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Szepietowo kukurydzą stoi

Krajowy Dzień Kukurydzy w Szepietowie na Podlasiu w dniu
12.09.2021 zgromadził wielu
plantatorów kukurydzy oraz
specjalistów zajmujących
się tą rośliną. O tym wydarzeniu rozmawiamy z prof.
Tadeuszem Michalskim,
prezesem Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.
Jak Pan ocenia ten Podlaski – Krajowy Dzień
Kukurydzy?
Ta impreza odbywa się
tutaj od 20 lat, a adresowana jest do rolników z tego
rejonu: Podlasia, natomiast
jej ranga wzrosła i jest już
imprezą ogólnokrajową.
Decyduje o tym jej tradycja – dwie dekady corocznej

organizacji. Niemało znaczy
również unijny program Seeds for Future, w którym
uczestniczymy. W ramach
tego programu dbamy o to,
by nasiona i odmiany były
jak najlepiej dostosowane
do polskich warunków.
Jego celem jest zwiększenie produkcji kukurydzy na
bazie poprawy efektywności wykorzystania nowych
odmian. Jest to podstawowy element nowoczesnego
rolnictwa, odpowiedzialny
za wzrost plonów nawet
o 80%. Corocznie więc plony zwiększają się o około
100 kg ziarna lub 150 kg
suchej masy z hektara. Ten
postęp można wykorzystać
dzięki takim spotkaniom

jak dzisiaj, które jest kukurydzianym świętem.
Pewnym zagrożeniem dla
dużej frekwencji dzisiaj,
było ubiegłotygodniowe
wydarzenie, które się tu
odbywało, a mianowicie
targi przeznaczone dla hodowców bydła oraz licznie
odbywające się w okolicy
dożynki. Mimo to, liczba
gości na dzisiejszym Krajowym Dniu Kukurydzy
była spora, jesteśmy z niej
zadowoleni. Program był
różnorodny: mieliśmy zarówno pokaz odmian i ich
wykorzystania, jak i wykłady, dotyczące nowoczesnych
technologii oraz pokaz pracy
maszyn na otwartym polu
i w łanie kukurydzy.

Czy miał Pan okazję
obejść kolekcję odmian?
Tak, obejrzałem je. Myślę,
że hodowcy i firmy dystrybucyjne powinni być zadowoleni. Przyznać trzeba, że
były pewne szkody spowodowane przez ptaki, które
tu obok w alei lipowej mają
swój rejon gniazdowania. Na
szczęście nie odnotowaliśmy
w tym roku szkód od ludzi.
W ubiegłych latach zdarzało się, że najwcześniejsze
odmiany były już na polu
ogołocone. To z kolei stanowiło realny problem, któremu nikt nie mógł zaradzić.
Reasumując, tegoroczną kolekcję oceniam jako udaną.
Czy tutaj było coś,
co szczególnie zwróciło

Pańską uwagę?
Na pewno jest to kwestia
zwiększonego zainteresowania szkodnikami kukurydzy, które dotąd w tych
stronach nie stanowiło większego problemu. Okazało
się, że zaczęły one już tutaj
zagrażać. Okoliczni rolnicy
zaczęli rozważać ochronę
przeciwko mszycom i omacnicy prosowiance. Kukurydza rozwijając swoją
obecność, zwiększając areał,
naraża się na coraz większe zagrożenie ze strony
agrofagów. Trzeba więc się
z tym liczyć, choć oceniam
że jeszcze ładnych kilka lat
upłynie, zanim to zagrożenie stanie się poważne. Dobrze jednak, że rolnicy to

zauważają i zaczynają się
przygotowywać. W Polsce
południowej ten problem
stał się już palący. Druga
sprawa to okazały i ładny
pokrój: duże rośliny i duże
kolby, co oznacza, że rozwój
był proporcjonalny. Rolnicy
na pewno będą mieli problem, że rozmiar silosów
może okazać się za mały,
by zmieścić całą zebraną
masę. Wobec tego, być może
trzeba będzie część plonu
przekwalifikować z kiszonkowego na ziarnowy.
Podlasie to kraina mleka
i kukurydzy. Jak to wygląda w innych regionach?
Podlasie jest zagłębiem
kiszonkowym i mleczarskim, ale zaraz za nim jest
Mazowsze i Wielkopolska
i ta przewaga nie jest aż
tak zdecydowana. Jednak
Wielkopolska, zachodnie
Mazowsze i ziemia lubuska
są liderami w odmianach
ziarnowych.
Czy posiadacie już państwo dane odnośnie tegorocznego areału zasiewów
kukurydzy?
Posiadamy oficjalne dane
z ARiMRu, które wynoszą
1,725 mln ha. A więc niewiele
już brakuje do dwóch milionów. Przypomnę, że ta liczba
jeszcze kilka lat temu wydawała się mrzonką. Jeśli chodzi o podział na kukurydze
kiszonkowe i ziarnowe, to
z naszych szacunków kiszonkowej jest około 650 tys.ha,
a ziarnowej – około 1,1 mln
ha. To oznacza, że produkcja
ziarna wyniesie ok. 6 mln
ton, a więc 2 mln ton musimy sprzedać za granicę. Na
szczęście plony w innych krajach Europy nie zapowiadają
się rewelacyjnie, więc wygląda na to, że trafimy w dobry
moment.
Rozmawiał Roman Barszcz.
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Doskonałe nasiona do siewu z AGRO SEED SM Mlekpol z tytułem Ekoinwestora Roku
cych wieloletnie ciowych rozwijających się roślin. w przemyśle mleczarskim
doświadczenia
Generalnie są to rośliny zielone
AKTUALNOŚCI
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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 prowadząREKLAMA

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-

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

Spółdzielnia Mleczarska
Mlekpol otrzymała tytuł
Ekoinwestora Roku 2021 r.
w branży mleczarskiej. Nagroda została przyznana
podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego. Kapituła
konkursu wyróżniła wartą
ponad 27 milionów złotych
inwestycję – Hybrydową
Elektrociepłownię Zakładową w Mrągowie. Jej wdrożenie znacząco wpłynęło na
oszczędności: zmniejszono
zużycie paliw pierwotnych,
obniżono emisję dwutlenku
węgla i zużycie wody.
Konkurs „Ekoinwestor
Roku w przemyśle mleczarskim” ma na celu popularyzację najlepszych
dostępnych praktyk związanych z efektywnością
energetyczną i ograniczaniem zużycia mediów oraz
wyróżnienie firm, które
promują działania prośrodowiskowe. SM Mlekpol
od lat realizuje politykę
mającą na celu ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz
zmniejszenie zużycia energii i wody w trakcie procesów produkcyjnych.

Nagrodę podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego
organizowanego w Mrągowie odebrał Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu.
– Cieszę się, że Kapituła Konkursu zdecydowała
o przyznaniu wyróżnienia
inwestycji zrealizowanej
w Mrągowie i uznała nasz
projekt za jeden z najciekawszych w całej branży.
Budowa Hybrydowej Elektrociepłowni Zakładowej to
kolejny krok naszej Spółdzielni w kierunku ekologii. Obiekt został oddany do
użytku w 2020 roku i jest
wyrazem troski Spółdzielni
o środowisko naturalne –
mówi Zbigniew Groszyk.
– Elektrociepłownię cechuje
jedna z najwyższych w Europie sprawności wytwarzania energii elektrycznej
na poziomie 44,5%, przy
sprawności ogólnej procesu kogeneracyjnego na

poziome powyżej 91%. To
bardzo ważna inwestycja
nie tylko z perspektywy SM
Mlekpol, ale całej branży.
Na obiekcie zainstalowano
wysokosprawną kotłownię
parową o wydajności 40t/h
i sprawności 95,5%. Obiekt
wyposażono w dwa gazowe agregaty kogeneracyjne o mocy 2013kW każdy
oraz cztery niskoemisyjne
parowe kotły na gaz o wydajności 10 t/h każdy.
Spółdzielnia Mleczarska
Mlekpol w ramach polityki
zrównoważonego rozwoju
produkuje również energię
odnawialną. W Grajewie powstaje właśnie biogazownia, która zostanie oddana
do użytku w przyszłym
roku. Głównym celem inwestycji jest wykorzystanie
energii pierwotnej zawartej
w ściekach oraz odpadach
produkcyjnych, z których
wyprodukujemy biogaz
w reaktorze beztlenowym.
Mlekpol już planuje podobne biogazownie w pozostałych lokalizacjach.
Materiały: Mlekpol
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz

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
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Pokazy Mistrzów Pola
I edycja już za nami!

Doczekaliśmy się! 10 września 2021 odbyła się I edycja Pokazów Mistrzów Pola
organizowana przez firmę InConventus Group.

Mimo trwających prac
polowych, na polu Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare (m. Leszno, woj.
wielkopolskie) spotkały się
100 uczestników, chcących
zdobyć nową wiedzę w zakresie uprawy kukurydzy
na ziarno oraz poznać najnowsze technologie w trakcie praktycznego pokazu
maszyn rolniczych.
Pokazy Mistrzów Pola
zostały objęte patronatem
merytorycznym przez Wielkopolską Izbę Rolnicza oraz
Wschodnioeuropejski Alians
Rolniczy.
Co
czekało
na
zwiedzających?
Pierwszym punktem programu było uroczyste otwarcie
wydarzenia. Gości przywitały między innymi Maksym Kryvonis - Prezes

InConventus Group oraz
Piotr Reimer - Prezes Przedsiębiorstwa Rolnego Długie
Stare, Stanisław Ciesielski
- Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Lesznie,
Sławomir Grzeszkowiak Dyrektor ds nasiennictwa,
Napena.
Następnie, goście zostali zaproszeni do zwiedzania 18 odmian kukurydzy
na ziarno oraz zastosowanych technologii nawożenia i ŚOR. Przy poletkach
demonstracyjnych zostały
wygłoszone prelekcje od
Partnerów wydarzenia.
Partnerem Generalnym tegorocznych Pokazów Mistrzów Pola
jest f i r ma Napena.
Partnerami Strategicznymi
są firmy: Sumi Agro Poland,
Bayer, Pioneer Hi-Bred

Poland, Kopalnia Węgla
Brunatnego Sieniawa.
Po otrzymaniu dawki
wiedzy teoretycznej oraz
doradztwa w zakresie kukurydzy na ziarno, technologii
nawożenia i ŚOR – nadszedł
czas na praktyczne pokazy
maszyn rolniczych.
Ten rok był nietypowy
dla rolnictwa. Poza ogólnoświatowym problemem
związanym z trwającą pandemią - rolnicy spotkały
się z brakiem dostępnych
maszyn na rynku. Przez
to, często korzystali z maszyn zastępczych, czy nawet
tych, które są przeznaczone
do praktycznych pokazów.
Nie mniej jednak, na wydarzeniu udało się pokazać
topowe maszyny, które są
dla Państwa dostępne.
Pa r t ne r a m i Ma sz y n

Rolniczych na Pokazach
Mistrzów Pola są firmy:
Köckerling, Czajkowski Maszyny, Tad-Len, Boguslav,
Agrimasz (prezentowane
maszyny Claas, Väderstad)
W strefie opryskiwaczy
czekały na uczestników
3 niesamowite maszyny,
które mieli do pokonania
przeszkody w postaci wykopanego rowu. Taka trasa
sprawiła, że uczestnicy mogli zobaczyć pełny potencjał
prezentowanych opryskiwaczy, szczególnie stabilność
belki oraz na jej zachowanie
w czasie pracy.
Pokazy rozpoczęły się
od opryskiwacza Atlant
3200-21 z belką hydraulicznie rozkładaną, którego producentem jest
firma Boguslav. Maszyny
są produkowane w Polsce

we współpracy z ukraińską fabryką. Akurat ten
model jest nowością na
polskim rynku, nie mniej
jednak – jest już używany
w 5 gospodarstwach.
Następnie zaprezentowany został opryskiwać od
firmy Tad-Len. Uczestnicy
zobaczyli w pracy opryskiwacz polowy przyczepiany
- 2500l z belką hydraulicznie
rozkładaną.
Zamknął pokazy w strefie
samojezdny opryskiwacz,
prezentowany przez PR Długie Stare.
Następnym punktem programu była strefa prezentacji
maszyn uprawowych.
Pierwszy przejazd w strefie był wykonany 3-belkowym agregatem uprawowym
Trio od Köckerling. Po przejeździe uczestnicy udali się
do przeanalizowania wykonanej agregatem pracy.
Kolejną maszyną w strefie
pokazów był agregat talerzowy Carrier XL 425-625 od
Väderstad, prezentowany
przez Agrimasz.
Oprócz tego, zostały
zaprezentowane również
maszyny stosowane na
polach Przedsiębiorstwa
Rolnego Długie Stare.
Nie zabrakło też strefy
z prezentacją innego typu

uprawy – uprawy pasowej.
Reprezentantem w tej strefie została firma Czajkowski
maszyny z zestawem Czajkowski ST 600 z PS 600 –
jest to największy agregat
z serii ST.
Poza punktami programu
cały czas uczestnicy mieli możliwość się spotkać
z partnerami wydarzenia
w części wystawienniczej.
Na tym wydarzenie się
nie skończyło. Przed nami
jeszcze spora dawka wiedzy
w formacie online. Szkolenia są dostępne na stronie AgriMasterClass.com
i ciągle są dodawane nowe.
Organizator, InConventus
Group, serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom,
Partnerom, Partnerom merytorycznym oraz Partnerom medialnym za udział
oraz wsparcie w tegorocznej
edycji projektu.
Widzimy się za rok, na
kolejnej edycji Pokazów
Mistrzów Pola – na polach
Przedsiębiorstwa Rolnego
Długie Stare. Rejestracja
dla Partnerów oraz uczestników już otwarta! Szczegóły na stronie wydarzenia
MP.Agro.pl
Materiały: InConventus
Group Sp. z o.o.
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Bayer Crop Science prezentuje
nowości
w ofercie DEKALB
Zespół Crop Science Bayer
zaprezentował producentom
kukurydzy innowacje w ofercie na rok 2022. W 2022 roku
na rynek wejdą nowe odmiany
kukurydzy DEKALB. Eksperci firmy zaprezentowali
także innowacyjne programy
hodowlane i zrównoważony
wymiar produkcji dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań. Kukurydza z roku na
rok staje się w Polsce coraz
bardziej popularna. Wynika to
z wszechstronności jej użytkowania i wysokiej plenności,
a także szerokiego zastosowania w różnych gałęziach
przemysłu.
– W rozwoju oferty Bayer
Crop Science dla producentów
kukurydzy stawiamy na zintegrowane podejście i innowacje.
Co roku proponujemy rozwiązania oparte na niezliczonej
ilości badań i testów, które dają
nam pewność, że wprowadzane na rynek odmiany pozwolą
rolnikom na coraz lepsze dostosowanie sposobu produkcji
kukurydzy do warunków glebowych i ekosystemu danego
gospodarstwa. To pozwala na
opłacalną produkcję, ale także
wydajne gospodarowanie zasobami – lepiej dostosowane
odmiany czy rozwiązania cyfrowe dla plantatorów kukurydzy wspierają zrównoważoną
uprawę – mówi Iwona Krych–
Stec, Head of Marketing Crop
Science, Bayer Polska.
Powierzchnia uprawy dawno już przekroczyła w Polsce
milion hektarów. Rolnicy mają
do wyboru ponad 400 odmian.
Sukces uprawowy tej rośliny
jest między innymi efektem
intensywnych prac hodowców. Hodowla kukurydzy
DEKALB jest nastawiona
nie tylko na podnoszenie potencjału plonowania nowych
odmian. Priorytetem jest uniezależnienie plonowania od
zmiennych warunków pogodowych. Niekorzystne warunki
pogodowe mogą w znaczący
sposób obniżyć wysokość
i jakość plonu. Dlatego też
celem naszego programu hodowlanego jest stworzenie
odmian nie tylko wysoko,
a przede wszystkim stabilnie,

plonujących – w różnych warunkach uprawowych. Przykładem takich odmian są dwie
nowości, które wprowadzimy
na rynek w 2022 roku.
DEKALB z nowymi odmianami i programami
Odmiana DKC3201 to odmiana uniwersalna z grupy
średnio-wczesnej FAO 240
o ziarnie typu flint/dent, przeznaczona do uprawy na ziarno
i kiszonkę, polecana na różne stanowiska – w tym gleby
słabe i średnie. Rośliny charakteryzują się znakomitym
wigorem wiosennym i tolerancją na chłody. Odmiana
DKC3201 jest odmianą nowej generacji, należącą do
Programu FieldShield, który
skupia wyselekcjonowane
odmiany, posiadające zespół
cech o najwyższej tolerancji
na kombinację stresów takich
jak tolerancja na okresowe niedobory wody w glebie, podwyższone temperatury, chłody
wiosenne a jednocześnie –
o najwyższym plonowaniu i
stabilności.
Dr uga od m iana to
DKC3204 przeznaczona do
uprawy na jakościową kiszonkę. To średnio-wczesna odmiana FAO 240 o bardzo wysokim
plonie ogólnym suchej masy.
Charakteryzuje się dobrym
wigorem początkowym oraz
wysoką tolerancją na wyleganie. Kiszonka uzyskana
z tej odmiany wyróżnia się
znakomitymi parametrami
jakościowymi: wysoką zawartością skrobi oraz bardzo
dobrą strawnością włókna.
DKC3204 należy do nowego
Programu SILOEXTRA, skupiającego odmiany wyróżniające się pod względem cech
jakościowych kiszonki.
W roku 2021 rozpoczęliśmy intensywne działania
w segmencie kiszonkowym.
Założyliśmy sieć kilkunastu doświadczeń z odmianami
komercyjnymi i odmianami
testowymi, które w kolejnych latach wprowadzimy
do naszej oferty. Rozpoczęliśmy również profesjonalne
doradztwo w kwestii serwisu kiszonkowego dla naszych
klientów – zarówno na polu,

jak i w pryzmie/silosie.
Zastosowanie cyfrowych
technologii w uprawie
kukurydzy
W zintegrowanej ofercie
dla kukurydzy, ważną rolę
w ofercie Bayer odgrywają
rozwiązania cyfrowe. Podczas
konferencji eksperci Bayer prezentują między innymi mapy
zmiennego siewu kukurydzy
FieldView – narzędzie pozwalające rolnikom na optymalne
wykorzystanie nasion oraz pełne wykorzystanie potencjału
plonotwórczego odmian kukurydzy DEKALB i uprawianych pól. Automatyczny skrypt
zmiennego siewu FieldView
w prosty sposób przygotowuje
zalecenie zmiennego siewu
kukurydzy, opierając się na
historycznych zdjęciach satelitarnych, przypisanych
do konkretnego pola. W ten
sposób użytkownik platformy
FieldView w kilka minut generuje mapy zmiennego siewu
kukurydzy, a następnie wgrywa stworzone pliki do monitora sterującego precyzyjnym
siewnikiem punktowym, który
wykona siew zgodnie z zaleceniem. Mapy plonu dostępne
na koncie FieldView nie tylko
wskażą które miejsca na polu
były bardziej plonotwórcze,
ale dzięki pozostałym informacjom – pochodzących
np. z siewnika – określą, która odmiana lub jaka gęstość
siewu okazała się najbardziej
efektywna. Maksymalizacja
plonu przy optymalizacji zużycia nasion to główna inicjatywa stojąca za stworzeniem
automatycznego skryptu siewu
kukurydzy FieldView.
Czy produkty mogą wspierać zrównoważoną uprawę
kukurydzy?
Każde działanie, które ogranicza wpływ rolnictwa na środowisko, zabezpiecza dochód
rolnictwa i dąży do akceptacji

społecznej – można nazwać
zrównoważonym. A co, jeśli
takie same cechy niosą także produkty? Wtedy wsparcie
rolnictwa zrównoważonego
odbywa się również poprzez
świadomą decyzję zakupową. Nowoczesne odmiany
kukurydzy zapewniają nie
tylko wysoki plon, ale przyczyniają się do zwiększenia
zrównoważenia w rolnictwie.
Takie odmiany uprawiane są
m.in. w gospodarstwie Kaszewy, uczestniczącym od roku
w międynarodowym programie skupiającym gospodarstwa
wdrażające zrównoważone
praktyki w rolnictwie – Bayer ForwardFarming. Odmiana
odporna na stres abiotyczny:
suszę i okresowe niedobory
wody DKC3595 zabezpiecza
dochód rolnika poprzez swoje
stabilne plonowanie w trudnych warunkach środowiska.
Dodatkowo, odmiana ta szybko oddaje wodę z ziarna, co
zmniejsza ilość energii zużytej
na dosuszenie, oszczędzając
tym samym paliwo i emisję
CO2. W szczególnie wietrznych warunkach panujących
w gospodarstwie Kaszewy
doskonale sprawdza się również odmiana DKC3609, która
– oprócz cechy wysokiego plonowania – posiada niezwykle
wytrzymałą łodygę, co zapobiega wyleganiu. W trakcie
konferencji zaprezentowano
w jaki sposób Bayer, rozwijając portfolio nasion kukurydzy
DEKALB oraz innowacyjne
programy hodowlane, skupia
się jednocześnie na dostarczeniu rolnikom rozwiązań zrównoważonych, powalających na
racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami i jednocześnie opłacalną produkcję.
Warszawa 8 października 2021,
Materiały: BAYER
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Hodowla kukurydzy
Kukurydza jest jedną
z bardziej popularnych roślin uprawnych w naszym
kraju. Powierzchnia uprawy dawno już przekroczyła
w Polsce milion hektarów.
Rolnicy mają do wyboru
ponad 200 odmian.
Przełomem w hodowli
było uzyskanie pierwszych
mieszańców, dzięki którym
w praktyce wykorzystano
zjawisko heterozji, czyli
bujności mieszańców. Przez
wiele lat wysiłki firm nasiennych skoncentrowane
były przede wszystkim na
podnoszeniu potencjału plonowania nowych odmian.
Aktualnie priorytetem jest
uniezależnienie plonowania
od zmiennych warunków
pogodowych.
Coraz częściej zmagamy
się z nieprzewidywalną
aurą, która przyczynia się
do zwiększonego poziomu stresu środowiskowego dla roślin. Niekorzystne
REKLAMA

warunki pogodowe mogą
w znaczący sposób obniżyć wysokość i jakość plonu. Celem współczesnych
programów hodowlanych
jest stworzenie odmian
nie tylko wysoko, a przede
wszystkim stabilnie, plonujących w różnych warunkach uprawowych.
Uzyskanie odmian tolerancyjnych na wyleganie
łodygowe i korzeniowe to
także priorytet firm nasiennych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji
przedłużających się zbiorów
i częstych jesiennych opadów. Odmiany cechujące
się dobrze rozbudowanym
systemem korzeniowym,
mocnymi łodygami są
mniej narażone na wyłamania i wyleganie. Uprawa
takich roślin jest bezpieczniejsza dla rolników, a sam
zbiór łatwiejszy.
Duże znaczenie ma także
hodowla odpornościowa.

Jej celem jest uzyskanie
odmian tolerancyjnych
na konkretny patogen.
Umożliwia to redukcję
dawek pestycydów lub nawet eliminację zabiegów
zwalczających. Dodatkową
korzyścią jest troska o środowisko naturalne. Wybór
odmian odpornych lub tolerancyjnych na konkretną jednostkę chorobową
jest najefektywniejszym
i jednocześnie najtańszym sposobem zwalczania patogenów.
W przypadku hodowli
hybryd przeznaczonych do
zbioru na ziarno dąży się do
uzyskania odmian cechujących się szybkim oddawaniem wody w końcowym
etapie dojrzewania (tzw.
efekt Dry-Down). Dzięki tej
właściwości rośliny wcześniej dojrzewają i posiadają
niższą wilgotność ziarna
w czasie zbioru, co przyspiesza jego rozpoczęcie

i obniża koszty suszenia
ziarna.
Z kolei te, przeznaczone
na kiszonkę powinny charakteryzować się silnym
efektem Stay-Green. Takie
odmiany cechuje umiejętność utrzymania zielonych
liści i łodyg aż do zbioru.
Wydłuża to okres akumulacji składników pokarmowych oraz „okno zbioru”,
czyli okres przydatności
kukurydzy do zbioru z zachowaniem optymalnych
parametrów jakościowych
biomasy. Początkowo prace
hodowlane w tym segmencie skoncentrowane były na
zwiększaniu plonu ogólnego świeżej i suchej masy.
Optymalna zawartość suchej masy w plonie ogólnym
masy kiszonkowej zawiera
się w przedziale od 32 do
35%, z czego około połowa
powinna pochodzić z ziarna. Aby zapewnić wysoką
koncentrację energii masy

kiszonkowej udział kolb
w plonie ogólnym powinien
być jak największy. Aktualnie oprócz wysokiego
uzysku biomasy ważne są
również parametry jakościowe masy kiszonkowej
– wysoka zawartość skrobi
(koncentracja energii) oraz
bardzo dobra strawność
włókna (przyswajalność
składników pokarmowych).
Przykładem odmiany polecanej do uprawy z przeznaczeniem na kiszonkę
jakościową jest nowy mieszaniec DKC3204. Jest to
odmiana przeznaczona do
uprawy na jakościową kiszonkę. To średnio-wczesna
odmiana FAO 240 o bardzo
wysokim plonie ogólnym
suchej masy. Charakteryzuje się dobrym wigorem
początkowym oraz wysoką tolerancją na wyleganie. Kiszonka uzyskana
z tej odmiany wyróżnia się
znakomitymi parametrami

jakościowymi: wysoką zawartością skrobi oraz bardzo
dobrą strawnością włókna.
DKC3204 należy do nowego
Programu SILO EXTRA,
skupiającego odmiany wyróżniające się pod względem
cech jakościowych kiszonki.
Wymagania producentów stale rosną. Aby za
nimi nadążyć oraz sprostać
wyzwaniom rynku i zmieniającym się warunkom pogodowym, firmy nasienne
muszą je przewidywać z dużym wyprzedzeniem. Hodowla roślin jest procesem
żmudnym, a od momentu
stworzenia nowej odmiany
do jej rejestracji mija kilka
lat. Oferta hodowców jest
na szczęście bogata, każdy zainteresowany uprawą
kukurydzy powinien znaleźć propozycję idealnie
dostosowaną do własnych
potrzeb.
Materiały: BAYER
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Opinie polskich hodowców na
temat technologii Shredlage
Większa wydajność
i zdrowotność krów, mniejsze zużycie słomy z jednoczesnym zachowaniem
właściwiej struktury TMR-u to tylko niektóre korzyści
jakie zaobserwowali Przedstawiciele gospodarstw
hodowlanych, w których
testowano sieczkarnie
CLAAS JAGUAR z technologią SHREDLAGE®.
Zbiory kukurydzy odbyły
się z użyciem sieczkarni samojezdnej CLAAS Jaguar
960 jesienią 2020.
SHREDLAGE® to szeroko
stosowana w USA metoda
kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę. Kukurydza jest cięta na duże frakcje
o długości od 26 do 30 milimetrów. „Firma CLAAS
nabyła tę chronioną patentami technologię. Podobnie
jak znane walce z zębami
o profilu piły Corncracker
SHREDLAGE, które teraz
powstają w CLAAS Industrietechnik w Paderborn”
- mówi Sebastian Małecki,
ekspert CLAAS Polska –
„Teraz wspólnie z naszymi partnerami testujemy jej

wydajność i zastosowanie”
– dodaje.
Więcej mleka
Już pierwsze testy nowej
technologii przeprowadzone 2012 przez Uniwersytet
Wisconsin w USA wykazały, że SHREDLAGE®
znacznie zwiększa efekt
strukturalny kiszonki kukurydzianej w żwaczu
krowy, a jednocześnie poprawia dostępność skrobi
zawartej we wszystkich
częściach rośliny. „Mimo
tego, że cięcie kiszonki
jest dłuższe to pasza jest
bardzo dobrze pobierana”
– mówi Jacek Rafalski, ze
Stadniny Koni „Nowe Jankowice” – „Efektem tego
jest w naszym przypadku
zwiększenie wydajności
krów o 1,4l oraz poprawienie
ich zdrowotności” – dodaje.
Przyjazna dla krowich żołądków struktura kiszonki
dodatkowo poprawia stan
zdrowia zwierząt.
Mniej słomy
Jednym z aspektów podkreślanych przez wszystkich
testujących hodowców
była redukcja ilości słomy

w TMR nawet o połowę.
Jak wskazuje Małgorzata Lisiecka z GR Tadeusz Lisiecki – „Pomimo
zmniejszenia ilości słomy
strukturę mieszanki i pobranie suchej masy oceniam
bardzo na plus. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na
udział procentowy tłuszczu
3,8 i białka 3,5”. Kwestie
związane ze zużyciem
słomy oraz jakością TMR
zauważa także Katarzyna
Trochowska ze Stadniny
Koni Prudnik, która posiada obecnie około 700 krów
mlecznych – „O połowę
zmniejszyliśmy zużycie
słomy na farmie, a mimo to
tłuszcz w mleku utrzymuje
się wciąż na wysokim poziomie”. Zmniejszenie dawek
słomy w kiszonce przekłada
się także na aspekt ekonomiczny. „Dodatkowy zbiór
słomy to dodatkowe nakłady pracy i wydatki” – mówi
Jacek Rafalski.
Zdrowie i zadowolenie
zwierząt
„Poprawienie jakości rozdrobnienia ziarna wpływa
na to, że nasze zwierzęta

lepiej wykorzystują pobrany
w trakcie skarmiania TMR.”
- wymienia zalety Shredlage Katarzyna Trochowska.
Intensywne rozgniatanie
materiału wielokrotnie
zwiększa powierzchnię
sieczki, co umożliwia znacznie lepszą fermentację bakteryjną w trakcie zakiszania,
a przede wszystkim podczas
trawienia w żwaczu krowy.
Bardzo duże roztarcie ziarna
zwiększa ilość dostępnej dla
krowiego żołądka skrobi,
która stanowi źródło energii. Dodatkowo zachodzi
tutaj bardzo intensywna
obróbka wzdłużna łodyg.
Ma ona na celu zapewnienia
silniejszego efektu rozwarstwienia strukturalnego kiszonki, a tym samym lepsze
przeżuwanie.
SH R E DL AGE ® t o
względnie nowa koncepcja
żywienia zwierząt wywodząca się z Ameryki Północnej. Jednak już po okresie
kilkumiesięcznych testów
wielu hodowców rozważa
przejście na tę technologię.
Materiały: CLAAS
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno
Ziarno kukurydzy, podobnie jak ziarno pszenicy i innych zbóż
paszowych i konsumpcyjnych oraz rzepaku, jest przedmiotem
bezpośredniego obrotu towarowego.
Struktura kosztów produkcji kukurydzy na ziarno
obejmuje następujące składniki: materiał siewny, nawozy,
środki ochrony roślin, koszty
uprawy, nawożenia i ochrony
zasiewów, zbioru i dosuszania ziarna. Są to koszty pracy
własnych ciągników i maszyn
jak i usług zewnętrznych. Poza
kosztami bezpośrednimi, kalkulacje obejmują także koszty
pośrednie, a wśród nich podatek rolny (około 140,00 zł
od hektara przeliczeniowego),
obowiązkowe ubezpieczenia
upraw. Występują też koszty
stałe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Obciążenie z tego tytułu na
1ha użytków rolnych wynosi
według niektórych wyliczeń
około 10% kosztów bezpośrednich danej uprawy. Te koszty,
podobnie jak koszty amortyzacji maszyn, budynków, koszty
pracy własnej i najemnej są
najczęściej pomijane w dostępnych kalkulacjach opłacalności
upraw. Poziom ponoszonych
kosztów jest zależny od stosowanych technologii i intensywności upraw, wyznaczanych
przez oczekiwane wysokości
plonów.
W przypadku kukurydzy
materiał siewny powinien
w 100% pochodzić z zakupu,
gdyż przedmiotem uprawy są
odmiany mieszańcowe (F1).
Na 1ha wysiewa się 1 jednostkę siewną (80 tys. nasion), lub 1,8 (50 tys. nasion).
Ceny nasion są zróżnicowane
ze względu na typ hodowlany odmiany F1 (mieszańce
pojedyncze lub trójliniowe),
oraz ze względu na firmę hodowlano-nasienną (mieszańce
zagraniczne i polskie). Droższe
są też „nowości” odmianowe,
w porównaniu z odmianami
starszymi. Poziom nawożenia
uzależniony jest od klasy bonitacyjnej i zasobności gleby
w składniki pokarmowe. Jest
on najwyższy przy wysokiej,
niższy przy średniej i najniższy przy niskiej intensywności
uprawy. Nawożenie azotowe
wynosi na 1ha od 120-160kg
N, fosforowe 80-120 kg P2O5
i potasowe 140-185 kg K 2O.

Azot jest stosowany przedsiewnie rzutowo, lub w części
pogłównie (saletra amonowa,
RSM). Fosfor i potas mogą być
stosowane pod orkę zimową
lub w formie nawozów wieloskładnikowych wysiewanych wraz z siewem nasion.
W tym przypadku dawki
nawozów mogą być zredukowane o około 1/3 w stosunku
do siewu rzutowego. Zarówno
typ stosowanych nawozów jak
i sposób ich aplikacji wpływa
na koszt nawożenia. Należy
także uwzględnić koszty nawożenia wapniowego (1/4 dawki), przypadającego na dane
pole, co 4 lata. W nowoczesnej
technologii uprawy stosuje się
również nawożenie nawozami dolistnymi, lub/oraz substancjami typu regulatorów
wzrostu.
Koszty ochrony roślin
w przypadku uprawy kukurydzy obejmują dodatkowe
zaprawianie nasion zaprawami owadobójczymi, jeśli takie
są dostępne. Nasiona dostępne
w sprzedaży są standardowo
zaprawione zaprawami grzybobójczymi. Podstawą ochrony jest stosowanie środków
chwastobójczych. Stosuje się
zabiegi herbicydowe doglebowe, bezpośrednio po siewie
roślin lub wcześnie powschodowe (1-3 liści kukurydzy) lub
nalistne (na ogół do 8-9 liścia
kukurydzy). Uprawy powinny
pozostawać wolne od chwastów już od wschodów roślin
kukurydzy. W wielu przypadkach konieczne jest dwukrotny
zabieg chwastobójczy. Koszty
zwalczania chwastów związane są z rodzajem stosowanych
herbicydów.
W kalkulacjach uprawy kukurydzy mogą również pojawić
się koszty zabiegów fungicydowych, jednak ich stosowanie wymaga specjalistycznych
opryskiwaczy.
Koszty pracy ciągników
i maszyn własnych obejmują
wysiew nawozów PK, orkę
zimową, wiosenne bronowanie, wysiew nawozów N,
uprawę przedsiewną, siew
nasion, opryski, ewentualne
nawożenie pogłówne, zbiór

i transport ziarna.
Zarówno siew jak i zbiór
kombajnowy może być wykonany zarówno własnym
sprzętem jak i usługami
zewnętrznymi.
Bardzo ważnym składnikiem kosztów jest dosuszanie
ziarna do poziomu 14% wilgotności, bardzo często aż
o 16 %, przy wyjściowej wilgotności 30%.
Poziom wilgotności ziarna
zależy od wczesności odmian
jak i od przebiegu warunków
pogodowych. W zależności
od poziomu wilgotności ziarna, te koszty mogą wynosić
nawet do 30-35% kosztów
bezpośrednich.
Przedmiotem obrotu jest
również kukurydza „mokra”,
prosto od kombajnu. Dosuszaniem zajmują się podmioty
skupowe. Aktualnie notuje
się korzystne ceny zarówno
na kukurydzę „mokrą”, prosto od kombajnu jak i kukurydzę „suchą”, dosuszoną do
około 12% wilgotności. Wraz
z pojawianiem się na rynku
większych partii ziarna kukurydzy, można spodziewać się
spadku cen.
W kalkulacjach opłacalności
uprawy, wartość produkcji jest
iloczynem ceny skupu i plonu
z 1ha. W przypadku większości
kalkulacji do wartości produkcji
dodaje się kwotę jednolitej płatności obszarowej (JPO), płatności
za zazielenienie oraz płatności
dodatkowej i ewentualnie kwoty
zwrotu akcyzy za paliwo.
Odejmując od wartości produkcji całkowite koszty, oblicza
się dochód rolniczy z dopłatami
lub bez dopłat, czyli nadwyżkę
uzyskanej wartości produkcji nad kosztami. Ponadto
oblicza się inne wskaźniki
ekonomiczne - koszt jednostkowy produkcji 1dt i wskaźnik
opłacalności produkcji w %.
Wyższe wartości wskaźnika
(powyżej 100%) wskazują na
wyższą opłacalność produkcji,
a wartości poniżej 100% wskazują, że poniesione koszty na
daną uprawę są wyższe niż
wartość uzyskanej produkcji.
W większości opracowań
opłacalności produkcji pomija

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

się wartość produkcji ubocznej,
gdzie była ona wykazana (słoma). Generalnie, wzrastająca
opłacalność produkcji występuje przy wyższych plonach
ziarna. W przypadku kukurydzy relatywnie wyższy poziom
opłacalności zapewnia uprawa
kukurydzy przy plonach na poziomie, co najmniej 80-100 dt/
ha suchego ziarna.
Warto jednak pokreślić, że
poziom kosztów przy uprawie
kukurydzy jest znacząco wyższy w porównaniu z uprawą
rzepaku, a zwłaszcza pszenicy. Kalkulacje dotyczące opłacalności uprawy kukurydzy
(i innych roślin) wskazują jednoznacznie, że dopłaty obszarowe stabilizują uzyskiwane
dochody w rolnictwie.
Kalkulacje opłacalności produkcji powinny być prowadzone w każdym gospodarstwie,
w oparciu o rzeczywiste koszty produkcji, uzyskane plony
i ceny zbytu.
W każdych warunkach
konieczne jest poszukiwanie
możliwości redukcji kosztów
bez ich wpływu na poziom
plonowania.
Kukurydza może być
uprawiana nawet na glebach
lżejszych, pod warunkiem
dostępności wilgoci. Plonuje
relatywnie wysoko, również
w warunkach uprawy w monokulturze, zapewniając opłacalność produkcji. Świadczy
o tym wzrastający areał uprawy tej rośliny na ziarno, aktualnie ponad 1 mln hektarów.
Jakkolwiek, sytuacja ta może
ulec zmianie w przyszłości,
w związku z niebotycznie
wysokimi cenami nawozów
oraz nośników energii do dosuszania ziarna, w szczególności gazu.
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Uprawa pola po zbiorze kukurydzy
na ziarno

Kluczowe jest dokładne
rozdrobnienie resztek po
omłocie.
Po zbiorze kukurydzy
na ziarno na polu pozostaje duża ilość resztek pożniwnych - łodygi z liśćmi,
rdzenie kolbowe oraz liście
okrywowe kolb. W związku
z tym, słomę kukurydzianą
najkorzystniej jest bardzo
dokładnie rozdrobnić już
podczas omłotu ziarna kombajnem, następnie wykonać
uprawę pożniwną, a przed
zimą pole zaorać.
Słomę wymieszać z glebą
Do w y mieszania

rozdrobnionej słomy z glebą
można wykorzystać agregaty podorywkowe z sekcją
spulchniającą w postaci klasycznej brony talerzowej,
kompaktowej brony talerzowej lub kultywatora o zębach sztywnych. Na glebach
lekkich dobre efekty pracy
zapewnią również agregaty z sekcjami spulchniacza
łopatkowego. Zbyt głębokie wymieszanie słomy na
glebach ciężkich będzie
wpływało niekorzystnie
na przebieg jej rozkładu,
co można tłumaczyć mniejszym dostępem powietrza

(tlenu) do jej głębszych
warstw. Wyjątek w tym
przypadku stanowić będą
gleby lekkie (piaszczyste) na
których też jest uprawiana
kukurydza, gdzie po wprowadzeniu resztek głębiej
niż na 15 cm, ich rozkład
może przebiegać szybciej,
ze względu na dobry dostęp
powietrza. W przypadku,
gdy gleba będzie zakwaszona, to rozkład słomy może
przebiegać dużo wolniej.
Kultywatory z zębami
sztywnymi
Bardzo dobre efekty wymieszania rozdrobnionych
resztek z warstwą gleby
można osiągnąć kultywatorem o zębach sztywnych lub
agregatem ścierniskowym,
którego elementami spulchniającymi są zęby sztywne.
Dodatkową zaletą tych narzędzi jest duża odległość
ramy od powierzchni pola,
która wynosi około 70 cm.
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EVGENI CS

(FAO 230-240)

kolby bardzo dobrze wypełnione,
z ziarnem typu ﬂint, o wysokiej gęstości,
intensywny wzrost wegetatywny roślin,
nawet w mniej sprzyjających warunkach,
doskonale sprawdza się na glebach
ciężkich, zlewnych, zimnych.

CLOONEY (FAO 250)

NOWOŚĆ

wysoka zawartość grysu w ziarnie,
stabilność i regularność plonowania
w każdych warunkach glebowych,
wysoki stay green, odmiana odporna
na wyleganie.

SY GLORIUS

(FAO 240)

stabilne plonowanie w latach, do uprawy
na wszystkich stanowiskach glebowych,
polecana na wczesne siewy, dobrze znosi
stanowiska wolniej nagrzewające, a także
warunki zimnej wiosny,
wysoka zdrowotność roślin aż do zbioru.

P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o.
56-500 Syców, ul. Parkowa 14
Dział Nasion tel. (62) 786 84 03
www.agroefekt.pl
Bądź na bieżąco!

Taka konstrukcja zmniejsza
ryzyko zapychania się podczas pracy na polu z dużą
ilością resztek pożniwnych.
Odległość między zębami
zależy od szerokości gęsiostopki i może wynosić od
25-30 cm do 40-45 cm przy
gęsiostopkach z lemieszami
bocznymi. Tego typu narzędzia pozwalają też bez większych problemów uzyskiwać
wymagane głębokości robocze. Uprawę pożniwną po zbiorze kukurydzy
ziarnowej można również
wykonać wielobelkowymi
agregatami uprawowymi.
Ramy w tego typu agregatach posiadają od 3 do 8 belek z umieszczonymi na nich
zębami. Im większa liczba
belek w ramie, tym większa
może być odległość między
zębami na belce – nawet do
około 1 m. Wówczas, agregat podczas pracy na ściernisku z dużą ilością słomy,
czy przy uprawie pola po
poplonach nie ma skłonności
do zapychania się. Agregaty
wielobelkowe zapewniają
bardzo dobre utrzymywanie
nastawionej głębokości pracy dzięki podparciu z przodu
na kołach a z tyłu na wale.
Brony talerzowe
Klasyczne brony talerzowe są przydatne do pracy na
polach z dużą ilością resztek
pożniwnych, a więc szczególnie po zbiorze kukurydzy
na ziarno. Jednak narzędzia
o małym nacisku na 1 talerz
nie zapewniają dobrego wymieszania resztek z glebą.
Znacznie lepsze efekty uzyskane zostaną w przypadku
zastosowania bron talerzowych o regulowanym kącie
ustawiania talerzy i wyposażonych w talerze zębate.
Wówczas poprzez zmianę
kąta ustawienia talerzy
do kierunku jazdy można
wpływać na intensywność
mieszania resztek z glebą.
Przy małym kącie ustawienia rzędów talerzy do kierunku jazdy będzie miało
miejsce intensywnie kruszenie grud roli, natomiast
zwiększenie kąta natarcia
zapewni lepsze wymieszanie większych ilości resztek

roślinnych. Cenną zaletą
bron talerzowych jest ich
duża przydatność do pracy
na polach zakamienionych
oraz możliwość pracy na
głębokość do 15 cm.
Kompaktowe brony
talerzowe
Uprawę pola z dużą ilością
resztek pożniwnych można też skutecznie wykonać
agregatem z kompaktową
broną talerzową. Indywidualne lub podwójne mocowanie talerzy do ramy nośnej
na sztywnych lub sprężynowych ramionach zapewnia
dokładne kopiowanie nierówności na powierzchni
pola co powoduje ich lepsze zagłębianie się w glebie.
Tak zamontowane i zabezpieczone talerze charakteryzują się większą trwałością
i mniejszą podatnością na
uszkodzenia podczas pracy,
szczególnie na glebach zakamienionych. W przypadku
uprawy pola po zbiorze kukurydzy, ustawienia talerzy
z sekcjach roboczych powinny być różne. W pierwszej
sekcji najlepiej sprawdzają
się ustawienia talerzy pod
kątem nie mniejszym niż
20°. Talerze drugiej sekcji
najkorzystniej jest ustawić
w zakresie kątów 20-25°,
co poprawia efektywność
wymieszania dużej ilości
resztek pożniwnych z glebą.
Standardowe wyposażenie
agregatów z sekcją spulchniającą w postaci kompaktowej brony talerzowej
stanowią też wały ugniatające, które są umieszczone
za drugim rzędem talerzy.
Ich zadaniem jest ustalenie
założonej głębokości pracy
talerzy oraz zagęszczanie
i wyrównywanie wymieszanej z resztkami pożniwnymi
wierzchniej warstwy gleby.
W zależności od warunków panujących na polach,
mogą być to wały rurowe,
sprężynowe, pierścieniowe
o przekroju stożkowym, lub
szczelinowo-stożkowym czy
rolkowe.
Spulchniacze łopatkowe
Spulchniacze łopatkowe
dobre efekty pracy zapewniają przede wszystkim na

Prof. UPP dr hab. Ireneusz
Kowalik

glebach lekkich. Na glebach
średnich i ciężkich dobre
efekty pracy uzyskuje się
w dwóch przejazdach oraz
przy dociążonym agregacie.
Problemem dla spulchniacza może być niedokładnie rozdrobniona i mokra
słoma, która będzie miała
tendencję do owijania się
na wałkach. W przypadku
zagospodarowania resztek
po zbiorze kukurydzy swoją
funkcję spełnią przy mieszaniu z glebą mniejszych
ilości suchej i dobrze rozdrobnionej słomy.
Zaorać przed zamarznięciem pola
Po wykonaniu uprawy
pożniwnej pole najkorzystniej jest zaorać bezpośrednio przed zamarznięciem,
aby czas na rozkład dużej
ilości resztek pożniwnych
był jak najdłuższy. Pługi
do orki warto jest doposażyć w listwy dokładające wyprofilowane po linii
śrubowej i montowane na
odkładnicy przed słupicą
korpusu. Listwy dokładające pomagają w odkładaniu
skiby i jednocześnie zapobiegają zawieszaniu się na
nim nie rozdrobnionych
łodyg. Dodatkowe montowanie listew dokładających przedłużających odkładnicę,
sprzyja lepszemu kruszeniu
skiby i powoduje bardziej
dokładne przykrywanie
resztek. Jeżeli orki przedzimowej nie zdąży się
wykonać przed nadejściem
mrozów, to warto – jeśli warunki na to pozwolą, zaorać
pole w okresie zimowym lub
na przedwiośniu. Na polach,
na których nie udało się wykonać orki przedzimowej,
trzeba ją jak najszybciej wykonać w okresie wiosennym.
Orka wiosenna powinna być
wykonana na mniejszą głębokość i możliwie wcześnie,
tak by do siewu upłynęło
przynajmniej 3-4 tygodnie.
Wówczas gleba zdąży się
w naturalny sposób odleżeć.
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CLAAS XERION
5000 TRAC TS pokazany
na AGRO SHOW 2021

11

FAO 230-240

LEGENDARNY
PLON ZIARNA

•

NR 1 w plonie ziarna
– 111% wzorca (126,6 dt/ha)

•

NR 1 w plonie CCM
– 111% wzorca (219 dt/ha)

• Mocny Stay-Green
• Odporny na wyleganie
• Rekomendowany do uprawy

w całym kraju

Na podstawie badań rejestrowych COBORU

Hodowla Roślin Smolice
Sp. z o.o. Grupa IHAR
www.hrsmolice.pl

Kontakt
region 1. 784 915 508 region 2. 538 819 893
region 3. 538 819 890 region 4. 538 819 901
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1
3
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W dniu 24.09.2021, w podpoznańskich Bednarach,
polski oddział CLAAS
zaprezentował w ramach
AGRO SHOW jeden z najbardziej zaawansowanych
swoich ciągników – gąsienicowy XERION, model
5000 TRACK TS.
„XERION 5000 TRAC
TS to obecnie najnowszy
model ciągnika wielofunkcyjnego” – mówi Krzysztof
Gomolla, ekspert CLAAS
– „Bardzo zależało nam by
zaprezentować go szerszej
publiczności poza demonstracjami polowymi, które
przeprowadziliśmy w wielu przedsiębiorstwach rolnych w Polsce. Targi AGRO
SHOW to świetna okazja,
aby poznać innowacyjne
rozwiązania ciągnika CLAAS XERION 5000 TRAC
TS z bliska” – dodaje.
Efektywne gąsienice
Zaprezentowany na
AGRO SHOW 2021 model XERION TRAC TS
5000 posiada silnik o mocy
530 KM oraz 4 gąsienice
ZUIDBERG o szerokości
30”/762 mm. W ten sposób
powierzchnia przylegania
maszyny, w porównaniu
z największymi oponami
w układzie pojedynczym,
zwiększa się o 25 procent.
Zawieszenie wahliwe
podwozia gąsienicowego gwarantuje optymalne
dopasowanie gąsienicy do
podłoża. W połączeniu
z aktywnie amortyzowaną

kabiną pozwala to osiągnąć
wysoki poziom komfortu
jazdy. „Dzięki gąsienicom
głęboka uprawa polowa,
mozaikowatość gleb oraz
pagórkowatość terenu nie
stanowią wyzwań” – komentuje Gomolla.
Wyjątkowo niskie zużycie paliwa
To pierwsza szansa na
spotkanie się z modelem
XERION na targach czy
wystawie w Polsce. Do tej
pory ciągnik można było tylko spotkać na pokazach polowych u zainteresowanych
klientów. „Na przestrzeni
sierpnia i września tego
roku odwiedziliśmy wiele
przedsiębiorstw rolnych,
gdzie CLAAS XERION
5000 TRAC TS został poddany różnym pracom, zarówno głębokim i płytkim,
przy zróżnicowanych rodzajach gleby. Podczas każdego
Klienci byli pod ogromnym
wrażeniem niskiego zużycia paliwa.” – mówi ekspert
CLAAS – „W trakcie pokazów zależało nam, aby
sprawdzić ciągnik w naturalnych warunkach przy
pracy z różnymi maszynami
towarzyszącymi o szerokości do 12,5 m przy uprawie
płytkiej, a przy głębokiej –
z 8-metrowym narzędziem
towarzyszącym” – tłumaczy
Gomolla.
Doskonały komfort
Dzięki zastosowaniu napędu gąsienicowego najnowszy ciągnik CLAAS

świetnie radzi sobie w trudnych warunkach. Warto
jednak wspomnieć także
o jego innych zaletach.
Jedną z najważniejszych
jest możliwość pracy na
niskich obrotach silnika
(maksymalny moment obrotowy XERION 5000 to
2600Nm przy 1300 obr./
min). Oszczędności zapewniają również niskie obroty na postoju – 730 obr./
min. Ponadto w maszynie
zastosowano inteligentne
sterowanie przekładnią
bezstopniową CMATIC,
które nie wymaga ingerencji
operatora. Ten element zdecydowanie zwiększa komfort pracy, a tym samym nie
utrudnia koncentracji podczas kilkunastogodzinnej
pracy operatora. Dodatkowy komfort zapewnia
także niski poziom hałasu
w kabinie, która jest bardzo
dobrze wyciszona. Kabina
jest zresztą amortyzowana
aktywnie w dwóch punktach i osadzona na środku
ciągnika, co ogranicza przenoszenie drgań z narzędzia
towarzyszącego na maszynę
i gwarantuje bardzo dobrą
widoczność.
CLAAS Polska zachęca
do kontaktu wszystkich
klientów, którzy chcieliby
w przyszłości przetestować
u siebie gąsienicowy ciągnik
XERION.
Materiały: CLAAS
Opracowanie Redakcyjne:
Roman Barszcz
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