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SAMASZ 
16-161 Białystok 
Ul. Trawiasta 30

Małopolskie Centrum Biotechniki 
sp. z o.o
W Krasnem, Stacja Testowania 
Buhajów  w Przeworsku 
37-200 Przeworsk 
Ul. Głęboka 38

Zakład Usługowo Handlowy 
„Krzysztof Królik” 
08-400 Garwolin 
Ul. Mazowiecka 47 

EDMASZ   sp.j. 
18-200 Wysokie Mazowieckie 
Ul. 1 Maja 24 

ROLTEX Siedliszcze 
Siedliszcze 201 
22-130 Siedliszcze 

TAKSPOL 
58-300 Wałbrzych 
Ul. Bethowena 14

URPOL 
70-030 Śmigiel 
Ul. Poladowo 70 

EXPORT – IMPORT  Halina Kania 
78-600 Wałcz 
Ul. Kołobrzeska 39

ZUM Stacja Kontroli Pojazdów 
11-520 Ryn 
Ul. Partyzantów 16 

KAGRO Krzysztof Pankowski 
Stara Łubianka k/Pily 
64-932 Stara łubianka 
Ul. Kościuszkowców 63 

AGROMA  sp. z o.o. 
42-622 Świerklaniec 
Ul. Parkowa 36 

MARWIEŚ 
48-370 Paczków 
Trzebowice 8

Składnica  Maszyn Rolniczych 
Części Zamiennych i Art. 
Przemysłowych 
GRÓDŹ 
84-200 Wejherowo 
Ul. I Brygady Pancernej WP 78

PPH DOL-MOT Lucjan Dopierała 
62-600 Koło 
Ul. Toruńska 117 

ZUHP Pom-Serwis sp. z o.o.  
O/Zamość 
22-400 Zamość 
Ul. Szczebrzeska 19 

AGROMA SZCZECIN DĄBIE 
Szczecin
Ul. Letnia 12 

ROL-MIX  
75-122 Koszalin 
Ul. Szczecinska  65 

ŚWIĆ PROGRESS-CHEM 
22-400 Zamość 
Ul. Kilińskiego 86 

OSADKOWSKI CEBULSKI 
59-220 Legnica 
Ul. Nasienna 6 

FHU ROLMASZ sp. j. 
96-200 Rawa Mazowiecka 
Ul. 1 Maja  1A 

AGROMA SĘPÓLNO
89-400 Sępólno Krajeńskie 
Ul. Bojowników o Wolność i 
Demokracje  15

DANECKI & SUCHY 
47-300 Krapkowice 
Ul. Kamienna 9 

TRAKTOR SERWIS 
20-954 Lublin 
Ul. Mełgiewska 11c

Na początku stycznia odbyła się 
konferencja prasowa Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickie-
go, poświęcona polskim priorytetom 
we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 
r. i współpracy ze związkami i orga-

nizacjami rolniczymi na forum unijnym w tym zakresie. 
Została na nim podsumowana współpraca w roku 2009 
i omówione zostały najważniejsze zadania w rozpoczyna-
jącym się 2010 roku.

Odnosząc się do najważniejszych problemów rozpoczy-
nającego się roku minister Marek Sawicki podkreślił, że ARi-
MR ma już akredytację na wszystkie działania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
i należy zintensyfikować prace, aby dostępne dla rolników 
środki jak najszybciej do nich trafiły. Szef resortu przed-
stawił również stanowisko wobec problemów dotyczących 
konsolidacji finansów publicznych i związanych z tym zmian 

w wielu dziedzinach, w tym w rolnictwie. Zwrócił uwagę 
na konieczność poprawy rolniczych dochodów, określenia 
jednej definicji gospodarstwa rolnego, kosztu w tym gospo-
darstwie a w dalszej konsekwencji zagadnień związanych 
z podatkiem dochodowym w rolnictwie i oddochodowego 
systemu ubezpieczeń. 

Uczestniczący w konferencji przedstawiciele związków 
i organizacji rolników podkreślali, że sytuacja kryzysowa 
w światowej gospodarce trwa już drugi rok i rolnicy również 
to odczuwają, czego najlepszym dowodem jest spadek rol-
niczych dochodów w całej Unii Europejskiej. Zwracali także 
uwagę, że wspólnie z ministrem rolnictwa będą zabiegali 
o jak najszybsze wyrównanie poziomu wsparcia rolników 
w ramach całej Wspólnoty przypominając, że polscy rol-
nicy otrzymują wsparcie w wysokości 50% tego, które jest 
dostępne dla rolników z krajów „15”.

Pozostaje mieć nadzieję, że nowy rok dla rolnictwa bę-
dzie lepszy niż miniony i tego Redakcja życzy Czytelnikom.

Szanowni Państwo!
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Już od pierwszego dnia targów na 
gości czekały najświeższe nowinki ze 
świata rolnictwa. Swoją ofertę zapre-
zentowało ponad 2,3 tys. wystawców 
z 46 różnych państw, którzy do Hano-
weru przywieźli swoje najnowocześ-
niejsze technologie i sprzęt. O randze 
imprezy świadczy obecność na targach 

największych w branży. Obecni byli 
m.in. AGCO, Lemken, Pottinger, BASF, 
czy dobrze znani na Polskim rynku 
Farmtrac, Metal-Fach oraz SaMasz.  
Każdy z odwiedzających mógł za-
poznać się z kompletną ofertą dla 
rolnictwa począwszy od maszyn, po-
przez części zamienne, a skończyw-

szy na nowoczesnych technologiach 
usprawniających produkcję rolną.   
To właśnie nowoczesne technologie 
oraz innowacje cieszyły się najwięk-
szym zainteresowaniem odwiedzają-
cych. Jak podają organizatorzy, blisko 
40% odwiedzających za główny powód 
wizyty na Agrotechnice wskazało inno-
wacje oraz nowoczesne technologie.  
Ciekawym pomysłem zwiększają-
cym atrakcyjność targów okazał się 
panel  „Świat gleby i wody” w trakcie, 
którego poruszane były najistotniej-
sze kwestie związane z wpływem 
klimatu na glebę oraz światowe za-
soby wody. Zaprezentowana w cie-
kawy sposób wiedza w połączeniu 
z interesującymi eksperymentami 
okazała się strzałem w dziesiątkę.   
Równie duże zainteresowanie wzbudził 
„pracujący” na żywo specjalny warsztat 
naprawczy. Pod okiem ekspertów moż-
na było zapoznać się z najczęściej spo-
tykanymi usterkami maszyn rolniczych 
oraz uzyskać cenną wiedzą dotyczącą 

Lider targów jest tylko jeden
Agritechnica 2009 odbyła się w Hanowerze w dniach 8-14 listopada. 
Organizatorem rolniczego święta jest DLG (Niemieckie Towarzystwo 
Rolnicze).

Złote medale 2009
·  „CLAAS AUTO FILL“, CLAAS 

Vertriebsgesellschaft mbH, 
Harsewinkel, Niemcy 

·  „Automatyczne sterowanie 
gardzieli i klapy gardzieli“ 
(Sterowanie wieżowe) New 
Holland Agriculture Equipment 
Spa Torino, Włochy 

·  „CEMOS“, CLAAS 
Vertriebsgesellschaft mbH, 
Harsewinkel, Niemcy

·  „Koncepcje obsługi ISOBUS 
jako wspólny projekt kilku 
producentów“, Competence 
Center ISOBUS, Wallenhorst, 
Niemcy

·  „John Deere ActiveCommand 
Steering“, John Deere Vertrieb, 
Bruchsal, Niemcy
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podstawowych działań naprawczych.  
Agritechnica nie zapomniała także       
o młodych rolnikach. To właśnie z 
myślą o nich zorganizowano Dzień 
Młodych Europejskich Rolników i Stu-
dentów. Dla blisko dziesięciu tysięcy 
rozpoczynających swoją przygodę z 
rolnictwem gości przygotowano sze-
reg atrakcji wśród, których znalazły się 
panele dyskusyjne, a także specjalne 
Young Students Party, na którym do-
skonale bawiło się blisko 3 tys. osób. 
W bieżącym roku o wygodę odwiedza-
jących zadbano w wyjątkowy sposób. 
W celu zwiększenia atrakcyjności orga-
nizatorzy zaprezentowali swoją bogatą 
ofertę w nowoczesnej hali wystawien-
niczej. Wszystkie stoiska dokładnie i 
przejrzyście rozlokowano, maksymalnie 
wykorzystując możliwości wystawienni-
cze obiektu. Dzięki czemu zapoznanie 
się z olbrzymią ilością maszyn wszyst-
kim gościom przyszło z łatwością. 
Tegoroczna Agritechnica okazała się 
wyjątkowo szczęśliwa dla największych 
producentów sprzętu rolniczego. Zło-

te medale targów za nowoczesne roz-
wiązania dla rolnictwa zdobyły m.in.: 
CLAAS, New Holland czy John Deere.  
Niemniej cenne, srebrne medale 
powędrowały do firm takich jak np: 
Pottinger, Lemken, AGCO czy Krone. 
Renoma targów, bogata oferta wy-
stawiennicza oraz świetna organiza-
cja sprawiły, że Agrotechnikę w tym 
roku odwiedziło ponad 350 tys. go-
ści zarówno z Niemiec, jak i zagrani-

cy. Wśród gości znaleźli się zarówno 
młodzi rolnicy, jak i ci bardziej doświad-
czeni, właściciele największych farm 
(powyżej 2 tys. hektarów), jak i przed-
stawiciele gospodarstw o mniejszym 
areale (właściciele gospodarstw o 
powierzchni od 50 do 300 hektarów 
stanowili 55% odwiedzających). Na 
koniec pozostaje podać największy 
mankament targów – następna Agri-
technica dopiero za dwa lata.

W latach poprzednich duńska im-
preza skupiała się na całościowym 
przedstawianiu bogatej oferty ma-
szyn rolniczych, nasiennictwa oraz 
żywego inwentarza. W tym roku zaś 
organizatorzy zadecydowali, że pre-
zentacje techniki rolniczej oraz zwie-
rząt hodowlanych odbywać się będą 
oddzielnie. W bieżącym roku do Dani 
udali się wystawcy oraz goście zain-
teresowani hodowlą zwierząt, w przy-

szłym zaś roku pojawią się producenci 
maszyn rolniczych. Zdaniem kierow-
nika targów, Petera Hansena, zmiana 
systemu organizacji i wprowadzenie 
rocznej rotacji tematyki imprezy 

– Spotkała się z pozytywnym od-
biorem wśród odwiedzających, jak i 
wystawców – ocenia Peter Hansen. 
W trakcie wystawy odwiedzający za-
poznali się z interesującą ofertą bli-
sko 500 wystawców. Na Agromek 

2009 r. Polska reprezentowana była 
m.in. przez znanego z obsługi farm 
mlecznych SAC, specjalizującą się 
w kompleksowym wyposażeniu ferm 
polską firmę Wesstron oraz produ-
centa systemów paszowych Keenan 
System. Silne ukierunkowanie targów 
na hodowlę zwierząt przyniosło ocze-
kiwane rezultaty. Tegoroczną wystawę 
odwiedziło, jak podają organizatorzy, 
blisko 40 tys. odwiedzających, w tym 
ponad 4 tys. gości z ponad 60 krajów.

Nowa, skuteczna formuła 
targów Agromek
Na minionej edycji zorganizowanych w Herning w Danii targów Agromek, 
charakter wystawy uległ znaczącym zmianom.
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Polagra-PREMIERY pierwszy raz od-
były się w 2007 r., gromadząc ofertę 
ponad 100 wystawców. Drugie PRE-
MIERY – były już trzykrotnie większe: 
nowości i pełną ofertę zaprezentowało 
blisko 300 wystawców i firm reprezento-
wanych z kilkunastu krajów Europy. Tar-
gi odwiedziło prawie 40 tysięcy osób, 
z czego 90 % stanowili zwiedzający 
bezpośrednio związani z rolnictwem. 
Tegoroczna edycja odbędzie się w 
dniach 11-14 lutego 2010 r. i niewąt-
pliwie będzie największą halową pre-
zentacją maszyn rolniczych w Polsce.  

Platforma biznesu 
Targi te to nie tylko ekspozycje pro-

duktów, ale także wiedza w prakty-
ce. Premierom towarzyszy program 
specjalistycznych seminariów war-
sztatów i pokazów, przygotowanych 
przez najważniejsze rolnicze stowarzy-
szenia, federacje i związki branżowe.  
Tegoroczna edycja Premier dodatkowo 
została podzielona tematycznie: pierw-
szy dzień targów, 11 lutego, dedykowa-
ny będzie agrospecjalistom, natomiast 
drugi młodym rolnikom.

 – Formuła targów została tak opra-
cowana, by sprzyjać wykorzysta-
niu całego potencjału handlowego 
prezentujących swoje produkty firm, 
wymianie doświadczeń i dyskusji na 
temat nowych rozwiązań technicz-
nych czy nowoczesnej produkcji – 

mówi Dariusz Muślewski, dyrektor 
targów Polagra-PREMIERY. – Zależy 
nam, aby do Poznania zawitali rów-
nież specjaliści z zagranicy, dlate-
go działania promocyjne kierowane 
do zwiedzających objęły w tym roku 
nie tylko Polskę, ale także Europę 
Środkową i Wschodnią – podkreśla. 
Targi Polagra-PREMIERY odbędą się 
pod honorowym patronatem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatu 
branżowego targom udzieliły najważ-
niejsze instytucje związane z sektorem 
rolnictwa, jak: Federacja Związków 
Pracodawców-Dzierżawców i Właś-
cicieli Rolnych, Instytut Budownictwa 
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 
Krajowa Rada Izb Rolniczych, KRUS, 
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rze-
paku, Izba Zbożowo-Paszowa, Polska 
Izba Nasienna, Polski Związek Produ-
centów Roślin Zbożowych  oraz Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  

Zamierzony efekt synergii
Międzynarodowym Targom Mechani-

zacji Rolnictwa Polagra-PREMIERY po 
raz pierwszy,  z uwagi na pokrewień-
stwo branżowe, będzie towarzyszył 
Salon Kontraktacji Ogrodniczych PRO
-HORTI. Projekt ten poszerzy targowe 
ekspozycje o specjalistyczną ofertę pro-
ducentów i dystrybutorów oferujących 
produkty niezbędne dla prowadzących 
działalność w obszarze ogrodnictwa, 

sadownictwa i upraw pod osłonami.  
Warto podkreślić, że program pierw-
szego dnia poznańskich Kontraktacji, 
11 lutego, będzie skierowany dla pro-
fesjonalistów - największych gospo-
darstw ogrodniczych, sadowników 
oraz plantatorów warzyw. Na drugi 
dzień, 12 lutego, zaplanowano wyda-
rzenia dedykowane studentom uczelni 
o profilu ogrodniczym. Dodatkowo Tar-
gami Partnerskimi PRO-HORTI będą 
Krajowe Dni Ogrodnika w Gołucho-
wie – największe spotkanie ogrodni-
ków, sadowników oraz szkółkarzy.  
PRO-HORTI 2010 odbędą się pod 
patronatem branżowym Związku Sa-
downików Rzeczpospolitej Polskiej, 
Krajowego Forum Chłodnictwa oraz 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. Maszyna Roku to prestiżowy, 
międzynarodowy tytuł przyznawa-
ny najlepszym produktom polskich i 
zagranicznych producentów maszyn 
rolniczych. Co roku walczy o niego 
kilkaset firm.

Wygrywają tylko najlepsi
Konkurs „Maszyna Roku 2010” 

(Maschine des Jahres 2010) jest 
organizowany przez dziennikarzy 
kilkunastu fachowych tytułów rolni-
czych oraz portali z Niemiec, Danii, 
Szwecji, Rosji, Rumunii i Węgier. W 
skład międzynarodowego jury wcho-
dzi także Polska, którą reprezentu-
je czasopismo AGROmechanika. 
Członkowie kapituły oceniają zgłoszo-
ne maszyny, aż w czternastu różnych 
kategoriach, pod względem innowa-
cyjności i jakości. Dla przedsiębiorstw 
europejskich, uroczyste wręczenie 
tych nagród miało miejsce w czasie 
hanowerskiej wystawy. Polskie od-
działy oraz przedstawicielstwa firm 
otrzymają tytuły 13 lutego, podczas 
targów Polagra-Premiery. Więcej in-
formacji na www.polagra-premiery.pl

Innowacyjność, 
nowoczesność i strategie 
biznesowe 
Tegoroczna Polagra-PREMIERY to już trzecia edycja tych targów. 
Odbędzie się w dniach 11-14 lutego 2010 r. i niewątpliwie będzie 
największą halową prezentacją maszyn rolniczych w Polsce.
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65% sprzedaży nasion KWS to rynek 
europejski (w tym 26% w Niemczech). 
W strukturze sprzedaży nasion, ku-
kurydza stanowi 53%, a buraki 32%. 
Badania rynku w roku 2009 wykaza-
ły, że odmiana kukurydzy KWS – RO-
NALDINIO jest nr 1 wśród wszystkich 
mieszańców uprawianych w Europie. 
KWS to również lider w nowych techno-
logiach hodowli i uprawy roślin, takich jak 
genetycznie ulepszone odmiany (GMO) 
i rośliny na cele energetyczne. Nasiona 
roślin uprawianych na cele energetycz-
ne to 15% sprzedaży nasion firmy KWS 
o wartości 110 mln EUR. W najbliższej 
przyszłości będzie to bardzo ważny 
segment sprzedaży, gdyż wydajność 
energetyczna roślin istotnie wzrasta w 
wyniku intensywnych prac hodowlanych. 
Duże zainteresowanie firmy KWS to 
rynek nasienny w Chinach, którego 
wartość to 3 mld EUR, a 75% obsza-
ru uprawy kukurydzy w Chinach leży 
w strefie klimatu umiarkowanego (23 
mln ha). Przyszłość firmy KWS to nowe 
wyzwania zmieniającego się rolnictwa 
na świecie, takie jak: zapewnienie 
produktywności poprzez zwiększe-
nie elastyczności, odporności roślin 
(np. na choroby, czy szkodniki) i ad-
aptacja roślin do zmieniających się 
warunków klimatycznych (np. susza). 
Patrice Laurent – produkt manager firmy 
KWS z Francji przedstawił bardzo cieka-

we wyniki doświadczeń z uprawy kukury-
dzy na kiszonkę w północno-zachodniej 
Francji. Areał kukurydzy we Francji wyno-
si 3 mln ha, z czego 1,4 mln to kiszonka. 
Istotą sukcesu sporządzenia dobrej 
jakości kiszonki z kukurydzy jest pra-
widłowy termin zbioru, aby zebrać op-
tymalny plon suchej masy. Częstym 
błędem popełnianym przez rolników 
również w Polsce, to zbyt wczesny 
termin zbioru, gdy zawartość suchej 
masy w zbieranym plonie jest poni-
żej 30-35%. Dotyczy to również zbyt 
późnego terminu zbioru, kiedy jakość 
zbieranego materiału i zrobiona z niego 
kiszonka jest istotnie gorsza w porów-
naniu z optymalnym terminem zbioru. 
Jest to bardzo ważna decyzja w pro-
dukcji kukurydzy na kiszonkę, która po 
sześciu miesiącach uprawy jest zbie-
rana z pola w ciągu zaledwie jednego 
dnia, aby sporządzić dobrą kiszonkę 
stanowiącą podstawę żywienia bydła 
w ciągu kolejnych dziesięciu miesięcy. 
KWS we Francji, na podstawie wyni-
ków wielu doświadczeń wykazał, że 
odmiany KWS dają możliwość wyboru 
optymalnego terminu zbioru w okresie 
o około 10 dni dłuższym w porównaniu 
z innymi odmianami. Przyrost zawarto-
ści suchej masy w dojrzewających na 
kiszonkę odmianach KWS jest nieco 
wolniejszy w porównaniu z innymi od-
mianami pozwalając na tzw. „szersze 

okno czasowe” zbioru. Oznacza to w 
praktyce, że rolnik ma dłuższy czas na 
decyzję odpowiedniego terminu zbio-
ru, co jest bardzo istotne w dużych 
gospodarstwach oraz podczas zmien-
nych warunków pogodowych jesienią. 
Pokazano wiele wyników i interesu-
jący film ilustrujący „Program PLUS 
10 DNI”, w tym ciekawe kalkulacje 
ekonomiczne, które jednoznacznie 
przekonują o korzyściach z wyboru 
odmian KWS do uprawy na kiszonkę. 
Product manager kukurydzy w KWS 
Polska, Robert Zawieja, przedstawił 
ciekawe wyniki doświadczeń z odmia-
nami kukurydzy KWS uprawianych w 
warunkach polskich. Szeroka oferta 
odmianowa KWS daje duże możliwo-
ści wyboru odpowiedniej odmiany do 
uprawy na kiszonkę w różnych warun-
kach glebowo klimatycznych Polski. 
Oprócz doświadczeń rejestracyjnych 
w sieci stacji COBORU, KWS co roku 
zakłada wiele własnych doświadczeń 
w wiodących gospodarstwach upra-
wiających kukurydzę. Na podstawie 
tych wyników firma KWS rekomenduje 
poszczególne odmiany do uprawy. W 
sezonie 2010 rolnicy mają do wyboru 
ponad 20 mieszańców o zróżnicowa-
nej wczesności i przydatności na ziar-
no, kiszonkę i biogaz.

Specjaliści z KWS 
doradzali w Poznaniu
Podczas spotkania product manager kukurydzy w KWS Polska, Robert 
Zawieja, przedstawił ciekawe wyniki doświadczeń z odmianami kukurydzy 
KWS uprawianych w warunkach polskich. Szeroka oferta odmianowa 
KWS daje duże możliwości wyboru odpowiedniej odmiany do uprawy 
na kiszonkę w różnych warunkach glebowo klimatycznych Polski.
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www.techagro.cz

11. Międzynarodowe 
Targi Techniki Rolniczej

10. Międzynarodowe
Targi Weterynaryjne

11. Międzynarodowe Targi 
Leśnictwa i Myślistwa

CZAS NA NOWE TECHNOLOGIE

Jedne z najważniejszych targów rolniczych w Europie • Prezentacja wiodących, 
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jako źródło energii • Światowa wystawa prezentująca rozwój myślistwa i łowiectwa 
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Historia firmy rozpoczęła się w 1984 
roku, kiedy to Antoni Stolarski otworzył 
swój warsztat samochodowy. W tym 
samym roku powstała też pierwsza 
kopaczka elewatorowa do ziemnia-
ków. W kilka lat później skonstruowane 
zostały kolejne maszyny w tym m.in. 
kosiarka bębnowa 1,65 m. Niewielka 
firma szybko się rozrosła i po czte-
rech latach zmieniła swoją siedzibę, 
przenosząc się na ulicę Trawiastą w 
Białymstoku, gdzie do dziś się mieści.  
Lata dziewięćdziesiąte dla SaMASZ-u 
to okres dynamicznego rozwoju. Pro-
dukty firmy szybko znajdują uznanie 
zarówno na krajowym, jak i zagranicz-
nym rynku. W 1994 r. roczna sprzedaż 
wynosi już blisko 1,5 tys. sztuk  i szybko 

rośnie w latach kolejnych. Przełomo-
wy okazuje się rok 2000, wówczas to   
SaMASZ, jako pierwsza firma w Polsce 
wprowadza na rynek kosiarki czołowo
-bębnowe i dyskowe zawieszane na 
przednim TUZ ciągnika. Dzięki nowa-
torskim rozwiązaniom technicznym 
oraz wysokiej jakości oferowanego 
sprzętu w 2005 r. SaMASZ zanotował 
rekordowy poziom rocznej sprzedaży z 
wynikiem 4 tys. sprzedanych maszyn.  
Dzięki ciągłemu rozwojowi firma          
SaMASZ osiągnęła  pozycję  najwięk-
szego polskiego i jednego  z czołowych 
europejskich producentów maszyn rol-
niczych do zielonek. Od początku istnie-
nia firmy, wyprodukowano i sprzedano 
ponad 55 000 kosiarek i kilka tysięcy 

innych maszyn rolniczych. Glównymi 
rynkami poza Polską są obecnie Ro-
sja, Niemcy, Wielka Brytania, Finlan-
dia, kraje nadbałtyckie i Hiszpania. 
SaMASZ eksportuje maszyny łącz-
nie do ponad 30 krajów całego świa-
ta, a sieć handlowa obejmuje ok. 80 
firm handlowo-usługowych w Polsce i 
ok. 40 za granicą. Jako jedyny produ-
cent w Europie na kosiarki dyskowe 
SaMASZ udziela 2- letniej gwarancji!

Uroczystość 25-lecia firmy miała 
miejsce 4 grudnia 2009 r. w siedzibie 
SaMASZ-u w Białymstoku. Obchody 
rozpoczęły się od zwiedzania zakładu 
produkcyjnego oraz prezentacji wyro-
bów firmy. Wśród zaprezentowanego 
sprzętu znalazły się m.in.: kosiarka 
KBR 160, KDC 340 S Transporter,      
Z010/4 – 2,1 m spulchniacz, kosiarka 
wysięgnikowa tylna -  KWT, zgrabiarka 
Z300 oraz przetrząsacz P530. 

Po przemówieniu wstępnym, nastą-
piło oficjalne przecięcie wstęgi symbo-
lizujące otwarcie nowej hali. Na hali 
wystawiono ponad 30 modeli maszyn 
jakie są oferowane (produkowane) 
przez firmę SaMASZ. Z tej okazji z 
całej Polski na tę uroczystość przybyli 
dilerzy współpracujący z SaMASZem, 
aby wspólnie z założycielem inż. An-

Firma SaMASZ  
już  25 lat na rynku
Przez ćwierć wieku firma osiągnęła na rynku pozycję największego 
polskiego i jednego z czołowych europejskich producentów kosiarek 
rolniczych. Z tej okazji 4 grudnia 2009 odbyła się uroczystość 
upamiętniająca 25-letnią działalność SaMASZ-u. Rozpoczęcie jubileuszu 
odbyło się na terenie fabryki SaMASZ-u, otwarciem kolejnej, świeżo 
wybudowanej hali produkcyjnej o pow. 900 m²

Lista 5 najlepszych firm w rankingu:
I. Miejsce:  P.H.U. „Jędruś” Rajgród 
Andrzej Mikulski
II. Miejsce: Zakład Handlowy 
„BASP” Szczuczyn Andrzej 
Januszewski
III. Miejsce: Agroma Olsztyn Grupa 
Sznajder Sp. z O.O.
IV. Miejsce: Zakład Usługowo 
Handlowy  Krzysztof Królik 
– Garwolin
V. Miejsce: P.H.U. „MARPASZ” 
Marek Zabielski – Korytki k/ 
Jedwabnego
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tonim Stolarskim oraz pracownikami, 
świętować ćwierć wieku działalności 
firmy. Po oficjalnym otwarciu hali, dy-
rektor handlowy firmy, Karol Wdziękoń-
ski, przedstawił krótką charakterystykę 
sprzedaży firmy SaMASZ na przestrzeni 
ostatnich lat. Szczególną uwagę zwrócił 
na dynamicznie rosnący udział kosiarek 

dyskowych w ogólnej sprzedaży firmy. 
Po zakończeniu prezentacji pracow-
nicy oprowadzali przybyłych gości 
po zakładzie produkcyjnym firmy. 
Uroczysta kolacja odbyła się w ho-
telu „Gołębiewski” w Bialymstoku. 
Podczas kolacji odbyło się rozdanie 
nagród w kategorii „ Najlepszy dea-
ler roku 2009”

Następnym etapem wieczoru było 
wręczenie wyróżnień najbardziej za-
służonym pracownikom SaMASZ-u, 
którzy przez swoją długoletnią pracę 
przyczynili się do sukcesu firmy. Antoni 
Stolarski podkreślił również ogromny 
wkład dostawców, bez których z pew-
nością SaMASZ nie byłby dziś jednym 
z największych producentów kosiarek 
w Europie. Po wszystkich podziękowa-
niach, powitaniach i przemówieniach 
rozpoczął się czas zabawy. Jedną z 
atrakcji wieczoru był występ biało-

stockiego kabaretu WIDELEC, który 
swoimi skeczami rozbawiał zebraną 
na sali publiczność oraz występy gru-
py FAIR PLAY CREW, w skład której 
wchodzą finaliści znanego progra-
mu tanecznego „YOU CAN DANCE”. 
Drugą część obchodów przeznaczo-
no na prezentacje wyników sprzedaży 
firmy za lata 2008-2009 oraz wręcze-
nie nagród dla najbardziej zasłużonych 
pracowników firmy. Wśród wyróżnio-
nych znalezli się:

1. Gacuta Adela 
2. Karasek Kazimierz
3. Kowalczuk Antoni
4. Kuprianowicz Artur
5. Łuczaj Jan
6. Opolski Wiesław
7. Panasewicz Mirosław
8. Sadowski Gieorgi
9. Wdziękoński Jerzy
10. Wilczewski Wojciech

Śląskie Targi 
Rolniczo-Leśne

patronat

www.agrosilesia.pl 

Expo Silesia, Sosnowiec   24 – 25 kwietnia 2010

                 
            
        
  
  
         

pokazy, konkursy, degustacje, 
konsultacje, bogaty program konferencji

Expo Silesia i Śląska 
Izba Rolnicza zapraszają!

tereny targowe
Expo Silesia
Centrum Wystawiennicze
ul. Braci Mieroszewskich 124 
41-219 Sosnowiec



aktualności nr 1/2 (102/103) styczeń/luty 2010

12 w w w . r a p o r t r o l n y . p l

W dniu 19 listopada 2009 w Hote-
lu Marriott w Warszawie odbył się VII 
Kongres Eksporterów Polskich pod 
honorowym patronatem wicepremie-
ra, ministra gospodarki Waldemara 
Pawlaka i ministra rolnictwa Marka 
Sawickiego oraz marszałków moje-
wódzkich, podczas którego nastą-
pił finał konkursu „Wybitny Eksporter 
Roku 2009”

Udział w konkursie był bezpłatny, nie 
miał charakteru komercyjnego i był po-
wszechnie dostępny dla wszystkich 

eksporterów z całej Polski.
Uczestnicy konkursu ocenieni byli 

według poniższych kryteriów:
- wartość eksportu w latach 

2007/2008 i dynamika zmiany
- udział eksportu w przychodach w 

latach 2007/2008 i dynamika zmiany 
rentowność eksportu w latach 

2007/2008
- eksport oparty o technologie rodzi-

me oraz surowce i materiały pocho-
dzenia krajowego

- Eksportowy Produkt Roku 2009: 

produkt o wysokim tempie wzrostu 
eksportu i udział w eksporcie.

Laureaci konkursu zostali uhonorowa-
ni najbardziej uznanymi przez organy 
państwowe w Polsce – prestiżowymi 
tytułami, medalami, statuetką oraz wy-
sokimi nagrodami pieniężnymi.

 Kujawska Fabryka Maszyn Rolni-
czych KRUKOWIAK uzyskała tytuł 
WYBITNEGO EKSPORTERA ROKU 
2009, oraz została dodatkowo uhono-
rowana nagrodą pieniężną ufundowa-
ną przez Wicepremiera Gospodarki za 
zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie 
„Wybitny eksporter Roku 2009”.

VII Kongres Eksporterów 
Polskich – nagroda dla 
Krukowiaka
Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych  KRUKOWIAK w konkursie 
„Wybitny Eksporter Roku 2009”.

Globalne ocieplenie wymusza na rol-
nictwie nie tylko adaptację do nowych 
warunków klimatycznych, ale również 
do prowadzonej polityki klimatycznej. 
Nowe zadania dla rolnictwa to produk-
cja roślin na cele energetyczne i ogra-
niczenie zużycia energii. Ze względu 
na bezpieczeństwo energetyczne, 
państwa członkowskie UE, dążąc do 
dywersyfikacji źródeł energii, będą 
zwiększały udział energii odnawialnej 
w energetyce. Rosnące zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną ewoluować 

będzie w kierunku energii rozproszonej, 
co oznacza przewagę mniejszych, ła-
twiejszych do zrealizowania inwestycji 
– takich jak odnawialne źródła energii. 
Zastosowanie OZE to również sposób 
na ograniczenie emisji CO

2
 do atmosfe-

ry, ale też nowe miejsca pracy na wsi. 
Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami 
udział energii ze źródeł odnawialnych 
w bilansie energii pierwotnej w Polsce 
ma wzrosnąć do 2020 roku do 15%. 
Czy te zagrożenia są realne?

Prezentowana podczas konferencji 

publikacja stanowi element projek-
tu realizowanego przez Fundację na 
rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 
który otrzymał dofinansowanie z Urzę-
du Komitetu Integracji Europejskiej w 
konkursie „Pięć lat członkostwa Polski 
w UE”. Publikacja jest pracą zespo-
łową, pod redakcją dr hab. inż. Anny 
Grzybek – eksperta z zakresu OZE.

– Odnawialne źródła energii na te-
renach wiejskich – jak przekonuje dr 
Leszek Karski, jeden z autorów – to 
nie tylko wzrost dochodów, lecz także 
wzrost bezpieczeństwa energetyczne-
go oraz efektywności energetycznej, 
wzmocnienie kapitału społecznego, 
akumulacja wiedzy i kultury przedsię-
biorczości. Racjonalny rozwój energetyki 
rozproszonej wiąże się z poprawą stanu 
środowiska, ochroną bioróżnorodności 
i ochroną krajobrazu – dodaje.

Odnawialne źródła energii 
W dniu 5 listopada 2009 roku, w nowej siedzibie Ambasady Brytyjskiej w 
Warszawie odbyła się konferencja promująca publikację pt. „Odnawialne 
źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i 
na wsi. Przykłady doświadczeń w UE”.
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W uroczystej mszy św. w katedrze 
uczestniczyli m.in. poprzedni prymas 
kard. Józef Glemp, kardynałowie Sta-
nisław Dziwisz i Henryk Gulbinowicz, 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Jó-
zef Kowalczyk, wiceprzewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski abp 
Stanisław Gądecki, sekretarz gene-

ralny KEP bp Stanisław Budzik, abp 
Kazimierz Nycz, a także kilkudziesię-
ciu innych hierarchów.

Podczas mszy odczytano list papie-
ża Benedykta do abp. Muszyńskiego. 
Papież podkreślił w nim, że Gniezno 
było „pierwszą polską stolicą metro-
politarną i tu czczone są relikwie św. 

Wojciecha, biskupa i męczennika, 
pierwszego patrona Polski, które są 
jednym z największych skarbów naro-
du polskiego, a których kustoszem tra-
dycyjnie jest arcybiskup gnieźnieński”. 

– Dlatego 19 grudnia Wasza Eksce-
lencja obejmie tytuł Prymasa Polski, 
który od tej pory znów będzie związany 
z tytułem Arcybiskupa Gnieźnieńskie-
go durante munerew – napisał papież.

Po części oficjalnej w Katedrze dele-
gacja z Kujaw przekazała dary w postaci 
wieńca okolicznościowego wykonanego 
przez parafię Koneck, albumy Kujawy oraz 
Aleksandrów Kujawski, model silosu BIN. 
W trakcie przekazywania darów zło-
żono Prymasowi serdecznie życzenia 
owocnej posługi w prowadzeniu Pol-
skiego Kościoła oraz wyrazy uznania i 
szacunku. Delegacja BIN wstępnie po-
informowała i zaprosiła Prymasa na 20 
lecie firmy, które przypada w 2010 r. 
W imieniu PZPRZ głos zabrał Andrzej 
Muszyński – Sekretarz Rady Eksper-
tów PZPRZ – podkreślił, że chleb po-
wszedni jest też bardzo ważny w życiu 
każdego człowieka i jako Związek 
staramy się utrzymywać równowagę 
pomiędzy producentami, przetwór-
cami i konsumentami, aby nikomu 
nie zabrakło chleba z polskich zbóż. 
W składzie delegacji byli: Burmistrz An-
drzej Cieśla oraz przedstawiciele firmy 
BIN w osobach Stanisław Kaszubski, 
Andrzej Muszyński, Przemysław Bochat 
oraz Jan Bochat, Beata Bochat i przed-
stawiciele parafii Koneck.

Serdeczne życzenia dla 
nowego Prymasa
W sobotę 19 grudnia odbyła się uroczysta ceremonia inaugurująca posługę 
prymasowską Jego Eminencji księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. 
Decyzją papieża Józef Glemp w dniu swoich 80-tych urodzin (w piątek 
18 grudnia) skończył 28-letnią posługę jako prymas Polski.
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Atlantis OD w postaci płynnej ma 
właściwości, które w prosty sposób 
wpływają na zwiększenie efektyw-
ności działania substancji czynnej i 
zapewniają wysoki stopień wygody 
stosowania produktu, bez potrzeby 
dodatku zewnętrznego adjuwanta.  
Nowy produkt różni się od swojego po-
przednika także koncentracją substancji 
aktywnych zawartych w 1l. preparatu, 
dlatego też dawka herbicydu Atlantis 
OD wynosi od 0,45-0,6 l/ha przy zwal-
czaniu miotły zbożowej do 0,9 -1,2 l/
ha przy zwalczaniu wyczyńca polne-
go, owsa głuchego i stokłosy żytniej.  
Kolejną nowością w ochronie zbóż 
przygotowaną przez firmę Bayer Crop-
Science jest oferta handlowa Sekator 
Pak. Jest to promocja dwóch herbicy-
dów w jednym opakowaniu. Zestawy 
promocyjne Sekator Pak zawierają her-
bicydy: Sekator® 125 OD i Esteron®1 
600 EC w stosunku ilościowym 1:3.  
Zestawy dostępne są w dwóch 
w i e l k o ś c i a c h  o p a k o w a ń : 
1) Sekator 125 OD 250 ml 
+ Esteron 600 EC 750 ml 
2) Sekator 125 OD 1 l + Esteron 600 EC 3 l 
Herbicydy doskonale się uzupełnia-
ją w walce z uciążliwymi chwastami 
zbóż ozimych i jarych. Bardzo dobrym 
partnerem dla Sekator Pak w zbożach 

ozimych jest wspomniany wcześniej 
Atlantis 12 OD, który bezkonkurencyj-
nie eliminuje chwasty jednoliścienne.  
Prestige Forte 370 FS będzie na rynku 
polskim jedyną zaprawą do ochrony 
bulw i roślin ziemniaka o tak szerokim 
spektrum działania. Dzięki zawartości 
dwóch substancji czynnych, chroni 
ona przed najgroźniejszą chorobą 
okresu wschodów  - zgnilizną kiełków, 
będącą formą  rizoktoniozy. Ponadto 
jest idealnym narzędziem w walce ze 
szkodnikami glebowymi - drutowcami 
i pędrakami oraz nalistnymi - stonką 
ziemniaczaną i mszycami, stanowią-
cymi poważne zagrożenie plantacji 
nasiennych. Prestige Forte 370 FS 
stosowany jest w dawce 60 ml środ-
ka /100 kg sadzeniaków, niezależnie 
od rodzaju plantacji ( ziemniak na-
sienny, jadalny i przemysłowy). Nowo-
czesna, płynna formulacja produktu 
spełnia wszystkie obecne wymogi 
dotyczące ochrony środowiska.  Aby 
zapewnić prawidłowe i bezpieczne 
stosowanie, Prestige Forte 370 FS 
musi być aplikowany  przy użyciu pro-
fesjonalnych urządzeń zaprawiających. 
Modesto 480 FS* jest nową zapra-
wą do przemysłowego zaprawiania 
kwalifikowanych nasion rzepaku. Pro-
dukt ten oparty jest na stworzonym 

przez firmę Bayer CropScience kon-
cepcie zapraw dwuskładnikowych, 
zwalczających szkodniki wielokie-
runkowo. Zapewnia to bardzo wyso-
ką skuteczność i długość działania.  
Modesto 480 FS zawiera dwie uzu-
pełniające się substancje czynne chlo-
tianidynę (nowość!) i beta-cyflutrynę. 
Dzięki ich wysokiej zawartości, szcze-
gólnie chlotianidyny (5 g/1kg nasion), 
Modesto 480 FS wyznacza znacznie 
wyższe standardy w jesiennej ochronie 
rzepaku przed szkodnikami. Oprócz 
wysokiej skuteczności i długości dzia-
łania, Modesto 480 FS zapewnia peł-
ne bezpieczeństwo dla wschodzącego 
rzepaku. Potwierdzają to wieloletnie 
doświadczenia oraz opinie rolników 
z krajów, w których Modesto 480 FS 
jest już na rynku. Nasiona kwalifikowa-
ne rzepaku zaprawione Modesto 480 
FS zaprawione będą również zaprawą 
grzybobójczą. Nasiona zaprawione 
Modesto 480 FS można zamawiać 
u dystrybutorów nasion rzepaku.  

*- produkt w końcowej fazie rejestracji 
® - zarejestrowany znak towarowy firmy Bayer 
®1-zarejestrowany znak towarowy firmy DOW 
Agrosciences

Nowa oferta Bayer 
CropScience 
Atlantis®, krótko po wprowadzeniu na rynek, stał się podstawowym 
herbicydem do zwalczania miotły zbożowej. Pozycję tą zdobył głównie 
przez takie cechy jak pewność działania i elastyczność terminu zabiegu. 
Zaawansowane prace badawczo-rozwojowe doprowadziły do stworzenia 
jeszcze skuteczniejszego rozwiązania, jakim jest Atlantis 12 OD, 
produkowany w innowacyjnej technologii formulacyjnej ODesi®.
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Jak co roku, konferencje zimowe 
organizowane przez firmę Syngenta 
cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem. Tematem przewodnim tego-
rocznych spotkań były trzy nowości 
produktowe firmy SYNGENTA® Crop 
Protection wprowadzane na rynek 
w nadchodzącym sezonie: BOXER® 
i TILT® TURBO® w ochronie zbóż, 
ELUMIS® w ochronie kukurydzy, oraz 
nowości odmianowe kukurydzy ziar-
nowej: COOLER i EAGLE, kukurydzy 
kiszonkowej: DRIM i SIGMUND, bura-
ków cukrowych: SILVETTA, SPORTA 

i BUDERA oraz rzepaku: KOLUMB. 
BOXER® to przełomowy herbicyd 
przeznaczony do jesiennej regula-
cji zachwaszczenia pszenicy. Jest 
bezwzględny dla miotły zbożowej, a 
także skutecznie zwalcza kluczowe 
chwasty dwuliścienne. Produkt daje 
pewność maksymalnych plonów po-
przez zapewnienie doskonałej kondycji 
plantacji od wschodów aż do zbiorów. 
TILT® TURBO® jest fungicydem wy-
znaczającym nowy standard w zwal-
czaniu mączniaka prawdziwego. Nowy 
TILT z Turbo doładowaniem, to aż 

40% więcej mocy przeciwko temu 
uciążliwemu patogenowi. Dodatko-
wo fungicyd skutecznie zwalcza inne 
groźne choroby zbóż. Udoskonalony 
skład preparatu zapewnia szybsze i 
silniejsze działanie interwencyjne oraz 
dłuższą ochronę plantacji nawet w 
niskich temperaturach. TILT® TUR-
BO® jest niezastąpiony we wczes-
nych zabiegach fungicydowych. 
ELUMIS® to pierwszy na rynku kom-
pletny, powschodowy herbicyd do 
ochrony kukurydzy.  Produkt opra-
cowany specjalnie dla tej uprawy. 
Zwalcza zarówno chwasty dwuli-
ścienne, jak i jednoliścienne, w tym 
min. perz właściwy, zachowując naj-
wyższy standard bezpieczeństwa 
dla rośliny uprawnej. ELUMIS® to 
wygodne i jednocześnie opłacalne 
rozwiązanie w ochronie kukurydzy. 
Dodatkowo, podczas cyklu konfe-
rencji zimowych firmy SYNGENTA® 
zaprezentowana została nowa oferta 
programu partnerskiego Agriclub na 
sezon 2010. Od trzech lat program 
przyciąga coraz więcej zadowolo-
nych rolników, a wszystko to dzięki 
unikatowej i urozmaiconej propozycji 
skierowanej do producentów rolnych, 
przygotowywanej wraz z kluczowymi 
firmami z sektora rolniczego.

Konferencje zimowe 
SYNGENTA® 2010
Spotkania organizowane przez firmę SYNGENTA® to doskonała 
okazja dla producentów rolnych do zapoznania się z najnowszymi 
osiągnięciami naukowymi w zakresie stosowania środków ochrony 
roślin, hodowli roślin i nasiennictwa, skorzystania z indywidualnych 
porad ekspertów na stanowiskach konsultacyjnych jak i zdobycia 
informacji o nowościach w ofercie SYNGENTA® Crop Protection oraz 
SYNGENTA® Seeds na rok 2010

SYNGENTA® to światowa 
firma działająca w rolnictwie, 
zatrudniająca około 24 000 
pracowników w ponad 90 
krajach świata. Jest największym 
na świecie dostawcą środków 
ochrony roślin oraz trzecią co 
do wielkości firmą nasienną. 
SYNGENTA® jest liderem w 
zakresie innowacyjnych badań i 
nowych technologii prowadzonych 
na rzecz zrównoważonego 
rolnictwa.
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Spotkanie było doskonałą okazją do 
podsumowania ubiegłego roku, a także 
składanie życzeń wszelkiej pomyślno-
ści na rok następny. O głos został rów-
nież poproszony gość z zewnątrz, Pan 
Eric Wenberg, Radca Ambasady USA, 
którego wystąpienie dotyczyło kwestii 
biotechnologii. Postulował o globalne 
spojrzenie na te kwestie, współpra-
cę poza granicami Unii Europejskiej, 
ponieważ tylko takie podejście może 
zapewnić sukces. W kontekście wy-
miany doświadczeń między rolnikami 
i wspólnych idei zapowiedziano orga-

nizację do końca zimy w każdym po-
wiecie forów rolniczych, na których to 
na bieżąco będą przekazywane infor-
macje o działalność MRiRW, kierunki 
działań, zmiany rozporządzeń w ARiMR, 
wsparcie z zakresu grup producenckich, 
informacje dotyczące płatności z ARi-
MR, ARR, wysokości stawek, kwestie 
związane z chorobą Aujeszke’ego, te-
matyka ubezpieczeń społecznych, pro-
filaktyki, bezpiecznej pracy w rolnictwie, 
gospodarki łowieckiej oraz stawowej. 
Poprosił o zarezerwowanie czasu na fora 
rolnicze i reprezentację przedstawicie-

li instytucji rolniczych w celu pomocy 
rolnikom i lepszego obiegu informacji. 

Wielkopolska Izba Rolnicza  
www.wir.org.pl 

foto. Maciej Kasprzak 

Noworoczne Spotkanie 
Środowisk Rolniczych
W dniu 15 stycznia 2010 roku z inicjatywy prezesa Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej i posła na Sejm RP, Piotra Walkowskiego oraz prezesa 
Związku Młodzieży Wiejskiej – Mariusza Ciszaka w powiecie śremskim 
w Ośrodku Rekreacyjno Szkoleniowym „Villa Natura”, odbyło się 
Noworoczne Spotkanie Środowisk Rolniczych.

Szkolenie głównie miało charak-
ter praktyczny a prowadzone było 
przez Inżynierów Serwisu Väderstad. 
Pomimo niesprzyjającej pogody przez 
cały czas trwania szkolenia zauważal-
ne było duże zaangażowanie uczest-
ników, którzy mieli okazję do wymiany 
doświadczeń i różnych spostrzeżeń 

wynikających z indywidualnych uwa-
runkowań panujących w danym re-
gionie. Choć większość uczestników 
miała styczność z prezentowanymi 
maszynami to należy pamiętać, że są 
one stale modyfikowane, ulepszane i 
podlegają ciągłemu rozwojowi w celu 
zaspokojenia nieustannie rosnących 

wymagań współczesnego rolnictwa. 
     Firma zaprasza do skorzystania 
z wiedzy i doświadczenia Inżynierów 
Serwisu Vaderstad, jak również ser-
wisu dealerów, którzy dokonają prze-
glądu maszyn, skorygują ustawienia, 
przeszkolą operatorów oraz pomogą 
sporządzić listę części niezbędnych 
do wymiany.

Szkolenie  
serwisantów 2009
W dniach 21-22 października w siedzibie firmy Väderstad w Pniewach 
pod Poznaniem odbyło się szkolenie serwisantów dealerów firmy 
Väderstad.
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Podczas konferencji podsumowano 
ubiegłoroczne działania, utworzonej w 
2009 r. Rady Ekspertów oraz samego 
PZPRZ. Jak podkreślał w Zarzeczewie 
Stanisław Kacperczyk (prezes PZPRZ), 
choć mijający rok był niezwykle trudny 
zarówno Radzie, jak i Związkowi udało 
się zrealizować znaczną część celów. 
Przedstawiciele PZPRZ wskazywali 
na swoją aktywność w pracach po-
szczególnych zespołów oraz sejmo-
wych komisji (delegaci PZPRZ obecni 
byli m.in. na posiedzeniu sejmowej 
komisji ds. rolnictwa podczas, której 
poruszane były kwestie dot. biomasy). 
To również z pomocą Związku zorga-
nizowano wrześniowe forum zbożowe 
w Warszawie oraz wydano Poradnik 
Zbożowy. Rok ubiegły to także okres 
intensywnych prac opiniodawczych 
dot. projektów ustaw, a także licznych 
apeli skierowanych do władz w sprawie 
GMO, stonki kukurydzianej oraz pilnej 
poprawy sytuacji w krajowym rolnictwie. 
Właściwa część konferencji dotyczyła 
omówienia najważniejszych proble-
mów, z jakimi borykało się w ubiegłym 
roku polskie rolnictwo. Jak podkreślają 
przedstawiciele Związku, z poważnymi 
kłopotami rolnicy musieli się zmierzyć 
już na początku minionego roku. Wów-
czas to wiosenne susze postawiły pod 
znakiem zapytania wielkość produkcji 
zbóż, która jak podaje GUS była niska i 
w 2009 r. osiągnęła poziom 30 mln ton. 
Dodatkowych kłopotów przysporzyły 

problemy związane ze zbytem oraz 
wzrastające zagrożenie importem pro-
duktów rolnych zza wschodniej granicy, 
głównie z Ukrainy, Rosji i Kazachstanu.  
W obliczu coraz trudniejszej sytuacji 
na rynku niezbędne działania posta-
nowiła podjąć RE oraz PZPRZ. W tym 
celu opracowany został apel związku 
zarówno do premiera, ministra rolni-
ctwa, a także związków zawodowych 
oraz organizacji związanych z polskim 
rolnictwem o podjęcie skutecznych 
działań ochronnych. Postulowano w 
nim potrzebę skutecznego zabez-
pieczenia rodzimego rolnictwa przed 
coraz poważniejszym zagrożeniem 
ze strony naszych wschodnich sąsia-
dów, a także konieczność zwiększenia 
wykorzystania zbóż do celów energe-
tycznych. Według Związku niezbędna 
jest ponadto budowa odpowiedniej 
infrastruktury umożliwiającej eksport 
produktów rolnych, w tym budowa 
portów oraz baz przeładunkowych.  
W Zarzeczewie szczególnie wyraź-
nie podkreślana była także kwestia 
cen oraz opłacalności produkcji rol-
nej. Zdaniem Związku obecne ceny 
w skupie interwencyjnym są zdecy-
dowanie za niskie. Z przygotowanej 
przez PZPRZ ekspertyzy wynika, że 
przy obecnych cenach rolnicy do każ-
dego hektara upraw muszą dopłacać. 
Tym samym skup interwencyjny przy 
cenie jednostkowej za tonę ziarna 
na poziomie 101 euro nie pozwala 

na zbilansowanie kosztów produkcji.  
Równie palącą okazała się kwestia 
upraw genetycznie modyfikowanych. 
Sprawa ta, choć szeroko omawiana w 
krajowych mediach, zdaniem Związku 
jest wciąż wdzięcznym tematem licz-
nych demagogów oraz fałszywych eks-
pertów. Dlatego też zadaniem PZPRZ 
jest zainicjowanie kampanii promocyj-
nej, która w sposób rzetelny przybliży 
Polakom temat GMO. Taka kampania 
wydaje się być konieczna. Na skutek 
nieprawdziwej propagandy blisko ¾ 
społeczeństwa jest przeciwna żyw-
ności genetycznie modyfikowanej.  
– Wynik jest tym bardzie zaskaku-
jący, iż większość renomowanych 
instytutów naukowych dowodzi, że 
modyfikowana genetycznie żyw-
ność nie niesie za sobą żadnego 
zagrożenia. Pozytywne opinie w tej 
kwestii wydały już Światowa Organi-
zacja Zdrowia, Światowy Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności, Instytut 
Żywienia i Żywności, PAN oraz In-
stytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
– podkreślił prof. Edward Arseniuk 
szef Rady Ekspertów w PZPRZ. 
Ostatnią kwestią omawianą w Za-
rzeczewie był coraz poważniejszy 
problem stonki kukurydzianej. Dzia-
łalność szkodnika, którego obecność 
w kukurydzy może powodować straty 
sięgające nawet 80% upraw, zdaniem 
Związku jest niepotrzebnie bagateli-
zowana. Jak przyznaje Tadeusz Szy-
mańczak – rzecznik prasowy PZPRZ 
– dotychczasowe działania resortu 
rolnictwa budzą obawy w tej kwestii.  
– Rozporządzenie ministerstwa w 
sprawie zwalczania stonki kukury-
dzianej jest śmieszne, gdyż nakłada 
na rolników rzeczy niewykonalne. W 
dodatku część zawartych tam wska-
zówek dotyczących ochrony plonów 
przed szkodnikiem jest zwyczajnie 
błędna – dodaje Szymańczak.

Ceny skupu oraz stonka to 
główne bolączki rolników
Zorganizowane w Zarzeczewie styczniowe forum rolnicze odzwierciedlało  
stosunek PZPRZ do obecnie najistotniejszych kwestii oraz 
najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi krajowe rolnictwo.
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Jęczmień jary uprawia się przede 
wszystkim na cele pastewne, a po-
nadto na cele browarne i spożywcze 
(kasza, płatki śniadaniowe, kawa zbo-
żowa). Odmiany jęczmienia dzielą się 
na pastewne i browarne (tabele 1 i 2). 
Odmiany browarne nadają się także na 
paszę, natomiast odmiany pastewne 
nie mogą być przeznaczane jako su-
rowiec dla browaru. Na kaszę i płatki 
można przeznaczać zarówno odmia-
ny pastewne, jak i browarne. Najnow-
sze odmiany wprowadzone w 2009, 
a ewentualnie także wprowadzone w 
2008 r. (Skarb, Signora i Marthe) są 
obecnie rozmnażane, więc ich na-
siona mogą być w tym roku jeszcze 
niedostępne.

Wysoka poprzeczka
Przemysł browarny stawia coraz 

większe wymagania odnośnie wartości 
technologicznej ziarna jęczmienia. Sło-
downie kontraktują i skupują obecnie 
najczęściej tylko wybrane przez siebie 
odmiany, najlepsze pod względem ja-
kości browarnej. Im wyższa ocena war-
tości browarnej odmiany, tym większa 
szansa uzyskania wymaganych przez 
słodownie parametrów odstawionego 
ziarna, a ziarno browarne jest znacznie 

droższe od pastewnego. Przy wybo-
rze odmiany do siewu, rolnik powi-
nien przede wszystkim kierować się 
syntetyczną oceną wartości browar-
nej odmian, wielkością plonu ziarna, 
a następnie ogólną odpornością na 
choroby (tab. 1). Należy sprawdzić 
czy wybrana odmiana jest w grupie 
odmian preferowanych przez daną 
słodownię. Odporność odmian na 
wyleganie jest mniej ważna, z uwagi 
na zalecany niski poziom nawożenia 
azotem jęczmienia na cele browarne.

Najważniejszym kryterium doboru 
przez rolnika odmiany pastewnej jest 
plon ziarna, a następnie zawartość 
białka w ziarnie, odporność na wyle-
ganie i odporność na choroby.

Bardzo dobra wartość browarna nie 
zawsze idzie w parze z wysokim plonem 
ziarna odmian. Na podstawie trzech 
kryteriów wyszczególnionych w tabeli 
1(wg badań COBORU) można najwy-
żej ocenić odmiany: Signora, Marthe, 
Mauritia, Żeglarz i Xanadu, a następ-
nie Sebastian, Toucan, Class i Basza. 

Odmiany browarne nie różnią się wy-
maganiami glebowymi i przedplono-
wymi. Należy je uprawiać na lepszych 
glebach (kompleks pszenny bardzo 
dobry, pszenny dobry, żytni bardzo 

Wybór odmiany jęczmienia 
jarego do siewu
Przemysł browarny stawia coraz większe wymagania odnośnie wartości 
technologicznej ziarna jęczmienia. Słodownie kontraktują i skupują 
obecnie najczęściej tylko wybrane przez siebie odmiany, najlepsze 
pod względem jakości browarnej. Im wyższa ocena wartości browarnej 
odmiany, tym większa szansa uzyskania wymaganych przez słodownie 
parametrów odstawionego ziarna, a ziarno browarne jest znacznie 
droższe od pastewnego.
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Tabela 1. Ocena odmian browarnych jęczmienia pod względem głównych kryteriów
użytkowo-rolniczych

Wartość browarna Odmiany

Bardzo dobra Żeglarz, Mauritia, Signora, Sebastian, Marthe, Xanadu, Toucan, Class, Basza, Sezam, Nuevo,  

Prawie bardzo dobra Granal, Prestige, Ryton,  Barke,  Blask, Scarlett,  Jersey, Beatrix,   Brenda

Dobra Nadek,  Johan,  Binal, Gwarek

Średnia Stratus, Annabell, Poldek

Plon ziarna Odmiany

Wysoki Nuevo, Stratus, Signora, Marthe, Beatrix, Xanadu, Mauritia, Prestige 

Dość wysoki Nadek, Żeglarz, Annabell, Blask, Toucan, Sebastian, Class,  Poldek,  Basza,  Gwarek

Średni Ryton,  Basza,  Gwarek, Scarlett,  Binal, Granal, Jersey, 

Słaby Sezam,  Barke,  Johan,  Brenda

Odporność na choroby Odmiany

Dobra  Marthe, Basza, Xanadu, Basza, Binal, Johan, Jersey, Żeglarz, Signora,  Prestige, Class

Średnia
Nuevo, Beatrix, Prestige, Barke, Granal, Toucan, Sebastian, Nadek, Mauritia,   Scarlett, Poldek,  

Blask

Słabsza Stratus, Sezam, Ryton,  Annabell, Gwarek

Tabela 2 . Ocena odmian pastewnych jęczmienia pod względem głównych cech
użytkowo-rolniczych

Plon ziarna Odmiany

Bardzo wysoki
Frontier, Mercada, Skarb, Stratus, Tocada, Kirsty Rubinek, Nagradowicki, Justina, Annabell, 

Orthega, 

Wysoki Antek, Refren, Poldek, Bryl,  Boss, 

Średni Rataj, Bies,Start, Rabel,  Rodos

Niski Rastik

Zawartość białka Odmiany

Bardzo wysoka Rastik

Wysoka Rubinek, Nagradowicki, Bies, Boss, Rataj, Refren, Rabel, 

Średnia Antek, Orthega , Rodos, Skarb, Start, Stratus, Bryl,

Niska  Kirsty, Justina, Mercada, Poldek, Annabell, Frontier, Tocada

Odporność na wyleganie Odmiany

Dobra Frontier, Poldek, Tocada, Stratus, Rataj, Bryl

Średnia Orthega,  Annabell,  Skarb, Justina ,  Rubinek, Mercada

Słaba Nagradowicki, Kirsty, Rabel, Rastik, Refren, Antek, Rodos, 

Bardzo słaba Start,  Bies,  Boss



urodzajw w w . r a p o r t r o l n y . p l

21w w w . r a p o r t r o l n y . p l

dobry) po dobrych przedplonach (oko-
powe, oleiste, warzywa na niezbyt du-
żych dawkach azotu). W najlepszych 
warunkach glebowo-przedplonowych 
należy uprawiać odmiany o dużej od-
porności na wyleganie: Żeglarz, Seba-
stian, Class, Nadek i Sezam.

Spośród odmian browarnych naj-
gorszą jakością, ale przy tym wyso-
kim plonowaniem charakteryzują się 
– Stratus, Annabell i Poldek. Z tego 
względu zalicza się ich do typu ogól-
noużytkowego i występują one także 
w gronie odmian pastewnych. 

Cechy odmian pastewnych
Biorąc pod uwagę główne cechy 

odmian pastewnych (tab. 2) należy 
najwyżej spośród nich ocenić: Fron-
tier, Skarb, Mercada, Nagradowicki, 
Rubinek, Tocada i Stratus. Jedyna 
nagoziarnista odmiana Rastik wyróż-
nia się najwyższą zawartością białka 
w ziarnie, ale i najniższym plonem. 
Zróżnicowanie odmian pastewnych 

w aspekcie odporności na choroby 
nie jest duża. Największą odpornoś-
cią na choroby wyróżniają się odmia-
ny: Nagradowicki, Mercada, Orthega, 
Frontier, Bryl i Bies, najmniejszą zaś 
Rodos, Antek, Rataj i Rastik.

Różne wymagania
Pastewne odmiany jęczmienia różnią 

się wymaganiami glebowymi. Najmniej-
sze wymagania glebowe posiadają 
odmiany: Orthega, Frontier, Justina, 
Boss i Rastik, które można uprawiać 
nawet na glebach kompleksu żytniego 
słabego (ale przy uregulowanym od-
czynie). Wysokie dawki azotu (70-80 
kg/ha) najlepiej wykorzystują odmia-
ny: Frontier, Rubinek,  Tocada,  Stra-
tus, Justina i Annabell. W warunkach 
ekstensywnej uprawy (niskie dawki 
nawozów, ograniczona ochrona ro-
ślin) na cele pastewne można zale-
cać odmiany: Nagradowicki, Justina, 
Bies, Boss, Orthega, Bryl i Skarb. 
Jęczmień browarny należy nawozić 

niskimi dawkami azotu (30-40 N/ha), 
gdyż wyższe dawki N pogarszają ja-
kość browarną ziarna.

Wszystkie odmiany browarne wyma-
gają wczesnego terminu siewu (do 10 
kwietnia). W pewnym stopniu toleran-
cyjne na opóźnienie siewu są pastewne 
odmiany: Rataj, Nagradowicki,  Rabel, 
Justina i Kirsty. Najmniej tolerancyjne 
na opóźnienie siewu odmiany pastew-
ne to Start, Tocada, Rodos i Annabell.

Dla odmian jęczmienia z przeznacze-
niem na kaszę i płatki ważne są takie 
cechy jak dla celu pastewnego, z do-
daniem dobrego wyrównania ziarna i 
zawartości łuski. Ze względu na brak 
łuski i najwyższą zawartość białka w 
ziarnie najbardziej przydatną odmianą 
do przerobu na kaszę jest Rastik, ale 
jego mankamentem jest niski plon. Z 
odmian oplewionych najodpowiedniej-
sze w tym celu są: Frontier, Nagrado-
wicki,  Bryl, Rubinek i Antek.

Kazimierz Noworolnik 
IUNG-PIB, Puławy
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Oseva to firma z tradycjami. Od wielu 
lat produkuje materiał siewny roślin 
rolniczych. O trudnych początkach 
oraz „zdrowym chłopskim rozumie” 
opowiada Wacław Erdmann, prezes 
firmy Oseva Polska.

Od jak dawna jest Pan prezesem 
firmy Oseva Polska i jak ocenia Pan 
jej rozwój oraz potencjał ekspansji 
na polskim rynku?
Prezesuję tej firmie od samego począt-
ku jej istnienia, tj. od 1996 r. Począt-
ki jak zawsze były bardzo trudne. Dla 
mnie była to stosunkowo mało znana 
branża. Jednak ze względu na to, że 
moja rodzina od wielu pokoleń „dzia-
ła” w branży rolnej, stosunkowo szyb-
ko spółka weszła w prawidłowe tory. 
 
Firma Oseva rozpoczęła swoją dzia-
łalność w Czechach. Czy początki 
sprzedaży materiału siewnego w 
Polsce były trudne?
Byliśmy pierwszą, działającą w Pol-
sce zagraniczną firmą pochodzącą z 
byłego kraju socjalistycznego. Wiele 
polskich instytucji patrzyło na nas jak 
na raroga. Utrudniano nam pracę. Były 
problemy z rejestracją odmian – nie 
zawsze merytoryczne. Również okrze-
pła już w Polsce konkurencja, szcze-
gólnie jedna firma nie grała z nami fair. 
Ale już to jest za nami. Wydaje mi się, 
że Oseva wrosła w Polski rynek na-
sienniczy. Chciałbym podkreślić bar-

dzo dobrą pracę PZPK a szczególnie 
dyrektora Eugeniusza Piątka, który w 
obiektywny i życzliwy sposób traktuje 
wszystkie firmy działające lub próbu-
jące wejść na polski rynek.

Na hodowlę jakich gatunków kła-
dziony jest szczególny nacisk w 
firmie Oseva Polska?
Naszym podstawowym gatunkiem jest 
kukurydza, ale w ofercie mamy również 
nasiona innych roślin – groch, trawy a w 
ubiegłym roku rozpoczęliśmy badania 
firmowe z bardzo dobrymi odmianami 
jakościowymi pszenicy – PANNONIA 
NS i VOJVODINA. 

Jak wygląda sytuacja w zakresie 
bazy odmianowej Osevy w obu 
krajach? Od czego zależą różni-
ce? Czy te same odmiany wyko-
rzystywane są zarówno w Polsce, 
jak i Czechach?
Kukurydza, która jest głównym naszym 
gatunkiem, jest stosunkowo trudną ro-
śliną. Jej genotyp w specyficzny sposób 
współgra ze środowiskiem. Mieszaniec, 
który bryluje w jednym kraju w innym 
przepada w konkurencji z innymi mie-
szańcami. W podstawowym stopniu 
opieramy się na ofercie odmianowej 
Osevy, a.s. jednak w ramach uzupeł-
nienia oferty oferujemy materiał siew-
ny z firmy SEMPOL (Słowacja), której 
odmiany (TIARA, TORENA, ALMANSA, 
VALENTINA) też są już rozpoznawalne. 

Prace hodowlane nowych odmian 
to proces długotrwały i kosztow-
ny, a konkurencja duża. Jak firma 
Oseva radzi sobie z tą sytuacją? 
W jakich krajach sprzedawane są 
nasiona Osevy?
Dotychczas, oprócz Polski, Oseva, a.s. 
Bzenec sprzedawała swoje nasiona w 
Szwecji, Francji, Litwie, Łotwie, Rumunii. 

Od jak dawna firma Oseva prowa-
dzi hodowlę kukurydzy, głównie 
mieszańcowej i który okres można 
uznać za najlepszy?
Oseva oferuje nasiona kukurydzy od ok. 
50 lat. W czasach Demokracji Ludowej 
miała właściwie monopol w Czechach. 
Po otwarciu rynku po przemianach 1989 
r. w dalszym ciągu ma dominująca rolę 
na czeskim rynku.

Wywiad Raportu Rolnego 
– Wacław Erdmann
Oseva to firma z tradycjami. Od wielu lat produkuje materiał siewny 
roślin rolniczych. O trudnych początkach oraz „zdrowym chłopskim 
rozumie” opowiada Wacław Erdmann, prezes firmy Oseva Polska.
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Jakie są uwarunkowania wykorzy-
stania bazy odmianowej kukurydzy 
dla krajowej produkcji?
W Polsce oferuje się ogromną ilość 
odmian kukurydzy. Zresztą podobna 
sytuacja jest w przypadku innych ga-
tunków. Od uczciwości sprzedającego 
i wyedukowania plantatora zależy czy 
poszczególne odmiany są w optymal-
ny sposób wykorzystane przez prak-
tykę rolniczą. Niestety, wielu rolników 
przy doborze odmian kieruje się pod-
stawowym i jedynym kryterium, jaka 
jest CENA. Niestety to nie jest zbyt 
dobry wybór.

Większość mieszańców kukurydzy 
podczas badań rejestrowych oce-
niana jest zarówno pod względem 
uprawy na ziarno, jak i na kiszon-
kę. Czy ta sama odmiana może być 
wykorzystywana zarówno na ziar-
no, jak i na kiszonkę? Czy uważa 
Pan, że informacje na temat danej 
odmiany, jakie uzyskuje plantator 
kupując materiał siewny od dystry-
butora, są wystarczające?
W kilku artykułach w prasie facho-
wej starałem się uwypuklić zasadę, 
że odmiana kukurydzy wyhodowana 
w kierunku produkcji ziarna musiała 
spełnić inne wymagania (sztywność 
łodygi związana z większą zawartoś-
cią niestrawnego włókna, roślina w 
typie generatywnym zawiera mniej 
masy zielonej, mniej liści niż typowo 
kiszonkowa).  Zdarzają się fenome-
ny, że dany mieszaniec wyhodowa-
ny na ziarno jest stosunkowo dobrze 
trawiony przez przeżuwacze, ale jest 
zjawisko stosunkowo rzadkie. Zgod-
nie z powiedzeniem, że jak coś jest 
do wszystkiego to nie nadaje się do 
niczego, rolnicy powinni uprawiać i 
wykorzystywać kukurydzę zgodnie 
z przeznaczeniem określonym przez 
jej hodowcę.

Czy usprawnienie wymiany infor-
macji i promocji najbardziej przy-
datnych odmian między firmą 
hodowlaną a plantatorami może 
przyczynić się do lepszego wyko-
rzystania potencjału danej odmia-
ny? Czy faktycznie sytuacja wygląda 
w ten sposób, że rolnicy korzystają 
z odmian poleconych „od sąsiada” 
i często nie są w stanie osiągnąć 
maksymalnego plonu?
Zdarza się bardzo często, że w da-
nym rejonie uprawiane są określone 
mieszańce kukurydzy nie wiadomo, z 
jakiego powodu. A to „sąsiedzka rekla-
ma”, a to ograniczenia miejscowego 
dystrybutora, który często zmuszany 
jest do sprzedaży materiału siewnego 
z jednej tylko firmy. Imprezy organizo-
wane przez PZPK, ODRy, same firmy 
nasienne mają za cel poinformować 
rolników, ze oprócz mieszańców ku-
kurydzy oferowanych w ich rejonie ist-
nieją, często nie gorsze, ale np. tańsze 
odmiany z innych firm.
    
Jakie są główne problemy i zagro-
żenia uprawy kukurydzy w Polsce? 
Czy Polska hodowla ma szanse na 
ekspansję za granice, czy raczej, 
ze względów marketingowych, to 
zagraniczne firmy będą walczyć o 
polskich rolników?
Podstawowym zagrożeniem dla upra-
wy kukurydzy w Polsce jest niestabil-
ność rynku i „owczy pęd” plantatorów, 
powodujący m.in. sinusoidę cenową. 
W Polsce zdefiniowano i mówi się tyl-
ko o „świńskich górkach” – podobna 
sytuacja przejawia się we wszystkich 
kierunkach produkcji rolniczej. 
Polskie odmiany kukurydzy są bardzo 
dobre – np. Oseva sprzedaje na zasa-
dach licencji w Czechach SANA wyho-
dowanego w Smolicach. Uważam, że 
polskie odmiany mają szanse zaistnie-
nia za granicą. Będzie to jednak kosz-

tować dużo pracy i środków. Wiem, ile 
kosztuje wprowadzenie firmy na „obcy” 
rynek i mógłbym udzielić kilku cennych 
rad naszym hodowcom, z którymi, tak 
mi się wydaje, mamy stosunkowo do-
bre stosunki. 

Jak, Pana zdaniem, będzie się rozwi-
jać areał upraw kukurydzy w Polsce? 
Jak już wspomniałem wcześniej z po-
wodu małej stabilności rynku, w szcze-
gólności ziarna kukurydzy, jesteśmy 
obecnie w stadium spadku areału jej 
uprawy w Polsce. Były czasy, że w 
Polsce uprawiało się ponad 800 tys. 
ha kukurydzy. Obecnie jest tego ok. 
600 000 ha. Mam nadzieje, że już 
niedługo nastanie faza wzrostu areału 
uprawy kukurydzy.

Jakie jest Pana zdanie nt. kontro-
wersyjnej uprawy kukurydzy GMO? 
Czy należy Pan do zwolenników czy 
przeciwników i dlaczego? 
Wydaje mi się, że zbyt wcześnie przy-
stąpiono do marketingu i sprzedaży 
odmian GMO na rynku. Rozumiem, 
że firmy, które zainwestowały niemały 
przecież kapitał, chciałyby już czerpać 
z tego zyski – takie jest prawo rynku. 
Ale co „najnowocześniejsze” nie zawsze 
jest najlepsze. Mamy przecież świeży 
przykład ze szczepionkami na świń-
ską grypę, które właściwie nic nie dały 
„szaremu obywatelowi”, ale za to dały 
olbrzymie dochody firmom farmaceu-
tycznym. Rolnik, nie tylko polski, zawsze 
charakteryzował się tzw. „chłopskim 
rozumem”. Radziłbym wszystkim, aby 
ten „chłopski rozum” zachowali również 
w przypadku odmian GMO kukurydzy 
jak i innych gatunków.

Dziękuję bardzo za rozmowę i ży-
czę kolejnych sukcesów na trudnym 
rynku nasiennym.
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Spółka istnieje od 2000 r., gospo-
daruje na powierzchni ok. 4000 ha 
i zatrudnia 270 pracowników, z tego 
60 w hodowli twórczej. Składa się z 
Zakładu Głównego w Smolicach (woj. 
wielkopolskie), oraz dwóch Oddziałów 
w: Przebędowie (woj. wielkopolskie) i 
Bąkowie (woj. opolskie). Główna dzia-
łalność firmy to twórcza i zachowawcza 
hodowla roślin rolniczych oraz repro-
dukcja i sprzedaż materiału siewnego. 

Aktualnie prowadzone prace ho-
dowlane dotyczą takich gatunków 
jak: kukurydza, pszenica zwyczajna, 
pszenica twarda, żyto ozime i jare, 

jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozi-
me, rzepak ozimy, groch oraz łubiny: 
wąskolistny, biały i żółty. Wyniki prac 
hodowlanych (nowe odmiany) są na 
bieżąco zgłaszane do oceny w CO-
BORU, gdzie konfrontowane są, w 
ramach doświadczeń rejestrowych z 
całą plejadą odmian krajowych i za-
granicznych, zaś najlepsze z nich są 
wpisywane do Krajowego Rejestru 
Odmian. W chwili obecnej „Hodow-
la Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa 
IHAR” jest właścicielem 80 odmian, 
które znajdują się w hodowli zacho-
wawczej i produkcji nasiennej.

Osiągane wyniki produkcyjne i finan-
sowe stawiają HR Smolice w gronie naj-
lepszych firm hodowlano-nasiennych w 
kraju, co znalazło również wyraz w przy-
znanych wyróżnieniach: w roku 2004 – 
za „osiągnięcia badawcze, doskonalenie 

Hodowla Roślin Smolice 
Sp. z o.o. Grupa IHAR
Dzięki znakomitej kadrze hodowców, ogromnej ilości i różnorodności 
materiału genetycznego oraz nowoczesnym metodom hodowli, Smolice 
stały się znaczącą firmą hodowlano-nasienną.
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technologii hodowli i uprawy roślin oraz 
cechy jakościowe oferowanych nasion” 
Spółka uzyskała tytuł laureata Konkursu 
Jakości oraz nagrodzona została certy-
fikatem Wielkopolska Jakość, natomiast 
w 2007 r. Spółka została laureatem Kon-
sumenckiego Konkursu Jakości Usług 
„NAJLEPSZE W POLSCE” – „THE BEST 
IN POLAND” uzyskując certyfikat za 
„Wysoki poziom produkcji hodowlanej i 
nasiennej w rolnictwie Wielkopolskim”. 
Ostatnim wyróżnieniem jest uzyskanie 
tytułu firmy FAIR PLAY 2008.

Smolicka hodowla polskim rolni-
kom proponuje w sezonie WIOS-
NA 2010:

                     
Jęczmień jary 
RUBINEK – nr 1 w badaniach PDO 

w 2009 roku (105,8 % wzorca), wysoki 
potencjał plonowania, nasiona wyrów-
nane o dużej masie 1000 ziaren (śr. 51,5 
g), zalecana do uprawy w całym kra-
ju,  bardzo duża odporność na mącz-
niaka prawdziwego,  termin kłoszenia 
wczesny, dojrzewania dość wczesny,  

pozostałe odmiany pastewne: 
RUFUS  – nowość! – toleruje za-

kwaszone gleby, REFREN – odporny 
na mączniaka i plamistość siatkową,

BRYL –  odporny na wyleganie i cho-
roby, RATAJ – odmiana o mniejszych 
wymaganiach glebowych, BOSS – 
dorodne, wyrównane ziarno, duża 
zawartość białka, RABEL – na słabe 
gleby, odporny na wyleganie, RASTIK 
– także na cele konsumpcyjne (kasza 
płatki), Ponadto odmiany o dobrych 
parametrach browarnych: BASZA, 
BLASK, RYTON

Pszenicy jarej
RAWETA – plenna odmiana jakoś-

ciowa, odporna na wyleganie 
Żyta jarego 
BOJKO – także do uprawy jako 

przewódka
Kukurydzy pastewnej 
WILGA, CEDRO, FIDO, JUNAK, 

BACA, WIARUS, PROSNA, JAWOR 
DUMKA, SMH 220, SMOK, PIORUN, 
GLEJT, BORUTA, REDUTA, BEJM, 
BIELIK, TUR, KRESOWIAK, NAREW, 
OPOKA, LOBER, SAN, NYSA, BUŁAT, 
BURAN, BLASK, KOZAK, WIGO, BOS-
MAN, NIMBA  

Grochu siewnego 
MERLIN, MARYCH, MILWA, ME-

DAL, MUZA, 
Łubinu wąskolistnego 
MIRELA, BARON, ZEUS, CEZAR, 

GRAF, KALIF, BOJAR, NEPTUN, 
REGENT

Łubinu żółtego 
PARYS, LORD, PERKOZ 
Łubinu białego 
BUTAN, BOROS
Gorczycy białej 
BAMBERKA  
Prosa 
JAGNA.
Nasiona można zakupić w Spółce, 

jej Oddziałach oraz u Przedstawicieli 
handlowych na terenie kraju.
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Poznańska Hodowla Roślin, Spół-
ka z o.o. została powołana w dniu 31 
sierpnia 1994r. W skład Spółki wchodzi 
dziesięć Oddziałów: Antoniny, Kosie-
czyn, Krzemlin, Nagradowice, Paste-
rzowice, Wiatrowo, Gryfino, Szamotuły, 
Wągrowiec oraz Kobylniki k/Kościana. 
Siedziba firmy znajduje się w Tulcach. 

Do podstawowych zadań spółki na-
leży twórcza hodowla i nasiennictwo 
roślin rolniczych, a zwłaszcza zbóż, 
roślin strączkowych oraz motylkowa-
tych drobnonasiennych i traw. Bogate 
tradycje w dziedzinie hodowli i w na-
siennictwie roślin rolniczych, doświad-
czona kadra oraz nowoczesna baza 
techniczna gwarantują wysoki poziom 
wykonywania zadań, które precyzuje 
statut Spółki. Spółka jest właścicielem 
ponad 80 zarejestrowanych odmian. 
Ich wysoka wartość gospodarcza 
jest znana producentom w kraju i za 
granicą. Spółka prowadzi produkcję 

materiału siewnego wartościowych 
odmian innych krajowych, a także za-
granicznych ośrodków hodowlanych. 
Odmiany Poznańskiej Hodowli Roślin 
gwarantują wysoką wartość użytkową i 
gospodarczą i są wierne w plonowaniu. 

W nowym sezonie wegetacyjnym 
oferuje materiał siewny następują-
cych odmian:

ZBOŻA
Pszenica ozima
NARIDANA, LEGENDA, NADOB-
NA, DISCUS, MUSZELKA, MULAN, 
KOHELIA

Pszenica jara 
GRIWA, ETHOS

Żyto ozime
GRADAN, ARANT, PASTAR, WALET

Jęczmień ozimy
AMARENA, LOMERIT, FRIDERICUS

Pszenżyto jare 
DUBLET

Pszenżyto ozime 
GRENADO, LEONTINO, BALTICO, 
WOLTARIO

Jęczmień jary
NAGRADOWICKI, NADEK, GRANAL

Owies 
ARAB, CHWAT

STRĄCZKOWE
Łubin żółty
TAPER, DUKAT, MISTER, JUNO

Łubin wąskolistny 
SONET, KARO

Groch siewny jadalny
CYSTERSKI

Groch siewny (peluszka)
KLIF, POMORSKA, ROCH, SOKO-
LIK, WIATO

Bobik
NEPTUN

MOTYLKOWE 
DROBNONASIENNE 

Koniczyna biała 
ROMENA

TRAWY

Kupkówka pospolita
AMERA, MINORA

Kostrzewa czerwona
ARETA, REDA, KOS

Kostrzewa łąkowa
WANDA, ARTEMA, AUREUS

Życica trwała
NAKI, MAJA, ARGONA, ANNA, ARKA

Życica mieszańcowa
GOSIA, NADZIEJA

Poznańska Hodowla Roślin, 
Spółka z o.o.
Poznańska Hodowla Roślin to Firma o ugruntowanej i silnej pozycji 
na rynku hodowlano-nasiennym, w której tradycje hodowli datują się 
od 1924 roku



urodzajw w w . r a p o r t r o l n y . p l

27w w w . r a p o r t r o l n y . p l

HR Strzelce ugruntowała swoją po-
zycję na najważniejszych rynkach na-
siennych zdecydowanym postawieniem 
na jakość rynkowej oferty i generalne 
unowocześnienie zaplecza produkcji 
nasiennej. HR Strzelce dysponuje m. 
in. profesjonalnymi magazynami, no-
woczesną linią paletyzującą, liniami do 
czyszczenia i zaprawiania ziarna oraz 
laboratoriami kontroli jakości.

Firma oferuje nie tylko doskonałej ja-
kości, zaprawione i gotowe do siewu 
nasiona, ale również fachowe doradz-
two i technologie uprawy.

Hodowla Roślin Strzelce posiada 
3 oddziały: oddział Borowo, Kończe-

wice oraz Małyszyn. Podstawowym 
celem działalności oddziału Borowo 
jest hodowla nowych odmian roślin 
rolniczych , oraz produkcja i sprze-
daż wysokiej jakości nasion siew-
nych. Ponadto prowadzona jest tutaj 
wysoko-towarowa produkcja polowa, 
zwierzęca i gorzelnicza. Kończewice 
położone są w woj. kujawsko-pomor-
skim pow. toruński na terenie gminy 
Chełmża przy międzynarodowej trasie 
nr l w odległości 20 km od Torunia. 
W skład Oddziału w Kończewicach 
wchodzą aktualnie dwa gospodarstwa 
rolne: Kończewice i Nawra. Łączny 
areał wynosi 1032 ha. w tym 950 ha 

gruntów ornych.
W roku 2000 Zakład wszedł w skład 

Spółki z o.o HODOWLA ROŚLIN 
STRZELCE jako jej Oddział.

Spółka realizuje kilkanaście progra-
mów, które owocują coroczną rejestra-
cją nowych odmian o coraz większej 
przydatności dla rolnictwa, przetwór-
stwa rolno-spożywczego i rynku. 

O potencjale spółki decyduje:
-  hodowla twórcza nowych odmian naj-

ważniejszych gatunków roślin rolni-
czych (10 programów hodowlanych),

-  szeroka gama własnych, wartościo-
wych odmian,

-  pola uprawne w wysokiej kulturze,
-  wyspecjalizowana kadra hodowców 

i specjalistów,
-  nowocześnie wyposażone magazyny,
-  wyspecjalizowani w uprawach na-

siennych plantatorzy,
- sprawny system sprzedaży nasion.

Hodowla Roślin Strzelce
Hodowla Roślin Strzelce należy do czołowych polskich firm hodowlano-
nasiennych. Przygotowuje i sprzedaje materiał nasienny gwarantowanej 
jakości.



urodzaj nr 1/2 (102/103) styczeń/luty 2010

28 w w w . r a p o r t r o l n y . p l

Oferta nasienna na 2010 r:
Jęczmień paszowy
SKALD – nowość – wysokie plonowa-
nie, tolerancja na niskie pH
PROMYK – nowość – odmiana niska o 
bardzo dobrej odporności na wyleganie
SKARB – wysokie plonowanie, do-
skonała wartość paszowa
STRATUS – najwierniej plonująca od-
miana w Polsce o wysokiej zawarto-
ści białka 
KORMORAN – nowość – wysokie 
plonowanie i dobra wartość browarna
Pszenica jara 
Klasa A
WERBENA – nowość – dobre plo-
nowanie. Rośliny niskie, odporne na 
wyleganie
KOKSA – dobra plenność i doskonała 
jakość wypiekowa
KORYNTA – bardzo dobra jakość wy-
piekowa, odporna na porastanie
NAWRA – bardzo plenna i wczesna. 
Przydatna również do mieszanek

Klasa B
CYTRA – odporna na wyleganie, o 
bardzo dobrej zdrowotności
ZADRA – wysokoplenna odmiana z 
ościstym kłosem

Owies
BINGO – nowość, najwyższe plony, 
wysoka masa 1000 ziaren
KREZUS – najpopularniejsza odmiana 
KONESER – wysokie plonowanie, de-
likatna łuska
POLAR – odmiana nieoplewiona
SŁAWKO – wysoka masa 1000 zia-
ren, dobra plenność
SZAKAL – bardzo wysoka tolerancja 
na niskie pH

Pszenżyto jare
ANDRUS – nowość – wysokie plonowa-
nie i doskonała odporność na choroby
MILEWO – wysokie plonowanie, od-
miana wczesna o wysokiej odporno-
ści na sporysz

MILKARO – wysokie plonowanie, wy-
soka masa 1000 ziaren
MATEJKO – odporna na wyleganie
KARGO – zwiększona odporność na 
porastanie
MIESZKO – zwiększona odporność 
na sporysz

Rzepak jary
BIOS – wysokie i wierne plonowanie
FELIKS – wysokie plonowanie, silny 
wigor, odmiana wczesna
HUZAR – niskie wymagania glebowe, 
wysoka zawartość tłuszczu
MARKIZ – duża ilość nasion w łusz-
czynie, dobre plonowanie

Bobik
Niskotaninowe: AMULET, OLGA, 
KASZTELAN
Samokończące: GRANIT, TITUS

Groch, łubin wąskolistny, soja 
oraz len oleisty i mak
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 Przedmiotem działalności Spółki jest 
prowadzenie hodowli twórczej i zacho-
wawczej roślin rolniczych, działalność 
w zakresie produkcji nasiennej, obrót 
materiałem siewnym roślin rolniczych 
oraz przemysł rolny, działalność rolni-
cza i usługowa. 

Sprzedawany jest materiał siewny 
buraków, traw, zbóż oraz innych ro-
ślin rolniczych, który pochodzi w więk-
szości z rozmnożenia odmian własnej 
hodowli spółki.

Na wiosnę 2010 roku spółka przed-

stawia szeroki asortyment gatunków 
roślin rolniczych o podstawowym zna-
czeniu dla podnoszenia dochodowości 
gospodarstw rolnych.

Kukurydza 
Baca, Bielik, Bułat, Cyrkon, Celio, 

Dumka, KB 2704, KB 1903, Kosmo 
230, Lober, Narew, Prosna, San, SMH 
220, Tur, Wigo, Wiarus,

  Zboża jare
  PSZENICA JARA – Bombona, Bra-
wura, Ethos, Hewilla, Histra, Nawra, 

Parabola, Trappe, Tybalt, Waluta, Vin-
jet, Zebra, Żura,

  PSZENŻYTO JARE   – Dublet, Ma-
tejko, Milkaro, Nagano, 

  JĘCZMIEŃ JARY –  Annabell, Antek, 
Eunova, Ebson, Granal, Johan, Justi-
na, Mercada, Poldek, Pribina, Quench, 
Sebastian, Skarb, Stratus,  - nowość !! 
Atico jęczmień jary pastewny
OWIES– Borowiak, Breton, Celer, Gnia-
dy, Grajcar, Kasztan, Koneser, Krezus, 
Polar, Rajtar,

  Buraki pastewne 
 wielokiełkowe: Zentaur Poly, Ursus 
Poly, Rekord Poly, Mars Poly, Tytan Poly,
jednokiełkowe: Juta, Kacper, Kosy-
nier, Krakus, Neptun, Solidar, Syriusz, 

Małopolska Hodowla Roślin
Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o. jest firmą hodowlano-
nasienną o wieloletnich tradycjach. Początki selekcji jakościowej 
datowane są od 1872 roku.
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  Trawy pastewne i mieszanki traw 
pastewnych 
– łąkowe, pastwiskowe, łąkowo-pastwi-
skowe, o różnym składzie gatunkowym 
i odmianowym, uwzględniające przy-
datność paszy w żywieniu poszcze-
gólnych grup zwierząt, wzbogacone 
gatunkami roślin motylkowych i ziół, 
wpływających korzystnie na meta-
bolizm zwierząt, przystosowane do 
różnego rodzaju gleb, warunków sied-
liskowych i klimatycznych.

  Trawy gazonowe i mieszanki  traw 
gazonowych 
– wieloskładnikowe, skomponowane 
z najlepszych odmian: 
UNI, PARK, KLOMB, SPORT, EKO  
oraz nowości:
WIKTORIA – dekoracyjna mieszanka 
przeznaczona na ekskluzywne traw-
niki dywanowe,
GOLF – mieszanka sportowa na miej-
sca intensywnie użytkowane,
KWIECISTA ŁĄKA – kompozycja traw 
niskich i pół-wysokich, z domieszką 
kwiatów polnych, doskonała do ogro-
dów naturalistycznych.

Motylkowate drobnonasienne 
– koniczyna: czerwona, biała, alek-
sandryjska, perska, szwedzka; 
esparceta, seradela, lucerna siewna 
i mieszańcowa,

Strączkowe 
– bobik, groch, peluszka, łubin wąsko-
listny i żółty; wyka jara,

Korzeniowe
 – brukiew, marchew, rzepa 
ścierniskowa, 

Pozostałe gatunki 
– gorczyca, kapusta pastewna, rzod-
kiew oleista, facelia błękitna, gryka, 
kukurydza cukrowa,

Sadzeniaki ziemniaka.

Kraków – tel. 12/ 633 68 22/23; 
Kobierzyce – tel.71/ 3111345;
Mikulice – tel. 16/ 640 31 87;
Nieznanice – tel. 34/ 328 91 92; 72; 
Lidzbark Warmiński – tel. 89/ 767 22 81;
Lublin – tel. 81/ 746 10 31.  
Zamość – tel. 84/ 638 68 72;
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Przedsiębiorstwo Intermag. z o.o. 
założone w 1988 roku jest firmą pol-
ską, której podstawową działalnoś-
cią jest produkcja z zakresu chemii 
nieorganicznej dla potrzeb rolnictwa 
i ogrodnictwa. Firma stara się na bie-
żąco analizować nowe tendencje w 
zakresie nawożenia roślin, prowadzi 
własne doświadczenia, pracuje nad 
nowymi coraz lepszymi formami na-
wozów zarówno pod względem ich 
skuteczności w oddziaływaniu na 
rośliny, jak i sposobów dozowania. 
W wyniku tych prac powstają nowe 
produkty, które uzupełniają bogatą 
ofertę Intermag-u. 

JEDNOSKŁADNIKOWE NAWOZY 
PŁYNNE
K-300    potasowy 
SUPER S-450
 
NAWOZY FOSFOROWO
– POTASOWE
UNI PK 10:18
 
KRYSTALICZNE NAWOZY
MAGNEZOWE
SIARCZAN MAGNEZU z witaminą C
 
KRYSTALICZNE MIESZANKI MI-
KROELEMENTOWE Z MAGNEZEM 
I AZOTEM

AGRIVIT  Z      dla zbóż
AGRIVIT  O      dla rzepaku, gorczycy, 
słonecznika
AGRIVIT  K      dla ziemniaków
AGRIVIT  Ku   dla kukurydzy
AGRIVIT  B      dla buraków
AGRIVIT  S      dla motylkowych
AGRIVIT  P      dla łąk i pastwisk
 
PREPARAT POPRAWIAJACY WŁAŚ-
CIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
WODY
PRO AQUA
 
DŁUGODZIAŁAJĄCE NAWOZY 
GRANULOWANE
HORTIFORM w dziale DOM i OGRÓD
HORTIFORM w dziale NAWOZY 
OGRODNICZE
 
DOM i OGRÓD „PROFESJONAL-
NE NAWOZY NIE TYLKO DLA 
PROFESJONALISTÓW”
FLORAMIX START
FLORAMIX KRZEWY OZDOBNE

Nowe produkty Intermag
Firma Intermag posiada w swojej ofercie około 100 produktów, zarówno 
dla profesjonalnych gospodarstw rolnych, ogrodniczych oraz upraw 
amatorskich, które są owocem wieloletnich doświadczeń oraz ścisłej 
współpracy z ośrodkami naukowymi.

Pod koniec XX wieku, wśród osób 
zajmujących się produkcją rolniczą roz-
poczęła się dyskusja nad technologiami 
żywienia roślin uprawnych. Zauważono 
bowiem, że dotychczasowe metody nie 

spełniają już swojej roli, gdyż osiągnię-
to barierę efektywności stosowanych 
dawek składników pokarmowych. Co 
gorsza, postępująca szybko degrada-
cja fizyczna i chemiczna gleby zaczęła 

mieć coraz większy wpływ na pogar-
szanie się stanu zdrowotnego roślin, 
spadek plonów i ich jakości. Wtedy to 
właśnie pojawiły się koncepcje produk-
cji nawozów wzbogaconych o składniki 
drugorzędowe i mikroskładniki, nawo-
zów z wydłużonym okresem uwal-
niania się składników pokarmowych                
(np. otoczkowane warstewką polime-
rową), nawozów z dodatkiem regula-
torów wzrostu, aminokwasów i innych 
związków chemicznych, organicznych 
i nieorganicznych. Rozpoczęto prace 
nad precyzyjnym wysiewem nawozów, 
z dawką dynamicznie dostosowywaną 
w trakcie jazdy do określonych wcześ-
niej parametrów (zasobność gleby, 
stan łanu, plon w roku poprzednim 
itp.). Działania te miały także głębo-

Profesjonalne zarządzanie 
glebą, a żywienie roślin
Żywienie roślin, czy nawożenie gleby? Pojęcia sprzeczne czy spójne i 
komplementarne? Gleba nie służy tylko do zaspokajania potrzeb roślin 
w niej uprawianych, sama w sobie też ma swoje określone potrzeby, o 
których warto pamiętać. Źle zarządzana może podlegać degradacji, 
a to przecież warsztat produkcji, przedstawiający ogromny kapitał dla 
każdego rolnika o określonej konkretnej wartości.
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kie uzasadnienie ekonomiczne, gdyż 
ciągły wzrost cen N, P i K wymuszał 
konieczność poszukiwania możliwości 
ograniczenia kosztów nawożenia. Wte-
dy także naukowcy zaczęli interesować 
się żywiej alternatywnymi metodami 
żywienia roślin, a rolnicy na masową 
skalę zaczęli stosować je w praktyce.

Nowa koncepcja
W tym okresie, koncepcja nawożenia 

gleby, wdrażana od lat 60-tych przez 
jedną z francuskich firm, zdobyła sze-
rokie uznanie rolników w wielu krajach 
europejskich, aby na początku XXI w. 
trafić też i do Polski. Koncepcja ta, za-
kłada inne podejście od żywienia roślin. 
W technologiach konwencjonalnych 
podaje się, w postaci nawożenia, te 
składniki pokarmowe, których we-
dług rolnika dana uprawa potrzebuje 
lub będzie potrzebować. Aby ta me-
toda przyniosła spodziewane efekty, 
wymagana jest doskonała znajomość 
wymagań rośliny, znajomość zasob-
ności gleby w składniki przyswajalne 
i nieprzyswajalne, znajomość procesów 
uwalniania składników w glebie, wie-
dza o tempie rozkładu substancji or-
ganicznej z przedplonów lub nawozów 
organicznych, wiedza o przyswajalno-
ści składników pokarmowych z nawo-
zów i  wiele innych. Na to powinna być 
nałożona jeszcze prognoza układu 
warunków termicznych i wilgotnościo-
wych w trakcie wegetacji. Jak z tego 
wynika, aby osiągnąć sukces, w tym 
przypadku, wymagana jest ogromna 
wiedza i dostęp do wielu informacji.

Gleba pod szczególną ochroną
W technologii, oferowanej przez PRP, 

zakłada się, że należy zadbać przede 
wszystkim o odpowiedni stan gleby, 
jako podstawowego i jedynego źród-
ła składników pokarmowych, wody, 
substancji wzrostowych dla rośliny. 

Wykorzystuje się przy tym fakt, że 
gleba zawiera już wszystkie składniki 
pokarmowe, których potrzebuje rośli-
na. Dla poparcia tych słów, kilka liczb: 
według prof. Dobrzańskiego („Glebo-
znawstwo” PWRiL 1981 pod redakcją  
B. Dobrzańskiego i S. Zawadzkiego) 
średnia zawartość potasu w naszych 
glebach wynosi od 0,01 do 2,0 % K, 
co stanowi od 300 do 60 000 kg K na 
hektarze, natomiast fosforu od 0,01 do 
0,2 % P co stanowi od 300 do 6 000 
kg P. Gdyby tylko rośliny mogły wyko-
rzystać te składniki wystarczyłoby ich 
swobodnie na kilkadziesiąt lat uprawy 
bez wnoszenia nawozów mineralnych. 

Teoria a praktyka
Niestety, w rzeczywistości rośliny 

mogą z tego rezerwuaru pobrać tyl-
ko niewielki ułamek tego, co im po-
trzeba i w związku z tym stosuje się 
powszechnie nawozy mineralne. Ra-
cjonalne wydawałoby się, że zamiast 
stosować corocznie duże ich ilości, na-
leżałoby doprowadzić glebę do takiego 
stanu, w którym roślina ma możliwość 
pokrycia pełni swych potrzeb z zaso-
bów glebowych. W praktyce, jednak 
niewielu rolników tak postępuje. Z cze-
go to wynika? Powodów jest kilka:

- brak technologii lub produktów, któ-
re umożliwiłyby taki, pozornie „bezna-
wozowy”, sposób produkcji,

- tradycja i  przyzwyczajenie do 
konieczności systematycznego 
nawożenia,

- obawa przed zmianą technologii 
produkcji,

- niedostateczny zasób wiedzy o za-
sobności gleb, przemianach składni-
ków pokarmowych i mechanizmach 
ich pobierania przez rośliny.

Autorski program
Większość tych dylematów rozwiązu-

je opracowana przez korporację PRP 

technologia. Oferuje ona produkt, na-
wóz PRP SOL (który sprawia, że gleba 
żyje i dostarcza składniki pokarmowe 
roślinom), dostarcza wiedzę w postaci 
doradztwa i opieki merytorycznej nad 
klientami, precyzyjne ustalanie dawek 
i technologii stosowania produktów 
w oparciu o autorski program „Juste 
Dose” (Właściwa Dawka). Trzeba nad-
mienić, że są to produkty i zalecenia 
stosowane i sprawdzone od 30 lat 
w Europie Zachodniej. Aby przeciw-
działać niekorzystnemu wpływowi na 
glebę stosowanych w rolnictwie środ-
ków produkcji oraz zabiegów uprawo-
wych, opracowano unikalną metodę 
rewitalizacji procesów biologicznych 
niezbędnych w zrównoważonej pro-
dukcji rolnej : MIP – MINERAL INDU-
CER PROCESS

Metoda MIP polega na aktywacji 
procesów metabolizmu komórkowego 
poprzez dostarczanie specyficznych 
mieszanin związków mineralnych. Pro-
ducent z dużą precyzją dobiera i daw-
kuje składniki mineralne. Działając 
na natywną (macierzystą) mikroflorę 
gleby, najlepiej przystosowaną do śro-
dowiska, metoda MIP stymuluje w ła-
godny sposób procesy zachodzące 
w humusferze. Wywołuje to szereg 
reakcji sprzyjających rozwojowi gleby 
i roślin, i w ten sposób metoda ta po-
zwala zrekompensować degradujący 
wpływ intensywnej produkcji rolniczej. 

Wspomniany preparat jest nawo-
zem, który służy do nawożenia prze-
de wszystkim gleby, a nie wyłącznie 
samej rośliny. Jednak poprzez swoje 
strukturotwórcze oddziaływanie na 
glebę i stymulujące w niej życie biolo-
giczne powoduje udostępnienie ogrom-
nych ilości składników pokarmowych 
znajdujących się dotychczas w formie 
nieprzyswajalnej dla rośliny. Nawóz 
wpływa bardzo korzystnie na porowa-
tość gleby, jej odporność na ugniatanie, 
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likwiduje podeszwę płużną, korzystnie 
wpływa na stosunki powietrzno-wod-
ne. System korzeniowy roślin upraw-
nych na polach nawożonych PRP jest 
bogatszy, głębszy i zdrowszy. Dzięki 
temu zabezpiecza doskonale potrze-
by roślin w okresie niedoborów wilgo-
ci. Na dodatek, po stosowaniu tego 
produktu wzrasta pojemność wodna 

gleb, zawartość próchnicy i możliwo-
ści sorpcyjne gleb. Pozostałe korzyści, 
jakie zapewnia stosowanie tej innowa-
cyjnej technologii to:

- wzrost plonów, szczegól-
nie w niekorzystnych warunkach 
glebowo-klimatycznych,  

- zmniejszenie kosztów produkcji, 
- oszczędność na zabiegach uprawo-

wych, gdyż polepszenie kultury gleby 
umożliwia stosowanie uproszczonych 
technologii uprawy,

- polepszenie parametrów jakościo-
wych plonu, 

- łatwość nawożenia  – jeden nawóz 
w miejsce kilku różnych,

- wygoda stosowania  – tylko          
150-250 kg/ha w miejsce 800-1500 
kg/ha,

- dowolność terminu stosowania – 
nawóz może być stosowany w każdej 
porze sezonu wegetacyjnego, jesienią 
i wiosną, latem i zimą – jego efektyw-
ność jest równie wysoka,

- równomierność i łatwość wysiewu 
jest najwyższa spośród nawozów do-
stępnych na rynku.

Ciąg reakcji
Działanie nawozu jest wielopłaszczy-

znowe: składniki nawozu włączają się 
w procesy chemiczne, stymulując je 
i nadając im odpowiedni kierunek. Po-
woduje to równocześnie zmiany fizyczne 
w glebie: wzrost stabilności agregatów 
glebowych, uruchomienie jonów składni-
ków pokarmowych związanych w mine-
rałach ilastych, zmiany pH gleby. Zmiany 
fizykochemicznych parametrów gleby 
sprzyjają tworzeniu optymalnego śro-
dowiska dla rozwoju pożytecznej flory 
i fauny glebowej. Namnożenie bakterii, 
pierwotniaków, grzybów, promieniow-
ców i innych organizmów powoduje 
korzystne przemiany substancji orga-
nicznej i tworzenie stabilnych struktur 
organiczno-mineralnych (próchnicy). Ze-
spół tych trzech procesów nieustannie 
przekształcając glebę doprowadza do 
stanu, w którym uwolnieniu do roztworu 
glebowego ulegają te składniki pokar-
mowe, które dotychczas znajdowały 
się w formie nieprzyswajalnej dla roślin. 

Anna Rogowska – Agencja Prasowa Jatrejon 

- na podstawie opracowania dr Sylwestra Lipskiego
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Od kwietnia i maja zasiewom kukury-
dzy zagraża kilka wczesnowiosennych 
gatunków szkodników. Są to: drutowce, 

pędraki, ploniarka zbożówka, ploniar-
ka gnijka, śmietka kiełkówka, rolnice, 
ptaki, a także gąsienice błyszczki ja-

rzynówki oraz zwójki chryzantemeczki 
pojawiające się na roślinach rozwijają-
cych pierwszych kilka liści właściwych.

Drutowce i pędraki
Drutowce oraz pędraki w większej li-

czebności występują głównie na planta-
cjach założonych po trwałych użytkach 
zielonych, ugorach, nieużytkach, a 
także po wieloletnich motylkowatych. 
Nierzadko ich obecność notuje się na 
zaniedbanych stanowiskach po upra-
wie różnych roślin, w tym kukurydzy. 
Przebywając w glebie wyjadają pęcz-
niejące ziarniaki, żerują również na 
korzeniach, szyjkach korzeniowych, 
czasami nawet w podstawie łodygi, 
prowadząc do osłabienia roślin, a także 
ich wypadania. Przy masowym wystę-
powaniu tych dwóch gatunków można 
zaobserwować w zasiewie obecność 
tzw. łysin, a więc pustych placów po-
wstałych wskutek wyjedzenia kiełkują-
cego ziarna. Choć drutowce i pędraki 
występują na plantacjach przez cały 
okres wegetacji kukurydzy, to naj-
większą ich szkodliwość notuje się w 
początkowym okresie rozwoju roślin.

Ploniarka zbożówka
Równie groźnym gatunkiem po-

wszechnie występującym w całym 
kraju jest ploniarka zbożówka. Maso-
wy pojaw tego szkodnika obserwuje 
się w lata o stosunkowo chłodnych 
wiosnach, zwłaszcza wtedy, gdy licznie 
przezimują larwy pokolenia zimowego 
z których rozwiną się muchówki prze-
latujące później na kukurydzę. Samice 
do składania jaj szczególnie preferują 
rośliny rozwijające 2-3 liście. Wylęgłe 
larwy wgryzają się do wnętrza tkanek, 
gdzie uszkadzają formujące się blasz-
ki liściowe. W efekcie są one poszar-
pane i trudno rozwierają się. Słabsze 
uszkodzenia widoczne są natomiast 
jako niewielkie przejaśnienia biegną-

Zaprawy nasienne kontra 
szkodniki kukurydzy
Kukurydza jest narażona na uszkodzenie, a nawet całkowite zniszczenie 
ze strony wielu szkodników. Krytycznym momentem dla rozwoju roślin 
jest czas kiełkowania, wschodów oraz rozwoju pierwszych liści, kiedy 
nawet niewielkie uszkodzenia tkanek mogą mieć w późniejszym okresie 
odzwierciedlenie w spadku wysokości oraz jakości plonu.

pędrak

larwa ploniarki zbożówki
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ce wzdłuż nerwów, którym niekiedy 
towarzyszą niewielkie otworki. Gdy lar-
wy dotrą do stożka wzrostu mogą go 
uszkodzić albo całkowicie zniszczyć. 
Uszkodzenie tego organu prowadzi 
do karłowacenia rośliny i wybijania 
kilku pędów bocznych, zazwyczaj 

nie zawiązujących kolb, natomiast 
jego zniszczenie prowadzi zwykle do 
śmierci rośliny.

Ploniarka gnijka i śmietka 
kiełkówka

Bardzo często gatunkami towarzyszą-

cymi ploniarce zbożówce są ploniarka 
gnijka oraz śmietka kiełkówka. Rośliny 
opanowane przez ploniarkę gnijkę są 
przyhamowane we wzroście i charak-
teryzują się bardzo silnym zwarciem 
blaszek liściowych, które tworzą jak-
by „niby - pęd” o szablastej postaci. 
W miejscu żerowania larw tkanki ule-
gają gniciu, a „niby-pęd” skręca się i 
przełamuje. Larwy śmietki kiełkówki 
uszkadzają natomiast kiełkujące ziar-
niaki, korzenie oraz zielone części mło-
dych roślin. Ich żerowanie wpływa na 
zmniejszenie obsady roślin.

Rolnice
Ważną grupą szkodników są rolnice. 

Na kukurydzy obserwuje się występo-
wanie kilku gatunków, wśród których 
dominuje rolnica zbożówka. W mniej-
szym nasileniu pojawia się rolnica czo-
pówka, oraz rolnica gwoździówka. Z 
uwagi na bardzo dużą żarłoczność rol-
nice przy masowym wystąpieniu sta-
nowią poważne zagrożenie nie tylko 

Tabela 1.  Zaprawy nasienne przeznaczone do zwalczania wybranych szkodników w kukurydzy w 2010 r. 

Zwalczany gatunek Nazwa handlowa preparatu
Dawka

l/100 kg ziarna

Błyszczka jarzynówka Gaucho 350 FS 1,1–1,7

Drutowce Gaucho 350 FS 1,1–1,7

Nuprid 600 FS 0,5–0,6

Ploniarka zbożówka

Couraze 350 FS 1,1–1,7

Gaucho 350 FS 1,1–1,7

Gaucho 600 FS 0,5–0,6

Nuprid 600 FS 0,5–0,6

Mesurol 500 FS 1,0

Ploniarka gnijka Gaucho 350 FS 1,1–1,7

Pędraki Nuprid 600 FS 0,5–0,6

Rolnice Nuprid 600 FS 0,5–0,6

Ptaki Mesurol 500 FS 1,0

Śmietka kiełkówka Gaucho 350 FS 1,1–1,7

Zwójka chryzantemeczka Gaucho 350 FS 1,1–1,7

rolnica
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dla wschodzących roślin, lecz także i 
tych będących w pełni wegetacji. W 
okresie wiosennym gąsienice uszka-
dzają zarówno kiełkujące ziarniaki, 
korzenie, a także łodygi oraz blaszki 
liściowe młodych roślin. Jedna rolnica 
może zniszczyć do kilkunastu roślin.

Ptaki i gąsiennice
W niektórych rejonach kraju, zwłasz-

cza na plantacjach założonych w po-
bliżu większych zadrzewień zasiewy 
kukurydzy mogą być uszkadzane przez 
ptaki zwłaszcza, gdy wylęg piskląt zbie-
ga się w czasie z siewem lub wschoda-

mi roślin. Ptaki krukowate oraz dzikie 
gołębie szczególnie chętnie wydziobu-
ją miękkie, pęczniejące ziarniaki, lecz 
nie gardzą także młodymi roślinami 
rozwijającymi kilka pierwszych liści.

W niektóre lata, zwłaszcza odzna-
czające się ciepłymi wiosnami, już od 
maja na lokalnych zasiewach może 
wystąpić błyszczka jarzynówka oraz 
zwójka chryzantemeczka. Gąsienice 
tych motyli żerują na blaszkach liś-
ciowych, a ich pojaw przyczynia się 
do zmniejszenia powierzchni asymi-
lacyjnej roślin.
Jak ograniczać?

Jednym z najprostszych sposobów 
ograniczania strat powodowanych 
przez wyżej wymienione szkodniki jest 
zaprawianie ziarna siewnego insekty-
cydem. W chwili obecnej prawie cały 
kwalifikowany materiał siewny dostępny 
na rynku zabezpieczony jest odgórnie 
fungicydem przeciwko chorobom za-
grażającym roślinom w początkowym 
okresie ich rozwoju. Aby dodatko-
wo ochronić rośliny przed niektórymi 
szkodnikami konieczne jest użycie 
odpowiedniej zaprawy owadobójczej. 
Wykaz zapraw insektycydowych za-
rejestrowanych w kukurydzy na 2010 
rok przedstawia tabela 1.

Jeżeli gospodarstwo nie dysponuje 
odpowiednią zaprawiarką umożliwia-
jącą dokładne naniesienie preparatu 
na okrywę owocowo-nasienną ziarnia-
ka można skorzystać z usługowego 
zaprawiania, jakie oferują liczne firmy 
w kraju. Niekiedy przy zakupie ziarna 
siewnego można zamówić materiał od 
razu zabezpieczony przed chorobami 
oraz szkodnikami. Konieczne jest jed-
nak odpowiednio wczesne złożenie 
takiego zamówienia. 

Przy stosowaniu zapraw nasiennych 
należy także pamiętać, że zabezpie-
czają one rośliny przed wybranymi 
szkodnikami do kilku tygodni od sie-
wu. W późniejszym okresie może się 
okazać, że istnieje konieczność za-
stosowania innych metod do ograni-
czania liczebności oraz szkodliwości 
najważniejszych gatunków. W takim 
przypadku konieczne jest stałe mo-
nitorowanie stanu zasiewu kukurydzy 
pod kątem występowania szkodników 
lub uszkodzeń jakie powodują. 

dr inż. Paweł K. Bereś 
Instytut Ochrony Roślin–PIB 

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie  
Fotografie autorstwa P. Beresia

roślina podgryziona przez rolnicę

gąsienica zwójki na liściu
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Zachwycamy się oliwą z oliwek, do-
ceniamy olej słonecznikowy, a olej rze-
pakowy? Jak mówi przysłowie „cudze 
chwalicie, swego nie znacie”.

A przecież to właśnie olej rzepako-
wy ma najdoskonalszy skład kwasów 

tłuszczowych. Dzięki wyeliminowaniu 
kwasu erukowego, którego w upra-
wianych dawniej odmianach było aż     
48-54%, a później obniżeniu zawarto-
ści glukozynolanów (szkodliwe związki 
siarkowe), powstała możliwość pro-

dukcji pełnowartościowego surowca 
olejarskiego. I tak od początku lat 90. 

Nowy rok, nowa prawda  
o oleju rzepakowym
Czy rozpoczynający się Nowy 2010 Rok będzie tłustym rokiem? O tym 
dowiemy się za 12 miesięcy. Ale dziś jest dobra okazja, by zaznaczyć 
nową prawdę o oleju rzepakowym. Nową prawdę, bo to już nie ten sam 
olej co kiedyś. Rolnicy uprawiają nowe odmiany rzepaku, dzięki którym 
przemysł tłuszczowy zyskał surowiec, z którego może produkować 
najzdrowszy tłuszcz na świecie.

Czy wiesz że:
- powinniśmy spożywać 2 łyżki oleju 
rzepakowego dziennie
- do wyprodukowania 1 litra oleju 
potrzeba ok. 3 kg nasion rzepaku
- Polska jest po Niemczech i Francji 
największym producentem rzepaku 
w Unii Europejskiej
- badania m.in. polskich 
naukowców, w szczególności prof. 
dr hab. Jana Krzymańskiego, 
zrewolucjonizowały hodowlę 
rzepaku na świecie, dzięki czemu 
dostępny obecnie na rynku olej 
rzepakowy ma nawet wyższe 
walory niż oliwa z oliwek

Tabela 
Porównanie przeciętnego składu głównych kwasów tłuszczowych w różnych olejach jadalnych (w % sumy kwasów tłuszczowych).

Olej

Zawartość kwasów tłuszczowych (%) Stosunek

omega-6

omega-3Nasycone Oleinowy
Linolowy 

(omega-6)

Linolenowy 

(omega-3)
Eikozenowy

Lniany 10 23 16 51 0,31 : 1

Lniany niskolinolenowy 10 19 69 2 34,5 : 1

Lniankowy 6 18 17 38 17 0,45 : 1
Rzepakowy podwójnie 

ulepszony 
7 62 20 10 1 2 : 1

Rzepakowy 

wysokooleinowy
7 77 7 7 1 1 : 1

Sojowy 13 37 41 9 4,6 : 1

Oliwa z oliwek 15 75 9 1 9 : 1

Kukurydziany 13 27 59 1 59 : 1

Słonecznikowy 14 18 68 śl. >136 : 1
Słonecznikowy

wysokooleinowy
9 82 9 śl. >18 : 1

Krokoszowy 13 7 80 śl. >160 : 1

Makowy 9 19 72 śl. >144 : 1
Z pestek

winogron
12 23 65 śl. >130 : 1

Sezamowy 13 45 42 śl. >84 : 1

Źródło: „Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda” wyd. PSPO 2009 na podstawie prac IHAR
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w Polsce, Unii Europejskiej i Kana-
dzie uprawiane są wyłącznie odmia-
ny rzepaku podwójnie ulepszone, 
tzw. „00”. Odmiany wpisywane do 
Krajowego Rejestru w Polsce nie 
mogą przekraczać zawartości 1% 
kwasu erukowego w oleju z nasion 
oraz glukozynolanów  – 15µmoli /g 
suchej masy nasion. Przy wyhodo-
waniu odmian „00” wykorzystano 
naturalną zmienność genetyczną 
bez uciekania się do korzystania z 
obcego DNA, a więc nie są to od-
miany genetycznie zmodyfikowane 
(GMO). Cieszy zwłaszcza fakt, że 
to osiągnięcia m.in. polskiego na-
ukowca zrewolucjonizowały świa-
tową hodowlę rzepaku. Prof. dr 
hab. Jan Krzymański z Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w 
Poznaniu, obchodził niedawno 80. 
urodziny i wciąż wspiera branżę 
olejarską swoją olbrzymią wiedzą 
i doświadczeniem.

W takim kontekście aż wstyd przy-
taczać najnowsze badania opinii 
publicznej, z których wynika, że olej 
rzepakowy uważany jest za niezbyt 
zdrowy, w przeciwieństwie do oliwy 
z oliwek czy oleju słonecznikowego.

Kwasy tłuszczowe w oleju 
Olej rzepakowy zawiera najwięcej 

kwasów omega-3 (kwas linolenowy) 
spośród olejów roślinnych.  W tej 
kwestii musi ustąpić tylko olejowi 
lnianemu, który jest jednak nietrwa-
ły. Dla porównania olej słoneczni-
kowy zawiera tylko śladowe ilości 
tego kwasu, a oliwa z oliwek dzie-
sięciokrotnie mniej niż olej rzepa-
kowy. Kwasów z rodziny omega-3 
organizm człowieka nie potrafi syn-
tezować od nowa dlatego musimy 
mu je regularnie dostarczać. Oprócz 
oleju rzepakowego cennym ich 
źródłem są ryby, a część osób ku-

puje kapsułki z omega-3 w aptece. 
Światowa Organizacja Zdrowia w 
raporcie z 2003 roku zaliczyła kwa-
sy omega-3 do składników żywno-
ści zmniejszających ryzyko chorób 
sercowo-naczyniowych, cukrzycy i 
nowotworów złośliwych. Kwas ten 
wpływa ponad to na rozwój umy-
słowy, stan emocjonalny i zdrowie 
psychiczne człowieka.

Naszemu organizmowi potrzebny 
jest także kwas omega-6 (linolowy), 
który stanowi około 20% kwasów 
tłuszczowych w oleju rzepakowym. 
Z punktu widzenia żywieniowego 
ważna jest nie tylko ilość nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych (w oleju 
rzepakowym: omega-3 + omega-6 
= 30%), ale również ich proporcja. 
W oleju rzepakowym relacja ome-
ga-6 do omega-3 jest szczególnie 
korzystna, wynosi około 2:1 i jest 
praktycznie idealna z punktu widze-
nia potrzeb żywieniowych. Dla oliwy 
z oliwek relacja ta wynosi jak 9:1,   a 
dla oleju słonecznikowego >136:1. 
Praktycznie nie istnieje olej roślinny, 
który miałby korzystniejszą relację 
obu kwasów niż olej rzepakowy.

Kolejny istotny składnik olejów 
roślinnych to kwas oleinowy. Zaraz 
po oliwie z oliwek najwięcej, bo aż 
62%, znajduje się go właśnie w ole-
ju rzepakowym. Inne oleje roślinne 
zawierają go średnio połowę mniej. 
Kwas ten reguluje zawartość złego 
cholesterolu LDL we krwi oraz pro-
porcje fakcji HDL do LDL. W przy-
szłości olej rzepakowy wyprzedzi 
oliwę z oliwek również w tej kwe-
stii, gdyż w opracowaniach hodow-
lanych są już odmiany o wyższej 
zawartości kwasu oleinowego niż 
oliwa z oliwek.

Z punktu widzenia żywieniowego 
niekorzystne są nasycone kwasy 
tłuszczowe wchodzące w skład 

Kto pyta, nie błądzi

Ile cholesterolu zawiera olej rzepakowy? 
Olej rzepakowy, podobnie jak inne oleje 
roślinne, nie zawiera w ogóle cholesterolu.

Który z tłuszczów zawiera więcej omega-3 – 
oliwa z oliwek czy olej rzepakowy? 
Olej rzepakowy zawiera dziesięć razy 
więcej kwasu linolenowego, popularnie 
zwanego omega-3, niż oliwa z oliwek.

Odchudzając się redukujemy spożycie 
tłuszczów, czy należy także unikać oleju 
rzepakowego? 
Absolutnie nie. Olej rzepakowy zawiera taki 
profil kwasów tłuszczowych, który będzie 
wspierał nas w schudnięciu. Oczywiście 
należy go spożywać w rozsądnych 
ilościach, eksperci zalecają 2 łyżki stołowe 
dziennie.

Czy w Polsce trudno kupić olej z nasion 
rzepaku niskoerukowego? 
W Polsce obecnie uprawiane są wyłącznie 
odmiany rzepaku podwójnie ulepszonego 
(tzw. 00), pozbawione kwasu erukowego 
(odmiany uprawiane dawniej zawierały go 
ok. 50%). Tym samym każdy olej zakupiony 
od polskiego producenta pochodzi z 
rzepaku niskoerukowego.

Na etykietach oleju widnieje zapis: 
wyprodukowano z odmian rzepaku 
podwójnie ulepszonych, bądź podwójnie 
uszlachetnionych. Czy to oznacza, że jest to 
olej z nasion GMO? 
Zdecydowanie nie. Ulepszenie nasion 
rzepaku, a więc pozbawienie ich kwasu 
erukowego i obniżenie zawartych w nich 
glukozynolanów, dokonane zostało przy 
wykorzystaniu naturalnej zmienności 
genetycznej bez uciekania się do 
korzystania z obcego DNA, a więc nie są to 
odmiany genetycznie zmodyfikowane.
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tłuszczów zwierzęcych. Również 
tłuszcze roślinne zawierają ich pew-
ne ilości. Ale i tu olej rzepakowy zdo-
bywa kolejny punkt, gdyż zawiera 
ich najmniej spośród tłuszczów, bo 
jedynie 7% a oliwa z oliwek i olej 
słonecznikowy dwukrotnie więcej.

Substancje czynne 
Po procesie rafinacji pozostają 

w oleju tak zwane substancje nie-
zmydlające się. W ich skład wchodzą 
związki biologicznie czynne: sterole 
roślinne i ich estry, tokoferole, karo-
teny, woski, związki polifenolowe. 
Obecność ich w oleju decyduje o 
tym, że można go zaliczyć do tzw. 
żywności funkcjonalnej.

Sterole roślinne, nazywane też fi-
tosterolami, konkurując z choleste-
rolem mogą wspomagać działanie 
obniżające poziom cholesterolu we 
krwi. Sumaryczna zawartość fito-
steroli w oleju rzepakowym wynosi 
około 12 mg/g oleju. 

Występujące w oleju rzepakowym 
tokochromanole są reprezentowa-
ne głównie przez tokoferole. Ich su-
maryczna zawartość wynosi około 
800 mg/kg. Wszystkie tokofero-
le mają zdolność wychwytywania 
wolnych rodników i ochrony przed 
utlenianiem. Ważniejszą ich rolą 
biologiczną jest to, że posiadają 
aktywność witaminy E, zwanej wi-
taminą młodości. 

Olej rzepakowy zawiera znacz-
nie więcej steroli i tokoferoli niż oli-
wa z oliwek.

Substancją typu polifenoli wystę-
pującą w nasionach rzepaku w naj-
większej ilości jest synapina. Związki 
polifenolowe posiadają zdolność 
wychwytywania wolnych rodników i 
pod tym względem współdziałają z 
tokoferolami zapobiegając utlenia-
niu i psuciu się oleju.

Olej rzepakowy „oliwą 
północy”

W profilaktyce kardiologicznej za-
lecana jest dieta śródziemnomorska, 
podstawą której jest oliwa z oliwek. 
W polskich warunkach jednak oliwa 
może być zastąpiona olejem rzepa-
kowym, dzięki jego udoskonalone-
mu składowi. Dowiedziono bowiem, 
że olej rzepakowy podwójnie ulep-
szony lepiej odpowiada warunkom 
stawianym przez naukę o żywieniu 
człowieka, a oliwa z oliwek w naj-
lepszym przypadku może być trak-
towana jako równorzędna.

Do tej pory rzepak był kojarzony 
przede wszystkim z malowniczym 
pejzażem żółtych kwiatów na po-
lach. Ale teraz warto przywołać 
jeszcze inne skojarzenia, przecież 
to surowiec do produkcji pełnego 
walorów oleju bogatego w NNKT, 
źródło omega 3, witaminy E, spraw-
dzony w profilaktyce miażdżycy i 
składnik diety wywierający dobry 
wpływ na pracę serca, mózgu i oczu.

Ewa Myśliwiec

Autorka jest dyrektorem biura Polskiego 
Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Opracowanie powstało m.in. na postawie 
książki „Olej rzepakowy – nowy surowiec, 
nowa prawda” z serii „Teraz rzepak, Teraz 
olej” dostępnej w wersji elektronicznej na 

stronie www.pspo.com.pl

Tłuste lata

334 r.p.n.e. – Damian z Persji daruje 
mieszek z nasionami sezamu jako symbol 
„ogromnej liczebności jego armii”, w 
odpowiedzi Aleksander Wielki przekazuje 
mu mieszek z nasionami rzepaku jako 
symbol „nie tylko liczebności, ale również 
siły armii”.
1961 – w Kanadzie odkryto bezerukowe 
linie w pastewnej odmianie rzepaku 
jarego Liho, dzięki czemu możliwe było 
wyhodowanie rzepaku bezerukowego
1968 – Polak, prof. dr hab. Jan 
Krzymański, odkrył w jarej odmianie 
rzepaku Bronowski źródła niskiej 
zawartości glukozynolanów, dzięki 
czemu pasze rzepakowe mogły zostać w 
pełni wykorzystane w żywieniu zwierząt. 
W oparciu o odkrycia Stefanssona 
i Krzymańskiego możliwe stało się 
wyhodowanie odmian rzepaku podwójnie 
ulepszonych, tzw. „00”.
1985 – w Polsce zarejestrowano pierwszą 
bezerukową i niskoglukozynolanową 
odmianę Jantar
1987 – olej rzepakowy uznany przez 
Amerykańską Fundację Zdrowia 
najzdrowszym produktem wprowadzonym 
na rynek
1989 – olej rzepakowy uzyskał w USA 
nagrodę Amerykańskiej Organizacji 
Konsumenckiej dla produktu, którego 
wartość żywieniowa powinna być 
szczególnie promowana wśród 
konsumentów.
1991 – kiedy po 1991 roku w Polsce 
wzrosło spożycie oleju rzepakowego, a 
spadło spożycie tłuszczów zwierzęcych, 
umieralność na choroby sercowo-
naczyniowe znacznie zmniejszyła 
się. Obecnie liczba zgonów jest o 
40% mniejsza niż w 1991 roku, a olej 
rzepakowy zalecany jest w profilaktyce 
miażdżycy.
2009 – w Polsce zebrano rekordową ilość 
rzepaku – ok. 2,5 mln ton
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W plonie głównym daje około 60 t 
zielonki z ha, a kiszonka ze słonecz-
nika posiada dużą wartość paszową. 
Jest również chętnie zjadana przez 
zwierzęta. 

Na Liście odmian roślin rolniczych 
COBORU znajdowały się w 2008 roku 
2 odmiany słonecznika: Blizar RM – 
zarejestrowana w 2002 roku oraz LG 
5385 – w 2003 roku. Obie są odmia-
nami mieszańcowymi. 

Wymagania klimatyczne 
i glebowe

Słonecznik uprawiany na zieloną 
masę łatwo przystosowuje się do róż-
nych warunków siedliskowych, dlate-
go może być uprawiany zarówno na 
glebach kompleksów pszennych, jak 
i żytnich. Ze względu na silnie rozbu-
dowany system korzeniowy, sięgają-
cy 1,5 m w głąb gleby, dobrze znosi 
okresowe susze i udaje się nawet na 

glebach lekkich i piaszczystych. Nie 
powinien być uprawiany na glebach 
zimnych, podmokłych i silnie zakwa-
szonych. Jest rośliną ciepłolubną, 
wrażliwą na niskie temperatury. Kieł-
kuje w temperaturze 4 – 60 C, ale mło-
de rośliny z powodzeniem wytrzymują 
wiosenne przymrozki do -50 C. Jest na-
tomiast bardzo wrażliwy na jesienne 
przymrozki, dlatego należy go odpo-
wiednio wcześnie zebrać z pola. Cie-
kawą właściwością sło necznika jest 
ustawienie liści i koszyczków zawsze 
w kierunku słońca, co świadczy o jego 
dużych wymaganiach świetlnych.

Stanowisko w zmianowaniu 
i uprawa roli

Gatunek ten można uprawiać w plonie 
głównym, plonie wtórym oraz w mię-
dzyplonie ścierniskowym. Pozwa-
la więc na wyprodukowanie zielonej 
masy w różnych miejscach zmiano-

wania i na efektywne wykorzystanie 
do produkcji pasz stosunkowo krótkich 
okresów czasu. Ma małe wymagania 
co do przedplonu. W plonie głównym 
najczęściej uprawia się go po zbożach, 
roślinach okopowych i strączkowych. 
W plonie wtórym roślina ta przychodzi 
po międzyplonach ozimych. W niektó-
rych rejonach kraju słonecznik może 
być uprawiany w międzyplonach ścier-
niskowych po jęczmieniu ozimym, po 
mieszankach jarych na zielonkę, po 
wcześnie schodzącym życie, po wczes-
nych ziemniakach oraz po rzepaku. 

Słonecznik jest gatunkiem wymaga-
jącym starannej uprawy  gleby. Przy-
gotowując stanowisko do uprawy 
słonecznika w plonie głównym nale-
ży jesienią wykonać orkę przedzimową 
na głębokość 22-25 cm, a następnie 

Słonecznik pastewny
Słonecznik pastewny to roślina jednoroczna, o dużej tolerancji na 
okresowe niedobory wody w glebie. Charakteryzuje się krótkim okresem 
wegetacji oraz stosunkowo małymi wymaganiami klimatycznymi, 
dlatego może być uprawiany na terenie całego kraju. Polecany jest do 
użytkowania na stanowiskach słabszych, gdzie uprawa innych roślin 
może być dość ryzykowna.

Faza 

rozwojowa
Plon zielonej 

masy [t/ha] 

Plon 

suchej 

masy 

[t/ha]

% 

suchej 

masy

Zawartość składników w % suchej masy
Zawartość w 1 kg 

suchej masy

popiół
białko 

ogólne

tłuszcz 

surowy

włókno 

surowe

Związ. 

bezazot. 

wyciąg

jednostki 

owsiane

białko 

strawne [g]

Początek 

kwitnienia
60,8 6,96 10,2 13,6 14,4 2,7 19,8 49,4 0,81 86,6

Żółty 

koszyczek 
72,7 12,29 16,0 9,2 10,8 6,0 25,6 48,4 0,77 50,6

Źródło: [Gonet 1980]

Tabela 1. Plony oraz zawartość składników pokarmowych oraz wartość paszowa suchej masy słonecznika w zależności od fazy rozwojowej 
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wiosną rolę spulchnić i doprawić pod 
siew. W plonie wtórym i międzyplonie 
ścierniskowym, po zbiorze przedplo-
nu, wykonuje się orkę na średnią głę-
bokość, połączoną z doprawieniem 
roli. Bardzo ważne jest wyrównanie 
powierzchni przed siewem za pomo-
cą wału strunowego, co pozwala na 
równomierne rozmieszenie nasion 
i zapewnia dobre wschody. 

Nawożenie
Słonecznik dość efektywnie wyko-

rzystuje nawożenie mineralne. Przy 
średniej zasobności gleby w składni-
ki pokarmowe dawki nawozów fosfo-
rowo-potasowych powinny wynosić: 
50-80 kg P

2
O

5
 i 100-120 kg K

2
O. Przy 

wyznaczaniu dawek należy jednak 
uwzględnić rodzaj gleby oraz jej za-
sobność w składniki pokarmowe. Na 
glebach lżejszych zalecane są bo-
wiem mniejsze dawki nawozów, a na 
glebach cięższych – większe. Na-
wożenie fosforowo-potasowe należy 
stosować jesienią przed orką zimową, 
a w przypadku uprawy w plonie wtó-
rym bezpośrednio na ścierń po zbio-
rze przedplonu, a przed uprawą roli. 
Słonecznik ma mniejsze wymaganie 
w stosunku do azotu. Przy uprawie 
na kiszonkę stosuje się 100-120 kg 

N na ha, w całości przedsiewnie. Na 
glebach zakwaszonych (o pH poni-
żej 5,5) niezbędne jest wapnowanie, 
najlepiej pod przedplon. Słonecznik 
źle znosi wapnowanie bezpośrednio 
przed siewem.

Siew i zabiegi pielęgnacyjne
W plonie głównym słonecznik wy-

siewa się od drugiej połowy kwietnia 
do początku maja, kiedy temperatura 
gleby wynosi około 6-80 C. Siew należy 
wykonać siewnikiem rzędowym w roz-
stawie 40-50 cm w ilości 20-25 kg na-
sion na ha, lub siewnikiem punktowym 
pneumatycznym przy większej rozsta-
wie – do 70 cm, wysiewając  10-15 kg 
nasion na 1 ha. Przy drugim sposobie 
siewu, szersza rozstawa rzędów daje 
możliwość zastosowania do zbioru 
silosokombajnów dla roślin wysoko-
łodygowych. Na glebach cięższych 
nasiona należy umieszczać na głębo-
kości 3-4 cm, a na glebach lżejszych 
ok. 4-6 cm.  Wysiewając słonecznik 
jako plon wtórny (po międzyplonach 
ozimych) lub jako międzyplon po zbo-
żach (najpóźniej do 30 lipca), sieje 
się go w rzędy co 15-25 cm, w ilości       
30-35 kg nasion na 1 ha. Siew należy 
wykonywać materiałem kwalifikowa-
nym, znanego pochodzenia. 

Pielęgnowanie zasiewów słonecznika 
ogranicza się do ewentualnego zwal-
czania skorupy oraz chwastów przed 
wschodami, poprzez bronowanie. Po 
wschodach gatunek ten szybko roś-
nie i dobrze radzi sobie z chwastami. 
W przypadku silniejszego rozwoju 
gatunków niepożądanych, zwłaszcza 
przy siewie w szeroki rzędy, można za-
stosować herbicydy, bezpośrednio po 
siewie: Linurex 50 WP w dawce 1,5-2 
kg na ha, lub Linusol Stefes 450 SC 
w dawce 1,5-2 l na ha. Nasiona sło-
necznika należy zaprawić Zaprawą 
nasienną T 75 DS/WS, w ilości 5 g 
na 1 kg nasion, aby zapobiec wystę-
powaniu zgorzeli siewek.

Zbiór i konserwacja
Termin zbioru słonecznika zależy 

od jego przeznaczenia. Słonecznik 
na zielonkę zbiera się stopniowo od 
momentu wyraźnego wykształcenia 
koszyczka kwiatowego, ale gdy kwiaty 
nie są jeszcze zabarwione. Otrzymuje 
się wówczas duże plony zielonej masy, 
a łodygi są jeszcze miękkie i chętnie 
zjadane przez zwierzęta. Zbiór na ki-
szonkę odbywa się nieco później, w fa-
zie żółtego koszyczka, gdy nasiona są 
już wypełnione. W okresie do kwitnie-
nia do fazy żółtego koszyczka znacznie 
wzrasta plon suchej masy, głównie ze 
względu na gwałtowne przyspieszenie 
akumulacji suchej masy. Następuje rów-
nież wzrost zawartości węglowodanów 
i tłuszczów, natomiast maleje zawar-
tość białka (tab. 1). Dostatecznie duża 
zawartość suchej masy w słoneczniku 
powoduje, że jest on dobrym surow-
cem do produkcji kiszonek. 

Kiszonka ze słonecznika, zbierane-
go w fazie żółtego koszyczka posia-
da tylko nieznacznie niższą wartość 
paszową niż kiszonka z kukurydzy. 

Dr Mariola Staniak 
IUNG-PIB w Puławach
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Kontrole przestrzegania wymogów 
wzajemnej zgodności w obszarze IRZ 
będą realizowane przez służby Inspek-
cji Weterynaryjnej. Natomiast kontrole 
przestrzegania wymogów wzajemnej 
zgodności w obszarze Ochrony Śro-
dowiska Naturalnego będą realizo-
wane przez służby kontrolne ARiMR. 
Kontrole wymogów z obszaru IRZ 

Kontroli przestrzegania wymogów 
wzajemnej zgodności z obszaru IRZ 
będą podlegali producenci rolni, któ-
rzy złożyli wniosek o płatność bezpo-
średnią, ONW, rolnośrodowiskową lub 
zalesieniową, a jednocześnie są po-
siadaczami zwierząt gospodarskich 
(bydło, świnie, kozy, owce). Do kon-
troli kierowanych będzie 1% spośród 

producentów spełniających te wa-
runki. Wybór do kontroli będzie wy-
konywany metodą losową (20-25% 
wytypowanych) oraz metodą anali-
zy ryzyka (75-80% wytypowanych). 
Kryteria analizy ryzyka zostaną usta-
lone przez Inspekcję Weterynaryjną 
w porozumieniu z ARiMR. Typowanie 
do kontroli zostanie wykonane przez 
ARiMR najpóźniej w styczniu 2009 
roku. Ponieważ typowanie zostanie 
wykonane przed terminem składa-
nia wniosków o płatność, informacja 
o producentach wnioskujących o płat-
ności zostanie ustalona na podsta-
wie danych z 2008 roku. Informacje 
o siedzibach stad wytypowanych do 
kontroli na miejscu ARiMR przekaże 
służbom Inspekcji Weterynaryjnej, 
która wykona kontrolę w wytypowa-
nych gospodarstwach. Wyniki kon-
troli służby Inspekcji Weterynaryjnej 
zwrócą do właściwych miejscowo biur 
powiatowych ARiMR. Niezależnie od 
producentów rolnych skierowanych do 
kontroli IRZ z tytułu wzajemnej zgod-
ności Inspekcja Weterynaryjna będzie 
przeprowadzać kontrole siedzib stad 
(tzw. kontrole urzędowe) wynikające 
z Rozporządzenia Komisji 1082/2003.  
W przypadku wykrycia przez te kon-
trole przypadków nieprzestrzega-
nia wymogów wzajemnej zgodności 
z obszaru IRZ, płatności producentów, 
u których stwierdzono nieprawidłowo-
ści będą podlegały takiemu samemu 
sankcjonowaniu, jakby to była kontro-
la wymogów wzajemnej zgodności. 
Oznacza to, że wyniki wszystkich kon-
troli przeprowadzanych przez służby 
Inspekcji Weterynaryjnej będą mogły 
mieć wpływ na płatność, niezależnie 
od tego, czy producent został skiero-
wany do kontroli z tytułu przestrzega-
nia wymogów wzajemnej zgodności, 
czy też został skierowany do kontroli 
na podstawie innych przepisów.

Przypominamy o kontrolach 
przestrzegania wymogów 
wzajemnej zgodności 
(cross-compliance)
Nowe Państwa Członkowskie, w tym Polska są zobowiązane do wdrożenia 
od początku 2009 roku systemu kontroli wymagań wzajemnej zgodności 
w zakresie określonym w art. 1 Rozporządzenia Rady 146/2008, tzn. 
w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) oraz w obszarze 
Ochrony Środowiska Naturalnego (tzw. Obszar A).
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Z punktu widzenia producenta rolne-
go bardzo ważnym założeniem Strategii 
Tematycznej będzie wprowadzenie na 
terenie Unii Europejskiej, od 1 stycznia 
2014 roku, wymogu ochrony wszystkich 
upraw zgodnie z zasadami ochrony in-
tegrowanej. Podstawowym dokumen-
tem strategicznym w zakresie ochrony 
środowiska jest 6 EAP – Szósty Pro-
gram Działań na Rzecz Środowiska. 
Konsekwencją przyjęcia tego progra-
mu przez Parlament Europejski i Radę 
Europy, a w szczególności jego trzecie-
go priorytetu - „Środowisko naturalne 
i zdrowie”, jest opracowanie Strategii 
Tematycznej. Strategia Tematyczna 
w Sprawie Zrównoważonego Sto-
sowania Pestycydów – Dokument 
COM(2006)372 z dnia 12.07.2006 r. za 
główny cel uznaje zwiększenie pozio-
mu ochrony środowiska naturalnego 

i zdrowia ludzi przez minimalizację ryzy-
ka związanego ze stosowaniem środ-
ków ochrony roślin. Strategia podaje 
cele szczegółowe, które mają umożli-
wić osiągnięcie celu głównego. Są to:

1. zminimalizowanie niebezpie-
czeństw i zagrożeń dla zdrowia i śro-
dowiska naturalnego wynikających ze 
stosowania środków ochrony roślin,

2. poprawa kontroli stosowania i dys-
trybucji środków ochrony roślin,

3. zmniejszenie poziomów szkod-
liwych substancji czynnych, łącznie 
z zastąpieniem najgroźniejszych przez 
bezpieczniejsze (również niechemicz-
ne) środki alternatywne,

4. zachęcenie do stosowania niskich 
dawek lub upraw wolnych od środków 
ochrony roślin, między innymi przez 
zwiększenie świadomości użytkowni-
ków, wspieranie stosowania kodeksów 

dobrych praktyk i rozważania moż-
liwego zastosowania instrumentów 
finansowych,

5. stworzenie przejrzystego systemu 
sprawozdawczości i monitorowania po-
stępu osiągniętego podczas realizacji 
celów strategii łącznie z opracowaniem 
odpowiednich wskaźników.

System integracji
Z punktu widzenia producenta rolne-

go bardzo ważnym założeniem Strategii 
Tematycznej będzie wprowadzenie na 
terenie Unii Europejskiej od 1 stycznia 
2014 roku wymogu ochrony wszyst-
kich upraw zgodnie z zasadami ochro-
ny integrowanej.

Warto w tym miejscu przypomnieć 
czym jest integrowana ochrona roślin 
i integrowana produkcja. Integrowana 
produkcja jest to systemem prowa-
dzenia gospodarstw, zabezpieczający 
produkcję wysokiej jakości środków 
żywności i innych produktów, wykorzy-
stujący zasoby naturalne i mechanizmy 
regulujące w miejsce środków stano-
wiących zagrożenie oraz w celu zabez-
pieczenia zrównoważonego rozwoju.

Oczywiście nieodzownym elementem 
integrowanej produkcji obok uprawy, 
nawożenia, doboru odmian i przecho-
wywania jest integrowana ochrona 
roślin. Według Międzynarodowej Or-
ganizacji Biologicznego Zwalczania 
(IOBC), integrowana ochrona roślin to 
zwalczanie organizmów szkodliwych 
przy użyciu wszystkich dostępnych 
metod zgodnie z wymaganiami eko-
nomicznymi, ekologicznymi i toksyko-
logicznymi, które dają pierwszeństwo 
naturalnym czynnikom i ekonomicz-
nym progom zagrożenia. Natomiast 
według (FAO) integrowana ochrona 
roślin to wykorzystanie wszystkich 
dostępnych metod i technik z zacho-
waniem ochrony środowiska w celu 
utrzymania populacji agrofaga na po-

W drodze do integracji
Z punktu widzenia producenta rolnego bardzo ważnym założeniem 
Strategii Tematycznej będzie wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej, 
od 1 stycznia 2014 roku, wymogu ochrony wszystkich upraw zgodnie 
z zasadami ochrony integrowanej.
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ziomie, który nie zagraża spowodowa-
niu nieakceptowanych ekonomicznie 
uszkodzeń lub strat.

Można zatem powiedzieć, że integro-
wana ochrona roślin zakłada zmniejsze-
nie do minimum stosowania środków 
chemicznych i zastąpienie ich, w miarę 
możliwości, niechemicznymi metoda-
mi zwalczania, takimi jak biologiczne, 
hodowlane, agrotechniczne czy me-
chaniczne. Szczególnego znaczenia 
nabiera zatem wykorzystanie natural-
nych czynników regulujących, a więc 
owadów będących naturalnymi wro-
gami agrofagów. Do tej grupy należy 
wiele gatunków, wśród których wy-
stępują owady drapieżne, pasożyty 
i parazytoidy. Do najbardziej znanych 
przynależą biedronkowate, biegaczo-
wate, bzygowate czy złotooki oraz wiele 
innych gatunków, które są naturalnym 
czynnikiem ograniczającym liczebność 
populacji szkodników, a więc są waż-
nym elementem integrowanych pro-
gramów ochrony roślin.

Drugą grupą owadów pożytecznych 
o szczególnym znaczeniu są zapyla-
cze reprezentowane przede wszyst-
kim przez przedstawicieli nadrodziny 
Pszczoły. Najbardziej znanym gatun-
kiem pszczół jest oczywiście pszczo-
ła miodna. Należy jednak pamiętać, 
iż obok pszczoły miodnej w naszym 
kraju występuje ponad 450 gatunków 
pszczół określanych mianem dziko 

żyjących. Na świecie około 78% spo-
śród wszystkich gatunków roślin jest 
owadopylna dlatego w uprawach rol-
niczych obecność zapylaczy często 
w większym lub mniejszym stopniu 
wpływa korzystnie na podwyższenie 
plonu oraz na jakość plonu.

Ogromna rola zapylaczy
W Polsce około 60 gatunków roślin 

uprawnych pozytywnie reaguje na 
odwiedzanie przez owady zapylające. 
Wśród nich jest znaczna grupa roślin 
dla których obecność zapylaczy jest 
bardzo korzystna, chociaż w pewnym 
stopniu są one samopylne. Do takich 
roślin należą: rzepak, rzepik proso, gor-
czyca, mak, len, łubin żółty, wyka ozima, 
groch siewny, peluszka, seradela czy 
soja. Natomiast drugą grupę gatunków 
roślin stanowią takie, których plon jest 
uzależniony wyłącznie, lub prawie wy-
łącznie od owadów. Należą tu: gryka, 
słonecznik, lucerna, esparceta, sady, 
owoce jagodowe (truskawki, maliny, 
porzeczki, agrest), warzywa, kapusta 
na nasiona i inne.

Spośród roślin ogrodowych około 
140 gatunków, w tym 15 gatunków 
drzew owocowych i krzewów, około 
60 gatunków warzyw i ponad 60 ga-
tunków uprawnych roślin leczniczych 
jest owadopylna. Ponadto zapylenia 
wymagają rośliny ozdobne: 50 gatun-
ków drzew, 90 gatunków krzewów i po-

nad 120 gatunków roślin ozdobnych.
Plon nasion koniczyny jest niemal 

w 100% uzależniony od zapylaczy, 
a plon malin czy truskawek uprawia-
nych bez dostępu owadów zapylają-
cych jest plonem niehandlowym. Zatem 
w Polskim rolnictwie i ogrodnictwie plon 
wszystkich upraw roślin oleistych, pa-
stewnych, owoców i warzyw, a także 
roślin strączkowych zależy całkowi-
cie lub w dużym stopniu od owadów 
zapylających. Zapylanie roślin przez 
owady wpływa korzystnie, nie tylko 
na cechy ilościowe lecz również jakoś-
ciowe plonu. Nawet najlepsze zabiegi 
agrotechniczne i ochrona chemiczna 
nie przyniosą oczekiwanych rezultatów 
jeżeli rośliny będą odizolowane od do-
stępu owadów zapylających.

Pszczoła miodna
Szczególne miejsce w zapylaniu roślin 

uprawnych zajmuje pszczoła miodna. 
Niestety na przestrzeni ostatnich lat, 
a w szczególności od 2004 roku na 
świecie, w tym również w Polsce, ob-
serwuje się masowe ginięcie i straty 
w pasiekach. W wielu krajach straty 
sięgają nawet 50% rodzin pszczelich 
rocznie. Do tej pory nie wyjaśniono 
przyczyn tego zjawiska, które nazwano 
CCD (Colony Collapse Disorder). W ta-
kiej sytuacji jeszcze większego zna-
czenia nabierają pszczoły dziko żyjące.

Obie grupy owadów pożytecznych 
opisanych powyżej, a więc wrogowie 
naturalni szkodników oraz zapylacze 
powinny zostać objęte szczególną 
ochroną nie tylko w integrowanych 
technologiach produkcji rolniczej ale 
również w innych systemach produk-
cji. Jednym z najpoważniejszych za-
grożeń dla entomofauny pożytecznej 
jest chemiczna ochrona roślin, a na 
masowe zmniejszenie liczebności tych 
owadów wpływa zwłaszcza niepra-
widłowe stosowanie środków ochrony 
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roślin. Zabiegi chemiczne są obecnie 
konieczne dla zabezpieczenia produk-
cji wysokiej jakości i na odpowiednim 
poziomie plonowania. Jednak przy od-
powiednim stosowaniu środków ochro-
ny roślin można skutecznie ograniczyć 
zagrożenie dla owadów pożytecznych. 
Należy w tym miejscu przypomnieć, iż 
w Polsce, a także w całej Unii Europej-
skiej ochrona owadów pożytecznych 
podczas zabiegów ochrony roślin jest 
wymogiem prawnym. W preambule 
Dyrektywy 91/414 UE określającej za-
sady dopuszczania środków ochrony 
roślin do obrotu i stosowania znajdu-
je się zapis „Ochrona zdrowia ludzi, 
zwierząt i środowiska ma pierwszeń-
stwo przed poprawą poziomu pro-
dukcji rolniczej”, natomiast w polskiej 
Ustawie o ochronie roślin w Art. 37 
ust. 2 czytamy „do obrotu mogą być 
dopuszczone tylko te środki ochrony 
roślin, które przy prawidłowym stoso-
waniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 
człowieka, zwierząt lub środowiska”. 
Postawą jest stosowanie selektywnych 
insektycydów, a więc takich, które nie 
wykazują toksycznego działania na or-
ganizmy nie zwalczane, w tym owady 
pożyteczne, jak również w etykiecie  – 
instrukcji stosowania powinny zawie-
rać zapis: prewencja dla pszczół nie 
dotyczy. Takie środki są często niekla-
syfikowane pod względem stwarzania 
zagrożenia dla pszczół ponieważ są 
preparatami o niskiej toksyczności dla 
zapylaczy, ale niestety nie zawsze tak 
jest i wtedy trzeba koniecznie zwrócić 
uwagę na informacje dotyczące tok-
syczności środka dla pszczół inne do-
datkowe informacje związane z jego 
stosowaniem. Należy jednak pamiętać, 
że nie klasyfikuje się pod względem 
stwarzania zagrożenia dla pszczół 
także środków ochrony roślin, których 
kontakt z pszczołami jest wykluczony 

(np. zaprawy), a mimo to mogą one 
być wysoce toksyczne dla zapylaczy.

Takim selektywnym i bezpiecznym 
środkiem ochrony roślin jest Mospilan 
20 SP. Należy on do nowoczesnych 
preparatów z grupy neonikotynoidów, 
a jego substancją aktywną jest acetami-
pryd. To środek bezpieczny dla pszczół, 
w etykiecie – instrukcji stosowania po-
siada zapis: prewencja dla pszczół  – 
nie dotyczy, co oznacza, że prewencja 
wynosi 0 godzin. W związku z niską 
toksycznością dla pszczół nie jest on 
klasyfikowany pod względem stwa-
rzanego zagrożenia dla zapylaczy, 
a zatem w rubryce toksyczność dla 
pszczół, preparat również posiada 
zapis nie dotyczy.

Mospilan 20 SP posiada szeroką 
rejestrację. Można go stosować do 
zwalczania:

- larw i chrząszczy stonki ziemnia-
czanej w uprawie ziemniaków,

- słodyszka rzepakowego, chowacza 
podobnika i pryszczarka kapustnika

w uprawie rzepaku ozimego,
- mszyc, toczyka gruszowiaczka 

i owocówki jabłkóweczki w sadach 
jabłoniowych,

- nasionnicy trześniówki w sadach 
wiśniowych i czereśniowych,

- opuchlaków w uprawie truskawek.
Zatem preparat ten można stosować 

w uprawach, w których obecność za-
pylaczy jest niemal konieczna oraz, 
gdzie wrogowie naturalni szkodników 
są bardzo pożądani. Należy przy tym 
pamiętać o konieczności stosowania 
się do zasad Dobrej Praktyki Ochro-
ny Roślin i Dobrej Praktyki Rolniczej, 
a więc między innymi zabiegi chemicz-
ne przeprowadzać tylko po zakończe-
niu lotu pszczół.

Grzegorz Pruszyński 
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut  

Badawczy w Poznaniu
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Nowa kosiarka NOVACAT X8 
–  większy komfort

Najlepsze kopiowanie nierówności 
terenu, mała ilość odpadów i precyzyj-
na praca połączona z prostotą obsługi 
to podstawowe elementy wyróżniają-
ce maszyny firmy Pöttinger.

Te kryteria spełnia najnowsza ko-
siarka NOVACAT X8: serce maszyny 
stanowi sprawdzona już wielokrotnie 
belka kosząca Pöttinger. 8,3 m sze-
rokości roboczej maszyna zapewnia 
wysoką wydajność i najwyższą jakość 
pracy. Kosiarka ta może pracować solo 
w kombinacji przód, - tył lub z ciągni-
kiem z rewersem.

Kosiarki NOVACAT X8 są dostępne 
w wersji ze spulchniaczem palcowym 
lub walcowym jak również w wersji bez 
spulchniacza. 

Nowe osłony boczne składają się 
hydraulicznie po wyborze odpowied-
niego przycisku na pulpicie obsługi 
Power Control. Hydrauliczna bloka-
da transportowa stanowi wyposaże-
nie seryjne, a uciążliwe linki i zaczepy 
należą już do przeszłości. Komfortowa 
obsługa występuje w dwóch warian-
tach (Select Control i Power Control). 
Przy Select Control, prostej obsłudze 
wyboru, funkcje są wybierane na pul-
picie a następnie przenoszone przez 
prosty mechanizm sterowania z ciąg-
nika. Współpracujący z ISOBUS pulpit 

obsługi Power Control oferuje większy 
komfort i większą automatyzację: ob-
sługa hydrauliczna osłon bocznych, 
również kosiarki przedniej, na życze-
nie odciążenie hydrauliczne, licznik 
hektarów, licznik roboczogodzin, żeby 
wymienić tylko niektóre.

 
Nowa NOVACAT X8 collector 
– kombinacja kosząca z taśma 
poprzeczną 

Nowa kombinacja kosząca NOVA-
CAT X8 collector o szerokości robo-
czej  8,3 m jest seryjnie wyposażona 
w taśmę poprzeczną. Takie wypo-
sażenie umożliwia elastyczną pracę 
kombinacji koszącej w różnych wa-
runkach pracy. Nowe spulchniacze 
wyposażone w duże pokrywy mogą 
bez problemu przerabiać olbrzymie 
ilości masy zielonej. Dzięki dużemu 
prześwitowi miedzy spulchniaczem i 
taśmą poprzeczną pasza przepływa 
szybko i bez zakłóceń. NOVACAT X8 
collector jest wyposażona w spulch-

Nowości Pöttinger 
w sezonie 2009/2010
Innowacje, które ułatwiają pracę klientom – tą myślą przewodnią kieruje 
się firma Pöttinger nieustannie rozwijając swoją paletę produktów. 
W centrum zainteresowania w procesie innowacyjnym znajdują się 
czynniki ekonomiczne, ochrona gleby i paszy oraz inteligentna technika 
i atrakcyjny design.
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niacz palcowy ED (Extra Dry) lub do 
lucerny i innych roślin motylkowych w 
nowy spulchniacz walcowy RC (Roller 
Conditioner) z dwoma spulchniaczami 
i jednych walcem przyspieszającym. 

Przy dużych ilościach masy zielonej 
taśmy można odchylić w górę, przez 
co masa może być szeroko rozłożona. 
Szerokie rozłożenie paszy gwarantu-
ję optymalny efekt schnięcia. Seryjnie 
zamontowane blachy pokosu pozwa-
lają na ułożenie trzech pojedynczych 
pokosów. 

Obydwie taśmy można ustawić do 
tyłu, w pozycji roboczej przez wybór 
funkcji na pulpicie sterowania Power 
Control. Pasza jest podawana z obu 
stron do środka. Powstaje jeden duży 
pokos środkowy, który bez problemu 
obrabiają kolejne maszyny żniwne. 
Gwarancja zachowania najwyższych 
standardów ekonomicznych. 

Każdą z taśm można unosić indywi-
dualnie, co pozwala na tworzenie kom-
binacji: pokos i szerokie rozrzucenie. 
Taśma poprzeczna przenosi paszę 
między pokosem kosiarki frontowej 
i jedną z kosiarek bocznych. Tym sa-
mym zebranych zostaje ok. 3,5 do 4m 
masy zielonej. Z ponad 16 m szero-
kości roboczej kosiarki można ułożyć 
dywan o szerokości ok. 9m. 

Zielonka ma idealne warunki do 
schnięcia, a zgrabianie jest zreduko-
wane o 40%.

 
TOP 972 C s-line – nowa 
zgrabiarka dwukaruzelowa

Nowy produkt firmy Pöttinger – zgra-
biarka dwukaruzelowah TOP 972 C 
s-line z centralnym odłożeniem pokosu 
oferuje: podnoszenie karuzeli, podczas 
którego oś stoi ukośnie w stosunku do 
podłoża i dzięki temu zapewniony jest 

prześwit na 60cm.
Oznacza to 30% więcej prześwitu 

od ziemi, niż w do tej pory oferowa-
nych produktach na rynku. Karuze-
le podnoszą się skośnie do tyłu i do 
góry – gwarancja płynnego zgrabiania 
na uwrociu. Praca kolejnych maszyn 
żniwnych staje się bardziej wydajna, 
ponieważ pokos jest zbierany lepiej i 
szybciej. Dodatkowo przestawienie 
maszyny z pozycji roboczej do pozycji 
do transportu po drogach nie wymaga 
już wysiadania z ciągnika.

 
JUMBO 10010 combiline – 
nowa przyczepa kombi

Nowością w bogatym programie 
przyczep samozbierających jest JUM-
BO combiline 10010 o pojemności 
100 m3 (według DIN 47,3 m3), która 
może być wykorzystywana zarówno 
jako przyczepa silosowa, jak również 
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jako przyczepa objętościowa. Nowy 
wymiar gwarantuje maksymalną ela-
styczność w użytkowaniu i wzrastają-
ce odciążenie maszyny.

Nowa generacja 
JUMBO gwarantująca 
wzrost  wydajności o 20% 

Pöttinger stawia na niezawodną i za-
awansowaną technikę: firma od 45 lat 
konsekwentnie pracuje nad rozwojem 
przyczep samozbierajacych. Szeroka 
paleta produktów z 43 modelami mo-
gącymi współpracować z ciągnikami 
o mocy 20 do 450 KM mówi sama za 
siebie. Nową generację przyczep wy-
różnia nowy 8-rzędowy podbieracz i 
nowy rotor załadunkowy, które wpły-
wają na wzrost wydajności o 20%. 
Nowe przyczepy mogą współpraco-
wać z ciągnikami o mocy do 450 KM.

 Inteligentna przyczepa - roz-
wiązanie systemowe firm Pöt-
tinger i John Deere

Rozwiązanie systemowe składające 
się z  inteligentnej przyczepy Pöttinger’a 
i ciągnika  John Deere umożliwiają sa-
moczynną regulację prędkości jazdy 
podczas pracy w zależności od wielko-
ści pokosu. Ciągły przepływ informa-
cji o aktualnym etapie całego procesu 
załadunku następuje przez nowy ISO-

BUS- belka czujników, pomiar momen-
tu skrętu na rotorze załadunkowym i 
pomiar stanu wypełnienia. Automa-
tyzacja bazuje na podstawowych in-
formacjach z ISOBUS, jednakże jest 
zupełnie nowym rozwiązaniem firm 
Pöttinger i John Deere.

 
LION-VITASEM – nowa 
kombinacja uprawowo-siewna

Założone cele dalszego rozwoju tech-
niki siewu to precyzyjne rozłożenie ziar-
na, redukcja ilości wysiewu i ochrona 
gleby. Dla dalszej pielęgnacji zasie-
wu równomierny wschód nasion jest 
bardzo ważny. Nowy zestaw uprawo-
wo- siewny znacząco redukuje nakład 
pracy operatora przez szybką i czystą 
wymianę różnych nasion do wysiewu.

 Proces przestawienia w nowym, po-
dzielonym systemie dozującym jest łatwy 
w obsłudze i pozwala na zaoszczędze-
nie czasu. Wymiana nasion w związ-
ku z przestawieniem wysiewu między 
wysiewem nasion drobnoziarnistych 
i wysiewem normalnym odbywa się 
bardzo szybko. Czas przestawienia w 
porównaniu z siewnikami tradycyjnymi 
jest zredukowany o 70%. Nowy system 
dozowania oferuje bardzo dobre roz-
łożenie ziarna zarówno przy wysiewie 
nasion gruboziarnistych jak również np. 
przy wysiewie rzepaku z mała ilością 

ziarna na metr kwadratowy. Korzyści 
dla klienta wynikające z nowego roz-
wiązania to poprawa dokładności wy-
siewu i dodatkowo ułatwienie obsługi.

Siewniki nabudowane mogą pra-
cować solo lub w połączeniu z brona 
wirnikową. Maszyna daje się łatwo 
nabudowac na bronie, jak i tez łatwo 
z niej zdemontować. W obydwu mo-
delach punkt ciężkości jest położony 
daleko z przodu, przez co odciążona 
jest hydraulika ciągnika i w konsekwen-
cji chroniona jest gleba na uwrociu.

 
Nowa generacja siewników 

Nowa generacja siewników TERRASEM 
o symbolach od R3 do C8 o szerokoś-
ciach roboczych odpowiednio od 3 do 
8 m jednoczy w sobie procesy uprawy, 
powtórnego umocnienia gleby i wysie-
wu. Oprócz precyzyjnego wysiewu przez 
prowadzone w równoległoboku podwójne 
redlice wysiewające DUAL-DISC z towa-
rzyszącymi rolkami prowadzenia na głę-
bokości nowe siewniki oferują znakomite 
dopasowanie do nierówności terenu, 
centralną regulację nacisku redlic od 40 
do 120 kg/redlicę oraz wielkowymiarowy 
zbiornik na ziarno. Nowe TERRASEM R3 
i R4 o sztywnej konstrukcji wyróżniają 
się krótka budową, dużą zwrotnością 
oraz optymalną ochroną gleby. Maszy-
ny uniwersalne TERRASEM C4, C6 i C8 
są składane i przeznaczone do pracy na 
dużych powierzchniach. Trzymodułowa 
budowa siewnika zapewnia perfekcyjne 
kopiowanie nierówności terenu, również 
przy dużej szerokości roboczej. Składane 
boczne elementy brony talerzowej, wał 
oponowy i szyna wysiewająca perfek-
cyjnie kopiują kontury gleby.

Zintegrowana brona talerzowa trosz-
czy się o intensywne wymieszanie 
gleby, podwójne redlice talerzowe 
gwarantują czysty rowek wysiewu. 
Również system dozowania zapew-
nia najwyższą precyzję.
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Opryskiwacz rolniczy 
przyczepiany GOLIAT PLUS 
3500 z nowymi belkami 
sterowanymi niezależnie typu 
PHB:
- pojemność rzeczywista zbiornika 
4 400 litrów
- belki 18, 20, 21, 24 metry
- bogate wyposażenie standardowe: 
elektryczne sterowanie układem cie-
czowym, sterowanie elektrohydrau-
liczne, rozwadniacz boczny, zbiornik 
typu „3 w 1”, pięciopozycyjne głowi-
ce rozpylaczy z trzema rozpylaczami 
szczelinowymi z wkładem ceramicz-
nym i jednym rozpylaczem inżektoro-
wym, popa COMET, system zaworów 
i filtrów ARAG
Idealny dla dużych gospodarstw 
o przemysłowym charakterze pro-
dukcji. Jeden z najczęściej sprzedawa-

nych modeli, także w wersji z rękawem 
powietrznym GOLIAT TURBO. Znalazł 
uznanie nie tylko na rynku polskim, ale 
jest także bardzo często sprzedawa-
ny wymagającym klientom z Niemiec.
Cena przykładowego modelu GOLIAT 
PLUS 3500/18/PHB – 111 600 brutto

Opryskiwacz rolniczy 
przyczepiany APOLLO 1500  
z belkami rozkładanymi 
ręcznie lub hydraulicznie
- zbiornik z polietylenu typu „3 w 1” 
o pojemności 1500 l
- system filtrów i zaworów ARAG
- belki mechaniczne lub hydraulicz-
ne (PHN, PHX, PHB) o szerokości 
15, 16, 18 m
Najpopularniejszy model opryskiwacza 
przyczepianego, lider na rynku w tym 
segmencie opryskiwaczy, możliwość 

zamontowania bogatego wyposażenia 
dodatkowego. Bardzo często ekspor-
towany do Europy Zachodniej.
Cena przykładowego modelu APOLLO 
1500/15/H – 34 450 brutto

Kopaczka do cebuli SATURN 
1,2 m
- szerokość robocza 1,2 m
- kwadrat kopiący napędzany 
hydraulicznie
- jedna taśma wytrząsająca napędza-
na z WOM
- formownica i  wał ugniatający 
Oferowana także z lemieszem listwo-
wym oraz w wersji dwutaśmowej PRO-
FI, najczęściej eksportowana maszyna 
KFMR KRUKOWIAK. 
Cena kopaczki SATURN 1,2 m – 12 950 
brutto

Sortowniki do ziemniaków 
GAWRON, GAWRON MINI 
i STRZELEC
- napęd elektryczny
- sortowanie na trzy frakcje
- GAWRON i GAWRON MINI wyposa-
żone w podajniki taśmowe oraz stoły 
przebiercze
- możliwość wykorzystania do sorto-
wania innych warzyw
Sortowniki do ziemniaków produkowa-
ne przez KFMR KRUKOWIAK cieszą 
się dużą popularnością dzięki prostej 
i niezawodnej konstrukcji oraz precy-
zyjnemu wykonaniu.
Cena sortownika GAWRON ze stołem 
przebierczym i podajnikiem – 17 150 
brutto

Hity KRUKOWIAK-a  
KRUKOWIAK to firma wychodząca naprzeciw oczekiwaniom najbardziej 
wymagających klientów, która stale udoskonala swoje produkty. „W ten 
sposób KRUKOWIAK jest zawsze o krok przed konkurencją” – tłumaczy 
Janusz Borkowski, prezes zarządu firmy.
Prezentujemy najpopularniejsze w 2009 roku maszyny produkcji 
Kujawskiej Fabryki Maszyn KRUKOWIAK.
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Trzydzieści lat temu firma wprowa-
dziła ciągniki przegubowe serii FW, 
a następnie modele Versatile. Nowa 
linia produktów T9000 obejmuje czte-
ry modele od T9030 o mocy 389 KM 
do T9060 o mocy 543 KM. Każdy 
model charakteryzuje się imponują-
cym przyrostem momentu obrotowe-
go, znakomitymi parametrami silnika, 
cichym i luksusowym środowiskiem 
pracy oraz wysoką niezawodnością, 
dzięki czemu skraca się czas pracy 
na dużych powierzchniach.

Mocne silniki 
W serii ciągników T9000 zastosowa-

no 24-zaworowe, 6-cylindrowe silniki 
o pojemności 12 litrów w modelach 
T9030 i T9040 oraz o pojemności 15 
litrów w modelu T9060. Wszystkie 
silniki spełniają normę emisji spalin 
Tier III oraz umożliwiają stosowanie 
paliwa biodiesel.

Przyrost momentu obrotowego 40% 
we wszystkich modelach oraz dodat-
kowa moc wynosząca do 54 KM po-
zwalają na pracę ciągników serii T9000 
w trudnych warunkach i na pochyłym 
terenie bez konieczności zmiany bie-
gu na niższy, zapewniając użytkow-
nikowi moc wystarczającą do pracy 
z największymi narzędziami.

W modelu T9050 o mocy 492 KM 
zastosowano technologię New Holland 

“compound turbo”, aby zwiększyć wy-
dajność oraz poprawić oszczędność 
paliwa. Energia wytwarzana przez gazy 
spalinowe wykorzystywana jest do na-
pędzania turbo, co zwiększa moc i mo-
ment obrotowy. Jeszcze więcej energii 
pozyskiwanej jest z gazów spalino-
wych przez drugą turbinę napędową 
z turbosprężarki.  Turbina napędowa 
odzyskuje energię, która w normalnej 
sytuacji jest tracona poprzez układ 
wydechowy i przetwarza ją na moc 
silnika. W porównaniu z podobnymi 
silnikami sprzężonymi ciągnik T9050 
oferuje do 3% większą oszczędność 
paliwa dzięki dodatkowemu momen-
towi obrotowemu, który nie wymaga 
większego zużycia paliwa.

Przekładnia Powershift 
z trybami automatycznymi

Przekładnia ciągników T9000 16 x 2 
Powershift posiada tryb automatycz-
ny do pracy w polu i do transportu 
drogowego, co zapewnia optymal-
ną wydajność ciągnika i zużycie pali-
wa. Tryb pracy w polu automatycznie 
zmienia bieg na niższy, aby utrzy-
mać prędkość obrotową silnika oraz 
moment obrotowy, gdy zwiększa się 
obciążenie i zmienia bieg na wyż-
szy, gdy obciążenie spada. W trybie 
drogowym przekładnia automatycz-
nie odpowiednio zmienia biegi, po-

zwalając operatorowi skoncentrować 
się całkowicie na jeździe po drodze. 
Przekładnia Powershift posiada także 
sprzęgła sterowane elektronicznie po-
przez cewki modulacyjne, zapewniając 
niezwykle płynną zmianę przełożeń. 

Układ hydrauliczny o dużej 
wydajności 

Użytkownicy ciągników serii T9000 
chcą mieć możliwość pracy z naj-
większymi dostępnymi narzędziami, 
więc firma New Holland wyposażyła te 
ciągniki w układ hydrauliczny o dużym 
natężeniu przepływu, który spełnia wy-
sokie zapotrzebowanie wymagających 
narzędzi. Pompa o zmiennym wydat-
ku o natężeniu przepływu 151 l/min 
stanowi wyposażenie standardowe 
i dostarcza ona olej do maksymalnie 
5 zaworów hydrauliki zewnętrznej oraz 
opcjonalnego trzypunktowego układu 
zwieszenia narzędzi. 

Wytrzymała belka zaczepowa 
Belka zaczepowa stanowi integralną 

część podwozia, co poprawia rozkład 
obciążenia, zapobiegając obciążeniu 
punktowemu podwozia. Konstrukcja 
belki zaczepowej optymalizuje prze-
noszenie ciężaru, zapewniając równo-
mierne rozłożenie obciążenia pomiędzy 
osiami. Solidna konstrukcja belki oraz 
płyta wspornika o dużej grubości cha-
rakteryzują się dodatkowo szerokim 
kątem odchylenia bocznego, co redu-
kuje obciążenie z boku przedniej ramy 
oraz poprawia komfort jazdy.

Wyjątkowe środowisko pracy 
Kabina ciągników serii T9000 oferuje 

ciche i komfortowe środowisko pracy, 
które sprawia, że podczas długich dni 
operator pozostaje czujny i pracuje 
z dużą wydajnością. Jak przystało na 
ciągnik takich rozmiarów, duża jedno-
częściowa szyba przednia oraz szyby 

Więcej mocy New Holland 
wraz z pojawieniem się 
ciągnika T9000 na rynku
W 2009 roku firma New Holland wprowadziła na rynek ciągnik 
amerykańskiej produkcji T9000, oferując klientom najwyższy poziom 
mocy.
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boczne i tylna zapewniają nieograni-
czoną panoramiczną widoczność.

Przestronna kabina stwarza znako-
mite warunki pracy. Komfortowy, sze-
roki fotel z amortyzacją pneumatyczną 
oraz konsola sterująca w podłokiet-
niku obracają się razem w zakresie 
do 20 stopni, ułatwiając operatorowi 
podgląd sytuacji z tyłu ciągnika. Fo-
tel pokryty szarą skórą wyposażony 
jest w system aktywnej amortyzacji 
AutoComfort™, który automatycznie 
dostosowuje zakres amortyzacji, za-

pewniając komfortową jazdę.
Tak, jak można się tego spodziewać 

po flagowym ciągniku New Holland, 
T9000 naszpikowany jest najnowszą 
technologią, zapewniając wydajność 
zawsze na najwyższym poziomie.

Standardowy monitor IntelliView™ 
Plus II posiada duży kolorowy ekran 
dotykowy 10,4 cala. Umożliwia on 
podgląd parametrów roboczych oraz 
sterowanie wszystkimi funkcjami ciąg-
nika, natomiast system sekwencji na 
uwrociach pozwala na zapis i odtwa-

rzanie skomplikowanych czynności 
manewrowych jedynie poprzez wciś-
nięcie przycisku, co oszczędza czas 
i zwiększa precyzję. 

System New Holland IntelliSteer™ 
to zintegrowany system prowadze-
nia, stanowiący wyposażenie każde-
go ciągnika T9000 oraz zapewniający 
wysoki poziom dokładności i szeroki 
zakres zastosowań. System  zinte-
growany jest z konstrukcją maszyny 
i można nim sterować poprzez monitor 
IntelliView Plus II. Procesor nawigacji 
umożliwia kompensację położenia 
w oparciu o kąty nachylenia w trzech 
płaszczyznach, steruje zaworem w hy-
draulicznym układzie kierowniczym oraz 
zapewnia równoległe przejazdy pod-
czas pracy w linii prostej, po krzywej 
oraz na nierównym terenie.

Pakiet zamków zabezpieczających 
stanowi standardowe wyposażenie 
ciągników serii T9000. Pakiet ten umoż-
liwia zabezpieczenie osłony kratkowej 
silnika, korków wlewowych przekładni 
i zbiornika hydraulicznego oraz pokrywy 
akumulatora. Zbiornik paliwa również 
posiada zamykany korek wlewowy.

Nowy ciągnik T7070 Auto Com-
mand™ firmy New Holland zdobył 
prestiżowy tytuł Ciągnika Roku 2010® 
na wystawie Agritechnica, najważniej-
szej europejskiej prezentacji maszyn 
i sprzętu rolniczego, odbywającej się 
w Hanowerze, w Niemczech. Nowy 
ciągnik, ze swoją przekładnią bezstop-
niową, został również uhonorowany ty-
tułem „Złotego Ciągnika za Rozwiązania 
Konstrukcyjne”, przyznawanym za do-

skonałość konstrukcyjną skierowaną 
na łatwość obsługi i komfort operatora. 
Te nadzwyczajne nagrody dla T7070 
Auto Command™ są uzupełnieniem 
tytułów Ciągnika Roku® i Złotego 
Ciągnika za Rozwiązania Konstruk-
cyjne za rok 2008, przyznanych ma-
szynie T7060 Power Command™ na 
wystawie Agritechnica 2007, czyniąc 
serię T7000 najbardziej utytułowaną 
w 13-letniej historii tych wyróżnień i naj-

lepszym wyborem dla każdego klienta. 
Nagroda Ciągnik Roku®, przyzna-
wana przez jury złożone z 20 dzien-
nikarzy najważniejszych czasopism 
rolniczych w Europie, honoruje mo-
dele do pracy na otwartych prze-
strzeniach, łączące w sobie nowinki 
techniczne, produktywność, komfort, 
ekonomiczność i łatwość obsługi – 
wszystko, co niezbędne dla ciągnika 
w nowoczesnym gospodarstwie rolnym. 

T7000 – dominująca pozycja
Praca nad konstrukcją ciągników Serii T7000 zajęła firmie New Holland ponad pięć lat. Wynikiem tej pracy 
jest seria ciągników idealnie spełniających zmieniające się potrzeby nowoczesnych gospodarstw rolniczych.
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Tytuł Ciągnik Roku 2010® otrzy-
many przez maszynę T7070 Auto 
Command™ New Holland honoruje 
wyjątkową pracę grupową wykona-
ną nie tylko przez New Holland Agri-
culture i całą Grupę Fiat, ale również 
użytkowników, którzy mieli swój udział 
w pracach projektowych, przedstawia-
jąc nieocenione uwagi i spostrzeżenia.

Gruntowne testy przy konstrukcji 
piątki modeli rodziny T7000 Auto 
Command™ były przeprowadzane 
w głównych krajach europejskich oraz 
w USA. Ciągniki Serii T7000 potrafią 
wydajnie wykorzystać cenne paliwo. 
Są one lżejsze, ale zarazem mocniej-
sze, bardziej zwrotne i ekonomiczne. 
Charakteryzują się doskonałą ergo-
nomią zapewniającą łatwość obsłu-
gi. Poziom hałasu w kabinie jest tak 
niski, że wyznacza nowy standard. 
Niezawodność to mocna strona ciąg-
ników T7000. Stopień zaangażowania 
w rozwój ciągników Serii T7000 prze-
wyższa zaangażowanie w prace nad 

innymi ciągnikami wyprodukowanymi 
do tej pory przez New Holland. Zasto-
sowano nowoczesne techniki produk-
cyjne, dzięki którym można zapewnić 
spełnienie surowych standardów ja-
kości w całym procesie produkcyjnym 
ciągnika. Na końcu linii montażowej 
losowo wybrane ciągniki poddawa-
ne są 40-godzinnym próbom dzia-
łania po montażu, a ogółem, przed 
opuszczeniem fabryki każdy ciągnik 
przechodzi przez nie mniej niż 600 
testów kontrolnych.
 
Nowy standard w segmencie 
od 160 do 240 KM 

New Holland jest specjalistą, posia-
dającym niezrównaną wiedzę na temat 
produkcji ciągników, które spełniają 
wymagania nowoczesnego rolnictwa. 
Rolnictwo ciągle się rozwija i dlatego 
ciągniki T7000 zostały tak skonstruo-
wane, aby zapewnić wszechstronność 
jakiej wymaga współczesne rolnictwo. 
Wybór specyfikacji ciągników T7000 

spełni wszelkie Twoje potrzeby.

Niezawodność we wszelkich 
zastosowaniach

Ciągniki Serii T7000 to idealne połą-
czenie mocy i gabarytów, co zapewnia 
ich wykorzystanie do szerokiego za-
kresu prac, od belowania i wymagają-
cej pracy z użyciem WOM do zarówno 
lekkich, jak i ciężkich prac uprawowych. 
Ciągniki Serii T7000 mogą wykorzysty-
wać dodatkową moc Power Boost także 
w transporcie. Taka wszechstronność 
doskonale sprawdza się we wszelkich 
zastosowaniach. Łatwość konserwacji 
oraz niskie koszty eksploatacji przez 
cały okres użytkowania stanowią prio-
rytet. Ich ścisłe monitorowanie trwało 
tysiące motogodzin. Fabryczne testy 
stanowią część zobowiązania firmy 
New Holland do dążenia do doskona-
łości. Seria T7000. Niezawodna praca 
maszyny, na której możesz polegać.

Wydajność podczas prac 
uprawowych

Ciągniki Serii T7000 zapewniają ide-
alny stosunek mocy do masy. Żaden 
inny ciągnik w tej klasie nie jest w stanie 
zaoferować mocy 215 KM w konstruk-
cji ważącej mniej niż 7 ton – z pełnym 
zbiornikiem paliwa i gotowej do pracy. 
Uwzględniając dodatkową moc syste-
mu Power Boost można uzyskać 240 
KM. T7000 wyznacza kryteria dla ciąg-
ników wykorzystywanych do nowoczes-
nej minimalnej uprawy gleby. Jednak 
tradycyjna orka i głęboka uprawa gleby 
zostały również uwzględnione. Układ 
hydrauliczny z łatwością radzi sobie 
z najcięższymi maszynami współpra-
cującymi. Duży komfort sprawia, że 
przejazdy przy zmianie wykonywanej 
pracy stają się krótsze i bezpieczniej-
sze. Seria T7000. Wszechstronność 
idzie w parze z najlepszymi w tej kla-
sie możliwościami.
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Ciągniki Versu i Direct są niezwy-
kle łatwe w obsłudze. Brak dźwigni 
zmiany biegów sprawia, że duża ka-
bina jest jeszcze bardziej przestron-
na. Przekładnia bezstopniowa jest 
sterowana jedną dźwigienką umiesz-
czoną w podłokietniku. Poszczególne 
przełożenia Powershift w przekładni 
pięciostopniowej przełącza się za po-
mocą trzech przycisków ergonomicz-
nie umieszczonych w podłokietniku 

operatora. W ciągniku z przekładnią 
bezstopniową, kierowca wybiera za-
kres za pomocą dźwigni, prędkość za 
pomocą pedału przyspieszenia a kie-
runek używając dźwigni przekładni 
nawrotnej, którą może sterować lewą 
ręką. Nie da się już bardziej ułatwić 
kierowania ciągnikiem.

Tradycyjne cechy Valtra zostały jesz-
cze bardziej ulepszone, a nowe ciągni-
ki wyposażono w wiele dodatkowych 

opcji. Dzięki układowi jazdy tyłem Twin-
Trac zarówno Versu jak i Direct rów-
nie szybko i sprawnie pracują tyłem 
jak i przodem. Podobnie jak wszyst-
kie inne ciągniki Valtra, modele Versu 
i Direct mogą pracować w zimnych 
skandynawskich warunkach, ponie-
waż ich przekładnie są całkowicie 
odłączone od silnika w momencie 
rozruchu. Istnieje możliwość wypo-
sażenia obu modeli w obroty zależne 
WOM, co otwiera nowe możliwości 
dla prac w lesie, pozyskiwania torfu 
i złóż wapna oraz w transporcie. Mo-
del Versu jest standardowo wyposa-
żony w biegi pełzające. 

Nowe przekładnie mają wyjątko-
wo wysoką sprawność. Przekładnia 
50-km/h i paliwo-oszczędna funkcja 
prędkości ekonomicznej EcoSpeed 
są również dostępne. 

Więcej mocy i wyższy moment 
obrotowy

Nowy model N122 jest napędzany 
silnikiem AGCO Sisu Power (dotych-
czas znanym pod nazwą Sisu Die-
sel) 44 CWA, a model N142 silnikiem 
49 CWA-4V, T132-T172 silnikami 66 
CTA-4V a T182-T202  - 74 CTA-4V. 
W stosunku do poprzednich porów-
nywalnych modeli, wszystkie wymie-
nione silniki mają nieco wyższą moc 
i o 5-17% wyższą wartość momentu 
obrotowego. Znacznie wyższy moment 
obrotowy  zwiększa elastyczność i dy-
namikę pracy silnika. Dla wszystkich 
modeli Versu dostępna jest dodatkowa 
moc w trybie transportowym, a więk-
sze modele mają funkcję zwiększania 
mocy  Sigma Power do większych 
obciążeń na  WOM. Versu 162e to 
paliwo-oszczędny model wyposażo-
ny w niskoobrotowy silnik EcoPower. 
Ponad 50-letnie doświadczenia Valtry 
i AGCO Sisu Power  przy projektowaniu 
przekładni i silników, daje pewność, że 

Valtra prezentuje 
najnowocześniejsze modele 
ciągników na rynku
Valtra rozszerzyła Serie N i T o wersje z nowymi układami przeniesienia 
napędu: Direct wyposażoną w bezstopniową przekładnię i Versu z 
wielostopniową przekładnią Powershift. Zaprojektowane i wyprodukowane 
przez Valtrę nowe przekładnie, bezstopniowa dla ciągników w wersji 
Direct i wielostopniowa Powershift dla Versu, w zasadzie są bardzo 
podobne. Konstrukcja nowych układów napędowych opiera się na 
sprawdzonych i przetestowanych podzespołach Valtra, takich jak tylna 
oś i przekładnia nawrotna.
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główne podzespoły będą doskonale 
współpracować.

Nowe ciągniki standardowo wypo-
sażone są w hydraulikę Load-Sensing. 
Standardowy wydatek to 115 l/min, ale 
dla wymagających maszyn dostępna 
jest również pompa o wydatku 151 l/
min. W ciągnikach zastosowano od-
dzielne układy oleju hydraulicznego 
i przekładniowego.

Dla wyjątkowo trudnych zastoso-
wań przewidziano wysokowytrzyma-
łe podnośniki i w ciężkim wykonaniu 
przednią oś z hamulcami. Podnośniki 
HD mają udźwig 85 kN i są dostęp-
ne dla modeli T182 i T202. Zarówno 
Serię N jak i Serię T można wyposa-
żyć w ciężką przednią oś, a w Serii T 
można zastosować po dwie tarcze 
hamulcowe z każdej strony. Modele 
Serii T można wyposażyć w przedni 
podnośnik TUZ o udźwigu 50 kN lub 
35kN. Oba podnośniki można za-

montować razem z amortyzowaną 
przednią osią Aires, a podnośnik TUZ 
o udźwigu 35kN zastosować jedno-
cześnie z ładowaczem czołowym. Przy 
pracy ładowaczem czołowym w wer-
sjach Direct, “asystent” hydrauliki au-
tomatycznie zwiększa obroty silnika 
w celu ułatwienia prac ładunkowych. 

Większy komfort jazdy
Nowe modele Versu i Direct Serii T 

i N można łatwo odróżnić dzięki nowym 
pokrywom silnika i tylnym błotnikom. 
W odniesieniu do poprzedniej gene-
racji nowa Seria T różni się żeliwną 
ramą i osobnym zbiornikiem paliwa.. 
Cyfra 2 na końcu numeru określają-
cego model, oznacza drugą genera-
cję Serii N i T.

Zmiany osłon ciągnika to nie tylko 
zabieg kosmetyczny. Nowe nawiew-
niki zapewniają skuteczniejsze chło-
dzenie, a dzięki wydłużonym tylnym 

błotnikom wejście do kabiny pozostaje 
czyste nawet przy największym błocie.

Ulepszona kabina to gwarancja bez-
pieczeństwa i wygody nawet podczas 
długich dni pracy. Brak dźwigni zmiany 
biegów sprawia, że kabina jest o wiele 
bardziej przestronna niż dotychczas. 
Zmieniono także konstrukcję górnych 
i dolnych paneli bocznych, tak aby 
były jeszcze bardziej przyjazne dla 
użytkownika.

Jeszcze szerszy typoszereg
Nowe modele Versu i Direct uzu-

pełniają dotychczasowy typoszereg 
modeli ciągników Valtra. Ciągniki serii 
N i T można w dalszym ciągu zama-
wiać z trzy-biegową skrzynią Power-
Shift. Nowe wersje przekładni dają 
jeszcze większą możliwość dostoso-
wania ciągników do indywidualnych 
potrzeb klienta.

Zasadą działania ramienia pompują-
cego BP2 jest mobilna instalacja lejka 
z wężami. W momencie zainstalowania 
lejka i węża przy zbiorniku, zaczyna-
my pompować za pomocą ramienia 
hydraulicznego umieszczonego w lej-
ku. Główną zaletą tego systemu jest 
oszczędność czasu. Użytkownikowi 
pozostaje tylko ręczny demontaż węży 
po opróżnieniu zbiornika z gnojowi-
cy. Unika dzięki temu brudzenia rąk i 
odzieży roboczej przy każdej operacji.

Mocną stroną BP2 jest możliwość 

pompowania z prawej lub lewej stro-
ny dzięki swojej osi mechanicznej ła-
two dostępnej.

Ramię zostało stworzone do współ-
pracy z lejkiem, który może być na stałe 
umieszczony w stacji pompowania lub 
zamontowany do transportu na beczce 
razem z wężami. Uchwyt na lejek jest 
przewidziany na podwoziu. Uchwyt 
może posiadać również wciągarkę 
mechaniczną, aby ułatwić zaczepianie.

Budowa ramienia BP2 pozwala na 
pionowe opuszczanie węża w lejku i 

gwarantuje szczelność i jakość napeł-
niania. Konstrukcja ta pozwala uniknąć 
problemu utrzymania złączy obroto-
wych i ułatwia konserwację.

Ramię pompujące jest wyposażo-
ne w sekwencyjny blok hydrauliczny 
wymagający tylko jednej pary przyłą-
czy hydraulicznych, by nie stosować 
wszystkich czynności uruchamiają-
cych pompowanie.

Dostępna opcja: akcelerator napeł-
niania pozwala oszczędzić czas pod-
czas napełniania i ograniczyć zużycie 
kompresora.

Ramię BP2 można zamontować do 
wszystkich dostępnych wozów aseni-
zacyjnych. Produkt zostanie zaprezen-
towany przedpremierowo na targach 
Polagra 2010 w Poznaniu w dniach 11-
14 luty 2010, jak również na targach 
Agrotech 2010 w Kielcach w dniach 
12-14 marca 2010. 

Pichon przedstawia ramię  
z lejkiem bez złącza  BP2
Firma Pichon, francuski producent wozów asenizacyjnych, wzbogaca 
swoją ofertę rozwiązań napełniania wozów asenizacyjnych przedstawiając 
w Polsce ramię pompowania BP2.
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Strategia rozwoju POL-MOT WAR-
FAMA zakłada osiągnięcie pozycji 
kluczowego producenta i dystrybutora 
maszyn rolniczych na terenie Polski, 
sprzedawanych poprzez rozbudowa-
ną sieć dealerów. Biorąc pod uwagę 
szeroką ofertę maszyn oraz systema-
tycznie wprowadzane nowości, cel jest 
bliski. Lutowa edycja targów Polagra
-Premiery w Poznaniu to doskonała 
okazja do potwierdzenia swojej pozycji.

Trzy kategorie mocy
POL-MOT WARFAMA wzbogaci swo-

ją ofertę o rodzinę ciągników serii POL
-MOT H. Ciągniki będą dostępne w 
trzech trybach mocy: 82, 92 i 102 KM.

Nowoczesna, interesująca sylwetka 
oraz ergonomiczna kabina z klimatyza-
cją przykuwają uwagę potencjalnych 
odbiorców. Znany ze swej niezawod-
ności i ekonomiczny w eksploatacji sil-
nik marki PERKINS oraz sprawdzony 
układ przeniesienia napędu – znanej 
światowej marki – wyposażony w peł-
ni zsynchronizowaną skrzynię biegów 
z rewersem, pozwolą na zmniejszenie 
kosztów prac rolnych. Standardowe 
wyposażenie obejmuje klimatyzację, 
zaczepy (transportowy górny i dolny, 
oraz rolniczy), sterowanie hamulców 
pneumatycznych przyczep (jedno- i 
dwuobwodowych) oraz obciążniki 
przednie. Promocyjna cena i 36 mie-
sięcy gwarancji stanowić będą bardzo 
atrakcyjną propozycję

.
Krokodyli jeszcze nie było

POL-MOT WARFAMA oddział w Bie-
daszkach Małych wprowadził nową 

serię osprzętu do ładowaczy czoło-
wych obejmującą:

- Łyżki (szufle) o szerokości 1,4 
m-2,4 m z optymalnym kątem nabie-
rania ładunku i nowym funkcjonalnym 
kształtem. W środkowej i górnej części 
wprowadzone zostały wyprofilowane 
wzdłużne przestrzenie („skrzynki”)  
wzmacniające.

- Chwytaki typu „Krokodyl” do obornika 
i sianokiszonki o szerokości 1,4 m-2,4 m,  
z dwoma siłownikami na szczęce gór-
nej. W chwytaku zastosowano wzmoc-
nioną konstrukcję ramy dolnej oraz 
obustronne szerokie tuleje w punk-
cie obrotu szczęki górnej. Wysokość 
maksymalnego otwarcia między zęba-
mi dolnymi a górnymi, została zwięk-
szona do 1300 mm.

- Chwytaki typu „Krokodyl” z łyżką 
do transportu sianokiszonek luźnych  
o szerokości 1,4 m-2,4 m. Zastosowa-
no nową wzmocnioną konstrukcję łyżki 
oraz szerokie tuleje w punkcie obrotu 
szczęki górnej. Sworznie punktu ob-
rotu są smarowane.

Drewniana kostrukcja
POL-MOT WARFAMA wprowadził do 

sprzedaży rozrzutnik obornika z drew-
nianą konstrukcją bort oraz podłogi. 
Rozrzutnik obornika N-266 o ładow-
ności 8 t. przeznaczony jest do roz-
trząsania obornika, torfu i kompostu. 
Współpracuje z ciągnikami o mocy min. 
70 kW (95 KM) wyposażonymi w dolny 
zaczep transportowy typu „hitch”. Po-
siada czterobębnowy pionowy adapter 
oraz przenośnik podłogowy napędza-
ny hydraulicznie. Innowacyjna, drew-

niana konstrukcja bort oraz podłogi 
jest nawet do dwóch razy trwalsza w 
stosunku do metalowej. Konserwacja 
drewnianych elementów odbywa się w 
sposób naturalny zawartymi w oborni-
ku związkami organicznymi. Kolejnym 
plusem zastosowania drewna jest ci-
cha praca korzystnie wpływająca na 
środowisko i komfort pracy. Rozrzutnik 
jest również dużo lżejszy od swoich 
konkurentów w tej samej klasie tona-
żowej i tym samym wpływa na zmniej-
szenie zużycie paliwa podczas pracy. 
Zastosowanie szerokiego ogumienia 
zdecydowanie poprawia właściwości 
jezdne maszyny. Rozrzutnik obornika 
N-266 jest w pełni przystosowany do 
transportu po drogach publicznych.

Rozrzutnik obornika – dane 
techniczne
Ładowność: 8t
Masa: 3300 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej: 
9,2 m3

Powierzchnia ładowania: 7,1 m2

Rodzaj adaptera: pionowy 
czterobębnowy
Rodzaj przenośnika podłogowego: 
czterołańcuchowy listwowy z 
napędem hydraulicznym 
Szerokość rozrzutu: 5-6 m 
Koła jezdne: 400/60-15,5 14 PR 
Liczba osi jezdnych: tandem 
sztywny 
Rozstaw kół: 1600 mm 
Gabaryty w mm: długość x 
szerokość x wysokość 5810 x 2380 
x 2750  
Układ hamulcowy: pneumatyczny 
na 4 koła 
Minimalna moc ciągnika: 70 kW 
(95 KM) 
Nacisk na zaczep ciągnika: 12,7 kN 
(1300 kg) 
Zastawa skrzyni: sterowana 
hydraulicznie 

Premiery 
POL-MOT WARFAMA
Łyżki, krokodyle i nowe ciągniki
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LEMKEN, specjalista w produkcji 
maszyn do uprawy gleby, prezentuje 
nową bronę wirnikową do traktorów 
o mocy od 60 do 175 KM. Nowy Zirkon 
8 może pracować z traktorami o więk-
szej mocy w porównaniu z jego po-
przednikiem Zirkonem 7. Wyposażenie 
dodatkowe można wybrać z dostępnej 
bardzo dobrze znanej brony Zirkon 10. 
Nowy Zirkon 8 dostępny jest w sze-
rokościach roboczych 2.5, 3, 3.5 oraz      
4 metry. Standardowo zęby robocze 
mocowane są za pomocą śrub, nato-
miast jako opcja zastosować można 
szybką wymianę. W tym przypadku do-
łączony klucz blokuje lub zwalnia zęby, 
przez co wymiana zajmuje kilka sekund. 
Zęby o długości 32 cm sprawiają, że 
znacznie wydłuża się ich żywotność 
oraz dzięki nim można uzyskać głębszą 
pracę. Z tym rozwiązaniem maszyna na 
pewno znajdzie zainteresowanie wśród 
gospodarstw uprawiających kartofle. 
Przy wyborze brony istnieje wybór po-
między standardową skrzynią przekła-
dniową ze zmianą prędkości roboczej 
zębów, a wyróżnioną przez DLG skrzy-
nią z możliwością zmiany zarówno 
prędkości jak i kierunku obrotu zębów. 
Dostępne prędkości to 300 lub 400 ob-
rotów/minutę w celu dopasowania się do 
warunków glebowych. Zmiana kierunku 
obrotu pozwala na ustawienie zębów 

w pozycji “w sztorc” lub pozycji “wleczo-
nej” w zależności od zapotrzebowania. 
Zirkon 8 może służyć jako maszyna do 
pracy solo lub w połączeniu z siewnikami, 
jest zaprojektowana tak, by można było 
nabudować siewnik o wadze aż 3 ton. 
Brona wirnikowa może być dostarczona 
do klienta z siewnikiem pneumatycz-
nym lub mechanicznym firmy Lemken. 
Dostępne szerokości robocze od 2,5 
do 4 m w układzie 4 wirników na metr 
z przesuniętymi zębami względem sie-
bie o 90 stopni zapewniają stabilną oraz 
cichą pracę maszyny. Zęby podczas 
pracy przechodzą obok siebie, co daje 
równomierne przeniesienie mocy nawet 
na najcięższych warunkach. W porów-
naniu z poprzednim modelem zmieniła 
się długość zębów, wynosi ona teraz 
321 mm. Dodatkowo uległ zmianie profil 
zęba oraz wprowadzono możliwość za-
stosowania szybkiej zmiany. Każda para 
zębów jest zabezpieczona na nośniku 
zatrzaskiem, wymiana odbywa się cał-
kowicie bez użycia narzędzi. W standar-
dzie Zirkon 8 wyposażony w utwardzone 
zęby, natomiast jako opcja zastosować 
można zęby specjalnie pancerowane 
w miejscach szczególnie narażonych 
na ścieranie. Takie rozwiązanie znacz-
nie przedłuża ich żywotność, a co za 
tym idzie zapewnia wydajniejszą pracę 
oraz redukcję kosztów serwisowania. 

Sercem każdej brony wirnikowej jest jej 
wanna z kołami zębatymi. W modelu 
Zirkon 8 wanna została wykonana jako 
jedna całość ze stali grubościennej. 
Grubość pokrywy wynosi 6mm nato-
miast sama wanna została specjalnie 
wzmocniona i jej grubość to 8mm. Koła 
zębate osadzone bardzo stabilnie we-
wnątrz jednolitej konstrukcji zapewnia-
ją cichą i lekką pracę bez przeciążeń. 
W specjalnym centrum obróbki, miej-
sca łożyskowania po wspawaniu ich do 
wanny są specjalnie dociskane przez 
co uzyskujemy precyzyjne osadzenie 
łożysk, a w konsekwencji stabilną pracę. 
Nowy Zirkon 8 wyposażony został 
w skrzynię przekładniową umożliwia-
jącą zmianę prędkości obrotów wirni-
ków. I tak przy 1000 obrotów na wałku 
uzyskujemy prędkość 300 lub 400 obr./
min. Lecz to nie wszystko czym za-
skakuje nas nowy Zirkon 8. Konstruk-
torzy poszli o krok dalej i zaoferowali 
nam rozwiązanie zaczerpnięte z mo-
delu Zirkon 10, a mianowicie zmianę 
kierunku obrotu zębów. Jako opcja 
możemy zmieniać kierunek w którym 
zęby ustawione mogą być w pozycji 
wleczonej lub “w sztorc”. Pierwsza 
możliwość daję nam lepszy efekt wy-
równania gleby oraz wciskanie kamieni, 
natomiast pozycja “w sztorc” zapewnia 
intensywne mieszanie gleby i resztek 
pożniwnych podczas siewu w mulch. 
Bronę wirnikową można agregatować 
z różnymi siewnikami zarówno me-
chanicznymi jak i pneumatycznymi. 
Specjalne konstrukcje zaczepów 3 
punktowych pozwalają dopasować 
bronę do wielkości siewnika. W zależ-
ności od rodzaju gleby można dopa-
sować odpowiedni wał dogniatający 
z szerokiej palety wałów firmy Lemken. 
Brona wirnikowa Zirkon 8 to nie tylko 
nowe rozwiązania konstrukcyjne to 
także nowa jakość lakieru wykonana 
metodą elektroforetyczną.

Jedna brona  
wirnikowa – wiele opcji
Chcąc zapewnić profesjonalizm oraz jakość na najwyższym poziomie, 
Lemken ciągle pracuje nad nowymi technologiami, które posłużą naszym 
klientom jako niezbędne narzędzie pracy. I tak wychodząc naprzeciw 
ich oczekiwaniom, Lemken wprowadza nowy model brony wirnikowej 
Zirkon 8, który zastąpi dotychczas istniejącą bronę Zirkon 7.
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Do tej pory Rexius Twin był dostęp-
ny w pięciu różnych szerokościach ro-
boczych – od  4,5 do 10,3 m. Szósty 
i zarazem najmniejszy model 3,3 m. 
to kolejna wszechstronna maszyna w 
gamie produktów Väderstad.

Rexius Twin jest zwartą maszyną 
a wyniki konsolidacji są imponujące. 
Większe modele wału na rynku znaj-
dują się już od wielu lat a szczególnie 
dużą popularnością cieszą się w An-
glii gdzie w opinii tamtejszych rolników 
bardzo często okazuje się, że Rexius 
Twin jest jedyną maszyną, która pora-
dzi sobie z bruzdami po orce na cięż-
kich glinach. Rexius Twin jest równie 
przydatny na glebie po orce jak i upra-
wie ścierniska, ponieważ odbudowu-
je system kapilar i umożliwia podsiąk 
wody z głębszych warstw.

Zestaw mocnych narzędzi przednich 
(regulowanych hydraulicznie) skutecz-
nie wykonuje pierwszy etap zabiegu 
uprawowego, następnie znajduje się 
włóka wyrównująca Crossboard oraz 
dwie osie wgłębnie działających pier-
ścieni pracujących w rozstawie 10 cm, 
które zagęszczają glebę oraz kruszą    
i łamią wszystko co znajduje się na ich 
drodze. Nowa maszyna o szerokości 
3,3 m. wymaga ciągnika o mocy po-
wyżej 130 KM.

Nowość  
ciężki wał Rexius Twin 
Wał Rexius Twin o szerokości roboczej 3,3 m to nowa maszyna w 
ofercie Väderstad. Waga maszyny wynosi aż 1450 kg na metr bieżący, 
dzięki czemu zdolność do optymalnej konsolidacji gleby jest bardzo 
duża – od ciężkich glin po gleby lekkie.
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System o nazwie Interactive Depth 
Control (Interaktywna Kontrola Głębo-
kości Roboczej) pozwala użytkowni-
kowi zmieniać ustawienia głębokości 

roboczej podczas jazdy, aby ją szybko 
dostosowywać do zmiennych warun-
ków glebowych. Dzięki temu na zbi-
tych glebach gliniastych na stokach i 

na luźnych, piaszczysto-ilastych gle-
bach w zagłębieniach można uzyskać 
tę samą głębokość siewu i takie same 
wschody jak na pozostałych częściach 
pola. Innymi słowy, system Interak-
tywnej Kontroli Głębokości Roboczej 
umożliwia regulację głębokości ro-
boczej dającą natychmiastowe i do-
skonałe efekty w różnych warunkach.

Zmiany głębokości siewu dokonuje 
się przyciskiem na konsoli sterującej 
znajdującej się w kabinie ciągnika. 
Siłownik hydrauliczny ustawia żąda-
ną głębokość z dokładnością do mi-
limetra, a następnie główny siłownik 
zostaje hydraulicznie zablokowany. 
System działa przez to niezawodnie, 
wykluczona jest samoczynna zmia-
na ustawień, a zmiany wprowadzone 
w kabinie ciągnika powodują natych-
miastową korektę głębokości siewu. 
Zmiany głębokości siewu można do-
konywać w dużym zakresie.

Zastosowanie systemu Interaktywnej 
Kontroli Głębokości Roboczej sprawia, 
że agregaty uprawowo-siewne produk-
cji Väderstad gwarantują niezrównaną 
precyzję siewu.

Interaktywna kontrola 
głębokości roboczej
Od 2010 r. użytkownicy agregatów Rapid A 600-800S będą mogli 
ustawiać głębokość siewu z kabiny ciągnika.
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AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5,  62-021 Paczkowo
tel. 61 662 90 50, fax  61 662 90 58         

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu, należącą do AGCO.

Poczuj intuicyjną łatwość pełnej kontroli. 
Poczuj moc w zasięgu ręki. 
Poczuj Versu, najnowocześniejszą 
przekładnię Powershift. Tylko z Valtry. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 
lub zajrzyj na www.valtra.pl

Przetestuj Versu. 
Doznaj nowych wrażeń. 

O szczegóły pytaj dealera w swoim rejonie zamieszkania:
AGRARADA, Brzezimierz, Tel. 71 39 22 194; Agripel, Pelplin, Tel. 58 536 16 61; Agrolmet, Gniewkowo, Tel. 52 355 80 62; Agroma Olsztyn, 
Olsztyn, Tel. 89 537 53 00; Agronom, Jasionka, Tel. 83 355 14 22; Agropasz, Włoszczowa, Tel. 41 394 24 54, 608 693 578; Agro-Jurek, Sule-
chów, Tel. 12 387 00 90, 515 101 311; ANDERWALD, Kadłub, Tel. 77 463 37 70; BM Danex, Rogienice Wielkie, Tel. 86 279 15 65; Diesel Motor, 
Złotów, Tel. 67 263 32 92; EXPORT-IMPORT Halina Kania, Wałcz, Tel. 67 250 07 30; MIHG, Pyrzyce, Tel. 91 570 38 04; MT Agro, Stara Dąbrowa, 
Tel. 59  811 34 20; Progress- Chem, Zamość, Tel. 84 627 12 77, 603 090 886; ROL-BUD, Głuchów, Tel. 603 333 777; ROL-MAX, Chojęcin Szum, 
Tel. 603 221 131; ROL-MECH, Dubicze Osoczne, Tel. 85 686 44 63 

AGCO Sp. z o.o. rozbudowuje sieć sprzedaży VALTRY w Polsce. Zapraszamy do współpracy!
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Grupa Michelin oraz producent maszyn rolniczych AGCO Corporation 
podpisały porozumienie o współpracy podczas uroczystości w szwajcarskim 
Neuhausen. Współpraca Michelin i AGCO będzie koncentrowała się 
w następujących obszarach: badania i rozwój (R&D), marketing oraz 
łańcuch dostaw (Supply Chain). Opony Michelin znajdą się na pierwszym 
wyposażeniu traktorów produkowanych przez Grupę AGCO.

– Umowa o współpracy jest wstępem 
do zacieśniania wzajemnych relacji po-
między Michelin i AGCO. Nasze firmy 
cechuje duch innowacyjności i przed-
siębiorczości, a teraz chcemy współ-
działać na rynkach całego świata.” 
– powiedziała Ewa Konopka, rzecznik 
Michelin Polska S.A.

Na mocy porozumienia, AGCO wy-
posaży część produkowanych przez 
siebie traktorów w opony Michelin. Obie 
firmy będą działały na rzecz podnosze-
nia produktywności, ochrony środo-
wiska i bezpieczeństwa w rolnictwie.

Już wcześniej Michelin i AGCO wspól-
nie oferowały rolnikom swoje produkty 
– opony Michelin są na wyposażeniu 
takich traktorów produkowanych przez 
AGCO, jak: Challenger 975, Fendt 
900 oraz Ferguson LRT. Zastosowa-
na w oponach rolniczych technologia 
MICHELIN Ultraflex chroni glebę i przy-
czynia się do zwiększenia produktyw-

ności gospodarstw rolnych. 
Standardowe opony rolnicze pracują 

przy ciśnieniu dobieranym pod kątem 
obciążenia i prędkości, zgodnie z ta-
belami ciśnień oraz indeksami pręd-
kości i nośności: 

- im większe obciążenie, tym więk-
sze ciśnienie

- im większa prędkość, tym więk-
sze ciśnienie

Technologia Michelin Ultraflex zmie-
niła te proste zależności i pokazała, 
że z oponami Michelin możliwe jest 
zoptymalizowanie ciśnienia powietrza 
w oponach bez względu na prędkość 
pojazdu.

Technologia Michelin Ultraflex gwa-
rantuje wytrzymałość boku opony po-
mimo znacznego jego uginania się. 
Mieszanka gumy zapobiega przegrze-
waniu się opony, dzięki czemu jest ona 
jeszcze trwalsza. Bardziej płaskie czo-
ło opony zmniejsza stopień ugniatania 

gleby i przedłuża trwałość bieżnika. 
Ponadto, zwiększony obszar ugięcia 
boku opony zwiększa komfort jazdy.

Opony Michelin mają taką samą noś-
ność jak standardowe opony, ale przy 
znacznie niższym ciśnieniu, o wartości 
nie większej niż 1 bar. Obniżone ciśnie-
nie pozwala zwiększyć powierzchnię 
kontaktu z podłożem. Dzięki temu ślad 
opony jest dłuższy – powstaje „efekt 
gąsienicy” - i opona mniej zapada się 
w podłoże, co pomaga zwiększyć 
plony. Ponadto, niższe ciśnienie jest 
zawsze jednakowe, niezależnie czy 
ciągnik jest używany podczas prac 
na polu czy w transporcie.

Technologia Ultraflex stosowana jest 
obecnie w dwóch oponach rolniczych 
Michelin: AxioBib i XeoBib.

Michelin jest liderem technologicz-
nym światowej branży opon. Gru-
pa MICHELIN produkuje, sprzedaje 
i promuje produkty i usługi w dzie-
dzinie mobilności – są to opony do 
samochodów – osobowych, ciężaro-
wych, samolotów, rowerów, sprzętu 
rolniczego i budowlanego, motocykli 
i promów kosmicznych, a także prze-
wodniki, mapy, atlasy i usługi inter-
netowe (viamichelin.com). Siedzibą 
koncernu jest Clermont-Ferrand we 
Francji. Firma jest obecna w 170 kra-
jach, ma zakłady produkcyjne w 19 
różnych krajach.

AGCO oferuje szeroką gamę maszyn 
rolniczych: traktory, kombajny, opryski-
wacze, urządzenia orne oraz części za-
mienne. Maszyny AGCO produkowane 
są pod czterema markami – Challen-
ger, Fendt, Massey Ferguson i Valtra, 
które dystrybuowane są poprzez sieć 
2.800 punktów handlowych w ponad 
140 krajach świata, w tym w Polsce. 
W 2008 roku, wysokość sprzedaż kon-
cernu wyniosła 8.4 miliarda dolarów. 
Siedzibą AGCO jest Duluth w Stanach 
Zjednoczonych.

Michelin i AGCO podpisały 
porozumienie o współpracy
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