierw przeanalizujmy przebieg pogody podczas zbiorów 
sierpniowych. Był to jeden z czynników wpływających na 
nasze terminowe zasiewy jesienne. Tegoroczne lato nie było 
najłaskawsze dla naszych producentów.

Sierpniowe deszcze 
mocno wpłynęły na 
opóźnione zbiory 
ozimin. W lipcu 
panowały cieplej-

sze niż zwykle temperatury 
(1–3°C powyżej wielolecia). 
Pierwsza dekada następnego 
miesiąca była już znacznie 
chłodniejsza. Dodajmy do 
tego dużo wyższe niż w wie-
loleciu opady we wschod-
niej części Polski, co daje 
nam obraz nie najłatwiej-
szej sytuacji podczas żniw 
tego lata. Dodatkowo nad-
mierna wilgotność wpłynęła 
negatywnie na jakość ziarna 
i stanowiły idealne warun-
ki dla rozwoju chorób grzy-
bowych. Taka rzeczywistość 
odbiła się również na plo-
nie, ponieważ był on niż-
szy od zeszłorocznych zbio-
rów. Podsumowując: dużym 
utrudnieniem dla rolników 
w prowadzeniu prac żniw-
nych były niestabilne wa-
runki pogodowe z dużą ilo-
ścią opadów deszczu. Plony 
zbóż były zróżnicowane re-
gionalnie i w dużej mierze 
wyższe na glebach lepszych. 
Nie była to jednak reguła. 
Główny Urząd Statystycz-
ny wstępnie ocenił zbiory 
zbóż podstawowych wraz 
z mieszankami zbożowy-
mi na poziomie 43,2 dt/ha, 
czyli o 4% mniej od ubiegło-
rocznych. Zboża podstawo-
we plonowały następująco: 
– pszenica ozima – 52,3 dt/

ha; 
– pszenica jara – 40,4 dt/ha; 
– żyto – 33,8 dt/ha; 
– jęczmień ozimy – 49,1 dt/

ha; 
– jęczmień jary – 38,6 dt/

ha; 
– pszenżyto ozime – 43,6 

dt/ha; 
– pszenżyto jare – 34,9 dt/

ha.
Wrzesień rozpoczął się 

od uzupełnienia poziomu 
wody w glebie oraz umiar-
kowanie ciepłych tempe-
ratur. Przez co warunki dla 
siewów zbóż ozimych były 
optymalne. Jedynie lokal-
nie, gdzie wystąpiły ulewne 
deszcze i duże nasłonecznie-
nie, doszło do zaskorupień 
wierzchniej warstwy gleby. 
Niedobory wody w najwięk-
szym wymiarze występo-
wały w województwach za-
chodniopomorskim oraz 
wielkopolskim. Faktem jest, 

że prawidłowy stan przed 
zimą zwiększa szanse na 
dobre przezimowanie ozi-
min i odpowiedni start na 
wiosnę. Analizując zboża 
ozime należy przede wszyst-
kim pochylić się nad zdro-
wotnością, odżywieniem, 
obsadą oraz prawidłową 
liczbą rozkrzewień. 

Przyjrzyjmy się kondycji 
plantacji poszczególnych 
zbóż.

 � Jęczmień ozimy
Gatunek ten jest na fali 

wznoszącej, jeśli chodzi 
o areał zasiewów w Polsce. 
Szacuje się, że zasiewy na 
ten rok wyniosły ok. 250 
tys. ha. Na taki stan rzeczy 
wpływają przede wszystkim 
nowocześniejsze odmiany 
o wyższej zimotrwałości 
oraz wysokim plonowaniu. 
Zbiory 2020 oraz 2021 były 
bardzo wysokie i stabilne, co 
tylko zwiększyło popular-
ność tego gatunku. Plantacje 
jęczmienia ozimego zostały 
zasiane w optymalnym ter-
minie. Wschody zostały oce-
nione jako bardzo wyrówna-
ne. Wysoka temperatura we 

wrześniu umożliwiła właści-
we rozkrzewienie się roślin. 
Jest to bardzo ważne, gdyż 
jęczmień ozimy jest rośli-
ną, która musi być rozkrze-
wiona już na jesień. Nie-

stety nadmierna ilość liści 
wpływa również niekorzyst-
nie na rozwój chorób. Jęcz-
mień ozimy ze względu na 
to, że tworzy na jesień naj-
większą ilość biomasy jest 
też najczęściej atakowanym 
przez choroby jesiennym ga-
tunkiem. W tym momen-
cie obserwujemy na planta-
cjach dużą presję mączniaka 
prawdziwego zbóż i traw, 
plamistości siatkowej oraz 
rdzy jęczmienia. W miej-
scach bardziej wilgotnych, 
zwłaszcza po płodozmianie 
zbożowym możemy znaleźć 
skupiska roślin porażonych 

pałecznicą traw i zbóż. Cho-
roba ta wywołana jest przez 
grzyby z rodzaju Typhula: 
Typhula incarnata, T. ishi-
kariensis oraz T. phacorrhi-
za. Jest ona bardzo groźna, 
gdyż rozwija się w tempera-
turze od 0°C do 10°C i cały 
czas są problemy z jej zi-
dentyfikowaniem. Ta cie-
pła jesień zdecydowanie 
może wpłynąć na rozprze-
strzenienie się tego pato-
genu. Objawami choroby 
są żółte rośliny o mniej-
szym wigorze wiosennym. 
W celu upewnienia się, że 
to właśnie pałecznica, a nie 

wirus żółtej karłowatości 
jęczmienia, należy roślinę 
wyrwać i poszukać brązo-
wo-pomarańczowych form 
przetrwalnikowych, zwa-
nych sklerocjami. Przyjmu-
ją one formy kuliste (ok. 0,5 
mm) i znajdują się na łody-
dze oraz liściach. Ze wzglę-
du na podobieństwo dość 
często mylona jest z zia-
renkami piasku. Pałecznica 
może również powodować 
objawy podobne do pleśni 
śniegowej. 

 � Pszenica ozima
Jest to najpowszechniej 

uprawiane zboże podstawo-
we w Polsce. Widzimy jego 
stały zasięg na poziomie po-
wyżej 2 mln ha. Dzięki dużej 
elastyczności terminu siewu, 
odzwierciedla się wyższym 
plonem niż pszenica jara, 
gatunek ten jest ciągle siany 
po późno zebranych bura-
kach cukrowych i kukury-
dzy na ziarno. Widzimy tu 
też największe zróżnicowa-
nie plantacji – od tych naj-
wcześniej sianych, już od 
połowy września, do sie-
wów późnolistopadowych. 
Tuż przed zimą stan roślin 
jest dobry, jednak bardzo 
zróżnicowany, możemy zo-
baczyć rośliny w stadium 
„szpilki” (BBCH 11) jak 
i dwóch–trzech rozkrze-
wień (BBCH 22–23). Długo 
utrzymująca się dodatnia 
temperatura wciąż umoż-
liwia wzrost i rozwój ro-
ślin. Należy pamiętać, że 
pszenica ozima najbardziej 
wrażliwa na mróz jest fazie 
3 liści (BBCH 13). Dzięki 
sprzyjającym warunkom at-
mosferycznym większości 
producentom udało się za-
stosować jesienną ochronę 
herbicydową. 

 � Żyto ozime
Żyto ozime od dwóch lat 

cieszy się mniejszą popular-
nością ze względu na roz-
przestrzeniający się ASF, 
a co za tym idzie spadek 
ilości trzody chlewnej. Za-
siewy tym gatunkiem to na 
ten moment ok. 600 tys. ha. 

Rośliny na ten moment są 
bardzo dobrze rozkrzewio-
ne, wschody również były na 
zadowalającym poziomie. 
W tym momencie główny-
mi chorobami są rdza żółta 
oraz brunatna.

 � Pszenżyto ozime
Szacujemy ten gatunek na 

ok. 1,3 mln ha. Przejął on 
dużą część powierzchni po 
życie ozimym. Duża część 
pszenżyta jest odpowied-
nio rozkrzewiona. Fakt ten 
zapewne cieszy większość 
plantatorów. Należy jednak 
zadbać, aby rośliny były po-
zbawione zarodników cho-
rób grzybowych przed na-
dejściem zimy i opadów 
śniegu. Wszyscy powinni-
śmy mieć w pamięci zeszło-
roczną zimę, gdy duża część 
plantacji pszenżyta ozimego 
została porażona przez pleśń 
śniegową. Patogen ten może 
być przenoszony przez zara-
żone nasiona, dlatego zale-
ca się stosowanie zdrowego 
i prawidłowo zaprawionego 
materiału siewnego. Rośli-
ny mogą zostać zarażone 
przez glebę. Pleśń śniegowa 
potrafi przetrwać na reszt-
kach pożniwnych, dlatego 
tak ważny jest odpowiedni 
płodozmian. Microdochium 
nivale rozwija się lepiej na 
wcześniej i gęsto posianych 
plantacjach. Zmniejszenie 
normy wysiewu np. do 280–
300 nasion/m2 u pszenżyta 
i późniejszy wysiew potrafią 
znacząco ograniczyć rozwój 
infekcji. Doskonałym dzia-
łaniem zapobiegawczym jest 
również wybór odmian od-
pornych na porażenie. 

Ciepła jesień sprzyjała na-
lotom mszyc zbożowych, 
głównie mszycy czerem-
chowo-zbożowej (Rhopalo-
siphum padi) oraz zbożowej 
(Sitobion avenae). Duża ilość 
tych szkodników naleciała 
po skoszeniu kukurydzy. 
Zboża ozime oraz rzepak 
były jej naturalnymi nowy-
mi żywicielami. Efektem że-
rowania mszyc na zbożach 

 � Różnica w termiie wysiewu

 � Roślina porażona wirusem

 � Jęczmień ozimy porażony 
mączniakiem

 � Roślina zaatakowana przez mszyce

 � Pałecznica na polu jęczmienia

 � Ploniarka

Dokończenie na str. 16
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Bakterie	i	grzyby	przeciwko	szkodnikom
Szkodniki to coraz ważniejsza grupa agrofagów dla roślin uprawianych w Polsce. Będąc 
fitofagami, czyli roślinożercami, w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na spadek 
wysokości oraz jakości plonów różnych roślin, włącznie z uprawami pod osłonami. To 
bardzo różnorodna pod kątem systematycznym grupa, niemniej w zdecydowanej większości 
upraw dominują owady-szkodniki reprezentujące różne rzędy, rodziny, podrodziny. Ta duża 
różnorodność sprawia, że poszczególne gatunki różnią się terminem pojawu, miejscem 

żerowania, stadium szkodliwym, liczbą rozwijanych pokoleń, ale także i charakterem powodowanych 
uszkodzeń, w tym różną skalą zniszczeń tkanek roślinnych. Szkodniki to nie tylko zagrożenie na polu uprawnym, 
ale część z nich to gatunki magazynowe, zagrażające przechowywanym plonom. 

dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. IOR-PIB 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Ochrona roślin przed 
szkodnikami to 
bardzo ważny 
element szeroko 
rozumianej pie-

lęgnacji, zwłaszcza w odnie-
sieniu do tych upraw, które 
są szczególnie narażone na 
ich obecność i szkodliwość. 
W dobie ogromnych zmian 
jakie zachodzą w ochronie 
roślin w kontekście wdra-
żania elementów Zielone-
go Ładu, a zwłaszcza dwóch 
strategii „Od pola do stołu” 
i „Na rzecz bioróżnorod-
ności”, coraz większy na-
cisk jest i będzie kładziony 
na niechemiczne ograni-
czanie organizmów szko-
dliwych. Jednym z działań, 
które się w to wpisuje jest 
walka biologiczna z użyciem 

mikro- i makroorganizmów 
zawartych w różnych bio-
preparatach, ale też nie 
można zapominać o opo-
rze środowiska, na który 
składa się obecność w agro-
cenozach choćby wrogów 
naturalnych szkodników. 

Biopreparaty to coraz waż-
niejsza grupa środków ogra-
niczających różne organi-
zmy szkodliwe, nie tylko 
szkodniki, lecz i niektó-
re choroby. Na największą 
skalę są stosowane w upra-
wach ogrodniczych pod 
osłonami, ale już część 
z nich ma zastosowanie 
w uprawach polowych róż-
nych roślin ogrodniczych 
i rolniczych, gdzie jak wia-
domo warunków pogo-
dowych nie da się w pełni 

kontrolować. W tym jednak 
miejscu należy zaznaczyć, że 
w Polsce zgodnie z aktualnie 
obowiązującym prawodaw-
stwem rejestracji nie pod-
legają biopreparaty opar-
te na makroorganizmach, 
np. nicienie, pasożytnicze 
błonkówki itp. Wszystkie 
środki biologicznej ochro-
ny roślin zawierające w sobie 
mikroorganizmy (wirusy, 
pierwotniaki, grzyby, bak-
terie) już takiej rejestracji 
wymagają, w tym znajdu-
ją się w Rejestrze środków 
ochrony roślin prowadzo-
nym przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Analizując krajowy rynek 
biopreparatów z mikroor-
ganizmami czy to w po-
staci bakterii czy grzybów 

(biopreparaty wirusowe 
mają na ten moment wąskie 
zastosowanie, głównie w sa-
dach przeciwko owocówce 
jabłkóweczce czy też zwójce 
siatkóweczce) należy wska-
zać, że nie należy on do bo-
gatych pod kątem liczby do-
stępnych biopestycydów, ale 
i bogactwa zawartych w nich 
„substancji czynnych”. Na 

Zachodzie jest więcej takich 
rozwiązań, niemniej kwestią 
czasu jest to, że pojawią się 
w Polsce. Na ten moment 
główną przeszkodą jest mały 
popyt, stąd nie jest to jesz-
cze opłacalne dla podmio-
tów, które je produkują lub 
dystrybuują. Bazując jed-

nak na tym co znajduje się 
w rejestrze MRiRW należy 
zwrócić jeszcze uwagę na to, 
czy dany biopreparat można 
użyć w certyfikowanym go-
spodarstwie ekologicznym. 
Tu trzeba sprawdzić wykaz 
dopuszczonych do tego celu 
biopreparatów, który znaj-
duje się choćby na stronie 
Instytutu Ochrony Roślin 

– PIB w Poznaniu. Można 
także takie dane sprawdzić 
na stronie MRIRW. 

Warto tu także wska-
zać, że analizując choćby 
krajową literaturę nauko-
wą można spotkać wyniki 
prac nad różnymi mikro-
organizmami, co niejako 
wskazywałoby na szerokie 
ich zastosowanie i bogac-
two gatunkowe, niemniej 
trzeba mieć na uwadze, że 
nie każdy testowany gatu-
nek ma postać bioprepara-
tu, w tym nie każdy można 
stosować w uprawach, jeśli 
nie uzyskał dopuszczenia. 

Analizując substan-
cje czynne biopreparatów 
bakteryjnych skierowa-
nych przeciwko szkodnikom 
można wskazać, że najczę-
ściej wykorzystuje się w nich 
znaną bakterię glebową jaką 
jest Bacillus thuringiensis. 
To Gram-dodatnia bakteria, 
która ma szerokie zastoso-
wanie w ochronie roślin od 
kilkudziesięciu lat. Posiada 
bowiem zdolność syntezy 
krystalicznych toksyn biał-
kowych Cry i Cyt, które wy-
wołują zakażenie przewodu 

Dokończenie na str. 16
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pokarmowego organizmu 
zwalczanego i jego dysfunk-
cję. Dodatkowo różne szcze-
py bakterii B. thuringiensis 
mogą wydzielać różne do-
datkowe czynniki uszka-
dzające ciało zainfekowane-
go organizmu, np. toksynę 
zwaną turyngienzyną, chity-
nazę, proteiny Sip, czy białka 
Vip. Po pobraniu pożywie-
nia zawierającego toksycz-
ne białka, następuje para-
liż przewodu pokarmowego 
bądź całego ciała. Skutkuje 
to zaprzestaniem żerowa-
nia i doprowadza do śmier-
ci. Zwykle ta nie następuje 
natychmiastowo, lecz po 
kilkudziesięciu godzinach, 
ewentualnie po kilku dniach. 
Proces uśmiercania zale-
ży od gatunku organizmu, 
jego stadium rozwojowego, 
warunków środowiska, ale 
zwłaszcza ilości pobranego 
pokarmu z toksynami. Bio-
preparaty bakteryjne oparte 
na B. thuringiensis są prze-
znaczone do nalistnej apli-
kacji, często kilkukrotnej, 
gdyż ich działanie na ro-
ślinie jest powierzchniowe 
(nie wnikają do tkanek rośli-
ny), stąd nowo wytwarzane 
tkanki nie są chronione. Nie 
można też zapominać, że 
kryształy białkowe nanoszo-
ne na powierzchniowe orga-
ny roślin są niestabilne pod 
wpływem promieniowania 
UV, zatem nie należy oczeki-
wać wielotygodniowego ich 
działania. Z tego powodu 
często zaleca się kilka zabie-
gów, co można przeczytać 
w etykietach. Nalistne pre-
paraty bakteryjne na szko-
dniki działają żołądkowo, 
tzn. muszą zostać zjedzo-
ne i toksyczne białka oraz 
inne czynniki uaktywniają 
się w przewodzie pokarmo-
wym gatunku zwalczanego. 

Analizując zakres działa-
nia bakterii B. thuringien-
sis można wskazać, że w za-
leżności od jej podgatunku, 
ale i szczepu są one wyko-
rzystywane do ogranicza-
nia liczebności szkodników 

z różnych rzędów, np. mo-
tyli, muchówek, chrząszczy, 
błonkówek, równoskrzy-
dłych, prostoskrzydłych, 
wszołów, ale mogą wyka-
zywać działanie biobójcze 
choćby na niektóre rozto-
cza, pierwotniaki czy nicie-
nie. Badania cały czas trwa-
ją w różnych krajach, stąd 
zapewne jeszcze wiele in-
formacji się pojawi. Jak już 
wspomniano B. thuringien-
sis występuje w wielu pod-
gatunkach, ale i szczepach, 
dlatego nie jest tak, że jest 
to bakteria uniwersalna pod 
kątem działania biobójcze-
go. Konkretny podgatunek 
i szczep musi zostać dobra-
ny pod konkretny gatunek 
zwalczany i tym zajmuje się 
nauka. Na przykład podga-
tunki kurstaki oraz aizwai są 
wykorzystywane do ograni-
czania gąsienic szkodliwych 
motyli, podgatunek tene-
brionis używany jest prze-
ciwko larwom niektórych 
chrząszczy, a choćby isra-
elensis przeciwko larwom 
muchówek. Obok wymie-
nionych jest jeszcze sze-
reg innych, w zależności 
od kraju. 

Analizując biopreparaty 
dostępne w Polsce na bazie 
B. thuringiensis, można 
wskazać, że najliczniej re-
prezentowany w bioprepa-
ratach jest podgatunek kur-
staki w różnych szczepach 
przeznaczony do ograni-
czania szkodliwych motyli, 
np. sówkowatych (błyszcz-
ka jarzynówka, rolnice, pięt-
nówki itp.), zwójkowatych, 
bielinkowatych, tantnisio-
watych, omacnicy proso-
wianki, ćmy bukszpanowej, 
pachówki strąkóweczki, sko-
śnika pomidorowego i in-
nych. Podobny zakres ogra-
niczanych szkodników ma 
podgatunek aizwai. Trze-
ba jednak za każdym razem 
sprawdzać etykiety, gdyż 
poszczególne bioprepara-
ty zawierając nawet ten sam 
podgatunek i szczep mogą 
mieć węższy bądź szer-
szy zakres stosowania pod 
kątem upraw i gatunków 

szkodników. Na ten mo-
ment w rejestrze biopre-
paratów dostępnych w Pol-
sce można znaleźć jeszcze 
produkt oparty o podgatu-
nek tenebronis, który ma za-
stosowanie w ograniczaniu 
larw stonki ziemniaczanej. 

Spośród biopreparatów 
bakteryjnych dostępnych 
w Polsce przeciwko szko-
dnikom różnych upraw na 
ten moment nie ma nic wię-
cej, choć zapewne z czasem 
się to zmieni w dobie do-
stosowywania do wyma-
gań Zielonego Ładu, ale 
pisząc o bakteriach owad-
obójczych w tym miejscu 
warto tylko odnieść się do 
makroorganizmów poży-
tecznych, jakimi są nicienie 
owadobójcze. Choć to zu-
pełnie inna grupa, to trze-
ba wiedzieć, że nicień jako 
taki nie zwalcza szkodni-
ków, lecz bakterie. Na przy-
kład, nicienie z rodzaju Ste-
inernema uwalniają do ciała 
szkodników bakterie z ro-
dzaju Xenorhabdus, które 
przechowują w specjalnym 
„zbiorniku” wewnątrz ciała, 
natomiast nicienie z rodza-
ju Heterorhabditis uwalnia-
ją bakterie z rodzaju Pho-
torhabdus, które zazwyczaj 
wypełniają całe ich ciało. 
To bakterie bardzo szyb-
ko uśmiercają szkodniki 
owadzie, a dopiero później 
następuje rozwój nicieni 
w ciele ofiary. 

Drugą ważną grupą mi-
kroorganizmów wykorzy-
stywanych w ochronie roślin 
przed szkodnikami są grzy-
by, głównie owadobójcze. 
Tak jak patogeny wywołu-
jące choroby roślin są paso-
żytami, tak i grzyby owad-
obójcze podobnie działają 
– żywią się kosztem ciała 
żywiciela prowadząc do jego 
przewlekłej choroby, która 
zazwyczaj skutkuje śmiercią. 

Takim najbardziej zna-
nym gatunkiem jest Beau-
veria bassiana zwana białą 
muskardyną. Grzyb ten 
może występować w róż-
nych szczepach, stąd jego 
zróżnicowanie pod kątem 

gatunków szkodników jakie 
ogranicza. Biopreparaty sto-
suje się w zależności od za-
leceń producenta, np. przez 
opryskiwanie, podlewanie, 
ewentualnie zaprawianie. 
Działają powierzchniowo na 
roślinach. Zwalczany owad, 
nie musi zjadać zarodników 
grzyba, gdyż te przyklejając 
się do powierzchni ciała ży-
wiciela z chwilą oddziały-
wania korzystnych warun-
ków pogodowych kiełkują, 
a następnie strzępka przebi-
ja oskórek i wnika do wnę-
trza, gdzie się rozwija i two-
rzy sieć grzybni. Najlepsze 
warunki do infekcji są w cza-
sie bardzo wysokiej wilgot-
ności oraz przy temperatu-
rze 20–27°C. Po wtargnięciu 
do ciała owada, grzybnia 
rozrasta się, co powoduje 
mechaniczne uszkodzenie 
tkanek. Poza tym patogen 
sam sobie zaczyna zmieniać 
środowisko na bardziej mu 
przyjazne, stąd wydziela do 
ciała żywiciela różne sub-
stancje, w tym enzymy hy-
drolityczne, które pozwa-
lają mu stopniowo trawić 
wnętrzności. Początkowo 
żywiciel żyje, choć może 
wykazywać mniejszą aktyw-
ność, w tym zaprzestaje że-
rować. Gdy grzyb uszko-
dzi organy ważne do życia 
owad ginie. Gdy po śmierci 
szkodnika na zewnątrz pa-
nuje wyższa temperatura 
i wilgotność, to bardzo czę-
sto grzybnia przerasta tru-
chło w miejscach delikat-
nych tkanek i się uwidacznia 
jako białawy puch. Grzyb 
może wówczas zarodniko-
wać i rozsiewać zarodniki, 
które mogą porażać kolejne 
szkodniki. W Polsce mamy 
możliwość stosowania bio-
preparatu z tym grzybem 
w niektórych uprawach do 
ograniczania choćby pojawu 
mączlików, wciornastków, 
przędziorków, drutowców, 
mszycy sałatowo-porzecz-
kowej i innych. 

Ciekawym grzybem owa-
dobójczym jest też Metarhi-
zium anisopliae. Na rynku 
są dostępne biopestycydy 

oparte o morfę tego grzy-
ba – anisopliae. Grzyb ten 
przedostaje się w podob-
ny sposób do ciała żywi-
ciela jak wyżej wymienio-
ny. Wystarczy bezpośredni 
kontakt z zarodnikami przy 
współudziale warunków ko-
rzystnych do infekcji. Obok 
wysokiej wilgotności, tempe-
ratura 15–30°C pozwala na 
opanowanie ciała żywicie-
la. Tu jednak warto zazna-
czyć, że w Polsce grzyb ten 
używany był do „zaprawia-
nia” podłoża w celu ograni-
czania niektórych szkodni-
ków glebowych – opuchlaka 
truskawkowca na truskaw-
ce i innych roślinach ogrod-
niczych, głównie krzewach 
owocowych. Aplikacja bio-
preparatu wiązała się z po-
mieszaniem gleby z ziar-
nem, które było pożywką dla 
grzyba. W podobny sposób 
choćby wygląda mykoryza, 
gdy zaszczepia się pod różne 
drzewa grzybnię grzybów le-
śnych – często nośnikiem dla 
niej są różne nasiona. 

Spośród biopreparatów 
na szkodniki opartych na 
grzybach warto też wymie-
nić grzyb Isaria fumosoro-
sea, który wchodzi w skład 
jednego z preparatów do 
opryskiwania roślin ogrod-
niczych przeciwko mącz-
likom w uprawach pod 
osłonami. Aplikacja zarod-
ników tego grzyba odby-
wa się nalistnie. Podobnie 
jak w innych przypadkach, 
biopreparat ma działanie 
powierzchniowe na rośli-
nie, a na zwalczane szkod-
niki działa kontaktowo. Naj-
lepsze warunki do wnikania 
patogenu do ciała żywicie-
la to wilgotność powietrza 
powyżej 80% i temperatu-
ra 20–28°C. W warunkach 
profesjonalnych upraw pod 
osłonami łatwo sterować 
środowiskiem wewnętrz-
nym. Grzyb wewnątrz żywi-
ciela zachowuje się w zbliżo-
ny sposób jak wyżej opisane. 
Stopniowo przerasta tkanki 
i doprowadza do choroby, 
a po 7–10 dniach od apli-
kacji biopreparatu zwykle 

następuje jego śmierć. Tak 
jak w przypadku białej mu-
skardyny, grzybnia może 
przerastać przez martwe 
ciało (zwykle jest koloru bia-
ławobrązowego) i zarodni-
kować, co pozwala patoge-
nowi infekować znajdujące 
się w pobliżu kolejne szkod-
niki na niego podatne. 

Jak można wywnioskować 
z przedstawionych przykła-
dów, póki co w Polsce nie 
mamy bogatej bazy biopre-
paratów mikrobiologicz-
nych opartych na dużej 
gamie grzybów czy też bak-
terii biobójczych. Jest też 
kilka preparatów wiruso-
wych, choćby do upraw sa-
downiczych, ale nie ma np. 
zawierających pierwotniaki. 
Zresztą w Polsce, póki co 
bogactwo czynników bio-
logicznych jest jeszcze małe 
w porównaniu z bardziej 
rozwiniętymi w walce bio-
logicznej krajami. Ponad-
to niektóre biopestycydy 
są wysoce specjalistyczne 
i skierowane przeciwko kon-
kretnemu gatunkowi. Zde-
cydowana większość jest też 
skierowana dla profesjonal-
nych użytkowników środ-
ków ochrony roślin. Przed 
nauką stoi zatem wielkie wy-
zwanie, jakim jest testowa-
nie nowych biopreparatów 
mogących wejść na rynek, 
ale także choćby weryfikacja 
czy te już obecne, mogą wy-
kazać przydatność do uży-
cia w innych uprawach na 
inne gatunki. Zapewne do-
finansowanie do walki bio-
logicznej, jeżeli byłoby na 
satysfakcjonującym pozio-
mie, sprawiłoby wzrost za-
interesowania ochroną bio-
preparatami, a to mogłoby 
przerodzić się w większą 
podaż nowych środków bio-
logicznych. Nauka musi jed-
nak sprawdzić, czy wprowa-
dzanie nowych mikro- czy 
makroorganizmów, które 
dotychczas w Polsce nie 
były obecne jest bezpiecz-
ne dla upraw, ale zwłasz-
cza dla rodzimych gatun-
ków niebędących obiektem  
zwalczania.

jest pogorszenie kondycji 
roślin. Są one również do-
skonałym wektorem cho-
rób wirusowych, takich jak: 
l wirus żółtej karłowatości 

jęczmienia (Barley yellow 
dwarf virus, BYDV); 

l żółta mozaika jęczmie-
nia (Barley yellow mosaic 
virus, BaYMV; Barley mild 
mosaic virus, BaMMV);

l odglebowa mozaika 
zbóż wywołana przez  
3 patogeny:

– Soil-borne cereal mosaic 
virus, SBCMV;

– Soil-borne wheat mosaic 
virus, SBWMV;

– Wheat spindle streak mo-
saic virus, WSSMV;

l karłowatość pszeni-
cy (Wheat dwarf virus, 
WDV), porażająca głów-
nie pszenicę, ale rów-
nież jęczmień, pszenży-
to i żyto.
Powodują one głównie 

skarłowacenie rośliny i za-
hamowanie wzrostu. Żó-
łkniecie liści porażonej rośli-
ny lub ich chlorozę. Podczas 
gdy infekcja występuje we 
wczesnym etapie rozwo-
ju rośliny, zahamowuje ich 

wzrost i powoduje karłowa-
tość. Często wskazówką do 
zdiagnozowania porażenia 
roślin wirusami jest niewy-
równanie łanu i ogniskowe 
występowanie skarlałych 
roślin. Należy nadmienić, 
że na rynku są już odmia-
ny odporne na niektóre wi-
rusy. W tym roku na polach 
możemy również zobaczyć 
objawy żeru larwy ploniarki 
zbożówki, która uszkadza-
ła pojedyncze rośliny. Na-
leżało obserwować nalot 
muchówki tego szkodni-
ka. Ploniarka może być zli-
kwidowana jedynie podczas 

nalotów, czyli w stadium ro-
śliny BBCH 11–23. Na za-
atakowanych plantacjach 
widoczne będą pożółknię-
te liście, a u ich nasady ob-
jawy zgnilizny. Jest to spo-
wodowane uszkodzeniem 
nasady liści sercowych. Nie-
rozkrzewione rośliny, w któ-
rych żerują larwy będą ob-
umierać. Dość często po 
wyrwaniu zaatakowanego 
liścia w pochewce liściowej 
można znaleźć 2–3-milime-
trową białą larwę.

Wykonanie zabiegu 
ochronnego w czasie że-
rowania larw czy momencie 

zaobserwowania objawów 
powodowanych przez plo-
niarkę zbożówkę jest zabie-
giem spóźnionym. Na ten 
moment brak jest zareje-
strowanych preparatów do 
walki z tym szkodnikiem. 
Z uwagi na występujące 
u nas długie jesienie z roku 
na rok stanowi to coraz po-
ważniejszy problem. Stoso-
wanie insektycydu do zwal-
czania mszyc na roślinach 
znacząco wpływa również 
na zmniejszenie populacji 
ploniarki.

Do tej pory jesień była 
dość łaskawa dla zakładania 

plantacji pod względem 
możliwości wykonania za-
biegów agrotechnicznych 
i możliwości rozwoju ro-
ślin. Wyzwaniem jednak 
wciąż jest walka ze szko-
dnikami oraz patogenami 
chorobotwórczymi. Miej-
my nadzieję, że wraz z na-
dejściem grudnia tempera-
tura ulegnie obniżeniu, co 
pozwoli na zahamowanie 
ich ekspansji na naszych 
polach.

Tekst i zdjęcia: 
Tomasz Szymański
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Choroby	przechowalnicze	ziemniaka
Ziemniaki uprawiane są na 
wiele kierunków wykorzystania 
(świeży jadalny, na frytki, chipsy, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, 
na płatki oraz do przerobu na 
skrobię). To szerokie wykorzystanie 

ziemniaków jak również popyt na nie przez cały rok 
oraz wysokie wymagania jakie stawiają odbiorcy 
i konsumenci ziemniaka sprawia, że przechowywanie 
jest równie ważnym elementem technologii uprawy 
ziemniaków. W zależności od kierunku uprawy oraz 
użytkowania ziemniaki mogą być przechowywane 
nawet do 10 miesięcy. 

dr inż. Jerzy Osowski 
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie

Zadaniem przecho-
wywania jest więc 
zapewnienie ta-
kich warunków, aby 
bulwy zachowały od-

powiednie cechy jakościowe 
dla wszystkich kierunków 

użytkowania i ograniczenie 
strat zarówno pochodze-
nia naturalnego (oddycha-
nie, odparowywanie wody, 

czyli transpiracja, kiełko-
wanie), jak i wywołanych 
przez czynniki chorobo-
twórcze (grzyby, organizmy 
grzybopodobne oraz bak-
terie). Straty spowodowa-
ne czynnikami pochodze-

nia naturalnego chociaż są 
ilościowo wysokie (ok. 80%), 
są także łatwe do ograni-
czenia przez zapewnienie 

przechowywanym bul-
wom właściwych warunków 
przechowywania, utrzymy-
wanie właściwej wilgotno-
ści powietrza i wietrzenie 
przechowalni. Największe 
straty, najbardziej dotkliwe 
finansowo, wywołują choro-
by przechowalnicze (zaraza 

ziemniaka, sucha zgnilizna, 
mokra zgnilizna, zgnilizny 
mieszane, wodna zgnilizna 
przyranowa oraz choroby 
skórki) – tab. 1. 

Zachodzące w przecho-
wywanych bulwach procesy 
fizjologiczno-biochemiczne 
powodują nie tylko zmiany 

ilościowe, ale także jako-
ściowe. Utrzymanie wła-
ściwej dla danego kierunku 
użytkowania jakości i pa-
rametrów wymaga odpo-
wiedniego postępowania 
z bulwami w trakcie ich 
zbioru, przygotowywania 
do przechowywania oraz 

przechowywania. Opraco-
wane w IHAR-PIB zalecenia 
pozwalają na zachowanie 
odpowiednich parame-
trów bulw w trakcie długo-
trwałego przechowywania  
(tab. 2).

Tabela 1. Najważniejsze choroby bulw rozwijające się w trakcie przechowywania, objawy i sposoby zapobiegania (oprac. własne)

Choroba Sprawca Objawy choroby na bulwach Ochrona w sezonie wegetacyjnym Zapobieganie w trakcie 
przechowywania

ZGNILIZNY BULW

Zaraza 
ziemniaka

Phytophthora infestans purpurowo-ołowiane, lekko wgłębione 
plamy, na przekroju widoczne rdzawe nacieki, 
nieregularnie sięgające wgłąb miąższu (fot. 1)

zdrowy sadzeniak, odporność 
odmian, optymalne nawożenie 
i termin sadzenia, prawidłowe zabiegi 
agrotechniczne, ochrona chemiczna

jak najszybsze osuszenie 
skórki, regularne wietrzenie, 
przechowywanie w temperaturze 
właściwej dla kierunku 
użytkowania

Wodna 
zgnilizna 
przyranowa

Pythium debaryanum, 
P. ultimum

podsiąknięta wodą szarosinej barwy plama, na 
przekroju zainfekowany miąższ barwy szarej, 
brązowej do czarnej, wyraźnie odgraniczony  
od zdrowego, wyciek bezbarwnej cieczy 
(fot. 2)

zdrowy niekrojony sadzeniak, 
dostarczanie wilgoci w okresach 
krytycznych, zbiór bulw po dojrzeniu, 
unikanie uszkodzeń, obić i odgnieceń

osuszenie bulw, zagojenie 
ran i uszkodzeń, usuwanie 
bulw z objawami chorób, 
przechowywanie we właściwej 
temperaturze

Alternarioza Alternaria solani,  
A. alternata

szaroołwiane lekko wgłębione plamy, na 
przekroju zainfekowana tkanka barwy 
brązowej do czarnej, zbita, wyraźnie 
odgraniczona od zdrowej

zdrowy sadzeniak, optymalny termin 
sadzenia i nawożenia, ochrona 
chemiczna, desykacja, zbiór po 
dojrzeniu

odsortowanie bulw z objawami 
chorób, osuszanie skórki, 
przechowywanie we właściwej 
temperaturze

Sucha 
zgnilizna bulw

Fusarium sulphureum, 
F. avenaceum, F. solani 
var. coeruleum

ciemnobrunatne plamy, skórka w tym miejscu 
lekko się zapada i tworzą się koncentryczne 
pierścienie, na powierzchni występują różnej 
barwy poduszeczki grzybni, na przekroju 
tworzą się różnego kształtu i wielkości komory 
wypełnione watowatą grzybnią różnej barwy

zdrowy sadzeniak, uprawa odmian 
odpornych, zbiór po dojrzeniu skórki 
we właściwej temperaturze, unikanie 
uszkodzeń mechanicznych

sortowanie i odrzucenie bulw 
chorych, osuszanie bulw, 
przechowywanie w niskich 
temperaturach, unikanie 
nadmiernej wentylacji, 
zaprawianie bulw do 10 dni po 
zbiorze

Mokra 
zgnilizna bulw

Pectobacterium 
atrosepticum,  
P. carotovorum,  
P. wasabie, Dickeya 
solani, D. dianthicola

wilgotne, podsiąknięte wodą plamy, miąższ 
początkowo barwy różowej później ciemnieje, 
tkanki ulegają całkowitemu rozkładowi, 
tworzy się śluz bakteryjny

zdrowy sadzeniak, odporne odmiany, 
gleby o uregulowanych warunkach 
wilgotnościowych, selekcja negatywna, 
zbiór po dojrzeniu skórki, unikanie 
uszkodzeń

osuszanie skórki bulw, 
sortowanie i usuwanie bulw 
chorych, właściwa temperatura 
przechowywania, intensywne 
wietrzenie

Zgnilizny 
mieszane

P. infestans + 
Fusarium + bakterie 
Pectobacterium lub 
Dickeya

objawy charakterystyczne dla każdego ze 
sprawców (sucha zgnilizna, zaraza, mokra 
zgnilizna)

zdrowy sadzeniak, ochrona chemiczna, 
zbiór po dojrzeniu skórki, unikanie 
uszkodzeń

osuszanie bulw, optymalna 
wentylacja, niższa temperatura

CHOROBY SKÓRKI

Parch 
srebrzysty

Helminthosporium 
solani

początkowo jasnobrunatne nieregularne 
plamy, później pojawia się srebrzyste 
zabarwienie, na powierzchni plam czarnej 
barwy nalot trzonków i zarodników 
konidialnych

zdrowy sadzeniak, uprawa odmian 
odpornych, zbiór po dojrzeniu

osuszanie skórki, unikanie 
kondensacji pary wodnej, 
przechowywanie we właściwej 
temperaturze, zaprawianie bulw 
sadzeniaków

Antraknoza 
ziemniaka

Colletotrichum 
coccodes

brązowe do szarych nieregularne plamy, 
może pojawić się srebrzysty nalot, plamy 
nekrotyczne, wyraźnie oddzielone od zdrowej 
skórki, na powierzchni plam występowanie 
mikrosklerocjów czarnej barwy (fot. 3)

zdrowy sadzeniak, uprawa na glebach 
o uregulowanych stosunkach wodno-
powietrznych, optymalne nawożenie, 
zwalczanie chwastów, zbiór po 
dojrzeniu

osuszanie bulw, przechowywanie 
w odpowiedniej temperaturze

Tabela 2. Warunki termiczno-wilgotnościowe wymagane w kolejnych etapach przechowywania dla poszczególnych rodzajów użytkowania 
ziemniaków (wg Czerko 2016)

Etap 
przechowywania

Czas trwania Kierunek użytkowania Temperatura (oC) Wilgotność powietrza 
(%)

Osuszanie 3–5 dni wszystkie kierunki użytkowania 12–18 75–95

Dojrzewanie 10–14 dni wszystkie kierunki użytkowania 12–18 90–95

Schładzanie 3–6 tygodni wszystkie kierunki użytkowania obniżanie o 0,2 
do 0,5°C na dzień

90–95

Długotrwałe 
przechowywanie

6–7 miesięcy
do 8 miesięcy
do 9 miesięcy
3–8 miesięcy

sadzeniaki
jadalne
przetwórstwo spożywcze
pasza, przemysł

2–6
4–6
6–8
2–4

90–95

Przygotowanie  
do użytkowania

około 10 dni jadalne
przetwórstwo
sadzeniaki

10
podkiełkowywanie

10–15

85–95

75–80

 � Zaraza ziemniaka – charakterystyczne objawy na prze-
kroju bulwy

 �Wodna zgnilizna przyranowa

 �  Antraknoza ziemniaka  
– objawy na skórce i zarodniki 
przetrwalnikowe – sklerocja

Reklama

Wsparcie dla rolników produkujących certyfikowaną żywność
Unia Europejska od wielu lat wspiera uczestników systemów ja-
kości żywności. Jednym z działań na rzecz producentów żyw-
ności wysokiej jakości w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 jest poddziałanie „Wsparcie na przy-
stępowanie do systemów jakości”. Wsparcie to dedykowane jest 
dla rolników, uczestniczących w systemach jakości, którzy wy-
twarzają produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetwo-
rzeniu do spożycia przez ludzi. 

Wytwarzanie certyfikowanych pro-
duktów jest szansą dla rolników na 
uzyskanie wyższych dochodów. 
Przystąpienie do systemu wiąże 
się jednak z poniesieniem dodatko-
wych wydatków związanych z wpro-
wadzeniem zmian w gospodarstwie 
oraz uczestnictwem w określonym 
systemie jakości. Wsparcie w ra-
mach poddziałania ma za zadanie 
zrekompensować rolnikom wydat-
ki związane z przystąpieniem do 

systemu i polega na refundacji po-
niesionych kosztów, tj. m.in: kon-
troli po której wydawany jest sto-
sowny certyfikat, składki na rzecz 
grupy producentów, zakupu spe-
cjalistycznych publikacji.

Wysokość pomocy, uzależniona 
jest od systemu jakości w którym 
uczestniczy rolnik. 

Pomoc w ramach poddziałania 
może zostać przyznana rolnikom, 
o ile przystąpienie przez nich do 

wybranego systemu jakości miało 
miejsce nie wcześniej niż w drugim 
roku poprzedzającym rok, w którym 
zostanie złożony wniosek o przy-
znanie pomocy. Pomoc przyznawa-
na jest na podstawie decyzji o przy-
znaniu pomocy, na maksymalny 
okres pięciu lat. 

Zachęcamy rolników, którym zo-
stała przyznana pomoc i ponieśli wy-
datki związane z przystąpieniem do 
systemu jakości do składania wnio-
sków o płatność w terminie 90 dni od 
dnia upływu danego okresu pomocy. 

Do tej pory Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa przeprowadził 
siedem naborów wniosków w ra-
mach poddziałania, które cieszyły 
się dużą popularnością wśród rol-
ników o czym świadczy 3280 wyda-
nych decyzji o przyznaniu pomocy.

Obecnie, tj. od 29 listopada 2021 r.  
do 30 grudnia 2021 r. trwa 8 nabór 
wniosków w ramach poddziałania 
3.1 „Wsparcie na przystępowanie 
do systemów jakości” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.

Nabór wniosków dotyczy unij-
nych systemów jakości, tj.: gwa-
rantowanych tradycyjnych specjalno-
ści, chronionych nazw pochodzenia, 
chronionych oznaczeń geogra-
ficznych, rolnictwa ekologiczne-
go, ochrony nazw pochodzenia 
i oznaczeń geograficznych wyro-
bów winiarskich oraz krajowych 
systemów jakości, tj.: „Jakość 
Tradycja”, „Quality Meat Program”,  
„Quality Assurance for Food Pro-
ducts” – „Tuszki, elementy i mięso 
z kurczaka, indyka i młodej polskiej 

gęsi owsianej”, „Quality Assuran-
ce for Food Products” – „Kulinarne 
mięso wieprzowe”, „Quality Assuran-
ce for Food Products” – „Wędliny”, 
Integrowana Produkcja Roślin.

Wniosek o przyznanie pomocy 
składa się do dyrektora oddziału 
terenowego Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, właściwego 
ze względu na miejsce zamiesz-
kania albo siedzibę wnioskodawcy.

Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy udostępniony jest na stronie 
internetowej KOWR oraz w siedzi-
bach oddziałów terenowych Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy  
technicznej Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Więcej informacji na stronie  
www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014–2020
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Co	dalej	z	rynkiem	nawozów?
Ostatnie półrocze na krajowym rynku nawozowym dla producentów, firm handlowych oraz 
rolników to okres bez precedensu w dotychczasowej historii rynku zaopatrzenia Agro. Wysokie 
poziomy oraz rekordowa zmienność cen głównych surowców do produkcji nawozów, tj. gazu 
ziemnego, fosforytów, soli potasowej, wykreowały do tej pory niespotykany, lawinowy wzrost 
kosztów produkcji i w konsekwencji poziom cen sprzedaży nawozów. 

Początek IV kw. bie-
żącego roku to lekka 
stabilizacja cen 
gazu, niestety na 
bardzo wysokim po-

ziomie – ok. 90 EUR/MWh  
(w analogicznym okresie 
2020 r. cena gazu wynosiła 
ok. 14 EUR/MWh). Ta sy-
tuacja częściowo ustabili-
zowała rynek, pozwalając 
Grupie Azoty na wydłuże-
nie czasu obowiązywania 
ofert handlowych do mie-
siąca. W odpowiedzi na sy-
gnały rynkowe o braku do-
stępności wybranych formuł 
nawozowych na rynku kra-
jowym, Grupa Azoty ogra-
niczyła realizację transakcji 
eksportowych nawozów, dla 
zabezpieczenia dostępności 
nawozów dla polskich rol-
ników. Działania te, w po-
łączeniu z pełnym zaanga-
żowaniem w optymalizację 
warunków handlowych au-
toryzowanych dystrybuto-
rów, spowodowały również 
ustabilizowanie cen sprze-
daży nawozów z oferty 
Grupy Azoty. 

 � Co dalej z rynkiem nawozów?
Najbliższe tygodnie 

w ocenie Grupy Azoty, 
będą decydujące dla wła-
ściwego przebiegu wiosen-
nych prac polowych wśród 
krajowych producentów 
rolnych. Ich decyzje zaku-
powe dotyczące zabezpie-
czenia wymaganego pozio-
mu ilościowego środków do 
produkcji, szczególnie na-
wozów, będą miały bezpo-
średni wpływ na uzyskaną 

efektywność prowadzonych 
gospodarstw produkcyj-
nych w nowym sezonie. 
W aktualnym okresie klu-
czowym elementem de-
cydującym o prawidłowej 
ocenie sytuacji przy reali-
zacji zakupów nawozów 
przez rolników jest pogłę-
biona analiza bilansu kra-
jowego rynku nawozów.

Grupa Azoty pomimo bar-
dzo trudnej sytuacji kosz-
towej, utrzymywała cią-
głość produkcji na swoich 
instalacjach w odróżnieniu 
do konkurencji zagranicz-
nej, która w większości fa-
bryk nawozowych w Euro-
pie wstrzymała produkcję 
lub znacząco ją ograniczy-
ła. Autoryzowana sieć dys-
trybucji nawozów Grupy 
Azoty posiada w swo-
ich punktach handlowych 
pełną ofertę nawozową, wy-
pełniając oczekiwania kra-
jowych klientów. Jedno-
cześnie na polskim rynku 
obserwowany jest znaczą-
co ograniczony dostęp do 
nawozów konkurencji im-
portowej, która w pierwszej 

kolejności nadrabia zale-
głości w zaopatrzeniu naj-
bliższych rynków, skupiając 
się na zabezpieczeniu ro-
dzimych producentów rol-
nych. Nadal utrzymujące 
się znacznie wyższe ceny 
nawozów na rynkach eu-
ropejskich będą w dalszym 
ciągu wpływały na ograni-
czenie dostaw w nadchodzą-
cych miesiącach na ich rynki 
eksportowe m.in. do Polski.

 � Czy nawozów może zabraknąć?
Wpływ na sytuację za-

opatrzenia w nawozy ma 
również okres, w którym 
aktualnie się znajdujemy. 
Nadchodząca zima, naj-
prawdopodobniej przyczy-
ni się do dalszych wzrostów 
cen głównych surowców 
energetycznych, takich jak 
gaz, energia elektryczna, 
węgiel czy paliwa, co bę-
dzie się wiązać ze zwiększe-
niem popytu na te surowce 
przez gospodarstwa domo-
we i przemysł. Efektem ta-
kiej sytuacji mogą być kolej-
ne wzrosty cen produktów 
finalnych, w tym nawozów.

Między innymi dlatego też 
Grupa Azoty od wielu lat, 
niezmiennie przekonuje rol-
ników do realizacji zaopa-
trzenia w kluczowe środki do 
produkcji jakimi są nawozy 
w kilku transzach rocznych, 
co zapewnia wzrost bezpie-
czeństwa funkcjonowania 
gospodarstwa przez możli-
wość uśrednienia cen zaku-
pów oraz sukcesywne gro-
madzenie potrzebnych ilości 
nawozów dla zabezpieczenia 
ciągłości i efektywności wła-
snej produkcji.

Analizujemy w trybie cią-
głym poziom zaopatrzenia 
gospodarstw rolnych w środ-
ki do produkcji m.in. nawozy 
i obserwujemy, że aktualnie 
znaczna część krajowych go-
spodarstw nie ma zabezpie-
czenia na pierwszą, wiosen-
ną dawkę nawozową – mówi 
Piotr Zarosiński dyrektor 
Departamentu Korpora-
cyjnego Handlu Segmentu 
Agro Grupy Azoty. 

Biorąc pod uwagę okres, 
w którym się znajdujemy 
oraz prawdopodobne sce-
nariusze dotyczące dalszych 
ograniczeń w dostępności 
nawozów m.in. wskutek:

 � decyzji Rosji o reduk-
cji ilości nawozów prze-
znaczonych na eksport 
w okresie od 01.12.2021 r.  
do 31.05.2022 r.,

 � bardzo dużego zaintere-
sowania rynków ekspor-
towych nawozami z Pol-
ski z uwagi na niższa cenę 
krajowych nawozów na 
tle nawozów zagranicz-
nych (presja eksportowa),

 � utrzymującego się wyłą-
czenia lub redukcji pozio-
mów produkcji w wielu 
europejskich wytwór-
niach nawozów (w przy-
padku uruchomienia pro-
dukcji brak możliwości 
nadrobienia niewyprodu-
kowanych ilości nawozów 
podczas postojów instala-
cji produkcyjnych w Eu-
ropie – produkcja dla 
zapewnienia potrzeb ro-
dzimych rynków), 

 � niestabilnej sytuacji na 
rynkach surowcowych.
Grupa Azoty rekomendu-

je, aby nie zwlekać z zaopa-
trzeniem w nawozy.

W obecnej rzeczywisto-
ści każdy rolnik działa jak 
sprawny manager, poprze-
dzając decyzje produkcyjne 
szczegółową analizą. Ob-
szar gospodarstwa trak-
tuje jak własną firmę pro-
dukcyjno-handlową, dla 
której priorytetami są bez-
pieczeństwo i efektywność 
funkcjonowania. W stabil-
nie prowadzonej działalno-
ści nie powinno być miejsca 
na spekulacje. Aktualnie 
ten element stanowi nieste-
ty znaczny udział w proce-
sach zaopatrzenia w środki 
do produkcji w części gospo-
darstwach rolnych w Polsce. 
Będzie to niestety najpraw-
dopodobniej miało nega-
tywny wpływ na osiągane 
wyniki produkcji w 2022 
roku i dalsze funkcjono-
wanie w przyszłości. W ak-
tualnej sytuacji przesuwa-
nie zakupów nawozów na 
okres tuż przed ich aplika-
cją, to ryzykowna decyzja, 
której bardzo możliwymi 
efektami mogą być proble-
my zaopatrzeniowe w okre-
sie wiosennym – kontynu-
uje P. Zarosiński.  

 � Brak szybkiej decyzji  
to zła decyzja

Bieżąca ocena sytuacji 
rynkowej powinna skła-
niać do niezwłocznego za-
planowania i realizacji za-
opatrzenia w nawozy pod 
wiosenną aplikację. Mo-
gące wystąpić zagrożenia 
są w większości już dzi-
siaj zdefiniowane, jednak 
dodatkowo należy przypo-
mnieć o braku możliwości 
zapewnienia pełnej dostęp-
ności nawozów w krótkim 
okresie z uwagi np. na ogra-
niczenia transportowe, ma-
gazynowe, finansowe które 
mogą wystąpić przy pozo-
stawieniu procesów zaku-
powych na ostatnią chwi-
lę. Nie można również 
zapominać o ewentual-
nej, wcześniejszej możli-
wości zastosowania nawo-
zów azotowych z uwagi na 
niekorzystne warunki at-
mosferyczne co miało już 
miejsce na wiosnę 2019 r., 
kiedy to wyrażono zgodę 
na wcześniejszą, przyspie-
szoną o 2 tygodnie aplika-
cję nawozów azotowych.

Wierzymy, że rolnicy 
głęboko rozważą wszyst-
kie wspomniane kwestie 
i racjonalnie podejdą do 
zabezpieczenia niezbęd-
nych ilości środków do 
produkcji w swoich go-
spodarstwach. Mamy na-
dzieję, że okres wiosennej 
aplikacji nawozów będzie 
dla rolników czasem in-
tensywnej i efektywnej 
pracy w gospodarstwach, 
zgodnie z obowiązującym 
planem działań agrotech-
nicznych czego wszystkich 
producentom rolnym życzy 
Grupa Azoty. 

Źródło: Grupa Azoty

podsiąkania wody do kieł-
kujących nasion. Nie zale-
ca się tego robić na glebie 
mocniejszej, żeby nie do-
szło do utworzenia skorupy, 
co znacznie utrudnia kiełko-
wanie siewek.

Istotnym czynnikiem jest 
uregulowany odczyn, czyli 
pH gleby, który powinien 
utrzymywać się w zakresie 
od 6,5 do 7,2. Wyrównanie 
pH gleby przed uprawą soi 
powinno się wykonać już 

rok wcześniej, ze względu na 
to, że soja jest bardzo wraż-
liwa na świeże tlenki wapnia 
(CaO), które działają nieko-
rzystnie na brodawkowanie 
korzeni. Jeżeli stanowisko 
jest zakwaszone, soja nie 
będzie przyswajała niezbęd-
nych pierwiastków z roztwo-
ru glebowego, wtedy zabieg 
wapnowania należy prze-
prowadzić ostatecznie je-
sienią, po zbiorze przedplo-
nu, tak, aby wapno mogło 
zostać dobrze wymieszane 
z glebą. Na glebach moc-
niejszych, z większą ilością 
próchnicy, poleca się szyb-
ko działające wapno tlenko-
we, a na glebach lżejszych 
wapno węglanowe, w daw-
kach wg analizy chemicznej 
gleby. Korzystnie jest połą-
czyć wapno z magnezem, 

gdyż bardzo często nasze 
gleby mają niską też zawar-
tość tego składnika. 

Odpowiednia wilgotność 
gleby jest istotna dla spęcz-
nienia nasion, które powięk-
szają swoją objętość ponad 
dwukrotnie, i dla przerwa-
nia spoczynku zarodków. 
W pierwszym miesiącu po 
siewie soja rośnie bardzo 
wolno, liścienie są pierw-
szymi organami odżywia-
jącymi roślinę. Jeśli na tę 
fazę nałoży się susza glebo-
wa, to niestety cały rozwój 
rośliny wydłużyć się może 
nawet o miesiąc. Polowa 
pojemność wodna w cza-
sie wschodów powinna wy-
nosić 60%, a temperatura 
gleby 12°. W takich warun-
kach, po tygodniu są już wi-
doczne pierwsze siewki, 

a po dwóch zaczynają być 
one wyrzędowane i zaczy-
na się pełnia wschodów. 
Kiedy soja ma już pierw-
szą parę liści właściwych, 
zaczyna rozbudowywać pa-
lowy system korzeniowy, 
z dużej ilości korzeni bocz-
nych. Głębokość korzenia 
głównego pod koniec we-
getacji będzie sięgała do 
80 cm. System korzeniowy 
soi działa strukturotwór-
czo na glebę, rozluźnia ją, 
powoduje uaktywnianie 
nieprzyswajalnych form 
makro i mirkoskładników. 
Przede wszystkim jednak, 
jest to ŻYWA FABRYKA 
AZOTU. Dzięki symbiozie 
z bakteriami brodawkowy-
mi (Bradyrhizobium japoni-
cum), które wiążą azot z po-
wietrza soja buduje swoją 

biomasę i tworzy unikato-
wy skład białka w nasionach. 
Ten fenomen biologiczny 
jest kluczowym elemen-
tem dla właściwości przy-
szłych nasion soi i wyko-
rzystania ich w przemyśle 
paszowym i spożywczym. 
Poznanie i wykorzystanie 
tej idei pozwala również na 
skorzystanie z darmowego, 
eko-azotu. Żeby jednak od-
nieść sukces w sensie pro-
dukcyjnym i ekologicznym 
trzeba zacząć od przygo-
towania stanowiska i gleby 
pod uprawę. Kolejnym eta-
pem będzie dobór odmiany, 
przygotowanie nasion oraz 
wysiew soi.

Tekst i zdjęcia:  
prof. dr hab. inż.  

Anna Wenda-Piesik  
Politechnika Bydgoska

Dokończenie ze str. 6

 � System korzeniowy soi z brodawkami, w których żywe 
bakterie wiążą azot atmosferyczny (kolor czerwony we-
wnątrz brodawki świadczy o biologicznej aktywności bakterii  
B. rhizobium)

 �Wpływ na sytuację zaopatrzenia w nawozy ma również 
okres, w którym aktualnie się znajdujemy
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Każda ładowarka czy cią-
gnik rolniczy wyposażone 
są w akumulator. Akumu-
lator to jedno z podstawo-
wych urządzeń, o które 
warto zadbać. Żeby nastą-
pił zapłon w silniku diesla 
o zapłonie samoczynnym, 
musi się on obracać z odpo-
wiednią prędkością. Słaby 
akumulator lub o niskiej 
sprawności, nie dostarczy 
w krótkim czasie właści-
wej mocy do rozrusznika, 
co skutkuje małą prędko-
ścią obrotową silnika i bra-
kiem zapłonu. Akumulatory 
mają ściśle określony żywot 
i nawet te najlepsze i naj-
droższe z upływem czasu 
słabną i tracą zdolność do 
gromadzenia założonego im 
ładunku prądu. Na co dzień 
ten proces szczególnie wi-
doczny jest w okresie zimy 
i ujemnych temperatur. Do-
datkowo podczas ujemnych 
temperatur sprawność aku-
mulatora może spaść nawet 
o połowę. Dlatego warto 

zadbać o akumulator, szcze-
gólnie przed zimą. Przegląd 
najlepiej zacząć od spraw-
dzenia czy klemy nie są 
pokryte nalotem. Jeżeli są 
należy je dokładnie wyczy-
ścić lub wymienić na nowe. 
Słupki akumulatora również 
warto oczyścić. Jeśli posia-
dany akumulator jest ob-
sługowy i posiada korki, to 
warto sprawdzić stan elek-
trolitu, jeśli jest za mało, 
trzeba dolać wody zdemi-
neralizowanej. By unik-
nąć obniżenia sprawno-
ści akumulatora w niskich 
temperaturach można za-
montować ocieplacz, dzięki 
któremu temperatura aku-
mulatora nie spadnie o dużą 
wartość. Mając słaby aku-
mulator można go podłado-
wać w nocy lub wspomóc 
się drugim z innej maszyny 
lub prostownikiem z możli-
wością rozruchu. Oczywi-
ście sprawność innych ele-
mentów silnika w maszynie 
też jest ważna. Świece ża-
rowe wspomagają odpale-
nie i podgrzewają powietrze 

w komorze spalania przed 
uruchomieniem. Jeśli nie 
będą sprawne, zapłon bę-
dzie utrudniony lub wręcz 
niemożliwy.

Nawet jeśli wszystkie 
podstawowe elementy sil-
nika pracują prawidłowo, 
mogą występować problemy 
z uruchomieniem silnika. 
Dlatego warto wyposażyć 
się w grzałki, które najczę-
ściej montowane są w blok 
silnika, często w miejsce 

oryginalnych zaślepek sil-
nika. Spirale grzałek na-
grzewają płyn chłodzący 
w płaszczu wodnym silni-
ka, powodując m.in. rozrze-
dzenie oleju w misce olejo-
wej, skrzyni biegów i ogólne 
podwyższenie temperatury 
silnika, w tym m.in. komór 
spalania. Dzięki temu roz-
ruch jest bardzo ułatwio-
ny, a także zdecydowanie 
zmniejsza się zużycie pa-
liwa i elementów silnika 

w pierwszych minutach 
pracy. Jeśli silnik nie po-
siada zaślepek w bloku, 
można zakupić i wstawić 
podgrzewacze przepływo-
we, które należy zamonto-
wać w przewodzie między 
bokiem a chłodnicą. Wsta-
wienie grzałek czy podgrze-
waczy przepływowych jest 
najprostszym, najtańszym 
sposobem na zwiększenie 
szans na odpalenie maszyny 
w ujemnych temperaturach. 

Również przy odpalaniu 
ważne jest paliwo, należy 
pamiętać, że istnieje pali-
wo zimowe i jeśli się po-
siada paliwo letnie, gdzieś 
w prywatnych zbiornikach, 
to w okresie zimowym nie 
należy go tankować, po-
nieważ letnie nie jest przy-
stosowane do niskich tem-
peratur. W czasie mrozów 
z letniego oleju napędowego 
wytrącają się frakcje (związ-
ki) parafiny, które mogą za-
tkać układ paliwowy wraz 
z filtrami. Oczywiście naj-
lepszym sposobem na od-
palenie maszyny zimą jest 
posiadanie ogrzewanego ga-
rażu, wtedy nie będzie pro-
blemu z uruchomieniem 
przy żadnych temperatu-
rach, jednakże nie wszyscy 
mogą posiadać taki garaż 
oraz nie zawsze jest to opła-
calne ekonomicznie. Ostat-
nim sposobem, który jest 
ostatecznością przy pro-
blemach z odpaleniem, jest 
wtryskanie samostartu do 
układu dolotowego powie-
trza do silnika, jednakże nie 
jest to polecane, szczególnie 
w nowszych konstrukcjach 
silników i można używać 
tego typu zabiegów tylko 
w ostateczności.

tekst i zdjęcia:  
mgr inż. Michał Ośko
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Nowa	generacja	ładowarek	Bobcat	dla	rolnictwa
Firma Bobcat wprowadza nową generację ładowarek 
teleskopowych z serii R dla rolnictwa, oferując wybór 
siedmiu modeli z silnikami Stage V. Nowe ładowarki 
teleskopowe obejmują zakres udźwigu od 2,6 do 4,3 t 
z wysokością podnoszenia od 6 do 8 m.

Nowa oferta łado-
warek teleskopo-
wych z serii R obej-
muje następujące 
modele: kompak-

towe – TL26.60, TL30.60 
oraz TL30.70 i ładowarki 
duże – TL35.70, TL34.65HF, 
TL38.70HF oraz TL43.80HF.

Ładowarki teleskopowe 
Bobcat z serii R mają za-
pewnić doskonałe miejsce 
pracy dzięki nowej kon-
strukcji kabiny. Mają one 
teraz gwarantować jesz-
cze lepszą widoczność 
(zwiększoną także dzięki 
nowej pokrywie silnika), 

a uporządkowane kolory-
stycznie, dobrze oświetlo-
ne przyciski – jak najwyż-
szą ergonomię. Operator ma 
także do dyspozycji klima-
tyzowane schowki i bardzo 
wygodny fotel firmy Gram-
mer. Ponadto poziom hałasu 
względem poprzednich mo-
deli zmniejszył się o połowę.

Dostępny jest większy, 
siedmiocalowy ekran do-
tykowy z wbudowanym ra-
diem i obsługą telefonu, co 
pozwala operatorowi bez-
pośrednio wybierać numer. 
Obraz z kamery cofania, 
wyświetlany na ekranie po 

wybraniu wstecznego biegu, 
zwiększa bezpieczeństwo 
i ułatwia manewrowanie, 

a prawe lusterko z regulacją 
elektryczną można ustawić 
z kabiny. Na koniec pełny 

zestaw świateł zapewnia 
widoczność we wszystkich 
kierunkach i zmienia noc 

Nowa	seria	6R	od	John	Deere
W listopadzie firma John Deere zaprezentowała 
zmodernizowaną serię 6R. Ciągniki te – 14 modeli 
o mocy od 110 do 250 KM – są teraz jeszcze 
inteligentniejsze, aby operator mógł osiągać jeszcze 
więcej niż dotychczas.

P onadto wśród 
czterech zupeł-
nie nowych mo-
deli znajdują się 
czterocylindro-

wy 6R 150, przeznaczony 
zwłaszcza do gospodarstw 
o profilu mieszanym oraz 
sześciocylindrowy 6R 185, 
specjalistyczny ciągnik dla 
rolników i usługodawców, 
którzy spędzają więcej czasu 
na drogach.

Kluczową nową cechą serii 
6R jest zintegrowany system 
1-Click-Go AutoSetup, dzię-
ki któremu ustawianie para-
metrów ciągnika i narzędzia 
jest dużo łatwiejsze i szyb-
sze. Operator może zaosz-
czędzić na polu nawet 90% 
czasu, jaki zajmuje klikanie 
na wyświetlaczu, a do tego 
ciągnik jest zawsze doskona-
le zagregowany z maszyną.

Wszystkie potrzebne usta-
wienia można wcześniej za-
planować i zarządzać nimi 
w chmurze. Obejmują one 
między innymi dane agro-
nomiczne, takie jak granice 
pól, linie prowadzenia i daw-
kowanie środków. 

AutoSetup ułatwia pracę, 
a inne rozwiązania John 
Deere zwiększają także 
komfort operatora. Mię-
dzy innymi wyeliminowa-
no deskę rozdzielczą znaj-
dującą się za kierownicą, 
co nie tylko poprawia wi-
doczność do przodu, ale też 

zwiększa kontrolę operatora 
przy użyciu konsoli w pod-
łokietniku i z prawej stro-
ny. Wszystkie ustawienia 

i wskaźniki są udostępnia-
ne na wyświetlaczu słupka 
narożnego.

Kolejną nową cechą jest 
E-joystick, który przydaje 
się zwłaszcza podczas prac 
z ładowaczem czołowym. 
Operator może swobodnie 
konfigurować układ przy-
cisków oraz łatwo zmieniać 
kierunek jazdy za pomocą 
przycisku rewersera. Nato-
miast dotychczasową klapę 
bezpieczeństwa zastępu-
je specjalny system wykry-

wania dłoni. Na potrzeby ła-
dowaczy czołowych obecny 
jest system ważenia dyna-
micznego, który umożliwia 

ważenie w ruchu, bez ko-
nieczności zatrzymywania.

W nowej serii 6R udosko-
nalono inteligentne zarzą-
dzanie mocą (IPM). Ozna-
cza to, że funkcjonowanie 
IPM nie ogranicza się do 
zastosowań związanych 
z transportem i WOM-
-em, ale też w razie potrzeby 
zapewnia dodatkową moc 
w zastosowaniach wyma-
gających pracy układu hy-
draulicznego. Modele czte-
rocylindrowe dostarczają do 

20 KM mocy, a sześciocy-
lindrowe do 40 KM na po-
trzeby korzystania z wenty-
latorów, pomp i najbardziej 

energochłonnych maszyn 
korzystających z układu hy-
draulicznego, na przykład 
prasoowijarek, wozów ase-
nizacyjnych czy siewników 
rzędowych.

Dostępny pod koniec roku 
2022 nowy odbiornik sateli-
tarny StarFire będzie ofero-
wać jeszcze lepszą efektyw-
ność w zakresie rolnictwa 
precyzyjnego. Niezależnie 
od tego, który poziom do-
kładności sygnału korekcyj-
nego zostanie wybrany, ten 
nowy odbiornik będzie za-
pewniać niezrównaną stabil-
ność sygnału podczas pracy 
w miejscach zacienionych.

Kolejną wyróżniającą się 
cechą najnowszych ciągni-
ków serii 6R jest nowe wzor-
nictwo. Maska i lusterka są 
dobrze znane z serii więk-
szych ciągników firmy John 
Deere, natomiast system na-
zewnictwa i numeracji zo-
stał zaczerpnięty z modeli 
serii 7R, 8R i 9R. Po nazwie 
serii 6R obecnie podane jest 
osobne wskazanie znamio-
nowej mocy silnika.

Aby zaspokoić indywidu-
alne wymagania klientów, 
serię ciągników 6R wzbo-
gacono o cztery nowe mo-
dele. Na czele stoi niewielki 
i efektywny model 6R 185, 
zapewniający do 234 KM 

przy zastosowaniu inteli-
gentnego zarządzania mocą 
(IPM), który jest przezna-
czony szczególnie do prac 
transportowych, a także 
model 6R 150 z czterocy-
lindrowym silnikiem i dużą 
ładownością, który jest do-
skonałą, wszechstronną 
maszyną dla gospodarstw 
o profilu mieszanym.

Ciągnik 6R 185 jest zwrot-
ny ze względu na niewielki 
rozstaw osi wynoszący za-
ledwie 2,76 m, przez co jest 
bardziej zwarty niż większe 
modele serii 6R o rozstawie 
osi 2,8 lub 2,9 m. Cecha ta, 
w połączeniu ze sprawdzo-
nym silnikiem John Deere 
PowerTechTM PSS o pojem-
ności 6,8 litra oraz wyso-
ce efektywną przekładnią 
AutoPowrTM, sprawia, że 
ciągnik ten wykazuje się 
wyjątkową efektywnością 
paliwową na drodze.

W nowym portfolio do-
stępnych jest też więcej 
opcji przekładni. W przy-
padku modeli czterocylin-
drowych oprócz przekładni 
AutoQuadTM Plus i prze-
kładni bezstopniowej Au-
toPowrTM klienci mają teraz 
do wyboru także opcję 
CommandQuadTM.

Źródło: John Deere

w dzień. Ponadto nowy wie-
lofunkcyjny joystick Bobcat 
pozwala na jeszcze szybsze 
wykonywanie czynności. 

Ładowarki teleskopowe 
z serii R oferują również sze-
reg nowych oraz sprawdzo-
nych funkcji, które zapew-
niają bardziej inteligentne 
sterowanie i wyższą wydaj-
ność: Job Manager – możli-
wość zmiany i zapisu usta-
wień dla różnych modeli 
osprzętu i zadań, sterowa-
nie napędu Flex, pozwala-
jące oddzielnie kontrolować 
obroty silnika i prędkość 
jazdy czy zautomatyzowa-
ne ruchy wysięgnika.

Nowe ładowarki Bobcat 
objęte są trzyletnią gwaran-
cją producenta.

Źródło: Bobcat

 � Kluczową nową cechą serii 6R John Deere jest zintegrowany system 1-Click-Go AutoSetup

 � Ładowarki teleskopowe Bobcat z serii R mają zapewnić doskonałe miejsce pracy dzięki 
nowej konstrukcji kabiny

Wybrane	nowości	
2021	roku
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Przyczepa	samozbierająca	Fendt	Tigo	VR	 
jedną	z	nowości	marki	na	Agro	Show	2021

Dzięki wprowadzeniu modelu Fendt Tigo VR, 
firma Fendt rozszerzyła swój asortyment przyczep 
samozbierających. Maszyna, dzięki systemowi 
TIM i układowi Fendt Stability Control Fendt Tigo 
VR, oferuje wiele inteligentnych rozwiązań przy 
zachowaniu kompaktowych wymiarów cechujących 
model Fendt Tigo PR.

Maszyny serii Tigo 
VR, które można 
było zobaczyć na 
minionym Agro 
Show, obejmu-

ją dwa modele: Fendt Tigo 
65 VR o pojemności zała-
dunkowej 38 m³ oraz Fendt 
Tigo 75 VR o pojemności 
załadunkowej 44 m³ (war-
tości wg DIN). Obie wersje 
są standardowo wyposażo-
ne w układ VarioFill z wie-
lofunkcyjną przednią ścianą.

Dzięki szerokości robo-
czej podbieracza wynoszącej  
2 m (wartość wg DIN), model 
Fendt Tigo spełnia wymogi 
stawiane przez gospodarstwa 
rolne. Szeroki podbieracz 
zapewnia dużą powierzch-
nię zbierania, nawet pod-
czas pokonywania zakrętów. 
Natomiast napęd hydrau-
liczny, z bezstopniową re-
gulacją prędkości w zakresie 
70–150 obr./min umożli-
wia idealnie dopasowanie do 

rodzaju upraw i warunków 
zbiorów. Działanie główne-
go układu napędowego jest 
zabezpieczone momentem  
2,5 tys. Nm.

Opcjonalnie model Fendt 
Tigo VR jest również do-
stępny z dwoma lub trzema 
walcami dozującymi. Klienci 
mają też możliwość zakupu 
ostrzałki do noży FlexSharp 
znanej już z modeli Fendt 
Tigo XR, a teraz dostępnej 
również w nowym modelu 
Fendt Tigo VR. Ostrzałka 
FlexSharp umożliwia bez-
pośrednie ostrzenie noży 
w samej przyczepie sa-
mozbierającej. Opcjonal-
ny automatyczny układ 
poziomowania Fendt Sta-
bility Control zapewnia 

bezpieczną pracę na zbo-
czach i stabilne trzymanie 
się drogi. Układ poziomowa-
nia zapewnia zawsze pełny 
skok zawieszenia, nieza-
leżnie od stanu obciążenia 
i przeciwdziała kołysaniu.

Całkowicie zautomatyzo-
wana kontrola przepusto-
wości może być teraz prze-
prowadzana w przyczepach 
Fendt Tigo VR przy pomo-
cy systemu TIM (Tractor 
Implement Management). 
Przyczepa samozbierająca 
kombi reguluje prędkość 
jazdy ciągnika w zależno-
ści od obciążenia podbiera-
cza i jego prędkości obroto-
wej. Oznacza to, że podczas 
procesu napełniania, pręd-
kość jazdy ciągnika ulega 

automatycznemu zmniej-
szeniu, gdy objętość pokosu 
jest duża, bądź automatycz-
nemu zwiększeniu, gdy ob-
jętość pokosu jest niewielka. 
Przyczepa samozbierająca 

kombi Fendt Tigo VR samo-
dzielnie reguluje i optyma-
lizuje swoje działanie, dzię-
ki czemu pracuje wydajnie.

Źródło: Fendt

Precyzja	przy	dużej	szerokości	roboczej,	czyli	Kuhn	
Optimer	z	systemem	Steady	Control

Seria bron talerzowych Optimer to narzędzia do 
intensywnego mieszania gleby na głębokościach od 
5 do 15 cm. W zeszłym roku firma Kuhn prezentowała 
maszynę o szerokości 12 m, zaś w tym roku przyszedł 
czas na prezentację Optimera 9000 o szerokości 
roboczej 9 m.

Maszyny wystę-
pują z dyskami 
o średnicy 510 
i 620 mm. Ta-
lerze o średni-

cy 620 mm przeznaczone 
są do pracy głębokiej, nawet 
do 15 cm, po to, aby wpro-
wadzić dużą ilość resztek 
pożniwnych, poplonów, 

bądź też chociażby oborni-
ka w glebę. Cechą najważ-
niejszą, opatentowaną przez 
firmę Kuhn, jest Steady Con-
trol, czyli system, który mo-
nitoruje głębokość pracy tej 
maszyny i utrzymuje ją na 
dużej sztywności na przegu-
bach, po to, aby dostosować 
ją do nierówności terenu.

– Żeby walczyć z chwasta-
mi po żniwach, trzeba upra-
wić glebę na 5 cm. Przy 9, 12 

m (szer. roboczej – przyp. red.) 
nie jest to takie proste. System 
Steady Control jest dostępny 

w szerokościach od 6 do 12 
m i on umożliwia nam pe-
netrację gleby na 5 cm. Jeśli 

takie maszyny wprowadzają 
nasiona głębiej niż na 5 cm, 
one powracają, kiedy siejemy 
roślinę główną, co jest pro-
blemem w późniejszej ochro-
nie – wyjaśnia Artur Szym-
czak, dyrektor zarządzający 
w Kuhn Maszyny Rolnicze.

Brony Optimer 9000 mogą 
współpracować z ciągni-
kami o mocy od 270 KM, 
a najlepsze efekty uzyskiwa-
ne są podczas uprawy przy 
prędkościach roboczych od  
13 do 18 km/h.

Tekst i zdjęcie:  
Mateusz Wasak

Nowy	komfortowy	kompakt	 
od	Deutz-Fahr:	model	5105

Ciągniki o mocach 100–120 KM to jedne z najchętniej 
wybieranych w ostatnim czasie modeli. W tę grupę 
traktorów wpisuje się również ciągnik Deutz Fahr 
5105 zastępujący bezpośrednio model 5110G, którym 
niedawno mieliśmy okazję pracować podczas polskiej 
premiery.

Do pokazów polo-
wych firma Deutz 
Fahr nie bez powo-
du wybrała właśnie 
model 5105 o mocy 

106 KM, który wchodzi 
w miejsce bardzo popular-
nego ciągnika z gamy tej 
firmy, czyli traktora 5110G. 
Dodatkowym „smaczkiem” 
jest również fakt, że ma-
szyna, którą testowaliśmy 
miała nr seryjny z końcówką 
0001, czyli jako praktycznie 

pierwsi mogliśmy zasiąść za 
jej kierownicą.

Bezpośrednim powodem 
wprowadzenia nowej gamy 
ciągników serii 5, która obej-
mować będzie maszyny od 
95 do 126 KM, były oczy-
wiście nowe normy spalin. 
Sama jednostka napędo-
wa ciągnika – silnik wła-
snej produkcji o nazwie 
FarMotion – pozostał ten 
sam. To czterocylindrowy 
motor o pojemności 3,9 l, 

do którego dołożono teraz 
katalizatory DPF i SCR. Sys-
tem SCR znalazł się w rurze 
wydechowej, przez co nie-
stety musiała ona znacząco 
zwiększyć swoją średnicę. 
To element przez który już 
na pierwszy rzut oka można 
odróżnić nową „piątkę” od 
dotychczasowej.

Tłumik został umieszczo-
ny przed prawym, przed-
nim słupkiem kabiny i nie 
ogranicza znacząco wi-
doczności. Pozostałe ele-
menty, takie jak filtr DPF 
i DOC zostały zgrabnie 
wpasowane pod maską. 
Obecne modele tych trak-
torów spełniają już najwyż-
sze normy Stage V, dzięki 

zastosowaniu m.in. syste-
mów SCR i filtra DPF.

Jednakże nowe normy 
to nie wszystko co zmie-
niło się wraz z wprowa-
dzeniem ciągników serii 
5. Dużą zmianą jest z pew-
nością lepsze wyposaże-
nie traktorów. Dla przykła-
du wszystkie nowe modele 
będą standardowo wypo-
sażone w elektrohydrau-
liczny rewers czy też np. 
elektroniczny podnośnik. 
Podejście to wynika z faktu, 
że w poprzedniej serii cią-
gników wyposażenie, które 
w obecnych modelach jest 
standardowe, było bardzo 
często wybierane w opcji. 
Nie będzie oczywiście 

problemu z ewentualnym 
zubożeniem tego wyposa-
żenia standardowego i za-
mówienia ciągnika np. z re-
wersem mechanicznym, 
jeśli ktoś nie potrzebuje 
elektrohydraulicznego.

Zapraszany na naszą 
stronę: www.wrp.pl, gdzie 
można zobaczyć film 
z nowym ciągnikiem Deutz-
-Fahr, model 5105

Tekst i zdjęcie:
Karol Wieteska

 �Maszyny serii Tigo VR, obejmują dwa modele: Fendt Tigo 
65 VR o pojemności załadunkowej 38 m³ oraz Fendt Tigo 75 
VR o pojemności załadunkowej 44 m³

 � Brony Optimer 9000 mogą wspołpracować z ciągnikami o mocy od 270 KM, a najlepsze 
efekty uzyskiwane są podczas uprawy przy prędkościach roboczych od 13 do 18 km/h

 � Bezpośrednim powodem wprowadzenia nowej gamy 
ciągników serii 5, która obejmować będzie maszyny od 95 
do 126 KM, były oczywiście nowe normy spalin
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Nowe	siewniki	Lemken
W trakcie przedpremierowych pokazów dla prasy, 
w swojej głównej siedzibie w Alpen, 17–18 listopada, 
niemiecki producent zaprezentował m.in. nowe 
wersje swoich siewników Solitar. W wersji ciągnionej 
maszyny otrzymały przydomek DT, a wersje 
zawieszane to konstrukcje z oznaczeniem 9+ Duo.

Ciągany agregat 
uprawowo-siew-
ny Solitar DT to 
maszyna, w któ-
rej dla zapewnie-

nia dobrego zagęszczenia 
gleby na pierwszym etapie 
pracy zastosowano czoło-
wy wał oponowy. Do dru-
giego etapu przygotowania 
gleby pod siew, Solitair DT 
jest wyposażony w kompak-
tową bronę talerzową z ta-
lerzami o średnicy 465 mm, 
które są zawieszone na re-
sorach. Jeśli wymagana jest 
mniejsza intensywność upra-
wy, zamiast wklęsłych można 
zastosować pionowe talerze 
faliste, które słabiej penetrują 
glebę, zmniejszając zarówno 
utratę wilgoci, jak i powsta-
wanie chwastów. Jeśli wy-
magane jest ukierunkowane 
zagęszczenie rzędów nasion, 
za broną talerzową można 
zamontować trapezowy wał 
ugniatający. Jedną z nowości 

wprowadzonych w Solita-
ir DT są pojedyncze, napę-
dzane elektrycznie, odporne 
na nawóz jednostki dozują-
ce, z których każda dostar-
cza nasiona do jednego roz-
dzielacza. Kółka wysiewające 
są połączone w zestawy kół 
wysiewających, eliminując 
potrzebę włączania i wyłą-
czania kół wysiewających. 
Co ważne, zestawy kółek 
wysiewających można wy-
mieniać bez użycia narzędzi. 
Belka wysiewająca zamon-
towana w nowym siewniku 
jest wyposażona w prowa-
dzone na równoległoboku 
redlice dwutarczowe Opti-
Disc z kołem kopiującym. 
Z kolei zbiornik ziarna w mo-
delach Solitar DT mieści do 
5,1 tys. litrów i jest dostęp-
ny także w wersji dzielonej 
na nawóz i nasiona. Dzięki 
temu możliwe jest wykorzy-
stanie nowej maszyny także 
do siewu kombinowanego 

z nawozem lub do wysie-
wu różnych nasion. W tym 
miejscu producent umożli-
wia wybór spośród dwóch 
wersji – pierwsza, tzw. jed-
nostrumieniowa, pozwala 
na umieszczenie nasion i na-
wozu we wspólnej bruździe 
siewnej, natomiast druga, 
tzw. dwustrumieniowa, 
umieszcza nawóz w linii po-
niżej poziomu nasion za po-
mocą oddzielnych podwój-
nych redlic nawozowych. 
Siewniki Solitair DT zosta-
ną wprowadzone na rynek 
w szerokości czterech i sze-
ściu metrów jesienią przy-
szłego roku.

Kolejną z nowości, tym 
razem z myślą o mniej-
szych gospodarstwach, jest 
nadbudowany, na czyn-
nym lub biernym agregacie 
uprawowym, pneumatycz-
ny siewnik Solitar 9+ Duo 
z dzielonym zbiornikiem na 
ziarno i nawóz. Sam siew-
nik Solitar 9+ to konstruk-
cja znana już od zeszłego 
roku, jednak dopiero teraz 
do oferty wprowadzona zo-
stanie maszyna z dzielonym 
zbiornikiem. Siewnik oferu-
je szeroką gamę możliwości 

jednoczesnego wysiewu na-
sion, nawozów, a nawet po-
plonów. Zbiornik na nasiona 
Solitair 9+ Duo ma pojem-
ność 1850 litrów. Jego po-
jemność można podzielić, 
w zależności od potrzeb na: 
50/50 lub 60/40. Dzięki temu 
możliwe są dwa warianty za-
stosowania. Podobnie jak 
w większym, ciąganym siew-
niku Solitar DT dostępna jest 
wersja tzw. jednostrumie-
niowa (single shot), gdzie 
nasiona i nawóz są łączo-
ne za dwoma dozownikami 
w każdym z dwóch segmen-
tów zbiornika. Poszczególne 
komponenty są prowadzone 
przez rurę nasienną do redlic 
dwutarczowych i odkładane 
w bruździe siewnej. Pozwala 
to na dodanie odpowiedniej 

dawki startowej nawozu do 
siewu ozimin lub komplet-
nego nawożenia do siewu ro-
ślin jarych. Z rozdzielaczami 
zintegrowany jest automa-
tyczny mechanizm ścieżek 
technologicznych. Z kolei 
w systemie tzw. podwójnego 
strzału (double shot), możli-
wa jest większa elastyczność 
rozmieszczania ziaren i na-
wozu. W tym systemie oby-
dwa składniki przepływają 
oddzielnie do redlicy dwu-
tarczowej przez podwójne 
rozdzielacze w dwóch prze-
wodach nasiennych. Można 
je następnie rozsiewać w jed-
nym rzędzie, tak jak w przy-
padku metody pojedynczego 
strzału lub oddzielnie i na-
przemiennie w dwóch rzę-
dach po szybkiej wymianie 

wkładu ścieżek technolo-
gicznych w rozdzielaczu. 
Ponadto głębokość odkła-
dania co drugiego rzędu 
można regulować oddziel-
nie za pomocą rolki doci-
skowej do różnicy 5 cm. Po-
zwala to na umieszczenie 
dwóch różnych nasion na 
różnych, optymalnych głębo-
kościach siewu lub nawoże-
nie międzyrzędowe podczas 
siewu. Nowe siewniki Soli-
tair 9+ Duo dostępne będą 
w szerokościach roboczych 
trzech i czterech metrów, 
a zamówienia na nie są już 
przyjmowane, tak aby pierw-
sze sztuki mogły dotrzeć 
do rolników już w styczniu  
przyszłego roku.

Tekst i zdjęcie:  
Karol Wieteska

Zmodernizowane	traktory	Claas	Arion	serii	400
Ciągniki Claas Arion 400 zyskały nową stylistykę, od 
modelu Arion 430 – także większą moc, a od wersji 
440 – dodatkowe 10 KM dzięki systemowi Claas 
Power Management (CPM). Kolejne zmiany w tej serii 
obejmują większą moc hydrauliczną, większy udźwig 
i większą dopuszczalną masę całkowitą.

Wraz z wpro-
wadzeniem 
kolejnej wer-
sji ciągników 
Arion 400, 

wyposażono je w szereg no-
wych parametrów poprawia-
jących osiągi. Seria Arion 400 
liczy siedem modeli i oferuje 
zakres mocy maksymalnej od 
90 do 155 KM z CPM zgod-
nie z normą ECE R120. Naj-
mocniejszy Arion 470 osią-
ga maksymalną moc 155 KM 
i maksymalny moment obro-
towy 631 Nm z CPM.

Czterocylindrowy silnik 
FPT o pojemności 4,5 litra 
pracuje we wszystkich mo-
delach serii – od najmniej-
szego Arion 410 do naj-
mocniejszego Arion 470. 
Od modelu Arion 430 tur-
bosprężarki są wyposażone 
w zawór Wastegate. Spali-
ny są oczyszczane zgodnie 
z normą Stage V dzięki po-
łączeniu technologii SCRoF 
(SCR on Filters) i kataliza-
tora oksydacyjnego.

Wszystkie silniki, jak 
zapewnia producent, 

charakteryzują się dużą ła-
twością serwisowania. Okres 
między wymianami oleju 
wynosi 600 godzin pracy. 
Dzięki cyklonowemu sepa-
ratorowi wstępnemu, który 
usuwa ok. 90% zanieczysz-
czeń z zasysanego powie-
trza, filtr powietrza (dostęp-
ny przed pakietem chłodnic) 
rzadko wymaga czyszczenia. 
Aby ułatwić przedmuchanie 
chłodnic, istnieje możliwość 
ich otwarcia.

Od modelu Arion 430 
klienci mają do wyboru 
dwie przekładnie z biega-
mi pod obciążeniem. Prze-
kładnia Quadrashift oferu-
je 16 biegów do przodu i 16 
do tyłu z podziałem na czte-
ry zakresy – po cztery biegi 
pod obciążeniem. Opcjo-
nalna przekładnia Hexashi-
ft z sześcioma biegami pod 
obciążeniem ma 24 biegi do 
przodu i do tyłu. Dla obu 
wariantów przekładni do-
stępna jest opcja biegów peł-
zających do 150 m/godz.

Ciągniki serii Arion 400 
wyróżniają się długim 

rozstawem osi, wynoszą-
cym 2,49 m (Arion 410 
i 420) lub 2,53 m (Arion 
430–470) przy niewielkiej 
długości całkowitej. W po-
łączeniu z kątem skrętu kół 
przednich, wynoszącym do 
55 stopni, pozwala to uzy-
skać dużą zwrotność, którą 
wspiera nowy, zależny od 
kąta skrętu kierownicy, sys-
tem załączania i rozłącza-
nia napędu na wszystkie 
koła oraz dostępne na ży-
czenie zmienne przełoże-
nie układu kierowniczego. 
Poza tym pomimo kompak-
towych wymiarów zapew-
niony jest bezpieczny trans-
port dołączanych narzędzi 
oraz wysoka stabilność pod-
czas prac z ładowaczem czo-
łowym. Przyczynia się do 

tego także statyczny roz-
kład masy, wynoszący 50 : 
50 bez balastu.

Dopuszczalna masa cał-
kowita została zwiększona 
do 9 t, co pozwala na uzy-
skanie ładowności do 3,8 t. 
Do najwyższych obciążeń 
przystosowana jest także 
nowa opcjonalna pompa 
Load Sensing o wydatku 150 
l/min. Już przy oszczędza-
jącej paliwo prędkości sil-
nika 1600 obr./min pompa 
oferuje przepływ 110 l/min. 
W sumie dostępne są teraz 
cztery opcje pomp: dwie 
z obiegiem otwartym (z wy-
datkiem 60 lub 100 l/min) 
oraz Load Sensing (z wy-
datkiem 110 i 150 l/min). 
Oba warianty Load Sensing 
oferują również zwiększony 

udźwig z tyłu, wynoszący 
do 6,25 t.

Kolejnym dużym plusem 
jest pełna integracja podno-
śnika przedniego i dostępny 
fabrycznie ładowacz czoło-
wy. Oba urządzenia można 
wygodnie obsługiwać za po-
mocą dźwigni wielofunk-
cyjnej, przy czym dla łado-
waczy czołowych możliwa 
jest obsługa przy użyciu joy-
sticka Electropilot (CIS lub 
CIS+) lub Flexpilot. Obsługa 
nie wymaga zatem zmienia-
nia uchwytu. Możliwe jest 
teraz indywidualne dopa-
sowanie sposobu reagowa-
nia joysticka Electropilot do 
potrzeb operatora, a nowy 
system automatycznego wy-
krywania ładowacza czoło-
wego eliminuje konieczność 

ręcznego przełączania funk-
cji hydraulicznych.

Wszystkie ciągniki Arion 
400, zgodne z normą emi-
sji spalin Stage V, można fa-
brycznie wyposażyć w sys-
tem prowadzenia po śladzie 
Claas, który jest obsługi-
wany i wyświetlany na ter-
minalu. Jako sygnały ko-
rekcyjne, poza SATCOR 
i OMNISTAR, dostępne są 
różne sygnały RTK. Dzięki 
funkcji Auto Turn proces za-
wracania na uwrociach po 
zezwoleniu operatora prze-
biega w sposób całkowicie 
zautomatyzowany. 

Ponadto standardowo do-
stępna jest automatyczna 
dokumentacja za pośred-
nictwem Telematics.

Źródło: Claas

 �Nowy siewnik Lemken Solitar DT

 � Seria Arion 400 liczy siedem modeli i oferuje zakres mocy maksymalnej od 90 do 155 KM z CPM zgodnie z normą ECE R120
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Ciągniki	NH	T8	Genesis:	najmocniejsze	traktory	 
w	europejskiej	gamie	New	Holland	

Ciągniki T8 Genesis to największe dostępne na 
europejskim rynku modele z gamy New Holland. Pod 
koniec września br. mieliśmy okazję uczestniczyć 
w polowej premierze jednego z trzech modeli z gamy, 
czyli traktora T8 410 Genesis na polu w okolicy Kocka.

Gama modelowa no-
wych traktorów T8 
obejmuje trzy cią-
gniki, wszystkie 
wyposażone w sil-

niki Cursor 9 o pojemności 
skokowej 8,7 l, opracowane 
przez FPT Industrial. Speł-
niają one normę emisji spalin 
Stage V, dzięki bezobsługo-
wemu układowi neutralizacji 
spalin ECOBlue HI-eSCR2. 
Najmniejszy traktor, czyli 
model T8 380, osiąga moc 
maksymalną na poziomie 

381 KM, a największy, cią-
gnik T8 435, legitymuje się 
mocą maksymalną 435 KM. 
Nam przypadła w udziale 
możliwość przetestowania 
modelu T8 410 o mocy mak-
symalnej 410 KM.

To co wyróżnia nowe cią-
gniki z gamy T8 Genesis, to 
przede wszystkim zaawanso-
wane rozwiązania w zakre-
sie rolnictwa precyzyjnego. 
Firma New Holland zaimple-
mentowała do tej serii m.in. 
całkowicie przeprojektowany 

podłokietnik z nowym, 
dużym monitorem, czy też 
całkowicie nowy wielofunk-
cyjny joystick. New Holland 
T8 Genesis jest także wypo-
sażony w kamery umiesz-
czone wokół ciągnika. Z jed-
nej strony zapewniają one 
widok na podłączoną z tyłu 
maszynę, a z drugiej popra-
wiają bezpieczeństwo pod-
czas włączania się ciągni-
ka do ruchu, który wjeżdża 
z pola na drogę publiczną.

Wyświetlacz ze wskaź-
nikami InfoView został 
umieszczony na przedniej 
konsoli, na wysokości linii 
wzroku kierowcy ciągnika.

Ciągniki te charakteryzu-
ją się także bardzo wysokimi 

parametrami w zakresie 
udźwigu, który może wynieść 
maksymalnie prawie 11 t, czy 
też hydrauliką o maksymal-
nym wydatku aż 271 l/min. 

Za przeniesienie napędu 
odpowiadać mogą natomiast 
przekładnie PowerShift Ultra 
Command lub w pełni auto-
matyczna Auto Command.

Zapraszamy na www.wrp.
pl do prezentacji video: Cią-
gniki NH T8 Genesis. 

Tekst i zdjęcie:  
Karol Wieteska

Nowe	ładowarki	Manitou	NewAG	XL	na	Agro	Show	
2021.	Czym	się	wyróżniają?	

Podczas tegorocznej wystawy Agro Show firma 
Manitou zaprezentowała ładowarki NewAG XL. 
O maszynach tych rozmawialiśmy z Wojciechem 
Mańkiewiczem z Manitou Polska.

Zapraszamy na naszą 
stronę www.wrp.pl  
na wywiad o no-
wych ładowarkach 
NewAG XL

Maszyny te przeznaczone 
są głównie dla dużych gospo-
darstw rolnych (uprawy mie-
szane, zbożowe, biogazowe), 
rolniczych przedsiębiorstw 
pracy, spółdzielni i agro-
biznesu. Seria NewAG XL 

obejmuje trzy modele: MLT 
841, MLT 961 oraz model 
MLT 1041. Maszyny te to 
kontynuacja dobrze znanej 
serii ładowarek NewAG. 
Nowe ładowarki dysponu-
ją pompami hydrauliczny-
mi o wydatku 170–200 l/min  
i silnikami firmy Yanmar 
o mocy 130–140 KM.

W ładowarkach NewAg XL 
zadbano o łatwiejszy dostęp 

do podzespołów: dwuczę-
ściowe otwieranie pokrywy, 
scentralizowane punkty sma-
rowania, szybko otwierają-
ca się klapa przed chłodni-
cą. Z kolei, aby zmniejszyć 
koszty konserwacji, samo-
czyszczący filtr wstępny 
powietrza jest teraz zinte-
growany nad komorą silni-
ka. Maszyny ma wyróżniać 
komfort dla operatora, czyli 
np. ułatwione wejście dzięki 
stopniowi Easy Step, czy też 
przestronna i cicha kabina 
o głośności 69 DB. Istotnymi 
z punktu widzenia ekonomiki 

i wydajności pracy są skróco-
ne przeglądy serwisowe (1 tys. 
godz. na olej silnikowy i 2 tys. 
godz. dla oleju hydrauliczne-
go) i wydajne silniki uzyskują-
ce wysoki moment obrotowy 
już w niskim zakresie obro-
tów, a także niewielki ape-
tyt na paliwo. Seria NewAg 
XL jest również standardo-
wo podłączana do telema-
tyki, dzięki czemu właściciel 
może monitorować w cza-
sie rzeczywistym lokalizację 
maszyny, jej zużycie paliwa 
oraz powiadomienia udo-
stępniane dealerowi w celu 

przewidywania napraw. 
W opcji są również takie 
funkcje, jak Ecostop (kon-
figurowalne automatyczne 

zatrzymanie silnika) i automa-
tyczny system smarowania.

Tekst i zdjęcie:  
Karol Wieteska

Maschio	Gaspardo	z	całą	gamą	produktów	 
i	innowacyjnym	rozsiewaczem	na	Agro	Show	

W tym roku podczas wystawy Agro Show 
w Bednarach nie mogło zabraknąć jednego 
z największych producentów maszyn rolniczych na 
świecie, Maschio Gaspardo. O nowościach włoskiego 
producenta rozmawialiśmy z Bartoszem Sarną, 
specjalistą ds. opryskiwaczy i rozsiewaczy w Maschio 
Gaspardo. Wywiad można obejrzeć na naszej stronie 
www.wrp.pl. 

W  tym roku 
firma Ma-
schio Gaspar-
do zapre-
zentowała 

w Bednarach pełną gamę 
opryskiwaczy ciągnio-
nych od 2 do 6,5 tys. litrów 
w gamie rolniczej. Na wysta-
wie pojawiły się także opry-
skiwacze zawieszane Teco 
i Tempo z belkami o sze-
rokościach od 15 do 28 m. 

Z opryskiwaczy uwagę zwra-
cał model Tempo Ultra Iso-
tronic, który łączy ergono-
mię i komfort użytkowania. 
Wszystkimi parametrami 
oprysku i cyklami funkcjo-
nalnymi można łatwo zarzą-
dzać, co zapewnia operato-
rowi maksymalną łatwość 
użytkowania. Warto rów-
nież zwrócić uwagę na 
nowy panel Idric, który 
został zaprojektowany, aby 

maksymalnie ułatwić prace. 
Dostępne są dwa rodzaje pa-
neli: M-Panel w standardzie, 
ze sterowaniem ręcznym 
oraz E-Panel, który można 
zamówić z opcjonalnym ze-
stawem Professional Pack, 

w którym parametry i cykle 
funkcjonalno-operacyjne są 
automatycznie zarządzane 
przez monitor na maszynie 
i/lub monitor w kabinie, co 
zapewnia większą łatwość 
użytkowania.

Dodatkowo na wystawie 
pojawił się rozsiewacz Primo 
EW Isotronic mogący roz-
siewać nawóz w szeroko-
ściach roboczych od 12 do 
43 m. Jednym z charaktery-
stycznych elementów roz-
siewacza Primo jest zasto-
sowanie dwóch przesłon na 
każdym wylocie, które ste-
rowane są siłownikiem elek-
trycznym. Pierwsza reguluje 
dawkę rozsiewanego nawo-
zu, druga operacje otwiera-
nia i zamykania rozsiewa-
nego materiału (ON/OFF). 
Jednoczesne i połączone uży-
cie dwóch zasuw maksyma-
lizuje dokładność nawoże-
nia we wszystkich częściach 
pola. W czasie manewrów na 
uwrociach zasuwa ON/OFF 

jest zamykana przez odpo-
wiedni siłownik, który bar-
dzo szybko nią steruje, aby 
uniknąć rozrzucania tam, 
gdzie nie jest to wymagane. 
Jednocześnie zasuwa dozu-
jąca (znajdująca się poniżej 
ON/OFF) kontynuuje ruch 
proporcjonalnie do prędko-
ści ciągnika, dzięki czemu po 
wznowieniu rozsiewu, za-
wsze będzie w prawidłowej 
pozycji. W ten sposób nie bę-
dzie obszarów przedawko-
wania lub niedodawkowania 
w pobliżu uwrocia, ale uzyska 
się równomierne rozprowa-
dzanie na wszystkich obsza-
rach pola, bez marnotraw-
stwa lub nieefektywności.

Tekst i zdjęcie:  
Mateusz Wasak

 �Gama modelowa nowych traktorow T8 obejmuje trzy ciągniki, wszystkie wyposażone  
w silniki Cursor 9 o pojemności skokowej 8,7 l, opracowane przez FPT Industrial

 �W ładowarkach NewAg XL zadbano o łatwiejszy dostęp 
do podzespołów.

 �W tym roku firma Maschio Gaspardo zaprezentowała  
w Bednarach pełną gamę opryskiwaczy ciągnionych od  
2 do 6,5 tys. litrów w gamie rolniczej
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Unia	Buzzard.	Premiera	nowej	brony	mulczowej	
Z końcem października w miejscowości Barnowo 
w woj. pomorskim, odbyły się pokazy Ekologia 
i Rolnictwo Precyzyjne. Podczas imprezy 
zaprezentowano m.in. nową bronę mulczową Unia 
Buzzard. O genezę imprezy i o znaczenie rolnictwa 
precyzyjnego pytaliśmy właściciela Ekofolwarku  
– Czesława Langa. 

Unia Buzzard to zu-
pełnie nowa kon-
strukcja. Jej główne 
elementy robocze 
stanowi 5 rzędów 

sprężystych palców o dłu-
gości 700 mm i średnicy 16 
mm, które wibrując podczas 
pracy skutecznie przygo-
towują glebę i rozgarniają 
resztki pożniwne. 

– Jest to maszyna wiel-
ce uniwersalna. Maszyna, 

która znajdzie zastosowa-
nie we wszystkich systemach 
uprawy roli. Nie tylko wbrew 
obiegowej opinii w strip-til-
lu, ale też w innych uprosz-
czeniach, w uprawie orkowej.

Celem uprawy jest m.in. 
wyrównanie powierzchni 
pola. W zamierzeniu zabieg 
Buzzardem jest dwuetapo-
wy; pierwszy przejazd ma za 
zadanie pobudzić nasiona 
chwastów do kiełkowania, 

zaś drugi wykonywany po 
pewnym czasie ma wyeli-
minować skiełkowane już 
rośliny.

Buzzard może zostać wy-
posażony w inne elementy 
robocze; na pokazie wypo-
sażono go w wał nożowy. 
Maszyna może zostać wy-
posażona w siewnik do po-
plonów i występuje w sze-
rokościach roboczych: 7,5 
i 9 m, jednak w przyszłości 
oferta szerokości roboczych 
ma zostać rozszerzona.

Wywiad z panem Cze-
sławem Langiem oraz pre-
zentację nowej brony Unia 
Buzzard można zobaczyć na 
naszej stronie: www.wrp.pl

Źródło: www.wrp.pl

Zgrabiarka	Falco	2	–	najciekawsza	premiera	 
na	Agro	Show	2021?	

Gdyby brać pod uwagę polskie premiery, zapewne 
sprawa byłaby dyskusyjna, jeżeli jednak weźmiemy 
pod uwagę maszyny zaprezentowane w Bednarach 
po raz pierwszy w ogóle, naszym zdaniem 
najciekawszą tegoroczną premierą była zgrabiarka 
Falco 2 firmy Samasz.

Dlaczego? Cho-
ciażby dlatego, że 
jest to pierwsza 
tego typu maszy-
na zaprojektowa-

na i wyprodukowana w Pol-
sce. Firma Samasz biorąc 
się za takie przedsięwzię-
cie znów udowodniła, że 
w Polsce można projekto-
wać i produkować bardzo 
ciekawe maszyny, mogące 
pod względem zaawanso-
wania i wydajności stawać 

w szranki z najlepszymi świa-
towymi markami.

Zgrabiarka taśmowa Sa-
masz Falco 2 może osiągać 
maksymalną szerokość gra-
bienia na poziomie 11 m. Ce-
chuje się dużą wydajnością 
oraz bardzo czystym zbio-
rem. Maszyna traktuje także 
materiał bardzo delikatnie, 
co ma niebagatelne znacze-
nie nie tylko podczas zbio-
ru traw, ale przede wszyst-
kim podczas zbioru roślin 

motylkowych. Firma Samasz 
wyposażyła maszynę w pod-
bieracz krzywkowy własnej 
konstrukcji, wyposażony 

w osłony z tworzywa sztucz-
nego. Falco 2, podobnie jak 
inne maszyny tego typu, ma 
kilka możliwości grabienia, 

m.in. do boku, do środka lub 
grabić na dwa wałki za jed-
nym przejazdem. Według 
producenta maszyna może 

współpracować z ciągnika-
mi o mocy od 150 KM, jed-
nak podczas testów „radziły 
sobie” z nią ciągniki o mocy 
ok. 120 KM. 

Prace nad zgrabiarką Falco 
2 trwały kilka lat i zaowo-
cowały produktem, który 
przeszedł już testy polo-
we i jest wdrażany do pro-
dukcji. Pierwszych egzem-
plarzy zgrabiarki możemy 
spodziewać się już nawet 
w tym roku.

Zapraszamy do obejrzenia 
filmu z prezentacji nowej 
zgrabiarki Falco 2 firmy 
Samasz na naszej stronie: 
www.wrp.pl. 

Tekst i zdjęcie:  
Mateusz Wasak

Rauch	DeePot	25.1:	wyjątkowy	rozsiewacz	 
na	100-lecie	firmy

Firma Rauch to producent z długą tradycją sięgającą 
już 100 lat. Z okazji tej okrągłej rocznicy pokazano, 
jeszcze przedpremierowo, nowy rozsiewacz do 
wgłębnego nawożenia upraw rzędowych, czyli np. 
kukurydzy, buraków czy też warzyw.

Maszyna na pierw-
szy rzut oka nie 
przypomina 
z pewnością 
rozsiewaczy, 

jakie znaliśmy dotychczas. 
Ideą jej działania jest wgłęb-
ne aplikowanie nawozu 
w uprawach rzędowych, tak 
aby minimalizować ryzyko 
utraty jakże cennych w ostat-
nich czasach nawozów. Kon-
strukcja składa się z gło-
wic dozujących nawóz ze 
zbiornika o pojemności do 

3 tys. l w rzędy obok upraw 
na głębokość do 25 cm.  
Takie rozwiązanie ma, wg 
producenta, zapewnić bar-
dziej zrównoważoną me-
todę żywienia upraw, dzię-
ki temu, że korzenie mogą 
wzrastać na znacznie więk-
szą głębokość i wytworzyć 
więcej masy korzeniowej.

Same redlice aplikacyjne 
mają za zadanie delikatnie 
otwierać glebę, a specjalne 
sprężyny i rolki docisko-
we zapewniają szczelność 

bruzd, co całkowicie zapo-
biega kontaktowi nawozu 
z atmosferą. Pomimo tak 
głębokiego nawożenia De-
ePot utrzymuje naturalną 
strukturę gleby. Nie ma tutaj 
uprawy gleby.

Dodatkową, nie mniej 
istotną korzyścią z takiego 
stosowania nawozów mine-
ralnych ma być zmniejsze-
nie emisji amoniaku i pod-
tlenku azotu – nawet o 90% 
w porównaniu z aplikacją 
powierzchniową.

Ponadto wg badań prze-
prowadzonych przez firmę, 
można zastosować zmniej-
szone o blisko 20% nawoże-
nie azotowe, dzięki lepszemu 
wykorzystaniu nawozu, a ze 

względu na głębokie umiesz-
czenie nawozu, nie będzie on 
łatwo wypłukiwany przez 
ulewne deszcze i powodzie.

Kolejną korzyścią jest fakt, 
że zwłaszcza podczas suszy 
rośliny nawożone wgłębnie 
mogą być aktywne do 3 ty-
godni dłużej niż te nawożo-
ne konwencjonalnie.

Tego typu dozowanie na-
wozów jest coraz lepiej po-
strzegane ze względu na 
coraz wyższe wymagania 
dotyczące efektywności na-
wozowej, ochrony środowi-
ska i zbiorników wodnych 
oraz zabezpieczenia roślin 
w czasie suszy.

Tekst i zdjęcie:  
Karol Wieteska

 � Zgrabiarka taśmowa Samasz Falco 2 może osiągać maksymalną szerokość grabienia 
na poziomie 11 m

 � Redlice aplikacyjne mają za zadanie delikatnie otwierać 
glebę, a specjalne sprężyny i rolki dociskowe zapewniają 
szczelność bruzd, co całkowicie zapobiega kontaktowi na-
wozu z atmosferą

 �Nowa brona mulczowa
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Pługi	półzawieszane	Amazone	 
Tyrok	400	dla	największych	
ciągników

Wraz z modelem Tyrok 400 niemiecki producent wprowadza na rynek całkowicie 
nowy, półzawieszany pług obrotowy z 7, 8 lub 9 korpusami do wyboru dla klasy 
ciągników 400 KM. Nowy model pługa, jak zapewnia producent, 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.

Wraz z wprowa-
dzeniem mo-
delu Tyrok 
zastosowa-
no w nim 

nowy korpus pługa Spe-
edBlade z opatentowaną, 
bardzo dużą przednią czę-
ścią odkładnicy odpor-
niejszą na zużycie. Przy 
zwiększeniu prędkości ro-
boczej np. z 6 km/h do 10 
km/h główny punkt zużycia 

automatycznie przesuwa się 
w kierunku środka korpu-
su pługa. Główny punkt zu-
życia korpusu SpeedBlade, 
nawet przy dużych prędko-

ściach, znajduje się na po-
większonej przedniej części 
odkładnicy, a nie w obsza-
rze listwy czy litego korpu-
su. Z kolei dzięki masywnej 
prostokątnej ramie wykona-
nej ze stali o wysokiej wy-
trzymałości o wymiarach 

200 x 150 x 10 mm, model 
Tyrok wyróżnia się wyjąt-
kową stabilnością. Rama nie 
wygina się podczas pracy, 
nawet przy dużych obciąże-

niach. Zapewnia to równo-
mierną głębokość roboczą 
na całej długości i szero-
kości roboczej. Pług Tyrok 
wyróżnia również nowy 
system SmartTurn. Na po-
przeczniaku szybki proces 
obrotu jest hydraulicznie 

dwukrotnie zwalniany na 
krótko przed końcem tego 
procesu. Zapewnia to efekt 
tłumienia, który oszczędza 
materiał przy wciąganiu cy-
lindra. Proces obracania za-
pewniający niskie zużycie 
jest wykonywany w ciągu 
zaledwie 9 sekund. 

Nowe pługi Tyrok stan-
dardowo wyposażono 
w mechaniczną regulację 
szerokości roboczej. Opcjo-
nalnie można hydraulicznie 
i bezstopniowo dopasować 
szerokość roboczą do wa-
runków bezpośrednio z ka-
biny ciągnika. Największa 
zaleta w zakresie komfor-
tu i precyzji to nowa auto-
matyczna regulacja pierw-
szego korpusu AutoAdapt. 
Oznacza to, że w pługach 
Tyrok z płynną regulacją 
szerokości roboczej, przy 
zmianie całkowitej sze-
rokości roboczej również 
przedni korpus jest auto-
matycznie ustawiany hy-
draulicznie. Dzięki temu 
można bezpiecznie i szyb-
ko radzić sobie ze zmienia-
jącymi się warunkami gle-
bowymi oraz konfiguracją 
terenu i wykonywać per-
fekcyjną orkę.

Tekst: Karol Wieteska. 
Zdjęcie mat. prasowe 

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
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Nowa	prasa	McHale	V8	może
tworzyć	bele	o	średnicy	nawet	190	cm

W tym roku podczas pokazów na Agro Show można 
było podziwiać między innymi nowy model prasy 
zmiennokomorowej firmy McHale. Może ona tworzyć 
bele o średnicy od 0,6 do aż 1,9 m. 

Ponadto usprawnień 
w stosunku do pras 
z serii V6 doczekał 
się m.in. kanał prze-
pływu masy, który 

dzięki uchylnej podłodze ni-
weluje nawet o ok. 15% wię-
cej zatorów. 

Firma McHale oferuje 
klientom dwa rodzaje pod-
bieraczy: bardziej uniwer-
salny krzywkowy, polecany 
przede wszystkim dla gospo-
darstw zbierających zielon-
ki oraz nieco bardziej wy-
dajny bezkrzywkowy, który 
bardzo dobrze sprawdzi się 
podczas prasowania słomy.

Z funkcji usprawniają-
cych pracę mamy do czy-
nienia z programowalnym 

za pomocą sterownika na-
ciągiem siatki. Dzięki temu, 
nawet dysponując siatką 
o mniejszej wytrzymałości, 
możemy wygodnie i bardzo 
szybko zmienić naciąg, aby 
jej nie zrywać.

Hydrauliczny hamulec siat-
ki nie korzysta ze wstępne-
go napinacza, co ułatwia jej 
montaż, zaś w zasobniku 
znajdziemy miejsce na dwie 
zapasowe siatki. Ich maksy-
malny rozmiar to 1300 mm 
szerokości i 4500 m dłu-
gości. Prasy wyposażono 
w trzy pasy. Prasa V8 jest 
także przyjazna w obsłudze, 
m.in. dzięki opcjonalnemu 
systemowi progresywnego 
smarowania łożysk.

O nowej prasie irlandz-
kiego producenta rozma-
wialiśmy z reprezentującym 
firmę McHale Marcinem 
Pietkunem. Zapraszamy na 

wywiad zamieszczony na 
naszej stronie www.wrp.pl.

Tekst i zdjęcie:  
Mateusz Wasak

 �Wraz z modelem Tyrok 400 producent wprowadza na rynek całkowicie nowy, półzawie-
szany pług obrotowy z 7, 8 lub 9 korpusami do wyboru dla klasy ciągników 400 KM

 �  Nowy model prasy zmiennokomorowej firmy McHale. 
Nowa prasa może tworzyć bele o średnicy od 0,6 do aż 1,9 m.
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Niezastąpione	ładowarki	przegubowe
Ładowarki przegubowe znajdują zastosowanie 
w gospodarstwach o zróżnicowanym profilu. Przydają się 
zarówno w produkcji zwierzęcej, jak i w szeroko pojętym 
ogrodnictwie. Co sprawia, że są one tak popularne?

Gama ładowarek 
przegubowych 
jest niezwykle 
szeroka. Zaczy-
na się od niewiel-

kich maszyn o szerokości 
już od ok. 80 cm i udźwigu 
rzędu kilkuset kilogramów, 
a kończy na potężnych mo-
delach, mogących unieść 
nawet kilka ton ładunku. 
W rolnictwie najczęściej 
jednak spotyka się te mniej-
sze, łączące niewielkie ga-
baryty ze świetną manew-
rowością oraz dobrymi 
właściwościami trakcyjny-
mi. Doskonale radzą sobie 
one z wszelkimi pracami 
w obrębie obejścia i we-
wnątrz budynków. Zróż-
nicowana gama osprzętu 
znacznie zwiększa możli-
wości wykorzystania ich 
w pracach specjalistycznych 
(np. wiertnice, glebogryzar-
ki, koparki łańcuchowe czy 
pługi śnieżne). Natomiast 
w standardowych pracach 
załadunkowych również 
w wielu przypadkach wy-
grywają z ładowarkami ko-
łowymi (o skrętnych kołach 
obu osi) oraz burtowymi 
(skid-steerami).

 �Mocne i słabe strony
Świetna manewrowość 

pozwala ładowarkom prze-
gubowym mierzyć się z ma-
szynami o skręcie burto-
wym. Te drugie odznaczają 
się niezrównaną zwrotno-
ścią – zawracają dosłownie 
w miejscu. Jednak na mięk-
kiej nawierzchni ujawnia się 
największa wada ładowarek 
burtowych. Otóż boczny po-
ślizg kół powoduje niszcze-
nie podłoża, a także zako-
pywanie się maszyny przy 

wykonywaniu gwałtownych 
manewrów, podczas gdy ła-
dowarka burtowa nawet na 
grząskim terenie zachowu-
je dobrą przyczepność i nie 
uszkadza gruntu w znacz-
nym stopniu. Mankamen-
tem „przegubówek” jest 
natomiast znaczne prze-
suwanie środka ciężkości 
na bok podczas skręcania 
z obciążonym wysięgnikiem. 
Powoduje to, że ładowar-
kę przegubową łatwo jest 
przewrócić.

Ta wada dotyczy również 
dużych maszyn. Zarówno 
manewrowanie z obciąże-
niem, jak i szybsza jazda po 
drodze, z powodu przegu-
bowego skrętu powoduje, 
że do prac poza gospodar-
stwem i transportu na więk-
szych dystansach zazwyczaj 
wybierane są ładowarki ko-
łowe. Jednak „przegubówki” 
świetnie czują się w obejściu 
i tam pokazują potęgę swo-
ich możliwości.

 � Układ napędowy
Ładowarki przegubo-

we zazwyczaj napędzane 
są przez prostą w obsłu-
dze przekładnię hydrosta-
tyczną. Za pomocą pedału 
operator płynnie zmienia 
prędkość jazdy do przo-
du lub do tyłu, a po cał-
kowitym jego zwolnieniu 

następuje zatrzymanie ma-
szyny. Niektóre ładowarki 
mają możliwość zmiany za-
kresu prędkości na drogo-

wy i polowy, jednak w tego 
typu maszynach nie należy 
się spodziewać zbyt wyso-
kich prędkości maksymal-
nych. Zazwyczaj są to warto-
ści w zakresie 20–30 km/h, 
a w najmniejszych modelach 
nawet ok. 10 km/h.

Napęd jest przenoszony 
na koła za pośrednictwem 

mechanizmów różnico-
wych o ograniczonym 
poślizgu. Jedynie większe 
modele ładowarek mogą 
dysponować w pełni blo-
kowanymi dyferencjałami, 
które pozwalają maksymal-
nie zwiększyć przyczep-
ność w trudnych warun-
kach. Silnik wysokoprężny 
przenosi napęd na wydaj-
ną pompę hydrauliczną, 
która zasila zarówno układ 
jezdny, jak i hydraulikę ro-
boczą. Z uwagi na wyko-
rzystanie tego typu łado-
warek także w budynkach, 
czasem spotyka się maszy-
ny zasilane gazem LPG, 
które w mniejszym stop-
niu zanieczyszczają powie-
trze w budynkach inwen-
tarskich, szklarniach czy 
przechowalniach owoców 
i warzyw. Zupełne wyeli-
minowanie spalin możli-
we jest dzięki zastosowa-
niu napędu elektrycznego, 
który coraz częściej poja-
wia się w ofercie produ-
centów maszyn.

 � Typy wysięgników
Na koniec warto zwró-

cić także uwagę na to, ja-
kiego typu wysięgniki do-
stępne są w ładowarkach 

przegubowych. To od nich 
bowiem zależy udźwig oraz 
wysokość podnoszenia. 
Zamocowanie wysięgni-
ka przed kabiną pozwoliło 
ograniczyć gabaryty maszy-
ny, jednak kosztem ogra-
niczonej widoczności na 
osprzęt, zwłaszcza w przy-
padku kinematyki równo-
ległej (typu P). Wysięgniki 
typu P stosuje się zazwyczaj 
w prostszych i mniejszych 
modelach ładowarek. Jest to 
stosunkowo proste rozwią-
zanie, jednak poza ograni-
czoną widocznością, oferu-
je mniejszą siłę odspajania, 
ponieważ siłownik unosze-
nia osprzętu działa wów-
czas w kierunku „do siebie” 
(wsuwanie). W mocniej-
szych ładowarkach stosuje 
się zatem wysięgniki typu 
Z, gdzie unoszenie osprzę-
tu jest wywoływane przez 
wysuwanie siłownika – ma 
to znaczenie podczas prac 
z większym obciążeniem 
(łyżka, krokodyl). Czasem 
w ładowarkach teleskopo-
wych można także spotkać 
wysięgniki teleskopowe, po-
zwalające na unoszenie ła-
dunku na znaczną wyso-
kość, nawet kilku metrów.

wl

 � Uniwersalne ładowarki przegubowe znajdują zastosowanie niemal w każdym gospodarstwie
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Podniesienie	mocy	
ciągnika	rolniczego

Często okazuje się, że posiadany przez nas traktor dysponuje 
zbyt małą mocą w stosunku do naszych potrzeb. Czy w takim 
przypadku musimy go zmieniać na większy model? Niekoniecznie 
– wyjściem może być zwiększenie mocy przez wyspecjalizowaną 
firmę, która profesjonalnie może tę moc zwiększyć.

Firm oferujących 
zwiększanie mocy 
jest na rynku bar-
dzo dużo, jednak nie 
każda da nam pełną 

gwarancję na swoje usłu-
gi. Jedną z firm, która bie-
rze odpowiedzialność za 
swoją pracę jest na pewno 
AgroEcoPower, która ofe-
ruje m.in. 2 lata gwaran-
cji na urządzenie sterują-
ce i oprogramowanie oraz 
dożywotnią gwarancję na 
przywrócenie oprogramo-
wania w przypadku jego 
utraty np. przez ponowne 
wgranie aktualizacji w ser-
wisie. Ponadto korzystając 
z jej usług mamy możliwość 
uzyskania bezpłatnego mie-
sięcznego okresu próbnego, 
aby dokładnie przetesto-
wać maszynę pod wzglę-
dem dodatkowej mocy. Jeśli 
będziemy niezadowoleni 

z modyfikacji to wówczas 
bez jakichkolwiek kosztów 
zostaną przywrócone usta-
wienia fabryczne.

Jak zatem wygląda proces 
modyfikacji? Pierwszą rze-
czą jest określenie wyma-
gań klienta czyli technicy 
firmy przyjeżdżają do klien-
ta i uzgadniają z nim jego 
wymagania i oczekiwania 
wedle możliwości maszyny. 
Następnie zostaje wykonana 
diagnostyka, pomiar mocy 
i kopia zapasowa pierwot-
nego oprogramowania na 
potrzeby ewentualnej ada-
ptacji jednostki do orygi-
nalnych ustawień. Kolejnym 
krokiem jest przygotowa-
nie nowego, indywidual-
nego programu dla danej 
jednostki na podstawie ory-
ginalnego i ponowne za-
pisanie w jednostce steru-
jącej. Ostatnią czynnością 

jest ponowne zdiagnozo-
wanie maszyny i pomiar 
mocy. Całość wieńczy jazda 
próbna i wystawienie karty 
gwarancyjnej z parametra-
mi maszyny. 

Warto również bliżej 
przyjrzeć się temu co zysku-
jemy na skutek modyfikacji. 
Najważniejszą sprawą jest 
optymalizacja charaktery-
styki parametrów wtryski-
wania, stosunku powietrza 
i paliwa, długości i czasu 
wtrysku oraz ciśnienia i ilo-
ści paliwa, które mają na 
celu zmniejszenie zbyt-
niego obciążenia jednost-
ki. Ponadto przy pomocy 
modyfikacji w silnikach wy-
sokoprężnych z turbodoła-
dowaniem można osiągnąć 
wzrost mocy o 5–30% i mo-
mentu obrotowego w prze-
dziale 5–25%. Dodatkowo, 
moment obrotowy będzie 

miał lepszą charakterysty-
kę pracy w niskim i średnim 
zakresie obrotów. Korzy-
ścią będzie również spadek 
zużycia paliwa w zakresie 
5–18% w stosunku do stanu 
poprzedniego.

Często pojawiają się np. 
pytania co dokładnie ozna-
cza optymalizacja mocy? 
Jak wyjaśniają specjaliści 
z firmy AgroEcoPower jest 
ona realizowana na pod-
stawie adaptacji oprogra-
mowania, czyli przeprogra-
mowania pamięci EPROM 
(Erassable Programmable 
Read-Only Memory), a więc 
kości elektronicznego bloku 
pamięci z oprogramowa-
niem seryjnym w jedno-
stce sterującej. Zaletą ta-
kiego rozwiązania jest, iż 
modyfikowana jednostka 

„jest świadoma” własnego 
przeprogramowania, a więc 
komunikacja przez magi-
stralę Scanbus nie zostaje 
przez to naruszona. Czyli 
np. w przypadku kontro-
lowania na maszynie oleju 
napędowego on-line nie 
dojdzie do przekłamania 
realnych danych. Czemu 
zatem takich adaptacji nie 
dokonuje producent? Otóż 
odpowiedzią jak zawsze są 
pieniądze. Producent cią-
gnika daje możliwość wybo-
ru z jednej serii modelowej 
maszyny o różnego rodza-
ju mocach, a więc w zasa-
dzie adaptacji tego rodzaju 
dokonuje także producent, 
ale w całkowicie innej rela-
cji cenowej. 

Istotną dla wielu rol-
ników kwestią jest także 

zużycie paliwa, a właści-
wie jego spadek po mody-
fikacji. Jak dowiedzieliśmy 
się z rozmowy z przedsta-
wicielami AgroEcoPower, 
w większości przypadków 
faktycznie tak będzie. Zale-
ży to jednak przede wszyst-
kim od sposobu jazdy i ob-
sługi, warunków roboczych, 
w których maszyna będzie 
się poruszać i od wyboru 
optymalnego narzędzia ro-
boczego do maszyny. Mo-
żemy to również przeło-
żyć na czas, jak i obszar 
wykonywanych prac robo-
czych po wykonanej mody-
fikacji. Z reguły przy od-
powiednim użytkowaniu 
spadek jest odnotowywany  
na poziomie 10%.

Karol Wieteska
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Selen	i	witamina	E	w	żywieniu	krów	mlecznych
Selen i witamina E odgrywają istotną rolę w procesach ochrony 
narządów zwierzęcia przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników. Zasługują na szczególną uwagę, szczególnie 
w przypadku żywienia krów mlecznych.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Selen i witamina 
E w organizmie 
bydła pełnią po-
dobną rolę. Dzia-
łają synergistycznie 

lub wzajemnie się uzupeł-
niają. Właściwa podaż tych 
związków w dawce pokar-
mowej korzystnie wpły-
wa na płodność i produk-
cyjność bydła mlecznego. 
Związki te posiadają wła-
ściwości immunomodulu-
jące oraz wspomagają reak-
cję organizmu w przebiegu 
chorób zakaźnych, szcze-
gólnie układu oddechowe-
go, a także korzystnie od-
działują na kształtowanie 
się miejscowej odporności 
wymienia lub macicy. 

Witamina E i selen chronią 
narządy organizmu zwie-
rzęcia przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodni-
ków. Łączne działanie obu 

czynników skutkuje lepszy-
mi efektami. Wspólnie chro-
nią błony takich organów 
komórkowych, jak mito-
chondria, mikrosomy czy 
cytochromy, przed utlenia-
niem lipidów oraz zapew-
niają zwierzęciu normalny 
wzrost i płodność. Doświad-
czalnie wykazano, że łączne 
podawanie witaminy E oraz 
selenu powoduje u bydła 
działanie immunostymulu-
jące. Selen wraz z witaminą 
E poprawiają zdolność neu-
trofili do unieszkodliwiania 
patogenów odpowiedzial-
nych za występowanie za-
palenia gruczołu mlekowe-
go – mastitis.

Na szczególną uwagę za-
sługuje podawanie krowom 
(w iniekcji w okresie przed-
porodowym na ok. 14 dni 
przed porodem) 50 mg sele-
nu wraz z 700 mg witaminy E  

celem zapobieżenia zatrzy-
mania łożyska. Często bo-
wiem zdarza się, że krowy 
w okresie okołoporodowym 
wykazują brak apetytu, co 
powoduje niskie pobranie 
witaminy E oraz selenu wraz 
z paszą.

Selen jest uznawany za 
jeden z antykancerogenów 
w grupie substancji niezbęd-
nych do kontroli procesu 
tworzenia substancji wolno-
rodnikowych w organizmie. 
Substancjami niezbędnymi 
do wiązania wolnych rod-
ników są także α-tokoferol 
(witamina E) oraz β-karoten 
(prowitamina A). Sądzi się, 
że w organizmie wszystkie 
te substancje tworzą razem 
pewien potencjał oksydore-
dukcyjny, zdolny do ochrony 
wrażliwych struktur komór-
kowych organizmu zwie-
rzęcego przed szkodliwym 
oddziaływaniem wolnych 
rodników.

Dla krów mlecznych 
w okresie laktacji dobo-
we zapotrzebowanie na 
selen wynosi 0,3–0,5 mg/
kg s.m. paszy. W przypadku 
bydła opasowego wystarczy  
0,1 mg/kg s.m. dawki na 
dobę. Podstawowym źró-
dłem zaopatrzenia w selen 
są pasze roślinne, szczególnie 
sporządzone z roślin krzyżo-
wych i motylkowych. Trawy 
zawierają go mniej. Niedobór 
selenu u bydła może prowa-
dzić do występowania bie-
gunek, martwicy wątroby, 
zatrzymania łożyska, wystę-
powania stanów zapalnych 
błony śluzowej macicy, za-
burzeń w inwolucji macicy, 
zaburzeń w funkcjonowaniu 
jajników i zwiększonej czę-
stotliwości występowania 
torbieli, mniejszego wskaź-
nika zapłodnień, obumiera-
nia płodów, dystrofii mięśni, 
niskiej odporności na zaka-
żenia oraz zwiększonej po-
datności na występowanie 
schorzeń gruczołu mleko-
wego, szczególnie mastitis. 

Przyjmuje się, że poziom 
witaminy E w paszach 

objętościowych (z wyjątkiem 
zielonki) oraz treściwych jest 
niski i nie ma praktyczne-
go znaczenia. Podaje się ją 
w mieszankach uzupełnia-
jących, witaminowych lub 
witaminowo-mineralnych. 
Krowy mleczne, w okresie 
przejściowym, tj. w ostat-
nich 3 tygodniach cielności 
oraz w pierwszym miesiącu 
laktacji, powinny otrzymy-
wać w paszy ok. 1 grama wi-
taminy E. W przypadku, gdy 
w mleku występuje nadmier-
na liczba komórek soma-
tycznych (powyżej 400 tys. 
w 1 ml) zaleca się podawanie 
krowom w dawce nawet 2–4 
gramów witaminy E/dzień. 
Stany hipowitaminozy w po-
czątkowych fazach są trudne 
do rozpoznania, natomiast 
ostre stany awitaminozy 
prowadzą do takich typo-
wych klinicznych zaburzeń, 
jak: zaburzenia płodności, 
zmiany w systemie nerwo-
wym, krwionośnym i dystro-
fia mięśniowa. U buhajów 
deficyt witaminy E zaburza 
proces spermatogenezy, pro-
wadzi do nieodwracalnych 

zmian w jądrach powodu-
jąc całkowitą bezpłodność. 
Witamina E odgrywa istotną 
rolę w zapobieganiu schorze-
niom wymienia. Wykazano, 
że niedobory tej witaminy 
sprzyjają występowaniu ma-
stitis. Z drugiej strony, uzu-
pełnianie dawek pokarmo-
wych w witaminę E w okresie 
okołoporodowym ogranicza 
liczebność nowych infekcji, 
skraca długość okresu cho-
roby i zmniejsza liczbę krów 
z klinicznym mastitis. 

Istnieje szereg prepara-
tów zawierających w swoim 
składzie zarówno selen, jak 
i witaminę E. Na szczególną 
uwagę zasługują zawierające 
selen w formie organicznej. 
Najczęściej jest to selenome-
tionina, najefektywniejsza 
oraz bardzo dobrze przy-
swajalna przez zwierzęta 
postać selenu organiczne-
go. Wykazano doświadczal-
nie, że istotnie zwiększa od-
porność zwierząt na stres 
np. spowodowany upała-
mi, zmianami jakości paszy, 
przepędzaniem, transpor-
tem itp.

Groźne	gryzonie	–	akcja	deratyzacja
W budynkach inwentarskich i ich sąsiedztwie spotykanymi 
gryzoniami są myszy: polna i domowa, oraz szczury: śniady 
i wędrowny. Niszczą one uprawy, przechowywaną żywność 
oraz paszę. Uszkadzają zabudowania i stwarzają zagrożenia 
epidemiczne. Zwalczanie gryzoni jest ważnym zabiegiem 
poprawiającym zdrowie zwierząt gospodarskich.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Rozpowszechnio-
ne są szczury: wę-
drowny i śnia-
dy. Zamieszkują 
fermy hodowlane, 

piwnice, podpiwniczenia, 
a także przewody kanaliza-
cyjne, ściekowe, magazyny 
i składy. Są wszystkożerne. 
Pływają, nurkują, dobrze się 
poruszają w rurach kanali-
zacyjnych. Aktywność ich 
trwa całą dobę, a jej nasi-
lenie przypada na noc. Nie 
dysponują najlepszym wzro-
kiem, brak ten rekompensu-
je im znakomity węch. 

Szczury zjadają ok. 20–30 g  
pożywienia i wypijają ok. 30 
ml wody dziennie. Wydala-
ją ok. 20 grudek kału i ok. 
16 ml moczu. Sto osobni-
ków w ciągu roku konsumu-
je ok. 1 tony paszy. Szczury 
chętnie jedzą zboża, nie gar-
dząc pokarmem pochodze-
nia zwierzęcego. Powodowa-
ne przez nie szkody, to nie 
tylko niszczenie budynków 
przez drążenie licznych kory-
tarzy, labiryntów, lecz także 

wyjadanie i niedopuszczanie 
zwierząt do karmy. Rozno-
szą patogeny przyczyniające 
się do ok. 50 groźnych scho-
rzeń zwierząt i ludzi. Są to 
najczęściej: wirusy, bakte-
rie, pierwotniaki, tasiemce, 
przywry oraz nicienie, a ich 
skutkiem są: leptospirozy, de-
zynterie, pomór świń, prysz-
czyca, choroba Aujeszky’ego, 
trychinozy, toksoplazmozy. 
Legendarną chorobą, roz-
noszoną w wiekach średnich 
przez szczury była dżuma.

Występowanie gryzoni 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
ludzi oraz zwierząt gospo-
darskich powoduje znacz-
ne straty. W silosach i maga-
zynach pasz zjadają i niszczą 
znaczną ilość składowanych 
produktów. Zanieczyszczają 
paszę odchodami, moczem, 
sierścią, krwią, martwymi 
osobnikami. Uszkadzają 
worki, palety, pudła i inne 
opakowania. Ich silne oraz 
mocne siekacze potrafią 
uszkadzać przewody insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej, 

elektrycznej oraz telefonicz-
nej, co jest często przyczyną 
różnych awarii. Uszkadzają 
także elementy wyposaże-
nia zabudowań. Są zdolne 
naruszyć nawet konstrukcję 
całego budynku przez pod-
gryzanie drewnianych i be-
tonowych elementów. Szczu-
ry mogą atakować również 
obsługę fermy, a niejedno-
krotnie zdarzały się przy-
padki pogryzienia.

Chroniąc swój obiekt 
przed szczurami hodow-
ca powinien zapewnić mu 
tzw. warunki szczuroszczel-
ności, polegające na zabez-
pieczeniu budynków inwen-
tarskich przed możliwością 
wtargnięcia do ich wnętrza 
gryzoni. W tym celu zakła-
da się w oknach piwnicz-
nych i kratkach wentylacyj-
nych drobną stalową siatkę, 
odporną na przegryzienia 
mocnymi siekaczami gry-
zoni. Otwory kanalizacyj-
ne zasłania się stalowymi 
kratkami, aby gryzonie, jak 
np. szczur wędrowny, który 
jest dobrym pływakiem, nie 
dostały się do ich wnętrza. 

Należy pamiętać też o za-
bezpieczeniu przejść insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych 
i elektrycznych przez ścia-
ny budynków.

Przystępując do odszczu-
rzania, inaczej deratyzacji, 
należy działać w sposób 
przemyślany i systematycz-
ny. Skuteczna deratyzacja, 
to zabieg wykonywany na 
kilku poziomach. Można 
tu wyróżnić: procedury sa-
nitarno-higieniczne, szczu-
roszczelność, monitoring, 
oraz metody bezpośred-
nie: chemiczne, naturalne 
i mechaniczne. 

Metody mechanicz-
ne polegają na stosowaniu 

wszelkiego typu łapek, chwy-
taczy i potrzasków. Przy nie-
wielkiej skali zagrożenia, czy 
w zabudowaniach o niedu-
żych rozmiarach, metody te 
mogą okazać się wystarczają-
ce, szczególnie w przypadku 
pojawienia się myszy. Jeżeli 
eliminacja gryzoni metodami 
fizycznymi lub mechanicz-
nymi nie przynosi oczeki-
wanych rezultatów, należy 
przeprowadzić deratyzację 
metodą chemiczną. Powin-
na być ona wykonana przez 
osoby odpowiednio wykwa-
lifikowane i przeszkolone do 
tego typu działań. Polega na 
stosowaniu trutek pokar-
mowych (rodentycydów), 

które gryzonie chętnie zja-
dają. Zadaniem kluczowym 
jest wybór odpowiedniego 
preparatu gryzoniobójczego.

Rodentycydy obniżają 
krzepliwość krwi, co wy-
wołuje krwotok wewnętrzny 
u gryzonia i śmierć. Inne ob-
niżają temperaturę ciała, co 
pociąga za sobą śmierć z po-
wodu hipotermii. Rodenty-
cydy oparte na antykoagu-
lantach drugiej generacji są 
znacznie silniejsze od pro-
duktów pierwszej generacji, 
takich jak warfaryna. Najsil-
niejsze – flokumafen i bro-
difakum – mogą być śmier-
telne dla szczurów i myszy 
nawet po jednokrotnym 
spożyciu. Słabiej działają-
ce preparaty, zawierające 
bromadiolon i difenakum, 
wymagają zjedzenia przez 
gryzonia więcej porcji.

Aby skutecznie i bezpiecz-
nie likwidować gryzonie, 
niezbędna jest rozległa 
wiedza, zarówno o meto-
dach deratyzacyjnych, jak 
i o obyczajach tych zwierząt. 
Usługi w zakresie deratyza-
cji, proponuje dziś szereg 
wyspecjalizowanych firm. 
Z racji trudności oraz roz-
ległości zagadnienia, szcze-
gólnie w przypadku duże-
go zagrożenia gryzoniami,  
najlepiej skorzystać z ich 
oferty.

 � Przystępując do odszczurzania, inaczej deratyzacji, należy 
działać w sposób przemyślany i systematyczny
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Zasady	bioasekuracji	w	praktyce	 
dla	małych	i	średnich	gospodarstw
W ostatnich latach wzrosła świadomość co do konieczności ochrony zdrowia zwierząt gospodarskich, między 
innymi przez poprawę ich bezpieczeństwa biologicznego zwanego inaczej bioasekuracją. Było to związane 
z pojawieniem się i wybuchami kilku trudnych do kontrolowania chorób zakaźnych. W sektorze produkcji 
trzody chlewnej szczególna koncentracja na bioasekuracji była wynikiem pojawiania się w naszym kraju 
afrykańskiego pomoru świń (ASF), niezwykle groźnej dla świń choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania. 
Należy jednak podkreślić, że koncepcja bioasekuracji jest znaczenie szersza (mająca swój początek już w latach 
80. ubiegłego wieku) i nie ogranicza się wyłącznie do zahamowania rozprzestrzeniania ASF, ale przede 
wszystkim ma ona na celu zwiększenie efektywności produkcji przez poprawę statusu zdrowotnego stada 
i może przyczynić się do wzrostu opłacalności czy ograniczenia stosowania antybiotyków.

Arkadiusz Dors 
Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Puławach 

Najprościej bioase-
kurację można zde-
finiować jako sto-
sowanie środków 
mających na celu 

zmniejszenie prawdopo-
dobieństwa wprowadzenia 
(bioasekuracja zewnętrzna) 
i dalszego rozprzestrzenia-
nia się patogenów w stadzie 
(bioasekuracja wewnętrz-
na). Poniżej chciałbym po-
krótce omówić wybrane, 
najważniejsze zasady bioase-
kuracji mające praktyczne 
znaczenie dla małych i śred-
nich gospodarstw utrzymu-
jących świnie.

Niezależnie czy mamy do 
czynienia z małym przydo-
mowym gospodarstwem czy 
dużą przemysłową fermą 
wprowadzanie świń do stada 
powinno być wykonywane 
zgodnie z zasadami bioase-
kuracji, ponieważ to wraz 
z nowymi zwierzętami do-
łączanymi do stada najczę-
ściej dochodzi do wprowa-
dzenia do niego patogenów. 
Po pierwsze, konieczna jest 
ocena statusu zdrowotne-
go świń w miejscu, z któ-
rego mają one zostać naby-
te. Oprócz dobrych opinii 
warto pokusić się o spraw-
dzenie dokumentacji po-
twierdzającej status zdro-
wotny, w tym wyników 
badań laboratoryjnych czy 
certyfikatów zdrowia. Ta 
sama zasada dotyczy kupo-
wania nasienia ze stacji una-
sieniania czy innych ferm. 
Po drugie należy ograniczyć 
do minimum liczbę źródeł, 
z których kupowane są losz-
ki remontowe.

Kwarantanna nowo zaku-
pionych świń jest jednym 
z najważniejszych elemen-
tów bioasekuracji. Jej celem 
jest kliniczna ocena stanu 
zdrowia świń oraz wykona-
nie badań laboratoryjnych. 
Jest to sposób na zabezpie-
czenie się przed wprowa-
dzeniem zwierząt, które są 
w początkowej fazie zakaże-
nia (okres inkubacji), kiedy 

jeszcze nie widać żadnych 
objawów, a w organizmie 
świń mogą już namnażać się 
groźne bakterie lub wirusy. 
Po zakupie zwierząt powin-
ny być wykonane dwukrot-
nie badania laboratoryjne. 
Najpierw zaraz po przy-
jęciu zwierząt na kwaran-
tannę i około 3–4 tygodnie 
później. W przypadku pro-
blemów zdrowotnych bada-
nia te mogą być bardzo przy-
datne w ustaleniu przyczyn 
oraz być podstawą ewentu-
alnej reklamacji. Pobyt świń 
na kwarantannie trwa od co 
najmniej 30 do 60 dni. Wa-
runkiem uznania pomiesz-
czenia jako miejsca kwaran-
tanny jest wysoki poziom 
jego bioasekuracji. W przy-
padku małych i średnich 
gospodarstw pomieszcze-
nie kwarantanny dla świń 
powinno być wyraźnie od-
separowane i posiadać od-
dzielne wejście, a najlepiej 
jeśli kwarantanna odbywa 
się w oddzielnym budynku 
nieco oddalonym od pozo-
stałych zabudowań gospo-
darstwa. Bardzo ważna jest 
również kolejność obsłu-
gi, świnie w pomieszczeniu 
kwarantanny powinny być 
obsługiwane jako ostatnie 
i nie należy bezpośrednio po 
zakończeniu czynności przy 
nich wchodzić do pozosta-
łych pomieszczeń, w któ-
rych znajdują się świnie. Na-
leży także zapewnić osobny 
sprzęt przeznaczony wy-
łącznie do obsługi świń pod-
dawanych kwarantannie.

Po przeprowadzeniu 
kwarantanny wprowadza-
ne zwierzęta należy pod-
dać procedurze aklimaty-
zacji, której zasadniczym 
celem jest kontrolowana 
adaptacja świń do drobno-
ustrojów krążących w sta-
dzie, do którego mają tra-
fić nowe świnie. Kontakt 
z patogenami można za-
pewnić przez podawanie im 
do kojca odchodów pocho-
dzących od świń z różnych 

kategorii wiekowych (war-
chlaki, tuczniki, lochy).  
Alternatywą jest podanie 
sznurów nasączonych pły-
nem ustnym lub zapewnie-
nie kontaktu „nos w nos” np. 
z lochami przeznaczonymi 
do brakowania.

Dostęp do gospodarstwa 
musi być zabezpieczony po-
przez zastosowanie: ogro-
dzenia, zamykanych bram 
wejściowych, systemu ko-
munikacji w postaci dzwon-
ków, alarmów i domofonów 
przy wejściu dla gości, przy 
pomocy których można po-
informować o przybyciu 
oraz znaków przy bramie 
wejściowej lub parkingu, 
które informują o zasadach 
wejścia na fermę dla gości. 
Pojazdy powinny być par-
kowane poza obszarem, na 
którym są budynki ze zwie-
rzętami. Przede wszystkim 
wizyty powinny być ograni-
czone do minimum, wejścia 
potwierdzane w specjalnym 
rejestrze, a osoby wchodzące 
na teren chlewni zobowią-
zane są do wzięcia pryszni-
ca i zmiany ubioru. Ważne 
jest również uzyskanie infor-
macji na temat ich kontaktu 
ze świniami na innych fer-
mach świń lub w ubojniach.

Innym elementem bio-
asekuracji związanym 
z dostępem jest wyraźne 
oddzielenie strefy czystej 
(w której przybywają zwie-
rzęta) i brudnej (tam gdzie 
może mieć miejsce kontakt 
z czynnikami zewnętrzny-
mi). Newralgicznym punk-
tem jest styk tych dwóch 
stref przy wejściu do po-
mieszczeń dla zwierząt. 
Zazwyczaj fizyczną barie-
rą jest tzw. „ławeczka”, przed 
którą pozostawione powin-
ny być buty oraz odzież. Za 
ławeczką powinno znajdo-
wać się wejście do natrysku 
lub chociaż umywalka. Po 
umyciu i przebraniu niko-
mu nie wolno powrócić do 
„brudnej” strefy wejściowej. 
W przypadku kiedy nie ma 
możliwości pełnego podzia-
łu na strefy brudną i czystą 
oraz zapewnienia wizytu-
jącym pełnego kompletu 
odzieży powinno wyznaczyć 

się miejsca, gdzie można się 
przebrać i/lub założyć jed-
norazowe ubrania ochronne 
– kombinezony, ochrania-
cze na buty oraz rękawiczki, 
a po wizycie umyć oraz zde-
zynfekować przynajmniej 
części ciała, które mogły 
mieć kontakt z materiałem 
zakaźnym.

Konieczne jest też unie-
możliwienie lub co naj-
mniej utrudnienie dostępu 
do obiektu dla zwierząt do-
mowych oraz dzikich. Jako 
wektor szerzenia się cho-
rób zakaźnych świń w grę 
wchodzą gryzonie (salmo-
nelloza, leptospiroza, tokso-
plazmoza, włośnica, różyca, 
dyzenteria), psy i koty (lep-
tospiroza, toksoplazmoza, 
tasiemczyce, mykoplazmo-
za), dziki (ASF, leptospiro-
za, choroba Aujeszky'ego, 
grypa świń).

W szerzeniu się chorób 
zakaźnych między zwie-
rzętami z poszczególnych 
stad rolę mogą odgrywać 
pojazdy przewożące paszę, 
nasienie, sprzęt, materiały, 
leki czy pojazdy odbierające 
padłe zwierzęta, które cza-
sami w ciągu dnia mogą być 
na kilku fermach. Kierowcy 
ciężarówek nie powinni być 
wpuszczani na teren gospo-
darstwa. Budynki oraz inne 
miejsca, w których prze-
chowywana jest pasza po-
winny być traktowane pod 
względem bioasekuracji tak 
samo jak pomieszczenia dla 
świń. Ograniczenie dostępu 
w postaci ogrodzenia, za-
mykanie drzwi i bram oraz 
ochrona przed domowymi 
i dzikimi zwierzętami jest 
niezbędne. Należy również 
unikać wypożyczania sprzę-
tu i urządzeń (w szczegól-
ności do zagospodarowa-
nia gnojowicy i obornika) 
oraz pojazdów z innych go-
spodarstw. Padłe świnie po-
winny być zabezpieczone 
przed dostępem zwierząt 
domowych i dzikich. Naj-
lepiej jak dostęp do miejsca 
składowania padłych sztuk 
dla firmy utylizacyjnej jest 
zapewniony spoza terenu 
gospodarstwa. Po usunięciu 
padłych zwierząt, miejsca 

ich składowania powin-
ny być oczyszczone z pły-
nów ustrojowych, umyte 
i zdezynfekowane

Bardzo ważnym elemen-
tem bioasekuracji jest rampa 
załadowcza, która powin-
na być zlokalizowana przy 
zewnętrznym ogrodzeniu 
fermy, a jej konstrukcja po-
winna wykluczać cofnięcie 
się świń do budynków, spły-
wanie ścieków po myciu czy 
dostęp do budynku osób 
z zewnątrz pomagających 
przy załadunku. W przy-
padku, gdy w gospodarstwie 
brak jest tego typu rampy 
należy w miarę możliwo-
ści zadbać o to żeby pojazd 
przewożący świnie nie wjeż-
dżał bezpośrednio na teren 
gospodarstwa. Zwłaszcza 
jeśli w pojeździe znajdują 
się już zwierzęta pochodzą-
ce z innej chlewni. W takim 
wypadku najlepiej jest prze-
wieźć sprzedawane świnie 
przy pomocy wózka z bu-
dynku do samochodu za-
parkowanego poza terenem 
gospodarstwa. Należy bez-
względnie pilnować, żeby 
już raz załadowane na wózek 
czy samochód świnie nie 
dostały się z powrotem do 
gospodarstwa. Poza tym, 
po każdym użyciu, wózek 
trzeba dokładnie umyć oraz 
zdezynfekować poza tere-
nem fermy.

Jednym z najważniejszych 
czynników, które zwiększa-
ją ryzyko wprowadzenia do 
stada nowych bakterii i/lub 
wirusów jest często bliska 
lokalizacja innych ferm 
świń. Zagęszczenie produk-
cji świń zostało zidentyfiko-
wane jako istotny czynnik 
ryzyka w transmisji chorób 
do stada. W przypadku pro-
jektowania nowych budyn-
ków warto wziąć pod uwagę, 
aby lokalizacja ich była jak 
najdalej od innych gospo-
darstw utrzymujących świ-
nie, dróg o dużym natężeniu 
ruchu, zakładów utylizacyj-
nych czy ubojni. Przyjmuje 

się, że minimalny dystans, 
który może ograniczyć ry-
zyko przenoszenia patoge-
nów przez powietrze wynosi 
3 km. Odpowiednia odle-
głość od innych ferm może 
być skutecznym środkiem 
zapobiegawczym nie tylko 
w przypadku przenoszenia 
patogenów przez powietrze, 
ale także w przypadku in-
nych dróg transmisji.

Zarządzanie zakażonym 
stadem jest ważnym ele-
mentem bioasekuracji we-
wnętrznej. Podstawą jest 
rozpoznanie chorób, w tym 
laboratoryjna identyfika-
cja gatunków patogenów 
występujących w danym 
stadzie oraz wprowadze-
nie programów zwalcza-
nia. Drugim bardzo waż-
nym aspektem jest okresowa 
i bieżąca dezynfekcja po-
mieszczeń, w których prze-
bywają świnie, poprzedzo-
na dokładnym czyszczeniem 
i myciem. W związku z prze-
mieszczaniem grup świń 
w obrębie pomieszczeń i bu-
dynków w gospodarstwie 
konieczne jest przestrzega-
nie zasady „całe pomieszcze-
nie pełne – całe pomieszcze-
nie puste”. Ma ono na celu 
przerwanie łańcucha zaka-
żeń i izolację poszczegól-
nych grup świń od ekspozy-
cji na patogeny z innej grupy. 
Istotne jest również prawi-
dłowe poruszanie się po fer-
mie oraz mycie i dezynfekcja 
obuwia przy przechodze-
niu z różnych pomieszczeń 
chlewni. Pracownicy przed 
wejściem na matę dezynfek-
cyjną lub do kuwety powinni 
umyć obuwie. Na macie lub 
w kuwecie należy się zatrzy-
mać na kilka sekund (można 
policzyć do 10). Istotnym 
elementem bioasekuracji 
wewnętrznej jest profesjo-
nalne zarządzanie zdrowiem 
stada świń. Stosowanie pro-
gramów ochrony zdrowia 
tworzonych przy udziale le-
karza weterynarii specjali-
sty chorób świń.
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X	Posiedzenie	KRIR	oraz	spotkanie	Prezesów	IR	
z	Ministrem	Rolnictwa

24 listopada 2021 r. w Par-
zniewie odbyło się X Posie-
dzenie Krajowej Rady Izb 
Rolniczych VI kadencji. Go-
ściem spotkania była Pani 
Małgorzata Gośniowska-
-Kola, Dyrektor General-
ny KOWR. W trakcie obrad 
członkowie KRIR przyjęli 
stanowisko dotyczące wska-
zania Ministrowi Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi najistotniej-
szych bieżących problemów 
w rolnictwie.

Krajowa Rada Izb Rolni-
czych analizując aktualną 
sytuację w rolnictwie, wska-
zała następujące problemy:
1. Podjęcie działań w celu 

intensyfikacji działań 
dotyczących skutecz-
nego zwalczenia ASF 
na terytorium Polski.

2. Wypłata wszelkich zo-
bowiązań za choroby 

zwalczane z urzędu, 
w tym za ptasią grypę.

3. Wprowadzenie pro-
gramów wsparcia ro-
dzimej produkcji trzo-
dy chlewnej.

4. Kompleksowa noweli-
zacja ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rol-
ników m.in. w zakresie: 

nabycia prawa do eme-
rytury rolniczej bez ko-
nieczności zdania go-
spodarstwa rolnego, 
łączenia KRUS z ZUS 
do praw emerytalnych.

5. Kompleksowa zmiana 
systemu ubezpieczeń 
upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich.

6. Stworzenie systemu 
ochrony dochodów 
rolniczych.

7. Opracowanie zmian 
w systemie funkcjono-
wania oddłużenia go-
spodarstw rolnych.

8. Zmiana systemu sza-
cowania i wypłat od-
szkodowań za szkody 

łowieckie wyrządzone 
przez zwierzynę łowną 
i prawnie chronioną. 
Ujednolicenie przepi-
sów i wypłat odszkodo-
wań za zwierzęta praw-
nie chronione.

9. Zmiana systemu szaco-
wania i zgłaszania strat 
klęskowych w gospodar-
stwach rolnych.

10. Ujęcie przez Rząd RP 
rolników w Tarczy 
Antyinflacyjnej.

11. Zapewnienie zapisów 
w Planie Strategicz-
nym dla Wspólnej Poli-
tyki Rolnej na lata 2023–
27 równego traktowania 
gospodarstw rolnych 
niezależnie od wielko-
ści (z wyłączeniem cap-
pingu) oraz 
a. wprowadzenie ta-

kich mechanizmów, 

działań i ekoschema-
tów, które nie spowo-
dują zmniejszenia kra-
jowej produkcji rolnej 
i dochodów rolników,

b. dofinansowanie II fi-
lara ze środków krajo-
wych do maksymalnej 
wysokości przewidzia-
nej w przepisach UE,

c. wprowadzenie defini-
cji aktywnego rolnika 
dla wszystkich gospo-
darstw niezależnie od 
wielkości.

12. Holding spożywczy. 
Powyższe problemy zostały 

przedstawione na spotkaniu 
Prezesów Wojewódzkich Izb 
Rolniczych z Wiceprezesem 
Rady Ministrów, Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 
Henrykiem Kowalczykiem, 
do którego doszło 25 listo-
pada 2021 r.

MRiRW	w	sprawie	wydłużenia	terminu	stosowania	
nawozów	naturalnych

W piśmie z dnia 27 paź-
dziernika 2021 r. Zarząd 
KRIR zwrócił się do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o wydłużenie terminu 
stosowania nawozów natu-
ralnych do 30 listopada br. 
na gruntach ornych. Wielu 
rolników sygnalizowało, że 
niekorzystne warunki at-
mosferyczne występujące 
w tym roku, spowodowały 
przesuniecie w czasie wielu 
zabiegów agrotechnicznych 

oraz uniemożliwiły stoso-
wanie nawozów w prze-
widzianym przez rozpo-
rządzenie terminie, dlatego 
przedłużenie możliwości 
wywożenia nawozów na-
turalnych jest konieczne. 
Poniżej przedstawiamy 
stanowisko MRiRW w tej 
sprawie.

Aby uwzględnić pewne 
niespodziewane warun-
ki pogodowe uniemoż-
liwiające prowadzenie 

działalności rolniczej, 
przepisy ust. 3 rozdziału 
1.3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 lutego 
2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu działań mają-
cych na celu zmniejsze-
nie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu” (Dz.U. 
z 2020 r. poz.243) – tzw. 
programu azotanowego 

– umożliwiają podmio-
tom, które nie mogły do-
konać zbiorów lub nawoże-
nia z uwagi na niekorzystne 
warunki pogodowe, doko-
nanie nawożenia w termi-
nach późniejszych niż te 
określone w Tabeli 1 pro-
gramu azotanowego, jed-
nak nie później niż do dnia 
30 listopada.

Możliwość ta ma zasto-
sowanie m.in. w przypadku 
nadmiernego uwilgotnienia 

gleby lub wystąpienia suszy 
rolniczej.

Przepis ust. 3 rozdzia-
łu 1.3. programu azotano-
wego nie wymaga wyda-
wania dodatkowej zgody 
przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Producent 
rolny samodzielnie ocenia, 
uwzględniając panujące lo-
kalnie niekorzystne warunki 
pogodowe, czy istnieje po-
trzeba dłuższego okresu na-
wożenia tj. do 30 listopada.

Niezależnie od powyż-
szego należy podkreślić, że 
nawożenia nawozami natu-
ralnymi jest bardzo cenne 
ze względu na gleby wystę-
pujące w Polsce, szczegól-
nie te o małej ilości próch-
nicy, a wykorzystywanie 
nawozów naturalnych po-
winno prowadzić do jak 
najwyższego wykorzysta-
nia przez rośliny składni-
ków pokarmowych w nich  
zawartych.

KRIR	wnioskuje	o	jasną	interpretację	przepisów	nt.	RHD
Zarząd Krajowej Rady Izb 

Rolniczych zwrócił się do 
Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Henryka Kowal-
czyka o wprowadzenie jasnej 
interpretacji przepisów do-
tyczących Rolniczego Han-
dlu Detalicznego lub uzgod-
nienie z Ministrem Finansów 
stosownej zmiany przepi-
sów o podatku dochodo-
wym z działów specjalnych 
produkcji rolnej.

Zdaniem Krajowej Rady 
Izb Rolniczych konieczne 
jest wydanie jednoznacz-
nej interpretacji dotyczą-
cej rozgraniczenia działal-
ności zaliczanej do działów 

specjalnych produkcji rol-
nej oraz działalności pro-
wadzonej przez rolników 
w ramach RHD.

Od 30 listopada 2021 r. 
Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa 
rozpocznie nabór wniosków 
w ramach PROW – poddzia-
łanie 4.2 Wsparcie inwesty-
cji w przetwarzanie produk-
tów rolnych, obrót nimi lub 
ich rozwój.

Wielu rolników pozytyw-
nie odnosi się do stworze-
nia możliwości dywersyfika-
cji zwiększenia przychodów 
rolników poprzez RHD, 
a także zwiększenia limitu 

przychodów w ramach RHD. 
Jednak te działania nie były 
spójne z przepisami usta-
wy o podatku dochodowym 

z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej.

Jako przykład ww. pro-
blemów można podać 

przypadek rolniczki, która 
składając wniosek zade-
klarowała w ramach rolni-
czego handlu detalicznego 

sprzedaż ponad 100 szt. tu-
szek drobiowych, a ARiMR 
odmówił płatności, ponie-
waż zgodnie z przepisami 
o podatku dochodowym 
z działów specjalnych pro-
dukcji rolnej – taka działal-
ność w takim zakresie pod-
lega opodatkowaniu.

Na stronach internetowych 
resortu rolnictwa i podle-
głych jednostek można 
znaleźć wiele informacji na 
temat prowadzenia RHD, 
jednak brakuje kompendium 
wiedzy praktycznej informu-
jącej o tym jak założyć i pro-
wadzić krok po kroku tego 
typu działalność.
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Odpowiedź	MRiRW	w	sprawie	ochrony	
gruntów	rolnych	klas	I–III

W związku z pismem 
KRIR w sprawie objęcia 
szczególną ochroną grun-
tów rolnych klas I–III, resort 
rolnictwa wyjaśnił, że mini-
sterstwo realizuje zadania 
z zakresu ochrony gruntów 
rolnych i leśnych na pod-
stawie przepisów ustawy 
o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych (dalej jako 
u.o.g.r.l.). Zgodnie z u.o.g.r.l. 
oraz z przepisami proce-
dury planistycznej zawar-
tej w ustawie o planowa-
niu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, Minister 
na wniosek wójta (burmi-
strza) w drodze decyzji ad-
ministracyjnej rozstrzyga, 
co do zasadności przezna-
czenia gruntów rolnych na 
cele nierolnicze pod warun-
kiem, że stanowią one użyt-
ki rolne klas I–III, położo-
ne na obszarach wiejskich.

Mając na uwadze ogól-
ne zasady przeznaczania na 
cele nierolnicze gruntów 
rolnych, należy podkreślić, 
że celem u.o.g.r.l. jest ich 
ochrona zarówno ilościo-
wa, jak i jakościowa, po to 
aby zachować zwartą rolni-
czą przestrzeń produkcyj-
ną, w szczególności grun-
tów o najwyższej bonitacji, 
tj. klas I–III. Ochrona ilo-
ściowa polega na ograni-
czaniu ich przeznaczenia 
na cele nierolnicze. Nato-
miast ochrona jakościowa 
polega na przeznaczaniu na 
cele nierolnicze w pierwszej 

kolejności gruntów ozna-
czonych w ewidencji grun-
tów jako nieużytki, a w razie 
ich braku innych gruntów 
o najniższej przydatności 
produkcyjnej, tj. klas IV–
VI. Z unormowań tych jed-
noznacznie wynika, że na 
cele nierolnicze powinny 
być wykorzystywane przede 
wszystkim nieużytki. 

Oczywiście zasada ta nie 
ma charakteru bezwzględ-
nego, ponieważ ustawo-
dawca wskazał również, że 
w razie braku nieużytków 
można na cele nierolnicze 
przeznaczać inne grunty 
o najniższej przydatności 
produkcyjnej, czyli w ko-
lejności grunty rolne na-
stępujących klas bonita-
cyjnych: VI, V, IVa, IVb 
i dopiero w ostateczności 
grunty wyższych klas: IIIa, 
IIIb, II i I. 

Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, jako organ wła-
ściwy w zakresie ochrony 
gruntów rolnych rozpatruje 
wnioski tylko z punktu wi-
dzenia zasadności ochrony 
gruntów rolnych najwyż-
szej wartości produkcyj-
nej oraz utrzymania zwar-
tości przestrzeni rolniczej 
przed zainwestowaniem. 
Przepisy u.o.g.r.l zobowią-
zują Ministra do oceny celo-
wości zmian przeznaczenia 
użytków rolnych najwyż-
szych klas bonitacyjnych 
(I–III) na cele nierolni-
cze, w kontekście potrzeby 

zapewnienia bezpieczeń-
stwa żywnościowego. 

Realizując swoje usta-
wowe obowiązki, Minister 
kieruje się szeroko rozu-
mianym interesem publicz-
nym, który w tym zakresie 
wyraża się ochroną najlep-
szych klas gruntów rolnych 
przed zabudowaniem oraz 
ochroną rolniczej przestrze-
ni produkcyjnej.

Podkreślenia wymaga, że 
Minister wyraża zgodę do 
projektu miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego. Decyzja Mini-
stra odnosi się jedynie do 
gruntów rolnych klas I–III, 
przewidzianych w projekcie 
planu na cele nierolnicze, 
a nie do całego obszaru za-
gospodarowania przestrzen-
nego, w granicach którego 
występują również nieużyt-
ki, grunty niższych klas bo-
nitacyjnych oraz tereny już 
zagospodarowane na cele 

nierolnicze w ramach wcze-
śniej obowiązujących pla-
nów. W tym miejscu warto 
wyjaśnić, że o zmianie prze-
znaczenia na cele nierolni-
cze gruntów, które w proce-
durze opracowywania planu 
miejscowego nie wymaga-
ją uzyskania zgody Mini-
stra w myśl u.o.g.r.l. (grunty 
rolne niższych klas boni-
tacyjnych IV–VI) decydu-
je rada gminy, podejmując 
uchwałę w sprawie uchwa-
lenia planu miejscowego. 
Nie mają zatem w tym przy-
padku zastosowania między 
innymi przepisy, dotyczą-
ce obowiązku uzyskiwania 
zgody Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na przezna-
czenie na cele nierolnicze 
gruntów rolnych klas I–III. 
Biorąc pod uwagę ogólne za-
sady ochrony gruntów rol-
nych, że na cele nierolni-
cze przeznacza się przede 
wszystkim nieużytki i grunty 

niższych klas bonitacyjnych, 
nie powinno być wątpli-
wości, że inwestycje nie-
rolnicze (np. takie jak bu-
downictwo mieszkaniowe 
i produkcyjno-usługowe) 
powinny być realizowane 
na tych gruntach.

Ochrona gruntów rolnych 
jest podyktowana troską 
o glebę jako dobro natu-
ralne, które zalicza się do 
nieodnawialnych zasobów 
przyrody, a którego zacho-
wanie dla przyszłych poko-
leń i ochrona jest obowiąz-
kiem władz publicznych 
(co znajduje odzwierciedle-
nie w orzecznictwie admi-
nistracyjno-sądowym np. 
w wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 
23 kwietnia 2014 r., sygn. 
akt II OSK 2898/12). Jest to 
szczególnie ważne w kon-
tekście zmniejszającej się 
ciągle powierzchni grun-
tów rolnych najwyższej 

jakości, na których może 
być prowadzona efektyw-
na produkcja rolnicza przy 
użyciu najmniejszych na-
kładów. Ograniczanie prze-
znaczenia gruntów rolnych 
na cele nierolnicze stano-
wi bowiem priorytet przed 
innymi aspektami, jak np. 
kwestie ekonomiczne czy 
społeczne, Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, jako 
organ wyspecjalizowany 
w tego typu sprawach, ma 
prawny obowiązek oceny 
wniosków dotyczących 
przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze, 
przede wszystkim z punktu 
widzenia ochrony gruntów.

Aktualnie prowadzo-
ne są prace nad noweliza-
cją u.o.g.r.l., która umożli-
wi skuteczniejszą ochronę 
gruntów rolnych o najwyż-
szej wartości produkcyjnej. 
Należy jednak zauważyć, 
że zgodnie z obowiązującą 
u.o.g.r.l., zmiana przezna-
czenia najlepszych gruntów 
klas I–III jest możliwa, ale 
tylko w sytuacji, gdy wła-
dze gminy wykażą w treści 
wniosku, że nie ma innej 
sposobności rozwoju zabu-
dowy o charakterze nierolni-
czym na gruntach słabszych 
klas bonitacyjnych, czy na 
gruntach rolnych już na te 
cele przewidzianych lub też 
wnioskowane grunty stano-
wią jedynie niewielkie en-
klawy wśród istniejącej za-
budowy nierolniczej.

Zmiany	dla	prosumentów	w	OZE
4 listopada 2021 r. zwró-

ciliśmy się do Premiera 
w sprawie poselskiego pro-
jektu ustawy o zmianie usta-
wy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych in-
nych ustaw, wyrażając 
sprzeciw wobec zapropo-
nowanych zmian w syste-
mie rozliczania prosumen-
tów ze sprzedawcą energii 
elektrycznej.

W ramach zaproponowa-
nego sytemu tzw. net-billin-
gu, energia elektryczna wpro-
wadzona przez prosumenta 
do sieci będzie rozliczana 
ze sprzedawcą zobowiąza-
nym lub wybranym, według 
jej wartości rynkowej. Pod-
stawą rozliczeń będzie de-
pozyt prosumencki, czyli 
konto prosumenckie pro-
wadzone przez sprzedawcę 
energii, które będzie zasilane 
wartością energii elektrycz-
nej. Za energię elektryczną 
pobraną z sieci prosument 

będzie płacił według sta-
wek operatora. Zapropo-
nowany system jest nieko-
rzystny dla prosumentów 
ze względu na dużą różnicę 
cen energii na rynku a sta-
wek proponowanych przez 
operatora. Stanowi to za-
grożenie dla wyhamowania 

inwestycji gospodarstw do-
mowych w instalacje odna-
wialnych źródeł energii, ze 
względu na wydłużony czas 
zwrotu inwestycji.

W związku z czym zwró-
ciliśmy się z wnioskiem, aby 
cena energii wprowadzana 
przez prosumenta do sieci 

nie była niższa niż 25% ceny 
energii sprzedawanej przez 
operatora sieci.  

W powyższej sprawie 
zwrócono się również do 
Marszałka Senatu RP oraz 
Wicepremiera H. Kowal-
czyka – Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Podwyższenie	
stawek	

dobrostanowych	
dopiero	w	nowej	
perspektywie

Mając na uwadze, że rok 
2022 jest ostatnim rokiem 
realizacji działania Dobro-
stan zwierząt PROW 2014–
2020, resort rolnictwa po-
informował nas, że nie są 
planowane zmiany w wyso-
kości stawek płatności do-
brostanowych w odniesie-
niu do bydła, świń i owiec.

W odniesieniu do nowej 
perspektywy finansowej, tj. 
w ramach Planu Strategicz-
nego dla Wspólnej Polityki 
Rolnej na lata 2023–2027 
(PS WPR 2023–2027) pla-
nuje się względem obecnie 

wspieranych grup zwierząt 
zwiększenie stawki płatności 
dla świń. Propozycja zawar-
ta w III projekcie PS WPR 
2023–2027 wychodzi na-
przeciw zgłaszanym po-
stulatom oraz uwzględnia 
trudną sytuację w sektorze 
trzody chlewnej. 

W PS WPR 2023–2027 pro-
ponuje się, aby stawka płat-
ności dla loch wynosiła 335 
zł/lochę (dotychczas było to 
301 zł/lochę), a dla tuczników 
– 30 zł/tucznika (dotychcza-
sowa stawka płatności wyno-
siła 24 zł/tucznika).
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