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Hodowla nowych odmian to
nasza wspólna przyszłość
Targi AGROTECH w Kielcach to nie tylko pokazy maszyn, to również rozmowy o rolnictwie.
Wymiana materiału siewnego, dopłaty do kwalifikatu,
opłaty licencyjne i dopłaty
obszarowe - to tematy, o których często się dyskutuje.
Alicja Szczypta rozmawia
z europosłem Czesławem
Siekierskim.
Jak można wspomóc hodowlę nowych, lepszych
odmian oraz tych rolników, którzy chcą z nich
korzystać?
Po pierwsze – upowszechniać wiedzę, mówić o tym.
Po drugie – tworzyć warunki
wspierające rolnika w pozyskiwaniu kwalifikowanego
materiału siewnego. Bo gdy
rolnik będzie już przekonany,
to trzeba go jeszcze wspomóc
finansowo. Na ten cel muszą
być przeznaczane środki zarówno z budżetu krajowego
jak i unijnego. Po trzecie –
trzeba finansować badania
nad nowymi odmianami. To
najlepsza forma innowacji:
nie tylko nowe środki chemiczne, choć i one są potrzebne, zwłaszcza gdy są
przyjazne dla środowiska, ale
w pierwszej kolejności nowe
odmiany. Hodowla twórcza
powinna iść w kierunku odmian bardziej plonotwórczych, bardziej odpornych
na warunki pogodowe oraz
choroby. Tu jest miejsce dla
innowacji, dla rozwoju wiedzy i nauki.
Hodowla nowych odmian
jest finansowana z opłat licencyjnych, które ponoszą
rolnicy i odprowadzają do
Agencji Nasiennej zrzeszającej firmy hodowlane.

Wielu rolników się na to
skarży. Czy to najlepsze
rozwiązanie? Jak to robią w Europie Zachodniej?
Myślę, że gdy rolnicy sobie policzą i będą widzieli,
jaki uzyskują efekt z tytułu
używania nowej odmiany,
to będą gotowi przeznaczyć
środki na hodowlę kolejnych.
Należy ich w tym wspomagać, szczególnie w tym
pierwszym okresie, by zachęcić jak największą ich
liczbę. A gdy się raz zacznie
stosować nowe odmiany, to
z tej drogi już się nie schodzi,
bo nie warto. Dlatego jakaś
forma finansowego wsparcia
na start dla tych rolników jest
właściwa i celowa.
Dopłata do materiału
siewnego kwalifikowanego teoretycznie powinna
pokrywać różnicę pomiędzy ceną zakupu kwalifikatu, a ceną rynkową ziarna
niekwalifikowanego. Tak
jednak nie jest.
Nie powinna w pełni pokrywać różnicy. Powinna
pokrywać większą część,
ale nie całkowicie. Rolnicy
muszą wiedzieć, że płacąc
więcej, otrzymują lepszy
produkt, więc będą tego
lepsze efekty. Największy
problem jest z dotarciem
do małych producentów,
bo wprawdzie procentowy
efekt będzie taki sam, ale
ekonomicznie nie będzie
on tak widoczny, jak w gospodarstwie gdzie produkcja
jest na dużą skalę.
Czyli nie trzeba podnosić
dopłat do kwalifikatu?

Trzeba podnosić! Ale nie
mogą one być zbyt wysokie,
aby w ogólnej cenie zakupu
był również udział rolnika.
Mówi się, że w krajach
„starej unii” dopłaty są
wyższe niż u nas. Jakie
widzi Pan szanse, że dorównamy do nich?
To zależy od kraju. Dopłaty w Polsce są wyższe niż
w Wielkiej Brytanii i Portugalii. Są wprawdzie niższe niż w Grecji i na Malcie,
ale to nietypowe kraje. My

się musimy porównywać
z Niemcami.
A tu rzeczywiście, niemieckie dopłaty są wyższe. Jednak, jak podkreślają
Niemcy, jeśli zsumować I i II
filar i odnieść do powierzchni, to już sumarycznie ta różnica nie jest duża. Do tego
Niemcy przywołują, że
w Polsce są niższe koszty
produkcji, przede wszystkim pracy.
Prawdziwi gospodarze
też są sporo stratni na

„plantatorach dopłat”,
„rolnikach z Marszałkowskiej”, „pseudorolnikach”
czy jakkolwiek inaczej by
nazwać tych, którzy ziemię mają, nie uprawiają
jej, a co najwyżej raz na
rok koszą trawę i pobierają dopłaty. Jak sobie z tym
poradzić?
Według obecnych przepisów, dopłaty mają prawo
dostać tylko ci, którzy na
ziemi naprawdę pracują. A więc jeśli np. rolnik

bierze ziemię w dzierżawę
to on powinien dostać dopłatę, a nie wydzierżawiający. To się da zweryfikować
i tak trzeba w przyszłości
działać, by dopłaty brał ten,
kto na tej ziemi coś produkuje. Nie może być też tak,
że człowiek przyjedzie raz
w roku kosić łąkę i powie,
że zarządzał koszeniem.
Jest to – delikatnie mówiąc
– naciąganie.
Bardzo Panu dziękuję
za rozmowę.
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Kärcher potrójnie nagrodzony Polskie firmy na Targach
SIAL CHINA 2018
Targi żywności w Szanghaju

Instytut Europejskiego Biznesu opublikował
w kwietniu 2018 rozstrzygnięcia konkursów poddających ocenie wyniki
finansowe 70 tysięcy polskich firm za okres 2015 2016. W trzech odrębnych
konkursach analitycy badali
różne dane finansowe firm.
W każdym z trzech prowadzonych przez Instytut
konkursów Kärcher Sp.
z o.o. znalazła się w gronie firm wyróżnionych.
Firma Kärcher otrzymała
trzy tytuły: Gepard Biznesu
2017, Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz Efektywna Firma 2017. Wyróżnienia
te przyszły w szczególnym

dla firmy czasie, w roku jubileuszu 25-lecia istnienia.
W konkursie Gepardy
Biznesu wyróżniano firmy,
które w badanym okresie
zwiększyły swoją wartość
o co najmniej 10%. W konkursie Efektywna Firma
o przyznaniu wyróżnienia
decydowała inna zmienna,
mianowicie stosunek zysku
netto do przychodów (minimum stanowiło 3%). Na
miano Brylantu Polskiej Gospodarki zasłużyły z kolei
te firmy, których wartość
rynkowa wyniosła więcej
niż 100 mln zł.
Kärcher Sp. z o.o. pierwszy raz w Konkursie Gepardy Biznesu wyróżniona była

w edycji 2007, obecny tytuł
jest już piątym Gepardem
w kolekcji przedsiębiorstwa.
Efektywną Firmą uhonorowana jest po raz trzeci, pierwszy raz w edycji
2011. Brylant Polskiej Gospodarki to tytuł przyznany
Kärcher Sp. z o.o. po raz
pierwszy w obecnej edycji
konkursu.
Wszystkie dotychczasowe tytuły, w tym trzy
oznaczone rokiem 2017, są
kolejnym potwierdzeniem
stabilnej, mocnej pozycji
firmy Kärcher na polskim
rynku. Pozycji budowanej
od 25 lat.
Źródło: Kärcher

16 maja br. rusza kolejna edycja targów żywności
SIAL w Szanghaju. Targi są
czwartą pod względem wielkości tego typu imprezą na
świecie. Tereny wystawiennicze podzielone będą na
14 hal, rozłożonych na blisko
162.000 m2. Szacuje się że
w bieżącym roku w Targach
weźmie udział ponad 3.400 firm
i 110.000 specjalistów,

reprezentujących ponad
67 krajów.
W Targach weźmie udział
także delegacja firm z Polski, między innymi OSM
Piątnica, SOT Przemysłu
Mleczarskiego, SM Mlekovita, SM Spomlek, Bartex,
Polish Dairy oraz przedstawiciele Polskiej Izby Mleka.
Stoisko polskie będzie można odwiedzić w hali E5. Na

stoisku będzie możliwość
poznania oferty polskich
producentów mleka i przetworów mlecznych oraz
nawiązania bezpośrednich
kontaktów biznesowych.
Działanie sfinansowane
z Funduszu Promocji Mleka.
Produkty mleczarskie
z Polski cieszą się rosnącym
powodzeniem chińskich
konsumentów. Potencjał
wzrostu w tym sektorze jest
ogromny i wciąż jeszcze nie
do końca wykorzystany.
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
h t t p: // i z b a m le k a .
pl/2018/04/04/polskie-firmy-na-targach-sial-china-2018

MLEKPOL lokomotywą polskiej gospodarki
Tytuł w dobrych rękach
Za utrzymywanie najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów,
Spółdzielnia Mleczarska
z Grajewa otrzymała prestiżowy tytuł Lokomotywy Polskiej Gospodarki
2017, w kategorii przemysł
spożywczy.
Priorytetem Spółdzielni
Mleczarskiej MLEKPOL
jest utrzymanie najwyższej
jakości i bezpieczeństwa

swoich wyrobów. Cieszy
nas, że redakcja miesięcznika Home&Market doceniła spółdzielnię za wysokie
standardy. To kolejne potwierdzenie, że strategia
Mlekpolu jest słuszna.
Konsument jest dla nas
najważniejszy. To dla jego
bezpieczeństwa utrzymujemy restrykcyjne procedury
produkcji wyrobów. Współpracujemy z najlepszymi

dostawcami bezpiecznych
opakowań. Począwszy od
pozyskania surowca po dostarczenie produktów do
sklepów, dbamy o wymaganą dla wrażliwych z natury wyrobów mleczarskich,
dystrybucję.– mówi Kamila
Syroka, rzecznik prasowy
SM MLEKPOL w Grajewie.
Tytuł Lokomotywy Polskiej Gospodarki otrzymują przedsiębiorstwa, które

wyróżniają się na rodzimym
rynku. Napędzają rozwój
nie tylko swoich branż, ale
także służą przykładem
innym sektorom gospodarki. Wyróżniono firmy,
dzięki którym polski produkt znany jest nie tylko
w kraju, ale i za granicą.
Ponad 30% wyrobów SM
MLEKPOL eksportowanych

jest do krajów Ameryki Południowej, Azji, Europy
i Krajów Dalekiego Wschodu. Zagraniczni odbiorcy
doceniają jakość produktu
oraz stabilność współpracy
jaką zapewnia MLEKPOL.
Organizatorem plebiscytu
jest redakcja miesięcznika
gospodarczo – biznesowego Home&Market. Wyboru
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Przyzwyczajenia mogą
drogo kosztować
Kiedy opłaca się zmienić
ubezpieczyciela samochodu?

Prostsze zasady unijnej polityki rolnej

Z pewnością wielu z nas
– ceniąc wygodę i oszczędność czasu, bądź po prostu z przyzwyczajenia – od
lat ubezpiecza samochód
w tym samym towarzystwie, a nawet u tego samego agenta. Myślimy
bowiem, że jako wieloletni
klienci dostajemy polisę
na preferencyjnych warunkach, dlatego nawet
nie podejmujemy próby
porównania ofert dostępnych aktualnie na rynku.
Już od kilku lat mamy
bowiem do czynienia
z walką towarzystw ubezpieczeniowych o klienta,
głównie w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych.
Najatrakcyjniejsze więc
aktualnie oferty to właśnie te skierowane do
nowych klientów. Firmy
muszą ich przekonać, że
zmiana ubezpieczyciela
po prostu się opłaca –
nawet biorąc pod uwagę
wysokość zniżek, które
aktualnie im przysługują. – To prawda. Nowym
klientom Concordia Auto
przyznawana jest dodatkowa 15% zniżka na OC
i AC, natomiast właściciele
wybranych marek – KIA
oraz Hyundai – otrzymają
dodatkowe 10% zniżki na
AC. Mogą również skorzystać z pakietu „Więcej za
mniej” – czyli im szerszy
zakres ubezpieczenia wybiorą, tym korzystniejszą
składkę uzyskają – mówi
Mariusz Gilicki – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych Concordii
Ubezpieczenia. Ponadto
zmiana polisy będzie
opłacalna, jeśli należymy do jednej z grup premiowanych w aktualnych
ofertach ubezpieczycieli.
– W aktualnej ofercie przewidzieliśmy dodatkowe
zniżki dla klientów w wieku 32 – 69 lat, rolników
oraz firm z branży agro.
Osoby, które spełniają te
dwa warunki, otrzymają
bardzo dobrą rynkowo
ofertę – dodaje.
Jeśli więc wybraliśmy
ofertę, która po pierwsze

Istotne usprawnienia
w przepisach dotyczących
unijnego rolnictwa, które
obowiązują od 1 stycznia
2018 r., będą skutkiem przyjętej przez Radę Ministrów
ds. Rolnictwa i Parlament
Europejski części tzw. rozporządzenia zbiorczego
odnoszącej się do rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzeniem
tym zostały zmienione:
rozporządzenie finansowe regulujące realizację
budżetu UE i 15 aktów sektorowych (m.in. z dziedziny
rolnictwa).
Rozporządzenie zbiorcze
upraszcza i wzmacnia obowiązujące unijne przepisy
regulujące szeroki zakres
zagadnień z obszaru rolnictwa, od zarządzania ryzykiem po wspieranie młodych
rolników, i jest najnowszym
z szeregu podjętych przez
Komisję działań mających uprościć i zmodernizować prawo.
Przepisy o szerokim
zakresie
Wśród głównych usp r aw n ie ń p r z e w id zianych w rozporządzeniu

zapewnia nam kompleksową ochronę, a po drugie
jest tańsza od aktualnej,
czas na wypowiedzenie
dotychczasowej polisy. Jak
tego dokonać? Po pierwsze
pamiętajmy o terminach
wypowiedzenia - aktualną polisę musimy wypowiedzieć najpóźniej dzień
przed jej końcem. Termin
ten jest szczególnie istotny,
gdy rezygnację przesyłamy pocztą – decydująca
jest data dostarczenia
listu do ubezpieczyciela, a nie data na stemplu
pocztowym.
Jeśli nie dysponujemy
gotowym wzorem dokumentu wypowiedzenia
umowy i samodzielnie
przygotowujemy pismo,
pamiętajmy że będzie ważne jedynie, gdy znajdzie się
na nim nasz własnoręczny podpis (jeśli właścicieli
auta jest więcej – również
ich podpisy). Ponadto dokument powinien zawierać: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, markę
i model samochodu oraz
numer polisy ubezpieczeniowej. Na wypowiedzeniu
OC musimy dopisać również podstawę prawną –
czyli na podstawie którego
artykułu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
składamy dokument: art.
28 – w sytuacji wypowiadania OC całorocznego,
art. 31 – w przypadku
wypowiadania umowy
poprzedniego właściciela
auta, art. 28a – w przypadku posiadania dwóch polis i chęci wypowiedzenia
tej, która przedłużyła się
automatycznie.
Pamiętajmy, że polisa
OC obowiązuje jedynie
przez rok – warto więc
sprawdzać regularnie
oferty różnych ubezpieczycieli w poszukiwaniu
najkorzystniejszych zniżek
dla danego typu kierowcy
oraz samochodu.
Źródło: Danuta Cabaj Account Director Head of
Consumer Finance & B2B
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Dzięki zmianom, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.,
wspólna polityka rolna (WPR) stanie się jeszcze prostsza i jeszcze
nowocześniejsza.
zbiorczym należy wymienić:
• wsparcie na rzecz wzmocnienia pozycji rolnika
w łańcuchu dostaw żywności. Zgodnie z nowymi
zasadami klauzule dotyczące podziału wartości
mogą być negocjowane
przez każdy z sektorów
produktów i po raz pierwszy dają rolnikom prawo
domagania się pisemnych
umów (chyba że prowadzą
oni wymianę handlową
z MŚP);
• prostsze narzędzia zarządzania ryzykiem, mające
wspomóc rolników, w tym
sektorowe narzędzie stabilizacji dochodów oraz
ulepszenia w systemach
ubezpieczeń, które umożliwią wypłacanie odszkodowań w wysokości do
70 proc. rolnikom, którzy
ponieśli straty w produkcji lub których utrata dochodu wynosi co najmniej
20 proc.;
• bardziej przejrzyste zasady dotyczące interwencji na rynkach, dzięki
którym Komisja może
reagować szybko na niedoskonałości rynku bez

konieczności uciekania
się do publicznej interwencji lub prywatnego
przechowywania;
• większa elastyczność zasad dotyczących wspierania przez państwa
członkowskie konkretnych sektorów o dużym
znaczeniu gospodarczym,
społecznym lub środowiskowym w ramach
systemu dobrowolnego
wsparcia związanego
z produkcją, nawet wówczas, gdy sektory te nie
znajdują się w kryzysowej
sytuacji;
• bardziej przejrzyste zasady udzielania wsparcia rolnikom, głównie
za sprawą bardziej elastycznej definicji rolnika aktywnego zawodowo
oraz silniejszych zachęt
dla młodych rolników:
zwiększenia dodatkowych płatności z 25 proc
do 50 proc. i zagwarantowania wszystkim młodym rolnikom prawa do
otrzymywania tych płatności przez pełny okres
pięciu lat, niezależnie
od tego, kiedy wystąpią

o nie z wnioskiem w ciągu pierwszych pięciu lat
prowadzenia działalności;
• lepsze środki ochrony środowiska, w tym prostsze
zasady dotyczące dywersyfikacji upraw i dodatkowe trzy nowe typy
obszarów proekologicznych objętych uprawami
wiążącymi azot, dające
rolnikom i organom krajowym możliwość wyboru tych wariantów, które
najlepiej odpowiadają ich
konkretnym warunkom.
Nacisk na bardziej elastyczne i mniej biurokratyczne zasady oraz na poprawę
wyników w kluczowych
obszarach, takich jak działania środowiskowe i wsparcie dla rolników, sprawiają,
że zmiany wprowadzone
rozporządzeniem zbiorczym są w pełni zgodne
z nowym podejściem do
WPR po 2020 r. nakreślonym w ostatnio opublikowanym komunikacie
w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa.
Źródło: Komisja Europejska
- Komunikat prasowy
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Ubezpieczenia upraw rolnych dostępne na Poczcie
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zainaugurowało
wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych pod dobrze
znaną marką „AGRO Ubezpieczenia”.
W ciągu najbliższych 3 lat,
dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mogą
wynieść nawet 1,8 mld zł.,
a upowszechnienie dostępności polis, dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską, ma
w założeniach Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadzić do ubezpieczenia
70-80% powierzchni upraw.
Poczta Polska jest obecna
w każdej polskiej gminie,
także w miejscowościach,
w których swoich oddziałów
nie mają żadne instytucje finansowe. Dostępne na Poczcie
„AGRO Ubezpieczenia” oferowane są przez w 100% polską firmę z kapitałem Skarbu
Państwa w postaci Funduszu

Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
(FSUSR) i Poczty Polskiej.
W tym roku dopłata może
sięgać 65% kosztu polisy,
a ochroną z dofinansowaniem
są objęte tradycyjne rośliny
rolnicze: zboża, kukurydza,
rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, tytoń i chmiel a także
warzywa gruntowe, drzewa
i krzewy owocowe, truskawki.
Ochrona „AGRO Ubezpieczenia” w zakresie upraw
jest dostępna w czterech pakietach, dostosowanych do
różnych potrzeb rolników:
Grad; Grad i Przymrozki;

Wiosna i Klimat Wiosna. Ten
ostatni zapewnia najszerszą
ochronę i obejmuje szkody
powstałe w wyniku gradobicia, przymrozków, a także
innych dobrowolnych ryzyk
pogodowych, takich jak deszcz
nawalny, lawina, obsunięcie się
ziemi, huragan, piorun, a także
susza i powódź. Tak przygotowane pakiety ubezpieczeń
pozwolą solidnie chronić produkcję mocno uzależnioną od
warunków atmosferycznych.
Ochrona może zabezpieczać
nie tylko małe gospodarstwa rolne, ale również dużych producentów rolnych.
Oprócz oferty dotowanych
ubezpieczeń upraw „AGRO
Ubezpieczenia” oferują m.in.

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie
budynków gospodarczych oraz
mienia wchodzącego w skład
gospodarstwa rolnego, Agro
Casco, NNW czy ubezpieczeń
komunikacyjnych.
Dostępne jest także dotowane ubezpieczenie zwierząt
gospodarskich, które stanowi
zabezpieczenie przed stratami
w produkcji zwierzęcej.
Rolnicy mogą skorzystać
także z poszerzenia zakresu
ochrony o niedotowane ubezpieczenie upraw od pożaru.
AGRO Ubezpieczenia –
www.ubezpieczeniapocztowe.
pl, www.agroubezpieczenia.pl
Źródło: Brandscope
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Ochrona kukurydzy w pierwszej
fazie wzrostu
Rośliny kukurydzy zagrożone są przez patogeny już od momentu
wysiania ziarniaków.

Fuzarioza łodyg - gnijące tkanki (P. Bereś)

Głownia guzowata na liściu kukurydzy (P. Bereś)

Patogeny zagrażają kukurydzy od samego początku
wegetacji, tym bardziej, że
większość z nich oczekuje na pojaw rośliny żywicielskiej na stanowisku na
którym będzie uprawiana
tj. w glebie, na resztkach
roślinnych, a niektóre na
porażonych ziarniakach
pochodzących z niepewnego źródła. Wiele z nich
ponadto migruje wraz
z wiatrem i wodą, a także
ze szkodnikami z pola na
pole jeżeli nie jest zachowana izolacja przestrzenna od
miejsc licznego ich występowania. Z pośród dotychczas

zidentyfikowanych około
400 patogenów pojawiających się na kukurydzy najgroźniejsze i najliczniejsze
są grzyby chorobotwórcze.
Obok nich pojawiają się lokalnie choroby wirusowe
i bakteryjne, jednak nie mają
one na ten moment znaczenia gospodarczego, co może
jednak w przyszłości ulec
zmianie, wraz z obserwowanymi zmianami klimatu.
Rośliny kukurydzy zagrożone są przez patogeny
już od momentu wysiania
ziarniaków, jednak duży
wpływ na pojaw chorób
ma pogoda, która może

sprzyjać ich rozwojowi,
bądź przeciwnie – ograniczać go. Wiele także zależy
od gleby (w tym tego czy
jest lekka, ciężka), warunków powietrzno-termiczno-wilgotnościowych gleby
i otoczenia, a w szczególności od zasobności materiału
infekcyjnego na danym polu
– jest go więcej na polach
prowadzonych w wieloletniej monokulturze niż na
stanowiskach z wdrożonym
prawidłowym zmianowaniem. Nie bez znaczenia są
także zranienia tkanek ułatwiające patogenom wniknięcie do komórek, a które
powstają wskutek pojawu
niespodziewanych zjawisk
pogodowych (przymrozek,
grad, wichura, ulewa), żerowania szkodników, fitotoksycznego oddziaływania
niektórych nawozów i środków ochrony roślin, a także
użycia maszyn rolniczych
naruszających ciągłość tkanek. Istotną rolę odgrywa
także termin siewu, nawożenie, czynnik odmianowy
(podatność na niektóre choroby) i szeroko rozumiana
profilaktyka ochrony roślin.
W okresie od siewów
do rozwoju pierwszych
5-7 liści, kukurydzy zagraża
kilka chorób, często określanych mianem wiosennych.
Zalicza się do nich zgorzel
siewek, głownię guzowatą
kukurydzy, głownię pylącą

kukurydzy oraz fuzariozę
łodyg (jako efekt następczy
porażenia przez zgorzel siewek, gdy roślina przeżyje).
W przypadku ostatnich
dwóch chorób trzeba wiedzieć, że choć ich sprawcy
porażają rośliny zaraz na początku wegetacji, to objawy
chorobowe uwidaczniają się
najwcześniej w lipcu – przez
wiele tygodni grzyby rozwijają się w ukryciu, prowadząc do systemicznego
porażenia rośliny.
Zgorzel siewek jest wywoływana przez ciepłolubne
grzyby z rodzaju Fusarium
oraz tolerujące niższe temperatury grzyby z rodzaju
Pythium Pierwotnym źródłem porażenia kukurydzy
jest zainfekowana gleba,
reszki pożniwne lub materiał siewny gorszej jakości.
Zgorzel pojawia się na plantacjach na których wysiano
niezaprawiony fungicydem
materiał siewny, a także
(pomimo użycia zaprawy)
w lata chłodne, deszczowe,
z okresowym podtopieniem
pól, gdy proces kiełkowania i wschodów siewek ulega wydłużeniu do ponad
10 dni. Typowe objawy
chorobowe zgorzeli pojawiającej się przed wschodami
to brunatnienie i zamieranie kiełków jeszcze przed
ich wydostaniem się nad
powierzchnię gleby. Często porażone ziarno pęka,

co prowadzi do jego gnicia
i infekcji wtórnych. W miejscu wystąpienia choroby
(zazwyczaj placowego) obserwuje się brak wschodów.
Jest to objaw podobny do
żerowania śmietki kiełkówki, drutowców i pędraków,
lecz po rozkopaniu gleby nie
widać wewnątrz ziarniaków
szkodników lecz zwykle
delikatną białą lub różową
grzybnię. Po wschodach
wyraźne objawy chorobowe
widoczne są w obrębie szyjki korzeniowej. W miejscu
zetknięcia rośliny z glebą
tkanki brunatnieją, a łodyga
ulega silnemu przewężeniu,
co początkowo utrudnia,
a następnie zatrzymuje
transport wody i substancji odżywczych. Silnie porażone siewki mają słabo
rozwinięty system korzeniowy z ciemnobrunatnymi lub czarnymi smugami,
a następnie przewracają się
i zamierają. Słabiej porażone
rośliny rosną nadal, lecz ich
wzrost jest osłabiony i stają
się bardziej podatne na atak
innych patogenów, w tym
sprawców fuzariozy łodyg.
Pomimo tego, że szkodliwość zgorzeli siewek od
wielu lat utrzymuje w przysłowiowych ryzach odgórne
zaprawianie kwalifikowanego materiału siewnego, to
jednak należy dążyć do tego,
aby jej sprawcy nie mieli dobrych warunków do rozwoju

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś,
prof. nadzw.
IOR – PIB
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie

i nie kumulowali swojego
materiału infekcyjnego na
stanowisku.
Głownia guzowata kukurydzy jest wywoływana
przez grzyb Ustilago maydis, który zimuje na porażonych resztkach pożniwnych
kukurydzy oraz w glebie.
Zarodniki przetrwalnikowe patogena zachowują żywotność zwykle do 2-3 lat.
Jest to charakterystyczna
choroba, bardzo prosta
w identyfikacji polowej.
Poraża głównie pojedyncze
rośliny, czasem występuje
placowo, niemniej w lata
epidemicznego wystąpienia zdarza się, że opanowuje
do 100% roślin stanowiąc
poważne zagrożenie dla
wysokości plonu. Jak pokazują obserwacje wykonane
na Podkarpaciu, zazwyczaj
liczny pojaw głowni guzowatej zbiega się z licznym
pojawem ploniarki zbożówki w okresie wiosennym,
a w późniejszym czasie
z intensywnym żerowaniem mszyc i wciornastków.
Głowni guzowatej bardzo
sprzyjają uszkodzenia
gradowe mające miejsce
w czerwcu lub w pierwszej połowie lipca. W warunkach Polski obserwuje
się pojaw dwóch lub trzech

Tabela 1. Zaprawy fungicydowe zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed wiosennymi chorobami w 2018 roku

Dawka na 100 kg ziarna
preparat
woda

Choroba

Zaprawa

Substancja czynna

Zgorzel siewek
Głownia guzowata kukurydzy
Głownia pyląca kukurydzy

Alios 300 FS

tritikonazol

110 ml

400–500 ml

Zgorzel siewek

Flowsan FS

tiuram

300 ml

800–1200 ml

fludioksonil +
metalaksyl-M

100 ml

700–1100 ml

Zgorzel siewek
Głownia guzowata kukurydzy Maxim XL 034,7 FS
Zgorzel siewek

Sarox T 500 FS

karboksyna + tiuram

375 ml

750 ml

Zgorzel siewek
Głownia kukurydzy

Vitavax 200 FS

karboksyna + tiuram

300 ml

700 ml

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 25.03.2018 r.)
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Głownia guzowata na uszkodzonym stożku wzrostu (P. Bereś)

Zgorzel widoczna na siewce kukurydzy (P. Bereś)

W początkowych etapach
wzrostu kukurydzy patogen
jest zakamuflowany. Pierwsze wizualne zmiany chorobowe widoczne są dopiero
na kolbach oraz w mniejszym stopniu na wiechach.
Organy te całkowicie lub
częściowo przekształcają się w ciemnobrunatną
lub czarną masę grzybni
i zarodników. Początkowo otoczone są jasnoszarą delikatną błonką, która
następnie pęka uwalniając
zarodniki. Wiechy z objawami chorobowymi przybierają wygląd jakby były
zwęglone.
Fuzarioza łodyg jest efektem opanowania roślin przez
grzyby z rodzaju Fusarium
spp., które zimują w glebie,
na resztkach pożniwnych
lub na materiale siewnym.
Zazwyczaj do opanowania
roślin dochodzi w okresie
czerwca lub lipca, niemniej

Ziarniak porażony przez zgorzel siewek (P. Bereś)

Głownia pyląca na kolbie (P. Bereś)

generacji choroby w ciągu
sezonu wegetacyjnego kukurydzy. Pierwsza pojawia
się w okresie rozwijania od
czwartego do siódmego liścia, druga w momencie
kwitnienia, a trzecia w fazie wypełniania i dojrzałości mlecznej ziarniaków.
Grzyb najszybciej rozwija się w temperaturze
26–34 ºC. Każda narośl to
efekt oddzielnej infekcji,
gdyż patogen nie rozwija się
systemicznie. Przy wczesnym porażeniu pierwsze
objawy chorobowe można
zaobserwować na liściach
w postaci małych, pomarszczonych guzów zwykle pokrywających się z miejscem

zranienia tkanki np. przez
ploniarkę zbożówkę. Później
narośla pojawiają się także
na łodygach, wiechach i kolbach, a czasami tworzą się
na korzeniach podporowych.
Guzy osiągają wielkość od
kilku milimetrów do nawet
kilkunastu centymetrów
i wagę od kilku gramów
do nawet do 1,5 kg. Na łodygach i kolbach są zwykle
większe od tych powstających na liściach i wiechach.
Narośla początkowo są białe,
lecz w miarę dojrzewania
ciemniejąi stają się srebrzystoszare, później czarno-brązowe. Pod delikatną
błonką, którą otoczone są
dojrzałe narośla znajduje

się początkowo mazista,
a później sucha i zbita masa
ciemnobrunatnych zarodników. Rozmiar szkód powodowanych przez głownię
zależy przede wszystkim od
miejsca usytuowania i ilości
tworzących się narośli oraz
procentu opanowanych na
polu roślin. Pierwsza i druga generacja głowni jeżeli
wystąpi w dużym nasileniu
powoduje największe straty ilościowe plonu. Rośliny
porażone w okresie rozwoju
od czwartego do siódmego liścia oraz w czasie wiechowania i pylenia mogą
w ogóle nie wytwarzać kolb.
Późniejsze infekcje kolb
wpływają głównie na jakość
plonu. Grzyb nie wytwarza
groźnych dla ludzi i zwierząt mikotoksyn. Szkodliwość patogena polega na
zmniejszeniu wysokości

plonu oraz na obniżeniu
wartości pokarmowej paszy
otrzymywanej z porażonych
roślin (mniej energii i białka) oraz słabszej zdolności
fermentacyjnej.
Głownia pyląca kukurydzy rozwija się, gdy rośliny
opanuje grzyb Sphacelotheca reiliana zimujący
w zainfekowanej glebie,
na resztkach pożniwnych
lub na porażonym materiale siewnym. Choroba ta na
szczęście występuje rzadko,
gdyż jeżeli się pojawi licznie to procent roślin przez
nią opanowanych z reguły
jest tożsamy z procentową
stratą w plonie ziarna. Ponadto zarodniki sprawcy
głowni potrafią przetrwać
w glebie do 10 lat, co powoduje, że typowe zmianowanie się nie sprawdza
w ograniczaniu jej pojawu.

w niektórych sytuacjach
choroba może być następstwem wcześniejszego porażenia roślin przez zgorzel
siewek. Fuzariozie łodyg
w szczególności sprzyja żerowanie w tkankach gąsienic omacnicy prosowianki.
Pierwsze objawy porażenia
widoczne są na roślinach
w lipcu w postaci więdnących i zasychających od
dołu ku górze rośliny liśćmi.
Wewnątrz łodygi następuje
stopniowe gnicie tkanek, co
sprawia, że rośliny nie są
w stanie utrzymać się w pionie i łamią się w miejscach
silnego porażenia. Kolby
dotykające gleby lub leżące na niej ulegają porażeniu
przez grzyby pleśniowe lub
zniszczeniu np. przez gryzonie, ślimaki, zwierzynę
łowną. Grzyby z rodzaju

Fusarium mogą obniżać jakość plonu kiszonki i ziarna,
w tym dodatkowo skazić go
mikotoksynami.
W metodach niechemicznego zapobiegania pojawu
wymienionych chorób wykorzystuje się: płodozmian
(z pominięciem wysiewu
zbóż zaraz po i tuż przed
kukurydzą – ogranicza to
pojaw grzybów fuzaryjnych); izolację przestrzenną od ubiegłorocznych pól
pokukurydzianych i innych
zbóż; dobór odmian o szybkim wzroście początkowym,
które będą tolerancyjne na
wiosenne chłody; dobór
odmian mniej podatnych
na porażenie przez głownie oraz fuzariozę łodyg;
zakup kwalifikowanego
materiału siewnego; siew
w nagrzaną glebę na optymalną głębokość dla danej gleby; zbilansowane
nawożenie; zwalczanie
chwastów; terminowy zbiór
plonu; dokładne rozdrabnianie i głębokie przyoranie
resztek pożniwnych jeszcze
przed zimą.
Dopełnieniem metody
niechemicznego ograniczania pojawu wiosennych sprawców chorób jest
ochrona chemiczna oparta na zastosowaniu zapraw
nasiennych, które wymieniono w tabeli 1. Są one
zarejestrowane przeciwko
zgorzeli siewek, głowni guzowatej oraz głowni pylącej
kukurydzy. W większości
przypadków kwalifikowany materiał siewny dostępny w sprzedaży jest
już odgórnie zaprawiony
jednym z wymienionych
preparatów. Jeżeli jednak
zachodzi potrzeba użycia
w gospodarstwie konkretnego środka np. przeciwko
głowni pylącej, wówczas
należy zgłosić taką potrzebę do hodowcy lub dystrybutora ziarna siewnego lub
zamówić w specjalistycznej
firmie usługowe zaprawienie ziarna danej odmiany
wybranym preparatem.
Przy łącznym ograniczaniu pojawu chorób oraz
wiosennych szkodników
(ploniarki zbożówki, ptaków) za pomocą zapraw nasiennych, trzeba pamiętać,
że wpierw powinna być naniesiona na ziarno zaprawa
fungicydowa, a dopiero na
nią zoocyd.
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Czym w Omacnicę?
Jak skutecznie walczyć ze szkodnikiem?

Opryskiwacz wyrzutowy

Do podstawowych szkodników w uprawie kukurydzy
należą: ploniarka zbożówka,
drutowce, śmietka kiełkówka, mszyce, dziki, łosie, sarny,
bobry, czaple, wrony, ale najgroźniejsze to - omacnica
prosowianka, stonka kukurydziana, urazek kukurydziany.
Straty z tytułu żerowania
omacnicy szacuje się na 1 mln
ton kukurydzy rocznie i to są
wymierne straty ekonomiczne
nie mówiąc o zdrowotności.

Znacznie poważniejszy jest
jednak ich wpływ na pogorszenie się jakości plonu zielonki,
kiszonki, CCM i ziarna, na
skutek szybszego opanowywania uszkodzonych roślin
przez sprawców chorób.
Na przeważającym
obszarze kraju zaobserwowano
wzrost szkodliwości gąsienic tego motyla w porównaniu do lat wcześniejszych.
Najwyższą stwierdzono na
południu kraju, gdzie lokalnie

uszkodzonych było ponad
90% roślin. Znaczny wzrost
szkodliwości gatunku nastąpił
również w Polsce centralnej,
a także północnej, gdzie dawno został przekroczony próg
szkodliwości. Dziś stoimy
przed bardzo ważnym problemem, jaką metodą najlepiej
zwalczać tego szkodnika.
W niektórych krajach Europy
można zastosować bezpieczną
i prostą biotechnologię, która
przynosi bardzo dobre efekty

Kruszynek w kapsułkach 150 zł/ha x 2 = 300 zł/ha
Skuteczność 40 do 70 %
Dwukrotny zabieg wiatrakowcem 190 zł/ha + 300 = 490 zł/ha
Strata z powodu niskiej skuteczności 1 t/ha x 650 zł/t
Razem koszty i straty plonu ziarna 490 + 650 = 1090 zł/ha
Koszt zastosowania kukurydzy z genem M810bt jest najefektywniejszą metodą
ograniczania tego groźnego owada i na jeden ha wynosi 35 Euro x 4,2 zł = 147 zł
bez żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z zabiegami.
Zarejestrowane środki ochrony roślin
• lambda-cyhalotryna: Arkan 050 CS, Judo 050 CS, Karate Zeon 050 CS ,
Kusti 050 CS, LambdaCE 050 CS, Ninja 050 CS , Wojownik 050 CS,
Karate 2,5 WG, Sparviero, Sparrow
• indoksakarb: Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG, Steward 30 WG, Avaunt 150 EC,
Explicit 150 EC
• metoksyfenozyd: Runner 240 SC,
• tiachlopryd, deltametryna: Proteus 110 OD.
Steward 30 WG 170 dawka 110 g/ha
Koszt na 1 ha - 133 zł
Termin zabiegu – 29. 07. 2017 godz. 21,00
Proteus 110 OD dawka 0,45 l/ha, koszt 1 ha - 45 zł/ha
Termin zabiegu – 22. 07. 2017 godz. 20,30
Koszt jednego zabiegu 40 zł/ha x 2 = 80 zł/ha
Skuteczność 92 – 97 %
Plon 10 t/ha x 2,0% pomniejszenie na ścieżki
technologiczne = 0,2 t/ha mniej na
1 ha 0,2 t x 650 zł/t = 130 zł/ha
Razem koszty i ubytek ze ścieżki technologicznej
258 zł/ha + 130 zł/ha = 388 zł/ha

ekonomiczne, zdrowotne czy
środowiskowe, ale u nas ta
metoda jest zabroniona.
Omacnicę można zwalczać chemicznie, ale trzeba
pamiętać, że wówczas zwalczamy wszystkie owady, które
są w kukurydzy, również te
pożyteczne jak mrówki, bzygi czy biedronki. Przy tej
metodzie dochodzi dodatkowy problem techniczny,
jak wjechać w kukurydzę,
która ma wysokość 3 metry.
Namnażanie omacnicy przebiega w bardzo szybkim tempie, a straty w plonach ziarna
w zależności od stopnia uszkodzenia roślin sięgają do 1 do
2 t/ha. Brak skutecznej walki
będzie potęgował straty w następnych latach. Wielu rolników
zwracało się do nas z pytaniem
jak skutecznie zwalczać tak
groźnego szkodnika w uprawie kukurydzy? Wspólnie
z naukowcami, niektórymi firmami z branży maszynowej,
mediami, podejmujemy nowy
wariant ochrony z zastosowaniem ścieżek technologicznych,
które mogą być robione, co
80-90 m, ale oznacza to, że
z powierzchni uprawnej wypada nam od 1 do 2,5 procent
areału w zależności od kształtu
pola. Wtedy możemy zastosować opryskiwacz turbinowy
z wyrzutem bocznym cieczy
roboczej na odległość od 40 do
50 metrów w jedną stronę, taki
opryskiwacz zakupiliśmy dla
potrzeb naszego gospodarstwa.
A z firmą DuPont badamy presje motyli omacnicy w określonym czasie. Jest to niezbędny
element do wyznaczania terminu zabiegu tak, aby z zabiegiem chemicznym trafić
wtedy, kiedy wylęgają się
larwy omacnicy i mogą się
wgryzać w kolbę lub łodygę
kukurydzy. Skuteczność tej
metody jest na poziomie 92 do
97% co daje nam wymierne
korzyści nie tylko uratowanego plonu, ale - a może przede
wszystkim - lepszej jakości
ziarna pozbawionego mikotoksyn. Przy tej metodzie
potrzebne jest prowadzenie
monitoringu, który ułatwia
wyznaczenie terminu zabiegu.
Aktywność motyli jest
szczególnie duża nocą przy
wysokiej temperaturze. Dane

Konstruktor ze swoim wiatrakowcem

z każdego dnia nanosimy na
wykres i widzimy, w którym
okresie aktywność motyli
jest największa, następnie
codziennie szukamy złożonych jaj, które są w złogach od
10 do 15 szt. Jaja składane
są najczęściej na spodniej
stronie liścia przy głównym
nerwie. Najczęściej są to
trzy liście w okolicach kolby.
Prowadzone są takie badania
na terenie całego kraju, ponieważ w różnych regionach
Polski składanie jaj następuje w różnym okresie, dlatego wyznaczanie terminów
zabiegów chemicznych powinno być określane dla
poszczególnych regionów
Polski. Uważam, że dobrze
by było rozwijać ten system
w dwóch kierunkach: pierwszy
- poprzez bazę e-mailową do
producentów kukurydzy, a drugi - poprzez dane na stronie
internetowej.
Widzimy też potrzebę dobrej współpracy z mediami,
ponieważ sami nie jesteśmy
w stanie dotrzeć do większości producentów kukurydzy.
Obecnie jest dostateczna
ilość środków ochrony roślin
do zwalczania i ograniczania
tego groźnego owada. (zestawienie w tabelce).
Trzecią metodą ograniczania
omacnicy jest zwalczanie tzw.
ekologiczne z użyciem kruszynka
w kapsułkach (ostatnio metoda
dość modna ale mało skuteczna).
Kruszynek, drobna błonkówka
z rodzaju Trichogramma, której
larwy rozwijają się w jajach
omacnicy niszcząc je.
Występuje tu jednak problem
techniczny, jak w dużej ilości
wprowadzić go na plantację.
Ręczne, zawieszenie kapsułek zawierających entomofaga na liściu kukurydzy,
tuż przy łodydze jest bardzo
pracochłonne. Jest to metoda,

którą można zastosować jedynie na małych ch plantacjach. Dla dużych producentów
- kruszynka na polu kukurydzy
można rozmieścić niewielkimi
wiatrakowcami.
Z dwóch zasobników (ich
zawartość wystarcza na 80 ha)
na wysięgnikach “rozsiewa,
rozkłada” się kruszynka pasem
szerokości 18 m. Wymieniona
powierzchnia zostaje pokryta biopreparatem w ciągu
35-40 min., o ile lądowisko
jest przy plantacji. Naniesienie biopreparatu wykonuje
się do 5 dni po stwierdzeniu
obecności pierwszego motyla,
lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych złóż jaj
szkodnika. Za 2-krotny zabieg w odstępie 7 dni, plantator płaci 190 zł/ha. W opinii
prof. Tadeusza Michalskiego
- prezesa Polskiego Związku
Producentów Kukurydzy,
zastosowanie biopreparatu
z kruszynkiem powoduje
spadek populacji omacnicy
na plantacji o 50 %. Podsumowując, ze wszystkich metod,
najtańszą i najskuteczniejszą
dostępną metodą jest zwalczanie omacnicy prosowianki przy
użyciu środków ochrony roślin.
W ten sposób przy najniższych
kosztach bardzo ograniczamy
mikotoksyny, które są przyczyną wywoływania chorób
nowotworowych u ludzi i zwierząt. Bez względu na wybór
technologii, podnosi to koszty
produkcji kukurydzy, ale zdecydowanie podnosi również
plony od 1 do nawet 2 ton/ha,
które są także lepszej jakości.
Ze względu na złożoność
problemu zapraszam do
współpracy.
Tadeusz Szymańczak
www.kukurydza.home.pl,
szymanczak@kukurydza.home.pl
Wszystkie wartości cenowe
z końca 2017 roku.
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Na sezon 2018 polecamy
KUKURYDZIANE NOWOŚCI:
SILICIA FAO 140 – NOWOŚĆ - najwydajniejsza w swojej klasie, ponad 60% s.m. kolb w plonie s.m.
ELAMIA FAO 210 – NOWOŚĆ - mocna GRACZKA na rynku
CEFOX FAO 230 - NOWOŚĆ - z maksymalną koncentracją energii
PROPHET FAO 240- NOWOŚĆ - 106% wzorca w plonie świeżej masy w PZPK
SCHELEM FAO 250-260 - NOWOŚĆ – 107% wzorca w doświadczeniach PZPK w 2017 r.
RUDILIA FAO 260 NOWOŚĆ – maksimum wysokoenergetycznej kiszonki i biomasy
DEKANIA FAO 280-300- NOWOŚĆ – 14 ton suchego ziarna z hektara na południu Polski

TRAWY-MIESZANKI:
PL-1 - EKSPRESOWY wiosenny plon
PL-2 – pasza z TURBO-doładowaniem
PL-3 – WYSOKOBIAŁKOWA karma przez wiele lat
PL-4 – UNIWERSALNE źródło paszy
PL-5 – dopasowana na ŁĄKI i PASTWISKA
PL-6 – wieloletnie PASTWISKO również na słabszej glebie
PL-11 – WYDAJNA ŁĄKA na DŁUŻSZY CZAS
Pl-12 – JEDYNA TAKA na stanowiska WILGOTNE i ZALEWOWE

OSEVA Polska Sp. z o.o.
ul. Kopanina 77, 60-105 Poznań
tel./faks: 61/868 46 79
tel. +48 602 248 167
e-mail: oseva@oseva.pl
www.oseva.pl

Polska Wschodnia:
Michał Waranica
tel. +48 660 699 571
michal.waranica@oseva.pl

Polska Południowo-Zachodnia:
Piotr Kornak
tel. +48 660 409 969
piotr.kornak@oseva.pl

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

Polska Północno-Zachodnia
Wiesław Pawelec
tel. +48 502 447 541
wieslaw.pawelec@oseva.pl

WWW.OSEVA.PL
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Nowe technologie uprawy kukurydzy
Kukurydza dobrze znosi uproszczenia uprawowe.

Dr hab. inż. Ireneusz Kowalik
UP Poznań

Uprawiana w szerokich
rzędach (najczęściej 75 cm;
w praktyce spotykane są też
szerokości 45, 60 i 67,5 cm),
w porównaniu do innych
roślin uprawnych, znacznie
wol niej
zakrywa
międzyrzędzia, co sprzyja
erozji wodnej i wietrznej.
Jednak jej ważną zaletą
jest to, że dobrze znosi uproszczenia uprawowe, co
daje możliwości szukania
oszczędności w nakładach
na jej uprawę.
Siew kukurydzy w mulcz
W Polsce uprawa tradycyjna z wykorzystaniem pługa, coraz częściej
jest zastępowana uprawą
konserwującą. Jednym
z ważniejszych czynników
decydujących o takim
kierunku zmian, może być
zmniejszająca się sukcesywnie opłacalność uprawy
kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno. Zastosowanie uproszczeń w uprawie jest
związane przede wszystkim

z ograniczeniem zużycia
paliwa oraz zwiększeniem
wydajności stosowanych
agregatów, co przekłada się
na zmniejszenie kosztów.
W technologii bezpłużnej,
orka jest zastępowana uprawą konserwującą, czyli
kultywatorowaniem lub
talerzowaniem. Resztki roślinne zostają wówczas częściowo przykryte
i wymieszane z wierzchnią warstwą, a częściowo
pozostają na powierzchni pola. Uprawę konserwującą można prowadzić
w różnych wariantach.
W sezonie agrotechnicznym można wykonać
jeden lub dwa zabiegi uprawowe biernymi agregatami uprawowymi. Głębokość
pracy elementów roboczych
można uzależnić od plonu
resztek pożniwnych lub roślinnych i wynosi ona 2 cm
na 1 tonę resztek. W najczęściej praktykowanym
wariancie uprawy, przed

siewem wykonywana jest
płytka uprawa w celu wymieszania międzyplonu
z rolą. Takie postępowanie
jest uznawane za korzystniejsze, ponieważ sprzyja
szybszemu ogrzewaniu się
roli, co zapewnia lepsze
warunki do wyrównanych
wschodów nasion kukurydzy. Siew jest realizowany
siewnikami punktowymi,
które są wyposażone najczęściej w talerzowe sekcje wysiewające, dzięki
czemu skutecznie rozcinają powierzchnię pola
i umieszczają nasiona na
żądanej głębokości. Zamiast podwójnych tarcz rozcinających glebę przed redlicą
stosowane są także redlice
dłutowe, które charakteryzują się dobrym zagłębianiem
w glebę. Pracę redlic na stałej
i żądanej głębokości, w tego
typu siewnikach zapewniają systemy ich docisku do
podłoża, które dysponują
szerokim zakresem regulacji.

Siew bezpośredni
Siew bezpośredni można zastosować w sytuacji,
gdy warunki pogodowe
uniemożliwią wykonanie
uprawy roli. W takim
przypadku, wiosną niszczy
się samosiewy roślin i chwastów herbicydem totalnym zawierającym glyfosat,
wysiewa nawozy mineralne
i wykonuje siew siewnikiem
do siewu bezpośredniego.
Sekcje siewnika powinny
być wyposażone w systemy tarcz zębatych do usuwania resztek pożniwnych
przed sekcją wysiewająca,
co umożliwia bezproblemowy wysiew nasion.
Siewu bezpośredniego nie
zaleca się wykonywać na
glebach lekkich, piaszczystych oraz na zlewnych
i nieprzepuszczalnych.
Uprawa pasowa
– Strip-Till
Do nowych rozwiązań
technologicznych
związanych z bezpłużną
uprawą roli i siewem można zaliczyć pasową uprawę
roli, nazywaną też Strip-Till.
To rozwiązanie technologiczne polega na przygotowaniu roli do siewu jedynie na
obsiewanych pasach, a nie
na całej powierzchni pola.
Pasowa uprawa roli pozwala
na ochronę gleb narażonych
na erozję, przy jednoczesnym przygotowaniu jej pod
zasiew. Podczas siewu, nasiona wysiewanych roślin
są umieszczane w środku
uprawionego pasa. Przy
użytkowaniu agregatów
maszynowych do uprawy
pasowej, konieczne jest
stosowanie dokładnego
prowadzenia maszyn
z wykorzystaniem globalnego systemu pozycjonowania (GPS).

Uprawa w systemie pasowym w porównaniu do
uprawy bezpłużnej przyczynia się do zwiększania
poziomu materii organicznej
w glebie oraz wzrostu jej
aktywności biologicznej.
Ze względu na częściową
uprawę powierzchni pola,
zachowane zostają większe
zapasy wody. Jednym z najważniejszych czynników
gwarantujących dobre efekty uprawy w technologii
Strip-Till jest przedsiewne
przygotowanie pola. Na jego
powierzchni nie powinno
być kolein i miejscowych
zagęszczeń gleby, co może
wpływać na nierównomierne wschody oraz utrudniać rozwój młodych roślin.
W systemie uprawy pasowej
nawożenie mineralne jest realizowane łącznie z siewem
nasion. Może być stosowane na jednej głębokość
ok. 20-25 cm lub na dwóch
poziomach jednocześnie:
5-10 cm; 20-25 cm. Wpływa to pozytywnie na zmniejszenie strat składników
odżywczych oraz umożliwia
prawidłowy rozwój korzeni.
Do nawożenia mogą być stosowane nawozy mineralne
w formie stałej lub płynnej.
Problem zachwaszczenia
Innym ważnym problemem w uprawie bezpłużnej jest zachwaszczenie,
a najczęściej jego wzrost.
W wyniku zastąpienia orki
narzędziami do spulchniania i mieszania wierzchniej warstwy ornej, nasiona
chwastów gromadzą się na
powierzchni pola. Szczególnie dużym zagrożeniem są
chwasty wieloletnie i prosowate, zwłaszcza w uprawie
kukurydzy w monokulturze.
W systemie bezpłużnym
walka z chwastami jest

prowadzona przed siewem
lub niekiedy przed wschodami kukurydzy i polega
na stosowaniu herbicydów
nieselektywnych, w których
substancją biologicznie
czynną jest glifosat. Jednak w przypadku niekorzystnych warunków
pogodowych, kiedy nie
wszystkie chwasty wzejdą przed siewem lub przed
wschodami kukurydzy,
zabieg ten staje się mniej
skuteczny. Powstaje wtedy
konieczność dodatkowego
stosowania herbicydów
powschodowych, co podraża
produkcję kukurydzy. Tak
więc dodatkowe zwalczanie
wtórnego zachwaszczenia
może pochłonąć oszczędności uzyskane poprzez
stosowanie uproszczeń
w uprawie roli.
Siew kukurydzy w technologiach bezpłużnych,
pozwala na skrócenie czasu uprawy i przygotowania
pola do siewu oraz zmniejszenie nakładów robocizny
w przeliczeniu na 1 hektar.
Jednak stosowanie takich
technologii uprawy roli
może prowadzić do niewielkich spadków plonów
ziarna kukurydzy. Z kolei
plony ziarna kukurydzy
uprawianej metodą siewu
bezpośredniego są z reguły
mniejsze niż przy uprawie
tradycyjnej. Jednak mimo
tego część dużych producentów rolnych akceptuje
taką sytuację, ponieważ
ważniejsze są dla nich
względy organizacyjne
oraz minimalizacja nakładów robocizny. Należy
też zaznaczyć, że efekty
stosowania nowych technologii uprawy kukurydzy
w dużym stopniu będą też
zależały od przebiegu pogody w sezonie agrotechnicznym, a zwłaszcza okresów
suszy lub nadmiaru wilgoci,
które w Polsce występują
coraz częściej.

2 / 2018 r.

9

REKLAMA

/saatbaupolska/

Dobre nasiona,
Dobre plony.
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Odmiany kukurydzy z polskich hodowli
Aktualnie w Krajowym Rejestrze Odmian jest wpisane 204 odmiany kukurydzy.
W 2017 roku, według
wstępnych danych GUS, powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno przekroczyła
600 tysięcy ha. Powierzchnia
uprawy kukurydzy na kiszonkę wyniosła około 550 tysięcy
ha. Całkowita powierzchnia uprawy kukurydzy od
2012 roku utrzymuje się na
powierzchni ponad 1100 tysięcy ha. Już teraz wiadomo,
że wskutek wymarznięcia,
w bieżącym sezonie konieczne będzie przesianie części
powierzchni rzepaku, a także
zbóż ozimych. Deficyt nasion zbóż jarych i opóźniona
wiosna, mogą spowodować,
że najlepszą rośliną do przesiewów będzie kukurydza.
W lutym br. KR powiększył się o 23 nowe odmiany. Właścicielami odmian

HR Smolice

w KR są czołowe światowe
i europejskie firmy hodowlane, między innymi: Pioneer,
KWS, Limagrain, Syngenta,
Euralis, Monsanto, Saatbau,
RAGT, Maisadour. Poza odmianami z KR na polskim
rynku znajdują się odmiany
zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej (z tzw.
katalogu wspólnotowego
CCA). W 2017 roku takich
odmian na polskim rynku
było około 200.
W Krajowym Rejestrze,
153 (75,0%) odmiany pochodzą z hodowli zagranicznych, 51 (25,0%) z krajowych
hodowli, w tym z Hodowli
Roślin Smolice (47 odmian)
oraz z Małopolskiej Hodowli
Roślin, Oddział Kobierzyce (4 odmiany). Udział polskich odmian kukurydzy
w krajowym rynku nasion,
z Hodowli Roślin Smolice,
wynosi niezmiennie od kilku
lat około 33-35%. W szczególności dotyczy to uprawy na

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin
-Państwowy Instytut
Badawczy
w Radzikowie

kiszonkę, jakkolwiek wzrasta także udział w uprawie
na ziarno.Takim wynikiem
nie może poszczycić się żadna inna narodowa hodowla
kukurydzy w krajach byłego bloku wschodniego. Te
hodowle, w przeważającej
większości, nie sprostały
konkurencji zagranicznej.
24 odmiany z Hodowli Roślin Smolice są zarejestrowane do uprawy na
ziarno, 3 na ziarno i na kiszonkę (SAN, SM Hubal, SM
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Pokusa), a 20 na kiszonkę.
Większość odmian zarejestrowanych na ziarno wykazuje wysoką przydatność
do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki z całych roślin. Szereg odmian z grupy
wczesnej i średniowczesnej
może być wykorzystana do
produkcji grysu i bioetanolu.
Te odmiany charakteryzują się ziarnem typu flint lub
zbliżony do flint. Odmiany
z grupy średniowczesnej,
a w szczególności z grupy
średniopóźnej, o wysokim
plonie suchej masy łodyg,
liści i kolb, wykazują przydatność do produkcji biogazu.
Wśród odmian z hodowli
smolickiej, 20 reprezentuje
grupę wczesną (FAO do 230),
16 grupę średniowczesną
(FAO 240-250), a 11 grupę
średniopóźną (FAO 260-270).
39 to mieszańce typu trójlinowego (TC), a 8 to mieszańce
dwuliniowe (SC).
20 odmian hodowli smolickiej zostało wpisanych do KR
w ostatnich 5 latach (20142018), w tym dwie odmiany w 2018 roku: SM Pokusa
i SM Polonez. Reprezentują
one duży postęp pod względem plonu i innych ważnych
cech gospodarczych, zarówno
w uprawie na kiszonkę jak
i na ziarno. Potencjał smolickiej hodowli kukurydzy jest
bardzo duży. Świadczą o tym
wyniki uzyskiwane przez
odmiany tej hodowli w doświadczeniach rejestrowych
COBORU i porejestrowych
doświadczeniach odmianowych (PDO) z kukurydzą,

w których konkurują one
z odmianami najlepszych firm
światowych i europejskich.
Poza wysokim potencjałem
plonowania, odmiany smolickie charakteryzują się bardzo
dobrą zdrowotnością, wczesnym wigorem oraz dobrym
oddawaniem wody z kolb
w okresie dojrzewania (cecha
„dry down”). Odmiany kiszonkowe charakteryzują się
dobrą strukturą plonu, czyli
wysokim udziałem plonu suchej masy kolb w całkowitym
plonie suchej masy roślin. Ta
cecha decyduje o wysokiej
strawności kiszonki. Posiadają one genetycznie uwarunkowaną cechę „stay green”. Ta
cecha polega na utrzymywaniu zieloności roślin w okresie
dojrzewania, a tym samym
umożliwia gromadzenie
składników pokarmowych
w ziarnie i wydłużenie okresu
zbioru kiszonki.
Na podkreślenie zasługuje również dobra adaptacja odmian smolickich do
warunków uprawy w różnych rejonach i warunkach
środowiska. Tolerują one
gleby słabsze lub średnie,
a tylko nieliczne wymagają
gleb lepszych. Szczegółowe
dane dotyczące poszczególnych odmian można znaleźć
w katalogu odmian kukurydzy, a także w wydawnictwach COBORU.
Drugim podmiotem prowadzącym hodowlę twórcza
kukurydzy jest Małopolska
Hodowla Roślin Sp. z o.o. Oddział Kobierzyce (woj. dolnośląskie). Aktualnie Spółka

ma w Krajowym Rejestrze
i w reprodukcji 4 odmiany:
Kadryl - FAO 270-280, mieszaniec trójliniowy (TC), rok
rejestracji 2012, użytkowanie
na kiszonkę i biogaz, a w najcieplejszych rejonach kraju
(rejon I) również na ziarno,
KB 2704 - FAO 270, mieszaniec trójliniowy (TC), rok
rejestracji 2006, użytkowanie
na kiszonkę, a w najcieplejszych rejonach kraju (rejon
I) również na ziarno,
KB 1903 - FAO 190, bardzo wczesny mieszaniec pojedynczy (SC), rok rejestracji
2005, kierunek użytkowania
na ziarno. Odmiana zalecana
do uprawy na terenie całego kraju.
KOSMO 230 – FAO
240, mieszaniec trójliniowy
(TC), rok rejestracji 2003, kierunek użytkowania na kiszonkę i na ziarno.
Produkcja nasienna i dystrybucja polskich odmian jest
prowadzona przez 3 podmioty: Hodowlę Roślin Smolice,
Małopolską Hodowlę Roślin
i Saatbau Polska (dawna Centrala Nasienna Środa Śląska).
Reprodukcja polskich odmian
obejmowała ponad 2700 ha.
Według danych Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, do odmian o największym udziale w reprodukcji
należały: Rosomak (294,1ha),
Glejt (286,1ha), Opoka (201ha),
Nimba (147ha), San (143,3ha),
Dumka (134,6ha), Prosna
(108,5ha), Lokata (100ha), Kadryl (98ha), Reduta (96,6ha),
Konkurent (96,3ha), Legion
(91,3 ha), Podlasiak (79,1 ha).

Opcja – nowa i wszechstronna
odmiana kukurydzy
Opcja to mieszaniec trójliniowy w typie semi-flint
o liczbie FAO 240. Odmianę
wyhodowano w Hodowli Roślin Smolice, a wyłączność
na jej dystrybucję w Polsce
i Europie posiada Oseva
Polska.
Odmiana cechuje się
wszechstronnym wykorzystaniem: można uprawiać ją
na kiszonkę, ziarno, CCM,
biogaz, bioetanol lub biomasę. Można ją uprawiać
na całym terytorium Polski.
Odmiana toleruje słabsze stanowiska i cechuje się
bardzo intensywnym wigorem na początku wegetacji
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(8,4o w skali 9 stopniowej).
Ma również bardzo wysoką
odporność kolb na porażenie
fuzariami. W badaniach wykazano, że porażenie fuzariozą kolb jest znacznie niższe
od wzorca (o 25%).
Świetnie nadaje się ona do
uprawy na ziarno, bo bardzo dobrze oddaje wodę (dry
down). W badaniach rejestrowych COBORU plon ziarna
wyniósł 102,3% przy wilgotności na poziomie wzorca.
W badaniach porejestrowych
w bardzo niekorzystnym dla
uprawy kukurydzy sezonie
2015 plonowała na poziomie
79,8 q/h suchego ziarna przy

wilgotności przy zbiorze na
poziomie wzorca.
Wyniki doświadczeń rozpoznawczych z Niemiec oraz
doświadczeń wstępnych
hodowcy wskazują na jej
przydatność także w użytkowaniu na kiszonkę z całych
roślin, Rośliny wyrastają wysokie i są dobrze ulistnione
Zalecana obsada to
90-95 tys/ha na kiszonkę
a 75-80 tys/ha na ziarno
i CCM. Na kiszonkę można
ją uprawiać bez większych
ograniczeń w całej Polsce,
a na ziarno i CCM w południowej i południowo-zachodniej części kraju.

Doskonałe nasiona do
siewu z AGRO SEED

Węgierska genetyka – polska produkcja.
Proponujemy Państwu
nowoczesne odmiany, wyhodowane przez węgierskich
Hodowców, prowadzących
wieloletnie doświadczenia
i prace hodowlane w wielu
rejonach Europy. Prace hodowlane ukierunkowane na
uzyskanie najlepszych cech,
na różne kierunki użytkowania, zakończone rejestracją
wielu odmian o przeznaczeniu od typowo ziarnowych,
super oddających wodę, bardzo wczesnych (TK 175, Dorka MGT, GS 180), które przy
opóźnionym siewie, lub
w warunkach Polski północnej z powodzeniem mogą być
uprawiane na kiszonkę, czy
z przeznaczeniem na ziarno
lub kiszonkę /TK 195, Ida
MGT, GS 210, GS 240, TK
260, Sarolta/, do odmiany przeznaczonej typowo
na biogaz lub kiszonkę /
TK 202/.
Odmiany posiadają wysoką tolerancję na stres
chłodów wiosennych, co
zostało potwierdzone w warunkach trudnej wiosny
2017 roku poprzez bardzo
dobre wschody i wigor, oraz
widoczny brak blokowania
funkcji życiowych rozwijających się roślin - rośliny
zielone, o dobrym wigorze
i wzroście. Odmiany te wykazują tolerancję na okresowe susze, a ich liczba

Jerzy Malec z pucharem Raportu Rolnego

FAO dostosowana jest do
warunków klimatyczno glebowych Polski.
Doświadczalnictwo odmian, prowadzone w wielu krajach - Litwa, Rosja,
Białoruś, Węgry, Słowacja,
Ukraina, zakończone zostały efektem rejestracji oficjalnej w katalogu odmian.
W Polsce w doświadczeniach odmianowych osiągały wyniki na poziomie
najlepszych odmian.
Najważniejszą cechą jest
strona ekonomiczna - genetycznie uwarunkowany
zalecany wysiew do 70 75 tysięcy nasion na 1 hektar

przy uprawie na ziarno i do
75 - 78 tysięcy przy uprawie na kiszonkę, pozwala
zaoszczędzić 15 - 20% przy
zakupie nasion do siewu.
Przystępna cena, w odniesieniu do jakości, wysoki
plon, niska wilgotność i bardzo dobra jakość produktu
zbieranego z pola, to dodatkowe walory ekonomiczne
naszych odmian.
Materiały:
Jerzy Malec
tel. +48 501 510 196
+48 512 656 424
www.agroseed.pl
mail: biuro@agroseed.pl
AGRO SEED Sp. z o.o.
32-080 Brzezie ul. Źródlana 19
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Nawożenie startowe w kukurydzy

2 / 2018 r.

Kukurydza ma ogromne znaczenie gospodarcze na Świecie i w Polsce.
Gatunek ten jest wszechstronnie użytkowany, wykorzystuje się bowiem zarówno
ziarno, jak i całą część nadziemną rośliny jako surowiec
kiszonkarski, a w ostatnich latach stosowana jest także do
produkcji biopaliw (etanol, biogaz). Wynikiem tego obserwowany jest dynamiczny wzrost
powierzchni jej uprawy. Od rok
2000 obserwowane było coraz
większe zainteresowanie rolników uprawą kukurydzy na
ziarno. W tym okresie około
55% powierzchni uprawianej
kukurydzy zajmowała uprawa
na ziarno. W roku 2016 powierzchnia uprawy na ziarno
i na kiszonkę była zbliżona wynosiła po około 600 tys. ha. Na
ziarno najwięcej uprawiano jej

w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim,
a łączna powierzchnia w tych
województwach stanowiła
prawie 50% areału uprawy
w Polsce. Na kiszonkę najwięcej kukurydzy uprawiano
w woj. kujawsko-pomorskim,
wielkopolskim, mazowieckim
i podlaskim.
Wzrost popularności uprawy kukurydzy na ziarno był
spowodowany wieloma przyczynami, a między innymi
zwiększenie opłacalności
produkcji ziarna kukurydzy
przy jednoczesnym spadku
opłacalności innych upraw
polowych oraz ograniczeniem
importu ziarna przy jednoczesnym wzroście popytu krajowego. Ponadto sprzyjała temu

Tabela 1. Ocena zawartości przyswajalnego fosforu w glebie

Klasa zasobności
gleby
Bardzo niska
Niska
Średnia
Wysoka
Bardzo wysoka

Zawartość P205
(mg/100g gleby)
< 5,0
5,1-10,0
10,1-15,0
15,1-20,0
> 20,0

poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw (zwiększanie
areału, lepsze wyposażenie
w maszyny, wzrost wiedzy
rolników), a także zmiany
warunków pogodowych na
bardziej korzystne dla plonowania kukurydzy oraz łatwość
jej uprawy.
W Polsce istnieją duże,
niewykorzystane możliwości
produkcji i zbytu ziarna kukurydzy. Nadal bowiem import przewyższa produkcję
krajową, co może świadczyć
o chłonności naszego rynku na
ziarno kukurydzy. Należy przypuszczać że areał kukurydzy
uprawianej na ziarno i CCM
w wyniku dalszych zmian
i restrukturyzacji naszego rolnictwa, jak również ocieplenia
klimatu ulegnie zwiększeniu
i osiągnie poziom zbliżony do
innych krajów europejskich.
Do uprawy kukurydzy
najodpowiedniejsze są gleby
żyzne, zasobne w próchnicę,
ciepłe, przepuszczalne, o dobrej strukturze oraz optymalnej
pojemności wodnej. Gleby te
powinny być zasobne w przyswajalne składniki pokarmowe i mieć odczyn zbliżony do

Tabela 2. Orientacyjne zapotrzebowanie kukurydzy na fosfor

Fosfor w kg P2O5/ha
klasy zasobności gleby

Przewidywany
plon (t/ha)
ziarna

CCM

4
5
6
7
8
9
10

7
9
11
13
15
17
19

4
5
6
7
8
9
10
11
12

7
9
11
13
15
17
19
20
23

b. niska

niska

średnia

gleby lekkie
60
50
40
60
55
50
70
65
60
75
70
65
80
75
70
85
80
75
90
85
80
gleby średnie i ciężkie
65
55
50
70
65
60
80
70
65
85
75
70
90
80
75
95
85
80
95
90
85
100
95
90
105
100
95

wysoka

b. wysoka

30
40
45
50
55
60
65

25
30
35
40
45
55
60

30
35
40
45
55
60
65
70
75

20
25
30
40
45
50
55
60
65

obojętnego. Są to czarnoziemy,
czarne ziemie, gleby brunatne
i piaski gliniaste mocne. Pod
uprawę kukurydzy nie nadają
się gleby ciężkie, zlewne, zimne i podmokłe, ani też suche
i piaszczyste.
Kukurydza jest gatunkiem
odznaczającym się dużą dynamiką pobierania i gromadzenia składników pokarmowych.
W początkowym okresie wegetacji wytwarza łodygi, liście i rdzenie kolb, w których
zgromadzona jest prawie cała
zawartość włókna. Po 3 miesiącach wegetacji następuje intensywne gromadzenie łatwo
przyswajalnych węglowodanów, głównie skrobi w ziarnie.
Dlatego też wartość paszowa
kukurydzy wzrasta wraz z jej
rozwojem, a najbardziej wartościową część stanowi kolba,
która ze względu na dużą ilość
cukrów rozpuszczalnych, jest
doskonałym surowcem kiszonkarskim. Kiszonka z kukurydzy jest paszą energetyczną,
o której wartości decyduje
przede wszystkim zawartość
skrobi w ziarnie.
Kukurydzę, niezależnie od
kierunku użytkowania, powinno się uprawiać w plonie
głównym. W porównaniu do
innych gatunków roślin uprawnych, kukurydza pobiera z gleby znaczne ilości składników
pokarmowych. Według badań
przeprowadzonych w IUNG-PIB Puławy, w przeliczeniu na
1 tonę zielonej masy części nadziemnej kukurydza potrzebuje
około: 3,5-4,1 kg N; 1,3-1,5 kg
P2O5; 6,3-7,7 kg K2O oraz 0,70,9 kg MgO. Ze wszystkich
składników pokarmowych azot
najsilniej wpływa na wzrost
i plonowanie kukurydzy. Natomiast fosfor ma duży udział
w przemianie energii u kukurydzy, jego niedobór wpływa
znacznie na zmniejszenie plonów przez niedostateczny rozwój kolby. Ponadto niedobór
fosforu powoduje słaby wzrost
roślin, przedłużenie okresu
wegetacji, znaczny spadek plonów, zmniejszenie odporności
na suszę. Charakterystycznymi
objawami niedoboru fosforu
są cienkie purpurowe łodygi, czerwienienie, a następnie
czernienie dolnych liści. Aby

temu zapobiegać należy regularnie stosować wapnowanie
na glebach kwaśnych, stosować zalecane dawki nawozów
fosforowych dostosowane do
kierunku uprawy i zasobności
gleby, unikać stosowania zbyt
wysokich dawek azotu, wzbogacać w substancję organiczną
(próchnicę). Wielkość dawek
nawozów mineralnych zależy
od zawartości przyswajalnych
form P2O5 w glebie.
Efekty mniejszego przyswajania fosforu przez roślin
kukurydzy może złagodzić zastosowanie nawożenia startowego, które jest alternatywną
metodą stosowania nawozów
fosforowych. Idea tej techniki nawożenia opiera się na
wiedzy o fizjologii pobierania
składników pokarmowych
przez kukurydzę. Początkowy wzrost kukurydzy jest
powolny, system korzeniowy
jest słabo rozwinięty, więc
nie może zapewnić roślinie
odpowiedniej ilości składników pokarmowych, a siewka
jest mało konkurencyjna wobec
chwastów. Ponadto, okresowe
spadki temperatury wiosną są
przyczyną zakłóceń pobierania
i metabolizmu tego składnika.

Prowadzi to do powstania jego
niedoborów w tkankach. Nawożenie startowe pozwala
ograniczyć te niekorzystne
zjawiska. Nawóz umieszczany jest podczas siewu kukurydzy w rzędach równoległych,
oddalonych o 5 cm od rzędów
kukurydzy i poniżej 5 cm niż
wysiane nasiona. Najczęściej
stosuje się nawozy fosforowe na
bazie polifosforanów, fosforanu
mocznika lub fosforan amonu,
a także inne specjalistyczne
nawozy wieloskładnikowe.
Siewki kukurydzy mają wtedy w strefie zasięgu korzeni
odpowiednią ilość fosforu i azotu, które umożliwiają im przetrwanie niekorzystnego okresu.
Jednocześnie chwasty rosnące w międzyrzędziach mają
mniejszy dostęp do nawozu,
niż w przypadku rozsiewania
go na całej powierzchni pola.
Nawożenie startowe może
być uzupełnieniem nawożenia przedsiewnego. Dawkę
fosforu dzielimy wówczas na
przedsiewną i startową. Nawożenie startowe może być stosowane jako wyłączne, gdy gleby
wykazują zasobność wysoką
w formy przyswajalne fosforu.
Prof. Jerzy Księżak,
IUNG-PIB w Puławach
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Zachwaszczenie a system uprawy
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Czynnikiem, który w sposób bezpośredni wpływa na agrofitocenozę jest system uprawy roli.
Szczególny wpływ mają
wszelkiego rodzaju uproszczenia uprawowe (głównie
tzw. „zerówka” czy siew
bezpośredni w połączeniu
z monokulturą), gdyż powodują najczęściej zmianę warunków fizyko-chemicznych
oraz biologicznych, co w dalszej perspektywie czasowej
prowadzi do pojawianie się
lub zanikania różnych gatunków chwastów.
Zmiany zachodzące
w zachwaszczeniu łanu kukurydzy, są jednym z podstawowych faktów ściśle
powiązanych z uproszczeniami w uprawie roli ale również w samym zmianowaniu.
Stosowanie różnego rodzaju
uproszczeń uprawowych, np.
uprawy bezorkowej, czy siewu bezpośredniego, może
prowadzić do zmiany ilościowej oraz jakościowej
zbiorowisk chwastów.
Wśród plantatorów panuje powszechne przekonanie,
REKLAMA

że uproszczenia w uprawie
roli w kukurydzy, modyfikują w sposób istotny
stopień zachwaszczenia,
natomiast zdecydowanie
słabiej oddziaływują na
skład gatunkowy. Badania
własne prowadzone w latach
2002-2012, potwierdzają ten
fakt, gdyż zaobserwowano
istotny wpływ modyfikujący
uproszczeń uprawowych na
liczbę osobników w obrębie
gatunku i tylko w niewielkim
stopniu na skład zbiorowiska
segetalnego. Stwierdzono,
że stosowanie uproszczeń
w uprawie roli, przez okres
dekady, spowodowało wzrost
zachwaszczenia ogólnego,
średnio o 29% w porównaniu do uprawy tradycyjnej.
Nieco inaczej wygląda
sytuacja na plantacjach
kukurydzy uprawianej
w długoletniej monokulturze
w połączeniu z daleko idącymi uproszczeniami uprawowymi. Na miejsce zbiorowisk

w których występuje duża
różnorodność (kilkanaście
czy nawet kilkadziesiąt gatunków), pojawiają się bardzo uproszczone zbiorowiska
chwastów, składające się
zaledwie z 2-3 gatunków
dominujących oraz kilku
taksonów towarzyszących.
W warunkach uprawy
bezpłużnej czy siewu
bezpośredniego, następuje
szybsze rozprzestrzenianie
się gatunków wieloletnich
zarówno jedno jak i dwuliściennych, przy jednoczesnym ograniczaniu
gatunków rocznych krótkotrwałych. Szkodliwość
takich zbiorowisk, bardzo
często jest dużo większa
niż zbiorowiska złożonego z kilkunastu lub nawet
z kilkudziesięciu gatunków
chwastów (uprawa tradycyjna w zmianowaniu). W tym
przypadku o szkodliwości
decyduje nie liczba gatunków, lecz łączna liczebność

i całkowita biomasa
chwastów występujących
w kukurydzy. Wieloletnia
monokultura w połączeniu
z siewem bezpośrednim powoduje powstawanie bardzo dobrych warunków do
występowania gatunków
chwastów najlepiej przystosowanych. Strategia polegająca na przystosowaniu
się do rytmu rozwojowego kukurydzy, uprawianej
w długoletniej monokulturze w systemie bezpłużnym
czy siewie bezpośrednim,
pozwala im na masowe
występowanie w kolejnych
latach uprawy kukurydzy.
W szczególności dotyczy
to takich gatunków jak:
perz właściwy, mietlica
olbrzymia, trzcinnik piaskowy, ostrożeń polny, ślaz
zaniedbany, nawłoć późna, nawłoć kanadyjska,
bylica pospolita, kielisznik zaroślowy, trędownik bulwiasty, mniszek

pospolity, pok rzy wa
zwyczajna i barszcz
Sosnowskiego.
Bezpośrednia szkodliwość
tych gatunków może polegać
na intensywnym pobieraniu
jednego z makroelementów
np. azotu (np. ślaz zaniedbany, barszcz Sosnowskiego)
lub na wydzielaniu do środowiska fitotoksycznych
związków allelochemicznych (np. perz właściwy,
bylica pospolita, nawłoć
późna, kanadyjska czy ).
Ponadto szkodliwość takich
dominantów może objawiać
się jeszcze tym, że oprócz
istotnego obniżenia plonowania, powodują utrudnienia w mechanicznym zbiorze
kukurydzy.
Plantatorzy powinni
również pamiętać o tym,
że zmiany stanu i stopnia
zachwaszczenia kukurydzy spowodowane monokulturą i uproszczeniami
uprawowymi mogą również

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG – PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

wpływać na skuteczność
działania stosowanych
herbicydów. Wzrost zachwaszczenia, może być
przyczyną obniżenia skuteczności działania zastosowanych herbicydów. Dlatego
najskuteczniejszą metodą
mającą zasadniczy wpływ na
ograniczanie stanu i stopnia
zachwaszczenia w każdych
warunkach uprawy są metody integrowane, w postaci
stosowania zabiegów agrotechnicznych z odpowiednio
dobranymi herbicydami.
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Uciążliwy duet

Chwasty wieloletnie to bardzo niepożądane towarzystwo dla roślin uprawnych.

Ostrożeń na plantacji kukurydzy

Perz właściwy to silny konkurent dla kukurydzy
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Dzięki możliwości wegetatywnego oraz generatywnego rozmnażania, są
w stanie szybko zwiększać
swoją liczebność, jednak nawet w niskim nasileniu mogą
bardzo niekorzystnie wpłynąć na plonowanie.
W artykule scharakteryzowane zostały dwa gatunki z tej grupy. Pierwszy
z nich, to należący do rodziny
astrowatych ostrożeń polny,
a drugi to przedstawiciel wiechlinowatych (trawy) - perz
właściwy.
Ostrożeń polny to jeden
z najbardziej uciążliwych
chwastów występujących
w strefie klimatu umiarkowanego. Gatunek ten jest silnie
konkurencyjny, łatwo się rozprzestrzenia oraz jest w dużym stopniu tolerancyjny na
działanie herbicydów, a także niesprzyjających warunków siedliska. Zachwaszcza
praktycznie wszystkie rośliny uprawne. Pęd ostrożenia
osiąga wysokość od 50 do
150cm. Liście są podłużnie
lancetowate lub eliptyczne,
z kłującymi ząbkami na
brzegach. System korzeniowy jest silnie rozwinięty.
W przypadku egzemplarzy

wieloletnich często dociera
do głębokości 2-3m. Rekordzista, osobnik zlokalizowany na stepie w Rosji, zdołał
wytworzyć korzeń sięgający prawie 7m w głąb gleby!
Jest to gatunek dwupienny,
czyli na pędach powstają wyłącznie kwiaty męskie lub
żeńskie. Na pojedynczym
egzemplarzu zawiązuje się
na ogół do kilku tysięcy
niełupek.
Ostrożeń jest chwastem
o imponujących zdolnościach
konkurencyjnych. Obliczono, że występując w dużym
nasileniu jest w stanie pobrać z 1ha ponad 300kg N,
40kg P i niemal 400kg K.
Według niektórych autorów
2 egzemplarze ostrożenia na
1m2 obniżają plon zbóż, kukurydzy i okopowych o około
15-20%. W badaniach przeprowadzonych na Słowacji
konkurencyjność ostrożenia
dla kukurydzy była największa w okresach z niewystarczającą ilością opadów.
Ostrożeń to gatunek o dużych zdolnościach do regeneracji. Nowy osobnik może
powstać nawet z 1cm fragmentu korzenia. W jednym
z badań udało się ograniczyć liczebność ostrożenia
o 99% powtarzając zabiegi
uprawowe co 3 tygodnie
przez cały sezon wegetacyjny. Do ograniczania występowania lub niszczenia
tego gatunku w kukurydzy
można wykorzystać herbicydy zawierając m.in. 2,4-D +
florasulam (średnia wrażliwość), foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy +
tienkarbazon metylu.
Perz właściwy to gatunek
występujący pospolicie na terenie całego kraju. Jest to roślina o dużych zdolnościach
adaptacyjnych, zachwaszczająca wszystkie rodzaje upraw.
Pędy perzu osiągają od 30 do
150cm wysokości. Liście są
wąskie, ciemnozielone, na
górnej stronie szorstkie. Języczek liściowy delikatnie
ząbkowany, uszka sierpowate. Kłos krótki i spłaszczony.
Roślina wytwarza rozległą
sieć rozłogów, pozwalających

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

na bardzo efektywne rozmnażanie wegetatywne.
Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, w S-W części
Polski, perz obserwowano na
większości plantacji kukurydzy. Jednak wraz z coraz
powszechniejszym stosowaniem herbicydów jego znaczenie stopniowo malało.
Obecnie najliczniej pojawia
się w monokulturach oraz na
stanowiskach zaniedbanych.
Perz jest silnym konkurentem dla upraw. Doświadczalnie ustalono, że występując
w kukurydzy w dużym
nasileniu zdołał pobrać
55% dostępnego N, 45% P
i 68% K. W innym badaniu
strata plonu kukurydzy zachwaszczonej perzem w nasileniu 65, 390 i 745 pędów na
1m2, wynosiła odpowiednio
12, 16 i 37%.
Niestety, walka z perzem
nie należy do łatwych. Podczas zabiegów mechanicznych rozłogi dzielone są
na mniejsze części, które
dają początek nowym egzemplarzom chwastu. Na
przestrzeni lat opracowano
jednak kilka sposobów na
zwiększenie efektywności
tego typu działań. Rozłogi
można próbować usuwać
(orka, kultywatorowanie
kultywatorem o zębach
sprężynowych, bronowanie), osłabiać ich żywotność
(kilkukrotne niszczenie
krótko po wschodach) lub
„zadusić” (głębokie przyoranie pociętych i odbijających rozłogów). W razie
potrzeby można wykonać
zabieg nalistny wykorzystując zalecane do walki
z tym gatunkiem preparaty zawierające np. nikosulfuron, rimsulfuron lub
foramsulfuron + jodosulfuron metylosodowy.
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Tylko oryginalne środki ochrony roślin
Chcesz zachować dopłaty unijne?
Początek roku to czas
zakupu środków ochrony
roślin. Obok oryginalnych,
zarejestrowanych ś.o.r. pojawiają się oferty sprzedaży
podrobionych preparatów,
które nie spełniają wymogów jakościowych i bezpieczeństwa. Jak uniknąć
ryzykownego zakupu podróbek, przypomina Polskie
Stowarzyszenie Ochrony
Roślin.
Rolnik powinien mieć
świadomość ryzyka związanego z zakupem i stosowaniem podrobionych środków.
Przestępcy stosują różne
zabiegi, by zmylić kupującego. Oferowane środki
wyglądają z pozoru identycznie; według oferenta
mają taki sam skład, ale
wyróżnia je atrakcyjna cena.
Zdarza się, że mają etykietę
w obcym języku. Po fakcie
okazuje się, że środek jest
podróbką o nieznanym składzie i pochodzeniu.
– Największe straty ponosi zawsze rolnik. Podrobione środki mogą zawierać
nieznane i nieprzebadane
substancje chemiczne. Po
zastosowaniu mogą nie wykazać żadnego działania,
a w skrajnych przypadkach
zniszczyć plony. W przeciwieństwie do środków
oryginalnych trudno ocenić
ich wpływ na wykonującego oprysk rolnika, uprawy
i środowisko – powiedziała Aleksandra Mrowiec
z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR).

Oryginalne środki ochrony roślin muszą być zarejestrowane przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Daje to gwarancję, że prawidłowo zastosowany środek
będzie zarówno skuteczny,
jak i bezpieczny dla rolnika,
plonów i środowiska.
Mogą być sprzedawane
wyłącznie w sklepach i hurtowniach zarejestrowanych
i kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(PIORiN), a opakowanie
produktu musi posiadać
trwale przytwierdzoną
etykietę w języku polskim.
Sprzedawca ma obowiązek
wystawić dowód zakupu
(paragon lub fakturę). Dzięki temu kupujący może dochodzić swoich praw, jeśli
prawidłowo użyte środki
nie zadziałają. Prawo nie
chroni go, gdy skusi się na
zakup środków podrobionych poza legalnym kanałem dystrybucji.
Rolnik ryzykuje też
obecnością w plonach zakazanych substancji lub
przekroczonych poziomów
pozostałości, a zatem nie
będzie mógł takiego towaru sprzedać. Ponadto, jeśli
kontrola ARiMR wykaże
nieprawidłowości, rolnik
może stracić dotacje unijne. Pozostaje także kwestia
odpowiedzialności administracyjnej, a nawet karnej.
Poza wymienionymi
wyżej zagrożeniami, nielegalne środki ochrony

roślin skutkują – jak powiedział Marcin Sobierajski
z Krajowej Administracji
Skarbowej – „poważnymi
stratami dla budżetu państwa z tytułu zmniejszenia wpływów z należności
celno-skarbowych. Dlatego
KAS angażuje się aktywnie
w walkę z tym procederem,

kontrolując przejścia graniczne, porty oraz sprzedaż
ś.o.r. poza legalnymi kanałami dystrybucji. Tylko
w minionym roku jednostki
KAS zatrzymały łącznie ok.
2985 kg nielegalnych środków. Niestety popyt na te
produkty wciąż występuje, dlatego KAS wspiera

kampanię PSOR, w ramach
której przestrzegamy rolników przed zakupem podróbek” – powiedział Marcin
Sobierajski.
Kompendium wiedzy na
temat oryginalnych środków
ochrony roślin, a także odpowiedzialnego oraz zgodnego z prawem ich zakupu

i stosowania stanowi strona
internetowa: www.bezpiecznauprawa.org, prowadzona
w ramach akcji edukacyjnej PSOR pod patronatem
Krajowej Administracji
Skarbowej.
Źródło: PSOR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Skuteczny, bezpieczny... bohater walki z chwastami!

n Skuteczny w zwalczaniu chwastów jednoi dwuliściennych
n Bezpieczny dla kukurydzy i roślin następczych
n Dobry partner do mieszanin

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie
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