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Kukurydza

sk

pO

rrjomrował prol.

l'']

cha

]est rośną Żbożolvą o rekordolvym
pofowanlu W warunkach nawadnana lel
pony s ęqają nawel 330 q suchego Żjarna
Ż ha a W ,norrnanyclr' Warunkaclr 230 250
q/ha To o blŻym polenr]al roa kukL]rydŻy,
lakże ]ako roŚ ny bardzo c€nnej W żyW eir u
czloweka po\! nna Wzrastać także W Polsre
D atego od kiU at PŻPK plo!'r'adŻ kampa]r e
Kukulydza - słoneczne ziarno zdrowia'
aby b że] Ża nteresolvać 1akże spożyc em
teoo bardzo War1oścoweoo Żarna róŻlych
kukLrrydzanych produklóW' W tę akcę pro_
nrocy]rą duży Wklad l,V|oszą m' n' pracow_
ncy HAB _ ŻaŻnacŻyłpreŻes PZPK Żachę
ca]ąc UcŻestn kóW DoD do posmakowan a
WylobóW kuk!r./dŻanlch oielo\,VanYch na
f

rmowynr sto skl] ZWiąŻkU'

prez@nlc,cj4.

Na polach
W Dniu otwariych DrŻWj rz€cŻyw ście
szeroko otwai(e były d a Ża nleresowanych

specta siyczne pracownie aboraloria

lnsiytulLr' prowadzące m. n' tak Ważne d a
hodow i badaria Wyprzedzające oraz sto

k

su]ące nowocŻesne lechn
leclrno og e
(np' podWojonyclr hap o dóW nrarkery
molekLrlarne) pozWalające skróclć częslo
o połowę (z ]5 do 8' a n ekiedy nawel do 5
ai) cyk hodowany nowych odman Efekly
prac naukowcóW ]nstytLrtu prowadzonych na
rzecz cale]poske] hodowirośin oraz Weo
e1n] dorobek praktycŻne] hodowL skt]p]one]
obecnie W spółkach Grupy HAR doskonae
obraŻowały se1ki odm
tysiąc€ po etek

an

dośW adcŻa nych W BadŻ

kowe'

Tę po oWą preŻentacę rozpoczęto od plan_

tact nasennych i produkcyjnych ta'nie]sŻego

Zakładu DośWiadcza

neso. Jak oznajm

tego

I

dyreklor l4arek

Wawer Zakład gospo-

daruje na ponad 1000
ha uży1kóW rolnych,
z czego ptzeszta 404
ha znajduje s]ę W Ra
dŻ kowe a około 500
ha w drlgim gospodarslwie w Mloclrowie
w qm n e Nadarzyn. Na tym areae lprawia
się nr'in' Żboża o2 me i jare na ok' 400 ha,
kukurydŻę na 200_250 ha, burak clkrowe na
ok' 100 ha olaŻ na podobne]powelŻchn że_
pak oŻimy RadŻikowsk ZD Żajrnuje się lakże
hodow ą twÓlcŻą ŻachowawcŻą jęcŻmien a
jaI€go typL paszowego oslalnio zareiesiroWana Żostała odm ana Ringo a spośród
WcŻeśne]Wpsanych do re]estr! odm]an cen one są pżeŻ ronkóW zwłaszcŻa Rubinek
i Bubaszek. Np w ub rok! Rubaszek plonoWał W Wsokośc 77 d'ha cŻV na poŻjomie
rekordowym

W tynr

gólce

inlornrowałdyfek1or zaobser_

Wowano trochę Wypadn ęć rośin Be issy,
ae na W osnę dobrŻe się rna rozklŻewjła
prak1ycŻnie braki Żostały LrŻUpełnione' Be_

ssa (dobta mroŻoodpornośćW granicach
sę dośćkrólką szlywną slomą odporną na Wyegan e i bardzo

4 5") charakteryzL]€

Wysoką odpornością na chotoby grŻybowe'

Do 3

cŻerwca

poinformowal sŻeJ ZD

WVkonane Żostatv dwa Żb]eq lunoicydo_
We l Żastanaw amy s ę czy po1lzebny ]esl
lrzec oprysk bo pszenca jesi Żdrowa, beŻ
oznak porażenia paiogenamj grzybowym
We WrŻeśnlu Zakład będŻ e oierować kwa i_
likowany materałs ewny tejodmiany, k1óra
W dośWadcŻen ach plonowała na poŻorn e
85-90 dt/lra.

po kt]ktlrydŻy nie sie]enry buraków ae tyrn
raŻenr clr lplawa Żostata

'WyrnusŻonaj

tly

psŻenLcy'
Dyr€ktor po n]orrnowal Że z 60 hektaro_
Wej plantacji rzepaku ozirnego pozos1ało po
marŻn!ęc €m

zime 1ylko ok. 35 ha' o ]e Wcz€sną Wosną
Żasewy Wyglądały źe i obsada n€ prz€kra
czała 17 roś rim? to po prŻekwtnęcL ocena
]€st bardz e] optym slyczna moŻna
Wać s ę plonóW powvże 30 dt/ha

spodze'

Z ŻaĆekawienern og ądano dwe planla

r

c]e m]skanlusa, Żalożone W 2007

(20 ha)

i W 2009 r' (1] ha) sredn o Żbera się raŻ
W loku' po perwsŻych rnrozach po 15 ]7
ilha slclrej słomy lej rośny energetycŻn€j
klóra spalana jest W m eiscowe] kotłown
Ia bjomasę. Plantacja n e jest nawożona
j chroniona prŻed patooenanr a głębokie
ukorzenlan€ się 1ej roślnypoŻWa a ]e] ]epej
znos ć susze' co pokazał choćby rn n ony
rok' M skanlusa nie Wys1arcza na pełne za_
spoko]€n e zapolrzebowanja kotłown (]000
ton

rocznie) !Żupeln enern ]estsloma Żbóz.

na ze

Wzg ędu

1ośćenergetycz

I
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Zakładze'

Na potrzeby paszowe ]80 krÓW o Wy_
dajnoścj śr€dn o 10,5 tys' m eka roczn e
W ZakładŻie uprawa sję na około 80 ha

kukL]rydŻę k sŻonkową Że Smolc W tynr
]edrą z rowsŻych odmia. o nazwie Legion.

AkLrat na prezenlowanej 36 hektarowel
p

W czas e n etypowej bezśnleżne]Ż rny
dobrze spisala s ę po raŻ p erwsŻy tutaj
Wys ana na ]6 ha nowa psŻerica ozima
Belissa także WylrodoWana W spółce
HR Smo ce Gnrpa IHAB. Pszenca ta ne
WymarŻła choó Żaorano nne odrnany' Na

anlacjj plzedp onem był ]ęczmj€ń,

choć

zwvkle po lvm zbaż| plzychadzi Eepak.

Jednak W WarLrnkach dolkliwe] L]begłorocŻ_
ne]susŻy (W sierpn L] spadłW lynr rejone 1yl
ko 1 rnrn deszcŻU) pole nje nadawało s ę do

jakejkoWek uprawy i dopiero Wosną mogło
być obsiane W tym prŻypadk! kUkurydŻą
Leg on ma dośćbrysok e FAo (260 270) ae
dyr' Wawer iczy że W ]L dekadze Wrześna
planlacja (s ewy wykonano 22-24 kwietnia)
będŻje nadawała się do Żbjoru spodŻiewa
s ę p onu rŻędu 60_65 ton Ż elone] masy
Ż heklara przy zas1osowaniu Um arkowane
go nawozen a azolowego (250 kg/ha mocz

Na początku czerwca dobrŻe lokowała

około 50 heklarowa plartacja jęcŻmiena ]a
rcgo na k1órą skladalo sę po 20 ha odmian

Bubinek Rubaszek oraz ]0 ha pó

ho

dowanych tego zboża Koejne 6 ha zajmo

Wala nowo Żare]estrowana odrn ana Binqo
o skróconym źdźbetynr sarnym mn ejsŻei
podalnośc na Wyegan]e olaŻ bardŻo d!żej
odpornośc na choroby pochodŻen a glŻy_
PokaŻu]ąc po e prŻesare burakami cU
krowym po zaoranei pszen cy' dla kiórei
prŻedp onem byla kL]kurydŻa l'łarek Wa_
Wer zwróc l Lrwagę na zaŻnacŻającą s ę
Żm ennośćgLeboWą ] Wyraźnie slabsŻy
rozwój bLtakóW na żejsŻe] g ebie, gdŻ e
do odchwaszczan a kukurydzy siosowany
był herbicyd Lumax U nas dodal nqdy
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ozi'nej (ok I00)
onŻ psŻenżyla oz
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2godn

Żapam

nróWi

Arsen

Warto Wyb erać do

seW!'

ęlać

Prol Edward ArseniLrk leqo asysten
ci szcŻegółol,!o ob]aśn 2W edŻa ącym

rnetodę tŻW sŻtt]cŻ|eoo zakaŻarj a zbóż
Żarodn karn seploroŻ' PoŻ\ła a 10 dokładn e
ocenić

W 1ych

samycl Warunkach podatność

e podkreślj dyr€ktor lHAB Edward

uk

w

ceprezes PZPBZ Tade!sz

So]arsk tak dUże zrÓzn cowan e odpornoścj
Żbóż na głóWne choroby grŻybowe roln Ćy
pow]nn Lr\'!Żględnać podcŻas doboru odrn an
do L]prawy W określone]technoog produkc]

e

pr01' lrena Kolasińska prŻy
nam 01ami lo ]owyrn sŻeroko
oirÓVr la n !anse skomp kowanego procesLl Żapylan
uo ac i pŻeslrŻenne oraz
Wyodrębn a| a materiałóW matecŻnych WykorŻystyv/anych W hodowli meszańcowych
odm an żYta' Na]WęksŻVm sukcesenr lHAR
Z ko
po etku

z

a

WspółpracLrjącyclr spółek hodoWlanych
ce Danko tesl nowa odmiana Tur.
plonU]ąca na poŻomie na]epsŻych odnrian

Smo

Żagranic2nyclr'

skulk zimy

W Żas ewach ozitn n oraŻ
dLrże Żróżn cowan e odpornoścl na rnlóz' za
re]esirowanych odm]an. ŻWłasŻrŻapsŻen c

oŻmych' i nowych materałóW hodowanyclr
doskona e były W docŻie na po eikach
dośWadcza nych Jak sę ocen a.lv tym se
Żone odnolowano około 30"" \{}mrożonych
ozmn W tyrn rra]Węce] odman Żagranjcz
nych o bardŻo nlskej mrozoodpornośc na
5_2'W ska i9 slopn owe]'

poŻom e

1

lia l'im p!

łli! 6łr.!

p! Żme l]rakl''lł e

n

l n!

Do rekomendac]i W 20]6 r' d a ro nikóW
Wo] maŻowieckeqo odmian pods1aWoWych
gaunkóW Żbóż' W1ym m. r' pszen]cy Oz me]
KWs oŻon
Pa1ras Arkad a. Arlst
SaioriMu an, prŻyczyniły s e także doślviad
cŻenja prowadŻone r,! PadŻjkowie k1Óre jest

Lils

Żareiestlo\łanych odnr an noWych rodóW
hodow]anych na poraże. e 1ą na]g'oŹn ejszą
clrorobą 9rŻybową pszency oraz poróWnać
skt]1ki infekc]i Ż po etkami chron onym JL]ng _
cydern co rnożra było łalwo Żaobserwować

M

prwyżej)'
odr-Abny blok dośW adcŻeń pośW ęcony
]est W ]HAR badan orn odpornośc zbÓż na
pres]ę paioaenóW z rodŻailr Fusal L.rrn Jak
pÓ e1kach (pfzyk}a.l

ogó nopolsk ego

Odm anowego.
znał ro n kóW plol'

dr hab.
Czembor

He

n

ryk

Prezęnla<i@

To co tLrlaj robimy. ndlkując hap o dy
rrralecŻnej zm en a Wyoblażen a o hodow
kLrkulydzy

st\\l

erdŻł K erov/n k Pracow|

KL]kUrydŻy PsŻenżyla lr'] HAR - dl inż. Bo.
man Warzecha' PlŻy pomocy spec]a nego

Precyzyine rolnictwo Na spotkaniLr

W

lr'r

Radz kowLe prŻedsta

ono róWn eż no[locŻesne roŻV/iązan a

Ż Żakresu precyzy]nego m n

Ćt[/a nrob

ne

go zarządzania gospodarstlYem' Pżedsta-

wciee Grupy Azoty Tomasz Sikora i DaiusŻ Wojss lna zdl' obok] zapreŻenlowaj
Fatmster cŻy _ jak ocen pem'SŻyŻn_

d\\'a]arny lcŻbę

iW cągu 2

seŻo_

]00'l homoŻyoo1ycŻne' podcŻas gdy
tradycy]rry clróW V/sobny to Żapy an e ro
śn prŻeŻ 7 poko eń' To pole kLrkLrrydŻy
\\l

\! RadŻikow e ]€st prowadŻone !!e Wspólpra_
cy z fu]ałoposką Hodową RoŚ n'

Ta

nnowacyjna metoda slwarza v''ęc
moż WośćŻnacŻnego WręcŻ rev/o]ucy]ne_
go skrócen a cyklu hodoW a|eqo nowych
odm an Wyn k enr leqo sŻ1andarowe9o
pro]eklu naukowego nsiylLrtLr W Żakresie
kukurvdŻV est m' n edna 1orma matecŻna

smoickei odmiany Bosomak kióla Żdobvła
na tegoroczrrych PoŻnańskch Targaclr Pola
gra Prem ery dl'lla Złote l4edae (drL]g meda
\ł konkUrs e.WybóI Kons!nren1óW )

PrŻy p ękn e prezen]u]ącyfir se polelku
bało kWtnącego groclrU ogó noużytkowe

go. lada neoo, po ecanego do uprawy na
o eby zasobne. mocne dr Lech Boros ponformo[lał że pozom
a cŻołowych
polskich odmlanlakich
grochó' WVnos ponad 5 t/lra cŻego do
p onowan

WodŻq dośW adcŻe| a
PDo Ż osta1n clr 5'€

lat. Obecne w Kra.
jo\,''ym BejesiIZe są
22 odmiany groch!,
Ż klÓrych

]4 ma Węk

sŻe viymagania gLebo

Vre są one przeŻ|a

czone do uprarvy na
fBs ona ladalne ub

pasŻowe olaŻ 8 odmian o mrr e]sŻych Wy.
rrragan ach g ebowych (paslewne]' WsŻlsl.
k e odmiany o WyŻszych Wyrnagan ach co
do stanoW ska 1o 10rmy \lasolstne, ktÓre
lvr'olŻą baldŻej ŻWarly, pow ąŻany Że sobą
łan co Żrnnie]sza ch podatność na Wy ega
n e' Dr Boros ŻaŻnacŻyłże W RadŻikoł e

praĆe nad qrochefir kÓncentrL]]ą sję na

popla'!e sŻ1yWnoścłodyg oraz p01enc]alu
stab noścp ono\lan a, a lakze poszlk
tran U źródel Ż$ eksŻone]

odpol|ośc na

clroloby' olóWn e askochylozę nącz| ak

tegrowany sys1em do ŻarŻądzan a pra.ami
poolvym ' Jes1 10 ap kac]a Żapro]ektowana
po to, aby ulalwć ŻarŻądzan e gospodar
s1wem ronyrn klórego glóWnym obsŻarem
dŻ ałania jest produkc]a po ov',a Farmster
Żas1ęp!]ąc 1radycyjiy sposób konlrc]oWan a
prac W gospodars1lvie. poŻWala ŻapanoWać
a następ| € zare]estrować vr'sŻysik e zab eg]
po orve podczas ch wykonylvan a takle tak
orka, s ew cŻy na['ożen e Żapsuąconch
dane na koncie użytko\,ln
cŻy i całe

ka

swo]e po€ ro n k ma ]ak na dłoni okreśene
obszaru po
ŻaŻnacŻy eksperci rob nry
]edyn e raz jesi 10 kor ecŻne' by móc W pel

a

ni korŻyslać Ż możliwoścFannst€ra Delniu]emy poe Ża pomocą zaznaczen a ]ego
pL]nktól'l gra| cznych oraŻ poplŻeŻ Wp san e
dodatko,,,/ych o n m |formac] Poe możemy
Żde] n ować na dwa sposoby na s1ro|ie
WVrW oraŻ W apl]kac]' korŻysta]ąc Ż sekĆ]
ZarŻądŻan e' ZaWańy W ap jkac]]Agro czn k
kalkl] a1or nawoŻoviy poŻV/aa na precyŻy]
ne Wy]czen e Żapollzebowana na posŻcŻe
gólne na!,/oŻy, a 1akże sprawdzen e cŻy
są o|e Żużywane W na]bardŻ€] efektywny
sposób' Ap kac]a Farms1er to de faclo dwa
agro cŻn kj aŻotowy poŻWaa]ący okreść
zapolrŻeboLlanje na nawozy aŻOtowe olaŻ
Wieoskładn kowy W klórym ob ]cza sę ŻapotrŻebowanie na na\,!ozy NPK'
Farrnster lo n e ty ko p anowan e prac
- l0lakże ak1ua na spec]a]s1yczna plognoza
pogody. b eżące notowan a .en pfod!któW
ro nych niormac]e Że ś{'ata ro n czego oraŻ
p aiforma dz ęk klóre] można Żas ęgnąć
1acholr'/e] połady eksperta RoŻsŻerŻona
iLrrrkc]onanośÓ ap kac] mob ne] dosiępna
]est prŻeŻ Żintegrowaną Ż syslernem stronę
l]1e

rretow ą l a r n st e m aW a zy.

o

eL

prŻygotowan u map na potrzeby ro

ctwa precyŻy]nego moż lr'rośc ach ]clr
a mólr'] ł dl Dariusz Gozdow_
ski Ż WydŻal! Bollr ctlr']a Biooqii SGGW
W WarsŻawe slwetdzjł m i ' że !1/drażanie
n

Wykorzystan

J€dnym z glóWnych e ementó\ł poŻ\\lala
]ących na gromadzen e analŻę daiych
]esl oprogramo\,!an e Gls' Na polrŻeby
ro n ctv/a precyzy]nego WykorŻystane są
przede WsŻystkm n1ormac]e klóre dotyczą
Żm e|nośc WarUnkóW g ebowyclr W obrębe
pó Uprawnych Pozvskane lakich nforrnac
]est nroz il,!e m in' Ż ]Lrż slnie]ącvch map

glebouojoi cŻych
ksŻ1ałcen

lstn e]e moŹ lr']ośćprŻe

a Wlasnych archWa nych map

pó

z formy paperowej na cyflolvą' Wymaga lo
zeskanowan a lych map, a naslępnj-e prze
ksZtalcen a na iormę Wektoro!vą poprŻeŻ
Wyrysowan e W komputerŻe qlanic obszaróW
pzedstawonych na tyclr rnapach i przypsan e danych pow]ązanyclr Ż lym obszararn!
(np. nlormacj o kompeksach glebolvych).
UpowsŻechnien e odbornikóW GPS spolvodowało L]latw]e|ie '.\l pozyskiwaniu danych
na po1rŻeby ror ctwa precyŻy]nego' odbor_
n k 1e są \łykorzystyl'lane m ]r' do precyzy]
nego \łyznacŻan a mjejsc pob erania próbek
g e3y co poŻWaa po okleśeniuVrybra|ych

Właścwoścg eby (np' zasobnośc W P' K
pH) na spożądŻen e rnap W€ Wlasnynr
Żakresi€' Ponadto 0db orn k GPs mogą
Współpncować Ż lóŻnego rodŻa]u cŻujn kam
k1óre reieslru]ąWybrane Właśclroścgleby ub
łanu' obecne shie]e m'in' nrożlWośćre]e
slroLlania W i€n sposób pH g eby przewod
nośce e|tryczne]g eby (klora ]esl pow ązana
z uŻarnienem) mapowania ponÓN cech ]a
kośc{np. zalr'lariośc bałka \'( Żar. e]'
W oslatn ch alach coraŻ powsŻechnie]sŻy s1a]e s ę dostęp do danyĆh
Iaslrowych z sale itóW le edelekcy]nyclr
lUb dtonóVJ czyli bezzalogowych sa
moloióW LLrb mu itikopleróW nlorrnacie
poŻyskane Ż lak]clr źródełpoŻWa a]ą na
oc€nę zmiennośc lanu rośn W obrębe
poa na podslalvie v!'skaźn kól'lr Wege1acy]nych, okeślonyclr Ż użycem róŻ
nych ŻakresóW la ś\łatla lna]częśce]

DokońcŻenie |a str ]0
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-Dzień

otulorLqch Drzui
kondyci roś]n moŻna siosować Żm enne

Kukurydza - słoneczne
ziarno zdrowia

posŻerŻa moż iwości WykorŻyslania różnego
rodŻa]! danych prŻy Wdrażan u loŻW ąŻań
ro]niclwa precyŻy]nego' sln e]e nroŹ]iwość
p anowania ŻabegÓW agro1echncŻnych oraz
plŻygo1owania map ma]ących na celu stosowanie technk ron clwa precyzyjnego z t\lko

]est 1yko sys1emem d]a na]bogatszych moż-

Poska dołączyłaW XXl W' do grona cŻo_
łowyclr producentóW kUkutydŻy W Europ e
ale dolychcŻas n e prŻełożyłosię to na odpo
Wiedn WŻrosl spożVcia plzeŻ PolakóW pro
duktóW olrŻymywanyclr z tego bardŻo War
toścowego Żiarna. Datego Posk Związek
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