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Podsumowanie programów promocyjnych 
ziarna zbóż i przetworów zbożowych

Fundusz był finansowany 
za pośrednictwem Agencji 
Rynku Rolnego, której zada-
nia od 1 września 2017 roku 
przejął Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa.

Konferencja zgromadzi-
ła licznych przedstawicieli 
prasy rolniczej. Reprezen-
towani byli członkowie 
władz Polskiego Związku 
Producentów Roślin Zbo-
żowych, na czele z Prezesem 
Stanisławem Kacperczykiem 
i członkowie władz Polskiego 
Związku Producentów Ku-
kurydzy na czele z Prezesem 
Tadeuszem Michalskim.

Obydwaj Prezesi Związ-
ków w swoich wystąpieniach 
skoncentrowali się na ocenie 
aktualnej sytuacji na ryku 
zbóż i kukurydzy. Na tego-
roczne zbiory miała bardzo 
duży wpływ pogoda.

W szczególności dotyczyła 
ona kukurydzy. W grudniu 
na polach pozostawało nie-
zebrane jeszcze 10% kuku-
rydzy. Także wysokie były 
straty w zbiorach zbóż. 
Według opinii Stanisława 
Kacperczyka, zbiory zbóż 
w sezonie 2017, na pozio-
mie 32 mln ton, zostały 
przez GUS zawyżone. Je-
sienna susza, opóźnione 
siewy ozimin, kwietniowe 
i majowe przymrozki, na-
walne deszcze i susza czerw-
cowo-lipcowa to czynniki, 
które wpłynęły znacząco 

na obniżenie zbiorów zbóż 
i zwiększenie kosztów pro-
dukcji. W ocenie Prezesa 
PZPRZ ceny zbóż, jakkol-
wiek o kilka procent wyższe 
niż w ubiegłym roku, za wy-
jątkiem żyta, nie pokrywały 
kosztów produkcji. W wie-
lu rejonach, gdzie wystąpił 
nadmiar wody, siewy były 
bardzo rozciągnięte w cza-
sie. Termin agrotechniczny 
siewów nie był zachowany. 
Budzi to duże wątpliwości, 
co do stanu zasiewów i ich 
przezimowania. Część po-
wierzchni, zarówno zbóż 
ozimych, jak i rzepaku, nie 
została obsiana. Obserwuje 
się zainteresowanie nasiona-
mi zbóż jarych. Stanisław 
Kacperczyk, zwrócił uwa-
gę na zaniedbania w me-
lioracjach, co uwidoczniło 
się szczególnie w okresie 
ulewnych deszczy w postaci 
podtopionych pól. W jego 
powiecie, w okresie ostat-
nich 30-lat, nie zmeliorowa-
no ani jednego hektara. Nie 
prowadzi się też konserwacji 
urządzeń związanych z go-
spodarka wodną.

Zdaniem prelegenta istnie-
je potrzeba skrócenia drogi 
od producenta zbóż do od-
biorcy, aby rekompensować 
koszty transportu. Nie bez 
znaczenia dla naszego ryn-
ku zbóż, jest rosnąca pozy-
cja, jako eksporterów Rosji 
i Ukrainy.

Tadeusz Michalski, w kon-
tekście bardzo trudnych zbio-
rów kukurydzy, stwierdził, 
że należy uprawiać wcze-
śniejsze odmiany, które mo-
głyby być zbierane już we 
wrześniu.

Dyrektor Marian Borek, 
z Departamentu Rynków 
Rolnych MRiRW, stwier-
dził, że produkujemy zbo-
ża dobrej jakości. Trafiają 
one na bardzo wymagają-
ce rynki, Niemiec, Arabii 
Saudyjskiej, krajów Afryki 
Północnej i Bliskiego Wscho-
du. Zbiory ziarna już dru-
gi rok przekraczają 30 mln 
ton, co świadczy o postępie 
w agrotechnice. Nadwyżki 
mają charakter struktural-
ny. Dyrektor Borek poinfor-
mował, że resort stawia na 
rozwój infrastruktury, której 
ważnym elementem jest pro-
dukcja dużych, jednorodnych 
partii towaru. W strategii re-
sortu jest utworzenie platfor-
my sprzedażowej zbóż, we 
współpracy z Giełdą Papie-
rów Wartościowych.

O sytuacji na europejskim 
rynku zbóż poinformowała 
Anna Kołakowska z Francu-
skiej Federacji Producentów 
Nasion Kukurydzy i Sorga. 
Powierzchnia uprawy kuku-
rydzy w UE spada. Unia ma 
szanse stać się pierwszym 
światowym importerem 
tego zboża. O ile liderami 
w imporcie była Japonia 

i Meksyk, to według USDA, 
Unia zakupi w 2018 roku 
16 mln ton ziarna kukurydzy.

Prezes Kacperczyk scha-
rakteryzował działania w za-
kresie promocji ziarna zbóż, 
w szczególności przetworów 
w postaci chleba całoziar-
nistego. Związek prowadził 
też liczne szkolenia dla pro-
ducentów zbóż z udziałem 
wybitnych ekspertów z za-
kresu agrotechniki, zbioru, 
przechowywania i innych 
aspektów produkcji. W ra-
mach programu promocyj-
nego przygotowano liczne 
wydawnictwa i przeprowa-
dzono warsztaty dla dzie-
ci i młodzieży. Wykład 
o roli zbóż w zachowaniu 

dobrostanu zdrowotnego 
konsumentów przeprowadzi-
ła Agnieszka Danielewicz, 
dietetyk, edukator społeczny 
w zwalczaniu cukrzycy.

O programie promocyj-
nym „Kukurydza - słoneczne 
ziarno zdrowia” mówił, niżej 
podpisany, Roman Warze-
cha z IHAR-PIB, członek 
Rady PZPK. W realizacji 
programu bardzo dużą rolę 
odegrały bezpośrednie spo-
tkania z konsumentami na 
targach, wystawach rolni-
czych, dniach pola i innych 
imprezach. Ukazała się 
pokaźna liczba publikacji 
promujących wartości żywie-
niowe i prozdrowotne prze-
tworów z ziarna kukurydzy 

i kukurydzy cukrowej. Ce-
lem prowadzonej kampanii 
było zwiększenie roli kuku-
rydzy w codziennej diecie 
Polaków.

W wystąpieniach pod-
kreślono, że kampanie 
promocyjne prowadzone 
przez obydwa Związki, były 
wielkim sukcesem. Powin-
ny one być kontynuowane, 
ale to zależy od przyznania 
środków finansowych przez 
nowo powołaną Komisję 
Zarządzającą Funduszem 
Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych.

Roman Warzecha
Członek Rady

Polski Związek 
Producentów Kukurydzy

Poznań

W Warszawie, w dniu 12 grudnia 2017 roku, odbyła się konferencja prasowa, na 
której podsumowano programy promocyjne finansowane ze środków Funduszu 
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Prezes PZPRZ Stanisław Kacperczyk
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Choroby zawodowe rolników
Kto jest zagrożony?
Pracownicy sektora rol-

nictwa, leśnictwa, łowiec-
twa i rybactwa są jednymi 
z najbardziej narażonych na 
choroby zawodowe. Wśród 
pracujących w tej branży od-
notowano w zeszłym roku 
25% ogółu zachorowań. 
Najczęściej diagnozowany-
mi chorobami zawodowymi 
w Polsce są pylice płuc, cho-
roby zakaźne lub pasożytni-
cze oraz przewlekłe choroby 
narządów głosu. Ubezpie-
czenie zdrowotne pomaga 
w szybkim zdiagnozowaniu 
problemu i podjęciu leczenia.

Z danych gromadzonych 
w Centralnym Rejestrze 
Chorób Zawodowych pro-
wadzonym przez Instytut 
Medycyny Pracy wynika, 
że w zeszłym roku odnoto-
wano 2119 nowych przypad-
ków tych schorzeń. Biorąc 
jednak pod uwagę dane 

z ostatnich pięciu lat, wi-
dać, że łącznie w tym czasie 
zachorowało ponad 11 tys. 
osób, a w okresie piętnastu 
lat prawie 47 tys.

Ja k  z m i n i ma l i zo -
wać szkody

Dbanie o zdrowie i życie 
pracowników jest jednym 
z obowiązków pracodawcy. 
Działania pozwalające zapo-
biec chorobom zawodowym 
można podzielić na dwie ka-
tegorie. Pierwszą z nich jest 
profilaktyka pierwotna, czyli 
dbałość o środowisko pra-
cy, BHP oraz inne działania 
mające na celu stworzenie 
bezpiecznych warunków 
pracy. Drugą jest tzw. pro-
filaktyka wtórna, lekarska.  
Pracodawcy powinni zatem, 
oprócz wymaganych przez 
prawo cyklicznych badań 
kontrolnych, zapewnić pra-
cownikom dostęp do opieki 
medycznej pozwalającej na 

regularne sprawdzanie stanu 
zdrowia.

– Wzrasta nie tylko liczba 
firm, ale także różnorodność 
branż, których przedstawi-
ciele decydują się na zakup 
ubezpieczenia. Głównym po-
wodem zakupu polisy jest 
fakt, że ubezpieczenie zdro-
wotne znacząco skraca czas 
oczekiwania na świadcze-
nia specjalistyczne, których 
szybka realizacja jest istotna 
w przypadku schorzeń zawo-
dowych. Terminy konsultacji 
czy badań diagnostycznych 
wyznaczane w ramach NFZ 
są odległe o kilka tygodni, 
a nawet miesięcy. Tymcza-
sem ubezpieczenie zdro-
wotne skraca je do kilku, 
najdalej kilkunastu dni. 
Wczesne wykrycie symp-
tomów i szybkie rozpoczę-
cie terapii ma duży wpływ 
na dalszy przebieg choroby 
i jej skutki. Podjęcie działań 

w początkowym etapie ma 
zazwyczaj kluczowe znacze-
nie dla ratowania zdrowia. 
Zbyt późne rozpoznanie 
może mieć bardzo poważne 
i nieodwracalne konsekwen-
cje – mówi Małgorzata Jac-
kiewicz, Dyrektor Sprzedaży 

Ubezpieczeń w SALTUS 
Ubezpieczenia.

Rozwój rynku ubezpieczeń 
zdrowotnych spowodował, że 
zakres i cenę polisy można ściśle 
dostosować do charakteru dzia-
łalności firmy oraz jej możliwo-
ści finansowych. Dodatkowym 

czynnikiem, który może prze-
konać przedsiębiorców do za-
proponowania pracownikom 
prywatnej opieki medycznej, 
jest możliwość podzielenia opłat 
wynikających z umowy ubez-
pieczenia pomiędzy pracodawcą 
a pracownikiem.

AKTUALNOŚC I
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Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja Europejska ogło-
siła zaproszenia do składa-
nia wniosków dotyczących 
programów promowania 
europejskich produktów 
rolnych zarówno w UE, 
jak i na całym świecie. 
Na współfinansowanie 
programów przeznaczo-
no łącznie kwotę 169 mln 
euro (w 2017 r. wynosiła ona 
142 mln euro). Dopuszcza 
się programy obejmujące 
szeroki zakres kwestii – 
od ogólnych kampanii na 
rzecz zdrowej żywności po 
konkretne sektory rynku.

Phil Hogan, komisarz do 
spraw rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich, stwier-
dził: UE jest największym 
podmiotem na światowym 
rynku produktów rolno-
-spożywczych. Wiadomo 
też, że żywność wysokiej 
jakości najlepiej kupować 

właśnie tu. Podczas szeregu 
zagranicznych wyjazdów 
służbowych miałem okazję 
osobiście przekonać się, jak 
duże jest zainteresowanie 
unijnymi produktami rolno-
-spożywczymi wśród kon-
sumentów i przedsiębiorstw 
na całym świecie. Z radością 
witam nową edycję progra-
mów promocyjnych, które 
w przeszłości umożliwiły 
zaistnienie wielu nowym 
wnioskodawcom i wyeks-
ponowały unijny sektor rol-
no-spożywczy na globalnym 
rynku. W ubiegłym roku 
łączna wartość zgłoszo-
nych wniosków na programy 
promocji produktów rolno-
-spożywczych prawie dzie-
sięciokrotnie przekroczyła 
dostępny budżet. Kwalifi-
kującym się organizacjom 
radzę więc nie zwlekać ze 
złożeniem wniosku.

Dwie trzecie dostępnych 
środków przeznaczono na 
promowanie unijnych pro-
duktów żywnościowych 
w państwach spoza UE, 
w szczególności tych, do 
których Unia mogłaby 
znacznie zwiększyć eks-
port rolno-spożywczy, 
jak Kanada, Japonia, Chi-
ny, Meksyk i Kolumbia. 
W przypadku programów 
wewnątrz UE szczególny 
nacisk należy położyć na in-
formowanie konsumentów 
o różnych unijnych syste-
mach i oznaczeniach jako-
ści, takich jak oznaczenia 
geograficzne czy produkty 
ekologiczne. Finansowanie 
sektorowe będzie przezna-
czone na programy promują-
ce zrównoważoną hodowlę, 
m. in. owiec i kóz. Przewi-
dziano również finansowa-
nie kampanii promujących 

zdrowe żywienie i spożywa-
nie owoców i warzyw. Pełny 
wykaz priorytetów Komisji 
i dostępnych środków finan-
sowych można znaleźć na 
stronie: https://ec.europa.
eu/info/

Kto może składać 
wnioski?

Do składania wniosków 
o finansowanie w ramach 
ogłoszonego dziś zaprosze-
nia uprawnione są rozma-
ite podmioty – organizacje 
handlowe, organizacje pro-
ducentów i instytucje sek-
tora rolno-spożywczego 
odpowiedzialne za działa-
nia promocyjne. Wniosek 
dotyczący tzw. programu 
„prostego” może złożyć jed-
na organizacja lub kilka or-
ganizacji z jednego państwa 
UE. Dopuszcza się również 
wnioski dotyczące progra-
mów z udziałem organizacji 

krajowych z kilku różnych 
państw członkowskich 
bądź też jednej lub kilku 
organizacji europejskich. 
Kampanie przewidziane 
w programach trwają za-
zwyczaj trzy lata.

Wnioski można składać 
do 12 kwietnia 2018 r. za 
pośrednictwem specjalne-
go portalu. Komisja oceni 
wnioski, a jesienią ogło-
si, które z nich otrzymają 
finansowanie.

Chafea – unijna Agencja 
Wykonawcza ds. Konsu-
mentów, Zdrowia, Rolnic-
twa i Żywności – oferuje 
szereg narzędzi wspoma-
gających wnioskodawców 
w takim formułowaniu 
wniosków, aby miały one 
duże szanse powodzenia. 
Więcej informacji będzie 
dostępnych podczas se-
rii „dni informacyjnych” 

zaplanowanych w całej UE.
Więcej informacji:
Szczegóły dotyczące poli-

tyki UE w zakresie promocji 
produktów rolnych.

Roczny program prac na 
2018 r. w zakresie polityki 
promocji.

Źródło: Komisja Europejska 
Przedstawicielstwo w Polsce.

Komisja Europejska zapewni na promocję produktów rolnych na całym świecie 
dodatkowe fundusze w wysokości 169 mln euro, a więc o 27 mln euro więcej niż w 2017 r.

Phil Hogan
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Kredytowanie w rolnictwie
Bank BGŻ BNP Paribas 

w ciągu trzech ostatnich lat 
udzielił kredytów preferencyj-
nych dla rolników o najwyż-
szej wartości, przekraczając 
kwotę finansowania o ponad 
1,6 mld zł – wynika z danych 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa za okres 
2015-2017. Tym samym BGŻ 
BNP Paribas wzmocnił pozycję 
lidera wśród banków oferują-
cych kredyty preferencyjne dla 
sektora agro.

– Uważnie obserwujemy sy-
tuację w rolnictwie i proponu-
jemy rozwiązania dostosowane 
do wymagań rynku. Mamy 
najlepszą ofertę kredytów 

preferencyjnych, ostatnie trzy 
lata pokazały, że udzieliliśmy 
najwięcej tego rodzaju kredy-
tów dla rolników pod wzglę-
dem ich wartości, przekraczając 
kwotę 1,6 mld zł. Daje nam to 
zdecydowaną przewagę nad in-
nymi bankami, które również 
posiadają w ofercie tego rodzaju 
produkty. Taki wynik pozwala 
nam patrzeć na rynek z per-
spektywy lidera w obszarze 
agrobiznesu – mówi Maciej Pi-
skorski, Dyrektor Departamen-
tu Produktów Agro w Banku 
BGŻ BNP Paribas. – Niemniej 
nasza obecna pozycja rynko-
wa zobowiązuje nas do jesz-
cze większej pracy i uważnego 

obserwowania zmian zacho-
dzących w sektorze rolno-spo-
żywczym, dlatego nieustannie 
przykładamy tak dużą wagę do 
tworzenia produktów finanso-
wych dopasowanych do potrzeb 
klientów z tego sektora – dodaje 
Maciej Piskorski.

Kredyty preferencyjne udzie-
lane są w Banku BGŻ BNP 
Paribas na najlepszych na ryn-
ku warunkach. Oprocentowa-
nie kredytów inwestycyjnych 
jest niskie i wynosi od 3 proc. 
w skali roku, a wysokość opłat 
i prowizji dotycząca kredytu 
przez cały okres kredytowa-
nia wynosi do 2 proc. Kwota 
kredytu może wynieść nawet 

5 mln zł dla gospodarstw oraz 
do 8 mln zł dla działów specjal-
nych a dla firm przetwórczych 
do 16 mln zł.

Kredyty preferencyjne 
w większości wykorzysty-
wane są na zakup gruntów 
rolnych, budowę i moderni-
zację budynków oraz zakup 
maszyn i urządzeń, a także za-
kładanie plantacji wieloletnich. 
Z tej oferty mogą korzystać 
nie tylko rolnicy, ale również 
firmy z sektora przetwórstwa 
rolno-spożywczego, które za-
trudniają mniej niż 250 pra-
cowników i których roczny 
obrót nie przekracza 50 mln 
EUR lub których całkowity 

bilans roczny nie przekracza 
43 mln EUR.

Oferta kredytów preferencyj-
nych dostępna jest w oddziałach 

Banku BGŻ BNP Paribas w ca-
łej Polsce.

Źródło: BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Bank BGŻ BNP Paribas po raz kolejny liderem w finansowaniu rolników

To już 3 lata INNVIGO!

Polska firma Firma IN-
NVIGO zadebiutowała 
w styczniu 2015 roku.

Firma od początku sta-
wiała na innowacje, solid-
ne i nowoczesne produkty 
wysokiej jakości oraz wy-
korzystanie polskiej wiedzy 
i technologii, a także profe-
sjonalne doradztwo. – Już 
na samym początku podję-
liśmy decyzję, że będziemy 
oferować nasze rozwiąza-
nia w oparciu o najwyższej 
jakości serwis, dotyczący 
nie tylko obsługi firm dys-
trybucyjnych wprowadza-
jących produkty na rynek, 
ale rolników, użytkowników 
naszych środków ochrony 
roślin – mówi Krzysztof 

Golec, Prezes Zarządu IN-
NVIGO. Nasz sposób funk-
cjonowania jest modelowym 
sposobem działania firmy, 
która dąży do tego, żeby 
nie tylko oferować swoje 
rozwiązania, ale aby spo-
tykały się one z oczekiwa-
niami odbiorców. Wiadomo, 
że dążeniem producentów 
rolnych jest zapewnienie 
najlepszej opłacalności 
swojego przedsięwzięcia. 
Stąd też nasza dewiza, że 
dobre rozwiązania wcale 
nie muszą być drogie. Do-
bre rozwiązania po prostu 
muszą być dobre... Zgodnie 
z założeniami, INNVIGO 
zapewnia klientom łatwy 
kontakt z wysoko wykwa-
lifikowanymi specjalistami 
do spraw produktów i upraw. 
Dziś 14 profesjonalnych do-
radców regionalnych służy 
pomocą i wsparciem mery-
torycznym rolnikom z całej 
Polski. 

Jednym z wyróżników 
INNVIGO jest również 
bardzo obszerny program 
naukowo-badawczy. Klu-
czowym etapem są oczywi-
ście badania rejestracyjne, 
niezbędne do tego, żeby 

wprowadzić produkty na 
rynek. Ale to nie wszyst-
ko – każdego roku w całej 
Polsce Dział Badań i Roz-
woju firmy INNVIGO re-
alizuje ok. 2000 wariantów 
doświadczeń polowych oraz 
kilkadziesiąt projektów 
badawczych w warunkach 
szklarniowych i laborato-
ryjnych. Już po uzyskaniu 
rejestracji środków ochrony 
roślin prowadzone są licz-
ne doświadczenia i badania 
wdrożeniowo-rozwojowe, 
w których eksperci testują 
różne programy ochrony, 
a następnie przygotowu-
ją szczegółowe rekomen-
dacje dla użytkowników 
produktów. 

Innowacyjność to kolej-
na ważna dla INNVIGO 
wartość, a jednocześnie 
cecha odróżniająca od in-
nych firm wdrażających 
do swojej oferty istniejące 
już rozwiązania. –[…] Od 
samego początku zakła-
damy zdecydowanie szer-
sze spojrzenie i działanie 
– wyjaśnia Prezes Zarzą-
du. – Chcemy, żeby nasze 
produkty były sprawdzone 
w określonych warunkach 

i konfiguracjach, ale również 
poszukujemy nowych, opty-
malnych miejsc wykorzy-
stania substancji aktywnej 
czy produktu. 

Badania z tego obszaru 
polegają między innymi na 
uzyskiwaniu innej formula-
cji czy koncentracji prepara-
tu niż dotychczas stosowana, 
a także na łączeniu kilku 
substancji w celu zoptyma-
lizowania ich działania. Je-
śli po etapie koncepcyjnym 
i laboratoryjnym wyniki są 
zadowalające, dalsze prace 
dotyczą zastosowania bada-
nego środka w określonych 
terminach i fazach wzro-
stu upraw. Często analizo-
wanym aspektem jest tzw. 
specyficzne pozycjonowanie 
substancji. Zdarza się, że dla 
produktu stosowanego stan-
dardowo – np. w drugim za-
biegu ochrony fungicydowej 

– ze względu na jego cechy 
i aktywność biologiczną po 
połączeniu z inną substancją 
można znaleźć lepsze uza-
sadnienie do zastosowania 
w pierwszym zabiegu.

– Przyświeca nam idea, 
żeby znaleźć rozwiązanie 
pod kątem potrzeb i ocze-
kiwań rolnika, pod kątem 
danej uprawy. To jest wła-
śnie naszym celem, tak 
działa INNVIGO: produkt 
– poszukiwanie nowych 
obszarów – połączenie 
kilku substancji, jeśli one 
zabezpieczają osiągnię-
cie odpowiedniego efektu 
biologicznego – tłumaczy 
Krzysztof Golec. – Cały 
czas mamy na uwadze oczy-
wiście stronę ekonomiczną, 
bo producenci rolni poszu-
kują rozwiązań skutecznych 
i dających im zwrot zainwe-
stowanych pieniędzy.

INNVIGO udowodniło, 
że odpowiednio przygoto-
wana i konsekwentnie reali-
zowana strategia pozwala 
nie tylko na udany debiut, 
ale też na konkurencyjność 
i sukcesywny rozwój – na-
wet na rynku zdominowa-
nym przez wielkie firmy. 
Obecnie INNVIGO ma 
w ofercie ponad 30 prepa-
ratów i stale poszerza swoje 
portfolio produktów, by za-
pewniać rolnikom komplek-
sową ochronę upraw. Firma 
działa nie tylko w Polsce, 
ale również w Czechach, 
Słowacji oraz Rumunii, 
kontynuując równocześnie 
prace nad rejestracją swoich 
środków w innych krajach 
europejskich.

Więcej na na stronie: 
www.innvigo.com

Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Na jakie wartości i aspekty stawia młoda firma?

Prezes Krzysztof Golec
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Case IH zdobywa tytuł “Maszyna 
Rolnicza Roku 2017”

Instytut Technologiczno-
-Przyrodniczy Oddział War-
szawa w konkursie o tytuł 
„Maszyna Rolnicza Roku 
2017”, pod patronatem Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, w kategorii maszyny 
z importu, przyznał tytuł 
oraz nagrodę ciągnikom 
serii Case IH Maxxum 
Multicontroller. Celem kon-
kursu był wybór maszyny 
rolniczej, wyróżniającej się 
oryginalnością konstrukcji, 

funkcjonalnością, bezpie-
czeństwem obsługi oraz 
jakością pracy. Wyboru 
„Maszyny Rolniczej Roku 
2017” spośród maszyn 
zgłoszonych do konkursu 
dokonała jednogłośnie Ko-
misja Konkursowa powo-
łana przez Dyrektora ITP 
w uzgodnieniu ze współ-
organizatorami konkursu. 
Kluczowymi kryteriami 
według których nagrodzo-
na seria ciągników została 

oceniona to: nowoczesność 
rozwiązań konstrukcyj-
nych, ergonomia i BHP, 
funkcjonalność i parame-
try eksploatacyjne, jakość 
i estetyka wykonania. Uro-
czyste wręczenie statuetki 
odbędzie się na Targach 
AGROTECH w Kielcach 
w pierwszym dniu wysta-
wy tj. 16.03.2018 r. podczas 
ceremonii otwarcia Targów.

Źródło: Case IH
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Federal-Mogul na targach Agritechnica 2017 
Premiery podczas najważniejszych na 
świecie targów maszyn rolniczych

Federal-Mogul Motorparts 
zaprezentował nowe produk-
ty marki FP Diesel na targach 
Agritechnica 2017 w Hanowe-
rze. Na stoisku można było 
zobaczyć najnowsze części 
silnikowe o szerokim zasto-
sowaniu w maszynach rolni-
czych wielu znanych marek.

Wśród nowych produktów 
znalazły się zestawy tłoków 
i tulei cylindrów, przeznaczone 
do wybranych silników John 
Deere ”PowerTech”. Te popu-
larne 4- i 6-cylindrowe jed-
nostki można spotkać w wielu 
maszynach rolniczych i bu-
dowlanych marki John Deere. 

Zestawy FP Diesel składają 
się z tłoków, tulei, pierścieni, 
sworzni, pierścieni ustalają-
cych i uszczelniających – czyli 
wszystkiego co jest niezbędne 
do remontu silnika. Dodatko-
wo firma zaprezentowała nowe 
uszczelki głowicy ML7 do sil-
ników John Deere ”PowerTech” 
8.1L. ML7 to bardzo zaawanso-
wane technologicznie uszczelki 
wielowarstwowe, które wyraź-
nie poprawiają proces spalania 
i uszczelnianie płynów.

 „Rolnictwo to jedna z naj-
ważniejszych gałęzi europej-
skiej gospodarki. Jesteśmy 
zadowoleni z możliwości 

pokazania na Agritechnice 
naszych najnowszych osią-
gnięć technologicznych dla 
tego sektora” - mówi Frank 
Piojda, Off-Highway and He-
avy-Duty Director na region 
EMEA z Federal-Mogul Mo-
torparts. „Rynek sprzętu rolni-
czego jest bardzo różnorodny, 
dlatego dostępność szerokiej 
gamy części zamiennych o ja-
kości OE ma duże znaczenie 
dla naszych klientów”.

Więcej informacji o produk-
tach FP Diesel na stronie www.
FMheavydutyparts.com.

O Federal-Mogul
Firma Federal-Mogul zo-

stała założona w Detroit 
w 1899 roku, a jej siedziba 
główna znajduje się w So-
uthfield w stanie Michigan. Fir-
ma zatrudnia około 53 000 osób 
w 24 krajach. Więcej informa-
cji: www.FMMotorparts.com.

Materiały: 
Weber Shandwick

Biuro Prasowe Federal-
Mogul Motorparts
Michał Pełczyński

Opracował: Roman Barszcz

TwojaZagroda.pl

- Cieszymy się, że nawią-
zaliśmy współpracę z firmą 
Farmtrac. Dzięki temu nasza 
oferta stała się jeszcze bardziej 
atrakcyjna i na pewno spełni 
oczekiwania wielu klientów — 
mówi Piotr Zieziula, kierownik 
sklepu TwojaZagroda.pl

Sklep TwojaZagroda.pl za-
chęca klientów do skorzysta-
nia z aktualnej promocji, która 
obejmuje ciągniki marki Far-
mtrac i ładowacze Metal-Fach 
T229. W ramach promocji przy 
zakupie wybranych modeli cią-
gników ładowacz można kupić 
za połowę regularnej ceny. 

– Co ważne i warte podkre-
ślenia, takich promocji klienci 
nie znajdą w żadnym innym 
branżowym sklepie. Istnieje 
również możliwość negocja-
cji cen – dodaje przedstawiciel 
sklepu TwojaZagroda.pl. Do-
datkowo, klienci mają możli-
wość korzystania ze wszystkich 

promocji obowiązujących bez-
pośrednio u producenta.

Promocje Farmtrac to między 
innymi darmowy zbiornik do 
transportu i dystrybucji pali-
wa, który otrzymuje się kupując 
ciągnik w Farmtrac Finance. 
Oprócz tego TwojaZagroda.
pl oferuje promocje na zakup 
poszczególnych modeli cią-
gników, a klienci mogą przy 
tym sfinansować zakup przy 
pomocy wygodnych rat. 

Wybrane modele ciągników 
Farmtrac dostępne za pośred-
nictwem dealera TwojaZa-
groda.pl: 

1. 6075 DT Rops Heritage — 
to najprostszy ciągnik z podsta-
wowym wyposażeniem, który 
zaspokoi wszystkie potrzeby 
rolnika. Również cena jest jed-
nym z jego atutów – jest jed-
nym z najtańszych na rynku. 
To odpowiednik sprawdzonego 
i przetestowanego w niejednym 

gospodarstwie Ursusa C-360.
2. 675 DTN Europeline IIIA 

plus ładowacz czołowy Metal-
-Fach T229 — Maszynę napędza 
4-cylindrowy brytyjski silnik 
Perkins 1104D-44T o mocy 
75 KM. Co ciekawe skrzynia 
biegów, wyposażona w koła 
o stałym zazębieniu włoskiej 
firmy Carraro 12+12, zawie-
rająca rewers i reduktor spra-
wia, że ciągnik jest niezawodny 
i sprawdzi się w najcięższych 
warunkach. Model 675 DTN 
doskonale współgra z czoło-
wym ładowaczem o udźwigu do 
1200 kg, a takim niewątpliwie 
jest model T229 firmy Metal – 
Fach oferowany w komplecie 
z ciągnikiem.  

3. 675 DTN KING Euro-
peline III A – jest to odpo-
wiednik 675 DTN Europeline 
IIIA wzbogacony o dodat-
kowe wyposażenie. W jego 
skład wchodzi radio, kamera 

cofania, dźwignia dolna narzę-
dzi CBM. Zaczep jest bardziej 
zmechanizowany niż w innych 
modelach, dzięki czemu rolnik 
może samodzielnie podłączyć 
na przykład brony bez udziału 
osób trzecich. Warto dodać, że 
ten ciągnik jest limitowaną edy-
cją najpopularniejszego modelu 
marki Farmtrac i dedykowany 
klientom, którzy cenią sobie 
wygodę i komfortowe warun-
ki pracy. 

4. 9120 DTN IIIB Europeline 
z klimatyzacją – ten model zo-
stał wyposażony w klimatyza-
cję, która jest wliczona w cenę, 
jako wyposażenie dodatkowe. 
Maszyna posiada filtr silnika 
DPF, który spełnia nowe, naj-
bardziej restrykcyjne unijne 
standardy w zakresie ekolo-
gii. Tak jak większość maszyn 
w ofercie Farmtrac również 
i ten model został wyposa-
żony w markowe podzespoły 

— silnik Perkins i skrzynię 
biegów Carraro. 

Ciągniki Farmtrac wyróżnia 
niezawodna konstrukcja, niskie 
zużycie paliwa i co najważniej-
sze i najbardziej przekonują-
ce rolników — niskie koszty 
utrzymania. 

- Warto też podkreślić, że 
wyroby tej polskiej firmy za-
kupione u nas serwisujemy na 
miejscu. Dodatkowo klienci 
otrzymują od nas dwuletnią 
gwarancję na ciągnik – dodaje 
Piotr Zieziula. - Możliwa jest też 

prezentacja wybranych modeli 
oraz bezpłatna i niezobowiązu-
jąca do zakupu jazda testowa. 

Więcej informacji na temat 
oferty Farmtrac można znaleźć 
w sklepie TwojaZagroda.pl, 
w siedzibie sklepu stacjonarnego 
– ul. Kresowa 62, 16-100 So-
kółka oraz poprzez kontakt te-
lefoniczny ze specjalistami pod 
całodobowymi numerami telefo-
nu: 533 111 287 oraz 533 111 467.

Źródło: PublicumPR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

TwojaZagroda.pl jest oficjalnym, a zarazem jedynym w województwie podlaskim 
dealerem ciągników firmy Farmtrac.
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AEROSEM PCS DUPLEX SEED
Duża wydajność, ela-

styczność zastosowania 
i komfort – to podstawo-
we zalety systemu siewu 
DUPLEX SEED dostępne-
go w siewnikach Pöttinger 
AEROSEM PCS. System 
DUPLEX SEED służy do 
siewu w podwójnym rzę-
dzie kukurydzy na kiszon-
kę i ziarno. Z jednej strony 
rozwiązanie to zwiększa 
plonowanie do 10 procent, 
z drugiej podnosi wydaj-
ność siewu przez większa 
prędkość jazdy. Dzięki 
temu DUPLEX SEED jest 
prawdziwą ekonomiczną 
alternatywą dla tradycyj-
nego siewu punktowego. 
Dodatkowo przy siewie ku-
kurydzy można dowolnie 
zastosować podsiew trawy 
lub nawozu. Podwójny rząd 
nadaje się również do siewu 
kukurydzy na ziarno.

A E RO S E M  P C S 
DUPLEX SEED oferuje 
komfort w czystej posta-
ci: jeden siewnik do zbóż 
i kukurydzy dzięki proste-
mu i szybkiemu przestawie-
niu z siewu rzędowego do 
siewu kukurydzy. Kolejną 
zaletą tej maszyny jest bez-
pośrednie sterowanie liczbą 
nasion jak również możli-
wość kontrolowania każdego 
rzędu kukurydzy.

Potwierdzony przez te-
sty wzrost plonu

Uniwersytet Zasobów 
Naturalnych w Wiedniu 
przeprowadził w 2015 roku 
obszerny test siewnika PÖT-
TINGER AEROSEM PCS 
DUPLEX SEED, w którym 
wyraźnie potwierdza ekono-
miczne korzyści wynikające 
z użytkowania tej maszy-
ny: w przypadku kukury-
dzy na kiszonkę i na ziarno 
wzrost plonu  może wynieść 
do +5,5 procent. W roku 
2016 zostały przeprowa-
dzone od Węgier przez 
Austrię i niemiecki land 
Nordrhein-Westfalen po El-
sass (FR) wielkoobszarowe 
testy polowe. Wyniki tych 
testów były jednoznaczne: 
z systemem DUPLEX SEED 
wszędzie osiągnięto wyraź-
ny wzrost plonu.

Dodatkowo należy pod-
kreślić wzrost wydajności 
siewu o okrągłe +25 procent 
wynikający z większych 
prędkości jazdy do 10 km/h 
i zwiększenia wydajności 
pracy o blisko 2,0 ha na go-
dzinę przy 4 podwójnych 
rzędach = 3,0 m szerokości 
roboczej. To wszystko przy 
jednocześnie najwyższej 
precyzji siewu, gdy agre-
gaty wysiewające pracują 
z połową liczby obrotów.

Siewnik AEROSEMem 
z podwójnym rzędem gwa-
rantuje również lepszą 
ochronę przez erozją, po-
nieważ maszyna nie pozo-
stawia dodatkowych śladów.

Jeden do wszystkiego: 
elastyczne zastosowanie 
do różnych zadań

Pöttinger AEROSEM to 
siewnik wielofunkcyjny: do 
siewu kukurydzy na ziar-
no i na kiszonkę, podsiewu 
traw i nawozu. AEROSEM 
ADD z DUPLEX SEED jest 
wyposażony w podwójny 
rząd z odstępem 12,5 cm 
między obydwoma rzęda-
mi i podwójnym odstępem 
w rzędzie – w porównaniu 
do rzędu pojedynczego. 
Odstęp między rzędami po-
dwójnymi wynosi 75 cm, co 
pozwala na zbiór przy po-
mocy tradycyjnej sieczkarni.

Komfort w czystej 
postaci

Przestawienie z siewu 
zbóż na siew kukurydzy 
odbywa się szybko: prze-
stawienie przegrody i de-
montaż rolki dociskowej 
i formierza rowka wysie-
wu trwa tylko kilka chwil. 
Zmiana liczby nasion na 
metr kwadratowy odbywa 
się bezpośrednio przez ste-
rownik: proste wprowadze-
nie liczby nasion na hektar 
lub na metr kwadratowy. 
Nie ma potrzeby kontak-
tu z brudnym łańcuchem. 
Niezawodna kontrola wy-
siewu w każdym rzędzie 
kukurydzy następuje bez-
pośrednio na redlicy każ-
dego pojedynczego rzędu  
i centralnie przez czujniki 
stanu wypełnienia po obu 
stronach zbiornika.

Rezultaty są 
przekonywujące

Jeżeli do rezultatów 
podejdziemy z punktu 
widzenia uprawy roślin 
to są one wybitnie po-
zytywne. Podwójny rząd 
stwarza roślinie idealne 
warunki przestrzenne do 
wzrostu: więcej światła, 
więcej wody i więcej sub-
stancji odżywczych. Dzię-
ki większemu o 30 procent 
odstępowi między ziarna-
mi i przez to o 70 procent 

większej przestrzeni do 
wzrostu dla rośliny, korzeń 
może lepiej rozprzestrze-
nić się w glebie. Zmniejsza 
się konkurencyjność  mię-
dzy roślinami. Korzenie 
osiągają wolne przestrze-
nie. Odłożenie po bokach 
pasów nawozu stymuluje 
przestrzenny rozrost ko-
rzeni. Ponadto cała popu-
lacja roślinna w wyniku 
mniejszego wzajemnego 
zacieniania się roślin, 
może aktywnej korzystać 
ze słońca. W efekcie proces 
fotosyntezy jest bardziej 
efektywny.

Dzięki „szerokiej ob-
sadzie“ również faza doj-
rzewania przebiega lepiej 
i wykazuje tendencję do 
mniejszej wilgotności ziarna 
– przede wszystkich w przy-
padku kukurydzy na ziarno.

W porównaniu z rzędem 
pojedynczym istnieje też 
mniejsze ryzyko powstania 
erozji w wyniku bardziej 
optymalnego rozłożenia ro-
ślin w przestrzeni. Dodat-
kowo w podwójnym rzędzie 
jest lepsze zacienienie gleby, 
przez co są mniejsze straty 
wody, występuje efekt tłu-
mienia chwastów i szyb-
ko dochodzi o zamykania 
rzędów. Testy wykazały 
o 10 procent większe za-
cienienie do końca fazy 
młodocianej (EC 19).

Rzędy podwójne podobnie 
jak pojedyncze można bez 
problemu ciąć normalny-
mi urządzeniami do zbioru 
kukurydzy.

Przegląd modeli
• Następujące modele są 

dostępne z systemem 
DUPLEX SEED:

• AEROSEM 3002 PCS 
DUPLEX SEED 4/75 (brak 
nie uprawionej powierzchni)

• AEROSEM 3502 PCS 
DUPLEX SEED 5/75 (nie 
uprawiona powierzchnia 
po lewej i prawej stronie 
12,5 cm)

• AEROSEM 4002 PCS 
DUPLEX SEED 5/75 (za-
chodzenie z lewej i pra-
wej strony

Źródło: POETTINGER
Opracowała: Jolanta 
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Siew kukurydzy w podwójnym rzędzie.

	

Schemat: przykład 90.000 ziaren / hektar 
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Jak uprawić pole, pod kukurydzę 
niezaorane na zimę?

Kukurydza należy do ro-
ślin o dużych wymaganiach 
cieplnych i jest uprawiana 
w jednych z najszerszych 
międzyrzędzi, co jedno-
cześnie czyni ją gatun-
kiem bardzo wrażliwym 
na zachwaszczenie.

Jeżeli jesienią na polach 
nie wykonano orki przedzi-
mowej, wiosną trzeba za-
stosować system uprawy 
uwzględniający rzeczy-
wisty ich stan. Kukurydza 

jest rośliną dobrze znoszącą 
uproszczenia uprawowe, co 
daje możliwości szukania 
oszczędności w nakładach 
na jej uprawę. Istnieje wie-
le wariantów uproszczonej 
uprawy roli, które różną 
się liczbą wykonywanych 
zabiegów oraz ich głębo-
kością. Tam gdzie gleba 
pozostała w miarę czysta 
i niezachwaszczona, np. 
po ziemniakach czy bura-
kach lub pozostałe resztki 

roślinne są delikatne i kru-
che (może to być gorczyca 
z poplonu ścierniskowego) 
pole można obsiać w jednym 
przejeździe, dostosowanym 
do warunków siewnikiem 
z ciężkim talerzowym sys-
temem wysiewu lub agre-
gatem uprawowo-siewnym. 
Ze względu na to, że ku-
kurydza jest wysiewana 
stosunkowo późno – od 
połowy kwietnia, to warto 
wczesną wiosną wykonać 
uprawę agregatem, w któ-
rym sekcją spulchniającą 
jest brona talerzowa, kom-
paktowa brona talerzowa 
czy kultywator. Następ-
nie jest wykonywany siew 
specjalnymi siewnikami do 
siewu w mulcz, co zapew-
nia umieszczenie nasion na 
żądanej głębokości. Jeżeli 
przedplonem były zboża, 
pole przez długi okres nie 
było nawożone organicznie 
czy też występowały na nim 
zastoiska wodne, to w takich 
sytuacjach konieczna będzie 
uprawa na głębokość około 
25 cm wykonana głęboszem 
lub ciężkim kultywato-
rem. Drugi wariant upra-
wy i siewu, według części 
opinii, jest korzystniejszy, 
gdyż sprzyja lepszemu 

i szybszemu ogrzaniu się 
roli, co zapewnia lepsze 
warunki do wyrównanych 
wschodów nasion kuku-
rydzy. Jeżeli takie narzę-
dzia i maszyny nie są na 
wyposażeniu gospodar-
stwa, a istnieje możliwość 
skorzystania z usługi są-
siedzkiej lub świadczonej 
przez firmę specjalizującą 
się w tego typu pracach, to 
warto nad takim rozwiąza-
niem się zastanowić.

W przypadku technolo-
gii orkowej sytuacja będzie 
wyglądała nieco inaczej. Je-
żeli na polu pozostało ścier-
nisko po zbiorze zbóż lub 
z rozdrobnioną słomą np. 
po zbożach lub kukurydzy, 
to w pierwszej kolejności 
należy wykonać uprawę 
agregatem ścierniskowym, 
a następnie orkę. Zastosowa-
nie takiego układu zabiegów 
agrotechnicznych pozwoli 
dokładnie wymieszać duże 
ilości materiału organicz-
nego z wierzchnią warstwą 
roli i tym samym uniknąć 
warstwowego przyorania 
resztek pożniwnych. Orka 
ta powinna być wykonana 
możliwie wcześnie, tak by 
między nią, a siewem upły-
nęło przynajmniej 3-4 ty-
godnie. Najlepiej będzie ją 
wykonać w okresie zimo-
wym lub od końca lutego do 
końca marca, jeżeli oczywi-
ście będą ku temu sprzyjają-
ce warunki pogodowe. Jeśli 
się to nie uda i pole zostanie 
zaorane później, to trzeba 
liczyć się z możliwością 
znaczącej obniżki plonu, 
chyba że tak jak w ostatnim 
sezonie agrotechnicznym, 
po siewie wystąpią obfite 
i rozłożone w czasie opa-
dy. Orka wiosenna zawsze 
powinna być stosunkowo 
płytka i uzupełniona wa-
łem działającym wgłębnie 
(Campbella). Celem kolej-
nych zabiegów uprawowych 
powinno być uzyskanie 
w wierzchniej warstwie 

gruzełkowatej struktury 
gleby, co zapewni szybkie 
i równomierne wschody 
nasion.

Na glebach lekkich, na 
których nie występuje zbry-
lenie gleby, uprawę przed-
siewną można wykonać 
broną zębową średnią lub 
ciężką pracując w dwa śla-
dy. Dla tych gleb, w latach 
o normalnym przebiegu 
pogody, szczególnie ważne 
jest zachowanie jak najwięk-
szych zapasów wody, które 
są decydującym czynnikiem 
wpływającym na wielkość 
plonów. Z tego też wzglę-
du stosowanie narzędzi 
bądź maszyn intensywnie 
spulchniających glebę nie 
jest wskazane. Na pozosta-
łych glebach, typowo ku-
kurydzianych, dobre efekty 
pracy przy uprawie gleby 
pod kukurydzę zapewnią 
agregaty uprawowe, w któ-
rych narzędziem roboczym 
jest brona z zębami sprę-
żynowymi. Brona powinna 
współpracować z dwoma 
wałami strunowymi wyko-
nanymi z uzębionych lub 
gładkich płaskowników. Na 
glebach ciężkich, ze wzglę-
du na trudności z utrzy-
maniem głębokości pracy, 
do spulchniania powinien 
być stosowany kultywator 
z wąskimi zębami spręży-
nowymi. Rozstaw zębów, 
zakończonych redliczkami, 
na belkach ramy kultywato-
ra podczas uprawy pod ku-
kurydzę powinien wynosić 
od 8 do 10 cm, co zapewni 
spulchnienie gleby oraz sku-
teczne rozbicie brył. Jeszcze 
lepsze efekty pracy w przed-
siewnym przygotowaniu roli 
daje stosowanie agregatów, 
w których narzędzie upra-
wowe stanowi kultywator 
ze sztywnymi zębami za-
kończonymi gęsiostopka-
mi, które podcinają całą 
powierzchnię pola na żąda-
nej głębokości. Utrzyma-
nie jednakowej głębokości 

pracy zapewnia prowadze-
nie agregatu na dwóch wa-
łach - przednim i tylnym. Za 
wyrównywanie powierzchni 
pola odpowiadają włóki o re-
gulowanej głębokości pracy, 
które są umieszczone naj-
częściej za przednim wałem 
strunowym (w niektórych 
agregatach jako pierwszy 
element roboczy). Prędkości 
robocze agregatów powinny 
wynosić powyżej 8 km/h 
(najlepiej od 8 do 12 km/h), 
ponieważ poniżej tej war-
tości pogorszeniu ulega 
jakość pracy. Stosowanie 
większych prędkości może 
prowadzić do nadmiernego 
zniszczenia struktury oraz 
rozpylenia gleby.

Po późnych orkach na 
glebach ciężkich, może do-
chodzić do ich przesuszenia 
i powstania twardych brył, 
które trudno będzie rozkru-
szyć biernymi narzędzia-
mi uprawowymi. W takich 
przypadkach uzasadnione 
jest zastosowanie aktyw-
nych maszyn uprawowych. 
Wykorzystanie takich ma-
szyn powinno zapewnić 
przygotowanie gleby do 
siewu w jednym przejeździe 
roboczym. Zaletą maszyn 
aktywnych jest też szeroka 
możliwość regulacji efektu 
uprawy np. przez zmianę 
prędkości roboczej agrega-
tu, czy zmianę przełożenia 
w skrzyni przekładniowej 
maszyny. W tym przypadku 
każdorazowo, w zależno-
ści od warunków panują-
cych na polu, należy tak 
dobrać prędkość obrotową 
elementów roboczych ma-
szyny oraz prędkość roboczą 
agregatu, aby uzyskać gru-
zełkowatą strukturę gleby 
i jednocześnie nie doprowa-
dzić do jej rozpylenia.

Podczas wykonywania 
uprawy przedsiewnej war-
to pamiętać o wyposażeniu 
ciągnika w koła bliźniacze 
lub koła z szerokimi, nisko-
ciśnieniowymi oponami.

Kukurydza wymaga starannej uprawy roli, co w praktyce nie 
zawsze jest realizowane. Dr hab. inż. Ireneusz 

KowalikUP Poznań
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w ilości  zarejestrowanych 
Numer 1 

QQ Kosynier FAO 220-230
QQ Tonacja FAO 220-230
QQ SM Jubilat FAO 220-230
QQ Juhas FAO 230-240
QQ Konkurent FAO 230-240
QQ SM Finezja FAO 240
QQ SM Hetman FAO 240
QQ SM Hubal FAO 240
QQ Kanonier FAO 240
QQ SM Prezent FAO 240-250

QQ SM Zawisza FAO 240-250
QQ Bogoria FAO 250
QQ Rosomak FAO 250-260
QQ SM Ameca FAO 260
QQ Koneser FAO 260
QQ Podlasiak FAO 260
QQ Kosmal FAO 260
QQ Legion FAO 260-270
QQ SM Popis FAO 270

Fortop FAO 230   QQ  SM Kurant FAO 250    
QQ  SM Furman FAO 260

Nowości 2017

* ) łącznie w trzech ostatnich latach pośród wszystkich firm  
     zgłaszających odmiany do badań rejestrowych 

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR  
tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl

odmian kukurydzy*

R E K L A M A

Podsumowanie 
minionego sezonu

Niskie temperatury i brak 
okrywy śnieżnej w okresie 
zimy 2011/12 spowodo-
wały wymarznięcie około 
30% zbóż ozimych i rzepaku. 
Doskonałą roślina przesiewo-
wą w sezonie 2012 okazała 
się kukurydza. Łączna po-
wierzchnia uprawy kukury-
dzy osiągnęła po raz pierwszy 
ponad milion hektarów. Plony 
były wysokie. Ceny ziarna na 
poziomie 900-1000 zł za tonę 
okazały się bardzo atrakcyjne.

Sprzyjało to podjęciu de-
cyzji o zasiewach kukurydzy 
w sezonie 2013. Długo utrzy-
mująca się pokrywa śnież-
na na początku tego sezonu, 
spowodowała, że kukurydza 
pozostała jedyną rośliną jarą, 
którą można było zasiać, co 
prawda z lekkim opóźnie-
niem, ale jeszcze w terminie 
agrotechnicznym. Sprzyjają-
ce warunki wegetacji i wyso-
kie plony oraz wysokie ceny 
na ziarno kukurydzy zachęci-
ły producentów do jej uprawy. 
Z zebranych około 4,5 milio-
na ton ziarna kukurydzy, po 
raz pierwszy wyeksportowa-
no około 2 mln ton. 

W roku 2015 wystąpiła 
katastrofalna susza, która 
przyczyniła się do znaczą-
cej redukcji plonów zarówno 
ziarna jak i kiszonki. W celu 
zabezpieczenia bazy paszo-
wej dla zwierząt, wiele za-
siewów przeznaczonych na 
ziarno trzeba było zebrać na 
kiszonkę z całych roślin.

Straty w produkcji kukury-
dzy zostały zrekompensowane 
w sezonie 2016. Biorąc pod 
uwagę wielolecie, uzyska-
no rekordowe, nienotowane 

dotychczas, plony ziarna i ki-
szonki. Odbudowano zapasy 
kiszonki, a nawet część za-
siewów na kiszonkę (około 
80 tysięcy ha) przeznaczono na 
ziarno. Bardzo wysokie były 
też plony ziarna, pomimo że 
w wielu rejonach kraju w koń-
cowej fazie wegetacji (wrze-
sień) zabrakło wody. Ziarno 
było bardzo dobrej jakości, 
z niską zawartość mikotok-
syn, gdyż warunki dosychania 
w polu były korzystne. Od-
notowano również znaczący 
eksport ziarna kukurydzy.

Zupełnie inne warunki po-
godowe wystąpiły w sezonie 
2017. Szczególnie stresowe 
były w okresie siewu kuku-
rydzy. W agrotechnicznym 
terminie siewu kukurydzy, 
przypadającym w II i III de-
kadzie kwietnia, wystąpiły 
bardzo niesprzyjające warun-
ki pogodowe. Temperatury 
powietrza były niższe niż 
w wieloleciu. Gleby na głę-
bokości siewu nie osiągnęły 
wymaganej temperatury do 
kiełkowania nasion (+8°C). 
Ponadto gleby z powodu opa-
dów atmosferycznych były 
mocno uwilgotnione. Pomimo 
tego część rolników konty-
nuowało siewy oczekując, że 
warunki pogodowe ulegną 
poprawie. Niestety tak się 
nie stało. Wschody trwały 
nawet do 3-4 tygodni i były 
bardzo nierównomierne. 
Część nasion zgniło. Przy 
dużym uwilgotnieniu gleby 
i silnej operacji słonecznej, 
powierzchnia gleby uległa 
mocnemu zaskorupieniu, 
co było dodatkową przyczy-
ną obniżonych wschodów. 

Zanotowano znaczną reduk-
cję obsady roślin (o 20-30%).

Wielu rolników reklamo-
wało jakość nasion kuku-
rydzy. Jednak to nie jakość 
nasion, a warunki pogodo-
we były przyczyną słabych 
wschodów. Wielu rolników 
zdecydowało się na prze-
siewy plantacji. Siewy ku-
kurydzy trwały przez cały 
maj. Opóźnione siewy spo-
wodowały  nierównomierne 
wschody i słaby start roślin. 
W kolejnym okresie, czer-
wiec-sierpień wystąpiły 
bardziej korzystne warunki 
pogodowe, wyższe były tem-
peratury powietrza, bardzo 
korzystny dla wegetacji kuku-
rydzy był też rozkład opadów. 
Za wyjątkiem sierpnia (opady 
były zbyt małe). Temperatury 
powietrza we wrześniu były 
niższe niż w poprzednich 
latach. Na przeważającym 
obszarze kraju, było pod 
dostatkiem wody, za wy-
jątkiem niektórych rejonów 
(lubelskie, małopolskie i pod-
karpackie), gdzie wystąpiła 
susza glebowa.

Niestety, niemal ciągłe 
opady, w okresie od drugiej 
połowy września, unie-
możliwiały przeprowadze-
nie zbiorów kukurydzy na 
ziarno i częściowo na kiszon-
kę. Zbiory przesunęły się na 
miesiąc listopad i grudzień. 
Ziarno kukurydzy było zbie-
rane przy dużej wilgotności 
(średnio około 30%). Spo-
wodowało to wydłużenie 
okresu suszenia, a tym sa-
mym wydłużenie zbiorów. 
Ziarno kukurydzy musi być 
suszone lub konserwowane 

na mokro bezpośrednio po 
zbiorze, gdyż ulega procesom 
gnilnym.

Nadmierne uwilgotnienie 
gleby, występowanie zasto-
isk wodnych, uniemożliwia-
ło wjazd kombajnów w pole 
i odbiór ziarna od kombajnów. 
Zbiory prowadzono tylko na 
plantacjach i w miejscach 
gdzie możliwy był wjazd 
kombajnów. W wyniku tych 
warunków pogodowych na 
przełomie listopada i grudnia 
pozostawało w polu jeszcze 
około 15% kukurydzy. Zbiór 
był kontynuowany w stycz-
niu, co nigdy dotychczas 
nie miało miejsca. Nieste-
ty ziarno zbierane w tym 
terminie wykazuje wysoki 
poziom mikotoksyn. Za-
wartość deoksyniwalenonu 
(DON) przekracza 3-4krot-
nie dopuszczalne normy, co 
dyskwalifikuje ziarno jako 
materiał handlowy i jego za-
stosowanie do produkcji pasz.

Pojawia się pytanie, jaki 
wpływ będzie miała sytu-
acja w uprawie kukurydzy 
w bieżącym sezonie, na na-
stępny sezon?

Wiele pól pozostaje nieob-
sianych. Warunki pogodowe 
uniemożliwiły wykonanie 
planów zasiewu zbóż ozi-
mych i rzepaku. Stan ozimin 
nie jest dobry (późne siewy, 
wymokliska, niezahartowane 
rośliny, możliwe wymarznię-
cia). W przypadku opóźnionej 
wiosny i deficycie nasion zbóż 
jarych, oraz ich relatywnie niż-
szym plonowaniu w stosunku 
do kukurydzy, alternatywą 
może być właśnie kukurydza.

dr inż. Roman Warzecha 
IHAR – PIB 
Radzikówa

Warunki pogodowe - średnie temperatury i opady w sezonie wegetacji kukurydzy (kwiecień-wrzesień). Radzików –centralna Polska, 2015 - 2017

Miesiąc
Średnie dzienne temperatury C Suma opadów (mm)

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Kwiecień 8,5 9,7 7,6 38,0 31,4 58,0

Maj 13,5 16,0 14,6 62,6 31,6 57,0

Czerwiec 17,5 19,5 18,4 25,2 54,6 4,2

Lipiec 20,0 19,8 18,9 36,8 89,8 70,0

Sierpień 22,6 18,9 19,6 4,8 46,0 35,6

Wrzesień 15,3 16,1 14,0 31,4 9,0 153,0

Średnia/ suma 16,2 16,7 15,5 198,8 262,4 377,8

Październik 7,6 7,7 10,0 44,2 117,8 89,6

Listopad 5,4 3,4 5,1 46,6 38,4 44,4

Grudzień 4,8 1,4 2,5 21,8 71,2 57,0
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* Wg o�cjalnych wyników COBORU, średnia 2015-2017.

KUKURYDZA
Harmonia

plonu i jakości

Więcej informacji na: 
www.saaten-union.pl

SUSETTA
FAO 240-250

- Rejestracja: PL 2017
- Plon ziarna (14% wilg.): 
 107,6 dt/ha = 100% wzorca*

KORYNT
FAO 230-240

NEUTRINO
FAO 250

SURTERRA
FAO 250

SUNSET
FAO 290DS1469C

SURPRIME
- Rejestracja: PL 2017
- Plon ogólny suchej masy: 
 214,2 dt/ha = 106% wzorca*

FAO 260DS1460C

R E K L A M A

Czas na decyzje 
w 2018 roku

Po najtrudniejszym sezo-
nie uprawy kukurydzy, jaki 
miał miejsce w 2017 roku, 
powstaje pytanie, jaki bę-
dzie sezon 2018?. Z powodu 
nadmiernego uwilgotnienia 
pól i opadów atmosferycz-
nych, kukurydziane żniwa 
są kontynuowane na począt-
ku bieżącego roku. Takiej 
sytuacji nie notowano 
dotychczas.

Nie wykonano planowa-
nych zasiewów zbóż ozi-
mych i rzepaku. Jest bardzo 
prawdopodobne, że część 
zasiewów będzie musiała 
być przesiana roślinami ja-
rymi. Deficyt nasion zbóż 
jarych i opóźniona wiosna, 
mogą spowodować że, tak 
jak w 2012 i 2013 roku, naj-
lepszą rośliną przesiewową 
może okazać się kukurydza. 
Oznaczałoby to zwiększe-
nie areału zasiewów kuku-
rydzy na ziarno. Produkcja 
kukurydzy na kiszonkę jest 
raczej stabilna, na poziomie 
530-550 tysięcy hektarów 
i odpowiada bieżącemu za-
potrzebowaniu na tę paszę.

Podstawą doboru odmian 
do uprawy jest Krajowy 
Rejestr odmian kukury-
dzy. Aktualnie obejmuje 
on 185 odmian. Odmiany 
te reprezentują zarów-
no różne typy użytkowe, 
rożne poziomy wczesno-
ści, jak również różne typy 
hodowlane. Klasyfikując 
odmiany ze względu na 
typy użytkowe, możemy 
wyróżnić: 112 (60,5%) 
odmian przeznaczonych 
do uprawy na ziarno (Z), 
62 (32,3%) odmian ty-
powo kiszonkowych (K) 
i 13 (7,3%) odmian o ogól-
nym typie użytkowym (na 
ziarno i na kiszonkę). Do 
produkcji wysokoener-
getycznej kiszonki są też 
rekomendowane najlepsze 
odmiany ziarnowe. Umożli-
wiają one wytworzenie ki-
szonki o wyższym udziale 
suchej masy kolb i ziarna 
w całkowitym plonie su-
chej masy, a tym samym 

gwarantują wyższą straw-
ność kiszonki i lepsze wy-
niki produkcyjne.

Odmiany kukurydzy, 
przeznaczone do uprawy na 
ziarno i na kiszonkę dzielą 
się na: wczesne (FAO do 
220), średniowczesne (FAO 
230-250) i średniopóźne 
(FAO 250-290). Wśród 
zarejestrowanych odmian 
na ziarno i na kiszonkę, 
39 (21,1%) jest w grupie 
wczesnej, 103 (55,7%) 
w grupie średniowcze-
snej i 43 (23,2%) w grupie 
średniopóźnej. Rejonizacja 
odmian kukurydzy ma bar-
dzo duże znaczenie, gdyż 
wysiew odmian zbyt póź-
nych, w warunkach Polski 
Północnej, a nawet w środ-
kowym rejonie kraju, na 
ogół skutkuje niemożno-
ścią osiągnięcia wymaga-
nych parametrów (plonów 
i wczesności), a niekiedy 
brakiem możliwości zbioru 
plonu. Większe restrykcje 
w tym zakresie dotyczą od-
mian do uprawy na ziarno 
niż na kiszonkę.

Wśród odmian kuku-
rydzy, dwa główne typy 
hodowlane stanowią mie-
szańce pojedyncze, czy-
li dwuliniowe (SC), oraz 
mieszańce trójliniowe (TC). 
W Krajowym Rejestrze jest 
obecnie 114 (61,6%) mie-
szańców pojedynczych, 
oraz 71 (38,4%) mieszań-
ców trójliniowych. Zaletą 
mieszańców pojedynczych 
jest większe wyrównanie 
morfologiczne i na ogół 
wyższe plonowanie, niż 
trójliniowych, w bardziej 
intensywnych warunkach 
produkcji. Mieszańce trój-
liniowe są natomiast lepiej 
dostosowane do gorszych 
warunków uprawy.

W Krajowym Rejestrze, 
135 odmian (73,0%) po-
chodzi z hodowli zagra-
nicznych i 50 (27,0%) 
z krajowych hodowli, 
w tym z Hodowli Roślin 
Smolice (46 odmian) oraz 
z Małopolskiej Hodowli 

Roślin, Oddział Kobierzy-
ce (4 odmiany). Udział pol-
skich odmian kukurydzy 
w krajowym rynku nasion, 
z Hodowli Roślin Smoli-
ce, wynosi niezmiennie od 
kilku lat około 35-40%. Są 
to głównie odmiany wy-
korzystywane w produkcji 
kiszonkowej. Jakkolwiek, 
szereg nowszych odmian 
z tej hodowli zdobywa ry-
nek kukurydzy uprawia-
nej na ziarno. Poza polską 
hodowlą znaczącą rolę na 
naszym rynku odgrywają 
czołowe firmy zagraniczne: 
Pioneer, KWS, Limagrain, 
Syngenta, Saaten-Union, 
Euralis, Monsanto, Saatbau, 
RAGT, Maisadour, Dow 
AgroSciences. 122 odmiany 
kukurydzy zostały wpisa-
ne do Krajowego Rejestru 
w ostatnich 7 latach (2011-
2017), w tym 24 odmia-
ny wpisane w 2017 roku. 
W połowie lutego, po po-
siedzeniu Komisji ds. Re-
jestracji Odmian, Dyrektor 
COBORU podejmie decyzję 
o wpisaniu do KR nowych 
odmian kukurydzy.

Poza odmianami wpisa-
nymi do KR, na polskim 
rynku jest też duża grupa 
odmian zarejestrowanych 
w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej z tzw. katalogu 
europejskiego (CCA). Ich 
liczba oscyluje w granicach 
220. Pojawiają się kolejne 
firmy, które zajmują się 
dystrybucją nasion od-
mian kukurydzy z katalo-
gu CCA. Odmiany te, poza 
innymi kryteriami, muszą 
wykazywać wczesność do 
warunków klimatycznych 
Polski. Informacja o warto-
ści użytkowej tych odmian 
pochodzi z doświadczeń 
własnych firm, a w przy-
padku niektórych odmian 
z doświadczeń rozpoznaw-
czych prowadzonych przez 
COBORU.

Ciąg dalszy str. 10

Na co się zdecydować?
dr inż. Roman Warzecha 

IHAR – PIB 
Radzikówa
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Pantone 151

Pantone 072 

Réf PANTONE

Magenta : 70 %
Jaune : 100 %

Cyan :  100 %
Magenta :  80 %

Réf QUADRI

MAS 15.P         MAS 22.R        MAS 29.T   
DYNAMITE     MAS 28.A        MAS 26.K

ODPORNE
WYDAJNE
NALEPSZE

ZNAJDŹ SWOJĄ ODMIANĘ W NASZYM 
KATALOGU KUKURYDZA 2018

https://www.facebook.com/MaisadourPolska

https://www.youtube.com/MaisadourPolska

wwww.maisadour-semences.fr/pl

SIEJĘ TYLKO
SPRAWDZONE
ODMIANY 
KUKURYDZY
W MOIM 
GOSPODARSTWIE

Odmiany kukurydzy w Krajowym Rejestrze - wczesność (liczba FAO) oraz kierunki 
użytkowania (stan na 31.12.2017)

Liczba  
FAO do uprawy na ziarno (Z) do uprawy na 

kiszonkę (K)
Ogólnoużytkowe  

w(Z+K)

190 KB 1903, Wilga    

200
Aalvito, DKC2787, LG 

30179MAS 15P, NK Ravello,
LG 30179

   

210 Cedro, Inoxx, Rywal, 
Rogoso, ES Scorpion  

220

DKC 2971, ES Zizou, 
,Kwintus,  Lokata, Mattie, 

Mosso, Podium, Rataj, 
Smolik, Silvinio,

SY Cooky, Wiarus

Pirro  

230

Agro Fides, Albatros, Bejm, 
Dumka, ES Albatros, ES 
Cirrus,  ES Kongress, ES 

Palazzo,
 ES Seafox, Glejt, Jawor, 
Kosynier, KWS Vitelio, 

Prosna,
RGT Chronixx, Reduta, 
Smolan, Smolitop, SM 

Jubilat,
SY Werena, Tonacja

PR39G12, Silvestre, 
Asaano, Fortop,

LG 31255,
Arturo, Celux

240

Ambrosini, Casandro, DKC 
2960, ES Abakus, ES 

Cockpit,
ES Constalation, ES Makila,

ES Meteorit, ES Zorion, 
Kanonier, Konkurent, 

LG 22.44,
 MT Maksym, Norico, Opcja, 

Perrero, 
PR39H32, Ricardinio, 
Rivaldinio KWS,  SM 

Hetman,
SM Hubal, SY Multitop,
SY Multipass, System,
 SY Rotango, SY Telias

Agro Polis, Bilizi, Cyrano, 
Dynamite,

ES Asteroid, ES 
Metronom, Geoxx, 

Giancarlo,
Inagua, Juhas, Kartagos, 

Konsulixx, KOSMO 
230, Kresowiak, 

LG30240, Odilo Opoka, 
PR39A98, Prestoso, SM 

Finezja, SM Prezent,
SM Zawisza, SY Gibuti,

SY Kardona, Touran,

Benedictio KWS,
Eurostar, Figaro 
Carolinio KWS,

San,
Veritis

250

Alduna, Arobase, Blask, 
Corazon, Delitop, 
DKC3711, Emmy,

 ES Carmen, ES Concord,
ES Paroli, ES Tolerance, 
Farmezzo, Keltikus, LG 

30215, MAS 20P, Milosz,
NK Nekta, P 

8134, P8329, P8400, Sativo, 
Susetta

Beatus, Chicago, ES 
Convent, MAS 27L, MAS 

20S, P8488, Rudesta,
SM Kurant, Vitras

KWS 5133 ECO

260

Bosman, Codigip, ES 
Chrono, Grosso, 

LG30273 Lindsey,
MAS 24A, MAS 29H, NK 
Eagle, P8821,  SY Enigma

Bogoria,  Danubio, 
DS1460C, Dublino,

ES Fireball, Koneser, 
Kosmal, 

LG30275, Nimba, 
Podlasiak,  SM Ameca,
SM Furman, Talentro, 

Walterinio KWS 

PR38Y34, 
Ronaldinio

270
Bora Zemun, 

DKC3420, P9400, Rosomak, 
Urani CS

Clarica, Legion,
SM Popis,Ułan

280 DKC3623, P9027, PR38N86 Kadryl, KB2704, Subito

Materiały źródłowe:
1. Lista odmian rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce. 
COBORU Słupia Wielka, 2017
2. Lista opisowa odmian roślin rolniczych. Rośliny zbożowe. COBORU Słupia Wielka, 2017
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Niepowtarzalne rozwiązanie 
w standardzie dla odmian 
SAATBAU!

Grupa wczesna  
(FAO 170-220)

AALBORG, MARCAMO, ROGOSO, PIRRO, 
RIZZO, MOSSO, EDUARDO, ISANTO

Grupa średniowczesna 
(FAO 230-250)

PAULINO, ARTURO, OKATO, ASSANO, 
FERRETO, MAGNATO, ODILO, SL ENORMO, 
NORICO, DANUBIO, CYRANO, GARRIDO, 
PERRERO, RIGOLETTO, CASANDRO, 
FARRAGO, CHICAGO, SL MAGELLO, 
SATIVO

Grupa średniopóźna
(FAO 260-290)       

DUBLINO, ALBIREO, VINCENTO, MATTEO

1. Dynamiczny wzrost PoczĄtKowy
2. ochrona PrzeD PtaKami
3. ochrona PrzeD  chorobami grzybowymi

TECHNOLOGIA

www.saatbau.pl /saatbaupolska/

Dobre nasiona,
Dobre plony.

R E K L A M A

Doskonałe nasiona do 
siewu z AGRO SEED

Proponujemy Państwu 
nowoczesne odmiany, wy-
hodowane przez węgierskich 
Hodowców, prowadzących 
wieloletnie doświadczenia 
i prace hodowlane w wie-
lu rejonach Europy. Prace 
hodowlane ukierunkowane 
na uzyskanie najlepszych 
cech, na różne kierunki 
użytkowania, zakończone 
rejestracją wielu odmian 
o przeznaczeniu od ty-
powo ziarnowych, super 
oddających wodę, bardzo 
wczesnych (TK 175, Dorka 
MGT, GS 180), które przy 
opóźnionym siewie, lub 
w warunkach Polski pół-
nocnej z powodzeniem mogą 
być uprawiane na kiszon-
kę, czy z przeznaczeniem 
na ziarno lub kiszonkę /TK 
195, Ida MGT, GS 210, GS 
240, TK 260, Sarolta/, do 
odmiany przeznaczonej ty-
powo na biogaz lub kiszonkę 
/TK 202/.

Odmiany posiadają wy-
soką tolerancję na stres 
chłodów wiosennych, co 
zostało potwierdzone w wa-
runkach trudnej wiosny 
2017 roku poprzez bardzo 
dobre wschody i wigor, oraz 
widoczny brak blokowania 
funkcji życiowych rozwi-
jających się roślin - rośliny 
zielone, o dobrym wigo-
rze i wzroście. Odmiany 

te wykazują tolerancję 
na okresowe susze, a ich 
liczba FAO dostosowana 
jest do warunków klima-
tyczno - glebowych Polski.

Doświadczalnictwo od-
mian, prowadzone w wie-
lu krajach - Litwa, Rosja, 
Białoruś, Węgry, Słowacja, 
Ukraina, zakończone zosta-
ły efektem rejestracji ofi-
cjalnej w katalogu odmian.

W Polsce w doświadcze-
niach odmianowych osią-
gały wyniki na poziomie 
najlepszych odmian.

Najważniejszą cechą jest 
strona ekonomiczna - ge-
netycznie uwarunkowany 

zalecany wysiew do 70 - 
75 tysięcy nasion na 1 hektar 
przy uprawie na ziarno i do 
75 - 78 tysięcy przy upra-
wie na kiszonkę, pozwala 
zaoszczędzić 15 - 20% przy 
zakupie nasion do siewu.

Przystępna cena w odnie-
sieniu do jakości, wysoki plon 
i bardzo dobra jakość produktu 
zbieranego z pola, o  niskiej wil-
gotności, to dodatkowe walory 
ekonomiczne naszych odmian.

 Materiały:
Jerzy Malec

tel. +48 501 510 196 
+48 512 656 424

www.agroseed.pl  
mail: biuro@agroseed.pl

AGRO SEED Sp. z o.o.
32-080 Brzezie ul. Źródlana 19

Węgierska genetyka – polska hodowla.

P R O M O C J A

Jerzy Malec z pucharem Raportu Rolnego
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Kukurydza na kiszonkę
Obecnie w Krajowym re-

jestrze znajduje się 180 od-
mian kukurydzy. Zgodnie 
z aktualnym zapotrzebowa-
niem praktyki większość jest 
przydatna do uprawy na ziar-
no. Około 25% to odmiany 
typowo kiszonkowe. Oczy-
wiście znaczna część odmian 
ziarnowych ma zastosowanie 
bardziej uniwersalne, tak-
że do uprawy na kiszonkę. 
Dobre odmiany ziarnowe, 
z racji korzystnej struktury 
plonu (dużego udziału kolb 
w plonie ogólnym), są z regu-
ły bardziej predestynowane 
do wszechstronnego użytko-
wania. Natomiast odmiany 
zadeklarowane jako kiszon-
kowe przeważnie są mniej 
odpowiednie do uprawy na 
ziarno. Wybierając odmianę 
kukurydzy w kierunku upra-
wiania jej na kiszonkę, warto 
zwrócić uwagę na duży plon 
ogólny suchej masy, struk-
turę tego plonu, czyli udział 
w nim kolb, koncentrację 
energii. Istotną cechą jest 
także wczesność odmiany 
oraz strawność wegetatyw-
nych części roślin.

Każdego roku Central-
ny Ośrodek Badania Od-
mian Roślin Uprawnych 
(COBORU) wraz z Polskim 
Związkiem Producentów Ku-
kurydzy (PZPK) sprawdza 
wartość zarejestrowanych 
odmian w porejestrowych 
doświadczeniach (PDO) 
zlokalizowanych w różnych 
warunkach na terenie Polski. 
Doświadczenia z kukurydzą 
na kiszonkę prowadzone są 
w trzech grupach wczesno-
ści: wczesnej, średniowcze-
snej i średniopóźnej. Zestaw 
odmian do badań ustalany 
jest wiosną każdego roku 
w wyniku uzgodnień pomię-
dzy PZPK, właścicielami od-
mian i COBORU. Badaniom 
podlegają odmiany wpisa-
ne do Krajowego rejestru 
oraz te z katalogu unijnego 
(CCA), które dały bardzo do-
bre wyniki w prowadzonych 
wcześniej doświadczeniach 
rozpoznawczych.

W 2017 roku założono 
22 doświadczenia w każ-
dej z grup wczesności. 
W grupie wczesnej badano 

6 odmian, w średniowcze-
snej – 17, a w grupie średnio-
późnej testowano 6 odmian. 
Siew większości doświad-
czeń odbył się pod koniec 
kwietnia. Zimna i mokra 
wiosna spowodowała, że 
wschody kukurydzy były 
nierównomierne i opóź-
nione. Ocieplenie nastąpi-
ło dopiero pod koniec maja. 
Czerwiec i połowa lipca to 
okres niewielkiej ilości opa-
dów w południowo-wschod-
niej części kraju, natomiast 
w północnym i środkowym 
obszarze była ona dosta-
teczna. Intensywny wzrost 
masy wegetatywnej i przy-
spieszenie rozwoju nastąpi-
ło w lipcu. W tym okresie, 
trwającym prawie do połowy 
sierpnia, ilość opadów była 
wystarczająca (zwłaszcza 
środkowa Polska). Wrzesień 
oraz październik obfitowa-
ły w opady, co skutkowało 
opóźnieniem terminu zbioru 
doświadczeń

Zbiór kukurydzy ki-
szonkowej odbył się więc 
nieco później niż w la-
tach poprzednich. Średnia 
data zbioru grupy odmian 
wczesnych to 13 września. 
Grupę średniowczesną zbie-
rano średnio 19 września. 
Odmiany kukurydzy z gru-
py średniopóźnej zbierano 
25 września.

W doświadczeniach na ki-
szonkę plon ogólny świeżej 
masy, średnio z wszystkich 
badanych odmian, wyniósł 
około 596 dt z ha i był o 11 dt 
z ha niższy od plonów z roku 
2016. Plon ogólny suchej 
masy, średnio z wszyst-
kich odmian i miejscowo-
ści wyniósł 201 dt z ha i był 
o 15 dt z ha niższy od plonów 
w roku poprzednim. Plon su-
chej masy kolb – 111 dt z ha 
(niższy od roku 2016 o nie-
całe 5 dt z ha).

Wyniki odmian wpisanych 
do Krajowego rejestru i nie-
których z katalogu unijne-
go (CCA), uczestniczących 
w doświadczeniach, za-
mieszczono w tabeli we-
dług malejącego plonu 
suchej masy.

Karolina Piecuch
COBORU Słupia Wielka

Wyniki doświadczeń PDO 2017.
Tabela 1. Doświadczenia PDO na kiszonkę. 2017

Lp. Odmiany Firma nasienna

Plon suchej masy Zawartość suchej masy
Plon ogólny 

świeżej masy

ogólny kolb w całych 
roślinach w kolbach

% wzorca

1 2 3 4 5 6 7

GRUPA WCZESNA

Wzorzec, dt z ha, % 198,5 107,1 34,1 52,7 587

1 LG31255 Limagrain 103 103 99 99 105

2 Fortop Smolice 102 96 97 102 105

3 Assano Saatbau Linz 101 101 99 102 102

4 Babexx CCA RAGT 101 104 101 96 100

5 ES Scorpion Euralis 96 96 102 99 94

6 SY AmbossCCA Syngenta 96 101 102 104 95

GRUPA ŚREDNIOWCZESNA

Wzorzec, dt z ha, % 201,2 113,0 34,5 52,7 587

7 SM Kurant Smolice 106 98 94 98 113

8 Figaro KWS 105 102 98 101 108

9 Benedictio KWS KWS 103 107 104 103 99

10 SY Kardona Syngenta 103 101 99 102 104

11 MAS 20S Maisadour 102 96 97 99 105

12 Bilizi Syngenta 101 100 97 101 103

13 Cyrano Saatbau Linz 101 100 100 101 101

14 Farmplus CCA Farm Saat 101 105 100 98 100

15 Kartagos KWS 100 104 103 101 97

16 Volumixx CCA RAGT 100 96 99 99 102

17 Milosz Freiherr  von Moreau 99 102 104 101 95

18 Agro Polis KWS 99 102 103 97 96

19 Farmezzo Freiherr  von Moreau 99 101 103 101 95

20 Arturo Saatbau Linz 98 100 100 99 99

21 Farmfire CCA Farm Saat 96 96 100 98 96

22 Chicago Saatbau Linz 95 98 102 103 92

23 Dynamite Maisadour 94 95 99 100 95

GRUPA ŚREDNIOPÓŹNA

Wzorzec, dt z ha, % 204,2 112,8 33,4 53,2 613

24 DS1460C Dow Agro 106 100 98 99 108

25 Walterinio KWS KWS 105 108 101 100 103

26 Dublino Saatbau Linz 99 101 104 104 95

27 MAS 28A CCA Maisadour 99 95 96 99 104

28 SM Furman Smolice 97 95 99 100 98

29 Farmgigant  CCA Farm Saat 95 100 103 98 93
Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
Kol. 4, 5: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-6, średniowczesnej Lp.7-23, średniopóźnej Lp. 24-29



1 / 2018 r. 13U P R A W A

Kukurydza od Syngenty

Karol  Koz łowsk i: 
Pierwszą odmianą, którą 
polecam, jest Talisman, 
nasza f lagowa odmia-
na, numer 2 w badaniach 
rozpoznawczych COBO-
RU w 2015, a numer 1 - 
w 2016. Wówczas plonowała 
na poziomie 111% wzorca. 
Jest to odmiana praktycz-
nie bez wad, nie wyle-
ga, kolba jest w typie fix, 

a stabilnie plonuje w każdej 
lokalizacji i warunkach 
agrometeorologicznych.

Michał Paulus: Kolejną 
odmianą, którą w minionym 
roku prezentowaliśmy na po-
kazach polowych, jest Pan-
doras. Jest nowa, a wyróżnia 
ją wybitna zdrowotność. 
Minione lata były bardzo 
trudne pod względem za-
wartości mykotoksyn, więc 

odporność na grzyby z ro-
dzaju Fusarium jest na wagę 
złota. Ma FAO 240 i tym 
samym jest ona o 20 póź-
niejsza od Talismana. Będzie 
w sprzedaży od wiosny 2018.

KK: Również warta po-
lecenia jest nowość SY 
Kardona o FAO 250, któ-
ra jest odmianą typowo 
kiszonkową. W naszych 
wewnętrznych badaniach 
w rozmaitych lokalizacjach 
w całym kraju uzysk plonu 
suchej masy był na poziomie 
22t/ha. Pod tym względem 
jest liderem, co widać rów-
nież w badaniach COBORU. 
Co najważniejsze: kiszon-
ka z niej cechuje się bardzo 
dobrą strawnością i dużą 
energią. Jest to więc idealna 
odmiana dla producentów 
mleka, posiadających wyso-
kowydajne krowy. Również 
dobrze spisuje się w uprawie 

na ziarno, kolby są duże 
i odporne na fusarium.

MP: Ostatnią odmianę, 
którą chcielibyśmy wspo-
mnieć to Impuls o liczbie 
FAO 260. Jest w ostatniej 
fazie badań, a co warte pod-
kreślenia - należy do grupy 
odmian Artesian – wysoce 
odpornych na stres tempera-
tury i niedoboru wody. Z tej 
samej grupy jest Fenomen, 
który w badaniach COBO-
RU był numerem jeden ex 
aequo z Talismanem. Poten-
cjał plonowania Impulsa jest 
dużo większy niż Fenome-
na, bo wyraźnie widoczna 
jest większa kolba, z ładnie 
wykształconymi ziarniaka-
mi o charakterystycznym 
czerwonawym zabarwieniu.

Raport Rolny: Które od-
miany wypadają najlepiej, 
jeśli chodzi o kolbę i jakość 
ziarna?

KK: Najlepiej wypadają 
odmiany, które mają nową 
genetykę: zarówno Tali-
sman, Pandoras jak i Im-
puls. Rynek kukurydzy jest 
coraz bardziej wymagają-
cy, a mierzona przez firmy 
skupowe zawartość myko-
toksyn i deoksyniwalenolu 

(DON) dyskwalifikuje ziarno. 
Wprawdzie dysponujemy fun-
gicydami zarejestrowanymi 
w kukurydzy, ale odporność 
odmianowa jest rzeczą naj-
istotniejszą, bo daje roślinie 
naturalną zdrowotność, czego 
fungicydami nie osiągniemy.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Jakie odmiany kukurydzy z portfolio Syngenty warto wziąć pod uwagę na 2018 
rok? Pytamy Karola Kozłowskiego i Michała Paulusa.

Dlaczego ONYX jest nowym wyzwaniem  
dla rolników uprawiających kukurydzę ?

Ale nie tylko przedwscho-
dowe stosowanie her-
bicydów jest jedynym 
rozwiązaniem. Wiele firm, 
uwzględniając specyfikę wa-
runków pogodowych zaleca 
dodatkowo, aby produkty 
typowo przedwschodowe 
aplikować również do fazy 
2-4 liścia kukurydzy.

Powodów, dla których 
co raz więcej rolników 
decyduje się na zabieg od-
chwaszczający krótko po 
jej wschodach, to przede 
wszystkim większa pewność 
sprzyjających warunków 
pogodowych dla oprysku 
kukurydzy oraz możliwość 
najlepszego doboru herbicy-
dów do występujących na 
polu chwastów.

Zabieg taki sprzyja 

włączeniu do oprysku np. 
cynku lub fosforu w formie 
nalistnej, który w tej fazie 
kukurydzy jest niezwykle 
potrzebny.

Trzy produkty: Osor-
no, Daichi i Onyx speł-
niają wymagania każdego 
rolnika ponieważ są to 
produkty wzajemnie uzu-
pełniające się w zwalcza-
niu chwastów:

Osorno (mezotrion) dzia-
ła głównie nalistnie i czę-
ściowo doglebowo i jest 
idealny do zastosowania 
tam, gdzie kukurydza upra-
wiana jest:
• w monokulturze,
• nawożona gnojowicą,
• gdzie zaczyna się ob-

serwować odporność 
chwastów,

Daichi w formulacji OD 
(nikosulfuron z dodatkiem 
specjalnego adiuwantu) – 
działa głównie poprzez li-
ście, nieco mniej doglebowo 
(znakomicie uzupełnia się 
z OSORNO)
• Zwalcza komosę białą 

przy odmiennym mecha-
nizmie działania, zapo-
biegającym uodpornieniu 
chwastu,

• Wzmacia działanie na 
szarłat szorstki, wspól-
nie z mezotrionem,

• Doskonały dodatek z me-
zotrionem po wschodach 
kukurydzy,
ONYX – efekt dodat-

kowego UDERZENIA 
(pirydat – to nowocze-
sna formulacja o działa-
niu kontaktowym, która 

zawiera adiuwant)
• Efekt dodatkowego UDE-

RZENIA; żaden produkt 
stosowany do odchwasz-
czania kukurydzy w po-
łączeniu z mezotrionem 
i nikosulfuronem nie po-
woduje tak niezwykłego 
efektu niszczenia chwa-
stów z ONYX-em, który 
można na polu obserwo-
wać już po 4-5 dniach 
(w zależności od prze-
biegu pogody), 

• wyjątkowy i niespotykany 
efekt produktu zwalczają-
cego chwasty 2-liścienne, 
który „dobija” chwastnicę 
jednostronną w mieszance 
z Osorno i Daichi, 

• w mieszance z Osorno 
i Daichi stanowi doskonałe 
rozwiązanie w zwalczaniu 

chwastów z grupy bodzisz-
kowatych; należy brać pod 
uwagę zwalczanie tych 
chwastów w rotacji, które 
stanowią co raz większe za-
grożenie w uprawie rzepaku, 

• zwalczanie samosiewów 
rzepaku.
Trzy preparaty w takich 

samych trzech dawkach po 
0,5 l/ha (z wyjątkiem, gdy 
pojawi się perz dawkę ni-
kosulfuronu należy pod-
nieść do 0,75 l/ha) o różnych 
mechanizmach działania, 
które pozwalają zapobiegać 
uodpornianiu się chwastów 
w uprawie kukurydzy.

Mieszanina trzech pro-
duktów nie wymaga dodat-
ku adiuwantów.

To naturalna oszczędność 
kosztów.

Kukurydza nie toleruje konkurencji ze strony chwastów,  
gdyż to one najbardziej wpływają na spadek plonu. 

P R O M O C J A
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Żeby patogeny nas nie zaskoczyły
Choroby, zwłaszcza te 

wywoływane przez grzyby 
patogeniczne to coraz waż-
niejsza grupa organizmów 
szkodliwych dla upraw 
kukurydzy. Jako mikro-
skopijnej wielkości orga-
nizmy są niedostrzegalne 
dla nieuzbrojonego w od-
powiedni sprzęt oka czło-
wieka aż do momentu, gdy 
uwidocznią się na roślinach 
efekty ich obecności w po-
staci objawów chorobowych 
o różnym wyglądzie (cecha 
identyfikacyjna). Są wszę-
dobylskie – zasiedlają glebę, 
resztki pożniwne, a niektóre 
także materiał siewny oraz 
chwasty. Łatwo przenoszą 
się z miejsc zimowania bądź 

wstępnego rozwoju na nowe 
rośliny żywicielskie. Robią 
to choćby z kroplami desz-
czu, wiatrem, z drobnymi 
resztkami roślinnymi, czy 
też cząstkami gleby zawiera-
jącymi materiał infekcyjny. 
Niektóre mogą być zawle-
czone przez szkodniki

Otym, że jest to ważna 
grupa agrofagów kukury-
dzy doskonale wiedzą ci 
wszyscy, którzy na własnej 
skórze odczuli ich wpływ 
na plon, przejawiający się 
zarówno w spadku jego 
wysokości, jakości, czy 
też obecności w nim groź-
nych mikotoksyn.  Sytuacje 
związane z liczniejszym 
pojawem patogenów i ich 

większą szkodliwością zda-
rzają się coraz częściej, stąd 
też nie powinno się ich mar-
ginalizować. Doskonałym 
przykładem jest choćby rok 
2017, który zakończyłby się 
pod kątem zdrowotności ro-
ślin jako jeden z lepszych 
(pogoda w okresie lipca 
i sierpnia nie sprzyjała pa-
togenom), jednak gdyby 
nie załamanie się w wielu 
regionach pogody w okre-
sie zbiorczym, która prze-
dłużyła zbiory plonu ziarna 
do grudnia, a nawet stycz-
nia. Taka niespodziewana 
sytuacja miała wpływ na 
to, że na wielu plantacjach 
jakie nie udało się skosić 
w terminie zaczęły szybciej 

rozwijać się choroby grzy-
bowe, głównie fuzariozy, 
którym dodatkowo sprzy-
jały uszkodzenia wywołane 
przez omacnicę prosowian-
kę, a także gradobicia jakie 
nawiedziły w okresie lata 
niektóre miejscowości.  
Efektem takiej sytuacji 
był niższy plon, o gorszej 
jakości i niestety w części 
przypadków z zawartością 
mikotoksyn przekraczającą 
dopuszczalne normy.

Pisząc o chorobach ku-
kurydzy ma się na myśli 
jedynie kilka jednostek cho-
robowych, podczas, gdy pa-
togenów ich wywołujących 
może być około 400 gatun-
ków. W okresie wiosennym 

pojawia się zgorzel siewek. 
Zaraz po niej rośliny mogą 
infekować sprawcy głowni 
guzowatej (rozwija 2-3 po-
kolenia w roku) lub głowni 
pylącej kukurydzy. W nie-
które lata, charakteryzujące 
się intensywnymi opada-
mi deszczu i podtopieniem 
plantacji pojawa się sprawca 
choroby szalonych wiech. 
Od czerwca bądź lipca uwi-
daczniają się choroby liści 
tj. drobna i żółta plamistość 
liści, a także rdza kukury-
dzy. Od lipca, a zwykle od 
sierpnia i w późniejszych 
terminach obserwuje się 
pojaw fuzariozy kolb oraz 
fuzariozy łodyg – najgroź-
niejszych chorób kukury-
dzy w Polsce. Jak zatem 
można zauważyć choroby 
towarzyszą kukurydzy od 
momentu siewu aż po zbiór 
plonu, w tym niektóre uak-
tywniają się podczas prze-
chowywania plonu (choroby 
przechowalnicze).

Znaczenie gospodarcze 
chorób kukurydzy w ostat-
nich latach wzrasta. Szacuje 
się, że straty jakie powodują 
w plonach ziarna wynoszą 
w skali kraju około 10%. 
Mogą być jednak w niektóre 
lata niższe bądź znacznie 
wyższe, co ściśle uzależ-
nione jest od pogody, która 
może ograniczać bądź inten-
syfikować rozwój grzybów 
patogenicznych, a także od 
oddziaływania innych czyn-
ników np. żerowania szkod-
ników, podatności wysianej 
odmiany, czy też zastosowa-
nych zabiegów pielęgnacyj-
nych. Znane są przypadki 
lokalnego, epidemicznego 
pojawu niektórych cho-
rób np. głowni guzowatej, 
fuzarioz, choroby szalonych 
wiech, które spowodowały 
100% uszkodzenia roślin. 
Na szczęście takie sytuacje 
są rzadkie.

Chcąc ograniczyć nega-
tywny wpływ patogenów 
na wysokość i jakość plo-
nu konieczne jest przede 
wszystkim zapobieganie 
ich intensywnemu rozwo-
jowi, a także podejmowa-
nie działań bezpośredniego 
zwalczania.

Okres zimy to ważny etap 
dla wszystkich producen-
tów kukurydzy. W tym to 
bowiem czasie poszukuje 
się odmian do siewu. Jak 
wskazują specjaliści, już 
sam dobór odpowiedniej 
odmiany, dostosowanej 
do lokalnych warunków 
glebowo-klimatycznych 
niemal w 30% wpływa na 
powodzenie produkcji. Jest 
to zatem bardzo ważny pa-
rametr, którego absolutnie 
nie powinno się traktować 
lekceważąco. Nadrzędnym 
celem każdego producenta 
kukurydzy jest uzyskiwa-
nie jak najwyższych plonów, 
ale jednocześnie muszą one 
charakteryzować się jak 
najlepszymi parametrami 
jakościowymi. Z tego także 
powodu obok plenności do-
stępnych na rynku odmian 
należy zwracać także uwagę 
na ich podatność na choroby 
i szkodniki. Te bowiem dwie 
grupy agrofagów (wzajem-
nie uzupełniające się w swej 
szkodliwości) mogą w nie-
które lata poważnie zagro-
zić efektom produkcyjnym. 
Wybierając zatem odmianę 
do siewu obok jej plonowa-
nia należy zwracać również 
uwagę na podatność na pa-
togeny, a także na szkodniki 
– głównie omacnicę proso-
wiankę, której pojaw często 
jest przyczyną późniejszych 
problemów z niektórymi 
chorobami (głównie fuzaryj-
nymi). Wszystkie odmiany 
wpisane do Krajowego Reje-
stru Odmian poddawane są 
na etapie badań rejestrowych 
ocenie pod kątem wrażliwo-
ści na najważniejsze choro-
by, zwłaszcza na głownie 
oraz fuzariozy. Informa-
cje z tego zakresu można 
znaleźć w Listach Opiso-
wych Odmian, a także na 
stronach COBORU. Wiele 

Jak przygotować się do sezonu ochrony kukurydzy.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś, 
prof. nadzw. 

IOR – PIB 
Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie
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firm sprzedających mate-
riał siewny kukurydzy, za-
czyna w swoich katalogach 
zamieszczać (czy wręcz 
chwalić się) informacjami 
na temat zdrowotności danej 
odmiany kukurydzy. To jest 
także oznaka tego, że choro-
by zaczynają być docenia-
ne jako ważny przeciwnik 
człowieka w walce o dobry 
plon czy to zielonej masy 
czy ziarna. Dane piśmienni-
cze o podatności odmian na 
choroby/szkodniki to duże 
ułatwienie dla producenta, 
który również na własną 
rękę może je weryfikować 
choćby wizytując poletka 
demonstracyjne z kolekcja-
mi odmianowymi, zakłada-
nymi w różnych regionach 
kraju, nie wspominając 
o wynikach PDO (Poreje-
strowe Doświadczalnictwo 

Odmianowe).
Dobierając odmiany do 

siewu należy także bazować 
na własnym doświadczeniu. 
Jeżeli dotychczasowa od-
miana nie sprawdziła się 
wystarczająco dobrze pod 
kątem zdrowotności na polu, 
warto rozważyć jej wymianę 
na inną, co nie będzie trudne 
z uwagi na stale rosnący ich 
dobór na krajowym rynku, 
w tym reprezentowanie ak-
tualnego postępu hodowla-
nego. W przypadku roślin 
uprawnych przywiązanie się 
do jednej odmiany i bycie 
jej „wiernym” przez okres 
wielu lat nie zawsze ma sens 
ekonomiczny.

Chociaż sam dobór od-
miany do siewu jest klu-
czowy dla powodzenia 
uprawy, to trzeba pamiętać, 
że nie jest ona oderwana od 

otaczającego ją środowiska. 
Im większa presja będzie 
patogenów w otoczeniu, 
tym niestety rośliny będą 
bardziej narażone na sil-
niejsze uszkodzenie. Ma-
jąc wiedzę na temat tego, że 
zarodniki grzybów zimują 
głównie w glebie i na pora-
żonych resztkach pożniw-
nych (głównie kukurydzy, 
ale także i innych zbóż), 
w tym większość z nich 
zachowuje żywotność do 
2-3 lat (niektóre do 10 lat) 
warto rozważyć wdrożenie 
w gospodarstwie płodoz-
mianu tak, aby z czasem 
ograniczyć zasobność gle-
bowego banku zarodników. 
Wieloletnia monokultura 
może być czynnikiem istot-
nie pogarszającym zdrowot-
ność uprawy, zwłaszcza 
jeżeli warunki pogodowe, 

glebowe i inne będą sprzy-
jały ich rozwojowi. Jeżeli 
jednak w gospodarstwie 
preferowana jest wyłącznie 
monokultura, to stosuje się 
inne zabiegi agrotechnicz-
ne ograniczające ryzyko 
silniejszego pojawu pato-
genów, choćby dokładne 
mulczerowanie ścierniska 
z porażonymi resztkami 
pożniwnymi, w tym z do-
datkowym przyśpieszeniem 
ich rozkładu np. przez za-
stosowanie wapna, nawozów 
azotowych, bądź bioprepa-
ratów mikrobiologicznych. 
Dodatkowo wykonuje się 
orkę przedzimową, niezbyt 
głęboką, aby rozkład sło-
my nie następował w wa-
runkach beztlenowych. 
W systemach bezorkowych 
uprawa gleby kończy się 
zwykle na płytkim jej prze-
mieszaniu z zalegającą na 
wierzchu materią organicz-
ną. Te zabiegi powinny były 
być wykonane w 2017 roku, 
jednak na części pól na któ-
rych nie udało się zebrać ro-
ślin przed zimą pozostało 
niezaorane ściernisko. Gdy 
będzie planowana na tym 
polu uprawa kukurydzy 
w 2018 roku, konieczne 
będzie wczesnowiosenne, 
bardzo dokładne rozdrob-
nienie resztek (aby większe 
fragmenty nie zakłóciły 
późniejszej pracy siewni-
ka), w tym ich przyoranie.

Wybierając pole pod siew 
trzeba także pamiętać, że 
choć kukurydza dobrze 
sobie radzi na większości 
stanowisk, to jednak na gle-
bach słabych jest większe 
prawdopodobieństwo wy-
stępowania u roślin różnych 
stresów, które ograniczają 
ich rozwój, w tym zwiększa-
ją jej podatność na porażenie 
przez niektóre patogeny.

Duży wpływ na zdrowot-
ność roślin ma także ter-
min i głębokość siewu. Im 

szybciej następują wscho-
dy, tym mniejsze ryzyko 
silniejszego wystąpienia 
patogenów odglebowych 
wywołujących m.in. zgo-
rzel siewek. Jak pokazały 
doświadczenia z ostatnich 
lat, a w szczególności z roku 
2017 – nie ma co ryzykować 
z bardzo wczesnymi siewa-
mi kukurydzy wykonywa-
nymi pod koniec marca lub 
w pierwszych dniach kwiet-
nia. W jedne lata uda się 
taki manewr, ale w okresach 
chłodnej, czy wręcz mroź-
nej wiosny może okazać się 
całkowitą porażką, w tym 
często zakończoną znaczą-
cym przerzedzeniem obsady 
roślin, a niekiedy konieczno-
ścią wykonania przesiewów 
(dodatkowe koszty uprawy 
gleby, zakupu i siewu na-
sion, w tym zastosowania 
herbicydu). W dobie bardzo 
nieprzewidywalnej pogo-
dy, w tym pojawu różnych 
ekstremów meteorologicz-
nych nie zawsze pośpiech 
w siewach jest dobrym 
rozwiązaniem.

Z siewem kukurydzy ści-
śle wiąże się także chemicz-
na ochrona wysiewanego 
ziarna przed wczesnowio-
sennymi chorobami tj. 
zgorzelą siewek, głownią 
guzowatą i głownią pylącą. 
Z uwagi na to, że pojaw tych 
chorób może stanowić za-
grożenie dla późniejszej wy-
sokości oraz jakości plonów 
kukurydzy, stąd podejmuje 
się działania ograniczające 
ich liczebność. Jedną ze sto-
sowanych tu metod oprócz 
zabiegów niechemicznych 
jest używanie zapraw na-
siennych. Zaprawy z punktu 
widzenia ochrony środo-
wiska dobrze wpisują się 
w koncepcję integrowanej 
ochrony roślin. Substancja 
czynna jest tu precyzyjnie 
odmierzona za pomocą pro-
fesjonalnych zaprawiarek 
i skupiona na ściśle określo-
nej powierzchni tj. okrywie 
owocowej-ziarniaka, przez 
co spektrum oddziaływania 
zapraw na środowisko jest 
mniejsze. Wszystkie do-
stępne na rynku zaprawy 
przeznaczone do ochrony 
kukurydzy mają formula-
cję FS (płynny koncentrat), 
dzięki której preparat lepiej 
rozprowadza się na po-
wierzchni ziarniaka, nie pyli 
(co jest ważne z punktu wi-
dzenia BHP) i jest bardziej 

wytrzymały na wymywanie 
w porównaniu do wcześniej 
używanych zapraw mają-
cych postać proszku.

W zaleceniach ochrony 
kukurydzy przed chorobami 
na 2018 rok znajduje się pięć 
zapraw nasiennych pozwala-
jących zabezpieczyć rośliny 
przed wczesnowiosennymi 
zagrożeniami (tabela 1)

Aktualnie niemal cały 
dostępny na rynku kwali-
fikowany materiał siewny 
kukurydzy jest już odgórnie 
zaprawiany przez producen-
tów lub dystrybutorów jed-
ną z wymienionych zapraw 
fungicydowych. Decydując 
się na wybór konkretnego 
preparatu do zaprawiania 
warto znać historię pojawu 
chorób w ostatnich latach, 
dzięki czemu można zapo-
biec ponownemu ich poja-
wowi. Dotyczy to zwłaszcza 
głowni pylącej kukurydzy, 
która nie występuje tak 
powszechnie jak zgorzel 
siewek czy też głownia gu-
zowata. Jeżeli sprzedawca 
materiału siewnego nie ofe-
ruje nasion zaprawionych 
konkretną zaprawą jaka 
interesuje plantatora, to na 
rynku istnieje wiele firm zaj-
mujących się usługowym 
zaprawianiem materiału 
siewnego z wykorzystaniem 
wysokiej klasy zaprawiarek 
(należy pamiętać o tym, że 
jakość procesu zaprawiania 
decyduje o późniejszej sku-
teczności preparatu).

Z chwilą wysiewu ziarna 
jest już ono pozostawione 
samemu sobie i zdane na 
łaskę lub niełaskę pogody. 
Trzeba jednak w jak naj-
większym stopniu wspo-
móc wzrost roślin, aby 
lepiej sobie radziły z po-
jawem patogenów. Dzięki 
zbilansowanemu nawożeniu 
uwzględniającemu zapo-
trzebowanie roślin i za-
sobność stanowiska oraz 
odchwaszczaniu (elimino-
wanie naturalnej konkuren-
cji o stanowisko, wodę, 
światło i składniki pokar-
mowe) można znacząco po-
prawić kondycję uprawy. 
Nie można także zapominać 
o zwalczaniu szkodników, 
których żerowanie prowa-
dzi do uszkodzenia tkanek, 
przez które patogeny wni-
kają do wnętrza roślin. Gdy 
już tam się znajdą, jest już 
bardzo trudno opanować 
ich rozwój.

Tabela 1. Zaprawy nasienne zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed chorobami

Choroba Preparat Substancja czynna Dawka na 
100 kg ziarna

Zgorzel siewek,
Głownia guzowata kukurydzy,

Głownia pyląca kukurydzy
Alios 300 FS tritikonazol 110 ml

Zgorzel siewek Flowsan FS tiuram 300 ml
Zgorzel siewek,

Głownia guzowata kukurydzy Maxim XL 034,7 FS fludioksonil + metalaksyl-M 100 ml

Zgorzel siewek Sarox T 500 FS karboksyna + tiuram 375 ml

Zgorzel siewek,
Głownia guzowata kukurydzy Vitavax 200 FS karboksyna + tiuram 300 ml
Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (stan na 23.01.2018 r.)
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SZCZEGÓŁY NA STRONIE: WWW.OSEVA.PL

™

Na sezon 2018 polecamy
 KUKURYDZIANE NOWOŚCI:

SILICIA FAO 140 – NOWOŚĆ - najwydajniejsza w swojej klasie, ponad 60% s.m. kolb w plonie s.m. 
ELAMIA  FAO 210 – NOWOŚĆ -  mocna GRACZKA na rynku
CEFOX FAO 230  - NOWOŚĆ - z maksymalną koncentracją energii
PROPHET FAO 240-  NOWOŚĆ  -  106% wzorca w plonie świeżej masy w PZPK
SCHELEM FAO 250-260  - NOWOŚĆ – 107% wzorca w doświadczeniach PZPK w 2017 r. 
RUDILIA  FAO 260 NOWOŚĆ – maksimum wysokoenergetycznej kiszonki i biomasy
DEKANIA FAO 280-300-  NOWOŚĆ – 14 ton suchego ziarna z hektara na południu Polski 

TRAWY-MIESZANKI:

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

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

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

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

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


