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Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski
Raport Koalicji Klimatycznej „Wpływ zmiany
klimatu na bezpieczeństwo
żywnościowe Polski” ostrzega, że jeśli nie osiągniemy
celów Porozumienia Paryskiego i nie zatrzymamy
wzrostu średniej globalnej
temperatury na poziomie
niższym niż 2°C, to nasze bezpieczeństwo żywnościowe – na poziomie
globalnym, regionalnym
i lokalnym będzie coraz bardziej zagrożone. Niezbędne
są zarówno redukcje emisji
gazów cieplarnianych, jak
i wielokierunkowe działania
adaptacyjne rolnictwa.
Skutki zmiany klimatu,
które oddziałują na produkcję żywności, to nie
jest odległa przyszłość. Już
dzisiaj wiele niekorzystnych
zjawisk klimatycznych
destabilizuje rynki rolne.
Rolnictwo, bardziej niż jakakolwiek inna gałąź gospodarki, jest uzależnione od
czynników klimatycznych:
długości okresu wegetacyjnego, wielkości i rozkładu
opadów atmosferycznych,
występowania ekstremalnych zdarzeń pogodowych
– m.in. huraganów, nawalnych deszczów, gradu oraz
innych zjawisk niekorzystnych, takich jak występowanie przymrozków, zbyt
wysokich lub niskich temperatur, itp. Czynniki te – coraz bardziej modyfikowane
przez postępującą zmianę
klimatu, będą wpływały na
wysokość plonów, a więc na
dochody producentów rolnych i nasze bezpieczeństwo
żywnościowe.
„Zmiana klimatu oznacza
Radunica
dla polskiego
16.07.2020
rolnictwa

przede wszystkim funkcjonowanie w mniej stabilnych
warunkach pogodowych.
Zwiększy się liczba lat
z falami upałów, susz, gwałtownych opadów atmosferycznych. Niekorzystne dla
upraw będą również niestabilne warunki zimowania,
ponieważ podczas łagodnych zim nieuniknione są
gwałtowne spadki temperatury powodujące wymarznięcia. Wzrost temperatury
i parowania zwiększy zagrożenie suszą. Trudniej
niż dotychczas będzie zaplanować, a później wykonać konieczne zabiegi
agrotechniczne. To wszystko nie dość, że negatywnie
wpłynie na dochody rodzin
rolniczych, to na dodatek
zmniejszy poziom bezpieczeństwa żywnościowego,
zarówno w skali kraju, jak
i całego globu” – podkreśla
współautor raportu, dr hab.
Jerzy Kozyra z Instytutu
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Na bezpieczeństwo żywnościowe Polski wpływają
i wpływać będą nie tylko
zmiany, jakie wystąpią na
terenie naszego kraju, ale
również te, które dotkną
produkcję żywności w skali
globalnej. Będzie to spowodowane dwoma oddziaływaniami: ograniczeniem
podaży niektórych produktów spożywczych, których
produkcja w ujęciu globalnym ulegnie drastycznemu
ograniczeniu oraz spadkiem
produkcji rolnej w krajach
położonych na obszarach
tropikalnych, gdzie nawet
niewielki wzrost średniej
temperatury oraz spadek

ilości i częstości opadów
atmosferycznych uniemożliwi kontynuowanie produkcji rolnej.
Jak zaznacza dr hab. Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW w Warszawie,
ekspert Koalicji Klimatycznej: „Rolnictwo jest sektorem szczególnie narażonym
na skutki zmiany klimatu,
czynniki klimatyczne są
istotnymi determinantami
decydującymi o powodzeniu produkcji rolnej. Dlatego
skutki zmiany klimatu już
dziś negatywnie wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe Polek i Polaków,
co widać po rosnących cenach żywności, zwłaszcza
warzyw i owoców. Jeśli

dopuścimy do wzrostu średniej temperatury więcej niż
o 2oC, to skutki będą katastrofalne. Produkcja rolna
w wielu regionach świata
nie będzie dłużej możliwa, co zwiększy już i tak
ogromne, w skali globalnej,
zagrożenie głodem. Wiele
produktów – kawa (zwłaszcza odmiana Arabica), kakao czy herbata – stanie się
fizycznie niedostępnych,
bowiem ich produkcja znacząco spadnie. Jeśli chcemy
utrzymać bezpieczeństwo
żywnościowe musimy
z jednej strony zapewnić,
że do 2040 roku gospodarka
stanie się neutralna klimatycznie, zaś z drugiej strony
wdrożyć szeroki program

adaptacji rolnictwa i całego
przemysłu spożywczego do
skutków zmiany klimatu”.
Autorzy raportu podkreślają, że konieczna jest
realizacja celów Porozumienia Paryskiego, a więc
zapewnienie, że wzrost
średniej temperatury nie
przekroczy 2°C, a najlepiej 1,5°C. W przeciwnym
razie zakres i siła skutków
będą tak znaczące, że system produkcji żywności nie
będzie w stanie w pełni się
dostosować. Konieczne jest
poszukiwanie i wdrażanie
metod ochrony klimatu,
które pozwolą na uzyskanie
pożądanego celu – redukcji
emisji gazów cieplarnianych
z sektora, np. przez podnoszenie zawartości węgla organicznego w glebie i jego
stałe magazynowanie – bez
zwiększania tej presji i znaczącego ograniczania wielkości produkcji.
Niemniej jednak nawet
podjęcie zdecydowanych
działań na rzecz ochrony
klimatu nie wyeliminuje
konieczności wdrożenia
i prowadzenia wielokierunkowych działań adaptujących polskie rolnictwo
do skutków zmiany klimatu.
Program adaptacji powinien
zostać przygotowany w taki
sposób, aby zapewnić, że
jego wdrażanie nie zagrozi
realizacji innych celów polityki ekologicznej, w tym
m.in.: redukcji emisji gazów
cieplarnianych, ochrony różnorodności biologicznej,
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w tym surowców oraz
jakości wód i powietrza –
konkludują autorzy raportu.

Wśród najpilniejszych działań, które wskazują są:
• przyjęcie celu neutralności klimatycznej i ochrony
klimatu jako strategicznych priorytetów polskiej
polityki rolnej;
• stworzenie narodowego
programu naturalnej retencji wody opadowej i jej
zatrzymywania w miejscu, gdzie opada;
• włączenie działań mitygacyjnych i adaptacyjnych w rolnictwie do
krajowej strategii rozwoju
biogospodarki;
• wzmocnienie sł użb
wspierających rolnictwo:
doradztwa rolniczego, inspekcji ochrony roślin,
służb weterynaryjnych;
• rozwój badań modelowych i prognostycznych,
które określą kierunki
zmian czynników produkcji rolnej w Polsce;
• wprowadzenie edukacji
w zakresie ochrony klimatu w szkołach rolniczych.
Więcej informacji : zbigniew_karaczun@sggw.
edu.pl
Koalicja Klimatyczna jest
porozumieniem 26 organizacji pozarządowych.
Jej misją jest wspólne
działanie w celu zapobiegania wywołanym przez
człowieka zmianom klimatu
dla dobra ludzi i środowiska.
Więcej informacji o Koalicji na stronie http://koalicjaklimatyczna.org
Warszawa 15.10.2020
Materiały:
Krzysztof Jędrzejewski
Sekretariat Koalicji Klimatycznej
Polski Klub Ekologiczny
Okręg Mazowiecki
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Świadomy konsument wybiera
MLEKOVITA Najlepszą Polską Marką 2020
certyfikowane produkty
MLEKOVITA, firma ze 100-procentowym polskim
Polacy zwracają coraz większą uwagę na to co jedzą. kapitałem, największa grupa mleczarska w Europie
Środkowo-Wschodniej, jako jedyna z tej branży
znalazła się na liście marek uhonorowanych tytułem
„Najlepsza Polska Marka 2020”.
AKTUALNOŚCI

Polacy zwracają coraz większą uwagę na to co jedzą - i to
nie tylko na wartość odżywczą kupowanej żywności,
ale także sposób produkcji,
czy certyfikaty potwierdzające jakość. Konsumenci
mają świadomość tego, że
żywność ma wpływ na ich
kondycję i zdrowie. Szukając
informacji o żywności coraz
bardziej wnikliwie analizują
etykiety. Mając wybór sięgają
po certyfikowane produkty m.in te z oznaczeniami „Bez
GMO” lub „Wolne od GMO”.
Konsumenci wciąż nieufnie podchodzą do żywności
modyfikowanej genetycznie.
GMO to rośliny i zwierzęta,
które uzyskują nowe cechy
dzięki modyfikacjom w materiale genetycznym. Dzięki
temu można np. zwiększyć
odporność roślin na określone
choroby, czy niekorzystne warunki klimatyczne - np. mróz,
wysoką temperaturę, suszę lub
sprawić, że żywność będzie
dłużej pozostawała świeża.
Najczęściej modyfikowane
genetycznie rośliny to: soja,
kukurydza, bawełna, rzepak.
Ale uprawia się również np.
genetycznie modyfikowane buraki cukrowe, dynie,
pomidory. Czy żywność
genetycznie modyfikowaną znajdziemy w polskich
sklepach? Oczywiście. Na
polskim rynku, może znajdować się żywność umieszczona

w Unijnym Rejestrze Genetycznie Zmodyfikowanej Żywności i Paszy, pod warunkiem,
że jest oznakowana zgodnie
z przepisami rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003. W Polsce zwolnione z obowiązku
znakowania są produkty zawierające GMO na poziomie
niższym niż 0,9% (składników
rozważanych osobno lub pojedynczego składnika) pod warunkiem, że obecność GMO
jest niezamierzona lub nieunikniona technicznie (w innym przypadku znakowanie
jest obowiązkowe).
Ciągle brakuje jednoznacznych dowodów naukowych
mówiących o tym, że żywność
GM jest bezpieczna dla zdrowia ludzi. A że modyfikacja
kodu genetycznego nie jest
naturalnym procesem, powoduje obawy konsumentów dotyczące skutków spożywania
- zwłaszcza długotrwałego takiej żywności. Najczęściej
wymienianym skutkiem
ubocznym spożywania genetycznie modyfikowanej
żywności są alergie. Modyfikacja DNA może bowiem spowodować wprowadzenie do
żywności nowych alergenów.
Aby dać konsumentom
pewność, że żywność jest
bezpieczna, coraz więcej firm
decyduje się na certyfikację
swoich produktów. Na sklepowych półkach przybywa
żywności z oznaczeniem „Bez

GMO” lub „Wolne od GMO”.
Dotyczy to również produktów mleczarskich. Coraz więcej zakładów decyduje się na
certyfikację swoich wyrobów
według standardu Polskiej Izby
Mleka „Bez GMO”. Daje on
gwarancję wykluczenia GMO
na każdym etapie produkcji. Na
podstawie auditu przeprowadzonego w ramach certyfikacji
PIM zostaje sprawdzone, czy
dana firma wdrożyła i stosuje
zasady określone w poszczególnych katalogach wymagań,
w wyniku czego jej produkcja
może być oceniona jako ,,Wolna od GMO” .
Certyfikat PIM „Bez GMO”
posiada m.in. PPHU Mleks
Sp. z o.o. z Wyszkowa.
- Można powiedzieć, że to
konsumenci wymusili na nas
certyfikację naszych wyrobów
- mówi Agnieszka Dusińska,
dyrektor ds. skupu, produkcji
i hodowli. - Dziś każdy chce
się dobrze i zdrowo odżywiać.
Poszukuje produktów bez chemii i zbędnych dodatków.
Dodaje, że spółka kupuje mleko głównie od małych
dostawców, którzy bazują na
własnych paszach. Niewiele ich
muszą dokupować. Certyfikat
daje pewność, że kupują je od
właściwych producentów.
Kampania „Wolne od
GMO” realizowana jest przez
Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: Kampania „Wolne od GMO”
Opracowanie Redakcyjne: Roman Barszcz

Każdego dnia w 20 zakładach produkcyjnych MLEKOVITY przetwarzanych
jest 8 milionów litrów najlepszego mleka, dostarczanego przez 15 tysięcy
polskich rolników. 5 tysięcy wykwalifikowanych
pracowników dba o najwyższą jakość produktów
wytwarzanych na ponad
180 liniach produkcyjnych.
Ponad 1000 mlecznych
smakowitości, produkowanych przez MLEKOVITĘ, znanych jest nie
tylko w polskich domach,
ale również w 167 krajach
świata, do których są one
eksportowane.
Magazyn „Home&Market” zaprezentował na łamach październikowego
numeru listę marek najbardziej kojarzonych z polskością. W tym wąskim gronie
znalazła się MLEKOVITA
– firma ze 100% polskim

kapitałem, stworzona od
podstaw, która skutecznie
umacnia swoją pozycję lidera branży mleczarskiej nie
tylko w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej.
– MLEKOVITA, jako dobrze rozpoznawalna marka oparta na komunikacie:
„polska”, już od ponad
90 lat zdobywa zaufanie
klientów i wyznacza trendy
na rynku, proponując najwyższej jakości produkty
mleczarskie – największy
wybór nabiału w Polsce
i w Europie – mówi Prezes
Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński.
– Zawsze podkreślam polskość MLEKOVITY – że
jesteśmy polską spółdzielnią, która z polskiego mleka,
dostarczanego przez polskich rolników, produkuje
polskie wyroby mleczarskie.
A polskie wyroby to przecież produkty najwyższej
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jakości i dzięki niej zdobywamy serca i podniebienia
konsumentów w kraju i za
granicą. Tym bardziej cieszy tzw. moda na polskość
i rosnąca świadomość konsumentów – dodaje.
Mimo zawirowań na rynku związanych z pandemią
Covid-19, MLEKOVITA notuje znakomite wyniki. Co
miesiąc Grupa dostarcza na
rynek krajowy i zagraniczny m.in.: 60 mln l mleka,
8 tys. ton serów, 6 tys. ton
masła i 10 tys. ton proszków
mlecznych. Przychody firmy
za trzy kwartały tego roku
wyniosły ponad 4 mld zł,
a wartość sprzedaży eksportowej wzrosła w tym czasie
aż o 33% w porównaniu do
analogicznego okresu 2019 r.
Wysokie Mazowieckie,
13 października 2020 r.
Materiały: AM ART-MEDIA
AGENCJA PR Sp. z o.o.
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Zaprawa nasienna Force 20 CS –
rozszerzenie zakresu stosowania
Zaprawa Force 20 CS
uzyskała rozszerzenie zakresu stosowania o zwalczanie drutowców i stonki
kukurydzianej w kukurydzy
cukrowej. Force 20 CS to insektycyd w formie zawiesiny
kapsuł w cieczy o działaniu
gazowym, kontaktowym
i żołądkowym, do tej pory
przeznaczony do zaprawiania nasion buraka cukrowego,
pastewnego oraz kukurydzy
przeciwko szkodnikom występującym w glebie. Substancja czynna środka to
teflutryna.
Dzięki nowemu rozszerzeniu zaprawa może być stosowana również w uprawie
małoobszarowej do zwalczania drutowców i stonki

kukurydzianej w kukurydzy
cukrowej. Owe szkodniki już
od wielu lat stanowią duże
zagrożenie dla tej uprawy
i przynoszą rolnikom realne straty finansowe.
O firmie Syngenta
Syngenta jest jedną z wiodących firm rolniczych na
świecie. Naszą ambicją jest
pomóc bezpiecznie wyżywić
naszą planetę przy jednoczesnej dbałości o środowisko.
Nasz cel to poprawa zrównoważonego rozwoju, jakości
i bezpieczeństwa rolnictwa
dzięki nauce na światowym
poziomie i innowacyjnym
rozwiązaniom w zakresie
upraw. Nasze technologie
umożliwiają milionom rolników na całym świecie lepsze

Doskonałe nasiona do siewu z AGRO SEED

wykorzystanie ograniczonych
zasobów Ziemi. 28 000 naszych pracowników w ponad
90 krajach pracuje nad zmianą sposobu uprawy roślin.
Poprzez partnerstwo, współpracę i The Good Growth
Plan zobowiązujemy się do
poprawy wydajności gospodarstw rolnych, zapobiegania
degradacji gleby, zwiększania
bioróżnorodności i rewitalizacji społeczności wiejskich.
Więcej informacji na stronach
www.syngenta.com, www.
syngenta.pl
Więcej na temat produktu Force 20 CS znajdziecie
Państwo na stronie internetowej: www.syngenta.
pl/srodki-ochrony-roslin/
zaprawy-nasienne/force

Więcej na temat produktu Force 20 CS znajdziecie Państwo
na stronie internetowej:
www.syngenta.pl/srodki-ochrony-roslin/zaprawy-nasienne/force
Materiały: SYNGENTA
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz

Zaprawione nasiona
zwiększają plon

REKLAMA

plantatorów, a sposobów na
ich ograniczenie na obecną chwilę jest stosunkowo
niewiele. Rozwiązaniem j
jest insektycyd Force 20 CS
zawierającym teflutrynę.
Wystarczy, że zamówisz
w firmie Wronkwoski nasiona kukurydzy doprawione
Force 20 CS lub prześlesz do

ciowych rozwijających się roślin.
Generalnie są to rośliny zielone
o dobrej żywotności i wzroście.
Odmiany te wykazują tolerancję
na okresowe susze, a ich liczba
FAO dostosowana jest do warunków klimatyczno-glebowych
Polski.
Prace doświadczalne nad odmianami, prowadzone w wielu
krajach (Litwa, Rosja, Białoruś, Węgry, Słowacja, Ukraina)
zostały uwieńczone oficjalną
rejestracją w katalogu odmian.
Prowadzone w Polsce doświadczenia osiągały wyniki na poziomie najlepszych odmian.
Istotną cechą odmian proponowanych przez HungaroSeed
jest duża oszczędność – zalecany,
genetycznie uwarunkowany, 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% na kosztach zakupu
nasion do siewu.
Przystępna cena w odniesieniu
do jakości, wysoki plon i bardzo
dobra jakość produktu zbieranego z pola, w połączeniu z niską wilgotnością, to dodatkowe
walory ekonomiczne naszych
odmian.
Prezes Zarządu
Jerzy Malec
Agro SEED Sp. z o.o.
Ul. Źródlana 19
32-080 Brzezie
+48 501 510 196
biuro@agroseed.pl
www.agroseed.pl

Węgierska genetyka
- polska produkcja

W związku z obecna sytuacją związaną z Covid-19
Firma Wronkowski zaprawi/doprawi kukurydzę
insektycydem Force 20 CS, biorąc koszty dostawy
zaprawionych nasion na siebie.

Zaprawianie odbywa się
przed siewami, zaprawione
nasiona nie są magazynowane miesiącami lub latami, co zapewnia najwyższą
skuteczność i efektywność.
Skala strat w zasiewach
kukurydzy powodowanych
przez szkodniki glebowe
i ptactwo dotyka wielu

Moja wieloletnia praca w polskich firmach hodowlano-nasiennych, szerokie kontakty z firmami branży nasiennej w wielu
państwach Europy, zdecydowały
o podjęciu współpracy na rynku
polskim. Węgierska genetyka
odmian gwarantuje stabilność
plonowania także w trudnych
warunkach, a awangardowe podejście węgierskich hodowców
do wysiewu i obsady roślin na
hektarze, oraz przystępna cena
na rynku odmian typowo ziarnowych skłaniają do wyboru
odmian firmy HungaroSeed.
Proponujemy nowoczesne odmiany, wyhodowane przez węgierskich specjalistów prowadzą-

cych wieloletnie
doświadczenia
i prace hodowlane w wielu rejonach Europy.
Nasze działania
ukierunkowane
są na uzyskanie
najlepszych
cech i na różne
kierunki użytkowania.
W efekcie doprowadziliśmy
do rejestracji
wielu odmian
o różnorodnym
przeznaczeniu –
od typowo ziarnowych, przez
super oddające
wodę, bardzo
wczesne (TK
175 , D o r k a
MGT, GS 180), takich 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, TK
260, Sarolta), po odmiany przeznaczone na biogaz lub kiszonkę
(TK 202).
Odmiany oferowane przez
HungaroSeed posiadają wysoką
tolerancję na stres chłodów wiosennych, co zostało potwierdzone
w warunkach trudnej wiosny lat
2017 i 2020. Rośliny wykazały się
bardzo dobrymi wschodami i żywotnością, a także widocznym
brakiem blokowania funkcji ży-

siedziby paletę nasion kukurydzy (min. 50 j.s.) a zostaną
one doprawione/zaprawione i odesłane zpowrotem.
Koszty wysyłki nasion zaprawionych insektycydem
FORCE 20 CS weźmie na
siebie Firma Wronkowski.
W takich okolicznościach
współpracy, klient ma gwarancję, że ogranicza kontakty międzyludzkie do
minimum, a jednocześnie
posiada nasiona kukurydzy
chronione przed szkodnikami glebowymi i ptactwem.
Więcej informacji uzyskasz u doradców firmy
oraz na www.nasiona-wronkowski.pl
Źródło: Firma Wronkowski
Opracowanie Redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wieloletnie doświadczenia, hodowla nowych odmian
ukierunkowana na cechy przynoszące korzyść rolnikom
w postaci ekonomicznej, oraz jakości wytworzonego
produktu.
Nowoczesne odmiany kukurydzy firmy Hungaro
-Seed posiadają genetyczne przystosowanie do zmiennych warunków uprawy, dobrze znosząc okresowe susze, oraz chłody i przymrozki wiosenne.
Zalecany wysiew 70 tys. nasion na 1 ha.
Rośliny wytwarzają większe kolby o większej ilości
rzędów (18 do 20), oraz większą ilość nasion w rzędzie
i większą masę tysiąca nasion.
Producent ma wymierną korzyść w postaci jakości
zbieranego plonu, oraz korzyść ekonomiczną.
Kupując mniejszą ilość materiału siewnego, zbieramy
większy plon z 1 ha.

Proponowane odmiany na rynku polskim:
• Bardzo wczesne
TK 175 - FAO 165, GS 180 - FAO 180/190
Dorka MGT- FAO 170/180
• Wczesne
GS 210 - FAO 210, TK 202 - FAO 220
• Średniowczesne
Ida MGT - FAO 230, TK 195 - FAO 230
NOWOŚĆ - GS 240 - FAO 240
• Średniopóźne
TK 260 - FAO 250, Sarolta - FA 290

WYMIERNE EFEKTY – TAŃSZY MATERIAŁ SIEWNY – LEPSZE PLONY

4

TECHNIKA

Jaki nowy ciągnik cieszy się
największym zainteresowaniem?

„Zdrowa gleba
fundamentem sukcesu”

Pod takim hasłem odbył się CANWIL TOUR 2020

Blisko 1000 rolników
wzięło udział w spotkaniach
z ekspertami ANWILU,
którzy dzielili się swoją
wiedzą i doświadczeniami
z zakresu nawożenia i dbania o zdrową glebę. Mobilne
laboratorium CANWILU
odwiedziło 10 miejscowości i przejechało prawie
2000 kilometrów.
Na pokładzie CANWIL
Busa na rolników czekali
dziennikarka Maria Sikorska – autorka i prowadząca
program „Agropasja” oraz
dr nauk rolniczych, agronom
– Sylwester Lipski, a także
eksperci z ANWILU. Podczas wykładów, dyskusji,
jak również prezentowanych
animacji przekazywali oni
wiedzę i rekomendacje w zakresie odpowiedniego przygotowania gleby pod różne

uprawy oraz sposobów skutecznego nawożenia.
- ANWIL S.A. jest jednym z wiodących producentów nawozów azotowych nie
tylko w Polsce, ale i w Europie, dlatego naturalnym jest,
że aktywnie włączamy się
w rozwój polskiego rolnictwa i jesteśmy wsparciem dla
wielu inicjatyw związanych
z branżą. Nie tylko oferujemy najwyższej jakości
produkty, ale naszą ambicją jest dzielenie się wiedzą
ekspercką i najnowszymi
rekomendacjami. Czynimy
to podczas różnego rodzaju
debat, targów czy wystaw
rolniczych, ale wdrażamy
także nasze autorskie projekty, jakim między innymi jest
właśnie CANWIL TOUR.
Inicjatywa ta spotkała się
z uznaniem ze strony rolników. Pokazuje to, że obraliśmy właściwy kierunek
szerzenia konkretnej wiedzy – wyjaśnia Elżbieta Jabłońska, Z-ca Dyrektora ds.
Komunikacji, Marketingu
i Sponsoringu ANWIL S.A.
Podczas każdego ze spotkań największym zainteresowaniem wśród rolników

cieszyły się różnego rodzaju eksperymenty, które pokazywały, jak ważny
jest odczyn gleby (pH) dla
jej żyzności - jaki ma on
wpływ na plon i na odpowiedni dobór dawki azotu
w nawozach.
Biorącym udział w eventach ANWIL S.A. zapewnił możliwość skorzystania
z darmowych badań pH ich
gleby. Blisko 500 takich próbek trafiło do Okręgowej
Stacji Chemiczno-Rolniczej,
a wyniki badań zostaną dostarczone bezpośrednio do
rolników. Na ich podstawie,
a także zdobytej podczas
spotkań wiedzy, będą oni
mogli optymalnie planować
i prowadzić swoje uprawy.
Mobilne Laboratorium
CANWILU już niebawem
ponownie wyruszy w Polskę. O tym, kiedy i gdzie
będzie można spotkać CANWIL Busa, chemiczna spółka z Włocławka poinformuje
rolników z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Materiały: ANWIL
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz

Każde gospodarstwo ma
własne potrzeby wynikające
z wielkości i rodzaju produkcji, ukształtowania terenu,
żyzności gleb itp. Według
danych AgriTrac polscy rolnicy najczęściej wybierają
nowe ciągniki o mocach
z zakresu 110–130 KM oraz
150–170 KM (6-cylindrowe).
W tych przedziałach (110130KM – 1612; 150-170KM –
823) mamy do wyboru oferty
od prawie 30 marek, a każda
z nich proponuje różne opcje
wyposażenia. Rolnicy największą uwagę skupiają na
komforcie, bezpieczeństwie,
wydajności oraz niskim zużyciu paliwa.
Po analizie wyposażenia
ciągników z najbardziej
popularnych przedziałów
mocy w Polsce możemy
stwierdzić, że szczególną
uwagę zwraca się na komfort, który pozwala na to, aby
po wielu godzinach pracy
mieć siłę na inne zadania –
zarówno w gospodarstwie,
jak i w domu. Dlatego w specyfikacji ciągników wszyscy
ankietowani rolnicy wybierali klimatyzację i amortyzowany pneumatycznie fotel
operatora. Wzrasta również
zainteresowanie amortyzacją
przedniej osi (83 proc. użytkowników decyduje się na to
rozwiązanie) oraz amortyzacją kabiny (wybór 30 proc.
ankietowanych). Nieliczni
producenci oferują także
amortyzację tylnego podnośnika TUZ, co zwiększa
komfort pracy do poziomu
premium. Kolejnym udogodnieniem jest funkcja Smart
Stop, dzięki której użytkownik może zatrzymać maszynę za pomocą samego pedału
hamulca, bez konieczności
użycia sprzęgła.
– Rolnicy zwracają dużą
uwagę na komfort, a jednocześnie mocno skupiają się
na rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo pracy.
Podczas ostatniego niezależnego badania przeprowadzonego wśród rolników przez
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu w kategorii
bezpieczeństwo najwyżej

ocenione zostały ciągniki
marki CLAAS. Jest to dla
nas ogromne wyróżnienie,
szczególnie że w ogólnej
klasyfikacji Niezależnego
Badania Opinii Rolników
ciągniki CLAAS zostały
ocenione również bardzo
wysoko i zajęły drugie
miejsce – mówi Emil Kaźmierczak, product manager
odpowiedzialny za ciągniki niższej i średniej mocy
w CLAAS Polska
Większa wydajność pracy
oraz szerokie wykorzystanie
maszyny to kolejne ważne
cele rolników inwestujących
w nowy ciągnik. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się duże rozmiary kół,
np. 600/65R38 (tylne koła),
gwarantujące większy uciąg
i lepszą wydajność, oraz
układ hydrauliczny o wydajności powyżej 100 l/min,
który umożliwia efektywną pracę ciągnika z większymi narzędziami. Blok
hydrauliczny wyposażony
jest w system Power Beyond
oraz dużą liczbę par gniazd
hydraulicznych, które są
również bardzo popularnymi
opcjami w konfigurowaniu
ciągnika. Minimum trzy
, a często też cztery pary,
zapewniają szersze wykorzystanie ciągnika.
Rosnące zainteresowanie
wzbudza również przedni
podnośnik TUZ, który poszerza zakres pracy i podnosi wydajność. Przedni TUZ
ma duże znaczenie w szybkim montażu i demontażu
obciążnika podczas pracy
z ciężkimi narzędziami.
W niektórych ciągnikach
ciężar jest równo rozłożony na obu osiach. Dzięki
temu większość prac można wykonywać bez przedniego balastu, co pozwala
na ograniczenie zużycia
paliwa. Na wydajność pracy i niskie zużycie paliwa
wpływa też przekładnia
z automatyką przełożeń,
których zmiana jest sterowana na podstawie obciążenia silnika. Ogranicza to do
minimum konieczność pracy
silnika z wysoką prędkością
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obrotową. Wybierając szerokie ogumienie w specyfikacji maszyny, zwiększymy
siłę uciągu i jednocześnie
zmniejszymy zużycie paliwa w przeliczeniu na 1 ha.
Analizując wybierane specyfikacje oraz opinie właścicieli
ciągników podczas kolejnych
lat użytkowania, producenci
starają się dobrać specyfikację zamawianych maszyn
tak, aby była ona optymalnie
dopasowana do oczekiwań
klientów. Ciągniki z taką
specyfikacją stanowią największą część maszyn zamawianych przez dealerów,
dlatego okres oczekiwania
na dostawę takich wersji powinien być zdecydowanie
krótszy.
– Nasze systematyczne
badania opinii klientów
posłużyły do przygotowania specyfikacji ciągników
w wersji FIRST CLAAS. Jej
wyposażenie odzwierciedla
najczęściej powtarzające się
oczekiwania rolników. Specyfikacją FIRST CLAAS objęliśmy modele ciągników
z najbardziej popularnych
zakresów mocy w Polsce.
Aby podkreślić ekskluzywność wersji FIRST CLAAS,
dodaliśmy do wyposażenia
kierownicę obszytą skórą.
W celu wsparcia oferty
modeli ciągników spośród
najbardziej popularnych
zakresów mocy w wersji
FIRST CLAAS zostały
skalkulowane i ogłoszone
bardzo atrakcyjne ceny,
a także specjalne warunki
fabrycznego finansowania –
wyjaśnia Emil Kaźmierczak
z CLAAS Polska.
Dokładna analiza i wybór
modelu ciągnika oraz jego
specyfikacja pomoże określić
najważniejsze cele inwestycji, które będą miały wpływ
na wyposażenie przygotowane w trakcie pierwszego
etapu konfigurowania. Taką
specyfikację można wykonać
w internetowym konfiguratorze, który udostępniło już
kilka marek, w tym firma
CLAAS.
Materiały: CLAAS
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Solidna przyczepa wielozadaniowa
Przyczepy wielozadaniowe to wyjątkowe narzędzie do pracy.
Unikalne rozwiązanie –
modułu cięcia i załadunku
przyczepy, pozwala sprawniej współpracować maszynie z sieczkarnią polową. Na
przykład przyczepa CARGOS marki CLAAS może
służyć jako przyczepa samozbierająca przy zbiorze
trawy, lucerny i innych roślin
odkładanych w pokos, czy
też jako przyczepa do transportu sieczki z kukurydzy.
Szybkość i sprawne
działanie dostosowane do
potrzeb to jedna z najważniejszych funkcji przyczep CARGOS. Obecnie
w parku maszyn CLAAS znajdują się trzy serie:
9000, 8000 i 700. Przyczepy
CARGOS umożliwiają efektywny zbiór kukurydzy czy
zielonki. Kompletny zespół
załadowczo-tnący można bez
trudności wymontować lub
zamontować już w mniej
więcej 15 minut (tylko dla
modeli 9000 i 8000). Podczas współpracy z sieczkarnią JAGUAR chroni
to komponenty i zwiększa
masę użytkową przyczepy
o 2,5 t. Poza tym możliwe
jest łatwiejsze czyszczenie
i konserwacja zespołu załadowczego. – Ważne jest to,
że w razie wymontowania
agregatu zostają zachowane ustawienia na rotorze
i podstawie tnącej, a sam
agregat możemy wysunąć
za pomocą podwozia transportowego i łatwo oczyścić –
potwierdza Paweł Baurycza
Manager Produktu z CLAAS. Kompletny zespół załadunkowy w ramie głównej
mocują po dwa złącza śrubowe z lewej i prawej strony.
W celu zamontowania czy
wymontowania wystarczy
jedynie rozłączyć lub połączyć przewody hydrauliczne,
sprzęgło zębate napędu oraz
połączenia elektroniczne.
Stabilna i mocna
konstrukcja
CARGOS to nie tylko
moc, ale i ładowność. –
Popularny obecnie model
8000 jest dostępny w wersji o maksymalnej pojemności skrzyni ładunkowej,
wynoszącej 41,5 m3, 38,0 m3

lub 30,0 m3 – wskazuje Paweł Baurycza. – Dodatkowo warto wspomnieć, że
największa przyczepa serii
CARGOS 9000 wyróżnia się
pojemnością 50,0 m3, przy
dopuszczalnej masie całkowitej nawet 34 ton – dodaje Baurycza. CARGOS
9000 i wybrany model CARGOS 8400 mogą zostać wyposażone w nadstawki burt.
Nadstawki są łatwe w montażu i można je założyć w dowolnym momencie. Dzięki
nim pojemność wskazanych
modeli zwiększa się o 2,5 m3.
Hydraulicznie obracana
klapa górna
CARGOS jest seryjnie
wyposażony w obracaną
hydraulicznie o 90 stopni
do przodu pokrywę napełniania. Ma ona dodatkowy
grzebień, który doskonale
zapobiega stratom paszy
podczas pracy przyczepy.
Ponadto na początku pracy w polu przy przewozie
sieczki kukurydzy pokrywę można obrócić do przodu i uzyskać wystarczająco
dużo wolnej przestrzeni do
załadunku przez sieczkarnię. Pokrywa napełniania jest
wyposażona w adaptacyjną
automatykę napełniania z regulowanym naciskiem przez
siłowniki hydrauliczne.
Własne
rozwiązania CLAAS
Inżynierowie marki
CLAAS stworzyli unikalną
koncepcje podwozia modułowego łączonego śrubami.
W odróżnieniu do tradycyjnych rozwiązań umożliwia
to wyraźną redukcję masy.
Do wyboru jest amortyzacja
mechaniczna z resorami piórowymi lub podwozie amortyzowane hydraulicznie.
Przy modułowej budowie,
zależnie od modelu, można
przy osiach tandemowych
realizować obciążenia sięgające 18 wzgl. 20 ton. Przy
osiach tridem jest to odpowiednio 27 wzgl. 30 ton.
Całość konstrukcji wsparta
jest przez szerokie spektrum
ogumienia. – Mamy do dyspozycji opony o rozmiarze
22,5”, 26,5” lub 30,5” – mówi
Paweł Baurycza. - Wyjątkowo

nisko położony punkt ciężkości wynikający z mniejszych
opon zapewnia stabilność na
zboczach w terenie pagórkowatym. Duże ogumienie
26,5” lub 30,5” gwarantuje
optymalne zachowanie przyczepy zwłaszcza w terenie
wilgotnym – dodaje. Takie
rozwiązania znacznie wpływają na wysoki komfort, bezpieczeństwo i niezawodność
poruszania się ciągnika wraz
z przyczepą CARGOS, oraz
zwiększają jej zwrotność na
małych przestrzeniach. Zarówno z nadążną osią kierowaną, jak i z wymuszonym
kierowaniem elektroniczno-hydraulicznym możliwe są
ciasne manewry w trakcie
nawrotów. Z punktu widzenia
operatorów ciągnika, pracujących z przyczepą CARGOS
w zróżnicowanych warunkach, na pewno przydatne
są także: układ kierowania
offset, czy podnoszona oś dla
wersji tridem. Z elektroniczno-hydraulicznym wymuszonym kierowaniem CARGOS
może poruszać się psim chodem. Można wtedy bezpiecznie odjeżdżać od ścian silosu,
a na zboczach zapobiegać
znoszeniu przyczepy. Na
terenie podmokłym można
zwiększyć również chwilowo
powierzchnię toczenia.
Wiele zadań, jedno
rozwiązanie CARGOS
Rozwiązania technologiczne zastosowane w każdej z serii CARGOS tworzą
z niej jedną z najbardziej
uniwersalnych przyczep
dostępnych obecnie na rynku. Warto też wspomnieć,
że wyłącznie w CLAAS
można spotkać wymuszone kierowanie elektroniczno-hydrauliczne z funkcją
adaptacyjnego ostrzegania
o kącie skrętu oraz zależnym
od prędkości przesunięciem
linii kierowania. System
zawsze wybiera najlepszy
kompromis między zwrotnością a stabilizacją jazdy (nagrodzony w 2013 srebrnym
medalem na Agritechnica).
Materiały: CLAAS
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Kukurydza po kukurydzy

Jaka uprawa pola po zbiorze kukurydzy, pod zasiew kukurydzy wiosną na tym
samym polu?

Uprawa pola po zbiorze
kukurydzy
Po zakończeniu zbioru
kukurydzy należy wykonać jak najszybciej uprawę
pożniwną, aby było wystarczająco dużo czasu na rozkład resztek pożniwnych.
Zagospodarowanie ścierniska po zbiorze kukurydzy
na kiszonkę nie stanowi zazwyczaj większego problemu. Po zbiorze kukurydzy
ziarnowej pozostaje ściernisko i duże ilości słomy,
które przed przyoraniem
należy dokładnie wymieszać z wierzchnią warstwą
roli. Prawidłowo wykonane zabiegi polepszą właściwości fizyczne gleby oraz
wzbogacą ją w substancję
organiczną.
Dokładnie pociąć słomę
Po zbiorze kukurydzy
na ziarno na polu pozostaje duża ilość resztek pożniwnych w postaci łodyg
z liśćmi, rdzeni kolbowych
oraz liści okrywowych kolb.
Plony słomy po omłocie
kombajnem, w zależności
od uprawianej odmiany,
mogą wynosić od kilku do
kilkudziesięciu ton na hektar. Słoma kukurydziana jest
najczęściej pozostawiana na
polu, a jej zbiór jest wykonywany bardzo rzadko.
W związku z tym, aby mogła być dobrze wprowadzona do gleby, należy dokładne
ją rozdrobnić i równomiernie rozprowadzić w międzyrzędziach. Cięcie słomy

najkorzystniej jest wykonywać podczas omłotu ziarna
kombajnem. Do tego celu
są wtedy wykorzystywane
rozdrabniacze nożowe o pionowej osi obrotu, które są
na wyposażeniu adapterów
obrywających kolby.
Rozdrabniać ściernisko
i resztki pożniwne
Uprawa kukur ydzy
w monokulturze z przeznaczeniem na kiszonkę
lub ziarno, sprzyja masowemu rozwojowi groźnych
dla niej szkodników takich
jak: omacnica prosowianka
czy zachodnia korzeniowa
stonka kukurydziana, które mają wtedy możliwość
przejścia całego cyklu
rozwojowego. W związku
z tym, należy bardzo dużą
uwagę przywiązywać do
prawidłowej agrotechniki.
W przypadku zachodniej
korzeniowej stonki kukurydzianej, stadium zimującym są jaja składane przez
samice do gleby w pobliżu
roślin kukurydzy w okresie od lata do jesieni. Część
jaj może być też składana
na innych uprawach rosnących w odległości do 20 m
wokół plantacji kukurydzy.
Jaja mogą być składane
na głębokość od kilku do
30 cm, ale najczęściej do
15 cm. Głębiej składane są
na glebach lekkich oraz na
spękanych glebach ciężkich,
gdzie powstałe szczeliny
są naturalnymi drogami
przemieszczania się samic

do jej niższych warstw.
W przypadku omacnicy prosowianki stadium
zimującym są gąsienice
w piątym stadium rozwojowym. Umiejscawiają się
one w resztkach pożniwnych
kukurydzy - najczęściej
w nasadzie łodyg kukurydzy i w chwastach grubołodygowych, a zwłaszcza
w łodygach bylicy. Bardzo
często gąsienice omacnicy
prosowianki przemieszczają
się też w ostatnie dwa międzywęźla łodyg (ściernisko)
i w ten sposób przygotowują
się do przezimowania. Część
gąsienic może też zimować
w podziemnych częściach
łodyg w strefie wokół szyjki
korzeniowej. Rozdrabniając
zatem dokładnie i niemal
równo z powierzchnią pola
ściernisko, można oprócz
pocięcia grubych łodyg,
zniszczyć znaczną część
larw omacnicy prosowianki
- nawet do 80 proc. Szkodnik ten wyrządza coraz
większe szkody na plantacjach kukurydzy, szczególnie w okresach cieplejszej
pogody. W związku z powyższym, bezpośrednio po
wykonaniu zbioru, warto
wykonać zabieg rozdrabniania kukurydzianego
ścierniska i leżących na
nim resztek pożniwnych.
Może być on wykonany
rozdrabniaczami bijakowymi, łańcuchowymi czy
nożowymi, które zapewniają dokładne rozdrobnienie

łodyg zarówno wzdłuż jak
i w poprzek włókien. Pocięta wcześniej słoma podczas
zbioru ziarna kombajnem
zostanie wtedy dodatkowo
rozdrobniona wzdłużnie, co
będzie sprzyjało szybszemu
jej rozkładowi.
Zastosować nawóz azotowy i wykonać uprawę
Znaczący wpływ na
przebieg rozkładu słomy kukurydzianej ma jej
skład chemiczny, a przede
wszystkim stosunek węgla do azotu. W słomie
kukurydzianej stosunek
ten wynosi przeciętnie 5060:1 i może być znacznie
zróżnicowany. W liściach
kukurydzy stosunek C:N
wynosi około 38:1, w łodygach 76:1, a w rdzeniach
kolbowych aż 100:1, co skutkuje najdłuższym ich rozkładem. W związku z tym
na powierzchnię pola z rozdrobnioną słomą, zalecane
jest wysiewanie nawozu
azotowego lub opryskanie
jej roztworem RSM. Wykonanie nawożenia azotem
poprawia stosunek C:N do
poziomu około 20:1, co zapewnia prawidłowy rozkład resztek pożniwnych.
W przełożeniu na ilość nawozu azotowego w czystym
składniku należy wysiewać
przeciętnie w zależności od
zasobności gleby od 0,5 do
1,4 kg czystego N na 100 kg
słomy. Następnie należy wykonać uprawę pożniwną
agregatem ścierniskowym
i dobrze wymieszać resztki
pożniwne z wierzchnią warstwą roli w celu przyspieszenia ich rozkładu. Do uprawy
korzystniej będzie zastosować agregat ścierniskowy
wyposażony w sekcje brony
talerzowej lub kompaktowej
brony talerzowej. Zagłębiające się w glebę i jednocześnie toczące się talerze będą
mogły przecinać też dłuższe
odcinki słomy i jednocześnie zapewnią dobre wymieszanie jej z rolą. Dobre
efekty uprawy mogą być
również uzyskiwane agregatami ścierniskowymi na

bazie kultywatora o zębach
sztywnych z większą liczbą
belek w ramie narzędzia.
Dzięki bardziej rozbudowanej konstrukcji, elementy
robocze mogą być rozmieszczone w większych odległościach. Przykładem mogą
być agregaty posiadające
od 4 do 8 belek z umieszczonymi na nich sztywnymi
zębami zakończonymi wąskimi redlicami. Tego typu
agregaty podczas pracy na
ściernisku z dużą ilością słomy lub przy uprawie pola po
poplonach nie zapychają się.
Duże ilości masy organicznej zostają wtedy dokładnie
i równomiernie rozłożone
w uprawianej warstwie roli,
ponieważ ich przerabianie
odbywa się na dłuższym
odcinku i przez dłuższy
czas. Agregaty wielobelkowe cechują się bardzo
wysoką jakością pracy oraz
pozostawiają drobną gruzełkowatą strukturę gleby.
Resztki pożniwne agregatami uprawowymi należy wymieszać do głębokości około
15 cm, co zapewnia dobry
dopływ powietrza oraz dostęp do wilgoci z głębszych
warstw gleby.
Zaorać pole przed zimą
Przed nastaniem zimy należy wykonać orkę głęboką.
Późne wykonanie zabiegu,
krótko przed zamarznięciem
pola, będzie też znacząco
wpływało na ograniczenie
możliwości rozwoju zachodniej korzeniowej stonki
kukurydzianej i omacnicy
prosowianki. Umieszczone
na przezimowanie w głębszych warstwach gleby jaja
zachodniej kukurydzianej
stonki korzeniowej, zostaną
przemieszczone bliżej powierzchni pola. Wówczas
będą bardziej narażone na
oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (na wysuszenie
i przemarznięcie) lub też
będą w zasięgu wrogów naturalnych. Z kolei gąsienice
omacnicy prosowianki, gdy
zostaną głęboko przyorane,
to po przepoczwarzeniu nie

dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań

będą mogły wydostać się
na powierzchnie pola lub
będzie to dla nich znacznie utrudnione. Pługi do
przyorywania wymieszanych z wierzchnią warstwą
gleby resztek pożniwnych
kukurydzy warto wyposażyć w listwy dokładające
wyprofilowane po linii śrubowej, które są montowane
na odkładnicy przed słupicą korpusu. Ten dodatkowy
element wyposażenia pługa
ułatwia odkładanie skiby
i jednocześnie zapobiega
zawieszaniu się na słupicy
korpusu dłuższych odcinków łodyg. Stosowanie listew dokładających, które
przedłużają odkładnicę,
sprzyja też lepszemu kruszeniu skiby i zapewnia dokładniejsze przykrywanie
resztek roślinnych. W celu
dobrego przykrycia dużej
ilości resztek pożniwnych,
można też zwiększyć szerokość roboczą pługa (jeżeli jest to możliwe) lub
zamontować przedpłużki.
Zmniejszone zostanie wtedy ryzyko zapychania się
zespołów roboczych pługa.
Orkę pola dobrze będzie też
wykonać pługiem z odkładnicami śrubowymi, które
dokładnie przykrywają
resztki pożniwne. Bezpośrednio przed wykonaniem
orki, można wykonać podstawowe nawożenie fosforowo-potasowe, lub tylko
potasowe, jeżeli planowane
jest wykonanie siewu z nawożeniem startowym. Takie
rozwiązanie organizacyjne zmniejszy wiosną liczbę
przejazdów po polu, a tym
samym ograniczy nadmierne ugniatanie gleby.
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Najlepsze odmiany
kukurydzy na kiszonkę
Każdego roku na rynek trafia szereg nowych odmian kukurydzy.
Są to odmiany wpisane
do Krajowego rejestru odmian, czyli przetestowane
w warunkach Polski. Oprócz
nich rolnicy do wyboru mają
wiele odmian pochodzących
ze Wspólnotowego Katalogu
Odmian Roślin Rolniczych
(CCA). Znaczna ilość sprowadzanych odmian przechodzi w naszych warunkach
badania fragmentaryczne
lub nie przechodzi ich wcale,
dlatego przy zakupie należy zachować ostrożność.
Coroczny zakup materiału siewnego nie może być
przypadkiem.
Obecnie w Krajowym rejestrze znajduje się 231 odmian kukurydzy. Zgodnie
z aktualnym zapotrzebowaniem praktyki większość jest
przydatna do uprawy na ziarno. Około 25% to odmiany
typowo kiszonkowe. Oczywiście znaczna część odmian
ziarnowych ma zastosowanie
bardziej uniwersalne, także do uprawy na kiszonkę.
Dobre odmiany ziarnowe,
z racji korzystnej struktury
plonu (dużego udziału kolb
w plonie ogólnym), są z reguły bardziej predestynowane do wszechstronnego
użytkowania. Natomiast
odmiany zadeklarowane
jako kiszonkowe (większa
masa wegetatywna, dobra
strawność łodyg z liśćmi),
przeważnie są mniej odpowiednie do uprawy na ziarno.
Dobra odmiana przeznaczona na kiszonkę powinna
się charakteryzować odpowiednim plonem świeżej
masy, dużym plonem ogólnym suchej masy z dużym
udziałem kolb i wysoką koncentracją energii. Odmiany
takie powinny także posiadać wczesność odpowiednią
do zamierzonego terminu
zbioru: w środkowej części
kraju, przy przeciętnym
przebiegu pogody dojrzałość kiszonkową odmiany
wczesne osiągają już na
początku września a nawet
w końcu sierpnia, a odmiany

późniejsze, bardziej plenne,
pod koniec września. Istotną
cecha, na którą plantatorzy
zwracają uwagę jest także
wysoka strawność wegetatywnych części roślin. Masa
łodyg i liści o wyższej strawności jest efektywniej wykorzystywana przez bydło.
Ponadto, jako uniwersalne
kryteria doboru do uprawy
należy uwzględnić następujące cechy fizjologiczne
i odpornościowe odmian:
• reakcja na chłody i niekorzystne zjawiska początkowej fazy wzrostu.
Newralgiczny dla kukurydzy jest okres kiełkowania, wschodów i początku
wegetacji. Wigor początkowy poszczególnych odmian jest dość wyraźnie
zróżnicowany.
• podatność na choroby.
Przy uprawie na ziarno
najważniejszą chorobą
pochodzenia grzybowego jest fuzaryjna zgorzel
łodyg powodująca wyleganie dojrzewających roślin. Stopień podatności
odmian na fuzariozy jest
warunkowany genetycznie
i warto to uwzględnić przy
przewidywanym opóźnieniu zbioru kukurydzy, tym
bardziej, że opanowanie
kolb przez grzyby Fusarium przeważnie jest
równoznaczne ze zwiększoną ilością mikotoksyn
w paszy. Występowanie
innych chorób bardziej
jest związane z warunkami wegetacji w danym roku. Najbardziej
widoczną z tych chorób
jest głownia guzowata
kukurydzy znacznie obniżająca plon i wartość
pokarmową paszy.
• reakcja odmian na szkodniki. Różnice wrażliwości
roślin wynikają głównie
z różnic morfologicznych
odmian (omszenie liści,
twardość tkanek rośliny). Silniej atakowane
są też odmiany wczesne.
W rejonach największego

zagrożenia przez omacnicę
prosowiankę ograniczenie szkodliwości zapewnią zabiegi agrotechniczne
(dokładne rozdrobnienie
słomy kukurydzy, głęboka
orka) i unikanie monokultury. Potencjalnie dużego
zagrożenia można się spodziewać ze strony stonki
kukurydzianej. W przypadku jej wystąpienia
w znacznej ilości następuje przede wszystkim
wyleganie jeszcze zielonych roślin. Ograniczenie
szkodliwości stonki kukurydzianej na plantacjach
produkcyjnych – głównie
metodami agrotechnicznymi (płodozmian).
Poznanie aktualnej wartości gospodarczej odmian
zarejestrowanych możliwe
jest dzięki doświadczeniom
prowadzonym w ramach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(PDO). Przed wyborem
odmiany do uprawy na kiszonkę, zwłaszcza jeśli ma
to miejsce na plantacjach
wielkoobszarowych w gospodarstwach produkujących
mleko, gdzie zły wybór może
mieć poważne konsekwencje, warto prześledzić wyniki
tych badań. Z ich pomocą
można dokładnie przeanalizować zachowanie się odmian w kolejnych sezonach
wegetacyjnych, w różnych
rejonach uprawy a także
porównać między sobą odmiany wysiewane w danym
roku. Ocenę przydatności
kukurydzy na kiszonkę prowadzi się w trzech seriach.
Pojedynczą serię stanowi
grupa wczesności (wczesna,
średniowczesna, średniopóźna). Zestaw odmian do badań
ustalany jest wiosną każdego roku w wyniku uzgodnień pomiędzy związkiem
producentów kukurydzy
(PZPK), właścicielami odmian i COBORU. Badaniom
podlegają odmiany wpisane do Krajowego rejestru
oraz te z katalogu unijnego

(CCA), które dały bardzo
dobre wyniki w prowadzonych wcześniej doświadczeniach rozpoznawczych.
W roku 2020 we współpracy
z PZPK założono 22 takie
doświadczenia z 25 odmianami kiszonkowymi.
Kwietniowy przebieg pogody umożliwił terminowe
siewy doświadczeń z kukurydzą (średnio w trzeciej
dekadzie kwietnia). Na początku maja pogoda uległa
jednak znaczącej zmianie
i nastał okres chłodów oraz
obfitych opadów deszczu,
który trwał w całym kraju aż
do końca czerwca. Nastąpiło
także opóźnienie w rozwoju kukurydzy większe na
wschodzie Polski, gdzie
było chłodniej i bardziej
deszczowo, a mniejsze na
zachodzie i południowym
zachodzie kraju. Kluczową
fazą rozwojową kukurydzy
jest kwitnienie, które było
także późniejsze. W większości rejonów Polski warunki wilgotnościowe w tym
czasie były raczej korzystne,
proces zapylenia przebiegł
bez istotnych zakłóceń, co
doprowadziło do dobrego
lub bardzo dobrego zaziarnienia kolb.
Zbiór wszystkich grup
wczesności nastąpił średnio o 1,5 tygodnia później
niż w roku 2019.
W doświadczeniach na kiszonkę plon ogólny świeżej
masy w grupie wczesnej wyniósł 626 dt z ha i był o 144 dt
z ha większy od plonów
z roku 2019, a plon ogólny
suchej masy w tej grupie
wyniósł 202 dt z ha (wyższy
od roku 2019 o 35 dt z ha).
Plon ogólny świeżej masy
w grupie średniowczesnej
wyniósł 644 dt z ha (o 122 dt
z ha wyższy w porównaniu
z 2019 rokiem), a plon ogólny
suchej masy był wyższy od
roku 2019 o 27 dt/ha i wyniósł 207 dt z ha. Grupa
późna osiągnęła plon świeżej
masy na poziomie 725 dt/ha
(wyższy od ubiegłego roku

Tabela 1. Doświadczenia PDO na kiszonkę. 2020
Plon ogólny
Lp.

Odmiany

Firma

świeżej masy

Plon
suchej masy
ogólny

% wzorca

Zawartość
suchej masy

%

GRUPA WCZESNA
Wzorzec, dt z ha, %

626

202,6

32,5

1

Tipico

Saatbau Linz

108

104

31,3

2

KWS
Salamandra

KWS

99

103

33,8

3

Astardo

Saatbau Linz

98

98

32,4

4

SM Grot

HR Smolice

98

98

32,6

5

Ligato

Saatbau Linz

97

96

32,2

644

207,2

32,4

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA
Wzorzec, dt z ha, %
6

ES Watson *

Euralis

109

105

31,2

7

Brigado

Saatbau Linz

114

104

29,6

8

ES Bond

Euralis

102

104

32,7

9

ES Joker

Euralis

102

102

32,2

10

ES Palladium

Euralis

102

101

32,3

11

Farmfire*

Farm Saat

99

101

33,1

12

Delici CS

Caussade
Semences

101

99

31,6

13

Farmagic*

Farm Saat

96

97

32,6

14

Farmplus*

Farm Saat

93

97

34,0

15

Quentin *

IGP

94

95

32,5

16

Farmezzo

Farm Saat

89

94

34,3

725

232,8

32,2

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA
Wzorzec, dt z ha, %
17

Clementeen

Limagrain

104

106

32,6

18

Baobi CS *

Caussade
Semences

104

104

32,1

19

Kentos

KWS

103

103

32,2

20

Motivi CS

Caussade
Semences

102

102

31,9

21

Hardware

IGP

95

100

33,8

22

P0725*

Pioneer

109

99

29,4

23

Codizouk

IGP

96

98

32,7

24

Physiker

Euralis

93

97

33,4

25

Assunto

Saatbau Linz

93

92

32,1

Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej
Lp.1-5, średniowczesnej Lp.6-16, średniopóźnej Lp. 17-25

o 193 dt/ha), a plon suchej
masy 232 dt z ha (wyższy
o 52 dt/ha).
W związku z przebiegiem pogody, średnia
zawartość suchej masy
wyniosła 32,5% dla grupy
wczesnej, 32,4% średniowczesnej i 32,2% w grupie
średniopóźnej.

Wyniki odmian wpisanych
do Krajowego rejestru i niektórych z katalogu unijnego
(CCA-*), uczestniczących
w doświadczeniach, zamieszczono w tabeli wg
malejącego plonu ogólnego
suchej masy.
Karolina Piecuch
COBORU, Słupia Wielka
PDO kiszonka 2020
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Na początku października rozpoczęły się długo
wyczekiwane zbiory kukurydzy na ziarno.
W tym roku żniwa kukurydziane rozpoczęły
się z dużym opóźnieniem,
które było spowodowane
niestandardowym przebiegiem wiosennych warunków
pogodowych.
Podczas siewów było sucho i pogodnie. W obawie
przed pogłębiającym się deficytem wody w glebie, rolnicy
przyspieszali termin siewu
oraz zwiększali głębokość
wysiewu nasion. Na początku maja pogoda uległa
jednak znaczącej zmianie
i nastał okres chłodów oraz
obfitych opadów deszczu,
który trwał w całym kraju
aż do końca czerwca. Niska temperatura oraz przymrozki uszkodziły stożki
wzrostu młodych roślin
kukurydzy, doprowadzając
do nadmiernego krzewienia
się, czyli wytwarzania odrostów bocznych. Natomiast
REKLAMA

nadmierne wysycenie gleby
wodą wpłynęło na słabsze
niż zazwyczaj ukorzenienie
się roślin. Zaobserwowano
również obniżenie obsady
i pogorszenie wyrównania
roślin. Wzrost temperatury
w czerwcu poprawił nieco
sytuację, a nadal utrzymująca się ponadprzeciętna
ilość opadów wpłynęła na
wytworzenie przez kukurydzę znacznie większej niż
zazwyczaj biomasy, co najbardziej cieszyło rolników
uprawiających kukurydzę
na kiszonkę.
Jednocześnie zaobserwowano znaczne opóźnienie w rozwoju kukurydzy
w stosunku do lat poprzednich, większe we wschodnich
rejonach Polski, gdzie było
chłodniej i bardziej deszczowo, a mniejsze na zachodzie
i południowym zachodzie
kraju. W lipcu rozpoczęło się

opóźnione kwitnienie, które
jak wiadomo jest kluczową
fazą rozwojową kukurydzy,
decydującą w największym
stopniu o wysokości plonu
ziarna. Takie czynniki stresowe jak deficyt wody lub
bardzo wysoka temperatura
mogą zakłócić prawidłowy
przebieg zapylenia kolb i wykształcenia ziaren, prowadząc do znacznego obniżenia
plonu. W związku z tym, iż
w większości rejonów Polski warunki wilgotnościowe
w tym czasie były korzystne,
to doprowadziło to do dobrego lub bardzo dobrego
zaziarnienia kolb.
Deszczowa pogoda w drugiej połowie września i na
początku października tylko
zwiększyła opóźnienie w rozpoczęciu zbioru kukurydzy.
Zbiory na kiszonkę udały
się dobrze, podobnie optymistycznie zapowiadały się

również zbiory na ziarno, nie
było tylko wiadomo kiedy się
one na dobre rozpoczną. Częste opady deszczu sprzyjają
porażeniu chorobami grzybowymi. Dlatego też tej jesieni możemy spodziewać
się większej presji ze strony,
na przykład, fuzariozy kolb
kukurydzy. Przeciągające się
w takich warunkach zbiory
sprzyjają również wyleganiu
i łamaniu się roślin, szczególnie w przypadku plantacji z wykształconą dużą
biomasą, dużymi i wysoko
zawieszonymi kolbami oraz
porażonych przez omacnicę
prosowiankę. Zaczynamy to
właśnie obserwować w różnych miejscach całego kraju. To negatywne zjawisko
w przeważającej mierze jest
powodowane czynnikami pogodowymi oraz niektórymi
aspektami agrotechnicznymi.
W pewnym stopniu możemy

jednak na nie wpłynąć poprzez wybór do uprawy
odmian o bardzo dobrej
tolerancji na wyleganie.
Jedną z takich odmian jest
średniowczesny mieszaniec
DKC 3609 (FAO 250-260).
Oprócz bardzo wysokiej tolerancji na wyleganie, która utrzymuje się również
w przypadku opóźnionego
terminu zbioru, wyróżnia się
on również bardzo wysokim
potencjałem plonowania na
ziarno, czym dorównuje
wielu odmianom nieco późniejszym od siebie. W warunkach tegorocznej jesieni takie
połączenie wspomnianych
cech będzie z pewnością
bardzo korzystne.
Pierwsze doniesienia dotyczące poziomu plonowania
kukurydzy na ziarno w centralnej Polsce mówiły o plonach rzędu 9-12 t/ha przy
wilgotności 15%, natomiast na
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południu i południowym zachodzie 12-15 t/ha „na sucho”.
Jest to mniej więcej zgodne
z obserwowanym latem stopniem zaziarnienia kolb oraz
zróżnicowaniem glebowym
w tych regionach. Cała ściana
wschodnia Polski dopiero rozpoczyna pierwsze przymiarki
do zbiorów. Najlepsze plantacje czekają jeszcze na zbiór,
można się więc spodziewać
lepszych wyników.
Potencjalne plony zapowiadają się dosyć korzystnie, nie
wiadomo tylko kiedy pogoda
umożliwi przeprowadzenie
zbioru. Należy się przygotować na utrudnione i długie żniwa kukurydziane, ale
miejmy nadzieję, że wysokie
plony wynagrodzą poniesiony trud i że nie powtórzą się
tak trudne warunki jesienią
jak w „mokrym” 2017 roku.
Materiały: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Roman Barszcz
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Szkodniki muszą być pod kontrolą

4 / 2020 r.

Ocena plantacji kukurydzy pod względem inwazji szkodników w tym sezonie.
Rok 2020 pod kątem występowania szkodników kukurydzy był zróżnicowany
w zależności od regionu kraju. Bardzo duży wpływ na
pojaw organizmów szkodliwych miała pogoda
i w wielu przypadkach to
ona decydowała o ich szkodliwości dla roślin. Obok
tego ważnym czynnikiem
był region kraju, wysiana
odmiana oraz stosowane
zabiegi pielęgnacyjne.
W okresie wiosennym
niemal z każdej części kraju napływały do IOR-PIB
informacje o dużej liczebności roślin wykazujących
objawy uszkodzenia liści
przez ploniarkę zbożówkę.
Za taką sytuację odpowiadał
bardzo chłodny maj, który
ograniczał rozwój roślin,
zatem larwy miały więcej
czasu, aby je uszkodzić. To
z tego powodu na niektórych plantacjach ploniarka
uszkodziła do 40-60% roślin. Tak wysoki procent
roślin uszkodzonych spotykany był głównie w tych
miejscowościach, gdzie
wysiano głównie późne
odmiany kukurydzy, ale
zarazem, gdzie wokół było
dużo zbóż ozimych, łąk lub
pastwisk, czyli naturalnych
miejsc zimowania ploniarki. W wielu jednak miejscowościach szkodliwość larw
szkodnika nie przekraczała
15-20%. Na szczęście liczba
roślin silnie uszkodzonych
przez ploniarkę, które miały
uszkodzone bądź zniszczone
stożki wzrostu nie była zbyt
duża. Dominowały głównie
lżejsze uszkodzenia liści,
które później się regenerowały, choć na części plantacji w miejscach żerowania
szkodnika pojawiała się liczniej pierwsza generacja narośli głowni guzowatej. Jest
to pośrednia szkodliwość
tego gatunku.
Na etapie siewów i wschodów kukurydzy w niektórych regionach kraju
(najwięcej sygnałów było
z północy) bardzo poważnym problemem były ptaki,
w tym krukowate, dzikie
gołębie, ale także żurawie

i bażanty. Zwierzęta te wyjadały ziarno lub siewki nieraz
na kilkudziesięciu hektarach, prowadząc w niektórych częściach plantacji do
powstania pustych placów
i konieczności wykonania
przesiewów. Główną przyczyną tego zjawiska były
prawdopodobnie niskie
temperatury w maju, które sprawiały, że było mniej
naturalnego pokarmu. Problem ten nałożył się na inny,
gdyż rok 2020 był ostatnim,
kiedy można było stosować
zaprawę repelentną opartą na metiokarbie. Z tego
powodu część tylko materiału siewnego dostępnego
w handlu (liczyła się data
zaprawiania) była pokryta
repelentem.
Lokalnym problemem,
zgłaszanym głównie z regionów północnych było
liczne żerowanie drutowców
i pędraków, którym niekiedy
towarzyszyły rolnice oraz
śmietka kiełkówka. Podobnie jak w przypadku ploniarki zbożówki czy też ptaków,
ich większa szkodliwość
wiązała się z warunkami
pogodowymi, ograniczającymi intensywny wzrost
kukurydzy. Zdarzały się
przypadki, że trzeba było
wykonać przesiewy, które
zwykle miały charakter placowy. Nie można również
zapominać o lokalnej szkodliwości zwierzyny łownej,
głównie dzików.
Na plantacjach prowadzonych w monokulturze
ważnymi szkodnikami glebowymi są larwy stonki kukurydzianej. W 2020 roku
zaobserwowano jednak
spadek ich liczebności
i szkodliwości, co wiązało
się z chłodną wiosną, ale
niestety nie wszędzie tak
było. Ciekawą, ale zarazem
niepokojącą obserwacją było
choćby stwierdzanie na południu kraju silnego pojawu
larw na zaledwie 2-3-letnich
monokulturach, które prowadziło do silnego wylegania placowego roślin. To
z kolei było ściśle związane
z rokiem 2019, gdy w wielu
miejscowościach odławiano

bardzo duże ilości chrząszczy, których samice złożyły
na tyle dużo jaj do gleby, że
nawet chłodna wiosna nie
była w stanie skutecznie
ograniczyć liczebności gatunku. Potwierdzono jednak
pewną zależność, że larwy
stonki niechętnie żerują na
glebach lekkich, piaszczystych, nawet prowadzonych
w wieloletniej monokulturze. Jest to spowodowane
głównie szybszym przesychaniem podłoża, a jest
to jeden z ważniejszych
czynników ograniczających stonkę.
Chłodny maj był główną
przyczyną tego, że na kukurydzy w okresie wiosennym
i letnim słabiej rozwijały się
mszyce. Pojawiły się na roślinach późno i zwykle nie
rozwijały licznych kolonii.
Lokalnie tylko w okresie lipca i pod koniec wegetacji pojawiły się intensywniej, ale
głównie tam, gdzie susza nie
spowodowała przedwczesnego dojrzewania roślin.
Niedobór wody, ale również wysokie temperatury
w lipcu-wrześniu sprzyjały
natomiast rozwojowi wciornastków oraz przędziorka
chmielowca, które wysysały
soki z tkanek, dodatkowo
osłabiając rośliny.
Chłodna wiosna odbiła
się także na wolniejszym
rozwoju stonki kukurydzianej i omacnicy prosowianki,
a raczej na powrocie sytuacji

do stanu sprzed trzech lat.
W porównaniu do ostatnich,
bardzo ciepłych dwóch lat
(2018-2019) osobniki dorosłe
obu szkodników pojawiły się
dość późno. Pierwsze chrząszcze stonki na roślinach
notowano najwcześniej od
końca czerwca, ale zwykle
zasiedlały uprawy od pierwszej połowy lipca. Z kolei
motyle omacnicy obecne
były w uprawach zwykle od
połowy czerwca, choć rok
wcześniej już na początku
tego miesiąca były aktywne.
W przypadku chrząszczy
stonki zaobserwowano, że
liczebność owadów na monitorowanych przez IOR-PIB
plantacjach prowadzonych
w monokulturze była niższa
niż w roku wcześniejszym.
Podobnie było z liczbą motyli omacnicy odławianych
do pułapek świetlnych.
Chrząszcze stonki nie powodowały jednak większej
szkodliwości. Zdarzały się
sytuacje ogryzania znamion
kolb, ale także ziarniaków
i liści, niemniej nie docierały do IOR sygnały, że ma
to jakiś większy wpływ
na plon.
Omacnica prosowianka na
większości plantacji obniżyła swoją liczebność i szkodliwość, ale nie wszędzie. Były
bowiem miejsca, w których
utrzymała się na poziomie
z roku ubiegłego lub wzrosła. Badania IOR z początku
września 2020 wskazują, że

tylko lokalnie owad uszkodził ponad 70% roślin (na
plantacjach niechronionych
w żaden sposób). Na okazyjnie wizytowanych plantacjach zwykle szkodliwość
gąsienic nie przekraczała
30% uszkodzonych roślin. Były też takie sytuacje, gdzie rezygnowano
ze zwalczania owada widząc niską jego liczebność
i często (poza niektórymi
przypadkami) okazało się
to w pełni słuszne. Tu też
trzeba zaznaczyć, że czynnik odmianowy ma bardzo
duże znaczenie, ale również
i sam system uprawy oraz to
co otacza plantacje, zwłaszcza ubiegłoroczne ścierniska
pokukurydziane i stopień
ich rozdrobnienia. Mniejsza
liczebność stonki i omacnicy niekoniecznie oznacza
spadek szkodliwości gatunków w kolejnym roku, gdyż
ich wysoka płodność może
szybko doprowadzić do odbudowy populacji.
Inne organizmy żerujące
na kukurydzy zwykle nie
powodowały, poza lokalnymi wyjątkami (np. urazek kukurydziany, jelenie,
skrzypionki, piętnówki itd.),
większych strat, niemniej
wiedza na temat tego jakie gatunki wystąpiły
w 2020 roku oraz w jakim
nasileniu jest potrzebna
do zaplanowania strategii
ochrony roślin na kolejny rok. Przykładowo, gdy

Larwy stonki kukurydzianej(P. Bereś)

Stonka kukurydziana
(P. Bereś)

Omacnica prosowianka
(P. Bereś)

Larwy ploniarki zbożówki (P. Bereś)

Mszyce (P. Bereś)

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

problemem były szkodniki
glebowe, to można albo zrezygnować z monokultury,
albo zwiększyć ilość zabiegów mechanicznych gleby,
dobrać odmiany o szybkim
wzroście, albo użyć zaprawy
nasienne lub insektycydy
granulowane (są odstępne
od 2020 roku). Gdy omacnica dawała się we znaki
to można jesienią dokładnie rozdrobnić ściernisko,
a wiosną broną talerzową
dociąć większe fragmenty. Ponadto już zimą warto poszukać odmian mniej
podatnych na żerowanie
gąsienic, a także zaplanować czy potrzebna będzie
walka interwencyjna np.
biologiczna lub chemiczna.
Dr hab. inż. Paweł K.
Bereś, prof. IOR-PIB,
mgr Łukasz Siekaniec,
mgr Ewelina Mazur,
mgr Łukasz Kontowski,

Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie

Urazek kukurydziany
(P. Bereś)
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26 odmian kukurydzy na jesiennych
Polach Klasy S firmy Syngenta
Uprawa kukurydzy cieszy się w Polsce coraz większą popularnością.

Jerzy Grzesiek - Syngenta

Mocnym portfolio odmian tej rośliny ma prawo
pochwalić się Syngenta,
o czym można było się
przekonać podczas jesiennej
edycji pokazów polowych
zorganizowanych przez
firmę. W ramach znanego
od lat cyklu „Pola Klasy
S” Syngenta zaplanowała
4 spotkania. Jedno z nich
odbyło się w województwie
wielkopolskim w gospodarstwie PRU Rol Car Cykowo
u Państwa Tamborskich.
W Cykowie można było
zapoznać się z 26 odmianami kukurydzy oferowanymi

przez markę. Jak powiedział
gospodarz spotkania, Łukasz Bojkowski - Regionalny Kierownik Sprzedaży,
odpowiedzialny za Polskę
zachodnią, kukurydza jest
uprawą priorytetową dla
Syngenty, i z olbrzymim
potencjałem. „Przez wiele
lat nasza firma kojarzona
była z hodowlą odmian
typu flint, przeznaczonych
głównie na ziarno, np. starszą odmianą Delitop czy popularną w ostatnich latach
SY Talisman. Teraz to się
zmienia.”
Jak wyjaśnił Dariusz Sip,

Dyrektor Działu Nasion
Syngenta na Europę Centralną, obecnie firma rozwija
bardzo mocno dwa segmenty. Są to przede wszystkim
odmiany kiszonkowe o wysokiej zawartości skrobi
oraz wysokiej strawności
całych roślin, dzięki którym
rolnicy będą mogli uzyskać
dużo wyższą produkcję mleka. Takimi odmianami są
m.in. SY Amfora, SY Fermin, SY Feronia, ale nowości w tym segmencie jest
więcej. Drugim kierunkiem
rozwoju są odmiany na ziarno typu dent, np. SY Fregat,

SY Marimba i SY Torino.
Syngenta nie zapomina
także o wczesnych odmianach ziarnowych. Wprowadzona w zeszłym roku SY
Calo bardzo szybko zyskała
uznanie rolników. Dlaczego?
„Jest to odmiana o olbrzymim potencjale plonowania w swojej grupie, numer
1 w doświadczeniach CCA
w 2019 roku. Doskonale sobie poradziła, jeśli chodzi
o wschody zimną i mokrą
wiosną 2020 roku,” powiedział Łukasz Bojkowski.
Dodał, że obecnie firma
może śmiało konkurować
w każdym segmencie rynku, od odmian wczesnych
ziarnowych, poprzez odmiany kiszonkowe, aż po
denty. M.in. dzięki doświadczeniom, które firma
intensywnie prowadzi na
terenie całej Polski, może
zaproponować odmiany
najlepiej dostosowane do
uprawy w naszym kraju.
„Wedle mojej wiedzy, żadna inna firma nasienna nie
prowadzi tylu doświadczeń
co Syngenta. W obecnych,
nieprzewidywalnych warunkach pogodowych, jednym
z kluczowych czynników
decydujących o sukcesie
uprawy jest właściwy dobór odmian, uwzględniający

zarówno odmiany typu dent
jak i flint. Każda z odmian
ma swoje atuty, żadna nie
jest lepsza lub gorsza. Dzięki naszym doświadczeniom
możemy doradzić rolnikom,
które odmiany sprawdzą się
u nich najlepiej. Cel jest prosty – maksymalizacja plonu
oraz zysku z hektara.”, mówił Bojkowski.
Syngenta kładzie duży
nacisk na bezpieczne i odpowiedzialne używanie
swoich produktów, dlatego
jednym z elementów zwiedzania poletka była stacja
dot. stref buforowych. Jak
wyjaśniła Izabela Wawerek,
Dyrektor ds. Zrównoważonego Biznesu, w uprawie
kukurydzy przestrzeganie
szerokości stref buforowych
wskazanych w etykiecie
jest szczególnie ważne.
Oprócz ochrony wody, gleby
i bioróżnorodności na polu
i w okolicy, uwzględnianie
stref daje przed wszystkim
większą pewność, że środki
do ochrony kukurydzy będą
wciąż dostępne dla rolników
w najbliższych latach.
Podczas spotkania w Cykowie przedstawiono także
ostatnie zmiany organizacyjne w firmie Syngenta.
Z początkiem roku firma
wyodrębniła w swojej

strukturze Dział Nasion,
w skład którego wchodzi
zespół marketingu, łączący kompetencje produktowe
i techniczne, oraz mocny zespół sprzedaży. W tym drugim pracuje 3 kierowników
regionalnych (Area Sales
Managerów) oraz 25 handlowców działających na
terenie całej Polski. „Zbudowanie zespołu sprzedaży
było dużym wyzwaniem,
szczególnie w dobie COVID-19, ale podołaliśmy
temu wyzwaniu w 100%”,
powiedział Dariusz Sip.
„Przyświeca nam jeden
cel - chcemy być jak najbliżej rolnika, aby jeszcze
lepiej poznać jego problemy
i jeszcze lepiej im sprostać.
Dlatego dodatkowo cieszy
mnie, że większość nowo
zatrudnionych przedstawicieli prowadzi własne
gospodarstwa rolne lub się
z nich wywodzi. Jestem
przekonany, że z tak silnym
zespołem jesteśmy w stanie
dobrać dla naszych klientów
odmiany dostosowane do
każdych warunków uprawy
i każdego kierunku użytkowania.”, spuentował.
Cykowo, 30 września 2020
Materiały: Bartłomiej
Gabryś – SYNGENTA
Foto i Opracowanie
Redakcyjne: Roman Barszcz

Gigantyczne labirynty kukurydziane w Polsce.
Corteva Agriscience wspiera polskich rolników w nietypowych projektach.
We wsiach Milikowice
pod Świdnicą oraz Pisarzowice w powiecie lubańskim powstały gigantyczne
labirynty kukurydziane.
Stworzyli je polscy rolnicy przy użyciu nasion marki
Pioneer®.
Każdy z labiryntów miał
powierzchnię około 3 hektarów. Pomysł zaproponowany
przez rolników został zrealizowany we współpracy
z międzynarodową firmą badawczą Corteva Agriscience, zajmującą się rolnictwem

pure-play. Wykorzystano
do tego celu nasiona marki Pioneer®.
Swój docelowy rozmiar
i kształt rośliny osiągnęły
pod koniec września, na
obchodzonych corocznie
Dniach Kukurydzy. Labirynty były główną atrakcją
wydarzeń w tych miejscowościach, a następnie zostały bezpłatnie udostępnione
zwiedzającym.
Labirynt w Milikowicach
został zasiany w połowie
kwietnia na polu należącym

do gospodarstwa Majątek
Ziemski Stary Jaworów.
Z kolei nietypowa atrakcja
w Pisarzowicach powstała
z inicjatywy rolnika i prezesa Dolnośląskiej Izby
Rolniczej, Pana Leszka
Grali. Labirynty posiadały po kilkanaście kręgów
i zajmowały powierzchnię
około trzech hektarów, a ich
ściany stale rosnąc, osiągały
około 3 metrów wysokości.
Cortva Agriscience wspiera polskich rolników, również, a nawet tym bardziej

w kreatywnych pomysłach
prezentujących uroki rolnictwa. Wspólnie z rolnikami
z Pisarzowic i Milikowic od
kwietnia żyliśmy tymi projektami, doglądając kukurydzy, pomagając w pracach
rolnych przy labiryntach,
śledziliśmy także warunki meteorologiczne towarzyszące wegetacji roślin.
Wierzymy, że te prawdopodobnie największe labirynty
kukurydziane w Polsce –
dzięki pokazaniu pracy na
roli od nietypowej strony

– zainteresowały również
osoby niezwiązane z rolnictwem, dostarczając masy
wrażeń i pozytywnych emocji wszystkim tym, którzy
podjęli próbę ich przejścia

– mówił Aleksander Wysocki, Agronom w Corteva
Agriscience Polska.
Materiały: Aneta Palińska itbc
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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