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PRZYKŁADOWE  ZADANIE  EGZAMINACYJNE
/zawód – technik rolnik /

Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf.
Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane.
Pod uprawę przeznaczono 5 ha  pola (działka nr 70 i 71) zaliczanego do kompleksu żytniego bardzo
dobrego (4). Kategoria agronomiczna – gleby średnie. Przedplonem była pszenica ozima zebrana
20 sierpnia.  Na początku października planowane jest nawożenie obornikiem w dawce około 25t/ha.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z uprawa buraka cukrowego od przygotowania pola do zbioru
plonu.

Projekt powinien zawierać:
1. Tytuł odnoszący się do zakresu treści opracowania,
2. Dane (założenia) niezbędne do wykonania projektu wynikające z treści zadania i dołączonych

załączników,
3. Wykaz zespołów uprawek oraz terminy ich wykonania,
4. Wymagania pokarmowe buraka cukrowego na podstawowe składniki pokarmowe ( przy

założonym plonie),
5. Potrzeby nawozowe w odniesieniu do azotu, fosforu i potasu na 1 hektar,
6. Formy nawozów mineralnych oraz zapotrzebowanie na nawozy mineralne w masie towarowej  (

na 1 hektar i na całe pole),
7. Terminy nawożenia mineralnego,
8. Wykaz zabiegów pielęgnacyjnych i ochrony roślin,
9. Opis zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, które

muszą być stosowane podczas nawożenia mineralnego, organicznego oraz chemicznej ochrony
roślin,

10. Harmonogram nawożenia i  chemicznych zabiegów ochrony buraka cukrowego obejmujący
rodzaj zabiegu, dawkę nawozu lub środka ochrony roślin, zastosowane maszyny i urządzenia,
oraz terminy wykonania.

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:
1. Mapy zasobności gleby w składniki pokarmowe - Załącznik 9.
2. Zalecenia nawozowe – dawki nawozów mineralnych na gruntach ornych w kg/ha czystego
     składnika - Załącznik 1.
3. Wymagania pokarmowe buraka cukrowego w kg na produkcję 1 tony korzeni wraz z liściem –
    - Załącznik 2.
4. Zawartość składników pokarmowych w oborniku – Załącznik 3.
5. Stopień wykorzystania składników pokarmowych z obornika w I roku po zastosowaniu –
    - Załącznik 4.
6. Zasoby azotu w próchnicy glebowej i jego wykorzystanie – załącznik 5.
7. Nawozy stosowane w analizowanym gospodarstwie – załącznik 6.
8. Środki ochrony roślin dostępne w gospodarstwie – załącznik 7.
9. Wykaz maszyn dostępnych do wykorzystania przy pracach związanych z uprawą buraka cukrowego
    - Załącznik 8.
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                                                                                                                                         Załącznik 1
Zalecenia nawozowe – dawki nawozów mineralnych na gruntach ornych w kg/ha
                                        czystego składnika

                   P2O5                    K2O

                             Zawartość w glebieRoślina

Kompleks
przydatności
rolniczej

Kategoria
Agronomiczna
(KAG)

Plon
w
t/ha

 1  Ś  50,0 105 85 60 35 15 185 150 65 40 30

 2  C  44.0 85 65 45 30 10 145 115 40 25 15

 3  Ś  36,0 75 60 40 25 10 125 105 40 25 15

 4, 8, 10  Ś  40,0 85 70 50 30 11 150 125 55 35 25

Burak
cukrowy
na
oborniku
25t/ha

 5, 9, 11  L  30,0 70 55 40 25 10 115 100 45 30 20

                                                                                                                                         Załącznik 2
Wymagania pokarmowe buraka cukrowego w kg na produkcję 1 tony korzeni wraz z liśćmi

Roślina         N       P2O5        K2O

Burak
cukrowy      4,0 kg      1,8 kg      6,0 kg

                                                                                                                                          Załącznik 3
Zawartość składników pokarmowych w oborniku ( w % )

            N           P2O5          K2O

         0,5%           0,3%         0,6%

                                                                                                                                           Załącznik 4
Stopień wykorzystania składników pokarmowych z obornika w I roku po zastosowaniu ( w % )

           N           P2O5         K2O
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        30%          20%         60%

                                                                                                                                          Załącznik 5
                 Zasoby azotu w próchnicy glebowej i jego wykorzystanie

Kategoria
agronomiczna gleby Lekkie(L) Średnie(Ś) Ciężkie(C))

 Wykorzystanie azotu
z próchnicy   ( w kg/ha )   20 kg  30kg   40kg

                                                                                                                                            Załącznik 6
                 Nawozy stosowane w analizowanym gospodarstwie

            Nazwa nawozu          Zawartość składników pokarmowych w %

Mocznik

Saletra amonowa

Polifoska B

Superfosfat potrójny borowany

Sól potasowa

Azot (N) – 46%

Azot (N) – 34%

Azot (N) – 8%, fosfor (P2O5) – 11%,  potas (K2O) – 24%,
bor (B) – 0,3%, siarka (S) – 7%

Fosfor (P2O5) – 44%,  bor (B) – 0,5%

Potas (K2O) – 60%

                                                                                                                                                Załącznik 7

                       Środki ochrony roślin dostępne w gospodarstwie

                Nazwa środka     Zalecana dawka ( w kg lub litrach na 1 ha )

Dual 960 EC + Venzar 80 WP 1,5 l + 0,75kg  (bezpośrednio po siewie)

Betanal 169 EC + Venzar 80 WP 2,5 l + 0,5 kg (w fazie 2-6 liści buraka)
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                                                                                                                                    Załącznik 8

Wykaz maszyn  dostępnych w gospodarstwie:

•  ciągnik  Ursus 1014
•  ciągnik  C – 360
•  ładowacz Tur 6
•  rozrzutnik obornika
•  pług 4 skibowy
•  brona
•  kultywator
•  włóka
•  rozsiewacz nawozów N- 041
•  opryskiwacz polowy  Pilmet 2018 R
•  agregat uprawowy „Kompaktor”
•  wał pierścieniowy
•  siewnik pneumatyczny
•  pielnik

                                                                                                                                         Załącznik 9
Mapy zasobności gleb w składniki pokarmowe w analizowanym gospodarstwie

1. Mapa zawartości przyswajalnego fosforu w glebie

         70         71          72

          73         74          75

2. Mapa zawartości przyswajalnego potasu w glebie

          70         71         72
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         73        74        75

3. Mapa potrzeb wapnowania

          70          71         72

          73          74         75

Legenda:
Kolor  brązowy -  zawartość składników pokarmowych bardzo niska;
                              wapnowanie konieczne.
Kolor  czerwony – zawartość składników pokarmowych niska; wapnowanie potrzebne.
Kolor  żółty         - zawartość składników średnia; wapnowanie wskazane.
Kolor  niebieski -  zawartość składników pokarmowych wysoka; wapnowanie ograniczone.
Kolor  zielony     - zawartość składników pokarmowych bardzo wysoka; wapnowanie zbędne


