
Stałokomorowe prasy  
do zbioru słomy

Jednym z najpopularniejszych sposobów zbioru słomy jest jej prasowanie z wykorzystaniem pras rolujących lub 
wielkogabarytowych. W małych i średnio obszarowych gospodarstwach rolnych dominują prasy rolujące stałokomorowe 
łańcuchowe oraz walcowe. Maszyny te są również stosowane do zbioru słomy. Prasy belujące produkują zarówno wytwórcy 
krajowi, jak i zagraniczni. Przyjrzeliśmy się prasom rolującym przeznaczonym do zbioru słomy wybranych producentów 
obecnych na polskim rynku. O maszynach pozostałych wytwórców napiszemy kolejnym razem.

 � Prasy marki Kuhn
Oferta francuskiego pro-

ducenta w zakresie pras sta-
łokomorowych obejmuje 
cztery modele. Do zbioru 

siana i słomy francuski pro-
ducent poleca model FB 119 
dostępny bez rotora oraz 
pozbawiony noży. Maszyna 
ta formuje bele o średnicy 

1,25 m i szerokości 1,20 m.  
Seria FB to prasy walco-
we. Komora prasowania 
w modelu F119 składa się 
z 14 walców. Maszyna ta, 

podobnie jak i pozostałe 
prasy Kuhn serii FB, jest 
wyposażona w mecha-
nizm wiązania sznurkiem 
lub obwiązywania siatką. 

Do obsługi funkcji maszyny 
producent oferuje terminal 
z ciekłokrystalicznym wy-
świetlaczem. W urządzeniu 

Systemy nawadniania pól
Deficyt wody, to dla rolnictwa jeden z najpoważniejszych problemów. Mówiąc o niedoborach wody, w przypadku upraw 
rolniczych, przede wszystkim mamy na myśli braki opadów, które czasami występują „jedynie” kilka razy na dekadę. 
Niestety są tereny, które dosyć regularnie borykają się z suszą, w takich miejscach najczęściej rolnicy decydują się na uprawę 
roślin o mniejszym zapotrzebowaniu na wodę lub, co gorsza, całkowicie wycofują się z uprawy. Innym sposobem radzenia 
sobie z takim problemem jest stosowanie różnego rodzaju systemów nawadniania, które potrafią się między sobą znacząco 

różnić. Nie można też zapominać o producentach, którzy niekoniecznie gospodarują na terenach ze znacznym niedoborem wody, jednak 
prowadzą uprawę roślin o bardzo dużych wymaganiach wodnych (np. warzywa), a nakłady są tak wysokie, że w żadnym wypadku nie 
można sobie pozwolić na zmniejszenie potencjalnego plonu (prawo minimum Liebiga). 

Najprostszym sys-
temem pozwalają-
cym na nawadnia-
nie pól uprawnych 
jest zastosowanie 

deszczowania. Co najważ-
niejsze, zanim zdecydujemy 

się na zastosowanie takiego 
rodzaju nawadniania, musi-
my upewnić się czy mamy 
wystarczające możliwości, 
jeżeli chodzi o dostarczenie 
odpowiedniej ilości wody. 
W praktyce nieodzownym 

elementem stosowania róż-
nego rodzaju deszczowni, 
jest dostępność natural-
nych źródeł wody, takich 
jak rzeki, jeziora czy głów-
ne rowy melioracyjne. Spo-
wodowane jest to tym, że 

specyfika dysz zastosowa-
nych przy systemach desz-
czowania, generuje bardzo 
duże zapotrzebowanie na 
wodę. Do innych minusów 
takiego systemu, należy 
również nierównomierność 

pokrycia wodą, w przypad-
ku wystąpienia silnych wia-
trów. Najczęściej spotyka-
my się z deszczowaniem za 
pomocą stałych i przeno-
śnych instalacji, w postaci 
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Lista odmian zalecanych 
jęczmienia ozimego

Jęczmień ozimy dla wydania wysokiego plonu musi mieć zapewnione odpowiednie warunki środowiskowe 
i agrotechniczne. Warunki środowiskowe zapewnia się przez właściwą rejonizację uprawy w rejonach klimatycznych, gdzie 
zimy są łagodniejsze. Zimotrwałość to słaba strona jęczmienia ozimego, dlatego do uprawy należy wybierać odmiany 
sprawdzone w warunkach najbliższych gospodarstwu, czyli z Listy odmian zalecanych. W Krajowym rejestrze odmian 
zarejestrowanych jest około 40 odmian jęczmienia ozimego. Nie ma tam odmian hybrydowych jęczmienia ozimego, które 

są plenniejsze i stają się coraz bardziej popularne. 

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz, prof. IUNG-PIB, Puławy

Popularność jęczmie-
nia jest determino-
wana głównie przez 
zimotrwałość. Jest 
ona na poziomie 

słabo zimujących odmian 
pszenicy ozimej i mieści się 
od 4 do 6° w skali 9-stop-
niowej. Natomiast w przy-
padku istnienia okrywy 

śnieżnej, nawet odmia-
ny o najniższej mrozood-
porności mogą przetrwać 
zimę bez większych uszko-
dzeń. Natomiast za utrzy-
maniem, a nawet rozszerze-
niem, powierzchni uprawy 

jęczmienia przemawia fakt 
wysokiej plenności (porów-
nywalnej do pszenicy), a za-
sadniczym pozytywem pły-
nącym z uprawy jęczmienia 
ozimego jest jego odmienny 
rytm rozwojowy. Objawia się 

to przede wszystkim wcze-
śniejszym niż u pozostałych 
zbóż terminem osiągnięcia 
dojrzałości żniwnej, przypa-
dającym na pierwszą deka-
dę lipca. Daje to możliwość 
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Blaski i cienie dużych 
gospodarstw rolnych
Rozmowa z Piotrem Doligalskim, prezesem Zakładu Produkcji Rolnej w Kowrozie.

Jak to się stało, że chło-
pak pochodzący z 20-hek-
tarowego gospodarstwa 
rolnego został jednym 
z największych produ-
centów rolnych w woj. 
kujawsko-pomorskim?

– Pochodzę z miejscowo-
ści Ujma Mała, gdzie moi 
rodzice prowadzili 20-hek-
tarowe gospodarstwo rolne. 
W gospodarstwie pomaga-
łem rodzicom wraz z bra-
tem, który został na ojco-
wiźnie. Nie widząc tam zbyt 
wielu możliwości dla sie-
bie w 1993 r. zdecydowa-
łem się na wydzierżawie-
nie – wraz ze wspólnikiem 
– kilkusethektarowego go-
spodarstwa rolnego w Pol-
skim Konopacie. W 2000 r. 
dołączyłem do niego drugie 
gospodarstwo w Roztokach. 
W 2004 r. pozostawiłem te 
gospodarstwa wspólnikowi 
i podjąłem nowe wyzwa-
nie, którym było wykupie-
nie Zakładu Produkcji Rol-
nej w Kowrozie. Pierwsze 
lata, kiedy tutaj zacząłem 
gospodarzyć, to była walka 
żeby przetrwać. Dzierżawi-
łem wtedy około 1070 hek-
tarów ziemi. Kiedy mi się to 
udało i gospodarstwo za-
częło przynosić zyski, po-
stanowiłem je zmoderni-
zować. Zacząłem od parku 
maszynowego, a następnie 
zmieniłem system uprawy 
na bezorkowy. Już 10 lat 
uprawiam ziemię bez pługa 
i udaje mi się zebrać dobre 
plony.

Takie były początki, 
a jaki jest stan obecny?

– Obecnie powierzchnia 
gospodarstwa obejmuje ok. 
900 ha (z czego 650 ha wła-
snych), na których uprawiam 
m.in. kukurydzę, buraki cu-
krowe, pszenicę oraz jęcz-
mień ozimy, zioła i lucer-
nę. Ponadto w oddalonej  
o 5 km Pigży (powiat toruń-
ski, gm. Łubianka) utrzymu-
ję ok. 900 sztuk bydła, w tym 
400 krów mlecznych. Rocz-
nie sprzedajemy 4,8 mln li-
trów mleka.

W swoim gospodarstwie 
nie zajmuje się Pan jedy-
nie rolnictwem, ale też 
prowadzi sprzedaż ma-
szyn rolniczych i materia-
łu siewnego. 

– Tak, prowadzę również 
sprzedaż materiału siewne-
go kukurydzy i innych zbóż. 
Sprzedaję też trochę maszyn 
specjalistycznych związa-
nych z techniką bezorkową. 
Jest to poboczna działal-
ność i dalej nie zmierzam 
iść w tym kierunku.

Co dziś wyróżnia Pana 
gospodarstwo na mapie 
rolniczej Polski?

– Chyba to, że wprowadza-
nych jest w nim wiele inno-
wacji, osiągam też dobre wy-
niki w produkcji mleka. Jako 
jeden z pierwszych w Polsce 
wprowadziłem system bezor-
kowy. Uprawiam takie rośli-
ny, których nie ma w innych 
dużych gospodarstwach, jak 
np. len czy zioła. Może też 
trochę estetyka – staram 
się wraz całą rodziną oraz 
pracownikami, aby wszyst-
ko było zadbane. Do mycia 
maszyn po opryskach wyko-
rzystujemy tylko wodę desz-
czową, którą wcześniej zbie-
ramy. Staramy się też jak 
najlepiej wykorzystać za-
soby wodne, aby podnieść 
poziom próchnicy w glebie. 
Próchnica jest jak gąbka, 
która zatrzymuje nie tylko 
wilgoć, ale też wszystkie mi-
neralne składniki.

Oznacza to, że zrówno-
ważone rolnictwo widać 
w Pana gospodarstwie 
w praktyce?

– Myślę, że nasze gospo-
darstwo jest bardzo zrów-
noważone. Używamy bar-
dzo mało nawozów. Przez 
ostatnich 10 lat fosfor prak-
tycznie nie był używany, 
a azot w bardzo małej ilo-
ści. Mówią, że jest to moż-
liwe tylko na małym are-
ale, a nam się udało na  
900 hektarach.

Zapowiedź wprowa-
dzenia Zielonego Ładu 
w rolnictwie nie powoduje 

u Pana zatem zbyt dużego 
oburzenia?

– Same zasady dotyczą-
ce dbania o środowisko czy 
glebę wydają mi się do przy-
jęcia. Jedynie przeraża mnie 
unijna biurokracja, zabiera-
jąca czas, który powinienem 
poświecić na ulepszanie pro-
dukcji. Dzisiaj jest taki trend, 
że bez dotacji nic się nie da 
zrobić. Na wszystko muszą 
być dotacje. My w dużych 
gospodarstwach mamy bar-
dzo ograniczone podstawowe 
dotacje do gleby. Dalej takie 
ograniczenia będą wprowa-
dzane. Natomiast jeśli cho-
dzi o maszyny, to nam nic 
już się nie należy. Czasa-
mi słychać głosy rolników, 
że wszystko jest dla dużych. 
To nie jest prawda. Duzi nie 
dostają żadnych dotacji. Na 
początku, jak weszliśmy do 
Unii Europejskiej było tam 
przewidziane trochę dota-
cji dla dużych gospodarstw. 
Teraz nie ma nic. Ale nie ma 
co narzekać. Ja boję się tylko 
nadmiernej biurokracji. Jeże-
li chodzi o hodowlę, to jest to 
bardzo ciężka praca. Tutaj 
nie da się oddzielić świąt od 
dni roboczych. To jest praca 
ciągła. A jak słyszę w tym 
Zielonym Ładzie, że mamy 
płacić, to jestem tym trochę 
zdruzgotany.

Czy łatwo się gospo-
darzy na prawie tysiącu 
hektarów?

– Czy łatwo? Na małym 
areale też czasami trud-
no się gospodarzy. Do każ-
dego przypadku powinno 
być indywidualne podej-
ście. Wszystko zależy od 
ułożenia planu pracy, zor-
ganizowania wszystkiego. 
Oczywiście są problemy, bo 
rolnictwo sprawia nam licz-
ne niespodzianki. Ja myślę, 
że jest to kwestia zorgani-
zowania, wiedzy, umiejęt-
ności i znajomości swojego 
gospodarstwa, swoich pól. 
Jak podejmuje się jakieś de-
cyzje dotyczące uprawy, to 
trzeba znać tę glebę i wie-
dzieć co i gdzie trzeba robić.

W Polsce pojawiają się 
głosy, że gospodarstwo ro-
dzinne powinno być do 
300 hektarów, a te więk-
sze gospodarstwa powinny 
być zlikwidowane. Należy 
tym dużym rolnikom ode-
brać dzierżawy. Jakie jest 
Pana zdanie na ten temat?

– Uważam, że pomysł, 
aby gospodarstwo rodzinne 
mogło być do 300 hektarów, 
został za późno wprowadzo-
ny. Jak była przeprowadzana 
prywatyzacja, to trzeba było 
od razu zrobić gospodarstwa 
300-hektarowe i dziś nie by-
łoby problemu. W tej chwili 
w duże gospodarstwa zosta-
ły zainwestowane ogromne 
pieniądze, często pochodzące 
z kredytów wziętych na mo-
dernizacje parku maszyno-
wego, czy budowę nowych 
magazynów. Duże gospo-
darstwa wprowadzają nowe 
technologie, mniejsi rolnicy 
mogą to podpatrzeć i zasto-
sować też u siebie. Duże go-
spodarstwa produkują też 
duże ilości żywności oraz 
płacą większe podatki. Po-
nadto jest większa kontro-
la nad nimi. 

Wspomniał Pan, że 
będąc posiadaczem duże-
go gospodarstwa nie może 
liczyć na żadne wsparcie. 
Jedynie można skorzy-
stać z kredytów i pomo-
cy rodziny.

– Nie mogę skorzystać 
z żadnego wsparcia zarów-
no krajowego, jak i unijne-
go, aby unowocześnić swoja 
oborę czy zmodernizować 

park maszynowy. Uważam 
jednak, że to dla mnie nie 
jest problem. Gdy w dużym 
gospodarstwie czy przedsię-
biorstwie coś się kupuje, to 
pieniądze wydawane są bar-
dzo rozważnie. Często unij-
ne pieniądze „psują” rolni-
ków, bo gdy jest dotacja, to 
się nie patrzy czy coś jest po-
trzebne, tylko się kupuje. Ja 
myślę, że w dużych gospo-
darstwach każda złotówka 
wydawana jest bardzo roz-
ważnie, ponieważ jak nie ma 
żadnego wsparcia, to każdy 
grosz się liczy.

Wydaje mi się, że Panu 
udało się osiągnąć suk-
ces jako rolnikowi i dzier-
żawcy, o którym świadczą 
przyznane liczne nagrody 
i wyróżnienia.

– Moim zdaniem sukces 
można osiągnąć tylko wtedy, 
jak się lubi to co się robi. Ja 
lubię pracować w gospodar-
stwie, zarządzać i posiadać 
zwierzęta. Cieszy mnie jak 
gospodarstwo jest schludne 
i uporządkowane. Przez cały 
okres mojej działalności go-
spodarczej udało mi się zbu-
dować prężnie działającą 
firmę oraz zdobyć wiele wy-
różnień – jestem laureatem 
konkursu „Rolnik Pomorza 
i Kujaw”, wyróżniony jako 
Agroprzedsiębiorca Roku 
2008, Rolnik Agroprzedsię-
biorstwa Roku 2014 oraz 
zostałem odznaczony Brą-
zowym Krzyżem „Zasłużo-
ny dla Rolnictwa” (2012 r.)  
i Medalem Św. Izydora 
(2008 r.), Złotą Honorową 

Odznaką Polskiej Federa-
cji Hodowców Bydła i Pro-
ducentów Mleka (2012 r.).

Uważam jednak, że nadal 
jest wiele do zrobienia. Ja już 
zbliżam się do 60 lat. Moja 
kariera będzie powoli gasła. 
Jest jednak syn, który chce po 
mnie przejąć gospodarstwo 
i dalej je prowadzić. Myślę, 
że jak on będzie tym wszyst-
kim kierował, to podgoni to 
jeszcze. W każdym gospo-
darstwie nie ma przecież 
nigdy końca inwestycji.

To ma Pan szczęście, bo 
dzisiaj niewiele młodych 
osób zainteresowanych 
jest pracą w rolnictwie.

– To jest wielki problem. 
Czasami zdarza się, że ro-
dzice sami nie chcą, aby ich 
dzieci przejęły gospodar-
ko, bo wiedzą jaka to cięż-
ka praca. W życiu różnie 
bywa. Ja myślę, że aby dziec-
ko chciało przejąć gospodar-
stwo czy firmę, to trzeba je 
do tego od samego dzieciń-
stwa przysposabiać. Musi 
samo też do tego dorosnąć. 
Mój syn od najmłodszych 
lat towarzyszył mi w pra-
cach gospodarskich i po-
lowych i jako dziecko już 
deklarował, że w życiu do-
rosłym chce robić to samo 
co tata. Myślę, że on czuje 
zadowolenie, że tu mieszka 
i widzi, że całej naszej rodzi-
nie dobrze się powodzi. I to 
też napędza go, aby w tym 
kierunku iść.

Dziękuje za rozmowę 
Dorota Kwiatkowska

 � Piotr Doligalski
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Nowe odmiany rzepaku polecane  
przez firmy

Hodowcy niezmiennie dążą do uzyskania nowych,  
ulepszonych odmian roślin. Zapytaliśmy firmy  
hodowlano-nasienne co nowego w odmianach  
rzepaku ozimego, jakie nowości będą polecać?  

Wyniki prac 
hodowlanych 
pozwalają na 
uzyskanie no-
wych odmian, 

które kryją w sobie ulepsze-
nie od względem pewnych, 
wybranych cech. Na piede-
stale hodowli niezmiennie 
pozostaje plenność i utrzy-
manie stabilności plonowa-
nia w różnych warunkach, 
ponadto zdrowotność. Idąc 
tym tropem coraz więcej od-
mian rzepaku posiada geny 
odporności na suchą zgni-
liznę kapustnych czy kiłę 
kapusty, wirusa żółtaczki 
rzepy. Ponadto w przypadku 
upraw ozimych, w naszych 
warunkach ważną cechą po-
zostaje zimotrwałość. Po-
niżej prezentujemy opis 
wybranych nowości pole-
canych przez fimy z port-
folio rzepaku. 

 � Oferta Agrii
LG Apollonia (KR 2022) 

– wysoko plonującą od-
miana z hodowli Limagra-
in o silnym wigorze jesien-
nym i wiosennym. Termin 
dojrzewania średniowczesny. 
Odmiana polecana na różne 
stanowiska i w całym kraju 
oraz do siewów opóźnio-
nych. Zdrowotność na wy-
sokim poziomie szczególnie 
pod kątem suchej zgnilizny. 
Według deklaracji hodow-
cy odmiana jest tolerancyj-
na na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV). Mieszaniec z pro-
gramu hodowlanego N-Flex 
– charakteryzuje się efektyw-
niejszym wykorzystaniem 
dostępnego azotu w porów-
naniu do tradycyjnych od-
mian mieszańcowych.

RGT Cadran – odmiana 
z hodowli R.A.G.T. Wyso-
ki plon i zaolejenie nasion. 

Dobry wigor zarówno je-
sienny jak i wiosenny, od-
miana wczesna, polecana 
na różne stanowiska, na-
daje się na opóźniony siew. 
Zdrowotność na wysokim 
poziomie. Wysoka odpor-
ność na suchą zgniliznę oraz 
niska podatność na zgnili-
znę twardzikową. Według 
deklaracji hodowcy odmia-
na jest tolerancyjna na wiru-
sa żółtaczki rzepy (TuYV).

 � Basf
Tuba InVigor (KR 2022) 

– odmiana o wysokim i sta-
bilnym plonie nasion i tłusz-
czu. Odznacza się średnim 
wigorem jesiennym. Nada-
je się do wczesnych siewów, 
a wolniejszy rozwój począt-
kowy pozwala na ograni-
czenie ilości zabiegów re-
gulacji pokroju. Odmiana 
z dobrą zimotrwałością. 

Rośliny średniej wysoko-
ści. Termin początku kwit-
nienia i dojrzałości tech-
nicznej średni. Odporna na 
pękanie łuszczyn i osypy-
wanie się nasion. Wykazuje 
dobrą odpornością na suchą 
zgniliznę kapustnych i to-
lerancję na zgniliznę twar-
dzikową. Według deklaracji 
hodowcy odmiana jest tole-
rancyjna na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV) i werticiliozę.

Crossfit InVigor – odmia-
na o wysokiej zawartości 
oleju w nasionach. Dobrym 
wigorze początkowym i zi-
motrwałości. Termin kwit-
nienia i dojrzewania średnio 
wczesny, dobra odporność 
na osypywanie nasion. Od-
miana o wysokiej zdrowot-
ności, odporna na suchą 
zgniliznę kapustnych oraz 
na najczęściej występują-
ce w Polsce patotypy kiły 
kapusty. Według deklaracji 
hodowcy odmiana jest tole-
rancyjna na wirusa żółtacz-
ki rzepy (TuYV); odporność 
na cylindrosporiozę średnia.

 � Bayer i marka Dekalb
DK Exaura (KR 2022)  

– odmiana wysoko plonują-
ca i wysoką zawartość tłusz-
czu w nasionach. Charakte-
ryzuje się dobrym wigorem 
jesiennym i zimotrwałością. 
Średniowczesna we wzna-
wianiu wegetacji na wio-
snę. Właściwie buduje łan - 
z odpornością na wyleganie, 
pękanie łuszczyn i osypy-
wanie się nasion, co gwaran-
tuje plon nawet przy opóź-
nionym zbiorze. Wykazuje 
dobrą odpornością na suchą 
zgniliznę kapustnych. We-
dług deklaracji hodowcy 
odmiana jest tolerancyjna 
na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV) i werticiliozę. 

DK Excited – odmiana 
marki Dekalb o wysokiej 
plenności i zawartości tłusz-
czu w nasionach. Odzna-
cza się dobrym wigorem je-
siennym, a mała elongacja 
przed zimą zapewnia rośli-
nom dobrą zimotrwałość. 
Wiosną wznawia wegeta-
cję średnio wcześnie, po-
dobnie kwitnie, nie wyle-
ga, a jej termin dojrzewania 
również mieści się w grupie 
odmian średnio wczesnych. 
Odmiana z odpornością na 
pękanie łuszczyn i osypywa-
nie się nasion. Według de-
klaracji hodowcy odmiana 
jest tolerancyjna na wiru-
sa żółtaczki rzepy (TuYV). 
Po serii badań dołączyła do 
grupy odmian efektywnie 
wykorzystujących azot.

 � Corteva z marką Pioneer
PT303 (KR 2022) – od-

miana mieszańcowa marki 
Pioneer. Oferuje stabilny, 

wysoki plon oraz dobre za-
olejenie nasion. O dobrej 
zdrowotności – z tolerancją 
na zgniliznę twardzikową 
(wg doniesień firmy przy na-
sileniu zmian chorobowych 
na poziomie 25% na kon-
troli, obserwowano nawet 
o 75% niższe porażenie na 
odmianie PT303 w doświad-
czeniach ścisłych). Miesza-
niec odznacza się dodatko-
wo wysoką tolerancją na 
cylindrosporiozę, podwyż-
szoną na TuYV i suchą zgni-
liznę kapustnych. 

PT299 – mieszaniec śred-
nio wysoki, odporny na wy-
leganie marki Pioneer. Wy-
różnia się dobrym wigorem 
jesiennym i wiosennym oraz 
szybką regeneracją po zimie, 
ponadto niską zawartością 
glukozynolanów. Odmia-
na stabilna w plonowaniu 
w doświadczeniach euro-
pejskich, z wysokim pozio-
mem zaolejenia. Rośliny 

115% wzorca
(PDO COBORU  2019)

Nr 1 plonowania wśród 
odmian populacyjnych w Polsce 
(COBORU 2021)

Wysoka zimotrwałość

 Tolerancja na suszę

Pierwsza w Polsce
odmiana populacyjna
z genem odporności na TuYV

Doskonała zimotrwałość

Niskie wymagania glebowe Wysokie plony w całym kraju

Nr 1 plonowania w 2019
wśród odmian populacyjnych

Plonuje lepiej niż połowa odmian
mieszańcowych w Polsce!

Twoje najlepsze
odmiany

99-307 Strzelce, 
ul. Główna 20

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl facebook.com/hrstrzelce

www.hr-strzelce.pl

 � Tuba InVigor

 � RGT Cadran
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Bardzo wysoka odporność  
na wyleganie roślin

Bardzo dobra zdrowotność łanu 

Bardzo dobra zimotrwałość 

Rejestracja w Polsce - 2022 r.

R Z E P A K  O Z I M Y

Nr 1 wśród odmian 
populacyjnych w doświadczeniach 

rejestrowych COBORU 2020-2021

Znakomite plony nasion i tłuszczu

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
www.hrsmolice.pl

Znajdź nas na:21

3 4

region 1.  784 915 508   region 2.  538 819 893  
region 3.  538 819 890   region 4.  538 819 901

NOWOŚĆ

boskie 
plonyBACHUS

Kontakt:

zdrowe, z wysoką tolerancją 
na suchą zgniliznę kapust-
nych. Posiada wysoką tole-
rancję na cylindrosporiozę 
i podwyższoną na zgniliznę 
twardzikową.

 � HR Smolice
Bachus (KR 2022) – od- 

miana populac y jna 

o wysokim potencjale plo-
nowania dorównującym od-
mianom mieszańcowym. 
O bardzo dobrej zimotrwa-
łości i odporności na wyle-
ganie. Termin kwitnienia 
średnio wczesny. Bardzo 
dobra zdrowotność – pod-
wyższona odporność na 
suchą zgniliznę kapustnych, 

dobra odporność na werti-
ciliozę i zgniliznę twardzi-
kową. Dobrze adoptuje się 
do zmiennych warunków 
glebowych – toleruje gleby 
słabsze. Rekomendowana 
do uprawy na terenie całe-
go kraju.

Tom (KR 2022) – odmia-
na populacyjna o wysokim 

i stabilnym poziomie plo-
nowania na terenie całego 
kraju, na różnych typach 
gleb. Rośliny od średniej do 
niskiej wysokości. Odpor-
ność na wyleganie i ugię-
cie łanu duża, co przekła-
da się na łatwy i szybki zbiór 
z pola. Odmiana o zrówno-
ważonym rozwoju jesien-
nym, dobrą zimotrwałością, 
nie ma tendencji do elonga-
cji szyjki przed zimą. Bar-
dzo dobrze adaptuje się do 
zmiennych warunków śro-
dowiskowych i może być 
uprawiana na wszystkich 
typach gleb.

 � HR Strzelce
Kepler (KR 2021) – od-

miana populacyjna o dość 
dużym plonie nasion. Za-
wartość tłuszczu w nasio-
nach większa od średniej, 
glukozynolanów poniżej 
średniej. Zawartość białka 
w suchej masie beztłusz-
czowej dość duża. Masa  
1000 nasion średnia. Zi-
motrwałość roślin średnia. 
Rośliny średniej wysoko-
ści, o nieco mniejszej od 
przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin począt-
ku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej średni. Odpor-
ność na zgniliznę twardzi-
kową i choroby podstawy 
łodygi – większa od śred-
niej, na czerń krzyżowych – 
średnia. Według deklaracji 
hodowcy odmiana jest tole-
rancyjna na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV). Nagrodzona 
„Złotym Medalem Polagra 
Premiery”.

Gemini (KR 2019) – od-
miana populacyjna. Plon 
nasion dość duży. Zawar-
tość tłuszczu w nasionach 
mniejsza od średniej, gluko-
zynolanów mała. Zawartość 

białka w suchej masie bez-
tłuszczowej duża. Masa 
1000 nasion dość duża. Cha-
rakteryzuje się dość dużym 
poziomem zimotrwałości. 
Jako odmiana wyhodowa-
na w Wielkopolsce spełnia 
wszelkie kryteria kreacji 
dostosowanej do uprawy 
w polskich warunkach gle-
bowo-klimatycznych. Ro-
śliny średniej wysokości, 
o przeciętnej odporności 
na wyleganie. Termin po-
czątku kwitnienia i doj-
rzałości technicznej śred-
ni. Odporność na zgniliznę 
twardzikową, suchą zgnili-
znę kapustnych i choroby 
podstawy łodygi średnia, 
na czerń krzyżowych więk-
sza od średniej. Od kilku lat 
znajduje się w gronie naj-
lepszych odmian popula-
cyjnych i jest wytypowana 
przez COBORU jako wzo-
rzec plenności. W 2020 na-
grodzona „Złotym Medalem 
Polagra Premiery”.

 � Nowości KWS
KWS Lauros F1 (KR 

2022) – wysoko plonująca 
odmiana mieszańcowa z wy-
soką zawartością tłuszczu 
w nasionach. Zrównowa-
żonym rozwoju jesiennym 
oraz wiosennym, dobrej zi-
motrwałości. Termin kwit-
nienia i dojrzałości technicz-
nej średni. Odporność na 
wyleganie dobra. Odmiana 
z odpornością na zgniliznę 
twardzikową i czerń krzy-
żowych oraz podwyższoną 
odpornością na suchą zgnili-
znę kapustnych. Według de-
klaracji hodowcy odmiana 
jest tolerancyjna na wiru-
sa żółtaczki rzepy (TuYV).

KWS Adelmo F1 – od- 
miana mieszańcowa 
o dużym plonie i zawartości 

tłuszczu w nasionach. Roz-
wój jesienny i wiosenny 
zrównoważony, zimotrwa-
łość dobra. Termin kwitnie-
nia i dojrzałości technicznej 
średni. Odporność na wy-
leganie dobra. Wysoka od-
porność na zgniliznę twar-
dzikową, czerń krzyżowych 
oraz suchą zgniliznę kapust-
nych – poprzez wprowadze-
nie genu RLmS zachowuje 
zdrowotność nawet przy sil-
nej presji rzadziej spotyka-
nych patotypach. Według 
deklaracji hodowcy odmia-
na jest tolerancyjna na wiru-
sa żółtaczki rzepy (TuYV).

 � LG czyli Limagrain
LG Scorpion (KR 2021) 

– odmiana mieszańcowa. 
Plon nasion bardzo duży. 
Zawartość tłuszczu w nasio-
nach mniejsza od średniej, 
glukozynolanów średnia. 
Zawartość białka w su-
chej masie beztłuszczowej 
większa od średniej. Masa  
1000 nasion średnia. Zi-
motrwałość roślin średnia. 
Rośliny wysokie, o prze-
ciętnej odporności na wy-
leganie. Termin począt-
ku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej nieco wcześniej-
szy od średniego. Odpor-
ność na choroby podstawy 
łodygi – większa od średniej, 
na zgniliznę twardzikową 
i czerń krzyżowych – śred-
nia. Odmiana o potwierdzo-
nej odporności na kiłę ka-
pusty, w zakresie patotypów 
Plasmodiophora brassicae 
najczęściej występujących 
w Polsce. Według deklaracji 
hodowcy odmiana jest tole-
rancyjna na wirusa żółtacz-
ki rzepy (TuYV). Odmiana 
sprawdzona w stresowych 

 � Bachus (z lewej) i Tom 

 � PT303
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warunkach uprawowych 
i rekomendowana do upra-
wy na terenie całego kraju 
w miejscach, gdzie występu-
ją problemy z kiłą kapusty.

LG  A m b a s s a d o r  
(KR 2019) – odmiana mie-
szańcowa. Plon nasion 
bardzo duży. Zawartość 
tłuszczu i glukozynolanów 
w nasionach średnia. Zawar-
tość białka w suchej masie 
beztłuszczowej mniejsza 
od średniej. Masa 1000 na-
sion średnia. Zimotrwałość 
roślin dość duża. Rośliny 
średniej wysokości, o dość 
dużej odporności na wy-
leganie. Termin począt-
ku kwitnienia i dojrzałości 
technicznej średni. Odpor-
ność na zgniliznę twardziko-
wą i choroby podstawy ło-
dygi mniejsza od średniej, 
na suchą zgniliznę kapust-
nych i czerń krzyżowych 
średnia. Według deklaracji 
hodowcy odmiana jest od-
porna na wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV). Mieszaniec 

z programu hodowlanego 
N-Flex – charakteryzuje się 
efektywniejszym wykorzy-
staniem dostępnego azotu 
w porównaniu do tradycyj-
nych odmian mieszańco-
wych. Odmiana sprawdzona 
i rekomendowana do upra-
wy na terenie całego kraju.

 � Procam
LG Auckland (KR 2022) 

– wysokoplonująca odmia-
na mieszańcowa. Termin 
kwitnienia – średniowcze-
sny. Wysoka odpornością 
na pękanie łuszczyn i osy-
pywanie się nasion także 
w niekorzystnych warun-
kach pogodowych. Odmiana 
z wysoką tolerancję na cy-
lindrosporiozę i werticiliozę 
oraz odpornością na suchą 
zgniliznę kapustnych. We-
dług deklaracji hodowcy od-
miana jest odporna na wiru-
sa żółtaczki rzepy (TuYV). 
Rekomendowana i zalecana 
do uprawy na terenie całe-
go kraju.

DK Exbury – odmia-
na o wysokiej zawartości 

tłuszczu w nasionach. Z do-
brym wigorem jesiennym 
i zimotrwałością. Odmiana 
średniowczesna we wzna-
wianiu wegetacji na wiosnę 
z wysoką odporność na wy-
leganie i osypywanie się na-
sion. Wykazuje się bardzo 
dobrą tolerancją na suchą 
zgniliznę kapustnych. We-
dług deklaracji hodowcy od-
miana jest odporna na wiru-
sa żółtaczki rzepy (TuYV).

 � Rapool
Jurek F1 (KR 2022) – od-

miana mieszańcowa wysoką 
zawartością oleju w nasio-
nach. Na stanowiskach o ure-
gulowanym odczynie i co 
najmniej średnich zasobno-
ściach w składniki pokarmo-
we potrafi wysoko plonować 
przy obniżonych dawkach 
azotu. Sprawdza się w opóź-
nionych terminach siewu. 
Charakteryzuje się wysokim 
wigorem początkowym oraz 
dobrą zimotrwałością. Z od-
pornością na suchą zgniliznę 
kapustnych. Według dekla-
racji hodowcy odmiana jest 

tolerancyjna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV). 

Crocant F1 – odmiana 
mieszańcowa, która w okre-
sie jesiennym szybko budu-
je biomasę,  silny i głęboki 
system korzeniowy, dzięki 

czemu jest tolerancyjna na 
okresowe niedobory wody. 
Odmiana średniowczesna 
w kwitnieniu i plonowa-
niu, odporna na pękanie 
łuszczyn i osypywanie się 
nasion, z podwyższoną od-
pornością na najczęściej wy-
stępujące rasy kiły kapusty, 
suchą zgniliznę kapustnych, 
werticiliozę. Według dekla-
racji hodowcy odmiana jest 
tolerancyjna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV).

 � Saatbau
Pirol F1 (KR 2022) – wy-

soki, stabilny plon. Wigor je-
sienny -wysoki, daje możli-
wość szerokiego okna siewu, 
w terminie opóźnionym. 
Termin kwitnienia i dojrza-
łości technicznej średniow-
czesny. Odmiana z odporno-
ścią na wyleganie i wysokiej 
zdrowotność roślin – od-
porność na suchą zgniliznę 
kapustnych. Według dekla-
racji hodowcy odmiana jest 
tolerancyjna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV). 

Astana F1 – odmiana 
mieszańcowa o stabilnym 
i pewnym plonie. Charakte-
ryzuje się szybkim rozwojem 
początkowym, niskim wzro-
stem i niską skłonnością do 
wylegania oraz odpornością 
na pękanie łuszczyn. Ter-
min dojrzewania – wcze-
sny. Wysoka zimotrwałość 
i zdrowotność roślin – od-
porność na suchą zgniliznę 
kapustnych. Według dekla-
racji hodowcy odmiana jest 
tolerancyjna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV). Nadaje 
się na średnie i dobre stano-
wiska, również te chłod-
niejsze, przydatna do siewu 
w późniejszych terminach 
agrotechnicznych.

 � SY jak Syngenta
SY Floretta (KR 2021). 

Odmiana mieszańcowa. 
Plon nasion duży do bar-
dzo dużego. Zawartość 

tłuszczu w nasionach dość 
duża, glukozynolanów mała. 
Zawartość białka w suchej 
masie beztłuszczowej mniej-
sza od średniej. Masa 1000 
nasion średnia. Zimotrwa-
łość roślin średnia. Rośli-
ny dość wysokie, o nieco 
mniejszej od przeciętnej 
odporności na wyleganie.  
Termin początku kwitnie-
nia i dojrzałości technicznej 
średni. Odporność na zgni-
liznę twardzikową i czerń 
krzyżowych – średnia, na 
choroby podstawy łody-
gi – mniejsza od średniej. 
Odmiana z deklarowaną 
przez hodowcę tolerancją 
na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV) i cylindrosporiozę. 
Z dobrym wigorem jesien-
nym, elastycznym termi-
nem siewu, zdolnością do 
skompensowania stresów 
pogodowych oraz herbicy-
dowych. Przydatna także na 
słabsze stanowiska glebowe. 

SY Cornetta – z odmian 
mieszańcowych o wyso-
kim potencjale plonowa-
nia nawet na słabszych 
stanowiskach glebowych.  
Wyróżnia ją wysoka za-
wartość oleju oraz dobre 
parametry jakościowe. ze 
względu na wysoki wigor 
i szybkość rozwoju na je-
sień, bardzo dobrze toleru-
je opóźnione siewy. Odmia-
na o dobrej zimotrwałości, 
charakteryzuje się średnio 
późnym do późnego ter-
minem dojrzewania, dzię-
ki czemu można wydłu-
żyć czas na zbiory. Z dobrą 
odpornością na werticilio-
zę, zgniliznę twardzikową 
oraz suchą zgniliznę ka-
pustnych. Według dekla-
racji hodowcy odmiana jest 
tolerancyjna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV) oraz 
cylindrosporiozę.

Tekst: Katarzyna Szulc
fot.: Katarzyna Szulc, 

firmowe

 � Auckland

 � Pirol F1

 � Floretta
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Rzepak – odmiana 
populacyjna czy 
mieszańcowa?

Rzepak aktualnie jest w trakcie kwitnienia i zawiązywania 
łuszczyn. W trakcie lustracji pól zastanawiamy się w jakim stopniu 
zostanie wykorzystany potencjał plonowania. Bieżący sezon, 
a szczególnie długa chłodna i sucha wiosna, z jednej strony nie 
stwarza optymalnych warunków dla rozwoju ale z drugiej strony 

pozwala na obserwacje jak poszczególne odmiany zachowują się w warunkach 
niesprzyjających do uprawy. Przed nami czas podejmowania decyzji o wyborze 
odmiany. Najczęściej w tym procesie kierujemy się własnymi doświadczeniami 
i spostrzeżeniami oraz informacjami pochodzącymi z badań prowadzonych  
przez COBORU. 

W lutym na posie-
dzeniu komisji 
ds. rejestracji 
odmian za-
rejestrowano  

18 odmian rzepaku ozime-
go – 15 mieszańcowych oraz  
3 populacyjne. Ponadto 
w prowadzonych doświad-
czeniach Porejestrowego Ba-
dania Odmian (PDO) zgło-
szono 66 odmian z czego 
13 to odmiany populacyj-
ne. Analizując areał upra-
wy rzepaku widać wyraźnie 
przewagę odmian mieszań-
cowych. Stanowią one około 
80% łącznej powierzchni 
uprawy, odmiany popula-
cyjne to około 20%.

Do dyspozycji plantatorów 
jest szeroki wachlarz odmian 
zarówno populacyjnych czę-
sto nazywanych liniowymi 
oraz mieszańcowych. Co 
zatem wybrać? Jakie są za-
lety i wady obu grup odmian? 

Odmiany populacyjne na 
pewno wyróżnia cena zaku-
pu nasion, ponieważ jest ona 
niższa w porównaniu do ceny 
mieszańców. Jednak w tym 
przypadku należy się liczyć 
zazwyczaj z niższymi o około 
20–30% plonami. Odmiany 
liniowe hoduje się metoda-
mi klasycznymi polegający-
mi na selekcji, krzyżowaniu 
i rozmnażaniu. 

 � Kiedy warto decydować się na 
wybór odmiany populacyjnej? 

Możemy to zrobić jeże-
li planujemy wczesny siew. 
Są one tolerancyjne na 

przyśpieszenie terminu. 
Ponadto mogą się spraw-
dzać na słabszych stano-
wiskach, na których in-
tensyfikacja uprawy jest 
mniejsza. W przypadku od-
mian linowych norma wysie-
wu jest wyższa i wynosi 50– 
60 nasion/1 m2. Odmiany li-
nowe wysiewane w większym 
zagęszczeniu wytwarzają 
mniejszą ilość rozgałęzień 
bocznych. Plon wytwarza-
ny jest przede wszystkim na 
pędzie głównym. 

Hodowla odmian mie-
szańcowych wykorzystuje 
efekt heterozji. Mieszańce 
powstają w wyniku krzyżo-
wania linii rodzicielskich. 
Wyhodowane pokolenie  
F1 ma większy wigor, cha-
rakteryzuje je większa wy-
bujałość, są bardziej produk-
tywne niż formy wyjściowe. 
Pozwala to na osiągniecie 
wyższych plonów o bardzo 
dobrych parametrach tech-
nologicznych. Należy jednak 
pamiętać, iż efekt heterozji 
utrzymuje się tylko przez 
jedno pokolenie. Odmiany 
mieszańcowe wyróżnia sze-
reg cech korzystnie wpły-
wających na plon. Wśród 
nich warto zwrócić uwagę 
na system korzeniowy. Sku-
pia on w sobie wiele elemen-
tów, które są zabezpiecze-
niem roślin prze skutkami 
stresów abiotycznych. Ko-
rzeń mieszańca rzepaku sku-
tecznie chroni przed okreso-
wymi suszami, które mogą 
wystąpić w różnych fazach 

rozwojowych. Ponadto jest 
on tolerancyjny na stresy ok-
sydacyjne występujące przy 
dużym uwilgotnieniu gleby 
(mało tlenu w glebie). Jak 
wykazują badania tensome-
tryczne odmiany mieszańco-
we wykazują większą moc 
ssącą w porównaniu z od-
mianami populacyjnymi. 
Gwarantuje to efektywniej-
sze pobieranie składników 
pokarmowych oraz zabez-
pieczenie w wodę. W inten-
sywnych systemach uprawy 
rzepaku wielkim zagroże-
niem jest presja ze strony pa-
togenów. Dotyczy to zarów-
no szkodników jak i chorób. 
Ze względu na wprowadza-
ne ograniczenia dotyczące 
stosowania środków ochro-
ny roślin, wiele szkodników 
znalazło się poza skutecz-
ną kontrolą. Ich presja jest 
duża, powodują one uszko-
dzenia organów, a co za tym 
idzie osłabienie roślin. Pro-
wadzi to w konsekwencji do 
obniżenia lub utraty części 
plonu. W hodowli zauważo-
no ten problem. Nowe gene-
tycznie mieszańce posiadają 
dużą zdolność do kompen-
sacji uszkodzeń powodowa-
nych przez szkodniki. Szyb-
ko regenerują uszkodzenia 
korzeni czy liści, co zwięk-
sza szanse roślin, szczegól-
nie w okresie jesiennym na 
„zakodowanie” przyszłego 
plonu. Kolejna grupa za-
grożeń to choroby zarów-
no grzybowe jak i wirusowe. 
Do nowych odmian mie-
szańcowych wprowadzane 
są geny odporności. Rozróż-
niamy dwa typy odporności: 
jednogenowa, pionowa na-
zywana także specyficzną. 
Przykładem takiej odpor-
ności mogą być geny Rlm2, 
Rlm7. Drugi typ to odpor-
ność wielogenowa, pozio-
ma, niespecyficzna. W tym 
przypadku za zabezpieczenie 
przed patogenem odpowia-
da ściśle określona sekwen-
cja genów np. odporność na 

Dokończenie na str. 8
 �Odmiana populacyjna (w srodku) w otoczeniu domian 

mieszańcowych
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Dosuszyć i zwalczyć 
zachwaszczenie 
wtórne

Wegetacja rzepaku ozimego dobiega 
końca. Czas zatem pomyśleć o przy- 
gotowaniu plantacji do zbioru. Na 
dobrze przygotowanej, straty podczas 
zbioru będą znacznie ograniczone.

Rzepak ozimy osiąga 
końcowe fazy wege-
tacyjne, łuszczyny 
wypełniają się coraz 
dorodniejszymi na-

sionami. Zatem należy po-
myśleć o przygotowaniu 
plantacji do zbioru. Dobra 
strategia pozwoli istotnie 
ograniczyć straty podczas 
zbioru, a także pozyskać 
surowieć o odpowiedniej 
wilgotności. Dzięki temu 
poniesiony trud podczas 
długiej, ponad 10-miesięcz-
nej, produkcji nie zostanie 
zniweczony. Warunkiem do 
osiągnięcia tego celu jest od-
powiednia strategia, której 
głównym elementem jest 
wybór odpowiedniego pre-
paratu do przygotowania 
plantacji do zbioru, określe-
nie dawki oraz terminu apli-
kacji. Przygotowując rzepak 
do zbioru z wykorzystaniem 
środków ochrony roślin, na-
leży pamiętać o przepisach, 
które mówią, że środki te 

należy stosować zgodnie ze 
wskazaniami producenta 
umieszczonymi w etykie-
cie. Przestrzegając zaleceń 
nie tylko działamy zgodnie 
z prawem, ale dbamy o dru-
giego człowieka i otaczające 
nas środowisko naturalne.

 � Po pierwsze lustracja
Wielu plantatorów co roku 

zadaje sobie pytanie: desy-
kować czy nie? W tym sezo-
nie pytanie to będzie padać 
częściej niż zwykle, gdyż 
ceny preparatów powszech-
nie wykorzystywanych do 
desykacji znacząco wzrosły. 
Chcąc kontrolować wydatki 
związane z przygotowaniem 
plantacji do zboru, należy 
„odwiedzić” pole i przepro-
wadzić lustrację. Dopiero 
po jej wykonaniu można 
uzyskać odpowiedź na za-
dane powyżej pytanie. Jeśli 
podczas lustracji stwier-
dzono, że plantacja jest za-
chwaszczona lub dojrzewa 

nierównomiernie z desyka-
cji nie należy rezygnować. 
W tym przypadku zabieg 
jest niezbędny. Wynika to 
z faktu, że chwasty występu-
jące na plantacji w wyniku 
nieodpowiedniej skuteczno-
ści herbicydu lub wtórnego 
zachwaszczenia, negatywnie 
wpływają na plon rzepaku. 
Negatywny wpływ chwa-
stów na plon związany jest 
zarówno z obniżeniem jego 
ilości, jak i jakości. Chwasty 
występujące w okresie żniw 
są w pełni wzrostu i rozwo-
ju, a więc silnie uwilgoco-
ne. Podczas zbioru dostają 
się wraz z rzepakiem do ze-
społu młócącego, powodu-
jąc jego zapchanie, co gene-
ruje straty nasion. Ponadto 
chwasty istotnie wpływają 
na zanieczyszczenie plonu. 
Poza występowaniem chwa-
stów desykacja zalecana jest 
również w przypadku, gdy 
warunki atmosferyczne nie 
sprzyjają równomiernemu 
dojrzewaniu uprawy. 

 � Jedna substancja – kilka 
preparatów

Na pułkach sklepowych 
z powodzeniem można zna-
leźć kilka preparatów, które 
można wykorzystać do przy-
gotowania plantacji do zbio-
ru. Niestety są one oparte 
na jednej substancji czyn-
nej, a mianowicie glifosacie 
(tab. 1). Związek ten zalicza-
ny jest do grupy fosfonia-
nów. Preparaty oparte na 
tej substancji czynnej zali-
czane są do herbicydów nie-
selektywnych. Oznacza to, 
że zwalczają wszystkie ro-
śliny znajdujące się na polu.  
Glifosat powszechnie wy-
korzystywany jest do zwal-
czania chwastów na torach 
kolejowych, likwidacji nie-
użytków, odchwaszczania 
sadów, a także desykacji 
,czyli przygotowania plan-
tacji do zbioru np. upraw 
rzepaku ozimego. Desyka-
cja rzepaku ozimego nie-
sie ze sobą wiele korzyści. 
Prawidłowo wykonana po-
zwala na dosuszenie plan-
tacji, a także jej wyrów-
nanie przy jednoczesnym 
zwalczaniu chwastów 
jedno- i dwuliściennych  
zarówno rocznych, jak i wie-
loletnich. Glifosat jest sub-
stancją czynną zwalczają-
cą chwasty uciążliwe, takie 

Tabela 1. Przykładowe preparaty do desykacji rzepaku

Nazwa handlowa preparatu Substancja czynna Zalecana dawka 
(l/ha)

Agrosar 360 SL glifosat 3
Ardee Super 360 SL glifosat 3–4
Avans Premium 360 SL glifosat 3–4
Barclay Barbarian Super 360 SL glifosat 3–4
Barclay Barbarian Xtra 450 SL glifosat 2,4–3,2
Barclay Gallup Super 360 SL glifosat 3–4
Barclay Gallup Xtra 450 SL glifosat 2,4–3,2
Boom Efekt 360 SL glifosat 3–4
Cordian 450 SL glifosat 2,5
Dominator Clean 360 SL glifosat 3–4
Dominator Green 360 SL glifosat 3–4
Dominator HL 480 SL glifosat 2,25–3
Envision 450 SL glifosat 2,5–3,2
Gallup Premium 360 glifosat 3–4
Gallup Special 360 glifosat 4
Gallup TF 360 glifosat 3–4
Glifocyd 360 SL glifosat 3
Glifoherb 360 SL glifosat 3
Glifopol 360 SL glifosat 3
Glifostar 360 SL glifosat 3
Glyfoflash Super 360 SL glifosat 3–4
Glyphoflash Xtra 450 SL glifosat 2,4–3,2
Helosate Plus 450 SL glifosat 2,5
Huragan Nowy 360 SL glifosat 3–4
Klinik Up 360 SL glifosat 3–4
Klinik Up Trans 360 SL glifosat 3–4
Kosmik 360 SL glifosat 3
Koyote 360 SL glifosat 3–4
Landmaster Clean 360 SL glifosat 3–4
Monosate G glifosat 3–4
Pilaround 360 SL glifosat 4
Resolva Total glifosat 3
Rosate Clean 360 SL glifosat 3–4
Roundup Active 360 glifosat 2,7–4
Roundup 360 Plus glifosat 1,875–4
Roundup Flex 480 glifosat 2–3
Roundup TransEnergy 450 SL glifosat 1,5–3,2
Roundup Ultra 360 SL glifosat 4
Sniper SL glifosat 3–4
Tartan Super 360 SL glifosat 3–4
Touchdown Premium 360 SL glifosat 3
Trustee Hi-Aktiv SL glifosat 2,2–2,9
Trustee Xtra 450 SL glifosat 2,4–3,2

suchą zgniliznę kapustnych 
– gen RlmS. 

W ostatnich latach stra-
ty gospodarcze na plan-
tacjach rzepaku powo-
dowane są przez chorobę 
wirusową – wirusa żółtaczki 
rzepy (TuYV). Aby zaradzić 
temu hodowcy wprowadzi-
li w mieszańcach gen od-
porności na wirusa żółtacz-
ki rzepy. Jak zatem widać, 
postęp hodowlany stwarza 
szereg różnych możliwo-
ści optymalnego zabezpie-
czenia plonu przed skutka-
mi presji ze strony różnych 
patogenów. 

Nowe mieszańce to także 
większa efektywność prze-
twarzania w plon pobrane-
go azotu. Wysiewając je mo-
żemy z każdej zastosowanej 
jednostki azotu wyprodu-
kować większy plon nasion 
o lepszych parametrach np. 
odmiany Jurek, Temptation. 
Wśród mieszańców znajdzie-
my rozwiązania na planta-
cje, na których stwierdzono 
występowanie kiły kapusty 
oraz dedykowane do upra-
wy w systemie Clearfield. 

Siejąc mieszańce warto pa-
miętać o wcześniej wprowa-
dzonych cechach takich jak 
bardzo wysoka zimotrwa-
łość oraz możliwość wysiewu 
w opóźnionych terminach. 
Mieszańce rzepaku wysie-
wa się w obsadzie: optymalny 
termin 40–45 nasion/1 m2,  
opóźniony 45–50 nasion/1  m2.  
Pamiętajmy, że tylko około 
30% plonu znajduje się na 
pędzie głównym, a pozosta-
ła część na rozgałęzieniach 
bocznych. Zatem mieszańce 
nie powinny być siane zbyt 
gęsto, a mniejsza obsada jest 
kompensowana większą ilo-
ścią pędów bocznych. 

Jak zatem wyraźnie widać 
odmiany mieszańcowe ofe-
rują bardzo wiele rozwiązań 
na warunki glebowo-klima-
tyczne, a także te związane 
z wprowadzanymi zmiana-
mi prawnymi w obszarze na-
wozów czy środków ochro-
ny roślin. 

Podsumowując można 
stwierdzić, iż wybór jest 
duży zarówno w segmen-
cie odmian populacyjnych 
jak i mieszańcowych. Pod-
stawowym kryterium zawsze 
będzie wysokość plonu i po-
wtarzalność w latach. Zmie-
niający się klimat będzie miał 
decydujący wpływ na nasze 
decyzje. Wydaje się, że więk-
sze możliwości daje ofer-
ta odmian mieszańcowych. 
Jednak w warunkach mniej-
szej intensywności uprawy 
i słabszych glebach rozwią-
zaniem mogą być odmiany 
populacyjne. 

Tekst i zdjęcia: 
Artur Kozera Dokończenie na str. 11

Dokończenie ze str. 7
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Glifosat na ściernisko
Skuteczna eliminacja chwastów w ściernisku jest  
jednym z pierwszych zabiegów, jakie należy wykonać  
tuż po zbiorze rośliny głównej, które warunkują  
dobry start rośliny następczej. 

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 

w Puławach 
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Po sprzęcie rośliny 
głównej pozosta-
je ściernisko, które 
należy poddać od-
powiedniej pielę-

gnacji. Najczęściej planta-
tor ma do dyspozycji dwa 
warianty: pierwszy polega 
na wykonaniu płytkiej po-
dorywki i bronowania, a na-
stępnie po upływie kilkuna-
stu dni przeprowadzany jest 
zabieg opryskiwania herbi-
cydem nieselektywnym. Na-
tomiast drugi wariant polega 
na zastosowaniu w ścierni-
sku jedynie jednego zabie-
gu chemicznego herbicy-
dem nieselektywnym. Oba 
warianty mają za zadanie 
zniszczyć już występujące 
chwasty lub(i) dopiero co 
kiełkujące gatunki chwa-
stów. Wybór metody zale-
ży tak naprawdę od sposobu 

uprawy gleba, ale zarówno 
w pierwszym, jak i w dru-
gim wariancie zasadniczym 
elementem, który jest wyko-
rzystany do walki z chwa-
stami jest glifosat. 

 � Jaki wariant wybrać?
Wybór wariantu pielęgna-

cji zależy od składu jakościo-
wego i ilościowego występu-
jących gatunków chwastów 
w ściernisku (co jest oczy-
wiście powiązane ze sposo-
bem uprawy gleby – siew 
bezpośredni/uprawa zero-
wa lub uprawa tradycyjna 
z wykorzystaniem pługa); 
od terminu pielęgnacji ścier-
niska (optymalny termin  
– czyli możliwie szybko po 
żniwach czy może opóźnio-
ny termin – późnojesienny); 
od przebiegu warunków po-
godowych oraz od sytuacji 

logistyczno-ekonomicznej 
gospodarstwa. 

Jednak najważniejszym 
czynnikiem, od którego za-
leży podjęcie decyzji co do 
metody postępowania ze 
ścierniskiem, jest jego ocena 
pod kątem stanu i stop-
nia zachwaszczenia. Jest 
to o tyle istotny etap, gdyż 
decyduje o tym, czy zabieg 
przy użyciu herbicydów za-
wierających glifosat, będzie 
niezbędny czy może będzie 
najpierw konieczna upra-
wa mechaniczna po której 
zostanie wykonany zabieg 
herbicydowy.

Jeżeli presja chwastów 
(a jest to głównie problem 
pól, na których stosuje się 
siew bezpośredni/uprawę 
zerową) dotyczy głównie ga-
tunków ruderalnych, wielo-
letnich, rozłogowych, głębo-
ko korzeniących się, tj. perz 
właściwy, mietlice, ostrożeń 
polny, powój polny, nawło-
cie, ślazy, podbiał pospolity, 
szczawie, wrotycz pospolity, 

krwawnik pospolity czy byli-
ca pospolita jest duża, to za-
zwyczaj plantator decyduje 
się na zastosowanie herbi-
cydów nieselektywnych, za-
wierających w swoim skła-
dzie s.cz. glifosat, które dość 
skutecznie eliminują tego 
typu zachwaszczenie. 

Jeżeli natomiast w ścierni-
sku, występuje typowe za-
chwaszczenie chwastami 
segetalnymi (dotyczy to za-
zwyczaj pól uprawianych 
w sposób tradycyjny z wy-
korzystaniem pługa), głów-
nie gatunkami rocznymi, 
tj. chwastnica jednostron-
na, włośnice, komosa biała, 
żółtlica drobnokwiatowa, 
jasnoty, fiołki, rumianowa-
te, przetaczniki, gwiazdni-
ca pospolita, przymiotno 
kanadyjskie, maki, bodzisz-
ki, chaber bławatek, dym-
nica pospolita, przytulia 
czepna, tasznik pospoli-
ty, tobołki polne oraz sa-
mosiewy rzepaku, to naj-
częściej przeprowadza się 
najpierw podorywkę, na-
stępnie wykonuje się brono-
wanie, po którym następują 
intensywne wschody chwa-
stów, czyli obserwuje się 
tzw. zazielenienie się pola. 

Kiedy chwasty osiągną fazę  
4–6 liści, należy wykonać 
zabieg herbicydem zawie-
rającym glifolsat. Dodatko-
wą zaleta tego typu zabiegu 
jest możliwość wyelimino-
wania części nasion chwa-
stów, a przez to w pewnym 
zakresie oczywiście, zuboże-
nie glebowego banku nasion, 
który jest odpowiedzialny za 
pojawienie się w kolejnych 

latach poszczególnych ga-
tunków chwastów.

 � Co to jest glifosat? 
Z chemicznego punktu 

widzenia jest to pochodna 
kwasu fosfonowego, połą-
czonego z glicyną. Jest to 
związek organiczny z grupy 
fosfonianów, stosowany 

Reklama

Dokończenie na str. 10

 �Niższe dawki glifosatu, wykorzystuje się w ściernisku, 
do zwalczania gatunków chwastów rocznych, natomiast 
maksymalne dawki stosuje się do ograniczania chwastów 
wieloletnich, rozłogowych, głęboko korzeniących się
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Dobrze skleić
Produkcja roślinna, praktycznie wszystkich upraw,  
nieustannie ulega zmianom. Dotyczą one głównie  
obniżenia kosztów produkcji oraz mniejszej ilości  
stosowanych środków ochrony roślin. 

dr inż. Przemysław Kardasz 
Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze 

IOR-PIB Poznań 

Uprawa rzepaku ozi-
mego nie należy do 
najtańszych. Duża 
ilość zabiegów 
ochrony roślin jaką 

należy wykonać w całym 
cyklu produkcyjnym spra-
wia, że producenci szukają 
oszczędności, gdzie tylko 
mogą. Etapem produkcji, na 

którym można ograniczyć 
koszty, jest przygotowanie 
plantacji do zbioru. Mowa 
tu o rezygnacji z aplikacji 
glifosatu. Nie wolno jed-
nak zapomnieć, że muszą 
ku temu zaistnieć sprzyja-
jące warunki. Jednym z naj-
ważniejszych jest brak za-
chwaszczenia plantacji. 

Jeśli jest ona zachwaszczo-
na, rosnące chwasty istot-
nie zakłócają zbiór, generu-
jąc znaczne straty powstałe 
podczas pozyskiwania na-
sion. Rezygnacja z aplika-
cji glifosatu zalecana jest na 
plantacjach równomiernie 
dojrzewających. Za rezy-
gnacją, w sprzyjających wa-
runkach, z glifosatu, prze-
mawiają zarówno aspekty 
ekonomiczne, jak i ekolo-
giczne. Ograniczenie chemii 

w wyniku rezygnacji z apli-
kacji desykanta sprawi, że 
otaczające nas środowisko 
będzie czystsze. Nie oznacza 
to jednak, że plantacja nie 
powinna zostać odpowied-
nio przygotowana do zbio-
ru. Trzeba postawić na inne, 

tańsze i mniej szkodliwe roz-
wiązania. Coraz powszech-
niejszym zabiegiem stoso-
wanym zarówno w polskim 
rolnictwie, jak i na całym 
świecie jest stosowanie tzw. 
sklejaczy łuszczyn. Zastoso-
wanie ich jest uzasadnione, 

gdyż znacznie ograniczają 
straty nasion.

 � Zmienna pogoda to straty
Zmienne warunki at-

mosferyczne, z którymi 
mamy corocznie do czynie-
nia w okresie dojrzewania 

zwykle w postaci soli amo-
nowej lub sodowej, jako 
s.cz. herbicydów nieselek-
tywnych. Glifosat jest in-
hibitorem działania enzy-
mu syntazy EPSPS (syntaza 
5-enolopirogroniano-sziki-
mowo-3-fosforanowa), który 
jest kluczowym enzymem 
na szlaku metabolicznym 
kwasu szikimowego, zwią-
zanego z biosyntezą ami-
nokwasów aromatycznych. 
W roślinie glifosat powodu-
je hamowanie syntezy białek 
niezbędnych do jej wzrostu. 
Pobierany jest głównie przez 
zielone części roślin, tj. liście, 
zielone pędy oraz częściowo 
przez niezdrewniałą korę. 
Następnie jest rozprowa-
dzany w całej roślinie (części 
nadziemne) oraz do części 
podziemnych, tj. korzenie, 
rozłogi, kłącza, cebule, itp.). 
Efektem jego działania w ro-
ślinie jest jej przedwczesne 
zamieranie. Pierwsze obja-
wy działania glifosatu w po-
staci przebarwień (żółknię-
cia), więdnięcia, zasychania 
i w końcowym etapie zamie-
rania, widoczne są już po 
upływie 7–10 dni od mo-
mentu zastosowania. Cał-
kowite zamieranie roślin 

następuje po około 14– 
21 dniach. Czynnikami, 
które wyraźnie przyspieszają 
działanie glifosatu w roślinie 
są wysoka temperatura i wil-
gotność powietrza oraz silne 
nasłonecznienie. W celu 
zwiększenia skuteczności 
działania glifosatu stosuje 
się różne modyfikacje jego 
cząsteczki. Występuje on 
w postaci kwasu, soli amo-
nowej, sodowej, potasowej 
oraz soli izopropyloamino-
wej. Ta ostatnia forma glifo-
satu jest najbardziej popular-
ną postacią, znajdującą się 
w herbicydach dostępnych 
w handlu. Ponadto, chcąc 
przyspieszyć efekt działania, 
a tym samym nieco skrócić 
czas od zastosowania glifo-
satu do rozpoczęcia uprawy 
następczej, można do cieczy 
użytkowej dodać 4–5 kg/ha 
siarczanu amonu (w szcze-
gólności, gdy w gospodar-
stwie dysponujemy jedynie 
tzw. twardą wodą zawierają-
cą znaczne ilości soli wapnia, 
magnezu, żelaza, manganu, 
sodu czy cynku) lub gotowy 
adiuwant (np. AS 500 SL,  
Efectan 650 SL), wspoma-
gający działanie glifosatu, 
a przy okazji pozwalają-
cy ograniczyć jego zużycie 
o około 25–30%. 

 � Jak się przedstawia oferta 
handlowa?

Herbicydów stosowanych 
w ściernisku po sprzęcie ro-
śliny głównej, zawierających 
w swoim składzie glifosat 
i występujących pod róż-
nymi nazwami handlowymi 
jest obecnie 42. Różnica po-
między nimi nie ogranicza 
się jedynie do nazwy han-
dlowej, ale przede wszyst-
kim do zawartości s.cz. oraz 
jej formulacji.

Najmniejsza dostępna 
w handlu zawartość glifo-
satu w herbicydzie, wynosi 
180 g s.cz. i znajduje się je-
dynie w trzech środkach, tj. 
BGT, Hadican oraz Halvetic. 

Natomiast większość her-
bicydów, która jest dostępna 
w sprzedaży, zawiera 360 g  
s.cz. w jednostce objętości 
środka (np. Boom Efekt 360 SL, 
Dominator Clean 360 SL, 
Gallup 360-K, Glifocyd  
360 SL, Glifoherb 360 SL, 
Glifopol 360 SL, Glyfoflash 
Super 360 SL, Glyphomax 
Clean 360 SL, Hopper Clean 
360 SL, Huragan Nowy  
360 SL, Klinik Duo 360 SL, 
Klinik Duo Free 360 SL, Kli-
nik Free 360 SL, Klinik Up 
360 SL, Klinik Up Trans  
360 SL, Koyote 360 SL, 
Landmaster Clean 360 SL, 

Monosate G, Resolva Total, 
Rosate Clean 360 SL, Ro-
undup 360 Plus, Roundup 
Active 360, Shyfo, Singlif  
360 SL, Sniper SL). 

Zdecydowanie mniejszy 
procent w asortymencie sta-
nowią herbicydy zawierające 
większą ilość glifosatu – 450 g  
s.cz. (np. Barclay Barba-
rian Xtra 450 SL, Envision  
450 SL, Glyphoflash Xtra  
450 SL, Roundup TransE-
nergy 450 SL, Trustee Xtra  
450 SL) czy 480 g s.cz. (np. 
Cayenne HL 480 SL, Domi-
nator HL 480 SL, Highland 
HL 480 SL, Roundup Flex 
480). 

Natomiast najwięcej s.cz. 
zawierają jedynie trzy herbi-
cydy: 540 g (np. Klinik Xtre-
me 540 SL, Krypt 540) oraz 
720 g, np. Roundup Power-
Max 720. 

Warto również wspo-
mnieć, że w tej całej gamie 
„identycznych” preparatów 
zawierających różne formu-
lacje i stężenia glifosatu, ist-
nieje jeden wyjątek, czyli 
herbicyd Kileo 400 SL, który 
w swoim składzie, oprócz gli-
fosatu (240 g) zawiera jesz-
cze dodatkowo syntetycz-
ny regulator wzrostu 2,4-D 
(160 g). Środek ten, stosuje 
się podobnie jak wszystkie 

pozostałe herbicydy zawiera-
jące glifosat. Jednak niewąt-
pliwą zaletą tego herbicydu 
jest jego szybsze działanie, 
gdyż pierwsze efekty chwa-
stobójcze (deformacje liści 
i pędów), widoczne są już po 
kilku dniach (najczęściej 2– 
4 dniach), a po upływie kolej-
nych 7–10 dni, rośliny zaczy-
nają szybko żółknąć, więd-
nąć i w końcu zamierają. 

 � Pamiętajmy!
Niższe dawki glifosatu, 

wykorzystuje się w ścierni-
sku, do zwalczania gatun-
ków chwastów rocznych, na-
tomiast maksymalne dawki, 
stosuje się do ograniczania 
chwastów wieloletnich, roz-
łogowych, głęboko korze-
niących się.

Ponadto herbicydy te sto-
suje się najczęściej od poło-
wy sierpnia do późnej jesieni, 
ale nie później jak do wy-
stąpienia pierwszych przy-
mrozków, chyba że w in-
strukcji stosowania podany 
jest inny termin. Ponieważ są 
to preparaty nalistne ważne 
jest, aby nie były stosowa-
ne bezpośrednio po zbio-
rze rośliny głównej, ale do-
piero po wzejściu chwastów 
(tzw. zazielenieniu się ścier-
niska) i osiągnięciu przez nie 

odpowiedniej fazy rozwojo-
wej, która pozwoli na sku-
teczne ich wyeliminowanie.

Należy też jasno powie-
dzieć, że zabieg w ścier-
nisku z wykorzystaniem  
glifosatu, oprócz niewątpli-
wych zalet, posiada rów-
nież pewne mankamen-
ty, wynikające np. z faktu 
poniesienia dodatkowych 
kosztów przez plantato-
ra, związanych z zakupem 
herbicydu oraz adiuwanta 
i wykonania zabiegu opry-
skiwania. Ponadto, w skraj-
nych przypadkach istnieje 
ryzyko wystąpienia pozo-
stałości s.cz. w momencie 
jej niewłaściwego (niezgod-
nego z instrukcją) wykorzy-
stania. Dlatego należy jasno 
powiedzieć, że glifosat plan-
tatorzy powinni stosować 
tylko w sytuacjach wyjąt-
kowych (np. gdy występuje 
bardzo silne zachwaszcze-
nie gatunkami uciążliwy-
mi, przedłużający się okres 
niesprzyjającej pogody po 
żniwach uniemożliwiający 
wykonanie zabiegów mecha-
nicznych czy bardzo późny 
zbiór rośliny głównej), z za-
chowaniem środków ostroż-
ności zapisanych w karcie 
charakterystyki, a nie jako 
coroczną praktykę!

Dokończenie ze str. 9

Tabela 1. Przykładowe preparaty zapobiegające pękaniu łuszczyn stosowane solo

Nazwa handlowa preparatu Substancja czynna Zalecana dawka (l/ha)

Arrest karboksylowany kopolimer butadienowo-styrenowy 1

Best-klej syntetyczny lateks (karboksylowany kopolimer styreno-
butadienowy) oraz etoksylowany alkohol

0,8–1,0 

Brafil New naturalny związek (homopolimer beta-pinenu pochodna żywic 
terpenowych)

0,5

Fantastic alkohol poliwinylowy, gumy arabskie 0,75–1,0 

Flexi syntetyczny lateks (karboksylowany kopolimer styreno-
butadienowy)

0,5–1,0 

Nu-Film Max di-1-p-menten 0,5–0,6

Rzepako-lep karboksylowany kopolimer butadienowo-styrenowy 1

Sarplon naturalne związki (polimer uzyskany z celulozy) 1

Spodnam DC di-1-p-menten 1,2

Tabela 2. Przykładowe preparaty zapobiegające pękaniu łuszczyn stosowane wraz z preparatem desykującym

Nazwa handlowa preparatu Substancja czynna Zalecana dawka (l/ha)

Charger + Spodnam DC glifosat + di-1-p-menten 3–0,6

Klink Duo Free 360 SL + Spodnam DC glifosat + di-1-p-menten 3–0,6

Nufosate 360 SL + Spodnam DC glifosat + di-1-p-menten 3–0,6

Agrosar 360 SL + Samplon glifosat + naturalne związki (polimer uzyskany z celulozy) 3–1

 � Przygotowując plantację do zboru, należy pamiętać o sklejaczach
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rzepaku ozimego sprawia-
ją, że straty nasion mogą 
być znaczne. Warunkami  
atmosferycznymi, generują-
cymi straty są opady desz-
czu, którym często towarzy-
szą silne wiatry występujące 
naprzemiennie z okresa-
mi silnego nasłonecznie-
nia z niedoborami wody.  
W takich warunkach do-
chodzi do kurczenia i roz-
kurczania łuszczyn. W kon-
sekwencji następuje ich 
otwieranie i osypanie na-
sion. Osypujące nasiona sil-
nie wpływają na straty ilo-
ściowe plonu. Im zmienność 
warunków atmosferycznych 
jest większa i częściej nastę-
puje, tym straty są większe.  
Wielkość strat powstała 
w wyniku osypania związa-
na jest również z wielkością 
pola, na którym uprawiany 
jest rzepak. Im powierzch-
nia przeznaczona pod  
uprawę rzepaku jest więk-
sza, tym wielość strat ro-
śnie proporcjonalnie. Stra-
ty wynikające z osypania 
nasion związane są rów-
nież z właściwościami, a ści-
ślej mówiąc ze skłonnością 
poszczególnych odmian  
do osypywania. Obecnie  
dostępne na polskim rynku 
odmiany nie wykazują 
skłonności do osypywania, 

jednak są pewne, niewiel-
kie zróżnicowania w tym 
względzie. 

 � Na łuszczynę
Łuszczyny można zabez-

pieczyć przed otwieraniem, 
stosując tzw. sklejacz. Prepa-
rat ten ogranicza znacząco 
straty powodowane otwie-
raniem łuszczyn, choć nie 
robi tego w stu procentach. 
Wszystko zależy z jaką skalą 
i siłą oddziaływań warun-
ków atmosferycznych bę-
dziemy mieli do czynienia. 
Niemniej nie należy się zra-
żać i zastanowić się, czy nie 
skleić łuszczyn. Każda strata 
nasion negatywnie wpływa 
na wynik finansowy gospo-
darstwa, a koszty związane 
ze sklejaniem łuszczyn nie 
są zbyt duże. Dlatego zabieg 
ten należy bardzo poważnie 
rozważyć. Działanie skleja-
czy polega na tworzeniu na 
powierzchni łuszczyn po-
włoki, dzięki której zostaje 
ona zamknięta aż do żniw. 
Na rynku dostępnych jest 
wiele preparatów dedykowa-
nych do sklejania łuszczyn 
(tabela 1). Oparte są na na-
turalnej żywicy drzew, po-
limerach terpenowych, czy 
kopolimerach butadieno-
-sterynowych. Niezależ-
nie jakie związki wchodzą 

w skład sklejacza, mają takie 
samo zadanie do spełnienia 
– skleić łuszczynę i zapobiec 
osypywaniu nasion. Prepa-
raty dedykowane do skleja-
nia łuszczyn można apliko-
wać solo lub w mieszaninie 
z preparatami przeznaczo-
nymi do desykacji (tab. 2). 
Decydując się na stosowa-
nie sklejaczy, należy pamię-
tać, że termin ich stosowania 
zależy głównie od tego czy 
są one stosowane solo czy 
w mieszaninie z preparatem 
desykującym. W sytuacji, 
gdy sklejacz stosowany jest 
solo – bez desykanta, zabieg 
należy wykonać, gdy więk-
szość łuszczyn ma kolor zie-
lonkawo-żółtawy, łuszczy-
ny są elastyczne, a podczas 
zginania (w literę V) lekko 
pękają, ale nasiona nie osy-
pują się. Stosując sklejacz 
wraz z desykacją zabieg na-
leży przeprowadzić nieco 
później. W tym przypad-
ku aplikację wykonuje się, 
gdy łuszczyny są elastyczne 
(podczas zginania w literę V 
lekko pękają i wysypują się 
z nich pojedyncze nasiona).  
Niezależnie czy skleja-
cze stosowane są solo, czy 
w mieszaninie, zawsze na-
leży pamiętać, aby stosować 
je zgodnie ze wskazaniami 
producenta. 

Mospilan 20 SP  
– czasowe 
zezwolenie

Mospilan 20 SP można użyć  
w buraku cukrowym  
do zwalczania mszyc. Preparat 
uzyskał czasowe zezwolenie na 
stosowanie.

Mospilan 20 SP 
zgodnie z cza-
sowym zezwo-
leniem można 
stosować w bu-

raku cukrowym w okresie 
od 20.05 do 23.08.2022 r. 
przeciwko mszycom. Pre-
parat zawiera acetamipryd 

– związek z grupy po-
chodnych neonikotyno-
idów. Pozwoli to na sku-
teczne zwalczanie mszyc, 
które dotychczas wykazy-
wały wysoką wrażliwość na 
tę substancję.

Działa kontaktowo i żo-
łądkowo. Na roślinie działa 

powierzchniowo, wgłębnie 
i systemicznie. Maksymal-
na/zalecana dawka dla jed-
norazowego zastosowania 
to 0,2 kg/ha.

Środek należy stosować 
w momencie pojawienia 
się pierwszych szkodni-
ków, od fazy gdy widocz-
na jest pierwsza para jesz-
cze nierozwiniętych liści do 
fazy gdy liście zakrywają 
90 proc. powierzchni gleby 
(BBCH 11-39).

Katarzyna Szulc

jak: perz właściwy, ostro-
żeń polny czy powój polny. 
Niewątpliwą zaletą glifo-
satu jest szybkie pobiera-
nie zarówno przez rzepak,  
jak i rośliny zachwaszcza-
jące tę uprawę. Transport 
pobranej substancji czynnej 
również przebiega szybko. 
W uprawach nasiennych nie 
wolno stosować preparatów 
zawierających glifisat, gdyż 
substancja ta obniża zdol-
ność kiełkowania nasion. 

 �W odpowiednim terminie
Bardzo istotnym elemen-

tem desykacji jest określenie 
dawki preparatu. Prawidło-
wo dobrana pozwoli szybko 
i skutecznie zasuszyć rzepak 
przy minimalnych kosztach 
poniesionych na zakup pre-
paratu. Określając dawkę, nie 
wolno zapominać o wskaza-
niach producenta umiesz-
czonych w etykiecie i postę-
pować według zaleceń. Pod 
żadnym pozorem nie wolno 
stosować dawek wyższych 
niż jest to dopuszczone re-
jestracją. Desykując rzepak 
należy także unikać dawek 
obniżonych lub minimal-
nych. Zbyt mała ilość sub-
stancji czynnej może spo-
wodować, że zastosowany 
preparat nie spełni swojego 

zadania. Panująca od kilku lat 
w naszym kraju susza spra-
wia, że podczas desykacji 
warto rozważyć obniżenie 
ilości wody przeznaczonej 
do zabiegu lub zastosować 
mieszaninę – preparat de-
sykujący + adiuwant wspo-
magający działanie prepara-
tu. Sporządzając mieszaninę 
należy pamiętać, że nigdy nie 
mieszamy bezpośrednio sa-
mych preparatów, tylko za-
wsze ich roztwory. Desykując 
rzepak nie wolno zapomi-
nać o terminie zabiegu. Za-
leca się, aby preparaty za-
wierające glifosat aplikować 
14–21 dni przed planowa-
nym zbiorem. Czas ten po-
zwoli na osiągnięcie pełnego 
efektu dosuszania. Desyka-
cji nie wolno przyspieszać 
oraz opóźnić, gdyż może nie 
przynieść oczekiwanych re-
zultatów. Zbyt wcześnie wy-
konana negatywnie wpły-
nie na wielkość plonu oraz 
jego jakość. Obniżenie plonu 
związane jest głównie z ob-
niżeniem masy tysiąca na-
sion (MTN), z kolei gorsza 
jakość nasion związana jest 
z mniejszym zaolejeniem. 
Chcąc uzyskać jak najlepszy 
efekt desykacji, przy jak naj-
mniejszych stratach, należy 
określić optymalny termin 
zabiegu. Najlepszy termin 
występuje, gdy wilgotność 

nasion rzepaku jest mniejsza 
niż 30% (mierzona wilgotno-
ściomierzem). W tym okresie 
łuszczyny powinny przebar-
wiać się na żółto, a nasiona 
mieć barwę brunatną i być 
miękkie. Oceniając plantację, 
czy jest „gotowa” do desyka-
cji, należy w kilku miejscach 
otworzyć 20 losowo wybra-
nych łuszczyn ze środkowej 
części łodygi głównej różnych 
roślin rzepaku. Jeśli stwier-
dzono, że 60% nasion zmie-
nia zabarwienie z zielonego 
na brązowy, oznacza to, że 
plantacja jest gotowa do de-
sykacji. Zaleca się aby zabieg 
przeprowadzić w godzinach 
porannych lub późnym wie-
czorem, a nawet nocą. Ter-
miny te niosą ze sobą wiele 
korzyści. Po pierwsze są bez-
pieczne dla owadów poży-
tecznych, które mogą znajdo-
wać się na plantacji lub w jej 
pobliżu, po drugie ogranicza-
ją straty w plonie. Szczególnie 
korzystnie na ograniczenie 
strat wpływa zabieg poranny. 
Większa wilgotność powie-
trza oraz poranne rosy spra-
wiają, że łuszczyny są bar-
dziej sprężyste, dzięki temu 
straty powodowane wjazdem 
w pole są mniejsze. 
dr inż. Przemysław Kardasz 

Polowa Stacja  
Doświadczalna IOR-PIB  

w Winnej Górze

Dokończenie ze str. 8

 �Dobrze przygotowana plantacja to mniejsze straty podczas zbioru

Reklama



Czerwiec 2022 ( nr 182)Strona 12 Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Stanowisko pod uprawę rzepaku 
ozimego

Właściwie przygotowane stanowisko pod uprawę rzepaku ozimego warunkuje wykorzystanie 
potencjału plonotwórczego roślin, dzięki czemu nie dochodzi do zakłócenia procesu 
pojawiania się zawiązków łuszczyn, który ma miejsce gdy rzepak wytworzy siedem liści. 
Plonowanie rzepaku ozimego oraz parametry jakościowe uzyskanych nasion zależą 
w znacznym stopniu od zastosowanej technologii uprawy, w tym między innymi od gatunku 

rośliny przedplonowej czy zastosowanego nawożenia, którego dobrą skuteczność można uzyskać tylko 
w warunkach uregulowanego odczynu i odpowiedniej struktury gleby oraz na glebach zasobnych w materię 
organiczną.

Rzepak jest rośliną 
wymagającą, która 
źle znosi wszelkie 
zaniedbania w przy-
gotowaniu stanowi-

ska pod siew. Wykonanie 

starannej uprawy roli daje 
gwarancję szybkiego i rów-
nomiernego wzrostu roślin, 
co ma szczególne znacze-
nie zwłaszcza w począt-
kowym okresie wegetacji. 

Dobre przygotowanie sta-
nowiska umożliwia wysia-
nie nasion na odpowiedniej 
głębokości, co pozwala na 
równomierne wschody. Rze-
pak ma wówczas możliwość 

wytworzenia sprawnego sys-
temu korzeniowego, mają-
cego zdolność pobierania 
odpowiedniej ilości wody 
z rozpuszczonymi w niej 
składnikami pokarmowymi.

 � Gleba pod uprawę rzepaku
Rzepak dobrze plonu-

je na glebach kompleksów 
pszennych bardzo dobrych 
i dobrych klasy bonitacyj-
nej II–IIIb. Może być także 
uprawiany na glebach kom-
pleksów pszennych gór-
skich, pszenno-żytnich 
czy żytnich dobrych klasy 
bonitacyjnej IVa, pod wa-
runkiem, że znajdują się 
w dobrej kulturze. Niewska-
zane w uprawie tej rośli-
ny są gleby z wykształco-
ną podeszwą płużną oraz 

gleby oglejone i orsztyno-
we. Dobrym stanowiskiem 
pod uprawę rzepaku są gleby 
żyzne, o przepuszczalnym 
podglebiu zlokalizowane na 
glinie, charakteryzujące się 
głęboką warstwą próchnicz-
ną. Do uprawy wykorzysty-
wane są gleby czarnoziemne 
średnie i mocne, gleby bru-
natne i mady, a także dobrze 
rozwinięte rędziny.

Rzepak udaje się na gle-
bach o odczynie lekko 
kwaśnym lub obojętnym  
(pH 5,1–6,5). Roślina ta 
może być również uprawia-
na na rędzinach przy nieco 
wyższych wartościach pH. 
Do uprawy rzepaku ozime-
go nie nadają się natomiast 
gleby ubogie w próchnicę, 
o zniszczonej strukturze 
gruzełkowatej, zakwaszo-
ne i zachwaszczone.

 � Odpowiedni przedplon
Najlepszymi przedplo-

nami w uprawie rzepaku 
ozimego są: bobik, groch 
jadalny, groch pastew-
ny, koniczyna czerwona, 

mieszanki koniczyny z tra-
wami i lucerna zaorana po 
pierwszym pokosie. W upra-
wie rzepaku ozimego do-
brze sprawdzają się ziem-
niaki oraz ozime i jare 
mieszanki pastewne. Naj-
gorszym przedplonem są 
zboża ozime (jęczmień, żyto, 
pszenżyto i pszenica), jed-
nak ze względu na fakt, że 
przeważający udział w ogól-
nej strukturze zasiewów sta-
nowią zboża, stanowiska 
po zbożach również wyko-
rzystywane są pod upra-
wę rzepaku. W przypadku 
uprawy rzepaku ozimego 
po jęczmieniu jarym czy 
pszenicy ozimej, które scho-
dzą z pola znacznie później 
niż jęczmień ozimy istnie-
je konieczność uproszczeń 
w uprawie roli pod rzepak, 
co może ograniczyć plono-
wanie tej rośliny. Ze wzglę-
du na zbyt późne schodze-
nie z pola na przedplony 
rzepaku ozimego nie nada-
je się pszenica jara i owies. 

Dokończenie na str. 14

Rzepak LG Auckland – nowość w ofercie 
PROCAM moc odporności

Ostatnimi czasy nasiona rzepaku osiągnęły zawrotną cenę na rynkach skupu. Spowodowało 
to, że pomimo trudności w uprawie i ograniczeń w ochronie sięgamy po niego częściej, 
a niestety w wielu przypadkach za często. Powoduje to kompensację chwastów, szkodników 
i chorób na danym polu. Do patogenów ostatnimi czasy dołączyła szczególnie uciążliwa 
werticilioza. Jest to bardzo groźna i bardzo rozpowszechniona choroba, która według 

różnych źródeł może porażać ponad 80 rodzajów roślin, w tym: rzepak, lucernę, ziemniaka, pomidora, buraka 
cukrowego czy rośliny ozdobne, w tym drzewa i krzewy liściaste.

Najpospolitszymi 
grzybami z ro-
dzaju Verticillium 
są dwa podobne  
gatunki – Verti-

cillium dahlie i Verticil-
lium albo-atrum. Obydwa 
są wyizolowywane jako 
sprawcy więdnięcia także  
rzepaku, jednak najgroź- 

niejszym z gatunków bę-
dących sprawcą tej przy-
padłości jest Verticillium 
longisporum.

PROCAM od lat współ-
pracuje z firmami nasienny-
mi, takimi jak np. Limagra-
in. Stara się także wybierać 
odmiany odporne na różne-
go rodzaju patogeny, w tym 

groźną od wielu sezonów na 
werticiliozę. 

Tutaj możemy Państwu 
polecić nową odmianę LG 
AUCKLAND. To odmiana 
z najnowszej genetyki Lima-
grain, zarejestrowana w Pol-
sce w 2022 roku z najlep-
szym wynikiem plonowania 
wśród badanych odmian za 

dwa lata badań rejestrowych 
COBORU (2020–2021)  
– 55 dt/ha. LG AUCKLAND 
posiada szereg cenionych 
przez rolników, ważnych 
cech odpornościowych za-
bezpieczających plon. Należą 
do nich odporność na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV), od-
porność na suchą zgniliznę 

kapustnych (warunkowaną 
genem Rlm7), a także odpor-
ność na werticiliozę oraz od-
porność na pękanie łuszczyn 
i osypywane się nasion przed 
zbiorem. Posiada także bar-
dzo dobry wigor jesienny.

W sezonie 2020–2021 
odnotowaliśmy w Polsce 
znaczącą presję zgnilizny 
twardzikowej i werticilio-
zy. Werticilioza wystąpiła 
szczególnie w dużym nasi-
leniu w stacjach COBORU 
we Wrocikowie, Słupi Wiel-
kiej i Pawłowicach.

Choroby te pojawiły się 
wcześniej niż w ubiegłych 
sezonach i miały znaczący 
wpływ na plonowanie rze-
paków w Polsce. Obie choro-
by występują z reguły łącznie 
i prowadzą do uszkodze-
nia wiązek przewodzących 
i przedwczesnego zasycha-
nia roślin, rzepak wykształ-
ca mniej łuszczyn i nasiona 
są drobniejsze.

Hodowla Limagrain wy-
znacza nowe kierunki ho-
dowli odpornościowej, 
a jednym z nich jest poszu-
kiwanie odmian z wysoką 

tolerancją na występujące 
czynniki chorobowe, w tym 
na zgniliznę twardzikową 
i werticiliozę. Odmiana  
LG AUCKLAND to naj-
lepszy przykład takiej ho-
dowli, charakteryzuje się 
ona bowiem bardzo dobrą 
tolerancją na obie te cho-
roby potwierdzoną w ofi-
cjalnych badaniach COBO-
RU 2020–2021. Biorąc pod 
uwagę wszystkie lokalizacje, 
porażenie roślin LG AUC-
KLAND przez zgniliznę 
twardzikową było na po-
ziomie wzorca, a werticilio-
zą o 10% niższe w porówna-
niu do wzorca. Szczególnie 
duża różnica zarysowa-
ła się w SDOO w Pawło-
wicach, gdzie wzorzec 
był porażony werticiliozą 
w 50,8%, a LG AUCKLAND 
tylko w 23,3%. Dodatkowo 
LG AUCKLAND wykazu-
je się wysoką tolerancją na 
cylindrosporiozę. 

Szukasz pewnych  
i sprawdzonych odmian 
rzepaku – skontaktuj się 
z Doradcami PROCAM. 

www.procam.pl

 �Dla gleb charakteryzujących się niską zasobnością w składniki pokarmowe nawożenie 
mineralne powinno być zwiększone o około 25–50% w odniesieniu do potrzeb rośliny
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rozłożenia w czasie reali-
zacji żniw przy mniejszej 
ilości sprzętu żniwnego.  
Szybko schodzi z pola, 
więc jest idealną rośliną 

przedplonową dla rzepa-
ku ozimego.

Natomiast w stosunku do 
jęczmienia jarego charakte-
ryzuje się wyższym poten-
cjałem plonotwórczym, przy 
podobnej wartości ziarna. 

Jest on odporny na suszę 
wiosenną, wcześniej doj-
rzewa, umożliwia wysiew 
poplonów lub wykonanie 
pełnego zespołu upraw,  
np. przed siewem rzepaku. 
Zalety jęczmienia ozimego 

są jednak duże, co powin-
no przekonać rolników do 
jego uprawy, zwłaszcza w re-
jonach mniejszego ryzyka 
wymarzania. 

Udział kwalifikowanych 
nasion w uprawie jest wciąż 
niski. Największe przyrosty 
powierzchni plantacji na-
siennych obserwujemy dla 
jęczmienia ozimego, psze-
nicy i pszenżyta ozimego, 
a najmniejsze dla żyta i owsa. 
Główną korzyścią wynika-
jącą z wymiany materiału 
siewnego na kwalifikowa-
ny jest wykorzystanie po-
stępu biologicznego i war-
tości gospodarczej nowych 
odmian. Dotyczy to nie tylko 
uzyskiwania wysokich plo-
nów, ale pozyskiwania no-
wych odmian o korzystniej-
szych cechach, takich jak np. 
odporność na wyleganie, 
czy choroby, co wiąże się ze 
znacznymi oszczędnościa-
mi wynikającymi z ograni-
czenia stosowania środków 
ochrony roślin. Duża liczba 
rejestrowanych corocznie 

odmian sprawia, że wybór 
najlepszej z nich nie jest 
łatwy. Znakomitą podsta-
wę do dokonania właściwe-
go wyboru daje system do-
świadczeń porejestracyjnych 
(Porejestrowe Doświadczal-
nictwo Odmianowe – PDO), 
realizowany pod nadzorem 
Centralnego Ośrodka Bada-
nia Odmian Roślin Upraw-
nych – COBORU. W ramach 
tego systemu w każdym wo-
jewództwie prowadzone 
są doświadczenia polowe, 
w których uwzględniane są 
nowo rejestrowane odmiany 
oraz odmiany wzorcowe wy-
znaczone przez COBORU. 
Wszystkie doświadczenia 

realizowane w ramach PDO 
podlegają obligatoryjnej me-
rytorycznej kontroli przez 
inspektorów oceny od-
mian oraz przez specjali-
stów Centralnego Ośrod-
ka. Skutkiem realizacji PDO 
są Listy odmian zalecanych  
(LOZ), czyli odmian, które 
w danym województwie wy-
różniają się plonem ziar-
na lub jego jakością (ta-
bela). Odmiana Jakubus 
zarejestrowana w 2017 r. 
rekomendowana jest aż  
w 15 województwach i zaj-
muje czołowe miejsce na 
Liście odmian zaleca-
nych jęczmienia ozimego  
w 2022 roku. 

Reklama

Odmiany wpisane na Listę odmian zalecanych na obszarze poszczególnych województw na rok 2022 
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Jakubas 2020 2020 2021 2020 2019 2022 2020 2020 2020 2021 2019 2020 2020 2019 2020

Mirabelle 2021 2021 2021 2022 2021 2021 2021 2022 2022

SU Jule 2021 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2022

KWS Kosmos 2018 2022 2018 2018 2018 2017

Melia 2022 2022 2022 2016 2022R 2021 2022 2022

Zenek 2016 2018 2017 2017 2021 2016 2021

KWS Flemming 2022 2021 2022 2021 2022

KWS Higgins 2021 2020 2020 2021 2020

SU Lautine2-rz 2021 2022R 2021 2021 2022

KWS Morris 2022R 2022R 2022R 2022R

KWS Astaire 2020 2021 2020

Quadriga 2019 2018 2019

Yukon2-rz 2020 2021 2022

Lautetia2-rz 2022R 2022R

Kaylin 2019

Titus 2015

2-rz – odmiana dwurzędowa; 2022R – wstępna rekomendacja

Lista odmian zalecanych  
jęczmienia ozimego
Dokończenie ze str. 1

 � Zdrowy łan jęczmienia ozimego rokuje wysoki plon
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Porastanie ziarna 
w kłosie

W Polsce porasta w kłosach kilka procent areału zbóż. 
Porastanie ziarna na pniu przynosi znaczące  straty gospodarcze 
spowodowane pogorszeniem wartości ziarna. Ziarno porośnięte 
nie nadaje się do siewu, ponieważ traci swoją zdolność kiełkowania 
i wigor. Najbardziej zdradliwa dla rolników jest pierwsza faza 

kiełkowania, która zachodzi bez widocznych oznak z zewnątrz. Jeśli taki utajony 
proces już się zacznie w ziarniaku i zostanie przerwany, to ponownie już nie nastąpi. 
Aby się upewnić, czy przypadkiem nie wystąpiło utajone porośniecie ziarna, należy 
najlepiej sprawdzić jego zdolność kiełkowania. Zwykle przekreśla to również jego 
przydatność na cele konsumpcyjne (mąka, kasza, płatki, browar). 

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz  
IUNG-PIB, Puławy

Zjawisko porastania 
ziarna na pniu za-
chodzi najczęściej 
przy przedłużają-
cych się żniwach. 

Stopień porastania zależy od 
przebiegu pogody w czasie 
dojrzewania i zbioru. Opady 
deszczu, ciepła i słoneczna 
pogoda sprzyjają porasta-
niu. Często ma ono miej-
sce wówczas, gdy zboże jest 
wylęgnięte. 

Wewnątrz ziarniaka zbóż 
zachodzą przemiany bioche-
miczne, które związane są 
z kiełkowaniem. Nazywa się 
to porastaniem utajonym, 
potem następuje porasta-
nie widoczne ze zmianami 
zachodzącymi na zewnątrz, 
tzn. pękanie okrywy owoco-
wo-nasiennej i pokazania 
się kiełka, a później pierw-
szego listka i korzonków 

zarodkowych. Nasiona za-
miast osiągnąć stan  spo-
czynkowy, przedwcześnie 
kiełkują na kłosie.

Ziarniaki żyta, pszeni-
cy i pszenżyta są zdolne 
do kiełkowania, gdy jesz-
cze znajdują się w kłosach. 
Ziarniaki oplewione, np. 
owies i jęczmień, charak-
teryzują się mniejszą zdol-
nością do porastania. Ła-
twiej porastają rośliny ozime 
niż jare, wiąże się to z dłu-
gością okresu spoczynko-
wego, który zabezpiecza 
ziarno. Im okres ten jest 
dłuższy, tym rośliny wyka-
zują większą odporność na 
porastanie. Okrywa owo-
cowo-nasienna może sta-
nowić fizyczną barierę dla 
wymiany tlenu i dwutlen-
ku węgla między atmosfe-
rą i zarodkiem lub może 

być przeszkodą we wzroście 
korzonka. Duży wpływ na 
skłonność do porastania ma 
budowa kłosa. Kłos pochy-
lony, o dużych, ściśle przy-
legających i pokrytych wo-
skowym nalotem plewach 
może w znacznym stopniu 
ograniczać dostęp wody do 
ziarniaków. Wolno wysy-
chają kłosy, które mają ści-
śle upakowane kłoski i dłu-
żej utrzymują wodę.

Porośnięte ziarno obniża 
jego parametry jakościowe. 
Ocenia się liczbą opadania, 
która określa aktywności en-
zymu alfa-amylazy. U psze-
nic jakościowych przy war-
tości liczby opadania niższej 
150 s oznacza to bardzo wy-
soką jego aktywnością co 
wiąże się z możliwością po-
rośnięcia ziarna, które nie 
może być użyte do produk-
cji mąki. Mąka z porośnięte-
go ziarna pszenicy i żyta nie 
nadaje się do wypieku pie-
czywa. Użycie polepszaczy 
do wypieku w małym stop-
niu wpływa na poprawę wy-
piekowości. Nawet utajo-
ne kiełkowanie w ziarnie 
przewidzianym na cele kon-
sumpcyjne powoduje po-
gorszenie w szczególności 

liczby opadania. Dlatego 
młynarze nie są nim zain-
teresowani. Mamy jednak 
wyjście z tej sytuacji, mia-
nowicie ziarno z widoczny-
mi kiełkami można prze-
znaczyć na cele paszowe, 
jeśli uda nam się je omłó-
cić, doczyścić i wysuszyć. 
Skład chemiczny ziarna tuż 
po ukazaniu się kiełka zmie-
nia się w niewielkim stopniu. 
Zjawisko to nie ma wpływu 
na jego wartość energetycz-
ną i żywieniową w skarmia-
niu bydła, świń czy drobiu. 
Jednak należy być ostroż-
nym, ponieważ procesowi 
porastania towarzyszy za-
zwyczaj rozwój grzybów 
pleśniowych produkujących 
mikotoksyny. Wówczas po-
winno się jednocześnie się-
gać po dodatki wiążące me-
tabolity wtórne.

Porośnięte ziarno w chwi-
li zbioru może posiadać 
bardzo dużą wilgotność. 
Względnie dobrze się omłó-
ci, ale będzie wymagało sku-
tecznego wietrzenia po-
wietrzem naprzemiennie 

gorącym do temperatury 
85°C, a następnie schłodzić 
zimnym powietrzem, żeby 
obniżyć wilgotność do 14–
15%. Suszenie gorącym po-
wietrzem może nasilić jesz-
cze proces porastania do 
czasu jego wychłodzenia. 
Celem dosuszania jest nie 
tylko zatrzymanie wzrostu 
kiełków ale ograniczenie 
ryzyka wystąpienia pleśni 
i grzybów produkujących 
mikotoksyny. 

Porośnięte ziarno po wy-
suszeniu i oczyszczeniu 
nadaje się do dłuższego 
przechowywania. Można 
je zużywać na paszę w ten 
sam sposób, jak każde inne 
(śrutowanie, gniecenie), ale 
warto zużywać je w pierw-
szej kolejności. Jeśli ziarno 
jest zanieczyszczone, nale-
ży je doczyścić, bo na za-
nieczyszczeniach występują 
grzyby wywołujące choro-
by przechowalnicze. 

Odporność na porasta-
nie jest cechą odmiano-
wą, warunkowaną gene-
tycznie, ale modyfikowaną 

przez czynniki środowi-
skowe. Można to osiągnąć, 
hodując odmiany odporne 
z niską zawartością alfa-a-
mylazy. Z badań wynika, 
że na porastanie bardziej 
podatne są odmiany ości-
ste. Pochłaniają one o 30% 
wody więcej, a ich porasta-
nie jest wyższe o 40% w sto-
sunku do form bezostnych. 
Największy wpływ na po-
rastanie ziarna ma nawo-
żenie azotowe, ponieważ 
zbyt wysoka zawartość tego 
pierwiastka w glebie sprzy-
ja wytwarzaniu alfa-amyla-
zy i jej aktywności. Dlatego 
produkcja zbóż o wyższej 
zawartości białka wiąże się 
ze zmniejszeniem odporno-
ści na porastanie. Jęczmień 
ozimy jest dość odporny na 
porastanie w kłosie, dlate-
go ta cecha nie jest badana 
przez COBORU. W tabeli 
przestawiono odmiany wy-
kazujące odporność na po-
rastanie ziarna w kłosie na 
poziomie 6° (w skali 9°). Od-
porność żyta na porastanie 
występuje poniżej 6°.

Dodatkowo często owies 
uprawiany jest na glebach 
lżejszych nieodpowiednich 
do uprawy rzepaku. W przy-
padku uprawy rzepaku ozi-
mego na glebach ciężkich 
przedplonami mogą być wy-
łącznie rośliny szybko scho-
dzące z pola, co umożliwia 
staranne przygotowanie sta-
nowiska pod uprawę.

 � Uprawa
Zasadniczym elemen-

tem właściwego przygo-
towania stanowiska pod 
rzepak ozimy jest staran-
nie wykonana uprawa, czyli 
zespół uprawy pożniwnej 
– podorywka, a także pie-
lęgnacja mechaniczna, orka 
siewna, uprawa przedsiew-
na – zabiegi doprawiają-
ce. Rzepak ozimy wymaga 

bardzo starannej przedsiew-
nej uprawy roli, a wysiew na-
sion należy wykonać płyt-
ko i dość równomiernie.  
Podczas przygotowywa-
nia stanowiska pod upra-
wę rzepaku należy ograni-
czyć do minimum liczbę 
przejazdów. Uprawa poż-
niwna, która powinna być 
rozpoczęta bezpośrednio 
po żniwach, ma na celu ze-
rwanie ścierniska oraz wy-
mieszanie resztek pożniw-
nych z wierzchnią warstwą  
gleby. Ogranicza to parowa-
nie, które po żniwach przy-
czynia się do bardzo dużych 
strat wody. Wymieszanie 
resztek pożniwnych umoż-
liwia ich rozkład. Uprawa 
pożniwna ma również na 
celu pobudzenie nasion 
chwastów do kiełkowania 
i wschodów, a następnie ich 
zniszczenie.

Ważnym aspektem w pra-
widłowym przygotowaniu 
stanowiska pod uprawę rze-
paku ozimego jest właściwie 
przeprowadzona orka siew-
na, której zadaniem jest po-
kruszenie, wymieszanie oraz 
spulchnienie warstwy ornej. 
Obecnie w związku z bra-
kiem odpowiedniej ilości 
czasu pomiędzy zabiegami 
orka siewna wykonywana 
jest kilka dni przed siewem 
roślin. Zalecany stosunek 
szerokości do głębokości 
skiby powinien wynosić 1:1, 
a głębokość orki powinna 
zawierać się w granicach 
od 20 do 25 cm. Uprawa 
przedsiewna rozpoczyna się 
po zastosowaniu nawozów 
mineralnych. Należy zadbać 
o odpowiednie uwilgotnie-
nie gleby, stąd też wierzch-
nia warstwa powinna być 
odpowiednio zagęszczona, 

co przyczynia się do wła-
ściwego podsiąkania wody.

 � Nawożenie przedsiewne
Rzepak ozimy charaktery-

zuje się dużymi potrzebami 
pokarmowymi. Zadaniem 
nawożenia przedsiewnego 
jest umożliwienie roślinie 
zbudowania przed zimą od-
powiednio dużej i dobrze 
odżywionej rozety, jak rów-
nież dostarczenie do gleby 
takich ilości fosforu, pota-
su i magnezu, aby nie ogra-
niczały one plonu rzepaku 
nie tylko w okresie wege-
tacji jesiennej, ale również 
na wiosnę. Nawożenie fos-
forowo-potasowe powin-
no doprowadzić zasobność 
gleby w przyswajalne formy 
tych składników pokarmo-
wych do co najmniej górne-
go zakresu poziomu śred-
niego. Przy podwyższonej 

zasobności w składniki po-
karmowe, w celu uzyskania 
plonu nasion rzepaku na po-
ziomie 4–5 ton z ha, zale-
cane jest nawożenie w prze-
dziale od 140 do 180 kg  
K2O/ha i od 80 do 110 kg 
P2O5/ha. Nawożenie rze-
paku ozimego potasem 
można podzielić na dwie 
dawki, z których pierwszą 
w ilości ok. 1/2–3/4 stosu-
je się przedsiewne, a 1/2–
1/4 późną jesienią, względ-
nie wczesną wiosną.

Dla gleb charakteryzu-
jących się niską zasobno-
ścią w składniki pokarmo-
we nawożenie mineralne 
powinno być zwiększone 
o około 25–50% w odnie-
sieniu do potrzeb rośliny. 
W przypadku uprawy rze-
paku ozimego na glebie lek-
kiej powinna być ona do-
prowadzona do zasobności 

na poziomie klasy wyso-
kiej. Przed siewem rzepaku 
ozimego zasobność gleby 
w fosfor powinna mieścić się 
przynajmniej w przedziale 
od 14 do 15 mg P2O5/100 g  
gleby (górny zakres zasob-
ności średniej), a najlepiej 
aby była wysoka na pozio-
mie ok. 18 mg P2O5/100 g 
gleby. Przy takiej zasobno-
ści gleby można w znacz-
nym stopniu ograniczyć na-
wożenie mineralne fosforem. 
Z kolei w przypadku uprawy 
rzepaku na glebach o niskiej 
zasobności w magnez nawo-
żenie jesienne tym składni-
kiem pokarmowym powinno 
być traktowane jako podsta-
wowe, które należy wykonać 
przed siewem lub po wscho-
dach rzepaku.

dr hab. Marzena  
S. Brodowska,  

prof. uczelni

Dokończenie ze str. 12

 � Łan zbożowy gotowy do zbioru

Odmiany wykazujące większą odporność na porastanie ziarna w kłosie (wg COBORU, 2021)

Gatunek Odmiany

Pszenica ozima Euforia, Kws Spencer, Ostroga, Revolver, RGT Bilanz, 
Godnik 

Pszenżyto ozime Avokado, Carmelo, Orinoko, Sekret 

Pszenica jara Goplana, KWS Dorium, Ostka Smolicka, Serenada, 
SU Ahab, Tybalt, WPB Troy, Frajda

Pszenżyto jare Mazur, Milewo
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Reklama

Nawożenie pszenicy ozimej
Pszenica ozima, podobnie jak rzepak ozimy, fundament pod przyszły plon buduje już w okresie 
jesiennym. Stąd też roślina ta w okres zimy powinna wchodzić częściowo rozkrzewiona, 
wytwarzając od 2 do 3 dobrze rozwiniętych źdźbeł bocznych, które zbliżone są rozwojem do 
źdźbła głównego. Należy podkreślić, że źdźbła zawiązane w okresie jesiennym charakteryzują 
się większą stabilnością niż zawiązane wiosną. Osiągnięcie takiego stadium rozwojowego 

przed okresem zimowym umożliwia dobre przezimowanie rośliny. Przyczynia się również do tego, że pszenica 
staje się mniej wrażliwa na opóźniony wiosenny start wegetacji, gdyż rośliny prawidłowo rozkrzewione 
w okresie jesiennym nie wymagają intensywnego krzewienia na wiosnę, co pozwala na odpowiednie 
zagęszczenie łanu pszenicy.

Plonowanie pszenicy 
ozimej oraz jakość 
uzyskanego ziarna 
uzależniona jest 
w znacznym stop-

niu od poziomu nawoże-
nia mineralnego. Roślina ta 
jest szczególnie wrażliwa na 
niedobór fosforu i średnio 
wrażliwa na niedobór pota-
su. Przy plonie ziarna na po-
ziomie 5 t/ha z odpowied-
nią ilością słomy pszenica 
ozima pobiera z gleby około 
50 kg P2O5, 95 kg K2O i 20 kg 
MgO. W przypadku uprawy 
roślin na glebach o niskiej 
zasobności w składniki po-
karmowe dawki składników 
nawozowych należy zwięk-
szyć dodatkowo o około  
40–60 kg P2O5 i o około  
30–50 kg K2O jako naddatek. 
Dawki nawozów fosforo-
wych i potasowych zalecane 

najczęściej w uprawie psze-
nicy ozimej mieszczą się 
w przedziale 90–110 kg  
P2O5 i 125–145 kg K2O.

Zbudowanie prawidłowe-
go fundamentu pod przy-
szły plon pszenicy ozimej 
zależy między innymi od 
właściwego odżywienia ro-
śliny już od samego począt-
ku wegetacji. Nawożenie 
przedsiewne powinno obej-
mować przede wszystkim 
zaopatrzenie roślin w fos-
for i potas, rzadziej w azot. 
Magnez i siarkę, zwłaszcza 
w nawozach szybko działają-
cych, dobrze jest zastosować 
w okresie późnojesiennym, 
ze względu na możliwość 
wymycia składników nawo-
zowych, względnie w okresie 
wczesnowiosennym, zapew-
niając tym samym dostęp 
tych makroskładników dla 

roślin. W przypadku sto-
sowania magnezu i siarki 
w nawozach wolno działa-
jących najkorzystniej apli-
kować je przed siewem, 
bądź też można je zasto-
sować w dwóch terminach 
– mniejszą dawkę przed-
siewnie, a większą – późną 
jesienią lub wczesną wio-
sną. Na stanowiskach cha-
rakteryzujących się niską 
lub bardzo niską zasobno-
ścią w przyswajalne formy 
magnezu zalecane jest wy-
konanie przed siewem roślin 
nawożenia regenerującego, 
a późną jesienią lub w okre-
sie wczesnowiosennym – 
nawożenia uzupełniającego.

Przy określeniu potrzeb 
nawozowych fosforem 
i potasem należy brać pod 
uwagę potrzeby pokarmowe 
pszenicy ozimej, zasobność 

gleby w przyswajalne formy 
tych składników pokarmo-
wych, warunki pobierania 
fosforu i potasu z gleby, takie 
jak odczyn gleby, struktu-
rę gleby czy występowanie 
warstw zagęszczonych – po-
deszwy płużnej. Warto rów-
nież uwzględnić wartość na-
wozową resztek roślinnych 
czy też nawozów natural-
nych i organicznych.

Przy uprawie pszenicy 
na glebach o średniej za-
sobności w przyswajal-
ne formy fosforu i potasu 
bez zastosowanego nawo-
żenia organicznego, dawki 
składników nawozowych 
powinny odpowiadać po-
trzebom pokarmowym ro-
śliny, a w niektórych przy-
padkach na glebach o dobrej 
kulturze nawożenie pszeni-
cy ozimej można obniżyć 

o 20–25% w odniesieniu do 
potrzeb pokarmowych ro-
śliny. W przypadku stano-
wiska, na którym zawartość 
analizowanych pierwiast-
ków znajduje się w gór-
nych wartościach zasob-
ności średniej nawożenie 
można obniżyć nawet do 
50%. Jednakże w tym wy-
padku należy odpowiednio 
nawozić roślinę następczą.

Pszenica ozima w okresie 
jesiennym pobiera małe ilo-
ści azotu, stąd też na glebach 
o dobrej kulturze nie zale-
ca się aplikacji tego skład-
nika nawozowego jesienią. 
Nawożenie azotem w okre-
sie jesiennym może być sto-
sowane w sytuacji spóźnio-
nych siewów, gdy przyorano 
słomę i istnieje prawdopo-
dobieństwo braku odpo-
wiedniej ilości azotu do 
jej mineralizacji, przy ni-
skich jesiennych tempera-
turach ograniczających mi-
neralizację azotu glebowego 
oraz gdy przedplonem było 
zboże uprawiane przy nie-
wielkim nawożeniu azoto-
wym. Przedplony zbożo-
we pozostawiają słomiaste 
resztki pożniwne o szerokim 

stosunku C:N wynoszącym 
87:1, co może prowadzić do 
niedoboru azotu dla rozwi-
jających się siewek pszeni-
cy. W powyższych przypad-
kach zalecana dawka azotu 
wynosi od 20 do 30 kg/ha.

W uprawie pszenicy, poza 
przedsiewnym stosowaniem 
fosforu (na przykład w for-
mie Superfosfatu granulowa-
nego) i potasu w nawozach 
pojedynczych, składniki na-
wozowe można aplikować 
w formie nawozów wielo-
składnikowych. Dobre re-
zultaty nawozowe można 
osiągnąć stosując na przy-
kład nawóz Lubofoskę pod 
Zboża, która poza azotem, 
fosforem i potasem stano-
wi źródło wapnia i siarki. 
Uwzględnia także duże za-
potrzebowanie pszenicy na 
miedź. W uprawie pszenicy 
ozimej dobrze sprawdzają się 
również nawozy NPK z wap-
niem i siarką: Lubofoska 3,5-
10-20 i Lubofoska 4-12-12, 
a także Lubofos Universal 
i Lubofos 12, stanowiące do-
datkowo źródło magnezu.

dr hab. Marzena  
S. Brodowska, 

prof. uczelni
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Poplony ścierniskowe 
Poplony ścierniskowe (międzyplony ścierniskowe) to rośliny uprawiane po zbiorze zbóż 
i innych roślin wcześnie schodzących z pola, które mogą być wykorzystywane jako pasza lub 
przyorywane. Międzyplony ścierniskowe wytwarzają średnio od 12 do 30 t zielonej masy na ha. 
Przy uprawie roślin w międzyplonie ścierniskowym wymagane jest zwiększenie normy wysiewu 
o około 25% w odniesieniu do normy zalecanej w plonie głównym. 

Wy d a j n o ś ć 
oraz war-
tość pokar-
mowa poplo-
nów w dużym 

stopniu uzależniona jest od 
czasu pomiędzy zbiorem ro-
ślin i siewem międzyplonów 
a wystąpieniem przymroz-
ków jesiennych oraz od wa-
runków glebowych, nasło-
necznienia i temperatury, 
jak również od sumy i roz-
kładu opadów atmosferycz-
nych. W uprawie poplonów 
ścierniskowych ważna jest 
również dostępność skład-
ników pokarmowych, które 
pobierane są przez rośliny 
poplonowe w krótkim prze-
dziale czasowym, co stwa-
rza konieczność ich obec-
ności w glebie w formach 
łatwo dostępnych.

 � Czas na międzyplony
Międzyplony ściernisko-

we wysiewane są po rośli-
nach wcześnie schodzących 
z pola, zwłaszcza po jęcz-
mieniu ozimym, życie ozi-
mym oraz w przypadku żniw 
przeprowadzonych w termi-
nie – również po jęczmieniu 
jarym. Dobre warunki do 
uprawy poplonów występują 
też po rzepaku ozimym, mie-
szankach roślin jarych, które 
zbierane są na zieloną masę 
oraz wczesnych ziemniakach 
czy warzywach. W Polsce 
warunki glebowo-klimatycz-
ne zasadniczo sprzyjają upra-
wie międzyplonów, z wyjąt-
kiem północnych rejonów 
naszego kraju oraz terenów 
podgórskich. Średnia dłu-
gość okresu wegetacyjne-
go międzyplonów wynosi 
od 65 do 90 dni. Zadowala-
jące plony można uzyskać 
przy temperaturze powie-
trza wyższej niż 12°C i sumie 
opadów w okresie od lipca do 
września wynoszącej w gra-
nicach od 140 do 160 mm. 
Do uprawy międzyplonów 
najkorzystniejsze są gleby 
średnie w wysokiej kulturze. 
Niewskazane są natomiast 
gleby bardzo lekkie i suche 
oraz bardzo ciężkie i pod-
mokłe, jak również gleby 
zachwaszczone.

 � Zalety stosowania poplonów 
ścierniskowych

Poplony ściernisko-
we łagodzą ujemne skut-
ki zbyt dużego udziału 
zbóż w strukturze zasie-
wów, zwiększając uzyska-
ne plony zbóż uprawianych 

po poplonach, co związa-
ne jest z lepszym stanem 
gleby, w tym z warunkami 
wilgotnościowymi dla kolej-
nej uprawianej rośliny. Po-
prawiają również żyzność 
gleby, wzbogacając ją w sub-
stancję organiczną. Mogą 
więc stanowić alternatywę 
dla nawozów naturalnych 
(obornik, gnojowica), szcze-
gólnie w gospodarstwach 
nieposiadających inwenta-
rza. Przyorywana biomasa 
z międzyplonów wpływa 
na stabilizację plonowania 
roślin następczych w pło-
dozmianie. Międzyplony 
spełniają rolę fitosanitar-
ną, zmniejszając kompen-
sację chorób i szkodników. 
Przykładem jest ogranicze-
nie występowania mątwika 
w efekcie uprawy niektórych 
odmian rzodkwi oleistej 
i gorczycy białej. Wpływa-
ją również na ogranicze-
nie zachwaszczenia pól, co 
przyczynia się do reduk-
cji stosowania herbicydów. 
Niektóre rośliny poplono-
we (rośliny strączkowe), 
dzięki głębokiej penetracji 
gleby przez system korze-
niowy, wykazują działanie 
fitomelioracyjne. Celowość 
uwzględniania roślin strącz-
kowych w mieszankach po-
plonowych wynika również 
z ich wpływu na uwalnianie 
z głębszych warstw gleby 
składników pokarmowych, 
w tym głównie fosforu, po-
tasu czy wapnia, które stają 
się dostępne dla rośliny na-
stępczej. Uprawa między-
plonów chroni glebę przed 
niekorzystnym oddziaływa-
niem czynników abiotycz-
nych, w tym między inny-
mi deszczu i wiatru. Dzięki 
okryciu pól ograniczają one 
parowanie z powierzchni 
gleby, przeciwdziałając jej 
przesuszeniu oraz reduku-
ją negatywny wpływ erozji 
wodnej i wietrznej.

 � Jakie rośliny na poplony 
ścierniskowe?

Powodzenie w uprawie 
międzyplonów ściernisko-
wych zależy od doboru ga-
tunków roślin, które cha-
rakteryzują się krótkim 
okresem wegetacji oraz 
szybkim tempem wzrostu 
i rozwoju. Daje to możliwość 
uzyskania w krótkim czasie 
dużego plonu zielonej masy 
i korzeni, charakteryzującej 
się wysoką wartością pokar-
mową. Jako międzyplony 

ścierniskowe dobrze spraw-
dzają się takie rośliny, jak: 
groch pastewny, łubin wą-
skolistny i żółty, wyka ko-
smata i siewna, bobik, sera-
dela, słonecznik, rzepak jary 
i ozimy, gryka, żyto, rzepik 
ozimy, rzodkiew oleista i pa-
stewna, rzepa ścierniskowa, 
facelia błękitna, kapusta pa-
stewna, jak również trawy 
– życica trwała i kupków-
ka pospolita.

Niezawodnymi roślinami 
poplonowymi uprawiany-
mi na wszystkich rodzajach 
gleb są gorczyca biała i face-
lia. Z kolei uprawa bobiku 
i grochu siewnego wyma-
ga gleb zwięzłych o do-
brych warunkach wilgot-
nościowych niezbędnych 
do dobrych wschodów ro-
ślin. Facelia stanowi bardzo 
dobrą roślinę poplonową na 
mulcz, gdyż po przemarz-
nięciu łatwo się kruszy i nie 
stwarza większych proble-
mów w okresie wiosen-
nym, szczególnie przy sto-
sowaniu technologii siewu 
bezpośredniego w mulcz 
kukurydzy czy buraków cu-
krowych. Wyka kosmata sta-
nowi dobry komponent mie-
szanek poplonowych, które 
przeznaczone są do pozo-
stawienia do wiosny, w celu 
ochrony gleby przed erozją. 
Żyto dzięki właściwościom 
allelopatycznym ogranicza 
kiełkowanie i rozwój nie-
których chwastów dwuli-
ściennych (szarłat szorst-
ki, komosa biała, palusznik 
krwawy). W ostatnim okre-
sie coraz większego zna-
czenia nabiera uprawa ro-
ślin wytrzymałych na suszę, 
takich jak facelia, seradela 
czy słonecznik. Dodatkowo 
znajdujące się na powierzch-
ni liści słonecznika związki 
fenolowe i terpeny zmywa-
ne przez opad atmosferycz-
ny, względnie przedostające 
się do gleby z rozkładających 
się liści czy przemieszcza-
jące się do gleby z korzeni, 
zmniejszają wschody komo-
sy białej i innych chwastów.

Na glebach słabszych za-
leca się wysiew łubinu żół-
tego, seradeli, facelii, żyta 
czy gryki, która jest rośliną 
miododajną o wydajności 
miodowej powyżej 100 kg/
ha. Dodatkowo gryka dzięki 
wytwarzaniu związków al-
lelopatycznych ogranicza 
występowanie: mlecza zwy-
czajnego, koniczyn, tojeści, 
wilczomlecza obrotnego, 
tasznika pospolitego, szarła-
tu szorstkiego czy rumianu 
polnego. Dzięki szybkiemu 
zacienieniu gleby reduku-
je również występowanie 
innych chwastów. Związki 
wydzielane przez korzenie 
gryki mają zdolność roz-
kładania nieprzyswajalnych 
dla roślin związków fosfo-
ru i wapnia, co umożliwia 
zwiększenie puli przyswa-
jalnych form tych składni-
ków pokarmowych dla ko-
lejnej uprawianej rośliny. 
Poza tym, podobnie jak łu-
biny, gryka poprawia struk-
turę gleby i sprzyja powsta-
waniu agregatów glebowych.

Na glebach średnich 
można uprawiać groch pa-
stewny, słonecznik, łubin 
wąskolistny, gorczycę białą, 
rzodkiew oleistą czy wykę 
ozimą, a na żyznych – bobik 
i wykę oraz rzepak i rze-
pik ozimy. Dużą wartością 
pokarmową charaktery-
zują się rośliny strączko-
we. Jednak uprawa między-
plonów jednogatunkowych 
może stwarzać ryzyko strat 
w przypadku ewentualnego 
niepowodzenia. Dlatego też 
dobrym sposobem ograni-
czenia ryzyka jest siew tych 
roślin w mieszankach wielo-
gatunkowych. Na rynku do-
stępne są gotowe mieszanki 
wielogatunkowe oferowane 
między innymi przez firmę 
DSV Polska, takie jak mie-
szanki TerraLife, mieszan-
ki poplonowe traw czy mie-
szanki kwiatowe.

dr Ryszard Brodowski
Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie

Innowacje
dla rozwoju

www.dsv-polska.pl

Gleba  
największym 
kapitałem!

Mieszanki 
TerraLife®:
• zatrzymują wilgoć w glebie 

• poprawiają strukturę gleby

• gromadzą składniki pokarmowe

• chronią glebę przed erozją

• wspomagają pożyteczne 
mikroorganizmy

• zmniejszają podatność 
na choroby

• redukują nicienie

Reklam
a



Czerwiec 2022 ( nr 182) Strona 17Technika - Wiadomości Rolnicze Polska

Jak po sznurku
System autoprowadzenia: źródło 
realnych korzyści czy drogi gadżet? 
Kiedy nawigacja równoległa może 
się przydać oraz jakie są dostępne 
rozwiązania? Na te pytania 

odpowiadamy w niniejszym artykule.

Systemy rolnic-
twa precyzyjne-
go na dobre zago-
ściły już w wielu 
polskich gospo-

darstwach. Mimo dość 
wysokich kosztów wdro-
żenia, przynoszą one wy-
raźne korzyści, zwłaszcza 
w gospodarstwach wiel-
kopowierzchniowych, ale 
także w uprawach specja-
listycznych. Zmienne daw-
kowanie czy automatyczna 
kontrola sekcji to zaawan-
sowane elementy pozwala-
jące na optymalizację zu-
życia nawozów, środków 
ochrony roślin oraz mate-
riału siewnego. Jednak pod-
stawową funkcją rolnictwa 
precyzyjnego, mającą bez-
pośredni wpływ zarówno na 
oszczędności, jak i komfort 
operatora, jest autoprowa-
dzenie. Jest ono wykorzysty-
wane niemal przy każdym 
zabiegu agrotechnicznym, 
a jego wdrożenie jest moż-
liwe niemal w każdym cią-
gniku czy kombajnie wypo-
sażonym w hydrostatyczny 
układ kierowniczy.

 �Wygoda i oszczędność
Niezależnie od możliwo-

ści danego systemu prowa-
dzenia, a zwłaszcza od jego 

dokładności, operator zosta-
je odciążony z konieczno-
ści ciągłego utrzymywania 
toru jazdy i może w więk-
szym stopniu skupić się na 
pracy maszyny towarzyszą-
cej i jej ustawieniach. Ponad-
to nawet autoprowadzenie 
z dokładnością do +/–30 cm  
w dłuższej perspekty-
wie zapewni większą do-
kładność zachowania toru 
jazdy i odpowiednich na-
kładek niż operator, zmę-
czony kilkugodzinną pracą. 
Ma to szczególne znaczenie 
w przypadku maszyn o dużej 
szerokości roboczej oraz 
tam, gdzie efekt wykonane-
go zabiegu nie jest widocz-
ny gołym okiem (nawożenie, 
opryskiwanie, ale także za-
biegi uprawowe czy koszenie 
zbóż kombajnem). Optyma-
lizacja nakładek przekłada 
się na realne oszczędności 
paliwa i środków produk-
cji, i pozwala w pełni wy-
korzystać wydajność sprzę-
tu. Dodatkową korzyścią 
jest możliwość usprawnie-
nia pracy na uwrociach po-
przez wjazd w co drugi lub 
co trzeci przejazd roboczy.

Warto także zauważyć, że 
precyzyjnie wykonane prze-
jazdy podczas siewu zbóż 
to nie tylko oszczędność 

materiału siewnego i pali-
wa w danym zabiegu, ale 
także w kolejnych. Pod-
czas pracy ze znacznikami 
każda nadmiarowa nakład-
ka, zwielokrotniona przez 
liczbę przejazdów pomiędzy 
poszczególnymi ścieżkami 
technologicznymi, przekła-
da się na kilkuprocentową 
różnicę w stosunku do za-
kładanej szerokości ście-
żek. Ta różnica powoduje 
nie tylko zwiększenie zuży-
cia materiału siewnego, pa-
liwa i elementów roboczych 
maszyny podczas siewu, ale 
także nakładki podczas wy-
konywania kolejnych zabie-
gów: nawożenia i ochrony 
roślin. I o ile przesunięcie 
toru jazdy o kilkadziesiąt 
centymetrów w przypadku 
pracy rozsiewaczem nawo-
zów nie spowoduje zauwa-
żalnego skutku (jedynie de-
likatne zwiększenie dawki 
nawozu), o tyle nakładka 
w przypadku oprysku może 
spowodować porażenie pasa 
roślin wywołane podwój-
ną dawką środka. Dlatego 
w przypadku siewu lub sa-
dzenia roślin wykorzystanie 
systemów automatycznego 
prowadzenia jest szczegól-
nie uzasadnione – i to sys-
temów z wysoką dokładno-
ścią, tzn. rzędu +/–2 cm.

Wysoka dokładność pro-
wadzenia jest wymagana 
także w uprawach specja-
listycznych, w międzyrzę-
dziach, a także w zabiegach 
uprawy i siewu w technologii 

strip-till, gdzie siew wyko-
nywany jest dokładnie we 
wcześniej uprawionych pa-
sach ziemi.

 � Po pierwsze: terminal
Aby móc zacząć korzy-

stać z nawigacji równole-
głej w ciągniku, potrzeb-
nych jest kilka elementów. 
Dwa najważniejsze z nich 
to terminal oraz odbiornik 
GPS. Bardziej zaawanso-
wane nowoczesne ciągniki 
zazwyczaj są wyposażane 
w fabryczny monitor, po-
zwalający na obsługę syste-
mu nawigacji. Jeżeli jednak 
taki nie występuje, wystar-
czy sięgnąć po jeden z ter-
minali oferowanych przez 
niezależnych dostawców. 
Podstawowe urządzenia 
pozwalają na prowadze-
nie manualne w oparciu 
o wskaźnik wyświetlany na 
ekranie lub na pasku diodo-
wym tuż nad nim. Nie jest 

to autoprowadzenie i wy-
maga od operatora ręcz-
nej korekty toru jazdy, lecz 
pozwala na w miarę pre-
cyzyjne poruszanie się po 
wyznaczonych liniach. Jest 
to rozwiązanie stosunko-
wo tanie i umożliwiające 
łatwe przenoszenie pomię-
dzy ciągnikami. Dokładność 
prowadzenia określana jest 
z reguły na +/–30 cm, jed-
nak w znacznym stopniu 
zależy od operatora. Jeże-
li jednak ciągnik ma zostać 
wyposażony w prowadze-
nie automatyczne, termi-
nal musi być kompatybil-
ny z taką funkcją. Będzie 
on wówczas współpraco-
wał z elektryczną kierow-
nicą montowaną w kolum-
nie kierowniczej ciągnika, 
lub też z elektrycznie na-
pędzaną rolką poruszającą 
kołem kierownicy, a w przy-
padku fabrycznych terminali 
– bezpośrednio z układem 

kierowniczym ciągnika. Je-
żeli w gospodarstwie wystę-
pują maszyny wykorzystu-
jące technologie rolnictwa 
precyzyjnego, takie jak kon-
trola sekcji czy zmienne 
dawkowanie, warto zwrócić 
uwagę na ich kompatybil-
ność z wrażanym systemem.

 � Po drugie: odbiornik
Drugim elementem nie-

zbędnym do działania sys-
temu autoprowadzenia jest 
odbiornik GPS, zwany także 
anteną. To od niego zależy, 
jak dużą dokładność może 
osiągnąć system nawiga-
cji. Podstawowe odbiorniki 
zazwyczaj odbierają sygnał 
GPS i GLONASS, a także 
bezpłatny sygnał korekcyj-
ny EGNOS, co pozwala na 
osiągnięcie dokładności po-
zycjonowania na poziomie 
maksymalnie do +/–20 cm.  

Jak transportować słomę w gospodarstwie? 
Sterty ze słomą zaliczają się do nieodłącznych elementów 
krajobrazu w gospodarstwach i ich otoczeniu. Doskonałym 
uzupełnieniem tego krajobrazu ze słomą jest sprzęt do jej 
transportu. Jedyną kwestią pozostaje to, jaki sprzęt najlepiej 
sprawdzi się w transporcie słomy w gospodarstwie. 

dr hab. inż. Marek Gaworski, prof. SGGW 
SGGW w Warszawie

To, że słomę trzeba 
przewieźć między 
stertą a miejscem jej 
wykorzystania w go-
spodarstwie jest spra-

wą oczywistą. Sam trans-
port to jednak nie wszystko. 
W wielu gospodarstwach 
z produkcją zwierzęcą, ze 
słomą trzeba jeszcze „wje-
chać” do obory lub innego 
budynku inwentarskiego. Ba-
loty lub kostki ze słomą wy-
magają także „zdjęcia” ze stert 
o dużej wysokości. Te i inne 
specyficzne wymagania de-
cydują tym samym, że sprzęt 
do obsługi słomy w gospo-
darstwie wymaga staranne-
go i przemyślanego doboru. 

Staranny dobór sprzętu 
do obsługi słomy w obrę-
bie gospodarstwa, szczegól-
nie z produkcją zwierzęcą 
jest tym bardziej uzasad-
niony, że zadania związa-
ne z transportem słomy są 
realizowane codziennie. 
Transport niejednokrotnie 
odbywa się na niewielkich 
podwórkach gospodarstw 
lub w obrębie niewielkich 
powierzchni budynków in-
wentarskich, co wymaga wy-
sokiej sprawności działania 
sprzętu do obsługi słomy. 
Ta sprawność wyraża się 
takimi cechami, jak: pro-
mień skrętu, zwrotność, 
udźwig, łatwość załadunku/

chwytania balotów lub ko-
stek ze słomą, a także wyso-
kość podnoszenia ładunku. 

 � Ciągnik w gospodarstwie
Posiadając ciągnik w go-

spodarstwie, prostym roz-
wiązaniem jest zainwesto-
wanie w ładowacz czołowy. 
Jest to relatywnie najtańsza 
opcja wyposażenia gospo-
darstwa w sprzęt do trans-
portu balotów lub kostek ze 
słomą. Działanie ładowacza 
czołowego jest oparte na wy-
korzystaniu układu hydrau-
liki zewnętrznej ciągnika do 
sterowania funkcjami robo-
czymi. Do transportu ba-
lotów ze słomą przydatne 
jest wyposażenie ładowa-
cza czołowego w przystawkę 
z kilkoma, najlepiej dwoma 

pojedynczymi zębami. Dzię-
ki temu ułatwia się zdejmo-
wanie balotów z wideł. Obok 
prostej przystawki z zębami, 
w praktyce ładowacz czoło-
wy można również wypo-
sażyć w chwytak. Inwestu-
jąc w chwytak poszerza się 
zakres wykorzystania łado-
wacza, nie tylko do obsługi 
balotów ze słomą, ale też ba-
lotów z sianokiszonką owi-
niętych folią. 

Ładowacze czołowe znaj-
dują się w ofercie wielu firm 
na krajowym rynku, w tym 
Metal-Fach. Moduł w po-
staci wideł do balotów zo-
stał wyposażony w trzy zęby, 
w tym dwa dłuższe na dolnej 
części ramy i jeden krótszy 
ząb montowany na dolnej 
lub górnej ramie konstruk-
cyjnej. Maksymalna no-
śność takiego układu wy-
nosi 1000 kg. Natomiast 

nośność modułu w posta-
ci chwytaka balotów wyno-
si 600 lub 900 kg. Działanie 
chwytaka zostało oparte na 
jednym siłowniku hydrau-
licznym. Chwytak jest przy-
stosowany do obsługi balo-
tów o średnicy 1,0–1,4 m 
i 0,95–1,6 m, odpowiednio 
dla modułów o nośności 
600 i 900 kg. Konstrukcja 

 � Specjalistyczne uprawy wymagają wysokiej precyzji prowadzenia

Dokończenie na str. 18

Dokończenie na str. 20
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Jeżeli jednak zależy nam 
na wyższej dokładności 
autoprowadzenia, wyma-
ganej podczas siewu zbóż, 
pracy w redlinach, czy też 
w uprawach specjalistycz-
nych, należy sięgnąć po bar-
dziej zaawansowany odbior-
nik, wykorzystujący także 
sygnał korekcyjny. Taki od-
biornik może uzyskiwać do-
kładność rzędu +/–2 cm, 
w oparciu o sygnał referen-
cyjny dostarczany drogą sa-
telitarną, radiową lub przez 
sieć GSM. Satelitarny sy-
gnał korekcyjny daje dość 
dużą dokładność, na pozio-
mie nawet do +/–5–10 cm,  
jednak jest stosunkowo 
drogi. Sygnał radiowy RTK 

pozwala na osiągnięcie do-
kładności rzędu +/–2 cm, 
jednak wymaga zakupu 
stacji referencyjnej, której 
to zasięg jest ograniczony 
(do ok. 15 km w przypadku 
stacjonarnej i do ok. 5 km  
w przypadku przenośnej). 
Jest to rozwiązanie korzyst-
ne w przypadku rozmiesz-
czenia pól niedaleko siedzi-
by gospodarstwa, lub też 
w przypadku możliwości 
korzystania z wynajętego 
sygnału dostępnego w oko-
licy. Innym rozwiązaniem 
pozwalającym na osiągnię-
cie maksymalnej dokład-
ności jest transfer sygnału 
korekcyjnego RTK przez 
sieć komórkową. Wyma-
ga ono zastosowania spe-
cjalnego modemu oraz 

wielosieciowej karty SIM, 
pozwalającej na korzystanie 
z zasięgu sieci GSM różnych 
operatorów, a roczny koszt 
subskrypcji nie przekracza 
2000 zł (istnieje także moż-
liwość zakupu subskryp-
cji na krótszy okres, np. na 
miesiąc).

 � Po trzecie: układ kierowniczy
Trzecim elementem nie-

zbędnym do uzyskania 
funkcji autoprowadzenia 
w ciągniku jest urządzenie 
wykonawcze, które wpływa 
na pracę układu kierowni-
czego. Stosuje się tu jedno 
z trzech rozwiązań, z któ-
rych dwa pierwsze można 
zaimplementować nawet 
do starszych ciągników 
i kombajnów, wyposażonych 

w hydrostatyczny układ kie-
rowniczy. Najprostszym ele-
mentem tego typu jest sil-
nik elektryczny połączony 
z rolką cierną przylegają-
cą do koła kierownicy. Taki 
element jest relatywnie tani 
w zakupie, prosty w mon-
tażu oraz łatwy do przeno-
szenia pomiędzy różnymi 
ciągnikami, jednak przeno-
si niewielkie siły, charakte-
ryzuje się niezbyt wysoką 
precyzją działania i szybko-
ścią reakcji, a do tego pra-
cuje dość głośno. Dobrze 
sprawdza się w przypad-
ku nawigacji o niższej do-
kładności (do ok. 10 cm). 
Znacznie większą precyzję 
i szybkość działania uzy-
skuje natomiast elektrycz-
na kierownica, która jest 
montowana bezpośrednio 
w kolumnie kierowniczej 
(w miejsce oryginalnej kie-
rownicy lub jako nakładka). 
Takie urządzenie również 
jest uniwersalne i pasuje do 
większości starszych ciągni-
ków i kombajnów.

Najbardziej zaawansowa-
nym rozwiązaniem w zakre-
sie autoprowadzenia jest sys-
tem w pełni zintegrowany 
z hydrauliką układu kierow-
niczego. W tym przypadku 
koło kierownicy nie porusza 
się podczas jazdy w trybie 
automatycznego prowadze-
nia, a w kabinie nie jest ge-
nerowany dodatkowy hałas. 
Skręt kół jest realizowany 
poprzez pracę elektrozawo-
rów układu kierowniczego, 
co zapewnia błyskawiczną 
reakcję na wszelkie odchył-
ki, wykrywane przez żyro-
skopy, czujniki pochylenia 
ciągnika, czy też kąta skrę-
tu kół. Tego typu systemy są 
zazwyczaj montowane fa-
brycznie jako element wy-
posażenia ciągnika. Pozwa-
lają one na zaawansowane 

ustawienia choćby szybko-
ści reakcji układu kierowni-
czego, maksymalnego kąta 
skrętu kół, czy też zaawan-
sowaną korekcję linii prowa-
dzenia w oparciu o geome-
trię maszyny, a wisienką na 
torcie, coraz częściej spoty-
kaną w nowoczesnych cią-
gnikach jest funkcja auto-
matycznych uwroci.

 � Czy warto?
Autoprowadzenie jest już 

funkcją coraz powszechniej 
spotykaną w nowoczesnych 
ciągnikach, a także łatwą do 
zaimplementowania w trak-
torach starszej generacji, czy 
też fabrycznie do tego nie-
przystosowanych. Wdroże-
nie tej technologii wiąże się 
z jednorazowym wydatkiem 
rzędu kilkudziesięciu tysię-
cy złotych (zależnie od za-
stosowanego rozwiązanie) 
i ewentualnie dodatkowej 
opłaty za dostęp do sygna-
łu korekcyjnego w przypad-
ku korzystania z najwyższej 
dokładności prowadzenia, 
jednak przynosi wielostron-
ne korzyści w ciągu całe-
go roku – tym większe, im 
większy jest areał upraw 
oraz ponoszone nakłady 

na środki produkcji i pali-
wo. Precyzji prowadzenia 
na poziomie +/–2 cm nie 
jest w stanie osiągnąć nawet 
najbardziej doświadczony 
operator, a nawet kilkupro-
centowe nakładki podczas 
każdego zabiegu pochłania-
ją cenny czas i paliwo oraz 
generują nadmiarowe zuży-
cie elementów roboczych, 
środków ochrony roślin, czy 
też materiału siewnego. Co 
więcej, uprawa w technolo-
gii strip-till, czy też różne-
go rodzaju prace w między-
rzędziach wymagają wręcz 
najwyższej precyzji prowa-
dzenia, niemal nieosiągal-
nej dla operatora pracują-
cego przez kilka godzin za 
kierownicą, podobnie jak 
funkcje zmiennego dawko-
wania, czy też kontroli sek-
cji roboczych. Czy warto 
zatem inwestować w tego 
typu systemy? Jest to kwe-
stia indywidualna, jednak 
wzrastająca w szybkim tem-
pie popularność tego typu 
rozwiązań wyraźnie wska-
zuje na to, że w dobie gwał-
townie rosnących kosztów 
produkcji coraz częściej od-
powiedź jest twierdząca.

wl

Jak skutecznie zebrać słomę?
Słoma jest niezbędnym produktem otrzymywanym w wyniku produkcji roślinnej. Służy ona przede wszystkim do 
utrzymania zwierząt gospodarskich, głównie bydła oraz trzody chlewnej, które hodowane są w sposób tradycyjny. 
Wykorzystywana jest również jako nawóz organiczny i po zbiorze jest przyorywana. Producenci grzybów wykorzystują ją 
jako podłoże na ściółkę. Rośnie wykorzystanie słomy na biopaliwo, ponieważ ma sporą wartość opałową, 1,5 tony słomy 
odpowiada 1 tonie węgla. Jednak, aby uzyskać wysokiej jakości słomę, należy odpowiednio ją zebrać z pola. 

Przede wszystkim 
bardzo ważny jest 
termin omłotu 
zboża, który po-
winien przypadać 

na pełną dojrzałość ziarna. 
Dzięki temu słoma będzie 
sucha oraz w pełni dojrza-
ła. Nie jest wskazany zbiór 
słomy od razu za kombaj-
nem, najlepiej, gdy słoma 
przeleży minimum jeden 
dzień na polu przy słonecz-
nej pogodzie, wtedy będzie 
najbardziej sucha. Obec-
nie najbardziej popularną 
metodą zbioru jest zbiór 

prasami zwijającymi. Przy 
zbiorze słomy zaleca się 
stosowanie pras stałoko-
morowych, które formu-
ją balot o luźnym rdzeniu 
(zapewniając przewietrza-
nie) i z mocno zagęszczoną 
warstwą wierzchnią, zwięk-
szającą odporność na prze-
makanie. Cechuje je również 
(w stosunku do zmienno-
komorowych) prosta bu-
dowa komory prasowania, 
co zdecydowanie popra-
wia niezawodność i obniża 
koszt zakupu. Za zmienno-
komorową prasą (pasową) 

przemawia uniwersalność 
zastosowania – służy głów-
nie do zbioru zielonek na 
sianokiszonki oraz słomy 
i siana. Przy prasach sta-
łokomorowych starszego 
typu, występowały często 
problemy z zatrzymywa-
niem się beli podczas formo-
wania, jednak w nowszych 
konstrukcjach nie powinno 
być z tym problemu. W dzi-
siejszych czasach dominuje 
wiązanie beli siatką, ponie-
waż bela jest szybciej wiąza-
na w porównaniu ze sznur-
kiem. Kształt beli się tak nie 

deformuje; przy rozwijaniu 
beli dużo łatwiej przeciąć 
siatkę i ją zdjąć, niż sznurek, 

który trzeba rozwijać. Jed-
nakże jest wielu zwolenni-
ków wiązania sznurkiem, 

ponieważ cenowo wycho-
dzi taniej. Natomiast mało 
kto liczy, oprócz niższej ceny 
sznurka, stracony czas, np. 
osiem sekund dłużej na każ-
dej beli. Takie obliczenia 
mają oczywiście sens dla 
dużych gospodarstw. Przez 
stracony czas obniża się nie 

 �Dzięki autoprowadzeniu możliwe jest wykonywanie co drugiego przejazdu roboczego, 
co znacznie ułatwia pokonywanie uwroci

 � Fabryczny system autoprowadzenia jest połączony bez-
pośrednio z układem kierowniczym, gwarantując najwyższą 
precyzję i szybkość działania

 � Prasa Maschio Gaspardo-EXTREME 365 HTC 

Dokończenie ze str. 17
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tylko wydajność, ale również 
zwiększa się spalanie paliwa.

Najbardziej wydajnym 
sposobem prasowania słomy 
jest zastosowanie prasy wiel-
kogabarytowej. Najczęściej 
stosują to duże gospodar-
stwa, ponieważ prasy tego 
typu potrzebują dużego za-
potrzebowania na moc oraz 
koszt zakupu jest większy, 
więc zwrot inwestycji na-
stąpi szybciej przy dużych 
areałach. Wiele trudności 
przy zbiorze słomy stano-
wi optymalny dobór maszyn 

do załadunku, transportu 
oraz rozładunku i sposobu 
składowania balotów. Naj-
popularniejszym sposobem 
załadunku i transportu jest 
zastosowanie ciągnika z ła-
dowaczem i przyczep skrzy-
niowych. Jednak często 
przyczepy skrzyniowe nie 
są dostosowane do trans-
portu balotów i wymaga-
ją otworzenia burt, co nie 
jest bezpiecznym sposobem 
transportu słomy, szczegól-
nie jeśli transport wymaga 
poruszania się po drogach 

publicznych. Zdecydowa-
nie lepiej stosować przy-
czepy niskopodwoziowe 
o odpowiedniej szerokości, 
dostosowane do tego typu 
transportu. Przy zastosowa-
niu ładowacza do ciągnika 
i przyczepy do zbioru balo-
tów potrzeba dwóch opera-
torów, by praca przebiegła 
z optymalną wydajnością. 
Można również zastosować 
przyczepy samozaładowcze, 
najczęściej zbudowane na 
jednoosiowym podwoziu. 
Nadwozie to niska skrzynia 

ładunkowa, wyposażona 
w przenośnik podłogowy 
lub dźwigniowy (hydraulicz-
nie napędzany), popychacz 
do przesuwu bel w kierunku 
tylnym. Baloty na przycze-
pę załadowuje hydraulicz-
nie sterowany podbieracz. 
Przyczepy najczęściej mają 
możliwość automatycznego 
rozładunku i, co więcej, bele 
są od razu ułożone. Taki ze-
staw może obsługiwać jeden 
operator i dzięki szybsze-
mu rozładunkowi, może 
mieć większą wydajność 

niż tradycyjne wykorzysta-
nie ładowacza i przyczepy. 
Jednak taki zestaw osiągnie 
dużą wydajność przy zało-
żeniu, że nie będą spore od-
ległości transportowe, bo 
przeważnie przyczepa sa-
mozaładowcza może zabrać 
mniejsze ilości balotów niż 
niskopodłogowa przycze-
pa przystosowana do tego 
typu ładunków. Producenci 
przyczep oferują oryginalne 
rozwiązania, które oferują 
stałe podwozie z wymien-
nymi nadwoziami: skrzynia, 

rozrzutnik obornika, plat-
forma i nadwozie objęto-
ściowe. Jest to dobre roz-
wiązanie dla mniejszych 
gospodarstw.

Aby chronić baloty 
przed zamakaniem, nale-
ży magazynować je pod 
zadaszeniem. Składowanie 
w stertach okrytych samą 
plandeką może stwarzać 
wiele problemów. Lepszym 
sposobem jest składowanie 
pod wiatami.

mgr inż. Michał Ośko

tym użytkownik może wy-
brać, czy wiązanie ma być 
inicjowane ręcznie, czy też 
automatycznie.

 � Prasy Metal-Fach
Oferta pras stałokomo-

rowych marki Metal-Fach 
obejmuje trzy modele pras 
stałokomorowych. Jedną 
z nich jest prasa łańcucho-
wa Z587, która formuje 
balot o średnicy 1200 mm. 
Dostępny jest także model 
Z587/1, z komory którego 
wylatuje balot o średnicy 
1500 mm.

Prasy belujące Z587 
i Z587/1 przeznaczone są 
do zbioru siana, zielonki 
o wilgotności do 60% oraz 
słomy pokombajnowej.

Komora zwijania typu łań-
cuchowego w obu modelach 
została oparta na 33 prętach. 
W maszynach zastosowano 
bębnowo-palcowy podbie-
racz o szerokości 1800 mm.  
W wyposażeniu standar-
dowym znajduje się rolko-
wy docisk pokosu, który 
usprawnia przeniesienie 
materiału poprzez podbie-
racz do komory.

Zbiór siana i słomy umoż-
liwia także prasa Z562 
z komorą typu walcowe-
go, która jest oparta na  
16 walcach oraz Z602 z ko-
morą łańcuchowo-walcową.

Prasy wyposażono w sys-
tem wiązania balotów sznur-
kiem lub siatką. Maszyny 
są obsługiwane z poziomu 
kabiny ciągnika za pomo-
cą cyfrowego panelu ste-
rującego, który informuje 

użytkownika m.in. o stanie 
przeładowania komory oraz 
o otwarciu komory, pracy 
zespołu obwiązywania siat-
ką i działaniu rozdzielacza 
hydraulicznego.

 � Prasy od firmy Claas
Claas posiada w swojej 

ofercie serię pras rolujących 
o nazwie Rollant, przystoso-
wanych również do zbioru 
materiałów suchych. Jednym 
z modeli jest prasa Rollant 
520, która wytwarza balo-
ty o średnicy 1,25 m i sze-
rokości 1,20 m. W komo-
rze prasowania znajduje się 
łącznie 16 walców. Osiem 
z nich wykonano z blachy 
stalowej o grubości 3 mm, 
a pozostałe osiem z blachy 
stalowej o grubości 4 mm.

Prasa jest dostępna w wer-
sji ze zgarniaczem palco-
wym do delikatnego trakto-
wania materiału, z rotorem 
podającym oraz systemem 
do cięcia. Jako wyposaże-
nie dodatkowe dostępny jest 
podbieracz z dociskaczem. 
Do owijania balotów można 
wybrać sznurek lub siatkę. 
Obsługę prasy z poziomu 
kabiny ciągnika umożliwia 
terminal Claas Operator. 

Największą prasą stało-
komorową w ofercie Claasa 
jest Rollant 620, formująca 
baloty o średnicy 1,50 m. 
Maszyna jest przeznaczona 
do zbioru słomy i siana z wy-
soką przepustowością i gę-
stością bel. W opcji dostęp-
ny jest mechanizm tnący 
Roto Cut (RC) z siedmio-
ma nożami. Jak podkreśla 
producent, krótka słoma 
wpływa na kształt samego 

balotu, który w łatwy spo-
sób można rozwinąć, pomi-
mo silnego zgniotu.

 � Prasy ze stajni Maschio 
Gaspardo 

Włoska firma Maschio 
Gaspardo w swej bogatej 
ofercie ma również prasy 
stałokomorowe, które poja-
wiły się w wyniku połączenia 
ze strukturami włoskiego 
producenta firmy Officine 
Feraboli S.p.A. specjalizu-
jącej się w produkcji tych 
maszyn. W ofercie Maschio 
Gaspardo  dostępnych jest 
pięć serii pras stałokomo-
rowych. Wśród nich są ma-
szyny serii  Entre, którą two-
rzą dwa modele oznaczone 
symbolami 120 i 150 prze-
znaczone do zbioru słomy, 
siana oraz zielonki na sia-
nokiszonkę. Pierwsza prasa 
formuje baloty o średnicy 
120 cm. Wymiary balotów 
z drugiego modelu to 150 
cm. Obie maszyny są wy-
posażone w komory łańcu-
chowe.  Baloty mogą wiąza-
ne siatką lub sznurkiem. Do 
sterowania prasami produ-
cent oferuje prosty sterow-
nik z licznikiem sformowa-
nych balotów. 

Kolejną maszyną z logo 
Maschio Gaspardo jest Trot-
ter 125. W konstrukcji tej 
maszyny zastosowano ko-
morę składającą się z 18 uże-
browanych walców. Zależnie 
od potrzeb maszyna może 
być wyposażona w zespół 
tnący wyposażony w 13 lub 
25 noży. W przypadku zbio-
ru jedynie słomy lub siana 
producent oferuje prasę  
z klasycznym podajnikiem 

grzebieniowym. Prasa jest 
sterowana za pomocą ter-
minala znajdującego się w 
kabinie ciągnika. 

Zbiór plonów różnych ro-
dzajów paszy w tym roślin 
strączkowych jak również 
słomy i ziarna umożliwia-
ją prasy Mondiale 120. Są 
to maszyny, które formują 
baloty o średnicy 120 cm. 
Baloty powstają w komorze 
składającej się z 19 walców. 
Prasy są wyposażone w dwa 
systemy podawania z zespo-
łami tnącymi, które różnią 
się liczbą noży. 

W serii Mondiale do-
stępne są prasy Mondiale 
110 i Mondiale 110 Combi. 
Pierwsza z nich ma zasto-
sowanie w warunkach gór-
skich i służy do zbioru zie-
lonek. Druga maszyna to 
prasowijarka. 

 � Prasy marki New Holland
New Holland oferuje 

cztery modele pras rolują-
cych, które mogą być wy-
korzystywane do zbioru 
słomy. Wchodzące w skład 
serii BR100 modele BR120 
i BR150 Utility to propozycja 
skierowana do niewielkich 
gospodarstw, które potrze-
bują maszyn do sprasowania 
przede wszystkim suchych 
materiałów, takich jak słoma 
czy siano. Prasy formują bele 
o szerokości 1,20 m i śred-
nicy wynoszącej odpowied-
nio: 1,20 m i 1,50 m. Oby-
dwa modele są wyposażone 
w łańcuchowo-prętowy 
układ formujący bele. Mo-
dele BR155 mogą formować 
gęstsze i cięższe bele. Sze-
rokość beli w tych prasach 

podobnie jak w mniejszych 
modelach wynosi 1,20 m, ale 
średnica jest większa i wy-
nosi 1,55 m. 

W standardzie obwiązy-
wanie balotów w prasach 
serii BR100 odbywa się za 
pomocą siatki. Opcjonal-
nym wyposażeniem jest 
podwójny aparat wiążący 
sznurkiem. Maszyny można 
też wyposażyć w obydwa 
wymienione rozwiązania.

W ubiegłym roku gama 
pras stałokomorowych NH 
powiększyła się o model  
Roll-Bar 125 dostępny 

w dwóch wersjach: z ro-
torem podającym i roto-
rem z 15 nożami. Maszy-
na formuje bele o średnicy  
1,25 m. Prasa jest obsłu-
giwana z poziomu kabi-
ny za pomocą terminala, 
który informuje użytkow-
nika o wypełnieniu komo-
ry prasy, łącznej liczbie bel, 
liczbie bel uformowanych 
na danym polu, owiniętych 
sznurkiem lub siatką.

dr inż. Jacek Skudlarski
SGGW w Warszawie

fot. firmowe 

Stałokomorowe prasy do zbioru słomy
Dokończenie ze str. 1

 � Prasy rolujące to najpopularniejsze maszyny stosowane 
do zbioru różnych materiałów, w tym słomy

 � Stałokomorowy model Kuhn FB 119 formuje bele o średnicy 
1,25 m i szerokości 1,20 m

 � Jedną z propozycji firmy New Holland do zbioru słomy jest 
prasa Roll-Bar 125, dostępna w wersji z rotorem podającym 
i rotorem z 15 nożami

 � Jednym z modeli pras Claasa jest Rollant 520, który wy-
twarza baloty o średnicy 1,25 m i szerokości 1,20 m

 � Prasa Maschio Gaspardo – Entry 120 
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chwytaka do balotów ba-
zuje na układzie dwóch ra-
mion, które niezależnie od 
tego, że mogą obejmować 
i zakleszczać baloty, to do-
datkowo są również przysto-
sowane do wykonania obro-
tu o kąt 90°. W efekcie tego 
uzyskuje się opcję ustawia-
nia balotów w dowolnej po-
zycji na podłożu. 

Dobór ładowacza czoło-
wego do transportu słomy 
w gospodarstwie jest o tyle 
ułatwiony, że rynkowa oferta 
obejmuje rozwiązania przy-
stosowane do współpracy 
z ciągnikami o różnej mocy. 
Tak jest w przypadku łado-
waczy Pronar. Modele łado-
waczy LC2, LC3 i LC4 prze-
widziano do agregatowania 
z ciągnikami o mocy odpo-
wiednio 40–70 KM, 70–110 
KM i 80–130 KM. Propor-
cjonalnie do tego, poszcze-
gólne modele ładowaczy 

różnią się udźwigiem, który 
bez problemu pozwala na 
obsługę balotów lub ko-
stek (w tym wielkogabary-
towych) ze słomą. Istotnym 
szczegółem wyróżniającym 
ładowacze czołowe jest ła-
twość montowania na nich 
przystawek w postaci wideł 
lub chwytaków, a to dzię-
ki zastosowaniu uniwersal-
nych złączy. 

 � Przechodząc na wyższy poziom 
specjalizacji: ładowarki 

Alternatywną filozofię po-
dejścia do transportu i ob-
sługi słomy w gospodarstwie 
reprezentują samojezdne 
ładowarki. Cechą ładowa-
rek jest duże zróżnicowa-
nie oferowanych na rynku 
modeli pojazdów pod wzglę-
dem masy własnej, mocy sil-
nika, konstrukcji układów 
jezdnych (kołowe i gąsie-
nicowe), sposobu sterowa-
nia funkcjami jezdnymi (kie-
rownica, joystick) i zmiany 

kierunku jazdy (rozwiąza-
nia przegubowe i z poje-
dynczą bryłą podwozia). 
Wśród innych cech wyróż-
niających konstrukcje łado-
warek wymienia się wyso-
kość podnoszenia ładunku, 
maksymalne obciążenie 
(udźwig) zespołów robo-
czych i zasady ich podnosze-
nia, przystosowanie do agre-
gatowania z różnego typu 
przystawkami do ładowa-
nia, chwytakami, wycinaka-
mi, nośnikami palet i innymi 
rozwiązaniami. Niezależ-
nie od cech konstrukcyj-
nych i modelu, współcze-
sne ładowarki cechują się 
wysokim poziomem nowo-
czesności. Nowoczesność 
wyraża się chociażby po-
przez zastosowanie hydro-
statycznych napędów na 
wszystkie koła jezdne, po-
wszechne wykorzystanie 
układów hydraulicznych do 
sterowania pracą kluczo-
wych zespołów roboczych, 
a także bezpieczeństwo 
i komfort pracy operatora. 
O nowoczesności ładowarek 
świadczy również ich funk-
cjonalność, czyli przystoso-
wanie do mechanizowania 
dużej liczby zadań w go-
spodarstwie. Ograniczona  
powierzchnia przeznaczo-
na do wykonywania zadań 
roboczych, szczególnie 
w pomieszczeniach inwen-
tarskich nie stanowi proble-
mu, bowiem samojezdne  
ładowarki charakteryzują się 

doskonałą zwrotnością, nie-
wielkim promieniem skrę-
tu, a w przypadku niektó-
rych rozwiązań możliwością 
wykonywania nawrotów na 
miejscu, dzięki funkcji obro-
tu wokół własnej osi. 

Wśród przykładów roz-
wiązań miniładowarek 
oferowanych na krajowym 
rynku można wymienić po-
jazdy firmy Avant. Ładowar-
ki Avant są produkowane 
w kilku seriach, zróżnicowa-
nych pod względem mocy 
(od 22 do 57 KM), udźwi-
gu zespołów roboczych (od 
350 do 1900 kg), wysoko-
ści podnoszenia ładunku 
(od 1,4 do 3,5 m) i pręd-
kości transportu (10 do  
30 km/h). Obok przytoczo-
nej gamy modeli ładowarek 

wyposażonych w silnik 
spalinowy, na uwagę za-
sługuje również model  
serii E, z silnikiem elek-
trycznym, o udźwigu  
900 kg i prędkości jazdy do 
10 km/h. 

Na krajowym rynku do-
stępne są również ładowarki 
Weidemann. Do transpor-
tu słomy, ale i innych ma-
teriałów w gospodarstwie 
są przystosowane mode-
le Hoftrac, wyróżniające 
się przegubową konstruk-
cją i niewielkim promie-
niem skrętu. Ładowarka 
ma dostateczny zapas mocy  
(25 KM) do współpracy 
z licznymi akcesoriami, 
w tym przeznaczonymi do 
transportu i obsługi balo-
tów i kostek ze słomą. Inne 

modele kołowych ładowa-
rek, w tym wersji z telesko-
powym ramieniem cechu-
ją się większą mocą silnika 
(61–136 KM) i są przystoso-
wane do pracy z większym 
obciążeniem. 

Oryginalną konstrukcją 
wyróżniają się modele łado-
warek Manitou. Są one wy-
posażone w ramię robocze 
o punkcie zaczepienia w tyl-
nej części pojazdu, przysto-
sowane do łączenia z róż-
nymi przystawkami. Ramię 
ma możliwość wydłużania, 
a stąd pracy na dużych wy-
sokościach, co jest szczegól-
nie istotne przy rozładunku 
stert ze słomą, którą następ-
nie tym samym pojazdem 
transportuje się w obrębie 
gospodarstwa.

rur i dysz. Nie lada ułatwie-
niem są deszczownie mosto-
we, z układem kół jezdnych, 
które to znacznie zwiększa-
ją mobilność, w porównaniu 
z deszczowniami przestaw-
nymi, nie wspominając o sta-
łych. W przypadku deszczo-
wania mamy też niekiedy do 
czynienia z zastosowaniem 
punktowych dalekosiężnych 

turbin, które to najczęściej, 
jeszcze mniej równomiernie 
nawadniają, za to wydają się 
być najprostsze w montażu 
i uruchomieniu.

Innym, coraz bardziej po-
pularnym sposobem, jest 
nawadnianie kroplowe. Nie 
tylko laikom, ale i wielu lu-
dziom związanym z rol-
nictwem, takie rozwiąza-
nie raczej kojarzy się jedynie 
z uprawami pod osłonami, 

natomiast rozwój technolo-
gii i obniżenie kosztów pro-
dukcji niektórych podzespo-
łów, upowszechniło takie 
rozwiązanie także w na-
wadnianiu upraw polowych. 
Opisując w skrócie, techno-
logia kroplowania polega na 
rozprowadzeniu instalacji 
dostarczającej wodę, przy 
czym dozowanie wody na-
stępuje jednostajnie i rów-
nomiernie, w obszarze stre-
fy korzeniowej roślin, nad 
lub pod powierzchnią gleby. 
Niewątpliwą zaletą takiego 
rozwiązania jest dużo mniej-
sze zużycie wody, lecz to 
z kolei generuje potrzebę 
poświęcenia dużo większej 
uwagi kwestii jakości wody, 
niż ma to miejsce w przy-
padku zastosowania desz-
czowania. Poza zmniejszo-
nym zapotrzebowaniem na 
wodę, bardziej zaawansowa-
ne technologie kroplowego 
nawadniania pozwalają na 
dozowanie rozpuszczonych 

w niej różnych preparatów. 
Takie rozwiązanie to nie-
stety najdroższa inwesty-
cja w nawadnianie. Pomimo 
szeregu kolejnych zalet, ta-
kich jak zmniejszenie ener-
gochłonności i zagrożenia 
dla roślin wynikającego 
z chorobotwórczości bak-
terii oraz grzybów, rachu-
nek ekonomiczny, często 
nie pozwala rolnikowi na 
wybór tej technologii. Trze-
ba też pamiętać, że nawad-
nianie kroplowe jest w prak-
tyce nieprzenośne. 

Oczywiście rodzaj zasto-
sowanego systemu nawad-
niania pól, w największej 
mierze definiowany jest 
przez rodzaj uprawy i moż-
liwości finansowe produ-
centa rolnego. Nie bez zna-
czenia też są perspektywy 
rozwoju gospodarstwa i dłu-
gofalowe planowanie, gdyż  
jak wspomniano, niektó-
re systemy nawadniania są 
stałe. 

Warto też pamiętać 
o dosyć naturalnym spo-
sobie niwelowania deficytów 
wody. Mowa tutaj o bardzo 
dokładnym i przemyślanym 
systemie melioracji. Jeżeli 
tylko mamy w pobliżu wspo-
mniane wcześniej naturalne 
źródła wody, można posta-
rać się, aby w miarę możli-
wości, za pomocą rowów 
i układów drenarskich zni-
welować drastyczne skutki 
potencjalnego występowa-
nia suszy.

W rolnictwie, jest wiele 
„składowych”, na które nie 

mamy wpływu, jednak po-
zostaje poszerzać horyzon-
ty i szukać alternatywnych 
rozwiązań, takich jak np. 
nawadnianie pól. Co cie-
kawe, dobrze przemyślane 
systemy nawadniania, po-
zwalają na uprawę w miej-
scach, gdzie dotąd było to 
nie do pomyślenia. Co praw-
da w skrajnych przypadkach 
(np. uprawa na pustyni), po-
trzeba rzetelnej oceny wyko-
rzystania wody pod kątem 
etycznym.

mgr inż. Józef Woś

Systemy nawadniania pól
Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 17

Jak transportować słomę w gospodarstwie? 

 �  Zraszacz dalekosiężny, źródło: pixbay.com

 �Mostowa deszczownia kołowa, źródło: pixbay.com
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Co się dzieje ze zużytymi instalacjami  
po zakończeniu ich użytkowania

Żywotność paneli fotowoltaicznych to blisko 30 lat – prawie tyle, ile 
wynosi czas obowiązywania dzierżawy pod farmy słoneczne. A co 
czeka właścicieli terenu po zakończeniu umowy? Czy są szanse na 
ich przedłużenie? Tłumaczy to Tomasz Jaskólski, kierownik Zespołu 
Rozwoju Projektów Fotowoltaicznych w Green Genius. 

Panie Tomaszu rozma-
wialiśmy już o tym jak 
przygotowuje się budo-
wę farmy i jak one po-
wstają. A nie mówił Pan 
jeszcze, co się dzieje z in-
stalacjami po zakończeniu 
ich użytkowania.

– Wiem, że wielu rolników 
ma szczególne obawy o to. 
Wahają się czy wydzierża-
wić swoją ziemię. Chcieli-
by, ale mają obawy, że za 
dwadzieścia kilka lat zo-
staną z instalacją na grun-
cie, której nikt im potem nie 
usunie. 

Czyli jest takie ryzyko?
– Moim zdaniem nie ma. 

Wiem, że mówimy o przy-
szłości w bardzo długiej 
perspektywie, bo to nie 
dwa, pięć, czy nawet dzie-
sięć lat. Dzierżawa grun-
tu pod farmę fotowoltaicz-
ną obowiązuje blisko trzy 

dekady. Każda umowa po-
winna posiadać odpowied-
nie zapisy regulujące kwe-
stie związane z usunięciem 
instalacji po zakończeniu jej 
obowiązywania. 

Pozwólmy sobie jednak 
na podróż w czasie i prze-
nieśmy się do przyszłości. 

– Za dwadzieścia kilka 
lat zakończą się pierwsze 
umowy dzierżawy ziemi pod 
fotowoltaikę i jestem prawie 
pewny, że będą funkcjono-
wały dwa podstawowe mo-
dele działania. W pierw-
szym wypadku obie strony 
uzgodnią, że są zadowolo-
ne ze współpracy i po pro-
stu ją przedłużą.

Czyli aneks do umowy 
i nic więcej?

– To nie będzie takie pro-
ste, bo panele mają określo-
ną żywotność. Producenci 
szacują ją na 30 lat. Po tym 

czasie będą one najprawdo-
podobniej wymagać pewnej 
formy naprawy – odświeże-
nia. W zależności od rozwo-
ju technologii i opłacalności 
albo będziemy naprawiać 
panele, albo wymieniać 
na nowe. Możliwe, że bę-
dzie potrzebna jakaś wy-
miana innych podzespołów. 
W dużym uproszczeniu bę-
dzie to polegać na przysto-
sowaniu instalacji do opty-
malnych warunków jakie 
umożliwi dostępna tech-
nologia i dalszej produk-
cji prądu. 

A drugi przypadek, 
o którym Pan wspominał?

– W takiej sytuacji, któraś 
ze stron lub obie nie będą 
chciały przedłużyć współ-
pracy. Wyobrażam sobie, że 
może to być zarówno wła-
ściciel ziemi, który dojdzie 
do wniosku, że np. lepiej 

jest dla niego zmienić prze-
znaczenie działki i odrolnić 
teren, a następnie sprzedać. 
Równie dobrze firma może 
chcieć zakończyć współpra-
cę, bo np. zmienia swój pro-
fil działalności.

I co wtedy?
– Właściciel instala-

cji jest zobowiązany na 
swój koszt usunąć ją z te-
renu i przywrócić grunt do 
stanu sprzed rozpoczęcia 
współpracy.

A co jeżeli firma zban-
krutuje lub nie chce usu-
nąć sprzętu?

– Zdaję sobie sprawę, że 
jest to największa obawa 
rolników. Na ten moment 
ciężko mi sobie wyobrazić 
taką sytuację. Warto jed-
nak pamiętać, że instala-
cja ma swoją wartość. Do 
budowy 1 MW farmy po-
trzeba ponad 30 000 kilo-
gramów dobrej jakości stali 
nierdzewnej. Sama jej war-
tość w skupie przekracza 
przy obecnych cenach blisko 
ćwierć miliona złotych. Do 
tego są jeszcze kable i inny 

sprzęt. Ciężko mi sobie wy-
obrazić, że ktoś zostawi na 
polu wyposażenie z całkiem 
przyzwoitą rynkową warto-
ścią. Ceny surowców raczej 
nie spadają, a stale rosną. 

A co z panelami?
– Składają się one głów-

nie z aluminium, krzemu 
i szkła. Już teraz znamy 
technologie, które pozwa-
lają na odzyskanie blisko 
99% surowców z paneli fo-
towoltaicznych. A nawet nie 
jesteśmy na etapie schył-
ku żywotności pierwszych, 
które weszły do masowego 
montażu. Wygląda na to, że 
przyszłość fotowoltaiki bę-
dzie bezodpadowa. Kilka lat 
temu jedna z branżowych 
organizacji szacowała, że 
rynek recyclingu paneli PV 
będzie wkrótce wart 15 mld 
dolarów. Panele zbudowa-
ne są z materiałów, które 
można ponownie wykorzy-
stywać w gospodarce. Bez 
wątpienia znajdą się firmy 
chętne do ich recyclingu, bo 
będzie można na tym do-
brze zarobić. 

Wygląda na to, że rolni-
cy nie muszą się niczym 
martwić.

– Nie muszą wcale, 
a wcale. Oczywiście jeżeli 
postawią na sprawdzone-
go partnera, bo dzierżawa 
ziemi pod fotowoltaikę może 
być źródłem bezpiecznego 
dochodu na lata. Trzeba się 
tylko do tego odpowiednio 
przygotować. Warto pamię-
tać, że praktycznie wszystkie 
farmy słoneczne, które po-
wstaną, zasilą krajowy sys-
tem energetyczny. Oznacza 
to, że szanse na przedłuże-
nie umowy po zakończeniu  
29 lat są bardzo duże. Zapo-
trzebowanie na prąd w Pol-
sce będzie dalej rosło. Każdy 
megawat mocy wytwórczych 
jest ważny dla pokrycia po-
pytu. Szczególnie jeżeli po-
chodzi z odnawialnych źró-
deł energii, które pozwalają 
na uniezależnienie się Polski 
od paliw kopalnych.

Więcej informacji 
dostępne na  

www.greengenius.pl.

Reklama
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Jak ograniczyć poślizg kół?
Poślizg kół napędowych ciągnika jest 
elementem, który w znaczącym stop-
niu wpływa na straty energii podczas 
prac polowych. Przedstawiamy spo-
soby na jego ograniczenie.

Poślizg kół wystę-
puje podczas prac 
z maszynami i na-
rzędziami generują-
cymi opór roboczy, 

a także podczas transportu, 
nawet na nawierzchniach 
twardych i o dużym współ-
czynniku tarcia. Efektem 
tego zjawiska jest zmniejsze-
nie prędkości jazdy w sto-
sunku do prędkości ob-
wodowej kół, a co za tym 
idzie – obniżenie wydajno-
ści pracy oraz wzrost jed-
nostkowego zużycia paliwa. 
Całkowite wyeliminowa-
nie zjawiska poślizgu nie 
jest możliwe, jednak ist-
nieje wiele metod na jego 
ograniczenie. Jedne z nich, 
takie jak zastosowanie kół 
bliźniaczych czy gąsienico-
wych mechanizmów jezd-
nych w celu zwiększenia po-
wierzchni styku z podłożem, 
czy też stosowanie odpo-
wiednio dobranego ogumie-
nia, wiążą się z dodatko-
wymi inwestycjami, które 
w dłuższej perspektywie 
mogą okazać się opłacalne. 

Inne natomiast, takie jak 
prawidłowa regulacja ciśnie-
nia w oponach, odpowiednie 
zbalastowanie zestawu, czy 
właściwe zarządzanie ukła-
dem napędowym (bloka-
dy mechanizmów różnico-
wych, napęd przedniej osi) 
oraz podnośnikiem (docią-
żenie osi ciągnika przez si-
łowniki tylnego TUZ-u), wy-
magają jedynie poświęcenia 
większej uwagi w przygo-
towaniu sprzętu do pracy 
oraz w trakcie wykonywa-
nia zabiegów.

 � Napęd wszystkich kół
Napęd obu osi ciągni-

ka to już niemal standard 
nawet w ciągnikach małej 
mocy. Dzięki niemu moż-
liwe jest osiągnięcie zdecy-
dowanie wyższej siły uciągu 
i to przy lepszym zbalan-
sowaniu nacisków na obie 
osie. Warto jednak zwró-
cić uwagę na pewne szcze-
góły, takie jak choćby moż-
liwość załączania napędu 
przedniej osi podczas jazdy 
w poślizgu (ciągniki niższej 

mocy często są wyposażone 
w napęd przedniej osi załą-
czany mechanicznie, po wci-
śnięciu pedału sprzęgła, co 
wiąże się z zatrzymaniem 
ciągnika), czy też automa-
tykę jego załączania. Ponad-
to warto zwrócić uwagę na 
typ przedniego dyferencja-
łu. O ile tylny jest zawsze 
wyposażony w pełną blo-
kadę, o tyle przedni bywa 
różnej konstrukcji. Jeżeli 
występuje mechanizm różni-
cowy o ograniczonym pośli-
zgu, moment obrotowy jest 
w pewnym stopniu rozdzie-
lany na oba koła w sposób 
automatyczny, jednak nie 
występuje tu pełna blokada. 
Oznacza to, że koło znajdu-
jące się na śliskiej nawierzch-
ni będzie się obracać szybciej 
niż to, które ma dobrą przy-
czepność. Rozwiązaniem za-
pewniającym równomierne 
przeniesienie napędu na oba 
koła jest mechanizm różni-
cowy z pełną blokadą, która 
może być załączana manual-
nie lub automatycznie w za-
leżności od kąta skrętu kół 
lub prędkości jazdy.

 � Duża powierzchnia styku
Opony są jedynym ele-

mentem ciągnika mającym 
kontakt z podłożem. To ich 
przyczepność do nawierzch-
ni decyduje o sprawności 
przekazania mocy genero-
wanej przez silnik i prze-
kształceniu jej w siłę ucią-
gu. Oczywiście, ogromne 
znaczenie ma rozmiar ogu-
mienia oraz kształt bieżnika 
i jego dopasowanie do ro-
dzaju podłoża, a także jego 
stopień zużycia. To jednak 
są czynniki, na które mamy 
ograniczony wpływ. Znaczą-
cy wpływ natomiast mamy 
na zwiększenie powierzch-
ni styku opony z podło-
żem przez zmianę ciśnie-
nia w ogumieniu. Wysokie 

ciśnienie powietrza zapew-
nia sztywność i stabilność 
ciągnika podczas transpor-
tu, lecz na polu powoduje 
ograniczenie powierzchni 
przylegania do gleby i w kon-
sekwencji znaczny poślizg 
podczas prac uprawowych. 
Ponadto zwiększony nacisk 
jednostkowy destrukcyjnie 
wpływa na glebę – powodu-
je jej nadmierne zagęszcze-
nie i niszczenie struktury 
gruzełkowatej. W przypad-
ku rolniczych opon radial-
nych zazwyczaj zalecane ci-
śnienie robocze wynosi od 
ok. 0,8 do 2,0 barów. Pod-
czas prac polowych sto-
suje się zazwyczaj dolny 
zakres wartości (poniżej  
1,2 bara). Pozwala to do 
minimum ograniczyć po-
ślizg, co w dużym stopniu 
zwiększa wydajność prac 
oraz ogranicza powstawanie 
kolein. W transporcie wy-
magane jest znacznie wyższe 
ciśnienie (powyżej 1,5 bara), 
dlatego do ciągników wy-
korzystywanych w pracach 
mieszanych warto rozważyć 
system automatycznej regu-
lacji ciśnienia w oponach.

 � Inne układy jezdne
Niskociśnieniowe opony 

o znacznych rozmiarach 
mogą okazać się niewy-
starczające do przekazywa-
nia mocy w przypadku du-
żych ciągników, zwłaszcza 
w trudnych warunkach po-
lowych. Dlatego często spo-
tykanym rozwiązaniem są 
koła bliźniacze, które sto-
sunkowo łatwo jest dostoso-
wać do posiadanego ciągni-
ka, a ich montaż i demontaż, 
w zależności od potrzeb, nie 
przysparza większych kło-
potów. Dwukrotne zwięk-
szenie powierzchni styku 
opon z podłożem powo-
duje znaczny wzrost siły 
uciągu, a także radykalne 

zmniejszenie nacisków 
jednostkowych. Zwłaszcza 
w warunkach dużej wil-
gotności, gdzie tworzenie 
głębokich kolein powodu-
je powstawanie dodatko-
wych oporów związanych 
z pchaniem gleby przed ko-
łami ciągnika, to rozwiąza-
nie przyczynia się do znacz-
nych oszczędności.

Innym rozwiązaniem 
pozwalającym znacznie 
zwiększyć siłę uciągu jest 
zastosowanie gąsienico-
wych układów jezdnych. 
Ich ogromna powierzchnia 
styku z podłożem sprawdza 
się zwłaszcza na podłożu 
o słabej nośności, generując 
w takich warunkach znacz-
nie niższe opory ruchu. Po-
nadto duża powierzchnia 
przylegania jest osiągana 
przy zachowaniu niewielkiej 
szerokości pojazdu.

 � Odpowiedni balast
Duży nacisk jednostko-

wy na glebę ma niekorzyst-
ny wpływ na jej strukturę. 
Jednak równie destrukcyj-
ny efekt powoduje poślizg 

kół występujący podczas 
ciężkich prac uprawowych. 
Dlatego o ile minimalizacja 
nacisków jednostkowych 
poprzez zwiększenie po-
wierzchni styku opon z glebą 
jest korzystna dla zachowa-
nia struktury gleby, o tyle 
z drugiej strony zwiększenie 
dociążenia osi w celu ogra-
niczenia poślizgu oszczędza 
zarówno glebę, jak i paliwo. 
Oczywiście oba te elemen-
ty powinny być wykorzysty-
wane łącznie.

Zastosowanie balastu 
w kołach tylnej osi ciągni-
ka lub napełnienie opon pły-
nem zwiększa jego masę 
i siłę uciągu danej osi. Na-
tomiast zawieszenie obciąż-
nika przed przednią osią 
(np. na TUZ-ie) pozwala 
przenieść środek ciężkości 
całego zestawu do przodu 
i zrównoważyć masę cięż-
kiego narzędzia zawieszone-
go na tylnym podnośniku. 
Nie należy zatem przesadzać 
z masą przedniego obciąż-
nika podczas pracy z na-
rzędziami przyczepianymi 
i zadbać także o odpowied-
nie dociążenie tylnej osi. 
W przypadku narzędzi za-
wieszanych pomocna okaże 
się odpowiednia regulacja 
tylnego TUZ-u, który może 
przenieść część ciężaru ma-
szyny na oś ciągnika bez 
zmniejszania głębokości ro-
boczej. Elektroniczne układy 
regulacji EHR pozwalają na 
zaawansowane zarządzanie 
pracą podnośnika w opar-
ciu o siłę uciągu lub też po-
ślizg kół.

wł

JUWEL 
PROSTA OBSŁUGA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Pługi zawieszane Juwel 7 i Juwel 8 wyznaczają 
nowe standardy w uprawie. Są one nie tylko 
bardzo wygodne w użyciu ale również  zapewniają 
najwyższe bezpieczeństwo podczas obsługi. 
Wypróbuj najnowszą technologię i przekonaj się 
o wielu zaletach:

System Optiquick zapewnia idealne 
prowadzenie pługa bez ściągania na boki
System TurnControl dla bezpiecznego 
 obrotu pługa
Zabezpieczenie Hydromatic jest idealnym 
rozwiązaniem na glebach zakamienionych
Przedpłużki z regulacją bez użycia narzędzi

lemken.com

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

 �Obciążnik zawieszony na przednim TUZ-ie pozwala prze-
nieść część ciężaru z tylnej osi na przednią

 � Prawidłowe ciśnienie 
w ogumieniu przekłada się 
na oszczędność zarówno 
gleby, jak i paliwa

 � Koła bliźniacze znacznie 
zwiększają powierzchnię 
kontaktu ogumienia z pod-
łożem. Ich montaż nie jest 
skomplikowany

 � Zaawansowane systemy 
regulacji podnośnika po-
zwalają przenieść na tylną 
oś część ciężaru maszyny

Reklama
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Maszyny Samson dostępne w całej Polsce
Duńska marka Samson, choć bardzo dobrze znana, w Polsce 
oficjalnie funkcjonuje od niedawna, bo od 2019 roku, kiedy to 
koncern Samson Agro stał się właścicielem Pichon Industries.  
Od tamtej pory firma stale rozwija swoją obecność w naszym 
kraju, a już w czerwcu, dzięki dwunastu dealerom ma osiągnąć 

85% pokrycia naszego kraju  
siecią dealerską.

Do koncernu Samson 
Agro należą trzy 
marki: Samson, 
Pichon i Samson 
Agrolize. Marki 

Pichon nikomu w naszym 
kraju przedstawiać nie trze-
ba m.in. dzięki fabryce zlo-
kalizowanej w Wołczynie. 
Wozy asenizacyjne, rozrzut-
niki obornika i aplikatory 
tego producenta należą do 
najpopularniejszych w Pol-
sce. Profil działalności marki 
Samson jest podobny, jed-
nak jej oferta dzięki dużym 
i bardzo wydajnym i nowo-
czesnym maszynom skiero-
wana jest przede wszystkim 
do największych gospo-
darstw i przedsiębiorstw rol-
nych. Bodaj najmniej rozpo-
znawalna jest u nas marka 
Samson Agrolize, której 
działalność skupia się na 

sprzedaży używanych ma-
szyn firmy Samson.

 � Oferta dla profesjonalistów
Wracając jednak do marki 

Samson, na jej portfolio skła-
dają się przede wszystkim 
wozy asenizacyjne PGII o po-
jemnościach od 18 do 35 m3, 
wozy TG o pojemnościach 
18 m3 i 20 m3, rozrzutniki 
obornika SP, Flex i najwięk-
sze z serii US, które mogą 
zmieścić aż 40 m3 materia-
łu. Jednak największe nadzie-
je związane z polskim ryn-
kiem Samson wiąże z serią 
wozów asenizacyjnych TG.

– Seria TG to seria łączą-
ca zalety PGII oraz nowe 
rozwiązania wpływające na 
korzystniejszą cenę. Na ten 
model będziemy stawiać jeśli 
chodzi o Polskę. Jest on skie-
rowany do średnich i dużych 

gospodarstw. Natomiast seria 
PGII to wysoce wyspecjalizo-
wane wozy kierowane do naj-
większych firm, biogazowni 
i usługodawców – mówi Al-
bert Ciszek, dyrektor sprze-
daży w Samson Agro.

Mówiąc o portfolio firmy 
Samson nie wolno zapo-
mnieć o nowoczesnych apli-
katorach, w tym wprowadza-
nych do oferty narzędziach 
o oznaczeniu TS 8 i TS 12 
o szerokościach roboczych 
8 m i 12 m. Aplikatory te po-
dzielone są na sekcje o sze-
rokości 1 metra, z których 
każda może być obsługiwa-
na indywidualnie za pomo-
cą komputera SlurryMaster 
8000. Indywidualna kontro-
la za pomocą 8 lub 12 sekcji 
pomaga uniknąć nadmier-
nego i niedostatecznego na-
wożenia podczas nakładania się klinów i na uwrociach. 

Ponadto aplikatory TS wy-
korzystują zmienne dawko-
wanie do dokładnego apli-
kowania wymaganych ilości 
składników odżywczych za 
pomocą zautomatyzowane-
go procesu we współpracy 
z kompatybilnym z ISOBUS 
systemem GPS opartym np. 
na mapach plonów z ostat-
nich lat.

 �Maszyny Samson dostępne 
w całej Polsce

Od czasu zakomunikowa-
nia obecności marki Samson 

na polskim rynku stale trwają 
prace nad rozwojem jej sieci 
dealerskiej. Będzie ona ści-
śle powiązana z siecią marki 
Pichon. Obecnie sprzedaż 
maszyn marki Samson pro-
wadzi dwunastu dealerów, 
a do końca czerwca sieć ta 
ma pokrywać 85% teryto-
rium naszego kraju, dzięki 
czemu sprzedaż i serwisowa-
nie tych charakterystycznych 
zielonych maszyn będą moż-
liwe praktycznie w całym  
kraju.

– Stawiamy na duży 
rozwój i na współpracę  

z najlepszymi polskimi go-
spodarstwami oraz firma-
mi usługowymi. Wiemy, że 
polscy rolnicy są gotowi na 
technologię Samson, która 
nie ma sobie równych i zde-
cydowanie podnosi jakość 
wykonywanej pracy. Wielki 
sukces marki w Niemczech,  
Danii i Francji każe przy-
puszczać, że w kolejnych 
latach także Polska bę-
dzie krajem, który dołączy 
do tego grona – twierdzi  
Albert Ciszek.

Mateusz Wasak

Samson Agro sp. z o.o. 
660 562 008 | sprzedaz6@pichon.pl

WOZY ASENIZACYJNE

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

APLIKATORY | MIESZADŁA

[ 16 - 35m3 ]

[ 9 - 40m3 ]

Dołącz do nas na:

Samson Agro Polska

www.samson-agro.com

 �Mapa dealerów firmy Samson
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Agregaty do płytkiej uprawy ścierniska
Uprawa pożniwna mająca na celu przede wszystkim 
przerwanie parowania gleby jest bardzo potrzebnym zabiegiem 
wykonywanym po zbiorze kombajnem. Stosowane lata temu pługi 
podorywkowe zostały zastąpione wielobelkowymi agregatami, 
z których część może pracować na głębokości nawet 2–3 cm. 

Agregaty wykonu-
jące płytkie ze-
rwanie ścierniska 
mają zastosowanie 
zarówno w upra-

wie płużnej, jak i bezorko-
wej. Maszyny te są dostęp-
ne w ofercie producentów 
zagranicznych i krajowych. 
Poniżej piszemy o wybra-
nych agregatach dostępnych 
na polskim rynku. 

 � Redlicowe agregaty ścierni-
skowe 

Szeroką gamę narzędzi 
stanowią kultywatory ścier-
niskowe, które umożliwia-
ją poderwanie ścierniska 

na całej szerokości robo-
czej i wymieszanie w górnej 
warstwie gleby. Narzędzia 
te najczęściej są wyposa-
żone w jedno- lub dwurzę-
dową sekcję talerzową oraz 
wały dogniatające (najczę-
ściej wały rurowe i pierście-
niowe) i zgrzebła z gruby-
mi sprężystymi palcami. 
W agregatach stosowanych 
na glebach lekkich produ-
cenci zamiast sekcji tale-
rzowych stosują zgrzebła. 

W konstrukcji agrega-
tów redlicowych produ-
cenci najczęściej stosują 
sprężyste zęby zakończo-
ne dwustronnymi dłutami 

lub gęsiostopkami, bądź re-
dlice sercowe z bocznymi 
skrzydełkami podcinają-
cymi. Często też dłuta, jak 
i gęsiostopki układane są 
naprzemiennie w rzędach.

Takie narzędzia dostęp-
ne są w ofercie rodzimych 
producentów, takich jak: 
Agro-Masz, Agrimet, POM 
Brodnica, Namyslo Damian 
Namysło. Elementami robo-
czymi agregatów tych firm 
są zęby sprężyste zakoń-
czone gęsiostopką, które 
podcinają cały uprawiany 
profil zależnie od modelu 
na głębokości 5–8 cm lub 
nawet 3–4 cm. Szerokość agregatów oferowanych 

przez krajowych wytwór-
ców wynosi od 3 m do 6 m. 

Szersze narzędzia oferują 
wytwórcy zagraniczni. Jed-
nym z nich jest firma francu-
ska firma Kuhn, która w swej 
ofercie ma agregat o nazwie 
Prolander (6 m i 7,5 m) sto-
sowany zarówno w upra-
wie pożniwnej, jak i przed-
siewnej. Zastosowano w nim 
sprężyste zęby w kształcie li-
tery S, które mogą być wy-
posażone w dłuta o szero-
kości 6 cm lub gęsiostopki 
o szerokości 18 cm.

Płytką uprawę roli umoż-
liwiają także agregaty Vibro 
Flex firmy Kongskilde (New 
Holland) oraz Swifter cze-
skiej firmy Bednar. W agre-
gatach VibroFlex zastoso-
wano zęby z odwracalną 
redlicą o szerokości 6,5 cm. 
Producent agregatów Swi-
fter przewidział możliwość 
wymiany elementów robo-
czych. Do uprawy pożniwnej 
proponowane są umieszczo-
ne w dwóch rzędach, zacho-
dzące na siebie gęsiostopki 

o szerokości 270 mm. Wspo-
mniane agregaty są wypo-
sażone w różnego rodzaju 
wały: pojedyncze lub po-
dwójne wały rurowe, pła-
skownikowe, Crosskill lub 
gumowe pierścieniowe.

Do płytkiej uprawy ścier-
niska przeznaczone są agre-
gaty Terrano i Tiger nie-
mieckiej firmy Horsch. 
Można je wyposażyć w re-
dlice TerraCut, które umoż-
liwiają pełne podcięcie gleby 
i jednocześnie bardzo słabe 
mieszanie podciętych roślin 
z glebą. Stąd też redlica ma 
zastosowanie podczas nisz-
czenia poplonów lub chwa-
stów na ścierniskach. Mak-
symalna głębokość pracy 
narzędzia z redlicami Ter-
raCut wynosi 8 cm. Horsch 
oferuje również redlice Mul-
chMix z płaskimi skrzydła-
mi, które pracują na głębo-
kości do 5 cm. 

 �Wielofunkcyjne brony 
talerzowe

Do płytkiej uprawy gleby 
wykorzystuje się brony 

talerzowe, które mieszają 
dobrze glebę oraz nie są po-
datne na zapychanie, nawet 
w przypadku dużej ilości 
resztek pożniwnych. W po-
równaniu z kultywatora-
mi, brony talerzowe są wy-
dajniejsze, trwalsze i mniej 
wrażliwe na zanieczyszcze-
nia słomiaste i kamienie.

Spośród trzech rodzajów 
bron talerzowych dostęp-
nych na rynku najbardziej 
popularne są narzędzia 
typu X stanowiące układ 
2 x V. Zależnie od modelu 
i producenta brony te róż-
nią się szerokością roboczą 
oraz średnicą talerzy. Z tego 
typu bronami integruje 
się wał rurowy o średnicy  
500 mm lub 600 mm. 
Opcjonalnie za sekcja-
mi talerzowymi brony na 
ramie głównej mogą być 
montowane sprężyste zęby 
z gęsiostopą.

Jednym z krajowych pro-
ducentów bron talerzowych 
typu X jest Unia. Brony 
typu X produkuje także 
firma Agro Factory 2 oraz 
Agro-Masz. Spośród za-
granicznych producentów 
bron wyróżnić można firmy 
Amazone, Bednar, Horsch 
czy Pottinger. 

Na rynku dostępne są 
także kompaktowe brony 
talerzowe. W konstrukcjach 
tych narzędzi talerze są 
umocowane w dwóch rów-
noległych rzędach na dłu-
gości narzędzia, zawieszo-
nych niezależnie do ramy 
nośnej. Kompaktowe brony 
talerzowe pracują na mniej-
szej głębokości niż trady-
cyjne talerzówki. 

Kompaktowe brony tale-
rzowe oferują m.in. Agro-
-Masz, Unia, Pottinger, 
Väderstad.

dr inż. Jacek Skudlarski 
SGGW w Warszawie

 � Zastosowanie w płytkiej uprawie ścierniska znajdują agregaty uprawowe pracujące 
w profilu glebowym na głębokości 2–6 cm, z dużą prędkością roboczą

 �Dość powszechne są kultywatory z zębami wyposażonymi w gęsiostopki

 � Zastosowanie w płytkiej uprawie znajdują m.in. agregaty 
zębowe 

KRUKOWIAK

KRUKOWIAK
Dział sprzedaży krajowej

tel./fax 54 252 27 27

WYBIERZ
PEWNEGO
PRODUCENTA

Z GWARANCJĄ CENY
Z DNIA ZAMÓWIENIA

Reklama



Czerwiec 2022 ( nr 182) Strona 25Technika - Wiadomości Rolnicze Polska

Wybrane maszyny zielonkowe podczas 
targów Zielone Agro Show

Aby wybrać najlepszy i najodpowiedniejszy sprzęt dla 
gospodarstwa, najlepiej zapoznać się ze specyfiką pracy różnych 
maszyn rolniczych. Idealną okazją do tego była wystawa Zielone 
AGRO SHOW 2022, która odbyła się 21–22 maja br. na lotnisku 
Ułęż na Lubelszczyźnie. 

Pokazy działania 
maszyn zielon-
kowych to jedna 
z głównych atrak-
cji Zielonego AGRO 

SHOW. Podczas wysta-
wy prezentowany był cały 
przebieg technologiczny 
prac, które są wykonywa-
ne na użytkach zielonych.  
W tym roku w dwóch 
pokazach wzięło udział  
45 maszyn. Prezentujemy 

opis wybranych maszyn 
zielonkowych. 

 � Przetrząsacz P8-890
Wystawca: Fricke Maszy-

ny Rolnicze
Szerokość robocza: 8,90 m. 

Przetrząsacze serii P8 prze-
znaczone są do efektywne-
go przetrząsania ściętej 
zielonki oraz podsuszone-
go siana, w celu przyspie-
szenia procesu schnięcia. 

Na zadowolenie klientów 
z przetrząsaczy firmy Sa-
MASZ wpływa wysoka czy-
stość zbieranej paszy. Za-
pewnia ją bliska odległość 
pomiędzy kołami i palca-
mi, umożliwiająca doskonałą 
adaptację do ukształtowania 
podłoża. Dla maksymalnej 
ochrony darni można rów-
nież zamontować przednie 
koło podporowe, które jest 
szczególnie przydatne na 

pagórkowatym terenie. Do-
datkowo wyposażenie prze-
trząsaczy w hydraulicznie 
rozkładany ekran, wpływa 
na wyeliminowanie strat zie-
lonki podczas przetrząsania 
na skraju pola, a mała śred-
nica karuzel i stabilność pal-
ców zapewniają podbieranie 
całego pokosu nawet pod-
czas przetrząsania po ko-
siarce bez zgniatacza. Długą 
żywotność zapewnia solid-
na, hermetyczna konstruk-
cja wszystkich przekładni 
przetrząsacza pracujących 
w oleju. Układ zawieszenia 
jest wyposażony w mecha-
nizm, dzięki któremu przy 

podnoszeniu maszyna usta-
wia się w położeniu central-
nym. Naprężenie amortyza-
torów stanowi dodatkowe 
wsparcie.

 � Prasa zmiennokomorowa 
EXTREME 365 HTC

Wystawca: Maschio 
Gaspardo Poland sp. z o.o. 

Jest to hybrydowa zmien-
nokomorowa prasa zwija-
jąca. Prasa posiada system 
umożliwiający formowanie 
beli zarówno w sposób typo-
wy dla pras zmiennokomo-
rowych, jak i dla stałokomo-
rowych. Maszyna posiada 
zakres formowania bel od  

55 cm do 165 cm. Wypo- 
sażona jest w rotor tnący 
z 15 nożami – w opcji do-
stępny rotor z 25 noża-
mi w dwóch kieszeniach  
12 + 13. Posiada podbieracz 
o szerokości 2,20 m, opusz-
czaną podłogę pod rotorem, 
automatycznie powracają-
ce noże po minięciu prze-
szkody, czujniki równomier-
nego wypełnienia komory, 
wiązanie siatką typu kaczy 
dziób, wprowadzający siat-
kę bezpośrednio do komo-
ry prasowania, centralne 
oliwienie łańcuchów oraz 
zgrupowane punkty smar-
ne dla większego komfortu 
obsługi codziennej, miejsca 
na dodatkowe rolki siatki 
i rampę wyładunkową do 
bel z czujnikiem wyładunku.

Maszyna została stworzona 
do prasowania nawet trud-
nych do zbioru materiałów, 
takich jak łodygi sorgo, li-
ście roślin kapustnych czy 
słoma po kombajnach roto-
rowych. Komora prasowania 

 � Przetrząsacz P8-890, zdjęcie: A. Arabska  � Prasa zmiennokomorowa EXTREME 365 HTC; zdjęcie: M. Wasak Dokończenie na str. 26
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zbudowana jest z 3 walców 
oraz posiada 4 pasy bezkoń-
cowe. Wszystkie walce komo-
ry oraz dwa walce prowadzą-
ce pasy napędzają obrót beli, 
co daje nam aż 5 punktów na-
pędowych obrotu beli. Mak-
symalne ciśnienie robocze  
210 bar dostępne jest już przy 
55 cm średnicy formowanej 
beli. Całe sterowanie maszy-
ny odbywa się przez monitor 
kontrolny maszyny. Prasa wy-
posażona jest w dwustronną 
przekładnię napędową, jedna 
strona napędza komorę pra-
sowania, a druga rotor i pod-
bieracz, co powoduje bardzo 
niskie zapotrzebowanie na 
moc ciągnika. 

 � Prasa zmiennokomorowa New 
Holland Pro Belt 165 

Nowe prasy Pro Belt będą 
dostępne w 6 wariantach  
– 2 modele 165 oraz 190 
z formowaniem bel od 0,9 m  
do 1,65 w prasie Pro Belt 
165 i bele od 0,9 do 1,9 m 
w największym Pro Belt 190, 
a dodatkowo każdy z mode-
li będzie dostępny w wersji 
bez rotora tnącego, z roto-
rem tnącym z 13 nożami lub  
z 25 nożami. 

Co ważne, nowe prasy 
będą dostępne są tylko z na-
pędem WOM 1000 obro-
tów, a sam napęd jest dzie-
lony, co jak tłumaczy Rafał 
Galus z firmy New Holland 
pozwoli na prace z większy-
mi ciągnikami, a tym samym 
wyższą wydajność, ponie-
waż to zawsze moc ciągni-
ka jest ograniczeniem przy 
tego typu zestawach. 

Sama konstrukcja pras 
w porównaniu do modeli 
Roll Belt jest dużo solidniej-
sza; zastosowano tu większe 
łożyska, mocniejsze wałki 
i ramę, a wydajność prasy 
sięga 30 ton na godzinę przy 

zagęszczeniu 140 kg/m3  
w przypadku słomy. 

Ponadto w nowych kon-
strukcjach nie mogło zabrak-
nąć takich opcji jak m.in. 
czujnik wilgotności zbiera-
nego materiału czy systemu 
IntelliBalle, który może au-
tomatycznie dostosowywać 
prędkość ciągnika do warun-
ków na polu a nawet go za-
trzymać jeśli komora praso-
wania jest pełna. 

 � Zestaw Kosiarek Giga CUT  
(KDD 941 s+t i KDF 341s) 

Wystawca: FRICKE Ma-
szyny Rolnicze

Szerokość robocza: 9,40 m.  
Ekonomia koszenia w połą-
czeniu z wysoką wydajno-
ścią najlepiej określa zesta-
wy Giga CUT. Zostały one 
specjalnie zaprojektowane 
do pracy na dużych farmach 
w najbardziej wymagają-
cych warunkach. Bezstop-
niowa regulacja wysoko-
ści koszenia (od 4,5 cm do 
7 cm). Możliwość zastoso-
wania płóz wysokiego ko-
szenia (zwiększa wysokość 
koszenia do 6–9 cm) lub po-
dwójnych płóz wysokiego 
koszenia (zwiększa wyso-
kość koszenia do 8–12 cm). 
Duży zakres kopiowania  
terenu. Dzięki zastosowa-
niu spulchniaczy i trans-
porterów, proces zbioru 
zielonki jest znacznie skró-
cony. KDD pracując w ze-
stawie z kosiarką czołową, 
podczas jednego przejazdu  
tworzą 3 pokosy, natomiast 
z transporterami układa-
ją 1 pokos. Funkcje kosiar-
ki sterowane są przy uży-
ciu elektronicznego panelu 
sterującego. Automatycz-
na blokada podnoszenia na 
uwrociach. Hydrauliczne 
składanie na uwrociach i do 
transportu. 

 �McHale FUSION VARIO zmien-
nokomorowa prasoowijarka

Wystawca: McHale EN-
GINEERING LTD.

Szerokość robocza: 2,1 m; 
5 rzędów palców podbiera-
cza; rozstaw palców 70 mm; 
liczba noży – 15; średni-
ca bel od 0,6 m do 1,68 m; 
szerokość bel 1,23 m; licz-
ba pasów – 1; system ob-
sługi iTouch; oś 8 szpilek; 
minimalna wymagana moc  
114 KM; waga 6500 kg; wy-
miary 6,3 x 2,94 x 3,3 m.

Najważniejsze rozwią-
zania: l intuicyjny system 
sterowania iTouch z wbu-
dowaną kamerą, l opaten-
towany system transferu bel, 
l podwójny napęd komory 
prasującej, l komora wy-
posażona w 1 pas prasują-
cy, l wskaźniki wypełnienia 
komory, l pionowy pier-
ścień owijający, l opusz-
czana podłoga drop floor, 
l cięcie i przytrzymywa-
nie folii, l czujniki zerwa-
nia folii, l w pełni automa-
tyczna obsługa.

 � KUHN I-BIO prasoowijarka
Wystawca: Fino KUHN 
Kompaktowa prasoowi-

jarka i-BIO zapewnia pra-
sowanie i owijanie beli folią 
w jednej komorze. Wyjąt-
kowa konstrukcja modelu 
i-BIO+ z systemem owija-
nia wbudowanym w komorę 
prasowania, umożliwia wy-
konanie dwóch zadań jedną 
maszyną. 

Zalety: l  Zwrotność  
– dzięki kompaktowej i lek-
kiej konstrukcji (waży za-
ledwie 3700 kg), KUHN 
i-BIO+ doskonale spraw-
dza się na małych polach 
oraz na górzystym terenie, 
jak również na podmokłych 
łąkach i na polach z wąskim 
wjazdem. l System poda-
jący o optymalnych para-
metrach roboczych: pra-
soowijarka i-BIO+ jest 
wyposażona w podbieracz 
o szerokości 230 mm z bieżnią 

krzywkową. Podbieracz o sze-
rokości 230 cm wyposażony  
w 5 rzędów palców i rolkę 
przytrzymującą krótki 
pokos, zapewnia płynne 
i czyste podbieranie każdego 
materiału. l Wysoka jakość 
cięcia materiału: i-BIO+ 
jest wyposażona w opa-
tentowany system Integral 
Rotor Technology z roto-
rem wyposażonym w po-
dwójne zęby ze stali Hardox.  
l Perfekcyjne formowanie 
beli: aby uformować zbie-
rany materiał w mocno za-
gęszczone bele o jednako-
wych wymiarach, proces 
prasowania musi być jak naj-
bardziej wydajny i jednocze-
śnie delikatny dla paszy. Ko-
mora prasowania w modelu 
i-BIO+ składa się z 18 sta-
lowych walców o żebrowa-
nym profilu, zapewniających 
płynne obracanie beli. Sześć 
dolnych walców prasy two-
rzy idealny stół do owijania 
folii. Wbudowane w komorę 
płyty ze stali nierdzewnej 
zmniejszają tarcie i zapew-
niają znaczne ograniczenie 
zapotrzebowania na moc.  
l Idealne owijanie folią: lep-
sze zarządzanie i kontrola 
nad cyklem owijania folią 
zostały uzyskane dzięki za-
stosowaniu wyjątkowego sys-
temu KUHN IntelliWrapTM. 
System ten wykorzystuje 
zaawansowaną elektronikę 
i hydraulikę do monitorowa-
nia procesu owijania i stale 
kontroluje nakładanie po-
szczególnych warstw folii, 
zapewniając dużą elastycz-
ność pracy. System nieustan-
nie zarządza sposobem na-
kładania oraz liczbą warstw 
folii (4, 5, 6, 7, 8, 9 itd.) w celu 
dostosowania do lokalnych 
warunków pogodowych, ro-
dzaju materiału oraz plano-
wanego okresu przechowy-
wania. l Szybkie owijanie: 
po uniesieniu górnej części 
komory prasowania, bela 

jest gotowa do natychmia-
stowego owinięcia. Przeno-
szenie beli nie jest koniecz-
ne. Za stół owijarki służy 
dolna część komory praso-
wania. Dwa napinacze za-
montowane na pierście-
niu obracają się wokół beli 
z bardzo dużą prędkością (do  
50 obr./min); owinięcie beli  
6 warstwami zajmuje tylko 
18 sekund. Zawory propor-
cjonalne zapewniają przy-
spieszanie i zwalnianie owija-
nia nie powodując uszkodzeń 
folii. Po zakończeniu owija-
nia następuje podniesienie 
pierścienia i obniżenie dol-
nej części komory, co umoż-
liwia swobodne stoczenie się 
beli na podłoże

 � Sieczkarnia JOHN DEERE 8300
Wystawca: Fricke maszy-

ny rolnicze
Wyposażona w 13-litrowy 

silnik o mocy maksymalnej 
490 KM. Wyposażona jest 
w przekładnię automatyczną 
PRO DRIVE, która oferuje 
maksymalną prędkość jazdy 
40 km/h. Wzdłużne położe-
nie silnika i wysoko położona 
kabina zapewniają doskona-
łą widoczność operatorowi 
zakresie 360°. Dzięki temu 
dokładne wypełnianie przy-
czepy jest łatwiejsze, a ma-
newrowanie bezpieczniejsze. 
We wnętrzu przestronnej 

kabiny znajdziemy czytel-
ne wyświetlacze podające 
bieżące informacje, lodów-
kę zapewniającą chłodne na-
poje i jedzenie, oraz Blueto-
oth zapewniający łączność. 
Konstrukcja bębna tnącego 
John Deere daje dużą ela-
styczność rozdrabniania, 
ponieważ można zastoso-
wać bęben tnący z 40, 48, 56 
i 64 nożami oraz konfigura-
cję z 1/2 do zbioru traw lub 
3/4 liczby noży dla uzyskania 
odpowiedniej długości cię-
cia w zakresie od 3 mm do  
33 mm. Dzięki takiej ela-
styczności może pracować 
równie wydajnie w wielu 
różnych warunkach, zarów-
no dla producentów bioga-
zu, jak i hodowców zwierząt. 
Zgniatacz ziarna, który zo-
stał wymontowany do zbio-
ru trawy można zamonto-
wać w ciągu 5 minut, co 
jest bardzo praktyczne pod-
czas szybkich zmian sprzętu 
w sezonie żniw. Wahadłowa 
konstrukcja ułatwia podnie-
sienie zgniatacza ziarna i wy-
mianę na kanał do traw, gdy 
zachodzi taka potrzeba. Za-
montowany opcjonalnie na 
rurze wyrzutowej czujnik 
HarvestLab mierzy w cza-
sie rzeczywistym poziom 
wilgotności i opcjonalnie 
zawartość składników po-
karmowych, który w połą-
czeniu z zaawansowanym 
systemem dawkowania za-
kiszaczy umożliwia dodanie 
inhibitorów lub przyspiesza-
czy fermentacji odpowied-
nio do odczytów czujników, 
aby zapewnić optymalną fer-
mentację. Zupełnie nowy 
podbieracz do trawy został 
zaprojektowany specjal-
nie do serii 8000. Funkcja 
zmiennej prędkości prze-
nośnika ślimakowego umoż-
liwia wydajniejsze podawa-
nie materiału przy dowolnej 
długości cięcia. Dostępny 
jest również opcjonalny po-
dwójny napęd podbieracza, 
który łączy prędkość pal-
ców z prędkością jazdy siecz-
karni, aby zminimalizować 
przestoje oraz straty pod-
bierania plonu.
Opr. A. Arabska/K. Wieteska  
na podstawie materiałów 

Agro Show 

Dokończenie ze str. 25

 � Prasa zmiennokomorowa New Holland Pro Belt 165; zdjęcie: M.Wasak

 �McHale FUSION VARIO zmiennokomorowa prasoowijarka; zdjęcie: K. Wieteska

 � Zestaw kosiarek Giga CUT (KDD 941 s+t i KDF 341s); zdjęcie: A. Arabska

 � Sieczkarnia JOHN DEERE 8300; zdjęcie: M.Wasak

 � KUHN I-BIO prasoowijarka; zdjęcie: M. Wasak
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WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ SWOJEJ MASZYNY

Obniżenie spalania
ZWIĘKSZENIE MOCY

Nowy program zostaje przygotowany w sposób indywidualny do 
danej maszyny na podstawie oryginalnego i ponownie zapisany 
w jednostce sterującej.

Ponowna diagnostyka i pomiar mocy, jazda próbna i wystawie-
nie karty gwarancyjnej z parametrami maszyny.

Jak przebiega ADAPTACJA MOCY?

Technicy firmy Agroecopower przyjeżdżają do klienta, uzgadniają 
z nim jego wymagania i oczekiwania wedle możliwości maszyny. 

Pomiar mocy i kopia zapasowa pierwotnego oprogramowania, 
na potrzeby ewentualnej adaptacji jednostki do oryginalnych 
ustawień.

OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLIENTA

DIAGNOSTYKA

ZAPISANIE NOWEGO OPROGRAMOWANIA

POMIAR MOCY I PRZEKAZANIE


 +48 722 700 537
 bok@agroecopower.pl
 www.agroecopower.pl

Zmniejszenie obciązenia jednostki
Optymalizacja charakterystyki parametrów wtryskiwania, 
stosunku powietrza i paliwa, długości i czasu wtrysku, 
ciśnienia i ilości paliwa
Wzrost mocy o 5-30%, a momentu obrotowego o 5-25%
Lepsza charakterystyka pracy momentu 
obrotowego silnika
5-18% spadku zużycia paliwa

CO SIĘ ZMIENI w pracy silnika? 
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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 maszy-
ny. Następnie zostaje wy-
konana diagnostyka, po-
miar mocy i kopia zapasowa 
pierwotnego oprogramowa-
nia na potrzeby ewentual-
nej adaptacji jednostki do 
oryginalnych ustawień. Ko-
lejnym krokiem jest przygo-
towanie nowego, indywidu-
alnego 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

Reklama
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Zwalczamy muchy i ich larwy
Wraz z nastaniem ciepłych pór roku pojawia się problem 
latających owadów, w tym much. Przenoszą szereg groźnych 
schorzeń (dezynteria, salmonelloza, kolibakterioza, bruceloza, 
gruźlica), pogarszają dobrostan i produkcyjność, przyczyniają się 
do występowania mastitis w stadach krów mlecznych.

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Muchy to nie 
tylko choroby. 
Krowy nękane 
całymi dniami 
przez te owady 

żyją w dyskomforcie fizycz-
nym i psychicznym, zarów-
no podczas przeżuwania, 
wypoczynku, jak i podczas 
pobierania paszy. Wykaza-
no, że wydajność mlecz-
na takich krów znacznie 
spada. Muchy również po-
garszają jakość pozyski-
wanego mleka. Bakterie 
i wirusy przenoszone przez 
muchy przedostają się do 
mleka za pomocą aparatu 
udojowego i gum strzyko-
wych. Wzmożona aktyw-
ność owadów krwiopijnych, 
może być przyczyną znacz-
nych strat ekonomicznych 

spowodowanych spadkiem 
mleczności (nawet do 20%) 
lub zmniejszenia masy ciała 
w przypadku opasów (nawet 
do 6 kg/sztukę). Mleko pro-
dukowane przez krowy nę-
kane przez muchy jest gor-
szej jakości higienicznej oraz 
zmniejsza się jego przydat-
ność dla przetwórstwa. Udo-
wodniono, że bydło prze-
bywające w warunkach 
stresowych odkłada gor-
szej jakości mięso, ze wzglę-
du na nieustanną produkcję 
hormonów stresu (ACTH, 
adrenalina itp.). Innym, nie-
pożądanym efektem nad-
miernej obecności much 
jest pogorszenie zdolności 
rozrodczych u bydła.

Najprostszą meto-
dą zwalczania much jest 

zapobieganie ich wystę-
powaniu, szczególnie 
przestrzeganie higieny 
w pomieszczeniach inwen-
tarskich. Efektywne mikro-
organizmy dodawane do 
paszy i wody ograniczają 
powstawanie w budynku 
inwentarskim uciążliwych 
gazów, wabiących muchy. 
Efektywnie zwalcza-
ją owady latające rozwie-
szane lepy, muchołapki 
lub lampy owadobójcze. 
Te ostatnie emitują świa-
tło o specyficznej długo-
ści fali, która jest atrakcyj-
na dla owadów. W lampach 
rażących owady porażane 
są przez prąd elektryczny, 
natomiast w urządzeniach 
z wkładem lepnym przy-
klejają się do nieschnące-
go kleju. Lampy owadobój-
cze najlepiej sprawdzają się 

w mniejszych pomieszcze-
niach. Aby urządzenia były 
skuteczne, muszą być in-
stalowane z dala od okien, 
w ciemnych miejscach, 
gdzie gromadzą się owady. 
W takim przypadku muchy 
reagują na światło. Dobrym 
miejscem do zawieszania 
lamp są też wąskie koryta-
rze, np. prowadzące do do-
jalni. Lampy owadobójcze 
powinny być instalowane 
na wysokości 2–3,5 m – im 
niżej, tym lepiej, gdyż owady 
lubią przebywać na posadz-
ce, gdzie znajdują źródło po-
żywienia. W handlu dostęp-
na jest bogata oferta lamp 
owadobójczych, przystoso-
wanych do stosowania za-
równo w małych (20–45 m2), 
jak i większych pomieszcze-
niach (180–200 m2).

Szczególnie efektywne 
w zwalczaniu much są środ-
ki chemiczne. Bazują one 
na różnych substancjach 
chemicznych i wykazują 
dużą toksyczność. Mogą 
być oferowane w postaci: 

emulsji wodnych, proszków, 
sprayów, tabletek, zawiesin, 
koncentratów, farb, granula-
tów lub lepów do zawiesza-
nia. Do najszybszych metod 
zwalczania much zalicza się 
oprysk. Stosowane w tym 
przypadku środki wymagają 
dużej ostrożności, nie tylko 
w stosunku do zwierząt, ale 
i obsługi. Na czas stosowa-
nia niektórych środków che-
micznych, konieczne jest 
wyprowadzenie zwierząt 
poza oborę. Oprysk rozpo-
czyna się od futryn, okien 
i parapetów – tam przeby-
wa najwięcej dorosłych owa-
dów. Larwy z kolei rozwija-
ją się w okolicach kanałów 
gnojowych, gdzie również 
należy spryskiwać wszyst-
kie powierzchnie. Środki  
w postaci granulatów 
i proszków rozsypuje się 
na ogół na posadzce, ściół-
ce lub rusztach. 

Zwalczając plagę much 
środkami chemicznymi trze-
ba pamiętać, że owady po 
pewnym czasie wykształ-
cają odporność na stosowa-
ny preparat. Aby temu prze-
ciwdziałać, należy stosować 
insektycydy w sposób rota-
cyjny. I tak, po 1–2-krotnym 
zastosowaniu jednego pre-
paratu trzeba zastosować 

inny, oparty na odmiennej 
substancji czynnej. Dobrze 
jest również stosować coraz 
to nowsze, oferowane na 
rynku środki. Walkę z mu-
chami najlepiej rozpoczy-
nać wczesną wiosną, w mo-
mencie ich pojawienia się.

Aby ułatwić hodowcom 
zwalczanie much i ograni-
czyć uodparnianie się owa-
dów na preparaty, produ-
cenci zaczęli opracowywać 
kompleksowe programy ich 
zwalczania. Ogólną zasa-
dą jest rotacyjne stosowa-
nie preparatów niszczących 
owady dorosłe i łączne sto-
sowanie preparatów prze-
ciwko osobnikom dorosłym 
i larwom.

Zagrożenie zdrowia zwie-
rząt i ludzi ze strony much, 
a także ponoszone wymier-
ne straty ekonomiczne spra-
wiają, że ochrona zarówno 
bydła, jak i trzody chlewnej 
przed muchami, powinna 
być dla każdego producen-
ta mięsa lub mleka ważnym 
elementem bioasekuracji. 

W tabeli przedstawiono 
dostępne w handlu, prepa-
raty firm produkujących 
chemiczne środki do zwal-
czania larw i dorosłych owa-
dów much (wg APRA, 20, 
20, 2021). 

I Łódzki Festiwal Mleka 2022
Organizowany przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi „Łódzki Festiwal Mleka” odbędzie się 
10 lipca 2022 roku. To nowe wydarzenie na stałe ma zagościć w kalendarzu najważniejszych 
imprez województwa łódzkiego i stać się okazją do spotkań tysięcy rolników, przedsiębiorców, 
konsumentów, ekspertów, przedstawicieli jednostek naukowych, jednostek samorządu 
terytorialnego i władz rządowych.

Co roku festiwal bę-
dzie odbywał się 
w innym miejscu 
regionu. Tegorocz-
na edycja odbędzie 

się w Zduńskiej Dąbrowie 
na terenach zielonych przy-
ległych do Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolni-
czego im. Jadwigi Dziubiń-
skiej, położonego przy dro-
dze krajowej 92, w powiecie 
łowickim. Wydarzenie jest 
realizowane pod patrona-
tem Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Marszał-
ka Województwa Łódzkie-
go oraz JM Rektora Szko-
ły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego.

Festiwal ma być przestrze-
nią wymiany wiedzy i do-
świadczeń dla hodowców, 
producentów i przetwór-
ców z branży mleczarskiej. 
Stąd w programie znajdą się: 
prezentacje maszyn i urzą-
dzeń, nowinek technolo-
gicznych, innowacyjnych 
rozwiązań, szkolenia, panele 

czy rozmowy z eksperta-
mi. Łódzka branża mleczar-
ska znajduje się w czołówce 
kraju pod względem ilości 
produkowanego mleka, po-
siada największą ilość mle-
czarni, które co roku zdoby-
wają szereg nagród za jakość 
swoich produktów oraz in-
nowacyjne formy produk-
cji. Ważnym elementem 
tej części programu będzie 
możliwość zaprezentowania 
oferty zagranicznym delega-
cjom handlowym z krajów 

Bliskiego Wschodu oraz 
Afryki.

Celem wydarzenia jest 
także promocja mleka i pro-
duktów mlecznych wśród 
szerokiego grona odbior-
ców, dlatego aktywno-
ściom edukacyjno-bizne-
sowym towarzyszyć będzie 
bogaty program kulinarny 
i artystyczno-rozrywkowy.

Festiwal został zaplano-
wany w kilku strefach:
– Wystawienniczej – za-

prezentowane zostaną 

maszyny i urządzenia 
rolnicze, producenci pasz 
i nawozów, produkty mle-
czarskie, dania przygoto-
wane przez koła gospo-
dyń wiejskich, rękodzieła, 
a także pozostałe formy 
twórczości ludowej;

– Konferencyjnej – prelek-
cje i prezentacje;

– Cateringowej – szeroki 
wybór dań;

– A d m i n i s t r a c y j n e j  
– umożliwiającej spotka-
nia z przedstawicielami in-
stytucji współpracujących 
z branżą rolniczą;

– Mleczarskiej – pod 
okiem znanych kucha-
rzy wystawi się blisko  
50 KGW, walczących 

o cenne nagrody w kon-
kursie kulinarnym;

– Artystyczno-rozrywko-
wej – koncerty gwiazd 
polskiej estrady, atrakcje 
dla dzieci, w tym dmucha-
ny plac zabaw oraz weso-
łe miasteczko.
Patronem medialnym wy-

darzenia będzie portal i ga-
zeta WRP.

Anna Arabska

Producent Nazwa preparatu Forma, działanie, stosowanie, wielkość opakowań

Agro-Trade Sofast granulat aplikowany w formie wilgotnej na tekturowe pasy lub wystawiany w pudełkach skropionych wodą lub mlekiem; 
roztwór z 200 g preparatu zabezpiecza 100 m2 powierzchni; opakowania: 200 g i 1 kg

Radical oddziałuje na larwy i dorosłe osobniki much, stosowany bezpośrednio na miejsca przebywania owadów; opakowania: 
500 g i 3 kg

Asplant Cimex-Out koncentrat do rozcieńczania wodą, zwalcza dorosłe owady; 1-proc. roztwór do opryskiwania miejsc przebywania much; 
efekt działania widoczny po 20–40 minutach; opakowania: 0,5 l

AC-OKS do spryskiwania i polewania powierzchni, gdzie przebywają larwy much (ściółka, pryzmy obornika); 1 litr preparatu 
rozpuszczony w 10 litrach wody wystarcza na oprysk 200 m2; opakowania: 0,5 i 1 l

Bayer QuickBayt® granulat do zwalczania dorosłych osobników; można go wystawiać lub po rozpuszczeniu opryskiwać; można stosować 
w obecności zwierząt; opakowania: 350 g i 2 kg

K-Othrine® 2,5 Flow koncentrat na bazie wody; 1-proc. roztwór służy do oprysku miejsc gromadzenia się owadów, skuteczny przez 3 mies.; na 
1 m2 zalecana ilość to 50 ml; producent zaleca naprzemienne stosowanie wraz z QuickBayt®; opakowania: 30 ml i 1 l

Bros Bros Venit płyn do malowania ram okiennych, ścian, sufitów; zwalcza dorosłe owady; skuteczny po 15 min; opakowania: 100 i 400 
ml

Bros Supercyp 6 WP proszek do rozpuszczania w wodzie, stosowany jako oprysk; zwalcza dorosłe owady; opakowania: 25 i 200 g.

Elanco Agita 10WG granulat do sporządzania zawiesiny; zwalcza dorosłe osobniki; do stosowania co 6 tyg., nie można stosować na 
zwierzętach; opakowania: 100 i 400 g

Neporex 2 SG rozpuszczalne granulki do zwalcza larw; do stosowania na ściółkę, odchody, gnojowicę; 25 g preparatu zabezpiecza 1 m2; 
wskazany do stosowania naprzemiennego z Agita 10 WG; opakowania: 1 i 5 kg

Fregata S.A. Sektonyl® Hydro proszek do sporządzania oprysku; ma działanie pokarmowe i kontaktowe; zwalcza dorosłe owady; opakowania: 20 i 50 g

Muchakron® Plus 10 WP proszek do likwidacji dorosłych much; trutka pokarmowa; zawiesina do oprysku, pasta do malowania; opakowania: 125 g
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Żywienie loch podczas upałów
Na produkcyjność trzody chlewnej istotnie wpływa m.in. 
mikroklimat panujący w chlewni. Szczególną rolę odgrywają 
temperatura i wilgotność powietrza. Świnie z racji ograniczonej 
możliwości fizjologicznej regulacji temperatury ciała, są zwierzętami 
szczególnie wrażliwymi na wysokie temperatury otoczenia. 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Konsekwencje wyż-
szych tempera-
tur w chlewni są 
szczególnie ostro 
widoczne w przy-

padku loch i loszek. Na sku-
tek panujących wysokich 
temperatur latem, docho-
dzi u nich do tzw. sezono-
wej letniej niepłodności. 
Objawia się ona brakiem 
rui lub zmniejszoną inten-
sywnością jej objawów, ob-
niżoną skutecznością za-
płodnień, mniejszą ilością 
owulujących komórek jajo-
wych, wczesną zamieralno-
ścią embrionalną, co w kon-
sekwencji skutkuje niższą 
liczbą rodzących się pro-
siąt w miocie.

Wysokie temperatury oto-
czenia są również groźne 
dla loch w ostatnim tygo-
dniu ciąży. Mogą prowadzić 
w skutkach do zwiększo-
nej liczby martwo uro-
dzonych prosiąt w miocie. 
Upały to również dyskom-
fort dla loch karmiących. 

W wyniku zaburzeń hor-
monalnych i ograniczone-
go spożycia paszy, występu-
je u nich spadek mleczności, 
a w konsekwencji zmniejsze-
nie przyrostów masy ciała 
odchowywanych prosiąt. 
W wyższych temperatu-
rach otoczenia obniża się 
również wartość immuno-
logiczna siary, co pociąga 
za sobą spadek odporności 
nabytej przez nowo naro-
dzone prosięta.

Stwierdzono, że gdy tem-
peratura otoczenia wzrasta 
z 20°C do 30°C, to pobranie 
paszy może zmniejszyć się 
nawet o 40 i więcej procent. 
Inne źródła podają, że po-
branie paszy przez świnie 
maleje o 0,1–0,2 kg/dzień 
na każdy stopień C powyżej 
temperatury termoneutral-
nej, tj. między 18°C a 22°C. 
Ograniczone pobieranie 
paszy przez lochy karmią-
ce, spowodowane wyższy-
mi temperaturami otocze-
nia, prowadzi do wydłużenia 

okresu między odsadze-
niem a wystąpieniem kolej-
nej rui. „Przegrzana” locha  
traci apetyt i pobiera mniej 
paszy. W konsekwencji od-
bija się to równie nieko-
rzystnie na jej późniejszej 
kondycji.

Podczas upałów niezbęd-
na jest modyfikacja żywie-
nia loch. Paszę wskazane jest 
podawać mniejszymi por-
cjami, ale częściej. Najlepiej 
w chłodniejszych porach 
dnia, np. wczesnym ran-
kiem, późnym wieczorem 
lub nocą. Dawki pokarmo-
we powinny charakteryzo-
wać się wyższą koncentracją 
energii, najlepiej w postaci 
tłuszczu, a nie węglowoda-
nów. Tłuszcz jest bowiem 
bardziej strawnym składni-
kiem i wytwarza mniej cie-
pła metabolicznego pod-
czas trawienia niż skrobia. 
W okresie upałów należy 
pamiętać, że w miarę wzro-
stu włókna w paszy, spada 
strawność dawki pokar-
mowej. Wyraźnie wzrasta 
również produkcja ciepła. 

Wysoka zawartość biał-
ka w dawce też nie jest 
korzystna. 

Tłuszcze są doskonałym 
źródłem łatwo przyswajal-
nej energii dla świń, szcze-
gólnie podczas upałów. Re-
kompensują też zmniejszone 
spożycie paszy przez zwie-
rzęta. Szczególnie zalecane 
są w żywieniu świń oleje ro-
ślinne ze względu na wysoką 
zawartość w nich niezbęd-
nych, nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych (NNKT), 
szczególnie kwasu linolo-
wego (C 18 : 2) oraz linole-
nowego (C 18 : 3). Tłuszcze 
są łatwiej metabolizowane 
w organizmie świń niż skro-
bia czy białko. Należy jed-
nak pamiętać, że zbyt duży 
dodatek tłuszczu hamuje 
spożycie paszy i pogarsza 
jej wykorzystanie. Wykaza-
no, że suplementacja paszy 
dla loch karmiących 5-proc. 
dodatkiem oleju roślinnego, 
poprawia nie tylko mlecz-
ność, ale też zwiększa za-
wartość tłuszczu w mleku. 
Ponadto tak karmione lochy 
charakteryzują się mniej-
szym ubytkiem masy ciała 
w trakcie laktacji. 

Ważne jest również, by 
podawana pasza zachęcała 
zwierzęta do jej pobrania. 

W tym celu dobrze jest sto-
sować słodkie dodatki, np. 
serwatkę w proszku czy sa-
charozę, a także natural-
ne dodatki ziołowe, zakwa-
szacze, drożdże lub dodatki 
probiotyczne i prebiotyczne. 
Proporcjonalnie do wyższej 
zawartości energii w dawce 
pokarmowej, większa  
powinna być też w niej za-
wartość soli mineralnych 
i witamin. Wskazane jest 
by zawierała ona dodatek 
przeciwutleniaczy, takich jak 
np. witaminy E lub C oraz  
selen. Dzięki nim orga-
nizm zwierzęcia będzie 
mógł zwalczać reaktyw-
ne formy tlenu, generowa-
ne przez stres termiczny.  
Celowym jest też zwiększe-
nie w dawkach pokarmo-
wych poziomu potasu, sodu 
i magnezu. Nie należy zapo-
minać o betainie. Ta ostat-
nia korzystnie wpływa na  
gospodarkę wodą orga-
nizmu. Wywiera wpływ  
m.in. na procesy przemiesz-
czania się wody w organi-
zmie, przez co wspomaga 
także procesy zachodzące 
w jelitach.

Jedną z najbardziej sku-
tecznych metod zwiększe-
nia pobierania paszy przez 
trzodę chlewną w okresie 

upałów jest stosowanie  
żywienia na mokro. Wpły-
wa ono korzystnie nie 
tylko na ilość pobieranej 
karmy, ale także ogranicza 
jej straty, a przede wszyst-
kim poprawia wykorzystanie  
paszy oraz przyrosty. Nale-
ży jednak pamiętać, że za-
legające niedojady łatwo  
fermentują. Niezbędne 
jest więc przestrzeganie  
zaleceń sanitarno-higie- 
nicznych.

Latem, szczególnie pod-
czas panujących upałów, 
wzrasta 2–3-krotnie, w po-
równaniu z innymi porami 
roku. Woda w organizmie 
zwierzęcia działa tak jak sys-
tem chłodzenia w silniku 
spalinowym. Jest w stanie 
obniżyć krytyczną tempera-
turę nawet o 0,5°C. Szybkość 
przepływu wody w poidłach 
smoczkowych nie powin-
na być mniejsza niż 1,5 l na 
minutę. Z kolei optymalna 
temperatura wody do picia 
dla świń nie powinna prze-
kraczać 12–18°C. W cza-
sie upałów warto także 
podawać w wodzie wita-
minę C oraz środki prze-
ciwstresowe. Wzmacniają 
one odporność organizmu 
oraz łagodzą skutki stresu  
cieplnego.

Biegunki prosiąt
Problem biegunek towarzyszy 
zarówno nowo narodzonym 
prosiętom (w 12–48 godz. po 
porodzie), jak i zwierzętom 
odsadzanym. W każdym przypadku 

generują poważne straty. 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Przyczyny pojawia-
nia się biegunek są 
różnorodne. Naj-
częściej wywołują 
je czynniki środowi-

skowe, niewłaściwe zarzą-
dzanie stadem, błędy żywie-
niowe lub czynniki zakaźne. 
Te ostatnie zazwyczaj mają 
podłoże bakteryjne lub wi-
rusowe, rzadziej pasożytni-
cze. Rzadko kiedy źródłem 
choroby jest jeden czynnik. 
Najczęściej biegunki wywo-
łuje bakteria Clostridium 
difficile, potem rotawiru-
sy typu C lub typu A. Nie 
należy zapominać o bakte-
riach Escherichia coli i Sal-
monelli sp. oraz pasożytni-
czych pierwotniakach (np. 
Eimeria sp.).

Podstawowym zabiegiem 
chroniącym nowo naro-
dzone prosięta przed bie-
gunkami jest odpowiednie 

postępowanie z lochami 
w czasie ciąży i laktacji. 
Warto w tym czasie poda-
wać zwierzętom zmodyfi-
kowaną dawkę pokarmową. 
W swoim składzie oprócz 
odpowiedniego profilu ami-
nokwasowego powinna za-
wierać: zakwaszacze, pro-
biotyki, prebiotyki, dodatki 
enzymatyczne oraz L-kar-
nitynę. Ta ostatnia odgry-
wa kluczową rolę w proce-
sie przemiany tłuszczowców 
oraz gospodarce energetycz-
nej zwierząt. Wskazane jest 
wczesne przenoszenie cię-
żarnych loch do porodó-
wek. Dotyczy to szczegól-
nie loszek pierworódek. 
Na 3 tyg. przed porodem, 
mając kontakt ze znajdu-
jącymi się tam odchoda-
mi, będą mogły wytworzyć 
przeciwciała i uodpornić 

się. Warto też profilaktycz-
nie szczepić lochy i prosię-
ta do 3. dnia życia.

W pierwszych dniach 
życia prosięta mają niedo-
statecznie wykształcony sys-
tem termoregulacji i odpor-
ności. Dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu 
prosięcia niezbędne jest jak 
najszybsze, zaraz po naro-
dzeniu, napojenie go siarą 
pochodzącą od matki, nie od 
innej lochy. Znajdujące się 
w siarze immunoglobuliny 
dają prosiętom odporność 
przez okres pierwszych 2–3 
tygodni życia. Potem uru-
chomią swój własny system 
immunologiczny.

Układ pokarmowy pro-
sięcia rozwija się intensyw-
nie w pierwszym tygodniu 
życia. W tym czasie, dzię-
ki kontaktowi zwierzęcia 
z matką, współbratymca-
mi, ściółką, pierwszą stałą 
paszą, przewód pokarmo-
wy prosięcia zasiedla mi-
kroflora bakteryjna. W jej 
skład wchodzą zarówno 
drobnoustroje pożytecz-
ne, jak i chorobotwórcze. 
Mikroflora w postaci Lac-
tobacillus, Enterococcus 

i Bifidobacterium zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie 
przewodu pokarmowego, 
a tym samym całego orga-
nizmu. Bakterie kwasu mle-
kowego, dzięki zakwaszaniu 
środowiska jelit prosięcia, 
chronią przed rozwojem 
w nich bakterii chorobo-
twórczych. Spadek kwaso-
wości środowiska w jelitach 
sprzyja rozwojowi patogen-
nych szczepów. Patogenne 
bakterie i ich toksyny upo-
śledzają funkcjonowanie 
jelita. Wzrasta przepusz-
czalność płynów, która wy-
wołuje biegunkę u prosiąt.

Objawami biegunek są: 
szorstka szczecina, skóra 
biało- lub zielonkawożółta, 
prosięta łatwo marzną, są 
oślizgłe i osowiałe. Pierwsze 
objawy to wzdęte brzuchy. 
Gdy pojawi się biegunka, to 
kał jest płynny o bardzo nie-
przyjemnym zapachu. Pro-
sięta niechętnie podchodzą 
do sutków, zaczynają szyb-
ko chudnąć, co spowodowa-
ne jest znaczną utratą wody 
z organizmu. Zejścia śmier-
telne prosiąt mają miejsce 
w ciągu 36 godzin. W przy-
padku przebiegu choroby 

w postaci podostrej, prosię-
ta wykazują osłabioną wital-
ność, ograniczone łaknienie, 
biegunkę i odwodnienie oraz 
postępujące wychudzenie. 
Śmierć prosiąt ma miejsce 
w wieku 5–7 dni.

Leczenie prosiąt cho-
rych na biegunkę, ze wzglę-
du na bardzo szybki prze-
bieg schorzenia, jest mało 
skuteczne. Wskazane jest 
podawanie prosiętom do-
otrzewnowo surowicy an-
tytoksycznej. W przypad-
ku schorzeń przewlekłych 
proponowana jest terapia 
antybiotykowa. Warto też 
podawać leki, które ochro-
nią organizmy prosiąt przed 
utratą dużej ilości płynów. 
Terapię prowadzi się w od-
niesieniu do całego stada, 
a nie tylko osobników z ob-
jawami choroby. 

Zapobieganie biegunkom 
powinno uwzględniać prze-
rwanie łańcucha zakaźne-
go. Niezwykle istotnym jest 
przestrzeganie higieny oto-
czenia prosiąt. Pamiętać na-
leży, że zarazki wydalane są 
z kałem, który zanieczysz-
cza skórę i wymię lochy. Nie-
zbędna jest eliminacja ze 

środowiska jak największej 
ilości czynników chorobo-
twórczych. Najlepszym spo-
sobem jest częste usuwanie 
kału, zwłaszcza po wypro-
szeniu lochy, przeprowa-
dzanie suchej dezynfekcji 
kojców porodowych oraz 
kojców z warchlakarni. 

 �Wnioski
Niezależnie od przyczyn 

oraz wieku prosiąt, biegun-
ki powodują znaczne straty 
ekonomiczne. Ich efektem 
jest wzrost śmiertelności 
wśród prosiąt i warchlaków 
oraz zahamowanie wzro-
stu i uszkodzenia kosm-
ków jelitowych. Prosięta po 
przechorowaniu biegunki 
są gorszym materiałem do 
tuczu. Przekłada się to na 
gorsze przyrosty u tuczni-
ków w dalszym okresie życia 
oraz niski wskaźnik wyko-
rzystania paszy. Czynnikami 
ułatwiającymi powstawanie 
schorzenia są błędy żywie-
niowe, nagła zmiana paszy, 
zbyt późne przemieszczanie 
loch do porodówki, zanie-
dbanie warunków higienicz-
nych w chlewni oraz dobro-
stanu zwierząt.
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Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora 
żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych

10 maja 2022 r. w Spale,  
Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych zorganizował 
Kongres Izb Rolniczych 
pt. „Izby Rolnicze o przy-
szłości polskiego sektora 
żywnościowego w świetle 
zawirowań na rynkach rol-
nych”. Wydarzenie objęte 
zostało patronatem hono-
rowym Wiceprezesa Rady  
Ministrów, Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi 
Henryka Kowalczyka. Pa-
tronat medialny objęła Te-
lewizji Polskiej TVP oraz  
Top Agrar Polska, spon-
sorem była firma Bayer  

Sp. z o.o., a partnerem Sto-
warzyszenie Przemysłu 
Wapienniczego.
 W kongresie wzięli 
udział przedstawiciele Izb 
Rolniczych z Prezesami Wo-
jewódzkich Izb Rolniczych 
na czele a także Henryk Ko-
walczyk – Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Ja-
nusz Wojciechowski - ko-
misarz UE ds. rolnictwa, 
Jan Krzysztof Ardanowski 
– poseł na Sejm, Przewod-
niczący Rady ds. Rolnic-
twa i Obszarów Wiejskich 
przy Prezydencie RP, Robert 

Telus – poseł na Sejm RP, 
Przewodniczący Sejmowej 
Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Krzysztof Jurgiel 
– poseł do Parlamentu Eu-
ropejskiego oraz Czesław 
Siekierski – poseł na Sejm 
RP.

W trakcie Kongresu Izb 
Rolniczych w Spale preze-
si i delegaci wojewódzkich 
Izb Rolniczych dyskutowali 
o przyszłości polskiego rol-
nictwa, które już za kilka 
miesięcy będzie objęte no-
wymi warunkami wyzna-
czonymi przez Krajowy Plan 
Strategiczny.

Sekretarz rolnictwa USA gościem Prezesa KRIR 
W dniu 16 maja 2022 r. Pre-
zes KRIR Wiktor Szmule-
wicz wraz z rodziną w swoim 
gospodarstwie rolnym go-
ścił Toma Vilsacka – Se-
kretarza Rolnictwa Stanów 
Zjednoczonych Ameryki,  
Henryka Kowalczyka  
– Wicepremiera Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Mykolę Solskyiego  
– Ministra Rolnictwa 
Ukrainy.
 Prezes KRIR Wiktor 
Szmulewicz przedstawił hi-
storię swojego gospodar-
stwa, które jest prowadzone 
od siedmiu pokoleń i zaj-
muje obecnie 100 ha ziemi 
własnej i 20 ha ziemi dzier-
żawionej, utrzymywana  
jest w nim produkcja zwie-
rzęca (krowy mleczne) oraz 
produkcja roślinna. Podczas 
rozmowy w przydomowej 

pasiecie, podkreślono temat 
zrównoważoności pro-
dukcji rolniczej oraz roli 
pszczół w środowisku. Wi-
zyta w jego gospodarstwie 
to niecodzienne doświad-
czenie także dla amery-
kańskiego ministra, który  
w Europie jest po raz 
pierwszy.

W trakcie konferencji 
prasowej poruszono temat 
bezpieczeństwa żywnościo-
wego, „korytarzy solidar-
nościowych” dla Ukrainy, 
przygotowania infrastruk-
tury na eksport zboża oraz 
otwarcie kolejnych przejść 
granicznych. Sekretarz Tom 
Vilasack docenił działania 
Polski, która otworzyła nie 
tylko swoje drzwi, ale swoje 
domy dla tych, którzy ucie-
kają z Ukrainy z powodu 
niesprowokowanej wojny 

Putina. Ponadto jest pod 
ogromnym wrażeniem po-
stępu gospodarczego, 

jakiego dokonała Polska, 
jako jednej z najszybciej roz-
wijających się gospodarek 

UE i ważnego rynku w Eu-
ropie Środkowej produk-
tów rolno-spożywczych, 

wzrost i rozwój tej gospo-
darki jest przykładem dla 
reszty świata.

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Zaprasza na „Piknik Truskawkowy”,
który odbędzie się 25 czerwca 2022 r. od godz. 14:00  

w Buczku (woj. łódzkie)

Na naszych gości czeka wiele atrakcji:

– degustacja

– konkursy dla dzieci i dorosłych

– występ artystyczny

Piknik sfinansowany jest z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw
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Arbitraż w szkodach łowieckich – krok w dobrą stronę
Problem szkód łowieckich 
nabrzmiewa od lat, a jego 
źródłem są regulacje Prawa 
łowieckiego w myśl których 
za szkody te odpowiadają 
dzierżawcy i zarządcy ob-
wodów łowieckich. Obowią-
zujący system odszkodowań 
za szkody w uprawach rol-
nych spowodowane przez 
zwierzynę konfliktuje  
od początku swojego funk-
cjonowania rolników i my-
śliwych. Ustawodawca usta-
wił bowiem te dwie grupy 
po przeciwnych stronach, 
co z założenia musi wy-
woływać spory, zwłaszcza 
w sytuacji gdy to koła ło-
wieckie ponoszą finanso-
wy ciężar szkód spowodo-
wanych przez zwierzynę 
będącą własnością Skarbu  
Państwa. Ten ostatni zwol-
nił się całkowicie od odpo-
wiedzialności oraz proble-
mu organizacji szacowania 
szkód. 
 Zmiany w systemie sza-
cowania szkód łowieckich 
polegające na wprowadze-
niu zespołów szacujących 
oraz odwołań od szacowań 
przeprowadzanych przez 
te zespoły nie spowodowa-
ły znaczącego poprawie-
nia się sytuacji. Z drugiej 
strony przez okres czterech 
lat funkcjonowania proce-
dury odwoławczej przed 
nadleśnictwami ujawniły 
się jej mankamenty wyni-
kające przede wszystkim 
z nieprzemyślanych roz-
wiązań prawnych pozosta-
wiających poza regulacją 
rozliczne stany faktyczne. 
Z przyczyn oczywistych 
procedury odwoławcze 
wydłużyły też proces od-
szkodowawczy nie elimi-
nując przy tym podstawo-
wego problemu – czasu jaki 
upływa pomiędzy powsta-
niem szkody a wypłaceniem 
odszkodowania oraz nara-
stającej niechęci rolników 
do myśliwych i vice versa. 
 Nowelizacja Prawa ło-
wieckiego z roku 2018 wpro-
wadziła solidarną odpowie-
dzialność Polskiego Związku 
Łowieckiego za nieuregu-
lowane w terminie przez 
koła łowieckie zobowiąza-
nia z tytułu szkód łowiec-
kich. Aktualnie praktycznie 
we wszystkich procesach są-
dowych o zapłatę pozywa-
ny jest prócz koła łowiec-
kiego także Polski Związek 
Łowiecki. W praktyce spro-
wadza się to do tego, że za 
szkody łowieckie wyrządzo-
ne i nierozliczone na terenie 
obwodu łowieckiego w np. 
Polsce zachodniej zapłacą 
wszyscy myśliwi, gdyż to 
z ich składek wnoszonych 

na rzecz Polskiego Związku 
Łowieckiego odszkodowa-
nia te zostaną zapłacone. Co 
prawda ustawodawca prze-
widział możliwość zwrotne-
go dochodzenia wypłaco-
nych przez Związek kwot, 
ale możliwość ta jest w isto-
cie iluzoryczna. Skoro bo-
wiem koło łowieckie nie za-
płaciło za szkody to znaczy, 
że nie miało na to środków. 
Jeśli nie ma środków na wy-
płatę szkód, to tym bardziej 
nie będzie ich miało w kon-
tekście rozliczeń z Polskim 
Związkiem Łowieckim. To 
samo dotyczy odpowiedzial-
ności członków zarządów 
kół łowieckich za zobowią-
zania z tytułu szkód łowiec-
kich pokrytych przez Pol-
ski Związek Łowiecki. Ich 
odpowiedzialność będzie 
wyłączona wówczas gdy 
wykażą brak winy w nie-
uregulowaniu odszkodowań 
łowieckich. Decyzje będą tu 
podejmować sądy, co ozna-
cza że Związek każdorazo-
wo zmuszony będzie pozy-
wać członków zarządów kół 
łowieckich ponosząc kosz-
ty procesu sądowego, bez 
gwarancji wygrania sprawy 
i tego, że środki wypłacone 
na szkody łowieckie dane-
go koła zostaną zwrócone 
do kasy Związku. 
 Powyższy problem był 
przedmiotem wielokrotnych 
rozmów z Ministerstwem 
Klimatu i Środowiska oraz 
opracowanych przez Zwią-
zek propozycji zmian legi-
slacyjnych. Proponowano 
m.in. przebudowę procedur 
odszkodowawczych przy za-
chowaniu aktualnego mo-
delu odpowiedzialności za 
te szkody oraz wprowa-
dzenie odpowiedzialności 

subsydiarnej Związku 
w miejsce odpowiedzial-
ności solidarnej. Na chwi-
lę obecną żadne postulaty 
Związku z tym zakresie nie 
zostały przez ustawodawcę 
uwzględnione. 
 Skoro nie ma realnej 
możliwości zmiany mode-
lu odszkodowań łowieckich 
eliminującego wady syste-
mu aktualnie funkcjonują-
cego pozostaje wypracowa-
nie takich rozwiązań, które 
będą ograniczać konflikty 
pomiędzy rolnikami i my-
śliwymi, a jednocześnie po-
zwolą rozwiązać problem 
płynności finansowej Związ-
ku, czyli de facto wszystkich 
zrzeszonych w nim myśli-
wych. Jest bowiem jasne, 
że Związku nie stać na po-
krywanie wszystkich szkód 
łowieckich. 
 Zarząd Główny zapro-
ponował Krajowej Radzie 
Izb Rolniczych współpracę 
przy powołaniu Sądu Ar-
bitrażowego w Sprawach 
Szkód Łowieckich. 
 Przepisy Kodeksu postę-
powania cywilnego dopusz-
czają możliwość arbitrażu 
w każdym sporze o prawa 
majątkowe, z wyjątkiem 
spraw o alimenty. Oznacza 
to, że sprawy o zapłatę od-
szkodowań łowieckich mogą 
być przedmiotem arbitra-
żu. Istotą sądownictwa po-
lubownego (arbitrażowego) 
jest jego maksymalne odfor-
malizowanie, a jednocześnie 
maksymalna profesjonaliza-
cja orzekania. W efekcie za-
interesowane strony mogą 
poddać zaistniały spór co 
do zasadności odszkodo-
wania i jego wysokości nie 
zawodowemu sędziemu, 
który i tak zmuszony jest 

zasięgnąć opinii biegłego 
z zakresu szkód łowieckich, 
ale od razu biegłemu, który 
wystąpi w sprawie w połą-
czonej roli biegłego, media-
tora i sędziego czyli arbitra. 
Skróci to w sposób oczywi-
sty drogę dochodzenia do 
ustalenia czy w danym sta-
nie faktycznym odszkodo-
wanie jest należne, a jeśli tak 
to w jakiej wysokości. Wyrok 
sądu polubownego nie pod-
lega zaskarżeniu do drugiej 
instancji. Tym samym zo-
staje wyłączona procedu-
ra odwoławcza i związany 
z tym czas rozpatrzenia ape-
lacji. Z drugiej strony wyrok 
sądu polubownego jest ty-
tułem egzekucyjnym. 
 Jedynym warunkiem 
prawnym aby sąd polubow-
ny mógł orzekać w danej 
sprawie jest zgoda stron 
sporu na poddanie się arbi-
trażowi. W przypadku szkód 
łowieckich zgodę tę wyra-
żaliby poszkodowany rolnik 
i zobowiązane do zapłaty 
odszkodowania koło łowiec-
kie. Tu właśnie swoją rolę do 
odegrania mają dwie orga-
nizacje współtworzące Sąd 
Arbitrażowy w Sprawach 
Szkód Łowieckich czyli Kra-
jowa Rada Izb Rolniczych 
i Polski Związek Łowiecki. 
Dzięki promowaniu przez 
nie możliwości polubow-
nego rozpatrywania spo-
rów osiągnięto by szereg 
istotnych celów, zaś przede 
wszystkim ograniczono by 
spory rolników z myśliwymi. 
Żadna z tych organizacji nie 
jest w stanie przekonać do 
polubownego rozpatrywa-
nia sporów członków dru-
giej organizacji. Może nato-
miast przekonać członków 
własnych. Dlatego właśnie 

wspólne działanie Krajowej 
Rady Izb Rolniczych i Pol-
skiego Związku Łowieckie-
go znalazło uzasadnienie 
i wyraz w wynegocjowanym 
porozumieniu obu tych or-
ganizacji. Połączony autory-
tet Krajowej Rady Izb Rolni-
czych i Polskiego Związku 
Łowieckiego gwarantu-
je rolnikom i myśliwym  
to, że spór przez Sądem 
Arbitrażowym zosta-
nie rozpatrzony szybko 
i profesjonalnie. 
 Sąd Arbitrażowy w Spra-
wach Szkód Łowieckich bę-
dzie działał na podstawie 
regulaminu wypracowane-
go przez Krajową Radę Izb 
Rolniczych i Polski Związek 
Łowiecki. Obie organizacje 
będą sprawować wspólnie 
nadzór nad Sądem poprzez 
Radę Sądu Arbitrażowego. 
Zgodnie z zawartym poro-
zumieniem arbitrami w są-
dzie będą mogły być osoby 
mające niezbędną wiedzę 
i doświadczenie w zakresie 
szacowania szkód łowiec-
kich. Na listę arbitrów będą 
mogli wpisywać się m.in. 
biegli sądowi, rzeczoznawcy 
szacujący na bieżąco szko-
dy, prawnicy wyspecjalizo-
wani w sprawach z zakresu 
szkód łowieckich. Wyroki 
Sądu zapadać będą w skła-
dzie trzyosobowym; każdej 
ze stron zapewnia się prawo 
wyborów arbitra z jawnej 
listy, trzeci arbiter będzie 
losowany. Rolą arbitrów bę-
dzie przeanalizowanie do-
kumentacji sprawy i ocena 
danych zebranych podczas 
szacowań. Jako, że arbitra-
mi będą eksperci z zakresu 
szacowania szkód łowiec-
kich ich ocena nie będzie 
wymagała zasięgania opinii 

biegłych, co jest codzienno-
ścią w sporach sądowych. 
Poprzez maksymalne odfor-
malizowanie procedury do-
wodowej, przy jednoczesnej 
gwarancji praw stron postę-
powania, dojście do wyroku 
będzie relatywnie szybkie 
w stosunku do wielomie-
sięcznego sporu sądowe-
go. Co więcej - rozpatrzenie 
sprawy będzie znacząco tań-
sze dla stron sporu. Uczest-
nicy arbitrażu nie będą bo-
wiem ponosić wysokich 
kosztów sądowych (5% war-
tości przedmiotu sporu za 
daną instancję) gdyż opłaty 
w sądzie polubownym będą 
znacząco niższe. Wyelimi-
nowane zostaną też w ca-
łości koszty opinii biegłych 
sądowych (średnio 2.000 zł  
za pojedynczą opinię), gdyż 
biegłymi będą sami arbi-
trzy. Strony nie będą też 
musiały wynajmować peł-
nomocników procesowych 
i ponosić kosztów ich wy-
nagrodzenia; udział pełno-
mocników będzie jednak 
dopuszczalny. Wyrok arbi-
trów będzie podlegał wy-
konaniu w trybie egzeku-
cji komorniczej po nadaniu 
mu przez sąd klauzuli wyko-
nalności co jest procedurą 
szybką, tanią i stosunkowo 
nieskomplikowaną. 
 Rozpoczęcie działal-
ności Sądu Arbitrażowego 
w Sprawach Szkód Łowiec-
kich planuje się na przeło-
mie czerwca i lipca 2022 r. 
tak by umożliwić rolnikom 
i myśliwym rozstrzygnięcie 
ewentualnych sporów w za-
kresie jesiennych szkód ło-
wieckich polubownie i z ko-
rzyścią dla obu stron. 

Krzysztof S. Grochalski
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