Szanowni Państwo!
Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Marek Sawicki, na konferencji prasowej, która odbyła się
podczas Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery 2010 w Poznaniu,
zachęcał do kupna nowoczesnych maszyn, podkreślając, że ten rok będzie korzystny dla rolników pod
względem zasilenia ich w dopłaty z Unii Europejskiej.
Minister zapewnia, że istnieje możliwość skorzystania
naprawdę z dużych pieniędzy, jeśli chodzi o środki
unijne. Do tej pory, w ramach działania „modernizacja
gospodarstw rolnych” z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, zostało podpisanych
ponad 20 tysięcy umów, głównie na zakup nowych
maszyn i urządzeń. Polagra-Premiery to hale pełne
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nowinek rynkowych oraz dobrze już znanych i cenionych maszyn rolniczych. Targi stanowiły doskonałą
okazję do zachęcenia rolników, którzy zamierzają
skorzystać z unijnych pieniędzy. Polagra-Premiery
przyciągają tysiące fascynatów nowych technologii
oraz rolników chcących poszerzyć swoją wiedzę z
zakresu rozwoju produkcji i przetwórstwa. To doskonałe miejsce na dyskusję i wymianę doświadczeń,
ale również niezwykle cenne źródło wiedzy na temat najnowszych trendów w sektorze. W tym roku
do stolicy Wielkopolski zjechało ponad 40 tysięcy
profesjonalnych zwiedzających.
Wg danych z wdrażania programu „modernizacja gospodarstw rolnych”, największa liczba złożonych wniosków pochodziła właśnie z województwa
wielkopolskiego.
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aktualności

Sezon na PREMIERY
Dobiegły końca Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa PolagraPremiery 2010. Na cztery dni, od 11 do 14 lutego, Poznań zamienił się
w międzynarodową wystawę najważniejszych liderów branży rolniczej.
Po raz pierwszy równolegle z targami odbywał się Salon Kontraktacji
Ogrodniczych Pro-Horti.
42.000 osób zapoznało się z ofertą
wystawców salonu Pro-Horti i targów
Polagra-Premiery - największej halowej wystawy skupiającej producentów,
sadowników, warzywników, specjalistów i praktyków branży rolniczej oraz
ogrodniczej z całej Europy.

Prominentni goście
Honorowy patronat nad targami sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Marek Sawicki, który dokonał
uroczystego otwarcia. Wśród gości,
którzy przecięli wstęgę, a następnie
zwiedzali targi Polagra-Premiery nie
zabrakło wysokich rangą delegacji
zagranicznych - Ministra Rolnictwa
Republiki Litewskiej, Kazysa Starkeviciusa, Ministra Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białorusi, Siemiona
B. Szapiro, Zastępcy Ministra Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy, Vasila Bumacowa
oraz Dyrektora Departamentu Zabezpieczenia Inżynieryjno-Technicznego
Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy,
Dacenko Mykoła Sergijowycza. Z ekspozycją targów zapoznali się również
przedstawiciele najważniejszych stowarzyszeń i organizacji, które udzieliły branżowego patronatu, jak: KRUS,
Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz,
Instytut Budownictwa, Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa, Federacja
Związków Pracodawców Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych, Polska Izba Na4
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sienna, Polski Związek Producentów
Roślin Zbożowych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajowa
Rada Izb Rolniczych, Stowarzyszenia
Producentów i Dystrybutorów Maszyn
Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, Związek Sadowników RP,
Instytut Warzywnictwa ze Skierniewic,
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
ze Skierniewic, oraz Krajowe Forum
Chłodnictwa.

Wszechstronna oferta przed
sezonem
Tegoroczna trzecia edycja targów
Polagra-Premiery pod wieloma względami była rekordowa. W tym roku do
Poznania zawitało ponad 300 wystawców i firm reprezentowanych nie tylko z Polski, ale również Austrii, Danii,
Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski,
Słowenii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii,
Węgier i Włoch. W targach uczestniczyły również firmy z poza Europy,
reprezentujące takie kraje jak: Indie
oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Wystawcy pokazali w tym roku prawie
2 tysiące modeli maszyn i urządzeń dla
rolnictwa i sadownictwa. Zaprezentowano ponad 200 rynkowych nowinek.
Zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się innowacyjne rozwiązania w
maszynach rolniczych, jak kombajn
z systemem hybrydowym, ciągnik
wyposażony w silnik przystosowany
do spalania 100% biodisla oraz nowe
modele ciągników gąsienicowych. W
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Targi Polagra-Premiery są jednym
z najważniejszych spotkań
rolników w Polsce. Do Poznania
zarówno branżowców, jak i
fascynatów przyciąga nie tylko
bogata oferta nowości z różnych
kategorii produktowych, ale nade
wszystko możliwość porównania w
jednym miejscu i czasie szerokiej
oferty rynkowej. Kolejna edycja
targów Polagra-Premiery oraz
salonu Pro-Horti za dwa lata –
9-12.02.2012 r.
pawilonie 6A, gdzie ekspozycja obejmowała m.in. salon Pro-Horti, można
było zobaczyć transplantery – roboty
wykorzystywane do automatycznego
przesadzania sadzonek roślin. Tysiące
fascynatów nowych technologii przyciągnęły pokazy kilku najnowocześniejszych linii pakujących warzywa,
owoce i płody rolne odbywające się
na stoisku firmy Multivac.
Polagra-Premiery, to był event nie
tylko dla praktyków, ale też pasjonatów maszyn. Na targach można było
zobaczyć mały ciągnik firmy New Holland, stylizowany na legendarny, bardzo
popularny model z 1947 r. W maszynie
tej zastosowano nie tylko oryginalną
stylistykę, ale też rozwiązania przejęte
z komfortowych samochodów osobowych, jak choćby automatyczną skrzynię biegów, czy napęd na cztery koła.

Młodzi rolnicy zabrali głos
W Europejskim Dniu Młodego Rolnika, który odbył się w po raz pierwszy w Polsce, w drugim dniu targów
Polagra-Premiery, wzięło udział ponad
1.000 młodych rolników z kilkunastu
organizacji związkowych zrzeszonych
w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA). Była to międzynarodowa
platforma wymiany wiedzy, dobrych
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aktualności
Nagrody dla najlepszych

praktyk, debat i dyskusji eksperckich
dotyczących przyszłości młodego
rolnictwa w Polsce i w Europie. Tematem przewodnim międzynarodowej sesji plenarnej, której przewodził
Joris Baecke, Prezydent Europejskiej
Rady Młodych Rolników, był skuteczny
lobbing rolniczy w Brukseli oraz nowe
stanowisko w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku (uchwalono
10 postulatów – znajdują się na stronie
www.polagra-premiery.pl).
Spotkanie młodych rolników rozpoczęło się od symbolicznego przekazania klucza przez wiceprezesa MTP
Przemysława Trawę. Następnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek
Sawicki wręczył nagrody w ramach
ogólnopolskiego konkursu „Najbardziej
Innowacyjny Młody Rolnik 2009”. Laury
powędrowały do rolników, którzy najbardziej efektywnie wykorzystali środki
unijne przeznaczone na modernizację
gospodarstwa.
Organizacja Europejskiego Dnia Młodego Rolnika, która jest wspólną inicjatywą Związku Młodzieży Wiejskiej
(ZMW), Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników
(ZZCNMR), Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz MTP, została bardzo wysoko oceniona przez delegacje
młodzieży europejskiej.
Kolejne spotkanie młodych rolników

z całej Europy odbędzie się w lutym
przyszłego roku, podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt
Farma 2011.

Forum wymiany doświadczeń
Targi Polagra-Premiery oraz salon
Pro-Horti okazały się być doskonałym miejscem na dyskusję, wymianę
doświadczeń i cennym źródłem wiedzy na temat najnowszych trendów w
sektorze. We współpracy z partnerami branżowymi i medialnymi przygotowano kilkanaście specjalistycznych
konferencji, seminariów, pokazów oraz
paneli dyskusyjnych. M.in. odbyło się
spotkanie poświęcone rządowemu
programowi „Owoce w szkole”, konferencja dotycząca alternatywnych form
uprawy pomidorów prowadzona przez
dr Marię Wysocką-Owczarek, wykład
prof. Augustyna Miki o nowościach w
agrotechnice sadowniczej. Nie zabrało
też popularnej kwestii - odnawialnych
źródeł energii, który został poruszony
w ramach VIII Forum Producentów
Rzepaku, a także dyskusji „Biogazownie – szansa dla indywidualnych
rolników”. Natomiast najnowszą ofertę rynku maszyn rolniczych w zakresie ciągników, rozsiewaczy i traktorów
przedstawiono podczas trzydniowych
paneli dyskusyjnych organizowanych
przez Top Agrar Polska.

Po raz pierwszy na ekspozycji znalazło się aż tak wielu laureatów najwyższego targowego wyróżnienia
- Złotego Medalu MTP. W tym roku
Sąd Konkursowy uhonorował tą nagrodą 28 najciekawszych i najbardziej innowacyjnych produktów w
dwóch kategoriach - „maszyny i urządzenia” oraz „odmiany roślin uprawnych”. Nagrodzono również firmy za
ich stoiska, które według jurorów w
najlepszy sposób realizują strategię
marketingową.
To jeszcze nie wszystkie nagrody
jakie przyznano na targach Polagra
-Premiery. Czternaście produktów
uhonorowano prestiżowym tytułem
„Machine of the Year 2010”. Laureatów wybrali redaktorzy czternastu fachowych tytułów rolniczych
z Niemiec, Danii, Polski (AGROmechanika), Szwecji, Rosji, Rumunii i Węgier. Wyróżnienia w trakcie
Premier zostały wręczone polskim
przedstawicielstwom nagrodzonych
producentów. Centrale owych firm
odbierały je w Hanowerze, podczas
targów Agritechnika.

Media na Polagra-Premiery
oraz Pro-Horti
Patronat medialny nad Międzynarodowymi Targami Mechanizacji Rolnictwa Polagra-Premiery sprawował
Top Agrar Polska oraz TVP 1. Druga
edycja Salonu Kontraktacji Ogrodniczych Pro-Horti odbywała się pod
patronatem wydawnictwa Hortpress
(tytuły: Owoce, Warzywa, Kwiaty oraz
Sad Nowoczesny).
Podczas targów w Centrum Prasowym MTP akredytowało się 173
dziennikarzy. Relacje z targów znalazły się zarówno w prasie codziennej,
branżowej, jak i w stacjach radiowych
i telewizyjnych.
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„Silosologia polska
stosowana“
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji
Rolnictwa BIN 22 stycznia br. zainaugurował w siedzibie firmy w Aleksandrowie Kujawskim obchody 20-lecia
swojej działalności. Na uroczytości
zjawili się przedstawiciele Kujawsko –
Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, Urzędu Miasta
Aleksandrów Kujawski, członkowie Zarządu Polskiego Związku Producentów
Roślin Zbożowych wraz z Radą Ekspertów PZPRZ oraz przedstawiciele
kierownictwa Stowarzyszenia AgroBiznesKlub (BIN jest członkiem – założycielem tych organizacji).
Silosologia polska stosowana, termin wprowadzony przez marketingowców firmy BIN, to nic innego, jak
szeroki pakiet usług i wzajemnch powiązań we wprowadzaniu i usprawnianiu przechowalnictwa w polskich
gospodarstwach rolnych.
Od wielu lat firma jest kojarzona z propagowaniem wiedzy o nowoczesnych
technologiach przechowalniczych, to
marka uznana zarówno w Polsce, jak i
na rynku duńskim, na rynkach Europy
Środkowej i Wschodniej. Wychodząc
naprzeciw potrzebom nowoczesnego
gospodarstwa rolnego, wprowadza
nowe wyroby, doskonali swoje produkty, poddając je ocenie instytutów
naukowych oraz korzystając z doświadczeń klientów.
Marką BIN sygnowane są silosy dosuszające o pojemności od 10 do 1500
ton wraz z osprzętem, urządzenia transportowe do załadunku i rozładunku
silosów, dmuchawy do zbóż i wentylatory do przewietrzania, nagrzewnice
6
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elektryczne, sterowniki czuwające nad
procesem przechowywania, systemy
pomiaru temperatur w silosach, mieszadła. Wszystkie produkty pod znakiem nowoczesnych rozwiązań dla
przechowalnictwa.
O jakości i silnej pozycji na rynku
świadczy rozpoznawalność marki
wśród rolników, 50 000 silosów zbożowych sprzedanych w ciągu 20 lat
funkcjonowania firmy oraz liczne nagrody doceniające zarówno produkty, jak i jej przedstawicieli działających
na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.
Firma powstała w wyniku doświadczeń, które Zygmunt Krzemiński, Prezes
i główny udziałowiec, zebrał podczas
prowadzenia własnego gospodarstwa
rolnego. Wszystko zaczęło się w 1980
roku, kiedy to inż. Zygmunt Krzemiński postanowił rozwiązać problem
przechowywania ziarna w swoim gospodarstwie poprzez budowę płaskodennych silosów z blachy ocynkowanej.
Dwa prototypowe silosy z perforowaną podłogą stanęły w Jeziornie (gmina Koneck), w byłym województwie
włocławskim.
10 lat pozytywnych doświadczeń z
silosami we własnym gospodarstwie
sprawiło, iż 18 maja 1990 roku inż.
Zygmunt Krzemiński zarejestrował w
Urzędzie Gminy Koneck Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Rolnictwa “BIN”.
W kolejnych latach nastąpił rozwój
konstrukcyjny i organizacyjny, wdrożono przemysłowe techniki wytwarzania z naciskiem na rozwój jakościowy
i ilościowy. W październiku 1992 roku
firma dokonała pierwszej szerokiej prezentacji silosów “BIN” poprzez uczest-

Janusz Borkowski, Jan Krzemiński

nictwo w “Polagrze ‘92.
Przedsiębiorstwo otrzymało liczne tytuły, nie sposób wymienić ich
wszystkich. Mistrz Agroligi 1993,
Agrobiznesmen Roku dla Zygmunta
Krzemińskiego – prezesa-założyciela,
Stanisława Kaszubskiego – promotora silosów BIN, obecnie V-ce prezesa zarządu oraz Jana Krzemińskiego,
obecnego prezesa BIN, „Wyrób na
medal“ 1996 przyznany przez PIMR,
Honorowa Odznaka “ZASŁUŻONY
DLA ROLNICTWA” 1997 dla inż . Zygmunta Krzemińskiego i wyróżnionych
pracowników, „Hit 2000“, „Dźwignia
2001“ Przeglądu Technicznego, dyplom wojewody kujwsko-pomorskiego
za szczególne zasługi w rozwoju gospodarki rolnej województwa kujawsko-pomorskiego oraz osiągnięcie
europejskich standardów produkcji
– 2004, Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2005 za
typoszereg silosów BIN z automatycznym systemem sterującym BIT, “Hit
publiczności” targów Polagra - Farm
2007, Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich 2008 i in.
Obecnie firma BIN jest w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów, a silosy marki BIN
stały się stałym elementem w krajobrazie nie tylko polskiej wsi.
Opracowała Anna Bolek
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BAYER - spotkania
z handlowcami
Wzorem ubiegłych lat, firma Bayer CropScience zorganizowała na przełomie
stycznia i lutego spotkania z partnerami handlowymi.
Organizowanie spotkań to forma podziękowania za miniony sezon, okazja
do zaprezentowania nowych produktów,
omówienia strategii marketingowej oraz
przygotowania do współpracy w bieżącym roku.
Cykle wykładów i prezentacji odbyły
się w Pieckach (29.01.2010), Rosnówku (01.02.2010), Wrocławiu (08.01.2010)
i Warszawie (12.02.2010).
Głównymi tematami konferencji były nowości wprowadzane na rynek środków
ochrony roślin w roku 2010, akcje promocyjne oraz formy współpracy.
Dystrybutorzy zostali uczuleni na pojawianie się na rynku i w sieciach sprzedaży
podrobionych produktów firmy. Organizatorzy konferencji zwracali uwagę, że rozprowadzanie podrobionych produktów
skutkuje podważeniem zaufania klienta do
punktu handlowego oraz, przy nieznajomości używanego środka ochrony roślin,
ryzyko skażenia gleby, zagrożenia zdrowia
dla rolników i konsumentów.
Jak wynika z podsumowań sprzedażowych i relacji partnerów handlowych,
produktami firmy Bayer CropScience cieszącymi się największym zaufaniem rolników są herbicydy zbożowe: Huzar PAK,
Puma i Attribut.
Huzar PAK to połączenie w mieszance
zbiornikowej preparatów Huzar 05 WG
i Esteron 600 SC. Mieszanina daje większą
pewność działania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz skutecznie
eliminuje chwasty jedno- i dwuliścienne.
Puma jest sprawdzona w zwalczaniu

owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych. Dużą zaletą tego herbicydu
jest elastyczny termin stosowania.
Attribut skutecznie zwalcza miotłę zbożową, perz właściwy, owies głuchy, stokłosy
oraz niektóre chwasty dwuliścienne takie
jak: gorczyca polna, tobołki polne, tasznik
pospolity i samosiewy rzepaku.
Nowością w ochronie kukurydzy przed
chwastami jest Laudis z innowacyjną substancją aktywną Tembotrian. Jest to herbicyd powschodowy zwalczający najczęściej
występujące w uprawie kukurydzy gatunki
chwastów jedno- i dwuliściennych. Składnik aktywny o nowym mechanizmie działania zapobiega powstawaniu odporności
wśród chwastów.
Wśród zapraw nasiennych w roku 2010
wprowadzony zostanie owadobójczy Modesto 480 FS do przemysłowego zaprawiania kwalifikowanych nasion rzepaku.
Bayer podkreślił znaczenie wysiewu dobrze zaprawionych nasion kwalifikowanych
rzepaku. Technologia zaprawiania nasion
rzepaku jest skomplikowana i wymaga nie
tylko stosowania zapraw owadobójczych
i grzybobójczych, ale także polimerów.
Zaprawiając własne nasiona w gospodarstwie, trudno uzyskać odpowiednią
jakość zaprawiania. A dobra zaprawa to
wyższa obsada roślin, a co za tym idzie
wyższe plony.
Niezmiennie wysoko ceniona jest nowość
wprowadzona w roku 2009 – Lamardor
Pak, gdzie w pakiecie rolnicy otrzymują zaprawę Lamardor 400 FS wraz z nawozem
donasiennym. Zaprawa grzybobójcza do

Małgorzata Gago

przedsiewnego zaprawiania ziarna polecana szczególnie do ochrony zbóż jarych.
Główne zalety Lamardor PAK to mocna
stymulacja korzeni, poprawa tolerancji
młodych roślin na przymrozki i suszę,
skuteczne zwalczanie zgorzeli siewek,
śnieci, głowni, ograniczenie mączniaka
oraz zapewnienie efektu zielonego liścia.
Astep 225 FS jest pierwszą na polskim
rynku zaprawą zbożową o działaniu zarówno owadobójczym, jak i grzybobójczym.
Do zaprawy sadzeniaków ziemniaka Bayer
proponuje nowość – owadobójczy i grzybobójczy Prestige Forte 370 FS. Zaprawa
ta jest bardziej przyjazna dla środowiska
niż poprzednia, zapewnia skuteczną ochronę przed rizoktoniozą, parchem zwykłym,
szkodnikami glebowymi (pędrakami, drutowcami), zwalczanie szkodników nalistnych (larw stonki ziemniaczanej, mszyc).
Ważną zaletą jest też długi okres działania,
dzięki czemu rolnik nie ma konieczności
ciągłego monitorowania zmian i niepokojących objawów podczas wzrostu rośliny.
Potężna porcja wiedzy przekazana
uczestnikom spotkania przez reprezentantów firmy Bayer CropScience, powinna już wkrótce zaowocować wzrostem
sprzedaży środków ochrony roślin podczas wiosennych zakupów dokonywanych przez rolników.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tylko 5 pytań
do...Tomasza Pawlaka

O ubiegłorocznych osiągnięciach
Zetor Polska, a także o planach firmy
na przyszłość rozmawiamy z prezesem
firmy Panem Tomaszem Pawlakiem.
Jak Pan ocenia ubiegły rok
w w ykonaniu Zetor Polska?
Ocena ubiegłego roku wypada korzystnie w porównaniu z rokiem 2008,

charakteryzującym się niską sprzedażą
na całym rynku. Powodem lepszej koniunktury było wykorzystanie środków z
funduszy unijnych przez rolników. Składanie na wiosnę do ARiMR wniosków
zakładających rozwój i usprzętowienie
gospodarstw, spowodowało ożywienie
sprzedaży pod koniec roku.
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Czym Zetor Polska przyciąga klienta do siebie?
Zetor wprowadza innowacje, modernizacje, poszerza gamę maszyn rolniczych Zetor System, do którego klienci
mają zaufanie. Ponadto doskonale
sprawdza się finansowanie fabryczne
(Zetor Finance) – Zetor finansuje część
oprocentowania kredytu przy zakupie
produktów Zetor.
Jakie macie Państwo plany na
ten rok?
W 2010 roku zakładamy wprowadzenie do sprzedaży nowego ciągnika z 6-cio cylindrowym silnikiem, który
był prezentowany podczas targów w
Hanowerze na Agritechnica 2009.
Prognozy sprzedażowe uzależnione
są od terminów składania wniosków
o dopłaty na zakup nowego sprzętu
ustalonych przez ARiMR. Nie ma już
sezonowości sprzedaży sprzętu rolniczego, ponieważ wprowadzanie innowacji uzależnione jest od dostępności
i wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ten cel. Podsumowując - prognozy na rok 2010 są dla firmy
Zetor Polska korzystne.
Pańska opinia na temat Polagra
PREMIERY w Poznaniu:
Organizacja targów Polagra PREMIERY co dwa lata może je uczynić bardziej
prestiżowymi. W tym roku na targach
Polagra spotkało się znacznie więcej
wystawców i osób zwiedzających w
porównaniu z poprzednią edycją. Wystawcy oczekują stworzenia i rozwoju
profesjonalnych, prestiżowych targów,
które konkurowałyby z innymi targami
uznanymi na świecie.
Jakie następne targi przed Zetorem?
Oczywiście Agrotech w Kielcach!
Rozmawiał Roman Barszcz.
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11. Międzynarodowe
Targi Techniki Rolniczej

10. Międzynarodowe
Targi Weterynaryjne

11. Międzynarodowe Targi
Leśnictwa i Myślistwa

21. – 25. 3. 2010
Brno – Republika Czeska

Jedne z najważniejszych targów rolniczych w Europie • Prezentacja wiodących,
światowych marek • Technika rolnicza i leśna • Wystawa zwierząt hodowlanych • Biomasa
jako źródło energii • Światowa wystawa prezentująca rozwój myślistwa i łowiectwa
Wiodący
temat:

www.techagro.cz
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Budowanie świadomości
walorów śruty i makuchu rzepakowego
Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju rozpoczyna kampanię
budowania świadomości walorów śruty i makuchu rzepakowego pod
hasłem „Pasze rzepakowe – cenne źródło białka i energii”.

10
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Inauguracja kampanii miała miejsce
2 marca 2010 r. podczas konferencji w
Instytucie Zootechniki w Balicach koło
Krakowa. (Program dostępny jest na
stronie www.pspo.com.pl.
Według najnowszych danych zebranych przez Stowarzyszenie, dwanaście
firm olejarskich zrzeszonych w PSPO
przerobiło w 2009 r. 2,3 mln ton nasion rzepaku, co stanowiło ok. 96%
krajowego przerobu i wyprodukowało:
· 1,2 mln ton poekstrakcyjnej śruty
rzepakowej
· 130 tys. ton makuchu rzepakowego
Produkcja pasz rzepakowych wzrosła
zatem o 13% wobec 2008 r. i aż o 40%
względem 2006 r.. PSPO szacuje, że
eksport pasz rzepakowych w 2009 r.
przekroczył 500 tys. ton, a więc stanowił ok. 40% produkcji.
Rozpoczynająca się kampania PSPO
ma na celu wsparcie rozwoju przetwórstwa rzepaku i zagospodarowania śruty
i makuchu rzepakowego w znacznej
mierze na polskim rynku. Podstawową grupą docelową kampanii są hodowcy bydła, trzody i drobiu obok firm
branży paszowej. W ramach kampanii
zostaną wykorzystane narzędzia PR
oraz marketingowe.
W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną następujące działania:
· promocja książki „Pasze rzepakowe
w żywieniu zwierząt” (tom IV z serii Teraz rzepak, Teraz olej w nakładzie 20
tys. sztuk) – wydanie styczeń 2010 r.
· uruchomienie strony internetowej o
charakterze edukacyjno-informacyjnym
dedykowanej paszom rzepakowym:
(start w marcu 2010 r.)
· konferencja poświęcona paszom
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rzepakowym z udziałem hodowców,
organizacji branżowych, świata nauki i
mediów – 2 marca 2010 r. w Balicach
· prezentacja filmu o wykorzystaniu
pasz rzepakowych w żywieniu krów
w OHZ Osięciny (wyróżniające się w
kraju gospodarstwo z tytułu wyników
krów mlecznych)
W kolejnych miesiącach planowane
są także: wykłady ekspertów na konferencjach, konsultacje dla hodowców podczas wystaw hodowlanych
(czerwiec/lipiec), artykuły w mediach
branżowych.
Autorytety, uczestniczące już w kampanii w roli ekspertów:
· prof. dr hab. Franciszek Brzóska –
Instytut Zootechniki w Balicach
· prof. dr hab. Stefania Smulikowska
– Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
w Jabłonnej

· prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski – Uniwersytet Przyrodniczy w
Krakowie
· dr inż. Zbigniew Lach – Ośrodek
Hodowli Zarodowej w Osięcinach
· dr inż. Marian Kamyczek (Instytut
Zootechniki PIB ZD w Pawłowicach)
· profesorowie z Instytutu Zootechniki,
współautorzy książki: doc. dr hab. Ewa
Hanczakowska, prof. dr hab. Jerzy Koreleski, prof. dr hab. Juliusz Strzetelski,
doc. dr hab. Sylwester Świątkiewicz
PSPO zaprosiło także do współpracy organizacje branżowe:
- Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “POLSUS”
- Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka
- Polski Związek Producentów Pasz
- Izba Zbożowo-Paszowa, której

członkiem jest PSPO.
Jak mówi prof. dr hab. Franciszek
Brzóska (IZ w Balicach): – Wpływ pasz
rzepakowych na zwierzęta objawia
się: wyższymi dobowymi przyrostami
masy ciała zwierząt rzeźnych, w tym
drobiu, świń i bydła opasowego, a także ryb, wyższą wydajnością mleczną
krów, krótszym okresem chowu i tuczu zwierząt rzeźnych oraz poprawą
składu chemicznego tłuszczu i wartości dietetycznej mleka, jaj i mięsa.
– Pasze rzepakowe są jednym z
tańszych źródeł białka pochodzenia
roślinnego dostępnych w kraju. Mimo
że nie mogą całkowicie zastąpić śruty
sojowej, to ich możliwości w żywieniu
zwierząt są niewykorzystane – dodaje dr inż. Roman Rybacki (prezes zarządu PSPO).
Ewa Myśliwiec

Expo Silesia, Sosnowiec 24 – 25 kwietnia 2010
Śląskie Targi
Rolniczo-Leśne
Expo Silesia i Śląska
Izba Rolnicza zapraszają!
pokazy, konkursy, degustacje,
konsultacje, bogaty program konferencji
tereny targowe
Expo Silesia
Centrum Wystawiennicze
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

www.agrosilesia.pl

patronat
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Dość polityki
i demagogii wokół GMO
Rolnicy apelują o merytoryczną debatę nad ustawą o GMO.

Tadeusz Szymańczak

Rozpoczyna się właśnie ważny rozdział w tworzeniu prawa o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych. Zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy
GMO zwierają szyki i przygotowują
się do rozpoczęcia prac nad ustawą
w komisjach sejmowych Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8 stycznia odbyło się posiedzenie
Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, podczas której podjęto decyzję
od tym, że w lutym odbędzie się wysłuchanie publiczne projektu ustawy.
Oznacza to kolejne spotkanie, podczas którego siły zaprezentują tak
organizacje „zielone” jak i rolnicy oraz
12
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producenci zainteresowani wykorzystaniem rolniczej biotechnologii. Jaki będzie wynik debaty, trudno powiedzieć,
wydaje się jednak, że nie rozstrzygnie
ona kontrowersji, jakie narosły wokół
tego tematu.
Projekt ustawy, choć zgodny z prawem Unii Europejskiej, nakłada liczne, jeśli nie nadmierne, ograniczenia
na rolników zainteresowanych uprawą
roślin genetycznie zmodyfikowanym.
Organizacje rolnicze nawołują o zmianę zaproponowanych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przepisów
prawa w zakresie koegzystencji, które wydają się nie chronić interesów
rolników, a jedynie stanowią nadmierne obciążenie administracyjne, które
w efekcie uniemożliwią uprawę roślin
genetycznie zmodyfikowanych w Polsce. Forum organizacji rolniczych na
czele z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy, Stowarzyszeniem
„Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego
Rolnictwa”, Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych, Zamojskim Towarzystwem Rolniczym
oraz Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego domaga się
ustanowienia przepisów prawa, które w oparciu o dostępną wiedzę naukową oraz dobrą praktykę rolniczą
wprowadzą możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii rolniczych również w Polsce. Nie zgadzają
się jednocześnie z blokowaniem dostępu do nowoczesnych technologii
w oparciu o demagogię, a nie przesłanki naukowe.
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Kolejne już spotkanie poświęcone
zagadnieniu GMO odbyło się 17 grudnia 2009 r. w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, była to konferencja
Rady Gospodarki Żywnościowej przy
Ministrze Rolnictwa. Konferencja zgromadziła szereg naukowców, rolników,
przedstawicieli organizacji branżowych
oraz resortu. Swoje stanowisko zaprezentowali m.in. rolnicy, producenci
pasz i naukowcy. W wyniku dyskusji
jednoznacznie stwierdzono, że przepisy prawa, które mają kompleksowo
uregulować kwestie wykorzystania
GMO, tak w produkcji żywności, pasz
czy w uprawie, muszą mieć uzasadnienie naukowe, gospodarcze i ekonomiczne. Nie ma tu zdecydowanie
miejsca na politykę.
Nie tylko zwolennicy biotechnologii
są niezadowoleni z nowych projektów
przepisów, swojego rozczarowania nie
kryją również organizacje „zielone”,
które żądają od Ministra Rolnictwa
wprowadzenia całkowitego zakazu
dla GMO w Polsce.
Teraz nad kształtem nowych przepisów prawnych będą dyskutować
posłowie, którzy z uwagi na liczne kontrowersje otwierają publiczną dyskusję.
Swoje wątpliwości i uwagi do ustawy
będą mogły wyrazić wszystkie zainteresowane strony. Jaki będzie wynik
dyskusji? Trudno powiedzieć, na pewno nie da się za pomocą jednej polemiki rozwiać wszelkich wątpliwości
i znaleźć kompromisowe rozwiązanie.
Prawdopodobnie żadna ze stron nie
będzie zadowolona, a kompromisu jak
nie było tak nie będzie. W ostatecznym
rozrachunku – kto podejmie decyzję?
Politycy, ale czy w oparciu o hasła
ideologiczne głoszone przez bardzo
silną grupę przeciwników GMO, czy
w oparciu o dane naukowe i doświadczenia tak polskich jak i światowych
rolników? Poczekamy, zobaczymy.
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BASF utrzymuje wysoki
poziom wydatków na
badania i rozwój

Internetowe
Targi Maszyn
Rolniczych
19-25 kwietnia

W 2010 roku BASF ponownie zamierza utrzymać budżet badawczy
na wysokim poziomie z poprzednich lat, przeznaczając na ten cel
łącznie 1,38 mld €.
Informację tę potwierdził dr Andreas
Kreimeyer, Członek Rady Dyrektorów
Wykonawczych i Dyrektor ds. Badań
na zwołanej 28 stycznia 2010 roku
konferencji prasowej Działu Badań
w Ludwigshafen. W 2009 roku BASF
przeznaczył na prace badawcze prawie 1,4 mld €, czyli nieco więcej niż
w 2008 roku (1,35 mld €).
– Tylko dzięki stałemu dopływowi innowacji możemy utrzymać przewagę
konkurencyjną i realizować wzrost organiczny w tempie przewyższającym
wskaźniki dla całego rynku. Ciągłość
strategii badawczej jest ważna zarówno w czasach dobrej koniunktury,
jak i w czasach kryzysu – powiedział
Kreimeyer, wyjaśniając długofalowe

zamierzenia BASF. – Celem strategii
badawczo-rozwojowej BASF jest rozbudowa dotychczasowego portfolio,
opracowywanie systemowych rozwiązań dla poszczególnych klientów oraz
zaoferowanie rozwiązań dla przyszłych
wyzwań wynikających z globalnych
mega trendów – kontynuował Kreimeyer. Skomplikowane zagadnienia,
którymi trzeba się zająć, to między innymi zaopatrzenie rosnącej światowej
populacji w wodę, żywność, energię
oraz zapewnienie jej mobilności. Dostrzegając te globalne trendy technologiczno-chemiczne, firma BASF
wytypowała pięć klastrów wzrostu
w dziedzinie strategicznych badań na
poziomie korporacyjnym: biotechnolo-

wejdź na
www.targirolnicze.tabor24.pl

Skontaktuj się
z działem sprzedaży.
Zamów stoisko!
tel. (0-22) 555-57-40
tel. (0-22) 555-57-42
e-mail: reklama@tabor24.pl

Organizator

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

13

aktualności
gia roślin, biotechnologia biała (przemysłowa), nanotechnologia, gospodarka
energetyczna i zmiana surowców.
– Największy wkład w realizację naszych ambitnych celów badawczych ma
liczący obecnie około 9300 pracowników zespół Działu Badań i Rozwoju,
który stara się znajdować komercyjne
zastosowania dla około 3300 projektów
– podkreślił Kreimeyer. Konieczna będzie także reakcja na zmianę paradygmatów zachodzącą obecnie w branży
chemicznej, gdzie miarą sukcesu przestaje być wyłącznie opracowanie nowych
molekuł i gdzie coraz bardziej liczą się
nowe efekty, nowe systemy i rozwiązania systemowe oraz nowe komponenty i materiały funkcjonalne. – Z tymi
skomplikowanymi problemami możemy
poradzić sobie tylko dzięki międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy
– wyjaśnił Dyrektor ds. Badań.

Sukces jako efekt współpracy
biznesu i nauki
Znaczenie międzynarodowych sieci wiedzy w rozwiązywaniu wyzwań
przyszłości zostało wykazane przy
prezentacji trzech szczególnie udanych
przykładów współpracy badawczej
BASF w trakcie drugiej części konferencji. Przedstawione projekty to
Wspólne Laboratorium Innowacji przy
zakładach w Ludwigshafen zajmujące
się elektroniką organiczną, inicjatywa badawcza Uniwersytetu Harvarda w USA w zakresie zapobiegania
powstawaniu biofilmów oraz Laboratorium Badań nad Katalizą (Catalysis
Research Laboratory – CaRLa) przy
Uniwersytecie w Heidelbergu.
Wspólne laboratorium BASF i Uniwersytetu w Heidelbergu stało się najważniejszym ośrodkiem badawczym
przyciągającym naukowców zajmujących się katalizą z całego świata. Po pozytywnej ocenie pracy laboratorium, na
14
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początku roku firma BASF, Uniwersytet
w Heidelbergu oraz władze BadeniiWirtembergii postanowiły przedłużyć
działanie i finansowanie Laboratorium
Badań nad Katalizą (w skrócie: CaRla)
o kolejne pięć lat. W ośrodku naukowcy
reprezentujący firmę i uczelnię prowadzą wspólne badania nad podstawowymi i przemysłowymi zagadnieniami
dotyczącymi katalizy homogenicznej.
Uruchomione trzy lata temu CaRLa
stało się przełomowym pilotażowym
projektem w dziedzinie współpracy
między przedsiębiorstwem a instytucją
naukową. Realizujące motto „Industry
on Campus” laboratorium dostarcza
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firmie dodatkowych impulsów, proponując nowe pomysły zgłaszane
przez naukowców badających procesy katalizy na poziomie akademickim.
W początkowym okresie finansowania
ośrodka nacisk położony był głównie
na projekty związane z poszukiwaniem
nowych katalizatorów, w tym na opracowanie i udoskonalenie katalizatorów
hydrogenacji enonów i metatezy olefin. Po pierwszych wnioskach patentowych i publikacjach cele w zakresie
opracowania nowych surowców oraz
wprowadzenia jeszcze skuteczniejszych katalizatorów w produkcji są
coraz bliższe realizacji.
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Druga fala wzrostu areału
uprawy roślin genetycznie
zmodyfikowanych
Kraje rozwijające się określają zieloną biotechnologię jako klucz do
zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz dobrobytu.
Pekin, CHINY (23 luty, 2010) – w poprzednim roku Międzynarodowy Instytut
Propagowania Upraw Biotechnologicznych – ISAAA zapowiedział ponowną
falę wzrostu areału upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Prognozy
sprawdziły się, powierzchnia upraw i liczba rolników uprawiających rośliny transgeniczne wzrosła o 7% w skali świata.
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez ISAAA w corocznym raporcie zatytułowanym: Global Status of
Commercialized Biotech/GM Crops,
w 2009 roku 14 milionów rolników
uprawiało rośliny genetycznie zmodyfikowane na powierzchni 134 milionów
hektarów (330 milionów akrów). Rośliny te uprawiano w 25 krajach świata.
W porównaniu z rokiem 2008 nastąpił
siedmio procentowy wzrost (dane te
w ubiegłym roku wynosiły 13,3 milionów rolników uprawiających GMO na
powierzchni 125 mln ha).
Rekordowe wartości zostały zgłoszone dla wszystkich czterech najważniejszych odmian roślin genetycznie
zmodyfikowanych. Po raz pierwszy
soja genetycznie zmodyfikowana zajmowała powierzchnię przekraczającą
¾ światowej powierzchni uprawy soi
wynoszącej 90 mln ha, bawełna genetycznie zmodyfikowana prawie połowę
z 33 mln ha, kukurydza transgeniczna
prawie ¼ ze światowej uprawy kukurydzy stanowiącej 158 mln. ha, a rze-

pak genetycznie zmodyfikowany 1/5
z 31 mln. ha na świecie.
Należy podkreślić jednocześnie, że 13
spośród 14 milionów rolników uprawiających rośliny genetycznie zmodyfikowane
stanowili rolnicy z małych i niezamożnych regionów z krajów rozwijających
się. Powierzchnia upraw transgenicznej bawełny w Burkina Faso wzrosła
z 8500 hektarów do znaczących 115
000 hektarów, co stanowi równowartość wzrostu z 2% do 29% całkowitej
krajowej powierzchni uprawy bawełny
(przy czym ostatnio wzrost ten notowano na 1,35 %).
Billy de Greef, Sekretarz Generalny EuropaBio, skomentował informacje ISAAA:
– Dane te udowadniają, że technologia ta broni się sama w sobie. Z roku
na rok coraz więcej rolników na świecie
wybiera rośliny genetycznie zmodyfikowane, dostrzegając korzyści, jakie
one oferują. W krajach rozwijających
się ogromna liczba mniej zamożnych
rolników wybiera rozwiązania, jakie
niesie za sobą zielona biotechnologia.
Po raz kolejny Europa traci korzyści,
które czerpią rolnicy z innych krajów
świata. Kiedy zaczniemy się uczyć
z doświadczeń innych krajów? – pytał.
Można tylko mieć nadzieję, że Europa a w tym tez Polska nie zaprzepaści
szansy, jaka niesie ze sobą wykorzystanie osiągnięć zielonej biotechnologii.
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Czy nawozy
znowu podrożeją?
Czy istnieją dowody na poparcie tezy, iż to zmowa producentów, a
nie gra rynkowa doprowadziła do rekordowego wzrostu cen nawozów
konwencjonalnych w latach 2006-2008? Wywiad z Izabelą DąbrowskąKasiewicz z Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
Banku BGŻ.
W lipcu 2008 UOKiK poinformował,
że działania firm nawozowych na
rynku nie są wynikiem niedozwolonego porozumienia tylko gry rynkowej – popytu i podaży, w wyniku
której rosną ceny produktów. Urząd
zamknął postępowanie antymonopolowe w tej sprawie.
Ponadto, mając na uwadze sytuację na światowym rynku nawozów
można uznać, iż z pewnością wzrost
cen nawozów w kraju miał podstawy rynkowe. W latach 2006-2008
większość nawozów na rynkach
światowych podrożała niemal czterokrotnie w wyniku silnego wzrostu
popytu w skali globalnej w warunkach wzrostu opłacalności produkcji
zbóż i roślin oleistych.
Od połowy 2008 r. ceny nawozów na
rynku globalnym zaczęły jednak spadać na skutek ograniczenia zakupów
środków produkcji przez rolników, wywołanych obniżką cen upraw polowych.
Jednocześnie niekorzystnie na popyt
na nawozy oddziaływał także kryzys
finansowy, który wpłynął na ograniczenie dostępu do zewnętrznych źródeł
finansowania.
Z czego wynika prognoza wzrostu
cen nawozów w 2010 roku?
Izabela Dąbrowska-Kasiewicz: Prognoza wzrostu cen nawozów na rynku
16
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globalnym wynika przede wszystkim
z oczekiwanego wzrostu popytu na
nawozy. Zgodnie z informacjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nawozów (International Fertilizer
Industry Association) w 2010 r. globalny
popyt na nawozy w skali roku wzrośnie
o 4%. Według prognoz światowe zapotrzebowanie na potas zwiększy się
o 13,5%, natomiast na nawozy azotowe i fosforowe odpowiednio o 2,6%
i 6,2% w ujęciu rocznym.
Od listopada ubiegłego roku fosfor zdrożał na świecie o ponad
50%. Czym jest spowodowany ten
gwałtowny wzrost cen i jak długo ta
tendencja będzie się utrzymywała?
Jak zachowywały się w tym czasie
nawozy potasowe?
IDK: Ceny nawozów kształtują się odmiennie w przypadku poszczególnych
ich typów, co wynika z:
1) specyfiki ich produkcji (głownie
surowców wykorzystanych do ich
produkcji),
2) koncentracji produkcji (pochodna pkt. 1),
3) uwarunkowań kształtowania się popytu na poszczególne grupy nawozów,
4) innych czynników rynkowych i regulacji w poszczególnych regionach świata,
5) w przypadku rynku krajowego duże
znacznie ma również kształtowanie
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się kursu złotego, co wynika głownie
z faktu, iż duża część surowców do ich
produkcji jest importowana.
Nawozy fosforowe, podobnie jak nawozy potasowe, produkowane są
z surowców kopalnych, co oznacza,
że ich produkcja jest uzależniona od
możliwości ich wydobycia. Różnica
pomiędzy tymi dwoma grupami nawozów polega na koncentracji złóż
obu surowców, czyli soli potasowej
i fosforytów. Złoża fosforytów są silniej rozproszone, co zwiększa elastyczność podaży.
Ceny fosforu osiągnęły maksimum
w połowie 2008 r., a następnie do listopada 2009 r. utrzymywała się tendencja
spadkowa, po czym nastąpił przełom
i notowania cen surowca zaczęły się
znowu umacniać, głównie w wyniku
spadku globalnych zapasów. Zmiana
ta była konsekwencją ograniczenia
jego wydobycia przez największych
światowych producentów w związku
z załamaniem się cen nawozów. Działanie to miało na celu podtrzymanie
ceny na rynku światowym oraz ograniczenie strat producentów.
Obecna niska podaż fosforu na rynku
globalnym spowodowana jest również w pewnym stopniu problemami
z jego wydobyciem w Maroku, w którym znajdują się jedne z największych
złóż tego surowca. Do końca 2010 r.
oczekuje się jednak rosnącej podaży nawozów fosforowych w wyniku
wzrostu popytu na nie, który będzie
motorem zwiekszania produkcji i odbudowy zapasów fosforu na rynku
światowym. Ponadto w br. czynnikiem wspierającym wzrost podaży
będzie sezonowe zniesienie taryf
celnych na DAP w Chinach, które
są drugim na świecie producentem
tej grupy nawozów.
Cena fosforanu amonu (DAP)
pod koniec stycznia kształtowała
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się na poziomie 435 USD/t wobec 260 USD/t w analogicznym
okresie 2009 roku. Według analityków z Atlantic Equities w krótkim okresie ceny fosforu będą
w dalszym ciągu rosnąć w związku ze spodziewanym sezonowym
zwiększeniem popytu w Ameryce
Północnej. Ponadto według najnowszych danych (za Reuters) poziom zapasów fosforanu amonu
w Ameryce Północnej znajduje się
45% poniżej średniej z ostatnich
pięciu lat. Oczekuje się, że cena
DAP może przekroczyć na wiosnę
2010 r. poziom 500 USD/t.
Nieco odmiennie kształtowała się
sytuacja w przypadku nawozów
potasowych. W ubiegłym roku globalne zapasy soli potasowej stopniowo rosły, mimo ograniczenia
wydobycia tego surowca. Ponadto
w drugiej połowie 2009 r. relatywnie niskie zapotrzebowanie na sól
potasową wynikało z ograniczenia
zakupów tego surowca przez producentów nawozów, czekających
na zakończenie negocjacji warunków dostaw do Indii i Chin. Chiny
tradycyjnie uzyskują najniższą cenę,
która stanowi punkt odniesienia na
rynku światowym. Inni odbiorcy soli
potasowej płacą wyższą cenę, co
wynika przede wszystkim z niższych
wolumenów zakupów. Jednakże niższa od przewidywanej przez rynek
cena transakcji wpłynęła na zmianę
cenników największych dostawców
soli potasowej.
W Polsce ceny soli potasowej w dalszym ciągu silnie się wahają, jednakże są znacznie niższe, aniżeli jeszcze
w połowie ubiegłego roku. W pierwszych tygodniach 2010 r. rolnicy w kraju płacili za ten nawóz od niespełna
1400 do nawet 1900 PLN/t. Duża część
przedsiębiorców rolnych decyduje się

na zakup nawozów wieloskładnikowych
(często importowanych ze wschodu),
gdzie cena za potas w przeliczeniu
na czysty składnik często jest znacznie niższa.
W perspektywie najbliższych miesięcy
można oczekiwać, iż ceny soli potasowej mogą ponownie wzrosnąć w wyniku zarówno sezonowego wzrostu
zapotrzebowania na nawozy na rynku
krajowym, jak również odbudowania
się popytu na świecie.
Na ile wysoki będzie wzrost cen
nawozów azotowych według analityków rynku?
IDK: Nawozy azotowe najszybciej reagują na zmianę koniunktury w rolnictwie,
ze względu na mniejszą w porównaniu
z innymi nawozami koncentrację produkcji na świecie. Gaz ziemny stanowi główny składnik kosztów produkcji
azotu w wytwarzanych na bazie amoniaku nawozach, m.in. moczniku. Gaz
ziemny, w zależności od technologii,
stanowi ok. 80-90% kosztów produkcji amoniaku.
Oczekuje się, że w 2010 r. będzie utrzymywała się wzrostowa tendencja cenowa nawozów azotowych na rynku
światowym, w związku ze stopniową odbudową popytu. Oczekiwany
wzrost zapotrzebowania na nawozy
będzie wynikał z poprawy dochodowości produkcji zbóż oraz łatwiejszego
dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w warunkach stopniowego
wychodzenia ze światowego kryzysu
gospodarczego.
W perspektywie 2010-2011 r. oczekuje się, iż wykorzystanie nawozów będzie najsilniej rosło w Azji Wschodniej
(w szczególności w Chinach) oraz Azji
Południowej (Indie). Ograniczeniem dla
dalszego wzrostu zapotrzebowania na
nawozy azotowe ze strony Chin może
być wprowadzenie zmian w zakre-

sie przepisów regulujących ochronę
środowiska.
Jednakże, odnotowywane w ostatnich tygodniach wzrosty cen nawozów
azotowych w kraju wynikają przede
wszystkim z sezonowego wzrostu popytu. W perspektywie najbliższego roku
należy oczekiwać, iż czynnikiem ograniczającym podwyżki cen wynikające
z przedstawionych tendencji globalnych
będzie prognozowane umocnienie się
złotego wobec euro i dolara.
Trudno jest przewidzieć skalę wzrostów
cen nawozów azotowych, które oprócz
wspomnianych czynników popytowopodażowych w skali świata i kraju będą
uzależnione m.in. od kursu złotego.
Na kształtowanie się cen nawozów
azotowych w naszym kraju wpływ będzie miała z pewnością sytuacja na
polskim rynku, zwłaszcza w kontekście sygnalizowanej wcześniej przez
media możliwej konsolidacji polskich
producentów.
Jak długo utrzymywać się będzie
tendencja wzrostowa cen nawozów
na polskim rynku?
IDK: Obecnie ceny nawozów potasowych oraz wieloskładnikowych
w porównaniu z latami 2007-2008
są znacznie niższe i trudno jest mówić o silnej tendencji wzrostowej.
Notowane od końca stycznia, początku lutego podwyżki cen tych
nawozów mają charakter sezonowy i wynikają ze wzrostu popytu na
środki produkcji przed pracami polowymi na wiosnę oraz czynników
specyficznych dla poszczególnych
grup nawozów (opisane powyżej).
Ponadto na sezonowe zwiększenie
popytu na tę grupę środków produkcji miała wpływ wypłata płatności bezpośrednich, która przełożyła
się na zwiększenie siły nabywczej
producentów rolnych.
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Międzynarodowe
Targi - BioFach 2010
Już po raz dwudziesty pierwszy w Norymberdze odbyły się w dniach
17 – 20 lutego Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych
BioFach 2010.
Międzynarodowe Targi BioFach zaliczane są do grona największych
i najbardziej prestiżowych imprez międzynarodowych, poświęconych ekologicznym produktom rolno-spożywczym
na świecie. Tematyka targów obejmuje
wszystko to, co związane jest z żywnością wyprodukowaną metodami
ekologicznymi, w tym surowce, półprodukty, komponenty oraz wyroby gotowe.
Uczestnictwo w nich jest doskonałą
okazją do zaprezentowania dorobku
krajowego rolnictwa ekologicznego.
Dynamicznie rozwijające się polskie
rolnictwo ekologiczne miało okazję do

zaprezentowania swoich walorów żywieniowych i środowiskowych. Polskę,
jak co roku reprezentowało Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Informacji o potencjale naszego rynku ekologicznego
udzielali obecni na targach przedstawiciele resortu oraz Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie. Na wspólnej
powierzchni wystawienniczej prezentowało się również 13 Urzędów Marszałkowskich współtworząc „polską
wyspę” o łącznej powierzchni 300 m².
Wspólnie zaprezentowano około 400
certyfikowanych polskich produktów.
Oprócz ekspozycji targi BioFach były
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doskonałą okazją do rozmów handlowych, zapoznaniem się z trendami światowymi oraz wzięcia udziału
w seminariach tematycznych.
Udział Polski w tych targach stworzył
możliwość rozpowszechniania informacji o polskim rolnictwie ekologicznym
wśród konsumentów z innych państw
członkowskich.
Największe na świecie targi produktów
ekologicznych BioFach wyróżnia międzynarodowy charakter i innowacyjność. Każdego roku w lutym impreza ta wraz z targami
kosmetyków naturalnych Vivaness, gromadzi około 2500 wystawców z całego świata, a także ponad 45 tys. gości.
Targi są objęte patronatem IFOAM
(Międzynarodowej Federacji Rolnictwa
Ekologicznego), co gwarantuje przestrzeganie surowych kryteriów przyjęcia wystawcy i zapewnia stale wysoką
jakość prezentowanych produktów.
Myślą przewodnią tegorocznej edycji
było rolnictwo ekologiczne połączone
z systemem FAIR TRADE.

Ciemne strony genowej rewolucji
Na rynku ukazała się książka „Świat według Monsanto” Marie-Monique Robin, która podejmuje problem
żywności modyfikowanej genetycznie.
Jest to pozycja, na którą warto
zwrócić uwagę właśnie teraz, gdy
kolejne kraje UE zakazują upraw
GMO, a polski parlament obraduje
nad ustawą „Prawo o organizmach
genetycznie mody fikowanych”.
Książka „Świat według Monsanto” to
zapis szokującego śledztwa dziennikarskiego przeprowadzonego przez Marie
-Monique Robin na temat działalności
największego na świecie koncernu biotechnologicznego – firmy Monsanto.
Autorka opierając się na bogatej dokumentacji przedstawia agresywne prak18
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tyki korporacji posiadającej monopol
na produkcję genetycznie modyfikowanych roślin, znanej również z wielu
kontrowersji przy wprowadzaniu na rynek groźnych dla zdrowia i środowiska
naturalnego substancji. Licząca kilkaset stron książka bezwzględnie obnaża
strategię koncernu, który dla zwiększenia zysków zmierza „po trupach
do celu”; stosuje lobbing, fałszuje wyniki badań naukowych... „Nie możemy
stracić ani dolara” - te słowa zawarte w poufnej publikacji firmy są najlepszą recenzją dla faktograficznej pracy
napisanej przez francuską autorkę.

Książka, wydana wspólnie przez Instytut Spraw Obywatelskich i Redakcję
pisma Obywatel, wzbogacona jest bezpłatną płytą DVD z filmami edukacyjnymi dotyczącymi problematyki GMO.
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Jęczmień jary
– sam i w mieszankach
Jęczmień jest u nas najpopularniejszym gatunkiem zbóż jarych. Areał
jego uprawy jest niespełna dwukrotnie większy niż owsa i blisko 40 %
większy od areału pszenicy jarej.
Jęczmień jest ponadto podstawowym
komponentem mieszanek zbożowych,
których powierzchnia uprawy jest o ok.
45 % większa od powierzchni jęczmienia jarego w siewie czystym. Obecnie
ponad 2/3 produkcji jęczmienia jarego
przeznacza się na paszę, a pozostałą
część na cele browarne, spożywcze
(kasza, płatki, kawa zbożowa) i nasienne. Ziarno jęczmienia (zwłaszcza
browarnego) jest droższe od ziarna
mieszanek i jest przedmiotem skupu.
Ziarno mieszanek można sprzedawać tylko na lokalnych targowiskach,
a uprawia się je przeważnie na paszę
dla własnego inwentarza.
Zaletą mieszanek jest mniejsza kosztochłonność uprawy oraz lepsza wierność plonowania. Poszczególne gatunki
zbóż mają niejednakowe wymagania
glebowe, wodne i agrotechniczne,
różnią się rytmem rozwojowym, odpornością na wyleganie, stopniem
porażenia przez choroby i szkodniki.
Mieszanki są bowiem bardziej tolerancyjne na gorsze warunki siedliskowe
i agrotechniczne w porównaniu z czystymi zasiewami gatunków zbóż, co
objawia się większą wiernością plonowania mieszanek. Niesprzyjające
warunki dla wzrostu jednego z komponentów mieszanki mogą być korzystne dla drugiego, który uzyskuje
wówczas pozycję dominującą w łanie,
co rekompensuje zniżkę plonu pierwszego komponenta. Najczęstsze są

u nas mieszanki jęczmienia z owsem
oraz jęczmienia z owsem i pszenicą.
Wzrost zainteresowania uprawą
mieszanek u nas w ostatnim okresie
był wywołany głównie ograniczeniem
nawożenia i ochrony roślin spowodowanym dużym wzrostem cen chemicznych środków produkcji rolniczej
oraz znacznym zwiększeniem udziału zbóż w strukturze zasiewów (przy
mniejszej wrażliwości mieszanek na
gorszy przedplon), ponieważ koszty
uprawy mieszanek są z reguły niższe
od czystych zasiewów. Różne gatunki
w mieszankach dzięki zróżnicowanym
systemom korzeniowym lepiej penetrują glebę i efektywniej wykorzystują
nawożenie, które może być stosowane
w mniejszych dawkach. Ograniczeniu

urodzaj
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Tabela 1. Normy wysiewu * nasion jęczmienia w kg/ha.
Odmiany

Jakość
gleby

Termin siewu
25.III.-5.IV.

6-12.IV.

13-20.IV.

114-127
122-135
132-147

Binal, Kirsty, Rabel, Refren,

dobra
średnia
słaba

110-122
118-130
128-142

Annabell, Bies, Boss, Bryl, Justina,
Orthega, Poldek, Rastik, Rodos,

dobra
średnia
słaba

115-127
123-135
134-148

120-132
128-140
140-154

127-140
135-147
148-162

Antek, Frontier, Mercada,
Nagradowicki, Rataj, Rubinek,
Skarb, Start, Stratus, Tocada

dobra
średnia
słaba

120-133
128-140
140-153

126-140
134-147
147-160

134-148
142-155
155-169

120-134
128-142
138-153

* górne granice przedziałów stosować w przypadku dużej masy 1000 ziaren (ponad 45 g) i zmniejszonej zdolności kiełkowania (poniżej 90%)

Tabela 2. Normy wysiewu ziarna jęczmienia jarego browarnego w kg/ha.
Odmiany

Termin siewu

Basza, Blask, Brenda,
Nuevo, Toucan, Żeglarz
Annabell, Barke, Binal, Class,
Mauritia
Johan, Madonna, Nadek,
Philadelphia, Poldek, Sebastian,
Rudzik, Xanadu
Beatrix, Granal,
Gwarek,Jersey,Marthe,
Prestige,Ryton, Sezam, Stratus,
Signora

Kompleks glebowo-rolniczy
pszenny bardzo dobry

pszenny dobry

żytni bardzo dobry

27.III. – 3.IV.
4.IV. – 10.IV.

125 – 130*
128 – 134

130 – 136*
133 – 139

140 – 147*
144 – 152

27.III. – 3.IV.

130 – 135

136 – 142

147 – 154

4.IV. – 10.IV.

134 – 140

140 – 146

152 – 160

27.III. – 3.IV.

136 – 142

142 – 148

154 – 161

4.IV. – 10.IV.

141– 147

147 – 154

160 – 167

*górne granice przedziałów ilości wysiewu stosować w przypadku dużej masy 1000 ziaren (ponad 45 g ) i zmniejszonej zdolności kiełkowania.

Tabela 3. Ilość wysiewu ziarna jęczmienia, pszenicy i owsa w mieszankach w kg/ha
(górne granice przedziałów stosować przy dużej masie 1000 ziarn , przy słabszej zdolności kiełkowania i przy opóźnieniu siewu )
Jakość gleby

Jęczmień

Owies

Pszenica

Jęczmień + owies
Średnia

69 - 76

95 - 104

-

Słabsza

73 - 80

100 - 110

-

Jęczmień + owies + pszenica
Dobra

40 - 46

57 - 65

74 - 82

Średnia

44 - 50

62 - 70

82 - 90

Jęczmień +pszenica

20

Dobra

65 - 70

-

115 - 127

Średnia

68 - 74

-

124 - 136

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 4. Wykaz odmian zbóż jarych zalecanych przy opóźnieniu siewu.
Gatunek zboża

Odmiany

Jęczmień

Nagradowicki, Antek, Justina, Rataj, Rodion, Kirsty, Rabel, Orthega

Pszenica

Torka, Hezja, Bryza, Pasteur, Griwa, Helia, Tybalt, Trappe, Jasna

Owies

Bohun, Furman, Kasztan, Deresz

Pszenżyto

Mieszko, Matejko

chemicznej ochrony sprzyja większa
konkurencyjność mieszanek w stosunku do chwastów, mniejsza wrażliwość
ich na wyleganie, a przede wszystkim
mała podatność na choroby w efekcie
biologicznych mechanizmów hamujących porażenie roślin przez choroby. Wynika to ze zmniejszenia ilości
i rozrzedzenia tkanki gatunku wrażliwego na daną chorobę i z działania
roślin gatunku odpornego jako barier
fizycznych dla rozprzestrzeniającego się materiału zakaźnego w łanie.
Oprócz licznych zalet, zasiewy mieszane mają również wady, do których
zalicza się zmienny udział komponentów w plonie (spowodowany różną reakcją gatunków na warunki siedliskowe)
utrudniający precyzyjne bilansowanie
dawek żywieniowych w paszy, przez co

ograniczający jej efektywność, ponadto trudność dostosowania agrotechniki do specyfiki poszczególnych roślin
(komponentów), problem ze zbytem
i niskie ceny. Ujemną stroną mieszanek z udziałem owsa jest niska jego
wartość pastewna związana z dużą
zawartością łuski.
Do głównych czynników agrotechniki zbóż zalicza się nawożenie mineralne oraz gęstość siewu. Chemiczna
ochrona roślin ma mniejsze znaczenie
z uwagi na małą wrażliwość mieszanek
na agrofagi. Wielkość dawek nawozów zależy od zawartości przyswajalnych form składników w glebie oraz
przewidywanego poziomu plonów.
Wymagania nawozowe jęczmienia
i mieszanek są podobne. Wielkość
dawek nawozów zależy od zawarto-

ści przyswajalnych form składników
w glebie oraz przewidywanego poziomu plonów. Zaleca się dawki: 50-60
kg N, 40-70 kg P2O5 i 45-80 kg K2O na
ha. Dolne granice przedziałów dawek
fosforu i potasu stosujemy na glebach
słabych i przy opóźnionym terminie
siewu, a górne na glebach dobrych,
ale o niskiej zasobności w składniki
oraz przy wczesnym terminie siewu.
Nawozy zaleca się stosować wiosną
przed kultywatorowaniem. Na glebach
wykazujących niedobór magnezu należy zastosować nawozy magnezowe
(kizeryt, kainit, rolmag lub siarczan
magnezu) w dawce 30-45 kg Mg /
ha. Zalecenia co do gęstości siewu
podano w tabelach.
Kazimierz Noworolnik
IUNG – PIB w Puławach
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Znaczenie terminu siewu
dla zbóż jarych
Uzyskanie wysokiego plonu ziarna zbóż jest możliwe przy ich wysiewie
w optymalnym (wczesnym) terminie.
Zboża jare powinno się wysiewać
jak najwcześniej, gdy tylko warunki
wilgotnościowe gleby pozwolą na jej
uprawę. Dlatego optymalny termin
ich siewu zależy głównie od długości
trwania zimy i waha się w granicach
od 20 marca do 10 kwietnia. Dodatni wpływ wczesnego terminu siewu
na plonowanie zbóż jest warunkowany dłuższym okresem ich wegetacji
i większą możliwością przez to pobierania składników pokarmowych,
lepszym wykorzystaniem wody pozimowej (większa tolerancyjność na suszę
wiosenną) oraz lepszymi warunkami
jarowizacji (przy niższych temperaturach wczesnej wiosny). Największe
wymagania co do wczesności siewu

22

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

wykazują owies oraz pszenżyto jare,
które należy wysiewać w pierwszej kolejności, a zaraz za nimi pszenicę jarą.
Jęczmień jest rośliną ciepłolubną, źle
znosi nadmiar wilgoci i z tym związany
niedobór powietrza w glebie; dlatego
może być wysiewany o 4-5 dni później
niż owies. W przypadku późnej wiosny
racjonalne jest wysiewanie na większej
powierzchni bardziej tolerancyjnego na
opóźnienie siewu jęczmienia jarego
pastewnego, kosztem innych zbóż pastewnych. Opóźniony siew źle wpływa
natomiast na jakość ziarna jęczmienia
browarnego, wpływając na nadmierne podwyższenie zawartosci białka w
ziarnie, co powoduje pogorszenie parametrów jakości słodu. Dlatego siew
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jęczmienia browarnego powinien być
jak najwcześniejszy, a jęczmienia na
cele pastewne może być opóźniony,
dopuszczalnie do 25 kwietnia w rejonie północno-wschodnim, a do 20
kwietnia w innych rejonach.
W przypadku opóźnienia terminu
siewu skraca się okres wegetacyjny
zbóż, wskutek oddziaływania wydłużonego dnia i wyższej temperatury na
przyspieszenie rozwoju i dojrzewania
roślin, co przyczynia się do zniżki plonu ziarna, głównie z powodu zmniejszenia rozkrzewienia produktywnego
i liczby kłosów w łanie. Wielkość tej
zniżki plonu zależy od wielu czynników
siedliskowo-agrotechnicznych wpływających na stopień rozkrzewienia roślin,
co decyduje o różnej tolerancji zbóż
na opóźnienie siewu w zależności od
warunków ich uprawy. Zróżnicowanie
cech fizjologiczno-pokrojowych odmian
w obrębie wszystkich gatunków zbóż
(w szczególności dotyczy to niejednakowej zdolności do krzewienia się
roślin) powoduje różną tolerancję odmian na opóźnienie siewu. Niektóre
odmiany charakteryzują się mniejszymi
zniżkami plonu przy wysiewie w terminie opóźnionym i można zalecać ich
uprawę w sezonach z występującym
przedłużeniem zimy (tabela). Jest to
spowodowane zachowaniem lepszej
zdolności do rozkrzewienia produkcyjnego roślin w warunkach skróconego
okresu ich krzewienia. Dotyczy to też
gatunków zbóż, gdyż silniej i szybciej
krzewiący się jęczmień pastewny lepiej
rekompensuje ujemny wpływ opóźnienia siewu niż inne zboża.
Opóźnienie siewu wywiera większy
ujemny wpływ na plonowanie zbóż
jarych na glebach słabszych niż na
glebach lepszych. Większa żyzność
gleby wpływa bowiem dodatnio na
rozkrzewienie roślin, łagodząc w pewnym stopniu ujemny wpływ na tę ce-
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Tabela. Wykaz odmian zbóż jarych zalecanych przy opóźnieniu siewu.
Gatunek zboża

Odmiany

Jęczmień

Nagradowicki, Antek, Justina, Rataj, Rodion, Kirsty, Rabel, Orthega

Pszenica

Torka, Hezja, Bryza, Pasteur, Griwa, Helia, Tybalt, Trappe, Jasna

Owies

Bohun, Furman, Kasztan, Deresz

Pszenżyto

Mieszko, Matejko

chę opóźnienia siewu. Wczesny termin
siewu w połączeniu z dobrymi warunkami glebowymi sprzyja wytwarzaniu
większej masy wegetatywnej zbóż,
co powoduje zagrożenie wylegania
roślin. W takim przypadku ważny jest
dobór odmiany odpornej na wyleganie. W zakresie jęczmienia sztywniejszymi odmianami są: Poldek, Żeglarz,
Frontier, Tocada, Sebastian, Mauritia i
Orthega, spośród pszenicy: Raweta,
Zebra, Trappe, Cytra, Bombona, Koksa i Pasteur, wśród owsa: Furman,
Krezus, Breton, Koneser i Polar, a z
pszenżyta Matejko i Kargo. Konieczności przestrzegania wczesnego terminu siewu, szczególnie na glebach
lżejszych sprzyja szybsze tempo przesychania takich gleb po zimie i możliwość wcześniejszej ich uprawy.
W miarę opóźnienia terminu siewu
coraz korzystniejszy wpływ na plonowanie zbóż wywiera zwiększenie
dawki azotu. Silniej zaznacza się to w
gorszych warunkach glebowych. Azot
jest czynnikiem pobudzającym rośliny
do lepszego krzewienia się, natomiast
opóźnienie siewu poprzez skrócenie
fazy krzewienia roślin wpływa na to
odwrotnie. Dlatego wzrastający poziom
nawożenia azotem (do pewnej granicy)
zmniejsza ujemny wpływ opóźnienia
terminu siewu na liczbę kłosów na jednostce powierzchni, która jest głównym
elementem struktury plonu ziarna zbóż.
Jednak przy dużym opóźnieniu terminu
siewu (po 20 kwietnia) wysokie dawki
azotu nie mogą być wykorzystane przez
rośliny. Duża obniżka plonu ziarna przy

znacznym opóźnieniu siewu wiąże się
bowiem z mniejszym pobraniem azotu
przez rośliny w krótszym okresie wegetacji. Nie rekompensuje tego dodatni
wpływ zarówno podwyższenia dawki
azotu, jak i opóźnienia terminu siewu na
zawartość białka w ziarnie zbóż, gdyż
wzrost zawartości białka jest mniejszy
w stosunku do spadku plonu ziarna.
W miarę opóźniania terminu siewu
coraz efektywniejsze stają się większe
gęstości siewu. Jest to spowodowane
słabszym krzewieniem się roślin pod
wpływem opóźnienia siewu i gorszym
zwarciem łanu. Uzyskanie optymalnej
liczby kłosów w łanie przy opóźnieniu
siewu jest możliwe poprzez zwiększenie gęstości siewu. Bardziej efektywne
jest to na glebach słabszych. Zwiększenie wysiewu ziarna nie wyrównuje
w pełni ujemnego wpływu opóźnienia
siewu na plony zbóż jarych, zwłaszcza
przy dużym opóźnieniu, gdyż oprócz
spadku liczby kłosów z przeciętnej

rośliny, zmniejsza się także liczba
ziaren w kłosie, a także nasila się wypadanie roślin.
Przy wczesnym terminie siewu zboża
jare spotykają się z silniejszą konkurencją
chwastów w porównaniu ze stwierdzoną
przy późnym wysiewie. Spowodowane
jest to niższą temperaturą występującą
na przełomie marca i kwietnia, która
nie sprzyja szybkim wschodom zbóż,
zwłaszcza ciepłolubnego jęczmienia.
W takich warunkach chwasty mogą
wschodzić szybciej od zbóż, co wymusza stosowanie pielęgnacji mechanicznej
(brona lekka) tuż przed wschodami zbóż,
a następnie na początku ich krzewienia
i w dalszej kolejności stosowania oprysku herbicydem. W przypadku uprawy
jęczmienia na polu zachwaszczonym
racjonalny jest jego wysiew w terminie
trochę późniejszym, gdy wystąpi odpowiednie ocieplenie.
Kazimierz Noworolnik
IUNG – PIB w Puławach

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

23

urodzaj

Zalety i warunki
uprawy gryki

W związku z propagowaniem zasad
zdrowego odżywiania należy spodziewać się zwiększenia spożycia kasz
i płatków zbożowych, które przegrupowano do podstawy nowej piramidy
żywieniowej, przy zmniejszeniu spożycia pieczywa białego, mięsa wieprzowego i tłuszczów zwierzęcych. Bardzo
dużą wartość odżywczą i smakową
przedstawia kasza gryczana. Dzięki
znacznej zawartości wielu witamin
(zwłaszcza z grupy B, PP i E) i składników mineralnych (zwłaszcza magnezu,
potasu, żelaza, miedzi i cynku), dużej
wartości biologicznej białka (wysoka
zawartość lizyny i innych aminokwasów
egzogennych), obecności związków
flawonoidowych (przeciwutleniaczy)
i znacznej zawartości nienasyconych
kwasów tłuszczowych, kasza ta posiada walory dietetyczne. Zapobiega
wielu chorobom cywilizacyjnym, jak
skleroza, nadciśnienie i zawały serca, choroby nowotworowe oraz dobrze wpływa na sprawność umysłu.
Gryka jest cenną rośliną miododajną,
a z 1 ha jej plantacji otrzymuje się od
24
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140 do 220 kg miodu. Sprzyja temu
ustawienie 3-5 uli z pszczołami przy
plantacji gryki. Ponadto ma ona zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym (ze względu na zawartość
rutyny) do produkcji wielu leków, m.
in. zapobiegających przeziębieniom
i łagodzących ich objawy.
Powierzchnia uprawy gryki waha
się u nas ostatnio w granicach 50-65
tys. ha. Czynnikiem ograniczającym
jej uprawę są duże wahania plonów
w latach uwarunkowane jej owadopylnością. Oblot pszczół zależy bowiem
od warunków pogodowych w okresie
kwitnienia. Ujemnie wpływa na to pogoda deszczowa, a także zbyt upalna.
Plony gryki wahają się u nas w granicach 0,6 do 1,7 t/ha, a przy optymalnej
agrotechnice i sprzyjających warunkach
pogodowych dochodzą do 3 t/ha. Niskie plony gryki są rekompensowane
przez wyższą cenę jej nasion (przeciętnie o 2,5 raza) w porównaniu ze
zbożami. Kolejną zaletą gryki są małe
wymagania glebowe i przedplonowe,
dzięki jej zdolnościom do pobierania
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składników trudno dostępnych dla innych roślin (poprzez dużą aktywność jej
wydzielin korzeniowych) i tym samym
lepszemu wykorzystaniu zasobności
gleby. Dlatego rośliny przychodzące
w zmianowaniu po gryce powinny być
obficiej nawożone. Gryka jest uprawiana przeważnie na słabszych glebach
(kompleksy: żytni bardzo dobry, żytni dobry i żytni słaby), w stanowisku
po zbożach. Do uprawy jej nie nadają się gleby podmokłe, ciężkie, zlewne, a również bardzo suche. Ma ona
duże wymagania wodne w okresie od
wschodów do kwitnienia, ze względu
na silny w tym czasie przyrost biomasy. Ponieważ jest rośliną ciepłolubną
(wrażliwą na przymrozki) i wymagającą późniejszego siewu (15-30 maja),
to nadaje się do uprawy po poplonach ozimych.
Odmiany gryki (Kora, Luba, Panda) wykazują niewielkie zróżnicowanie odnośnie plonowania i wymagań
siedliskowo-agrotechnicznych. Zalecane nawożenie mineralne (stosować
przed kultywatorowaniem) pod grykę jest niższe aniżeli pod zboża jare
i wynosi: 20-50 kg P2O5, 30-70 kg
K2O, 30-50 kg N i 20-35 kg MgO na
ha. Górne granice przedziałów dawek
należy stosować w warunkach bardzo
niskiej zasobności gleby w te składniki. Przy bardzo wysokiej zasobności
gleby nawożenie jest zbędne. Gryka
ma duże wymagania co do pulchności i przewietrzenia gleby. Dlatego
potrzebne jest zastosowanie pełnego
zespołu wiosennych przedsiewnych
zabiegów uprawy roli (brona, kultywator lub agregat uprawowy, brona),
których celem jest także niszczenie
kiełkujących chwastów. Zasady siewu
i pielęgnacji gryki będą przedstawione
w następnym numerze czasopisma.
Kazimierz Noworolnik
IUNG – PIB w Puławach
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Przedsiewna uprawa roli
pod zboża jare
Zboża jare powinny być wysiane
jak najwcześniej, szczególnie owies
i pszenica. Z tego względu jesienią
powinna być wykonana orka przedzimowa. Generalnie uprawa roli zależy
od przedplonu.
Wczesną wiosną należy wykonać
włókowanie lub bronowanie. Zabiegi te przyspieszają ogrzewanie gleby
i zmniejszają parowanie wody z powierzchni gleby.
Następnie zalecane jest zastosowanie zestawu składającego się z
kultywatora o wąskich łapach i wału
strunowego lub ciężkiej brony i wału
strunowego. Takim zestawem można
przygotować rolę do wykonania siewu
w czasie jednego przejścia roboczego. Warto podkreślić, że wał strunowy

26
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zagęszcza górną warstwę gleby, dzięki czemu możliwe jest umieszczenie
wysiewanego ziarna na jednakową
głębokość. W miarę możliwości pożądane jest aby ciągniki używane do
prac wykonywanych wczesną wiosną
w celu przedsiewnego przygotowania
roli były wyposażone w spulchniacze
śladów lub koła bliźniacze. Zboża jare
są wdzięczne za wczesny siew ale należy pamiętać aby wczesno-wiosennych
zabiegów uprawowych nie rozpoczynać przy zbyt dużej wilgotności gleby, szczególnie na glebach ciężkich
i średnich. Takie warunki wilgotnościowe mogą spowodować nadmierne zagęszczenie gleby po śladach kół
ciągnika i przyczynić się do osłabienia
wschodów i zahamowania wzrostu ro-
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ślin. Przed wykonaniem przedsiewnych
zabiegów uprawowych wykonuje się
nawożenie zbóż jarych fosforem i potasem (na podstawie zasobności gleby
w składniki pokarmowe). Na glebach
zwięzłych terenów równinnych a także w rejonach o średnich lub małych
opadach jesienno-zimowych nawozy
te można wysiewać przed wykonaniem orki zimowej (w artykule dotyczącym nawożenia szerzej omówiono
to zagadnienie).
Spośród zbóż jarych, jęczmień jest
tolerancyjniejszy na opóźnienie siewu ale ma większe wymagania co
do przygotowania gleby pod zasiew
– wymaga gleby pulchnej, sprawnej,
nieprzesuszonej. Jest to gwarancją
szybkich, wyrównanych wschodów,
prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego a w rezultacie otrzymania łanu o optymalnym zagęszczeniu
roślin.
dr Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB Puławy
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Co siejemy to zbierzemy
Na rynku działa wielu nieuczciwych sprzedawców, oferujących do siewu
po atrakcyjnych cenach popularne oraz najnowsze odmiany. Nabywcy
są podwójnie oszukiwani.

Wiele czasu poświęcają rolnicy na zebranie pełnej informacji o najnowszych
odmianach zarejestrowanych przez hodowców oraz możliwościach zakupu
kwalifikowanego materiału siewnego
tych odmian w licencjonowanych firmach nasiennych. Wysiłku i nakładów
nie szczędzą przede wszystkim ci, którzy wiedzą, że od genetyki w 50% zależy wielkość i jakość przyszłego zbioru.
Systematycznie zwiększa się również
liczba gospodarstw, które kwalifikowanym materiałem siewnym, obsiewają
co najmniej połowę posiadanego areału. Te gospodarstwa bowiem przekonały się na własnym portfelu, że siew
precyzyjnie wyliczonej, stosunkowo
niewielkiej ilości kwalifikowanych nasion o wysokiej sile kiełkowania, jest
znacznie tańszy niż zwiększonej ilości nasion z własnego zbioru. Nasiona kwalifikowane, zwiększają również
szansę na uzyskanie wyrównanego,
28
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silnego i zdrowego łanu. Kwalifikowany materiał siewny produkowany jest
przez zarejestrowane firmy nasienne
na podstawie licencji uzyskanej od
hodowcy. Materiał taki, pochodzący
z plantacji nasiennych, przed dopuszczeniem do sprzedaży musi uzyskać
pozytywne świadectwa oceny: najpierw
polowej, a następnie laboratoryjnej.
Dodatkową korzyścią dla rolnika jest
uprawnienie do uzyskania w Agencji
Rynku Rolnego dopłaty do areału obsianego kwalifikowanym materiałem
siewnym. Podstawowym warunkiem
jest posiadanie faktury potwierdzającej zakup materiału siewnego. Warto
zatem żądać wystawienia faktury, bo
dopłata w przypadku zbóż to 100 zł/ha.
Na rynku działa wielu nieuczciwych
sprzedawców, oferujących do siewu
po atrakcyjnych cenach popularne
oraz najnowsze odmiany. Nabywcy
są podwójnie oszukiwani: 1) ofero-
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Pamiętajmy, że jeżeli zdecydujemy
się na siew odmiany objętej
ochroną prawną, może to być
wyłącznie:
1. Kwalifikowany materiał siewny
(nie trzeba uiszczać opłaty dla
hodowcy), lub
2. Materiał z własnego zbioru
(wymagane jest uiszczenie opłaty
dla hodowcy bez wezwania, 30
dni po siewie, jeżeli całkowita
powierzchnia gospodarstwa
wynosi 10 ha i więcej; opłata
wynosi połowę opłaty licencyjnej
dla danej odmiany w danym roku).

Naruszeniem wyłącznego prawa
jest:
1. Siew nabytego (kupno,
wymiana, darowizna itp.) ziarna
paszowego lub konsumpcyjnego
odmiany objętej ochroną prawną.
Do siewu takich odmian można
kupować wyłącznie kwalifikowany
materiał siewny. Dotyczy
to każdego gospodarstwa,
niezależnie od jego powierzchni.
2. Oferowanie lub sprzedaż z
przeznaczeniem do siewu odmiany
objętej ochroną prawną bez
pisemnej licencji od hodowcy.
Oferować i sprzedawać do siewu
można wyłącznie kwalifikowany
materiał siewny, po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody
(licencji) od hodowcy. Dotyczy
to każdego gospodarstwa,
niezależnie od jego powierzchni,
a także jakiegokolwiek innego
podmiotu.
wany materiał nie posiada kwalifikacji
jako siewny i, mimo z pozoru ładnego
wyglądu, jest złej jakości, a wschody,
wegetacja i zbiór będą wielkim rozczarowaniem dla rolnika, który go kupi;
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2) oferowany materiał często jest zupełnie inną odmianą niż deklarowana
przez sprzedającego. Jeżeli jest to niekwalifikowany (bez urzędowej etykiety)
materiał odmiany chronionej wyłącznym prawem, to siew takich nasion jest
niedozwolony. Rolnik wysiewając taki
materiał narusza wyłączne prawo hodowcy. Aby nie dać się oszukać należy
kupować materiał siewny z urzędową
etykietą na każdym worku i żądać wystawienia faktury. Proszę sprawdzić,
czy nazwa odmiany, numer partii nasion i stopień odsiewu są takie same
na etykietach i na fakturze. Jeżeli na
fakturze brakuje informacji o nazwie
odmiany, stopniu odsiewu, numerze
partii, numerze świadectwa kwalifikacji nasion i zastosowanej zaprawie
nasiennej – możemy być pewni, że:
1) zostaliśmy oszukani, 2) nie otrzymamy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego, 3) siejąc te nasiona naruszamy
wyłączne prawo hodowcy. Dlatego

takich nasion nie należy kupować,
a o otrzymanej ofercie zawiadomić
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.
Pamiętajmy, że ochrona prawna odmian roślin to zabezpieczenie finansowe dla zachowania ciągłości hodowli,
to finansowanie trwających wiele lat
programów hodowlanych. Dobra odmiana nie powstaje w ciągu jednego
roku, ale jest tworzona przez 10-15 lat
przez żmudne krzyżowanie i selekcję.
Wyhodowanie jednej odmiany populacyjnej to koszt 2-5 milionów złotych.
Odmiana jest efektem twórczej pracy
hodowcy i dlatego jest jego własnością. Hodowca nie sprzedaje nasion.
Hodowca sprzedaje pożądane cechy
odmiany. Kto chce z nich skorzystać
komercyjnie wnosi opłatę licencyjną,
która jest wynagrodzeniem, zapłatą
a jednocześnie inwestycją w kolejne odmiany.
Paweł Kochański
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Rozpoznanie potrzeb
wapnowania gleby
Regulacja odczynu gleb jest warunkiem uzyskiwania wysokich plonów
o pożądanych parametrach jakościowych oraz właściwej ochrony
rolniczej przestrzeni produkcyjnej (głównie gleby i wód).
Znaczna część gleb Polski, niezależnie od sposobu ich użytkowania
jest silnie zakwaszona. Zajmujące
największą powierzchnię gleby gruntów ornych w ponad 50 % wykazują
odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, stan
ten nie ulega zmianie od lat, a nawet
dziesięcioleci. Stan zakwaszenia bardzo znacznie ogranicza produktywność
gleb i utrudnia, a w wielu przypadkach
uniemożliwia spełnianie ich funkcji
ekologicznych i uzyskiwanie wysokojakościowych surowców do produkcji
bezpiecznej dla zdrowia żywności.
Odczyn gleby stanowi jeden z podstawowych wskaźników ich zagrożenia procesami degradacji.
Wartość odczynu (pH) gleby określa
stężenie w glebie jonów wodorowych,
których głównymi źródłami są procesy
zachodzące między cząsteczkami gleby i korzeniami roślin podczas pobierania przez nie mineralnych składników
odżywczych, mineralizacja substancji
organicznej gleby, tworzenie się kwasów organicznych w próchnicy glebowej, bezpośredni opad kwaśnych
deszczów. Wielkość stężenia jonów
wodorowych może zależeć również
od typu litologicznego skał, na których powstała gleba.
Zaburzenie naturalnego obiegu pierwiastków, prowadzące do zakwaszenia gleby i wymywania składników
pokarmowych szybciej niż mogą być
one uzupełnione przez wietrzenie mi30
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nerałów glebowych, powodowane jest
wprowadzaniem dużej ilości jonów
wodorowych np. wraz z kwaśnymi
deszczami. Antropogeniczne zakwaszenie gleb pochodzi także z innych
źródeł. Współczesne rolnictwo i leśnictwo stosują nawozy amonowe prowadzące do zakwaszenia gleby. Na
zakwaszenie gleb wpływa również
intensyfikacja rolnictwa – usuwanie
masy roślinnej z ziemi.
Zakwaszenie gleby ciągnie za sobą
szereg niekorzystnych przemian, które trwale zakłócają równowagę biologiczną i uniemożliwiają jej samoistne
przywrócenie. Wraz z obniżeniem pH
gleby następują początki chemicznej
degradacji i rozpadu struktur wtórnych minerałów ilastych. Przy niskim
odczynie wzrasta udziału grzybów w
glebie, co prowadzi do chorób oraz
zatruwania roślin mykotoksynami. Tym
samym zmniejsza się również udział
mikroorganizmów korzystnych dla roślin
wyższych (np. bakterie nitryfikacyjne).
Patrząc z chemicznego punktu widzenia, wzrasta aktywność glinu ruchomego oraz metali ciężkich. Następuje
uwstecznianie fosforu i obserwuje się
zwiększone wymywanie magnezu, potasu, wapnia i azotu. Rośliny nie są w
stanie prawidłowo rosnąć i plonować,
co pociąga za sobą konieczność ponoszenia ogromnych nakładów finansowych na nawożenie i kultywację
gleby. Zakwaszenie prowadzi jednak
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do zmniejszenia plonów uprawianych
roślin i pogorszenia jakości uzyskanych produktów nawet przy prawidłowym nawożeniu mineralnym innymi
składnikami. Regulacja odczynu gleb
jest warunkiem uzyskiwania wysokich
plonów o pożądanych parametrach
jakościowych oraz właściwej ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej
(głównie gleby i wód).
Wapnowanie jest podstawowym zabiegiem na rzecz poprawy stanu jakości
gleb, ponieważ likwiduje ich zakwaszenie, zmniejsza aktywność metali
ciężkich w glebie oraz przyczynia się
do lepszej przyswajalności składników
pokarmowych roślin. Wapnowanie ma
wszechstronny i korzystny wpływ na
właściwości fizyczno-chemiczne i biologiczne gleb. Wpływa na tworzenie żyzności gleby, czynnika umożliwiającego
uzyskiwanie wysokich plonów i efektywne wykorzystanie nawożenia NPK.
Podstawowymi wskaźnikami do określenia potrzeb wapnowania są wielkość
pH i kategoria agronomiczna wynikająca ze stopnia zwięzłości gleby. Potrzeby wapnowania precyzują ilość
stosowanych nawozów wapniowych
i ich formę, w zależności od składu
granulometrycznego gleby. Zanim
przystąpi się do zabiegu wapnowania,
należy bezwzględnie wykonać badanie odczynu gleby oraz na tej podstawie określić potrzeby wapnowania w
stacji chemiczno-rolniczej. Aby ustalić
dawkę wapna, najlepiej skorzystać z
porady specjalistów ze wspomnianej
stacji, ośrodka doradztwa rolniczego
lub fachowców z firmy oferującej wapno nawozowe. Dobór rodzaju wapna
nawozowego musi uwzględniać zasobność gleby w magnez, kategorię
agronomiczną gleb oraz oczekiwany
czas reakcji.
Drogą do poprawy stanu gleb w
Polsce nie jest jedynie świadomość
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rolników, którzy często zdają sobie
sprawę z kultury użytkowanych przez
nich gleb ale również problem natury
ekonomicznej, ponieważ sporej części
producentów rolnych nie stać na zakup wapna nawozowego. Ministerstwo
Rolnictwa, dostrzegając konieczność
podjęcia działań w kierunku zatrzymania procesu zakwaszenia gleb, wprowadziło w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w programie rolnośrodowiskowym, w
wariancie „rolnictwo zrównoważone”,
wymóg m.in. określenia potrzeb wapnowania, będący elementem planu
nawozowego, jako jeden z warunków
umożliwiający skorzystanie z tego instrumentu wsparcia.
Wydany został również Kodeks
Dobrej Praktyki Rolniczej, który za-

wiera m.in. zasady wapnowania gleb
zapobiegające ich degradacji wynikającej z zakwaszenia. Obecnie służby
doradcze wdrażają Kodeks Dobrej
Praktyki Rolniczej do praktyki rolniczej na terenie całego kraju. Ponadto
okręgowe stacje chemiczno-rolnicze
opracowują obok zaleceń nawozowych
dla poszczególnych gospodarstw także mapy odczynu i zasobności gleb
w makro- i mikroelementy. Niezależnie
od tego opracowywane są mapy dla
kraju, województw, powiatów i gmin.
Istnieje możliwość dofinansowania
wapnowania gleb z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150) gminne, powiatowe lub wo-

jewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być
przeznaczane np. na zadania służące ochronie środowiska i gospodarce
wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju (art. 406 ust. 1 pkt
12, art. 407 pkt 3 oraz art. 409 pkt 8
ww. ustawy). Niewątpliwie do takich
zadań należą zabiegi wapnowania
gleb, które zapobiegają nadmiernemu zakwaszeniu i degradacji gleb. W
związku z tym zasadne jest zwrócenie
się gmin, na terenie których występuje
problem zakwaszenia gleb, do funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na szczeblu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim o dofinansowanie kosztów regeneracyjnego
wapnowania gleb.
Izabela Adamska
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Zalecenia siewu owsa
W Polsce owies jest niedocenianym
gatunkiem zboża. W 2009 roku powierzchnia uprawy owsa wyniosła 525
tys. ha i była mniejsza od powierzchni
zasiewów z 2008 roku o około 25,3
tys. ha czyli o 4,6% według danych
Głównego Urzędu Statystycznego.
Stanowi on niewiele ponad 6% udziału powierzchni uprawy w ogólnej powierzchni zbóż. Najwięcej owsa uprawia
się w województwach: podkarpackim,
mazowieckim, zachodniopomorskim,
podlaskim, małopolskim, lubelskim,
pomorskim. Gatunek ten jest cennym komponentem mieszanek zbożowych, których areał uprawy jest
dosyć znaczny.

Zbyt duży udział zbóż w strukturze
zasiewów w naszym kraju (ponad
70%) a jednocześnie zmniejszający
się udział owsa, posiadającego właściwości fitosanitarne jest zjawiskiem
niezbyt korzystnym. Owies dobrze
znosi uprawę po zbożach, a sam jest
dość dobrym przedplonem dla innych zbóż . Przyczyną mniejszego
udziału owsa w strukturze zasiewów
jest spadek pogłowia zwierząt przeżuwających i niedostateczna wartość
pastewna owsa oplewionego dla zwierząt monogastrycznych.
W 2009 roku krajowy rejestr odmian
liczył 31 odmian owsa, w tym 24 odmiany oplewione (zarejestrowano jedną
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nową odmianę żółtoziarnistą o nazwie
Bingo), dwie nieoplewione (Cacko, Polar) oraz pięć odmian do uprawy na
wyżej położonych terenach górskich.
W 2010 roku wpisano dwie nowe odmiany owsa zwyczajnego (oplewionego): Arden i Haker oraz dwie odmiany
nieoplewione: Siwek i Maczo.
Wymagania termiczne owsa są niewielkie. Ziarno zaczyna kiełkować
już w temperaturze 2-3o C ale kiełkowanie przebiega wolniej niż u innych
zbóż. Owies nie boi się wiosennych
przymrozków, a niska temperatura
po wzejściu roślin jest korzystna dla
uzyskania wysokich plonów. Z tego
względu dużą rolę odgrywa wczesny
termin siewu.
Owies spośród roślin zbożowych posiada duże zapotrzebowanie na wodę,

Tabela 1. Dawki fosforu (P2O5) i potasu (K2O) w kg/ha
Składnik

Zawartość P2O5 i K 2O w glebie
b. niska

niska

średnia

wysoka

Fosfor

60-90*

50-70

30-50

20-30

b.wysoka
0

Potas

80-120

60-100

40-80

20-50

0-30

- górne zakresy dawek należy stosować na glebach lepszych, gdzie można spodziewać się wysokich plonów, a
dolne na glebach mniej urodzajnych.

Tabela 2. Dawki N w kg/ha
Kompleks glebowo-rolniczy

32

Potrzeby nawożenia azotem
b. duże

duże

średnie

małe

Pszenny b. dobry,
pszenny dobry,
pszenny górski

65 – 85

55 – 75

45 – 65

35 – 55

Żytni b. dobry,
zbożowo – pastewny mocny,
zbożowy górski

70 – 90

60 – 80

50 – 70

40 – 60

Pszenny wadliwy,
żytni dobry,
owsiano-ziemniaczano górski

60 – 80

50 – 70

40 – 60

30 – 50

Żytni słaby,
zbożowo – pastewny słaby,
owsiano – pastewny górski

60 – 70

50 – 60

40 – 50

30 – 40
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zwłaszcza w okresie od fazy strzelania
w źdźbło do kłoszenia. Skutki niedoboru wody w tym okresie tylko w niewielkim stopniu mogą być zniwelowane
dostatkiem wody w następnych fazach
rozwojowych.
Największe plony można osiągnąć
uprawiając owies w lepszych stanowiskach, na glebach kompleksów
pszennych i pszenno – żytnich, ale takie gleby powinny być zarezerwowane
do uprawy pszenicy czy jęczmienia.
W takich warunkach uprawa owsa
bywa uzasadniona tylko w gospodarstwach o dużym udziale pszenicy
i jęczmienia w strukturze zasiewów.
Owies potrafi czerpać składniki pokarmowe znajdujące się w glebie w formie trudno dostępnej dla innych roślin
(dzięki specyficznym właściwościom
korzeni). Z tego względu może być
uprawiany na glebach kompleksów
żytnich, począwszy od bardzo dobrego do słabego oraz na glebach
kompleksu zbożowo – pastewnego
mocnego i słabego.
Owies dość dobrze znosi zakwaszenie gleby, jednak powinien być uprawiany na glebach o pH wyższym niż 5,5.
Spośród innych zbóż ma największe
wymagania odnośnie magnezu. Dawki
fosforu i potasu przedstawia tabela 1
Na plonowanie owsa silnie wpływa
nawożenie azotem. Optymalna wielkość dawki azotu pod owies zależy
od kompleksu glebowego, opadów zimowych, przebiegu pogody w okresie
wegetacji, przedplonu i spodziewanego
poziomu plonowania owsa.
Duże potrzeby nawożenia azotem
są wówczas, gdy opady zimowe przekroczyły normę, pogoda wiosną jest
umiarkowanie sucha i zimna, przedplon nawożono małą dawką azotu
oraz gdy istnieje możliwość wysiewu
owsa w terminie optymalnym, a także
przy stosowaniu wysokiego poziomu

gęstość siewu (szt. ziarn/ha) x MTZ (g)
Ilość wysiewu w kg/ha = ---------------------------------------------------czystość x zdolność kiełkowania
agrotechniki. Na podstawie wieloletnich badań prowadzonych w Zakładzie
Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB
w Puławach zaleca się odpowiednie
dawki azotu (tabela 2).
Nawozy azotowe do poziomu 50 kg/
ha N należy stosować jednorazowo
przed siewem owsa. Większe dawki
należy dzielić na dwie części: 50 – 60%
przed siewem, a resztę na początku
fazy strzelania w źdźbło.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wysokie plonowanie owsa
jest możliwie najwcześniejszy wiosenny zasiew. Przy wczesnym siewie owies ma możliwość korzystania
z zimowych zapasów wody w glebie
i jest mniej porażany przez choroby
i atakowany przez szkodniki. Wczesny termin siewu wpływa korzystnie na
kształtowanie się głównych elementów
struktury plonu: liczby pędów produkcyjnych, liczby kłosków w wiesze oraz
MTZ. Optymalny termin siewu owsa
w większości rejonów kraju przypada na drugą połowę marca. Jedynie
w rejonach północno – wschodnim
i podgórskim można opóźnić go do
10 kwietnia.
Na podstawie badań prowadzonych
przez Zakład Uprawy Roślin Zbożowych
IUNG-PIB w Puławach można wskazać odmiany mniej wrażliwe na opóźnianie siewu: Bohun, Furman, Grajcar.
Owies wysiewa się w rzędach co
12- 15 cm, na głębokość 2 – 5 cm
(w wilgotną glebę płycej, zaś w suchą
głębiej). Uzyskanie dobrze zwartego
łanu w średnich warunkach glebowych, przy zachowaniu optymalnego terminu siewu jest możliwe przy
normie wysiewu owsa - 500 ziarn/

m2. Gęściej należy wysiewać odmiany słabiej krzewiące się, o mniejszych
wymaganiach świetlnych i bardziej odporne na wyleganie i choroby: Polar,
Flamingsprofi, Szakal, Furman, Gniady
(według badań Sułek).
Należy pamiętać, że każda partia
materiału siewnego charakteryzuje
się na ogół odmiennymi parametrami, a zwłaszcza masą 1000 ziarn oraz
zdolnością kiełkowania.
Ilość wysiewu należy każdorazowo
wyliczyć według ww. wzoru:
W przypadku opóźnienia terminu siewu i po gorszych przedplonach normę
wysiewu należy zwiększyć o 10 %. Natomiast w stanowisku po okopowych
na oborniku, motylkowych oraz przy
silnym nawożeniu mineralnym, zwłaszcza azotem i na glebach z natury wilgotnych, a także w rejonach o dużej
ilości opadów, gęstość siewu należy
zmniejszyć o 10%.
Nowe odmiany owsa wyróżniają się
dobrą plennością, a niektóre spośród nich charakteryzują się ponadto
lepszą odpornością na rdze, większą odpornością na wyleganie, czy
mniejszym udziałem łuski w ziarnie.
Rdza wieńcowa może w niektóre lata
znacznie ograniczyć plonowanie, co
czyni odmiany o większej odporności szczególnie przydatne do uprawy
w rejonach większego zagrożenia tą
chorobą (wschodnia część kraju). Ważna jest odporność na wyleganie oraz
wczesność dojrzewania, a zwłaszcza
parametry ziarna decydujące o wartości pokarmowej (zawartość białka
i tłuszczu, udział łuski).
dr Danuta Leszczyńska
IUNG-PIB Puławy
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Nowe standardy w ochronie zbóż przed chwastami - od nauki do praktyki rolniczej
Dow AgroSciences jest jedną z niewielu innowacyjnych firm dostarczających od wielu lat na rynek polski nie tylko
sprawdzone i skuteczne środki ochrony roślin, ale także nowe produkty. W roku 2009 zostały zarejestrowane
aż 2 nowe herbicydy: DRAGON* 450 WG oraz LANCET PLUS* 125 WG. Wprowadzenie do sprzedaży tych nowatorskich
środków ochrony roślin, w przypadku firmy Dow AgroSciences jest nie tylko związane z połączeniem w jednym
produkcie już zarejestrowanych substancji aktywnych lub zmianą formy użytkowej formulacji. Każdy z tych herbicydów
zbożowych nie tylko zawiera sprawdzoną, bardzo skuteczną substancję aktywną - florasulam, ale co warto podkreślić
nową molekułę wprowadzaną równolegle przez firmę Dow AgroSciences do ochrony zbóż na rynek polski
i europejski. Zarejestrowanie tych herbicydów, zwalczających chwasty w zbożach poprzedzone było wieloletnimi
badaniami polowymi. Liczne doświadczenia przeprowadzono praktycznie w każdym rejonie Polski i określono zakres
zwalczanych chwastów i bezpieczeństwo roślin uprawnych w różnych warunkach glebowych, pogodowych, fazach
rozwojowych chwastów oraz roślin uprawnych. Jednak głównym celem było potwierdzenie, że oferowane polskiemu
rolnikowi produkty będą tymi, które - uwzględniając szybkie zmiany w technologii uprawy zbóż, występowaniu
chwastów, ich nasileniu - spełnią ich oczekiwania.
Rolnicy potrzebują nowych herbicydów, które rozwiążą problemy zwalczania chwastów w zbożach ozimych
- obecnie odmienne niż kilka/kilkanaście lat temu:
produktu zwalczającego nie tylko typowe dla zbóż chwasty dwuliścienne jak: przytulia czepna, chwasty
rumianowate, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, mak polny, ostrożeń polny, ale także występujące
coraz częściej w ostatnich latach „nowe” chwasty takie jak, np. fiołek polny.
kompletnego herbicydu zwalczającego miotłę zbożową i wszystkie najważniejsze chwasty dwuliścienne.
Nowatorski herbicyd to taki, który jest w stanie zaoferować nam wiele korzyści, jak choćby: wysoka skuteczność
na obecnie występujące na polach zbóż podstawowe chwasty, mniejsza wrażliwość na spadki temperatur, dobra
mieszalność z innymi preparatami (fungicydy, regulatory wzrostu), bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej nawet na
początku strzelania w źdźbło, wygoda stosowania. Dział Badań i Rozwoju firmy Dow AgroSciences pracuje zgodnie
z myślą przewodnią „From Sciences to Solutions” - „Od nauki do rozwiązań (problemów)”.
LANCET PLUS 125 WG oraz DRAGON 450 WG są produktami, które wyznaczają nowe standardy w ochronie zbóż
przed chwastami!!!
DRAGON 450 WG jest systemicznym herbicydem, w formie rozpuszczalnych w wodzie granul,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów
dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. DRAGON 450 WG
zawiera 2 substancje aktywne, w tym najnowszą molekułę (aminopyralid) wprowadzaną przez firmę
Dow AgroSciences do ochrony zbóż na rynek polski i europejski. DRAGON 450 WG umożliwia skuteczne zwalczenie na
takim samym, bardzo wysokim poziomie wszystkich najważniejszych chwastów dwuliściennych: przytulia czepna,
chwasty rumianowate, gwiazdnica pospolita, mak polny, chaber bławatek, chwasty rdestowate, fiołek polny i wiele
innych!

Optymalny termin zabiegu herbicydem DRAGON 450 WG w zbożach ozimych to faza krzewienia zbóż
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Podstawowe zalety herbicydu DRAGON 450 WG:
jedna dawka niezależna od wielkości i rodzaju zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi: 33,3 g/ha
brak luk i wysoka skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych
szybkie pobieranie i działanie herbicydu na chwasty, zatrzymanie wzrostu chwastów w ciągu 1-2 dni!
możliwość stosowania już od 5ºC
bezpieczeństwo dla zbóż nawet do fazy początku strzelania w źdźbło
doskonała mieszalność z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową, np. Apyros, Atlantis, Attribut
wygoda w stosowaniu, niski koszt transportu i składowania
nowatorska formulacja WG - każda granula zawiera te same proporcje (2:1) dwóch różnych substancji aktywnych
DRAGON 450 WG to przemyślane połączenie wybranych przez rolników najlepszych cech dostępnych do tej pory
herbicydów na chwasty dwuliścienne, stosowanych w fazie krzewienia zbóż.
2010 rok - rok smoka w Polsce!
Systematycznie rośnie grono rolników poszukujących gotowych i skutecznych herbicydów do jednoczesnego
zwalczania zarówno miotły zbożowej, jak i chwastów dwuliściennych.
LANCET PLUS 125 WG to nowy, kompletny herbicyd do jednoczesnego zwalczania zarówno
miotły zbożowej jak i chwastów dwuliściennych, nie wymagający tworzenia mieszanin zbiornikowych z innymi
herbicydami. LANCET PLUS 125 WG jest środkiem chwastobójczym w formie rozpuszczalnego w wodzie granulatu,
do stosowania nalistnego, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jednoi dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym. Niezależnie od wielkości chwastów (dwuliściennych:
liścienie
rozeta liści, miotła zbożowa w zakresie 1 liść
koniec krzewienia) preparat LANCET PLUS 125 WG
zastosowany włącznie do fazy pierwszego kolanka zbóż, skutecznie eliminuje chwasty z plantacji zbóż ozimych.
Preparat zawiera trzy substancje czynne, z czego dwie (piroksysulam i aminopyralid), to najnowsze molekuły
wprowadzane równolegle przez firmę Dow AgroSciences do ochrony zbóż na rynek polski i europejski.
Warto podkreślić, że obie najnowsze molekuły, zwłaszcza w połączeniu z florasulamem, mają skuteczne działanie na
wiele gatunków chwastów, w tym np. na miotłę zbożową, przytulię czepną, mak polny, chabra bławatka, rdesty,
samosiewy rzepaku, gwiazdnicę pospolitą, fiołka polnego.

TERAZ
MOŻESZ!
MOGŁEŚ

200 g/ha + adjuwant 1 l/ha
Jodosulfuron + 2.4 D;
Jodosulfuron + propoksykarbazon
+ amidosulfuron;
Tifensulfuron + chlorosulfuron

Optymalny termin zabiegu herbicydem Lancet Plus 125 WG

W celu uzyskania jak najwyższej skuteczności chwastobójczej, zwłaszcza na przerośnięte chwasty (np. zabieg
w fazie 1 kolanka zbóż) lub/i w trudnych warunkach termicznych (zabieg wczesną wiosną) zaleca się stosowanie
herbicydu LANCET PLUS 125 WG w dawce 200 g/ha, z dodatkiem adjuwantu - Olstick 90 EC w dawce: 1 l/ha
(rekomendowany przez Dow AgroSciences Polska).
Podstawowe zalety herbicydu LANCET PLUS 125 WG:
dwie najnowsze molekuły wprowadzane do ochrony zbóż w Polsce i Europie
wygodne i kompletne rozwiązanie na miotłę i wszystkie najważniejsze chwasty dwuliścienne dla wymagających rolników
jedna skuteczna dawka LANCET PLUS 125 WG 200 g + 1 l Olstic 90 EC/ha
możliwość wykonania zabiegu do fazy pierwszego kolanka zbóż z zachowaniem wysokiej skuteczności zwalczania chwastów
długi termin stosowania
działa już od 5ºC
LANCET PLUS 125 WG - jedna dawka, jedno cięcie na miotłę i chwasty dwuliścienne!

*zastrzeżone nazwy handlowe Dow AgroSciences LLC
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Kukurydza
– oszczędzać czy nie?
Kiedy idzie nowy sezon zawsze zastanawiamy się, co posiać, na
czym zarobić, ale na te pytania nigdy nie możemy znaleźć właściwej
odpowiedzi. Dlaczego?
Zawsze zależymy od pogody lub
polityki albo obu czynników naraz.
Oba czynniki w skutkach mogą
a przeważnie są dla nas rolników
bardzo przykre, szczególnie pod
względem ekonomicznym. Rzadko
zastanawiamy się gdzie możemy zaoszczędzić, aby mieć mniejsze koszty i nakłady, a przez to lepszy efekt
ekonomiczny. Spróbujmy krok po
kroku zastanowić się, co możemy
zrobić. Na początku mając jeszcze
dużo czasu powinniśmy zbadać glebę to najprostszy i najtańszy sposób
na oszczędności. W Polsce stan gleb
pod względem kwasowości wygląda
bardzo źle żeby nie powiedzieć, że
fatalnie. Oceniając ten stan możemy powiedzieć, że 70% gleb w Polsce wymaga wapnowania, a 50%
natychmiastowego wapnowania.
Pod tym względem mamy bardzo
zdegradowane gleby. Większość
roślin wymaga odczynu zbliżonego
do obojętnego.
Wysoka aktywność glinu, wodoru i manganu w glebach kwaśnych
(o pH poniżej 5,5) sprzyja, bowiem
pobieraniu i kumulacji metali ciężkich (Cd, Mn, Zn, Cu, Pb i innych)
w roślinach.
Właściwe stosowanie nawozów wapniowych ma szczególnie istotne znaczenie w produkcji kukurydzy ekologicznej,
jak również w systemach integrowanej
produkcji, gdzie, jakość jest kontrolowana na obecność metali ciężkich.
36
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Nauka z praktyką w uprawie
kukurydzy
Wiedza jest kluczem do sukcesu.
Nauka i wiedza jest bardzo ważnym
elementem postępu w naszej cywilizacji. Wdrażanie postępu biologicznego i technicznego poprzez badania
i doświadczenia daje nam odpowiedzi
w odpowiednim czasie. Im czas ten
jest krótszy tym lepiej, im powtórzeń
jest więcej tym lepiej. Ten element
jest szczególnie ważny w rolnictwie,
gdzie wiele badań i doświadczeń zależne jest nie tylko od człowieka, ale
też od warunków klimatycznych, glebowych, a także położenia geograficznego. Oczekiwania rolników zawsze
są podobne i zmierzają do poprawienia, jakości i wydajności z jednostki
powierzchni, przy zmniejszonych lub
optymalnych kosztach i nakładach.

Skąpstwo czy rozwaga?
W Polsce bardzo duża grupa rolników
nie przywiązuje wagi do nawożenia, które
ma decydujący wpływ, na jakość naszego produktu końcowego, ale również na
koszty produkcji. Powinniśmy nauczyć
się rozważnego oszczędzania: „rolnik nie
może być skąpcem, musi być oszczędnym”. To bardzo ważne sformułowanie.
W dziedzinie nawożenia niczego nowego
odkryć się nie da, powinno się zacząć
od badania gleby. Wydanie kwoty od 12
do 16 zł/ha jest najlepszą i najtańszą inwestycją. Kwaśna gleba (4,5 do 5,5 ph)
powoduje ograniczenie poboru składni-
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ków pokarmowych, a w skrajnych przypadkach nawet powoduje zablokowanie
poboru. Na diagramie widać to najlepiej
na przykładzie fosforu (rysunek 1).
Najczęściej wystarczy zbadać samo
ph i w niektórych przypadkach zwapnować glebę, co jest najtańszą formą
podwyższenia plonów przy stosunkowo niewielkim koszcie. Taki zabieg już
w pierwszym roku może podnieść plon
od 0,5 do 1,5 t ziarna.
Nawozy mineralne są coraz droższe
i dlatego ich stosowanie musi być coraz rozważniejsze. Stosowanie skąpych
dawek powoduje spadek plonu i pogorszenie jakości plonu. Stosowanie
ich w nadmiarze powoduje nieuzasadniony wzrost kosztów, pogorszenie
jakości plonu, a także może spowodować blokowanie pobierania niektórych innych składników pokarmowych,
co zostało przedstawione w tabeli 1.
Przy nadmiernym stosowaniu nawozów mineralnych wchodzimy w konflikt
z ochroną środowiska.
Ważny składnik pokarmowy, jakim
jest bor występuje i jest wprowadzany do gleby z częściami organicznymi roślin, tu trzeba zrobić niezmiernie
ważną uwagę!
Wykorzystywanie słomy w spalarniach
i piecach na słomę, a szczególnie spalanie słomy na polu jest bardzo szkodliwe dla środowiska, a w szczególności
gleby, która jest żywym organizmem.
Samą chemią i pierwiastkami nie zastąpi
się materii organicznej, więc wypalając
ścierniska, budujemy step na własne
życzenie! Wartość ze sprzedanej słomy jest mniejsza niż zakup składników
pokarmowych, które musimy wnieść
do gleby, aby zrównoważyć ubytek.

Jak sprawdzić obsadę na polu?
Obsada roślin na polu po wschodach
powinna być tą obsadą, jaka pozostanie do zbioru. W fazie 3-4 liścia mo-
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Tabela 1.
Wysoki poziom nadmiar

Ograniczenie blokowanie

Ca – wapń

K, Mg, B, Zn, Mn, Fe

K – potas

Mg, B, Ca

P – fosfor

K, Zn, Cu, Fe

N – azot

K, B, Cu

Cu – miedź

Fe, Mg

Zn – cynk

Fe

Mo – molibden

Cu

Mg – magnez

Fe

żemy już się zorientować czy nasze
założenia zostały spełnione. Można
to sprawdzić posługując się tabelą 2.
Korzystając z tabeli 2:
Na losowo wybranym rządku odmierzyć odcinek 5 m i policzyć rośliny,
następnie odszukać w tabeli obsadę
na 1 ha, która jest odpowiednia dla
naszego mieszańca kukurydzy. Dla
uzyskania wyniku odzwierciedlającego stan faktyczny, wskazane jest powtórzenie pomiaru w kilku miejscach
pola. Można powtarzać pomiary na
wszystkich rzędach całej szerokości
siewnika, pozwoli to na sprawdzenie
precyzji siewu poszczególnych sekcji
siewnika. Aby uniknąć błędu najlepiej
jest przed rozpoczęciem siewu zrobić
próbę - najlepiej na trawie tak, aby nasiana wypadające z poszczególnych
sekcji nie przetaczały się i wtedy policzyć nasiona na 5 mb oraz zmierzyć
odległość między ziarnami, to może
nam pozwolić na wyeliminowaniu błędu już przed siewem.
Korzystając z tabeli można precyzyjnie określić gęstość siewu i obsadę roślin na polu, ale powinniśmy być
bardziej przezorni i nie po fakcie mierzyć odległości między roślinami, ale
przed wyjazdem siewnika w pole. Powinniśmy przejechać testowo i określić czy zgodnie z zaleceniami nasz

siewnik wysiewa. Musimy pamiętać,
że precyzja ma istotny wpływ na wielkość a nawet i jakość naszego plonu.
W tym miejscu należy sobie postawić pytanie czy to koniec możliwości
oszczędzania w uprawie kukurydzy?
Oczywiście, że nie. Czy możemy skorzystać z tych możliwości?. Tu pojawia
się wiele wątpliwości. Świat wprowadza
do produkcji rolniczej postęp biotechnologiczny dopuszczając do uprawy
rośliny zmodyfikowane w tym również
kukurydzę. Wraz ze wzrostem i dynamiką rozwoju w rolnictwie pojawiają
się nowe zagrożenia takie jak omacnica prosowianka, która powoduje
potężne szkody w uprawie kukurydzy,
szczególnie na południu Polski. Szkody te są o coraz większym znaczeniu
gospodarczym i wynoszą około 0,5
mld zł rocznie. To nie koniec naszego
nieszczęścia, bo od 2005 r. zagościła, nieproszona, u nas na plantacjach
stonka kukurydziana, która w bardzo
szybkim tempie rozprzestrzenia się
i zasiedla nowe obszary. Walka z tymi
szkodnikami jest bardzo trudna, gdyż
atakują one kukurydzę, która ma 2
do 3 metrów wysokości. W pierwszej kolejności napotykamy na barierę
techniczną, bo nie posiadamy takiego sprzętu naziemnego, aby wjechać
w taką kukurydzę, a druga bariera to

brak środków chemicznych do wykonywania zabiegów, gdyż procedury rejestracyjne są bardzo skomplikowane
i długotrwałe. Dopuszczając do uprawy
kukurydzę modyfikowaną usunęlibyśmy te bariery, tym bardziej, że prawo
Unii Europejskiej dopuszcza do uprawy GMO. To prawo polskie jak zwykle
jest trochę skomplikowane. Ustawa
nasienna mówi, że jest zakaz sprzedaży nasion odmian modyfikowanych,
natomiast nie mówi, że nie można ich
siać. Wielu rolników szczególnie z południowej Polski skorzystało z tej luki
prawnej i zakupili nasiona kukurydzy
za granicą w Czechach czy Słowacji.
Jakie korzyści możemy mieć z uprawy kukurydzy zmodyfikowanej? Po
pierwsze nie wykonujemy zabiegów
chemicznych na tego szkodnika, po
drugie nie mamy strat z powodu łamania się kukurydzy, straty te mogą
wynosić od 30 do 50% na plantacji. Po
trzecie kukurydza nie jest porażona,
mykotoksynami, które u ludzi wywołują
choroby nowotworowe. Po czwarte nie
spada plon nawet 1-2 t/ha, a przede
wszystkim jest zdrowa, co w obecnej
dobie wolnego rynku i konkurencji ma
to ogromne znaczenie ekonomiczne.
Po piąte nie mamy kłopotu ze zbytem
zdrowej i bezpiecznej żywności. Powinniśmy wszystko zrobić, aby mieć
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Tabela 2.
Liczba nasion lub roślin na
5 m długości rzędu
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Gęstość siewu lub obsada roślin w szt/ha
dla rozstawu 75 cm

28

17,9

74 667

29

17,2

77 333

30

16,7

80 000

31

16,1

82 667

32

15,6

85 334

33

15,2

88 000

34

14,7

90 667

35

14,3

93 334

36

13,9

96 000

37

13,5

98 667

jednakowe warunki takie jak pozostali
rolnicy w UE.
Następne spostrzeżenie to, że kukurydza z ziarnem typu dent była zdecydowanie mniej porażona przez głownię
guzowatą niż flinty(z obserwacji własnych). Bardzo ważnym elementem jest
to, że denty młócą się o wiele łatwiej
jak też lepiej oddają wodę przez roślinę
i o wiele lepiej się suszą, co ma wpływ
na koszty. Koszty suszenia są o kilka
procent mniejsze. Producenci kukurydzy na kiszonkę powinni zwracać
uwagę na taką kukurydzę, która daje
bardzo wysokie plony ziarna. Wówczas kiszonka ma wysoką koncentrację energii. Drugim czynnikiem, który
decyduje o jakości i lepszym wykorzystaniu kiszonki jest typ ziarna - dent,
ma on większą koncentrację energii,
która jest lepiej wykorzystywana przez
przeżuwacze.
Trzecie spostrzeżenie to takie, że
przy tych wydajnościach kukurydzy
na mokro można przeznaczać niektóre odmiany na przemysł gorzelniczy
pod potrzeby biopaliw. Jest to o tyle
ważne, że w tym przypadku można by
uniknąć bardzo wysokich kosztów suszenia, przez co można poprawić wy38

Średnia odległość między nasionami lub
roślinami w rzędzie

nik finansowy. Badania takie zostały
przeprowadzone i tu również preferowane są odmiany z ziarnem typu dent.
Gleba jest żywym organizmem, w której rozwijają się pożyteczne bakterie
i grzyby i one muszą mieć odpowiednie warunki do rozwoju. Nadmiar lub
niedostatek niektórych składników
pokarmowych powoduje zakłócenie równowagi, dlatego tak istotne są
badania gleby. Badania gleby dają
nam informacje ile danych składników pokarmowych mamy w glebie.
Naszym zadaniem jest uzupełnienie
dawki składników pokarmowych pod
odpowiednią roślinę według zaleceń
agrotechnicznych.
Wykorzystanie nauki i wiedzy powoduje, że możemy optymalizować
nakłady i mieć lepsze efekty. Przy
produkcji kukurydzy na wszystkie kierunki powinniśmy stosować nawozy,
które zawierają nie tylko makroskładniki jak azot, fosfor, potas czy magnez,
ale również mikroskładniki, które są
niezbędne do podniesienia wydajności i jakości plonu. Nawozy takie zazwyczaj powinny zawierać N-6 P-20
K-28 makroskładników oraz (S) siarki
– 7,5% (Ca) wapń - 2,8% (Fe) żelazo

– 0,03% (Mn) mangan – 0,03% (Zn)
cynk – 0,02% (Cu) miedź – 0,02%
(B) bor – 0,02% .
Kukurydza jest wrażliwa na brak
wapna, niski poziom tego składnika
odbija się bardzo niekorzystnie, gdyż
blokowane jest pobieranie fosforu,
a wtedy młoda roślina jest fioletowa
lub brązowa. Kukurydza jest siarkolubna, a obecnie stan naszego środowiska znacznie się poprawił i nie
mamy, do czynienia z tzw. kwaśnymi
deszczami, dlatego ten pierwiastek
powinniśmy wprowadzać do gleby.
Olbrzymie znaczenie w rozwoju kukurydzy, a szczególnie w początkowej
fazie odgrywa cynk (Zn) i miedź (Cu)
pierwiastki te odpowiadają za rozwój
systemu korzeniowego, a w szczególności rozwoju włośników, których jest
setki kilometrów na jednej roślinie. Według Prof. Witolda Grzebisza właściwie
zbilansowany (Zn) cynk powoduje, że
możemy obniżyć dawki azotu. Włośniki odpowiadają za pobieranie wody
i składników pokarmowych transportując je do korzeni przewodzących,
z których składniki pokarmowe dostarczane są do liści, aby mogła odbywać się niezakłócona, prawidłowa
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Tabela 3.
Wpływ gęstości siewu na plonowanie 2007 Skrzelew
gęstość w
rzędzie

ilość ziarna (tys/
ha)

szer (m)

dł (m)

kg/Plo t

%

co 12 cm

111,1

12

54

686

31,5

10,58

co 12 cm

111,1

12

54

669

31,8

10,32

mokra

t/ha średnia (t/ha)

co 12 cm

111,1

12

54

693

31,7

10,69

co 12 cm

111,1

12

54

677

31,8

10,45

co 13 cm

102,6

12

54

694

31,6

10,71

co 13 cm

102,6

12

54

693

31,5

10,69

co 13 cm

102,6

12

54

710

30,9

10,96

co 13 cm

102,6

12

54

712

31,8

10,98

co 14 cm

95,2

12

54

728

30,3

11,23

co 14 cm

95,2

12

54

734

30,6

11,32

co 14 cm

95,2

12

54

739

30,6

11,41

co 14 cm

95,2

12

54

726

30,7

11,2

Różnica

=

0,78

t

średnia wilg
%

10,51

31,70

10,84

31,45

11,29

30,55

Tabela 4.
Lp.

Odmiana

Plon kuku mokrej

% Wilg.

kg/ha
1

Plon suchej masy(14%)

Wyd. spirytusu z 1q

kg/ha

suchej kukurydzy (L/q)

Ilość spirytusu
L/ha

9163,22

38,76

3551,66

PR39F58

11995

34,3

2

CLARICA

11548

34,8

8754,77

40,23

3522,04

3

PR39D81

11861

32,1

9364,75

36,87

3452,78

fotosynteza. Z obserwacji naszych
wynika, że zastosowanie przez aplikator, przy siewie nasion kukurydzy,
dawki 250 kg/ha nawozu daje wzrost
plonów od 550kg nawet do jednej
tony ziarna z jednego hektara, a co za
tym idzie poprawia się nam końcowy
wynik finansowy. Reasumując, widzimy, że badania gleby, a także nawozy
z mikroelementami dają nam wzrost
dochodu z hektara o 200 i więcej zł.
Wynik ten mógłby być jeszcze bardziej
korzystny gdyby cena kukurydzy była
w granicach 550 do 600 zł za tonę
i taka powinna być.

PODSUMOWANIE
Patrząc na procentowy udział
w kosztach i nakładach, co ma decydujący wpływ na nasze dochody. Po pierwsze są to dwie pozycje
koszty suszenia i nawożenie, które
sięgają prawie 60%. Przy kosztach
suszenia olejem opałowym, jako najdroższego źródła energii możemy
przejść na gaz wówczas te koszty
mogą spaść o kilka do kilkunastu
procent w zależności od rodzaju
suszarni. Jeśli chodzi o koszty nawożenia musimy zbadać ph i zoptymalizować nawożenie stosując

dawki wynikające z zaleceń pod odpowiednie plony. Spełniając ten warunek oszczędzamy nawet do 15%.
W pozycji kosztów stałych niewiele
możemy zmienić. Mają one wpływ
w zależności od wielkości gospodarstwa w bardzo małych gospodarstwach będą one większe niż
w gospodarstwach średnich i dużych. Jeśli chodzi o koszty nasion, tu
nie należy oszczędzać, gdyż dobry
materiał siewny kwalifikowany daje
nam gwarancję dobrych plonów, co
ma istotny wpływ, na jakość a także
wynik finansowy.
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„PRECYZYJNE
ROLNICTWO” – TO DALSZE
OSZCZĘDNOŚCI
Poprzez odpowiednie wykorzystanie
technik związanych z systemem GPS
możemy zredukować część kosztów
i poprawić efekty uzyskiwane dzięki indywidualnemu traktowaniu specyficznych wycinków powierzchni wewnątrz
jednego pola. Generalnie efektywność
wykorzystania technik „Precyzyjnego rolnictwa” jest proporcjonalna do
wielkości pól i całkowitej powierzchni, na której jest wykorzystywana. Tak
więc im większe pole tym większa
zmienność warunków do uprawy i tym
większe efekty z wykorzystania „Precyzyjnego Rolnictwa”. Z wieloletnich
doświadczeń wynika, że oszczędności na nawozach są bardzo zróżnicowane i zależą głównie od tego w jaki
sposób do tej pory było wykorzystywane i nawożone pole. Redukcja przy
precyzyjnej optymalizacji posiadanych
nawozów organicznych i mineralnych
w gospodarstwie może przynosić nawet 50% oszczędności w kosztach
nawożenia bez zmiany poziomu plonowania. Równocześnie przy optymalizacji nawożenia zlokalizowanego
uzyskujemy kolejny efekt poprzez poprawienie jakości uzyskiwanego plonu
oraz jego wzrostu do 20%. Należy tu
również pamiętać, aby badania gleby
były zrobione możliwie najprecyzyjniej, gdyż opierając się na nieprecyzyjnych informacjach podstawowych
możemy popełnić więcej błędów niż
bez systemu zmiennego dawkowania nawozów. System GPS może być
również wykorzystywany do nawigacji po pasach równoległych, z czym
najczęściej się u nas w kraju kojarzy.
Uzyskiwane dokładności prowadzenia
maszyn mogą być różne w zależności
od tego jak zaawansowany system nawigacji wykorzystujemy. Generalnie
40
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najpopularniejszym systemem z jakiego się korzysta jest bezpłatny system
GPS z poprawkami EGNOS, który
jest systemem wystarczającym do
wysiewu nawozów bez ścieżek technologicznych. Kolejne kroki dokładności - to wykupienie płatnej korekcji
do odbiornika OmniSTAR, lub zakup
własnej stacji referencyjnej RTK, która
daje największe dokładności, dochodzące do precyzji prowadzenia 1-2cm.
Oszczędności związane z nawigacją
po polu uzależnione są od wykorzystywanych szerokości roboczych i ilości
zabiegów wykonanych przy pomocy
systemu nawigacji. Generalnie redukujemy ilość stosowanych środków
produkcji poprzez eliminację nakładek
na polu, jednocześnie redukując koszty paliwa i czas pracy, oszczędności
które z tego wynikają mieszczą się
w przedziale 7-15%. Należy również
pamiętać, iż wraz z redukcją nakładek
i maksymalizacją wykorzystania szerokości roboczej posiadanych maszyn
zwiększamy wydajność prac polowych.
Wykorzystując systemy nawigacji nie
musimy wykonywać zabiegów jeden
przy drugim, przez co możemy wyeliminować cofanie na poprzeczniakach,
to zmniejsza nam ilość czasu nieproduktywnego i podnosi wydajność pracy maszyn, które ze względu na swoją
budowę tego wymagają. Możliwa jest
uprawa co drugiego pasa roboczego,
a po dojechaniu do drugiego brzegu
pola powrót pasami jeszcze nie wykonanymi, lub przy zbiorze kombajnowym
możemy wykonywać przekosy przez
łan tak, aby nie zostawały nam na
koniec niepełne szerokości robocze
w ostatnim przejeździe. Należy również
pamiętać o tym, iż każda praca jest
w jakimś stopniu stresująca i pomimo
najlepszego miejsca pracy operatora
wraz ze zwiększającą się szerokością
roboczą lub naciskiem na precyzyjniej-
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sze wykonywanie zabiegu polowego
człowiek szybciej się męczy i zmniejsza to dramatycznie wydajność całego
zestawu człowiek-maszyna. Stosując
systemy nawigacji, zmiennego dawkowania (nawozów, nasion, środków
chemicznych) czy zlokalizowanej na
wybranych fragmentach ochrony chemicznej możemy zwiększyć wydajność
prac polowych w granicach 5-35%.
Jeszcze jednym efektem wykorzystania technik „Precyzyjnego Rolnictwa”
jest dokładna wiedza co się działo na
polu i w jaki sposób były wykonywane wszelkie zabiegi z wykorzystaniem
GPS. Nie wszystkie urządzenia oferowane na rynku pozwalają na zapis
wykonanych prac przy ich udziale, co
pozbawia nas bezcennych informacji
do analizy poprzedniego roku w celu
wykorzystania tych informacji do precyzyjniejszego planu na kolejny rok.
Wiedza jest potrzebna w każdym
działaniu, dlatego też zapraszamy więcej informacji na stronach www.
kamrol.pl i www.kukurydza.home.pl.
Sylwia Radzyńska
Tadeusz Szymańczak

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

urodzaj

Wiosną na START!
W roku bieżącym mamy do czynienia z typowo śnieżną i
momentami bardzo mroźną zimą. Intensywne opady śniegu na
przełomie 2009 i 2010 r. przykryły zasiewy w całej Polsce kilku,
a nawet kilkunasto-centymetrową warstwą śniegu, na której
wkrótce po tym utworzyła się cienka warstwa lodu (0,5 – 1,0 cm).
Następne opady przykryły tę powłokę
lodową śniegiem o kolejne 20-30 cm.
Na polach zalega więc gruba warstwa
śniegu, która po ostatnim okresie odwilży w ciągu dnia zaczęła topnieć. Potem
znowu miał miejsce powrót zimnych

mas powietrza do Polski, które sprawiły, że mróz dodatkowo ściął lodem
wierzchnią warstwę śniegu. Gleba na
przeważającej powierzchni kraju - z
wyjątkiem północno-wschodniej Polski - nie zdążyła do tej pory jeszcze

zamarznąć i pewnie to już nie nastąpi.
Nawet jeśli na polu stwierdzimy zamarznietą wierzchnią warstwę gleby, to
nie powinno to być więcej jak 3-4 cm.
Ostatnio co kilka lub kilkanaście dni
mają miejsce często intensywne opady śniegu, który w ciągu dnia topnieje, a w nocy zamarza razem z wodą.
Na razie nic nie wskazuje na to, by
zima miała się skończyć. Prognozy
pogody przewidują opady śniegu i
mróz, co najmniej do początku marca.
Obecne warunki pogodowe mogą
więc przyczynić się do złego stanu
plantacji ozimin i rzepaku na wiosnę.
Uszkodzone i osłabione przez mrozy rośliny łatwo są porażane przez
grzyby i bakterie chorobotwórcze.
Jeżeli wiosną rośliny nie mogą zregenerować tych uszkodzeń, z czasem na polu częściowo wypadają .
W aktualnych warunkach pogodowych
może dojść do wyprzenia roślin, które
występuje wówczas, gdy obfite opady śnieżne pokrywają niedostatecznie
zamarzniętą glebę. Pod taką okrywą
długo, także podczas mrozów może
utrzymywać się temperatura bliska
zera, wskutek czego rośliny silniej
oddychają niż wtedy, gdy ziemia jest
całkowicie zamarznięta. Podobnie długo zalegające na przedwiośniu zaspy
śnieżne również sprzyjają temu zjawisku. Proces ten przebiega w trzech
etapach: najpierw rośliny tracą węglowodany, ponieważ jeszcze ich nie
syntetyzują, później następuje rozpad
białek i w efekcie końcowym liście
zostają porażone pleśnią śniegową.
W wyniku wyprzenia, po stopnieniu
śniegu, ukazują się rośliny z brunatnymi, nadgniłymi liśćmi, które następnie
czernieją. Gleba jest pokryta ciemnym, mokrym wojłokiem, łatwym do
zdarcia. Zaobserwowano, że zboża
stosunkowo łatwo ulegają wyprzeniu.
Dodatkowym czynnikiem sprzyjają-
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cym temu procesowi jest ukształtowanie terenu. Niebezpieczne są
stoki północne oraz miejsca osłoniete, gdzie tworzą się zaspy. Dużo
zależy od przepuszczalności gleby ,
gdyż zboża łatwiej ulegają wyprzeniu na glebach ciężkich i zlewnych.
Czynniki agrotechniczne jak termin i
gęstość siewu również mają wpływ, a
zbyt wcześnie zasiane rośliny wytwarzają jesienią większą masę nadziemną
i są bardziej narażone na wyprzenie.
W sytuacji, gdy warunki pogodowe nie
pozwalają na długotrwałe zaleganie
pokrywy lodowej z powodu występujących cykli topnienia i zamarzania,
formowanie się lodu może przyczyniać się do powstawania uszkodzeń
mrozowych. W sytuacji gwałtownego
spadku temperatury lub jej wahania,
gdy jest dodatnia w dzień, a mroźna
nocą, wtedy zamarzająca w pobliżu
węzła krzewienia woda prowadzi do poważnego uszkodzenia roślin. Sytuacja
taka czesto występuje na przedwiośniu.
Na wystąpienie uszkodzeń zwłaszcza
narażone będą te rośliny, które wcześniej uległy rozhartowaniu, a następnie
ich węzły krzewienia zostały uwodnione
na skutek ruszenia soków. Rozhartowanie roślin może więc być wynikiem
nie tylko zalegającej na zasiewach pokrywy lodowej, ale przede wszystkim
spowodowane jest wzrostem temperatury. Natomiast rozhartowanie roślin
pod pokrywą lodową zależy głównie od
gatunku i jest spowodowane narasta-
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jącymi pod lodem warunkami beztlenowymi. Bezpośrednią konsekwencją
zalegającej na polu pokrywy lodowej
jest podduszenie roślin powodujące
ich zamieranie wskutek gromadzenie
się toksycznych gazów, a także wytworzenia się warunków beztlenowych
i rozhartowania roślin. Stwierdzono, że
głównym gazem przyczyniającym się
do zamierania roślin pod lodem jest
dwutlenek węgla. Okresowe topnienie pokrywy lodowej ogranicza gromadzenie się tego gazu, dzięki czemu
rośliny nie powinny zostać uszkodzone.
W przypadku gwałtownego topnienia
dużych mas śniegu i lodu, spowodowanego ociepleniem wiosennym
i wystepującego podtopienia pól
skutki negatywnego oddziaływania
na stan upraw będą się nakładać.
W okresie wczesnej wiosny bardzo
ważna jest więc ocena stanu ozimin,
która umożliwi podjęcie decyzji, jak
dalej je pielęgnować (ratować) bądź
czy zlikwidować daną plantację. Im
wcześniejsza jest wiosna i im gwałtowniejsze skoki temperatury na przedwiośniu - tym większe będą szkody.
W celu zminimalizowania skutków wystąpienia tych niekorzystnych zjawisk,
na przedwiośniu możemy zastosować na oziminy po ruszeniu wegetacji interwencyjnie oprysk dolistnym
fizjostymulatorem funkcji życiowych
rośliny PRP EBV w dawce 1,5 – 2,0 l/
ha, celem pobudzenia roślin do roz-
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woju. Termin i dawkę oprysku należy
uzależnić od wyniku lustracji zasiewów na wiosnę oraz od fazy rozwojowej roślin. Preparat ten dostarcza
składniki niezbędne do funkcjonowania roślin, wzmacnia ich odporność na
czynniki stresowe, polepsza funkcjonowanie komórek (w tym epidermy),
wpływa intensywnie na wzrost i regenerację tkanek nadziemnych części rośliny i korzeni, co z pewnością
ustabilizuje zaburzony w trakcie zimy
rozwój roślin , oraz przyśpieszy i zwiększy produktywność upraw polowych.
Bardzo istotnym składnikiem w opryskach dolistnych wiosną jest azot,
gdyż w okresie zimowym wymywa się
on w głąb gleby, a wiosną, gdy gleba
jest jeszcze zimna jest on dla roślin
słabo przyswajalny, co może powodować żółknięcie upraw. Stwierdzono, że dodatek do oprysku dolistnego
PRP EBV - roztworu rozpuszczonego azotu w dawce 3-4 kg N/ha bardzo skutecznie przywraca uprawom
prawidłowe zielone wybarwienie.
Warto więc w czasie zimy, zaglądać pod
pokrywę śniegu, aby dowiedzieć się,
jak zimują rośliny uprawne na naszych
polach. A już na pewno powinniśmy
ocenić stan ich przezimowania wiosną
bezpośrednio przed ruszeniem wegetacji, bo wtedy wiele jeszcze można zrobić
dla ratowania lub wzmocnienia swoich upraw na starcie, po ciężkiej zimie.
[Opracował: mgr inż. Jacek Bochenkiewicz
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Bez adiuwantu ani rusz
Adiuwanty to preparaty, które stosowane są w rolnictwie stosunkowo
niedługo, ale ich znaczenie i popularność stale rosną. Z roku na rok
zwiększa się ich zużycie. Dlaczego tak się dzieje?

Jednym ze sposobów poprawy skuteczności działania środków ochrony
roślin jest dodatek adiuwantów do
roztworu cieczy opryskowej. Adiuwant (wspomagacz) to każda substancja zawarta w formie użytkowej
środków ochrony roślin lub dodawana do zbiornika opryskiwacza w celu
zmodyfikowania właściwości biologicz-

nych substancji aktywnej lub zmiany
parametrów fizykochemicznych cieczy użytkowej.
Stosowanie adiuwantów ma na celu
poprawienie skuteczności chwastobójczej preparatu, poszerzenie spektrum
działania herbicydów w stosunku do
gatunków i faz rozwojowych chwastów
oraz ograniczenie wpływu czynników

środowiska na działanie substancji aktywnej. Ze względu na sposób działania adiuwanty możemy podzielić na
aktywujące i modyfikujące. Główną
funkcją wspomagaczy aktywujących
jest zwiększenie ilości substancji aktywnej w miejscu działania, czyli wzrost
ilości cieczy na powierzchni liścia, co
znacznie poprawia wnikanie preparatów przez jego struktury. Natomiast
dodatek adiuwantów modyfikujących
(np. ograniczających pienienie, zwiewanie kropel, zapobiegających korozji
metalowych części opryskiwaczy) ma
wpływ na większą dokładność wykonywanego zabiegu ochrony roślin
oraz na trwałość używanego sprzętu.
Do grupy adiuwantów aktywujących
zaliczamy surfaktanty (substancje powierzchniowo czynne), oleje mineralne,
roślinne lub ich pochodne.
Surfaktanty zwane też środkami
powierzchniowo-czynnymi wykazują
właściwości hydrofilowo-lipofilowe (powinowactwo do wody oraz tłuszczy).
Obniżając napięcie powierzchniowe
cieczy opryskowej, powodują większą przyczepność kropel i zwilżalność
powierzchni. Są dobrze rozpuszczalne
w wodzie i tłuszczach oraz ułatwiają
wnikanie herbicydu do komórek roślinnych poprzez drobne przestrzenie pomiędzy cząsteczkami wosku
pokrywającego powierzchnię roślin.
Surfaktanty mogą zawierać w swoim
składzie różne substancje np. mydła,
alkohole. Jednak największe zwilżenie powierzchni powodują surfaktanty
z grupy organosilikonowych, które najbardziej obniżają napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej.
Wspomagacze olejowe dzielimy na:
oleje mineralne (głównie parafinowe)
i roślinne (rzepakowe, lniane) oraz
poddane procesowi estryfikacji oleje
roślinne. Metylowane estry oleju rzepakowego w jeszcze większym stopniu
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ułatwiają rozpuszczalność wielu herbicydów, przez co poprawiają wnikanie
substancji aktywnej do komórek roślinnych bezpośrednio przez pokrywającą
chwasty warstwę wosku.
Adiuwanty mineralne to inaczej sole
mineralne oparte przede wszystkim na
związkach azotowych, które wykazują działanie aktywująco-modyfikujące.
Pełnią one rolę kondycjonera wody
(np. siarczan amonowy) ze względu
na właściwości sekwestracji (unieszkodliwiania) antagonistycznych jonów występujących w twardej wodzie,
szczególnie jonów magnezu i wapnia,
które w skrajnych przypadkach mogą
doprowadzić do niemal całkowitego
„zablokowania” działania herbicydu
(np. glifosatu, 2,4-D). Dodatkowo jon
amonowy zawarty w tych nawozach
ułatwia wnikanie do komórek roślinnych wielu herbicydów, podnosząc ich
skuteczność chwastobójczą.
Ilość i jakość wody używanej do wykonania zabiegów ochrony roślin może
mieć istotny wpływ na skuteczność

i efektywność tych zabiegów. W zależności od rodzaju środka i celu zabiegu w uprawach rolniczych stosuje
się od 100 do 300 l wody na 1 hektar,
a w sadownictwie ilość ta dochodzi
niekiedy do 1000 l na hektar. Woda
jest związkiem chemicznym dwóch
pierwiastków: wodoru i tlenu o wzorze H2O, jednak w praktyce, woda
pochodząca z różnego rodzaju ujęć
jest roztworem wielu związków chemicznych o zróżnicowanych cechach
biologicznych i fizyko-chemicznych.
Dlatego dodatek wspomagaczy, które
ograniczają niekorzystne oddziaływanie
jonów wapnia, magnezu, żelaza i innych jonów występujących w wodzie,
ma duży wpływ na skuteczność preparatu. Zaliczamy do nich kondycjonery wody (z ang. water conditioning
agents). Substancje te minimalizują lub
zatrzymują interakcje między jonami
zawartymi w roztworze cieczy opryskowej i pestycydami, powodujące obniżenie ich biologicznej skuteczności.
Adiuwanty, które zawierają kilka skład-
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ników (np. surfaktant, olej, nawozy
mineralne, substancje antypieniące,
buforujące itp.) to tak zwana grupa
wspomagaczy wielokomponentowych.
Działają one kompleksowo, a w przypadku odpowiedniego doboru substancji aktywnej podnoszą skuteczność
preparatu w największym stopniu.
Korzystny wpływ adiuwantów można
zaobserwować w warunkach niesprzyjających działaniu środków ochrony
roślin takich jak niekorzystny przebieg
pogody (niska wilgotność i temperatura
powietrza), chwasty będące w zaawansowanych fazach rozwojowych oraz
twarda woda użyta do sporządzania
cieczy opryskowej. Należy jednak pamiętać, że odpowiedni dobór adiuwanta
jest zależny od stosowanej substancji aktywnej pestycydu. Niewłaściwie
dobrany wspomagacz może obniżyć
skuteczność preparatu lub wzmóc
na tyle jego działanie, iż spowoduje
uszkodzenie rośliny uprawnej.
Łukasz Sobiech
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wpływ zastosowanego rozpuszczalnika
na jakość oprysku
Należy pamiętać, że jakość wody użytej jako rozpuszczalnika ma olbrzymie znaczenie, jeśli chodzi o
końcowy rezultat i skuteczność wykonywanych przez nas zabiegów agrotechnicznych. Polecane jest
regularne przeprowadzanie analizy wody w laboratorium.
Przygotowując oprysk cieczą roboczą zwracamy na ogół uwagę tylko na dawkę stosowanego środka
ochrony roślin, nie pamiętając o jakości stosowanej wody. Woda jest najpowszechniej używanym medium do
rozpuszczania w nim środków ochrony roślin umożliwiając ich precyzyjne
44
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stosowanie przeciw występującym na
polach agrofagom z wykorzystywaniem do tych zabiegów opryskiwaczy
hydraulicznych. W tym kontekście można mówić o niezbędnej jakości wody,
potrzebnej do zapewnienia najwyższej
skuteczności zabiegu. Wykorzystywanie na przykład, twardej wody do

oprysków wpływa bardzo niekorzystnie na środowisko naturalne, przede
wszystkim zwiększa zanieczyszczenie wód podskórnych i powierzchniowych poprzez akumulację substancji
chemicznych w glebie, co przekłada
się na złe postrzeganie całej branży
agrochemicznej. Efekt tego zjawiska
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negatywnie wpływa także na wizerunek producentów pestycydów. Wynika to z niezadowolenia rolnika z braku
osiągania jakichkolwiek efektów przeprowadzonych zabiegów.

Ile źródeł, tyle wód
Źródła ujęć wody do zabiegów chemicznych są różne, częściowo są uzależnione od możliwości ich poboru,
częściowo od dbałości rolnika. Niestety takimi ujęciami są czasami jeziora
lub rzeki, bardzo dobrze, jeżeli jest to
zbierana „deszczówka”, jednak najczęściej woda jest czerpana z różnego
typu sieci wodociągowych począwszy od studni aż do wody „z kranu”.
I z całym przekonaniem można powiedzieć, że tyle ile źródeł, tyle różnych
wód. Zanieczyszczenia fizyczne mogą
być dwojakiego rodzaju: pochodzenia
organicznego i nieorganicznego. Te
pierwsze to glony, pyłki, zarodniki grzybów, cząsteczki butwiejącej roślinności
wodnej i opadających liści, cząsteczki
torfu oraz nieczystości pochodzenia
biologicznego pochodzące ze ścieków. Do zanieczyszczeń nieorganicznych zaliczamy wszystkie cząsteczki
stałe przede wszystkim pochodzenia
mineralnego, czyli rozdrobnione skały. Zaliczyć tu możemy drobiny ziemi
(gleba w rozumieniu geologicznym to
też skała) oraz różne frakcje piasku.
Skały mogą być tak rozdrobnione, że
praktycznie ich nie zauważamy, jednak
tworzą zawiesinę, która po odstaniu
stanowić może całkiem pokaźny osad.
Oczywiście tego typów wody należy
unikać. Jeżeli jednak nie mamy innego wyjścia należy stosować różnego
rodzaju filtry i to zarówno podczas samego pobierania wody, jaki i w opryskiwaczach. Z kolei od standardu tych
filtrów i częstotliwości wymieniania ich
w całości lub ich wkładów będzie zależała czystość wody. Można powie-

dzieć, że pół biedy, jeżeli dojdzie do
zablokowania głównych przewodów.
Wtedy wymagane jest przeczyszczenie i konserwacja całego urządzenia
opryskowego i doprowadzenie go do
stanu pełnego użytkowania. Zdecydowanie gorzej przedstawia się sprawa,
gdy dojdzie do częściowego lub całkowitego zatkania poszczególnych rozpylaczy. Jeżeli takiej awarii w porę nie
zauważymy możemy dziesiątki hektarów opryskać nie zabezpieczając prawidłowo plantacji przed zwalczanym
agrofagiem. Zapobieganie zanieczyszczeniom tego typu znajdują się tylko
i wyłączenie w gestii rolnika (osoby
wykonującej zabieg) i to właśnie ta
osoba ponosi pełną odpowiedzialność
za technikę wykonanego oprysku.

Ważny odczyn
Wysokie pH cieczy opryskowej może
znacznie przyspieszać chemiczny
rozkład substancji czynnych środków ochrony roślin. A to jest równoznaczne z całkowitym brakiem jego
skuteczności. Zjawisko to ma bardzo
niekorzystne konsekwencje, i ekonomiczne i środowiskowe. Przede
wszystkim tracą rolnicy otrzymując
niskie plony, co ma związek z częściową, a w skrajnych przypadkach
nawet całkowitą utratą substancji aktywnej preparatu, a w konsekwencji
skuteczności oprysku.
Bardzo często zwiększa się dawkę
substancji aktywnej, jednak to rozwiązanie nie jest skuteczne ze względów
ekonomicznych, nie jest bezpieczne dla
środowiska, a poza tym tylko częściowo wpływa na rezultat oprysku. Zmieniano źródło wody lub ją uzdatniano
– rozwiązanie kosztowne i kłopotliwe,
zmniejszano ilość wody zużywanej do
wykonania zabiegu agrotechnicznego,
co wiązało się z koniecznością wymiany sprzętu na opryskiwacze ULV, które
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są dosyć trudno dostępne i kosztowne. Niektórzy rolnicy stosowali nawet
adiuwanty, które w żaden sposób nie
ograniczają niekorzystnych wpływów
tego zjawiska, gdyż nie eliminują ujemnego oddziaływania związków antagonistycznych znajdujących się w wodzie
ani nie regulują jej pH. Wykonywanie
tych zbędnych, kłopotliwych i kosztownych zabiegów, które na ogół w żaden
sposób nie wpływały na efektywność
wykonywanych zabiegów spowodowane było użyciem nieodpowiedniej
jakości wody.

Analizy kontrolne
Każdy rolnik raz w roku, powinien
przekazać w celu przeprowadzenia
chemicznej analizy próbę wody używanej do zabiegów agrochemicznych. Tego typu badania wykonują
najczęściej laboratoria Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz Stacji
Rolniczo-Chemicznych. Woda miękka jak najbardziej nadaje się do zabiegów, mimo że może posiadać pewną
ilość niepożądanych kationów. Za
maksymalną ich zawartość przyjmuje się około 100 mg/l węglanu wapnia. Omawiając chemiczną czystość
wody warto wspomnieć, że wymienione związki i ich jony wpływają również
na odczyn (pH) cieczy opryskowej. Ich
obecność powoduje, że odczyn jest
obojętny, a czasami nawet zasadowy,
czyli że pH jest stosunkowo wysokie.
Takie warunki przyspieszają rozkład
chemiczny środków ochrony roślin
z podstawowych grup chemicznych,
czyli preparatów chwastobójczych,
owadobójczych i grzybobójczych.

Przeciwdziałanie jest
konieczne
Nie ulega żadnej wątpliwości, że
konsekwencjom, jakie stwarza stosowanie wody złej jakości trzeba prze46
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ciwdziałać. Zła jakość wody to niższa
skuteczność stosowanych środków
i niekorzystny wpływ na środowisko,
a więc działanie nieekonomiczne i nieekologiczne – jedno i drugie wysoce
niepożądane. Zanieczyszczeniom mechanicznym zapobiega system stosowania filtrów i zwykła dbałość o sprzęt
i efekt zabiegu. Tu należy jedynie zwrócić uwagę, że posiadanie sprzętu precyzyjnego oraz używanie rozpylaczy
drobnokroplistych zwiększa wymóg
stosowania cieczy jak najbardziej czystej pod względem fizycznym. Jeżeli
po przeprowadzeniu analiz, co należy uznać za konieczne, stwierdzimy,
że posiadamy twardą wodę, możemy
zwiększyć dawkę preparatu w ramach
rejestracji, czyli zastosować najwyższą
z zalecanych. Jest to postępowanie
polegające na zwiększeniu stosunku
związków czynnych substancji aktywnej do kationów dezaktywujących tą
substancję. Jednak jest to rozwiązanie drogie i nieekologiczne, czyli takie,
które ma mało wspólnego z dobra
praktyką rolniczą. Możemy również
zadziałać odwrotnie, stosując do zabiegu mniejszą ilość wody, czyli wprowadzając tym samym mniejszą ilość
kationów dezaktywujących. Rozwiązanie jest także tylko częściowe, ponieważ ilość wody możemy ograniczyć
tylko do pewnego stopnia. Mała ilość
wody to znaczne zmniejszenie kropli
grożące jej zniesieniem oraz zwiększenie stężenia cieczy opryskowej,
co w niektórych przypadkach może
okazać się fitotoksyczne dla rośliny
uprawnej. Najlepszym rozwiązaniem
jest uzdatnienie wody w sposób bez
inwazyjny w stosunku do użytego środka ochrony roślin. Do tej pory do cieczy
opryskowej dodawano różnego typu
nawozy mineralne. Zabieg ten na ogół
nie wiele pomagał i na szczęście nie
szkodził. Pewne pozytywne efekty uzy-

nr 3 (104) marzec 2010

Woda jest bardzo ważnym
i niedocenianym czynnikiem
determinującym skuteczność
zabiegów agrotechnicznych.
Wiedza na temat jej właściwości
chemicznych i fizycznych oraz
umiejętne jej używanie powinno
stać się stałym elementem
dobrej praktyki rolniczej.
Umiejętne wykorzystanie tego
rozpuszczalnika pomaga zwiększyć
skuteczność przeprowadzanych
zabiegów oraz zapewnić
bezpieczeństwo dla środowiska
naturalnego wynikające
z zagrożenia stosowania środków
ochrony roślin.
skano podczas łącznego stosowania
środków ochrony roślin z siarczanem
amonowym, czego przykładem może
być zarejestrowany wariant stosowania
glifosatu. Jednak siarczan amonowy
dobrze działa tylko z niektórymi i to
nielicznymi substancjami aktywnymi.
Od wielu lat ten jakże powszechny problem używania w agrotechnice twardej wody znalazł rozwiązanie
poprzez zastosowanie kondycjonerów
wody np. preparatu Niagara. Środek
ten skutecznie dezaktywuje antagonistyczne działanie jonów wapnia, magnezu i żelaza w wodzie. Jony te mogą
dezaktywować substancje czynne
środków ochrony roślin poprzez ich
wytrącanie z roztworu w formie nieaktywnych kompleksów tworzących
osad. Zastosowanie środka daje rolnikowi gwarancję właściwego zastosowania pestycydu, a więc szansę na
prawidłowe, skuteczne i efektywne
wykonanie zabiegu agrotechnicznego. Pozwala też w większym stopniu
chronić środowisko naturalne przed
negatywnymi skutkami niewłaściwego
zastosowania środków ochrony roślin.
Opracowała Anna Rogowska
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DuPont kontynuuje
rewolucję
Nowoczesne metody ochrony roślin, a także zwiększenie wydajności
produkcji rolnej były głównymi tematami poruszanymi podczas elbląskiej
konferencji DuPont Polska.
Organizowana przez koncern konferencja była już dziesiątą w tym roku. Z
cyklem doradczo-szkoleniowych spotkań z producentami żywności DuPont
wystartował już 19 stycznia w Opolu.
Jak podkreślają przedstawiciele firmy, konferencje służą głównie celom
edukacyjno-informacyjnym. W trakcie
spotkań poruszane są najważniejsze
zagadnienia związane ze wzrostem
wydajności produkcji rolnej, a także z metodami i najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie ochrony roślin.
Zagadnienia te były także kluczową
częścią zorganizowanej 4 lutego w elbląskim Multikinie konferencji, choć jej
pierwsza część poświęcona była raczej
przeszłości. Podsumowanie mijającego roku przedstawił dr Donald Zieliński,
który przypomniał zebranym główne bolączki, jakie w 2009 r. trapiły rolników.

–Szczególnie mocno dały odczuć się
spadki cen skupu nawet o 50 proc.,
dodatkowo długotrwała, przedłużająca się posucha, a także najwyższe
od wielu lat ceny nawozów sztucznych sprawiły, że część rolników zrezygnowała z zakupu, we właściwych
ilościach, środków ochrony roślin,
co w wielu przypadkach zakończyło się fatalnie – przyznaje Zieliński.
Ocena roku 2009 r. wypada jeszcze gorzej, gdy porówna się go z
rokiem 2008, kiedy to ceny na produkty rolne były rekordowo wysokie.
Lekko przygnębionych wspomnieniem roku ubiegłego producentów
żywności z pewnością ucieszyły optymistyczne prognozy dla światowego
rolnictwa przedstawione przez Andrew
Budd’a. Podkreślał on, że mimo iż rok
2009 mógł wielu rolników rozczaro-

wać czy wręcz nawet zniechęcić do
dalszej produkcji to jednak najbliższe lata z pewnością okażą się dla
nich korzystne. Głównymi czynnikami
sprzyjającymi szybkiemu zwiększeniu
opłacalności produkcji będzie w dużej
mierze znaczący wzrost liczby ludności.
–Według wiarygodnych analiz, w
przeciągu kilku najbliższych dziesięcioleci liczba ludności zwiększyć
się ma do 9 mld – przekonuje Budd
Naturalną konsekwencją takiego stanu
rzeczy będzie zwiększenie zapotrzebowania na żywność, co automatycznie powinno przełożyć się na dochody
rolników. Słowa te potwierdza obecny
na konferencji Krzysztof Golec (Dyrektor DuPont Polska), który trafnie
spostrzega, że –choć obecnie technologia towarzyszy nam na każdym
kroku czy to w formie e-sklepów
czy e-wiadomości, to jednak obecny poziom wiedzy człowieka nie pozwala na wprowadzenie e-żywności.
Dlatego też produkcja pożywienia wciąż
będzie konieczna, a jej dochodowość
wraz ze wzrostem zapotrzebowania na
pokarm powinna rosnąć. Aby sprostać
rosnącym potrzebom rynku konieczna
będzie intensyfikacja produkcji. Stąd też
w najbliższym czasie rolnictwo powinno skupić się głównie na zwiększeniu
wydajności upraw m.in. poprzez ich
ochronę przed szkodnikami oraz chorobami. W osiągnięciu tego celu z pomocą ma przyjść amerykański koncern.
J a k d a l e j p o d k r e ś l a ł B u d d:
– Celem DuPont jest dostarczenie rolnikom niezbędnych narzędzi,
które pomogą im zwiększyć intensywność produkcji poprzez zabezpieczenie upraw przed niszczącym
działaniem chorób oraz szkodników.
Aby pomóc rolnikom w ochronie upraw,
i tym samym w zwiększeniu efektywności produkcji, koncern rozpoczął w kilkunastu krajach Europy wprowadzanie
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nowoczesnych środków ochrony roślin.
Jak zapewniają przedstawiciele firmy,
wyprodukowane w nowatorskiej technologii SX herbicydy zrewolucjonizują
współczesną produkcję rolną. Jak tłumaczono zebranym w Elblągu rolnikom
48
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i dziennikarzom, produkty tej technologii
są udoskonaloną wersją środków sulfonylomocznikowych, które opracowano
na początku lat osiemdziesiątych, i które obecnie wykorzystywane są na 75
proc. ogólnej powierzchni najważniej-

nr 3 (104) marzec 2010

szych upraw. Główną zaletą nowych
produktów koncernu jest całkowita
rozpuszczalność sulfonylomoczników,
dzięki czemu działanie preparatów jest
jeszcze skuteczniejsze, a także prostsze. Zaletą dobrej rozpuszczalności jest
także możliwość tworzenia nowych mieszanin, złożonych zarówno ze środków
sulfonylomocznikowych DuPont jak i dodatków środków innych producentów.
Aktualnie na rynku obecne są dwa
herbicydy wyprodukowane w nowatorskiej technologii: Granstar
Ultra SX oraz (polecany przez
Doktora SX) herbicyd Rubin SX.
Zaletą obu produktów jest połączenie
dwóch składników aktywnych w jednym
preparacie. W przypadku obu środków
są to tifensulfuron metylowy oraz tribenuron metylowy. Pierwszy z produktów przeznaczony jest do zwalczania
chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie,
pszenicy jarej oraz jęczmieniu jarym.
Substancje aktywne herbicydu pobierane są przez liście i korzeń, a efekt
ich działania obserwowany jest już po
14 dniach od zabiegu. O skuteczności
Grandstar Ultra świadczy 3 tys. udanych doświadczeń, jakie na przestrzeni ostatnich lat przeprowadził DuPont.
Dzięki wysokiej skuteczności substancji aktywnych lista zagrożeń dla upraw,
jakie Grandstar Ultra eliminuje została
wydłużona do 50 gatunków chwastów.
Duża skuteczność ma być także zaletą
drugiego wyprodukowanego w technologii
SX herbicydu. Rubin SX stworzony został
z myślą o eliminowaniu miotły zbożowej
oraz chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie.
Podobnie jak w przypadku Grandstar Ultra substancje aktywne Rubina pobierane
są przez liście oraz korzeń dzięki czemu
eliminuje on zagrożenia ze strony najbardziej powszechnych chwastów.
Łukasz Iwaszkiewicz
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Taniej, szybciej, wydajniej
Niemiecka firma Köckerling specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych
rozwiązań na rynku maszyn rolniczych do uprawy roli, użytków zielonych
i siewników. Produkty tej firmy zdobywają coraz większe uznanie wśród
polskich rolników.
O zalety maszyn sygnowanych znakiem Köckerling oraz korzyści przemawiające za stosowaniem uprawy
bezorkowej zapytaliśmy przedstawiciela firmy, Henryka Kozuba. Agregat
uprawowy Köckerling – Vector – zdobył
tytuł Złotego Medalisty targów POLAGRA – PREMIERY 2010.
Jakie maszyny Firma KOCKERLING
prezentuje na targach POLAGRA
PREMIERY?
Henryk Kozub: Po pierwsze jest to
Vector o szerokości roboczej 4,6 m,
który otrzymał Złoty Medal na targach
Polagra Premiery 2010, następnie Ultima siewnik redlicowy o szerokości
roboczej 4 m, medalista z 2007 roku,
Vario agregat uprawowy - dokładna
maszyna do uprawy pola, medalista
z 2008 roku, a ponadto Allrounder do
uprawy przedsiewnej i pożniwnej oraz
Trio – kompaktowy 3-belkowy agregat
do uprawy w mulcz.

Jak Pan ocenia targi POLAGRA –
PREMIERY 2010?
Autentycznie oceniam targi bardzo dobrze. Jako wystawca doceniam sporą
liczbę zwiedzających na stosunkowo
„młodych“ targach. Rytm organizacji co
dwa lata jest rozsądny, termin organizacji – luty, po targach Agritechnica
odbywających się w Hannoverze, jest
trafnie dobrany.
Jakie są najczęstsze pytania rolników odwiedzających wystawę?
H.K.: Sam jestem zaskoczony, ale rolnicy najczęściej pytają o oszczędności
w pracach polowych przy uprawie. Prawidłowo wykonany zabieg przy użyciu
właściwych maszyn – mam tu na myśli
maszyny Kockerlinga – jest bardzo ekonomiczny i pod względem zużycia paliwa pozwala na oszczędności do 30%, a
czas pracy można skrócić nawet o 50%.
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Proszę przybliżyć sytuację na rynku rolnym w kontekście działalności
firmy Kockerling.
H.K.: Każdy nowy sprzęt jest dla rolnika znacznym wydatkiem. Oferta naszej
firmy cieszy się uznaniem i zainteresowaniem rolników, którzy chętnie zakupiliby sprzęt dobrej jakości, wprowadzili
innowacje i wyposażyli gospodarstwa
w sprzęt najnowszej generacji, natomiast z racji niewielkich dochodów
związanych m. in. z niskimi cenami
produktów rolnych, jest to w większości przypadków niemożliwe.
Oczywiście, część rolników inwestuje w
usprzętowienie gospodarstwa, kupując
maszyny firmy Kockerling z wykorzystaniem dopłat bezpośrednich do upraw
rolnych, jednak sytuacja mogłaby być
znacznie lepsza.
Jakimi cechami produkty firmy Köckerling zdobywają zaufanie polskich rolników?
H.K.: Przede wszystkim są to maszyny
nowoczesne, pozwalające wprowadzić
nowe rozwiązania w uprawie, wdrażające uproszczone metody uprawy
i siewu. A ich zalety to: prosta i trwała budowa, niskie koszty eksploatacji
oraz łatwa obsługa. Najważniejsze dla
polskich rolników, uprawiających różne
rodzaje gleb w zróżnicowanych, bardzo
zmiennych warunkach klimatycznych,
powinno być jednak to, że praca maszyn
Köckerling przewyższa skutecznością
inne maszyny do uprawy bezorkowej.
RR.: Tradycyjna orka ma wiele
zalet, ale też są wady, podobne
głosy słyszy się o systemie bezorkowym. Jakich korzyści mogą
spodziewać się rolnicy stosujący
uprawę bezorkową?
H.K.: Popularność uproszczonych metod
uprawy i siewu znacznie wzrasta w Europie, polscy rolnicy także są zainteresowani
50
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korzyściami wynikającymi ze stosowania
tego typu uprawy. Korzyści osiągnie każdy, kto prawidłowo i konsekwentnie stosuje system uprawy bezorkowej. Ważne
przy tym są wysokiej jakości maszyny,
wiedza o możliwościach wspomagania
i doskonalenia tej techniki, a także chęć
zwiększenia wydajności oraz dochodowości w gospodarstwie. Zyskujemy zatrzymywanie wody w glebie, poprawę
jej życia biologicznego, zwiększenie zawarości substancji organicznej (lepsza
żyzność i struktura gleby), zapobieganie
erozji, oszczędność paliwa, oszczędność
czasu pracy (obniżenie kosztów siły roboczej i maszyn oraz zachowanie terminów agrotechnicznych).
RR.: Proszę wyjaśnić, czym gruberowanie przewyższa tradycyjny
system uprawy.
H.K.: Przewagą grubera jest dokładne
mieszanie górnej warstwy gleby z masą
organiczną, znajdującą się na powierzchni. W przypadku pracy pługa następuje
odwracanie (odkładanie) warstwy gleby.
Do dolnych, beztlenowych partii gleby
trafiają najcenniejsze substancje organiczne – resztki pożniwne i słoma. W
takim położeniu są mniej efektywnie
wykorzystane, utrudniona jest prawidłowa humifikacja części organicznych
przez bakterie i dżdżownice. Gruberowanie wyklucza tworzenie się warstwy
płużnej, sprzyja lepszemu podsiąkaniu i
magazynowaniu wody, humifikacji masy
organicznej i stwarza dogodne warunki do rozwoju organizmów glebowych.
RR.: Proszę o przybliżenie Czytelnikom nagrodzonego agregatu
H.K.: Vector jest 4-belkowym, uniwersalnym agregatem uprawowym do
płytkiej uprawy pożniwnej i głębokiego
spulchniania gleby, całkowicie zastępujący pług. Skonstruowany został specjalnie do uprawy i pod siew w mulcz.

Henryk Kozub

Gruber ten wyposażony jest w hydrauliczną regulację głębokości pracy EasyShift. Umożliwia ona bezstopniowe
ustawianie głębokości roboczej z ciągnika podczas pracy maszyny. Zaletami
maszyny są: dokładne zmieszanie gleby ze słomą, bardzo dobre wyrównanie
pola, nawet gdy są głębokie koleiny,
pozostawianie drobnej struktury gleby
do siewu w mulcz, optymalnie zagęszczenie gleby przy pomocy podwójnego
wału STS, spulchnienie i przewietrzenie
gleby od 3 do 30 cm, przy ekstremalnie
płytkiej pracy pożniwnej, powoduje to
szybkie kiełkowanie ziarna utraconego po kombajnie i nasion chwastów.
Narzędzia pracują w kolejności: 4 rzędy
łap z zabezpieczeniami przed kamieniami i różnymi wariantami lemieszy,
niwelatory, podwójny wał STS o Ø 530
mm, brona prętowa. Opcjonalne wyposażenie stanowią: krój tarczowy, układ
hamulcowy, skrzynka na narzędzia,
mały siewnik do poplonów.
RR.: Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Roman Barszcz
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Agregat uprawowy VECTOR
całkowicie zastępujący pług
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Złoty medal POLAGRA
PREMIERY 2010 dla
SaMASZ-u
Zestaw kosiarek GigaCUT 860 S/T został nagrodzony prestiżowym,
złotym medalem POLAGRA PREMIERY 2010. Wyróżnienie cieszy
tym bardziej, że stanowi piękne uwieńczenie 25-lecia obecności firmy
SaMASZ na rynku.
Zakres zastosowania
Kosiarki dyskowe GigaCUT służą do
koszenia traw i roślin motylkowych na
trwałych użytkach zielonych.Ze względu na swoją dużą wydajność (ok.10
ha/h) idealnie nadają się do pracy w
wielkoobszarowych gospodarstwach
rolnych i koszenia dużych obszarów
zielonych (np.lotniska).

Ogólny opis i zalety konstrukcji
Zestaw kosiarek GigaCUT 860 S/T
składa się z kosiarki dwustronnej KDD
860 zawieszonej na tylnym TUZ ciągnika oraz kosiarki czołowej KDF 300
zawieszonej na przednim TUZ ciągnika.Tylna kosiarka dwustronna KDD
860 składa się z dwóch kosiarek dyskowych z centralnym zawieszeniem
zamontowanych na wspólnej ramie
nośnej. Centralne zawieszenie elementów tnących kosiarki powoduje
równomierne rozłożenie nacisku na
podłoże oraz większy zakres pochylenia listwy (do 24°). Daje to lepsze kopiowanie terenu i umożliwia szybsze i
czystsze koszenie.
Ustawienie kosiarki do pozycji transportowej oraz w trakcie przejazdu nad
pokosami odbywa się za pomocą siłowników hydraulicznych. Jednoczesne
unoszenie kosiarek KDD jest możliwe,
dzięki zastosowaniu dzielnika strumie52
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nia, który wymaga tylko jednego wyjścia hydraulicznego w ciągniku.
W kosiarkach GigaCUT zastosowano
bezpiecznik hydrauliczny, który chroni zespoły robocze kosiarki w trakcie
najazdu na niewysokie przeszkody.
Podczas napotkania przeszkody zespół tnący odchyla się do tyłu o kąt
30 ° jednocześnie unosząc się o około 70 cm nad powierzchnię pola. Po
ominięciu przeszkody zespół tnący samoczynnie wraca do pozycji roboczej.
Zestaw GigaCUT jest wyposażony
wymiennie, spulchniacze lub walce
pokosu .
Dodatkowo można zamontować dwa
transportery (przenośniki taśmowe),
które umożliwią zebranie skoszonej
masy w jeden pokos o szerokości od
2 do 3 m. Dzięki nim przyczepa samozbierająca lub sieczkarnia polowa
potrzebuje 3-krotnie mniej przejazdów, aby zebrać skoszoną zielonkę.
W zestawie kosiarek GigaCUT istnieje
możliwość koszenia zarówno z transporterami, jak i bez nich.
Transportery są napędzane własnym
układem hydraulicznym (niezależnym
od ciągnika), który składa się z pompy
hydraulicznej, chłodnicy oleju i dwóch
silników hydraulicznych. Włączenie i
wyłączenie pracy transporterów jest
realizowane za pomocą konsoli elek-
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Parametry:
Szerokość koszenia 8,60 m
Szerokość pokosu 2,00 ÷ 3,00 m
Liczba dysków 21
Liczba noży 42
Obroty WOM 1 000 obr./min
Moc ciągnika od 200 KM
Wydajność robocza ~10 ha/h
Wał przekaźnika mocy 1 100 Nm
Masa bez transportera 3 100 kg
trycznej z kabiny operatora ciągnika.
Listwy tnące z kondycjonerami są
chronione przed zablokowaniem przez
sprzęgła cierne wałów napędowych
każdej z kosiarek.
Zespół sprężyn odciążających umożliwia płynną regulację nacisku kosiarki na grunt.
Zestaw kosiarek GigaCUT posiada
2 letnią gwarancję.
Zalety listew tnących stosowanych
w zestawie kosiarek GigaCUT:
– mocne i trwałe łożyska w klasie
-6307 2RS,
– zwarta i mocna listwa tnąca (konstrukcja spawana zamknięta),
– duże i mocne koła zębate,
– płozy ślizgowe i dyski hartowane
ze stali borowej (o zwiększonej odporności na ścieranie),
– prosta i szybka wymiana noży
(za pomocą klucza w wyposażeniu
standardowym),
– łatwa wymiana płóz ślizgowych
(po odkręceniu 2 śrub),
– piasty dolne dysków są wykonane z wysoko wytrzymałego staliwa,
– w przypadku bardzo silnego uderzenia ścinany wpust w piaście dolnej
dysku chroni koła zębate,
– wysoka odporność na kamienie.
Zalety spulchniaczy pokosu stosowanych w zestawie kosiarek GigaCUT:
– nowe bijaki w kształcie litery V
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wykonane ze stali trudno-ścieralnych
i osadzone w gumowych wkładkach,
– zwiększona przestrzeń miedzy
bijakami a osłoną dla podwyższenia
przepustowości przy skrajnie wysokim plonie,
– napęd wałów spulchniacza przy
pomocy przekładni łańcuchowej (łańcuch dwurzędowy 3”),
– możliwość pracy bez spulchniacza/
walców – łatwy demontaż umożliwia
szybka zamiana spulchniacza na walce i odwrotnie.
Zalety walców pokosu stosowanych w zestawie kosiarek GigaCUT:
– napęd za pomocą wałów WPT z
pełną osłoną,
– nowe lekkie przekładnie do napędu:
walca górnego – mocny pasek zębaty,
walca dolnego – łańcuch podwójny l ”,
– szerokie walce zwiększają skuteczność łamania łodyg roślin motylkowych,
– pochylenie osi górnego walca do
przodu o duży kąt do listwy tnącej polepsza przechwyt zielonki,
– oba wałki walców są napędzane.
Wałek górny jest zawieszony na dwóch
wahaczach z dociskiem sprężynowym
(regulowanym), co umożliwia koszenie
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nawet największych łanów zielonek i
przejście przez walce kamieni o średnicy do 5 cm.
Informacje handlowe:
Firma SaMASZ jest pierwszym w Polsce producentem tego typu zestawu
kosiarek i jedynym, który produkuje
kosiarki „HEAVY DUDY ” na własnej
listwie tnścej.
Zestaw kosiarek GigaCUT i bliźniaczy zestaw MegaCUT został wprowadzony na rynek w 2008 r.
Do chwili obecnej Firma SaMASZ
sprzedała 15 zestawów na rynku polskim i 10 na eksport.
Głównymi odbiorcami na rynku krajowym są wielkoobszarowe gospodarstwa oraz użytkownicy dużych
obszarów zielonych, np. porty lotnicze. Jednym z pierwszych klientów
który zakupił zestaw kosiarek GigaCUT była firma BHS Goleniów woj.
zachodniopomorskie. Mamy klientów
na terenie Polski, którzy posiadają nawet dwa zestawy kosiarek MegaCUT i
GigaCUT. Przykładem jest Markiewicz
Piotr z Białobrzegów woj.mazowieckie.
Pierwszy zestaw kosiarek GigaCUT
w eksporcie został sprzedany do Fin-

landii, gdzie w roku 2008 SaMASZ uzyskał 75% udziału w sprzedaży kosiarek
dyskowych ogółem na tym rynku. Tak
mocna pozycja na rynku fińskim świadczy o bardzo wysokiej jakości naszych
maszyn, szczególnie w odniesieniu do
ich wytrzymałości. Łąki w Finlandii są
mocno zakamienione, warunki do koszenia są bardzo trudne.
Zdobycie takich klientów w eksporcie wymaga czasu oraz dużych nakładów finansowych. Ale mimo tego,
iż prawdziwa sprzedaż tych maszyn
rozpoczęła się na dobre w 2009, to
już do tej pory takie maszyny pracują we Francji, Niemczech, Austrii, na
Węgrzech, w Rosji, na Białorusi oraz
we wspomnianej wcześniej Finlandii.
Przełomowym rokiem w sprzedaży
zestawów GigaCUT będzie z pewnością rok 2010. W wyniku rozmów
przeprowadzonych na targach AGRITECHNIKA w Hanowerze z klientami
z całej Europy możemy stwierdzić, iż
zainteresowanie naszymi zestawami
jest bardzo duże, w wyniku czego już
w pierwszych 2 miesiącach 2010 roku
sprzedamy więcej tych maszyn niż w
całym roku 2009 (wynika to z podpisanych kontraktów).
Dużą pomocą okazują się zadowoleni
dotychczasowi użytkownicy w Polsce i
w/w krajach, z którymi pozostajemy w
ciągłym kontakcie. Obecnie posiadany
portfel zamówień krajowych i eksportowych stwarza perspektywę wzrostu
sprzedaży w sezonie 2010 w Polsce o
100% a w eksporcie ok. 50 szt.
Cieszy fakt, iż zestawy GigaCUT SaMASZ-u stawiane są w jednym rzędzie
z maszynami takich firm, jak KRONE,
CLAAS, KUHN czy POETTINGER.
Naturalnym czynnikiem, który skłania
nowych klientów do zakupu naszych
zestawów jest zdecydowanie niższa
cena, która w stosunku do jakości
stanowi bardzo duży atut.
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Niebieska siła
na polskich polach
Firma New Holland zdobyła prestiżowe wyróżnienia Ciągnik Roku 2010®
oraz Złoty Ciągnik za Rozwiązania Konstrukcyjne zastosowane w serii
T7070 Auto Command™ wyposażonej w drugą generację przekładni
bezstopniowych.
Nagrody te potwierdzają starania
marki, aby zaoferować klientom najlepszą technologię i rozwiązania ułatwiające prace rolne i zwiększające
produktywność. Aby uczcić te sukcesy,
firma przygotowuje się do światowej
premiery edycji specjalnej “Blue Power” dwóch modeli ciągników, która
miała miejsce na wystawie FIMA w
Hiszpanii w dniach od 9 do 13 lutego.
Wyróżnienie “Złoty Ciągnik za Roz-
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wiązania Konstrukcyjne” stanowi wyraz uznania dla firmy New Holland za
doskonałość projektów, zwłaszcza
za podłokietnik SideWinder™ II z intuicyjnymi elementami sterowniczymi
opracowanymi pod kątem ułatwienia
obsługi i zwiększenia komfortu operatora. Ten nowy pulpit obejmuje dźwignię sterowniczą CommandGrip™ oraz
wyświetlacz z ekranem dotykowym
Intelliview™ III – pierwszy monitor
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na rynku, w którym zintegrowane zostały elementy sterownicze ciągnika
i podłączonych do niego narzędzi, jak
również elementy sterownicze układu
automatycznego prowadzenia IntelliSteer™. Wprowadzenie tych elementów
sterowniczych jest bezpośrednim wynikiem komunikacji między firmą New
Holland i jej klientami, odzwierciedlając
ich sugestie oraz oczekiwania.
Te dwa wyróżnienia zostały również
przyznane przez jury złożone z 20 europejskich dziennikarzy reprezentujących prasę branżową na wystawie
Agritechnica 2008 innemu ciągnikowi
New Holland z serii T7000, a mianowicie modelowi T7060 Power CommandTM
. Decyzja jury została potwierdzona
przez klientów, którzy potwierdzili doskonałe rozwiązania zastosowane
w przekładni napędowej Powershift
wprowadzonej w ciągnikach T7000,
pozostającą jedynym rozwiązaniem
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tego typu oferowanym na rynku w tej
klasie ciągników, a także kabiną o najniższym poziomie hałasu i najlepszej
widoczności.
Te ostatnie sukcesy czynią serię
T7000 rekordzistką cieszącą się największą liczbą czołowych pozycji w
trzynastoletniej historii tytułu “Ciągnika Roku”.
Unikalność tych specjalnych edycji
„Blue Power” ciągników T7070 Auto

traktor

Command oraz “ T7060 Power Command została wizualnie podkreślona poprzez karoserię pomalowaną
na uderzający odcień niebieskiego,
przypominający luksusowe samochody sportowe Maserati, ze srebrnymi
i chromowanymi akcentami.
Ciągniki T7070 AutoCommand™
“Blue Power” będą dostępne z bogatym wyposażeniem obejmującym
podłokietnik SideWinder™ II, ekran

Intellivew III, układ automatycznego
naprowadzania IntelliSteer oraz przedni
TUZ . Auto Command posiada łatwą
w obsłudze przekładnie bezstopniową
(CVT) opracowaną przez firmę New
Holland, oferującą płynne sterowanie
wzrostem prędkości.
Ciągniki T7060 Power Command w
edycji “Blue Power” będą posiadać takie same funkcje i wyposażenie, jak
cała seria T7070, włącznie z pulpitem
Side Winder II. Zastosowana w serii
Power Command najlepsza w swojej
klasie przekładnia napędowa Powershift przekłada się na płynną zmianę
zakresów oraz całkowitą kontrolę podczas operacji wymagających dużego
obciążenia.
Podłokietnik SideWinder II dostępny w ciągnikach należących do serii
T7000 i T6000 zdobył również uznane
wyróżnienia 2009 Good Design™ przyznawane przez chicagowskie muzeum
architektury i projektowania The Chicago Athenaeum i Europejskie Centrum
Studiów Architektonicznych, Artystycznych, Projektowych i Urbanistycznych
oraz AE50 przyznawane przez stowarzyszenie ASABE (American Society of
Agricultural and Biological Engineers),
jak również nagrodę za innowację na
wystawie FIMA w Hiszpanii.
Podczas projektowania serii T7000
New Holland współpracował z firmami: FPT (Fiat Powertrain Technologies
w zakresie silnika, Bosch-Rexroth w
zakresie rozdzielenia mocy w przekładni bezstopniowej, SKF - dostawcą
elektronicznego hamulca postojowego oraz z firmą Trelleborg w zakresie
dostaw opon.
Pełne dane techniczne ciągnika oraz
prezentacja edycji specjalnej „Blue
Power” dwóch modeli T7070 Auto
Command i T7060 Power Command
nastąpi podczas ich oficjalnej premiery
na wystawie FIMA w Hiszpanii.
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Lemken
Gospodarstwa rolne średniej wielkości, aby dotrzymać terminów
agrotechnicznych, wymagają trwałej i wydajnej techniki siewu.
Mechaniczny siewnik LEMKEN Saphir
wyznacza nowe poziomy wydajności. Tak zaczepiany hydrauliczny, jak
i zawieszany z AutoLoad jest krótką
kompaktową kombinacją uprawowosiewną, sprawdzającą się w każdych
warunkach. Dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami uprawowymi, takimi jak: brona wirnikowa Zirkon,
agregatem uprawowym Quarz lub
Combi-Liner, Saphir potwierdza swoją uniwersalność. Zbiornik na nasiona
o dużej pojemności oraz dokładny
wysiew na odpowiedniej głębokości
sprawia, że siewnik ten ma wysoką
wydajność powierzchniową i gwarantuje wysokie wschody.

Saphir 7
To zawieszany siewnik mechaniczny
do siewu konwencjonalnego, jak też i
w uprawie uproszczonej, o szerokości
roboczej od 250 do 400 cm. Do wybo-
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ru oferowane są redlice z podwójnymi
tarczami i rolkami utrzymującymi głębokość pracy lub standardowe. Posiada
bezstopniowe ustawianie ilości wysiewu od 0,5 do 500 kg/ha przekładnią
w kąpieli olejowej, co zapewnia precyzję i bezawaryjność. Wyposażony w
2-częściowe Kombi kółko siewne Conti
-Plus na życzenie jednoczęściowe kółko Mega Plus lub Mono Plus do roślin
strączkowych oraz sześciokątny wałek
wysiewający z szybką wymianą kółek
Bezobsługowy napęd wałem Kardana,
pracującym bez kłopotów także w kurzu i brudzie, a szeroki pomost roboczy
zapewnia bezpieczeństwo napełniania.
W siewniku seryjnie montowany jest system elektronicznej kontroli Easytronic.

Saphir 8
Zawieszany siewnik mechaniczny z
elektrycznym napędem wałka wysiewającego, wyposażony w koło impulso-
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we, które służy wyłącznie do pomiaru
przebytej drogi. Komputer Solitronic
kontroluje pracę silnika elektrycznego,
napędzającego wałek wysiewający. Do
wyboru redlice z podwójnymi tarczami i rolkami utrzymującymi głębokość
pracy lub standardowe. Bezstopniowe
ustawianie ilości wysiewu od 0,5 do
500 kg/ha przekładnią w kąpieli olejowej i 2-częściowe Kombi kółko siewne
Conti-Plus na życzenie jednoczęściowe kółko Mega Plus lub Mono Plus
do roślin strączkowych. Sześciokątny
wałek wysiewający z szybką wymianą
kółek. Funkcje kontrolne i regulacyjne: elektroniczny pomiar wydajności
w hektarach, zintegrowany system
diagnozy i znajdowania błędów, opcja wyposażenia w szynę danych
CANBUS, możliwość zastosowania
układu ISOBUS i systemu satelitarnego DGPS.

Saphir Auto Load
Zawieszany siewnik mechaniczny
Saphir 7 i 8 do siewu konwencjonalnego, jak też i w uprawie uproszczonej
o szerokości roboczej od 250 do 400
cm. Pracuje zarówno samodzielnie – na
trzypunktowym układzie zawieszenia
ciągnika, jak i z wszystkimi agregatami
uprawowymi. Głębokość robocza regulowana jest położeniem ramion TUZ-u
ciągnika lub głębokością pracy pracującego w kombinacji przed siewnikiem
agregatu. Jak w poprzednich modelach, do wyboru redlice z podwójnymi
tarczami i rolką głębokości pracy lub
standardowe. Posiada bezstopniowe
ustawianie ilości wysiewu od 0,5 do
500 kg/ha przekładnią w kąpieli olejowej oraz 2-częściowe Kombi kółko
siewne Conti-Plus na życzenie jednoczęściowe kółko Mega Plus lub Mono
Plus do roślin strączkowych. Wyposażony w sześciokątny wałek wysiewający z szybką wymianą kółek.
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Goodyear z najwyższą
oceną od producenta
ciągników Fendt
Warszawa, 25 lutego 2010 r. - Goodyear został uhonorowany najwyższą
oceną „A” wśród dostawców niemieckiego producenta ciągników i maszyn rolniczych Fendt. Prestiżowy
program przyznawania ocen dostawcom uwzględnia ich osiągnięcia w dziedzinie jakości, logistyki, serwisu oraz
ochrony środowiska.
“Goodyear otrzymał najwyższą ocenę w dowód uznania dla stałego udoskonalania naszych produktów i usług
oraz zaangażowania w podnoszenie
poziomu obsługi oraz satysfakcji klienta” – powiedział Alessandro Coggi, dyrektor zarządzający opon rolniczych
i przemysłowych Goodyear Europe.
Goodyear jest od wielu lat dostawcą opon rolniczych z rodziny Optitrac
dla firmy Fendt, w tym najnowszych

opon Optitrac R+.
Opona Optitrac R+ jest najmłodszym i zarazem najnowocześniejszym
dzieckiem w rodzinie Optitrac, cieszącej się od siedmiu lat dużą popularnością wśród europejskich rolników.
Optitrac R+ zapewnia zwiększenie nośności o 31%, lepszą trakcję
przy zachowaniu niższych wartości ciśnienia oraz możliwość pracy
z prędkością do 70 km/h. Optitrac R+
umożliwia jazdę po drogach przy zachowaniu poziomu ciśnienia powietrza
w oponach właściwego dla prac polowych. Opona przenosi więcej mocy
silnika na trakcję, dzięki czemu jest ona
przygotowana do stosowania w nowej
generacji ciągników o większej mocy,
osiągających wyższe prędkości, takich
jak Fendt 900, który jest wyposażony

w opony Optitrac R+ w rozmiarach
710/75R42 oraz 650/65R34.
Goodyear jest jednym z największych
producentów opon na świecie, z centralą w Akron, w stanie Ohio, USA. Firma wytwarza opony, wyroby gumowe
oraz środki chemiczne w ponad 60 zakładach w 25 krajach. Swoją działalność prowadzi w większości krajów
świata. Goodyear zatrudnia ponad
71.000 pracowników. W Polsce firma
oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica.
Jest także głównym akcjonariuszem
Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
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Złoty Medal za Rozrzutnik Obornika N-266
na targach POLAGRA – PREMIERY 2010
Podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA – PREMIERY 2010 wręczony został Złoty
Medal MTP za rozrzutnik obornika N-266. Medal z rąk ministra rolnictwa Marka Sawickiego, w imieniu
Spółki POL-MOT Warfama, odebrał Wiceprezes Zarządu, Stanisław Kulas.

Przyznanie medalu jest efektem prac
badawczo-rozwojowych, prowadzonych przez zespół konstruktorów POLMOT Warfama. Drewniana konstrukcja
burt oraz podłogi jest nawet do dwóch
razy trwalsza w stosunku do metalowej. Konserwacja drewnianych elementów odbywa się w sposób naturalny
zawartymi w oborniku związkami organicznymi. Kolejną zaletą zastosowania drewna jest cicha praca korzystnie
wpływająca na środowisko i komfort
pracy. Rozrzutnik jest również dużo
lżejszy od swoich konkurentów w tej
samej klasie tonażowej i tym samym
58
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wpływa na zmniejszenie zużycie paliwa podczas pracy.
Rozrzutnik obornika N-266 o ładowności 8 t. przeznaczony jest do roztrząsania obornika, torfu i kompostu.
Współpracuje z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu
„hitch” o mocy min. 70 kW (95 KM). Posiada adapter pionowy czterobębnowy
oraz przenośnik podłogowy napędzany
hydraulicznie. Zastosowanie szerokiego ogumienia zdecydowanie poprawia
właściwości jezdne maszyny. Rozrzutnik
obornika N-266 jest w pełni przystosowany do transportu po drogach publicz-

Dane techniczne
Ładowność: 8 t
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
Liczba osi: tandem sztywny
Gabaryty w mm, długość x
szerokość x wysokość: 5810 x 2380
x 2750
Wymiary wewnętrzne skrzyni
w mm, długość x szerokość x
wysokość: 3850 x 1990 x 1200
Minimalna moc ciągnika: 70 kW
(95 KM)
nych, posiada pneumatyczną instalację
hamulcową, instalację elektryczną oraz
potrzebne osłony bębnów adaptera.
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Valtra T202 Direct
zdobywcą Złotego Medalu
POLAGRA-PREMIERY
Zakończyły się trwające cztery dni Międzynarodowe Targi Mechanizacji
Rolnictwa POLAGRA-PREMIERY oraz Salon Kontraktacji Ogrodniczych
Pro-Horti. Ciągnik Valtra T202 Direct otrzymał Złoty Medal MTP a
stoisko AGCO Sp. z o.o. zostało uhonorowane prestiżową nagrodą
Acanthus Aureus.

Złoty Medal MTP przyznawany jest najlepszym produktom eksponowanym na
Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Ma uznaną tradycję i renomę, a w powojennej historii Targów Poznańskich
przyznawany jest od 1979 roku i cieszy
się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych.
Statuetką Acanthus Aureus nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji
strategii marketingowej firmy podczas
targów. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań architekto-

nicznych i graficznych, które sprzyjają
bezpośredniej komunikacji z klientem
i podkreślają pozytywny wizerunek
firmy Valtra.
Nowa generacja ciągników Valtra serii T
została tak zaprojektowana aby zaspokoić potrzeby współczesnych profesjonalnych rolników oraz przedsiębiorców.
W nowej Serii T znalazła zastosowanie
najnowsza technologia, co sprawia, że
seria T jest liderem w swoim segmencie. Wachlarz nowych cech zwiększa
moc i komfort, co podnosi wydajność
do zupełnie nowego poziomu. Seria T

Bogdan Rachwał

łączy w sobie tradycję i siłę ciągników
Valtra z nie mającą sobie równych wielofunkcjonalnością, którą oferuje system
zamówień Valtra à la Carte.
W nowej Serii T znalazła zastosowanie najnowsza technologia, co sprawia, że seria T jest liderem w swoim
segmencie. Wachlarz nowych cech
zwiększa moc i komfort, co podnosi wydajność do zupełnie nowego poziomu.
Nowa seria T oferuje gamę opcji hydrauliki i układu napędowego w klasyfikacji trzech grup modeli: Classic,
HiTech i Advance. System zamówień
klienta Valtra à la Carte oferuje ponad
milion kombinacji alternatyw wyposażenia i opcji.
Wszystkie ciągniki Serii T są napędzane silnikami AGCO SisuPower
Common Rail, które dodatkowo ulepszono w celu udoskonalenia spalania
i obniżenia emisji spalin. Dzięki tym
zmianom siliniki są teraz cichsze, zużywają mniej paliwa i mają jeszcze
większą moc niż dotychczas.
Nowa generacja silników z układem
wtrysku Common Rail jest wyposażona w trzeciej generacji system elektronicznego sterowania silnikiem EEM
opracowany przez AGCO SisuPower.
Technologia EEM zapewnia wiele zaawansowanych funkcji, takich jak niskie
obroty biegu jałowego (650 obr/min)
przy włączonym hamulcu postojowym
oraz dodatkową moc w trybie transportowym - i jest dostępna w modelach HiTech, Advance, Versu i Direct.
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Pottinger
Firma Poettinger w swojej ofercie maszyn uprawowych posiada kilka
rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na wszechstronne ich
wykorzystanie w procesie przygotowania gleby i siewu.
Terradisc
Nieocenioną maszyną do uprawy
gleby jest Terradisc – krótka brona
kompaktowa oferowana w 4 szerokościach roboczych 3-6 m, zarówno
w wersji zawieszanej jak i ciągnionej
na własnym podwoziu transportowym
z hydraulicznym podnoszeniem.
Doskonale sprawdza się w pracy po orce, jak i w technologii siewu
w warunkach uproszczonej uprawy.
Maszyna najchętniej używana jest do
uprawy ścierniska. Dwa rzędy skośnie
ustawionych talerzy tnących o średnicy 51 cm są przestawiane w zakresie
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5° w zależności od warunków glebowych. Zoptymalizowany kąt natarcia
15° zapewnia doskonałe zachowanie się maszyny w śladzie ciągnika.
Łożyskowanie talerzy jest przejęte z
przemysłu maszyn budowlanych, a
uszczelnienia labiryntowe powodują,
że zastosowany do smarowania olej
jest szczelnie zamknięty i łożyska nie
wymagają codziennej konserwacji.
Każdy krój talerzowy zamocowany
jest do ramy w sposób pozwalający
na indywidualne zabezpieczenie talerzy przed uszkodzeniami o części
stałe np. kamień.
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Wykonane ze stali sprężystej palce
zgrzebła wyrównują podciętą i przemieszaną glebę oraz zapewniają lepsze
rozłożenie i wymieszanie z ziemią resztek pożniwnych. Zastosowane skrajne
kroje talerzowe z blachami osłonowymi zapobiegają powstawaniu redlin lub
składów ziemi na granicy dwóch kolejnych przejazdów. Duży wybór wałów
uprawowych pozwala na optymalne
dobranie i zastosowanie całego zestawu w różnych warunkach wilgotnościowych, zarówno na glebach ciężkich
jak i lekkich. Wierzchnia warstwa gleby
jest odpowiednio zagęszczona dając
dobre warunki do wschodów. Maszyna
daje doskonałe efekty pracy już przy
prędkościach 9 km/h. Po jednym lub
dwóch przejazdach resztki pożniwne
są rozdrobnione i równomiernie wymieszane, a gleba jest dostatecznie
uprawiona i przygotowana do dalszych
zabiegów agrotechnicznych. Najwyż-
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sza jakość materiału, spawana rama
nośna o dużej odporności na skręcanie gwarantuje długą i wydajna pracę.

Terrasem
W nowoczesnym rolnictwie wyraźnie
zaznaczył się trend do uprawy uproszczonej. Uproszczenia dają korzyści,
ale stwarzają również zagrożenia. Zawsze dobierając technologię uprawy
musimy zadbać o zdrowie gleby i jej
życie biologiczne. Biorąc pod uwagę ekologiczne i ekonomiczne efekty
Pottinger zdecydował się nie na siew
bezpośredni w glebę lecz na zasiew w
mulcz i zasiew bezpośredni w mulcz.
Do takiej technologii świetnie nadaje
się siewnik Terrasem. Na Polskim rynku dostępny w wersji 3, 4 i 6 m szerokości roboczej. Maszyna jest bardzo
uniwersalna. Posiada własna sekcję
uprawową składająca się z dwurzędowej brony talerzowej, której głębokość
pracy regulowana jest hydraulicznie,
dzięki czemu możliwe jest bezstopniowe ustawienie głębokości oraz szybka
zmiana jej podczas różnych warunków
pracy. Sekcja talerzy przednich może
pracować na innej głębokości niż talerze tylne dając tym samym możliwość
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pracy w każdych warunkach, zarówno
po orce jak i przy dużej ilości zalegających na polu resztek pożniwnych.
Siewnik ma charakterystyczną zwartą
budowę. Maszyna jest osadzona na
podwoziu oponowym będącym jednocześnie wałem Packera. Do transportu po drogach służą zewnętrzne pary
kół. Aby na polu uzyskać równomierny
nacisk , wewnętrzne i zewnętrzne koła
są ze sobą zblokowane Na uwrociach
ciężar maszyny jest utrzymywany przez
wszystkie koła. System ten zapobiega
niepożądanemu zagęszczeniu gleby.
Każde kolo jest oddzielnie łożyskowane, dzięki czemu na końcu pola łatwo
zakręcamy maszyną i nie rzeźbimy terenu. System dozowania ziarna jest tak
pomyślany, aby zapewnić największą
precyzję. Dmuchawa napędzana jest
hydraulicznie i strumieniem powietrza dostarcza nasiona do urządzenia rozdzielającego materiał siewny
na poszczególne redlice. Terrasem
posiada duży zbiornik na ziarno o pojemności 2400l. Szyna wysiewająca
jest zamontowana na siewniku przez
3-punkt. Dzięki temu elementy wysiewające mogą kopiować nierówność
terenu. Bardzo istotnym czynnikiem

przy bezorkowej uprawie gleby jest
rodzaj redlicy W przypadku Terrasema
najlepszym rozwiązaniem jest redlica
talerzowa, ustawiona skośnie, która
przesuwa resztki roślinne na bok, nie
wciskając ich w ziemię. W kombinacji
z końcowym elementem wysiewającym daje równomierny czysty rowek,
gdzie umieszczane jest ziarno, a po
dociśnięciu przez gumowe rolki dociskowe uzyskujemy bardzo dobre
warunki do wschodów. Wszystkie redlice posiadają zabezpieczenia przed
kamieniami w postaci amortyzatorów
gumowych, a każdy zespół zawieszony
jest na równoległoboku i idealnie kopiuje nierówność terenu. Odpowiednio
do warunków pracy i prędkości jazdy
możemy każdą redlicę wysiewającą
obciążyć dodatkowym ciężarem 40130 kg przez płynna zmianę ciśnienia
w układzie hydrauliki. Cała konstrukcja
jest tak pomyślana, aby mogła być obsługiwana przez jednego człowieka, a
wszystkie regulacje wykonywane są
w sposób prosty, bez użycia dodatkowych narzędzi. Siewnik Terrasem
czyni proces siewu dużo łatwiejszym
poprzez przygotowanie gleby i dokładne umieszczenia ziarna w glebie, zapewnia również optymalne warunki dla
wschodów ziarna. Dzięki tak przemyślanym rozwiązaniom możemy osiągnąć najlepsze wyniki gospodarcze.
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Rapid debiutuje na
Hokkaido
Väderstad dostarczył na Hokkaido pierwszy agregat Rapid. Paul Birbeck
z australijskiego oddziału firmy Väderstad udał się do Japonii, aby
przeprowadzić szkolenie poświęcone sprzedaży i usługom serwisowym
w przedsiębiorstwie MFM, które importuje te maszyny.
Firma MFM z siedzibą na Hokkaido,
jednej z czterech największych wysp
japońskich, założona została w 1954
roku. Przedsiębiorstwo należące do
koncernu Mitsubishi zatrudnia ponad
550 pracowników, prowadząc na terenie całej Japonii sześć filii oraz 45
oddziałów handlowych.
Japońscy rolnicy na ogół pracują samodzielnie, stosując tradycyjne
metody siewu. Na rynku nie ma wielu
usługodawców, więc największe zapotrzebowanie jest na maszyny o małych
szerokościach roboczych. Najważniej-

sze rośliny uprawowe na Hokkaido to
pszenica, ziemniak, burak cukrowy i
fasola. Pszenicę na tej wyspie uprawia się na łącznej powierzchni 40 tysięcy hektarów. Przed obsianiem pól
na ogół prowadzi się orkę, a następnie bronuje. Przy zbiorach, gdy zawartość wilgoci wynosi około 30%, rośliny
zbożowe przeważnie ścina się na dużej wysokości.
Podczas pobytu na japońskiej wyspie
Paul Birbeck poczynił kilka obserwacji
dotyczących uprawy. Ponieważ ziemi
ornej jest tam niewiele, uprawia się ją

bardzo intensywnie. Stan gleby jest
przez to niekiedy zły, o czym świadczy jej struktura i niewielka liczba robaków. Przyczynił się do tego między
innymi fakt, że bez ograniczeń stosuje
się chemiczne środki ochrony roślin i
nawozy. Na przykład rolnicy z Hokkaido
przy siewie stosują 1000 kilogramów
nawozów na hektar, w Szwecji zaś z
reguły używa się ich dziesięciokrotnie
mniej. Można ponadto zauważyć, że w
płodozmianie japońskich gospodarstw
coraz częściej dominuje pszenica. Wynika to z tego, że przyznaje się dotacje,
aby zachęcić do zmniejszenia ilości
tradycyjnych pól tarasowych, gdzie
uprawiano ryż, promując w ten sposób uprawę pszenicy.

Gotowy do akcji
Firma Väderstad zaprasza do wzięcia udziału w nowym programie przeglądów posezonowych, który
wsparty jest promocją na zakup części zamiennych do serwisowanych maszyn Väderstad.
Nowy program przeglądów posezonowych kierowany
jest do użytkowników maszyn Väderstad i połączony
ze sprzedażą części zamiennych na atrakcyjnych zasadach. Promocją objęte będą części zamienne zakupione po wykonaniu bezpłatnego przeglądu przez
dilerów Väderstad.
Biorąc udział w programie można otrzymać upust
na części zamienne w wysokości 5%. Zamówienia
będą realizowane w tzw. “trybie tygodniowym”. Celem
programu jest przygotowanie maszyn przed sezonem
tak, aby dały Państwu pewność, że sprawdzą się w
okresie trudnych, intensywnych prac polowych. Czas
trwania promocji: 15.02.2010 do 15.04.2010. Więcej
na www.vaderstad.com
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CRYSTAL TRAKTOR
stawia na nowości
Najnowsze ciągniki Orion wyposażone są w silnik z systemem Common
Rail, który cechuje się bardzo niską emisją spalin, spełniającą normy
EURO III, niskim zużyciem paliwa oraz bardzo dużą żywotnością
i niezawodnością
Silnik ten posiada wysoki moment
obrotowy przy niskich obrotach, dzięki systemowi elektronicznej regulacji
wtrysku uzyskuje dużą elastyczność
oraz przyrost mocy. Układ zasilania powietrza doładowującego silnik zabezpieczony jest dwustopniowym filtrem
powietrza, natomiast układ zasilania
paliwem posiada podwójny układ filtrowania z separatorem wytrącającym
wodę oraz czujnikiem sygnalizującym o występowaniu wody w paliwie.
Dużą zaletą tych ciągników jest zastosowanie układu przeniesienia napędu
niemieckiej firmy ZF Steyer. Skrzynia
biegów zapewnia bardzo wysoką funkcjonalność i efektywność pracy ciągnika gdyż posiada 36 lub 40 przełożeń do
przodu i 12 lub 40 do tyłu w zakresie od
0,3 do 50km/h. System Power Schlutte pozwala na 3 lub 4 krotną zmianę
biegów pod obciążeniem oraz zmianę
kierunku jazdy bez użycia pedału sprzęgła. Ciągnik wyposażony w reduktor
biegów pełzających, który umożliwia
uzyskanie bardzo wolnych przełożeń.
Standardowo ciągniki wyposażone są
w system kontroli skrzyni biegów oraz
w urządzenie sygnalizujące i rejestrujące jego funkcje pracy tj. prędkościomierz, displey wskazujący kierunek
jazdy, pozycję załączonego podbiegu
oraz system samokontroli określający
kody błędów. Hydraulika ciągników
ORION zrealizowana jest w oparciu
o system Bosch z elektrohydraulicz64
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ną regulacją pracy (EHR). System
zapewnia łatwą obsługę, dużą funkcjonalność, efektywność pracy. Wydatek pompy od 70 do 117 litrów/min
przy ciśnieniu 200 bar, 8 szybkozłączy
zewnętrznych z funkcjami - regulacja
przepływu, pozycja pływająca, zacięcie
na ciśnieniu i samoczynne wyłączanie.
TUZ tył o udźwigu od 6,2 do 10,5 ton
typu Walterscheid z hakowymi końcówkami wyposażony w stabilizatory
z regulacją gwintową zakresu pracy
oraz możliwością ustawienia funkcji
pływającej. Układ pneumatyczny wyposażony jest w system jedno i dwu obwodowy, który umożliwia agregowanie
zarówno z przyczepami rolniczymi jak
i samochodowymi. Opcjonalnie ciągniki mogą być wyposażone w hamulce
do przyczep z układem hamulcowym
hydraulicznym. W standardzie ciągniki wyposażone są w automatycznie
zatrzaskowy zaczep transportowy
z płynną regulacją wysokości położenia oraz zaczep rolniczy dolny typu
Piton-fix (opcjonalnie hicz). Dużą zaletą
tej serii ciągników jest zastosowanie
przedniej osi z centralnym napędem
umożliwiającym duży kąt skrętu przez
co ciągnik jest bardzo zwrotny. Przednia oś posiada system kontroli trakcji,
który zabezpiecza przed uszkodzeniem mechanizm różnicowy, poprzez
automatyczne rozłączanie blokady po
skręceniu kół i załączaniu po ich sprostowaniu. Ciągniki posiadają hamulce
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tarczowe mokre na tylne koła i pośrednio na przednie oraz opcjonalnie mogą
być wyposażone w niezależny układ
hamulcowy na 4 koła. Komfortowa kabina o ergonomicznym rozmieszczeniu
elementów sterujących, przestronna,
zapewnia bardzo dobrą widoczność.
Wyposażona w filtr powietrza, szyberdach, uchylne szyby boczne i szybę
tylną, ogrzewana i klimatyzowana.
Kabina dodatkowo może być również
wyposażona w amortyzację hydrauliczną i boczne siedzenie dla pasażera.
Ciągniki ORION posiadają homologację
umożliwiającą rejestracji ciągnika na
dwie osoby. Układ wydechowy oraz
zasysania powietrza usytuowany jest
po słupku kabiny nie ograniczający
widoczności. Zastosowanie silników
z systemem Common Rail pozwoliło na uzyskanie bardzo niskiego poziomu hałasu w kabinie operatora.
Seria ORION to nowoczesny ciągnik zbudowany na sprawdzonych
podzespołach renomowanych firm
niemieckich na bazie których swoją
produkcje opierają również takie firmy ciągnikowe jak Same, Deutz Fahr,
Fendt, Case, Lamborgini, VALTRA.
W celu zapewnienia właściwej obsługi klienta Crystal pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do
odwiedzenia firmy lub skorzystania
z pomocy telefonicznej specjalistów,
którzy przedstawią szczegółowo ofertę i odpowiedzą na pytania. Nowa
linia ciągników opracowana została
z myślą o klientach, którzy poszukują
ciągników średniej i dużej mocy charakteryzujących się prostą, łatwą obsługę ale zapewniającą niezawodność
i dużą efektywność pracy. Wszystkie
modele ciągników CRYSTAL ORION
mogą pracować zarówno w rolnictwie jak również w leśnictwie i służbach drogowych po specjalistycznym
przystosowaniu.

