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Agregat	ścierniskowy	 
czy	orkowo-podorywkowy?

Czytaj str. 26

Sposoby	walki	z	perzem	
Perz właściwy, zwany także perzem zwyczajnym, jest chwastem 
należącym do rodziny wiechlinowatych. Jest to chwast bardzo 
uciążliwy, wieloletni, występujący prawie na wszystkich glebach. 
Szacuje się, że można go spotkać na ponad 80% gruntów 
ornych. Rozmnaża się głównie przez rozłogi, czyli przez organy 

wegetatywne. Rozłogi mieszczą się w górnej, prawie 20-centymetrowej warstwie 
gleby. Wynika to z tego, że perz ma duże wymagania w stosunku do wysokiej 
zawartości tlenu w glebie. 

Często zabiegi upra-
wowe na stanowi-
skach, na których 
występuje perz, po-
wodują pocięcie go 

na części (praktycznie każda 

pocięta część daje początek 
nowej roślinie perzu) i prze-
mieszczenie tej ekspansyw-
nej rośliny po całym polu. 
Badania wykazały, że kłącza 
perzu wydzielają substancje 

chemiczne na drodze od-
działywania allelopatycz-
nego, których toksyczne 
działanie powoduje zahamo-
wanie wzrostu pszenicy, żyta, 
a także roślin szklarniowych.

Przyjmuje się, że pojedyn-
cza roślina perzu może także 
wytwarzać ok. 300 ziarniaków 
(rozmnażanie generatywne). 
W zestawieniu z plennością 

innych chwastów nie jest to 
duża liczba. Ziarniaki w gle-
bie mogą zachować żywot-
ność do 10 lat.

Czytaj str. 2

Uprawa	mieszanki	pszenicy	
z	pszenżytem

W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie uprawą 
mieszanek zbóż ozimych. Plonują one lepiej niż mieszanki 
jare. Uprawa zbóż w mieszankach daje stabilne plony 
niezależnie od warunków atmosferycznych, zmienności 
glebowej i poziomu nakładów środków produkcji.

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz, prof. IUNG-PIB 

Komponenty mie-
szanki mogą mieć 
odmienne wyma-
gania odnośnie do 
wzrostu i rozwo-

ju. Warunki środowiskowe 
mogą być niesprzyjające dla 

jednego z komponentów, 
ale dla drugiego optymalne. 
Wówczas zajmuje on pozy-
cję dominującą w łanie, re-
kompensując zniżkę plonu 
pierwszego komponentu. 
W porównaniu z czystymi 

zasiewami gatun-
ków zbóż, te same 
gatunki w mieszance lepiej 
znoszą gorsze warunki agro-
techniczne i siedliskowe. 
Rośliny mają zróżnicowa-
ny systemom korzeniowy 

i zasiane w mieszankach 
produktywniej wykorzy-
stują zastosowane nawo-
zy podawane w mniejszych 

Czytaj str. 9

 Q Mieszanka pszenicy i pszenżyta

Innowacyjność w rolnictwie, która 
dzisiaj się kojarzy z zaawansowany-
mi systemami GPS czy z całkowicie 
autonomiczną pracą maszyn, w za-
sadzie jest tak stara jak samo rolnic-

two. Uprawa roślin i hodowla zwierząt, to nic innego 
jak innowacja czy też ewolucja w zbieractwie i polo-
waniach. Mało kto dzisiaj pamięta, że wprowadzenie 
do użytku bardzo popularnych obecnie agregatów  
polowych uzupełniających tradycyjną orkę, było nie-
małą innowacją, z którą rolnicy z czasem się oswajali.

Poza pługami, w ka-
tegorii uprawy na 
rynku dominują 
trzy główne rodza-
je maszyn: agre-

gaty talerzowe, zębowe 
i aktywne. Trudno jedno-
znacznie stwierdzić, który 
rodzaj zabiegów jest naj-
bardziej efektywny. Praw-
dą natomiast jest, że różne 

warunki glebowe wymagają 
indywidualnego podejścia. 
W przypadku agregatów 
zębowych mamy do czy-
nienia z różnymi aspektami 
konstrukcji tych maszyn, 
na które trzeba zwracać 
uwagę. W szczególności, 
jeśli użytkownik rozwa-
ża oprócz płytkiej upra-
wy pożniwnej, pogłębić 

ją wybiegając w kierunku 
uprawy uproszczonej.

Porównanie agregatu 
ścierniskowego i orkowo-
-podorywkowego wydaje 
się być dosyć zasadne z kilku 
względów. Poza różnym na-
zewnictwem owych maszyn 
w zależności od producen-
ta, bardzo duży „bałagan” 

 Q Perz w łanie pszenicy
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Pieniądze	na	odbudowę	 
polskiego	rolnictwa	

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i jego przyjęcie przez Sejm RP podzieliło polityków. Pieniądze na 
odbudowę naszej gospodarki po pandemii są potrzebne i chyba tutaj nikt nie ma wątpliwości. 
Te rodzą się wraz z ich źródłem, podziałem i wielkością. Środki przeznaczone na rolnictwo, 
zdaniem niektórych działaczy organizacji rolniczych, są zbyt małe wobec ogromu potrzeb. 
Sprawdziliśmy zatem, ile pieniędzy rząd zamierza w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
przeznaczyć na rozwój i modernizację polskiego rolnictwa. 

Na działania zwią-
zane z rolnictwem 
i obszarami wiej-
skimi w ramach 
KPO przezna-

czonych zostanie ponad 
2,3 mld euro. Jak podkre-
śla premier Mateusz Ma-
zowiecki, to kwota prawie 
trzy razy większa niż począt-
kowo zaproponowane 900 
mln euro. Fundusze na rol-
nictwo zostały zwiększone 

po konsultacjach społecz-
nych i licznych rozmowach 
z przedstawicielami różnych 
organizacji i środowisk. 

Działania poprawiające 
warunki życia na obszarach 
wiejskich oraz wzmocnienie 
sektora rolno-spożywcze-
go będą skierowane mię-
dzy innymi na cyfryzację 
produkcji rolnej i tworzenie 
e-usług w rolnictwie, rozwój 
krótkich łańcuchów dostaw 

w przetwórstwie rolno-spo-
żywczym oraz budowę sys-
temów oczyszczania ście-
ków i zaopatrzenia w wodę 
na terenach poza aglomera-
cjami, a także na poprawę 
bezpieczeństwa żywności.

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów podkreśla, że 
wiele projektów realizowa-
nych w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy obejmie 
również obszary wiejskie. 

Będą to np. inwestycje 
w szybki Internet, wspar-
cie cyfryzacji w szkołach, 
wymiana źródeł ciepła i ter-
momodernizacja domów 
jednorodzinnych. To także 
zwiększenie dostępu do sys-
temu zdrowia, opieki dla 
dzieci do lat 3, autobusy na 
terenach ze słabą dostępno-
ścią oraz wsparcie firm za-
angażowanych w „zielone” 
projekty.

W KPO przewiduje się 
realizację inwestycji zwią-
zanych ze skracaniem łań-
cucha dostaw w przetwór-
stwie rolno-spożywczym. 
Inwestycje obejmować będą 
m.in.: tworzenie i rozwój 
sieci centrów przechowal-
niczo-dystrybucyjnych na 
poziomie regionów lub na 
poziomie lokalnym, a także 
rozwój rolno-spożywczych 
rynków hurtowych. 

Wsparcie zostanie skiero-
wane również na inwesty-
cje mające na celu wzrost 
bezpieczeństwa i zdrowia 
konsumentów, w tym m.in. 
inwestycje poprawiające 
bezpieczeństwo żywności 
i bezpieczeństwo żywno-
ściowe. W zakresie budo-
wy potencjału w sektorze 
żywnościowym, utworzo-
nych zostanie 6 laboratoriów 
technologicznej infrastruk-
tury badawczej w instytu-
tach nadzorowanych przez 

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Jak zaznacza premier 
Morawiecki, celem dzia-
łań rządu jest wyrównanie 
szans dla polskiego rolnic-
twa, np. przez dopłaty, które 
powinny być na poziomie 
średniej unijnej. Ma też na-
dzieję, że głos polskich rol-
ników będzie dobrze usły-
szany w Brukseli.

– Środki muszą być dobrze 
zainwestowane w polską zie-
mię, technologie, czyste śro-
dowisko i szybki Internet na 
wsi – podsumowuje premier 
Morawiecki.

Zdaniem ministra rolnic-
twa Grzegorza Pudy fun-
dusze z Krajowego Planu 
Odbudowy i Zwiększa-
nia Odporności stano-
wią olbrzymią szansę na 
przyspieszenie rozwoju 
i wzmocnienie odporno-
ści polskiej wsi oraz sekto-
ra rolno-spożywczego.  

Dokończenie ze str. 1

Generalnie w okresie we-
getacyjnym, uprawie każdej 
rośliny towarzyszą inne ro-
śliny niezbyt pożądane, czyli 
chwasty. Zróżnicowanie ga-
tunkowe chwastów i ich pre-
sja zależą od wielu czyn-
ników. Przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na pło-
dozmian, stosowaną techno-
logię uprawy, rodzaj gleby, 
sposób ochrony, w tym za-
biegi herbicydowe, warunki 
pogodowe. Coraz powszech-
niej stosowane uproszczenia 
uprawowe, zanieczyszczenia 
materiału siewnego przy-
czyniają się do większego 
zachwaszczenia.

Dla roślin uprawnych 
progi szkodliwości wynoszą  
10–60 pędów perzu na m2. 
Perz silnie konkuruje z ro-
ślinami uprawnymi o skład-
niki pokarmowe i wodę; ze 
stanowiska „zaperzonego” 
potrafi wyciągnąć do 100 kg 
azotu z 1 ha. Do jego roz-
przestrzeniania w uprawach 
rolniczych może przyczy-
nić się zbiór zbóż (kom-
bajnowy), zbyt późny zbiór 
słomy, późne uprawki poż-
niwne lub ich zaniechanie.

Zwalczanie tak uciąż-
liwego chwastu wymaga 
określonej strategii działa-
nia. Można to zrobić me-
todą mechaniczną, che-
miczną lub łączoną, czyli 
mechaniczno-chemiczną. 

W walce mechanicznej 
z uporczywym perzem sto-
suje się głębszą podoryw-
kę (do 10 cm), w ten sposób 
rozłogi perzu zostają wycią-
gnięte. Gdy rola obeschnie, 

perz należy wyciągnąć kul-
tywatorem sprężynowym. 
Większą skuteczność tego 
działania można osiągnąć 
przy słonecznej pogodzie. 
Na cięższych stanowiskach 
zwalczanie perzu polega na 
głębokim przyoraniu pocię-
tych rozłogów. Po zebra-
nym przedplonie zalecana 
jest podorywka, a następ-
nie talerzowanie na krzyż. 
Gdy wystąpi zazielenienie 
stanowiska należy wyko-
nać orkę pługiem z przed-
płużkiem na głębokość  

25–30 cm. Zwalczanie 
perzu sposobem mecha-
nicznym powinno być sto-
sowane latem. Jednak me-
chaniczne metody są mało 
skuteczne. 

Z kolei metoda mecha-
niczno-chemiczna po zbio-
rze przedplonu opiera się 
na podorywce, bronowa-
niu i odczekaniu na zazie-
lenienie się perzu. Oma-
wiany chwast powinien 
osiągnąć 15–20 cm wyso-
kości i wtedy należy za-
stosować środek ochrony 

roślin. Metodę łączoną me-
chaniczno-chemiczną zwal-
czania perzu uznaje się za 
najbardziej skuteczną (90% 
skuteczności).

Walka z perzem meto-
dą chemiczną powinna być 
przeprowadzana od połowy 
sierpnia do późnej jesieni. 
W tym okresie ten uciążli-
wy chwast osiąga wymiary 
od 10 do 25 cm i ma przy-
najmniej 3 liście. Po zbiorze 
zbóż nie należy wykonywać 
podorywki, ale należy za-
czekać do czasu osiągnięcia 
przez perz wymaganej wy-
sokości. Ewentualnie można 
wykonać podorywkę, za-
bronować pole i oczekiwać 
na rozwój perzu. Do walki 
chemicznej z perzem sto-
sujemy herbicydy dolist-
ne o działaniu układowym. 
Zielone części rośliny perzu 

pobierają herbicyd, prze-
mieszczają go po całej ro-
ślinie, docierając do rozło-
gów i powodując zamieranie 
rośliny. Do 10 dni po za-
biegu następuje żółknię-
cie i więdniecie roślin, a po 
trzech tygodniach – zamie-
ranie roślin. Zabiegi mecha-
niczne na opryskanym polu 
można wykonywać dopiero 
po 4 tygodniach od oprysku. 
Siew roślin jednoliścien-
nych (zbóż) można wykony-
wać dopiero po upływie ok.  
2 miesięcy od oprysku, gdy 
zastosowano wyższe dawki 
preparatu lub po okresie  
2 tygodni, gdy zastosowano 
niższe dawki. Gruntowna 
walka z perzem następuje 
po zastosowaniu glifosatu.

Zwalczanie perzu spra-
wia ogromne trudno-
ści w gospodarstwach 

ekologicznych. Metoda 
walki z perzem nazywana 
jest tzw. męczeniem perzu, 
kilkakrotnym cięciem roz-
łogów i tzw. uduszeniem 
perzu. Gdy osiągniemy suk-
ces w walce z tym uciążli-
wym chwastem należy do-
brze planować płodozmian. 
Ważna jest troska o zacie-
nianie pola i wysiew miesza-
nek lub wsiewek w zboża. 
Chodzi o stworzenie gęste-
go łanu roślin.

Wybór metody walki z tym 
bardzo trudnym chwastem 
i skuteczność działania za-
leży od podjęcia właściwej 
decyzji przez rolnika, od 
przeprowadzonych zabie-
gów uprawowych, od wa-
runków pogodowych w cza-
sie zwalczania.
dr hab. Danuta Leszczyńska, 

prof. IUNG-PIB

Sposoby	walki	z	perzem	

 Q Walka z perzem metodą chemiczną powinna być przepro-
wadzana od połowy sierpnia do późnej jesieni.



Czerwiec 2021 ( nr 173) Strona 3Reklama - Wiadomości Rolnicze Polska

agro@grupaazoty.com www.nawozy.eu www.polifoska.pl

Wszystkie nasze produkty już wkrótce w nowej szacie graficznej.

POLIFOSKA  dostarcza niezbędne składniki,  
a szeroka oferta nawozów umożliwia dobór  
nawozu praktycznie do każdej rośliny  
i zasobności gleby. 
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Oby	było	słodko!	
Duża powierzchnia liści i bogaty w cukier korzeń spichrzowy są przyczyną, z powodu której 
burak cukrowy narażony jest na ataki ze strony wielu szkodników i chorób przez cały okres 
wegetacji. Pociąga to za sobą konieczność nieomal stałej obecności plantatora na polu 
i reagowania na występujące zagrożenia. Dodatkowo, ocieplanie się klimatu spowodowało 
zmiany w znaczeniu poszczególnych agrofagów oraz pojawianie się nowych zagrożeń. Jeżeli 

nałożymy na to ograniczenia w dostępności chemicznych środków ochrony roślin wynikające z decyzji Unii 
Europejskiej wycofującej zezwolenia na ich stosowanie, to okazuje się, że burak cukrowy staje się rośliną coraz 
trudniejszą w uprawie i ochronie.

dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB 
TSD w Toruniu

Szkodnikiem, który 
stanowi szczegól-
ne zagrożenie dla 
plantatorów z po-
łudniowo-wschod-

niej Polski jest szarek komo-
śnik (w ubiegłym roku po 
raz pierwszy stwierdzono 
występowanie szarka także 
na Mazowszu). Kilka su-
chych i bardzo ciepłych 
lat wpłynęło na gwałtow-
ny wzrost liczebności jego 
populacji. Ten duży, osiąga-
jący 1,6 cm długości chrzą-
szcz zimuje w glebie, zwykle 
na głębokości od 5 do 15 cm, 
choć może schodzić głębiej. 
Uaktywnia się wiosną. Okres 
jego migracji na plantacje 
jest rozciągnięty w czasie. 
Jest to spowodowane stop-
niowym ogrzewaniem się 
kolejnych warstw gleby do 
temperatury 7°C i wyższej, 

w której szarek wybudza się 
z zimowego letargu. Jest to 
także czas wschodów bura-
ka cukrowego. Jeżeli popu-
lacja szkodnika jest liczna, 
może zniszczyć w krótkim 
czasie nawet wielohektaro-
we uprawy. W pierwszych 
latach masowego wystąpie-
nia szarka plantatorzy byli 
bezradni, a obszar przesie-
wanych pól sięgnął kilku 
tysięcy hektarów. Obec-
nie wiedza o tym szkod-
niku jest znacznie szersza. 
W zagrożonych rejonach 
wielu rolników zaopatrzo-
nych zostało w feromony 
pokarmowe, wabiące wy-
chodzące z gleby chrząsz-
cze. Stosując pułapki można 
określić moment wybudze-
nia się szkodnika oraz jego 
liczebność. Ułatwia to pod-
jęcie decyzji o przeprowa-
dzeniu zabiegu ochronne-
go. Znanych jest także kilka 
działań agrotechnicznych, 
którymi można ograniczyć 
straty wywoływane przez 

szkodnika. Do ochrony bu-
raka przed szarkiem są obec-
nie zarejestrowane prepara-
ty z grupy pyretroidów. Aby 
podnieść ich skuteczność, 
do cieczy opryskowej nale-
ży dodać adiuwanty, najle-
piej silikonowe. Zabieg musi 
być wykonywany w trak-
cie żerowania szkodnika, 
czyli w dzień. Nocą szarek 
schodzi do gleby. Jak wska-
zują tegoroczne obserwacje, 
jesteśmy już po szczycie wy-
stępowania tego szkodnika.

Kolejnym narastającym 
problemem są wszyst-
kim dobrze znane szkod-
niki wschodów – pchełka, 
śmietka i mszyca. Brak za-
praw neonikotynoidowych 
powoduje, że burak cukro-
wy nie jest obecnie przed 
nimi skutecznie chronio-
ny. W przypadku pchełki 

dysponujemy kilkoma sub-
stancjami czynnymi do za-
biegów ochronnych w bu-
raku, jednak w większości 
należą one do grupy pyre-
troidów. Znacznie gorszą 
sytuację mamy w przypad-
ku ochrony buraka przed 
śmietką i mszycą. W tym 
przypadku dopuszczone są 
jedynie preparaty zawiera-
jące deltametrynę. Ta sub-
stancja czynna z grupy py-
retroidów jest skuteczna 
w zakresie temperatur 10–
20°C. Działa jedynie kon-
taktowo i żołądkowo. Jest 
nieskuteczna w zwalczaniu 
kolonijnych form mszycy, 
a także larw śmietki żerują-
cych w miękiszu liści. Zale-
cana jest do jednokrotnego 
zabiegu w sezonie wegeta-
cyjnym przeciwko danemu 
szkodnikowi. Zatem real-
nie plantatorzy są bezsilni 
w walce  z tymi szkodnika-
mi. Trzeba się spodziewać, 
że w niedalekiej przyszło-
ści widok „zaminowanych” 

liści i zażółconych plantacji 
buraka na skutek rozwoju 
chorób wirusowych prze-
noszonych przez mszyce 
stanie się regułą. Choroby 
te mogą powodować znacz-
ne straty w plonie. Wystar-
czy wskazać na rok ubiegły 
we Francji, gdzie w niektó-
rych rejonach uprawy bura-
ka, wirusy doprowadziły do 
klęskowego spadku plonów. 
Z tego powodu w kraju tym 
na kolejne trzy lata wprowa-
dzono derogację na neoni-
kotynoidy stosowane jako 
zaprawy nasienne w ochro-
nie wschodów buraka.

Podobnie brak jest prepa-
ratów przeznaczonych do 
ochrony buraka przed rol-
nicami, piętnówkami czy też 
błyszczkami, których gąsie-
nice mogą być sprawcami 
znaczących uszkodzeń bla-
szek liściowych w lata cie-
płe i suche. Ostatnim szko-
dnikiem, na którego warto 
zwrócić uwagę, jest migru-
jący od południowego za-
chodu w kierunku centrum 
kraju skośnik buraczak (spo-
tykany jest już w Wielkopol-
sce). Jest to bardzo małych 
rozmiarów motyl (do ok. 
1,5 mm rozpiętości skrzy-
deł), który także preferu-
je suchą i gorącą pogodę. 
Składa jaja w rozetach li-
ściowych buraka. Larwy 

szkodnika podgryzają li-
ście sercowe i drążą tune-
le w ogonkach liściowych. 
Tworzą kokony, które sta-
nowią barierę trudną do 
pokonania przez środki 
ochrony roślin. Uszkodzone 
liście zamierają i ciemnieją, 
a zmiany na skutek uszko-
dzeń przypominają zmia-
ny spowodowane brakiem 

boru. Jednocześnie miej-
sca żerowania larw stanowią 
wrota dla infekcji grzybo-
wych powodujących gnicie 
korzeni. Zasadniczo szko-
dliwe jest dopiero drugie 
i trzecie pokolenie skośnika. 
Widok zniszczonych przez 
szkodnika plantacji z dale-
ka może kojarzyć się z plan-
tacjami zniszczonymi przez 
chwościka. Niestety także 
w tym przypadku nie ma 
zarejestrowanych środków 
do ochrony buraka przed 
tym owadem. 

W ostatnich latach choro-
bą liści będącą największym 
problemem dla plantato-
rów był i pozostaje chwo-
ścik. Infekcje powodowane 
przez tego grzyba zdomi-
nowały plantacje do tego 
stopnia, że objawy innych 
chorób na liściach buraka 
należą obecnie do rzadko-
ści. Chwościk to typowy or-
ganizm ciepłolubny. Groźny 
staje się przy temperaturze 
powietrza przekraczającej 
15°C, a optymalny rozwój 
grzyba zachodzi w prze-
dziale 25–32°C. Aby sku-
tecznie zainfekować liść, 
konieczna jest także wyso-
ka wilgotność – optymal-
na to 95–100%. Warunki 
takie panują w łanie liści 
buraka po opadach desz-
czu, niekiedy nawet przez 
dłuższy okres. Ochrona 
przed chwościkiem opie-

ra się obecnie na prepara-
tach zawierających substan-
cje czynne z grupy triazoli 
oraz strobiluryn. Zabiegi 
ochronne należy rozpocząć 
natychmiast po stwierdze-
niu pierwszych objawów 
chorobowych na liściach. 
W normalnych warunkach 
drugi zabieg powinien być 
wykonany nie później niż 

po trzech tygodniach, jed-
nak przy ciepłej i wilgotnej 
pogodzie niekiedy nawet po 
dwóch. Jest to najtrudniejszy 
moment w walce z chwości-
kiem. Wymaga stałej i uważ-
nej obserwacji ze strony 
plantatora. Pojawiające się 
nowe infekcje są sygnałem 
do kontynuacji walki che-
micznej z grzybem. Podob-
nie, o ile zachodzi taka ko-
nieczność, tą zasadą należy 
kierować się przy podejmo-
waniu decyzji o kolejnych 
zabiegach.

Na chwilę obecną naj-
lepszym rozwiązaniem jest 
zastosowanie do ochrony 
chemicznej preparatów 
dwuskładnikowych. Nie 
należy w dwóch kolejnych 
zabiegach stosować tych sa-
mych substancji czynnych, 
gdyż prowadzi to do szyb-
kiego powstawania w po-
pulacji grzyba odporności. 
Sposobem na ogranicze-
nie tego zjawiska, a także 
na podniesienie skuteczno-
ści ochronnej poszczegól-
nych zabiegów jest wzbo-
gacenie cieczy opryskowej 
o związki miedzi. Niestety 
nadal brakuje w rejestrze 
dopuszczonych do ochrony 
buraka fungicydów zawiera-
jących miedź. Problem ten 
można rozwiązać stosując 
w to miejsce nawozy nalistne 
zawierające dużą ilość tego 
pierwiastka. Stosując taki 
system ochrony pamiętać 
trzeba o dodatku do cieczy 
roboczej adiuwanta zaleca-
nego do zabiegów fungicy-
dowych. Bardzo ważna jest 
kolejność dodawania po-
szczególnych preparatów 
do przygotowywanej cie-
czy roboczej. Jako pierwszy 
wprowadzany powinien być 
adiuwant, następnie prepa-
rat miedziowy i po wymie-
szaniu, fungicyd działający 
systemicznie. W przypad-
ku braku adiuwanta czy też 
innej kolejności wprowadza-
nia preparatów, może dojść 
do wytrącania substancji 
czynnych, zatykania dysz 
w opryskiwaczu, a przede 
wszystkim utraty skutecz-
ności cieczy opryskowej. 

Jak wspomniano powyżej, 
sprawca chwościka, grzyb 
Cercospora beticola, bar-
dzo szybko uodparnia się 
na fungicydy działające sys-
temicznie. Obecnie popula-
cja patogenu w Polsce nie-
omal w 100% odporna jest 
na tiofanat metylu oraz stro-
biluryny. Spotykane są także 
odporności na triazole. Stąd 
konieczność przemiennego 
stosowania substancji czyn-
nych, wykorzystywania pre-
paratów dwuskładnikowych 
oraz dodatku miedzi, sku-
tecznie ograniczającej nara-
stanie tego niekorzystnego 
zjawiska. 

 Q Żółtaczka coraz częściej będzie spotykana na planta-
cjach buraka

 Q Szarek komośnik

 Q Mszyca – zasadniczo plantator jest obecnie pozbawiony 
środków do walki z tym szkodnikiem

 Q Liczne gąsienice motyli mogą doprowadzić do gołożerów

 Q Uszkodzenia spowodowane żerowaniem larw śmietki 
burakowej
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W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,  
tworzymy produkty nowoczesne, które mają 
praktyczne zastosowanie w różnych warunkach  
i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

Wszystkie nasze produkty już wkrótce w nowej szacie graficznej.

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com



Czerwiec 2021 ( nr 173)Strona 6 Uprawa - Wiadomości Rolnicze Polska

Choroby	grzybowe	kłosa
Plantacje zbożowe należy chronić przed chorobami grzybowymi występującymi nie tylko na 
liściach, ale także na kłosach. Udział kłosa w asymilacji związków wypełniających ziarniaki 
w zbożach wynosi 12–41% (największy jest u owsa). Choroby grzybowe obniżają nie tylko 
wielkość plonów, ale i jakość ziarna zbóż. Ostatnim terminem ochrony przed chorobami 
grzybowymi jest opryskiwanie do początku rozwoju ziarniaków (BBCH 71). Zabieg ten chroni 
kłos i ziarno w kłosie. W przypadku warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie 

zabiegu, należy odczekać kilka dni i wówczas zastosować wyższą dawkę fungicydu. Przy produkcji zbóż 
jakościowych ziarno musi być zdrowe. Do wzrostu i rozwoju rośliny potrzebują temperatury powietrza 15–25°C 
i optymalnej wilgotności gleby. Rośliny zbożowe będące w stresie są bardziej podatne na choroby grzybowe.

dr hab. Bogusława Jaśkiewicz, prof. IUNG-PIB

Mączniak praw-
dziwy szcze-
gólnie jest 
groźny, gdy 
poraża kłosy 

(plewy i ości). To pasożyt 
zewnętrzny, rozwijający 
się na powierzchni rośli-
ny i pobierający przy po-
mocy specjalnych ssawek 
składniki pokarmowe z ko-
mórek roślinnych. Na ple-
wach pojawiają się skupie-
nia białego nalotu grzybni, 
która powiększa się i zaj-
muje znaczną powierzchnię 
tkanek roślinnych. Skupie-
nia zmieniają zabarwienie 
na szaro-beżowe, następnie 
wyglądają jak czarne punk-
ty. Porażone zboża, głównie 
niektóre odmiany jęczmie-
nia i pszenicy, w miejscu 
zakażenia mają brunat-

ne przebarwienia tkanek. 
Są one przejawem reakcji 
obronnej rośliny. Zasycha-
nie liści roślin rozpoczyna 
się od wierzchołka. Wystę-
powanie mączniaka obni-
ża dorodność i plon ziarna 
o 5–20%.

Septorioza plew wystę-
puje głównie na pszenicy 
i pszenżycie, może pora-
żać także jęczmień i żyto. 
Przenosi się przez ziarno 
i resztki pożniwne. Ataku-
je wszystkie organy rośliny. 
Rozwojowi sprzyjają umiar-
kowane temperatury i wy-
soka wilgotność powietrza. 
Wczesne porażenie powo-
duje znaczne straty w plonie 
w wyniku obniżenia masy 
tysiąca ziaren. Grzyb poraża 
wiosną dolne liście, następ-
nie przenosi się na górne, 
dokłosie i kłos. Porażone 

kłosy mają na plewach brą-
zowe lub fioletowo-brązo-
we plamy, ich brzegi i końce 
stopniowo zasychają, jed-
nocześnie pojawiają się na 
nich coraz liczniejsze ciem-
ne, punktowe wzniesienia. 
Największe straty powstają 
przy porażeniu liścia flago-
wego i kłosa. Rozwój cho-
roby następuje bardzo szyb-
ko – w ciągu kilku dni może 
dojść do całkowitego opano-
wania kłosa. Porażenie kło-
sów ma bezpośredni wpływ 
na ograniczenie wypełnienia 
ziarna, a tym samym może 
silnie obniżyć masę tysiąca 
ziaren. Występowanie sep-
toriozy plew może spowo-
dować straty w plonie się-
gające 5–50%. 

Fuzarioza kłosów jest 
zagrożeniem dla wszyst-
kich zbóż. Powodowana 
jest przez kilka gatunków 
grzybów z rodzaju Fusa-
rium. Zmiany chorobowe 

występują na kłosach i ziar-
nie. Porażone kłosy częścio-
wo lub całkowicie zamierają. 
Zarodniki grzyba przenoszą 
się wraz z prądami powie-
trza. Słoneczna i wietrzna 
pogoda sprzyja ich rozprze-
strzenianiu się. Jeśli po takiej 
pogodzie w okresie kwit-
nienia np. pszenic wystą-
pią opady deszczu i wyso-
ka wilgotność powietrza to 
oznacza, że grzyby znalazły 
dobre warunki do zainfe-
kowania kłosów i rozwoju. 
Żółte, częściowe lub cał-
kowite przebarwienie kło-
sów wskazuje na poraże-
nie przez sprawcę choroby. 
Przy wysokiej wilgotności, 
porażone kłosy pokrywa-
ją się białym lub różowym 

nalotem. Opanowane przez 
grzyb kłosy przestają asymi-
lować. Choroba ta wywołuje 
rozdrobnienie ziarna, które 
przy silnym porażeniu może 
być pośladem. Szczególnie 
niebezpieczna jest infekcja 
wewnętrzna ziarniaka, która 
bardzo osłabia ich wartość 
użytkową. Przy wystąpie-
niu fuzariozy kłosów istnie-
je niebezpieczeństwo skaże-
nia ziarna mykotoksynami, 
które zawierają silne trujące 
toksyny dla ludzi i zwierząt.

Bardzo trudne jest okre-
ślenie optymalnego czasu 
zwalczania fuzariozy kłosa, 
gdyż należy się przy tym 
kierować okresem kwitnie-
nia pszenicy i zarodnikowa-
niem grzyba. Najczęściej na 
zabiegi o wysokiej skutecz-
ności działania do dyspo-
zycji mamy tylko kilka dni 
(3–6). Nie jest to patogen, 
którego można łatwo po-
zbyć się z plantacji. Nale-
ży obserwować plantację 

i śledzić warunki meteo-
rologiczne w celu podjęcia 
decyzji o wykonaniu zabie-
gu ochronnego. Fuzarioza 
kłosów może spowodować 
straty plonu od 5 do 60%. 

Rdza żółta atakuje liście 
i plewki. Zainfekowane czę-
ści zbóż pokryte są przez 

żółte lub pomarańczowe, 
wypukłe poduszeczki (są 
to skupiska urediniospor). 
Pojawia się na pochwach 
liściowych i po wewnętrz-
nej stronie plewek, a także 
na ziarniakach. Grzyb wy-
stępuje w skupiskach. Rdza 
żółta ma 10–12-dniowy czas 
inkubacji, zatem następne 
pokolenie patogenu może 
pojawić się 2 tygodnie po 

kolejnej infekcji. Ochrona 
roślin zbożowych opiera się 
nie tylko na działaniu inter-
wencyjnym, ale ważne jest 
zabezpieczenie roślin przed 
kolejnymi infekcjami i dal-
szym rozwojem choroby. 
Porażone kłosy rdzą żółtą 
wydają drobniejsze ziar-
no, co jest wynikiem paso-
żytniczego rozwoju grzyba 
na plewkach i ziarniakach. 
Pozyskujemy wówczas 
ziarno słabo wykształco-
ne z niską gęstością i biał-
kiem, o dużej zawartości 
mykotoksyn. Spada znacz-
nie wartość plonu, a nawet 
ogranicza się jego możli-
wość sprzedaży.

Grzyby powodujące czer-
nienie zbóż dają duże stra-
ty tylko przy silnym i wcze-
snym porażeniu, zwłaszcza 
gdy plantacja z powodu wa-
runków meteorologicznych 
czekała długo na zbiór, wów-
czas następuje obniżenie 
plonu i jakości ziarna. Na 
kłosach pojawia się czarny 
nalot przypominający sadzę, 
który pokrywa kłos częścio-
wo lub całkowicie. Czerń 
kłosów występuje na wszyst-
kich gatunkach zbóż. Cho-
roba ta występuje na plan-
tacjach porażonych przez 
choroby podstawy źdźbła. 
Na łanach zbożowych chro-
nionych w czasie wegeta-
cji, obserwujemy znacznie 
mniej czerni zbóż na kłosach 
niż na plantacjach, gdzie 
nie wykonano chemicznej 
ochrony zbóż przed choro-
bami. Grzyby przenoszone 
są do magazynów i tam czę-
sto rozwijają się wraz z in-
nymi grzybami, powodu-

jąc pleśnienie ziarna. Mają 
zdolność wytwarzania my-
kotoksyn i wpływają na ja-
kość ziarna.

Innym ważnym zagroże-
niem, zwłaszcza dla jako-
ści ziarna pszenżyta, żyta, 
ale coraz częściej pszenicy 
i jęczmienia, jest porażenie 
zbóż przez sporysz.

 Q Czerń kłosów

 Q Fuzarioza kłosów

 Q Mączniak

 Q Rdza żółta

 Q Septorioza plew

 Q Zdrowe kłosy pszenicy

Dokończenie na str.12
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 PRZEŁOM NA 
KAŻDYM POLU

www.halvetic.com

BEZKONKURENCYJNY 
zmniejsza do połowy zużycie substancji 
aktywnej na hektar 

GOTOWY
brak konieczności dodawania adiuwan-
tów i uszlachetniaczy do cieczy roboczej 

TRAFNY
niezawodność działania w twardej 
wodzie i warunkach stresu abiotycznego 

NOWOŚĆ

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone  
w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Halvetic	–	innowacyjny	herbicyd	 
na	bazie	glifosatu	

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, podczas konferencji 
online, która odbyła się z końcem kwietnia, zaprezentował najnowszy środek chwastobójczy 
na bazie glifosatu. Preparat będzie dostępny pod nazwą Halvetic. Jak zapewnił koncern, 
Halvetic to skuteczny, szybki w działaniu i prosty w użytkowaniu produkt do walki z chwastami, 
który powstał w oparciu o innowacyjną i opatentowaną technologię BGT (Better Glyphosate 

Technology), pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności substancji czynnej, przy obniżeniu 
jej dawki na hektar o połowę w porównaniu z istniejącymi standardami. Halvetic jest dostępny w sprzedaży 
detalicznej od maja br.

Jesteśmy pierwszą firmą 
na świecie, która za-
stosowała technologię 
BGT w skali przemy-
słowej i wprowadzi-

ła ją na rynek. Jednocze-
śnie, jest to pierwsza tak 
znacząca innowacja w ob-
szarze formulacji glifosa-
tu od 45 lat. Efektem wie-
loletnich prac i badań jest 
nasz nowy produkt Halvetic, 
który wpisuje się nie tylko 
w nasz ambitny rozwój port-
folio produktowego, ale rów-
nież łączy troskę o środowi-
sko naturalne z potrzebami 
nowoczesnego i zrównowa-
żonego rolnictwa – mówi 
Wojciech Babski, prezes 
Zarządu CIECH Sarzyna 
i szef biznesu AGRO w Gru-
pie CIECH.

Halvetic jest herbicydem 
nieselektywnym w formie 
koncentratu do sporządza-
nia roztworu wodnego, sto-
sowanym nalistnie, prze-
znaczonym do zwalczania 
bardzo szerokiego spektrum 
jednoliściennych oraz dwu-
liściennych chwastów jed-
norocznych i wieloletnich. 
Może być stosowany po 
zbiorach po różnych upra-
wach i na ścierniskach, do 
przedwschodowego zwal-
czania chwastów w kuku-
rydzy, w sadach oraz na te-
renach nieużytkowanych 
rolniczo.

Halvetic zawiera 180 g gli-
fosatu w formie soli izopro-
pyloaminowej oraz już wbu-
dowane zwilżacze i siarczan 
amonu, na ogół dodawany 

przez użytkowników osob-
no, co poprawia łatwość jego 
stosowania. Dawka produk-
tu jest uzależniona od ga-
tunków chwastów, stopnia 
zachwaszczenia uprawy 
i wynosi od 1,5 do 6,0 l/ha. 
Środek jest pobierany przez 
zielone części roślin (liście, 
zielone pędy i niezdrewnia-
łą korę), a następnie prze-
mieszcza się w całej roślinie 
i dociera do jej części pod-
ziemnych (korzenie, rozło-
gi itp.), powodując zahamo-
wanie wzrostu i rozwoju, 
a następnie ich zamieranie. 
Pierwsze objawy działania 
środka (żółknięcie i więdnię-
cie) w zależności od warun-
ków meteorologicznych wi-
doczne są po upływie 7–10 
dni od zabiegu. Całkowite 

zamieranie roślin następu-
je po ok. 2–4 tygodniach.

Innowacyjne połączenie 
systemu adiuwantów (sub-
stancji pomocniczych) i in-
nych dodatków, zapewnia 
pełną funkcjonalność gli-
fosatu w jednym produk-
cie. Unikatowe połączenie 
wszystkich kluczowych 
składników ułatwia przy-
gotowanie cieczy roboczej, 
a także zwiększa retencję 
produktu na powierzch-
ni zwalczanych chwastów, 
stwarzając korzystne wa-
runki dla wnikania substan-
cji czynnej i przemieszcza-
nia jej do miejsca działania. 
Ogranicza także wpływ ne-
gatywnych czynników bio-
tycznych (np. warstwa wo-
skowa na powierzchni 

roślin), jak i abiotycznych 
(np. skrajne temperatury, 
niedostatek wody w gle-
bie) na skuteczność zabiegu. 
Technologia BGT pozwala 
na znaczące zmniejszenie 
dawki glifosatu na hektar  
– nawet o 50% w porówna-
niu z innymi produktami, 
bez rezygnacji ze sprawdzo-
nej skuteczności. 

Przypomnijmy, że glifosat 
jest najczęściej używaną na 
świecie substancją czynną 
stosowaną w ochronie ro-
ślin. Herbicydy na nim opar-
te są jednymi z najdokład-
niej przebadanych środków 

ochrony roślin na świecie, 
dopuszczonymi do użytku 
przez agencje regulacyjne 
w ponad 160 krajach. Bez-
pieczeństwo ich stosowa-
nia jest potwierdzone przez 
ponad 800 opracowań na-
ukowych. Takie stanowisko 
zajęły także najważniejsze 
światowe instytucje zajmu-
jące się stosowaniem tego 
typu substancji w produk-
cji żywności dla ludzi. Pozy-
tywną opinię wydał przede 
wszystkim Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywno-
ści (EFSA).

Opr. ADA  

 Q Halvetic zawiera 180 g glifosatu w formie soli izopropylo-
aminowej oraz już wbudowane zwilżacze i siarczan amonu
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Zwalczanie	śnieci	i	głowni	w	uprawie	zbóż
Choroby, które znane są jako śniecie i głownie w uprawie zbóż, zwłaszcza ozimych, ale też jarych, mogą stanowić duże zagrożenie dla uzyskania 
dobrego wyniku ekonomicznego. Szczególnie mamy na myśli tutaj produkcję ziarna z przeznaczeniem na materiał siewny, ale dotyczy to również 
ziarna przeznaczonego do konsumpcji przez ludzi (np. mąka) i zwierzęta (pasze). W uprawie pszenicy głównie występuje śnieć cuchnąca powodowana 
przez grzyb Tilletia caries, ale w niektórych rejonach pszenica ozima porażana jest przez gatunek T. controversa, powodujący chorobę o nazwie śnieć 
karłowa. Są też doniesienia o występowaniu tej choroby w uprawie jęczmienia, żyta i pszenżyta. W Polsce nie stwierdza się tej choroby na wymienionych 
gatunkach. Śnieć cuchnąca powszechnie występuje w pszenicy, a śnieć karłowa powoduje straty w plonie tylko w niektórych sezonach wegetacyjnych, 
szczególnie w rejonach podgórskich lub kotlinach górskich.

prof. dr hab. Marek Korbas, dr Joanna Horoszkiewicz-Janka 
Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań

Drugą ważną grupą 
chorób występu-
jących w pszeni-
cy i jęczmieniu są 
głownie. Rozróżnia 

się głownie pylące i zwar-
te. Znaczenie ma przede 
wszystkim głownia pylą-
ca jęczmienia, powodowa-
na przez obecność grzyba 
Ustilago nuda, ale w upra-
wie tej spotkać można też 
głownię zwartą w wyniku 
porażenia przez grzyb U. 
hordei. W pszenicy można 
spotkać (ale rzadko) kłosy 
porażone przez U. tritici – 
grzyb, który jest sprawcą 
głowni pylącej pszenicy. Po-
zostaje jeszcze wskazać na 
żyto, które porażane może 
być przez grzyb Urocystis 

occulta, powodujący głow-
nię źdźbłową żyta. Objawy 
obecności wymienionych 
grzybów w przypadku śnieci 
są podobne, ale różnice po-
między nimi występują. Po-
dobnie jest w grupie głowni. 
Jednak różnice wśród tych 
chorób są niekiedy wyraź-
ne. Jeżeli chodzi o moment 
stwierdzenia występowa-
nia wyżej wymienionych 
chorób, można powiedzieć, 
że nie można stwierdzić, 
że rośliny są porażone, gdy 
monitoruje się plantację 
we wczesnych fazach roz-
wojowych. W przypadku 
śnieci cuchnącej i karło-
wej wprawdzie obserwa-
tor jest w stanie w przybli-
żeniu określić, że choroba 

pojawiła się na polu psze-
nicy. Choroba w rozkrze-
wionej roślinie nie musi wy-
stępować na każdym źdźble 
kłosonośnym. Przed wykło-
szeniem rośliny nadmier-
nie się krzewią, po wykło-
szeniu i w fazie, gdy tworzy 
się ziarno w kłosie, źdźbła, 
które mają porażone kłosy są 
niższe od źdźbeł roślin zdro-
wych. W przypadku śnieci 
cuchnącej rośliny są niższe 
o 30% w porównaniu z wła-
ściwą wysokością danej od-
miany. Gdy występuje śnieć 
karłowa, skrócenie źdźbeł 
jest większe – stanowi 50–
60% wysokości zdrowych 
roślin. Prawdopodobnie 
od tak znaczącego skróce-
nia źdźbeł pochodzi nazwa 

choroby. Gdy kłosy są zie-
lone, a zdrowe rośliny znaj-
dują się w fazie ciastowatej 
czy woskowej, w kłosach 
porażonych przez spraw-
ców śnieci pojawia się w so-
rusach (przekształconych 

przez grzyb ziarniakach) 
czarna mazista masa. Kłosy 
porażone, gdy są zielone 
wydzielają nieprzyjemną 
woń zgniłych śledzi. Ten 
zapach jest na tyle inten-
sywny w przypadku śnieci 

cuchnącej, że oczywista jest 
nazwa tej choroby powodo-
wanej przez T. caries. Mniej 
intensywny zapach wyczu-
walny jest w przypadku 

 Przykłady zapraw zarejestrowane do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta

Zaprawa Substancja czynna Śnieć 
cuchnąca

Śnieć 
karłowa

Śnieć 
gładka

Głownia 
pyląca

Głownia 
zwarta

Głownia 
źdźbłowa

Bariton Super 97,5 FS protiokonazol, fludioksonil, 
tebukonazol

p – – j – –

Baytan Trio 180 FS triadimenol, 
fluoksastrobina, fluopyram 

p – – j – –

Beltone 25 FS tritikonazol p – p p, j – –

Beret Opti sedaksan, fludioksonil, 
tebukonazol

p – – p, j j z

Beret Star sedaksan, fludioksonil, 
tritikonazol

p – – p, j j z

Beret Trio 060 FS difenokonazol, fludioksonil, 
tebukonazol

p – p p, j – z

Celest 025 FS fludioksonil p – – – – z

Celest Extra 050 FS difenokonazol, fludioksonil p p – p – z

Celest Power sedaksan, fludioksonil p – – p j z

Celest Trio 060 FS difenokonazol, fludioksonil, 
tebukonazol

p – p p, j – z

Certicor 050 FS tebukonazol, metalaksyl-m p – p j – –

Diadem prochloraz w postaci 
kompleksu z miedzią, 
tritikonazol

p – – p, j – –

Difend FS difenokonazol p – – – – –

Difend 30 FS difenokonazol pz p – – – –

Difend Extra FS difenokonazol, fludioksonil p p – – – –

Dividend Xtra 030 FS difenokonazol p p – p – z

Dorida 050 FS fludioksonil, cyprokonazol – – – j j –

Farys 050 FS fludioksonil, cyprokonazol – – – j j –

Fluarto 50 FS fludioksonil p – p – – –

Flutik 050 FS fludioksonil, tritikonazol p – p j j z

Flutrix 050 FS fludioksonil, tritikonazol p – p j j z

Funaben Plus 02 WS tebukonazol p – – j – –

Gizmo 060 FS tebukonazol p – p j – –

Goliat 025 FS fludioksonil p – – – – z

Goliat Trio 060 FS difenokonazol, fludioksonil, 
tebukonazol

p – p p, j – z

Irjos 050 FS fludioksonil, cyprokonazol – – – j j –

Kareo 080 FS prochloraz w postaci 
kompleksu z miedzią (ii), 
tritikonazol 

p – – p, j – –

Kinto Duo 080 FS prochloraz, tritikonazol p – – p, j – –

Kinto Plus fluksapyroksad, tritikonazol, 
fludioksonil 

p – – j – z

Lamardor 400 FS protiokonazol, tebukonazol p – p j – –

Latitude 125 FS siltofam – – – – – –

Latitude XL siltofam – – – – – –

Madron 50 FS fludioksonil p – p – – –

Maxim 025 FS fludioksonil p – – – – z

Maxim Power sedaksan, fludioksonil p – – p j z

Zaprawa Substancja czynna Śnieć 
cuchnąca

Śnieć 
karłowa

Śnieć 
gładka

Głownia 
pyląca

Głownia 
zwarta

Głownia 
źdźbłowa

Maxim Star 025 FS fludioksonil, cyprokonazol – – – j – –

Omnix 025 FS fludioksonil p – – – – z

Omnix Power sedaksan, fludioksonil p – – p j z

Orius Combi 050 FS imazalil, tebukonazol – – – j –

Orius Univeral 75 ES prochloraz, tebukonazol p – – p, j – z

Premis 025 FS tritikonazol p – p p, j – –

Premis Plus fluksapyroksad, tritikonazol, 
fludioksonil

p – – j – z

Premis Pro 080 FS prochloraz, tritikonazol p – – p, j – –

Prepper fludioksonil p – – – – –

Rancona 15 ME ipkonazol p – p j – –

Rancona i-MIX ME imazalil, ipkonazol p – p j – –

Real 025 FS tritikonazol p – p p, j – –

Real Plus fluksapyroksad, tritikonazol, 
fludioksonil 

p – – j – z

Real Super 080 FS prochloraz, tritikonazol p – – p, j – –

Redigo Pro 170 FS protiokonazol, tebukonazol p – – p, j – z

Retro 170 FS protiokonazol, tebukonazol p – – p, j – z

Rubin Plus fluksapyroksad, tritikonazol, 
fludioksonil 

p – – j – z

Sarox Duo Active tiofanat metylowy, 
tetrakonazol

p – p – – –

Savea 333 FS fluksapyroksad – – – – – –

Scenic 080 FS protiokonazol, 
fluoksastrobina, 
tebukonazol

p – p p – z

Sedextra Power sedaksan, fludioksonil p – – p j z

Seedron 060 FS fludioksonil, tebukonazol p – p p, j – z

Sedevax 60 FS fludioksonil, tebukonazol p – p p, j – z

Seman prochloraz w postaci 
kompleksu z miedzią, 
tritikonazol

p – – p, j – –

Sigona prochloraz w postaci 
kompleksu z miedzią (ii), 
tritikonazol 

p – – p, j – –

Sigona Plus fluksapyroksad, tritikonazol, 
fludioksonil 

p – – j – z

Syrius 02 WS tebukonazol p – – j – –

Systiva 333 FS fluksapyroksad – – – – – –

Tebseme tebukonazol p – – – – –

Tiosild Top 370 EC tiofanat metylowy, 
tetrakonazol

p – p – – –

Tresser 050 FS tritikonazol p – p – – –

Tridox 050 FS fludioksonil, tritikonazol p – p j j z

Trigof 50 FS fludioksonil p – p – – –

Triter 050 FS tritikonazol p – p – – –

Vibrance Duo 050 FS sedaksan, fludioksonil p – – p, j j z

Vibrance Duo sedaksan, fludioksonil p p – p, j j z

Vibrance Gold 100 FS sedaksan, difenokonazol, 
fludioksonil 

p p – p j z

Vibrance Opti sedaksan, fludioksonil, 
tebukonazol 

p – – p, j j z

Vibrance Pro sedaksan, fludioksonil, 
tritikonazol

p – – p, j j z

Vibrance Star sedaksan, fludioksonil, 
tritikonazol

p – – p, j j z

Vibrance Star 070 FS sedaksan, fludioksonil, 
tritikonazol 

p – – p, j j z

Vibrance Trio 060 FS sedaksan, fludioksonil, 
tebukonazol

p – – p, j j z

Vitona imazalil, ipkonazol p – p j – –

Zaprawa Sarfun 
025 FS

tritikonazol p p

Zaprawa zbożowa 
Orius 060 FS

tebukonazol p – p j – –

Zaprawa zbożowa 
Orius Extra 02 WS

tebukonazol p – – j – –

Zaprawian 050 FS tritikonazol p – p – – –

Dokończenie na str.10
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dawkach, dlatego pole-
cane są do wykorzysta-
nia w systemie rolnictwa 
integrowanego. 

Mieszanki zbóż są mniej 
podatne na porażenie przez 
choroby i uszkodzenia spo-
wodowane przez szkodniki. 
Takie uprawy rzadziej wy-
legają i charakteryzują się 
lepszą konkurencyjnością 
w stosunku do chwastów. 
Wszystko to sprzyja ograni-
czeniu chemicznej ochrony 
roślin, co ma bardzo istot-
ne znaczenie w produkcji 
integrowanej, propagują-
cej stosowanie niechemicz-
nych metod uprawy. Pszeni-
ca i pszenżyto nadają się do 
uprawy w mieszance. Oba te 
gatunki mają podobny geno-
typ, wartość pastewną i cha-
rakteryzują się zbliżonymi 
wymaganiami agrotech-
nicznymi. Lepiej wykorzy-
stują warunki środowisko-
we, zapewniają stabilniejszy 
poziom plonowania, a cho-
roby wolniej rozprzestrze-
niają się w takim łanie. Wa-
runki uprawy ekstensywnej 
(zróżnicowane pod wzglę-
dem zasobności w składni-
ki pokarmowe, typu gleby, 
przedplonu, odczynu i kul-
tury gleby) nie sprzyjają pro-
dukcji pojedynczych gatun-
ków. Wówczas mieszanki 
dają wyższe lub wierniej-
sze plony niż zasiewy jed-
nogatunkowe. Obserwuje 
się duże rozbieżności w po-
ziomie plonowania miesza-
nek z udziałem pszenicy 
i pszenżyta w poszczegól-
nych latach. W przypadku 

korzystnych warunków po-
godowych mieszanki dawały 
niższy plon, natomiast w se-
zonie z małą ilością opadów 
okazało się, że siewy mie-
szane uzyskały najwyższą 
wartość. 

Z badań krajowych wy-
nika, że na glebie kom-
pleksu pszennego dobrego 
pszenżyto w siewie czy-
stym plonuje znacznie le-
piej niż pszenica. Mieszanka  
z 75-proc. udziałem pszen-
żyta ozimego (odmiana 
Bogo) plonowała na zbliżo-
nym poziomie (5,62 t/ha) do 
siewu czystego tego gatunku  
(5,47 t/ha). Plonowaniu mie-
szanek sprzyjał wzrastający 
w nich udział pszenżyta. Na-
tomiast plon ziarna w mie-
szance z 25, 50 i 75-proc. 
udziałem pszenicy wyno-
sił odpowiednio 5,56, 5,21 
i 4,89 t/ha i przewyższał po-
ziomem plonowania pszeni-
cę uprawianą w siewie czy-
stym (4,28 t/ha). 

Największy i stabilny po-
ziom plonów pszenżyta 
i pszenicy pozyskuje się na 
glebach pylastych lub glinia-
stych. Należą do nich gleby 
kompleksu pszennego do-
brego i bardzo dobrego. Na 
glebach lekkich o zwięźlej-
szym podłożu, kompleksu 
żytniego bardzo dobrego 
i dobrego, będących w do-
brej kulturze, można otrzy-
mać mniejsze, ale również 
zadowalające plony. 

Spośród wszystkich gatun-
ków zbóż, pszenica jest naj-
bardziej wrażliwa na kwa-
śny odczyn gleby, natomiast 
pszenżyto charakteryzuje 
się średnimi wymaganiami 

odnośnie pH gleby. Mie-
szanki powinno uprawiać 
się na glebach lżejszych, ale 
o pH gleby powyżej 5,7, a na 
glebach zwięźlejszych po-
wyżej 6,3. W gorszych wa-
runkach glebowych mniej-
sze plony rekompensowane 
są przez wyższą zawartość 
białka w ziarnie.

Do uprawy mieszan-
ki pszenicy z pszenżytem 
należy wybrać przedplon, 
który wcześnie jest zbiera-
ny z pola, co zapewni pra-
widłową strukturę gleby 
i optymalne stosunki wod-
no-powietrzne. Najlepszy-
mi przedplonami są: rzepak 
i ziemniak (na oborniku) 
oraz rośliny bobowate drob-
nonasienne (wieloletnie) 
i bobowate grubonasien-
ne (strączkowe) uprawia-
ne na nasiona. 

Stanowiska po koni-
czynie i lucernie oraz ich 

mieszankach z trawami na-
leży przygotować wcześnie, 
co będzie sprzyjało zgro-
madzeniu wody w glebie 
i lepszemu rozkładowi resz-
tek pożniwnych. Do śred-
nio dobrych przedplonów 
należy owies. Najgorszy-
mi przedplonami dla mie-
szanki pszenicy z pszen-
żytem są zboża (oprócz 
owsa). Po nich mieszanki 
plonują niżej o 10–20% niż 
po przedplonach niezbo-
żowych. Wydajność mie-
szanek obniża się wraz ze 
wzrostem udziału zbóż 
w zmianowaniu. W mo-
nokulturze zbożowej, na 
glebie kompleksu żytnie-
go dobrego, obniżka plonu 
może dochodzić do 20%, 
a w gorszych warunkach 
środowiskowych, na glebie 
kompleksu żytniego słabe-
go nawet do 35%. 

Główną przyczyną obniż-
ki plonu ziarna mieszanki 
uprawianej po zbożach jest 
większe wypadanie roślin 
w czasie wegetacji, gorsze 
krzewienie, mniejsza licz-
ba kłosów na jednostce po-
wierzchni, mniejsza liczba 
i masa ziarniaków w kło-
sie. Po ciągłej uprawie zbóż 
na tym samym polu docho-
dzi do pojawiania się cho-
rób podstawy źdźbła i kom-
pensacji chwastów.

Uprawa mieszanek zbóż 
ozimych stwarza dogodne 
warunki do uprawy mię-
dzyplonów, które mogą być 
dodatkowym źródłem paszy 
dla bydła przez zakiszenie 
jesiennego pokosu.

Dobierając odmiany do 
uprawy w mieszance nale-
ży zwrócić uwagę na zbliżo-
ną wysokość roślin, termin 
ich dojrzewania oraz po-
dobne wymagania glebowe 

(tabela). Wyższe rośliny 
jednego gatunku zacieniają 
w łanie rośliny niższe dru-
giego gatunku. W celu uzy-
skania jak najlepszej bu-
dowy przestrzennej łanu, 
czyli dobrego wyrównania 
pędów kłosonośnych, nale-
ży wybierać wyższe odmia-
ny pszenicy i niskie (półkar-
łowe) odmiany pszenżyta. 
Do mieszanek przezna-
czonych na gleby lżejsze 
i kwaśniejsze, bardziej od-
powiednie są odmiany tole-
rancyjne na gorsze warun-
ki glebowe i nieco większy 
udział pszenżyta w mate-
riale siewnym. W przy-
padku braku nasion za-
lecanych odmian można 
w ostateczności wysiewać 
inne odmiany.

Wysiew mieszanek poleca 
się na dużych areałach prze-
znaczonych na produkcję 
ziarna paszowego. Ziarno 
pozyskane z uprawy mie-
szanki nadaje się wyłącznie 
na paszę dla zwierząt. Sta-
nowi ważny produkt w ży-
wieniu drobiu i pozosta-
łych gatunków zwierząt, 
głównie prosiąt i tuczni-
ków, a także przeżuwaczy. 
Mogą być podawane zwie-
rzętom w postaci śruty lub 
ziarna gniecionego. O war-
tości pokarmowej ziarna 
w żywieniu zwierząt de-
cyduje wysoka strawność, 
duża zawartość białka i ko-
rzystny skład aminokwa-
sowy. Wysoka wartość pa-
szowa wynika z mniejszej 
zawartości substancji anty-
żywieniowych, w porówna-
niu z ziarnem żyta, głów-
nie alkilorezorcynoli.

Przykładowy dobór odmian mieszanek zbóż ozimych

Kompleks glebowy Pszenica Pszenżyto

Pszenny bardzo dobry,  
pszenny dobry

Tonacja, Hondia, Platin, Natula, Artis Rufus, Twingo, Atletico, Kasyno, 
Festino

Żytni bardzo dobry, zbożowo-
pastewny mocny

Natula, Sailor, Medalistka, Arkadia Kasyno, Twingo, Meloman, Borwo, 
Agostino, Transfer, Alekto

Żytni dobry, pszenny wadliwy Sailor, Arkadia, Bogatka Pigmej, Borwo, Rotondo, Agostino, 
Lombardo

Uprawa	mieszanki	pszenicy	z	pszenżytem
Dokończenie ze str. 1 

 Q Łan pszenicy w siewie czystym
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Mistrzowskie	odmiany	rzepaku	od	Procam
Nieustająca popularność uprawy rzepaku ozimego i dodatkowo bardzo wysokie ceny skupowe 
czarnych nasion w żniwa, powodują jeszcze wyższe zainteresowanie uprawą tego gatunku, niż 
to było w poprzednich sezonach. Niestety ze względu na zwiększanie hektarów jego uprawy 
rośnie również presja ze strony chorób oraz szkodników, przy jednoczesnym wycofywaniu 
coraz większej ilości substancji czynnych. 

PROCAM Polska 
w odpowiedzi na 
wysokie wymaga-
nia plantatorów 
rzepaku ozimego, 

proponuje swoim klientom 
najwydajniejsze odmiany, 
przeznaczone do uprawy 
w różnych warunkach, z ge-
netycznymi odpornościami 
na podstawowe choroby. 
Ofertę odmian rekomen-
dowanych przez PROCAM 
do siewu w sezonie 2021 
otwiera LG ABSOLUT, ale 
nie tylko. Odmiana LG AB-
SOLUT otwiera również 
ranking najwyżej plonu-
jących odmian w Polsce. 
Drugi rok z rzędu odmiana 
LG ABSOLUT jest nume-
rem 1 z najwyższym plonem 
nasion w doświadczeniach 
porejestrowcyh COBORU. 
Odmiana ta ponadto zbie-
ra bardzo wysokie oceny 
w produkcji, a to wszystko 
za sprawą wybitnej adapta-
cji do środowiska i wyjątko-
wej zdrowotności, opartej 

na wrodzonych odporno-
ściach. Niezwykła kombi-
nacja trzech odporności, 
gwarantuje uzyskanie re-
kordowych plonów w wa-
runkach: dużej presji mszyc, 
które są wektorem groźne-
go wirusa żółtaczki rzepy, 
zagrożenia suchą zgnilizną 
kapustnych, która jest nie-
odzowną chorobą w upra-
wie rzepaku oraz burz 
i silnych wiatrów podczas 
dojrzewania, dzięki odpor-
ności na pękanie łuszczyn 
i osypywanie nasion, co daje 
gwarancję utrzymania całe-
go plonu, aż do momentu 
zbioru. LG ABSOLUT to 
odmiana dla tych wszyst-
kich, którzy prowadzą in-
tensywną uprawę rzepaku 
i dążą do maksymalizacji 
zysków. Kolejną wyjątkowo 
cenną odmianą, polecaną 
przez PROCAM, jest mie-
szaniec ASTANA. Propozy-
cja ta z hodowli DSV, przy-
nosi wysokie i stabilne plony 
nasion, przy jednoczesnym 

najwyższym stopniu zaole-
jenia na przestrzeni 3 ostat-
nich lat doświadczeń oraz 
w produkcji polowej. Gwa-
rantuje to otrzymanie naj-
wyższego zysku ze sprze-
daży nasion tej odmiany. 
Prezentuje wysoką zdro-
wotność, wrodzoną odpor-
ność na suchą zgniliznę ka-
pustnych i wirusa żółtaczki 
rzepy oraz wysoką toleran-
cję w stosunku do zgnilizny 
twardzikowej oraz wertici-
liozy. ASTANA to odmia-
na wysoko plonująca o naj-
wyższej zawartości tłuszczu, 
dla tych wszystkich, którzy 
cenią jakość nasion przy 
sprzedaży. BATIS to kolej-
na odmiana z odpornością 
na wirusa żółtaczki rzepy 
i zarazem nowość w tego-
rocznej ofercie na polskim 
rynku. Odmiana ta z naj-
wyższym plonem nasion 
w doświadczeniach roz-
poznawczych COBORU 
2020 została zarejestrowa-
na w Polsce w roku 2020. 
Wybitny potencjał plono-
wania uzyskuje m.in. dzię-
ki wysokiej zdrowotności 
na najczęściej występują-
ce choroby, w tym Phomę 
i Verticillium. Dodatkowo 

sprawdzona zimotrwałość 
oraz wysoka tolerancja 
na wyleganie oraz odpor-
ność na suszę, dają wyso-
ką przewagę w uprawie tej 
odmiany nawet w trudnych 
warunkach. 

Te i inne odmiany re-
komendowane do upra-
wy w sezonie 2021 znajdą 
Państwo w specjalnej Mi-
strzowskiej Promocji firmy 
PROCAM, która daje moż-
liwość zakupu najlepszych 
odmian rzepaku ozimego 
na polskim rynku w bar-
dzo korzystnych cenach. 
Odmiany te spełnią wszel-
kie wymagania stawiane za-
równo przez środowisko, 
jak i samych producentów. 
Dodatkowo wybór odmian 
mistrzowskich umożliwia 
zakup w promocyjnej cenie 
preparatu mikrobiologicz-
nego DeliaSTOP do wspo-
magania walki ze śmietką 
kapuścianą w uprawie rze-
paku ozimego. Zapraszamy 
do kontaktu z doradcami  
PROCAM-u, którzy udzielą 
więcej informacji na temat 
najlepszych odmian na 
rynku, jakie firma PRO-
CAM przygotowała dla 
Państwa na sezon 2021. 

śnieci karłowej, czy bardzo 
niewiele różniącej się (tylko 
różnica w wyglądzie telio-
spor) śnieci gładkiej (T. fo-
etida) jeszcze niewymienio-
nej w tym artykule. Pewne 
różnice stwierdza się rów-
nież w wyglądzie, kształ-
cie sorusów, które, gdy są 
dojrzałe mają barwę taką 
jak ziarniaki, ale kształtem 
przypominają baloniki. We-
wnątrz sorusów w czasie 
żniw znajduje się ciemno-
brunatny proszek. Jest to 
masa teliospor – zarod-
ników sprawcy choroby 
i struktur pozostałych po 
grzybni i ziarniaku. Sorusy 
śnieci cuchnącej są więk-
sze i mają miękką osłon-
kę, która w czasie omłotu 
łatwo ulega rozbiciu, od-
wrotnie jest w przypadku 
śnieci karłowej.

Grzyby powodujące głow-
nie w jęczmieniu i psze-
nicy całkowicie niszczą 
struktury kłosa. Szczegól-
nie widoczne jest to przy 
porażaniu przez grzyby 
powodujące głownie py-
lące – całe kłosy ulegają 
zniszczeniu. Przed zbio-
rem kombajnem, gdy rośli-
ny są porażone, pozostają 
tylko osadki kłosków. Ina-
czej wyglądają kłosy opano-
wane przez sprawcę głowni 

zwartej jęczmienia i głow-
ni źdźbłowej żyta. W przy-
padku głowni zwartej kłos 
z pozoru wydaje się, że jest 
niezmieniony, bo grzyb po-
zostawia zmienione ziarnia-
ki na swoim miejscu z tym, 
że są to wypełnione zarod-
nikami twory przypomi-
nające ziarno. Są one dość 
wytrzymałe na rozgniece-
nie, ale przy omłocie pęka-
ją i zakażają zdrowe ziarno.

Głownia źdźbłowa powo-
duje zahamowanie wzrostu 
żyta. Liście, źdźbło i kłosy 
ulegają zniekształceniu, 
zmniejszeniu ulega liczba 
źdźbeł kłosonośnych. Gdy 
objawy śnieci czy głowni zo-
staną stwierdzone oznacza 
to, że choroba jest w łanie 
i nie można temu zapobiec. 
Podejmowano badania nad 
likwidacją głowni przez wy-
konanie zabiegu opryskiwa-
nia, ale rezultaty tych doko-
nań były niezadowalające na 
tyle, aby mogło to zastąpić 
zaprawianie ziarna lub je 
wspomóc. Jedynym sposo-
bem, który może zmniejszyć 
wystąpienie choroby jest se-
lekcja negatywna, czyli ręcz-
ne likwidowanie zmienio-
nych przez chorobę kłosów 
i ich spalenie. Niestety me-
toda ta jest trudna do prze-
prowadzenia, bo jest prak-
tycznie niewykonalna na 
dużych powierzchniach pól 

i wymaga zaangażowania do 
tego wielu osób.

Głownie i śniecie najle-
piej zwalcza się zaprawia-
jąc materiał siewny odpo-
wiednimi zaprawami, czyli 
składającymi się z substan-
cji czynnych najskuteczniej 
zwalczającymi grzyby po-
wodujące opisywane cho-
roby. Głownie pylące wy-
magają substancji czynnych 
o działaniu układowym, 
ponieważ źródło choro-
by znajduje się w posta-
ci grzybni w okolicy za-
rodka, a głownia zwarta 
i głownia źdźbłowa oraz 
śnieć cuchnąca oczywiście 
też skutecznie zwalczone 
mogą być przez układo-
we substancje czynne, ale 
zastosowanie właściwych 
substancji o działaniu po-
wierzchniowym też jest 
skuteczne. Trudniej zwal-
cza się sprawcę śnieci kar-
łowej, ponieważ źródłem tej 
choroby są teliospory znaj-
dujące się na powierzchni 
gleby, a nie tak jak w przy-
padku śnieci cuchnącej, czy 
głowni zwartej i źdźbłowej, 
na powierzchni ziarniaków.

W tabeli wymieniono 
przykłady zapraw, które 
z powodzeniem można 
zastosować do likwidacji 
zagrożenia powodowane-
go przez sprawców śnieci 
i głowni.

Dokończenie ze str. 8
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Reklama

Rekomendacja	odmian	pszenżyta	ozimego	
dla	województw

Uprawa właściwej odmiany ma znaczenie dla efektów 
ekonomicznych osiąganych w gospodarstwie rolnym. Pomocna 
w dobrze odpowiedniej odmiany pszenżyta ozimego jest Lista 
odmian zalecanych w poszczególnych województwach.

Odpowiednie pod 
uprawę pszenżyta 
ozimego są gleby 
kompleksu pszen-
nego bardzo do-

brego i dobrego (klasa I do 
IIIb), żytniego bardzo dobre-
go (klasa IIIa i IIIb), pszen-
nego górskiego i zbożowego 
górskiego oraz zbożowo-pa-
stewne. Słabsze gleby (np. 
IVa i IVb kompleksu żytnie-
go dobrego, IVb i V żytnie-
go słabego), utrzymywane 
w wysokiej kulturze, także 
pozwalają na uprawę tego 
gatunku, przy czym szcze-
gólnie ważny jest tu dobór 
odmiany. Poza nawożeniem 
to właściwy wybór odmiany 
decyduje o potencjale pro-
dukcyjnym i przekłada się 
na wielkość plonu. 

Przydatność odmian do 
uprawy w danym woje-
wództwie jest sprawdza-
na w doświadczeniach 

porównawczych prowadzo-
nych w ramach Porejestro-
wego Doświadczalnictwa 
Odmianowego i Rolnicze-
go (PDOiR). Na ich podsta-
wie powstają Listy odmian 
zalecanych (LOZ). Głów-
nym kryterium zamiesz-
czenia odmiany na Liście 
odmian zalecanych jest wy-
sokość i stabilność plono-
wania gatunku w danym 
województwie.

W Krajowym rejestrze 
(KR) wpisanych jest 46 od-
mian pszenżyta ozimego, 
z czego 3 odmiany: Pana-
so, Stelvio, SU Atletus zo-
stały zarejestrowane w roku 
bieżącym i są najmłodszy-
mi z tego gatunku. Naj-
dłużej w KR spośród od-
mian pszenżyta ozimego 
swój wpis zachowuje Presto, 
którą zarejestrowano w 1989 
roku. Na LOZ znajduje się 21 
odmian pszenżyta ozimego, 

wśród nich odmiany Belcan-
to i Meloman rekomendo-
wane są do uprawy najczę-
ściej, w 15 województwach 
poza podkarpackim. Prezen-
tujemy opis odmian, które 
w tym roku po raz pierwszy 
trafiły na LOZ w niektórych 
województwach.

Belcanto (KR 2018)  
– plenność dobra do bar-
dzo dobrej. Przyrost plonu 
na wysokim poziomie agro-
techniki powyżej średniej. 
Tolerancja na zakwaszenie 
gleby średnia. Zimotrwa-
łość dość duża. Odpor-
ność na rdzę żółtą – duża; 
na rdzę brunatną i septo-
riozę liści – dość duża, na 
choroby podstawy źdźbła, 
mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i fuzariozę 
kłosów – średnia, na pleśń 
śniegową i septoriozę plew  
– dość mała. Rośliny o śred-
niej wysokości, o przeciętnej 

odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrze-
wania dość późny. Masa 
1000 ziaren i wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość ziar-
na w stanie zsypnym bardzo 
duża. Odporność na pora-
stanie w kłosie dość duża, 
liczba opadania duża do bar-
dzo dużej. Zawartość białka 
średnia. Hodowca: Danko 
Hodowla Roślin.

Dolindo (KR 2019)  
– plenność dobra do bar-
dzo dobrej. Przyrost plonu 
na wysokim poziomie agro-
techniki powyżej średniej. 
Tolerancja na zakwasze-
nie gleby przeciętna. Zi-
motrwałość dość duża. 

Odporność na mączniaka 
prawdziwego – duża; na 
choroby podstawy źdźbła, 
rdzę brunatną i septoriozę 
liści – dość duża, na rdzę 
żółtą, rynchosporiozę, fuza-
riozę kłosów i septoriozę 
plew – średnia, na pleśń 
śniegową – dość mała. Ro-
śliny dość niskie, o prze-
ciętnej odporności na wy-
leganie. Termin kłoszenia 
późny, dojrzewania dość 
późny. Masa 1000 ziaren 
dość mała, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość ziar-
na w stanie zsypnym duża. 
Odporność na porastanie 
w kłosie duża, liczba opa-
dania średnia. Zawartość 

białka bardzo mała. Ho-
dowca: Danko Hodowla 
Roślin.

Lombardo (KR 2015)  
– plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotech-
niki średni. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby dość 
duża. Zimotrwałość śred-
nia. Odporność na mącz-
niaka prawdziwego i sep-
toriozę plew – dość duża; 
na pleń śniegową, choroby 
podstawy źdźbła, septoriozę 
liści, rynchosporiozę i fuza-
riozę kłosów – średnia, na 
rdzę brunatną – mała. Ro-
śliny dość niskie, o małej 
odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrze-
wania dość wczesny. Masa 
1000 ziaren duża, wyrówna-
nie ziarna średnie, gęstość 
ziarna w stanie zsypnym 
dość mała, odporność na 
porastanie w kłosie i liczba 
opadania średnie. Zawartość 
białka mała. Reprezentant 
hodowcy: Syngenta Polska

 Q Dolindo uzyskało wstępną rekomendację dla obszaru 
dwóch województw

Dokończenie na str. 12
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Orinoko (KR 2017)  
– plenność dobra do bar-
dzo dobrej. Przyrost plonu 
na wysokim poziomie agro-
techniki średni. Toleran-
cja na zakwaszenie gleby 
średnia. Zimotrwałość dość 
duża. Odporność na pleśń 
śniegową i mączniaka praw-
dziwego – duża; na choro-
by podstawy źdźbła, rdzę 
brunatną, rdzę żółtą, septo-
riozę liści, septoriozę plew, 
rynchosporiozę i fuzariozę 
kłosów – średnia. Rośliny 
o średniej wysokości i dość 
dużej odporności na wylega-

nie. Termin kłoszenia i doj-
rzewania dość późny. Masa 
1000 ziaren bardzo duża, 
wyrównanie ziarna śred-
nie, gęstość ziarna w sta-
nie zsypnym duża do bar-
dzo dużej. Odporność na 

porastanie w kłosie dość 
duża, liczba opadania śred-
nia. Zawartość białka dość 
mała. Hodowca: Danko Ho-
dowla Roślin.

SU Liborius (KR 2019) 
– plenność bardzo dobra. 
Przyrost plonu na wyso-
kim poziomie agrotech-
niki średni. Tolerancja na 
zakwaszenie gleby przecięt-
na. Zimotrwałość mała do 
średniej. Odporność na 
rdzę żółtą – duża, na pleśń 
śniegową, fuzariozę kłosów 
– dość duża, na choroby 
podstawy źdźbła, mącznia-
ka prawdziwego, ryncho-
sporiozę, septoriozę plew 

i septoriozę liści – średnia; 
na rdzę brunatną – dość 
mała. Rośliny dość wysokie, 
o przeciętnej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia 
i dojrzewania średni. Masa 
1000 ziaren bardzo duża, 

wyrównanie ziarna śred-
nie, gęstość ziarna w sta-
nie zsypnym mała. Odpor-
ność na porastanie w kłosie 
i liczba opadania dość małe. 
Zawartość białka mała. Re-
prezentant hodowcy: Sa-
aten-Union Polska

Tadeus (KR 2017) – plen-
ność dobra do bardzo do-
brej. Przyrost plonu na 
wysokim poziomie agro-
techniki powyżej średniej. 
Tolerancja na zakwasze-
nie gleby mała. Zimotrwa-
łość średnia. Odporność 
na pleśń śniegową, choro-
by podstawy źdźbła i mącz-
niaka prawdziwego – dość 

duża; na rdzę żółtą, septo-
riozę liści, rynchosporiozę 
i fuzariozę kłosów – średnia, 
na rdzę brunatną i septorio-
zę plew – dość mała. Rośliny 
niskie, o dużej odporności 
na wyleganie. Termin kło-
szenia i dojrzewania średni. 
Masa 1000 ziaren, wyrów-
nanie ziarna i gęstość ziarna 
w stanie zsypnym średnie. 
Odporność na porastanie 
ziarna w kłosie duża, licz-
ba opadania bardzo duża. 
Zawartość białka średnia. 
Reprezentant hodowcy: Sa-
aten-Union Polska

Toro (KR 2018) – plen-
ność bardzo dobra. Przyrost 

plonu na wysokim pozio-
mie agrotechniki średni. 
Tolerancja na zakwaszenie 
gleby średnia. Zimotrwa-
łość średnia. Odporność na 
pleśń śniegową, mączniaka 
prawdziwego, choroby pod-
stawy źdźbła i rdzę żółtą – 
dość duża; na rdzę brunatną, 
rynchosporiozę, septoriozę 
liści, septoriozę plew i fuza-
riozę kłosów – średnia. Ro-
śliny dość niskie, o średniej 
odporności na wyleganie. 
Termin kłoszenia i dojrze-
wania średni. Masa 1000 
ziaren mała, wyrównanie 
ziarna średnie, gęstość ziar-
na w stanie zsypnym dość 
mała. Odporność na pora-
stanie w kłosie i liczba opa-
dania średnia. Zawartość 
białka dość mała. Hodow-
ca: Hodowla Roślin Strzelce.

Trefl (KR 2015) – plen-
ność bardzo dobra. Przy-
rost plonu na wysokim po-
ziomie agrotechniki poniżej 

średniej. Tolerancja na za-
kwaszenie gleby średnia. 
Zimotrwałość średnia. 
Odporność na mączniaka 
prawdziwego – duża do bar-
dzo dużej; na rdzę brunat-
ną, septoriozę liści i fuza-
riozę kłosów – dość duża; 
na rynchosporiozę i sep-
toriozę plew – średnia; na 
pleśń śniegową i choroby 
podstawy źdźbła – dość 
mała. Rośliny dość wyso-
kie, o małej odporności na 
wyleganie. Termin kłoszenia 
dość wczesny, dojrzewania 
średni. Masa 1000 ziaren 
duża, wyrównanie ziarna 
dość dobre, gęstość ziar-
na w stanie zsypnym dość 
duża. Odporność na pora-
stanie ziarna w kłosie śred-
nia, liczba opadania dość 
duża. Zawartość białka śred-
nia. Hodowca: Hodowla Ro-
ślin Strzelce.

Tekst i zdjęcia 
Katarzyna Szulc

Lista odmian zalecanych pszenżyta ozimego 2021 (mapka)
Dolnośląskie: Belcanto (2021), Meloman (2018), Kasyno (2020), Temuco (2020)
Kujawsko-Pomorskie: Belcanto (2020), Meloman (2016), Tadeus (2020), Sekret 
(2019), Carmelo (2020), Porto (2019), Trapero (2017)
Lubelskie: Belcanto (2021), Meloman (2017), Tadeus (2020), Kasyno (2019), 
Orinoko (2021), Lombardo (2018), Temuco (2020), Rotondo (2017)
Lubuskie: Belcanto (2021), Meloman (2017), Tadeus (2020), Sekret (2019), 
Lombardo (2021), Toro (2021), Trapero (2018), Trefl (2021)
Łódzkie: Belcanto (2021), Meloman (2016), Tadeus (2019), Sekret (2020), 
Carmelo (2020), Toro (2021), Trapero (2017), Octavio (2019)
Małopolskie: Belcanto (2021), Meloman (2017), Sekret (2020), Orinoko (2020), 
Lombardo (2019), Porto (2020), Avokado (2020)
Mazowieckie: Belcanto (2021), Meloman (2016), Kasyno (2019), Orinoko (2020), 
Porto (2020), Panteon (2019), Rotondo (2017)
Opolskie: Belcanto (2021), Meloman (2016), Tadeus (2020),Kasyno (2019), 
Orinoko (2021), Lombardo (2017), Carmelo (2020), Panteon (2020)
Podkarpackie: Tadeus (2020), Sekret (2019), SU Liborius (2021)*, Panteon 
(2018), Avokado (2019)
Podlaskie: Belcanto (2021), Meloman (2017), Tadeus (2021), Liborius (2021)*, 
Toro (2021), Trapero (2017), Panteon (2017), Borowik (2013), Dolindo (2012)*, 
Subito (2014)
Pomorskie: Belcanto (2020), Meloman (2016), Tadeus (2021), Sekret (2019), 
Kasyno (2018), SU Liborius (2021)*, Temuco 2020), Toro (2021), Trapero (2017) 
Śląskie: Belcanto (2020), Meloman (2016), Tadeus (2019), Sekret (2018), Kasyno 
(2018), Orinoko (2019), Lombardo (2017), SU Liborius (2021)*, Toro (2021)*
Świętokrzyskie: Belcanto (2021), Meloman (2017), Sekret (2019), Kasyno 
(2019), Orinoko (2020), Carmelo (2020), Porto (2020), Borowik (2013)
Warmińsko-Mazurskie: Belcanto (2021), Meloman (2017), Kasyno (2019), 
Orinoko (2021), Porto (2020), Octavio (2020)
Wielkopolskie: Belcanto (2021), Meloman (2017), Tadeus (2020), Carmelo (2020), 
Temuco (2019), Avokado (2019)
Zachodnio-Pomorskie: Belcanto (2020), Meloman (2016), Tadeus (2019), Sekret 
(2020), Lombardo (2021), SU Liborius (2021)*, Temuco (2020), Dolindo (2021)*

* odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDOiR z roku zbioru 2020

 Q Meloman jest jedną z dwóch odmian pszenżyta ozime-
go najczęściej rekomendowaną do uprawy na obszarze  
województw

 Q Odmiana Tadeus zalecana jest do uprawy w 11 woje-
wództwach

Zboża zanieczyszczone 
sporyszem powodują u or-
ganizmów stałocieplnych 
zwężenie naczyń krwio-
nośnych, dlatego powinny 
być oddzielone od ziarna 
przeznaczonego na prze-
miał dla pozyskania mąki 
lub na paszę dla zwierząt. 

Większe ilości sporyszu 
obserwuje się w latach o du-
żych wahaniach w opadach. 
Po okresach suszy przycho-
dzą długie opady i jest to 
powód wytwarzania nie-
dogonów. W czasie kwit-
nienia zbóż pojawiają się na 
zarażonych kłosach kropel-
ki żółtawej rosy miodowej, 
wkrótce rozwijają się sklero-
cja sporyszu. Wewnątrz są 
one białe. Sklerocja często 
są większe od ziarniaków. 

Część sklerocjów wypada 
z kłosów w czasie zbioru, 
a pozostałe w czasie młoc-
ki bardzo często pozostają 
w ziarnie. Brak jest środ-
ków chemicznych prze-
znaczonych do niszczenia 
choroby grzybowej jaką jest 
sporysz. Zwalczanie polega 
na oczyszczaniu ziarna na 
stołach grawitacyjnych i na 
uprawie odpornych odmian. 
Podorywka i orka przedzi-
mowa niszczą przetrwalni-
ki tego grzyba.

Do zwalczania innych cho-
rób kłosa zarejestrowanych 
jest wiele fungicydów. W ich 
skład wchodzi niekiedy kilka 
substancji czynnych. Naj-
większą liczbę fungicydów 
zarejestrowano do ochrony 
pszenicy. Fungicydy oparte 
na kilku substancjach czyn-
nych zwiększają spektrum 

zwalczanych sprawców cho-
rób. Ważną rolę w ochronie 
kłosów odgrywają środki, 
w skład których wchodzą 
triazole. Godnymi polece-
nia substancjami czynnymi 
są między innymi: protio-
konazol, tebukonazol czy 

epoksykonazol. Przed za-
stosowaniem konkretnego 
preparatu celowa jest analiza 
wcześniej stosowanych sub-
stancji czynnych do ochro-
ny danego gatunku zboża, 
aby uniknąć preparatów na-
leżących do jednej grupy 

chemicznej bądź jednej sub-
stancji czynnej, aby zapobiec 
uodpornieniu się grzybów 
na te związki chemiczne.

Do ochrony kłosów przy-
datne są również prepara-
ty zawierające w swoim 
składzie strobiluryny. 

Substancje z tej grupy che-
micznej powinny być sto-
sowane profilaktycznie. 
Skutecznym narzędziem 
są także substancje czyn-
ne charakteryzujące się ty-
powym działaniem wgłęb-
nym czy powierzchniowym, 
np. prochloraz. Dodanie 
prochlorazu służy nie tylko 
do rozszerzenia zakresu dzia-
łania grzybobójczego. Jego 
połączenie z preparatem 
zawierającym substancję 
czynną z grupy triazoli, np. 
epoksykonazol, tebukona-
zol, wydłuża ich działanie.

W warunkach wysokie-
go udziału zbóż w płodoz-
mianie, należy spodziewać 
się silniejszego zagrożenia 
dla roślin ze strony chorób 
grzybowych, dlatego ochro-
na fungicydowa powinna 
być intensywniejsza.

Dokończenie ze str. 6

 Q Sporysz

Reklama

Dokończenie ze str. 11
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Rzepak	–	odmiana	populacyjna	
czy	mieszańcowa?

Zbliża się 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 minionym sezonie 12 firm hodowlanych do 
Porejestrowych Badań Odmian (PDO) zgłosiło 57 odmian, z których 9 to odmiany populacyjne, 
a 48 mieszańcowe. Ponadto do Krajowego rejestru na styczniowym posiedzeniu Komisji ds. 

Rejestracji wpisano 16 nowych odmian rzepaku (w tym 3 populacyjne i 13 mieszańcowych). Analizując areał 
uprawy rzepaku, widać wyraźnie przewagę odmian mieszańcowych. Stanowią one ok. 80% łącznej powierzchni 
uprawy, odmiany populacyjne to ok. 20%.

Do dyspozycji plan-
tatorów jest sze-
roki wachlarz 
odmian zarówno 
populacyjnych, 

często nazywanych linio-
wymi, jak i mieszańco-
wych. Co zatem wybrać? 
Jakie są zalety i wady obu 
grup odmian? 

Odmiany populacyjne na 
pewno wyróżnia cena zaku-
pu nasion, ponieważ jest ona 
niższa w porównaniu z ce-
nami mieszańców. Jednak 

w tym przypadku należy 
się liczyć zazwyczaj z niż-
szymi o ok. 20–30% plona-
mi. Odmiany liniowe hoduje 
się metodami klasycznymi 
polegającymi na selekcji, 
krzyżowaniu i rozmnażaniu. 

 Q Kiedy warto zdecydować się na 
wybór odmiany populacyjnej? 

Możemy to zrobić, jeże-
li planujemy wczesny siew. 
Są one tolerancyjne na przy-
śpieszenie terminu. Ponad-
to mogą się sprawdzać na 
słabszych stanowiskach, na 
których intensyfikacja upra-
wy jest mniejsza. W przy-
padku odmian linowych 
norma wysiewu jest wyższa 
i wynosi 50–60 nasion/m2.  
Odmiany linowe wysiewa-
ne w większym zagęszcze-
niu, wytwarzają mniejszą 
ilość rozgałęzień bocz-
nych. Plon wytwarzany 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, charak-
teryzuje je większa wybu-
jałość, są bardziej produk-
tywne niż formy wyjściowe. 
Pozwala to na osiągniecie 
wyższych plonów o bardzo 
dobrych parametrach tech-
nologicznych. Należy jed-
nak pamiętać, iż efekt he-
terozji utrzymuje się tylko 
przez jedno pokolenie. Od-
miany mieszańcowe wy-
różnia szereg cech korzyst-
nie wpływających na plon. 
Wśród nich warto zwrócić 
uwagę na system korzenio-
wy. Skupia on w sobie wiele 
elementów, które są zabez-
pieczeniem roślin przed 
skutkami stresów abiotycz-
nych. Korzeń mieszańca 
rzepaku skutecznie chroni 

przed okresowymi suszami, 
które mogą wystąpić w róż-
nych fazach rozwojowych. 
Ponadto jest on tolerancyj-
ny na stresy oksydacyjne 
występujące przy dużym 
uwilgotnieniu gleby (mało 
tlenu w glebie). Jak wykazu-
ją badania tensometryczne, 
odmiany mieszańcowe wy-
kazują większą moc ssącą 
w porównaniu z odmianami 
populacyjnymi. Gwarantu-
je to efektywniejsze pobie-
ranie składników pokarmo-

wych oraz zabezpieczenie 
w wodę. W intensywnych 
systemach uprawy rzepa-
ku wielkim zagrożeniem 
jest presja ze strony pato-
genów. Dotyczy to zarówno 
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 zauwa-
żono ten problem. Nowe 
genetycznie mieszańce po-
siadają dużą zdolność do 
kompensacji uszkodzeń po-
wodowanych przez szko-

dniki. Szybko regenerują 
uszkodzenia korzeni czy 
liści, co zwiększa szanse 
roślin, szczególnie w okre-
sie jesiennym na „zakodo-
wanie” przyszłego plonu. 
Kolejna grupa zagrożeń to 
choroby zarówno grzybo-
we, jak i wirusowe. Do no-
wych odmian mieszańco-
wych wprowadzane są geny 
odporności. Rozróżniamy 
dwa typy odporności: jed-
nogenowa, 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 zabezpiecze-
nie przed patogenem od-
powiada ściśle określona 
sekwencja genów, np. od-
porność na suchą zgniliznę 
kapustnych – gen RlmS. 

 Q Odmiana mieszańcowa

 Q Odmiana populacyjna (w środku) w otoczeniu odmian mieszańcowych

 Q Odmiana populacyjna

Dokończenie na str.14
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Innowacyjne	odmiany	
Dekalb	w	sezonie	2021

Firma Bayer 11 maja 2021 r. podczas konferencji prasowej online, 
poświęconej uprawie rzepaku, zaprezentowała szeroką gamę produktów 
odmian nasiennych marki Dekalb. Tegoroczna konferencja odbyła się pod 
hasłem „Partnerstwo dla sukcesu w uprawie rzepaku: od zdrowotności do 
wysokich plonów”.

Rzepak to jedno 
z kluczowych źró-
deł oleju jadalne-
go na świecie i naj-
ważniejsza roślina 

oleista w Polsce. Bayer two-
rząc ofertę dla polskich rol-
ników, skupia się przede 
wszystkim na dostarcze-
niu odmian o bardzo wy-
sokim i stabilnym poziomie 
plonowania, znakomitej zi-
motrwałości oraz o podwyż-
szonej odporności na pęka-
nie łuszczyn i osypywanie 
się nasion. 

W sezonie 2021 Bayer sku-
pia się nad dalszym rozwo-
jem odmian mieszańcowych 
rzepaku ozimego. Należą 
do nich DK Excited i DK 
Exima, które zostały za-
rejestrowane w ubiegłym 
roku. Rozszerzając ofertę 
marki Dekalb, firma Bayer 
wprowadza kolejne innowa-
cje, należą do nich odmiany 
DK Plasma i DK Immor-
tal CL. Bayer nie zapomniał 
również o innowacyjnych 
zaprawach nasiennych, są 
nimi Buteo Start oraz Sce-
nic Gold, które zapewnia-
ją nasionom ochronę przed 
szkodnikami i chorobami 
grzybowymi. 

 Q DK Excited 
Nowa odmiana mieszań-

cowa DK Excited łączy 
w sobie bardzo wysoki po-
tencjał plonowania z bar-
dzo wysokim poziomem za-
olejenia. Wysoka zawartość 
tłuszczu w nasionach po-
zwala uzyskać wyższą cenę 

za zebrane plony. Wyniki 
przeprowadzanych wcześniej 
badań, przeprowadzanych 
w ramach doświadczeń reje-
strowych COBORU w zakre-
sie bardzo wysokiego poten-
cjału plonowania: w 2019 r.  
DK Excited osiągnęła 
126% wzorca (4,83 t/ha),  
natomiast średnia z lat 
2018–2019 to 119% wzor-
ca (4,64 t/ha).

Wyróżniającymi się ce-
chami odmiany DK Exci-
ted są tolerancja na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV) oraz 
bardzo dobra tolerancja na 
suchą zgniliznę kapustnych 
(gen RLM-7).

Obok wysokiego i stabil-
nego plonowania odmiana 
DK Excited łączy w sobie 
także cechy doskonałe-
go wigoru jesiennego oraz 
bardzo dobrej zimotrwa-
łości, odmiana lepiej znosi 
ataki szkodników, takich jak 
pchełki, śmietka kapuścia-
na czy gnatarz rzepakowiec. 
Ponadto odmiana charakte-
ryzuje się wysoką tolerancją 
na wyleganie oraz podwyż-
szoną odpornością na pę-
kanie łuszczyn i osypywa-
nie się nasion. 

 Q DK Exima 
Jest to średnio wczesna 

odmiana mieszańcowa 
o bardzo wysokim poten-
cjale i bardzo dobrej sta-
bilności plonowania. We-
dług COBORU stanowi 
112% i 118% plonu wzorca 
odpowiednio w roku 2020 
i 2019. Odmiana wyróżnia 

się bardzo wysoką zawarto-
ścią tłuszczu w nasionach. 

Cechę charakterystycz-
ną stanowi doskonała zi-
motrwałość. DK Exima 
posiada zdolność do utrzy-
mywania wysokich plonów 
w różnych warunkach upra-
wowych. Niezwykle ważną 
zaletą jest bardzo dobra to-
lerancja na suchą zgniliznę 
kapustnych (gen RLM-7),  
zgniliznę twardzikową oraz 
werticiliozę, potwierdzona 
zarówno badaniami we-
wnętrznymi, jak i oficjal-
nymi badaniami COBORU. 

Nowością, która zawi-
ta w tym sezonie na polski 
rynek jest kolejna odmia-
na tolerancyjna na wiru-
sa żółtaczki rzepy – DK 
Expectation. Odmiana ta 
szczególnie wyróżnia się 
efektywnym wykorzysta-
niem azotu, nawet w stre-
sowych warunkach uprawy, 
np. niekorzystne warunki 
glebowe, które utrudniają 
pobranie azotu, który jest 
najbardziej plonotwórczym 
makroskładnikiem. Rzepak 
DK Expectation radzi sobie 
wyjątkowo dobrze w takich 
warunkach.

 Q DK Plasma 
DK Plasma to kolejna no-

wość z tolerancją na kiłę 
kapusty. Do niedawna rol-
nicy mieli dostęp jedy-
nie do wybranych odmian 
posiadających toleran-
cję na suchą zgniliznę ka-
pustnych, warunkowaną 
genem RLM-7. Nowością 

są jednak odmiany posiada-
jące „podwójną” tolerancję 
na tę chorobę warunkowa-
ną genami RLM-7 i RLM-3,  
do której należy odmiana 
DK Plasma. DK Plasma to 
odmiana średnio wczesna 
o wysokim poziomie plo-
nowania i bardzo wysokiej 
zawartości tłuszczu w na-
sionach. Odmiana charak-
teryzuje się bardzo dobrym 
wigorem jesiennym oraz 
bardzo dobrą zimotrwało-
ścią, wysoką tolerancją na 
wyleganie oraz podwyższo-
ną odpornością na pękanie 
łuszczyn i osypywanie się 
nasion. Odmiana rekomen-
dowana jest do uprawy na 
glebach porażonych kiłą ka-
pusty. Szczególnie zagrożo-
ne są stanowiska z cięższymi 
glebami, o niskim odczynie 
pH i nieuregulowanych sto-
sunkach wodnych. 

 Q DK Immortal CL 
Najnowszym osiągnię-

ciem w uprawie rzepaku 
jest odmiana DK Immortal 
CL. Charakteryzuje się ona 
bardzo wysokim poziomem 
plonowania oraz wysoką 
zawartością tłuszczu w na-
sionach, bardzo dobrym 
wigorem jesiennym oraz 
doskonałą zimotrwałością. 
Właściwością wyróżniającą 
DK Immortal CL jest inno-
wacyjna kombinacja cech 
– zalety technologii Clear-
field® połączono z tolerancją 
na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV). Odmiana jest od-
porna na substancję czynną 

Imazamox, która pozwala 
na łatwą i skuteczną kon-
trolę chwastów w uprawie 
rzepaku ozimego. 

 Q Zaprawa Scenic Gold
Scenic Gold to zaprawa 

fungicydowa, chroniąca rze-
pak ozimy i jary przed cho-
robami, występującymi we 
wczesnym okresie rozwo-
ju roślin. Połączenie dwóch 
substancji czynnych: flu-
opikolidu i fluoksastrobi-
ny daje szerokie spektrum 
zwalczania chorób grzy-
bowych. Zakres działania 
preparatu obejmuje: zgo-
rzele siewek (powodowane 
przez grzyby Phoma lingam, 
Alternaria spp., Rhizocto-
nia solani), suchą zgniliznę 
kapustnych, czerń krzyżo-
wych i mączniaka rzekome-
go krzyżowych. Scenic Gold 
wykazuje dwa mechanizmy 
działania: aktywność ukła-
dową i wgłębną.

 Q Zaprawa Buteo Start
To innowacyjna zapra-

wa w ochronie roślin rze-
paku przed kluczowymi 
szkodnikami wczesnego 

okresu rozwoju. Inspira-
cją dla stworzenia produktu 
był naturalnie występujący 
związek – stemofolina (po-
chodząca z azjatyckiej ro-
śliny Stemona japonica). 
Flupyradifuron oddziału-
je selektywnie na określone 
gatunki szkodników. W za-
kresie rejestracji środka 
znajdują się pchełki ziem-
ne , pchełka rzepakowa oraz 
śmietka kapuściana. Pro-
dukt wpływa na prawidło-
we wschody rzepaku. Buteo 
Start jest bezpieczny dla 
wszystkich owadów poży-
tecznych. Obie zaprawy, 
Buteo Start i Scenic Gold 
zostały przetestowane co do 
możliwości przechowywa-
nia, wykazując brak znaczą-
cego opóźnienia wschodów 
lub obsady na odmianach 
testowanych krótko po 
zaprawianiu oraz po roku 
przechowywania. Spełnia-
ją one bardzo restrykcyj-
ne normy regulacyjne UE 
dla zapraw nasiennych oraz 
standardy bezpieczeństwa 
środowiskowego. 

Opr. Anna Arabska

W ostatnich latach stra-
ty gospodarcze na plan-
tacjach rzepaku powo-
dowane są przez chorobę 
wirusową – wirus 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 efektyw-
ność przetwarzania w plon 

zastosowanego azotu. Wy-
siewając je możemy z każ-
dej zastosowanej jednostki 
azotu wyprodukować więk-
szy plon nasion o lepszych 
parametrach, np. odmiany 
Duke, Temptation. Wśród 
mieszańców znajdziemy 
rozwiązania na plantacje, 
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 wysie-
wu w opóźnionych termi-
nach. Mieszańce rzepaku 
wysiewa się w obsadzie: 

optymalny termin 40– 
45 nasion/m2, opóźniony 45– 
50 nasion/m2. Pamiętajmy, 
że tylko ok. 30% plonu znaj-
duje się na pędzie głównym, 
a pozostała część na rozga-
łęzieniach bocznych. Zatem 
mieszańce nie powinny być 
siane zbyt gęsto, a mniejsza 
obsada jest kompensowa-
na większą ilością 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 za-
wsze będzie wysokość plonu 
i powtarzalność w latach. 
Zmieniający się klimat bę-
dzie miał decydujący wpływ 
na nasze decyzje. Wyda-
je się, że większe możli-
wości daje oferta odmian 
mieszańcowych. Jednak 
w warunkach mniejszej in-
tensywności uprawy i na 
słabszych glebach, rozwią-
zaniem mogą być odmiany 
populacyjne. 

Tekst i zdjęcia
 Artur Kozera Q Porównanie pokroju odmiany mieszańcowej i populacyjnej

Dokończenie ze str.13 
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Reklama

Wapnowanie	gleby	 
–	o	czym	należy	pamiętać?

Wapnowanie stanowi ważny okresowy zabieg agrotechniczny wpływający na właściwości 
fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Zwiększa aktywność mikrobiologiczną środowiska 
glebowego oraz wpływa na procesy mineralizacji i poprawia dostępność części składników 
mineralnych dla roślin. Celem wapnowania podstawowego jest doprowadzenie gleby do 
optymalnej wartości pH, a przynajmniej zneutralizowanie kwasowości wymiennej i glinu 

ruchomego. Z kolei wapnowanie zachowawcze ma na celu utrzymanie wcześniej osiągniętej optymalnej 
wartości pH gleby lub też wyeliminowanie „odnawiania” się kwasowości wymiennej.

Zasadniczym kryte-
rium doboru nawo-
zów wapniowych do 
odkwaszenia gleby 
jest ich szybkość 

działania. Nawozami szybko 
działającymi są nawozy wap-
niowe tlenkowe i wodoro-
tlenkowe, których stosowa-
nie zalecane jest na glebach 
ciężkich, silnie zbuforowa-
nych. Należy pamiętać, że 
nawozów typu tlenkowego, 
ze względu na właściwości 
żrące, nie należy stosować 
bezpośrednio przed siewem 
roślin oraz do wapnowania 
pogłównego. Wolno działa-
jącymi nawozami, ze wzglę-
du na słabą rozpuszczalność 
w wodzie, są nawozy typu 
węglanowego, które zaleca-
ne są do wapnowania gleb 
lekkich, charakteryzujących 

się małym stopniem zbufo-
rowania. Spośród nawo-
zów do odkwaszania gleb 
najmniejszą rozpuszczal-
nością charakteryzuje się 
wapno krzemianowe, za-
wierające krzemiany wap-
nia i magnezu.

Na gruntach ornych naj-
korzystniejszym terminem 
do przeprowadzenia zabie-
gu wapnowania jest okres 
od żniw do późnej jesieni, 
gdyż stosowanie uprawek 
po wysiewie wapna umoż-
liwia jego dokładne wymie-
szanie z warstwą orną gleby. 
W okresie jesiennym zaleca-
ne jest również wapnowanie 
użytków zielonych. Niekie-
dy zabieg ten można prze-
prowadzić w okresie wio-
sennym, np. na gruntach 
przeznaczonych pod uprawę 

mieszanek lub innych ro-
ślin z przeznaczeniem na 
paszę, np. kukurydzy. Przy 
ustalaniu terminu wapno-
wania należy również brać 
pod uwagę reakcje nawo-
zów wapniowych z innymi 
nawozami, które mogą przy-
czyniać się do strat składni-
ków pokarmowych, m.in. 
gazowych strat amonia-
ku czy też uwsteczniania 
fosforu. W związku z tym 
nie zaleca się stosowania 
mocznika, nawozów azo-
towych amonowych, super-
fosfatów czy też nawozów 
wieloskładnikowych, które 
zawierają fosforan amonu, 
bezpośrednio przed wapno-
waniem, względnie po wy-
konaniu tego zabiegu. Do-
datkowo nie należy stosować 
nawozów wapniowych po 

wcześniejszej aplikacji 
obornika.

Zadaniem wapnowania 
jako zabiegu interwencyj- 
nego jest ratowanie plonu, 
co dotyczy w szczególno-
ści ozimych form rzepaku 
i pszenicy. Wapnowanie in-
terwencyjne to zabieg po-
główny przeprowadzany 
najczęściej kilka dni po za-
stosowaniu azotu. W przy-
padku roślin jarych zabieg 
ten przeprowadza się analo-
gicznie. Podstawowym wa-
runkiem pogłównej aplika-
cji wapna nawozowego jest 
granulacja nawozów, a także 
ich dobra rozpuszczalność 
w wodzie. Dobre rezultaty 
otrzymuje się na przykład 
po zastosowaniu kredy na-
wozowej, dla której opty-
malne dawki mieszczą się 

w zakresie od 0,5 do 1,0 t/ha.  
Przy wapnowaniu interwen-
cyjnym należy pamiętać, że 
nawozów wapniowych nie 
można stosować na rośli-
ny wilgotne.

Pod względem reakcji ro-
ślin uprawnych na wapno-
wanie można je uszerego-
wać (zgodnie z kierunkiem 
spadku reakcji na wapno-
wanie) w następującej ko-
lejności: kukurydza i burak 
cukrowy – jęczmień i psze-
nica – owies – żyto – ziem-
niak. Do roślin reagujących 
na wapnowanie zwyżką plo-
nów na poziomie 25% na-
leżą: kukurydza, burak 
cukrowy, groch siewny, lu-
cerna i koniczyna. Roślinami 

reagującymi na wapnowa-
nie ok. 15-proc. zwyżką plo-
nów są: pszenica, jęczmień, 
rzepak, bobik, łubin biały 
i łubin wąskolistny. Z kolei 
7-proc. zwyżka plonów pod 
wpływem wapnowania ob-
serwowana jest w uprawie: 
żyta, owsa, ziemniaka, lnu, 
łubinu żółtego czy serade-
li. Większe zwyżki plonów 
tych samych roślin w efek-
cie zastosowanego zabiegu 
wapnowania obserwowane 
są na glebach lżejszych niż 
na glebach ciężkich. Na gle-
bach bardzo kwaśnych, o pH 
do 4,5, rośliny mało wraż-
liwe na zakwaszenie gleby 
w małym stopniu reagu-
ją na zabieg wapnowania, 
podczas gdy rośliny wraż-
liwe na niskie wartości pH, 
w bardzo dużym stopniu re-
agują na optymalizację od-
czynu gleby. W przypadku 
gleb lekkich, o dużym udzia-
le roślin odznaczających się 
słabą reakcją na wapnowa-
nie, przeciętny efekt prze-
prowadzenia tego zabiegu 
jest mniejszy. Z kolei na gle-
bach średnich i ciężkich, na 
których przeważają rośli-
ny silniej reagujące na ten 
zabieg, obserwowany jest 
większy efekt wapnowania.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska prof. UP 

w Lublinie

 Q Na gruntach ornych naj-
korzystniejszym terminem  
do przeprowadzenia zabiegu 
wapnowania jest okres od 
żniw do późnej jesieni
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Zbadaj	glebę	po	żniwach
Ważnym elementem ustalania potrzeb nawozowych roślin jest ocena zasobności gleby 
w przyswajalne formy składników pokarmowych. Nawożenie roślin bez wcześniejszej oceny 
zasobności gleby jest mało efektywne i często prowadzi do ograniczenia wykorzystania 
potencjału plonotwórczego roślin oraz może stanowić realne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. Potrzeba oceny odczynu gleby oraz jej zasobności w makroskładniki jest zgodna 
z kodeksem dobrych praktyk rolniczych, jak również z zasadami integrowanej produkcji roślin.

Prowadzenie techno-
logii nawożenia do-
stosowanej do ak-
tualnego odczynu 
gleby i zasobności 

w przyswajalne dla roślin 
formy składników pokar-
mowych stanowi gwaran-
cję sukcesu ekonomicznego 
producenta rolnego. Wła-
ściwy sposób zarządzania 
makro- i mikroelementa-
mi wpływa więc nie tylko 
na wykorzystanie potencjału 
plonotwórczego roślin, ale 
również warunkuje skutki 
ekonomiczne, gdyż nawo-
zy stanowią istotny element 
kosztów produkcji roślin-
nej. Prawidłowe zarządzanie 
zasobnością gleby stanowi 
zatem kompromis pomię-
dzy utrzymaniem jej żyzno-
ści na wysokim poziomie, co 
gwarantuje uzyskanie stabil-
nego plonu o dobrych para-
metrach jakościowych, a mi-
nimalizowaniem zagrożeń 
dla środowiska naturalne-
go, głównie w efekcie strat 
azotu i fosforu.

Analiza gleb Polski wska-
zuje, że około 1/3 gleb na-
szego kraju charakteryzuje 

się nadmiernym zakwa-
szeniem, zaś udział gleb 
z przedziału o potrzebach 
wapnowania określanych 
jako konieczne, potrzebne 
i wskazane wynosi ok. 50%. 
Biorąc pod uwagę zasob-
ność gleb Polski w składniki 
pokarmowe szacuje się, że 
bardzo niską i niską zasob-
ność w fosfor przyswajalny 
stwierdza się na prawie 30% 
użytków rolnych, w potas na 
ok. 35%, a w przyswajalne 

formy magnezu na 27% 
użytków rolnych. W glebach 
Polski najbardziej deficyto-
wymi mikroskładnikami są 
bor i miedź. Nieco lepiej wy-
gląda sytuacja w przypadku 
manganu, żelaza czy cynku.

Najczęściej przeprowa-
dzane testy chemiczne, czyli 
metody chemiczne bada-
nia gleby, polegają na eks-
trakcji przyswajalnych form 
składników pokarmowych 
z gleby z wykorzystaniem 

specyficznych związków 
chemicznych. Najczęściej 
analiza gleby obejmuje 
oznaczenie pH w roztwo-
rze KCl oraz oznaczenie 
zawartości przyswajalnych 
form fosforu i potasu meto-
dą Egnera i Riehma, a także 
przyswajalnego magnezu 
metodą Schachtschabela. 
Jedną z metod umożliwia-
jącą jednoczesne oszaco-
wanie ilości makro- i mi-
kroskładników dostępnych 

dla roślin w sezonie wege-
tacyjnym jest metoda Me-
hlich 3. Metoda ta wykorzy-
stywana jest do oznaczenia 
w jednym wyciągu zawarto-
ści zarówno makroskładni-
ków, takich jak: fosfor, potas, 
magnez, wapń i siarka, jak 
i mikroskładników: miedź, 
cynk, mangan, żelazo czy 
bor. W porównaniu do stan-
dardowych metod wyko-
rzystywanych w systemach 
doradztwa nawozowego me-
toda Mehlich 3 charaktery-
zuje się niższą pracochłon-
nością oraz ograniczeniem 
kosztów przypadających na 
odczynniki, wodę czy ener-
gię. Stosowanie tej metody 
może przełożyć się na upo-
wszechnienie badań agro-
chemicznych wśród pro-
ducentów rolnych.

Najkorzystniejszym ter-
minem pobierania próbek 
glebowych jest okres po żni-
wach, przed nawożeniem ro-
śliny następczej. Jednakże, 
aby prawidłowo ocenić stan 
zasobności gleby w składni-
ki pokarmowe i w konse-
kwencji ustalić optymalny 
program nawożenia, nie-
zbędne jest właściwe pobra-
nie reprezentatywnej próbki 
glebowej. Próbki należy po-
bierać z wierzchniej warstwy 
gleby (0–20 cm) przy pomo-
cy specjalnej laski glebowej, 
bądź też w przypadku jej 

braku – przy użyciu łopa-
ty. Badaniom poddawane są 
próbki średnie, powstające 
przez wymieszanie próbek 
pierwotnych, które powin-
ny być pobierane z miejsc 
charakteryzujących się po-
dobnym układem warunków 
przyrodniczych, takich jak 
gatunek gleby czy ukształ-
towanie terenu oraz wa-
runków agrotechnicznych, 
a mianowicie ten sam przed-
plon, nawożenie i uprawa. 
Dopuszczalne jest pobra-
nie jednej próbki średniej 
spod różnych upraw, jednak 
pod warunkiem, że charak-
teryzują się one podobnymi 
wymaganiami nawozowymi 
i uprawowymi oraz należą 
do tego samego właściciela.

Próbka średnia powinna 
reprezentować obszar do 4 
ha. Próbki nie powinny być 
pobierane z miejsc o od-
miennych parametrach gle-
bowych, takich jak brzegi 
pól, miejsca po rowach me-
lioracyjnych, zagłębieniach 
i bruzdach czy też na silnych 
wzniesieniach terenu. Do-
datkowo nie należy pobierać 
próbek glebowych po nawo-
żeniu organicznym i mi-
neralnym, a także w okre-
sach nadmiernej wilgotności 
gleby czy też w czasie suszy.

dr hab. Marzena S. 
Brodowska prof. UP 

w Lublinie

Pioneer®	świętuje	95	lat	działalności
W tym roku minęło 95 lat działalności Pioneer®. Historia firmy 
rozpoczęła się w 1926 r. od realizacji pomysłu na wyhodowanie 
nasion mieszańców kukurydzy. Pioneer® był jedną z pierwszych 
firm nasiennych, która rozpoczęła hodowlę nowoczesnych, 
zaawansowanych nasion odmian mieszańcowych. Dziś jest 

to rozpoznawalna na całym świecie marka, która należy obecnie do Corteva 
Agriscience, globalnego lidera w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa.

Produkty i usłu-
gi marki Pioneer® 
należą do najbar-
dziej innowacyj-
nych rozwiązań na 

rynku, dzięki którym rol-
nicy mogą maksymalizo-
wać plony i uprawiać ro-
śliny, których potrzebujemy, 
aby zaspokoić rosnące po-
trzeby żywieniowe świata – 
powiedział Jim Collins, dy-
rektor generalny Corteva 

Agriscience. – Od 95 lat 
wspieramy rolników, in-
westujemy w społeczności 
i promujemy zrównoważo-
ne praktyki rolne. I będzie-
my to robić przez wiele na-
stępnych lat – dodał.

Pioneer® pochodzi ze środ-
kowo-zachodnich Stanów 
Zjednoczonych. Obecnie 
działa w skali globalnej, 
a w Polsce rozpoczął swoją 
działalność w 1986 roku. 

To Pioneer® pomógł stwo-
rzyć rolnictwo jakie znamy, 
nie tylko w USA, ale na 
całym świecie. W Polsce 
Pioneer® od 35 lat dostar-
cza rolnikom wysokiej ja-
kości nasiona i wspiera 
ich w prowadzaniu gospo-
darstw rolnych – powiedział 
Paweł Trawiński, dyrek-
tor działu sprzedaży na-
sion w Corteva Agriscience  
w Polsce.

Pioneer® jest flagową 
marką nasion firmy Cor-
teva Agriscience, wiodący 
na świecie producent za-
awansowanych odmian mie-
szańcowych, dostarczający 
wysokiej jakości nasiona rol-
nikom w ponad 90 krajach. 
Pioneer® zapewnia wsparcie 
i usługi agrotechniczne, aby 
pomóc rolnikom zwiększyć 
wydajność i rentowność go-
spodarstw rolnych. 

Corteva Agriscience jest 
globalną firmą specjalizu-
jącą się w rozwiązaniach 
dla rolnictwa i ogrodnictwa. 
Spółka powstała w oparciu 
o bogate dziedzictwo firm: 
Dow AgroSciences, DuPo-
nt Crop Protection i Pioneer 

Hi-Bred. Corteva Agriscien-
ce ma w swojej ofercie na-
siona, środki ochrony roślin 
oraz usługi cyfrowe dla rol-
nictwa. Corteva Agriscien-
ceTM jest liderem w zakre-
sie innowacji – w ostatnich 

latach firma wprowadziła 
na rynek kilka nowator-
skich substancji czynnych, 
takich jak: ArylexTM active, 
IsoclastTM active, ZorvecTM, 
LumiposaTM. 

Opr. ADA

 Q Najkorzystniejszym terminem pobierania próbek glebowych jest okres po żniwach, przed 
nawożeniem rośliny następczej

Reklama
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Tuning	ciągnika:	 
ile	możemy	zyskać?
W poprzednim numerze naszego miesięcznika skupiliśmy się na wprowadzeniu  
do chip tuningu silników w ciągnikach rolniczych. Skoro już wiemy, na czym polega 
ten proces, sprawdźmy, ile (także w praktyce) możemy zyskać dzięki takiemu 
zabiegowi.

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

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

 Q Obniżenie spalania
Należy pamiętać, że na 

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

– Jeżeli warunki pracy zo-
staną zachowane, a operator 

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

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

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

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

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

 Q Tuning ma granice
Przede wszystkim trze-

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

górna bariera bezpiecznej 
pracy przekładni.  

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

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

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

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

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

Mateusz Wasak

Reklama
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Mając przeszło 50 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji ładowarek 
teleskopowych, nasz certyfikowany (ISO 9001) zakład produkcyjny wdraża 
zupełnie nowe, wyjątkowe standardy jakości – Bobcat Quality.

WYDAJNOŚĆ POŁĄCZONA  
Z WYSOKIM KOMFORTEM

LATA
GWARANCJI

Przedstawiamy nową generację ładowarek teleskopowych 
Bobcat przeznaczonych do rolnictwa:

    Ułatw sobie pracę dzięki inteligentnej funkcji  
zarządzania zadaniami Job Manager

    Korzystaj z zupełnie nowej, przestronnej kabiny  
z wieloma ergonomicznymi rozwiązaniami

    Najlepsza w tej klasie szybkość ruchu wysięgnika  
i mocny napęd pozwolą szybciej wykonać pracę

    Wytrzymała, niezawodna konstrukcja objęta 
standardowo trzyletnią gwarancją
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Technologie	zakiszania	zielonek
Najbardziej racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym sposobem konserwacji zielonek jest 
ich zakiszanie. Aby uzyskać dobrą kiszonkę z zielonek niskich, należy dokładnie zaplanować 
całą technologię zbioru, tj. zaczynając od terminu koszenia, a na zakiszaniu kończąc. 
Trawy z pierwszego pokosu, które najbardziej zalecane są do zakiszania (ze względu na 
tempo przyrastania runi i plonu odrostu), należy kosić w początkowym stadium kłoszenia, 
a motylkowe na początku kwitnienia. 

Nowoczesne tech-
nologie kiszenia 
zielonek polega-
ją na zakiszaniu 
roślin podsuszo-

nych, o zawartości suchej 
masy od 30 do 50%. Pod-
suszanie traw i motylko-
wych poprawia jakość ki-
szonki przez obniżenie jej 
kwasowości i zwiększa po-
branie przez zwierzęta. Za-
kiszanie traw podsuszonych 
zmniejsza zużycie energii 
i paliwa na produkcję kiszo-
nek o ok. 15% w porówna-
niu z kiszonkami wilgotny-
mi. Materiał przewiędnięty 
o zawartości suchej masy 
30–40% należy zakiszać 
w silosach przejazdowych 
i pryzmach naziemnych, zaś 
o wilgotności powyżej 40% 
s.m., w belach cylindrycz-
nych lub w rękawach folio-
wych. Na jakość uzyskanej 
paszy ma wpływ wiele czyn-
ników, jak:
– możliwie jak najkrótszy 

czas pozostawania skoszo-
nej zielonki na polu (jeden 
dzień), do uzyskania od-
powiedniego udziału su-
chej masy;

– przyspieszenie schnięcia 
skoszonej zielonki przez 
łączenie koszenia z me-
chaniczną obróbką po-
kosu, przez tzw. kondy-
cjonowanie zielonki;

– dostosowanie szeroko-
ści roboczej i wydajności 

maszyn w procesie tech-
nologicznym zbioru.
Zastosowanie intensywnej 

obróbki mechanicznej pod-
czas koszenia skraca czas 
suszenia o 30–50% w sto-
sunku do zielonki nieobro-
bionej i przyczynia się do 
istotnego zmniejszenia strat 
suchej masy i składników 
pokarmowych.

Zgrabioną w wały, podsu-
szoną zielonkę można zbie-
rać przy użyciu różnych 
maszyn w zależności od 
wyboru technologii zaki-
szania. Wybór technologii 
zbioru zależy od: wielkości 
areału użytków zielonych, 
liczebności stada krów oraz 
sposobu zakiszania zielon-
ki (w silosie przejazdowym, 
przez owijanie bel folią, 

w workach [rękawach] 
foliowych). Podstawowy-
mi maszynami stosowa-
nymi w technologii zbio-
ru zielonek na zakiszanie 
są: przyczepa zbierająca, 
sieczkarnia polowa, prasa 
zwijająca, prasa do wiel-
kowymiarowych bel pro-
stopadłościennych, prasa 
silosowa. Z badań wyni-
ka, że jeśli przestrzegane 
są zasady zakiszania zie-
lonek, to metoda zbioru 
nie ma wpływu na jakość 
kiszonki, różnią się tylko 
jego kosztem zbioru.

Jeżeli zakiszanie odbywać 
się będzie w silosach prze-
jazdowych, to zbiór należy 
przeprowadzić przy pomocy 
sieczkarni zbierających lub 
przyczep zbierających czy 

zbieraczy pokosów – naj-
lepiej z zespołem tnącym.

Dobre ubicie i usunięcie 
powietrza to podstawowy 
warunek otrzymania dobrej 
kiszonki w silosie przejazdo-
wym. Istotny wpływ na to 

ma odpowiednie rozdrob-
nienie zielonki. Wymagana 
długość sieczki przy sporzą-
dzaniu sianokiszonek z traw 
i roślin motylkowych wynosi 
ok. 3–5 cm. Sieczka w silo-
sie musi być systematycz-
nie ugniatana warstwami 
o grubości max. 40 cm do 
zagęszczenia ok. 200 kg/m³,  
począwszy od pierwszej 
warstwy. Po uformowaniu, 
pryzmę należy okryć folią 
o grubości ok. 0,20 mm i ob-
ciążyć ją np. workami z pia-
skiem. Przyczepy zbierające 
(zbieracze) do zbioru podsu-
szonych zielonek na kiszon-
kę mają konstrukcję nieco 
inną niż do zbioru siana lub 
słomy: wyposażone są w ze-
społy rozdrabniające, a po-
nadto mają wysokie ściany 
boczne, w całości wykona-

ne z blachy oraz układ bęb-
nów wygarniających siecz-
kę w miejscu składowania. 
Zbieracze posiadają zespo-
ły dozujące oraz przenośni-
ki poprzeczne, co umożli-
wia równomierne rozłożenie 

zielonki w silosie, a także 
wykorzystanie ich jako 
wozów paszowych. Wśród 
maszyn do zbioru zielonek 
w postaci sieczki dominu-
ją sieczkarnie uniwersalne, 
przy wykorzystaniu adap-
tera do zbioru podsuszo-
nej zielonki z wałów. W cią-
gnikowych sieczkarniach 
zbierających, stosowany jest 
najczęściej zespół rozdrab-
niający toporowy. Samo-
jezdne sieczkarnie wyposa-
żone są wyłącznie w zespół 
typu bębnowego. Transport 
sieczki na przyczepę objęto-
ściową w zespołach topo-
rowych zapewniają łopatki 
osadzone na tarczy zespołu 
rozdrabiającego. Natomiast 
w sieczkarniach samojezd-
nych instaluje się dodat-
kowe dmuchawy. Podczas 

gdy przyczepie zbierającej 
wystarczy jeden ciągnik, 
to technologia z sieczkar-
nią wymaga przynajmniej 
dwóch zestawów transpor-
towych. Ponadto sieczkarnia 
swoje możliwości w pełni 

 Q Ze względu na konieczność kopiowania przez zespół tnący nierówności pola, niezbędne 
jest tworzenie kombinacji kosiarek, np. czołowej i zawieszanej, w celu zwiększenia wydajności 

 Q Rozładunek podsuszonej zielonki z przyczepy zbierającej na silosie przejazdowym 
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wykorzystuje dopiero 
w pracy na dużych i długich 
polach, przy wysokim plo-
nie i odległościach ok. 5 km  
od silosu. Wykorzystanie 
dużej wydajności sieczkar-
ni zbierającej wymaga do-
brej organizacji transportu 
i zagospodarowania siecz-
ki w silosie. Do ugniatania 
pociętej i posuszonej sieczki 
w silosie przejazdowym na-
leży stosować ciągniki cięż-
kie z dodatkowym balastem 
wraz ładowaczem czołowym 
do rozgarniania masy zielon-
kowej, które powinny poru-
szać się po pryzmie wolno, 
z prędkością ok. 3 km/h. Naj-
bardziej pożądana gęstość 
kiszonki kształtuje się na po-
ziomie ok. 200 kg s.m./m³.  
Napełnianie silosu lub 
pryzmy musi być dobrze 
zorganizowanym i zsyn-
chronizowanym ciągiem 
technologicznym, zakoń-
czonym ich zamknięciem. 

Wiele błędów popełnianych 
podczas napełniania silosu 
podsuszoną zielonką, doty-
czy nierównomiernego lub 
zbyt słabego ugniatania ma-
teriału zakiszanego i sposo-
bu jego zamykania.

Zielonki rozdrobnione 
przez sieczkarnię można 
również zakiszać specjal-
nymi prasami silosowymi 
– w rękawach foliowych. 
Najczęściej z przyczepy 
wywrotki sieczka trafia do 
kosza zasypowego prasy, 
a następnie przenośnikiem 
podłogowym i walcami do-
zującymi podawana jest na 
wirnik prasujący. Zęby wir-
nika wtłaczają sieczkę przez 
gardziel i tunel do zamoco-
wanego na nim rękawa fo-
liowego. Po napełnieniu rę-
kawa należy zabezpieczyć 
jego końce np. workami 
z piaskiem, a w ścianach 
umieścić wentyle odprowa-
dzające gazy kiszonkowe. 

Wszystkie prasy silosowe 
mają dużą wydajność, dla-
tego należy zapewnić szybki 
i sprawny dowóz bel z pola. 
Metoda zakiszania w ręka-
wach foliowych ma głównie 
zastosowanie na terenach, 
gdzie z przyczyn ekologicz-
nych zabrania się zakisza-
nia zielonek w pryzmach 
lub zbiornikach przejazdo-
wych, w których występu-
je wydzielanie i wypływa-
nie soków kiszonkowych. 
Ta technologia zakiszania 
jest głównie przeznaczo-
na dla dużych gospodarstw 
oraz eksploatacji usługowej. 

W większości gospo-
darstw rolnych lub gdy 

ilość paszy z jednego odro-
stu nie wystarcza na napeł-
nienie silosu przejazdowego, 
a także w dużych gospo-
darstwach rolnych, bardzo 
dobrym rozwiązaniem jest 
zastosowanie prasy zwijają-
cej, następnie owinięcie bel 
folią, ich zmagazynowanie, 
a potem skarmianie porcja-
mi (najlepiej całymi bela-
mi). Dla zwiększenia stop-
nia zagęszczenia bel (o ok. 
15–20%), a także dla ufor-
mowania ich prawidłowego 
kształtu, ważne jest pocięcie 
zbieranego materiału. Po-
cięcie materiału wpływa ko-

rzystnie na zawartość kwasu 
mlekowego. Ocena punkto-
wa paszy uzyskana z badań, 
była o ok. 15% wyższa w po-
równaniu z kiszonką z bel 
formowanych z materiału 
bez rozdrobnienia. Również 
najniższe straty paszy zano-
towano w belach o więk-
szym stopniu zagęszczenia 
– o ok. 10%. Najniższe stra-
ty stwierdzono przy zawar-
tości ok. 45% s.m., a war-
tość energetyczna kiszonki 
była wówczas najwyższa. 
Sprasowane bele (owinięte 
sznurkiem lub siatką), na-
leży przetransportować do 
miejsca składowania i owi-
nąć folią samoprzylepną. 

Do transportu bel najlepiej 
stosować przyczepy plat-
formowe, np. firma Pronar 
Narew oferuje kilka mo-
deli przyczep platformo-
wych o ładownościach: 7, 
9, 11, 13 t. Są to przyczepy 
dwu- lub trzyosiowe. Przy-
czepy np. dwuosiowe T022 
i T023 posiadają wysuwa-
ną do tyłu platformę zała-
dunkową. W obu modelach 
pozwala zmieścić 26 szt. 
bel cylindrycznych. Każdy 
z modeli trzyosiowych po-
siada również tył wydłużo-
ny, a firma Wielton oferuje 
cztery modele przyczep do 
transportu bel.

Owijarki mogą być zawie-
szane lub przyczepiane do 
ciągnika. Droższe owijarki 
samozaładowcze, umożli-
wiają szybkie owijanie bel 
(ok. 2–3 min) również na 
polu, nie wymagają zastoso-
wania do załadunku ciągnika 
z chwytakiem bel. Do stacjo-
narnego owijania bel, można 
zastosować owijarkę z napę-
dem elektrycznym lub od 
ciągnika. Bele zielonki owija 
się specjalną rozkurczliwą 
folią o dużej przyczepno-
ści, która dokładnie przyle-
ga do powierzchni. Ponieważ 
ilość zużytej folii praktycz-
nie decyduje o koszcie całej 
operacji sporządzania ki-
szonki, za najlepszy należy 
uznać taki sposób owijania, 
w którym szerokość zakład-
ki wynosi ok. 50%, co przy 
dwukrotnym owinięciu beli 
folią, daje nałożenie czterech 
warstw. Wówczas następu-
je całkowite zabezpiecze-
nie zielonki przed dostępem 
powietrza, wilgoci i światła. 
Jedna rolka folii wystarcza 
do owinięcia od 20 do 25 bel 
siana. Baloty owinięte folią 
w ciągu kilku pierwszych 

dni fermentacji pęcznieją 
na skutek wydzielającego 
się dwutlenku węgla i tlen-
ków azotu, a po zakończonej 
fermentacji szczelnie przy-
legają do kiszonki. Nie nale-
ży przebijać folii i upuszczać 
zgromadzonych w środku 
gazów. Aktualnie są stoso-
wane prasoowijarki, dzięki 
czemu bela jest natychmiast 
owijana po jej uformowa-
niu. Oferta owijarek do bel 
na rynku jest bogata. Ogól-
nie należy stwierdzić, że 
z zielonki przewiędniętej 
lub podsuszonej, przestrze-
gając zasad sporządzenia 
kiszonek, można uzyskać 
wartościową paszę. Jak wy-
nika z badań, najmniejsze 
straty suchej masy wystę-
pują w kiszonce zakiszanej 
w balotach owiniętych folią 
i w rękawach foliowych (ok. 
5–8%), większe (10–15%) 
w zbiornikach przejazdo-
wych i największe w pry-
zmach (ok. 20%). Jednym 
z podstawowych czynni-
ków decydujących o stra-
tach i jakości kiszonki jest 
stopień zagęszczenia for-
mowanej beli lub silosu 
i zabezpieczenie kiszone-
go materiału przed dostę-
pem powietrza. Ponadto, 
zakiszanie zielonki w balo-
tach i w rękawach foliowych 
cechuje łatwość pobierania 
i porcjowania oraz ochrona 
środowiska naturalnego ze 
względu na brak wydzielania 
i wypływania soków kiszon-
kowych. Jeśli chodzi o koszt 
zbioru podsuszonej zielon-
ki z wałów, to stwierdzo-
no, że najtańszą technolo-
gią zakiszania traw jest zbiór 
przy pomocy zbieracza po-
kosów i zakiszenie w silosie  
przejazdowym. 

dr inż. Piotr Grudnik

 Q Prasa silosująca – widok od strony załadunku

 Q Załadunek owiniętych balotów ładowarką na przyczepę – platformę 

Przykładowa oferta przyczep platformowych do transportu bel firmy Wielton

Model PRS-25/S9 PRS-35/S14 PRS-35/S24 PRS-35/S24

Ładowność (t) 9 14 19 19

Liczba osi 2 3 3 3

Długość skrzyni ład. (m) 7,8 9,9 + 1,1 9,9 + 1,1 9 + 1,1

Długość całkowita (m) 9,8 11 + 1,1 12 + 1,1 12 + 1,1
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Ceny	usług	żniwnych
Żniwa to dla rolników najbardziej wymagający czas. Plony trzeba zebrać najczęściej z dużych 
obszarów w krótkim okresie letnim. Jednak nie wszyscy rolnicy posiadający właściwe 
wyposażenie sprzętowe, mogą samodzielnie wykonać żniwa, np. ze względu na awarię 
sprzętu. W takiej sytuacji mogą zlecić wykonanie zbioru w swoim gospodarstwie. Czasy, 
w których brakowało sprzętu by wykonywać usługi żniwne już dawno minęły. 

W każdej wsi, 
nawet w ma-
łych gospo-
darstwach, są 
rolnicy, któ-

rzy posiadają sprzęt i chętnie 
świadczą usługi po sąsiedz-
ku. Istnieje również dużo 
więcej firm, które zajmują 
się tylko świadczeniem usług 
rolniczych. Mimo, że ciężko 
przewidzieć jakie będą ceny 
usług podczas tegorocznych 
żniw, należy jasno stwier-
dzić, że ceny względem po-
przedniego roku niestety 
wzrosną, ponieważ już teraz 
ceny paliw są na wyższym 
poziomie, a jest to skład-
nik, który najbardziej de-
terminuje cenę całej usłu-
gi. W ubiegłym roku ceny 
usługi koszenia kombajnem 
wahały się w przedziale od 
300 do 350 zł/ha brutto. 
Stawki najczęściej różnią 
się w zależności od areału 
i odległości usługodawcy 

od pola. W przypadku dużo 
większych areałów, cenę 
najczęściej można nego-
cjować. W tym roku ceny 
mogą wzrosnąć minimum 
do poziomu z poprzed-
nich lat, czyli 330–390 zł/ha  
brutto. Jeśli w tym roku 
pogoda spowoduje na po-
lach spore wyleganie łanów 
zboża, należy się spodzie-
wać, że usługodawcy będą 
potrzebowali oględzin pola 

przed wykonaniem usłu-
gi, co może spowodować 
podniesienie ceny w przy-
padku sporych ilości wyle-
głych łanów. 

Wykonanie usługi za taką 
cenę najczęściej odbywa się 
nowoczesnymi kombajna-
mi, gdzie hektar może być 
skoszony nawet w 2 godzi-
ny. Oczywiście na rynku nie 
brakuje ofert usług omłotu, 
np. popularnym bizonem. 

Ceny takiej usługi oscylu-
ją przeważnie ok. 300 zł/
godz., jednak takim sprzę-
tem przy dobrych plonach 
trudno skosić 1 ha w godzi-
nę. Za usługę wykonaną bi-
zonem z pocięciem słomy 
przeważnie doliczane jest 
20 zł więcej na zwiększo-
ne zużycie paliwa i zuży-
wanie się samej sieczkarni. 
W dużych firmach usługo-
wych i przy dużych areałach 

często spotyka się rozlicze-
nie składające się z ceny ak-
tualnej paliwa i ceny samej 
usługi. Przeważnie jest to 
od 200 do 260 zł/ha + pali-
wo. Oczywiście firmy ofe-
rują kompleksowe usługi 
wraz z odbiorem od kom-
bajnu zboża i transportem 
do magazynów, jednak cena 
jest ustalana indywidualnie 
na podstawie odległości pól 
od magazynów. 

Stawki koszenia kuku-
rydzy na ziarno przeważ-
nie zawierają się w podob-
nym przedziale cenowym 
co usługi omłotu zbóż. Jeśli 
chodzi o zbiór słomy, to ceny 
posiadają sporą rozpiętość 
nawet w przypadku pras 
zwijających. Wszystko za-
leży od zakresu usługi czy 
jest to usługa kompleksowa 
wraz z załadunkiem i trans-
portem. Czy też samo zro-
bienie balotów, tutaj cena 
też się różni dla pras zmien-
nokomorowych i stałoko-
morowych, a także w za-
leżności od wielkości beli 
oraz czy jest owijana siatką 
czy sznurkiem. Średnia cena 
z poprzednich lat dla usługi 
samego belowania to 12–13 
zł za balot (średnica 120 cm) 
z owinięciem siatką, nato-
miast dla beli o średnicy 160 

cm to cena 15 zł/szt. Cena 
usługi dla prasy wielkoga-
barytowej, która wykonuje 
duże kostki, była podobna 
– 12–14 zł za szt. 

Jeśli chodzi o załadunek 
i transport, ceny również naj-
częściej są ustalane indy-
widualnie w zależności od 
pokonywanych odległości. 
Ceny usług również w dużym 
stopniu różnią się w zależno-
ści od regionu i wojewódz-
twa. Przy koszeniu kom-
bajnem są to rozbieżności 
maksymalnie 50 zł, nato-
miast przy zbiorze słomy  
– maksymalnie 2–3 zł za szt. 
Żniwa to też zbiór zielonek 
i tutaj usługodawców nie bra-
kuje. Koszenie kosiarką użyt-
ków zielonych oscyluje prze-
ważnie ok. 120–140 zł/ha.  
Zbiór zielonki sieczkarnią 
samojezdną to koszt ok.  
380–400 zł/ha, a zbiór zie-
lonki przyczepą samozbie-
rającą – ok. 250–270 zł/ha. 

Jak można zauważyć ceny 
za usługi żniwne nie nale-
żą do niskich. Jednak rolni-
kom, którzy posiadają śred-
nie lub małe gospodarstwa 
może bardziej ekonomicznie 
się opłacać zlecić taką usłu-
gę niż inwestować w sprzęt 
i go utrzymywać.

mgr inż. Michał Ośko

Nowa	Pantera	od	Amazone.	 
Co	się	zmieniło?

Firma Amazone wprowadza na rynek nową generację opryskiwacza samojezdnego 
Pantera. Nowy opryskiwacz samojezdny Pantera 4504 ma wyznaczać najwyższe 
standardy w precyzyjnej ochronie roślin i łatwości obsługi. Zmodyfikowany obieg cieczy 
roboczej, zmiany w centrali obsługowej i prostsza konserwacja to główne zmiany wobec 
dotychczasowych modeli.

W nowej serii 
Pantera 4504 
skoncentro-
wano się za-
równo na 

zwiększeniu wydajności po-
wierzchniowej, jak i na od-
ciążeniu kierowcy. 

Nowa centrala obsługo-
wa SmartCenter z komplet-
nym panelem sterowania 
jest bezpiecznie ukryta pod 
osłoną po lewej stronie po-
jazdu. Dodatkowo znajdu-
je się tutaj 60-litrowy roz-
wadniacz, który szybko 
i z dużą wydajnością roz-
wadnia proszki i granulaty.

Umieszczenie po prawej 
stronie stabilnej ciśnienio-
wo i odpornej na działanie 
nawozów płynnych podwój-
nej pompy tłokowo-mem-
branowej AR o wydajności 
520 l/min zapewnia użyt-
kownikowi znaczną reduk-
cję hałasu podczas rozwad-
niania oraz wydajność ssania 
do 700 l/min, a także bardzo 

dobrą dostępność. Cen-
trala SmartCenter oferu-
je idealne rozwiązanie dla 
każdego klienta: od inteli-
gentnie prostego pakietu 
Comfort z TwinTerminal 
3.0 do maksymalnie kom-
fortowego pakietu Com-
fort plus. Zamiast zaworów 

obsługowych dostępny jest 
TwinTerminal 7.0 z ekranem 
dotykowym, który znacznie 
ułatwia obsługę maszyny. 
Użytkownik wybiera tylko 
żądaną funkcję, a opryski-
wacz ustawia się całkowi-
cie automatycznie. Zbior-
nik cieczy roboczej oraz 

zbiornik wody płuczącej 
zostaną napełnione do wy-
maganego poziomu. Auto-
matyczny program mycia 
można uruchomić za naci-
śnięciem jednego przycisku.

Nowy, łatwo dostępny 
zbiornik paliwa o pojemno-
ści do 290 litrów zapewnia 

wystarczającą ilość paliwa 
nawet podczas długich dni 
pracy. Obok niego znajdu-
je się 20-litrowy zbiornik 
AdBlue.

Nowy terminal pojazdu 
AmaDrive 7.0 został zin-
tegrowany z ergonomicz-
nym podłokietnikiem. Na 
kolorowym, 7-calowym wy-
świetlaczu można przejrzy-
ście i intuicyjnie obsługiwać 
wszystkie funkcje maszyny.

Do obsługi ISOBUS ofero-
wany jest 8-calowy terminal 
AmaTron 4 oraz 12,1-calo-
wy AmaPad 2. Oba termi-
nale mają kolorowy wy-
świetlacz wielodotykowy. 
Dzięki praktycznemu wi-
dokowi MiniView obsłu-
ga jest wyjątkowo wygodna 
i spełnia najwyższe wyma-
gania precyzyjnego rolnic-
twa (Precision Farming).

Aktywne zawieszenie 
belki polowej ContourCon-
trol oraz aktywny system 

tłumienia drgań SwingStop 
zapewniają optymalną po-
zycję belki polowej nawet 
przy dużych szerokościach 
roboczych wynoszących  
40 m. ContourControl może 
również zmieniać geome-
trię belki w dół utrzymując 
dzięki temu zawsze dokład-
nie odstęp od powierzchni 
docelowej.

ContourControl zapew-
nia bardzo dobre pionowe 
prowadzenie belki polo-
wej, natomiast SwingStop 
optymalizuje położenie po-
ziome przy szerokich bel-
kach polowych. Bardzo 
szybko i dokładnie pracu-
jący hydrauliczny system 
prowadzenia belki polowej 
umożliwia większą prędkość 
podczas pracy. W połącze-
niu z elektrycznym przełą-
czaniem pojedynczych roz-
pylaczy AmaSelect osiągana 
jest najwyższa precyzja.

Źródło: Amazone

 Q Ceny za usługi żniwne nie należą do niskich. W małych i średnich gospodarstwach bardziej 
ekonomicznie może okazać się zlecenie takich usługę niż inwestowanie w sprzęt

 Q ContourControl zapewnia bardzo dobre pionowe prowadzenie belki polowej, natomiast 
SwingStop optymalizuje położenie poziome przy szerokich belkach polowych
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Usługi	wysiewu	wapna
Co raz więcej rolników przekonuje się, że wysiew wapna jest bardzo ważnym zabiegiem. 
Nie warto go pomijać tylko ze względu na brak posiadania sprzętu do wysiewu wapna. 
Niewłaściwe pH gleby powoduje zakwaszenie gruntów, a to z kolei przyczynia się do 
nadmiernego wymywania składników pokarmowych do głębszych warstw gleby i utrudnia ich 
przyswajanie przez rośliny. 

Przy nieprawidło-
wym pH gleby trud-
no o wysokie plony, 
nawet w przypadku 
prawidłowej upra-

wy i nawożenia. Aby podjąć 
decyzję o wapnowaniu, jak 
i ustalić dawkę wapna, na-
leży w pierwszej kolejności 
przeprowadzić analizę labo-
ratoryjną. W tym celu nale-
ży pobrać próbkę glebową 
z powierzchni nie większej 
niż 4 ha, o zbliżonej struk-
turze gleby. Próbkę nale-
ży zmieszać z przynajmniej 
dwudziestu próbek pobra-
nych z różnych fragmentów 
pola. Następnie na podsta-
wie wyników, można ustalić 
dawkę. Taką dawkę na pod-
stawie badań można wyzna-
czyć za pomocą tabeli.

Poza doborem właści-
wej dawki wapna, jeśli jest 
wskazane jego stosowanie, 
istotne jest ulokowanie za-
biegu w odpowiednim miej-
scu w zmianowaniu. Jeśli 
w zmianowaniu występują 

rośliny mało wrażliwe na 
zakwaszanie gleby, trze-
ba planować zabieg moż-
liwie odległy przed upra-
wą np. ziemniaka, lnu czy 
łubinu żółtego. Kolejnym 
ważnym czynnikiem jest 
termin wapnowania. Naj-
lepiej zabieg przeprowadzić 
po zbiorze zbóż ze względu 
na możliwość dobrego wy-
mieszania wysianego wapna 
z glebą. Pozytywne oddzia-
ływanie wapnowania na ży-
zność gleby i plony roślin 
trwa przez 3–5 lat.

Wprowadzone dwa lata 
temu dotacje do wapnowa-
nia zachęcają rolników do 

przeprowadzania takich za-
biegów. Przez to, że spora 
część rolników w średnich 
i małych gospodarstwach 
nie posiada specjalistycz-
nego sprzętu, zwiększyło się 
zapotrzebowanie na usłu-
gi tego typu. Można po-
wiedzieć, że w pierwszym 
roku rynek usług nie był na 
to przygotowany, lecz teraz 
dostępność takich usług 
znacząco wzrosła. Co wię-
cej, występują oferty, które 
nie oferują kompleksowej 
usługi, ale np. wypożyczenie 
rozsiewacza do tego typu 
zabiegu, co jest dobrą alter-
natywą dla rolników, którzy 

chcą przeznaczyć mniejsze 
kwoty na przeprowadzenie 
zabiegu. Oczywiście istnie-
je wiele ofert o różnej roz-
piętości cenowej, co wiążę 
się najczęściej z klasą stoso-
wanego sprzętu. Za usługi 
wykonywane nowoczesny-
mi rozsiewaczami zapłaci-
my ok. 22 zł za tonę z zała-
dunkiem. Średnia cena dla 
wykonania usługi wapno-
wania to ok. 14 zł za tonę 
wraz z załadunkiem. Mimo 
wszystko warto zwrócić 
uwagę na jakość stosowa-
nego sprzętu przez usługo-
dawcę. Przy tego typu na-
wozie nie jest wymagana 

wysoka dokładność dawki 
jak przy sztucznych nawo-
zach, jednak ważna jest 
równomierność wysiewu, 
co np. przy wysiewie sta-
rymi modelami rozsiewa-
czy RCW jest dosyć trudne 
i nie warto brać pod uwagę 
takich ofert. Warto zwrócić 
uwagę na oferty, gdzie wy-
siew wapna odbywa się za 
pomocą nowoczesnych roz-
rzutników, które posiadają 
tarcze i są przystosowane 
do rozsiewu wapna. Rów-
nomierność rozsiewu bę-
dzie dużo wyższa w porów-
naniu np. z rozsiewaczami 
RCW oraz dużo większa bę-
dzie wydajność i ładowność. 
Dzięki czemu taka usługa 
powinna być bardziej przy-
stępna cenowo w porówna-
niu z rozsiewaczami ściśle 

przystosowanymi do wapna, 
oraz dużo szybciej wyko-
nana porównując z roz-
siewaczem RCW. Jednak 
takie rozrzutniki nie osią-
gną takiej jakości, jak spe-
cjalne rozsiewacze przysto-
sowane do tego typu zadań, 
które mają dużo lepsze sys-
temy podawania nawozów, 
a stosowane tam tarcze po-
zwalają na wysiew na sze-
rokość ponad 30 metrów. 
Jednak mało jest takich ofert 
oraz najczęściej usługodaw-
cy mają minimalny limit 
wykonania usługi, by to 
było opłacalne. Jak widać, 
jest wiele możliwości, by 
taką usługę zrealizować na 
swoim polu, a biorąc pod 
uwagę dopłaty – tym bar-
dziej jest to opłacalne.

mgr inż. Michał Ośko

Dawka wapna w zależności od kategorii agronomicznej i potrzeb wapnowania w t CaO/ha

Potrzeby wapnowania Rodzaj gleby

bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie

pH dawka pH dawka pH dawka pH dawka

Konieczne do 4,0 3 do 4,5 3,5 do 5,0 4,5 do 5,5 6

Potrzebne 4,1–4,5 2 4,6–5,0 2,5 5,1–5,5 3 5,6–6,0 3

Wskazane 4,6–5,0 1 5,1–5,5 1,5 5,6–6,0 1,7 6,1–6,5 2

Ograniczone 5,1–5,5 – 5,6–6,0 – 6,1–6,5 1 od 6,6 1

Zbędne od 5,6 – od 6,1 – od 6,6 – od 7,1  

Źródło: IUNG-PIB

 Q Istnieje wiele ofert na usługi wysiewu wapna o różnej 
rozpiętości cenowej,  co wiążę się najczęściej z klasą sto-
sowanego sprzętu. Za usługi wykonywane nowoczesnymi 
rozsiewaczami zapłacimy ok. 22 zł za tonę z załadunkiem



Czerwiec 2021 ( nr 173)Strona 22 Technika - Wiadomości Rolnicze Polska

KRUKOWIAK GRUPA KRUKOWIAK

Szeroki zakres personalizacji maszyny
Więcej informacji: Tel. 54 252 27 27

Ekologiczny krok w przyszłość
mechaniczne niszczenie chwastów. Ekopielnik

Reklama

Żniwa	bez	przestojów
Zbiór zbóż musi być dobrze zorganizowany.  
Czasu jest niewiele, a potencjalnych problemów całe mnóstwo.  
Co zrobić, aby nie dać się zaskoczyć i zebrać plony przed 
zachodem słońca?

Wp r a w i o n y 
kombajni-
sta nie tylko 
zadba o wy-
soką jakość 

zbioru i minimalizację strat. 
Szacuje się, że doświadczo-
ny operator może podnieść 
wydajność maszyny nawet 
o 30%, a właściwie wyci-
snąć z niej pełnię wydajności  
– to może oznaczać więcej 
niż wymiana kombajnu na 
wyższy model. Co więcej, 
może także ograniczyć ry-
zyko awarii, które w szczy-
cie sezonu są wysoce nie-
pożądane. Dlatego warto 
zadbać o odpowiednie wy-
szkolenie kombajnisty. Ale 
to nie wszystko.

 Q Lepiej zapobiegać niż leczyć
Podstawą sprawnej pracy 

jest dobrze przygotowana 
maszyna. Przegląd kom-
bajnu przed sezonem i wy-
miana zużytych elemen-
tów eksploatacyjnych 
oraz uszkodzonych czę-
ści, pozwoli zapobiec nie-
potrzebnym przestojom, 
które w momencie kulmi-
nacji prac okazują się bar-
dzo kosztowne. Pozwala 
także uniknąć poważniej-
szych awarii, wynikających 
np. z pracy ze zużytymi ło-
żyskami czy pasami napę-
dowymi. Utrzymywanie 
zespołów roboczych w na-
leżytym stanie wpływa także 
na jakość i wydajność pracy. 
Na przykład, przesuwając 
wymianę zużytych cepów 
młocarni czy stalek zespołu 
żniwnego na kolejny sezon, 
możemy pozornie nieco 
zaoszczędzić, ale w trud-
nych warunkach pracy wy-
dajność całego kombajnu 

może spaść nawet o kilka-
naście procent, co w rezul-
tacie prowadzi do znacznie 
wyższych kosztów. Ryzyko 
awarii i przestojów można 
znacznie ograniczyć już 
przed wyjechaniem kom-
bajnu z garażu, lecz nie da 
się go uniknąć całkowicie. 
Stąd warto zawczasu ro-
zejrzeć się za ewentualną 
możliwością skorzystania 
z pomocy usługodawców 

lub sąsiadów. Należy także 
zaopatrzyć się w podstawo-
we części zamienne na cały 
sezon: noże sieczkarni, stal-
ki, nity, zapasową kosę, pod-
nośniki kłosów itp., aby były 
dostępne w każdej chwi-
li. Ponadto, podczas pracy 
warto notować wszelkie za-
obserwowane nieprawidło-
wości w pracy maszyny, aby 
nie pominąć żadnej uster-
ki podczas przygotowywa-
nia kombajnu do kolejne-
go sezonu.

 Q Sprawny transport
Nawet najbardziej wpra-

wiony operator nie uniknie 
przestoju kombajnu spowo-
dowanego… pełnym zbior-
nikiem ziarna. Zapewnie-
nie odpowiednio wydajnych 
środków transportu, a także 
możliwości opróżnienia ich 
w magazynie, pozwoli wy-
eliminować wąskie gar-
dło z tym związane. Przy-
czepy powinny być przede 

wszystkim szczelne, szcze-
gólnie w przypadku zbioru 
rzepaku, a także wyczysz-
czone, zwłaszcza jeżeli 
wcześniej służyły do trans-
portu zaprawionego ziarna, 
czy też nawozów. W miarę 
możliwości warto też ko-
rzystać z możliwości wyła-
dunku ziarna z kombajnu 
„w locie” – postój związany 

z wyładunkiem na przycze-
pę stojącą na brzegu pola 
może ograniczyć wydajność 
zbioru nawet o 20%. W przy-
padku ograniczonej możli-
wości przeładunku ziarna do 
silosów, warto przygotować 
powierzchnię do tymczaso-
wego składowania na wol-
nym powietrzu. Dotyczy to 
zwłaszcza kukurydzy, która 
przechodzi przez suszarnię 
o ograniczonej wydajności.

Przed żniwami należy 
także oczyścić magazyn 
ziarna. Przy tym trzeba 
zwrócić uwagę na wszelkie 
zakamarki i miejsca gro-
madzenia się kurzu, a także 
kratki i otwory wentylacyj-
ne, gdzie mogą przebywać 
szkodniki. Po wykonaniu 
czyszczenia należy wykonać 
fumigację, czyli gazowanie 
pustych silosów w celu zwal-
czenia szkodników. Warto 
także skontrolować silo-
sy pod kątem szczelności 
w celu zapobieżenia zarów-
no przed dostępem wilgo-
ci z zewnątrz, jak i gryzoni.

 Q Ciągła praca
Zakup nowego kom-

bajnu to zazwyczaj wy-
datek powyżej 400 tys. zł. 
Warto zatem zadbać o jego 
pełne wykorzystanie. Kil-
kugodzinna praca opera-
tora skutkuje zmęczeniem 
i zmniejszeniem koncentra-
cji, prowadzącym do mniej 
optymalnego prowadzenia 
kombajnu po polu i spad-
kiem jego wydajności nawet 

o 20%. Dlatego warto za-
pewnić kombajniście zmien-
nika, tak aby ograniczyć 
zmęczenie, a także wyeli-
minować przestoje kombaj-
nu w przerwach na posiłek, 
czy też spowodowane np. 
chorobą operatora. Warto 
także rozważyć wyposaże-
nie kombajnu w system na-
wigacji równoległej, który 

 Q Odpowiednie przygotowanie się do żniw pozwoli uporać 
się ze zbiorem bez zbędnych przestojów oraz w pełni wyko-
rzystać potencjał maszyn

 Q Rozładunek ziarna z kombajnu „w locie” to oszczędność 
nawet 20% czasu

 Q Zapewnienie wydajnego transportu to jeden z podstawo-
wych elementów sprawnego zbioru zbóż

 Q Przedsezonowy dokładny przegląd kombajnu pozwoli 
uniknąć wielu niepotrzebnych problemów w czasie żniw

 Q Straty na poziomie 1% oraz umiarkowane zanieczyszczenie 
ziarna są akceptowalne. Nie należy dopuszczać do pojawiania 
się pokruszonych ziaren

Dokończenie na str. 24
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PŁUG OBROTOWY UNICO

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

Finansowanie fabryczne 0%Finansowanie fabryczne 0%

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

Szybko	przerwać	parowanie
Wegetacja zbóż dobiega końca, niebawem rozpocznie się ich 
zbiór. Czas zatem pomyśleć o kolejnym sezonie wegetacyjnym. 
Przygotowanie stanowiska jest jednym z fundamentalnych 
elementów uprawy roślin, którego nie wolno bagatelizować. 
Uprawę roli należy rozpocząć od zespołu uprawy pożniwnej.

Przygotowanie do ko-
lejnego sezonu we-
getacyjnego należy 
rozpocząć bezpo-
średnio po zbiorze 

zbóż, od wykonania ze-
społu uprawy pożniwnej. 
Z uprawą pożniwną nie 
wolno zwlekać, gdyż kon-
sekwencje będą poważne. 
W wyniku opóźnienia upra-
wy pożniwnej dochodzi do 
znacznych strat wody, a rola 
agrotechniki w ochronie ro-
ślin zostaje istotnie ogra-
niczona. Zgodnie z przy-
jętą przez Unię Europejską 
strategią Zielonego Ładu, 
ilość dostępnych środków 
ochrony roślin będzie bar-
dzo mocno ograniczana, co 
zdecydowanie zmniejszy do-
stępność metod chemicz-
nych. Cały ciężar ochrony 
roślin zostanie przełożony 
na metody niechemiczne, 
w tym agrotechnikę. Jednym 
z podstawowych elementów 
uprawy roli jest uprawa poż-
niwna. Nie wolno jej lekce-
ważyć i wykonywać „przy 
okazji”, gdy nie ma innych 
zajęć, gdyż opóźnień i błę-
dów popełnionych podczas 
jej wykonywania nie da się 
naprawić kolejnymi zabie-
gami uprawowymi.

 Q Ograniczyć parowanie  
i nie tylko

Wcześnie i starannie wy-
konana uprawa pożniwna 
to same korzyści dla go-
spodarstwa. Profesjonalne 
wykonanie uprawy poż-
niwnej istotnie ogranicza 
parowanie. Zatrzymanie 
każdej ilości wody w glebie 
to jedno z najważniejszych 
zadań uprawy pożniwnej. 

Zatrzymana woda korzyst-
nie wpływa na jakość upra-
wy w kolejnych jej etapach, 
a także przyczynia się do 
szybkich i równomiernych 

wschodów roślin uprawia-
nych następczo, co ma prze-
łożenie na plon otrzymany 
w kolejnym roku. Rola upra-
wy pożniwnej nie ograni-
cza się tylko do zatrzyma-
nia wody. Kolejnym ważnym 
zadaniem uprawy pożniw-
nej jest zagospodarowanie 
resztek pożniwnych, które 
pozostały na powierzchni 
pola po żniwach. Pocięcie 
i wymieszanie resztek poż-
niwnych z wierzchnią war-
stwą gleby przyczynia się 
do ich szybszego rozkła-
du, dzięki któremu znaj-
dujące się w nich składni-
ki odżywcze będą szybciej 
dostępne dla roślin upra-
wianych następczo. Ponad-
to resztki pożniwne będące 
cennym źródłem budulco-
wym próchnicy, gdy ulegną 
mineralizacji, szybko wpły-
ną na poprawę właściwo-
ści gleby. Kolejnym atutem 

szybkiego rozkładu resz-
tek pożniwnych jest aspekt 
związany z ochroną roślin. 
Dzięki szybkiemu rozkła-
dowi resztek, znajdujące się 

na ich powierzchni agrofa-
gi zostaną zniszczone. To 
sprawi, że nie będą zagrażać 
roślinom uprawianym na-
stępczo. Kolejnym ,,ochro-
niarskim’’ aspektem zespo-
łu uprawy pożniwnej jest 
walka z chwastami, do któ-
rych również zaliczamy sa-
mosiewy zbóż czy rzepaku. 
Wymieszanie osypanych czy 
znajdujących się w glebie na-
sion z wierzchnią warstwą 
gleby sprawi, że będą one 
szybko kiełkować i wscho-
dzić. Podczas kolejnych 
mechanicznych zabiegów 
uprawowych chwasty będą 
niszczone. Chcąc skutecznie 
niszczyć wschodzące chwa-
sty oraz pobudzać kolejną 
porcję nasion do kiełkowa-
nia, trzeba pamiętać o sys-
tematyczności. Gdy tylko 
kolejne chwasty wzejdą i za-
czną wytwarzać 2–4 liście, 
zabieg należy powtórzyć. 

Na skuteczność niszcze-
nia chwastów wpływa nie 
tylko systematyczność, 
ale także staranność. Nie 
można pozostawiać miejsc 
nieuprawionych, gdyż tu 
rola ,,ochroniarska’’ uprawy 
pożniwnej zostanie ograni-
czona. Dzięki systematycz-
nej i starannej uprawie ne-
gatywny wpływ chwastów 

na roślinę uprawną będzie 
znacznie ograniczony. Dzię-
ki temu ilość stosowanych 
herbicydów będzie można 
istotnie zredukować. 

 Q Pług, brona czy agregat?
Przed przystąpieniem do 

uprawy pożniwnej często 
pada kilka pytań. Najczę-
ściej rolnicy zastanawiają 
się: jakie narzędzie wybrać 
do wykonania tego zada-
nia, przy zastosowaniu któ-
rego, zabieg będzie najtań-
szy, a zarazem najbardziej 
efektywny. Odpowiedzi jest 
tyle samo co pytań, a nawet 
więcej. Uprawa pożniw-
na jest bowiem złożonym 
elementem uprawy roślin. 
Niezależnie od tego jakim 
narzędziem uprawa poż-
niwna zostanie wykonana, 
musi ono pracować płytko, 
nie głębiej niż 10–12 cm.  
Wybierając narzędzie do 

przeprowadzenia upra-
wy pożniwnej trzeba pa-
miętać, że każde ma swoje 
plusy i minusy. Dawniej 
powszechnie wykorzysty-
wano pług podorywkowy. 
Obecnie z narzędzia tego 
praktycznie zrezygnowano. 
Związane jest to z tym, że 
uprawę z wykorzystaniem 
pługa podorywkowego wy-
konuje się wolniej, a przy 
tym jest to bardziej ener-
gochłonne. Przekłada się 
to na wzrost kosztów zabie-
gu. Ponadto resztki pożniw-
ne w mniejszym stopniu są 
rozdrobnione. Można po-
wiedzieć, że układane są 
warstwowo. A więc ich 
rozkład jest zdecydowanie 
wolniejszy. Ponadto mniej-

sza ilość chwastów zostaje 
pobudzona do wschodów. 
Narzędziem dobrze spraw-
dzającym się w uprawie poż-
niwnej jest brona talerzo-
wa. Praca z wykorzystaniem 
tego narzędzia wykonywana 
jest szybciej, wymaga mniej-
szego zapotrzebowania na 
energię, a resztki pożniw-
ne są dobrze rozdrobnione 
i wymieszane z wierzchnią 
warstwą gleby. Wykorzystu-
jąc bronę talerzową do upra-
wy pożniwnej trzeba pamię-
tać, aby nie stosować jej na 

stanowiskach zaperzonych, 
gdyż dojdzie do pocięcia 
rozłogów i rozmieszczenia 
ich na znacznie większym 
obszarze niż występowa-
ły pierwotnie. Obecnie do 
uprawy pożniwnej coraz 
częściej wykorzystywane 
są różnego rodzaju agrega-
ty ścierniskowe. Dzięki nim 
ściernisko szybko zostaje ze-
rwane, a resztki pożniwne 
rozdrobnione i wymiesza-
ne z wierzchnią warstwą 
gleby. Ponadto duża ilość 
nasion zostaje pobudzona 
do kiełkowania. Wiele agre-
gatów ścierniskowych wy-
posażonych jest w siewnik 
do poplonu, dzięki które-
mu można podczas upra-
wy pożniwnej dodatkowo 

wysiać poplony. Niezależ-
nie od zastosowanego na-
rzędzia, należy pamiętać, 
że po wykonaniu uprawy 
pożniwnej systematycznie 
należy niszczyć wschodzą-
ce chwasty. Wykorzystanie 
uprawy pożniwnej do me-
chanicznej walki z chwa-
stami wpisuje się w polity-
kę Unii Europejskiej.  

dr inż. Przemysław Kardasz
Polowa Stacja 

Doświadczalna IOR-PIB 
w Winnej Górze

 Q Po dobrze wykonanej uprawie pożniwnej, kolejne zabiegi 
wykonuje się prawidłowo

 Q Gdy kombajn zjedzie z pola, należy wykonać uprawę pożniwną

Reklama
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Wybierz	odpowiednie	redlice
Kultywator to powszechnie 
stosowane narzędzie uprawowe. 
Jednak efekty jego pracy 
bardzo się różnią w zależności 
od zastosowanych elementów 
roboczych.

Efekt pracy kultywato-
ra znacznie różni się 
w zależności od wa-
runków pracy. Cho-
dzi zarówno o rodzaj 

i wilgotność uprawianej 
gleby, rodzaj wykonywa-
nej pracy, głębokość robo-
czą, ilość resztek roślinnych 
pozostawionych na polu, jak 
i oczekiwany stan pola po 
wykonaniu przejazdu ro-
boczego. Elementem, który 
w największym stopniu de-
cyduje o tym, w jaki spo-
sób gleba zostanie podcięta, 
zdrenowana, czy też wy-
mieszana, są redlice. A bio-
rąc pod uwagę wielość za-
stosowań kultywatora, od 
płytkiego zerwania ścier-
niska po głęboką uprawę 
mającą na celu zdrenowa-
nie pola, czy nawet zerwa-
nie podeszwy płużnej, ich 
odpowiedni dobór jest klu-
czem do osiągnięcia oczeki-
wanych rezultatów uprawy.

 Q Uprawa ścierniska
W przypadku uprawy 

ścierniska na mniejszą głę-
bokość, zaleca się stosowa-
nie szerokich redlic skrzy-
dełkowych lub gęsiostopek. 
Gęsiostopki o łagodnym 
kącie ustawienia skrzyde-
łek charakteryzują się nie-
zbyt intensywnym efektem 
mieszania, ale za to podci-
nają glebę na całej szeroko-
ści, co pozwala ograniczyć 
utratę wody z gleby oraz 
skutecznie pozbyć się chwa-
stów. Zazwyczaj tego typu 
elementy są wykorzystywa-
ne do pierwszej uprawy wy-
konywanej po zbiorach, na 
głębokość do 5 cm. Ich wadą 
jest utrudnione zagłębianie 
się podczas pracy na glebach 
ciężkich, co wynika z dużej 
powierzchni gęsiostopek.

Głębokość pracy na po-
ziomie 5 cm jest w zupeł-
ności wystarczająca i daje 
doskonałe efekty na rów-
nych polach. Jednak w przy-
padku występowania kolein 

może się okazać, że nie cała 
powierzchnia pola zostaje 
uprawiona, przez co wyma-

gane jest zwiększenie głębo-
kości roboczej. W przypad-
ku uprawy na głębokość od 
5 do 10 cm znacznie lepiej 
niż gęsiostopki sprawdzają 
się redlice ze skrzydełkami 
bocznymi o większym kącie 
natarcia (ustawione bardziej 
stromo). Osiągany przez nie 
efekt mieszania gleby jest 
znacznie bardziej intensyw-
ny, przy zachowaniu pełnej 
szerokości podcięcia ścier-
niska. Należy jednak zacho-
wać umiar w zwiększaniu 
głębokości pracy, gdyż każdy 
kolejny centymetr pociąga 
za sobą znaczne zapotrze-
bowanie na moc ciągnika 
i niepotrzebne straty energii. 
Chyba że chodzi o wymie-
szanie resztek pożniwnych.

 Q Zagospodarowanie resztek 
pożniwnych

Jeżeli celem zabiegu upra-
wy ścierniska jest wymiesza-
nie dużej ilości resztek poż-
niwnych (np. rozdrobnionej 
słomy), większa głębokość 
robocza jest zalecana. 

Wymieszanie dużej ilości 
materii organicznej z nie-
wielką ilością gleby nie za-
pewnia właściwych warun-
ków rozkładu i powoduje 
zaleganie materiału roślin-
nego, który po wykonaniu 
orki zalega w postaci tzw. 
mat i utrudnia podsiąkanie 
wody do górnych warstw 

gleby. Dlatego w takim przy-
padku głębokość roboczą 
należy zwiększyć nawet 
do 12–15 cm, w zależno-
ści od ilości masy organicz-
nej pozostawionej na polu. 
Dobrą praktyką jest zacho-
wanie proporcji 2–3 cm głę-
bokości roboczej na każdą 
tonę słomy pozostawio-
ną po kombajnie na hekta-
rze pola. Należy także za-
stosować redlice kręte lub 
redlice sercowe, które wy-
rzucają znaczną ilość gleby 
na wierzch. Zwiększe-
nie prędkości roboczej do 
10, a nawet 12 km/godz.,  
dodatkowo wzmocni efekt 
mieszania. Tu również 
warto zachować rozwagę, 
gdyż nadmierne zwiększanie 
prędkości roboczej prowadzi 
do przyspieszonego zużycia 
elementów roboczych oraz 
znacznego zwiększenia zu-
życia paliwa podczas pracy.

 Q Kultywator zamiast pługa
Rezygnacja z orki to czę-

ste zjawisko, zwłaszcza 

w większych gospodar-
stwach. W takich przy-
padkach uprawa głęboka 
nieodwracająca często jest 
wykonywana za pomocą 
kultywatora. Taki zabieg ma 
na celu spulchnienie i napo-
wietrzenie gleby oraz zdre-
nowanie jej do głębokości 
nawet 30 cm, ale z mini-

malnym efektem miesza-
nia i bez odwracania. Stosu-
je się zatem wąskie redlice, 
zapewniające umiarkowa-
ne opory robocze. Z reguły 
uprawę na głębokość do ok. 
18 cm wykonuje się redlica-
mi o szerokości 80 mm, na-
tomiast głębszą – redlicami 
50-milimetrowymi. Dzię-
ki temu gleba z głębszych 
warstw tylko w minimalnym 
stopniu jest wydobywana 
na powierzchnię, natomiast 
efekt mieszania w wierzch-
niej warstwie gleby osiągany 
jest jedynie przez przepływ 
masy pomiędzy goleniami 
zębów.

 Q Kultywator do wielu zadań
Jak widać, stosowane 

elementy robocze kulty-
watora radykalnie różnią 
się od siebie w zależności 

od rodzaju wykonywa-
nej pracy, mimo zastoso-
wania wciąż tej samej ma-
szyny. Dlatego producenci 
narzędzi uprawowych prze-
widzieli możliwość szyb-
kiej wymiany redlic w celu 
przystosowania kultywato-
ra do różnych zadań w krót-
kim czasie (np. zastosowa-
nie gęsiostopek lub redlic 

skrzydełkowych w pierw-
szym przejeździe roboczym 
w celu podcięcia i wymie-
szania ścierniska, zaś w dru-
gim – do uprawy na większą 
głębokość – samych ostrzy 
redlic skrzydełkowych lub 
redlic dłutowych).

System szybkiej wymiany 
redlic to coś, za co warto 
dopłacić przy zakupie ma-
szyny, aby uniknąć koniecz-
ności inwestycji w kolejne 
narzędzie lub mozolnego 
odkręcania i wymiany każ-
dej z redlic. Ciekawym roz-
wiązaniem są także redlice 
o demontowalnych skrzy-
dełkach, które pozwalają na 
wykonanie dwóch różnych 
zadań: mieszającej i pod-
cinającej uprawy ścierni-
ska oraz uprawy głębokiej, 
a także redlice dzielone, 
składające się z oddzielnej 

piersi oraz ostrza, którego 
kształt i szerokość można 
dobrać w zależności od 
warunków pracy. Różne 
kształty piersi redlic rów-
nież pozwalają wpływać na 
efekt pracy kultywatora. 
Piersi o profilu wygiętym 
w lewą lub prawą stronę 
lub też o mniejszym pro-
mieniu wygięcia, dodatko-
wo intensyfikują efekt mie-
szania gleby.

 Q Drożej czasem znaczy taniej
Odpowiednio dobrane ele-

menty robocze kultywato-
ra zapewniają nie tylko wła-
ściwy efekt pracy, ale także 
umiarkowane zużycie pa-
liwa. Możliwość szybkiego 
dostosowania kultywato-
ra do warunków polowych 
pozwala wykonać wiele róż-
nych prac z wykorzystaniem 
tylko jednej maszyny. Dla-
tego warto zwrócić uwagę 
na system szybkiej wymia-
ny elementów roboczych. 
Ponadto w przypadku zu-
życia zazwyczaj nie opłaca 
się oszczędzać na wymia-
nie tychże elementów na 
nowe. Oryginalne części za-
mienne zazwyczaj okazują 
się trwalsze niż zamienniki 
wykonywane według mniej 
zaawansowanych technolo-
gii. Co więcej, odpowiednio 
hartowane redlice, czy też 
wyposażone w widiowe lub 
napawane ostrza, nie tylko 
wykazują większą trwałość, 
ale także dłużej zachowują 
odpowiedni kształt i szero-
kość, co skutkuje zachowa-
niem odpowiednich efektów 
pracy, właściwym zagłębia-
niem się narzędzia w gle-
bie oraz optymalnym zu-
życiem paliwa przez cały 
okres eksploatacji.

wl

 Q Zależnie od głębokości uprawy kultywatorem, wymagane są różne rodzaje redlic. Ich 
prawidłowy dobór gwarantuje właściwy efekt pracy oraz niskie zużycie paliwa

 Q Wąskie redlice dłutowe są 
przewidziane do głębokiej 
uprawy. Ich widiowe lub 
napawane ostrza zapew-
niają wysoką trwałość oraz 
zachowanie odpowiedniej 
geometrii

 Q Redlice ze skrzydełkami oraz gęsiostopki to doskonałe 
rozwiązanie do płytkiego spulchniania i podcinania ścierniska

 Q Głęboka uprawa niemieszająca jest wymaganym ele-
mentem w przypadku technologii bezorkowej. Kultywator 
z wąskimi zębami doskonale sprawdzi się w tym zadaniu

pozwoli operatorowi skupić 
się w większym stopniu na 
kontroli parametrów kom-
bajnu w oparciu o wskaźni-
ki strat zamiast na ciągłym 
utrzymywaniu toru jazdy. 
Kolejnym elementem odcią-
żającym operatora są czuj-
niki strat.

 QMinimum strat
Czujniki strat pozwala-

ją na bieżąco śledzić to, co 
dzieje się w zespole młócą-
cym i separującym, nawet 
w skrajnie zmieniających się 
warunkach pracy – bez wy-
chodzenia z kabiny, a nawet 
zatrzymywania maszyny. 
Zupełne wyeliminowa-
nie strat nie jest opłacalne 

z uwagi na znaczne obni-
żenie wydajności kombaj-
nu. Akceptowalny poziom 
strat, pozwalający na spraw-
ny zbiór, to ok. 1%. Jak to 
wygląda w praktyce? Otóż 
w przypadku plonu na po-
ziomie 7,5 t/ha i 7-metrowe-
go hedera, pod wałem słomy 
może pozostać nawet tysiąc 
ziaren na 1 m2. Z pozoru 

wydaje się to dużo, lecz po 
rozłożeniu na całej szero-
kości roboczej, nie robi 
już tak mocnego wrażenia. 
Z punktu widzenia wydaj-
ności maszyny i kosztów jej 
pracy, zmniejszanie pozio-
mu strat poniżej tego po-
ziomu nie jest uzasadnione. 
Warto zatem kierować się 
nie subiektywną oceną, lecz 

obiektywnym wskazaniem 
naczyń do kontroli strat, lub 
też wskaźnikami elektro-
nicznymi (te jednak muszą 
być odpowiednio skalibro-
wane, aby nie wprowadzały 
operatora w błąd). Nie jest 
także uzasadnione całkowi-
te wyeliminowanie zanie-
czyszczeń – kombajn ma 
przede wszystkim sprawnie 

i niemal bezstratnie zebrać 
ziarno. Kontrolować należy 
za to zawartość ziarna po-
kruszonego. Jeżeli do zbior-
nika trafia pewna jego ilość, 
to przynajmniej tyle samo 
„ucieka” w zespole czysz-
czącym jako ziarno drobne, 
a to już daje znaczące straty.

Łukasz Wasak

Dokończenie ze str. 22
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UPRAWA ŚCIERNISKA
RUBIN 10 W ZUPEŁNIE 
NOWEJ ODSŁONIE

  

  

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

  

  

lemken.com

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

�
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Reklama

Słomę	zostaw	na	polu
Słoma jest produktem ubocznym 
produkcji ziarna zbóż. O ile nie 
zostanie wykorzystana jako ściółka 
lub pasza dla zwierząt, powinna 
pozostać na polu jako… cenny 
nawóz organiczny.

Słoma zebrana na 
potrzeby produkcji 
zwierzęcej prędzej 
czy później wróci 
na pole w posta-

ci obornika. W gospodar-
stwach nastawionych jedy-
nie na produkcję roślinną, 
sprawa wygląda nieco ina-
czej. Można powiedzieć, że 
prościej – otóż słoma pozo-
staje na polu bezpośrednio 
po zbiorze, zamykając w ten 
sposób obieg materii orga-
nicznej. Jednak wielu go-
spodarzy decyduje się na 
sprzedaż tego cennego na-
wozu, co zdaje się dodat-
kowo upraszczać sytuację: 
pole pozostaje czyste i goto-
we do uprawy, bez dodatko-
wych kosztów związanych 
z jej zbiorem, czy też roz-
drabnianiem, a do portfela 
trafia szybka gotówka. Jed-
nak na dłuższą metę taka 
praktyka okazuje się nieko-
rzystna – gleba pozbawiana 
jest bowiem znacznej ilości 
makro- i mikroelementów, 
takich jak azot, fosfor, potas, 
wapń czy magnez, a ich póź-
niejsze uzupełnienie wiąże 
się z dodatkowymi koszta-
mi. Natomiast odbudowa 
cennej materii organicznej, 
zapewniającej prawidłowe 
stosunki wodne, odporność 
na erozję oraz życie glebo-
we, to już kwestia wielu lat 
dobrej praktyki rolniczej. 
Zatem odpowiedź na py-
tanie, czy warto pozosta-
wiać słomę na polu, wyda-
je się oczywista. Pozostaje 
za to kwestia, jak rozprawić 
się z tonami słomy pozosta-
wionej przez kombajn, aby 
nie utrudniała ona zabiegów 

uprawowych i szybko roz-
kładała się w glebie.

 Q Kombajn z sieczkarnią
Najpowszechniejszym 

sposobem na rozdrobnie-
nie słomy jest użycie siecz-
karni, będącej na wyposaże-
niu większości kombajnów 
zbożowych. Taka meto-
da zazwyczaj gwarantuje 
równomierny rozkład ma-
terii organicznej na polu 
(zwłaszcza gdy kombajn wy-
posażony jest także w roz-
rzutnik plew oraz w regulo-
wane kierownice strumienia 
sieczki, które można prze-
stawić w zależności od sze-
rokości roboczej hedera, 
rodzaju zbieranych roślin, 
czy też siły i kierunku wia-
tru). Z jednej strony kom-
bajn jest bardziej obciążony 
podczas pracy, co wiąże się 
z wyższymi kosztami pali-
wa, czy też wyższą stawką 
za usługę koszenia, z drugiej 
jednak nie są potrzebne do-
datkowe zabiegi agrotech-
niczne. Jeżeli jednak decyzja 
o rozdrobnieniu słomy nie 
zapadnie jeszcze na etapie 

zbioru zbóż, słomę pozo-
stawioną w wałach można 
rozdrobnić za pomocą mul-
czera lub sieczkarni samo-
jezdnej, jednak w tym przy-
padku trudno oczekiwać 

równomiernego rozłoże-
nia materii na powierzch-
ni pola, a także niższych 
kosztów.

 Q Prawidłowe rozdrabnianie
Maksymalna długość 

sieczki nie powinna prze-
kraczać 10 cm, lecz z regu-
ły większość masy roślinnej 
zostaje pocięta przez siecz-
karnię na kawałki nie dłuż-
sze niż 4–5 cm. Zapewnia to 
dobry dostęp mikroorgani-
zmów glebowych do masy 
roślinnej i tym samym szyb-
ki jej rozkład. Krótka sieczka 
znacznie ułatwia także upra-
wę ścierniska, zwłaszcza 

w przypadku dużej ilości 
słomy. Aby jednak dokładne 
rozdrabnianie przebiegało 
bez nadmiernego obciążenia 
zespołów roboczych kom-
bajnu, należy zadbać o wła-

ściwy stan techniczny siecz-
karni. Przede wszystkim 
chodzi o stan noży i prze-
ciwostrzy – ich komplet-
ność i naostrzenie krawędzi 
tnących. Nowoczesne kom-
bajny są wyposażane w sa-
moostrzące się noże, które 
dzięki odpowiedniej tech-
nice hartowania zachowują 
ostrą krawędź w miarę zuży-
cia. Jeżeli są tępe, oznacza to, 
że zostały już zużyte i nale-
ży je wymienić. Z uwagi na 
wysokie prędkości obroto-
we osiągane przez bęben 
sieczkarni (nawet 3000–
3500 obr./min), ostrzenie 
noży wiąże się ze sporym 

ryzykiem. Możliwe jest 
natomiast obrócenie noży 
o 180°, tak aby wykorzy-
stać ich drugie ostrze. Po 
zużyciu obu ostrzy, wymia-
nie podlega cały komplet 
noży jednocześnie. Wymia-
na pojedynczych noży może 
skutkować nieprawidłowym 
wyważeniem bębna, co po-
woduje drgania, nadmierny 
hałas oraz przyspieszone 
zużycie łożysk. Inaczej jest 
w przypadku przeciwostrzy 
– tutaj wymiana pojedyn-
czych elementów jest do-
zwolona. Choć nie zużywają 
się one tak szybko jak noże, 
czasem zdarzają się uszko-

dzenia – warto przyjrzeć się 
im dokładniej przed przy-
stąpieniem do żniw.

 Q Ostrza dobrej jakości
W przypadku konieczno-

ści wymiany noży i przeci-
wostrzy, zazwyczaj stajemy 
przed wyborem pomiędzy 
tańszym zamiennikiem, 
droższym oryginałem, 
a często także dodatkowo 
wzmacnianymi elementami 
roboczymi klasy premium 
o przedłużonej trwałości. 
Podejście gospodarzy w tej 
kwestii bywa skrajnie różne. 
Trudno też jednoznacznie 
ocenić, co się bardziej opła-
ca. Jednak często zakup za-
mienników, z uwagi na ich 
mniejszą trwałość, wiąże 
się z częstszymi postojami 
związanymi z wymianą oraz 

z wyższym zużyciem pali-
wa wynikającym ze słabszej 
jakości ostrzy. W związku 
z tym wiele dużych gospo-
darstw oraz usługodawców 
decyduje się na zakup tych 
droższych, oryginalnych ele-
mentów roboczych, a nawet 
części wzmocnionych 
o przedłużonej trwałości.

 Q Czy sieczkarnia jest niezbędna?
Nowe kombajny w zdecy-

dowanej większości są wy-
posażone w sieczkarnię do 
słomy. Dzięki możliwości ła-
twego jej wyłączenia i prze-
stawienia kombajnu na po-
kosowanie słomy ręcznie 

lub nawet elektronicznie, 
bezpośrednio z kabiny, nie 
stanowi ona żadnej prze-
szkody w użytkowaniu kom-
bajnu. Jednak kombajn, jako 
maszyna droga i o wysokiej 
wydajności, zazwyczaj nie-
jednokrotnie zostanie użyta 
w usługach, czy też we wła-
snym gospodarstwie w wa-
runkach wymagających roz-
drobnienia słomy (np. do 
zbioru rzepaku czy kuku-
rydzy). Dlatego w prakty-
ce sieczkarnia jest niemal 
nieodłącznym wyposaże-
niem kombajnu zbożowe-
go, a często nawet jest ofe-
rowana w kilku wariantach, 
w zależności od szerokości 
roboczej zespołu żniwnego, 
jak i wymaganej przez klien-
ta funkcjonalności.

wl

 Q Słoma pozostająca na polu to cenne źródło materii organicznej

 Q Kombajny z hederem o dużej szerokości roboczej, wyma-
gają zastosowania specjalnych rozwiązań zwiększających 
szerokość rozrzutu sieczki oraz plew

 Q Dobrze rozdrobniona słoma łatwo miesza się z glebą oraz 
ulega szybkiemu rozkładowi
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Technologia	wiązania	Loop	Master	
zdobyła	złoty	medal	

Marka New Holland Agriculture została odznaczona złotym 
medalem w edycji 2021 konkursu Edison Awards za swoją 
przełomową technologię wiązania Loop MasterTM, w którą 
wyposażone są prasy z serii BigBaler 1290 High Density oraz 
BigBaler Plus. 

W odbywają-
cym się co 
roku kon-
kursie Edi-
son Awards 

wyróżniane są doskonało-
ści w zakresie rozwoju pro-
duktów i usług, projekto-
wania zorientowanego na 
człowieka oraz innowacji. 
Zwycięzcy wyłaniani są na 
podstawie czterech kryte-
riów: koncepcja, wartość, 
wkład oraz wpływ. 

– Jesteśmy zaszczyceni, że 
otrzymaliśmy to wyróżnie-
nie za naszą opatentowa-
ną technologię Loop Ma-
ster, która przynosi naszym 
Klientom znaczne korzyści 

w zakresie kosztów oraz 
ochrony środowiska. Docho-
dząc do wniosku, iż jakość 
beli ma kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia maksymal-
nej wydajności produkcyj-
nej oraz minimum odpa-
dów, przez lata nasz zespół 
koncentrował swoje zasoby 
na tym, w jaki sposób jesz-
cze bardziej udoskonalić te 
dwa aspekty, jednocześnie 
sprawiając, iż proces for-
mowania beli będzie jeszcze 
bardziej ekologiczny – po-
wiedział Carlo Lambro, pre-
zydent marki New Holland. 

– Technologia Loop Ma-
ster czerpie i łączy w całość 
to, co najlepsze z dwóch 

dotychczasowych technologii 
wiązania węzłów, tworząc 
w ten sposób rozwiązanie 
wiodące prym w tym sekto-
rze. To unikalne rozwiązanie 
wzbudziło ogromne zainte-
resowanie ekspertów bran-
ży, oraz zostało bardzo do-
brze przyjęte przez Klientów 
– dodał Carlo Lambro, pre-
zydent marki New Holland. 

Technologia Loop Master 
zdobyła wiele branżowych 
nagród, wyróżniających 
to unikalne rozwiązanie. 
Łączy ono w sobie koncepcje 
dwóch poprzednich techno-
logii wiązania węzłów: su-
płacza węzłów pętlowych 
oraz podwójnego supłacza. 

Z jednej strony eliminuje 
ona straty na końcówkach 
sznurka wynikające z tech-
nologii wiązania podwój-
nego węzła, które pozosta-
wiane są na polu, stanowiąc 
koszt dla rolników, ryzyko 
dla zwierząt hodowlanych 
żywiących się uformowa-
ną w bele kiszonką, oraz 
zanieczyszczenie środowi-
ska. Z drugiej zaś strony, 
rozwiązanie Loop Master 
wykorzystuje największą 

wytrzymałość na rozciąga-
nie supłacza węzłów pętlo-
wych, zwiększając ją o 26%. 
Oznacza to możliwość wy-
korzystania sznurka niższej 
klasy oraz łatwiejsze w prze-
ładunku bele. 

Technologia Loop Ma-
ster pozwala zaoszczędzić 
ok. 50 kg lub 6 km sznur-
ka na każde 10 000 bel, 
przez zmniejszenie ścin-
ki, co skutkuje zmniej-
szeniem kosztów oraz 

korzyściami dla środowi-
ska. Większa wytrzyma-
łość na rozciąganie wraz 
z systemem podwyższo-
nego zgniotu nowej prasy, 
przekładają się na większą 
gęstość bel, optymalizując 
transport ciężarowy, dzięki 
większemu tonażowi ładun-
ku. Oznacza to transport 
mniejszej liczby załadun-
ków, co dodatkowo zmniej-
sza negatywny wpływ na  
środowisko.

wprowadzają opisy ogło-
szeń na portalach interne-
towych. Możemy spotkać 
się z użyciem po przecinku 
fraz: gruber, agregat ścierni-
skowy, podorywkowy, orko-
wy itp., dotyczących jednej 
maszyny. Oczywiście ogól-
na zasada działania takich 
zębowych maszyn jest po-
dobna, lecz warto wiedzieć, 
które elementy definiują naj-
istotniejsze różnice.

Agregaty ściernisko-
we (często nazywane po-

dorywkowymi), to sprzęty 
używane przede wszystkim 
do spulchniania ściernisk. 
Często mówi się, że najle-
piej, jeśli na takim ścier-
nisku nie ma pozostawio-
nej słomy lub jest jej jak 
najmniej. Owszem agre-
gaty zębowe nie mają ta-
kich właściwości tnących, 

jak talerzowe, jednak zasto-
sowanie sporych prześwi-
tów pod ramą w znacznym 
stopniu zapobiega zapycha-
niu resztkami pożniwnymi. 
Warto zaznaczyć, że agre-
gaty ścierniskowe wyposa-
żone są najczęściej w rząd 
talerzy i wał. W tym przy-
padku talerze pełnią raczej 
rolę rozgarniających niż 
tnących. Zaletą agregatów 
ścierniskowych jest ich sto-
sunkowo niewielka masa. 
Sprzęt różnych producen-
tów w podstawowych wer-
sjach przeznaczony do po-

dorywki, waży około 1000 
kg na 3 m szerokości. Tutaj 
należy podkreślić istotny 
aspekt, jakim jest maksymal-
na głębokość pracy, określo-
na przez producenta. Sprzęt 
taki przeznaczony jest do 
zabiegów na maksymalną 
głębokość 12–15 cm. Jest to 
bardzo ważna informacja, 

ponieważ z racji sporego 
prześwitu, mogłoby się wy-
dawać, że bez problemu mo-
żemy spróbować głębszej 
uprawy. Trzeba zwrócić 
uwagę, że nierzadko to wła-
śnie wał i rząd talerzy defi-
niują maksymalną głębokość 
pracy. Jeśli jednak jest moż-
liwość odkręcenia skrzyde-
łek bocznych zębów agrega-
tu ścierniskowego i możemy 
niejako „na siłę” spróbować 
głębszej pracy, to wykonu-
jemy taką czynność na wła-
sne ryzyko, ponieważ kon-
strukcyjnie taki sprzęt może 
nie być wystarczająco wy-
trzymały. Taka konstruk-
cja pozwala na wspomnia-
ne wcześniej obniżenie masy 
maszyny, co jest niewątpli-
wym atutem dla osób posia-
dających mniejsze ciągniki.

Agregaty orkowo-podo-
rywkowe, w odróżnieniu 
od ścierniskowych, to ma-
szyny bardziej masywne; 
mówimy tutaj najczęściej 
o wadzie przekraczającej 
1500 kg na 3 m szeroko-
ści. Przede wszystkim taki 
stan rzeczy ma związek 
z tym, że konstrukcyjnie 
poza możliwością płytkiej 
uprawy – do ok. 15 cm, 
mamy możliwość uprasz-
czania uprawy głębokiej, 
np. do 30 cm. Czasami na 
pierwszy rzut oka maszyna, 
która rzecz jasna ma moż-
liwość odkręcenia skrzy-
dełek bocznych zęba, nie 

różni się zbytnio od opisy-
wanego wcześniej agregatu 
ścierniskowego. Jeżeli jed-
nak producent w specyfi-
kacji zaznacza możliwość 
pracy do 30 cm głębokości, 
to (miejmy nadzieję, że za-
wsze) bierze za to odpowie-
dzialność, a konstrukcja jest 
odpowiednio wytrzymała. 
O ile agregaty ścierniskowe 
czy też podorywkowe wy-
stępują równolegle w wer-
sjach 2- lub 3-rzędowych, to 
sprzęt przeznaczony opcjo-
nalnie do uprawy głębokiej 
zasadniczo występuje z trze-
ma rzędami zębów. Zalety 
agregatów orkowo-podo-
rywkowych, jakimi są wy-
trzymałość i wielozadanio-
wość, niosą ze sobą potrzebę 
wykorzystania nieco moc-
niejszych ciągników. Gene-
ralnie traktory do pracy z ta-
kimi maszynami powinny 
być również same w sobie 

bardzo ciężkie lub odpo-
wiednio dociążone, jednak 
producenci umożliwili al-
ternatywę, jaką są zaczepia-
ne wersje tego typu sprzętu 
z wałem oponowym. 

Istnieje również kilka ele-
mentów, wyszczególnio-
nych wyżej maszyn, które 
można opisać wspólnie. Jed-
nym z wartych uwagi rozwią-
zań jest zastosowanie takie-
go kształtu zębów, aby masa 
gleby z resztkami pożniw-
nymi była ukierunkowywa-
na bez rozsypywania się na 
boki w niekontrolowany spo-
sób. Ważne także, aby w obu 
rodzajach maszyn w miarę 
możliwości wybierać naj-
lepsze jakościowo elemen-
ty pracujące bezpośrednio 
w glebie; zarówno na redli-
cę, jak i boczne skrzydełka 
oddziałują bardzo duże siły 
tarcia, zwiększające tempe-
raturę. Poza wspomnianą 

różną liczbą rzędów zębów, 
możemy spotkać się także 
z dodatkowymi rzędami tale-
rzy, choć i w tym przypadku 
to raczej domena agregatów 
orkowo-podorywkowych. 
Dla wymagających użytkow-
ników, producenci przygo-
towują naprawdę szeroką 
gamę wałów. Znajdziemy 
rozwiązania dla najróżniej-
szych zastosowań i typów 
gleb, m.in.: rurowy, płaskow-
nikowy, daszkowy, gumowy, 
ceownikowy i inne. Trzeba 
pamiętać, że producenci róż-
nie nazywają takie same lub 
bardzo podobne wały i nie 
należy natychmiast rezygno-
wać z zakupu, jeśli w ofercie 
nie znajdziemy tego konkret-
nego wału. Opcjonalnym wy-
borem są zastosowane tech-
nologie zabezpieczeń zębów. 
Mamy do czynienia ze stan-
dardowym śrubowym za-
bezpieczeniem oraz z wa-
riantami NON-STOP, czyli 
hydraulicznym, resorowym 
i sprężynowym.

Wybierając nowy element 
własnego parku maszynowe-
go, zawsze trzeba kierować 
się celowością zakupu. Jeże-
li w ogóle nie przewidujemy 
marginalizacji standardowej 
uprawy płużnej w naszym 
gospodarstwie, to wydaje 
się, że nie jest konieczne na-
bywanie cięższego sprzętu, 
a praca agregatem ścierni-
skowym spełni swoją rolę. 

mgr inż. Józef Woś

Dokończenie ze str.1 

Agregat	ścierniskowy	czy	orkowo-podorywkowy?

 Q Wyprofilowany ząb agregatu ścierniskowego

 Q Agregat orkowo-podorywkowy ciągniony z wałem opo-
nowym 

 Q Technologia Loop Master pozwala zaoszczędzić ok. 50 kg lub 6 km sznurka na każde  
10 000 bel
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PRIMOPRIMO
Rozsiewacz nawozówRozsiewacz nawozów

CAMPOCAMPO
OpryskiwaczOpryskiwacz

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

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

Finansowanie fabryczneFinansowanie fabryczne
ISOTRONIC NOWOŚĆISOTRONIC NOWOŚĆ

Finansowanie fabryczneFinansowanie fabryczne
Promocja na modele z Promocja na modele z 

rękawem PSPrękawem PSP

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

Kontakt: +48 607 115 773

Re
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Opryskiwacze	marki	
Maschio	Gaspardo

Włoska marka Maschio Gaspardo bardziej jest znana z maszyn do uprawy gleby, siewu 
jak i zbioru zielonek niż z opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Maszyny te dostępne 
są zarówno w wersji zawieszanej, jak i przyczepianej. Producent wyposażył je w szereg 
nowoczesnych rozwiązań oferujących zachowanie odpowiedniej jakości oprysku. Poniżej 
opisujemy wybrane modele opryskiwaczy i ich wyposażenie. 

 Q Polowe opryskiwacze Campo
Jedną z propozycji wło-

skiego producenta są 
przyczepiane opryskiwa-
cze Campo. W tej serii do-
stępnych jest 8 modeli wy-
posażonych w zbiorniki 
o pojemności od 1700 do 
6500 l. Maszyny zależnie 
od modelu są wyposażone 
w belki serii Ala o szeroko-
ści od 16–18 m (seria Ala 
C) do 27–42 m (Ala 900). 
Belki wyposażono w układ 
podnoszenia z hydropneu-
matycznym zawieszeniem. 
System azotowego amorty-
zatora hydropneumatyczne-
go pracuje na siłownikach 
układu podnoszenia (suwa-
kowego i równoległobocz-
nego). Siłowniki umiesz-
czone na wysięgniku belki 
umożliwiają dwóm belkom 
bocznym ustawianie pod 
różnym kątem względem 
terenu, niezależnie jedna 
od drugiej. Ta funkcja przy-
daje się szczególnie na te-
renach pagórkowatych do 
zachowania równoległego 
ustawienia belki względem 
powierzchni gleby. 

Do sterowania opryski-
waczami producent ofe-
ruje cztery urządzenia. 
Najprostszym jest panel 
Bravo 180, dzięki któremu 
oprócz sterowania dawką 
cieczy, składaniem i roz-
kładaniem belki manual-
nie, można włączać i wyłą-
czać sekcje robocze belki. 
Najbardziej zaawansowa-
nym rozwiązaniem jest ter-
minal ISOBUS firmy Mül-
ler, który obsługuje funkcje 

rolnictwa precyzyjnego, 
w tym zmienne dawkowanie 
cieczy. Warto pamiętać, że 
zmienne dawkowanie cieczy 
na podstawie map aplikacyj-
nych oferują także dwa po-
zostałe terminale: Teejet 854 
i Bravo 480 S. Oprócz auto-
matycznego odłączania sek-
cji (Section Control) w opcji 
z ISOBUS jest dostępny sys-
tem Distance control, który 
umożliwia automatyczne 
wykrywanie uprawy i gleby. 
System umożliwia automa-
tyczną kontrolę wysokości 
belki polowej. Po ustawie-
niu wymaganej odległości 
od ziemi lub od uprawy, 
centralna jednostka steru-
jąca samodzielnie steruje 
ruchami hydraulicznymi 
belki (podnoszenie, korek-
ta przechyłu i niezależna 
geometria). 

W celu poprawy zwrotno-
ści w mniejszych modelach 
dostępny jest dyszel skręt-
ny, zaś w większych skrętne 
osie. Dzięki systemowi osi 
skrętnej koła opryskiwacza 
poruszają się dokładnie po 
koleinach pozostawionych 
przez koła ciągnika, ograni-
czając ugniatanie do bardzo 
niewielkiego obszaru oraz 
chroniąc uprawy na uwro-
ciach przed nadmiernym 
uszkodzeniem.

W opryskiwaczach wypo-
sażonych w belki Ala 500, 
600 i 700 m opcjonalnie jest 
dostępny rękaw powietrz-
ny Vento. Jest on dostęp-
ny w różnych rozmiarach 
i wyposażony w wentylato-
ry napędzane hydraulicznie. 

 Q Opryskiwacze sadownicze
Maschio Gaspardo jest 

także wytwórcą opryski-
waczy mających zastoso-
wanie w uprawach sadow-
niczych, jagodowych oraz 
w winnicach. W gamie 
tych maszyn dostępne są 
opryskiwacze serii Futura 
oraz Turbo Teuton ofero-
wane w różnych konfigu-
racjach. Przede wszystkim 
w maszynach tych produ-
cent oferuje różne zespoły 
tylne (przystawki) przezna-
czone do różnych upraw. 
Wśród wyposażenia dostęp-
ne są jednowentylatorowe 
głowice TGZ przeznaczo-
ne do sadów i winnic. Inną 
propozycją są głowice po-
zwalające na opryskiwanie 
wysokich drzew. Jeszcze 
inna jednostka wentylato-
rowa generuje strumień po-
wietrza zdolny do wyrzu-
cania produktu na ponad 
30 m wysokości i do 40 m 
w orientacji poziomej. Roz-
wiązanie jest przeznaczone 
do opryskiwania wysokich 
drzew (topoli, zadrzewio-
nych alejek) lub do zasto-
sowań w szklarni.

Oprócz bogatej gamy 
przystawek producent 
oferuje także różne dy-
szle oraz koła. Maszyny 
mogą być obsługiwane za 
pomocą ręcznych lub elek-
trycznych układów ste-
rujących bądź jednostek 
z komputerami (Bravo 140 
lub Bravo 180). 

Na życzenie klienta pro-
ducent oferuje zestaw 
elektrostatyczny, który 

ogranicza kapanie cieczy 
dzięki przyciąganiu dodat-
nich i ujemnych ładunków 
elektrycznych. System ten 
opiera się na zasadzie in-
dukcji elektrostatycznej. 
Gdy naładowany element 
(elektroda) umieszczony jest 
obok innego ciała (powie-
trza), ładunki, które się na 
nim znajdują, ulegają redys-
trybucji. Ładunki są genero-
wane przez generatory wy-
posażone w dwie elektrody 
(dodatnią i ujemną), mię-
dzy którymi występuje róż-
nica potencjałów. Elektro-
da ujemna jest elektrycznie 
połączona z metalową obu-
dową generatora, od które-
go do otaczającego gruntu 
przebiega przewód umoż-
liwiający odprowadzanie 
ujemnych ładunków w kie-
runku ziemi. Elektroda do-
datnia z kablem wysokiego 
napięcia jest umieszczo-
na w wylocie rozpylacza. 
Ładunki elektrostatyczne 
uzyskane przez powietrze 
w kanale wylotowym dyfu-
zora są przesyłane do mie-
szaniny opryskowej, która 
będzie przyciągana przez 
ujemnie naładowane ro-
śliny. Rozwiązanie oferu-
je mniejsze rozproszenie 
mieszaniny w środowisku, 
mniejsze zużycie produk-
tów chemicznych oraz do-
cieranie do osłoniętych czę-
ści rośliny.

dr inż. Jacek Skudlarski
Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie

 Q W szerokiej gamie produktów Maschio Gaspardo są dostępne opryskiwacze polowe z belkami o szerokości do 42 m 
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Dodatki	fitogeniczne	dla	krów
Podawanie w dawce pokarmowej dla krów, odpowiednio 
dobranych i skomponowanych zestawów ziół, wpływa na 
zawartość substancji czynnych w mleku oraz jego smak i zapach. 
Poprawie ulega też wartość technologiczna i przydatność mleka 
do przerobu

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

Dodatki fitogenicz-
ne są produktami 
pochodzenia ro-
ślinnego, doda-
wanymi do diety 

w celu zwiększenia wydaj-
ności zwierząt przez popra-
wę właściwości odżywczych 
pasz oraz jakości produktów 
uzyskiwanych od tych zwie-
rząt. Substancje biologicz-
nie czynne zawarte w fito-
biotykach mogą wzmacniać, 
osłabiać lub modyfikować 
funkcje fizjologiczne i me-
taboliczne organizmu. Naj-
częściej są to: garbniki, olejki 
eteryczne, kwasy organicz-
ne, terpeny, barwniki, alka-
loidy, glikozydy, flawono-
idy, saponiny, fenolokwasy, 
witaminy, związki mine-
ralne, polifenole, błonnik 

pokarmowy, oligosachary-
dy, bakterie kwasu mlekowe-
go, wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe, białka, pepty-
dy, aminokwasy, substan-
cje antyoksydacyjne (w tym 
witaminy), karotenoidy, ro-
ślinne sterole i stanole, stil-
beny. Fitobiotyki do dawki 
pokarmowej mogą być do-
dawane w postaci proszku, 
kapsułek, ekstraktów wod-
nych, alkoholowych i olejo-
wych, jako preparat jedno- 
lub kilkuskładnikowy.

Szereg ziół wykazuje wła-
ściwości pobudzające gru-
czoły mlekowe krów do wy-
dzielania mleka. Należą do 
nich m.in. krwawnik po-
spolity, kminek zwyczajny, 
babka lancetowata, mni-
szek pospolity, barszcz 

zwyczajny, podagrycznik 
pospolity, oman wielki, wyka 
siewna, pokrzywa zwyczaj-
na, ostrożeń warzywny, 
marchew dzika, przywrot-
nik pospolity, bluszczyk kur-
dybanek, żywokost lekar-
ski i inne.

W badaniach wykonanych 
w Instytucie Zootechniki-
-PIB w Krakowie wykaza-
no m.in., że 60-dniowe po-
dawanie krowom preparatu 
ziołowego ogranicza m.in. 
liczbę komórek somatycz-
nych w mleku, zwiększa 
wydajność mleczną oraz 
poprawia jego cechy sen-
soryczne. Zioła również ko-
rzystnie wpływają na zmianę 
obrazu cytologiczno-mikro-
biologicznego mleka krów. 
Zwiększeniu ulegała ilość 
bakterii kwaszących, stwier-
dzano też istotne obniże-
nie częstości występowania 

bakterii patogennych, obni-
żał się poziom ogólnej licz-
by bakterii, liczby komórek 
somatycznych oraz zawar-
tość leukocytów w mleku. 
Wszystko to wskazywało na 
lepszą zdrowotność wymion 
krów otrzymujących dodatki 
ziołowe. Takie mleko wyka-
zywało wyższą przydatność 
technologiczną, szczególnie 
do przerobu na sery i masło.

W innym z doświad-
czeń, 30 krowom mlecz-
nym, w okresie zimowym 
podawano w paszy treściwej 
2-proc. dodatek mieszan-
ki ziołowej, w skład której 
wchodziły: rumianek po-
spolity, krwawnik pospo-
lity, rzepik pospolity, po-
krzywa zwyczajna, babka 
lancetowata, dziurawiec 
zwyczajny oraz przywrot-
nik pasterski. Dodatek ziół 
korzystnie wpłynął na zmia-
nę obrazu cytologiczno-mi-
krobiologicznego mleka 
krów. Istotnie niższa była 
w nim liczba komórek so-
matycznych. W mleku krów 
otrzymujących dodatek ziół 

zwiększeniu uległa zawar-
tość bakterii fermentują-
cych laktozę. Zmalała nato-
miast istotnie ogólna liczba 
bakterii, w tym bakterii zali-
czanych do pierwszej grupy 
patogenności.

Szczególnie korzystne efek-
ty w żywieniu krów mlecz-
nych obserwuje się podczas 
stosowania dodatku takich 
ziół, jak: anyż, pokrzywa 
zwyczajna, koper włoski, 
kolendra i mięta pieprzo-
wa. Anyż wywiera działanie 
przeciwwzdęciowe oraz re-
gulujące przemianę materii. 
Podobne działanie wykazują 
kolendra, koper włoski oraz 
mięta pieprzowa. Zawar-
te zaś w ww. ziołach olejki 
eteryczne nadają specyficz-
ny smak mleku, a mięta po-
nadto wpływa na obniżenie 
zawartości tłuszczu w mleku.

Zioła pobierane w dawce 
lub zielonce na pastwisku 
zwiększają apetyt krów, 
przez co korzystnie wpły-
wają na pobieranie paszy. 
Przez swoisty zapach i smak 
zwiększają wydzielanie 

soków trawiennych, przy-
śpieszając przemianę ma-
terii. Konsekwencją tego 
zjawiska jest lepsze wyko-
rzystanie paszy i wyższa 
produkcyjność. 

Dodatków fitogenicznych 
nie można traktować jako 
paszę zastępczą. Najlepsze 
efekty uzyskuje się stosując 
mieszanki z wielu ziół. Przy-
gotowując mieszankę należy 
uwzględniać skład chemicz-
ny, botaniczny oraz interak-
cje i zależności farmakolo-
giczne zachodzące między 
poszczególnymi składnika-
mi substancji czynnych. Do-
datki fitogeniczne są w pełni 
bezpieczne, a przypadkowe 
przedawkowanie w najgor-
szym wypadku może dopro-
wadzić do czasowego spad-
ku pobierania paszy. Nie 
wymagają też zachowania 
okresu karencji.

Sposób skarmiania ziół 
może być różny. Podaje się 
je świeże lub wysuszone, 
jako lizawki, susz, napar lub 
odwar. Podawane w przy-
padku zadawania niezbyt 
chętnie wyjadanych pasz, 
wykazują wyraźną poprawę 
zapachu, zwiększając żer-
ność bydła.

Bioasekuracja	jest	najważniejsza	
Rozmowa z Radosławem 
Kaźmierczakiem, właścicielem 
fermy drobiu w Ksawerowie, 
gmina Koźminek, województwo 
wielkopolskie

Czy hodowla drobiu to 
teraz dobry interes?
– Ten, kto jest bez kredytów, 
a takich jest naprawdę bar-
dzo mało, to jakoś jeszcze 
przędzie. Natomiast ci, co są 
na kredytach, mają ogrom-
ne problemy. Jeżeli banki 
nie podejdą z pewną dozą 
wyrozumiałości do sytuacji 
w jakiej znajdują się hodow-
cy i nie dokonają przesunię-
cia terminów spłaty rat kre-
dytów, to większości z nich 
grozi bankructwo. W ciągu 
pół roku z lidera w hodowli 
drobiu w Europie spadliśmy 
na czwarte miejsce. 
Co miało wpływ na tę trud-
ną sytuację w jakiej obec-
nie znajduje się branża dro-
biarska w naszym kraju?
– Myślę, że wpływ miały: 
epidemia Covid-19, która 
spowodowała zamkniecie 
zarówno krajowych, jak 
i zagranicznych kanałów 
sprzedaży, ptasia grypa oraz 
nigdy dotąd nieodnotowa-
ny tak duży wzrost kosztów 
produkcji.
Jakie są konsekwencje 
dla hodowcy wykrycia na 
jego fermie wirusa pta-
siej grypy?

– Po pierwsze, nawet jeże-
li odszkodowanie pokryje 
w stu procentach wartość 
zagazowanego stada, to naj-
większą karą dla hodowcy 
jest to, że przez 3–4 miesią-
ce nie będzie mógł produ-
kować tam drobiu. Jeżeli nie 
produkuje to nie ma docho-
dów. Po drugie dużym pro-
blemem są banki. Ja mam 
do spłaty miesięcznie od 
200 do 250 tys. zł kredy-
tu. Jak przez 3 miesiące nie 
będę produkował, to nic też 
nie zarobię, a bankowe za-
ległości urosną do miliona 
złotych. Trzeba je jak naj-
szybciej spłacić, a tu port-
fel pusty, ponieważ odszko-
dowanie za utracone stado 
wypłacane jest w najlepszym 
przypadku po pół roku od 
stwierdzenia ptasiej grypy.
O jakiej skali produkcji 
tutaj mówimy?
– Jeżeli w jednym choć przy-
padku podczas badania zo-
stanie wykryta ptasia grypa, 
to nieważne jakiej wielko-
ści jest ferma, ile znajdu-
je się na jej terenie ptaków 
– wszystkie wówczas ule-
gają ubojowi. Lekarz wete-
rynarii wyznacza ognisko, 

które obejmuje 3-kilome-
trową strefę – ze znajdu-
jącej się na jej terenie kur-
ników, choćby znajdowały 
się w nich zdrowe ptaki, nie 
wolno niczego sprzedać aż 
do wygaśnięcia ogniska. Po-
nadto po zagazowaniu i uty-
lizacji ptaków trzeba jeszcze 
dwukrotnie myć i dezynfe-
kować kurniki.
Jak zatem układa się 
współpraca na linii ho-
dowca – weterynarz?
– Z chwilą stwierdzenia 
ogniska ptasiej grypy do jego 
wygaśnięcia praktycznie rol-
nik przestaje być właścicie-
lem kurników. O wszystkim 
bowiem, co jest robione na 
terenie skażonej fermy, de-
cyduje powiatowy lekarz 
weterynarii. On wskazuje 
między innymi jaka firma 
ma zagazować kurczaki, 
a jaka je wywieź.
Czy wypłacane odszkodo-
wania w całości pokrywają 
straty spowodowane przez 
ptasią grypę?

– Jeśli chodzi o odszkodo-
wanie to praktycznie pokry-
wa ono jedynie koszty wy-
produkowania znajdującego 
się na fermie drobiu. Naj-
większą stratą dla rolnika 
jest zakaz hodowli drobiu 
w tym miejscu przez 3–4 
miesiące oraz zakaz sprze-
daży zdrowych sztuk z in-
nych kurników znajdujących 
się w strefie. Jeżeli w pobliżu 
gospodarstwa wykrywane 
są kolejne ogniska wirusa, 
to automatycznie ten czas 
zostaje wydłużony o kolej-
ne miesiące. Rolnik, który 
znajduje się w strefie, ponosi 
nakłady hodowlane, ale nic 
w tym czasie nie zarabia.
Czy producenci drobiu 
mogą w tych trudnych 
chwilach liczyć na rządo-
we czy unijne wsparcie?
– Nie spotkałem się jesz-
cze z tym, żeby ktoś ofe-
rował nam jakąkolwiek 
pomoc za utracone dobra. 
W tych trudnych chwilach 
musimy sobie sami radzić. 

Odszkodowanie, jak już 
wspomniałem, pokrywa 
jedynie koszty, a my prze-
cież hodujemy drób po to, 
aby na nim zarobić. Naj-
gorsza sytuacja jest na fer-
mach reprodukcyjnych. Jeśli 
chodzi o chów kurczaków 
brojlerów to pełen cykl trwa  
3 miesiące, a na stadzie re-
produkcyjnym może wy-
nieść nawet półtora roku.
Gdzie Pana zdaniem leży 
rozwiązanie problemów 
z jakimi borykają się 
hodowcy?
– Myślę, że największym 
problemem jest przestrze-
ganie zasad bioasekura-
cji. I tutaj nie chodzi mi 
o samych hodowców dro-
biu, ale przede wszystkim 
o wszystkie pozostałe osoby, 
które przebywają na terenie 
fermy. Często zdarza się, że 
w tym względzie pracow-
nikom firm utylizacyjnych 
i zajmujących się wywozem 
padłego drobiu brak profe-
sjonalizmu i tak przez ich 
nierozważne postępowanie 
rodzą się kolejne ogniska.
Nie tylko ptasia grypa 
przysparza kłopotów ho-
dowcom drobiu. Kolej-
nym problemem jest sal-
monella. Jak sobie z nią 
poradzić?
– Aby uchronić się od sal-
monelli wystarczy prze-
strzegać zasad bioasekuracji. 

Z tego co wiem, w innych 
krajach, np. w Holandii, 
sprzedaje się o kilka euro-
centów taniej mięso z sal-
monellą. Wszyscy przecież 
dobrze wiedzą, że salmonel-
la w temperaturze 50 stop-
ni ginie. Nie ma więc żadne-
go zagrożenia zarówno dla 
ludzi, jak i zwierząt. 
Istotnym problemem dla 
drobiarzy jest też znaczny 
w tym roku wzrost kosz-
tów produkcji. Jest on 
związany ze wzrostem cen 
soi, która stanowi główny 
składnik paszy dla drobiu.
– Zgadza się. W tym roku 
ceny soi wzrosły o ok. 40%. 
Obecnie za tonę soi trzeba za-
płacić ok. 2500 zł, w ub. roku 
kosztowała 1300 zł.
Jakie widzi Pan perspekty-
wy dla branży i jakie stoją 
w najbliższym czasie przed 
nią wyzwania?
– Skoro spadliśmy, jeśli 
chodzi o produkcję brojle-
ra w ciągu pół roku z pierw-
szego na czwarte miejsce 
w Europie – to teraz trze-
ba będzie to odrobić. Tylko, 
że dla mnie cena, która bar-
dzo mocno winduje kur-
czaka, nie jest dobrym roz-
wiązaniem dla hodowców, 
a nawet dla kraju, bo wyprą 
nas z tego rynku. Dlatego, że 
będzie można w Niemczech 
czy Francji kupić taniej kur-
czaka, a my za taką cenę ni-
gdzie już go nie sprzeda-
my. Obudzimy się za pół 
roku i będziemy praktycz-
nie bez zbytu.

 Q Radosław Kaźmierczak, właściciel fermy drobiu w Ksawe-
rowie, gmina Koźminek, województwo wielkopolskie
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Melasa	w	TMR
Melasa jako komponent w dawkach pokarmowych znajduje 
zastosowanie głównie w żywieniu krów wysokomlecznych. Jej 
dodatek w dawce pokarmowej zwiększa energetyczność dawki 
oraz istotnie polepsza smakowitość paszy i poprawia jej zapach. 
Skutkuje więc lepszym pobraniem paszy przez krowy. W dawkach 
TMR ponadto, zwiększa wilgotność tych ostatnich oraz ogranicza 

sortowanie paszy przez bydło.

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

Melasa jest gęstą, 
lepką, półpłyn-
ną masą, o bar-
wie od brązowej 
do ciemnobru-

natnej. Powstaje w procesie 
rafinacji podczas wytwarza-
nia cukru. Ze 100 kg bura-
ków cukrowych pozyskuje 
się jej ok. 2,5–4 kg. Posia-
da słabo alkaliczny odczyn 
oraz podobny do karmelu 
zapach. Zawiera ok. 80% 
suchej masy, ok. 40–50% 
sacharozy, ok. 10% białka 
o niskiej wartości pokarmo-
wej oraz związki mineralne. 
Jest bogata w: wapń, fosfor, 
magnez, potas, sód, miedź, 
żelazo, mangan i cynk oraz 
witaminy z grupy B. Jej skład 
chemiczny zależy od odmia-
ny buraków, warunków gle-
bowych oraz klimatycznych, 
wegetacji, a także od rodza-
ju procesu technologiczne-
go produkcji cukru. 

W swoim składzie zawie-
ra dużą ilość węglowodanów 
rozpuszczalnych w wodzie, 
szybko metabolizowanych 
w żwaczu. Stanowi dosko-
nałe źródło energii dla mi-
kroorganizmów zasiedla-
jących żwacz. Szczególnie 
jest przydatna w dawkach, 
w których znajduje się nad-
miar białka ulegającego szyb-
kiej degradacji w żwaczu. 
Najczęściej ma to miejsce 
podczas żywienia pastwi-
skowego oraz gdy w dawce 
dominującą paszą jest siano-
kiszonka z traw lub lucerny. 
W takim przypadku, melasa 
dostarczając łatwo dostępnej 
energii bakteriom żwaczo-
wym, poprawia efektywność 
syntezy białka bakteryjnego 
w żwaczu.

Melasa jest cennym kom-
ponentem paszowym w przy-
padku żywienia krów syste-
mem TMR. Przygotowując 

dawkę w wozie paszowym 
należy zadbać o odpowied-
nią zawartość suchej masy 
w zadawanej paszy. Wysu-
szony TMR, a więc zawiera-
jący ponad 50% suchej masy, 
stwarza realne zagrożenie 
jego sortowania przez krowy, 
tzn. pomijania długich czą-
stek miksu i wybierania drob-
nych. Taka sytuacja często 
prowadzi w konsekwencji do 
występowania schorzeń me-
tabolicznych – subklinicz-
nej kwasicy żwacza. Skut-
kiem takiego „przebierania” 
w TMR jest zazwyczaj spa-
dek procentowej zawarto-
ści tłuszczu w mleku. Z tych 
względów, jeżeli w wozie pa-
szowym nie udaje się uzyskać 
wymaganej struktury TMR, 
która uniemożliwia jego sor-
towanie przez krowy, na-
leży wprowadzić do dawki 
pasze wilgotne m.in. mela-
sę lub preparaty melasopo-
dobne. Może być również po 
prostu najzwyklejsza woda. 
Dodając do wozu paszowego 

60–100 litrów wody na tonę 
paszy sprawimy, że woda 
podkreśli smak mieszanki 
oraz spowoduje lepsze jej 
pobranie. Melasa i prepara-
ty melasopodobne w miksie 
TMR wolno wysychają i zle-
piają komponenty dawki po-
karmowej. Stosowanie nato-
miast pasz granulowanych 
(wysłodki buraczane, mie-
szanki treściwe) z kolei uła-
twia zwierzętom wybieranie 
i sortowanie paszy.

Wykorzystując melasę 
w żywieniu TMR-em na-
leży ją wcześniej rozcień-
czyć wodą. Zaleca się wyko-
nywać to w proporcji 1 : 4, 
a potem polewać (zraszać) 
takim roztworem paszę. 
Najlepiej specjalnym apli-
katorem, zainstalowanym 
na wozie paszowym w trak-
cie przygotowywania miksu. 
Melasą można również spry-
skiwać przesychający TMR, 
wysypany na stole paszo-
wym. Sugeruje się, by dawka 
melasy dla krów mlecznych 
mieściła się w przedziale od 
0,5 do 2 kg/dzień/sztukę, dla 
krów zasuszonych od 0,5 
do 1 kg/dzień, zaś dla do-
rosłych opasów do 0,5 kg/
dzień. Z uwagi na znacz-
ną zawartość soli potaso-
wych, melasa nie powinna 
być stosowana w żywieniu 
krów zasuszanych. Nie jest 
wskazane podawanie me-
lasy cielętom w okresie ich 

odpajania mlekiem, ponie-
waż nie trafi ona do żwacza 
tylko bezpośrednio do tra-
wieńca. Melasę warto więc 
podawać cielętom starszym, 
kiedy ich żwacz jest znacz-
nie lepiej rozwinięty. Takim 
cielętom i jałówkom zaleca 
się podawanie melasy w ilo-
ści od 0,1 do 0,5 kg/dzień.

Badania nad stosowaniem 
melasy w dawkach TMR 
prowadzone były w Ośrodku 
Hodowli Zarodowej w Osię-
cinach sp. z o.o. Obserwo-
wano korzystny wpływ 
podawania wysoko produk-
cyjnym krowom standardo-
wej dawki TMR wzboga-
conej wodnym roztworem 
melasy, podanej aplikato-
rem w trakcie wykonywania 
miksu w wozie paszowym. 
Dzięki wysypaniu takiego 
miksu na stół paszowy, po-
branie paszy wzrastało śred-
nio o ok. 5 kg, zaś produkcja 
mleka o ok. 15%. Zraszanie 
melasą miksu podczas jego 
wytwarzania w wozie pasz-
owym dawało lepsze wyni-
ki niż podawanie wodnego 
roztworu melasy do żłobów. 

Trzeba pamiętać, by pod-
czas skarmiania melasy do-
brze zbilansować dawkę 
pokarmową. Źle zbilanso-
wana, przez nadmiar cu-
krów może prowadzić do 
zwiększonej produkcji lot-
nych kwasów tłuszczowych 
i kwasicy żwacza. 

Ekstensywny	opas	bydła
„Galopujący” wzrost cen pasz treściwych, skutecznie dziś hamuje intensywną produkcję 
młodego bydła rzeźnego. Do łask wracają więc pastwiska. Istnieje również realna szansa na 
zagospodarowanie rosnącej z roku na rok w naszym kraju powierzchni ugorów, odłogów oraz 
nieużytków.

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

Na opłacalność 
opasu bydła istot-
ny wpływ wywiera-
ją koszty pasz oraz 
żywienia. Zakła-

dając, że żywienie pastwi-
skowe jest najtańsze, bydło 
rzeźne całodobowo powin-
no przebywać na pastwi-
skach od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni. Jedynie 
przez 4–5 miesięcy zimo-
wych powinno być skarmia-
ne paszami objętościowy-
mi – kiszonką z kukurydzy 
lub sianokiszonką. Ta osta-
nia winna być sporządza-
na z runi pastwiskowej na 
wiosnę, kiedy na pastwi-
skach jest jej nadmiar. Część 
więc niewypasanych w tym 
czasie kwater warto kosić, 
a z zielonki sporządzać sia-
nokiszonkę lub kiszonkę. To 
one będą stanowić paszę ob-
jętościową w okresie zimo-
wym. W okresie zimy bydło 

opasowe też może pozosta-
wać na pastwiskach pod wa-
runkiem, że zwierzęta będą 
dokarmiane, a poidła z wodą 
będą podgrzewane. 

Aby wyżej opisany system 
żywienia móc w pełni wy-
korzystać, trzeba wcześniej 
zaplanować sterowanie roz-
rodem zwierząt. Optymal-
nym okresem wycieleń dla 
krów mamek w systemie 
ekstensywnego opasu po-
winien być przełom marca 
i kwietnia. Po tym czasie, 
w maju, krowy matki wraz 
z cielętami można utrzy-
mywać na pastwiskach aż 
do początku zimy. Taki sys-
tem zmniejsza koszty żywie-
nia, gdyż całą dawkę pokar-
mową, zarówno dla krowy 
jak i jej cielęcia, pokrywa 
porost trawy z pastwiska. 
Na krowę wraz z cielęciem 
w pierwszym roku przewi-
duje się, w zależności od 

wydajności pastwiska, od 0,5 
do 1 ha trwałych użytków 
zielonych. W drugim roku, 
na krowę wraz z rocznym 
opasem należy przeznaczyć 
od 0,8 do 1,6 ha. W szczy-
towym okresie produkcji 
zielonki na pastwisku (od 
kwietnia do lipca), w przy-
padku wypasu ekstensyw-
nego, można ograniczyć lub 
wręcz wyeliminować stoso-
wanie dokarmiania paszami 
treściwymi. Nie należy jed-
nak przesadzać. Mając na 
uwadze uzyskanie wołowiny 
wysokiej jakości i kulinarnej, 
w systemie opasu warto sto-
sować taki poziom żywienia 
paszami treściwymi, który 
umożliwi uzyskanie dzien-
nego przyrostu masy ciała 
rzędu 700–800 g u jałówek 
oraz 900–1000 g u buhaj-
ków. Opas należy prowa-
dzić do osiągnięcia końco-
wej masy ciała minimum 
500 kg u jałówek i 600 kg 
dla buhajków. Takie końco-
we masy ciała są gwarancją 

wyprodukowania żywca wo-
łowego wysokiej jakości oraz 
o odpowiednim stopniu doj-
rzałości rzeźnej, co przekła-
da się na ceny skupu i opła-
calność produkcji.

Gospodarstwa posiada-
jące odpowiedni areał łąk 
i pastwisk powinny two-
rzyć stada mięsne w opar-
ciu o krowy mleczne wybra-
kowane z hodowli. Można je 
utrzymywać na pastwiskach 
razem z buhajami wybra-
nej rasy mięsnej (1 buhaj na  
25 krów). Stada bydła mię-
snego utrzymywane na pa-
stwiskach nie wymagają spe-
cjalistycznych budynków. 
Wystarczy zapewnić zwie-
rzętom możliwość korzy-
stania z miejsc zacienionych 
oraz chroniących je przed 
opadami i wiatrem (wiaty). 

Pastwiska powinny być 
odpowiednio przygotowa-
ne. Szczególnie ogrodzo-
ne i podzielone na kwate-
ry, z doprowadzoną wodą 
i urządzonymi wodopojami. 

W przypadku braku wody 
na pastwisku, należy ją do-
starczać beczkowozami wy-
posażonymi w poidła auto-
matyczne. Korzystne jest 
również umieszczenie na 
pastwisku lizawek, karmi-
deł z mieszanką mineralną 
oraz czochradeł. Pastwiska 
winny być podkaszane, za-
silane nawozami, podsiewa-
ne nasionami traw, a także 
nasionami roślin motylko-
wych. Bardzo ważny jest 
skład botaniczny runi pa-
stwiskowej. To on decyduje 
o wartości pokarmowej zie-
lonki, a tym samym o wyni-
kach opasu.

W warunkach klimatycz-
nych naszego kraju bydło 
opasowe na pastwisku nie 
wymaga budynków chro-
niących je przed zimnem. 
Przez okres zimy zwierzęta 

powinny być przetrzymy-
wane w tanich, prostych 
i funkcjonalnie urządzo-
nych budynkach. Najlepiej 
w systemie wolnostanowi-
skowym, na głębokiej ściół-
ce. Do tego celu warto ada-
ptować stodoły, magazyny 
lub wyeksploatowane obory, 
stajnie itp.

W naszym kraju, w obec-
nych warunkach ekono-
micznych, ekstensywny sys-
tem opasu młodego bydła 
rzeźnego jest ekonomicz-
nie najefektywniejszy. Pro-
dukcja wołowiny jest dziś 
kapitałooszczędna i pra-
cooszczędna, natomiast 
ziemiochłonna. Warto ją 
stosować w rejonach, czy 
też gospodarstwach dys-
ponujących odpowiednim 
areałem trwałych użytków 
zielonych.

Jeszcze kilka lat temu 
hodowla drobiu była naj-
bardziej perspektywiczną 
branżą i wiele osób decy-
dowało się na założenie 
własnej fermy. Po ilu la-
tach wydatki na kurniki 
się zwrócą?
– Ja nie wiem, czy się zwró-
cą. Zawsze myślałem, żeby 
z tego jakoś żyć, a nie żeby 
zwróciły się nakłady.
Nigdy się pewnie nie zwró-
cą, ponieważ po 10 latach 
każda ferma wymaga moder-
nizacji. Trzeba się przecież 
stale poprawiać, dopasowu-
jąc do unijnych standardów, 
a to przecież kosztuje. Dziś 
firmy, które zajmują się bu-
dową i wyposażeniem kur-
ników mają ogromne pro-
blemy z utrzymaniem się na 
rynku, ponieważ nikt w tym 
trudnym okresie nie decy-
duje się na założenie fermy. 
Jaki drób Pan hodu-
je i jakiego rzędu jest to 
produkcja?
– Hoduję kurczaka brojlera 
w chowie ściółkowym. Jest to 
około 220 tys. kurczaka w jed-
nym cyklu hodowlanym, do 
tego mam jeszcze ok. 16 tys. 
reprodukcyjnej kaczki.

Czego by Pan sobie ży-
czył jako hodowca drobiu?

– Przede wszystkim i to 
jest najważniejsze – abym 
przeżył do końca roku. 

Dziękuję za rozmowę 
WP

 Q Zakładając, że żywienie pastwiskowe jest najtańsze, bydło 
rzeźne całodobowo powinno przebywać na pastwiskach od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni
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Kaucja	przy	zakupie	olejów	–	wniosek	KRIR
17 maja 2021 r. Zarząd Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych 
na wniosek Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej wystąpił do 
Wiceprezesa Rady Mini-
strów, Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii w spra-
wie planowanego wprowa-
dzenia dodatkowej opłaty 
pobieranej przy zakupie ole-
jów w postaci zwrotnej ka-
ucji, co wzbudza duże zanie-
pokojenie wśród rolników.

Kaucja ma wynosić od 
4,50 do 10 zł, która będzie 
pobierana od każdego litra 
przy zakupie oleju, a będzie 
zwracana w punkcie sprze-
daży, wymiany smarów lub 

w warsztacie – tylko w sytu-
acji, jeśli użytkownik w ści-
śle określonym czasie od 
daty zakupu odda taką samą 
ilość zużytego oleju. 

Spowoduje to wzrost 
cen olejów w granicach od 
10% do nawet 30%. Z po-
siadanych informacji wy-
nika również, że opłata ta 
nie dotyczyłaby warsztatów 
i serwisów, a jedynie odbior-
ców indywidualnych (w tym 
również rolników), którzy 
będą samodzielnie wymie-
niać olej (co jest to normą 
w gospodarstwach rolnych).

Wiadomym jest, że olej 
w pracującym silniku się 

zużywa i jego ilość musi 
być uzupełniana. Ponad-
to nie można przewidzieć 
awarii np. w postaci pęk-
nięć przewodów, co przy 
pompach dużej mocy może 

spowodować spory wyciek. 
W ciągniku rolniczym same-
go oleju silnikowego może 
być kilkanaście litrów, a prze-
cież jest w nim jeszcze prze-
kładnia skrzyni biegów i cały 

układ hydrauliczny, gdzie 
ilość używanych olejów mie-
rzy się w dziesiątkach litrów. 
Niejednokrotnie bywa tak, że 
przeglądy w ciągnikach rol-
niczych wiążą się potrzebą 

dokonania wymiany olejów 
dwa lub więcej razy rocz-
nie. W takich przypadkach 
rolnicy nie będą mogli speł-
nić warunków koniecznych 
do zwrotu pobranej kaucji. 
Wówczas kaucja przepadnie 
bezpowrotnie i będzie to do-
datkowy koszt w gospodar-
stwie rolnym.

W tej sprawie izby rol-
nicze skierowały wniosek, 
w którym apelują o przy-
gotowanie odpowiednich 
przepisów – takich, które 
nie będą generowały do-
datkowych kosztów związa-
nych z prowadzeniem pro-
dukcji rolniczej.

Możliwe	konsekwencje	prawne	wynikające	z	zawierania	
umów	dzierżawy	pod	fermy	fotowoltaiczne

Realizując wniosek przyję-
ty na VII Posiedzeniu Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych VII 
kadencji w sprawie zbadania 
i przeanalizowania nieko-
rzystnych dla rolników zapi-
sów w umowach dzierżawy 
pod fermy fotowoltaiczne – 
Zarząd Krajowej Rady zlecił 
radcy prawnej KRIR prze-
analizowanie problemu i za-
pisów umowy udostępnionej 
przez Wnioskodawcę. Poni-
żej przedstawiamy opraco-
wane możliwe konsekwencje 
prawne wynikające z zawie-
rania tego typu umów, w opi-
nii radcy prawnej KRIR.

Przede wszystkim, przed-
siębiorstwa dzierżawiące 
takie grunty od rolników 
są wyspecjalizowanymi pod-
miotami, które dysponują 
własnymi wzorami umów. 
Zatem należy założyć, że 
w wielu przypadkach nie 
będą zainteresowane po-
sługiwaniem się wzorami 
stworzonymi przed inne 
podmioty.

Dlatego też proponu-
je się, by w każdym przy-
padku przed zawarciem 
umowy, wydzierżawiają-
cy (rolnik) skonsultował jej 
treść z adwokatem lub radcą 
prawnym.

Niemniej jednak należy 
zwrócić uwagę na najczęściej 
pojawiające się niekorzyst-
ne postanowienia umowne.

W umowach zwykle wska-
zuje się, że przedmiotem 
dzierżawy jest większy ob-
szar, a dzierżawca (przedsię-
biorca fotowoltaiczny) ma 
prawo na swój koszt dokonać 

podziału geodezyjnego, a na-
stępnie strony podejmą ne-
gocjacje zmierzające do pod-
pisania aneksu do umowy 
ograniczającego jej przed-
miot do dzierżawy tylko tych 
części, które są niezbędne 
przedsiębiorcy.

Jakkolwiek ponoszenie 
kosztów podziału przez 
przedsiębiorstwo należy 
ocenić pozytywnie, ale cały 
proces podziału, a następ-
nie zmian umowy, może być 
długotrwały, co powoduje, 
że takie grunty nie powin-
ny być zgłoszone do płat-
ności bezpośrednich przez 
rolnika – (co wynika z art. 
18 ust. 1 ustawy z dnia 5 lu-
tego 2015 r. o płatnościach 
w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego).

Nie mają tu w ocenie 
opiniującej postanowienia 
umowy dotyczące składania 
wniosków do ARIMR przez 
rolnika, bowiem postano-
wienia umowy nie mogą 
zmieniać przepisów ustaw. 

Tym samym proponuje się 
zawierać umowy tylko na 
taką część gruntu, która rze-
czywiście jest niezbędna pod 
urządzenia fotowoltaiczne.

W umowach zwykle prze-
widuje się dwie wysoko-
ści czynszu dzierżawne-
go – do dnia rozpoczęcia 
inwestycji i od tego dnia, 
przy czym zwykle pierwszy 
z wymienionych jest znacz-
nie niższy (a czasem nawet 
symboliczny).

Proponuje się zatem, by 
wysokość czynszu była przez 
cały czas taka sama, skoro 

i tak dzierżawca uzyskuje 
prawo posiadania gruntów 
od dnia zawarcia umowy.

Jako niekorzystne należy 
ocenić także brak sporzą-
dzania protokołów przeka-
zania gruntów wraz z oceną 
ich stanu – w dniu zawiera-
nia umowy.

Proponuje się, by każdo-
razowo wraz z zawarciem 
umowy taki protokół był 
sporządzany.

Często w umowach prze-
widuje się także, że dzier-
żawca ma prawo umieścić 
pod powierzchnią ziemi 
wszystkie niezbędne przy-
łącza, obejmujące m.in. linie 
elektroenergetyczne, telefo-
niczne, kable energetycz-
ne oraz przewody sterujące.

Ponadto w umowach 
dzierżawca zapewnia sobie 
swobodny dostęp i przejazd 
do urządzeń.

Proponuje się, by w umo-
wach wyraźnie przewidy-
wać dodatkowe wynagro-
dzenie z tego tytułu (np. 
jako odpłatna służebność 
gruntowa).

W umowach dzierżawcy 
zastrzegają, że sami mogą 
poddzierżawić lub udo-
stępnić wydzierżawiony 
grunt innym podmiotom 
bez zgody rolnika, natomiast 
rolnik każdorazowo musi 
uzyskać zgodę przedsiębior-
stwa na zawarcie analogicz-
nych umów.

Postuluje się zatem, by 
w umowach zachować rów-
ność stron (tj. by każda ze 
stron musiała uzyskać zgodę 
drugiej na takie działania).

Należy także zwracać 
uwagę na bardzo długi czas 
przewidziany do usunie-
cie urządzeń i przywróce-
nia gruntu do poprzednie-
go stanu po ustaniu umowy 
(np. 12 miesięcy), bez do-
datkowego wynagrodzenia 
za ten czas. Podkreślenia 
wymaga, że im dłuższy taki 
czas, tym dłużej grunt bę-
dzie wyłączony z produk-
cji z przyczyn faktycznych, 
bez żadnego ekwiwalentu 
pieniężnego za to.

W umowach przewidu-
je się, że co prawda kosz-
ty podatków oraz opłat 
publ icz no- praw nych 
(w szczególności podatku 
od nieruchomości) będą po-
nosić dzierżawcy, ale poda-
tek rolny ma być płacony 
przez wydzierżawiającego.

Skoro rolnik nie będzie ko-
rzystał z wydzierżawionych 
nieruchomości, koszty tego 
podatku też powinien pono-
sić przedsiębiorca.

W umowach przewi-
duje się także prawo cesji 
praw z umowy na dowolny 

podmiot, przy czym prawo 
to służy tylko przedsiębiorcy.

Jest to niezwykle nieko-
rzystne dla rolnika, który 
nie wie, kto stanie się stroną 
umowy i jaka jest sytuacja fi-
nansowa tego podmiotu (czy 
będzie np. płacić czynsz).

Za skrajnie niekorzystne 
dla rolników należy uznać 
także postanowienia, zgod-
nie z którymi jeżeli dzierża-
wiona nieruchomość wej-
dzie w skład spadku, do 
czasu przedstawienia przed-
siębiorcy prawomocnego 
postanowienia sądu o stwier-
dzeniu nabycia spadku lub 
dodatkowo w przypadku, 
gdy jest kilku spadkobier-
ców, dokumentu na mocy 
którego doszło do ostatecz-
nego działu spadku, płat-
ność z tytułu czynszu dzier-
żawnego składane będą do 
depozytu notariuszowi lub 
bankowi wybranemu przez 
przedsiębiorcę.

Polskie prawo nie prze-
widuje obowiązku działu 
spadku (można przecież być 
współwłaścicielem rzeczy).

Na mocy postanowień 
umowy próbuje się nato-
miast wymusić dział spadku, 
który jest postępowaniem 
długotrwałym i kosztow-
nym, a często zupełnie 
zbędnym (np. rodzeństwo 
– spadkobiercy chce wspól-
nie prowadzić działalność 
rolniczą). W przeciwnym 
razie – czynsz składany jest 
do depozytu (spadkobier-
cy nie utrzymają fizycznie 
czynszu – będzie on skła-
dany do depozytu do czasu 
działu spadku).

Ponadto stwierdzenie na-
bycia spadku nie musi odbyć 
się tylko przed sądem, ale 
możliwe jest też przed no-
tariuszem (akt poświadcze-
nia dziedziczenia), co jest 
postępowaniem znacznie 
szybszym i tańszym.

Umowy zwykle zawiera-
ne są na bardzo długi czas 
(np. 29 lat), a przyczyny wy-
powiedzenia dla rolnika są 
bardzo wąsko określone 
(w przeciwieństwie do przy-
czyn dla przedsiębiorcy).

Należy to ocenić negatyw-
nie, jako brak zachowania 
równości stron.

W umowach brak jest po-
stanowień o zabezpiecze-
niu należytego wykonania 
umowy przez przedsiębiorcę.

Proponuje się, by w umo-
wach wskazywać, że przed-
siębiorca ma obowiązek 
wnieść zabezpieczenie na-
leżytego wykonania umowy 
(w tym przypadku zapła-
ty czynszu) – np. w formie 
weksla (poręczonego) czy 
gwarancji bankowej. 
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Potrzebne	zmiany	
w	ubezpieczeniu	zwierząt

Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych wystąpił 18 maja 
2021 r. do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi o uspraw-
nienie systemu ubezpiecze-
nia zwierząt gospodarskich 
oraz wprowadzenie odszko-
dowań za zutylizowanie 
chorych zwierząt.

Delegaci samorządu rol-
niczego podnoszą problem 
związany z sytuacjami, kiedy 
hodowane zwierzęta są 
chore lub po przebytej ku-
racji, która nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów 
i konieczne jest dokonanie 
uboju i utylizacji zwierzęcia, 
ze względu na podane leki 
i czas karencji. Mięso w ta-
kich przypadkach nie nada-
je się do sprzedaży i dalsze-
go wprowadzenia na rynek 
mięsa wołowego. Zarząd 
KRIR zgadza się w pełni, że 
tego typu mięso jest niskiej 
jakości i nie powinno trafić 
do sprzedaży.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r.  
o ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodar-
skich (Dz. U. z 2019 r. poz. 
477) przewiduje możliwość 
ubezpieczenia bydła i innych 
zwierząt gospodarskich  
– koni, owiec, kóz, drobiu 
lub świń od uboju z koniecz-
ności. Do polis zawieranych 
z zakładem ubezpieczeń od 
ryzyka uboju z konieczności 

przewidziane są z budżetu 
państwa dopłaty dla pro-
ducentów rolnych do skła-
dek z tytułu zawarcia umów 
ubezpieczenia od wystąpie-
nia tego typu zdarzeń loso-
wych. Jednak jest to przepis 
martwy, ponieważ zakłady 
ubezpieczeń nie chcą za-
wierać polis ubezpieczenia 
od uboju z konieczności lub 

stosują wysokie stawki, nie-
opłacalne dla rolników.

Przedstawiając powyższy 
problem Zarząd Krajowej 
Rady wnioskuje o wprowa-
dzenie zmian przepisów ww. 
ustawy, dotyczących ubez-
pieczenia zwierząt, tak aby 
usprawnić system i umoż-
liwić rolnikom prowadzą-
cym produkcję zwierzęcą 

ochronę ubezpieczeniową 
od zdarzeń losowych zwią-
zanych z zachorowaniem 
zwierząt.

Zarząd KRIR zwrócił się 
również do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi o wprowa-
dzenie możliwości uzyskania 
dofinansowania w postaci 
odszkodowania za zutyli-
zowanie chorych zwierząt. 

Proponujemy odszkodo-
wanie w wysokości 600–
800 zł/szt. Kwota ta wynika 
z porównania cen w przy-
padku utylizacji i cen ryn-
kowych mięsa spożywczego. 
Przyjęcie powyższych roz-
wiązań przyczyni się rów-
nież do bardziej humani-
tarnego podejścia kupców 
w opisanych sytuacjach.

Problem	wypłaty	pomocy	spadkobiercom
Na wniosek Izby Rolniczej 
Województwa Łódzkiego 
25 maja 2021 r. Zarząd 
Krajowej Rady Izb Rolni-
czych wystąpił do MRiRW 
w sprawie problemu wypła-
ty pomocy spadkobiercom 
w związku z brzmieniem 
obowiązujących przepisów, 

Z przedstawionego 
przez Izbę stanu faktycz-
nego wynika, że wniosko-
dawca ubiegał się wspar-
cie w ramach mechanizmu 
„Pomoc dla rolników szcze-
gólnie dotkniętych kryzy-
sem COVID-19”. Jednak 
przed wydaniem decyzji ad-
ministracyjnej w tej sprawie 
zmarł, a mimo to ARIMR 
wydała decyzję i wypła-
ciła pomoc finansową na 
rachunek bankowy nale-
żący uprzednio do zmar-
łego i jego żony. Następnie 
ARiMR wszczęła postępo-
wanie w sprawie zwrotu nie-
należnie pobranych płatno-
ści wobec żony zmarłego.

W pierwszej kolejności 
należy stwierdzić, że po-
wszechnym i ugruntowanym 

stanowiskiem doktryny 
prawa i judykatury jest, że 
nie można wydać decyzji ad-
ministracyjnej wobec osoby 
zmarłej. Decyzja tak wy-
dana jest wydana z rażą-
cym naruszeniem prawa, 
bowiem zmarły nie może 
być podmiotem praw i obo-
wiązków wynikających z de-
cyzji. W niniejszym stanie 
faktycznym, wnioskodaw-
ca zmarł 5 grudnia 2020 r., 
a decyzja wydana została  
9 grudnia 2020 r.  Wobec po-
wyższego ARiMR wszczę-
ła postępowanie w sprawie 
zwrotu wypłaconych środ-
ków finansowych, kierując 
postanowienie o wszczę-
ciu postępowania do żony 
zmarłego. 

Należy zauważyć, że 
„Pomoc dla rolników szcze-
gólnie dotkniętych kryzy-
sem COVID-19” przyzna-
wana jest na podstawie 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 
r. o wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 182) oraz 
rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 27 sierpnia 2020 r.  
w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyzna-
wania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu 
„Pomoc dla rolników szcze-
gólnie dotkniętych kryzy-
sem COVID-19” w ramach 
działania „Wyjątkowe tym-
czasowe wsparcie dla rolni-
ków, mikroprzedsiębiorstw 

oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw szczegól-
nie dotkniętych kryzysem 
związanym z COVID-19” 
objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020  (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1467).

Ww. ustawa w art. 43 ust. 
1 określa, że w razie śmierci 
wnioskodawcy w toku po-
stępowania, następca praw-
ny tego podmiotu może, na 
swój wniosek, wstąpić do 
toczącego się postępowania 
na miejsce tego podmiotu, 
jeżeli nie sprzeciwia się to 
przepisom, o których mowa 

w art. 1 pkt 1, oraz istocie 
i celowi działania albo pod-
działania, w ramach któ-
rego ma być przyznana 
pomoc. Jednakże przepisy 
ww. rozporządzenia  prze-
widziały, że w toku przyzna-
wania pomocy dla rolników 
szczególnie dotkniętych 
kryzysem COVID-19 ta 
generalna zasada nie ma 
zastosowania.

Zgodnie z § 9 ww. rozpo-
rządzenia, z uwagi na cel 
i istotę działania, nie jest 
możliwe:
– wstąpienie do toczące-

go się postępowania na 
miejsce wnioskodawcy 
przez następcę prawne-
go wnioskodawcy albo na-
bywcę gospodarstwa rol-
nego lub jego części albo 
przedsiębiorstwa lub jego 
części;

– przyznanie i wypłata po-
mocy następcy prawnemu 
beneficjenta albo nabyw-
cy gospodarstwa rolne-
go lub jego części albo 
przedsiębiorstwa lub jego 
części.

Oznacza to, że przepisy 
ww. rozporządzenia wyłą-
czyły możliwość wstąpienia 
następców prawnych do po-
stępowania w razie śmierci 
wnioskodawcy. 

Jeżeli zatem decyzja admi-
nistracyjna została wydana 
już po śmierci strony (bo-
wiem organ o tej okoliczności 
nie wiedział), to taka płatność 
jest nienależna i generalnie 
powinna podlegać zwrotowi.

Jednakże w niniejszej 
sprawie istotną okolicz-
nością jest, że postępo-
wanie „zwrotowe” zostało 
wszczęte wobec żony. Je-
żeli  małżonkowie wspól-
nie prowadzili działalność 
uprawniającą do wsparcia 
(w ramach wspólności ma-
jątkowej), to może powstać 
wątpliwość co do zasadno-
ści zwrotu takiego wsparcia. 

Przedstawiając powyższe, 
Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych zwrócił się do 
Ministra o zmianę przepi-
sów, by małżonkowie w ta-
kich sytuacjach nie dokony-
wali zwrotu pomocy.

W	sprawie	wcześniejszych	
emerytur	dla	rolników

Zarząd Krajowej Rady Izb 
Rolniczych, zwrócił się do 
Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o uwzględnienie 
podczas prac nad zmia-
ną ustawy z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpiecze-
niu społecznym rolników, 
wprowadzenia przepisów, 
które umożliwią przejście na 
emeryturę po opłaceniu 100 
składek emerytalno-rento-
wych, niezależnie od osią-
gniętego wieku, natomiast 
rolnikom, którzy nie pod-
legali ubezpieczeniu przez 
pełne 25 lat na otrzymanie 
emerytury w wysokości od-
powiedniej do opłaconych 
przez nich składek. Pod-
trzymaliśmy także wniosek 
o uniezależnienie wypłaty 
pełnej emerytury rolnikom, 
którzy przeszli na emerytu-
rę od zaprzestania działal-
ności rolniczej.

Ustawa z dnia 16 listopa-
da 2016 r. o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. 
z 20 17 r. poz. 38) obniżyła 
zasadniczy wiek emerytal-
ny i przywróciła stan sprzed 
1 stycznia 2013 roku, ale 
nie przywróciła rolnikom 
możliwości przechodzenia 
na wcześniejszą emeryturę. 
Z dniem 1 stycznia 2018 r.  

rolnicy utracili prawo do 
wcześniejszych emerytur.

Prowadzenie gospodar-
stwa rolnego to bardzo cięż-
ka fizyczna praca w trud-
nych warunkach, która 
wiąże się z dużym ryzykiem 
wypadków. Specyfiką pracy 

w gospodarstwach rolnych 
są zagrożenia spowodowa-
ne m.in.: koniecznością ob-
sługi maszyn i urządzeń rol-
niczych, obsługa zwierząt 
gospodarskich, czy bezpo-
średni kontakt z nawoza-
mi chemicznymi. Charak-
ter pracy w gospodarstwie 
wymaga ciągłej dyspozy-
cyjności: brak dni wolnych, 
urlopów i wielu innych przy-
wilejów pracowniczych, 
które gwarantuje kodeks 
pracy. Niejednokrotnie 
mimo złego stanu zdrowia 
rolnika nie ma też możli-
wości skorzystania z za-
stępstwa na czas choroby, 

w szczególności przy obsłu-
dze zwierząt gospodarskich.

Obecnie gospodarstwa 
rolne są przekazywane na-
stępnym pokoleniom zbyt 
późno, czego konsekwen-
cją jest rezygnacja młodych 
ludzi z zajmowania się rol-

nictwem na rzecz innej 
drogi zawodowej. Jednym 
z powodów są sztywne prze-
pisy systemu emerytalnego, 
które uniemożliwiają rów-
noczesną pracę w gospo-
darstwie i pobieranie eme-
rytury z jednej strony oraz 
brak możliwości przejścia 
na wcześniejszą emeryturę 
w sytuacji, kiedy jest to ko-
rzystne dla rolnika.

Przedstawiając powyższe 
Zarząd KRIR zawniosko-
wał o rozważenie zapropo-
nowanych zmian mających 
na celu zapewnienie ciągło-
ści funkcjonowania gospo-
darstw rolnych.



Czerwiec 2021 ( nr 173)Strona 32 Reklama - Wiadomości Rolnicze Polska




