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Stanowisko krajowych organizacji rolniczych
do Planu Strategicznego WPR na lata 2021 – 2027

Doceniamy trud włożony
w wypracowywanie projektu Planu Strategicznego dla
Wspólnej Polityki Rolnej na
lata 2021-2027, pozwalamy
jednak sobie w tym liście podzielić się opinią na temat
tych jego elementów, które
budzą szczególny niepokój
naszych organizacji. Właśnie
bowiem decyduje się sposób
wykorzystania środków perspektywy unijnej mogącej
znacząco wpłynąć na strukturę polskiego rolnictwa. To
też szansa na impuls rozwojowy dla produkcji zwierzęcej i ukształtowania jej
struktury do 2030.
Jako czołowe krajowe
organizacje zrzeszające
producentów i hodowców
apelujemy, aby ww. Plan
Strategiczny Ministerstwa
Rolnictwa:
• bardziej uwzględniał
istniejący potencjał
rozwojowy;
• w większym stopniu wspierał rozwój
krajowych zasobów

hodowlanych i produkcyjnych ważnych gatunków
zwierząt gospodarskich;
• bardziej premiował
harmonijną współpracę gospodarstw dużych
i małych tak, by ze sobą
współpracowały z większym efektem dla polskiego rolnictwa;
• bardziej zachęcał do
trwałego tworzenia grup
producentów i organizacji
producentów rolnych.
Prosimy o wsparcie rozwoju polskiej hodowli i produkcji zwierzęcej. Dziś jej
główną przewagą jest cena.
Jeśli mamy się liczyć, musimy konkurować jakością.
Jednak skoku jakościowego
nie będzie bez:
• zmian struktury użytkowania ziemi. W analizie
SWOT strategii wskazano
na problem rozdrobnienia ziemi. Żeby hodowla
mogła się rozwijać, obrót ziemią musi być dynamiczny. Obecni i nowi
aktywni rolnicy, którzy

Ignacy Zaremba

Polski Związek Hodowców
i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS”

Piotr Kulikowski

Prezes Zarządu
Krajowej Rady Drobiarstwa
– Izba Gospodarcza

mają pomysł i energię,
muszą mieć również perspektywę wzrostu przez
pozyskanie ziemi. To również stworzenie ciągłości
dzierżaw przez wieloletnie jasne i trwałe umowy
pozwalające na pewność
prawną inwestycji. To
w końcu, przez ścisłe
powiązanie dopłat bezpośrednich z faktyczną
produkcją rolną uwolnienie od patologii fikcyjnych
“rolników” żyjących nie
z użytkowania ziemi tylko
z dopłat za nią uzyskiwanych. Silne gospodarstwa, niemal całkowicie
pominięte w nowej strategii, mogą być naturalnymi
liderami zmian, bo mają
potencjał administracyjny, know-how i zdolność
do współpracy z mniejszymi gospodarstwami.
Na rynku jest miejsce
dla gospodarstw małych
i dużych, które mogą
ze sobą współpracować
z większym efektem dla

polskiego rolnictwa;
• wspomagania wymiany
stad na te o lepszych parametrach hodowlanych,
premiowania gospodarstw
utrzymujących rasy krajowe, zachowujących
odmiany lokalne, wzbogacające pulę genetyczną hodowli i zachowujące
elementy polskiego dziedzictwa hodowlanego.
Zapewnienie jakości to
wsparcie trwałych inwestycji w know-how, infrastrukturę, technologię
i wprowadzane na skalę
całego kraju rozwiązania
informatyczne;
• trwałego wsparcia poprawy dobrostanu zwierząt przez premiowanie
inwestycji, jak np. chów
bezuwięziowy bydła, dofinansowanie rozwiązań
dla hodowców drobiu
i trzody chlewnej realnie
poprawiających dobrostan
zwierząt;
• realnego wsparcia dla
rolników, w zakresie nie

Mariusz Olejnik

Prezes Zarządu
Federacji Związków Pracodawców
– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
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Prezes Zarządu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

tylko ekologii, ale także
zrównoważonego rozwoju, rozwiązań obniżających emisję gazów
cieplarnianych, wprowadzenie powszechnej
ewidencji zużycia antybiotyków oraz programów profilaktycznych dla
zwierząt w celu obniżenia
skali stosowania antybiotyków, a także dla kierowania tych produktów
odpowiednio oznakowanych na rynek w szczególności w ramach systemów
jakości o charakterze
zrównoważonym;
• w skali makro ochrona
rynku krajowego przez
premiowanie wyższych
standardów jakości, żeby
nie tylko cena, ale i jakość
stawała się kluczowym
czynnikiem;
• uwzględnianie dobrostanu, ekologii, produkcji zrównoważonej jest
kosztowne, ale może
być opłacalne jeśli produkty będą oznaczane,

ale i promowane tak, by
klienci mogli dokonywać swoich wyborów
świadomie, wiedząc, że
polska żywność oznacza
produkty nowoczesne,
wytworzone z dbałością
o dobrostan zwierząt,
z zerowym śladem węglowym i minimalnym
użyciu antybiotyków.
Obawiamy się, że strategia
w proponowanym kształcie
zamiast być impulsem rozwojowym może stać się w istocie
programem socjalnym konserwującym niekorzystną
strukturę agrarną na wsi
i czyniącym ze znacznej części jej mieszkańców beneficjentów trwale uzależnionych
od różnych form wsparcia.
Wierzymy, że prace nad
strategią i zaproszenie do
dzielenia się uwagami jest
dobrą platformą do rozmów
i dialogu w celu wspólnego
szukania skutecznych rozwiązań tych problemów. Deklarujemy swą gotowość do
takich rozmów.

Aleksander Dargiewicz

Prezes Zarządu
Krajowego Związku Pracodawców
– Producentów Trzody Chlewnej POLPIG
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Prezes Zarządu
Polskiego Związku Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego
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Prezydent
Polskiej Federacji Hodowców Bydła
i Producentów Mleka

Materiały: Organizacja HodowcyRazem
Opracował: Roman Barszcz
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Firma Air Products podpisała Projekt eDWIN, czyli rolnictwo
przyszłości na naszych oczach
umowę VPPA na dostawę
energii wiatrowej

Air Products (NYSE:
APD), wiodący producent
gazów przemysłowych na
świecie, zawarł wieloletnią
umowę VPPA (Virtual Power Purchase Agreement)
na zakup zielonej energii
w Polsce od Green Investment Group (GIG), należącej
do funduszy inwestycyjnych
Macquarie. Energia pozyskiwana będzie z farmy
wiatrowej zlokalizowanej
w miejscowości Ścieki
w centralnej Polsce. Do roku
2030 Polska zamierza pozyskiwać 23% zapotrzebowania na energię elektryczną
ze źródeł odnawialnych,
w których farmy wiatrowe
będą mieć znaczący udział.
Podpisanie umowy VPPA
z jednym z największych na
świecie zespołów ekspertów
i inwestorów zaangażowanych w rozwój projektów
zielonej infrastruktury to
działanie, które wpisuje się
w postanowienia Polityki
energetycznej Polski.
Zawarta umowa potwierdza nieustające zaangażowanie Air Products
w zrównoważone zarządzanie prowadzoną działalnością – wolumen energii
elektrycznej pochodzącej
ze źródeł odnawialnych
objętych umową pozwoli
zredukować emisję CO2
równoważną ze średnią ilością CO2 emitowaną przez
ponad 8500 samochodów

w skali roku. Nowa umowa
przyczynia się do realizacji strategicznego celu Air
Products pod nazwą Jedna
trzecia do ‘30, którego celem
jest zmniejszenie intensywności emisji CO2 (kg CO2/
MM BTU) o jedną trzecią
do roku 2030 względem poziomu z roku 2015.
Strategia w zakresie
zrównoważonego rozwoju
Air Products w Polsce oraz
dążenie firmy do zapewnienia klientom czystszych rozwiązań energetycznych są
czynnikami wpływającymi
na realizację kolejnych inwestycji. Obejmują one m.in.:
Produkcję i dystrybucję
wodoru dla sektora transportu oraz innych branż.
Uruchomienie najwyższej
klasy zakładu do produkcji
suchego lodu z zastosowaniem istotnych usprawnień
w zakresie wydajności
energetycznej.
Udział w projektach,
których celem jest zmniejszenie intensywności energetycznej w instalacjach
i zakładach, redukcja ilości zużywanej wody oraz
przemysłowej pary wodnej
w procesach produkcyjnych.
Systemy telemetrii dla
klientów ze zbiornikami
gazów technicznych, które umożliwiają optymalne
prognozowanie dostaw gazów. Monitorowanie poziomu wypełnienia zbiorników

wpływa na zmniejszenie częstotliwości dostaw
o prawie jedną trzecią, przyczynia się do ograniczenia
pokonywanych dystansów,
a tym samym wpływa na
ograniczenie emisji CO2. Podobne oszczędności generuje usługa Air Products
Gastrak®, która przyczynia się do zmniejszenia
zużycia gazów osłonowych
w spawalnictwie, generując
oszczędności nawet do 65%.
– Stosowanie czystszych
rozwiązań energetycznych
stanowi istotny element
działalności Air Products
– tak było wcześniej, tak jest
teraz, i tak będzie w przyszłości. Jest to ważne nie
tylko dla nas jako organizacji, ale także dla naszych klientów, partnerów
i społeczności, w których
prowadzimy działalność –
powiedział Jacek Cichosz,
prezes Air Products Polska.
W transakcji zawarcia
umowy VPPA przez Air
Products w Polsce konsultantem była firma Schneider
Electric, która zapewniła
kompleksowe doradztwo
oraz wspierała Air Products
w procesie negocjacyjnym
i wyboru projektu.
Warszawa, 30 marca 2021
Materiały: Jacek Borowiec - Questia
sp. z o.o. sp.k.
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz

Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem
pogody, powiadomienia
o możliwych zagrożeniach
na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,
a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt
i jakie środki były stosowane
podczas uprawy– to przykładowe korzyści, jakie
przyniesie wdrożenie ogólnopolskiego projektu eDWIN,
którego pomysłodawcą jest
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W połowie 2022 roku
na rynku pojawi się aplikacja, która będzie mogła być
wykorzystywana nie tylko
przez rolników, samorządy,
instytucje naukowe, ale także
każdego z nas.
Odpowiednia ochrona
roślin, troska o środowisko
oraz cyfryzacja i wprowadzanie nowych rozwiązań to
jedne z kluczowych aspektów dzisiejszego rolnictwa.
Coraz częściej o tych tematach mówią zarówno polskie, jak i unijne władze,
które ogłosiły politykę Zielonego Ładu. W powyższe

aspekty wpisuje się ogólnopolski projekt eDWIN,
który ma być nową jakością w polskim rolnictwie
i ochronie roślin.
– To jeden z największych
projektów w polskim rolnictwie – nie ma wątpliwości
Wiesława Nowak, dyrektor
Wielkopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu.
W trosce o środowisko
i pomoc rolnikom
Celem projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji
w Integrowanej Ochronie
Roślin” (tak brzmi pełna
nazwa projektu eDWIN)
jest stworzenie krajowego
systemu informatycznego
na rzecz ochrony roślin, co
ma pozytywnie wpłynąć na
jakość produkowanej w Polsce żywności.
– W praktyce będzie to
oprogramowanie poświęcone ochronie roślin. Aby
była ona trafna i skuteczna,
musi być oparta na wiedzy
i twardych danych. eDWIN
będzie wspomagał rolników
w podejmowaniu decyzji
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dotyczących ochrony roślin
– mówi Wiesława Nowak.
W czerwcu 2022 roku na
rynku pojawią się cztery
elektroniczne usługi, które będzie można realizować
dzięki nowej platformie
i aplikacji opracowanych
w projekcie eDWIN.
Pierwsza z usług – „Wirtualne Gospodarstwo” – będzie
miała kilka zastosowań. Jednym z nich będzie wspomaganie decyzji rolników czy,
kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy.
Wprowadzona do systemu
uprawa będzie monitorowana. Dlatego, w przypadku
wystąpienia zagrożenia
zniszczenia uprawy przez
chorobę lub szkodnika,
system będzie o tym informować. Dzięki temu
usługa przyczyni się do
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i żywności nadmiernie stosowanymi
środkami do zwalczania
chorób i szkodników.
Materiały:
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Doskonałe nasiona do siewu z AGRO SEED
Wieloletnia współpraca firmy
HungaroSeed z polską hodowlą
kukurydzy, przyniosła oczekiwane
efekty w postaci dwóch odmian wpisanych do katalogu UE w 2021 roku.
Odmiana Zora LM do uprawy na
ziarno i kiszonkę, oraz przeznaczona do uprawy na ziarno odmiana
Hanga LM /Lengyel-Magyar/, są
to odmiany o połączonej genetyce
węgiersko-polskiej.
Węgierska genetyka odmian gwarantuje stabilność plonowania, także
w trudnych warunkach okresowej
suszy i wysokich temperatur, 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 prowadzących wieloletnie doświadczenia i prace hodowlane
w wielu rejonach Europy.
Nasze działania ukierunkowane są
na uzyskanie najlepszych cech, na różne kierunki użytkowania. W efekcie
doprowadziliśmy do rejestracji wielu
odmian o różnorodnym przeznaczeniu – od typowo ziarnowych, super
oddających wodę, bardzo wczesnych

odmian (TK 175, Dorka MGT, GS
180), do późniejszych odmian ziarnowych, o bardzo dobrych parametrach
strawności, które z powodzeniem
mogą być uprawiane na kiszonkę:
(GS 210, TK 195, Ida MGT, GS
240, Sarolta).
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 wigorem, a także widocznym brakiem blokowania funkcji życiowych
rozwijających się roślin.
Kreacje odmianowe wykazują tolerancję na okresowe susze, o wysokiej
liczbie stay green, a ich liczba FAO
dostosowana jest do warunków klimatyczno-glebowych Polski.
Prace doświadczalne nad odmianami, prowadzone w wielu krajach
(Chile, Izrael Litwa, Rosja, Białoruś,
Węgry, Słowacja, Ukraina) zostały
uwieńczone oficjalną rejestracją w katalogu odmian.
W produkcji i doświadczeniach
na terenie Polski osiągały wyniki na
poziomie najlepszych odmian. Istotną
cechą odmian proponowanych przez
HungaroSeed jest duża oszczędność –
zalecany, genetycznie uwarunkowany,

Czy wielkość nasion
ma znaczenie?
Decydując się na zakup nasion należy zwrócić
uwagę na kilka istotnych parametrów.

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
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

Zdolność kiełkowania jest
najważniejsza, gdyż w największym stopniu wpływa
na normę wysiewu, obsadę i tym samym wysokość
plonu. Należy pamiętać, iż
partie nasion różnią się od
siebie. Może się zdarzyć, że
te o dużej masie tysiąca nasion może cechować niższy
poziom kiełkowania niż nasion mniejszych. I odwrotnie.
Natomiast nie ulega wątpliwości, iż większy ziarniak
to więcej substancji zapasowych dla kiełkującej rośliny.
W standardowych warunkach wielkość nasion nie ma
wpływu na wschody, gdyż
zdolność kiełkowania jest
cechą partii nasion i nie zależy od rozmiaru ziarniaków.
W warunkach silnego stresu,
np. chłodów i suszy, lepiej
sprawdzają się te większe,
gdyż dłużej mogą rozwijać
się prawidłowo bez konieczności pobierania substancji
odżywczych z gleby. Generalnie nie odnotowuje się wyraźnej korelacji pomiędzy
wielkością a siłą i energią
kiełkowania. Nie należy bać
się kupowania materiału
siewnego o niskiej MTN.
Najważniejszym weryfikowanym parametrem
powinna być zdolność kiełkowania partii. Decydując
się na wybór mniejszych nasion należy przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim
trzeba pamiętać, by okres
od siewu do wschodów
był jak najkrótszy. Rośliny
kiełkujące z nasion o niższej masie powinny w miarę
możliwości być jak najmniej
narażone na stresy. Kluczowy jest także wybór pola,
a uprawa gleby powinna być
wykonana starannie, zgodnie z zaleceniami stosowanej
technologii uprawy. Należy
unikać wczesnego siewu na
glebach ciężkich, zlewnych,
wolno nagrzewających się
i siewu na glebach krańcowo przesuszonych o małej retencji wodnej, pól
z dużą presją drutowców,
ploniarki zbożówki i stonki
kukurydzianej.

Ważny jest także termin
siewu. Powinno się zrezygnować z bardzo wczesnego
wysiewu, by uniknąć stresu
wolnego kiełkowania (gleba powinna osiągnąć min.
7-8°C przy odmianach
o ziarnie typu flint oraz
ok. 9-12°C przy odmianach o ziarnie typu dent).
Ważne jest także, by nie
wykonywać siewu przed
przewidywanym ulewnym
deszczem lub burzą powodującymi zaskorupienie gleby.
Jeśli musimy zasiać dwie
odmiany o niskiej MTN
(poniżej 220 g) lub kiełkowaniu bliskim 90%, to rozpoczynamy siewy odmianą
o lepszym początkowym wigorze i lepszej tolerancji na
chłody wiosenne.
Jeśli chodzi o technikę
wysiewu, to istotne jest by
wystrzegać się zaniżania
zalecanej ilości wysiewu
nasion na hektar. Nie doprowadzać do ubicia gleby i wyparcia powietrza.
W przypadku uprawy klasycznej lub uproszczonej
należy dążyć do nieprzesuszenia gleby, w technice
siewu uproszczonego (strip-till) unikać bardzo wczesnych siewów w nieogrzaną,
mokrą i klejącą się glebę.
Trzeba dostosować głębokość siewu do rodzaju gleby, unikać zbyt głębokiego
lub zbyt płytkiego wysiewu
nasion (w przypadku gleb
ciężkich to około 4-5cm,
natomiast dla gleb lekkich
5-7 cm). W zależności od
rodzaju siewnika należy
dostosować położenie zgarniaka na tarczy wysiewającej (ustawić do mniejszej
MTN), nowoczesne siewniki
mają mechanizmy samoregulacji. Nasiona powinny
być starannie umieszczone
w redlinie, należy pamiętać o dociśnięciu gleby przez
koło dogniatające siewnika.
Aby upewnić się na polu,
jaka naprawdę jest głębokość i obsada nasion, należy na odcinku kilku metrów
odkopać rząd wysianych
nasion i policzyć ich ilość

w rzędzie (zasada: 13,33 m
- ilość znalezionych nasion x
1000 = obsada roślin na ha).
Prawidłowa obsada, optymalna głębokość i dobra dystrybucja nasion w rzędzie
pozwalają na dobry start kukurydzy. Zaleca się zastosować nawożenie startowe PK
w formie fosforanu amonu
18N46P w dawce 80-150 kg/
ha zachowując odpowiedni
dystans między nasionami
kukurydzy a nawozem. Powinno się również unikać
stosowania nawozów organicznych wiosną i dużych
dawek azotu w bezpośredniej strefie wschodów.
Ochrona herbicydowa
w uprawie kukurydzy jest
kluczowym zabiegiem.
W sytuacji silnego stresu
pogodowego (powroty chłodów, przeplatane śniegiem,
deszczami ze śniegiem,
intensywnymi zimnymi
deszczami wychładzającymi glebę), dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem
jest metoda dawek dzielonych, na przykład: Adengo
315 SC w dawce 0,2 l/ha
w oknie aplikacyjnym po
siewie przedwschodowo od
00 BBCH do 09BBCH lub
po wschodach kukurydzy do
końca fazy dwóch liści od
10 BBCH do 12 BBCH i Maister Power 42,5 OD w dawce 0,75 l/ha w fazie BBCH
14-16. Drugim wariantem
może być Maister Power
42,5 OD w dawce 0,75 l/
ha w fazie BBCH 12-13 oraz
drugi zabieg w dawce 0,75 l/
ha do końca fazy 8 liścia
właściwego (BBCH <18).
Wracając do podstawowego pytania, czy wielkość
nasion ma znaczenie, należy
powiedzieć, że generalnie
nie. Jednak decydując się
na zakup nasion o niższej
MTN, trzeba przestrzegać
tych kilku zasad. Ich stosowanie w praktyce umożliwi
osiągnięcie satysfakcjonujących plonów.
Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa
Jatrejon Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Ciągnik CLAAS AXION 960 z systemem
CEMOS traktorem roku 2021.

Inteligencja systemu CEMOS doceniona przez DLG
w testach polowych. W teście DLG system dialogowy
CLAAS CEMOS dla ciągników w imponujący sposób
udowodnił swoją przewagę
w kwestii zwiększenia ogólnej wydajności. Zmierzony
potencjał optymalizacyjny
w uprawie gleby wynosi aż
do 21% – i to na stałe. System
ten ponadto przyczynił się
do uzyskania wyjątkowego
wyróżnienia, jakim jest tytuł
„Ciągnika Roku 2021” dla
CLAAS AXION 960.
CLAAS AXION z wyjątkowym tytułem “Tractor of
The Year 2021 Sustainable”!
Innowacyjny System CEMOS, który zainstalowany
jest w ciągnikach CLAAS
AXION 800 i 900 przyczynił się do nadania tytułu
„Ciągnika Roku 2021” dla
modelu AXION 960 w kategorii: Tractor of The Year
2021 Sustainable (z j.ang.
zrównoważony). Jury, składające się z przedstawicieli
aż 25 krajów, podkreśliło, że
system cechuje łatwość użytkowania, optymalizacja bardzo ważnych ustawień takich
jak ciśnienie w ogumieniu
czy balastowanie ciągnika
oraz znaczące obniżenie
zużycia paliwa w zróżnicowanych warunkach na
polu. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, że ciągniki
są jeszcze bezpieczniejsze,

niezawodne, wydajne, a zarazem ekonomiczne. Co więcej
dbają o środowisko poprzez
niższy stopień ugniatania
gleby oraz mniejszą emisje
spalin. Wszystkie te wartości spełnia system CLAAS CEMOS.
Tytuł, który uzyskał CLAAS AXION 960 to odznaczenie dla ciągnika, który jest
już dostępny w sprzedaży
i wykorzystuje nowoczesne
technologie w pracy codziennej. Cechuje go inteligentna
technologia oraz umiejętność
przetwarzania szeregu danych, które mają wpływ na
optymalne ustawienie ciągnika. CLAAS AXION 960 to
traktor wykorzystywany
przede wszystkim do ciężkiej
pracy polowej, a teraz dzięki
systemowi CEMOS zyskał
dodatkową inteligencję. Nie
bez powodu więc mottem
marki CLAAS jest ciężka
praca, mądrze wykonana!
Poprawia wyniki nawet
najlepszych operatorów
Aby udowodnić łatwą
optymalizację ciągnika
dzięki systemowi CEMOS,
w połowie września 10 operatorów z Niemiec, Francji,
Polski i Danii wzięło udział
w praktycznych testach w dużym gospodarstwie w Saksonii-Anhalcie. Podczas testów
obecni byli inżynierowie
z Centrum Testowego Technologii i Materiałów Eksploatacyjnych Niemieckiego

Towarzystwa Rolniczego
DLG, którzy rejestrowali
prędkość jazdy oraz zużycie
paliwa dla wszystkich sprawdzanych wariantów. Ponadto
podczas przejazdów pomiarowych dokumentowano każdą
zmianę ustawień maszyny
zarówno przez operatorów
jak i system CEMOS dla
ciągników.
Na wybranych fragmentach pól, przez trzy dni
wykonywano przejazdy
pomiarowe z półzawieszanymi kultywatorami w płytkiej i głębokiej uprawie gleb
piaszczystych, słabo gliniastych oraz mocno gliniastych.
Mając do dyspozycji dwa
ciągniki CLAAS AXION
870 CMATIC, rolnicy i operatorzy, którzy pochodzili
zarówno z gospodarstw rolnych jak i z przedsiębiorstw
usługowych, mogli najpierw
według własnego uznania
ustawić odpowiednie parametry, takie jak balast przedni, obciążniki kół, ciśnienie
w oponach i regulację obrotów silnika, a następnie wykorzystać ustawienia podczas
pracy w polu – czyli bez stosowania systemu CEMOS
dla ciągników. CLAAS udostępnił w tym celu nie tylko
ciągniki, lecz także obciążniki o różnej masie. Dzięki
zintegrowanym układom regulacji ciśnienia w oponach
CLAAS CTIC 2800 możliwa była szybka regulacja

ciśnienia w ogumieniu.
Wszyscy operatorzy dokonywali ustawień do momentu
osiągnięcia optymalnych ich
zdaniem parametrów. Wielu
uczestników już wcześniej
zebrało szczegółowe informacje o technicznych możliwościach optymalizacji
i najlepszych ustawieniach
parametrów, takich jak np.
optymalne zakresy obrotów
w odniesieniu do zużycia paliwa i momentu obrotowego
oraz prędkości zapewniające optymalną efektywność
ogólną. W teście wzięli zatem
udział absolutni profesjonaliści – operatorzy z wieloletnim doświadczeniem pracy
ciągnikami CLAAS AXION.
Następnie wszystkie przejazdy zostały powtórzone
z aktywowanym systemem
CEMOS dla ciągników,
a operatorzy według własnego uznania potwierdzali propozycje optymalizacji
lub żądali od systemu innych
propozycji. Również tutaj
w razie potrzeby wymieniano obciążniki, korygowano ciśnienie w oponach
lub modyfikowano parametry
obniżania obrotów silnika.
Podobnie jak w poprzednich przejazdach, proces
ten odbywał się do momentu osiągnięcia optymalnych
parametrów dla danego fragmentu pola i dominujących
warunków pracy.
Większa wydajność powierzchniowa przy zmniejszonym zużyciu oleju
napędowego
Po pomyślnym ukończeniu przejazdów praktycznych
ustalone wartości zostały
przeanalizowane i ocenione
przez Centrum Testowe DLG.
Aby stworzyć ocenę ogólną, porównano i uśredniono
ustalone wartości dla wszystkich operatorów z wariantów
z użyciem systemu CEMOS
w ciągnikach i bez użycia
tego innowacyjnego rozwiązania. Rezultat: CEMOS był
w stanie zredukować zużycie oleju napędowego nawet o 16,8%, co znacznie
przewyższa efekt samego
układu regulacji ciśnienia
w oponach. Jednocześnie

system u 80% operatorów
spowodował wzrost wydajności powierzchniowej nawet o 16,3%. Licząc zatem
3
000 godzin pracy w uprawie
gleby z wykorzystaniem dużego ciągnika o zużyciu oleju
napędowego 50 l/h bez systemu CEMOS dla ciągników
i 41,6 l/h z tym systemem,
możliwe jest zaoszczędzenie nawet 25 200 l oleju napędowego i do 67 000 kg
CO2! Jednocześnie czas pracy rolnika lub usługodawcy
w tym okresie zmniejsza się
dzięki temu o nawet 490 godzin, czyli prawie 50 dni
roboczych.
Potencjał oszczędności
we własnym gospodarstwie
można określić online za pomocą kalkulatora CEMOS:
https://www.claas.pl/produkty/technologie/cemos-2020/
Kalkulator.
Zatwierdzone wyniki są
tym bardziej godne uwagi, że uczestnicy należą do
ścisłej czołówki operatorów
i doskonale przygotowali się
do testu, gromadząc wiedzę
o optymalnym ustawieniu
ciągników. CEMOS dla ciągników stanowi zatem jedyny
system na rynku, który jest
w stanie całkowicie zoptymalizować zarówno wydajność
pracy, jak i zużycie energii,
przewyższając efekt samego układu regulacji ciśnienia
w oponach, dostosowanego
balastu i hydraulicznych
regulatorów siły uciągu.
CEMOS dla ciągników wyznacza standardy jako połączony wzór litrów na hektar
(l/h) i hektarów na godzinę
(ha/h), a teraz otrzymał także
znak jakości niezależnego
instytutu badawczego DLG.
System CEMOS nie tylko
optymalizuje sam ciągnik
i narzędzie dołączane, lecz
także edukuje operatora.
Ciągła interakcja z systemem CEMOS dla ciągników
umożliwia bowiem operatorowi stałe uczenie się, gdyż
warunki podczas wszystkich
prac ulegają ciągłym zmianom – nawet z roku na rok.
Dalszy potencjał
optymalizacji
„Czymś wyjątkowym

na rynku jest również zintegrowany w CEMOS dla
ciągników asystent pługa”
– wyjaśnia Guido Hilderink,
Manager ds. Produktu – Ciągniki w CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH. „Nie został
on jednak sprawdzony w teście DLG. Jak pokazały nasze doświadczenia i pierwsze
testy przeprowadzone przez
renomowane czasopisma
branżowe, asystent pługa
skrywa jeszcze duży potencjał optymalizacji zawarty
w CEMOS dla ciągników.
Niewłaściwe ustawienie linii
uciągu, szerokości bruzdy
przedniej lub pochylenia kół
powoduje bowiem duże straty
oleju napędowego i wydajności. CEMOS dla ciągników pozwala uniknąć tego
rodzaju błędów w ustawieniach. W tym celu w systemie
zapisane są najważniejsze
parametry wszystkich popularnych modeli pługów”.
Sposób funkcjonowania
CEMOS można rozszerzyć
na prawie wszystkie obszary zastosowania ciągników.
W przyszłym roku pojawią
się w nim kolejne obszary
pracy. „Zyskawszy potwierdzenie w postaci testu DLG,
jesteśmy pewni, że CEMOS
dla ciągników będzie dominował na rynku” – kontynuuje Guido Hilderink. „Tym
systemem wyznaczyliśmy już
pionierski kierunek rozwoju
ciągników. Z doświadczenia
wiemy, że korzystają z niego
także wysoce zmotywowani
i bardzo doświadczeni operatorzy, którzy pragną stawać
się jeszcze lepsi”.
CEMOS dla ciągników
jest dostępny fabrycznie
jako opcja dla serii ARION
500 CMATIC, ARION
600 CMATIC, AXION
800 CMATIC i AXION
900 CMATIC, a w ciągnikach tych serii od roku
produkcji 2018 istnieje możliwość doposażenia w CEBIS TOUCH.
Osoba kontaktowa:
Piotr Dziamski piotr.
dziamski@claas.com
Mobile +48 697 333 300
Materiały Prasowe: CLAAS
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Nawożenie kukurydzy
Kukurydza należy do roślin wymagających.
Podczas wzrostu i rozwoju pobiera z gleby bardzo
duże ilości składników pokarmowych. Odpowiednie
pobieranie poszczególnych
składników pokarmowych
wpływa na wielkość uzyskiwanych plonów oraz na
wartość paszową i konsumpcyjną kukurydzy. Potencjał
plonotwórczy tej rośliny wymaga pokrycia zapotrzebowania zarówno na makro-,
jak i mikroskładniki.
W celu utworzenia 1 tony
ziarna z odpowiednią ilością
słomy, kukurydza musi pobrać (Tabela 1) z gleby 29 kg
azotu (N), 13 kg tlenku fosforu (P2O5), 33 kg tlenku
potasu (K 2O), 8 kg tlenku
wapnia (CaO) oraz 9 kg tlenku magnezu (MgO).
Potas i fosfor
Potas odgrywa ważną
rolę podczas procesu fotosyntezy i transportu asymilatów. Rośliny, którym
dostarcza się odpowiednie
dawki potasu, efektywnie gospodarują azotem
oraz są bardziej odporne
na stres wodny. Jego niedobór osłabia fotosyntezę.
Niedobór tego pierwiastka
objawia się: zahamowaniem

wzrostu roślin, nienaturalne
ciemnymi liśćmi, powstawaniem nekrotycznych plam
na brzegach liści, słabym
wypełnieniem ziarna.
Fosfor ma duży wpływ
na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego w początkowych fazach wzrostu
kukurydzy, ale również odpowiednie wykształcenie
ziarna i dojrzewanie roślin.
Objawami niedoboru fosforu są charakterystyczne
purpurowo-czerwone przebarwienia, które znajdują
się wzdłuż brzegów blaszek
liściowych. Przebarwienia te
mogą opanowywać cały liść
i łodygę. Dodatkowo liście
ulegają zasychaniu.
W zależności od zasobności gleb, nawozy potasowe
i fosforowe należy stosować
jak najwcześniej. Najlepiej
pierwszy zabieg wykonać po
zbiorze przedplonu, a przed
siewem kukurydzy, w celu
wymieszania nawozów
z glebą.
Azot
Kukurydza należy do roślin azotolubnych. Bardzo
ważna jest obserwacja braku
azotu w początkowym okresie wzrostu, który objawia

się zahamowaniem rozwoju roślin i ich żółknięciem.
W późniejszych okresach
niedobory objawiają się poprzez bladozielony kolor liści, węższe blaszki liściowe,
zasychanie liści i opóźniony
wzrost oraz rozwój roślin.
Mikroelementy
Rola mikroelementów
jest bardzo ważna, dlatego
nawożenie tymi składnikami jest niezbędne. Spełniają
one w roślinie liczne funkcje fizjologiczne (kontrolne
i regulacyjne).
Cynk bierze udział we
wszystkich głównych funkcjach w roślinie m.in. w syntezie auksyn stymulujących
wzrost systemu korzeniowego. Jest on niezwykle ważny,
również ze względu na to,
że pozwala zaoszczędzić
znaczne ilości azotu. Należy pamiętać o tym, aby
zastosować go odpowiednio wcześnie – najpóźniej
do fazy 4–5 liści kukurydzy
(jednak najlepiej do 3 liścia).
Tylko w tym okresie jego
działanie wspomoże rozwój systemu korzeniowego.
Roślina z dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym pobierze więcej wody

i składników pokarmowych,
a także będzie bardziej odporna na suszę i choroby.
Cynk działa plonotwórczo
również w kolejnych krytycznych dla kukurydzy fazach – w okresie kwitnienia
i w okresie dojrzewania.
Bor jest również bardzo
ważnym pierwiastkiem
w nawożeniu kukurydzy.
Jest on niezbędny dla rośliny
ponieważ wpływa m. in. na
ilość zawiązanych ziarniaków w kolbie. Aplikacja tego
pierwiastka musi nastąpić
najpóźniej na 3 tygodnie
przed kwitnieniem roślin.
Niedobór boru w czasie
kwitnienia kukurydzy powoduje zakłócenie procesu
formowania kolb. Bor stosuje się przede wszystkim
w sposób nalistny w podobnych stadiach rozwojowych
jak cynk. Do fazy 6 liścia
kukurydza powinna być
zaopatrzona w niezbędne
mikroelementy. Wpływa
to na formowanie rzędów
i liczbę ziarniaków. Jest to
dobry moment na podanie
nawozów nalistnie.
Miedź jest składnikiem enzymów oddechowych oraz utleniających.

Niedostateczne odżywienie kukurydzy miedzią powoduje słabe zapylanie,
zaburza rozwój ziaren
oraz kolb. Niedostateczne odżywienie kukurydzy miedzią powoduje
słabe zapylanie, zaburza
rozwój ziaren oraz kolb.
Charakterystycznym objawem braku miedzi jest
słabe zawiązywanie kolb.
Mangan uczestniczy
w powstawaniu chlorofilu,
bierze udział w syntezie
białek oraz witaminy C.
Odpowiada on za prawidłowy przebieg procesu
fotosyntezy. Poza tym jest
ważny w biosyntezie kwasów tłuszczowych, aktywuje wzrost rośliny, wiąże
wolne rodniki powstające
w warunkach stresowych.
Na glebach o wysokim pH
występuje problem dostępności manganu.

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach

Cynk, bor, miedź i mangan, to mikroelementy niezbędne do prawidłowego
rozwoju kukurydzy. Naturalne ich zasoby w polskich
glebach nie zapewniają roślinom prawidłowego rozwoju. Zapotrzebowanie
kukurydzy na te składniki
w całości można pokryć
przez dokarmianie dolistne.
Należy pamiętać, iż brak,
któregokolwiek z wymienionych pierwiastków skutkuje
zniżką zarówno plonu ziarna
jak i biomasy. Dlatego, też
trzeba temu przeciwdziałać
przez stosowanie nawozów
w odpowiednich ilościach
oraz odpowiednim czasie,
co będzie miało pozytywny
wpływ na uzyskane plony.

Tabela 1. Pobranie wybranych składnikówpokarmowych (kg/
ha) przez kukurydzę na 1 tonę plonu.

Rodzaj plonu

N

P 2 O5

K 2O

MgO

Ziarno

29

13

33

9

CCM

14

7

20

9

Nawozy dolistne do kukurydzy

Nawozy dolistne MicroSpeed®  ułatwiają kukurydzy
radzenie sobie w warunkach
stresowych i wspomagają produktywność. W roku
2021 oferta nawozowa firmy
Caldena w nawozach dolistnych powiększyła się o nowe
produkty - MicroSpeed® Smart
i MicroSpeed® Action.

W ostatnich latach plantatorzy kukurydzy muszą mierzyć się z wieloma czynnikami
stresowymi podczas wegetacji
roślin, które prowadzą do osłabienia kondycji i zahamowania wzrostu kukurydzy. Tutaj
z pomocą przychodzą nawozy organiczno-mineralne
MicroSpeed®.

Nawozy dolistne MicroSpeed® działają biostymulująco
i antystresowo, uruchamiają
w roślinie mechanizmy obronne i regeneracyjne. Ułatwiają roślinom przezwyciężenie
stresów z jakimi zmagają się
podczas wegetacji i aktywują w nich kluczowe dla plonowania procesy fizjologiczne.
Efekt? Wsparcie w osiągnięciu
zadowalającego i opłacalnego
dla nas plonu.
MicroSpeed® Smart + Power & Quality to płynny nawóz
dolistny zawierający ekstrakt
z wartościowych alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) oraz fosfor i potas.
Zawiera aż 18,7% m/v
(187 g/l) wyciągu z alg brunatnych, które zawierają antyoksydanty, osmoprotektanty

i aktywatory odporności. MicroSpeed® Smart aktywizuje
procesy życiowe roślin w sytuacjach stresowych, zwiększa
zawartość chlorofilu w liściach,
za sprawą którego liście nabierają intensywnie zielonej
barwy, co z kolei wpływa
na wzrost aktywności fotosyntetycznej i intensywność
przyrostu biomasy. Reguluje gospodarkę wodną roślin.
Zalecana dawka wynosi 1-3 l/
ha; od fazy 3 liści do możliwości technicznej wykonania
zabiegu.
MicroSpeed® Action + Energy & Protection to płynny
nawóz dolistny zawierający
kilkanaście aminokwasów
pochodzenia roślinnego oraz
azot, fosfor, potas i mikroskładniki pokarmowe. Zawiera

6,19% m/v (61,9 g/l) wolnych
L-aminokwasów (biologicznie
czynnych), które pełnią rolę
strukturalną, metaboliczną
i transportową. MicroSpeed®
Action dostarcza roślinom dużą
ilość energii i łagodzi skutki
stresów środowiskowych, dzięki czemu rośliny szybciej odzyskują wigor. Zwiększa ilość

korzeni włośnikowych i głębokość systemu korzeniowego.
Dodatkowo wspomaga przyswajalność agrochemikaliów
przez rośliny. Zalecana dawka
wynosi 1-2,5 l/ha; od fazy 3 liści do możliwości technicznej
wykonania zabiegu.
Materiały: CALDENA
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz

2 / 2021 r.

7

UPRAWA

REKLAMA

ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
www.anwil.pl
anwil@anwil.pl
nawozy@anwil.pl

Tworząc chemię,
napędzamy przyszłość
Anvil nawozowa 205x294.indd 1

26/02/2020 14:18

8

UPRAWA

Odchwaszczanie upraw kukurydzy
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Kukurydza jest bardzo podatna na zachwaszczenie przez stosunkowo długi czas.
Ochrona upraw kukurydzy przed chwastami
jest jednym z kluczowych
aspektów do uzyskania
wysokich plonów. Jest to
roślina o powolnym początkowym wzroście, uprawiana w szerokich rzędach
i niskiej obsadzie. Pochodzi z klimatu tropikalnego
i prowadzi fotosyntezę typu
C4 co sprawia, że w razie
chłodnej wiosny jej rozwój
jest jeszcze bardziej spowolniony. Z tego względu
kukurydza jest bardzo podatna na zachwaszczenie
przez stosunkowo długi
czas. Należy zatem zadbać,
aby już od momentu siewu
plantacja pozostawała wolna od chwastów. Niezwykle
konkurencyjnymi gatunkami dwuliściennymi są komosa biała, szarłat szorstki,
psianka czarna, ostrożeń
polny, powój polny, które
podobnie jak kukurydza
są ciepłolubne. Dodatkowo
często na plantacjach pojawiają się również jednoliścienne gatunki chwastów
tj: chwastnica jednostronna,
włośnica zielona lub sina,
perz właściwy.
Według zasad integrowanej ochrony roślin walkę z chwastami w uprawie
kukurydzy należy przeprowadzać kompleksowo.
Powinna ona obejmować
mechaniczne zabiegi uprawowe. Podstawę stanowi
tutaj wykonanie pełnego
zespołu uprawek pożniwnych, wczesną orkę przedzimową, wczesne wykonanie
uprawek przedsiewnych
z użyciem bron i włók oraz
mechaniczne pielęgnowanie zasiewów. Dopiero po
wyczerpaniu możliwości
zabiegów mechanicznych,
wskazane jest użycie herbicydów. Stanowią one
wówczas tylko uzupełnienie prawidłowo wykonanej
agrotechniki. W przypadku
chemicznej ochrony plantacji kukurydzy przed chwastami rekomendowane są
zabiegi doglebowe (przed
wschodami roślin) oraz zabiegi nalistne (po wschodach kukurydzy).

Podczas stosowania
herbicydów doglebowych
bardzo istotną kwestią jest
znajomość stanowiska i występujących na polu gatunków chwastów. Dodatkowo
preparaty doglebowe będą
skuteczne wtedy, gdy zastosujemy je w odpowiednich
warunkach. Kluczowym
czynnikiem odpowiedzialnym za prawidłowe ich
działanie jest wilgotność
gleby. Zabiegi z użyciem
tego typu środków należy
wykonać na wilgotną i starannie uprawioną glebę.
W przypadku przesuszonej gleby można zastosować herbicyd przed siewem
kukurydzy i wymieszać go
z glebą na głębokość 5 cm.
Przedwschodowe odchwaszczanie kukurydzy można
wykonać herbicydami zawierającymi s-merolachlor,
pendimetalinę, terbutyloazyne, petoksamid oraz
mieszaninami kilku różnych
substancji. Są one skuteczne
w eliminacji zarówno jedno- jak i dwuliściennych
gatunków chwastów (np.
chwastnicę jednostronną,
włośnice, bodziszka drobnego, fiołka polnego, przytulię czepną, szarłat szorstki).
Przykłady herbicydów do
przedwschodowych zabiegów w kukurydzy przedstawiono w tabeli 1. Środki
zawierające pendimetalinę,
terbutyloazynę oraz mieszanina izoksaflutolu z mezotrionem i terbutylazyną,
a także mieszanina dimetenamidu-P z pendimetaliną należy stosować tylko
przed wschodami rośliny
uprawnej. Pozostałe środki
można również aplikować
po wschodach kukurydzy,
najpóźniej do 4 liścia.
Powschodowa aplikacja
herbicydów w uprawie kukurydzy pozwala na dobór
preparatu do stanu i stopnia
zachwaszczenia plantacji
oraz fazy rozwojowej rośliny
uprawnej. Najlepsze efekty
zwalczania chwastów osiąga
się poprzez aplikację herbicydów w fazie 2.-6. liścia
kukurydzy. W tym czasie
również roślina uprawna

wykazuje najmniejszą
wrażliwość na środki stosowane nalistnie. Spośród
wielu środków zalecanych
do stosowania w tym terminie są herbicydy zawierające substancje aktywne
z różnych grup. Do inhibitorów ALS należą m.in.
nikosulfuron, rimsulfuron,
foramsulfuron, jodosulfuron
metylosodowy zwalczające
gatunki chwastów jednojak i dwuliściennych. Podobne działanie wykazują
również substancje z grupy
inhibitorów biosyntezy pigmentów (np. mezotrion, tembotrion). W przypadku tych
substancji do zwalczenia
chwastnicy jednostronnej
należy zastosować wyższą dawkę środka do fazy
2-4 liści chwastu. Z grupy
regulatorów wzrostu polecanych w uprawie kukurydz
są m.in. 2,4-D i dikamba,
które skutecznie eliminują
tylko gatunki dwuliścienne. W wykazie herbicydów
zalecanych w uprawie kukurydzy jest również szereg mieszanin substancji
aktywnych należących do
różnych grup chemicznych.
Przykładowe herbicydy zalecane do powschodowej
aplikacji w kukurydzy
przedstawiono w Tabeli
2. Pełny wykaz środków
znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas nalistnego stosowania herbicydów w kukurydzy należy pamiętać, że
niektóre z nich (np. sulfonylomocznikowe lub z grupy
regulatorów wzrostu) mogą
powodować przejściowe
przebarwienia i deformacje roślin. Dlatego przed
zastosowaniem herbicydów
należy dokładnie zapoznać
się z ich etykietą i stosować
dawki zgodnie z wytycznymi producenta oraz ściśle
przestrzegać faz rozwojowych kukurydzy, w których
należy aplikować środki.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Tabela 1. Przykłady przedwschodowych herbicydów zalecanych do zwalczania chwastów
w kukurydzy (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.
pl z dn. 04-03-2021).
Maksymalna dawka
Nazwa herbicydu
Adengo 315 SC
Aloha
Basar
Comix 560 SE
Deluge 960 EC
Dual Gold
Efica 960 EC
Jet-Pendy 330 EC
Jotamun 650 WG
Kabal 960 EC
Lumax 537,5 SE
Metallica
Metos 960 EC
Metodus 650 WG
Pendigan
Primextra Gold
Prowl
Spectrum Plus
Stomp 400 SC
Succesor 600 EC
Terbusar 500 SC
Terbustar 500 SC
Tezosar 500 SC
Traxor 600 EC
Undito 650 WG
Wing P 462,5 EC
Yellow Hammer 330 EC

Nazwa substancji aktywnej

herbicydu

tienkarbazon metylu, izoksaflutol
s- metolachlor
s- metolachlor
mezotrion, s-metolachlor
s- metolachlor
s- metolachlor
s- metolachlor
pendimetalina
izoksaflutol, mezotrion, terbutylazyna
s- metolachlor
mezotrion, s- metolachlor, terbutyloazyna
s- metolachlor
s- metolachlor
izoksaflutol, mezotrion, terbutylazyna
pendimetalina
terbutyloazyna, s- metolachlor
pendimetalina
dimetenamid-P, pendimetalina
pendimetalina
petoksamid
terbutyloazyna
terbutyloazyna
terbutyloazyna
petoksamid
izoksaflutol, mezotrion, terbutylazyna
dimetenamid-P, pendimeta lina
pendimetalina

na ha
0,44 l
1,0 l
1,5 l
2,5 l
1,5 l
1,5 l
1,5 l
5,0 l
0,8 kg
1,5 l
4,0 l
1,5 l
1,5 l
0,8 kg
5,0 l
4,0 l
3,0 l
4,0 l
3,0 l
2,0 l
1,0 l
1,0 l
1,0 l
2,0 l
0,5 kg
4,0 l
5,0 l

Termin stosowania
w skali BBCH
00-12
00-09
00-14
00-13
00-14
00-14
00-14
do 3 dni po siewie
do 3 dni po siewie
00-14
00-14
00-14
00-14
do 3 dni po siewie
00
00-14
00
00
00
00-14
00-05
00-05
00-05
00-14
do 3 dni po siewie
00
do 3 dni po siewie

Tabela 2. Przykłady powschodowych herbicydów zalecanych do zwalczania chwastów w kukurydzy (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.pl z dn.
04-03-2021)
Maksymalna
Nazwa herbicydu

Nazwa substancji aktywnej

dawka herbicydu

Activus 400 SC
Arigo 51 WG
Ashoka 100 SC
Aspect T
Astral 040 OD
Auxo 337 EC
Bachmat 306 SE
Bandera 040 OD
Beni
Benz
Border 100 SC
Bromoterb 500 SC
Calaris
Capreno 547 SC
Click Premium
Climax Extra 6 OD
Contor 25 WG
Danewa 100 SC
Denar 340 WG
Deresz Bis
Dicash
Dolero
Ducel
Eguo 306 SE
Elline
Elpaso
Elumis 105 OD
Esteron
Fornet 040 SC
Fulcorn 50 SG
Grizzly 200 OD
Henik Extra 040 OD
Impreza 040 OD
Jatagan 75 WG
Kideka 100 SC
Kivi 040 SC
Laudis 44 OD
Madoka 100 SC
Mambo 25 WG
Maister 310 WG
Maizgran 340 SE
Matbach 306 SE
Mentum 040 OD
Mezonir 340 WG
Monsoon Active
Nagano 200 OD
NicoGuard OD
Notos 100 SC
Oceal 700 SG
Osorno SC
Pampa Extra 6 OD
Pendigan Strong 400 SC
Raikiri 100 SC
Rimel 25 SG
Rincon25 SG
Siłacz M 75 WG
Solis 100 SC
Starane 333 EC
Sula
Silcogran 300 SC
Sulcotrek 500 SC
Titus 25 WG
Twist 25 WG
Vima-Florasulam 2,4D
Victus 75 WG
Visigoth 100 SC
Zebra 306 SE
Zeagran 340 SE
Zorba Duo 340 SE

pendimetalina
mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron
mezotrion
flufenacet, terbutyloazyna
nikosulfuron
bromoksynil, tembotrion
florasulam, 2,4-D
nikosulfuron
bentazon
bentazon
mezotrion
bromoksynil, terbutylazyna
mezotrion, terbutylazyna
tembotrion, tenkarbazon metylu
mezotrion, terbutylazyna
nikosulfuron
rimsulfuron
mezotrion
mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron
florasulam, 2,4-D
dikamba
dikamba
nikosulfuron
florasulam, 2,4-D
mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron
mezotrion, nikosulfuron
mezotrion, nikosulfuron
2,4-D 2-EHE
nikosulfuron
nikosulfuron
mezotrion, bromoksynil
nikosulfuron
nikosulfuron
tritosulfuron, dikamba
mezotrion
nikosulfuron
tembotrion
mezotrion
rimsulfuron
foramsulfuron, jaodosulfuron metylosodowy
bromoksynil, terbutylazyna
florasulam, 2,4-D
nikosulfuron
mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron
foramsulfuron sodowy, tienkarbazon metylu
mezotrion, bromoksynil
nikosulfuron
mezotrion
dikamba
mezotrion
nikosulfuron
pendimetalina
mezotrion
rimsulfuron
rimsulfuron
tritosulfruon, dimakba
mezotrion
fluroksypyr
sulkotrion
sulkotrion
sulkotrion, terbutylazyna
rimsulfuron
rimsulfuron
florasulam, 2,4-D
nikosulfuron
mezotrion
florasulam, 2,4-D
bromoksynil, terbutylazyna
bromoksynil, terbutylazyna

na ha
4,0 l
0,33 kg
1,5 l
2,25 l
1,0 l
1,5 l
0,6 l
1,0 l
1,0 kg
2,0 l
1,5 l
2,0 l
1,5 l
0,29 l
1,5 l
0,75 l
50 g
1,5 l
0,5 kg
0,6 l
0,6 l
0,6 l
1,0 l
0,6 l
0,5 kg
1,5 l
1,5 l
1,0 l
1,0 l
80 g
1,0 l
1,0 l
1,0 l
0,2 kg
1,5 l
1,0 l
2,25 l
1,5 l
60 g
0,15 kg
2,0 l
0,6 l
1,0 l
0,5 kg
1,5 l
1,0 l
1,0 l
1,5 l
0,5 kg
1,5 l
0,75 l
4l
1,5 l
60 g
60 g
0,2 kg
1,5 l
0,54 l
1,5 l
1,5 l
2,0 l
60 g
60 g
0,6 l
80 g
1,5 l
0,6 l
2,0 l
2,0 l

Termin stosowania
w skali BBCH
10-13
12-18
12-18
11-13
12,18
12-18
12-16
14-19
11-18
12-16
10-18
12-17
12-18
13-15
12-18
12-18
12-16
12-18
12-18
12-16
12-15
12-15
12-18
12-16
12-18
12-18
12-18
13-16
12-17
12-18
12-18
12-17
12-18
12-18
12-18
12-17
12-18
12-18
11-17
12-16
14-16
12-16
12-17
12-18
12-16
12-18
14-19
10-18
13-16
12-18
12-18
10-13
12-18
10-17
10-17
12-15
10-18
11-16
14-16
14-16
11-16
11-17
11-17
12-16
12-18
12-18
12-16
14-16
14-16
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Ochrona kukurydzy przed chorobami
i szkodnikami w 2021 roku
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W ostatnim czasie w programie ochrony kukurydzy wiele się działo.
Osoby śledzące ruch
wycofywania kolejnych
substancji czynnych ze
stosowania w UE zauważyły, że cięcia dotyczą też
kukurydzy. Ze stosowania
znikły ostatnio takie substancje jak: tiuram (zaprawa
grzybobójcza), metiokarb
(zaprawa repelentna i insektycyd), propikonazol (fungicyd nalistny), tiachlorpyd
i metoksyfenozyd (insektycydy nalistne). W wyniku tych zmian w jednym
przypadku doszło do całkowitej utraty możliwości
chemicznego zwalczania
jednego gatunku szkodnika, którym jest ploniarka
zbożówka. Należy mieć nadzieję, że luka ta zostanie
szybko zapełniona innymi
substancjami czynnymi,
gdyż szkodliwość ploniarki w ostatnich latach wzrasta. Były jednak i ruchy
w przeciwnym kierunku,
jak choćby dopuszczenie do
stosowania w kukurydzy
teflutryny (zaprawa insektycydowa i mikrogranulat),
a w 2021 roku na drodze
tymczasowej rejestracji
wdrożono cyjanotraniliprol
(zaprawa insektycydowa).
Dla osób zainteresowanych
ochroną biologiczną pozytywną informacją było to,
że pojawiły się na polskim
rynku biopreparaty zawierające makroorganizmy (nie
wymagają rejestracji) zawierające nicienie owadobójcze (w postaci proszku
do sporządzania zawiesiny
wodnej, doglebowej).
Biorąc powyższe pod
uwagę, program ochrony
kukurydzy się zmienia. Na
ten moment nie ma jeszcze
powodów do paniki, jednakże nie wiadomo w którym
kierunku pójdą dalsze cięcia
w substancjach czynnych,
ale też nie wiemy co jeszcze
się pojawi na rynku biopreparatów i preparatów biotechnicznych o działaniu
wspomagającym. To jednak

sprawia, że co roku musi
być prowadzona aktualizacja zaleceń ochrony kukurydzy przed chorobami
i szkodnikami, co zresztą
dotyczy także i zwalczania
chwastów.
Pomimo tego, że główną
grupą organizmów zwalczanych na kukurydzy są
chwasty, to jednak rośnie
znaczenie także chorób
i szkodników. Trzeba jednak pamiętać o jednym,
o ile chwasty są powszechnie występujące i wszyscy
mają świadomość co potrafią zrobić z roślinami, gdyby nic z nimi nie robić, tak
zwalczanie chorób i szkodników jest prowadzone
na mniejszą skalę. Wyjątkiem jest walka z chorobami
wczesnowiosennymi, ale to
wynika z tego, że materiał
siewny dostępny w sprzedaży jest odgórnie zaprawiany różnymi zaprawami
fungicydowymi. Im bardziej
wegetacja ulega zaawansowaniu, tym mniej stosowanych metod ochrony roślin,
co wiąże się też z tym, że
nie każde gospodarstwo
ma dostęp do odpowiedniego sprzętu opryskującego (w tym usług z jego
wykorzystaniem). Tutaj jednak trzeba wyważyć swoje
działania – skoro nie ma się
dostępu do sprzętu opryskującego wysokie rośliny, a co
roku problem szkodników
oraz chorób okresu letniego
i jesiennego się pojawia przy
jednoczesnym pogłębianiu
się w czasie uproszczeń
agrotechnicznych (głównie narastającej w czasie
monokultury) to sytuacja
staje się patowa. Trzeba
wówczas podjąć decyzję
jaki kierunek obrać, gdyż
kontynuacja uprawy roślin
w takich warunkach grozi
pogłębianiem się strat, ale
też i problemem dla okolicznych producentów kukurydzy na których zasiewy
szkodniki i patogeny mogą

migrować w większych
ilościach aniżeli byłoby to
stanowisko prowadzone
z ochroną profilaktyczną
bądź interwencyjną.
Dla potrzeb ograniczenia strat w plonach powstających w następstwie
rozwoju chorób i szkodników konieczne jest łączne
zastosowanie wielu metod
zapobiegających licznemu
pojawowi organizmów
szkodliwych, a gdy okaże
się to niewystarczające należy podjąć bezpośrednie
ich zwalczanie.
Metoda agrotechniczna
W rejonach poważnie zagrożonych pojawem chorób
i szkodników o znaczeniu
gospodarczym, bardzo ważne jest stosowanie płodozmianu obejmującego
przerwę w uprawie roślin
na tym samym stanowisku
przez co najmniej 2–3 lata,
co pozwoli ograniczyć ilość
materiału infekcyjnego patogenów kukurydzy, które zimują w glebie lub na
resztkach pożniwnych. Jest
to istotne zwłaszcza przy
głowni guzowatej, głowni
pylącej, fuzariozie kolb oraz
fuzariozie łodyg. Ponadto
płodozmian przerywa cykl
rozwojowy stonki kukurydzianej oraz ogranicza masowy rozwój m.in. omacnicy
prosowianki, urazka kukurydzianego oraz drutowców
i pędraków. Rotacja kukurydzy pozwala także ograniczać szkody powodowane

przez dziki, które chętnie
wkraczają na pola bogate
w resztki pożniwne kukurydzy poszukując w nich
pożywienia.
Obok wdrożenia płodozmianu niezmiernie ważne
jest, aby plantacje zakładać
na takich stanowiskach, które będą sprzyjały intensywnemu rozwojowi roślin. Jest
to szczególnie ważne w lata
charakteryzujące się niezbyt
korzystnym przebiegiem
warunków pogodowych.
Im rośliny będą narażone na
mniej stresów biotycznych
i abiotycznych, tym lepsza
będzie ich kondycja, a tym
samym zdrowotność.
Z zpewnieniem roślinom
odpowiedniego dobrostanu ściśle wiąże się problem
terminu siewu. Ostatnimi
laty dochodziło niemal do
bicia rekordów, kto pierwszy
wysieje kukurydzę, co skutkowało tym, że lokalnie (na
południu kraju) wysiewano ją już pod koniec marca.
Bardzo wczesne siewy znalazły wielu zwolenników,
niemniej każdy je stosujący
musi wkalkulować ryzyko
niepowodzenia. Zaleca się
zatem, aby siew kukurydzy
prowadzić w optymalnych
dla danego regionu kraju
terminach, zwłaszcza, że
bardzo bogaty dobór odmian
pozwala dodatkowo manewrować ich wczesnością.
W metodzie agrotechnicznej, przeprowadzając nawożenie należy dostosować je

do zasobności stanowiska
w makro i mikroskładniki
oraz zapotrzebowania roślin.
Należy unikać przenawożenia roślin azotem, którego nadmiar sprzyja m.in.
silnemu pojawowi mszyc,
żerowaniu omacnicy prosowianki oraz rozwojowi
fuzarioz. Z kolei, zwalczając chwasty ogranicza
się miejsca zimowania dla
omacnicy prosowianki oraz
wstępnego rozwoju np. dla
mszyc, wciornastków, rolnic, zmienników oraz stonki kukurydzianej, ale także
i choćby rdzy kukurydzy,
której żywicielem wiosennym może być szczawik żółty.
W miarę możliwości nie
należy zapominać o terminowym zbiorze plonu,
zwłaszcza w dobie nieprzewidywalnej pogody, która
może bardzo skomplikować
ten proces, a w niektórych
przypadkach nawet go uniemożliwić, co pokazał choćby
miniony rok.
Po zbiorze plonu należy
dokładnie rozdrobnić resztki
pożniwne, co pozwala ograniczyć te patogeny, które
zimują na słomie kukurydzianej, a także można
w istotny sposób obniżyć
zagrożenie ze strony omacnicy prosowianki. Na plantacjach stosujących orkę
należy ją wykonać przed
nastaniem zimy, a na
systemach bezorkowych
resztki roślin wymieszać

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

delikatnie z wierzchnią
warstwą podłoża. W dobie
walki o próchnicę nie zaleca się nawet w przypadku
silnego pojawu omacnicy
prosowianki oraz fuzarioz,
zbierania i wywożenia resztek kukurydzy z pola. W ten
sposób giną ogromne ilości
cennej materii organicznej.
Metoda hodowlana
Metoda ta polega na dobieraniu do siewu takich
odmian kukurydzy, które
są mniej podatne m.in. na
głownię kukurydzy, fuzariozę kolb, fuzariozę łodyg, plamistości liści, czy
też omacnicę prosowiankę.
Informacje z tego zakresu
można znaleźć w materiałach informacyjnych wydawanych przez COBORU,
w katalogach firm nasiennych, a także u dystrybutorów materiału siewnego.
Równie ważne jest, aby każda z wysianych odmian była
dostosowana do lokalnych
warunków glebowo-klimatycznych. Warto wiedzieć,
że odmiany kukurydzy
wpisywane do Krajowego
Rejestru, czy też będące
w badaniach rozpoznawczych są oceniane pod kątem zdrowotnościowym
przez pracowników COBORU. Wybierając odmianę do

Tabela 1. Biopreparaty do zwalczania jaj omacnicy prosowianki dostępne w Polsce w 2021 roku (nie wymagają rejestracji)

Biopreparat
Trichocap
Tricholet
Trichosafe
zawieszki
Trichosafe kulki

Postać
biopreparatu
kartonowe,
biodegradowalne
zawieszki
luźna postać na
odpowiednim
nośniku
kartonowe,
biodegradowalne
zawieszki
biodegradowalne
kulki aplikowane
na glebę

Źródło: Opracowanie własne

Sposób
wyłożenia

Liczba
introdukcji

Dawka
na hektar

Ilość błonkówek
uwalnianych na
hektar uprawy

ręcznie

1–2

25 zawieszek

ok. 250 tys.

wiatrakowiec,
śmigłowiec,
samolot, dron

1–2

postać sypka

ok. 150 –
250 tys.

ręcznie

1–2

ok. 220 tys.

ręcznie,
rozrzutnik kulek,
dron

30 lub
50 zawieszek

1–2

100 kulek

ok. 220 tys.
c.d. art. na str. 10
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Tabela 2. Biopreparaty zawierające bakterie Bacillus thuringiensis spp. kurstaki do zwalczania omacnicy prosowianki na kukurydzy cukrowej dostępne w Polsce w 2021 roku (podlegają rejestracji)

Czynnik
zwalczający

Preparat

Postać
biopreparatu

Sposób aplikacji

Liczba
zabiegów

Dawka
na hektar

Ilość
wody na ha

1-3

1000 g

300-1000 l

1-8

500-1000 g

400-1000 l

proszek do
Bacillus
opryskiwanie roślin
sporządzania
thuringiensis
(drobnokropliste)
zawiesiny wodnej
spp. kurstaki
Biobit
proszek do
Bacillus
opryskiwanie roślin
sporządzania
thuringiensis
(drobnokropliste)
DiPel DF
zawiesiny wodnej
spp. kurstaki
Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (10.03.2021)
Lepinox Plus

Tabela 3. Biopreparaty zawierające nicienie do ograniczania larw stonki kukurydzianej na kukurydzy dostępne w Polsce
w 2021 roku (nie wymagają rejestracji)

Preparat

Dianem

Czynnik
zwalczający

Postać
biopreparatu

Sposób
aplikacji

Liczba
zabiegów

Dawka
na hektar

Ilość
wody na ha

Heterorhabditis
bacteriophora

proszek do
sporządzania
zawiesiny wodnej

opryskiwanie
gleby
podczas
siewu
kukurydzy

1

2 miliardy
nicieni

200-400 l

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 4. Zaprawy fungicydowe zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami w 2021 roku

Choroba
Zgorzel siewek
Głownia guzowata kukurydzy
Głownia pyląca kukurydzy
Głownia pyląca kukurydzy
Zgorzel siewek
Głownia pyląca kukurydzy
Zgorzel siewek
Głownia guzowata kukurydzy
Zgorzel siewek
Zgorzel siewek
Głownia pyląca kukurydzy
Zgorzel siewek
Zgnilizna korzeni i zgorzel
podstawy łodygi

Preparat

Substancja czynna

Dawka

Alios 300 FS

tritikonazol

110 ml/100 kg ziarna

Lumiflex

ipkonazol

Rancona 450 FS

ipkonazol
fludioksonil +
metalaksyl-M
metalaksyl +
protiokonazol

18 ml/100 kg ziarna
5,5 ml/100 kg ziarna
18 ml/100 kg ziarna
100 ml/100 kg ziarna

Maxim XL 034,7 FS
Redigo M 120 FS
Vibrance 500 FS
Vibrance XL

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (10.03.2021)

sedaksan
fludioksonil +
metalaksyl-M +
sedaksan

15 ml/100 kg ziarna
2,5 ml/50 tys. ziarna
3,5 ml/50 tys. ziarna

Tabela 5. Fungicydy nalistne zarejestrowane do zwalczania chorób kukurydzy w 2021 roku

Choroba

Preparat

Substancja czynna

Dawka na ha

Retengo

piraklostrobina

0,7–1,0 l

Patras

azoksystrobina + tebukonazol

1,0 l

Fuzariozy
Rdza kukurydzy
Żółta plamistość liści

Retengo Plus 183 SE

piraklostrobina +
epoksykonazol

1,0–1,5 l

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści

Propulse 250 SE*

fluopyram + protiokonazol

1,0 l

Agristar 250 SC
Agristar Bis 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoksystrobi 250 SC
Azoscan 250 SC
Azoxymoc
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250
Strobin 2150-I
Strobin 250-II
Tascom 250 SC
Tazer 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC

azoksystrobina

1,0 l

Drobna plamistość liści
Rdza kukurydzy
Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści
kukurydzy

Żółta plamistość liści
Drobna plamistość liści

siewu często trzeba podejmować decyzje o zakupie
jeszcze zimą, zwłaszcza,
gdy są to odmiany topowe,
szybko znajdujące nowych
właścicieli. Obecnie, dzięki postępowi hodowlanemu
łączą w sobie cechy wysokiego plonowania z lepszą
tolerancją na różne stresy
biotyczne i abiotyczne.
Trzeba jednak pamiętać, że
odmiana musi być dostosowana pod kątem wczesności do lokalnych warunków
środowiska. Gdy praktykuje
się wczesne siewy trzeba też
uwzględniać jej tolerancję
na wiosenne chłody
Metoda biologiczna
Metoda ta ma obecnie zastosowanie do zwalczania
jaj i gąsienic omacnicy prosowianki oraz larw stonki
kukurydzianej.
Do zwalczania jaj omacnicy stosuje się kruszynka
(głównie Trichogramma
brassicae). W zależności
od zaleceń producenta
biopreparatu oraz stopnia zagrożenia ze strony
omacnicy wykonuje się
od jednej do dwóch introdukcji biopreparatu (na kukurydzy cukrowej może
być więcej, nawet do 4).
Sygnałem do pierwszego
wyłożenia kruszynka jest
pojawienie się pierwszych
złóż jaj omacnicy na roślinach, co ma zwykle miejsce w drugiej lub trzeciej
dekadzie czerwca (południe kraju) lub pod koniec
czerwca bądź w pierwszych
dniach lipca (środkowa
i północna Polska). Drugą introdukcję przeprowadza się po 7–10 dniach od
pierwszej. W sytuacji, gdy
do monitorowania lotu motyli omacnicy prosowianki
wykorzystuje się pułapki
feromonowe lub świetlne,
wówczas pierwsze wyłożenie kruszynka wykonuje się
zwykle po 5–10 dniach od
wykrycia pierwszego motyla w pułapce, gdyż w tym
czasie można spodziewać
się, że pojawią się pierwsze
jaja szkodnika na roślinach.
W tabeli 1 przedstawiono
wykaz biopreparatów, które stosuje się albo ręcznie,
albo z użyciem rozrzutnika kulek montowanego
do traktora, albo agrolotniczo z wykorzystaniem
drona lub wiatrakowca.
Można skorzystać także

z usługowego monitoringu i aplikacji kruszynka
przez firmy go sprzedające.
W uprawach kukurydzy
cukrowej na ten moment
zarejestrowane są trzy biopreparaty mikrobiologiczne zawierający bakterię B.
thuringiensis var. kurstaki.
Środeki te stosuje się od 1 do
nawet 8 razy w sezonie wegetacyjnym przeciwko młodym gąsienicom szkodnika.
Białko produkowane przez
bakterie niszczy układ pokarmowy gąsienic i te z czasem giną (tabela 2).
Obok biopreparatów
mikrobiologicznych opisanychw tabeli 2, na rynku
są różne produkty biotechniczne oparte o związki
roślinne i niektóre mikroorganizmy glebowe, które
nie są w myśl prawa środkami ochrony roślin (stąd
nie podlegają rejestracji).
Służą one do wspomagania roślin borykających się
z omacnicą prosowianką.
Przykładem takich produktów są m.in. KoloradoControl, OstriniaStop, czy też
QQbakter.
Obok kruszynka, także
i nicienie owadobójcze są
makrofagami, a więc nie
wymagają rejestracji. Są
one stosowane w kukurydzy
do zwalczania larw stonki
kukurydzianej. Larwy te
zasiedlają plantacje prowadzone w monokulturze.
Na ten moment na rynku
jest dostępny biopreparat
zawierający owadobójczego nicienia Heterorhabditis bacteriophora (tabela 3).
Biopreparat po rozrobieniu
w wodzie aplikuje się do
gleby za pomocą podajnika do nawozów płynnych
w trakcie siewu kukurydzy.
Nicienie w glebie infekują
larwy stonki i je zabijają za
pomocą bakterii, które wydzielają do ich ciała.
Metoda chemiczna
Ochrona chemiczna kukurydzy przed wczesnowiosennymi chorobami oparta
jest na zastosowaniu zapraw
nasiennych, które wymieniono w tabeli 4. Są one
zarejestrowane przeciwko
zgorzeli siewek, głowni
guzowatej kukurydzy oraz
głowni pylącej. W większości przypadków kwalifikowany materiał siewny
dostępny w sprzedaży jest
c.d. art. na str. 11
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Tabela 6. Zoocydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami na rok 2021

Szkodnik

Preparat

Drutowce

teflutryna

Rolnice
(zezw. czasowe do
14.05.2021)

Force 20 CS*
SoilGuard 0,5 GR
SoilGuard 1,5 GR
Lumiposa 625 FS

cyjanotraniliprol

Mszyce

Arkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCE 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS

Omacnica
prosowianka

Ptaki
Stonka kukurydziana
- chrząszcze
Stonka kukurydziana
- larwy

Ślimaki nagie

Arkan 050 CS
Judo 050 CS*
Karate Zeon 050 CS*
Kusti 050 CS*
LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS*
Wojownik 050 CS
Lamdex Extra 2,5 WG*
Globe
Sparviero
Sparrow
Kidrate
Steward 30 WG*
Rumo 30 WG*
Sakarb 30 WG
Avaunt 150 EC
Explicit 150 EC
Runner 240 SC
Coragen 200 SC*
Corleone 200 SC*
Cordero 200 SC*
Klorantranil*
Kobalt 200 SC*
Korit 420 FS
Steward 30 WG
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG
Force 20 CS
SoilGuard 0,5 GR
SoilGuard 1,5 GR
Lima Oro 3 GB
Medal 3 GB
Siga 3 GB
Slugicol 3 GB
Slugix 3 GB
Sneg 3GB
Ironmax Pro
Sluxx HP
Lima Oro 5 GB
Limagol 5 GB
Metkol 5 GB
Molufries 5 GB
Push 5 GB
Sharmet 5 GB
Soltex Niezawodny Snailmax
05GB trutka na ślimaki
w granulacie
Slug-Off*

Substancja czynna

Dawka
50 ml/50 tys. ziarna
15 kg/ha
7-10 kg/ha
96 ml/80 tys. ziarna
108 ml/90 tys. ziarna

lambda-cyhalotryna

0,1 l/ha

lambda-cyhalotryna

0,2 l/ha

lambda-cyhalotryna

0,20 – 0,40 kg/ha

lambda-cyhalotryna

0,125 l/ha

indoksakarb

0,125 – 0,15 kg/ha

indoksakarb

0,25 l/ha

metoksyfenozyd

0,6 l/ha

chlorantraniliprol

125 ml/ha

ziram

0,6 l/100 kg ziarna

indoksakarb

0,125 – 0,15 kg/ha

teflutryna
teflutryna
teflutryna

50 ml/50 tys. ziarna
15 kg/ha
12 kg/ha

metaldehyd

7 kg/ha

fosforan żelaza

7 kg/ha

metaldehyd

4 kg/ha

metaldehyd

5 kg/ha

Źródło: Rejestr Środków Ochrony Roślin MRiRW (10.03.2021), *rejestracja także w kukurydzy cukrowej

już odgórnie zaprawiony
jednym z wymienionych
preparatów. Jeżeli jednak
zachodzi potrzeba użycia
w gospodarstwie konkretnego preparatu, wówczas
należy zgłosić taką potrzebę
do hodowcy lub dystrybutora ziarna siewnego lub zamówić w specjalistycznej

firmie usługowe zaprawienie
ziarna danej odmiany wybranym preparatem.
Do ograniczania szkodliwości chorób pojawiających
się w późniejszym okresie
wykorzystuje się fungicydy nalistne. Zarejestrowane
preparaty są przeznaczone
do ograniczania pojawu

drobnej i żółtej plamistości
liści, a niektóre dodatkowo
przeciwko rdzy kukurydzy
i fuzariozie kolb (tabela 5).
Wykaz aktualnie zarejestrowanych preparatów
chemicznych przeciwko
szkodnikom prezentuje tabela 6. Dobór preparatów na
rok 2021 obejmuje zarówno

zaprawy nasienne, mikrogranulaty doglebowe, jak
i środki nalistne. W obecnym programie ochrony za
pomocą metody chemicznej
można ograniczać: drutowce, rolnice, larwy i chrząszcze stonki kukurydzianej,
mszyce, omacnicę prosowiankę i ślimaki.

Wczesna ochrona
herbicydowa kukurydzy

W uprawie kukurydzy ważne jest
odchwaszczanie na wczesnym etapie.
Wybierając między zabiegami doglebowymi a nalistnymi, trzeba uwzględnić
kilka czynników: warunki pogodowe i wilgotność
gleby, rodzaj zachwaszczenia i ewentualną obecność
chwastów, których nie da
się zwalczyć doglebowo,
a także organizację pracy
w gospodarstwie. W ofercie
INNVIGO rolnicy znajdą
rozwiązania, dzięki którym
można zapewnić optymalną
ochronę herbicydową kukurydzy, dopasowaną do warunków i potrzeb plantacji.
Sprawdzona technologia
Do zabiegów doglebowych lub sekwencyjnych,
których podstawą jest środek
działający doglebowo, INNVIGO rekomenduje dwa
pakiety herbicydowe: Metodus 650 WG (terbutylazyna,
mezotrion i izoksaflutol) +
Metos 960 EC (S-metolachlor) oraz Metodus 650 WG
+ Henik/Nixon 50 SG (nikosulfuron). Metodus 650 WG
to unikalny, trójskładnikowy
herbicyd o działaniu doglebowym i nalistnym, który
został wprowadzony na rynek w 2020 roku. Środek
zwalcza chwasty jednoi dwuliścienne, takie jak
chwastnica jednostronna,
fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy
rzepaku, tobołki polne,
tasznik pospolity. Metos
960 EC przeznaczony jest
do zwalczania chwastnicy
jednostronnej, palusznika
krwawego, psianki czarnej,
włośnicy zielonej. Preparat
powoduje hamowanie kiełkowania i rozwoju siewek
chwastów, dzięki czemu są
one niszczone przed wschodami, w okresie wschodów
oraz krótko po nich. Natomiast Henik/Nixon 50 SG
przeznaczony jest do stosowania nalistnego, najlepiej
wcześnie po wschodach
chwastów. Działa systemicznie, hamując wzrost i rozwój chwastów, takich jak
chwastnica jednostronna,
fiołek polny, perz właściwy,

rdestówka powojowata, rdest
plamisty, szarłat szorstki.
Środek wykazuje najskuteczniejsze działanie na
młode, intensywnie rosnące
chwasty.
Doglebowy czy nalistny?
Zabiegi nalistne sprawdzają się także w tych przypadkach, kiedy organizacja
pracy w gospodarstwie nie
pozwala na skorzystanie
z herbicydów doglebowych
– w takim wariancie postępowania czas od siewu do
zabiegu jest dłuższy. Trzeba
też pamiętać o chwastach,
takich jak perz czy wieloletnie chwasty głęboko korzeniące się, np. ostrożenie
i powoje, których nie da się
zwalczyć doglebowo. Na
plantacjach, gdzie występują, należy wybrać zabiegi typowo nalistne. Atutem
takiego sposobu odchwaszczania jest to, że można dobierać preparaty dokładnie
do problemu występującego
na polu, tak aby każdy gatunek chwastów został wyeliminowany odpowiednią
substancją aktywną.
Mocna oferta herbicydów do kukurydzy
Pod koniec roku 2020 oferta herbicydowa INNVIGO
dla plantatorów kukurydzy
powiększyła się o kolejne
produkty:
Mezonir 340 WG – trójskładnikowy herbicyd
powschodowy, mający
w składzie mezotrion, nikosulfuron i rimsulfuron.
Preparat przeznaczony jest
do zwalczania chwastów
jedno- i dwuliściennych.
Można mieszać go np. z tifensulfuronem metylowym,
zawartym w preparacie Tiff
040 OD.
Rumezo 200 SE – powschodowy herbicyd w unikalnej formulacji, zawierający
mezotrion w dawce 200 g/l.
Środek skutecznie zwalcza
główne chwasty dwuliścienne i doskonale sprawdza się
jako komponent w mieszaninach herbicydowych.
Źródło: RedM, Małgorzata Pałasz
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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W sezonie 2021
OSEVA POLECA
SILICIANA FAO 140 Najwcześniejsza
i najwydajniejsza - ponad 60% s.m. kolb
w plonie suchej masy
CELUKA FAO 220/230 Super zawartość
ziarna w suchej masie, bez mała
36%skrobi
CEFOX FAO 230 Nowość z najwyższą
koncentracją energii
BRINGA FAO 240 Źródło wczesności
i jakości plonu
GL PRIMAVERA FAO 240 Rekordowe
możliwości (w badaniach CCA 115,6 dt
ziarna i 204 dt suchej masy kiszonki)

TRAWY-MIESZANKI
PL-1
EKSPRESOWY wiosenny plon
PL-2
pasza z TURBO-doładowaniem

OPCJA FAO 240 Optymalna OPCJA
do wyboru
OP MAURRA FAO 240 Pełna wigoru
CELONG FAO 250 We wszystkim dobry ale
w ziarnie NAJLEPSZY
IS AVENTIS - owies jary odporny na suszę,
wysoki i stabilny plon z niskim udziałem
łuski
LAJMA - bardzo wczesna soja, nawet
4 tony/ha przy 40% białka i 22% tłuszczu
NS ORO - bardzo wczesny słonecznik
z wyjątkową tolerancją na stres suszy

PL-3
WYSOKOBIAŁKOWA karma przez wiele lat
PL-11
WYDAJNA ŁĄKA na DŁUŻSZY CZAS
PL-12
JEDYNA TAKA na stanowiska WILGOTNE
i ZALEWOWE".
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