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Wiceminister rolnictwa gościem Mlekpolu
28 marca w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej
Mlekpol w Grajewie uczestniczył Tadeusz Romańczuk,
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie było okazją do
przedstawienia osiągnięć lidera polskiego rynku mleka
i bezpośredniego dialogu gościa z producentami mleka
oraz Radą Nadzorczą i Zarządem czołowej polskiej
Spółdzielni Mleczarskiej.
Podczas posiedzenia Rady
Nadzorczej SM MLEKPOL
zaprezentowano wyniki

gospodarcze spółdzielni
i aktualną sytuację w skupie mleka. Spółdzielnia
może pochwalić się rekordowym skupem mleka
w 2018 r. który wyniósł
1 miliard 826 milionów
litrów i szacuje się, że
w 2019 będzie to ponad 1,9 mld,
a w 2020 przekroczy 2 mld
litrów. Dziś dynamika skupu

wynosi ponad 7%. Niepokojącym dla spółdzielni
jest wzrost kosztów czynników energetycznych,
kosztów pracy, podatków
od nieruchomości i opłat
za recykling, co w końcowym efekcie odbija się na
cenach płaconych członkom
spółdzielni za mleko. Prezes
podkreślił, że Zarząd robi

wszystko, by płacić swoim producentom możliwie
najwyższe ceny za mleko.
„Mimo rosnących kosztów,
nadal utrzymujemy aktualną
cenę skupu mleka za miesiąc marzec” – zadeklarował
Edmund Borawski, Prezes
Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.
„Wizyta w Mlekpolu

napawa mnie optymizmem
i pozwala z nadzieją spojrzeć na polskie mleczarstwo” – powiedział Tadeusz
Romańczuk, Wiceminister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przekazał też wyrazy
uznania dla producentów
mleka oraz Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni
Mleczarskiej w Grajewie.

„Sukcesy Mlekpolu wynikają z ciężkiej pracy producentów mleka i profesjonalnego
zarządzania firmą. To wielki
powód do dumy” – dodał
minister
W czasie dyskusji Członkowie Spółdzielni przedstawili ministrowi problemy
z jakimi borykają się rolnicy
producenci mleka. Poruszono m.in. problem rosnącej
biurokracji w kontaktach
z agencjami obsługującymi rolnictwo, problemy
z finansowaniem projektów
wykorzystania odpadów do
produkcji bioenergii oraz
przedstawiono plan wprowadzenia oceny wartości
użytkowej bydła dla producentów mleka w Mlekpolu.
Minister zadeklarował swoje
wsparcie i podkreślił rangę
branży mleczarskiej w kontekście rozwoju polskiego
rolnictwa.
Na zakończenie posiedzenia uhonorowano statuetką „Kryształowej Krowy”
państwa Bożenę i Ireneusza
Piłkowskich z Gardilina, za
osiągnięcia w hodowli oraz
rekordowe wyniki krowy
Anny pod względem uzyskanej ilości suchej masy
w jednej laktacji. Właściciele
tego gospodarstwa rodzinnego, są wyróżniającymi
się członkami Spółdzielni
z Grajewa już ponad 30 lat.
Bartosz Grochal Rzecznik Prasowy
SM MLEKPOL
Opracował redakcyjnie:
Roman Barszcz
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System Certyfikacji
,,Wolne od GMO”

Korzyści z certyfikatu
„Bez GMO”?

Jak go otrzymać ?

Celem standardu Polskiej Izby Mleka
(PIM) „Bez GMO” jest promocja
najlepszych praktyk w zakresie
produkcji wyrobów mleczarskich
wolnych od GMO

Polska Izba Mleka opracowała Standard Certyfikacji
Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
Żywności dotyczący kontroli nad produkcją i przerobem mleka wytwarzanego
przez krowy żywione paszami niemodyfikowanymi
genetycznie. Certyfikacja
przeprowadzona przez niezależną jednostkę stworzoną przez PIM pozwala
stwierdzić na podstawie
szczegółowego audytu,
czy dana firma wdrożyła
i stosuje zasady określone
w poszczególnych katalogach wymagań, w wyniku
czego jej produkcja może
być oceniona jako ,,Wolna od GMO”. Polska Izba
Mleka jako właściciel standardu m.in.: szkoli audytorów, przeprowadza audyty,
intensywnie buduje prestiż
standardu, reprezentuje posiadaczy certyfikatu w instytucjach mających wpływ
na tworzenie regulacji
prawnych.
Standard został zaplanowany dla wielu różnych
obszarów łańcucha żywnościowego, gdzie istotnym
jest wskazanie postępowania, które zapewnia najwyższą jakość, a których
wdrożenie i prawidłową
realizację można potwierdzić w drodze certyfikacji.
Każde przedsiębiorstwo
zainteresowane certyfikacją standardu zobowiązane
jest do wdrożenia wymagań

określonych w poszczególnych katalogach zagrożeń
zawierających zagadnienia, jakie należy opracować i wdrożyć w danym
przedsiębiorstwie w celu
poddania się certyfikacji.
Katalogi wymagań są jednocześnie wytycznymi dla
osób audytujących i na ich
podstawie zostały stworzone listy kontrolne audytu,
którymi posługują się audytorzy w toku oceny przedsiębiorstwa poddającego się
certyfikacji.
Zdaniem eksperta programu ,,Wolne od GMO”
prof. dr hab. Andrzeja Babuchowskiego stworzony
przez Polską Izbę Mleka
(PIM) „Standard Certyfikacji Systemów Zarzadzania
Jakością i Bezpieczeństwem
Żywności” dotyczy „kontroli i nadzoru nad produkcją i przerobem mleka
wytwarzanego przez krowy
żywione paszami niemodyfikowanymi genetycznie.
Ma on zapewnić, że mleko i produkty z niego wytwarzane nie pochodzą od
krów żywionych paszami
zawierającymi GMO. Jest to
forma wsparcia branży mleczarskiej w walce o zaufanie
konsumenta, tak w kraju,
jak i za granicą.
Sprawa jest o tyle ważna,
iż mimo że nie ma żadnych
dowodów naukowych na to,
że mleko od krów żywionych paszami zawierającymi
GMO, zawiera pozostałości

GMO obecnego w paszach,
to jednak część konsumentów nie daje temu wiary,
poszukując mleka pochodzącego od krów, które nie
są nimi żywione. W chwili obecnej, takie mleko, to
tylko mleko ekologiczne.
Jednak jego produkcja jest
ograniczona. Tak więc
wprowadzenie przez PIM
w/w standardu zwiększać
może zaufanie konsumentów do mleka, które nie jest
ekologiczne, a również nie
zawiera GMO.
Standard Polskiej Izby
Mleka jest dostępny na
stronie gmo.izbamleka.pl
Zainteresowane firmy paszowe, zakłady i spółdzielnie
mleczarskie prosimy o kontakt z biurem Polskiej Izby
Mleka e-mail: nongmo@
izbamleka.pl
Kampania promocyjna
sfinansowana z Funduszu
Promocji Mleka
Źródło: Biuro kampanii
„Wolne od GMO”
Redakcyjnie opracował:
Roman Barszcz

Zgodnie z zasadami
i przepisami, aby móc umieścić dane oświadczenie czy
treść na opakowaniu produktu spożywczego należy
potwierdzić, że wszystkie
czynniki zostały prawidłowo wdrożone. Certyfikat
„Bez GMO” jest niezależną oceną realizowaną na
zlecenie PIM przez międzynarodową jednostkę
certyfikującą TÜV SÜD
Polska - informuje Dyrektor Polskiej Izby Mleka Pani
Agnieszka Maliszewska.
Procedura wnioskowania
o wydanie certyfikatu jest
prosta i krótka.
Po pierwsze wymagany
jest kontakt z Polską Izbą
Mleka, następnie wypełniony kwestionariusz ofertowy
należy przesłać do jednostki
certyfikującej TÜV SÜD
Polska. Kwestionariusz
powinien zawierać podstawowe dane o firmie,
takie jak: dane rejestrowe
przedsiębiorstwa, informacje o łącznym zatrudnieniu
z podziałem na pracowników administracyjnych
oraz pracowników produkcyjnych, zmianowość,
charakter certyfikowanej

lokalizacji (czy jest to mleczarnia, zlewnia, magazyn
itp.). Informacją kluczową
dla wyliczenia nakładu pracy audytorów jest liczba gospodarstw dostarczających
mleko do danej mleczarni,
w tym liczba gospodarstw
dostarczających mleko pochodzące od krów karmionych paszami non - GMO.
Zainteresowanie certyfikacją w oparciu o standard
PIM „Bez GMO” stale
wzrasta. Podmioty, którym
zależy na wysokiej jakości
produktach wprowadzonych do obrotu oraz wykazaniu, że są to produkty
wolne od GMO to zarówno
małe przedsiębiorstwa, jak
i liderzy polskiego rynku
mleczarskiego.

Wydawca:
Wydawnictwo Agencja Rolna
Roman Barszcz
tel.: 58 324 10 82
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Mickiewicza 1
NIP: 584-141-87-23
Konsultant naukowy:
dr inż. Roman Warzecha

Podstawową przewagą
standardu „Bez GMO” jest
jego kompleksowość i dopasowanie do specyfiki działalności danego uczestnika.
Standard obejmuje cały łańcuch produktów mleczarskich - od produkcji pasz,
żywienia w gospodarstwie,
zakładu mleczarskiego po
producentów składników
i dodatków, handel produktami mleczarskimi czy
paszowymi - dodaje Dyrektor Polskiej Izby Mleka Pani
Agnieszka Maliszewska.
Kampania promująca
standard „Bez GMO” została sfinansowana z Funduszu
Promocji Mleka.
Źródło: Biuro kampanii
„Wolne od GMO”
Opracowanie redakcyjne:
Roman Barszcz

Reklama:
Mail: marketing@uprawypolowe.pl
Tel. 58 308 93 10
Mobile: +48 507 192 797
Sekretariat:
Tel./fax. 58 300 06 89
Mobile: +48 508 286 480
Mail: biuro@uprawypolowe.pl
Dystrybucja:
Oddziały wojewódzkie i powiatowe Izb
Rolniczych na terenie całego kraju oraz
18 Oddziałów Terenowych i Fili KOWR,
Oddziały AMPOL-MEROL, Oddziały PROCAM
oraz Punkty Kolczykowania Zwierząt

Redakcja:
REDAKTOR NACZELNY
Roman Barszcz
GSM +48 502 239 165
kukurydza@uprawypolowe.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam,
ogłoszeń i nadesłanych materiałów. Materiały prasowe
i fotograficzne wykorzystano za zgodą ich właścicieli.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i skrótów nadesłanych
tekstów. Prawa autorskie do tekstów i zdjęć oraz opracowania graficzne reklam zastrzeżone. Redakcja składa
serdeczne podziękowania za nadesłane materiały.
Druk: Drukarnia Polskapress
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Siewniki do kukurydzy
Przegląd siewników punktowych

Osiąganie wysokiej jakości plonów w uprawie
kukurydzy jest uwarunkowane między innymi równomiernym rozmieszczeniem
nasion w celu stworzenia
korzystnych warunków do
rozwoju roślin. Takie wymagania spełniają siewniki
punktowe, którymi można
wysiewać określone liczby nasion na powierzchnię
jednostkową przy zachowaniu jednakowych odległości
w rzędach.
Do siewu kukurydzy najczęściej wykorzystywane
są siewniki pneumatyczne,
których zaletą jest niewrażliwość na kształt i wielkość
nasion. Siewniki punktowe
z mechanicznym pojedynkowaniem nasion są rzadziej
wykorzystywane do siewu
kukurydzy, pomimo że się
równie dobrze sprawdzają,
są tańsze i charakteryzują
się prostszą konstrukcją.
Siewniki pneumatyczne
Nowoczesne pneumatyczne siewniki punktowe
mogą pracować z prędkościami około dwukrotnie
większymi w porównaniu
do standardowych maszyn.
W grupie najbardziej znanych producentów oferujących siewniki do szybkiego
siewu kukurydzy, którymi
można pracować z prędkościami roboczymi przekraczającymi 10 km/h
znajdują się: Amazone,
Horsch, Kongskilde, Maschio Gaspardo i Väderstad.
Siewnik Becker Aeromat duńskiego koncernu

Kongskilde może pracować
z prędkością przekraczającą
10 km/h. Maszyna jest wyposażona w nadciśnieniowy
systemem wysiewający nasiona o nazwie „Compressed Air System”. Według
producenta maszyna ta przy
siewie kukurydzy może pracować precyzyjnie z prędkością roboczą dochodzącą do
12 km/h. Siewniki Becker
Aeromat mogą wysiewać
nasiona w rzędach o rozstawie od 30 cm.
Firma Amazone jest producentem siewników o symbolu EDX, którymi może
wysiewać nasiona z prędkością roboczą sięgającą
nawet 15 km/h. Tak wysoka prędkość jest możliwa
dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu pojedynkowania i wysiewania
nasion o nazwie Xpress.
W tym rozwiązaniu nasiona umieszczane w bruździe
są przejmowane przez rolkę przechwytującą, która
znajduje się bezpośrednio za
kanałem wylotowym w redlicy. Rolka przechwytująca dociska nasiona do dna
bruzdy, co sprawia że nie
dochodzi do ich przetaczania się i w ten sposób uzyskiwana jest wysoka jakość
siewu. Usytuowanie rolki
przechwytującej nasiona
bezpośrednio za redlicą,
gwarantuje umieszczanie
nasion w bruździe z zachowaniem stałego odstępu
przy bardzo wysokich prędkościach roboczych. Dodatkową zaletą zastosowania

rolki przechwytującej jest
też utrzymywanie założonego odstępu między
nasionami w rzędzie niezależnie od stanu zużycia
redlic wysiewających.
Firma Horsch jest producentem siewnika punktowego Maestro. Nasiona mogą
być wysiewane z prędkością roboczą do 12 km/h.
System dozujący nasiona
został opatentowany przez
producenta i jest zbudowany z specjalnej tarczy, która
posiada otwarte wycięcia
na zewnątrz. W połączeniu
ze specjalnym zgarniakiem
pozwala na osiągnięcie
bardzo dobrych efektów
pojedynkowania nasion
w szerokim zakresie częstotliwości od 0 do 30 Hz.
Przy czym 30 Hz odpowiada prędkości 12 km/h przy
standardowym wysiewie
90 000 nasion kukurydzy
na hektar. Przy pracy maszyny z prędkością 12 km/h
zalecane jest stosowanie rolki przechwytującej nasiona
w bruzdce. Na wyposażeniu
siewnika są też różne rodzaje rolek zamykających bruzdy. Oprócz standardowych
ogumionych rolek dociskowych, które bardzo dobrze
sprawdzają się na glebach
lekkich i średnich, opcjonalnie siewnik może być wyposażony w rolki palcowe oraz
kolczaste, które zalecane są
dla gleb ciężkich, ilastych
i zbrylonych.
Bardzo bogatą ofertą
siewników punktowych dysponuje Maschio-Gaspardo.

We wszystkich modelach
sekcje siewnika napędzane
są za pomocą wału kardana, co gwarantuje stabilny
napęd i łatwość rozłączania
sekcji. Zaletą takiego rozwiązania jest również duża
trwałość układu, w porównaniu do napędu z wykorzystaniem łańcucha, który
z czasem wydłuża się i jest
bardziej narażony na zużywanie się spowodowane zanieczyszczeniem kurzem.
Dokładne pojedynkowanie
nasion odbywa się dzięki zastosowaniu systemu podciśnieniowego ich pobierania
oraz zgarniaczom umieszczonym po zewnętrznej
i wewnętrznej stronie otworów w tarczy wysiewającej.
Miejsce wysiewu nasion
znajduje się w punkcie styku
koła kopiującego z glebą, co
zapewnia również dokładne
utrzymywanie głębokości
siewu zarówno na polach
dobrze przygotowanych do
siewu jak i słabo doprawionych oraz w terenie pofałdowanym. Nasiona do gleby
mogą być dodatkowo wciskane przez kółko ze stali
nierdzewnej, które można
zdemontować, kiedy nie ma
potrzeby jego stosowania.
Włoskiej produkcji maszyna
może pracować z prędkością
roboczą do 12 km/h.
Szwedzka firma Väderstad oferuje siewnik Tempo z nadciśnieniowym
sekcyjnym systemem wysiewu nasion. Siewnik ten
wykorzystuje nadciśnienie
znajdujące się w systemie
dozującym i dociska nasiona do tarczy. Nadmiar
nasion jest usuwany przez
trzy zgarniacze. Następnie
nasiona są przenoszone na
tarczy i po opuszczeniu systemu dozującego są „wystrzeliwane” przez krótki
i wąski przewód zakończony
wylotem prosto do bruzdki. Technologia ta została
nazwana „Power Shoot”
i polega na wtłaczaniu nasion do krótkich przewodów
nasiennych przez sprężone powietrze i szybkim ich
transporcie, co pozwala na
zachowanie dużej precyzji

siewu. Bezpośrednio za
wylotem przewodu nasiennego znajduje się miękkie
koło przechwytujące,
które zatrzymuje nasiona
i wciska je w glebę. Dzięki
temu, nasiona nie toczą się
w bruździe nasiennej i zostaje zapewniony dobry ich
kontakt z glebą. Zalecana
prędkość robocza z jaką
można pracować siewnikiem Tempo jest bardzo
duża i może wynosić do
17 km/h. Przeprowadzone
próby pracy tym siewnikiem
z prędkościami wynoszącymi około 20 km/h również
potwierdziły bardzo dobrą
jakości rozmieszczenia nasion w rzędach.
Znanym producentem
maszyn rolniczych jest
francuska firma KUHN,
która w swojej ofercie posiada siewniki punktowe
MAXIMA I PLANTER.
Można nimi wysiewać wiele
gatunków roślin uprawianych w różnych systemach
uprawy roli. Podstawowymi
zaletami siewników firmy
Kuhn jest ich solidna konstrukcja, niezawodność oraz
precyzja wysiewu nasion
w trudnych warunkach
glebowych. Nowe siewniki
MAXIMA 3 zapewniają dokładne umieszczanie nasion
w rzędach przy prędkości
roboczej 10 km/h. Zakres
regulacji wysiewu nasion
jest bardzo szeroki i pozwala na uzyskanie obsady do 600 tys. na 1 hektar.
Sekcje wysiewające zostały
wyposażone w regulowany
system nacisku na podłoże
od 120 do 180 kg na krój talerzowy. Wszystkie regulacje (głębokość umieszczania
nasion, liczba wysiewanych
nasion, nacisk sekcji na
podłoże czy intensywność
pracy kół dogniatających
nasiona) można wykonać
prosto i intuicyjnie bez
użycia narzędzi, co daje
dużą oszczędność czasu
przy zmianie ustawień roboczych. Sekcje siewnika
posiadają napęd elektryczny,
który umożliwia wykonywanie regulacji przez operatora z kabiny ciągnika

dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań

w trakcie pracy oraz wyłączanie sekcji sterowane
przez GPS. Wyłączanie
sekcji za pomocą GPS odbywa się przez zatrzymanie silników elektrycznych
w poszczególnych rzędach,
co ogranicza straty nasion.
Siewnik MAXIMA 3 podczas pracy nie korzysta
z zasilania od ciągnika, ponieważ jest wyposażony we
własny alternator. Maszyna została też wyposażona
w nowy terminal ISOBUS
CCI 1200, który jest bardziej czytelny i umożliwia
wyświetlanie dwóch różnych interfejsów na jednym
ekranie.
Siewniki mechaniczne
Producentem mechanicznego siewnika do
kukurydzy o symbolu
S-100 jest Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.
MEPROZET z Międzyrzeca Podlaskiego. Producent
wyposaża maszynę w dwa
rodzaje tarcz (do nasion
mniejszych i dużych), które
są dostosowane do zróżnicowanej wielkości nasion
kukurydzy. Tarcza wysiewająca ma na końcach ramion umieszczone łyżeczki,
które powinny napełniać się
pojedynczymi nasionami.
Następnie nasiona poprzez
otwór w górnej części przegrody przekazywane są do
tarczy z łopatkami, która
przenosi i wyrzuca nasiona
do bruzdy. Producent zaleca siew tym siewnikiem
z prędkością do 6 km/h. Maszyna dodatkowo może być
wyposażona w siewnik do
rzędowego wysiewu nawozu mineralnego. Użytkując
siewnik mechaniczny należy starać się zakupić nasiona o podobnej masie tysiąca
nasion (MTN), a następnie
dobrać tarczę wysiewającą,
aby uniknąć podczas siewu
przepustów lub podwójnego
ich wysiewu. Tego typu maszyny z powodzeniem spełniają oczekiwania rolników
uprawiających kukurydzę
na małych powierzchniach.
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Doskonałe nasiona do
siewu z AGRO SEED
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Pierwsze takie
Super TRIO

Węgierska genetyka – polska produkcja.

EFEKT WZMOCNIENIA
+
ZAPOBIEGANIE UODPORNIENIOM
=
IDEALNY PARTNER

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
FAO dostosowana jest do
warunków klimatyczno glebowych Polski.
Doświadczalnictwo odmian, prowadzone w wielu krajach - Litwa, Rosja,
Białoruś, Węgry, Słowacja,
Ukraina, zakończone zostało 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

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. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika oprysk iwacza z
cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Od lewej: Agata Przeździecka, Jerzy Malec i Irena Maksymiuk

= zestaw na 2 ha
• Wszystkie chwasty pod kontrolą
• Jeszcze szybsze i skuteczniejsze działanie
• Właściwy i ekonomiczny wybór
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Wymagania nawozowe kukurydzy

2 / 2019 r.

Co jej podać, żeby zbierać?
Kukurydza w uprawie na
ziarno i na kiszonkę wytwarza bardzo wysokie plony
i należy do roślin o wyjątkowo wysokich wymaganiach pokarmowych. Koszty
nawożenia stanowią od 2530% całkowitych kosztów
produkcji kukurydzy. Do
określenia dawek nawozów
konieczna jest znajomość
zasobności gleb. Bardzo
ważnym czynnikiem jest
określenie oczekiwanych
plonów ziarna, lub suchej
masy kiszonki.
Do wytworzenia 1 tony
ziarna kukurydzy z odpowiednią ilością słomy lub
2 ton suchej masy kiszonki
potrzebne jest około: 23 kg
N, 11 kg P2O5, 28 kg K2O,
6 kg MgO, 4 kg SO3. Zapewnienie potrzeb pokarmowych kukurydzy, przy
plonie ziarna 8 ton z hektara,
lub plonie kiszonki 16 ton
suchej masy z hektara,
REKLAMA

wymaga dostarczenia do
gleby na 1 hektar pierwiastków w ilości: 185 kg
N, 85 kg P2O5, 225 kg
K2O i 55 kg MgO. W zależności od zasobności gleby w wymienione składniki
pokarmowe (średnia lub wysoka), dokonuje się odpowiedniej korekty nawożenia.
Dalsza korekta jest możliwa w przypadku stosowania
nawozów organicznych, co
jest zwykle praktykowane
przy produkcji kukurydzy
na kiszonkę, powiązanej
z chowem bydła mlecznego lub mięsnego, a niekiedy również przy produkcji
kukurydzy na ziarno. Wówczas nawożenie mineralne
ma charakter uzupełniający
i może być zredukowane,
zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączonej
tabeli. Obornik bydlęcy zawiera dużo potasu, a obornik od trzody chlewnej dużo

fosforu. Słoma kukurydziana pozostała po zbiorach kukurydzy na ziarno ma około
40% wartości nawozowej
obornika i zawiera duże
ilości potasu. Nawozy organiczne są bogate również
w mikroskładniki.
Azot stosuje się najczęściej jednorazowo, przedsiewnie w formie nawozów
wolnodziałających – mocznika, siarczanu amonu, saletrzaku, a także nawozy
płynne typu RSM do stosowania pogłównego. Spośród nawozów saletrzanych
można wymienić dwa rodzaje nawozów saletrzanych
produkcji Zakładów Anwil:
Canwil z magnezem i Canwil S z siarką. Nawozy Canwil zawierają po 50% azotu
(N), w formie azotanowej
(NO3-), szybko działającej i w formie amonowej
(NH4+), o spowolnionym
działaniu. Te dwie formy

wykazują działanie uzupełniające. Forma azotanowa
udostępnia azot w początkowych stadiach, sprzyjając wzrostowi i rozwojowi
rośliny. Natomiast forma
amonowa wykazuje działanie w dalszych stadiach
rozwoju, przed kwitnieniem
i po kwitnieniu roślin, co
jest zgodne z wzrastającym
zapotrzebowaniem roślin na
ten składnik. Kukurydza
wykazuje również stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na magnez i siarkę.
Nawozy Canwil wnoszą do
gleby i do roślin, poza azotem, magnez, wapń i siarkę.
Są to składniki, które spełniają bardzo ważne funkcje
fizjologiczne i strukturalne
w roślinach. Grupa Azoty
produkuje nawóz saletrzany Saletrosan 30, przydatny również do nawożenia
kukurydzy, o zawartości
30% azotu całkowitego

(N), w tym 18% w formie
amonowej i 12 % w formie
azotanowej. Nawóz zawiera
również siarkę (S) w ilości
7%, całkowicie rozpuszczalną w wodzie. Na rynku są
dostępne również inne nawozy saletrzane.
Azot pobierany jest przez
kukurydzę przez cały okres
wegetacji, przy czym najintensywniej w okresie od
początku kwitnienia do
dojrzałości mlecznej. Nawożenie nawozami azotowymi
powinno być zastosowane
na 10 dni przed siewem,
gdyż zastosowany bezpośrednio przed siewem
może działać toksycznie
na kiełkujące nasiona kukurydzy. Stosowanie azotu
pogłównie, w formie saletry amonowej lub saletry
wapniowej powinno być
wykonane w fazie 5-7 liści
kukurydzy, aby nawozy nie
gromadziły się w „lejkach”

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy Instytut
Badawczy
Radzików

roślin, gdyż może nastąpić
poparzenie roślin. Do nawożenia pogłównego można zastosować RSM, jeśli
są dostępne urządzenia do
rzędowego rozlewania tego
nawozu.
Fosfor i potas w formie
superfosfatu i soli potasowej można stosować jesienią przed orką zimową.
W nowoczesnej technologii uprawy kukurydzy,
gdy potas jest stosowany
jesienią, fosfor wysiewa się
„pod korzeń”, równocześnie

2 / 2019 r.
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z siewem nasion. Można
wówczas dawkę obniżyć
o 1/3 w stosunku do tradycyjnej formy wysiewu. Stosuje się najczęściej fosforan
amonu, amofoski, nitrofoski. W przypadku wysiewu
fosforu i potasu stosuje się
nawozy wieloskładnikowe.
Bardzo dobre proporcje
składników dla kukurydzy mają: polifoska „6” NPK 6-20-30 lub YaraMila
corn - NPK 7-20-28, lub
inne nawozy o podobnym
składzie. Warto zapoznać
się z ofertami różnych
firm nawozowych, gdyż
dysponują one nawozami
wieloskładnikowymi, o nowoczesnych formulacjach,
lub nawozami startowymi
dla kukurydzy i oferują
kompleksowe programy
nawożenia kukurydzy. Nawozy wieloskładnikowe są
również przeznaczone do

stosowania przedsiewnego (1-2 tygodni przed
siewem), Poza fosforem
i potasem zapewniają one
dostępność azotu, w początkowym okresie wegetacji,
w ilościach niezbędnych do
budowy części nadziemnej
rośliny i systemu korzeniowego. W okresie chłodów
wiosennych uwidacznia się
na roślinach brak fosforu.
Pomimo obecności fosforu
w glebie nie jest on pobierany przez korzenie roślin,
ze względu na zbyt niskie
temperatury. „Głód fosforowy” roślin likwiduje się poprzez stosowanie nawozów
dolistnych, które zawierają fosfor, oraz inne makroskładniki i mikroskładniki.
Dostępna jest bogata oferta
specjalistycznych nawozów
dolistnych do kukurydzy,
o zróżnicowanym składzie.
Likwidują one niedobory

konkretnych makro i mikroskładników. Uzupełniające
nawożenie nawozami dolistnymi powinno być stałym elementem technologii
uprawy kukurydzy, gdyż
wpływają one nie tylko na
kondycję roślin, ale także
istotnie zwiększają plony
ziarna i kiszonki.
Spośród mikroskładników największe znaczenie
dla kukurydzy mają cynk
i bor, a na glebach zasadowych mangan. Brak cynku
objawia się zmniejszeniem
wzrostu roślin i występowaniem białych lub biało-żółtych pasków po obu
stronach żyłki liścia, tzw.
chlorozy cynkowej. Kukurydza jest bardzo wrażliwa
na brak cynku. Cynk jest
bardzo często deficytowym
pierwiastkiem. Gleby w Polsce są również mało zasobne
w bor. Brak boru negatywnie

wpływa na proces wytwarzania organów generatywnych. Kwitnienie kukurydzy
jest zaburzone, co odbija się
na zawiązywaniu ziarniaków
w kolbach. Na niektórych typach gleb może występować
niedobór miedzi (Cu) – gleby
torfowe, a także żelaza (Fe)
lub siarki (SO3).
Wapń (Ca) jest pierwiastkiem, który reguluje odczyn
gleby. Najwłaściwszy dla
uprawy kukurydzy jest obojętny odczyn gleby. Kukurydza jest jednak tolerancyjna
w stosunku do odczynu gleby, w zakresie pH 5-7,5. Na
glebach kwaśnych o pH poniżej 5 następuje spadek
plonów. Do prawidłowego
pobieranie makroskładników i większości mikroskładników konieczny jest
odczyn gleby nie niższy niż
pH 6, a najlepiej w zakresie
pH 6,5-7,5.

Uniwersalna odmiana kukurydzy?

Na Dolnym Śląsku
w ubiegłym roku było jedno
z epicentrów suszy. Sprawdziliśmy jak poszczególne
odmiany radziły sobie z tak
potężnym stresem. Kukurydza uprawiana na dobrej
glebie, ale w warunkach
silnego niedoboru wody,
poradziła sobie doskonale.
Jaka to odmiana? - pytamy Jerzego Grześka
z Syngenty.

Jest to odmiana SY Talizman z grupy wcześniejszej FAO 220-230. Poradziła
sobie bardzo dobrze, ma
ładnie wykształcone kolby wypełnione ziarnem.
W systemie porejestracyjnego doświadczalnictwa
odmianowego wyróżnia
się plonem – jest w ścisłej
czołówce. Na polu, na którym ją prezentowaliśmy,
zrobiliśmy samodzielnie

własne badania i stwierdziliśmy, że Talisman uzyskał
najwyższy plon, tj. ponad
14 ton przy przeliczeniu na
wilgotność 14%.
Trudno jednak stawiać wszystko na jedną
kartę, więc powiedzmy,
jakie jeszcze odmiany są
w czołówce?
W czołówce są jeszcze
dwie nowości. Pierwszą
jest SY Kardona – odmiana
kiszonkowa, wyróżniająca
się plonami zielonej i suchej
masy, co potwierdzają doświadczenia COBORU i produkcyjne. W sytuacji takiej
jak w ubiegłym roku, gdy
było bardzo sucho, a plantacje szybko zasychały, może
być ona wykorzystywana
na ziarno. Jednak, jak widzieliśmy, gdy inne odmiany
były już zaschnięte, ta była
jeszcze zielona. Druga z topowych odmian to SY Pandoras – nowość 2018. Jeśli
chodzi o uzyskane plony,
również była w czołówce.
Dobry rolnik wie, że
nie chodzi o to, by raz
być w czołówce, a potem
w ogonie, lecz by plonowanie było stabilne w zmieniających się warunkach
poszczególnych lat.
Wspomniane odmiany
mają 2-3 letni staż w Polsce, a na podstawie badań

zarówno oficjalnych jak
i produkcyjnych, mogę powiedzieć, że plonowanie jest
bardzo stabilne i wierne.
Jest w tym wszystkim
jedno „ale”, a mianowicie,
tu są gleby klasy I, a kukurydza jest najczęściej
uprawiana na słabszych
stanowiskach, nawet na
VI. Jak te odmiany radzą sobie na nich? Czy
na słabe stanowiska dać
inne odmiany?
To fakt, że kukurydzę
bardzo często uprawiamy na kompleksie żytnim
bardzo dobrym, ale często
i na słabszych. Tam trzeba
pamiętać, by nie uprawiać
zbyt późnych odmian. Odnośnie tych odmian, to są
one z grupy wczesnej tzn.
FAO 220-230, więc na glebach słabszych radzą sobie
lepiej. Wynika to z faktu, że
lepiej wykorzystują dostępną wodę pozimową i mają
krótszy okres wegetacji. Tak
więc słabszych kompleksów
bać się nie należy, a te odmiany to dobra propozycja
na takie stanowiska. Podsumowując: w uprawie na
ziarno celować w SY Talizman i SY Pandoras, a na
kiszonkę, to najlepiej SY
Kardona.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

ADOB®
Siła nauki
ADOB®

Zn IDHA

nowoczesny nawóz
jednoskładnikowy w formie
mikrogranulatu
cynk w 100% dostępny dla
roślin
szybko i efektywnie likwiduje
objawy i skutki niedoboru
cynku
chelatowany nowoczesnym
czynnikiem IDHA – światowy
patent ADOB®
bardzo dobrze rozpuszczalny,
brak wytrącania się osadów
biodegradowalny i przyjazny
dla środowiska
zalecany do stosowania
prewencyjnego
i interwencyjnego

10% cynku

www.adob.com.pl
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Herbicydy do stosowania w kukurydzy
Plantatorzy kukurydzy
decydujący się na chemiczne
zwalczanie chwastów mają
do dyspozycji bardzo szeroki asortyment preparatów,
za których działanie odpowiada ponad 20 substancji
czynnych zakłócających
różnego rodzaju procesy
życiowe roślin. W artykule
zostaną krótko scharakteryzowane wybrane herbicydy
(substancje czynne) przeznaczone do stosowania
w kukurydzy, pogrupowane
zgodnie z mechanizmami
ich działania.
Inhibitory ACCazy –
(grupa A)
ACCaza to enzym uczestniczący w powstawaniu lipidów. Substancje zaliczane
do inhibitorów ACCazy
wykorzystywane są do
niszczenia chwastów jednoliściennych. Ze względu
na to, że kukurydza także
należy do gatunków jednoliściennych, w jej uprawie
istnieją bardzo ograniczone
możliwości wykorzystania

herbicydów z tej grupy. Aktualnie dostępny jest jedynie
cykloksydym, który może
być stosowany wyłącznie
w niektórych, tolerancyjnych na jego działanie odmianach kukurydzy.
Inhibitory ALS/AHAS
– (grupa B)
Inhibitory enzymu ALS
lub AHAS hamują powstawanie aminokwasów
rozgałęzionych, które są niezbędne w procesie syntezy
białek. Do ochrony kukurydzy dostępnych jest wiele substancji działających
w ten sposób np. florasulam,
foramsulfuron, jodosulfuron
metylosodowy, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, tienkarbazon metylu,
tritosulfuron. Część z nich
np. florasulam, prosulfuron i tritosulfuron działa
na szereg chwastów dwuliściennych, a reszta także
na niektóre jednoliścienne.
Inhibitory fotosyntezy
- (grupy C1, C3)
Do
herbicydów

zakłócających proces fotosyntezy zaliczamy terbutyloazynę, bentazon, pirydat
oraz bromoksynil. Substancje te wykorzystywane są do
niszczenia chwastów dwuliściennych. Terbutyloazyna,
która pobierana jest przede
wszystkim przez korzenie,
znajduje zastosowanie w zabiegach przedwschodowych
(w towarzystwie innych
substancji) oraz powschodowych. Z kolei działające
kontaktowo pirydat, bentazon i bromoksynil przeznaczone są do oprysków
nalistnych.
Inhibitory powstawania
karotenoidów – (grupa F2)
Zahamowanie powstawania karotenoidów prowadzi
do bardzo charakterystycznych symptomów – bielenia liści chwastów. W ten
sposób działa izoksaflutol, tembotrion, mezotrion
i sulkotrion. Izoksaflutol
przenika do roślin przez
korzenie i liście, natomiast
sulkotrion, tembotrion

i mezotrion przede wszystkim przez liście. Działanie
tych substancji obejmuje
wybrane gatunki jedno
i dwuliścienne.
Inhibitory EPSP –
(grupa G)
EPSP to enzym wykorzystywany podczas powstawania aminokwasów:
tyrozyny, fenyloalaniny
oraz tryptofanu. Substancją blokującym działanie
EPSP jest glifosat. Jest to
herbicyd o szerokim spektrum działania, pobierany
przez części nadziemne roślin. Produkty zawierające
glifosat trzeba stosować po
wschodach chwastów, jednak, ze względu na brak selektywności tej substancji,
jednocześnie nie później
niż 3 dni przed wschodami kukurydzy.
Inhibitory tworzenia
mikrotubuli (grupa K1)
Mikrotubule pełnią ważne
funkcje w roślinach m.in.
uczestniczą w procesie
podziałów komórkowych.
Herbicydem hamującym
tworzenie i funkcjonowanie mikrotubuli jest pendimetalina. Substancja ta
może być stosowana w terminach przedwschodowych
oraz wczesnych powschodowych. Aplikowana doglebowo zaburza wzrost
kiełka oraz korzeni zarodkowych, co często powoduje zamieranie chwastów
na etapie kiełkowania lub
wschodów. Pendimetalina
eliminuje wybrane gatunki
jedno i dwuliścienne.
Inhibitory powstawania kwasów tłuszczowych o bardzo długich
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WOŚ-AGROTECHNIKA

Wykład: Jakościowa kiszonka z kukurydzy w żywieniu bydła mlecznego

łańcuchach (grupa K3)
Substancje z tej grupy zaburzają powstawanie kwasów tłuszczowych, które są
wykorzystywane do produkcji wosków roślinnych.
Siewki lub kiełki chwastów
pozbawione ochronnego
działania wosków są bardzo
wrażliwe na wpływ czynników zewnętrznych i szybko
zamierają. W kukurydzy
dostępne są 4 substancje
z tej grupy: diemetenamid-P, flufenacet, S-metolachlor
i petoksamid. Dimetenamid-P oraz petoksamid
eliminują wybrane gatunki jedno- i dwuliścienne,
a flufenacet i S-metolachlor
głównie jednoliścienne.
Syntetyczne auksyny,

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W LUBANIU
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/ sala konferencyjna PODR, godz. 10.15 /

SGGW Warszawa
Prezentacja odmian kukurydzy
i omówienie wyników doświadczenia odmianowego z 2018 r.
- Stacja Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o.
- PIONEER HI BRED
- Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
- PROCAM Polska Sp. z o.o.
- KWS Polska Sp. z o.o.
- SYNGENTA Poland Sp. z o.o.
- SAATBAU Polska Sp. z o.o.
- NUFARM Polska Sp. z o.o
- SUMIAGRO Poland Sp. z o.o.
- Limagrain Central Europe
- FarmSaat AG Polska
- AgroSeed Sp. z o.o.
- OSEVA Polska
Przedstawienie wyników doświadczenia herbicydowego w kukurydzy
PODR w Lubaniu
:
Podsumowanie spotkania i poczęstunek
/ sala konferencyjna PODR /

Sponsorzy:

Sponsorzy:

- dr Marcin Gołębiewski, SGGW Warszawa

tzw. regulatory wzrostu
(grupa O)
Plantatorzy kukurydzy
mają do dyspozycji trzy
substancje z grupy syntetycznych auksyn: 2,4-D,
dikambę i fluroksypyr. Imitują one działanie naturalnych auksyn co prowadzi
do zaburzenia równowagi
hormonalnej chwastów.
Charakterystyczne symptomy pojawiające się po
oprysku to deformacje liści i łodyg. Syntetyczne
auksyny wykorzystywane
są do zwalczania chwastów
dwuliściennych w terminach
powschodowych.
mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

2 / 2019 r.

9

UPRAWA

Czysty start kukurydzy
Jak pozbyć się chwastów
Rynek kukurydzy w naszym kraju jest coraz bardziej
stabilny. Na przestrzeni lat zarówno powierzchnia upraw,
jak i zbiory kukurydzy znacząco zwiększyły się. Żaden
inny gatunek w ostatnich
latach nie osiągnął takiego
wzrostu. Powierzchnia uprawy
tej rośliny od kilku lat oscyluje
na poziomie miliona hektarów. To ogólny, wzrostowy
trend. U naszych zachodnich
sąsiadów areał uprawy wzrósł
do 2,5 mln. ha, tam jednak
dominuje produkcja kiszonki.
W Polsce uprawia się mniej
więcej tyle samo kukurydzy
z przeznaczeniem na kiszonkę i na ziarno. W Niemczech
zdecydowanie więcej surowca
wykorzystuje się do produkcji
biogazu – wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii. W regionach,
w których uprawa kukurydzy
ma długą historię, aby uzyskać satysfakcjonującą wydajność należy kompleksowo
kontrolować pełne spektrum
chwastów, szkodników i chorób. W krajach północnych
zwalczanie chwastów jest
nadal kluczowym zadaniem
dla producentów. Czysty start
i rozwój roślin bez konkurencji
chwastów determinuje plon.
Kończy się zima, zbliżają się
zasiewy kukurydzy. To ostatni
moment na wybór właściwej
strategii odchwaszczania. Nie
chodzi tu o wybór zestawu
konkretnych substancji aktywnych, tylko o kluczowe
pytanie dotyczące wariantu
ochrony herbicydowej.
Wielkość plonu jest determinowana we wczesnych fazach rozwojowych
kukurydzy:
1 liść (7-12 dzień po siewie)
– pojawia się wtórny system
korzeniowy, 3 liść (16-22 dzień po siewie) – w pełni rusza
proces fotosyntezy, 6 liść
(33-38 dzień po siewie) to
początek tworzenia się wszystkich liści właściwych.
Chwasty od wschodów
kukurydzy stanowią dla niej
silną konkurencję. Na skutek
presji chwastów kukurydza wydłuża się nadmiernie
i nie wytwarza prawidłowego systemu korzeniowego.

Wynikiem tego jest mniejszy o około 10 – 15% system
korzeniowy rośliny. W fazie
5-6 liści nie jest już możliwe
skompensowanie utraty potencjalnego plonu. W efekcie
kukurydza wytwarza mniejsze
kolby i jest bardziej podatna
na wyleganie korzeniowe. Zatem ochrona przed chwastami
w pierwszych 40 dniach po
siewie w zasadniczym stopniu
decyduje o wielkości plonu.
Dlatego też efektywna eliminacja chwastów na początku wegetacji powinna być
kluczowym zadaniem każdego rolnika.
Producenci kukurydzy mają
do dyspozycji dwa narzędzia – zabieg doglebowy (po
siewie, ale przed wschodami)
i zabieg nalistny, wykonywany po wschodach chwastów.
Pamiętać należy, iż na rozwój
zachwaszczenia plantacji dość
duży wpływ ma przebieg
warunków atmosferycznych,
przede wszystkim zaś długotrwałe ochłodzenie i przymrozki – opóźniają one wschody
kukurydzy ze względu na
jej duże potrzeby termiczne,
zaś chwasty w tym samym
czasie osiągają wysokie stadia
rozwojowe – rosną i kiełkują
nawet w znacznie niższych
temperaturach. Podstawą
większości zaleceń wciąż
pozostaje pojedynczy zabieg
kombinacji herbicydu doglebowego i nalistnego.
Zabieg wykonany przed
wschodami pozwala uniknąć
prewencyjnego stosowania
środków. Dość często zdarza
się jednak, że podejście z dwoma aplikacjami byłoby lepsze
pod względem skuteczności,
a nawet bardziej rentowne.
Szczególnie w sytuacjach,
gdy chwasty są w stadium
zaawansowanego wzrostu, na przykład z powodu
późniejszego siewu lub też
są trudne do zwalczenia.
W takich sytuacjach zaleca
się zastosowanie glifosatu
w okresie przedsiewnym
lub przedwschodowym. Taka
strategia umożliwia również
optymalizację dawek preparatów selektywnych stosowanych powschodowo. Zalety
wyboru takiej technologii to:

niezawodna kontrola trudnych
do zwalczania chwastów i chwastów w zaawansowanym
stadium wzrostu, elastyczny
czas wykonania zabiegu:
przedsiewnie lub przedwschodowo. Ponadto przedwschodowe zastosowanie jest
korzystniejsze w przypadku,
gdy przygotowanie i siew

powoduje znaczne przemieszczenie gleby. Zastosowanie przedwschodowo może
być także efektywniejsze
w warunkach uproszczonej
technologii uprawy. Krótkie
odstępy między aplikacją a uprawą mechaniczną pozwalają
na bezproblemową integrację
herbicydu w wielu systemach

uprawy. Zastosowanie tej
technologii odchwaszczania
zapewnia kompatybilność
z herbicydami selektywnymi
(s-metolachlor, pendimetalina,
dimetenamid-p i petoksamid).
Nie wolno także zapominać,
iż mieszaniny herbicydów
powinny być sporządzone
bezpośrednio przed ich aplikacją i tylko zgodnie ze
wskazówkami zawartymi
w etykiecie poszczególnych
herbicydów. Ważny jest jednak wybór odpowiedniego
preparatu na bazie glifosatu
do zaplanowanego oprysku.

Wszystkie kryteria spełnia
Roundup Flex 480, który stosuje się przedsiewnie w dawce
2,25 l/ha i przedwschodowo
w dawce 1,5-2,25 l/ha, jak
również Roundup PowerMax
720 stosowany przedsiewnie
w dawce 1,0-2,5kg.
Koniec zimy a początek
wiosny to już ostatni moment
na wybór odpowiedniej strategii walki z chwastami w uprawie kukurydzy. Właściwa
strategia i prawidłowo przeprowadzone zgodne z nią zabiegi gwarantują osiągnięcie
satysfakcjonujących plonów.

REKLAMA

™

Na sezon 2019 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.
OP MAURRA FAO 240 - 250 - NOWOŚĆ - w rejestracji 2018 r.
OPCJA FAO 240 - wysoki plon na słabszych glebach

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 Zachodnia:
Wacław Erdmann
tel. +48 602 248 167
waclaw.erdmann@oseva.pl

SZCZEGÓŁY NA STRONIE:

WWW.OSEVA.PL

Anna Rogowska
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Monitorowanie agrofagów w uprawach
kukurydzy i sygnalizacja terminu zwalczania

Chwastnica jednostronna potrafi zdominować uprawę (P. Bereś)

Chwasty należy umieć rozpoznawać po siewkach (P. Bereś)

Jednym z najważniejszych
elementów w integrowanej
ochronie roślin jest monitorowanie obecności agrofagów. Na tej podstawie
podejmuje się decyzje co do
potrzeby, terminu i sposobu ograniczania liczebności
ich populacji. Dzięki sukcesywnie prowadzonemu
monitoringowi w okresie
wegetacyjnym można wykryć wcześnie zagrożenie
i na nie odpowiednio zareagować zanim powstaną
szkody. Przy analizie stanu
fitosanitarnego roślin prowadzonego przez plantatora
wykorzystuje się różne techniki obserwacyjne – jedne
bardzo proste, opierające się
jedynie na wzroku prowadzącego obserwacje, a inne
wymagające użycia mniej
lub bardziej specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo
przy podejmowaniu decyzji
co do terminu zwalczania
niektórych agrofagów warto posiłkować się komunikatami sygnalizacyjnymi
podawanymi przez jednostki zewnętrzne, ale bez

rezygnowania z własnego
monitoringu. Komunikaty są
podawane obecnie dla kilku
tylko agrofagów kukurydzy
na Platformie Sygnalizacji
Agrofagów IOR-PIB oraz
na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Niektóre firmy
komercyjne podają własne
komunikaty sygnalizacyjne,
z których można korzystać.
Jednymi z najgroźniejszych w uprawach kukurydzy są chwasty, które
stanowią poważną konkurencję dla roślin. Z uwagi na
obecność na rynku różnych
substancji czynnych herbicydów, ale także i różnych
terminów ich stosowania
(doglebowe, powschodowe)
konieczne staje się poznanie
nie tylko składu gatunkowego ale i ich liczebności.
Z reguły każdy plantator zna
swoje pola i wie jakie gatunki chwastów na nich występują, co bardzo ułatwia
prawidłowy dobór środków
ochrony roślin. Problem
się jednak nieco komplikuje, gdy rozpoczyna się

użytkowanie nowego stanowiska np. z dzierżawy, które
dopiero należy rozpoznać
pod kątem zachwaszczenia,
a co niestety może zając kilka lat zważywszy na zdolność nasion chwastów do
długoletniej przeżywalności
w glebie. Celem identyfikacji gatunków chwastów na
stanowisku wykorzystuje się
wzrok, ale konieczna staje
się umiejętność poprawnej
ich identyfikacji na etapie
siewek. Dzięki różnego rodzaju szczegółowym atlasom jest to coraz prostsze
do wykonania. Obok rozpoznania gatunków wskazane jest określenie ich fazy
rozwojowej oraz liczebności i tu z pomocą przychodzi tzw. metoda ramkowa.
Polega ona na losowym
rzucaniu w różnych miejscach plantacji kukurydzy
drewnianej, plastikowej
lub tekturowej ramki o powierzchni 1 m2. W jej obrębie dokonuje się analizy
jakościowej oraz ilościowej
zachwaszczenia oraz na tej
podstawie dobiera herbicyd.

W sytuacji, gdy stosuje się
herbicydy przedwschodowe wówczas nie jest znany poziom zachwaszczenia,
niemniej pewną informację
o gatunkach i ich liczebności może przekazać metoda
polegająca na ocenie składu
glebowego banku nasion.
Jest ona prosta w wykonaniu, gdyż polega na pobraniu wczesną wiosną
gleby z kilku miejsc pola
z głębokości do 10-15 cm,
a następnie umieszczeniu
jej w 2-4 płytkich pojemnikach, które następnie
należy ustawić w jasnym
i ciepłym pomieszczeniu
oraz regularnie podlewać.
W sprzyjających warunkach
następuje pobudzenie nasion do kiełkowania. Po
wschodach, na podstawie
znajomości wyglądu siewek
można rozpoznać jakie gatunki się pojawiły oraz w jakiej liczebności, co pozwala
dobrać odpowiedni herbicyd
(w tym jego dawkę – wyższą
bądź niższą). Innym sposobem ale działającym na
podobnej zasadzie jest użycie czarnej maty lub folii,
które ułożone przed siewami
w kliku miejscach pola pozwalają na szybsze ogrzanie
gleby, a tym samym szybsze wykiełkowanie nasion
chwastów, które następnie
się identyfikuje.
Choroby kukurydzy to
coraz ważniejsze zagrożenie dla roślin, zwłaszcza,
że nie ma plantacji, która
byłaby w pełni wolna od
ich obecności. Dla potrzeb
identyfikacji patogenów,
a raczej objawów chorobowych jakie powodują
wykorzystuje się wzrok.
Należy jednak dobrze wiedzieć w jakich terminach
sprawcy się pojawiają i jak
wyglądają pierwsze objawy
uszkodzenia roślin. Jest to
kluczowe, gdyż ewentualne działania ograniczające
patogeny powinny być podejmowane zanim nastąpi
szybki rozwój chorób, gdy
dochodzi już do nieodwracalnego uszkodzenia tkanek.
W przypadku chorób pojawiających się na ziarniakach

może zaistnieć potrzeba odkopywania ich w tych miejscach, w których zaczynają
się pojawiać problemy np.
brak wschodów, wypadanie siewek, przewracanie się
roślin. Czasami potrzebne
jest także rozcięcie łodyg,
bądź odkoszulkowanie kolb
w poszukiwaniu objawów
chorobowych. W przypadku
pojawu niektórych chorób
do oceny stopnia ich nasilenia w danym sezonie
wegetacyjnym stosuje się
odpowiednie skale np. 5 lub
9-stopniową, w tym dodatkowo oblicza się procent
roślin porażonych. Obserwacje wykonuje się zwykle jednorazowo pod koniec
sierpnia bądź na początku
września, gdy roślin są w fazie woskowej dojrzałości
ziarniaków. Do określenia
nasilenia występowania
drobnej plamistości liści,
żółtej plamistości liści oraz
rdzy kukurydzy stosuje się
5-stopniową skalę porażenia, gdzie pierwszy stopień
oznacza porażenie 0,1–
5,0% powierzchni blaszki
liściowej, natomiast stopień
piąty powyżej 50% powierzchni liści. W odniesieniu do fuzariozy kolb
wykorzystuje się również
skalę pięciostopniową, gdzie
stopień pierwszy oznacza
porażenie bardzo małe (do
2% ziarniaków), a stopień
piąty porażenie bardzo duże
(51–100% porażonych ziarniaków). Do oceny nasilenia
występowania fuzariozy łodygi wykorzystuje się skalę
9-stopniową, gdzie stopień
1 oznacza brak objawów
chorobowych, a stopień
9 - porażenie bardzo silne.
O ile choroby kukurydzy i chwasty są stacjonarnymi organizmami, tak
szkodniki już nie, poza kilkoma wyjątkami. Ich mobilność sprawia, że wymagają
szczegółowszego, a przez to
i bardziej pracochłonnego
monitoringu. Podobnie jak
w przypadku dwóch wcześniejszych grup agrofagów,
również i do obserwacji
szkodników wykorzystuje
się głównie wzrok – ocenia

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś,
prof. nadzw.
IOR – PIB,
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie
Polski Związek Producentów
Kukurydzy w Poznaniu

się pojaw poszczególnych
stadiów rozwojowych, ale
także i uszkodzeń jakie
powodują. Metoda ta wymaga znajomości wyglądu
poszczególnych stadiów rozwojowych szkodników – jaj,
larw i osobników dorosłych,
a także sposobu ich żerowania. Obserwacje muszą
być prowadzone przez cały
sezon wegetacyjny. Zwykle obejmują analizę nadziemnych części roślin, ale
w przypadku szkodników
żerujących w glebie, także konieczne może być jej
rozkopywanie. Taką analizę (odkrywki glebowe)
wykonuje się choćby przed
siewami kukurydzy celem
poznania ile pędraków,
drutowców czy też rolnic
znajduje się na stanowisku.
Przesiewa się glebę z dołków o wymiarach 25 x
25 cm (drutowce, pędraki, lenie) lub 100 x 100 cm
(rolnice) i głębokości 30 cm.
Na 1 ha uprawy kukurydzy
wykonuje się w równych odstępach co najmniej 32 odkrywki glebowe, natomiast
w przypadku rolnic co najmniej 2. W celu obliczenia
przeciętnego zagęszczenia
larw dzieli się całkowitą
liczbę znalezionych szkodników przez analizowaną
glebę wyrażoną w metrach
kwadratowych. Gdy po siewach lub na etapie wschodów kukurydzy zaczynają
pojawiać się niepokojące
objawy, wówczas trzeba
liczyć się z koniecznością
rozkopania gleby celem
sprawdzenia co się dzieje. W przypadku oceny
szkodliwości larw stonki
kukurydzianej, ocenia się
stopień uszkodzenia przez
nie systemu korzeniowego
za pomocą 6-stopniowej
skali IOWA, gdzie stopień
1 oznacza brak uszkodzeń,
a stopień 6 całkowite zniszczenie korzeni.
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Monitoring chwastów pozwala ustalić, które gatunki dominują
na stanowisku (P. Bereś)

W okresie wiosennym,
gdy kukurydza rozwija do
7-8 liści można na plantacji w sposób delikatny (aby
nie uszkodzić roślin) użyć
czerpak entomologiczny.
Służy on do odławiania
większości gatunków owadów prowadzących ukryty
tryb życia pod liśćmi. Za pomocą czerpaka odławia się
m.in. mszyce, wciornastki,
skrzypionki i wiele innych
gatunków nalistnych.

W odniesieniu do niektórych gatunków np. urazka
kukurydzianego, drutowców, ślimaków można do
monitorowania ich pojawu
zastosować choćby pułapki
przynętowe. Pułapka na drutowce to zwykle przekrojona
bulwa ziemniaka zakopana
w różnych miejscach pola
na głębokość do 10 cm. Ma
za zadanie zwabić szkodniki w dane miejsce celem
ich policzenia. Pułapka na

ślimaki ma zwykle postać
pojemnika z daszkiem zakopanym równo z glebą
lub położonym na niej ale
wypełnionym np. piwem,
pokrojonymi warzywami
lub moluskocydem o wabiącym działaniu. Pułapka
przynętowa na urazka kukurydzianego to gnijący lub
fermentujący materiał roślinny (którym jest zwykle
moczone ziarno kukurydzy)
zamknięty w plastikowym
pojemniku z perforowanymi
ściankami o średnicy około 7 mm z każdej strony za
wyjątkiem dna i wieka (aby
przeszedł przez nie chrząszcz). Pułapkę następnie zakopuje w pasie brzeżnym
pola po siewach kukurydzy
tak, aby z góry przykrywała ją 1-2 cm warstwa gleby.
Unoszący się zapach przyciąga przebudzone z zimowego spoczynku chrząszcze,
które gromadzą się w takich
pułapkach, w tym składają jaja w gnijące ziarno.
Inną formą takiej pułapki
przynętowej jest jej wersja
naziemna stosowana w okresie lipca i sierpnia. W takim przypadku pojemnik

z gnijącym ziarnem umieszcza się na stelażu lub podwiesza do wyrośniętych
roślin kukurydzy. Zapach
unoszący się z pułapki zwabia znajdujące się w uprawie
chrząszcze.
W przypadku niektórych
szkodników jak np. ploniarki zbożówki, mszyc, wciornastków, czy też chrząszczy
stonki kukurydzianej stosuje się niekiedy kolorowe
tablice lepowe do których
owady zwabione kolorem
(np. niebieskim, żółtym, jasnozielonym) się przyklejają
i które można wówczas policzyć. Do obserwacji nalotu
much ploniarki zbożówki
można użyć kolorowe naczynia, a zwłaszcza koloru
żółtego, białego lub fioletowego, które umieszcza się
w okresie od wschodów do
fazy 3-4 liści w pasie brzeżnym uprawy na wysokości
roślin. Na 1 ha stosuje się
1-2 naczynia.
Przy takich gatunkach
jak omacnica prosowianka, chrząszcze stonki kukurydzianej, a także różne
gatunki rolnic i słonecznicy orężówki do obserwacji

ich nalotu wykorzystuje się
pułapki feromonowe. Zwykle jako źródło zapachu
zwabiającego szkodniki
wykorzystywane są syntetycznie feromony płciowe
samic, stąd też oddziałują one jedynie na samce.
W przypadku niektórych
gatunków dostępne są także
tzw. feromony pokarmowe,
które imitują zapach rośliny
żywicielskiej i przyciągają
osobniki obojga płci. W zależności od modelu pułapki
owady odławiane są albo na
płaszczyzny pokryte klejem,
albo wpadają do pojemników zawierających środek
owadobójczy, ewentualnie
odławiane są żywe egzemplarze (tzw. żywołapki). Po
wyłożeniu takich pułapek
należy je sprawdzać i liczyć
złapane osobniki, jednocześnie je wybierając z lepów.
Do monitorowania najgroźniejszego szkodnika
kukurydzy jakim jest omacnica prosowianka wykorzystuje się na coraz większa
skalę pułapki świetlne (samołówki). Źródłem przywabiającym szkodnika jest
światło. Owady (obojga płci)

nim zwabione wpadają do
pojemnika w którym znajduje się element przechwytujący. Zwykle jest to octan
etylu. Wyróżnia się pułapki
o dużej mocy żarówki, które muszą być zasilane prądem stałym, a także pułapki
o małej mocy zasilane z akumulatora. Na rynku są także
dostępne pułapki solarne,
w których wykorzystuje
się najczęściej albo żarówki
o niskiej mocy, ewentualnie
oświetlenie LED. Takie pułapki najlepiej obserwować
codziennie, ewentualnie co
2-3 dni. Wybiera się, liczy
i rozpoznaje płeć motyli.
Elementem poprzedzającym
obserwację nalotu motyli
omacnicy na pola uprawne
może być użycie izolatora
entomologicznego. Do jego
wnętrza wkłada się co najmniej 100 łodyg kukurydzy
z zimującymi gąsienicami
szkodnika, a następnie od
wiosny obserwuje kiedy następują wyloty z nich motyli
i jak są intensywne. Izolator
pozwala określić w jakim
terminie należy rozpocząć
obserwacje w warunkach
polowych.

REKLAMA

Włącz jednym ruchem ochronę
herbicydową w wielu uprawach
Zyskaj:
Pole wolne od chwastów, nawet tych uciążliwych
Wygodę stosowania bez względu na warunki wilgotnościowe
Bezpieczeństwo dla roślin uprawnych oraz następczych
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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