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AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5,  62-021 Paczkowo
tel. 61 662 90 50, fax  61 662 90 58         

www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu, należącą do AGCO.

AGCO Sp. z o.o. rozbudowuje sieć sprzedaży VALTRY w Polsce. Zapraszamy do współpracy!

O szczegóły pytaj dealera w swoim rejonie zamieszkania:
AGRARADA, Brzezimierz, Tel. 71 39 22 194; Agripel, Pelplin, Tel. 58 536 16 61; Agrolmet, Gniewkowo, Tel. 52 355 80 62; Agroma Olsztyn, Olsztyn, 
Tel. 89 537 53 00; Agronom, Jasionka, Tel. 83 355 14 22; Agropasz, Włoszczowa, Tel. 41 394 24 54, 608 693 578; Agro-Jurek, Sulechów, Tel. 12 387 
00 90, 515 101 311; ANDERWALD, Kadłub, Tel. 77 463 37 70; BM Danex, Rogienice Wielkie, Tel. 86 279 15 65; Diesel Motor, Złotów, Tel. 67 263 32 92; 
EXPORT-IMPORT Halina Kania, Wałcz, Tel. 67 250 07 30; MIHG, Pyrzyce, Tel. 91 570 38 04; MT Agro, Stara Dąbrowa, Tel. 59  811 34 20; ROL-BUD, Głuchów, 
Tel. 603 333 777; ROL-MAX, Chojęcin Szum, Tel. 603 221 131; ROL-MECH, Dubicze Osoczne, Tel. 85 686 44 63; P.O.M., Augustów, Tel. 87 643 34 76

Direct. 
Tak prosty jak te puzzle.
Valtra Direct to ciągnik z najprostszą 
przekładnią bezstopniową na rynku. 
Sam sprawdź niezwykłą prostotę obsługi 
nowych modeli o mocy od 133 do 211 KM. 
Dwa ciągniki Valtra Serii N z silnikiem 
4-cylindrowym i sześć Serii T z silnikiem 
6-cylindrowym.
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SIEĆ DYSTRYBUTORÓW TERENOWYCH

SAMASZ 
16-161 Białystok 
Ul. Trawiasta 30

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

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

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

ROLTEX Siedliszcze 
Siedliszcze 201 
22-130 Siedliszcze 

TAKSPOL 
58-300 Wałbrzych 
Ul. Bethowena 14

URPOL 
70-030 Śmigiel 
Ul. Poladowo 70 

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

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

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

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

MARWIEŚ 
48-370 Paczków 
Trzebowice 8

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

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

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

AGROMA SZCZECIN DĄBIE 
Szczecin
Ul. Letnia 12 

ROL-MIX  
75-122 Koszalin 
Ul. Szczecinska  65 

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

OSADKOWSKI CEBULSKI 
59-220 Legnica 
Ul. Nasienna 6 

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

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

DANECKI & SUCHY 
47-300 Krapkowice 
Ul. Kamienna 9 

TRAKTOR SERWIS 
20-954 Lublin 
Ul. Mełgiewska 11c

Wiosna w pełni. W czasie doj-
rzewania runi łąkowej warto 
pomyśleć o jej wykorzystaniu, 
prawidłowej konserwacji i zapew-
nieniu naturalnej, wartościowej 
paszy na sezon zimowy. Przy-
pominamy o sposobach właś-

ciwego określania terminu zbioru zielonek na siano 
i kiszonkę. W tym numerze przedstawiamy szeroką 
gamę kosiarek rolniczych, nowoczesnych, wytrzy-
małych, z możliwością jak najlepszego kopiowania 
terenu, działających precyzyjnie bez zbędnego nakła-
du pracy, przy tym niezywkle wydajnych i ułatwiają-
cych zbiór. Dla zainteresowanych uprawą kukurydzy 
prezentujemy opracowanie dotyczące podatności 
wybranych odmian na omacnicę prosowiankę oraz 
przegląd środków ochrony roślin w zakresie ochrony 
herbicydowej kukurydzy. Polecamy zawsze aktual-
ny temat dotyczący funkcji azotu w roślinie. Produ-

centom zbóż, którym nieobce są kwestie związane 
z problemem właściwego przechowywania plonów, 
polecemy zapoznać się z zasadami nowoczesnego 
przechowalnictwa. Dla gospodarstw wielkoobszaro-
wych gratka – opryskiwacze samojezdne. 
Wsród aktualności bardzo ciekawy i ważny temat dla 
chcących się rozwijać rolników. Ministerstwo Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi realizując założenia Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
gorąco zachęca do promowania tradycyjnych pro-
duktów regionalnych, do inwestowania w tradycję, 
produkcję i sprzedaż, które będą wspierane od strony 
ekonomicznej, jak i legislacyjnej. Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Marek Sawicki zapewnia przy tym, że 
produkcja i sprzedaż tradycyjnych wyrobów to nie 
tylko szansa na zaistnienie na mapie kulinarnej Pol-
ski, czy nawet Europy, ale również ogromny potencjał 
ekonomiczny i szansa na rozwój nawet niewielkich 
gospodarstw rolnych. Życzymy przyjemnej lektury!

Szanowni Państwo!
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Podczas konferencji Zarząd Izby 
przedstawił obecne działania, które 
obejmują m.in. organizację kongresu 
CLIMMAR 2010 w Polsce, finansowa-
nie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych oraz plany dotyczące or-
ganizowanych przez Izbę wystaw ZIE-
LONE AGRO SHOW i AGRO SHOW. 
Przedstawiono także przyszłe projek-
ty, które będzie realizowała Izba, m. in.  
stworzenie grup eksperckich, certy-
fikację serwisów maszyn rolniczych 
i prowadzenie statystyki sprzedaży 
maszyn rolniczych na polskim rynku. 
Podczas spotkania oprócz Zarządu 
Izby na pytania zaproszonych gości 
odpowiadał Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – Marek Sawicki. Dziennikarze 
zainteresowani byli głównie  zagadnie-
niami związanymi z finansowaniem 
dopłat i dotacji unijnych. Polska Izba 
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych chcąc aktywnie uczestniczyć 
w działaniach na rzecz wspierania 
i rozwoju rolnictwa postanowiła dofi-
nansować XXXIV Olimpiadę Wiedzy 
i Umiejętności Rolniczych, stając się 
jednocześnie jej głównym sponsorem. 
Organizacja olimpiady stanęła w tym 

roku pod dużym znakiem zapytania. 
Z powodu braku funduszy istniało po-
ważne zagrożenie, że Komitet Główny 
Olimpiady nie będzie mógł jej zorga-
nizować. Dzięki pomocy Polskiej Izby 
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych młodzież ucząca się w szkołach 
rolniczych będzie miała okazję wyka-
zać się nie lada wiedzą i umiejętnoś-
ciami w walce o indeksy najlepszych 
uniwersystetów i uczelni rolniczych 
w Polsce. Olimpiada, w której bierze 
udział aż 25 tysięcy uczestników, na 
przestrzeni lat stała się bardzo waż-
nym wydarzeniem w życiu społeczno-
ści szkolnych. Izba przez sponsoring 
tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia 
w znacznym stopniu przyczynia się 
także do promocji i rozwoju polskiego 
rolnictwa wśród młodzieży. Podczas 

spotkania ogłoszone zostały wyni-
ki konkursu dla dziennikarzy „Tech-
nika Rolnicza XXI Wieku”, nagrody 
wręczył Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Marek Sawicki. Konkurs dotyczył 
publikacji prasowych, internetowych, 
radiowych i telewizyjnych.W skład komi-
tetu sędziowskiego weszli: przedstawi-
ciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, przedstawiciel Polskiej Izby Go-
spodarczej Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych oraz naukowiec i dziennikarz 
zajmujący się problematyką rolniczą. 
Założeniem konkursu było populary-
zowanie wiedzy na temat nowoczes-
nych rozwiązań w polskim rolnictwie, 
sposobu prezentowania tych rozwią-
zań, a także problemów młodego po-
kolenia mieszkającego na obszarach 
wiejskich. Miało to przyczynić się do 

Konferencja Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu 
08.04.2010
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w dniu 8 kwietnia zorganizowała konferencję 
prasową, w której uczestniczyło kilkunastu dziennikarzy, głównie prasy związanej z branżą rolniczą. 
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budowania pozytywnego wizerunku 
polskiej wsi, na progu XXI w. Promowa-
no szczególnie te prace dziennikarskie, 
które pokazują, jak bardzo najnowsza 
technika w gospodarstwach rolnych, 
zwłaszcza młodych ludzi, wpływa na 
rozwój polskiego rolnictwa, a co za tym 

idzie poszerza ich zawodową wiedzę. 
Popularyzowanie zaś nowoczesnej 
techniki ma na celu zachęcanie mło-
dzieży do pozostawania na wsi i kon-
tynuowania dzieła swoich rodziców. 
Przeprowadzenie konkursu pozwoliło 
przybliżyć społeczeństwu problema-

tykę związaną z rolnictwem w Pol-
sce, wskazując na jego istotną rolę 
w rozwoju całego kraju. Na konferen-
cji PIGMiUR poruszono również teat 
organizacji kongresu CLIMMAR 2010 
w Polsce. CLIMMAR jest międzyna-
rodową organizacją skupiającą dea-
lerów, przedsiębiorstwa, organizacje 
i stowarzyszenia związane z szeroko 
pojętą tematyką maszyn i urządzeń 
rolniczych. Stowarzyszenie powstało 
w 1997 roku i od tego czasu stara się 
stworzyć platformę do wymiany do-
świadczeń i nawiązywania kontaktów 
w sektorze rolniczym, a także repre-
zentując interesy tej grupy. Co roku 
w różnych miejscach Europy odby-
wa się kongres CLIMMAR, w którym 
uczestniczą wszystkie kraje członkow-
skie. Polska aktualnie nie jest członkiem 
CLIMMAR, natomiast jest obecna na 
kongresach i stanowi silny głos krajowej 
grupy producentów i dealerów maszyn. 
Głównymi celami CLIMMAR są: a) na-
wiązywanie kontaktów pomiędzy róż-
nymi międzynarodowymi organizacjami 
dealerów i firm naprawczych maszyn 
rolniczych, umożliwanie oraz pomoc 
w dokonywaniu transakcji na między-
narodowym poziomie, b) koordynacja 
i obrona interesów grupy, c) wymiana 
specjalistycznej literatury dotyczącej 
maszyn rolniczych, d) reprezentacja 
sektora na arenie międzynarodowej 
we współpracy z innymi organizacjami, 
e) jednoczenie organizacji o podobnej 
charakterystyce jak CLIMMAR w celu 
utrzymania kontaktów z grupą handlo-
wą i obrony wspólnych interesów, f) 
ułatwianie zwiedzania targów organi-
zowanych przez państwa członkowskie, 
wystaw, fabryk i innych przedsięwzięć, 
g) nawiązywanie i rozwijanie relacji po-
między wszystkimi członkami sekto-
ra, h) stymulacja wymiany personelu 
branżowego oraz międzynarodowa 
wymiana uczniów i studentów.
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Konferencję otworzyli wspólnie mi-
nister Marek Sawicki oraz przewodni-
czący Komisji Rolnictwa w Parlamencie 
Europejskim i jednocześnie prezes 
Fundacji Qualivita Paolo de Castro. 
„Obaj podkreślamy, że Wspólna Po-
lityka Rolna jest potrzebna i ważna. 
Jest wprawdzie obciążona wieloma 
zbędnymi procedurami biurokratycz-
nymi. Zgadzamy się, że trzeba dokonać 
nowych podziałów pieniędzy, w spo-
sób bardziej sprawiedliwy i odejść 
od historycznych zasad ich podziału” 
– powiedział minister Marek Sawicki.  
Przewodniczący Komisji Paolo de Ca-
stro podkreślił, że „chcemy utrzymać 
silną Wspólną Politykę Rolną, z dota-
cjami. Polityka ta ma przynosić korzyści 
500 milionom obywateli Unii Europej-
skiej”. Zaznaczył także, iż należy się 
spodziewać w nowej polityce rolnej, 
że produkty tradycyjne i regionalne, 
będą odgrywały dużą rolę.  Spotka-
nie było okazją do zaprezentowania 
idei rejestracji i ochrony nazw i ozna-
czeń produktów rolnych i środków 
spożywczych oraz osiągnięć Polski 
w tym zakresie.  „Ochrona produktów 
regionalnych to ochrona tradycji, ale 
także polityka dużej innowacyjności 
i wysokiej jakości. My nie robimy sieci 
skansenów. My tworzymy produkcyjne 
systemy jakościowe. Zabiegamy o to, 
aby jeden wysokiej, tradycyjnej jakości 
produkt był wytwarzany w danym re-
gionie przez wielu producentów, którzy 
będą przestrzegać dawnych receptur 
i sposobów produkcji. To także ochrona 

i rozwój gospodarstw, które inwestują 
w rozwój jakości. To sposób tworzenia 
turystycznych ścieżek smaków” – po-
wiedział przewodniczący Paolo de Ca-
stro. „U producentów tych widać nie 
tylko fachowość, ale pasję i miłość do 
tego co robią. Bardzo często produkty 
te ożywiają region, ubogacają jego kul-
turę i folklor. Trzeba jednak pamiętać, 
że ich produkcja ma również wymiar 
ekonomiczny. To pieniądze pozyski-
wane z ich sprzedaży. Tradycyjne for-
my produkcji są trudniejsze, naturalne 
i pracochłonne, dlatego ceny ich mu-
szą być także wyższe.” – podkreślił 
minister  Marek Sawicki. Przedsta-
wione zostały także działania Fundacji 
Qualivita w rozpowszechnianiu infor-
macji o znaczeniu systemu Chronio-
nych Nazw Pochodzenia, Chronionych 
Oznaczeń Geograficznych i Gwaran-
towanych Tradycyjnych Specjalności 
oraz o produktach w nim uczestniczą-
cych.  „W produkcji żywności mamy 
dwa modele: amerykański i europejski 
– regionalny, Qualivita promuje model 
europejski” – powiedział Mauro Rosa-
ti, sekretarz generalny fundacji Quali-
vita przedstawiając film zestawiający 
oba sposoby. Włosi zaprezentowali 
Atlas Produktów Regionalnych i Tra-
dycyjnych Qualigeo oraz portal in-
ternetowy www.qualigeo.it. Zarówno 
Atlas, jak i portal są zbiorami informacji 
o produktach zarejestrowanych przez 
Komisję Europejską i obejmują także 
produkty polskie.  Obecnie na forum 
Unii Europejskiej toczy się dyskusja 

o przyszłym kształcie polityki jakości 
żywności zapoczątkowana opubliko-
waniem Zielonej księgi w sprawie poli-
tyki jakości produktów  w październiku 
2008 r. Wszystkie inicjatywy mające na 
celu wzmocnienie systemów jakości 
żywności i produktów w nich uczest-
niczących oraz przyczyniające się do 
wzmocnienia wiarygodności tych sy-
stemów w oczach producentów i kon-
sumentów zasługują na uwagę. Należy 
zadbać przede wszystkim o sprawne 
funkcjonowanie systemu i o skuteczne 
informowanie o systemie i jego promo-
cję wśród konsumentów i producentów. 
Propozycje nowych rozwiązań legisla-
cyjnych Komisja Europejska przedstawi 
pod koniec 2010 r.  „Polska  aktywnie 
uczestniczy w tej dyskusji i nadal bę-
dzie zabierać głos, który powinien być 
słyszalny w trakcie kształtowania przy-
szłej polityki jakości. Będziemy wspie-
rać propozycje przedstawione przez 
przewodniczącego Paolo de Castro” 
– podkreślił minister Marek Sawicki. 
Włoskie doświadczenia w zakresie 
polityki jakości żywności są znacz-
nie bogatsze niż polskie, a tradycja 
ochrony wyjątkowych produktów we 
Włoszech sięga 100 lat. Polska od mo-
mentu akcesji do UE także aktywnie 
działa na tym polu. Do kwietnia 2010 
r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, odpowiedzialnego za krajowy 
etap oceny wniosków wpłynęło 39 
wniosków o rejestrację, z czego 34 
zostały przekazane do Komisji Eu-
ropejskiej. Zarejestrowanych jest 15 

Polsko – włoska konferencja o jakości  
i ochronie produktów regionalnych
Znaczenie polityki jakości i ochrona produktów regionalnych to temat konferencji zorganizowanej 9. 04. 
2010 w Warszawie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz włoską fundację Qualivita. 
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polskich nazw, 11 kolejnych wniosków 
o rejestrację przeszło badanie przez 
Komisję Europejską i zostało opubliko-
wanych w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, a 8 zostało przesłanych 
do Komisji Europejskiej. Należy zazna-
czyć, że często wytwarzaniem jednego 
produktu uczestniczącego w systemie 
zajmuje się nawet kilkuset producentów. 
Dane te potwierdzają, że dobrowolny 
system ochrony nazw i gwarancji ja-
kości produktów rolno-spożywczych 
spotkał się z pozytywnym przyjęciem 
przez polskich producentów i konsu-
mentów, a uczestnictwo w systemie 
jest alternatywną szansą rozwoju dla 
obszarów wiejskich. Należy zauważyć, 
że uczestnictwo w systemie Chronio-
nych Nazw Pochodzenia, Chronionych 
Oznaczeń Geograficznych i Gwaran-
towanych Tradycyjnych Specjalności 
wymusza na producentach współpracę 
i skupianie się wokół produktów. Dla 
państw o rozdrobnionym rolnictwie jest 
to bardzo cenne i wpływa korzystnie 
na rozwój rynku. Także w Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013 przewidziano dwa dzia-
łania: „Uczestnictwo rolników w syste-
mach jakości żywności” oraz „Działania 
informacyjne i promocyjne” skierowane 
do producentów produktów regional-
nych i tradycyjnych. W ramach działania 
„Uczestnictwo rolników w systemach 
jakości żywności” rolnicy uczestniczą-

cy w systemie mogą uzyskać pomoc  
przez okres 5 lat, w formie rocznej płat-
ności, której wysokość została usta-
lona na podstawie kosztów stałych 
wynikających z uczestnictwa w sy-
stemie (maksymalnie 3200 zł/rok na 
gospodarstwo). Natomiast w ramach 
działania „Działania informacyjne i pro-
mocyjne” wspierane są grupy produ-
centów realizujących projekty z zakresu 
informacji i promocji produktów rolnych 
i środków spożywczych wyprodukowa-
nych w ramach powyższych systemów 
jakości żywności. Beneficjenci mogą 
uzyskać refundację wynoszącą 70% 
kosztów kwalifikowanych, faktycznie 
poniesionych na realizację działań pro-
mocyjnych. W dzisiejszej konferencji 
uczestniczyli dziennikarze zajmujący 
się tematyką rolnictwa, przedstawi-
ciele grup producentów produktów 
zarejestrowanych i ubiegających się 
o rejestrację, przedstawiciele jednostek 
certyfikujących działających w sekto-
rze produktów regionalnych i trady-
cyjnych, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych działających w tym 
sektorze oraz przedstawiciele Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa, Agencji Rynku Rolnego, Głów-
nego Inspektoratu Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych, Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz Urzędu Patentowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej.  
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Podczas drugiej edycji Śląskich Tar-
gów Rolniczo-Leśnych AGROSILE-
SIA 2010 odbywających się w Expo 
Silesia w Sosnowcu prawie 170 firm 
z kraju i zagranicy zaprezentowało 
swoje produkty. Przy dźwiękach hej-
nału targowego Expo Silesia uroczy-
stego otwarcia drugiej edycji Targów 
Rolniczo-Leśnych AGROSILESIA 2010 
dokonał Wicemarszałek Województwa 
Śląskiego Adam Stach. Bogata oferta 
wystawiennicza, konkursy dla uczestni-
ków i zwiedzających, szeroki wachlarz 
imprez towarzyszących, koncerty i de-
gustacje, to atrakcje tegorocznej edycji 
Targów AGROSILESIA. Koncertom ze-
społów folklorystycznych oraz zespołu 
sygnalistów z Nadleśnictwa Zawadz-
kie towarzyszyły degustacje regional-
nych potraw, z nieodłącznym „tustym”, 
przygotowanym przez członkinie kół 
gospodyń wiejskich. Nadleśnictwo w 
Rudach Raciborskich rozdawało sa-
dzonki iglaków.  Rolnicy, ogrodnicy, 
sadownicy, hodowcy, leśnicy i myśliwi 
zaprezentowali swoje produkty, a Śląsk 
po raz kolejny pokazał odmienną od 
przemysłowego stereotypu tożsamość. 
Oprócz maszyn rolniczych i ciągników, 
zaprezentowany został szeroki wachlarz 
nawozów, odżywek, drobneg sprzętu 
dla rolnictwa i urządzeń dla leśnictwa, 
jak również programów komputero-
wych dla rolników. Targi AGROSILESIA 
sprawdziły się także jako doskonałe 
forum edukacyjne. Zwiedzający mo-

gli uzyskać kompleksowe informacje 
z wielu dziedzin na stanowiskach m. 
in. Agencji Rynku Rolnego, Agencji 
Restrukturyzacji I Modernizacji Rolni-
ctwa, Agencji Niruchomości Rolnych, 
Instytutu Technologiczno – Przyrodni-
czego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz Banku Gospodarki 
Żywnościowej. Bardzo ważnemu i ak-
tualnemu tematowi biogazowni zostało 
poświęcone seminarium.  Instytut Bu-
downictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa oraz Expo Silesia nagrodzi-
ły wystawców w konkursie na produkt 
innowacyjny, proekologiczny, energo-
oszczędny. Fundatorem nagrody było 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.    
Pucharami i medalami targowymi na-
grodzono firmy i produkty:   ● Firma We-
remczuk Sp.j. za wdrażanie konstrukcji 
maszyn do zbioru warzyw i owoców 
miękkich - Puchar Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi ● P.H.U.P „Agros- Wroń-
scy” Sp. z o.o. za prężną działalność 
dystrybutora maszyn  i urządzeń rol-
niczych na terenie województwa ślą-
skiego -  Puchar Wojewody Śląskiego, 
● Spółdzielnia Mleczarska „Jogser” z 
Sosnowca  - Puchar Marszałka  Wo-
jewództwa Śląskiego ● ciągnik New 
Holland T7070 Auto Command produ-
kowany w Wielkiej Brytanii, zgłoszony 
przez firmę „Agros-Wrońscy” – medal 
Expo Silesia ● program komputerowy 
AGROASYSTENT firmy Agropower Sp. 
z o.o. – medal Expo Silesia  ● program 

komputerowy ZOOTECHNIK BYDŁO 
– wyróżnienie Expo Silesia, również 
firmy Agropower  Sp. z o.o. Odznaki 
Zasłużony dla Rolnictwa przyznane 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
otrzymało 28 osób.    Cieszymy się z 
nagród, które są potwierdzeniem na-
szej szerokiej działalności w sektorze 
rolniczym - mówi Jan Wroński, prezes 
„Agros-Wrońscy”. Mamy nadzieję, że 
sosnowieckie targi będą się rozwija-
ły, a AGROSILESIA zgromadzi coraz 
więcej wystawców i zainteresowanych. 
Rolnicy coraz częściej sięgają po no-
woczesne rozwiązania informatyczne 
wspomagające rozwój gospodarstw 
– mówi Marcin Zakęs, prezes  firmy 
„Agropower”. Obserwujemy wzrost 
liczby użytkowników profesjonalnych 
programów komputerowych z roku 
na rok, co oznacza, że nowoczesne 
technologie wkraczają do polskiego 
rolnictwa.  Jesteśmy po raz drugi na 
tak dużej imprezie targowej, powie-
dział Zygmunt Bieniek, prezes „Agro-
kompleksu”. Cieszą nas szczególnie 
kontakty ze specjalistami, których tu-
taj spotkaliśmy. Dobrze to rokuje dla 
przyszłych kontraktów. Odwiedzający 
targi goście mogli popisać się krea-
tywnością biorąc udział w konkursie 
na hasło targów. Pomysłów na hasło 
targowe było wiele. Główną nagrodę 
otrzymał mieszkaniec Sosnowca, au-
tor tytułu naszej informacji.

AGROSILESIA  
– dodaj do ulubionych
Bogata oferta wystawiennicza, konkursy dla uczestników i zwiedzających, 
szeroki wachlarz imprez towarzyszących, koncerty i degustacje, to 
atrakcje tegorocznej edycji Targów AGROSILESIA.  
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Preparat AXIAL® 100 EC uzyskał dłu-
go zapowiadaną oficjalną rejestrację na 
owies głuchy Wprowadzony w ostatnim 
czasie przez Syngenta® Crop Protec-
tion herbicyd Axial® 100 EC to nowy 
standard zwalczania chwastów jedno-
liściennych. Wyjątkowość preparatu 
wyznacza zawarta w nim substancja 
aktywna Pinoxaden, która sprawia, że 
Axial® 100 EC jest rozwiązaniem na 
najtrudniejsze do zwalczenia chwasty 
jednoliścienne, takie jak miotła zbożo-
wa czy owies głuchy. Uzyskana reje-
stracja to bardzo dobra informacja dla 
rolników w naszym kraju. Właściwości 
preparatu gwarantują wysoką skutecz-
ność na owies głuchy w bardzo przy-
stępnej cenie. Rozszerzenie rejestracji 
preparatu Axial® 100 EC to swoisty 
krok naprzód w technologii zwalcza-
nia tego uciążliwego chwastu w Pol-
sce. Rolnicy mogą dostosować termin 
zastosowania Axial® do dogodnych 
dla siebie warunków. Herbicyd moż-
na bowiem stosować od fazy 2-3 liści 
zbóż, aż do momentu liścia flagowe-
go zbóż. Od chwili pojawienia się na 
rynku, stosowany jest we wszystkich 
gatunkach i formach zbóż (wyłączając 

uprawy owsa i mieszanek zbożowych 
z udziałem owsa). Adiuwant Adigor® 
440 EC, polecany razem z herbicydem 
Axial® 100 EC czyni produkt niemal 
niezależnym od warunków pogodo-
wych. Deszcz po niecałej godzinie 
po zabiegu nie obniża skuteczności 
preparatu. Ogromne znaczenie ma też 
niezależność skuteczności prepara-
tu Axial® 100 EC od temperatury. To 
przede wszystkim brak negatywnego 
wpływu przymrozków zdarzających się 
w czasie zabiegów herbicydowych. 
Axial® 100 EC jest chętnie wybierany 
przez plantatorów zbóż, którym zależy 
na uzyskiwaniu wysokich plonów z ła-
nów o doskonałej kondycji. Herbicyd 
jest całkowicie bezpieczny dla rośliny 
uprawnej. Nie powoduje uszkodzeń, 
przebarwień i zahamowania wzrostu. 
Nie zalega w glebie, więc nie posiada 
negatywnego wpływu na rośliny upra-
wiane następczo, takie jak rzepak, 
burak czy wysiewana w poplonach 
gorczyca. Axial® 100 EC to pewna 
i szybka interwencja. Zahamowanie 
wzrostu chwastów następuje kilka 
godzin po zabiegu. Całkowite zasy-
chanie po 2-3 tygodniach.    Syngenta 

zarejestrowała nowy preparat - THIO-
VIT® Jet  – nalistny nawóz siarkowy 
wpływający korzystnie na metabolizm 
roślin, jak i wykazujący właściwości 
fitosanitarne (grzybobójcze). THIO-
VIT® Jet to najwyższej jakości siarka 
do nalistnego stosowania w roślinach 
rolniczych, warzywnych i sadowni-
czych. Siarka jest makroelementem, 
który w roślinie wchodzi w skład wielu 
związków organicznych i nieorganicz-
nych. Pełni ważne funkcje w metabo-
lizmie roślin. Zwiększa efektywność 
nawożenia azotem oraz ma korzyst-
ny wpływ na zawartość i jakość biał-
ka w roślinie. Znana jest też ze swoich 
właściwości fitosanitarnych (grzybo-
bójczych).   THIOVIT® Jet to: Łatwe 
przygotowanie oprysku dzięki: · do-
skonałej rozpuszczalności w wodzie, 
· braku pylenia, · dobrej mieszalności 
z innymi produktami, · łatwemu odmie-
rzaniu produktu. Optymalne wnikanie 
pierwiastka do wnętrza rośliny dzięki: 
· wyrównanej i zoptymalizowanej wiel-
kość cząsteczek siarki zapewniającej 
kompatybilność z opryskaną rośliną, 
· zawartości składników pomocniczych 
zapewniających dobre pokrycie liści 
i zabezpieczenie przed zmywaniem 
przez deszcz, THIOVIT® Jet jest do-
skonałym preparatem do takich upraw 
jak: - drzewa i krzewy owocowe, - wa-
rzywa kapustne – kapusta, kalafior, 
brokuł, - warzywa – marchew, pomi-
dor, ogórki, cebula, - rzepak, - zboża, 
- kukurydza. Może być zastosowany 
w każdej roślinie  uprawianej na gle-
bie ubogiej w siarkę.   

Nowości Syngenty
Preparat AXIAL®Æ  100 EC uzyskał długo zapowiadaną oficjalną 
rejestrację na owies głuchy.  Syngenta zarejestrowała nowy preparat 
- THIOVIT® Jet  – nalistny nawóz siarkowy wpływający korzystnie 
na metabolizm roślin, jak i wykazujący właściwości fitosanitarne 
(grzybobójcze). 
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W czasie światowego kryzysu gospo-
darczego firma BASF udowodniła swoją 
mocną pozycję i dzięki szybkim, zdecy-
dowanym działaniom stworzyła sobie 
możliwość aktywnego kształtowania 
przyszłości. Te działania to głównie za-
kończona sukcesem integracja z firmą 
Ciba, ponownie zwiększone wydatki na 
badania i rozwój oraz inwestycje w rynki 
wzrostu. Podczas konferencji prasowej 
prezentującej wyniki finansowe przed-
siębiorstwa prezes zarządu BASF dr 
Jürgen Hambrecht powiedział: „Nasza 
strategia okazała się słuszna. Dlatego 
jesteśmy przekonani, że uda nam się 
jeszcze bardziej umocnić czołową po-
zycję firmy BASF”. Wyniki oraz jasna 
strategia BASF są dostrzegane przez 
rynek kapitałowy. Po trudnym początku 
akcje BASF w ciągu roku 2009 miały 
wysoką wartość. Wzrost wartości akcji 
BASF o 57%, wzgl. o 67% w przypadku 
ponownego zainwestowania dywidendy, 
to wynik znacznie przekraczający średnią 
indeksów DAX 30 i EURO STOXX 50. Po 
dramatycznym spadku pod koniec 2008 
roku i dalszym pogarszaniu się sytuacji 
na początku 2009 roku poziom obłożenia 
instalacji produkcyjnych w liczących się 
obszarach działalności BASF spadł rekor-
dowo nisko. Jednak w ciągu roku popyt 
się ożywił, w szczególności w Azji. Dzię-
ki szybkim i zdecydowanym działaniom 
dostosowawczym w zakresie zasobów 

oraz zwiększenia wydajności z kwartału 
na kwartał udało się osiągnąć coraz lep-
szy wynik. Obroty w 2009 roku spadły 
o 19% do 50,7 miliarda EUR. Z wyjąt-
kiem obszarów Performance Products 
i Agricultural Solutions regresja dotknęła 
wszystkie segmenty działalności. Wynik 
na działalności operacyjnej (EBIT) przed 
uwzględnieniem wpływów nadzwyczaj-
nych spadł o 29% i osiągnął 4,9 mld EUR. 
W segmencie Plastics udało się lekko 
poprawić wyniki, a w obszarze działal-
ności Agricultural Solutions osiągnięto 
nawet wynik rekordowy. W pozostałych 
segmentach wyniki spadły, częściowo 
nawet znacznie. W sumie tylko niewiele 
zabrakło do osiągnięcia celu BASF, ja-
kim było wygospodarowanie premii od 
kosztów kapitałowych, a to z powodu 
wysokich kosztów integracji firmy Ciba. 
Dobry bilans i duża siła finansowa zawsze 
były mocnymi stronami firmy BASF. Prze-
pływy pieniężne z bieżącej działalności 
operacyjnej ponownie wzrosły o 1,3 mi-
liarda EUR i osiągnęły rekordową wartość 
prawie 6,3 miliarda EUR. Jest to przede 
wszystkim zasługa skutecznej redukcji 
aktywów obrotowych netto. Także tzw. 
Free-Cashflow – po odliczeniu wydatków 
na środki trwałe i majątek rzeczowy – miał 
bardzo wysoką wartość 3,8 miliarda. Mimo 
zakupu firmy Ciba BASF osiągnął zatem 
bardzo solidny współczynnik kapitału 
własnego na poziomie 36%. Perspekty-

wa na rok 2010: oczekuje się znaczne-
go wzrostu zysku operacyjnego W roku 
2010 BASF oczekuje zwiększenia świa-
towej produkcji przemysłowej o ok. 5%, 
wychodząc od bardzo niskich wartości 
porównawczych. Oto, co prezes Hamb-
recht powiedział na ten temat: „Stopnio-
wa poprawa trwa, IV kwartał 2009 roku 
przyniósł nadzieję i nastraja nas optymi-
stycznie. Najgorsze mamy już za sobą; 
czarne chmury wciąż jednak nad nami 
wiszą. Rok 2010 będzie rokiem przejścio-
wym, charakteryzującym się nierównym 
rozwojem w różnych regionach. W su-
mie nie ma jeszcze symptomów trwa-
łego, immanentnego wzrostu”. Prezes 
Hambrecht twierdzi: „Oczekujemy, że 
wynik operacyjny znacznie się polepszy. 
Przyczynią się do tego przede wszystkim 
efekt skali i odczuwalne synergie koszto-
we wynikające z integracji z firmą Ciba. 
Ponadto w 2010 roku koszty integra-
cji będą już znacznie niższe niż w roku 
ubiegłym. Nasz cel jest jasny: w 2010 
roku chcemy znów wygospodarować 
premię na kosztach kapitałowych”. Pla-
stics i Agricultural Solutions poprawiają 
wyniki W segmencie Chemicals obroty 
znacząco spadły. Wiązało się to z obni-
żeniem cen oraz wyraźnym zmniejsze-
niem produkcji. Dotknęło to szczególnie 
przedsiębiorstwa wytwarzające wyroby 
petrochemiczne. W efekcie wynik działal-
ności segmentu był znacznie niższy niż 

BASF w kryzysie kształtuje własną 
przyszłość – z nadzieją wkracza w 2010 rok 
BASF to czołowa firma chemiczna na świecie (The Chemical Company). Firma oferuje chemikalia, tworzywa 
sztuczne i dodatki uszlachetniające do produktów rolnych, specjalistyczne produkty chemiczne, a także 
ropę naftową i gaz. Dzięki wartościowym produktom i inteligentnym rozwiązaniom BASF odgrywa ważną 
rolę w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak ochrona klimatu, efektywność energetyczna, 
żywienie i mobilność.
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w roku poprzednim. Działania mające na 
celu dostosowanie zasobów, obniżenie 
kosztów oraz wzrost wydajności pomogły 
złagodzić spadek obrotów. Zmniejszona 
produkcja i obniżone ceny (szczególnie 
wyrobów standardowych) spowodowały 
pogorszenie wyników także w segmen-
cie Plastics. Osiągnęły one jednak nieco 
wyższe wartości niż w roku poprzednim. 
Szczególnie dział Performance Polymers 
dzięki rosnącemu od drugiego kwartału 
popytowi oraz drastycznym działaniom 
redukującym koszty wywarł pozytywny 
wpływ na obroty w 2009 roku.Dzięki 
przyłączeniu firmy Ciba wzrosły obroty 
Performance Products. Liczba zamówień 
oraz ceny spadły jednak we wszystkich 
działach segmentu. Zysk operacyjny przed 
uwzględnieniem wpływów nadzwyczaj-
nych spadł podczas kryzysu w niemal 
każdej branży reprezentowanej przez 
klientów firmy. Jednak przy wartości 700 
milionów EUR jest on wyraźnie dodatni 
i wyniósł jedynie 9% mniej niż w roku po-
przednim. Zaksięgowany zysk operacyjny 
obciążyły znaczące nakłady poniesione 

na integrację firmy Ciba. W segmencie 
Functional Solutions obroty spadły zna-
cząco, ponieważ bardzo obniżył się popyt 
ze strony branż reprezentowanych przez 
największych klientów firmy: budownictwa 
i przemysłu motoryzacyjnego. W dziale 
Catalysts obroty handlowe zmniejszyły 
się na skutek spadku cen metali szla-
chetnych. Wynik segmentu był niższy 
niż w roku poprzednim. Działy Constru-
ction Chemicals i Coatings osiągnęły 
wyższe marże dzięki działaniom redu-
kującym koszty. Pozwoliło to poprawić 
wyniki finansowe. Agricultural Solutions 
to segment, którego obroty w 2009 roku 
nadal rosły, dzięki czemu wynik finansowy 
osiągnął rekordową wartość. Przyczynił 
się do tego wzrost cen oraz pozytywne 
zmiany kursów walut, które pozwoliły 
z nadwyżką zrekompensować planowy 
wzrost wydatków na badania i rozwój 
oraz dystrybucję. Obroty segmentu Oil 
& Gas znacząco spadły w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Przyczyną tego 
stanu rzeczy były przede wszystkim niż-
sze ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Wynik finansowy za rok 2009 był niższy 
od wyniku roku poprzedniego głównie 
z powodu mniejszych zysków działu Ex-
ploration & Production spowodowanych 
niskimi cenami gazu. Pozostała dzia-
łalność pozwoliła wypracować obroty 
o wartości niższej niż w roku poprzednim. 
Spadek związany jest przede wszystkim 
z niższymi obrotami działów Styrenics, 
nawozów oraz handlu surowcami. Zysk 
operacyjny na pozostałej działalności 
był ujemny, jednak poprawił się w po-
równaniu do roku poprzedniego. Stało 
się tak przede wszystkim dzięki znacznej 
poprawie wyników Styrenics. Rok 2009 
pozwolił udowodnić, że BASF w kryzy-
sie działa skutecznie i kształtuje własną 
przyszłość. Zdaniem szefa BASF było 
to możliwe tylko dlatego, że zespół pra-
cowników BASF na całym świecie dzięki 
wyjątkowej elastyczności i gotowości do 
podnoszenia wyników lepiej poradził sobie 
z kryzysem niż inni konkurenci. „Z całego 
serca dziękuję wszystkim pracownikom 
na całym świecie za tak bezprzykładne 
zaangażowanie” – powiedział Hambrecht.
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Zakłady Azotowe „Puławy” SA wiosną 
2008 roku uruchomiły międzynarodowy 
projekt badawczy Mega Projekt w za-
kresie wykorzystania nowych nawozów 
z dodatkiem siarki na doświadczal-
nych poletkach obszaru Polski, Czech 
i Niemiec. Założeniem pięcioletniego 
projektu badawczego jest wieloaspek-
towa ocena efektów nawożenia roślin 
ozimych (pszenica i  rzepak) i jarych 
(kukurydza) stałymi i płynnymi nawo-
zami azotowymi z siarką stosowany-
mi w różnych stadiach rozwojowych 
roślin. Ustalona i wprowadzona jed-
nolita metodyka badań na obszarze 
Polski, Czech i Niemiec po dwóch la-
tach pozwoliła na ocenę wyników ba-
dań i sformułowanie wniosków, które 
zostaną zaprezentowane w najbliższym 
czasie.   Koordynatorem naukowym 
Mega Projektu jest Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Pań-
stwowy Instytut badawczy w Puławach. 
W projekt zaangażowane są również 
Instytut Nawozów Sztucznych z Pu-
ław, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny ze Szczecina, Insty-
tut Praski z Czech, Instytut Naukowy 
z Meklemburgii oraz partnerzy handlowi 
tacy jak Unibaltic Agro ze Szczecina, 
Agro CS z Czeskich Skalic oraz Agro 
Baltic z Rostocka. IUNG-PIB w Puła-
wach od kilku lat prowadzi badania nad 
porównaniem efektywności działania 
nawozów stałych i płynnych bez do-

datku i z dodatkiem siarki w uprawach 
roślin zbożowych i rzepaku. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że najlep-
sze efekty produkcyjne uzyskiwano 
na obiektach nawożonych nawozami 
z dodatkiem siarki, natomiast w przy-
padku nawozów bez dodatku siarki 
najkorzystniejsze efekty plonotwórcze 
uzyskiwano na obiektach nawożonych 
roztworem saletrzano-mocznikowym. 
Przeprowadzone badania wykazały tak-
że korzystny wpływ nawozów zawierają-
cych siarkę na cechy jakościowe ziarna 
zbóż a przede wszystkim na większą 
zawartość glutenu. – ocenia Doc. dr. 
hab. Janusz Igras z Zakładu Żywienia 
Roślin i Nawożenia  IUNG-PIB w Pu-
ławach. Cieszę się, że wnioski pły-
nące z badań potwierdzają trafność 
podejmowanych przez nas decyzji 
inwestycyjnych. O realizacji tych pro-
jektów zadecydują ostatecznie nasi 
akcjonariusze na poniedziałkowym 
Nadzwyczajnym Walnym  Zgroma-
dzeniu. Podjęcie stosownych uchwał 
umożliwiłoby nam kontynuację realizacji 
przyjętej strategii w obszarze rozwoju 
portfela produktowego.  – komentuje 
Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Za-
kładów Azotowych „Puławy”  W ramach 
Nowego Kompleksu Nawozowego, Pu-
ławy zainwestują w produkcję stałych 
i płynnych nawozów na bazie mocznika 
i siarczanu amonu (UAS). Koszt inwe-
stycji w produkcję nawozów stałych 

to 96,5 mln PLN, natomiast nawozów 
płynnych 69,5 mln PLN. Projekt za-
owocuje uruchomieniem sprzedaży 
nowych produktów w ilości około 350 
000 ton rocznie natomiast dodatkowe 
przychody z tego tytułu szacowane są 
na poziomie 200 - 300 mln PLN/rok.  
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Ak-
cyjna. Spółka giełdowa (od października 
2005 r.), której głównym akcjonariuszem 
jest Skarb Państwa (50,73%). Działa 
obecnie na trzech głównych rynkach 
produktowych: ● nawozów dla sektora 
rolniczego (mocznik, saletra amonowa, 
roztwór saletrzano-mocznikowy RSM, 
siarczan amonu) – czołowy producent 
w kraju i na świecie ● melaminy (wy-
korzystywana do produkcji żywic syn-
tetycznych, które mają zastosowanie 
m.in. w przemyśle meblarskim, rynku 
farb i lakierów, przemyśle włókienni-
czym, czy papierniczym) – trzeci pro-
ducent na świecie, jedyny producent 
w Polsce,  ● kaprolaktamu (tworzywo 
wykorzystywane m.in. do produkcji 
włókien tekstylnych, przemysłowych, 
do produkcji dywanów, czy żywic inży-
nieryjnych, stosowanych w przemyśle 
motoryzacyjnym, elektronicznym i spo-
żywczym) – jeden z dwóch producen-
tów w Polsce. Spółka jest największą 
Firmą w branży nawozowo-chemicznej 
w Polsce i liczącym się producentem 
na świecie. Jest również znaczącym 
polskim eksporterem, lokującym swoje 
produkty na najbardziej wymagających 
rynkach świata.

Mega Projekt „Puław” 
na półmetku
Wnioski płynące z działającego od 2008 roku projektu badawczego 
potwierdzają słuszność decyzji o inwestycji Zakładów Azotowych „Puławy” 
SA w Nowy Kompleks Nawozowy, który będzie realizowany na terenie 
Specjalnej Starachowickiej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Puławy.
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Spośród wszystkich składników po-
karmowych pobieranych przez rośliny 
najważniejsze znaczenie ma azot. Jest 
on podstawowym składnikiem plono-
twórczym w produkcji roślinnej.  Nawozy 
azotowe wpływają na intensywny wzrost 
i rozwój roślin. Plonotwórcze działanie 
azotu wpływa na wzrost masy nadziem-
nej i podziemnej roślin (wyższy plon 
ziarna, masy zielonej, korzeni), dłuższy 
okres wegetacji, w tym np. okres wy-
pełniania ziarna, poprawę parametrów 
jakościowych produktów roślinnych. 
Oprócz azotu istotną rolę spełniają tak-
że inne składniki nawozowe, a spośród 
nich siarka. W ostatnim okresie wystę-
puje ona w deficycie zarówno w glebach 
jak i w roślinach, dlatego też w niedłu-
gim czasie może się stać czynnikiem 
ograniczającym plonowanie. Z badań 
IUNG-PIB w Puławach wynika, że ok. 
60% gleb Polski znajduje się w klasie 
zawartości naturalnej, a więc wykazuje 
niską zasobność w siarkę przyswajal-
ną (rysunki poniżej), co jest wynikiem 
przede wszystkim ograniczenia emisji 
siarki do atmosfery oraz spadku zuży-
cia nawozów naturalnych w tym przede 
wszystkim obornika. 

Siarka jest dla organizmów żywych 
ważnym elementem strukturalnym, 
gdyż podobnie jak azot wchodzi 
w skład aminokwasów i białek. Jako 
składnik enzymów, witamin, chlorofilu, 
olejków gorczycznych i innych meta-

bolitów, jest niezbędna dla przebiegu 
najważniejszych procesów fizjologicz-
nych w roślinach. Związki siarki biorą 

udział w procesie fotosyntezy, oddy-
chania, redukcji azotynów, wiązaniu 
azotu atmosferycznego. Rośliny dobrze 

Opinia na temat nawozów  
zawierających siarkę
Nawożenie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym, jest także jednym z podstawowych wskaźników 
oceny intensywności gospodarowania. Optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego roślin, głównie 
potencjału odmianowego możliwe jest przy odpowiednim zaopatrzeniu w składniki pokarmowe. Dlatego 
też nawożenie, przede wszystkim nawozami mineralnymi, odgrywa kluczową rolę w produkcji żywności.
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zaopatrzone w siarkę charakteryzują 
się większą odpornością na stresy 
środowiskowe, takie jak: mróz czy su-
sza, a także na stresy biotyczne, jak 
np. działanie agrofagów. Odpowiednie 
zaopatrzenie roślin w siarkę jest zatem 
istotnym czynnikiem plonotwórczym 
oraz warunkiem pozyskania produk-
tów roślinnych o pożądanej jakości. 
Niezwykle istotnym zagadnieniem jest 
współdziałanie azotu i siarki polega-
jące na lepszym wykorzystaniu azo-
tu z nawozów mineralnych na skutek 
dodatku siarki. Dlatego bardzo waż-
nym zagadnieniem jest uzupełnianie 
niedoborów siarki za pomocą nawo-
zów mineralnych zawierających siarkę 
w postaci stałej lub płynnej. Nawozy 
z dodatkiem siarki są szczególnie zale-
cane pod rośliny siarkolubne takie jak: 
rzepak, groch, rośliny motylkowate, 
kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy. 
Korzystne efekty plonotwórcze uzy-
skuje się także po zastosowaniu na-
wozów z dodatkiem siarki pod zboża 
i kukurydzę.  IUNG-PIB w Puławach 
od wielu lat prowadzi badania nad 
porównaniem efektywności działania 
nawozów stałych i płynnych bez do-
datku i z dodatkiem siarki w uprawach 
roślin zbożowych i rzepaku. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że najlep-
sze efekty produkcyjne uzyskiwano 
na obiektach nawożonych nawozami 
z dodatkiem siarki, natomiast w przy-
padku nawozów bez dodatku siarki 
najkorzystniejsze efekty plonotwórcze 
uzyskiwano na obiektach nawożonych 
roztworem saletrzano-mocznikowym. 
Przeprowadzone badania wykazały 
także korzystny wpływ nawozów za-
wierających siarkę na cechy jakościo-
we ziarna zbóż a przede wszystkim na 
większą zawartość glutenu. 

Doc. dr. hab. Janusz Igras Zakład Żywienia 
Roślin i Nawożenia IUNG-PIB 
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W organizmie roślinnym azot (N) łą-
czy się ze związkami zawierającymi 
węgiel, w wyniku  czego powstają róż-
ne związki organiczne, przede wszyst-
kim białkowe. Rośliny pobierają azot 
z gleby głównie w formie azotanowej 
(saletrzanej) i amonowej. Po pobraniu 
azot zostaje przekształcony na ami-
nokwasy, a z nich rośliny syntetyzu-
ją białka. Przy dobrym  zaopatrzeniu 
roślin w azot następuje szybki wzrost 
ich masy i powierzchni asymilacyjnej 
oraz szybkie przetwarzanie węglowo-
danów i amoniaku na białka protopla-
zmy. Zarówno niedobór, jak i nadmiar 
azotu są niekorzystne. Nawożenie na-
leży równoważyć i dostosować do po-
trzeb roślin.  Niedobór azotu osłabia 
bardzo czynności fizjologiczne roślin, 
głównie fotosyntezę, gdyż azot wchodzi 
w skład nie tylko białek, a tym samym 
protoplazmy, lecz również nukleotydów, 
chlorofilu, alkaloidów, enzymów i in-
nych związków. Przy niedoborze azotu 
liście mają małą powierzchnię. Barwa 
całej rośliny jest blado-żółto-zielona, 
a w późniejszych okresach rozwoju 
może przechodzić częściowo w żółtą, 
a nawet czerwoną. Rośliny są wątłe, 
brak im jędrności, co szczególnie od-
bija się na jakości plonu. Objawy te są 
wynikiem ograniczonego wytwarzania 
chlorofilu. Ponieważ azot jest podsta-
wowym składnikiem protoplazmy, to 
szczególne duże zapotrzebowanie 
na niego występuje wszędzie tam, 

gdzie tworzą się nowe tkanki. Jeżeli 
rosnąca roślina nie ma dostatecznej 
ilości azotu do dyspozycji, następuje, 
z konieczności, przemieszczanie go 
ze starszych części do miejsc, gdzie 
powstają nowe tkanki. W wyniku tego 
starsze liście żółkną, a nawet usychają 
przedwcześnie i opadają. Przy nadmia-
rze azotu zachodzi co prawda synteza 
białka w warunkach szybkiego wyczer-
pania węglowodanów i gromadzenia 
się rozpuszczalnych związków azotu, 
wśród nich asparginy i glutaminy, lecz 
często pogarsza się wartość biologicz-
na białka ze względu na zmniejszenie 
się  zawartości lizyny. Występuje bujny 
wzrost roślin. Może również wystąpić 
przerost tkanek i nadmierna soczystość 
komórek, co zmniejsza odporność ro-
ślin na choroby grzybowe i wymarzanie, 
sprzyja wyleganiu np. zbóż i opóźnia 
dojrzewanie, zwłaszcza przy niedosta-
tecznym zaopatrzeniu w fosfor. Przy od-
powiednio silnym nawożeniu fosforem 
zapobiega się tworzeniu w ziarnie nad-
miernych ilości związków azotowych, 
nawet przy stosowaniu wysokich da-
wek azotu. Azot w glebie znajduje się 
prawie wyłącznie w postaci związków 
organicznych, głównie w substancjach 
próchnicowych, dlatego ilość azotu jest 
ściśle związana z zawartością próchni-
cy w glebie. Substancje próchnicowe 
wskutek działania wielu najrozmaitszych 
mikroorganizmów ulegają powolnej 
amonifikacji, a związki amonowe z kolei 

Rola i funkcje  
azotu w roślinie 
Ważnym zabiegiem wiosennej pielęgnacji roślin jest nawożenie azotem. 
Nie bez powodu. Azot w świecie roślin jest główną siłą napędową 
wzrostu wegetatywnego. Jest niezastąpionym materiałem do budowy 
komórek roślin, ich wzrostu i właściwej fotosyntezy. 
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ulegają  nitifikacji. Zawartość azotu (N) 
ogółem w glebie zależy od zawartości 
w niej materii organicznej i wynosi od 
0,02 do 0,6% (zwykle nie przekracza 
1% azotu ogółem), a w glebach tor-
fowych do 3,5%. Jeżeli przyjmiemy, 
że 20-centymetrowa warstwa gleby 
na powierzchni 1 ha waży 3 000 ton, 
a w niej znajduje się 0,1% azotu, to 
znaczy, że ta warstwa zawiera 3000 
kg azotu (N). Jednak tylko 1-3% azo-
tu rocznie, czyli od 30-90 kg N, może 
ulec w glebie mineralizacji, z czego 
około 1/3 może być pobrana przez 
rośliny. Poza tym po kilka kilogramów 
azotu na hektar może być dostarcza-
ne w wyniku wiązania biologicznego 
przez bakterie wolno żyjące, z opa-
dami atmosferycznymi oraz wyłado-
waniami atmosferycznymi. Ważnym 
źródłem azotu może być uprawa ro-
ślin motylkowych, które wiążą od 80 
do 250 kg, a nawet do 400 kg azotu 
atmosferycznego na ha. Udział tych ro-
ślin w strukturze zasiewów jest jednak 
bardzo niski.  Źródłem azotu dla roślin 
są: sole amonowe, azotany, mocznik, 
niektóre aminokwasy oraz wolny azot, 
możliwy do pobrania tylko dla roślin 
motylkowych. Ważnym źródłem azotu 
są też nawozy organiczne oraz nawozy 
zielone. Z dawką 30 ton/ha obornika 
dostarcza się około 150 kg azotu (N), 
z czego w pierwszym roku wykorzy-
stane jest 20-30%, czyli od 30 do 45 
kg  azotu.  Azot mineralny, czyli w for-
mie amonowej i saletrzanej, podlega 
w glebie bardzo szybkim przemianom. 
Szybkie przemiany związków azotu 
w glebie powodują, że nie oznacza 
się masowo w okręgowych stacjach 
chemiczno-rolniczych zasobności gleb 
w przyswajalny, czyli mineralny azot. 
Analizę taką można wykonać, ale do 
ustalenia poziomu nawożenia azotem, 
należy w krótkim czasie wykorzystać 
jej wynik. Tempo przemian wpływa 

również na straty azotu mineralnego 
z gleby. Podstawowe straty azotu po-
woduje: -    immobilizacja azotu, czyli 
włączenie go w glebową materię or-
ganiczną, co oznacza, że azot pozo-
staje w glebie, ale tylko w niewielkim 
stopniu może być wykorzystany w 2 
i 3 roku po zastosowaniu , -    wymy-
wanie azotanów, gdyż jony amonowe 
są dość silnie przez glebę sorbowane 
-    ulatnianie się amoniaku,  -    deni-
tryfikacja (w postaci wolnego azotu), 
w warunkach beztlenowych. Straty azo-
tu stosowanego z nawożeniem mogą 
wynosić od 30 do 50 i więcej procent, 
dlatego azot jest pierwiastkiem, który 
musi być stosowany co roku, najlepiej 
w małych dawkach, w tych fazach roz-
wojowych roślin, w których zostanie 
stosunkowo szybko pobrany i dobrze 
wykorzystany. Z reguły forma saletrza-
na pobierana jest szybciej, a forma 
amonowa wolniej. W warunkach gleb 
kwaśnych lepiej pobierana jest forma 
saletrzana, a gleb obojętnych – amo-
nowa. Forma  azotanowa (saletrzana) 
działa dobrze w każdych warunkach 
glebowych. Zarówno przy odczynie 
silnie kwaśnym, jak i słabo zasado-
wym forma amonowa działa gorzej. 
Przy odczynie zasadowym następu-
je częściowy rozkład soli amonowych, 
co prowadzi do uwalniania się wolne-
go amoniaku, który działa toksycznie 
na rośliny. To szkodliwe działanie jest 
zwykle tym wyraźniejsze, im bardziej 
zasadowa jest gleba i im wyższe są 
dawki nawozów. Należy podkreślić, 
że forma amonowa jest formą typowo 
przedsiewną, ze względu na fakt, iż jest 
dobrze sorbowana przez kompleks 
sorbcyjny oraz jest lepiej pobierana 
w niższych temperaturach. Forma sa-
letrzana jest formą typowo pogłówną, 
gdyż bardzo wolno pobierana jest w ni-
skich temperaturach i łatwo ulega wy-
mawaniu. Aby ograniczyć straty azotu 

z nawozów azotowych należy zwrócić 
uwagę na fakt, że forma amonowa pod-
lega mniejszym stratom w przypadku 
przykrycia jej glebą (przedsiewnie lub  
podczas uprawek międzyrzędowych) 
oraz w warunkach dobrego uwilgotnie-
nia gleby i niezbyt wysokiego odczynu. 
W warunkach gleb świeżo wapnowa-
nych oraz przesuszonych należy liczyć 
się z dużymi stratami azotu amono-
wego.  Forma saletrzana azotu pod-
lega większym stratom w przypadku 
długiego okresu od jej stosowania do 
pobrania przez roślinę lub gdy stoso-
wana jest wczesną wiosną pod rośliny 
we wczesnych stadiach rozwojowych. 
Duże straty azotu saletrzanego mogą 
wystąpić szczególnie, gdy gleba jest 
cięższa i wilgotna wskutek denitrifikacji 
lub w glebach lżejszych, gdzie łatwo 
wymywany jest w głębsze warstwy 
przez opady atmosferyczne. Pewne 
ilości azotu rośliny mogą pobierać 
także za pomocą liści i łodyg poprzez 
dokarmianie dolistne stosując wod-
ny roztwór mocznika. Również w ten 
sposób  rolnik, może uzupełnić braki 
azotu w roślinach.  

Dr Bogdan Z. Jarociński spec. I i II stopnia  
MODR Warszawa, Oddział w Radomiu
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Według zasad dobrej praktyki rolni-
czej krótkotrwałe użytki zielone stano-
wią niezbędny element zmianowania w 
zrównoważonym i ekologicznym syste-
mie gospodarowania. Tylko prawidłowo 
ułożone zmianowanie, z udziałem ro-
ślin wieloletnich, ogranicza ilość azotu 
mineralnego zarówno stosowanego w 
nawozach, jak i wymywanego z gleby. 
Korzyści wynikające z uprawy tych ro-
ślin to poprawa zarówno bilansu pasz 
w produkcji zwierzęcej jak i ogólnej 
rentowności gospodarstw, wynikają-
cej z uzyskiwania wyższych plonów 
wszystkich ziemiopłodów. Zwierzęta 
otrzymują z krótkotrwałych użytków 
zielonych paszę smakowitą, zasob-
ną w białko, sole mineralne i witaminy. 
Ten rodzaj uprawy jest doskonałym 
przedplonem prawie dla wszystkich 
roślin uprawnych.

Cenne gatunki
Spośród gatunków traw uprawianych 

na gruntach ornych ważniejsze zna-
czenie mają: kostrzewy (trzcinowa, łą-
kowa, czerwona), kupkówka pospolita, 
tymotka łąkowa, życice (trwała, wie-
lokwiatowa), rajgras wyniosły, festulo-
lium i wiechlina łąkowa. Szczególnie 
cenne, ze względu na wiele zalet, są 
rośliny motylkowate drobnonasienne, 
takie jak koniczyny – czerwona i biała 
i lucerna. Mniej znanymi, ale również 
bardzo cennymi roślinami motylkowa-
tymi do mieszanek z trawami są komo-
nica zwyczajna (rożkowa),  esparceta 
siewna. Inne gatunki, które można 
wykorzystać na krótkotrwałe użytki 

zielone to koniczyna perska, rutwica 
wschodnia (galega) i nostrzyk biały. Na 
1-2 letnie użytkowanie wykorzystuje 
się na ogół jednogatunkowe zasiewy 
życicy wielokwiatowej i westerwol-
dzkiej, a z  motylkowatych – koniczy-
ny czerwonej i koniczyny perskiej, lub 
dwugatunkowe mieszanki traw z tymi 
roślinami motylkowatymi. Natomiast 
na kilkuletnie (2-4 lata) użytkowanie 
przeznacza się lucernę mieszańcową, 
mieszanki różnych gatunków traw oraz 
mieszanki traw z roślinami motylkowa-
tymi. Wśród wymienionych gatunków 
traw i motylkowatych jest wiele wartoś-
ciowych odmian przydatnych do wa-
runków kośnych lub pastwiskowych.

Doskonałe źródło paszy
Z mieszanek uzyskuje się zazwyczaj 

plony większe niż z jednogatunkowych 
zasiewów traw lub roślin motylkowa-
tych. Jest to spowodowane głównie 
ograniczeniem konkurencji wewnątrz-
gatunkowej, zróżnicowaną dynamiką 
wytwarzania biomasy oraz możliwością 
wykorzystywania składników pokarmo-

wych z różnych warstw gleby. Z badań 
przeprowadzonych przez IUNG wynika, 
że plony mieszanek koniczyny czer-
wonej z trawami lub lucerny z trawami 
mogą być wyższe o 25-40% niż plony 
uzyskane z jednogatunkowych zasie-
wów tych roślin motylkowatych. Na ogół 
najwyżej plonują mieszanki składające 
się z komponentów wysoko plonują-
cych w siewach jednogatunkowych. 
Mieszanki motylkowato-trawiaste sta-
nowią doskonałe źródło paszy w ni-
skonakładowej produkcji mleka i mięsa 
wołowego. Ich wykorzystanie w ży-
wieniu przeżuwaczy pozwala ograni-
czyć zużycie pasz treściwych i koszty 
nawożenia azotem. Zielonka z takich 
mieszanek może być wykorzystywa-
na wielostronnie – do bezpośredniego 
skarmiania, sporządzania sianokiszon-
ki lub jako wartościowe siano. Pasza 
z mieszanek jest lepiej zbilansowana 
pod względem energetycznym i biał-
kowym niż pochodząca z samych 
traw lub z samych roślin motylkowa-
tych. Wartość paszowa masy roślinnej 
z krótkotrwałych użytków zielonych 

Użytki zielone na gruntach ornych 
Wprowadzanie krótkotrwałych użytków zielonych na grunty orne dotyczy przemiennego użytkowania ziemi 
w rotacji: grunt orny – użytek zielony. Jest ono szczególnie zalecane w gospodarstwach produkujących 
mleko i mięso wołowe, które mają za małą powierzchnię trwałych użytków zielonych.
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zależy od ich składu gatunkowego, 
udziału rośliny motylkowatej w runi i 
terminu zbioru mieszanki. Na siano i 
sianokiszonkę przydatne są mieszanki 
traw z lucerną i koniczyną czerwoną, 
a do wypasania głównie z koniczyną 
białą. Do mieszanek z lucerną stosuje 
się tymotkę łąkową, kostrzewę łąko-
wą, rajgras wyniosły, festulolium i kup-
kówkę pospolitą. Koniczynę czerwoną 
wysiewa się w mieszance z życicami, 
kostrzewą łąkową, tymotką łąkową 
lub festulolium. Badania wykazały, 
ze wśród dwugatunkowych miesza-
nek koniczyny czerwonej z trawami 
najlepszą wydajnością i wartością 
energetyczną cechowała się zielonka 
z udziałem życicy wielokwiatowej. Do 
mieszanki pastwiskowej z koniczyną 
białą przydatne są: życica trwała, ko-
strzewa łąkowa i tymotka łąkowa. Op-
tymalny udział roślin motylkowatych 
w mieszance pastwiskowej wynosi 
30-50%. Przy większym udziale mo-
tylkowatych mogą wystąpić wzdęcia 
i zaburzenia w trawieniu, co zmusza 
rolnika do podawania zwierzętom w 
czasie wypasu dodatkowo suchych 
lub bardziej energetycznych pasz obję-
tościowych (np. kiszonki z kukurydzy). 
Najlepszym terminem zbioru miesza-
nek kośnych (z lucerną i koniczyną 
czerwoną) jest początek kwitnienia 
rośliny motylkowatej, natomiast op-
tymalny termin wypasu mieszanek z 
koniczyną białą wyznacza wysokość 
powierzchni runi (15–20) cm. Nie nale-
ży opóźniać zbioru bądź wypasu mie-
szanek, gdyż pasza znacznie traci na 
wartości pokarmowej.

Nie na każdym stanowisku
Trwałość jednogatunkowych za-

siewów roślin motylkowatych jest 
mniejsza niż ich mieszanek z trawa-
mi z tego względu, że motylkowate 
są wrażliwe na niekorzystne warunki 

siedliskowe, które powodują wypa-
danie roślin i zachwaszczenie łanu. 
Uprawa mieszanek w dużym stopniu 
niweluje ryzyko zmienności plonowa-
nia i pozwala na przedłużenie trwałości 
zasiewu. Różny typ systemu korze-
niowego komponentów mieszanki 
(u traw płytki- wiązkowy, a u motyl-
kowatych głęboki-palowy) sprzyja 
lepszemu wykorzystaniu zmiennych 
warunków glebowych i pogodowych. 
Rośliny motylkowate i trawy na ogół 
wyżej i wierniej plonują na gruntach 
ornych niż w warunkach trwałych 
użytków zielonych. Jest to związa-
ne z mniejszą konkurencyjnością 
obcych wieloletnich gatunków roślin 
(chwastów i traw) i większą stabilnoś-
cią warunków wodno-glebowych. 
Rośliny motylkowate są dość wy-
magające pod względem warun-
ków siedliskowych i pokarmowych. 
Przede wszystkim źle znoszą zakwa-
szenie gleby i na ogół nie lubią gleb 
podmokłych, zalewanych, jak i nad-
miernie przesychających. Ponadto są 
światłolubne i mało konkurencyjne, 
a do prawidłowego rozwoju wyma-
gają wyższej temperatury niż trawy. 
Wymagają też stosunkowo dużego 
nawożenia fosforem i potasem oraz 
bardzo umiarkowanego nawożenia 
azotem. Krótkotrwałe użytki zielone 
na glebach średnio zasobnych na-
wozi się w dawce 60-80 kg P2O5 
i 80-100 kg K20 /ha. W warunkach 
użytkowania pastwiskowego dawki 
te mogą być obniżone o około 20%. 
Wysokość nawożenia azotem zale-
ży od udziału roślin motylkowych w 
mieszance oraz częstotliwości zbio-
rów i może wynosić 90 w mieszan-
kach ze znacznym udziałem roślin 
motylkowatych  do 240 kg N/ha/rok 
w mieszankach trawiastych. Roczną 
dawkę azotu na ogół dzieli się pod 
kolejne odrosty.

Pułapka na azot
Uprawa roślin motylkowatych i ich 

mieszanek z trawami na krótkotrwałych 
użytkach zielonych jest uznawana jako 
przyjazna dla środowiska. Zasiewy te 
charakteryzują się bowiem korzyst-
nym oddziaływaniem na glebę. Prze-
de wszystkim wzbogacają środowisko 
glebowe w azot dzięki wiązaniu tego 
pierwiastka z atmosfery przez bakte-
rie z rodzaju Rhizobium. Efektywność 
wiązania azotu atmosferycznego, któ-
re zaczyna się bardzo wcześnie (już w 
fazie tworzenia 2 i 3 liścia) może być 
tak duża, że często zaspokaja zapo-
trzebowanie na ten składnik zarówno 
samych roślin motylkowatych jak i ros-
nących z nimi traw. Pozwala również 
ograniczyć nawożenie azotem upraw 
następczych np. zbóż, okopowych, 
przemysłowych i innych. W związku z 
tym mieszanki motylkowato-trawiaste 
nie wymagają wysokiego nawożenia 
azotem w porównaniu z trawami, pod 
które dla uzyskania podobnych plonów 
należy zastosować podwójną dawkę 
tego składnika. Wyniki niektórych ba-
dań wskazują, że na glebach lekkich 
i kwaśnych koniczyna biała i rutwica 
wschodnia (galega) mogą związać 
rocznie 100-172 kg azotu na 1 ha. Wap-
nowanie gleby zwiększa efektywność 
wiązania azotu. Oprócz biologiczne-
go wiązania azotu, najważniejszą rolą 
roślin motylkowatych jest tworzenie 
trwałej gruzełkowatej struktury gleby. 
Proces tworzenia struktury gruzełko-
watej odbywa się na drodze łączenia 
(zlepiania) drobnych cząsteczek gle-
bowych przez wydzieliny korzeniowe 
roślin motylkowatych. Taka struktura 
jest podstawą urodzajności gleby, uła-
twia uprawę mechaniczną, poprawia 
stosunki wodne i powietrzne oraz wa-
runkuje dobre działanie stosowanych 
nawozów. Lepsze napowietrzenie i 
uwilgotnienie gleby stwarzają korzyst-
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ne warunki dla rozwoju drobnoustrojów 
glebowych, które przyczyniają się do 
szybszego rozkładu materii organicznej. 
Rośliny motylkowate zwiększają wilgot-
ność gleby, a przez wzbogacenie jej 
w bardzo cenne resztki pożniwne (po 
zbiorze części nadziemnych), podnoszą 
jej żyzność poprawiając wartość sta-
nowiska w płodozmianie. W przypadku 
koniczyny czerwonej i jej mieszanek z 
trawami resztki pożniwne stanowią 3-5 
t suchej masy na 1 ha, a u lucerny 5- 
8 t/ha. Ocenia się, że resztki pożniw-
ne mogą stanowić ekwiwalent nawet 
40-60 ton obornika na 1 ha.

Zbawienny wpływ
Rośliny motylkowate ograniczają 

występowanie chorób i szkodników w 
zasiewach następczych roślin upraw-
nych. Dzięki biologicznej aktywno-
ści drobnoustrojów glebowych, która 
zwiększa się po uprawie roślin motyl-
kowatych, następuje szybszy rozkład 
(degradacja) substancji toksycznych 
środków ochrony roślin do związków 
nieszkodliwych. Badania wykazały że 
stabilność uwilgotnienia oraz zwięk-
szenie ilości próchnicy i poprawa pH 
pod wpływem uprawy motylkowatych 
powoduje zmniejszenie rozpuszczal-

ności związków metali ciężkich obni-
żając w ten sposób ich zawartość w 
zbieranych płodach rolnych. Ponadto 
rośliny motylkowate dostarczają do 
środowiska przyrodniczego więcej 
tlenu niż rośliny trawiaste, przez co 
w dużej mierze decydują o bilansie 
tlenowym dolnych warstw atmosfery 
ziemskiej. Korzenie roślin motylkowa-
tych dzięki penetracji w głąb profilu 
glebowego mogą odgrywać również 
rolę spulchniającą (fitomelioracyjną), 
polegającą na poprawie stosunków 
wodno-powietrznych, co ma duże 
znaczenie przy gospodarowaniu na 
glebach cięższych i nieprzepuszczal-
nych. Czynniki te stymulują aktywność 
biologiczną gleby, która przejawia się 
w zwiększaniu w ryzosferze populacji 
pierwotniaków, dżdżownic oraz bakte-
rii. Poprzez rozkładające się korzenie 
wprowadzana jest do gleby materia 
organiczna. Spośród roślin upraw-
nych, motylkowate i ich mieszanki z 
trawami oraz trawy w uprawie po-
lowej przyczyniają się do reproduk-
cji glebowej substancji organicznej. 
Krótkotrwałe użytki zielone z udzia-
łem motylkowatych wykazują rów-
nież działanie przeciwerozyjne, które 
polega na zatrzymywaniu spływów 

powierzchniowych. Dzięki palowemu i 
głębokiemu systemowi korzeniowemu 
roślin motylkowatych, który po obumar-
ciu i zbutwieniu pozostawia w glebie 
liczne i głębokie kanały, przyspiesza 
się proces infiltracji wód opadowych 
w głąb profilu glebowego. Na glebach 
lessowych oraz w rejonach podgór-
skich i górskich o dużych spadkach 
terenu stosowana jest przeciwerozyjnie 
uprawa pasowa roślin motylkowatych. 
Ponadto bogate ulistnienie tych roślin 
zapobiega nadmiernemu parowaniu 
wody z gleby i ogranicza rozwój chwa-
stów. Korzenie roślin motylkowatych 
maja również zdolność uruchamianie i 
pobierania wapnia, fosforu i magnezu 
z dolnych warstw gleby i magazyno-
wania ich w wyższych częściach ro-
śliny (podziemnych  i nadziemnych), 
a po obumarciu i rozkładzie substan-
cji organicznej użyźniają nimi górną 
warstwę gleby. Motylkowate poleca 
się również w zagospodarowywa-
niu terenów urzeźbionych i trudnych 
oraz zniszczonych przez przemysł, jak 
również gleb wyłączonych z uprawy.

dr Józefa Harasim 
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych  

IUNG-PIB w Puławach
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Istnieją dwie metody zakiszania pasz: 
w silosach i pryzmach oraz balotach 
owiniętych specjalną folią kiszonkarską. 
Silosy i pryzmy wymagają oddzielne-
go miejsca, natomiast baloty można 
składować gdziekolwiek.

Technika kiszenia w silosie 
i pryzmach

Silosy należy lokalizować w ciągu 
paszowym w pobliżu budynku inwen-
tarskiego, w odległości 10 m od stud-
ni, 7,5 m od granicy sąsiada i 15 m od 
gnojowni. Dno silosu powinno znajdo-
wać się co najmniej 0,5 m nad pozio-
mem wód gruntowych. Ściany i dno nie 
mogą przepuszczać wody i powietrza 
oraz powinny chronić kiszonkę przed 
przemarzaniem i wysychaniem. Po-
jemność silosu należy ustalić na pod-
stawie zapotrzebowania na kiszonkę 
stosownie do obsady zwierząt, cięża-

ru 1 m3 kiszonki, strat oraz osiadania 
masy zakiszanej. Przyjmuje się, że 1 
m3 kiszonki waży ok. 750 kg. Silos 
charakteryzuje się stałą pojemnością, 
podczas gdy pryzmy mają dowolne roz-
miary. Napełnienie i przykrycie silosu 
folią powinno odbywać się w krótkim 
czasie – nie dłużej niż w ciągu dwóch 
dni. Dzięki temu napowietrzanie ko-
lejnych ubijanych warstw jest bardzo 
ograniczone. Jeżeli zbiornik jest duży, 
lepiej podzielić go na dwie części, niż 
wypełniać przez dłuższy okres ca-
łość. Dobre ubicie zielonki i usunię-
cie z niej powietrza jet podstawowym 
warunkiem uzyskania odpowiedniej 
kiszonki. Powietrze hamuje bowiem 
rozwój bakterii produkujących kwas 
mlekowy, a stymuluje rozwój szkod-
liwych bakterii tlenowych. Szybkie 
i dokładne zamknięcie silosu powo-
duje ponadto, że proces fermentacji 

przebiega jednakowo w całej masie. 
Właściwe przykrycie silosu folią za-
pewnia odcięcie dopływu powietrza 
i chroni przed wsiąkaniem wody opa-
dowej. Folia przykrywająca powinna 
być obciążona (ziemią, zużytymi opo-
nami lub klockami betonowymi, albo 
kostkami sprasowanej folii), co powo-
duje prawidłowe osiadanie zielonej 
kiszonki. Wskazane jest posiadanie 
kilku mniejszych pryzm i silosów, niż 
jednego dużego obiektu.

Metoda zakiszania w belach 
cylindrycznych

Proces zakiszania skoszonej masy 
w belach cylindrycznych przebiega 
podobnie jak w pryzmach i silosach. 
Niezbędne jest jednak użycie dodatko-
wych maszyn i urządzeń (prasy, owi-
jarki, czy rozwijacza bel). Podsuszoną 
i zgrabioną na wały zielonkę zbiera się 
prasami zwijającymi i formuje w bele 
cylindryczne o masie ok. 400 kg. Bele 
powinny być silnie sprasowane i rów-
nomiernie zagęszczone. Tak przygo-
towane bele przewozi się do miejsca 
owijania (bandażowania), gdzie pokry-
wa się je folią przy pomocy owijarki. 
Stosuje się rozciągliwą, samokurczli-
wą specjalną folię w kolorze białym lub 
czarnym. Kilkakrotne owinięcie z tzw. 
„zakładem” gwarantuje hermetyczne 
zamknięcie zakiszanej zielonki i uzyska-
nie warunków beztlenowych. Owinięte 
bele ostrożnie składuje się za pomocą 
chwytaka zamontowanego na ciągniku 
lub ręcznie, tak aby nie uszkodzić bel; 
w miejscu składowania nie powinna 
gromadzić się woda. Przechowywa-
ne bele należy chronić przed uszko-
dzeniem przez ptaki i inne zwierzęta, 
a wszelkie ewentualne uszkodzenia 
natychmiast zaklejać. Po sześciu ty-
godniach wyprodukowaną kiszonkę 
można skarmiać. Technologia nadaje 
się do zielonek z traw i motylkowych 

Kiszonki z traw
Czas dojrzewania runi łąkowej pozwala pomyśleć o jej prawidłowej 
konserwacji i zapewnieniu naturalnej, taniej bazy paszowej na sezon 
zimowy. 
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o zawartości powyżej 30% suchej masy, 
jak też prasowanych wysłodków bura-
czanych o zawartości 18-25% suchej 
masy. Wysoki koszt prasy silosowej 
ogranicza możliwość stosowania tej 
technologii w małych gospodarstwach. 
Przy produkcji kiszonek w belach lub 
rękawach foliowych powstaje problem 
folii, która pozostaje po wybraniu ki-
szonki i powinna być utylizowana. Duże 
kawałki z rękawa foliowego mogą być 
wykorzystane w gospodarstwie do 
różnych celów, np. okrycia i zabez-
pieczenia przed opadami. Można też 
dostarczać ją do specjalnych punktów 
skupujących zużytą folię.

Dobra kiszonka
Prawidłowo wykonana kiszonka 

z podsuszonej mieszanki traw z ro-
ślinami motylkowatymi bez problemów 
może być przechowywana nawet po-
nad rok; konieczna jest do tego jednak 
prawidłowa lokalizacja bel czy pryzmy. 
Sianokiszonkę powinno się składo-
wać na utwardzonym placu, wolnym 
od roślinności, natomiast bele, silosy 
czy pryzmy należy zabezpieczyć przed 
dostępem wody. Wszelkie uszkodze-
nia mechaniczne folii należy usuwać 
na bieżąco. Główne nieprawidłowo-

ści dotyczą nieprzestrzegania terminu 
zbioru, niedokładnego rozdrobnienia 
i ugniecenia. Błędne jest też duże za-
nieczyszczenie zakiszanych pasz zie-
mią, zakiszanie pasz zbyt wodnistych, 
nieprawidłowe okrycie, zbyt długi okres 
sporządzania kiszonki oraz niestoso-
wanie dodatków ułatwiających pro-
ces powstawania kwasu mlekowego.

 
Warunki zbioru

Ruń łąkowa przeznaczona do zaki-
szania, podobnie jak siano, powinna 
być koszona we wczesnych fazach roz-
wojowych. Jest to okres od początku 
kłoszenia i wyrzucania wiech dominu-
jących gatunków traw – od począt-
ku zawiązywania pąków do pełnego 
pączkowania. W większości rejonów 
Polski rośliny osiągają te stadia przed 
końcem maja.  Najkorzystniejsze jest 
koszenie w godzinach południowych 
lub popołudniowych, ze względu na 
największe nagromadzenie węglowo-
danów w roślinach. Zbierana ruń nie 
powinna być wyższa niż 30-40 cm, 
a kłoszących się traw nie więcej niż 
50%. Ruń łąkową kosi się kosiarką 
rotacyjną na wysokość 5-6 cm. Łąki 
mozgowe powinno kosić się wyżej (8-
10 cm). Skoszoną zielonkę podsusza 

się – przy słonecznej pogodzie wy-
starcza 1 dzień.  Zakiszanie przebiega 
w pryzmach i silosach, dużych belach 
cylindrycznych lub prostopadłościen-
nych. Dla dużych gospodarstw przy-
datne są rękawy foliowe. Stosowane 
dodatki kiszonkarskie (stymulatory, 
inhibitory fermentacji, inokulanty bak-
teryjne, absorbenty, składniki pokar-
mowe) ułatwiają proces zakiszania. 

Zielonki i inne surowce łatwo kiszące 
się, zawierające dużo cukru to: 
kukurydza, liście buraków, zielonki 
z  owsa i  jęczmienia, mieszanki 
zbożowo-motylkowe, kapusta 
pastewna, ziemniaki parowane, 
wysłodki buraczane o zawartości 
suchej masy 18-25%, buraki. Do 
zakiszania tych surowców zaleca 
się stosowanie inokulantów – 
preparatów probiotycznych lub 
środków stymulujących fermentację 
mlekową, np. benzoesanu sodu, kwasu 
mrówkowego, kwasu mlekowego. 
Surowce o małej zawartości cukru: 
trawy łąkowe i  pastwiskowe, 
motylkowate, lucerna, koniczyna 
czerwona i biała, seradela, łubin 
pastewny, peluszka, groch, bobik, 
wysłodki buraczane wilgotne. 
W  przypadku tych surowców 
konieczny jest dodatek preparatów 
stymulujących fermentację mlekową, 
np. melasy, benzoesanu sodu, kwasu 
mrówkowego, kwasu mlekowego oraz 
dodatkowo inokulantów. 

Foto: materiały Kverneland
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Niestety, ale na całkowity sukces 
obok wyboru samego mieszańca, 
wpływa także szereg innych czyn-
ników, zarówno tych zależnych, jak i 
niezależnych od woli człowieka. O ile 
nie ma możliwości ingerowania i do-
stosowywania warunków pogodowych 
do potrzeb uprawy, o tyle można już 
częściowo wpływać na wysoki do-
brostan roślin, poprzez prawidłowe 
przygotowanie gleby pod siew, zbi-

lansowane nawożenie, zwalczanie 
chwastów, terminowy siew oraz wy-
konanie wszystkich niezbędnych za-
biegów pielęgnacyjnych. Czynności 
te sprawiają, że kukurydza znajduje 
optymalne warunki do rozwoju, dzięki 
czemu szybciej rośnie i odznacza się 
większą tolerancją na inne niekorzyst-
ne czynniki.  Można także w większym 
bądź mniejszym stopniu interweniować, 
gdy pojawi się zagrożenie ze strony 

szkodników, a w szczególności przez 
omacnicę prosowiankę, która aktu-
alnie stanowi największe zagrożenie 
dla wysokości oraz jakości plonów.   
Omacnica prosowianka pomimo, że 
jest niepozornym motylem nocnym 
od wielu już lat pokazuje, że nie może 
być bagatelizowana. Jej żarłoczne gą-
sienice uszkadzają niemal wszystkie 
nadziemne części roślin. Szczególnie 
groźne jest ich żerowanie na kolbach, 

Podatność wybranych odmian kukurydzy 
na omacnicę prosowiankę
Nie od dziś wiadomo, że wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy jest jedną z najważniejszych decyzji, jaką 
się podejmuje przy uprawie tej rośliny i która w większości przypadków decyduje o uzyskanych efektach 
produkcyjnych. 

Tabela 1. Szkodliwość omacnicy prosowianki dla wybranych odmian kukurydzy w 2007 r.

Odmiana Wczesność FAO

Procent uszkodzonych Procent łodyg złamanych
Procent kolb 

podgryzionych u nasadyroślin kolb powyżej kolby poniżej kolby

KB 1902 190 92,5 50,5 24,8 28,6 10,3

Wilga 190 90,8 51,8 26,3 28,8 14,8

Fido 210 88,0 55,5 23,3 20,8 13,3

Prosna 220 90,0 49,3 21,8 24,5 12,8

Glejt 230 85,5 42,8 17,0 18,3 7,6

San 240 88,8 48,3 21,8 21,0 12,3

Blask 240 86,3 42,8 17,3 22,5 7,8

Monumental 250 82,0 39,8 21,0 14,3 5,5

Moncada 250 79,0 41,0 19,8 12,5 5,5

NK Nekta 250 79,5 39,5 20,7 14,4 5,7

DKC 3420 250–260 75,0 44,2 18,5 16,6 5,7

NK Lugan 260–270 70,5 39,5 9,5 10,0 4,2

Gavott 270 69,3 40,8 9,8 8,5 3,8

Chambord 280 71,5 38,5 11,0 10,5 4,3



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

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

gdzie wyjadają ziarniaki lub podgryza-
ją całe kolby u nasady przez co mogą 
obrywać się i opadać na glebę. Rów-
nie szkodliwe jest żerowanie gąsienic 
w łodygach, czego efektem są złomy, 
wśród których bardzo niebezpieczne 
dla wysokości plonu ziarna są złomy 
poniżej kolby, gdy cała roślina prze-
wraca się na ziemię.  Szacuje się, że 
w Polsce średnie straty w plonach ku-
kurydzy powodowane przez omacnicę 
prosowiankę wynoszą 15–20%, przy 
czym na lokalnych zasiewach mogą 
dochodzić nawet do 40–50%. Wysoką 
szkodliwość gąsienic notuje się przede 
wszystkim w lata ciepłe i umiarkowanie 
wilgotne, w trakcie których nie wystę-
pują inne niesprzyjające dla rozwoju 
szkodnika czynniki pogodowe. Ponadto 
jeżeli pod koniec okresu wegetacji ro-
ślin będzie wilgotno i ciepło, wówczas 
uszkodzone rośliny mogą silnie opa-
nować choroby, a zwłaszcza fuzarioza 
kolb oraz fuzarioza łodyg, których wy-
stąpienie pogłębia straty ilościowe oraz 

jakościowe w plonach. Bardzo groźne 
jest także wystąpienie w tym okresie 
silnych wiatrów lub opadów śniegu, 
które mogą wyłamywać nadgryzio-
ne przez szkodnika lub opanowane 
przez choroby rośliny.  Do ograniczania 
strat powodowanych przez omacnicę 
prosowiankę stosuje się kilka metod. 
Jedne z nich opierają się na zabie-
gach agrotechnicznych, inne na sto-
sowaniu preparatów biologicznych lub 
chemicznych, a jeszcze inne na upra-
wie odmian transgenicznych kukury-
dzy. Wiele uwagi poświęca się także 
metodzie hodowlanej, która polega 
na uprawie takich odmian kukurydzy, 
które są w mniejszym stopniu atako-
wane przez omacnicę prosowiankę.  
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
odmiany mniej podatne na szkodniki 
powstają na drodze tradycyjnego po-
stępu hodowlanego, który nierzadko 
trwa wiele lat. W odróżnieniu od od-
mian transgenicznych powstałych na 
drodze inżynierii genetycznej, które 

zabezpieczają niemal w 100% przed 
żerowaniem omacnicy prosowianki, 
odmiany mniej podatne są atakowa-
ne przez tego szkodnika, przy czym w 
mniejszym nasileniu.  Wielu naukow-
ców na świecie zajmowało się proble-
matyką wpływu omacnicy prosowianki 
na poszczególne odmiany kukury-
dzy. Szczególnie dużo badań z tego 
zakresu wykonano w USA. Stwier-
dzono m.in., że motyle tego gatunku 
niechętnie zasiedlają rośliny o niskim 
wzroście, a wybierają te o zaawan-
sowanym rozwoju. W takim przypad-
ku można przypuszczać, że szybsze 
tempo wzrostu kukurydzy sprawia, że 
motyle bardziej preferują je do składa-
nia jaj. Inni badacze podają, że rośliny 
kukurydzy będące we wczesnych fa-
zach rozwojowych nie są atrakcyjne 
dla omacnicy prosowianki, bowiem w 
ich tkankach w wysokiej koncentracji 
występuje specyficzny związek che-
miczny zwany skrótowo DIBOA, który 
warunkuje im przez początkowy okres 

Tabela 2. Szkodliwość omacnicy prosowianki dla wybranych odmian kukurydzy w 2008 r.

Odmiana Wczesność FAO

Procent uszkodzonych Procent łodyg złamanych
Procent kolb 

podgryzionych u nasadyroślin kolb powyżej kolby poniżej kolby

KB 1902 190 84,8 43,8 23,3 12,8 10,5

Wilga 190 88,5 47,0 20,0 18,3 9,8

Fido 210 88,0 49,5 23,8 16,0 10,8

Prosna 220 76,8 42,0 21,8 10,8 9,5

Glejt 230 79,0 43,5 19,3 10,6 4,8

San 240 74,5 40,8 16,5 11,1 7,3

Blask 240 77,0 42,5 18,0 10,5 7,8

Monumental 250 63,3 34,8 17,5 9,6 3,3

Moncada 250 65,5 36,5 13,3 9,3 3,5

NK Nekta 250 63,5 33,0 13,7 7,8 2,5

DKC 3420 250–260 59,7 34,2 15,5 9,1 3,0

NK Lugan 260–270 60,5 36,0 13,0 8,6 3,5

Gavott 270 54,3 30,5 11,5 3,6 1,3

Chambord 280 56,5 33,8 11,0 6,8 1,5
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rozwoju odporność na żerowanie tego 
gatunku, gdyż jest toksyczny dla gą-
sienic. Wraz ze wzrostem roślin szyb-
ko zmniejsza się koncentracja tego 
związku, aż całkowicie zanika i wów-
czas szkodnik przełamuje tą naturalną 
odporność. Dużo uwagi poświęca się 
także badaniom wpływu wczesności 
odmiany (wyrażonej w tzw. liczbie FAO) 
na stopień jej uszkodzenia przez gą-
sienice. Takie badania były i są nadal 
prowadzone również i w Polsce, przy 
czym z uwagi na dużą liczbę zareje-
strowanych odmian i ciągłe zmiany w  
ich doborze bardzo trudno jest prze-
testować każdą z nich w warunkach 
wysokiej presji ze strony szkodnika. 
Aby bowiem wyciągnąć istotne wnio-
ski, w jakim stopniu dana odmiana 
jest atakowana przez szkodnika na-
silenie jego występowania musi być 
duże, stąd też najlepszym miejscem 
do takich testów jest południowa część 
kraju, gdzie na lokalnych zasiewach 

omacnica prosowianka uszkadza po-
nad 50% roślin.  Pierwsze badania w 
takich warunkach wykonano w Tere-
nowej Stacji Doświadczalnej Instytutu 
Ochrony Roślin w Rzeszowie po roku 
2000. Wówczas stwierdzono, że im 
odmiana jest wcześniejsza, tym jest 
mniej atakowana przez szkodnika. W 
2005 roku postanowiono kontynuować 
badania nad podatnością wybranych 
mieszańców kukurydzy na omacni-
cę prosowiankę, aby zweryfikować 
wcześniejsze wyniki. Ponieważ są to 
pracochłonne analizy, do doświadczeń 
wybiera się sukcesywnie po kilkana-
ście odmian o różnej liczbie FAO, któ-
re są wszechstronnie sprawdzane. Po 
zakończeniu badań rozpoczynają się 
prace nad innym zestawem odmian i 
cykl się powtarza.  W latach 2007–2008 
doświadczenia prowadzono na 14 od-
mianach kukurydzy, które należały do 
trzech grup wczesności: wczesnych, 
średniowczesnych i średniopóźnych. 

Uzyskane wyniki prezentują tabele 1 i 
2, w których podano tylko najważniej-
sze parametry jakie ocenia się przy 
badaniu szkodliwości omacnicy pro-
sowianki, a które to mają decydujący 
wpływ na wysokość plonu. 

Z powyższych tabel wyraźnie widać, 
że najbardziej podatne na uszkodze-
nia były odmiany najwcześniejsze oraz 
niektóre średniowczesne. U tych od-
mian notowano także największą licz-
bę kolb z wyjedzonymi ziarniakami, 
złamanych łodyg (zwłaszcza poniżej 
kolby) oraz kolb podgryzionych u na-
sady. Najmniej uszkodzeń stwierdzono 
u dwóch najpóźniejszych mieszańców 
o liczbie FAO 270–280.  Charakter 
powodowanych uszkodzeń w dużej 
mierze zależał od liczby gąsienic, jakie 
żerowały w tkankach oraz spustosze-
nia, jakie w nich wywołały. Jak widać 
w tabeli 3 w latach badań w tkankach 
odmian wczesnych żerowało powyżej 
3–4 gąsienic w przeliczeniu na jedną 

Tabela 3. Średnia liczba otworów, gąsienic oraz tuneli żerowych w przeliczeniu na roślinę dla wybranych odmian kukurydzy w latach 2007–2008 

Odmiana

2007 2008

Średnia liczba 

otworów w 

roślinie

Średnia liczba 

gąsienic w 

roślinie

Średnia długość 

kanałów żerowych 

w roślinie w cm

Średnia liczba 

otworów w 

roślinie

Średnia liczba 

gąsienic

w roślinie

Średnia długość 

kanałów żerowych 

w roślinie w cm

KB 1902 4,2 4,1 32,7 3,3 2,9 23,5

Wilga 4,2 4,2 30,2 3,7 3,1 23,8

Fido 3,7 3,3 25,9 3,7 3,2 23,2

Prosna 3,6 3,3 20,6 3,2 2,7 18,5

Glejt 3,1 3,0 20,4 2,9 2,7 17,2

San 3,3 3,1 19,7 3,1 2,7 14,6

Blask 2,9 2,9 18,4 2,9 2,6 12,1

Monumental 2,9 2,7 18,7 2,5 2,1 11,0

Moncada 2,8 2,7 16,8 2,6 2,3 11,8

NK Nekta 2,6 2,3 16,7 2,6 2,1 11,5

DKC 3420 2,9 2,3 17,1 2,5 2,4 11,8

NK Lugan 2,9 2,4 16,5 2,5 2,3 11,6

Gavott 2,0 1,7 12,3 2,0 1,6 9,2

Chambord 1,8 1,4 11,8 2,2 1,8 10,3
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roślinę. Jest to bardzo wysoki wskaź-
nik, zwłaszcza jeśli uzmysłowimy so-
bie, że jedna tylko gąsienica mierzy 
2,5 cm długości. Im więcej gąsienic w 
roślinie, tym więcej wyjadają otworów 
oraz tym bardziej niszczą łodygi i kol-
by. U badanych odmian najwięcej ot-
worów oraz najdłuższe kanały żerowe 
stwierdzono u mieszańców najwcześ-
niejszych, natomiast najmniej u niektó-
rych odmian średniowczesnych oraz u 
dwóch średniopóźnych.  Na podsta-
wie przeprowadzonych doświadczeń 
zweryfikowano dotychczasowy pogląd, 
gdyż okazało się, że najbardziej nara-
żone na uszkodzenie przez omacnicę 
prosowiankę są odmiany najwcześniej-
sze kukurydzy, natomiast najmniej od-
miany późne. Potwierdziły to również 
wykonane analizy statystyczne oraz 
badania wykonane przez specjalistów 

z innych ośrodków naukowych. Nale-
ży mieć także na uwadze, że stopień 
zasiedlenia danej odmiany kukurydzy 
przez gąsienice zależy także od innych 
czynników, a zwłaszcza czy jest to za-
siew prowadzony w monokulturze (w 
monokulturach nasilenie występowa-
nia szkodnika jest wyższe, gdyż nie 
musi migrować w poszukiwaniu ro-
śliny żywicielskiej) oraz czy w pobliżu 
znajdują się inne atrakcyjniejsze (m.in. 
pod kątem wczesności) dla szkodni-
ka odmiany.   Informacje o podatności 
poszczególnych odmian kukurydzy na 
omacnicę prosowiankę można znaleźć 
m.in. w listach opisowych odmian wy-
dawanych przez COBORU oraz zale-
ceniach odmianowych publikowanych 
przez autorów zajmujących się takimi 
badaniami. Bardzo pomocne przy wy-
borze danego mieszańca są także dane 

uzyskiwane w ramach PDO (poreje-
strowego doświadczalnictwa odmia-
nowego) oraz pochodzące z własnych 
obserwacji prowadzonych np.: w cza-
sie „dni pola”.  Ponieważ nie zawsze 
czynnik odmianowy jest wystarczający, 
aby zabezpieczyć na odpowiednim po-
ziomie wysokość oraz jakość plonów, 
dlatego też należy liczyć się z tym, że 
konieczne może się okazać wykona-
nie zwalczania interwencyjnego. Nie-
mniej wybór mniej podatnej odmiany 
oraz ewentualne zastosowanie ochrony 
chemicznej lub biologicznej wspoma-
ganej zabiegami agrotechnicznymi są 
tymi działaniami, które pozwalają sku-
tecznie ochronić plantacje kukurydzy 
przed omacnicą prosowianką. 

dr inż. Paweł K. Bereś Instytut Ochrony Ro-
ślin–PIB Terenowa Stacja Doświadczalna w 

Rzeszowie
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Niektóre z herbicydów zalecanych 
do stosowania doglebowego, bezpo-
średnio po siewie kukurydzy, przed jej 
wschodami, mogą być również stoso-
wane bezpośrednio po wschodach 
kukurydzy, na ogół do fazy 1-3 liści. 
Ochrona kukurydzy przed chwasta-
mi przed wschodami roślin jest roz-
wiązaniem bardzo dobrym z punktu 
widzenia organizacji pracy. Jednak 
skuteczność działania herbicydów na 
ogół jest uzależniona od stopnia uwil-
gotnienia gleby. W warunkach suszy 
glebowej ich działanie jest nieefek-
tywne. Herbicydy doglebowe zwal-
czają kiełkujące nasiona chwastów 
w glebie. Działają również kontakto-
wo na wykiełkowane chwasty. Zaletą 
herbicydów do zwalczania chwastów 
po wschodach kukurydzy jest brak 
zależności ich działania od stopnia 
uwilgotnienia gleby. Jednak ich stoso-
wanie jest bardzo często uzależnione 
od fazy rozwojowej kukurydzy, co może 
stanowić pewną trudność, zwłaszcza 
kiedy kukurydza rozwija się w bardzo 
szybkim tempie. Niekiedy w początko-
wych fazach rozwoju kukurydzy brak 
jest odpowiednich warunków do sto-
sowania herbicydów powschodowych. 

Dotyczy to zwłaszcza stresowych wa-
runków termicznych (chłody), kiedy to 
zastosowanie herbicydu może okazać 
się dodatkowym stresem dla rośliny. 
Od nowoczesnych herbicydów ocze-
kuje się pełnej selektywności w sto-
sunku do chronionych odmian oraz 
skuteczności w zwalczaniu chwa-
stów. Olbrzymia liczba odmian kuku-
rydzy na rynku nasiennym, zarówno 
tych z krajowego rejestru (około 160) 
i tych z katalogu unijnego, nie zawsze 
pozwala na uzyskanie informacji do-
tyczącej selektywności wybranego 
herbicydu w stosunku do konkretnej 
odmiany. Producenci kukurydzy przy 
wyborze herbicydów kierują  się w du-
żym stopniu kosztami ochrony przed 
chwastami. Według miarodajnych da-
nych, około 30% zasiewów kukurydzy 
w Polsce jest chronione przed chwa-
stami przedwschodowo, a około 70% 
po wschodach kukurydzy. Poniżej 
przedstawiono najważniejsze herbi-
cydy do ochrony kukurydzy.

Ochrona przedwschodowa: Click 500 
SC, substancja aktywna terbutyloa-
zyna z grupy triazyn. Jest stosowany 
po siewie kukurydzy w dawce 1,5 l/
ha. Zalecane jest łączne stosowanie 

tego herbicydu razem z herbicydem 
Guardian Max 480 EC (substancja 
aktywna acetochlor), w dawce 1,5 l/ha 
+2,5 l/ha. Guardian 840 EC, Guardian 
Max 840 EC,  Trophy 768 EC i Trophy 
840 EC, zawierają substancję aktyw-
ną acetochlor. Są stosowane w daw-
ce 2-2,5 l/ha. Guardian 840 EC jak 
i Trophy  840 EC mogą być stosowa-
ne nie tylko przed wschodami kuku-
rydzy, ale również po wschodach, od 
fazy pierwszego liścia, do fazy 3 liści 
kukurydzy. Guardian CompleteMix 
664 EC jest gotową formulacją za-
wierającą dwie substancje aktywne: 
acetochlor (450 g/l) i terbutyloazynę 
(214g/l). Może być on stosowany za-
równo doglebowo jak i nalistnie, od 
fazy pierwszego liścia do fazy 3 liści 
kukurydzy. W dawce 3,5 l/ha zwalcza 
jednoroczne chwasty jednoliścienne 
i niektóre chwasty dwuliścienne. Guar-
dian 840 EC, Guardian Max 840 EC 
i Trophy 840 EC w dawce  2-2,5 l/ha 
mogą być stosowane łącznie z  Ro-
undup Energy 450 SL (1-2 l/ha) lub 
z Roundup Max 680 SG (1-1,5 l/ha). 
Dodatkowo Guardian 840 EC jest za-
rejestrowany do łącznego stosowania 
z  herbicydem Roundup Strong 540 
SL (0,7 – 2,7 l/ha).  Roundup Max 680 
SG, w dawce 1-1,5 l/ha i Roundup 
Strong w dawce 0,7 -2,7 l/ha są za-
rejestrowane również do stosowania, 
bez udziału innych herbicydow, do 
zwalczania chwastów w kukurydzy. 
W przypadku stosowania herbicydów 
Roundup (substancja aktywna glifosat), 
jak i ich mieszanin z herbicydami za-
wierającymi acetochlor, ważne jest ich 
stosowanie na wyrośnięte chwasty po 
siewie, ale przed wschodami kukury-
dzy. Stosowane substancje aktywne 
wykazują działanie kompleksowe, gdyż 
acetochlor niszczy kiełkujące nasiona 
chwastów w glebie, a glifosat już wy-
kiełkowane, zielone chwasty. Dual Gold 

Herbicydowa  
ochrona kukurydzy
Wyróżnia się dwa rodzaje ochrony kukurydzy przed chwastami: ochronę 
przedwschodową i  powschodową.
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960 EC (substancja aktywna S-meto-
lachlor), jest stosowany w dawce 1,5 l/
ha. Zwalcza przede wszystkim chwa-
sty jednoliścienne (głównie prosowate). 
Wymaga starannie uprawionej, wilgot-
nej gleby, a w przypadku braku wilgoci 
można go stosować przed siewem ku-
kurydzy. Należy wymieszać go z gle-
bą do głębokości 5cm. Lumax 537,5 
SE – jeden z nowo zarejestrowanych 
herbicydów, zawiera 3. substancje ak-
tywne, S-metolachlor, terbutyloazynę 
i mezotrion. W dawce 3,5-4 l/ha jest 
stosowany doglebowo lub nalistnie 
(do fazy 3. liści). Zwalcza chwasty jed-
noliścienne (głównie prosowate) oraz 
chwasty dwuliścienne. Boreal 58 WG 
(substancje aktywne flutenacet – 48% 
i izoksaftutol – 10 %), w dawce 0,75 
kg/ha zwalcza chwasty uodpornione 
na atrazynę. Można go stosować w sy-
stemie uproszczonej uprawy. Nie wy-
maga wymieszania z glebą. Zalecany 
jako „inteligentny” herbicyd, który nie 
rozkłada się w okresie suszy, a jego 
działanie ujawnia się po uwilgotnieniu 
gleby. Merlin 750 WG (substancja ak-
tywna izoksaflutol – 750g/kg), stoso-
wany w dawce 0,1-0,13 kg doglebowo, 
przeznaczony do zwalczania chwa-
stów jednoliściennych (prosowatych) 
i dwuliściennych. Podobnie jak Boreal 
58 WG może być stosowany w syste-
mie uproszczonej uprawy – nie wyma-
ga wymieszania z glebą. Proponit 720 
EC (substancja aktywna propizochlor, 
720g/l), jeden z najnowszych herbicy-
dów na polskim rynku, jest stosowany 
doglebowo w dawce 2,5-3 l/ha. Zwal-
cza chwasty jednoliścienne i niektóre 
dwuliścienne. Należy stosować go na 
starannie uprawioną (bez grud), wy-
równaną i wilgotną glebę. Oprysk na-
leży wykonać 1-3 dni po siewie, przed 
wschodami kukurydzy. Successor T 
550 SE, jest nowym herbicydem na 
naszym rynku. Zawiera zupełnie nową 

substancję aktywną petoksamid (300 
g/l) oraz terbutyloazynę (250 g/l). Śro-
dek należy stosować po siewie, przed 
wschodami kukurydzy lub wcześnie 
po wschodach, do fazy 1-3 liści. Za-
lecana dawka 4 l/ha. Zwalcza chwasty 
jednoliścienne i dwuliścienne.

Ochrona powschodowa Herbicy-
dy przeznaczone do jednoczesnego 
zwalczania  chwastów prosowatych 
i dwuliściennych: Agronicosulfuron 
040 SC, Innovate 240 SC, Milagro 040 
SC, Milagro Extra 6 OD, Nikos 040 SC, 
Accent 75 WG – grupa herbicydów 
sulfonylomocznikowych zawierających 
substancję aktywną nikosulfuron. Nie-
które z tych herbicydów to stosunko-
wo nowe rejestracje w Polsce. Titus 
25 WG, znany preparat chwastobój-
czy do kukurydzy, zawiera rimsulfuron, 
który jest również substancją aktywną 
z grupy sulfonylomoczników. Titus 25 
WG może być stosowany samodzielnie 
wraz z substancjami zwiększającymi 
przyczepność (Trend 90 EC, Adpros 
850 SL lub Olbras 88 EC), w daw-
kach jednorazowych lub dzielonych, 
ale również jako mieszanka zbiorniko-
wa z herbicydem Refine 75 WG  lub 
z Harmony 75 WG (substancja aktywna 
tifensulfuron metyl).  Maister 310 WG 
zawiera również substancje aktywne 

z grupy sulfonylomoczników: foram-
sulfuron i jodosulfuron.  Hector 53,6 
WG, stosunkowo nowy herbicyd do 
kukurydzy zawiera dwie substancje 
aktywne, nikosulfuron i rimsulfuron.  
Callisto 100 SC (mezotrion) może być 
stosowany jako mieszanka zbiorniko-
wa z Milagro Extra 6 OD (nikosulfuron). 
Firma Syngenta, w bieżącym sezonie 
2010, wprowadziła na rynek herbicyd 
Elumis 105 OD, zawierający obydwie 
substancje aktywne, mezotrion i niko-
sulfuron.  Shado 300 SC zawiera nową 
do stosowania w kukurydzy substan-
cję aktywną sulkotrion. Ten herbicyd 
może być w mieszance zbiorniko-
wej z herbicydem Innovate 240 SC.  
Laudis 44 OD, jeden z najnowszych 
herbicydów zarejestrowanych do ku-
kurydzy, zawiera substancję aktyw-
ną tembotrion.  Symbol OD oznacza 
nowoczesną formulacją herbicydów 
w postaci zawiesiny olejowej. Wystę-
puje również w herbicydach Elumis 
105 OD i Milagro Extra 6 OD.

Herbicydy do zwalczania chwastów 
dwuliściennych: Mocarz 75 WG, je-
den z podstawowych herbicydów do 
zwalczania chwastów dwuliściennych 
zawiera dwie uzupełniające się sub-
stancje aktywne tritosulfuron i dikambę. 
Mocarz 75 WG w mieszance zbiorni-



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

33w w w . r a p o r t r o l n y . p l

kowej, z herbicydem zawierającym 
nikosulfuron, może służyć również do 
zwalczania chwastów jednorocznych 
jednoliściennych. Mustang 306 SE, 
również zawiera dwie substancje ak-
tywne florasulam i 2,4 D. Mustang 306 
SE w mieszance zbiornikowej z herbi-
cydem Titus 25 WG, poza chwastami 
dwuliściennymi, zwalcza również chwa-
sty jednoroczne jednoliścienne. Chwa-
stox Turbo 340 SL zawiera substancje 
aktywne: dikamba i MCPA. Dikamba 
480 SL zawiera substancję aktywną 
o tej samej nazwie. Przy zastosowaniu 
herbicydów zawierających substancje 
aktywne z grupy regulatorów wzrostu 
(dikamba i 2,4 D), należy skrupulatnie 
przestrzegać zalecanej fazy wzrostu 
kukurydzy, gdyż po ich zastosowaniu 
w późniejszych niż zalecane fazach, 
bardzo często pojawiają się przejścio-

we zniekształcenia roślin.  Emblem 
20 WP i Bromotril 250 SC, zawiera-
ją substancję aktywną bromoksynil. 
Bromoksynil i terbutyloazyna wystę-
pują w herbicydzie Zeagran 340 SE. 
W grupie herbicydów do zwalczania 
chwastów dwuliściennych należy rów-
nież wymienić Lontrel 300 SL (substan-
cja aktywna chlopyralid) i Starane 250 
EC (substancja aktywna (fluroksypyr).

Herbicydy do zwalczania chwastów 
prosowatych i dwuliściennych i perzu: 
Titus 25 WG, Accent 75 WG, Nikos 
040 SC, Maister 310 WG, Milagro 040 
SC, Milagro Extra 6 OD) – herbicydy 
sulfonylomocznikowe i ich mieszanki 
z niektórymi herbicydami zwalczają 
chwasty prosowate, dwuliścienne, 
a w wyższych dawkach również perz. 
Focus Ultra 100 EC (substancja aktyw-
na cykloksydym), herbicyd z grupy gra-

minicydów, do zwalczania chwastów 
jednoliściennych w uprawach roślin 
dwuliściennych, został zarejestrowany 
również do stosowania w niektórych od-
mianach kukurydzy, wyłącznie w tych, 
które posiadają odporność na cykloksy-
dym. Jest to innowacyjne rozwiązanie, 
firmy BASF do zwalczania chwastów 
jednoliściennych i perzu, a w mieszance 
zbiornikowej z herbicydem Mocarz 75 
WG również do zwalczania chwastów 
dwuliściennych. Odmiany odporne na 
cykloksydym mają w nazwie słowo 
„DUO” lub oznaczenie CR (ang. cy-
kloksydym resistance). Stosując Fo-
cus Ultra 100 EC, należy pamiętać, że 
niszczy on totalnie wszystkie odmiany 
kukurydzy, które nie posiadają odpor-
ności na ten herbicyd.

dr inż. Roman Warzecha Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin -PIB Radzików 

168x109hector  4/23/10  10:12 AM  Page 1
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Ciekawym elementem tejże ochrony 
jest innowacyjny fungicyd nalistny Yama-
to 303 SE. Jest to nowatorska propozy-
cja kompleksowego zwalczania chorób 
w uprawie zbóż, rzepaku i buraków cu-
krowych. Preparat został opracowany 
zgodnie ze strategią przeciwdziałania 
odporności patogenów. Fungicyd za-
wiera w swym składzie dwie substancje 
aktywne z dwóch różnych grup chemicz-
nych, o różnych i wzajemnie uzupełnia-
jących się mechanizmach działania. 
Znany tiofanat metylu oraz substancja 
z grupy azoli - tetrakonazol. Substan-
cja ta jest jedną z najdroższych z gru-

py azoli, sprawdzoną już w uprawach 
specjalnych, takich jak sady i warzywa. 
Tetrakonazol jako substancja o działa-
niu systemicznym łatwo przenika przez 
warstwę woskową kutikuli, szybko prze-
mieszcza się i jednolicie rozprowadza 
w tkankach, wykazuje działanie leczni-
cze i interwencyjne oraz nie wykazuje 
fitotoksycznego oddziaływania na rośliny 
uprawne. Fungicyd ten to nowatorska 
i zaawansowana formulacja SE stałych 
cząstek i małych kapsułek zawieszo-
nych w wodzie. Taki układ przyczynia 
się do łatwiejszego przenikania przez 
warstwę woskową liści oraz ogranicza 

zmywanie przez deszcz. Działanie sy-
stemiczne preparatu powoduje zabez-
pieczenie całej rośliny bez względu na 
miejsce naniesienia i szybkość wzrostu.  
Zarodniki grzybów nie uznają granic, 
wytyczanych na polach przez miedze. 
Dlatego zwalczanie chorób powinno być 
prowadzone kompleksowo najlepiej we 
wszystkich sąsiadujących z sobą upra-
wach. Zboża ozime w ostatnich latach 
miały bardzo dogodne warunki rozwoju. 
W trakcie zimowych miesięcy przebiega 
intensywny wzrost i normalna wegeta-
cja zakłócana jest dość rzadko spad-
kami temperatury poniżej 0oC. Szybko 

Innowacje w ochronie fungicydowej
Ochrona fungicydowa roślin uprawnych to temat wywołujący zawsze wiele pytań i wzbudzający emocje. 
Kiedy i czym opryskiwać? Wystarczy raz, czy może koniecznie trzeba wykonać przynamniej dwa zbiegi, 
a w przypadku zbóż nawet trzy? Odpowiedzią na te sporne kwestie są nowe rozwiązania w ochronie 
fungicydowej. 
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rosnące i wegetujące praktycznie całą 
zimę zboża są porażane przez takich 
sprawców chorób jak Blumeria grami-
nis – mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
Septoria tritici- septorioza paskowa-
na liści pszenicy, Pucinia recondita 
– rdza brunatna pszenicy oraz cały 
kompleks chorób fuzaryjnych. Wiosną 
wymagają więc szybkiej i skutecznej 
interwencji celem zwalczenia wystę-
pujących w łanie chorób. Rośliny zbo-
żowe poza chorobami liści porażane 
są przez grzyby z rodzaju Fusarium, 
obejmującego kilkanaście gatunków. 
Najgroźniejsze z nich to: Fusarium 
culmorum, F. graminearum, F. avena-
ceum i Microdochium nivale. Z tymi 
grzybami trzeba bezwzględnie walczyć 
od końca fazy strzelania w źdźbło do 
fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-
31). Wykonując zabieg w tym terminie 
zwalczamy sprawców chorób podstawy 

źdźbła oraz liści. Nowy fungicyd bar-
dzo dobrze zwalcza wczesne infekcje 
rozwijające się od jesieni (zabieg w ter-
minie T1), choroby liści porażające łan 
(w terminie T2) takie jak rdze, septo-
rioza, mączniak, brunatna plamistość 
liści, a także doskonale nadaje się do 
zwalczania septoriozy i fuzariozy kłosa 
w terminie T3.  Środek ten umożliwia 
jednak nie tylko zwalczanie chorób 
w uprawie pszenicy ozimej. Fungicyd 
skutecznie zwalcza czerń krzyżowych, 
zgniliznę twardzikową oraz szarą pleśń 
w uprawach rzepaku ozimego. Można 
go stosować zapobiegawczo lub po 
wystąpieniu pierwszych objawów cho-
rób w dawce 1,75 l/ha. W przypadku 
wystąpienia tylko czerni krzyżowych 
zabieg można opóźnić do momentu 
wykształcenia pierwszych łuszczyn 
przestrzegając jednakże terminu ka-
rencji.  W uprawie buraka cukrowego 

zastosowanie tego innowacyjnego 
preparatu, to skuteczna ochrona przed 
chwościkiem. Zalecana dawka 1,25 do 
1,5 l/ha. Wyższą dawkę należy zasto-
sować w przypadku dużego nasilenia 
choroby. Podobnie jak w przypadku 
rzepaku fungicyd ten można stoso-
wać zapobiegawczo lub po wystą-
pieniu pierwszych objawów choroby.  
Podsumowując, można powiedzieć, 
iż Yamato 303 SE to szeroki zakres 
stosowania, dobra klasyfikacja eko-
toksykologiczna, brak prewencji dla 
pszczół oraz dwie substancje aktyw-
ne wykazujące synergizm działania. 
To kompleksowe rozwiązanie, bez 
potrzeby tworzenia mieszanin, dające 
lepsze możliwości walki z chorobami 
grzybowymi zbóż, rzepaku ozimego 
oraz buraków cukrowych. 

dr inż. Zuzanna Sawińska, Katedra Uprawy 
Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Poznaniu. 168x109reveller  4/23/10  10:30 AM  Page 1
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Bardzo ważną grupę stanowią gatunki 
nalistne, nie tylko z racji powodowa-
nych uszkodzeń, ale przede wszystkim 
z racji dużej liczebności, która w sprzy-
jających ich rozwojowi warunkach me-
teorologicznych może doprowadzić 
do znacznych strat ilościowych oraz 
jakościowych w plonach ziarna.   Do 
grona najważniejszych szkodników 
zbóż żerujących zarówno na organach 
wegetatywnych, jak i generatywnych 
zalicza się mszyce. Są to jedne z naj-
powszechniej występujących owa-
dów w całym kraju, przy czym ich 

szkodliwość w dużej mierze zależy od 
warunków pogodowych w sezonie we-
getacyjnym.   Liczba gatunków mszyc 
występujących w Polsce na roślinach 
uprawnych jest bardzo duża, przy czym 
zbożom zagraża tylko kilka z nich. Do 
najpowszechniej występujących może-
my zaliczyć: - mszycę czeremchowo-
zbożową -  osobniki dorosłe osiągają 

od 1,5 do 2,3 mm długości; ciało ich 
jest owalne, oliwkowozielone z dwo-
ma brązowymi plamkami bocznymi na 
odwłoku oraz czułkami równymi lub 
niewiele dłuższymi od długości poło-
wy ciała. Jest to mszyca różnodom-
na, która swój rozwój przechodzi na 
czeremsze oraz kilku gatunkach traw 
i zbóż, w tym kukurydzy. Stadium zimu-
jącym są jaja złożone m.in. na czerem-
sze, z których w kwietniu wylęgają się 
mszyce żerujące na pąkach i liściach 
tej rośliny. Od maja pojawiają się for-
my uskrzydlone drugiego pokolenia, 
które migrują w poszukiwaniu traw, 
zbóż i kukurydzy, na których to rośli-
nach rozwijają się kolejne pokolenia 
szkodnika.  - mszycę różano-trawową 
- pluskwiaki te dorastają do 2-3 mm 
długości; posiadają wrzecionowatego 
kształtu ciało zabarwione bladozielono 
lub zielonożółto. Przez środek grzbietu 
przebiega ciemniejszy od reszty cia-
ła zielony pasek, natomiast długość 
czułek jest zbliżona do długości ca-
łego ciała. Jest to również gatunek 
różnodomny. Stadium zimującym są 
znajdujące się na różach dzikich oraz 
ogrodowych jaja , z których wylęgają 
się mszyce żerujące na nadziemnych 
organach wegetatywnych tych roślin. 
Późną wiosną osobniki uskrzydlone 
przelatują na inne rośliny żywicielskie, 
w tym na zboża.  - mszycę zbożową 
- gatunek ten osiąga od 2 do 3,3 mm 
długości; ubarwienie ciała jest zmien-
ne począwszy od żółtozielonego, zie-
lonego, poprzez czerwonobrązowe, 

Mszyce na zbożach i ich zwalczanie
Zasiewom zbóż w Polsce zagraża wiele szkodników należących do różnych grup systematycznych. Jedne 
z nich uszkadzają, a nawet doszczętnie niszczą nadziemne części roślin, inne natomiast żerują w glebie 
na systemie korzeniowym lub u podstawy źdźbła. Do grona najważniejszych szkodników zbóż żerujących 
zarówno na organach wegetatywnych, jak i generatywnych zalicza się mszyce.
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aż do prawie czarnego z ciemniejszą 
pigmentacją na grzbiecie. Mszyca 
zbożowa jest gatunkiem jednodom-
nym. Stadium zimującym są larwy lub 
rzadziej jaja znajdujące się na zbożach 
ozimych, ich samosiewach lub trawach. 
Na wiosnę rozwijają się osobniki bez-
skrzydłe, które dają początek dalszym 
pokoleniom szkodnika.  

Mszyce posiadają kłująco–ssący apa-
rat gębowy, a ich odżywianie polega na 
nakłuwaniu tkanek roślin i wysysaniu 
z nich substancji odżywczych. Kolonie 
tych pluskwiaków zasiedlają zarów-
no blaszki liściowe, kłosy, jak również 
źdźbła. W zasiewach zbóż powodują 
zarówno straty pośrednie jak i bezpo-
średnie.  Straty bezpośrednie związa-
ne są z wysysaniem soków roślinnych. 

Powoduje to zakłócenia w transporcie 
wody i substancji odżywczych. Jest 
to szczególnie groźne po wykłosze-
niu zbóż, zwłaszcza gdy warunki me-
teorologiczne są niesprzyjające np.: 
wystąpi susza. Osłabione przez że-
rowanie mszyc i warunki pogodowe 
rośliny gorzej plonują. Następuje bo-
wiem zdrobnienie i zmniejszenie liczby 
ziaren w kłosach (spada MTZ), a cza-
sami także całkowite nie wykształca-
nie ziarniaków (tzw. pustość kłosów). 
Mszyce ponadto podczas żerowania 
wytwarzają słodką, kleistą spadź, któ-
ra pokrywa blaszki liściowe. Jest ona 
doskonałą pożywką dla grzybów sa-
dzakowych, które masowo rozwijając 
się, ograniczają powierzchnię asymila-
cyjną roślin.  Bardzo ważna jest rów-

nież szkodliwość pośrednia. Polega 
ona na zwiększaniu podatności roślin 
na porażenie przez sprawców chorób. 
Ponadto mszyce mogą być wektora-
mi np.: żółtej karłowatości jęczmienia.  
Szacuje się, że przy masowym żero-
waniu koloni mszyc straty w plonie 
ziarna mogą dochodzić do 10 dt/ha.  
W odpowiednich warunkach środo-
wiska mszyce odznaczają się bardzo 
dużą rozrodczością. Rozmnażają się 
bowiem płciowo i bezpłciowo. W ciągu 
zaledwie kilku dni pluskwiaki te mogą 
podwoić swoją liczebność, natomiast 
już po około 3 tygodniach ich kolonie 
zwiększają się kilkudziesięciokrotnie. 
Konieczne w tym przypadku jest stałe 
monitorowanie zasiewów pod kątem 
obecności mszyc. Pozwala to od-

Tabela 1. Wykaz preparatów zarejestrowanych do ochrony zbóż przed mszycami 

Preparat
Dawka

Jęczmień

Owies

Pszenica Pszenżyto

ŻytoJary
Ozimy Jara Ozima Jare Ozime

Agro Pirymikarb 500 WG 0,25 kg/ha + + + + + + + +

Ammo Super 100 EW 0,1 l/ha + + + + + + + +

Bi 58 Nowy 400 SC 0,5 l/ha + – – – + – – –

Bulldock 025 EC 0,25 l/ha + + + + + + + +

Danadim 400 EC 0,5 l/ha + – – – + – – –

Danadim Progress 400 EC 0,5 l/ha + – – – + – – –

Fastac 100 EC 0,12 l/ha + + + + + + + +

Fury 100 EW 0,1 l/ha + + + + + + + +

Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha + + + + + + + +

Minuet 100 EW 0,1 l/ha + + + + + + + +

Nurelle Max 515 EC 0,6 l/ha + – – – + – – –

Patriot 100 EC 62,5 ml/ha + + + + + + + +

Pirimor 500 WG 0,25 kg/ha + + + + + + + +

Rage 100 EW 0,1 l/ha + + + + + + + +

Rapid 060 CS 80 ml/ha + – – – + – – –

Ripcord Super 050 EC 0,2 l/ha + + + + + + + +

Sumi–Alpha 050 EC 0,25 l/ha + + + + + + + +

Talstar 100 EC 0,075 l/ha + – – – + – – –

Teppeki 50 WG 0,14 kg/ha – – – – + – – –

Titan 100 EW 0,1 l/ha + + + + + + + +
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powiednio wcześnie podjąć decyzję 
o zwalczaniu tych owadów. W trakcie 
wykonywanych obserwacji należy tak-
że zwracać uwagę na obecność owa-
dów pożytecznych, które odżywiają się 
tymi pluskwiakami. Do najpowszech-
niejszych i najłatwiej rozpoznawalnych 
zalicza się biedronki, złotooki, bzygi, 
pryszczarkowate oraz mszycarzowa-
te. Przy dużej liczebności są w stanie 
istotnie ograniczyć liczebność mszyc.  
W celu ograniczania zagrożenia ze 

strony mszyc wskazane jest prze-
strzeganie podstawowych zaleceń 
agrotechnicznych. Do najważniejszych 
należy zachowanie izolacji przestrzen-
nej od innych roślin zbożowych, więk-
szych kompleksów trawiastych, a także 
pozostałych roślin żywicielskich jak 
czeremchy, róż dzikich i ogrodowych, 
traw nasiennych. W miarę możliwości 
należy dość wcześnie wysiewać ziar-
no, co pozwala roślinom na szybszy 
wzrost, dzięki czemu lepiej sobie ra-

dzą ze słabszym atakiem pierwszych 
rozwijających się koloni szkodnika. Nie 
należy także zapominać o prawidło-
wym przygotowaniu stanowiska pod 
uprawę i wykonaniu wszystkich nie-
zbędnych zabiegów pielęgnacyjnych 
(włącznie ze zwalczaniem chwastów), 
co wpływa na wysoki dobrostan roślin. 
Bardzo ważne jest tutaj zbilansowane 
nawożenie mineralne, zwłaszcza azo-
tem. Pamiętać należy bowiem o tym, 
że mszyce preferują zasiewy przena-
wożone tym pierwiastkiem, gdyż po-
trzebują dużych ilości rozpuszczalnych 
związków azotowych.  W sytuacji kiedy 
zagrożenie ze strony tych pluskwiaków 
jest duże, konieczne jest użycie me-
tody interwencyjnej z wykorzystaniem 
preparatów chemicznych. W zależno-
ści od uprawianej rośliny termin zwal-
czania przypada zazwyczaj w trzech 
okresach: – wiosną – po zaobserwo-
waniu obecności pierwszych mszyc 
(zwalczanie mszyc–wektorów wiru-
sów), – latem – w okresie kłoszenia 
i kwitnienia zbóż w czasie masowego 
żerowania kolonii po przekroczeniu 
progu szkodliwości wynoszącego 5 
mszyc na 1 kłosie (gdy udział kłosów 
z mszycami w łanie wynosi 60–80%),  
– jesienny – w okresie nalotu form 
uskrzydlonych na oziminy (zwalczanie 
mszyc–wektorów wirusów).   Wykaz 
insektycydów do zwalczania mszyc 
w poszczególnych gatunkach zbóż 
podatno w tabeli 1. W tabeli 2 nato-
miast zaprezentowano te preparaty, 
które zalecane są do ochrony zbóż we 
wczesnych fazach rozwojowych przed 
mszycami – wektorami wirusów.  Przy 
stosowaniu insektycydów, w szczegól-
ności w okresie letnim należy zapoznać 
się z temperaturami, w jakich ich dzia-
łanie jest najskuteczniejsze (tabela 3). 

dr inż. Paweł K. Bereś, dr inż. Zdzisław Kaniu-
czak Instytut Ochrony Roślin–PIB Terenowa Sta-

cja Doświadczalna w Rzeszowie 

 Tabela 2. Insektycydy zarejestrowane do zwalczania mszyc – wektorów wirusów

Preparat
Dawka Uwagi 

Agro Pirymikarb 500 WG 0,50 kg

Stosować we wczesnej fazie 

rozwojowej zbóż

Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha

Pirimor 500 WG 0,50 kg/ha

Tabela 3. Optymalna temperatura działania poszczególnych insektycydów

Preparat Substancja aktywna
Optymalna temperatura 

stosowania

Agro Pirymikarb 500 WG pirymikarb powyżej 15oC

Ammo Super 100 EW zeta–cypermetryna poniżej 20oC

Bi 58 Nowy 400 SC dimetoat powyżej 15oC

Bulldock 025 EC beta–cyflutryna poniżej 20oC

Danadim 400 EC dimetoat powyżej 15oC

Danadim Progress 400 EC dimetoat powyżej 15oC

Fastac 100 EC alfa–cypermetryna poniżej 20oC

Fury 100 EW zeta–cypermetryna poniżej 20oC

Karate Zeon 050 CS lambda–cyhalotryna poniżej 20oC

Minuet 100 EW zeta–cypermetryna poniżej 20oC

Nurelle Max 515 EC chloropiryfos 15–25oC

Patriot 100 EC deltametryna poniżej 20oC

Pirimor 500 WG pirymikarb powyżej 15oC

Rage 100 EW zeta–cymermetryna poniżej 20oC

Rapid 060 CS gamma–cyhalotryna poniżej 20oC

Ripcord Super 050 EC alfa–cypermetryna poniżej 20oC

Sumi–Alpha 050 EC esfenwalerat poniżej 20oC

Talstar 100 EC bifentryna poniżej 20oC

Teppeki 50 WG flonikamid niezależny 

Titan 100 EW zeta–cypermetryna poniżej 20oC
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Charakterystyka procesów granulacji 
Granulacja jest procesem aglomeracji 
małych cząstek materiałów rozdrobnio-
nych w większe zespoły i prowadzona 
jest w obecności cieczy. Biorąc pod 
uwagę energię wydatkowaną w pro-
cesie aglomeracji, proces ten można 
podzielić na: 

• granulacja ciśnieniową - praso-
wanie, tabletkowanie, brykietowanie 
- wytłaczanie, 

• granulacja niskociśnieniowa, potocz-
nie zwana bezciśnieniową  - spiekanie, 
któremu towarzyszy działanie wysokiej 
temperatury, niższej od temperatury 
topnienia składników, - granulacja w 

złożu fluidalnym czyli łączenie się zia-
ren proszku w wyniku zderzeni się ich 
w złożu fluidalnym nawilżanym cieczą, 
- granulacja aglomeracyjna, polegająca 
na przesypywaniu się i przemieszczaniu 
warstw złoża ziarnistego

Na podstawie danych powstałych pod-
czas przeprowadzonych badań nauko-
wych, można stwierdzić, że granulację 
bezciśnieniową prowadzi się przy zasto-
sowaniu ciśnień mniejszych od 102 [MPa] 
przy operowaniu materiałem suchym i 
ciśnień rzędu mniejszych niż 0,1 [MPa] 
przy aglomerowaniu materiałów wilgot-
nych. Granulację można przeprowadzać 
w sposób okresowy (periodyczny) jak 

i ciągły, przy czym ten ostatni sposób 
wymaga instalacji rynny zasypowej do 
dostarczania materiału granulowanego.

Mechanizmy procesu granulacji  Me-
chanizm aglomeracji bezciśnieniowej po-
lega na formowaniu granulki z pylistego 
materiału wokół zarodka granulacji. W 
tym przypadku zarodkiem dla granulki 
jest nasiono, na którym powstaje war-
stwa zwilżonego materiału będącego w 
ruchu. Granulowanie przez otaczanie jest 
bezciśnieniową metodą powiększania 
ziarna. Proces polega na przesypywa-
niu materiału zmieszanego z dodatkiem 
spoiwa lub cieczy granulacyjnej. Cząstki 
materiału granulacyjnego są intensywnie 
mieszane w urządzeniu granulacyjnym 
ulegają aglomeracji. Obecność drugiej 
fazy między cząsteczkami ciała stałego 
powoduje, że nawet niewielka ilość cie-
czy może pokrywać cienką warstewką 
powierzchnię zetknięcia cząstek i wy-
pełniać nierówności tej powierzchni. 
Powstałe luźne granulki o niskiej po-
czątkowo wytrzymałości są ubijane w 
wyniku zderzeń mechanicznych.  W 
procesie granulacji bezciśnieniowej w 
przestrzeni swobodnej występuje in-
tensywne mieszanie się cząstek mate-
riału i pod wpływem sił zewnętrznych 
oraz sił wzajemnego oddziaływania na 
siebie następuje ich łączenie, stopnio-
we zagęszczanie i zwiększanie two-
rzących się aglomeratów. Mechanizm 

Otoczkowanie nasion jako bezciśnieniowa 
granulacja.  Dobór parametrów procesu.
Otoczkowania nasion roślin warzywnych, przemysłowych i kwiatów polega na powiększeniu wymiarów 
ziarna przez naniesienie drobnego materiału otaczającego. Celem granulowania nasion jest dopasowanie 
wielkości, kształtu i własności nasion do wymogów procesu wysiewania. Dodatkową korzyścią jest 
możliwość wprowadzenia do wnętrza granuli substancji wspomagających kiełkowanie, a także środków 
chemicznych lub biologicznych.
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tworzenia się granulki w procesie ota-
czania polega na łączeniu się cząstek 
przy pomocy mostków cieczy. Wilgotne 
granule mogą być opisane za pomocą 
stopnia nasycenia ich wnętrza cieczą. 
W zależności od ilości cieczy zawartej 
w przestrzeni międzyziarnowej można 
wyznaczyć następujące stany nasyce-
nia granulki cieczą nawilżającą:

Kiedy między cząsteczkami ciała sta-
łego w punktach zetknięcia lub dużego 
zbliżenia powstają pojedyncze mostki 
cieczy, wówczas mamy do czynienia ze 
stanem mostkowym. Zwiększenie ilości 
cieczy powoduje osiągnięcie najpierw 
stanu kanałowego, gdzie występujące 
wcześniej pojedyncze mostki cieczy 
łączą się tworząc wewnątrz granulki 
kanaliki cieczowe, a po wypełnieniu 
wewnętrznych porów cieczą, stanu 
kapilarnego. Dalsze ilości doprowa-
dzanej cieczy powodują powstanie 
stanu kropelkowego. Należy pamię-
tać, że bardzo ważną rolę odgrywa 
tutaj średnica materiału poddawane-
go aglomeracji. W przypadku materia-
łów składających się z cząstek bardzo 
drobnych (o wielkościach od 1 do 10 m) 
do powstawania granulek nie jest ko-
nieczny dodatek środka wiążącego. W 
czasie granulacji słabsze granulki mogą 
zwiększać swoją trwałość lub ulegać 
ponownemu rozkładowi. Również zbyt 
duża podatność na wchłanianie wilgo-
ci lub nawet wiązanie się z wodą czę-
sto uniemożliwia proces granulowania 
bezciśnieniowego i konieczna staje się 
odpowiednia ingerencja w skład surow-
ców np. przez wprowadzenie innego 
składnika, powodująca polepszenie 
tzw. podatności na granulowanie. Do 
łączenia cząstek przyczyniają się siły 
napięcia powierzchniowego cieczy gra-
nulacyjnej i siły kapilarne. W procesie 
granulowania następuje stopniowe za-
gęszczanie i zabudowywanie granulek 
pod wpływem sił zewnętrznych oraz 

wzajemnego oddziaływania granulek 
podczas toczenia. W czasie granula-
cji słabsze granulki ulegają rozpadowi 
lub wzmocnieniu. Rozpad powoduje 
powstawanie materiału drobnego w 
złożu granulowanego materiału, który 
należy odsiać od właściwego granu-
latu. Warunkiem koniecznym do tego, 
aby nastąpiło połączenie się drobnych 
cząstek w większy aglomerat, jest zbli-
żenie się ich do takiego stopnia, by za-
częły działać siły wiążące. W wyniku 
działania tych sił może powstać gra-
nulka o pewnej spoistości. Aglomera-
cja może przebiegać według różnych 
mechanizmów i można je podzielić na 
dwie grupy:

• siła przyciągania między cząstecz-
kami bez połączeń ziaren za pomocą 
innego materiału,

• mostki materiałowe przenoszące siły 
wiążące, utworzone z substancji łączącej.

Granulacja, czyli wzrost średnicy ziar-
na przebiega wolno, kiedy nasiona są 
małe na początku granulacji i jej szyb-
kość rośnie pod koniec procesu, wraz 
ze wzrostem liczby obrotów urządzenia 
aglomerującego, czyli drogi granulacji.

Otoczkowany surowiec na tle innych 
granulowanych materiałów Granulacja 
materiałów sproszkowanych i towarzy-
szące jej procesy (mieszanie, rozdrab-
nianie, klasyfikacja) zależą w znacznym 
stopniu od właściwości fizykomechanicz-
nych i reologicznych tych materiałów.  
Materiały ziarniste stanowią obszerną 
grupę materiałów pochodzenia natu-
ralnego lub sztucznego o złożonych 
własnościach fizycznych. Wiąże się to z 
równoczesnym występowaniem składni-
ka będącego ciałem stałym-ziarna, oraz 
płynu wypełniającego przestrzenie mie-
dzy ziarnami.  Jako materiały surowcowe 
w procesie granulacji można stosować 
między innymi:

• warzywa ( marchew, pietruszka, por, 
seler, cebula, burak ćwikłowy), • produkty 

zbożowe, (śruta żytnia i pszenna, wystę-
pujące osobno lub razem w mieszani-
nie z innymi komponentami jak: susze 
zielonek, mączki rybne, kostne, rybne, 
maczki motylkowe, produkty mineralne 
i farmaceutyczne) 

• specjalistyczne pasze dla ryb, 
• produkty spożywcze (cukier puder, 

mączka herbatnikowa, susze owocowe, 
syrop ziemniaczany,  

• pył solny, 
• pyliste odpady technologiczne (ko-

munalne i przemysłowe).
Cieczą granulacyjną jest najczęściej 

woda z rozpuszczonymi mikrododat-
kami (roztwór gumy arabskiej, roztwór 
żelatyny); roztwór kleju lub zawiesiny; 

Zalety granulacji Procesy granulacji 
prowadzi się w celu:

• otrzymania jednorodnych, nieroz-
dzielających się mieszanin ciał stałych; 

• wytworzenia produktu bez wartości 
pyłu (istotne w przypadku pasz i materia-
łów uciążliwych dla ludzi i środowiska); 

• podwyższenie jakości (wartości han-
dlowej) produktu przez uzyskanie odpo-
wiedniego uziarnienia i kształtu ziaren; 

• wytworzenia nasion o wielkości umoż-
liwiającej ich punktowy wysiew, zaopa-
trzone w niezbędne składniki odżywcze 
i ochronne (otoczkowanie, powlekanie); 

• polepszania warunków składowa-
nia produktów luzem, ich przesyłania 
i dozowania; 

• podwyższenia ciężaru objętościo-
wego np. dla lepszego wykorzystania 
pojemności opakowań; 

• wytworzenie określonego stanu po-
wierzchni cząstek np. dla zmniejszenia 
sklonności do zbrylania, zmiany szyb-
kości rozpuszczalnika; 

• modyfikacji składu, struktury we-
wnętrznej i powierzchni ziarnowej np. 
dla zmniejszenia higroskopijności ma-
teriałów, zmiany ich reaktywności itp.

mgr inż. Tomasz Leszczuk doktorant na Wydzia-
le Mechanicznym Politechniki Białostockiej
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Kosiarki 
Wiele kosiarek może wyglądać podobnie, jednak największe znaczenie 
w przypadku tych maszyn ma ich wnętrze. Wybierając kosiarkę należy 
zwrocić uwagę na te cechy, których nie widać na zewnątrz. W miarę 
upływu czasu może się bowiem okazać, że kusząco tania kosiarka 
stanie się najbardziej kosztownym i nietrafionym zakupem w naszym 
gospodarstwie. 

Na rynku maszyn rolniczych występuje cała gama kosiarek różniących się 
zarówno cechami konstrukcyjnymi, jak i wskaźnikami eksploatacyjnymi. 
Przy zakupie należy zwrócić uwagę na możliwości jak najlepszego 
kopiowania terenu, małe straty paszy, precyzyjne działanie maszyny 
bez zbędnego nakładu pracy na jej obsługę, wysoką odporność 
na zapychanie, łatwość naprawy i konserwacji, relatywnie wysoką 
prędkość roboczą. Ważną cechą kosiarki wpływającą na jakość pracy 
jakości jest opcja jej połączenia z urządzeniami do kondycjonowania, 
czyli wstępnej obróbki masy zielonki bezpośrednio po jej ścięciu. 
Do tego celu przeznaczone są tzw. kondycjonery, do których zalicza 
się spulchniacze lub zgniatacze pokosu. Optymalne odciążenie oraz 
niska pozycja belki tnącej pozwala na bardzo dokładne koszenie 
roślin. Tworzenie kombinacji kosiarek zawieszanych z tyłu ciągnika 
z kosiarkami frontalnymi pozwala zwiększyć wydajność pracy. Owalne 
dyski zapewniają lepsze odrzucanie do tyłu skoszonej masy roślinnej 
oraz dokładniejsze pokrycie obszaru koszenia, co w efekcie pozwala 
uzyskać bardzo czyste i równe ciecie na całej szerokości roboczej.

Czynnikiem decydującym o wysokiej 
wydajności w produkcji mleka jest wy-
sokiej jakości pasza zielona. Pöttinger 

przy pomocy zaawansowanej techniki 
przyczynia się do produkcji wysoko ja-
kościowej paszy.  Założenie,  że pod-

Pöttinger
Wybór odpowiedniej maszyny i prawidłowe jej ustawienie w decydujący 
sposób wpływają na jakość paszy. Podstawowe warunki, jakie musi 
spełniać dobra kosiarka to dobre kopiowanie terenu, czyste cięcie 
i właściwa wysokość cięcia. Nowoczesne rozwiązania techniczne 
zastosowane w kosiarce dyskowej tylnej Novadisc bez wątpienia 
spełniają te warunki.



traktor nr 5 (106) maj 2010

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

stawą produkcji jest pasza o wysokiej 
jakości gwarantuje koszenie chronią-
ce darń. Najlepsze kopiowanie terenu, 
małe straty paszy i precyzyjne funk-
cjonowanie maszyny bez zbędnego 
nakładu czasu pracy na podnoszenia 
jakości paszy.

Kosiarki dyskowe Novadisc 
Maszyny rozstrzygają o jakości paszy 

zielonej. W centrum zainteresowania 
leży czystość cięcia, ochrona darni i 
duża wydajność pracy. Novadisc to 
lekka kosiarka o dużej wydajności i 
lekka w uciągu. 

Nowa technika zawieszenia boczne-
go, obustronne bębny troszczą się o 
dobre odkładania pokosu i dobre ko-
szenie również na stoku. Odkładanie 
bardzo wąskiego pokosu jest możliwe 
na życzenie, przy pomocy tarcz poko-
su. W kosiarkach Novadisc 225 i 265 
ustawienie kozła zawieszenia może być 
dopasowanie do dużych szer. ciagnika 
lub ogumienia tandemowego. Dzięki 
regulowanym sworzniom kosiarkę 
można szybko i łatwo zamontować 
na różnych ciagnikach dzieki 3-punk-
towemu zaczepowi tylnemu kat. II. Do 
ciagników o dużych szerokościach lub 
wyposażonych w koła bliźniacze moż-
na zastosować kozioł zawieszenia.

Lekka belka bez płozy wewnętrznej 
jest osobliwością na rynku. Napęd bel-

ki znajduje się za pierwszym dyskiem 
tnącym. Rozwiązanie to gwarantuje 
płynne koszenie bez powstawania 
zatorów. Efektywna i spokojna praca 
napędu w postaci pasków klinowych.

Obustronne bębny porządkujące 
troszczą się o właściwe odłożenie po-
kosu i czysty ślad – również na stoku. 

Interesującym szczegółem dostęp-
nym na  życzenie klienta przy kosiar-
kach Novadisc 400 jest możliwość 
podzielenia pokosu lub rozłożenia 
go na całej szerokości. Rozdzielenie 
pokosu osiąga się przez zastosowa-
nie dwóch bębnów wspomagających. 
Ciagnik nie przejeżdża pokosu, lecz 
jedzie po czystym śladzie. 

 
NOVADISC 400 

Optymalne ustawienie sprężyn 
odciągających  gwarantuje znakomi-
te odciążenie belki koszącej. Również 
w ekstremalnych warunkach pracy, ta-
kich jak na stoku (45° w przód do 30° 
w tył) zachowane jest równomierne 
rozłożenie nacisku. 

Dodatkowo regulowana sprężyna 
na ramieniu troszczy się o perfekcyj-
ne odciążenie całkowite (oprócz NO-
VADISC 400). 

Odciążenie sprężynowe – koszenie 
chroniące darń 

Przez zmian ● wysokości zawieszenia 
na podnośniku hydraulicznym ciagni-

ka można płynnie regulować rozłoże-
nie nacisku. 

Optymalny przepływ 
Czysty zbiór i optymalny przepływ  

masy zielonej przez elementy kosiarki 
stanowią ważny warunek dla chronią-
cej paszę techniki cięcia. Spłaszczone 
stożki na dyskach koszących  znacz-
nie poprawiły przepływ masy zielonej 
i przyczyniły się do zwiększenia lek-
kości uciągu.

Sercem nowej generacji kosiarek 
dyskowych jest belka kosząca. Pöttin-
ger tworząc nową belkę za wzór obrał 
rozwiązania techniczne stosowane w 
kosiarkach bębnowych.

Powierzchnia stożków na dyskach ko-
szących jest spłaszczona. Rozwiązanie 
to pozwala na równomierny i płynny 
przepływ masy zielonej, zmniejszając 
jednocześnie zapotrzebowanie mocy. 

Novacat kosiarki czołowe
Kozioł zawieszenia w kosiarce czo-

łowej został technicznie rozwiązany 
w nowy sposób. Alpha–motion ozna-
cza nową erę dla kosiarek dyskowych 
i bębnowych. Kosiarka może współ-
pracować z każdym ciagnikiem między 
60 i 300 KM – niezależnie od rodza-
ju budowy i wielkości. Zróżnicowanie 
podnośników nie ma żadnego wpły-
wu na prowadzenie kosiarki czołowej. 
W kosiarkach Novacat możliwy jest 
łatwiejszy i szybszy montaż – nieza-
leżny od wielkości ciągnika i rodzaju 

NOVADISC 400 – lekka i zgrabna 
konstrukcja
- szerokość robocza: 3,88 m
- podnoszenie przez mechanizm 
sterujący podwójnego działania
- wysokość transportowa poniżej 4,0 m
- na życzenie: 2 stożki wspomagające 
do dzielenia pokosu
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podnośnika.
Montaż to tylko 3-etapy: należy 

podłączyć kosiarkę do trójkąta Weista 
i umocować łańcuchy ograniczające, 
następnie założyć wałek przegubowy 
i odłączyć przewód hydrauliczny EW.

Każdy ruch kosiarki  przenoszony jest 
na aktywną ramę nośną i powoduje 
,,pływające cięcie“. Na opadającym 
terenie rama obniża się, na wzno-
szącym podnosi. Maszyna zapewnia 
ochronę darni przez perfekcyjne ko-
piowanie konturów podłoża – również 
przy dużej prędkości jazdy i mokrej 
glebie. Kosiarka jest zabezpieczona 
przed niespodziewanymi uderzenia-
mi o podłoże.

1. Tajemnica jakości cięcia drzemie 
w specjalnej belce koszącej, która 
jest spawana, bez płozy wewnętrznej. 
Belka kosząca zbudowana jest z naj-
lepszej jakości mocnej stali. Owalne, 
płaskie dyski tnące z hartowanej stali 
drobnoziarnistej.

Idealny przepływ masy zielonej gwa-
rantuje szybkie, płynne koszenie, rów-
nież w górę stoku. Szybka wymiana 
ostrzy możliwa jest dzięki temu, że 
sworznie ostrzy są przyśrubowane z 
dyskami tnącymi, co zapewnia  kom-
fort obsługi przy wymianie.

W kosiarkach Novacat z zawiesze-
niem centralnym belka koszaca jest 
odciążona na całej szerokości kosze-
nia. W porównaniu z konwencjonalnym 
zawieszeniem bocznym przy zawiesz-
niu centralnym 

następuje mocna redukcja siła ścią-
gania w bok i opóru poślizgu. Dzięki 
temu zapotrzebowanie na siłę ciągu 
maleje – ewenement w kosiarakch 

wyposażonych w spulchniacz.
Duże pole wychylenia stanowi szcze-

gólną zaletę na nierównym i stromym 
terenie. Dzięki centralnemu zawiesze-
niu kosiarka szybciej reaguje na zmie-
niające się warunki.
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Kosiarki ze zgniataczem pokosu FC 
703 to maszyny zaprojektowane dla 
zwiększenia wydajności koszenia:

- szerokość robocza 7,00 m,
- doskonała widoczność podczas 

koszenia,
- duża zwrotność nawet na małych 

polach,
- belki tnące umieszczone w jednej 

linii dla dokładnego koszenia na uwro-
ciach i skraju łąki. 

- możliwość pracy z dużą prędkoś-
cią, w sprzyjających warunkach, na-
wet ponad 20 km/h 

Dokładne kopiowanie terenu: dwie 
belki tnące o szerokości roboczej 3.50 
m każda, są połączone uniwersalnym 
przegubem i doskonale dostosowują 
się do nierówności terenu. Zespół ko-
sząco-zgniatający posiada hydropneu-
matyczny system zawieszenia, który 
reguluje nacisk na podłoże, tym sa-
mym dostosowując maszynę do wa-
runków pracy. 

Kosiarki FC 703 mogą pracować na 
dwa sposoby: 

1) Układanie szerokich pokosów: 
Rośliny ułożone w szerokim pokosie 

szybko schną, zachowując wysoką 
wartość odżywczą. Koła ciągnika nie 
rozjeżdżają roślin i nie zanieczysz-
czają paszy.  

2) Łączenie pokosów.
Podczas przejazdu tam i z powrotem, 

FC 703 wyposażona w przenośnik ta-
śmowy, umożliwia skoszenie i ułożenie 
pojedynczego pokosu z szerokości 
roboczej 14 m – obecnie bezkonku-
rencyjna na rynku! Zbiór zielonki może 

być przeprowadzony 3 metrowym 
silosokombajnem.

Kosiarki z przenośnikami taśmowy-
mi służącymi do łączenia pokosów to 
zupełnie nowe rozwiązanie na rynku 
maszyn zielonkowych. Firma KUHN 
opracowała przenośniki wykonane ze 
specjalnego, wzmocnionego płótna, 
napędzane rzez 2 równoległe pasy 
napędowe.  Rozwiązanie to znacznie 
wydłużyło żywotność przenośników 
i wyeliminowało tradycyjny problem 
bocznego przesunięcia oraz przed-
wczesnego zużycia, co jest często 
spotykane w przypadku przenośni-
ków gumowych.

Składanie belek tnących do pozy-
cji pionowej powoduje, że szerokość 

transportowa kosiarki FC 703 wyno-
si jedynie 2,5 m, pozwalając na bez-
pieczny i wygodny transport maszyny 
nawet na najwęższych drogach dojaz-
dowych do pól.

KUHN – wybrane kosiarki
Nowa generacja kosiarek ze zgniataczem pokosu przeznaczona do 
pracy z ciągnikami wyposażonymi w opcję zjazdy tyłem : FC 703
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Nowa belka tnąca OPTIDISC jest re-
zultatem ponad 40-letniego doświad-
czenia firmy KUHN w produkcji kosiarek 
dyskowych. Jakość koszenia, nieza-
wodność i ograniczone do minimum 
wymagania serwisowe były głównym 
celem towarzyszącym powstawaniu 
tej belki tnącej. Belka tnąca OPTI-
DISC® jest seryjnie montowana w 
kosiarkach dyskowych KUHN GMD 
serii Lift Control: 

GMD 2810 LIFT-CONTROL®, o sze-
rokości roboczej 2,67 m

GMD 3110 LIFT-CONTROL®, o sze-
rokości roboczej 3.10m

GMD 3510 LIFT-CONTROL®, o sze-
rokości roboczej 3.51m. 

GMD 4010 LIFT-CONTROL®, o sze-
rokości roboczej 3,95 m

GMD 4110 LIFT-CONTROL®, o sze-
rokości roboczej 4,35 m – najdłuższa 
belka na rynku!

Oraz we frontalnych kosiarkach 
dyskowych GMD 2820F i 3120F 
COMPACT. 

Niezawodność
Dyski tnące są napędzane za po-

średnictwem mocnych kół zębatych 
o dużej średnicy, których zęby współ-
pracują na dużym obszarze, gwaran-
tując niezawodny przekaz mocy i dużą 
odporność na uderzenia w momen-
cie natrafienia dysku na przeszkodę.  
W przypadku natrafienia na niebez-
pieczną dla mechanizmu przeszkodę, 
zabezpieczenie PROTECTADRI-
VE®  chroni moduły przed uszko-
dzeniem. Wałek, na którym osadzony 
jest dysk tnący posiada specjalne 
przewężenie zaraz nad łożyskiem. 
Ten osłabiony w specyficzny spo-
sób obszar umożliwia oderwanie 
górnej części modułu w momencie 
uderzenia w agresywną przeszkodę, 
a tym samym chroni przed uszko-
dzeniem całą belkę tnącą. Wymia-
na modułu jest łatwa, szybka i tania.  
 
Minimalne wymagania serwisowe 
OPTIDISC ® to pierwsza w pełni 

bezobsługową belkę tnącą na rynku! 
Dzięki specjalnemu procesowi produk-
cji oraz wykorzystaniu oleju najwyższej 
jakości, powstała belka tnąca nie wy-
magająca wymiany oleju w przekładni. 
Kolejne ciekawe rozwiązanie: teraz 
płozy są mocowane z przodu za po-
mocą zatrzasku i dokręcone z tyłu 
belki tnącej za pomocą pojedynczych 
śrub. Ulepszenie w znaczny sposób 
ułatwiające działania serwisowe!

Kosiarki dyskowe GMD serii 
Lift Control®

Maszyny te zostały stworzone z my-
ślą o gospodarstwach szukających 
oszczędności w produkcji zwierzęcej 
i roślinnej poprzez zakup wydajnych 
maszyn. Kosiarki zostały wyposażo-
ne w szereg sprawdzonych rozwiązań, 
dzięki którym cieszą się dużym uzna-
niem wśród rolników, między innymi:

· Równoległoboczny mechanizm 
zawieszenia pozwalający na bardzo 
dokładne kopiowanie nierówności te-
renu i równomierne koszenie na całej 
szerokości roboczej maszyny

· Hydropneumatyczny system zawie-
szenia belki tnącej LIFT CONTROL® 
pozwalający na precyzyjną regulację 
nacisku belki tnącej na podłoże, a tym 
samym umożliwiający pracę z dużą 
prędkością niezależnie od ukształto-
wania terenu

· Zabezpieczenie zespołu koszące-
go NON-STOP poprzez mechanizm 
odchylający belkę tnącą w momencie 
natrafienia na znaczną przeszkodę i jej 
automatyczny powrót do pozycji robo-
czej po ominięciu przeszkody

· Wbudowany siłownik hydrauliczny 
umożliwiający niezależne uniesienie 
belki tnącej podczas manewrów na 
uwrociach, bez używania podnośni-
ka hydraulicznego ciągnika

Kosiarki dyskowe serii  LIFT-CONTROL® z belką tnącą OPTIDISC®
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Krone (dotyczy również kosiarek ta-
lerzowych Krone zawieszanych z tyłu 
ciągnika)– bogaty program produkcyj-
ny, obejmujący kosiarki o szerokości 
roboczej od 2,0 do 2,8 m, kosiarki o 
szerokości roboczej 2,4 m również z le-
gendarnym kondycjonerem z palcami 
stalowymi w kształcie V. Zupełnie nowa 
konstrukcja belki tnącej EasyCut EC. 
Dzięki belce EC w kształcie V można 
jeszcze łatwiej I dokładniej wykonać 
koszenie. Nowa jest również osłona 
umożliwiająca szerokie rozprowadzanie 
pokosu, dostosowana do kondycjone-

rów kosiarek o szerokości roboczej 2,4 
m. Dzięki temu kosi się z rozprowadza-
niem pokosu na dużej szerokości np. 
przy dobrych warunkach meteorologicz-
nych albo w razie potrzeby z wąskim 
układaniem pokosu, np. gdy powietrze 
jest wilgotne I mokre albo gdy kosiar-
kę używa się do codziennego koszenia 
zielonki na paszę.

Całkowicie nowa konstrukcja – bel-
ka tnąca EasyCut EC firmy Krone za-
pewnia jeszcze łatwiejsze koszenie

Belka tnąca o całkowicie zamknietej 
konstrukcji i duże, zębate koła walco-

we zapewniają spokojne I równomier-
ne przeoszenie napędu.

Napęd bezpośredni bez trzewika we-
wnętrznego – bezproblemowe przej-
ście I dokładne koszenie

Wszystkie typy posiadają silny na-
pęd bezpośredni za pomocą wałów 
i przekładni

Szybkozłącze noży Krone-DS – zre-
dukowane czasy serwisu z użyciem 
praktycznego narzędzia z wyposa-
żenia maszyny.

Dotyczy wszystkich typow kondycjo-
nerów: kosiarka I kondycjoner tworzą 

KRONE – kosiarki rotacyjne tarczowe do 
zawieszania z tyłu ciągnika
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zintegrowaną całość
Kondycjonery ze swobodnie zawie-

szonymi palcami stalowymi w kształcie 
V, prędkości obrotowe  600, 900 obr/
min. Dostosowanie ustawienia kon-
dycjonera do wszystkich warunków 
wynikających z jakości paszy, dodat-
kowo przesuwana blacha żeberkowa

Kosiarki rotacyjne talerzowe 
zawieszane z przodu ciągnika

EasyCut 28 P I Easy Cut 32 P
Silne argumenty
Krone ma kompletny program pro-

dukcji rotacyjnych kosiarek talerzo-
wych przewidzianych do zawieszania 
z przodu ciągnika

Kosiarki talerzowe czołowe EasyCut 
firmy Krone: kompaktowa konstrukcja 
zapewniająca najlepsze dopasowanie 
do profilu terenu

Wahliwie zamocowany koziołek dla 
EasyCut 28P I 32 P

Belka tnąca spawana I zamknięta ze 
wszystkich stron – całkowicie szczelna

Klinowy profil belki tnącej zapewnia 
najlepszą jakość koszenia 

Duże, zębate koła walcowe zapew-
niają spokojną pracę

Seryjne stosowanie szybkozłączy 

noży
Wymienne sworznie mocujące noży 

I elementy zużywające się na talerzy-
kach noży

Seryjnie stosowane wały odbioru 
mocy ze sprzęgłem jednokierunkowym

Aktywnie napędzane, rotacyjne ze-
społy formujące wał pokosu, umoż-
liwiające układanie wału w środku, 
pomiędzy kołami ciągnika

EasyCut CV z wysokowydajym kon-
dycjonerem I swobodnie zawieszony-
mi stalowymi palcami w kształcie V

Prowadnice blaszane do szeroiego 
rozkładania pokosu jako opcja

Skrzynia przekładniowa umożliwia 
2 prędkości obrotowe kondycjonera: 
600 I 900 obr/min.

EasyCut CRi z  kondycjonerem 
rolkowy

 
Zestawy kosiarkowe  EasyCut 9000 I 
EasyCut 9000 CV

Silne argumenty:
EasyCut 9000CV I 9000 firmy Kro-

ne – wydajne zestawy kosiarek zawie-
szanych z przodu I z tyłu ciągnika, o 
szerokości roboczej 8,7 m

Optymalny rozkład obciążenia na 
silniku

Zwarta konstrukcja zawieszenia i 
maszyny

Szerokość transportowa nie prze-
kraczająca 3 m

Oddzielne albo jednoczesne podno-
szenie kosiarek zawieszanych z tyłu w 
położenie przyjmowane na uwrociach

Bardzo łatwa obsługa
Zwarta konstrukcja zapewniająca 

większą stabilność I mniejszą masę
Zawieszenie w środku ciężkości „Ea-

syCut Balance“ Krone – równomierny 
nacisk na całej szerokości roboczej

Opatentowane obciążenie sprężyno-
we z kompensacją dla kosiarek tylnych

Male zapotrzebowanie miejsca – tyl-
ne kosiarki mogą być po odczepieniu 
ustawiane w położeniu transportowym

Zamknięte dookoła spawane belki 
tnące o klinowym profilu, z dużymi, 
zębatymi kolai walcowymi

Seryjnie stosowane szybkozłącza 
noży

EasyCut 9000 CV z wysokowydaj-
nym kondycjonerem pokosu I skrzy-
nią przekladniową (600 I 900 obr/min)

Poprzeczny przenośnik taśmowy 
do środkowego układania wału po-
kosu jako opcja
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SaMASZ stale pracuje nad umac-
nianiem pozycji jako jednego z naj-
większych europejskich producentów 
maszyn rolniczych do zielonek. Dbając 
o postęp technologiczny i maksymalne 
wykorzystanie potencjału drzemiącego 
w technologii pozyskiwania zielonek, 
nieustannie wprowadza nowości oraz 
udoskonala produkowane maszyny.

Kosiarki dyskowe z centralnym 
zawieszeniem

Szybka wymiana noży tnących za 
pomocą specjalnego klucza w wypo-
sażeniu standardowym to jedna z głów-
nych zalet listew 

Heavy Duty. W sezonie 2007 użyt-
kownicy przetestowali noże nowej 

generacji o najwyższej jakości z ozna-
czeniem BRZW, które są hartowane 
na wskroś do ok. 50 Hrc i spełniają 
wymagania normy EN.

Listwa SaMASZ charakteryzuje się 
niezwykle mocnym, a tym samym 
bardzo trwałym łożyskiem w klasie – 
6307 2RS.  Maszyna wyposażona jest 
w hartowane dyski i płozy ślizgowe oraz 
łatwo wymienne przykręcane trzpienie 
nożyków. Piasty dolne dysku zbudowa-
ne są z wysokowytrzymałego staliwa. 
Wymiana płóz ślizgowych możliwa jest 
po odkręceniu 2 śrub. Najważniejszą 
cechą maszyny jest perfekcyjne cię-
cie od 5 do 7,5 cm.

Koła zębate w listwie chronione 
są przed zniszczeniem przez proste 

rozwiązanie konstrukcyjne – moduł 
dysku, który w przypadku bardzo silne-
go uderzenia ścina wpust o wymiarach 
10x8 mm. Wystarczy wymienić moduł 
na nowy bez konieczności kosztow-
nego remontu listwy tnącej.

Transporter umożliwia ułożenie po-
kosu w kolejnym przejeździe na pokos 
wykonany wcześniej lub obok. Ważne 
jest to w technologii zbioru sieczkarnią 
samojezdną lub dużą przyczepą samo-
zbierającą – oszczędza się połowę 
przejazdów. Mocny wał szerokokąt-
ny 973 Nm przegubowo-teleskopowy 
firmy WEASLER przy smarowaniu co 
8 godzin pracy, posiada trwałość do 
2500 roboczogodzin!

Mega cięcie
Kombinacja kosiarek MegaCUT skła-

da się z kosiarki dwustronnej KDD 860 
lub 940 zamontowanych na wspólnej 
ramie nośnej oraz kosiarki czołowej 

SaMASZ
Firma SaMASZ w swojej szerokiej ofercie posiada maszyny zielonkowe 
najnowszej generacji, które z powodzeniem konkurują z wyrobami 
europejskich producentów – kosiarki bębnowe, dyskowe z centralnym 
zawieszeniem, gama kosiarek dyskowych oraz kosiarki wysięgnikowe 
niezastąpione w utrzymaniu poboczy dróg, zagrabiarki i przetrząsacze 
karuzelowe.

Listwa dyskowa Heavy Duty 
w kosiarkach z centralnym 
zawieszeniem została 
zaprojektowana zgodnie z 
najnowszymi zaleceniami 
naukowców zootechników. 
Zgodnie z zaleceniami nie 
powinno się kosić nisko, ponieważ 
trawy nisko skoszone mają za 
dużo włókna. Zwiększa się synteza 
włókna surowego kosztem łatwo 
rozpuszczalnych i przyswajalnych 
cukrów. Niskie koszenie powoduje 
wolne odrastanie runi i ma wpływ 
na niższe plony następnych 
pokosów. Przy przewadze traw 
wysokich pierwszy i drugi pokos 
kosi się na wysokość 6-7 cm, 
natomiast przy dużym udziale 
traw niskich – na wysokość 5 cm. 
Z kolei ostatni pokos powinien 
być koszony nieco wyżej 7-8 cm 
od ziemi.
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KDF 300 zamontowanej na czołowym 
TUZ ciągnika. W przypadku użycia 
ciągnika z rewersem kosiarka czoło-
wa może być zawieszona na wspól-
nej ramie kosiarki dwustronnej. Jest 
to doskonała alternatywa dla drogich 
kosiarek samojezdnych. 

Zestaw kosiarek MegaCUT jest ide-
alnym rozwiązaniem dla gospodarstw  
wielkoobszarowych. Ich wysoka wydaj-
nośćoraz szerokość robocza sprawia-
ją, że koszenie nawet wielkich areałów 
zielonek nie pochłania cennych godzin. 

W kombinacjach MegaCUT i Giga-
CUT zastosowano nowoczesny bez-
piecznik hydrauliczny, który chroni 
zespoły kosiarkowe przed najazdem 
na niewysokie przeszkody. Podczas 
napotkania przeszkody zespół tnący 
odchyla się do tylu o kąt 30°, jedno-
cześnie unosząc się o około 70 cm. Po 
ominięciu przeszkody zespół tnący sa-
moczynnie wraca do pozycji roboczej.  

Jednoczesne unoszenie kosiarek 
KDD na uwrociu lub do pozycji trans-
portowej, dzięki zastosowaniu dzielni-
ka strumienia, wymaga tylko jednego 
wyjścia hydraulicznego w ciągniku. 

GigaCUT
Kombinacja trzech kosiarek Giga-

CUT jest wyposażona – alternatywnie 
– w spulchniacze lub walce pokosu. 
Dodatkowo istnieje możliwość mon-
tażu transporterów pokosu (przenoś-
niki taśmowe). Dzięki nim przyczepa 
samozbierająca lub sieczkarnia polo-
wa potrzebuje 3-krotnie mniej przejaz-
dów, aby zebrać skoszoną zielonkę. 
W zestawie kosiarek GigaCUT istnieje 
możliwość koszenia zarówno z trans-
porterami, jak i bez nich. W kombina-
cji trzech kosiarek GigaCUT można 
podłączyć kosiarkę czołową zarówno 
z przodu, (wersja standardowa), jak 
i z tyłu (wersja na życzenie). Pokos 

w kombinacjach może być ułożony 
na trzy sposoby. Dzięki zastosowaniu 
transporterów zebrane pokosy układa-
ją się w jeden (lub dwa). Listwy tnące 
z kondycjonerami są chronione przed 
zablokowaniem przez sprzęgła cierne 
wałów napędowych każdej z kosia-
rek. Zespół sprężyn odciążających 
umożliwia płynną regulację nacisku 
kosiarki na grunt. 

Zestaw GigaCUT wyposażony jest 
w spulchniacze pokosu lub w walce gu-
mowe (kondycjonery walcowo-spiralne). 

Transportery w zestawach GigaCUT  
są napędzane własnym układem hy-
draulicznym i składają się z pompy 
hydraulicznej, chłodnicy oleju i dwóch 
silników hydraulicznych. 

Włączanie i wyłączanie pracy trans-
porterów (niezależne) jest realizowa-
ne przy pomocy konsoli elektrycznej 
wyprowadzonej do kabiny operatora 
ciągnika.
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KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA PRO-
NAR PDF290

To nowoczesna, zbudowana w oparciu 
o najnowsze materiały i technologie ko-
siarka o bardzo dobrych cechach funkcjo-
nalnych. Nowoczesna stylistyka, zwarta, 
mocna, a zarazem lekka konstrukcja oraz 
duży zakres kopiowania. 

Agregowanie kosiarki
Ciągnik do współpracy z kosiarką czoło-

wą winien być wyposażony w przedni TUZ 
i WOM, oraz posiadać na czole ciągnika 
jedna sekcję hydrauliczną. Kosiarka czoło-
wa wyposażona jest w trójkąt zaczepowy 
i mocowana jest na trójkącie zaczepowym 
kat. II umieszczonym na przednim TUZ 
ciągnika. Do napędu kosiarki wystarczy 
ciągnik o mocy 44kW (60 KM). Kosiarkę 
czołową PDF 290 można łączyć w zestaw 
z kosiarką tylną PDT 290. Szerokość ro-
bocza takiego zestawu to 5,5 m, a zapo-
trzebowanie na moc to 66kW (90 KM).

Kopiowanie terenu
Kosiarka czołowa z Pronaru charakte-

ryzuje się dużym zakresem kopiowania, 
który wynosi 510 mm, licząc od pozycji 
pracy: w górę 270 mm i w dół 240 mm. 
Kopiując teren listwa tnąca ustawia się 
pod kątem +7 i -6 w stosunku do gruntu. 
Taka praca zawieszenia zapewnia czyste 
i estetyczne cięcie oraz właściwą wyso-
kość koszenia. Podnoszenie kosiarki na 
uwrociach i przejazdy nad pokosami od-
bywa się za pomocą siłownika kosiar-
ki bez konieczności podnoszenia jej na 
cięgłach podnośnika ciągnika. Kosiarka 
zostanie uniesiona na wysokość 270 mm 
nad poziom gruntu.

Transport
Aby ustawić kosiarkę do pozycji trans-

portowej, należy podnieść ją maksymalnie 
siłownikiem kosiarki, zabezpieczyć przed 
opadaniem specjalnym sworzniem i unieść 
na TUZ ciągnika do wysokości umożliwia-

jącej łatwy transport i nie ograniczającej 
pola widzenia kierowcy.

W tabeli 1. Charakterystyka techniczna 
PRONAR PDF290

KOSIARKA DYSKOWA TYLNA PRONAR 
PDT290 Z ZAWIESZENIEM CENTRALNYM

To nowoczesna kosiarka o bardzo 
dobrych cechach funkcjonalnych. No-
woczesna stylistyka, zwarta, mocna, a 
zarazem lekka konstrukcja oraz duży za-
kres kopiowania.

Agregowanie kosiarki.
Dzięki regulowanym sworzniom za-

czepu kosiarka może współpracować z 
różnymi typami ciągników rolniczych, z 
3 punktowym układem zawieszenia kat. 
II i kat. III. Regulowane sworznie służą 
również do odpowiedniego ułożenia za-
czepu względem ciągnika. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu można uzyskać optymalną 
szerokość koszenia, a szerokość ciągni-
ka przestaje mieć jakiekolwiek znacze-
nie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
materiałów, kosiarka PRONAR PDT290 
charakteryzuje się dużą wytrzymałością 
i niewielkim ciężarem, dlatego do pra-
cy z tą kosiarką (szerokość robocza 2,9 

m) wystarczy ciągnik o mocy 60 KM.

Nowoczesne zawieszenie centralne
Zawieszane centralnie kosiarki PRO-

NAR PDT290 posiada szereg wyróżnia-
jących cech:

-równomierny nacisk listwy tnącej na 
podłoże - nacisk listwy tnącej na podłoże 
jest równomierny dzięki centralnemu za-
wieszeniu (w punkcie ciężkości) zespołu 
tnącego kosiarki, lepsze poprzeczne ko-
piowanie terenu 

-optymalny nacisk kosiarki na podłoże 
- trzy stopniowy układ regulacji sprężyn 
odciążających zapewnia optymalny nacisk 
kosiarki na podłoże, regulację przeprowa-
dza się w zależności od rodzaju podłoża 
oraz ukształtowanie terenu w granicach 
od 70 do 90 kg.

-duży zakres wychyleń - stanowi szcze-

Kosiarki do trawy PRONAR
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gólną zaletę na nierównym i stromym te-
renie. Dzięki centralnemu zawieszeniu 
kosiarka szybciej reaguje na zmieniające 
się warunki pracy.

Podnoszenie kosiarki na uwrociach i 
przejazdy nad pokosami odbywa się za 
pomocą siłownika kosiarki bez koniecz-
ności podnoszenia na ramionach pod-
nośnika ciągnika.

Napęd
W napędzie kosiarek Pronar zastosowano 

wysokiej jakości listwę tnącą i przekładnie 
renomowanej włoskiej firmy. Napęd z ciąg-

nika przekazywany jest za pomocą wału 
przegubowo - teleskopowego ze sprzęgłem 
ciernym i jednokierunkowym na przekład-
nię centralną kosiarki. Zadaniem sprzęgła 
ciernego jest zabezpieczenie kosiarki przed 
przeciążeniem, zaś jednokierunkowego 
(wolne koło) przed gwałtownymi zmianami 
prędkości obrotowej WOM. Z przekładni 
centralnej napęd za pośrednictwem wału 
przegubowo - teleskopowego przekazy-
wany jest na przekładnię napędu listwy i 
łącznikiem z podwójnym przegubem na 
pierwszy dysk listwy tnącej. Taki układ 

napędowy gwarantuje niezawodną i sta-
bilną pracę maszyny.

Transport
Kosiarki PRONAR PDT290 posiadają 

trzy pozycje transportowe. Kosiarki moż-
na transportować w następujących pozy-
cjach: pionowo z boku ciągnika, pionowo 
z tyłu ciągnika, oraz poziomo z tyłu ciąg-
nika. Wybór pozycji transportowej zależy 
od operatora.

Zabezpieczenie przeciwnajazdowe.
Kosiarka zabezpieczona jest bezpiecz-

nikiem hydraulicznym, który w przypadku 
kolizji odchyla kosiarkę do tyłu i unosi w 
górę. Po ominięciu przeszkody kosiarka 
sama powraca do pozycji poziomej, a 
ustawienie w pozycji “do koszenia” rea-
lizuje się poprzez wysuniecie siłownika 
obrotu kosiarki.

W tabeli 2. Charakterystyka techniczna 
PRONAR PDT290

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA: 
PRONAR PDD810

Kosiarka dyskowa dwustronna PDD 810 
jest kombinacją konstrukcyjną dwóch ko-
siarek dyskowych o szerokości roboczej 
2,9m każda, zamontowanych na wspólnym 
zaczepie. Posiada ona wszystkie właści-
wości użytkowe opisanej powyżej kosiarki 
tylnej. Kosiarka dwustronna przeznaczona 
jest do współpracy w zestawie z kosiarką 
czołową o szerokości roboczej min 2,8m. 
Szerokość koszenia takim zestawem to 8,1 
m. Jest to doskonała oferta dla rolników 
posiadających większe areały użytków 
zielonych, stanowi też alternatywę dla 
bardzo drogich kosiarek samojezdnych.

Transport
W odróżnieniu od kosiarek tylnych, ko-

siarka dwustronna ma tylko jedną po-
zycję transportową. Kosiarkę tą można 
transportować tylko w pozycji pionowej 
z tyłu ciągnika.

W tabeli 3. Charakterystyka techniczna 
PRONAR PDD810

Tabela 1. Charakterystyka techniczna PRONAR PDF290 

Szerokość koszenia [m] 2,9

Szerokość pokosu min./maks [m] 1,55/1,95

Wydajność [ha/h] 3,0

Ilość dysków 7

Ilość noży 14

Min. moc ciągnika [kW/KM] 44/60

Obroty WOM [obr./min] 1000

Masa [kg] 610

Tabela 2. Charakterystyka techniczna PRONAR PDT290

Szerokość koszenia [m] 2,9

Szerokość pokosu min./maks [m] 1,55/1,95

Wydajność [ha/h] 3,0

Ilość dysków 7

Ilość noży 14

Min. moc ciągnika [kW/KM] 44/60

Obroty WOM [obr./min] 540

Masa [kg] 610

Tabela 3. Charakterystyka techniczna PRONAR PDD810

Szerokość koszenia [m] 8,1*

Szerokość pokosu min./maks [m] 2x1,55/2x1,95

Wydajność [ha/h] 10,0*

Ilość dysków 2x7

Ilość noży 2x14

Min. moc ciągnika [kW/KM] 81/110*

Obroty WOM [obr./min] 1000

Masa [kg] 1110
*) dla zestawu z kosiarką PDF290  
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Zbiór kombajnowy nie zapewnia ni-
skiego poziomu zanieczyszczeń ziarna. 
Duży udział zanieczyszczeń w dalszych 
procesach technologicznych przygo-
towania ziarna do przechowywania 
wpływa na m. in. na nadmierne zanie-
czyszczenie urządzeń transportowych 
(przenośników, tabela 1) czy komory 
suszarni. Dodatkowo w dużym stopniu 
obniża efektywność procesu susze-
nia jak również podwyższa jego koszt 
w wyniku efektu suszenia dodatkowej 
niepotrzebnej masy. W procesach czysz-
czenia wykorzystuje się wiele fizycz-
nych cech ziarna, którymi różnią się od 
zanieczyszczeń. Do tych cech należą: 
różnice geometryczne, aerodynamicz-
ne, gęstość, właściwości powierzchni, 
właściwości elektrostatyczne czy kolor. 
Do najczęściej spotykanych zespołów 
roboczych czyszczalni należą: sita, se-
paratory (rozdzielacze) pneumatyczne 
i tryjery (foto. 1). Separatory pneuma-
tyczne wykorzystują różnicę właściwości 
aerodynamicznych i gęstości pomiędzy 
ziarnem a zanieczyszczeniami. Oprócz 
odpowiedniej czystości to wilgotność 
ziarna jest decydującym parametrem 
wpływającym na końcowy efekt prze-
chowywania. Powszechnie stosowaną 
metodą uzyskiwania wymaganej, pod 
kątem przechowalniczym, wilgotności 
ziarna jest suszenie. W gospodarstwach 

rolnych, od szeregu lat upowszechniły 
się dwa zasadnicze systemy suszenia: 
suszenie poprzez wentylację i susze-
nie termiczne. Suszenie termiczne jest 
metodą energochłonną, wymagającą 
kapitałochłonnych inwestycji oraz od-
powiednio wykwalifikowanej obsługi. 
Wiele firm krajowych w swojej ofercie 
proponuje suszarnie termiczne realizu-
jące wiele metod prowadzenia procesu 
suszenia. Szeroka gama typoszeregów 
różniących się wydajnością suszenia 
umożliwia nabywcy dobranie konstrukcji 
o najlepszych parametrach. W dużych 
gospodarstwach farmerskich najczęś-
ciej stosowane są suszarki o pracy cią-
głej. Najpopularniejszymi są suszarki 
kolumnowe o zabudowie daszkowej. 
Urządzenia te odznaczają się prostotą 
konstrukcji łatwością obsługi, dobrym 
dostępem do miejsc regulacji. Nieko-
rzystną cechą tych suszarek jest ich 
wrażliwość na zanieczyszczenia ziarna - 
zwłaszcza pozostałości słomiaste powo-
dujące nierównomierny przepływ ziarna. 

Tabela. 1. Dopuszczalne zakresy uszko-
dzeń ziarna. Powszechnie stosowane są 
również suszarnie obiegowe, przewoź-
ne, w których proces suszenia realizo-
wany jest poprzez wtłaczanie ciepłego 
powietrza do masy ziarna, które jest 
w ciągłym ruchu w kolumnie suszarni. 
Ruch ziarna wywołuje przenośnik śli-

makowy umiejscowiony w osi komory 
suszarni. Do zasilania suszarni w cie-
pło stosuje się palniki na olej opałowy, 
gaz propan-butan, propan, gaz ziemny. 
Przerwanie procesu suszenia nastę-
puje z chwila osiągnięcia przez ziar-
no wymaganej temperatury. Zakłada 
się, że uzyskanie przez ziarno określo-
nej temperatury (zależnej od gatunku) 
odpowiada uzyskaniu przez to ziarno 
wilgotności na określonym końcowym 
poziomie.  Proces suszenia kończy etap 
przygotowania ziarna do długookre-
sowego składowania. Gospodarstwa 
zwykle posiadają magazyny silosowe 
i płaskie, które umożliwiają długotermi-
nowe składowanie ziarna. Stosowanie 
prostych urządzeń czyszczących, dzia-

Przechowywanie ziarna zbóż
Wysoki stopień mechanizacji prac podczas zbioru, omłotu, obróbki pożniwnej i magazynowania wpływa 
na wzrost uszkodzeń ziarna. Najczęściej powstają uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem 
roboczych części maszyn powodujących: ściskanie, przesuwanie, tarcie, zgniatanie, uderzanie, ścieranie 
i klinowanie ziaren między elementami roboczymi. Procesy te wywołują nadmierne obciążenia dynamiczne 
ziaren, w wyniku których powstają trwałe ich uszkodzenia. Przyczyną uszkodzeń może być także gwałtowne 
ogrzewanie lub oziębienie ziarna. Naprężenia cieplne mogą powodować trwałe pęknięcia wewnętrznych 
i zewnętrznych jego części. Głównymi czynnikami warunkującymi bezpieczne składowanie są wilgotność 
ziarna, jego temperatura, kontakt z powietrzem oraz stopień uszkodzenia ziarna.
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łających na zasadzie aspiracji, pozwala 
w prosty i skuteczny sposób oddzielić 
niepożądane lekkie zanieczyszczenia 
tuż przed ostatecznym skierowaniem 
ziarna do magazynu silosowego. Pomi-
nięcie tej czynności może powodować 
zaleganie zanieczyszczeń w obudowach 
przenośników, zmniejszając ich droż-
ność, a tym samym obniżając jakość 
pracy. Gospodarstwa decydujące się 
na przechowywanie ziarna w magazy-
nach silosowych powinny kierować do 
nich ziarno oczyszczone.  Jako maga-
zyny ziarna stosowane są pojedyncze 
silosy lub baterie silosów składające się 
z kilku, a nawet kilkunastu silosów, są to 
zbiorniki w kształcie walca lub wielobo-
ku, o wysokości kilkakrotnie większej od 
średnicy lub innego wymiaru liniowego, 
charakteryzującego wielkość podstawy. 
Magazyny składające się z dwóch do 
czterech silosów mogą posługiwać się 
jednym kompletem urządzeń, służących 
do załadunku i rozładunku ziarna oraz 
konserwacji, co powoduje lepsze ich wy-
korzystanie. Odpowiednio wyposażone 
silosy umożliwiają: pełną mechanizację 
prac załadowczo-rozładunkowych, kon-
serwację zgromadzonego w nich ziarna 
przez wymuszoną (mechaniczną) wen-
tylację. Silosy posiadają dach i szczelny 
płaszcz chroniący zgromadzone w nich 
ziarno przed opadami, ptakami, gryzo-
niami i kotami oraz stanowią dostateczne 
zabezpieczenie przeciwpożarowe i mogą 
być instalowane na otwartej przestrzeni. 
Silosy te zwykle instalowane są w tzw. 

baterie silosów w układzie rzędowym 
lub w gniazdowym (foto 2). Obecnie 
częściej instalowane są silosy z dnem 
płaskim z mechanicznymi urządzeniami 
do rozładunku. Silosy z dnem płaskim 
z zasady posiadają podłogę szczelinową 
lub sitową, natomiast w silosach z dnem 
stożkowym instalowane są urządzenia 
rozprowadzające powietrze, daszki, ry-
nienki lub kominki. Po zainstalowaniu 
wentylatora (Fot.3), odpowiednio do-
branego, urządzenia te umożliwiają me-
chaniczną wentylację ziarna, stwarzając 
warunki do stosowania nowoczesnych 
metod konserwacji i przechowywania. 
Wentylator współdziałając dodatkowo 
z układem kontroli warunków atmosfe-
rycznych zapewnia właściwe przecho-
wywanie ziarna. Zasadniczo taki system 
monitorowania podejmuje za człowieka 
decyzję o rozpoczęciu procesu aktywnej 
wentylacji. Oprócz znanej powszechnie 
wentylacji powietrzem otoczenia układ 
może za pomocą elektrycznej nagrzew-
nicy podwyższać temperaturę powietrza 
poprzez podgrzanie o 5-8oC i  realizo-
wać tym sposobem w pewnym zakre-
sie procesy długotrwałego suszenia. 
Silos wyposażone w układ pomiarowy 
zmian temperatury przechowywanego 
surowca pozwala na realizację cyklu 
przewietrzania silosu w dwóch warian-

tach: przewietrzanie powietrzem atmo-
sferycznym, przewietrzanie powietrzem 
lekko podgrzanym (o 5-8oC) w wyniku 
działania nagrzewnicy elektrycznej zin-
tegrowanej z wentylatorem.

Innym sposobem konserwacji zbóż 
w trakcie przechowywania jest jego 
schładzanie. Zboże zgromadzone 
w silosie lub magazynie płaskim leży 
na podłodze sitowej lub kanałach 
przewietrzających i jest przewietrza-
ne schłodzonym powietrzem przez 
swoją objętość. Wykorzystywane są 
kanały przewietrzające oraz rozdzie-
lacze funkcjonujące w powszechnie 
stosowanych systemach przewietrza-
nia powietrzem otoczenia. Głównym 
urządzeniem wytwarzającym powietrze 
chłodzące jest agregat chłodniczy (foto 
4). Jego praca jest zbliżona do działa-
nia urządzenia klimatyzacyjnego gdyż 
w efekcie jego działania uzyskujemy 
powietrze o obniżonej temperaturze 
jak też i wilgotności.  Obecnie urzą-
dzenia chłodnicze mają szerokie za-
stosowanie w świecie do konserwacji 
zbóż, ale nie tylko, gdyż są stosowa-
ne do wszystkich ziarnistych płodów 
rolnych takich jak: rzepak, słonecznik, 
orzeszki ziemne, soja, kukurydza, na-
siona strączkowe, granulowana pasza. 
Również w atmosferze schłodzonej 
przechowywane są: owoce jarzyny, 
cebula, ziemniaki czy grzyby. 

We współczesnym przechowalni-
ctwie zbóż znane są cztery podsta-
wowe sposoby konserwacji ziarna 
wykorzystującego pracę agregatów 
chłodniczych, a mianowicie: suszenie 
ziarna przy wykorzystaniu agregatu 
chłodniczego jako pompy ciepła, su-
szenie ziarna w niskich temperaturach, 
klimatyzacja powietrza w celu dopro-
wadzenia ziarna do żądanej tempera-
tury i wilgotności, schładzanie ziarna.

Obecnie na polskim rynku jest wielu 
producentów i importerów silosów do 
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przechowywania zbóż i nasion rzepaku. 
Przykładowo firma BIN z Aleksandro-
wa Kujawskiego oferuje silosy rolnicze 
o ładowności 10-130 ton (dla pszenicy), 
które są przeznaczone do użytkowania 
w małych i średnich gospodarstwach 
rolnych najczęściej pojedynczo. Silosy 
te można wyposażyć w wiele różnorod-
nych i przydatnych urządzeń, które uła-
twiają załadunek, rozładunek, wentylację 
itp. Inna produkcja to silosy płaskoden-
ne dla przechowalnictwa o ładowności 
200-2200 ton (dla pszenicy), które są 
przeznaczone do użytkowania w du-

żych gospodarstwach, najczęściej jako 
zespoły kilku sztuk silosów tworzących 
nowoczesne magazyny przechowalni-
cze. Ilość nowych magazynów opartych 
na silosach metalowych corocznie po-
większa się. Jest to wynikiem zmiany 
technologicznej ale również sytuacji 
w rolnictwie. Opłacalne stało się bo-
wiem długookresowe przechowywanie 
surowców z uwagi na m. in. roczne wa-
hania cen. Dodatkowo rozwój sektora 
produkcji biopaliw, w tym tłoczni oleju, 
spowodował duże zainteresowanie i po-
czątek nowych inwestycji w magazyny 

silosowe. Skala występujących zagro-
żeń w trakcie przechowywania surow-
ca rolniczego w magazynie, w silosach 
o dużych pojemnościach jest nieporów-
nywalnie wyższa od tej występującej 
w małych silosach farmerskich. Duży 
magazyn przechowalniczy wymaga 
czynności – procedur, które w sposób 
właściwy przygotują i zmagazynują do-
starczony surowiec o optymalnych para-
metrach jakościowych. Dalsze działania 
to właściwa kontrola tych parametrów. 
Procedury te zawierają takie elementy 
jak: właściwa ocena surowca przez la-
boratorium w chwili przyjęcia oraz decy-
zja odnośnie czyszczenia czy suszenia 
surowca. Inne, to czynności zapobie-
gawcze w chwili wystąpienia zagroże-
nia jakości. Brak jasnych i precyzyjnych 
działań przy braku odpowiedzialnych 
osób za kolejne elementy procesu prze-
chowalniczego naraża magazyn na 
duże straty wynikające z utraty jakości 
surowca jak również z utraty zaufania 
do kompetencji i poziomu oferowanej 
usługi. Przykładem zmian w sposobie 
postrzegania technologii przechowal-
niczej jest np. ocena systemu jakości 
sprawdzana przez odbiorców surowca 
zwłaszcza tego na cele spożywcze. Co-
raz częściej z ziarnem zbóż kierowanym 
do takiego przerobu idzie historia jego 
pochodzenia, sposobu przechowywania, 
zmian jakościowych, rodzaju i sposobu 
dokonywanych czynności konserwa-
cyjnych (czyszczenia, suszenia, schła-
dzania). Świadomość społeczeństwa 
w zakresie jakości, problem zagrożenia 
szkodliwymi, rakotwórczymi związkami 
tj. mikotoksyny czy wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne – benzo(a)
pireny, wzrasta i nie jest ona tylko wyni-
kiem nałożonych wymagań zawartych 
w Dyrektywach UE. 

Dr inż. Lesław Janowicz Członek Rady Eks-
pertów Polskiego Związku Producentów Roślin 

Zbożowych 

Tabela. 1. Dopuszczalne zakresy uszkodzeń ziarna.

Rodzaj przenośnika/urządzenia
Dopuszczalne uszkodzenia 

ziarna

Przenośniki pneumatyczne 1%

Przenośniki kubełkowe i łańcuchowe 0,2%

Przenośniki taśmowe 0,1%

Przenośniki ślimakowe 0,3%

Czyszczalnie 0,2%

Tabela. 2. Straty suchej substancji ziarna w ilości 1000 ton o wilgotności 15% w czasie 1 miesiąca 
składowania.

Rodzaj konserwacji ziarna Temperatura, oC
Strata suchej 

masy, %

Strata suchej 

masy, tony

Ziarno niechłodzone 25 0,12 1,2

Ziarno niechłodzone 35 0,54 5,4

Ziarno chłodzone 10 0,02 0,2
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Te założenia konstruktorów i sprze-
dawców tego typu maszyn są realizo-
wane w przypadku dużych powierzchni 
upraw. Posiadanie tak wydajnej ma-
szyny zapewnia zachowanie termi-
nów agrotechnicznych posiadaczom 
dużych areałów. Krótki termin wyko-
nania oprysku, zależność od zmiennej 
pogody oraz naglące terminy kolejnych 
zabiegów agrotechnicznych to czynniki, 
które w najwyższym stopniu przema-
wiają do posiadaczy lub osób zainte-
resowanych zakupem opryskiwaczy 
samojezdnych. Wysoką wydajność za-
pewniają szerokie belki robocze, duża 
pojemność zbiorników, duża prędkość 
jazdy regulowana bezstopniowo.

Opryskiwacz samojezdny ma tę zale-
tę, że w odróżnieniu od opryskiwacza 
ciągnikowego, nie blokuje możliwości 
korzystania z ciągnika, który może 
być w tym czasie wykorzystany do 
innych celów.

Oprócz wysokiej wydajności, duże 
znaczenie ma również bezpieczeństwo 
pracy rolnika, który poprzez zastoso-

wanie filtrów i uszczelnienie kabiny, nie 
jest narażony na skażenie szkodliwymi 
substancjami z oprysków.

Kolejną zaletą jest wysoki prześwit, 
dający możliwość stosowania oprysku 
na wyższe rośliny, możliwość regulacji 
rozstawu kół czy wykorzystania wie-
lu typów kół.

Maszyny tego typu spełniają stan-
dardy właściwego rozprowadzania 
oprysków, wykorzystują nowe techno-
logie w zakresie rozcieńczania środ-
ka ochrony roślin i płukania zbiornika, 
są bardzo wydajne. Odstraszać może 
cena, ale dla dużych gospodarstw rol-
nych zakup jest dobrą i ekonomicznie 
uzasadnioną inwestycją.

Krukowiak
Opryskiwacz samojezdny 
Herkules

Opryskiwacze z serii HERKULES 
przeznaczone są do gospodarstw 
wielkoobszarowych stosujacych in-
tensywną ochronę roślin. 

HERKULES to pierwszy zaprojekto-

wany i wykonany w Polsce opryskiwacz 
samojezdny. Daje on nowe możliwości 
ochrony roślin. Wysoki prześwit i prze-
mieszczanie się kół tylnych śladem kół 
przednich znacząco obniża straty plonu 
w porównaniu z tradycyjnymi agregatami 
(ciągnik + opryskiwacz). Hydrostatycz-
ny układ napędu 4 kół jezdnych daje 
szeroki wybór prędkości roboczych 
i transportowych oraz dużą zwrotność 
maszyny, a hydropneumatyczne zawie-
szenie i blokada układu skrętu kół tylnych 
umożliwia bezpieczne przemieszczanie 
się z prędkością nawet do 40 km/godz. 
Duży komfort i bezpieczeństwo pracy 
operatora daje szczelna kabina wypo-
sażona w filtr powietrza i klimatyzację.

Posiada trzy zbiorniki produkcji wło-
skiej, wykonane z polietylenu:

- główny - 3000l
- na umycie rąk - 15l
- do płukania instalacji cieczowej 
- 280l
W opryskiwaczu wykorzystano wie-

loletnie doświadczenie i zastosowano 
wiele sprawdzonych już w praktyce roz-
wiązań. Wprowadzono także najnow-
sze osiągnięcia nauki i techniki w tej 
dziedzinie. Jednym z nich jest układ 
Vario-Wind-Select, który jest nowym 
i nieznanym dotąd w świecie rozwią-
zaniem zwiększającym skuteczność 
zabiegu przy ograniczonej emisji środ-
ków ochrony do środowiska.

W konstrukcji opryskiwacza HERKU-
LES wykorzystano najwyższej klasy 
podzespoły wytwarzane przez reno-
mowanych światowych producentów: 
Arag, Comet, Lechler, Müller Electronic, 
Polmac. Połączenie tych komponen-
tów z nowoczesną i solidną konstruk-
cją powinno być najlepszą gwarancją 
wieloletniej i bezawaryjnej eksploatacji 
naszego opryskiwacza.

Samojezdne opryskiwacze polowe
Konstrukcja samojezdnych opryskiwaczy polowych zakłada przede 
wszystkim zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie kosztów 
wykonania zabiegu. 
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GABO
Gabo Spółka Cywilna istnieje i działa 

na rzecz rolnictwa od 2004 roku. W tym  
czasie zdobyła ogromne doświadczenie, 
które pozwala  działać jej w obecnym 
otoczeniu pewnie i perspektywicznie. 
Firma GABO specjalizuje się w  sprze-
daży opryskiwaczy polowych o pojem-
ności od 2000 - do 8000 tysięcy litrów, 
oraz w sprzedaży opryskiwacz samo-
bieżnych renomowanego producenta 
na skalę europejską AGRIO MODERNÍ 
ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY s.r.o. AGRIO 
od początku działalności specializuje 
się w produkcji profesionalnych opryski-
waczy do ochrony roślin. Oferta produk-
cyjna zawiera opryskiwacze o zasięgu 
oprysku od 12 do 36 i więcej metrów 
oraz o pojemności zbiorników od 600 
do 8 000 l. Opryskiwacze samojezdne 
są polecane klientom, którym odpowiada 
wysoki prześwit kół do wysokich upraw.

Opryskiwacz samojezdny 
SAMEC

Pierwszy w Europie opryskiwacz sa-
mojezdny z napędem mechanicznym 
o dużej wysokości podwozia ponad 
100 cm. Całkowicie unikatowe roz-
wiązanie z wykorzystaniem przekład-
ni mechanicznych zastosowanych dla 
napędu wszystkich kół. Zbiornik 2500 
i 3000L, szerokość robocza belki opry-
skowej do 36 m.

Zalety:
- niskie koszty eksploatacji/ wysoka 

niezawodność,
- do 1/3-obniżone zużycie paliwa na 

jednostkę powierzchni opryskiwanej,
- łatwa konserwacja,
- dostępność części zamiennych,
- silnik Zetor 110 KM, skrzynia biegów 

24/18, przełączanie biegów podczas 
pełnej eksploatacji,

- nowoczesne uresorowanie osi 
przedniej rewolucyjnie ułatwia jazdę 
w trudnym terenie,

- kabina ergonomiczna, z filtrami 
przeciwchemicznymi, klimatyzacja 
oraz fotel amortyzowany pneumatycz-
nie firmy Grammer.

Opryskiwacz samojezdny 
DINO

Opryskiwacz samojezdny firmy 
AGRIO to maksymalna wydajność 
opryskiwacza nowej generacji. AGRIO 
stosując innowacyjne rozwiązania tech-
nologiczne wprowadza na rynek nowe 
standardy w budowie opryskiwaczy. 
Zastosowanie najnowszych rozwiązań 
opartych na technologii elektronicznej 
w połączeniu ze znanymi już na rynku 
swoimi rozwiązaniami mechaniczny-
mi gwarantuje doskonałe wykonanie 
zabiegów, większą wydajność oraz 
lepszą jakość uzyskiwanych wyni-
ków. Poprzez wprowadzenie nowych 
rozwiązań opryskiwacz ten spełnia 
oczekiwania najbardziej wymagają-
cych klientów.

Dino charakteryzuje się ergonomicz-
nymi kształtami. Kabina opryskiwa-
cza jest duża, przestrzenna z dobrą 
widocznością wokół pojazdu, co po-
woduje komfortowe warunki pracy. 
Wyposażona w pneumatycznie regu-
lowany fotel, kamerę cofania, a także 
klimatyzację.

Opryskiwacz wyposażony jest w silnik 
firmy Deutz chłodzony cieczą i zabudo-

wany, co chroni go przed bezpośred-
nim zabrudzeniem oraz uszkodzeniem 
poszczególnych elementów.

Układ jezdny napędzany jest silnika-
mi hydraulicznymi, firmy Bauer Danfo, 
napęd jest tak zaprojektowany, aby 
mogła pracować przednia oś ,tylna oś 
lub obie osie jednocześnie, a także na-
pęd Dino wyposażony jest w tzw. krabi 
chód. Zastosowano czterostopniową 
skrzynię biegów umożliwiającą płyn-
ną zmianę szybkości jazdy. Zbiornik 
Dino o pojemności od 5000 do 7000 
tys litrów wykonany jest w połączeniu 
żywicy epoksydowej z włóknem szkla-
nym prasowanym bez żadnych spoin, 
co sprawia, że powierzchnia zbiornika 
jest gładka i łatwa w utrzymaniu czy-
stości w szczególności przy częstej 
zmianie środka. Belka Dino zbudowana 
w systemie przestrzennym, trójkątnym 
stabilizowana poprzecznie i w pozio-
mie za pomocą systemu amortyzato-
rów teleskopowych, silenbloków oraz 
sprężyn z możliwością dostosowania 
do skłonów na zboczach z kabiny ciąg-
nika o szerokości roboczej od 18 do 
36 metrów. Dzięki pełnej i wyjątkowej 
stabilizacji, belka robocza Dino prowa-
dzona jest równolegle do powierzchni 
opryskowej. Samojezdny opryskiwacz 
Dino zwiększa opłacalność inwestycji 
oraz redukuje zużycie środków che-
micznych, dzięki zastosowaniu bar-
dziej wydajnych aplikacji do oprysków.
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Nieco historii Elektryfikacja to czyn-
ność rozprowadzania energii elektrycz-
nej wyprodukowanej w elektrowniach, 
za pośrednictwem sieci przesyłowych 
i rozdzielczych.  Na ziemiach polskich 
początkowo (od 1878 r.) energię elek-
tryczną wytwarzano jedynie w dużych 
zakładach przemysłowych dla ich 
potrzeb własnych. Właściwy proces 
elektryfikacji nastąpił po opanowaniu 
technicznych możliwości przesyłania 
energii elektrycznej na odległość oraz 
uruchomieniu elektrowni miejskich 
tzw. użyteczności publicznej.   Pierw-
szej udanej próby przesyłania energii 
elektrycznej na „dużą” odległość (57 
km) dokonał w Niemczech, Francuz, 
Marcel Déprez (1882 r.). Lepsze rezul-
taty osiągano przy eksploatacji prądu 
zmiennego (1891 r. – 170 km).  W Kró-
lestwie Polskim pierwszą udaną próbę 
przesyłania energii elektrycznej odnoto-
wano (1896 r. –Warszawa) na odległość 
1200 m. Dwa lata później wdrożono 
systematyczne uruchamianie elektro-
wni okręgowych na obszarze zaboru 
niemieckiego.  Tuż przed wybuchem 
II wojny światowej ledwie 3% ogółu 
polskich wsi było zelektryfikowanych. 
W miastach odsetek ten sięgał nawet 
93% (przykładowo Katowice).  

Współczesne realia Istniejąca 
aktualnie infrastruktura elektroener-
getyczna pobudowana na terenach 
wiejskich, stanowi najczęściej sieci 
średniego i niskiego napięcia, popro-
wadzone jako linie napowietrzne, roz-
ciągnięte na  drewnianych słupach. 
Pomijając fakt, że szpecą wizualnie 

sielski krajobraz, to wykazują dużą 
podatność na wszelkiego typu awa-
rie, szczególnie wynikające z nagłych 
zjawisk atmosferycznych. Niemal po 
każdych wyładowaniach atmosferycz-
nych, media serwują bowiem infor-
macje, mówiące o zerwanych liniach 
elektroenergetycznych i przerwach 
w dostawach prądu dla określonego 
obszaru. Co gorsza, wiejscy odbior-
cy prądu są mocno rozproszeni, stąd 
dostarczanie im energii generuje wyż-
sze koszty po stronie dystrybutorów.   
Nośne hasło „elektryfikacja wsi”, reali-
zowane po zakończeniu drugiej wojny 
światowej, polegało na doprowadzeniu 
sieci elektroenergetycznych do obsza-
rów wiejskich w technologii, która była 
wówczas stosowana, celem zabezpie-
czenia podstawowych potrzeb, głów-
nie oświetleniowych. Od tamtej pory 
upłynął przysłowiowy „szmat czasu”. 
Poziom zapotrzebowania mocy dla 
obecnego gospodarstwa domowe-
go, wyposażonego w podstawowy 
sprzęt zmechanizowany, zapewnia-
jący godziwy standard bytowy, uległ 
zwielokrotnieniu. Praktycznie każde 
gospodarstwo rolne jest warsztatem 
pracy, który wobec wzrastających 
wymagań konkurencyjnych, impliko-
wanych członkostwem w Unii Europej-
skiej i gospodarką wolnorynkową, stoi 
przed koniecznością dalszej mechani-
zacji, zarazem wprowadzenia postępu 
technologicznego, czemu służy rów-
nież energia elektryczna. Dodatkowe 
problemy przychodzi rozwiązywać w 
gospodarstwach agroturystycznych, 

mających częściowo odmienną infra-
strukturę techniczną zabudowań.  Na 
terenach wiejskich, gdzie energia elek-
tryczna jest jedynym doprowadzonym 
systemowo nośnikiem energii, jej niedo-
bór bądź przerwy w dostawach mogą 
powodować istotny czynnik, hamujący 
ich rozwój. Zjawisko jest szczególnie 
niekorzystne, zważywszy na fakt, że 
i tak należą one do stosunkowo naj-
bardziej zagrożonych marginalizacją 
ekonomiczną i społeczną.   Obserwa-
cje wskazują, iż przyczyny bierności 
samorządów gminnych w opracowy-
waniu Planów Zaopatrzenia w Energię 
mają następujące podłoże: 

– nadmiernie ogólnikowy charakter 
normatywów prawnych, które nie wy-
mieniają terminów i sankcji, 

– brak doświadczeń, odnośnie two-
rzenia lokalnego ładu energetycznego, 
opartego na zasadzie racjonalności. 
Lokalna polityka energetyczna winna 
uwzględniać bezwarunkowo zrówno-
ważony rozwój. Gmina nie występuje 
bowiem tylko z pozycji regulatora ładu 
energetycznego, lecz odgrywa znaczą-
cą rolę odbiorcy energii dostarczanej 
do obiektów komunalnych. Niezależnie 
pełni też rolę inwestora różnego typu 
obiektów komunalnych. Słowem jest 
typowym beneficjentem.   Planując i 
jednocześnie organizując zaopatrze-
nie w energię, trzeba dysponować 
fachową wiedzą. Korzystanie z kadr 
zewnętrznych wymaga dodatkowych 
czynności koordynacyjno -nadzor-
czych. Optymalne rozwiązanie sta-
nowi własny urzędnik. Dobrze więc, 

Reelektryfikacja obszarów wiejskich
Energia elektryczna stanowi najdoskonalszą, ekologiczną formę energii, dzięki której możliwy jest 
systematyczny postęp technologiczny, gwarantujący wzrost poziomu życia ludności wiejskiej, decyduje 
o efektywności produkcji rolnej, tudzież o funkcjonowaniu na wsi całokształtu sektora pozarolniczego.



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

61w w w . r a p o r t r o l n y . p l

jeśli struktura organizacyjna urzędu 
uwzględnia stanowisko gminnego 
energetyka.     Systematyczny rozwój 
reelektryfikacji uzależniony jest prze-
de wszystkim od wielkości nakładów 
finansowych, koniecznych do wykona-
nia wiejskich sieci elektroenergetycz-
nych. Zakład energetyczny o statusie 
spółki prawa handlowego, będący ich 
właścicielem nie dysponuje dziś wol-
nymi środkami pieniężnymi, nie może 
ponadto inwestować w sieci nieren-
towne, gdzie okres zwrotu poczynio-
nych wydatków sięga więcej niż 50 
lat.  Przy aktualnie obowiązujących 
rozwiązaniach prawnych, gminy nie 
mogą uzyskać środków potrzebnych 
na budowę, względnie modernizację 
sieci, której nie są właścicielami, choć 
adekwatnie do prawa energetycznego 
miałyby zarządzać. Co gorsza, gminy 
same nie dysponują wystarczający-
mi środkami, zapewniającymi udział 
własny w inwestycji, pomimo istnienia 
możliwości otrzymania wysokich do-
tacji.    Wskazanym dylematom natu-
ry finansowej towarzyszy dodatkowo 
sporna ciągle kwestia służebności 
przesyłu, czyli wynagrodzenia dla rol-

ników, tytułem instalacji elektroener-
getycznych, umiejscowionych na ich 
gruntach. Temat znajduje od niedawna 
rozwiązanie dzięki regulacji Kodeksu 
Cywilnego (Art. 49 § 1, Art. 3051, Art. 
3052 § 1 – 2, który 3 sierpnia 2008 r. 
wprowadził instytucję prawną służebno-
ści przesyłu. Niestety zapisy Kodeksu 
dotyczą wyłącznie infrastruktury sieci 
już istniejącej.      

Rozwiązania krajowe Do projek-
tów, umożliwiających pozyskanie unij-
nego wsparcia należą m.in. te, które 
obejmują budowę lub modernizację 
urządzeń zaopatrzenia w energię, w 
tym reelektryfikację, innymi słowy mo-
dernizację, względnie rozbudowę sieci 
elektroenergetycznej. Tytułowe zada-
nie uskutecznić ma pełne zaopatrze-
nie ludności wiejskiej i podmiotów 
gospodarczych tam zlokalizowanych 
w energię elektryczną przy jednoczes-
nej poprawie jej jakości. Wpłynie też 
dodatnio na ogólne polepszenie po-
zamiejskiej infrastruktury społecznej. 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
obliguje Państwo Polskie do zapew-
nienia nieskrępowanego dostępu do 
mediów energetycznych każdemu 

obywatelowi na zasadzie równości. 
Wdrożenie przedmiotowej powinności 
spoczywa na barkach jednostek samo-
rządu terytorialnego, głównie szczebla 
gminnego. Obowiązek zabezpiecze-
nia zbiorowych potrzeb mieszkańców 
każdej gminy przypisuje ustawa o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Art. 7 
pkt 1 ust. 3 wymienionej ustawy brzmi: 
„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych 
gminy. W szczególności zadania własne 
obejmują sprawy: wodociągów, zaopa-
trzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości oraz urządzeń sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, zaopatrzenia 
w energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz”. Kierunek działania samorządu 
gminnego, określający sposób wy-
wiązywania się gminy z nałożonego 
na nią obowiązku wskazuje ustawa 
Prawo energetyczne z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 54, poz. 
348 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r., nr 89, poz. 625), gdzie art. 18 
pkt 1 mówi: „Do zadań własnych gmi-
ny w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na-
leży: planowanie i organizacja zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe na obszarze gminy”. 
Wszystkie podejmowane dotychczas 
działania związane z zaopatrzeniem w 
energię elektryczną, wykonywane są 
przez zlokalizowane na danym obsza-
rze Zakłady Energetyczne, spełniające 
rolę organów właścicielskich względem 
elektroenergetycznych sieci przesy-
łowych, usytuowanych w gminach: 
miejskich, miejsko-wiejskich i wiej-
skich.                  Definicja precyzyjnie 
określa „obszary wiejskie”, jako tereny 
o zabudowie rozproszonej i względnie 
niskim wskaźniku gęstości obszaro-
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wego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Realizacja zadań inwesty-
cyjnych, gwarantujących odczuwalną 
poprawę stanu zaopatrzenia w energię 
elektryczną wiąże się w efekcie końco-
wym z relatywnie wysokimi kosztami 
inwestycyjnymi, niezapewniającymi po-
żądanej rentowności inwestycji. Okre-
sy zwrotu przewidywanych nakładów 
finansowych przekraczają niekiedy 50 
lat. Tymczasem długofalowe plany roz-
woju przedsiębiorstw energetycznych 
zawierają koncepcje rozbudowy sieci, 
jednocześnie modernizację elementów 
systemu elektroenergetycznego, jed-
nak przy założeniu, iż zamierzona in-
westycja przyniesie zwrot wyłożonych 
środków pieniężnych w optymalnym 
okresie tzn. do 10 lat.       Doskonałą 
szansę na skuteczną realizację kosz-
townego zadania, jaką jest reelektry-
fikacja obszarów wiejskich, zapewnia 
współdziałanie gminy z zakładem ener-
getycznym, kiedy: 

* gmina ===> potencjalny beneficjent 
środków pomocowych, 

* zakład energetyczny ===> podmiot 
dysponujący merytorycznym rozezna-
niem, pozwalającym na określenie 
niezbędnych rozwiązań technicznych 
i zakresu inwestycji dla zapewnienia 
dostaw energii elektrycznej na wyma-
ganym poziomie i strony zaintereso-
wanej jej zbyciem. Pierwszym krokiem 
gminy w kierunku zapewnienia dostaw 
mediów energetycznych (w tym energii 
elektrycznej) jest planowanie energe-
tyczne, stanowiące punkt wyjścia do 
dalszych działań. Dokumentem wio-
dącym w procesie planowania ener-
getycznego jest „Projekt założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe”, zwany 
obiegowo projektem założeń. Wedle 
postanowień Art. 19, ust. 1, pkt 1 – 5 
i pkt 8 – ustawy Prawo energetyczne) 
treść dokumentu musi uwzględniać 

następujące zagadnienia:
* ocenę aktualnego stanu i 

przewidywanych zmian zapo-
trzebowania na: ciepło, paliwa ga-
zowe oraz energię elektryczną,                                                                                                                            
* przedsięwzięcia racjonalizujące użyt-
kowanie: ciepła, paliw gazowych oraz 
energii elektrycznej,

* możliwości wykorzystania istnieją-
cych nadwyżek oraz lokalnych zaso-
bów paliw i energii z uwzględnieniem 
skojarzonego wytwarzania ciepła i 
energii elektrycznej oraz zagospoda-
rowania ciepła odpadowego z insta-
lacji przemysłowych,

* zakres współpracy z innymi gmi-
nami. Nakreśla on de facto strategię 
rozwoju systemów energetycznych 
określonej gminy, konfrontuje rzeczy-
wiste potrzeby gminy z planowanym 
zakresem realizacji podmiotów w ra-
mach opracowywanych przez nie wie-
loletnich planów (strategii) rozwoju.  
Może być sporządzony dla obszaru 
całej gminy, bądź tylko jej części. Prze-
pisy nie określają na jaki okres winny 
obowiązywać. Mamy do czynienia z 
sytuacją optymalną, kiedy „Projekt” 
powstaje we współpracy z lokalnymi 
podmiotami sektora energetycznego, 
zainteresowanymi udostępnieniem gmi-
nom planów rozwoju. „Założenia” są 
przedmiotem uchwały rady gminy lub 
miasta, tworząc podstawę do sporzą-
dzenia „planu energetycznego”  w za-
kresie niezbędnym do zabezpieczenia 
elementarnych potrzeb energetycznych 
mieszkańców. Opracowany w gminie i 
uchwalony przez radę gminy „Plan za-
opatrzenia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe” dla analizowanego 
nośnika energii (tu energii elektrycz-
nej) i wybranego obszaru, uszczegó-
łowia zakres niezbędnej inwestycji, ze 
wskazaniem jednostkowych zadań, 
kosztów i możliwości finansowania. 
Założenia winny być już opracowane 

do maja 2005 r.!, bez dodatkowych 
nakładów budżetowych, jednak przy 
czynnym zaangażowaniu planistów z 
zakładów energetycznych. Obydwa 
dokumenty muszą być kompatybilne 
z założeniami polityki energetycznej 
Państwa, miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego gminy, 
tym samym spełniać wymogi ochrony 
środowiska. Zarówno „Założenia”, jak 
i „Plan zaopatrzenia” wymagają uzy-
skania pozytywnej opinii Samorządu 
Województwa, w zakresie koordyna-
cji współpracy z innymi gminami oraz 
wojewody w zakresie zgodności z 
polityką energetyczną Państwa.    Ni-
niejsze opracowania tworzą podsta-
wę formalnoprawną, umożliwiającą 
poczynienie dalszych kroków, celem 
absorbcji funduszy strukturalnych. 
Przygotowanie wniosku aplikacyjne-
go pociąga za sobą wyprzedzającą 
konieczność przygotowania studium 
wykonalności, zbudowanego na pod-
stawie wyżej wymienionych dokumen-
tów. Całość wdrożenia procedur cyklu 
inwestycyjnego tzn. od założeń aż po 
wniosek o dofinansowanie, można za-
węzić zgodnie z prawem do wyboru 
określonych zagadnień, których za-
kres znany jest tak zakładom energe-
tycznym, jak samorządom gminnym.   
Dysponując wymaganymi dokumen-
tami bazowymi („Założenia” i „Plan”), 
do podjęcia realizacji niezbędnej in-
westycji, gmina, powiat bądź związek 
gmin, może przystąpić do utworzenia 
spółki z udziałem samorządu i przed-
siębiorstwa energetycznego, najlepiej 
o charakterze spółki prawa handlo-
wego. Podstawę prawną opisanego 
działania daje również ustawa o sa-
morządzie gminnym, której art. 9 pkt 
1 mówi: „W celu wykonywania zadań 
gmina może tworzyć jednostki orga-
nizacyjne, a także zawierać umowy z 
innymi podmiotami, w tym organiza-
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cjami pozarządowymi”. Stosownie do 
interpretacji prawnej wzmiankowanej 
ustawy, odpowiedzialność publiczno-
prawną za realizację zadania ponosi 
gmina. Inny podmiot może ponieść 
odpowiedzialność wyłącznie tytułem 
realizacji zadania. Na gminie spoczy-
wa obowiązek tworzenia sprzyjają-
cych warunków do realizacji zadań, 
zabezpieczających potrzeby zbioro-
we ludności, w tym pozyskania i roz-
dysponowania środków finansowych.  
Uruchomienie spółki celem wykonania 
zadania stworzy możliwości sfinanso-
wania inwestycji, gdzie udział własny 
zakładu energetycznego stanowić bę-
dzie partycypacja (przykładowo rzędu 
25%), a gmina przekaże środki pomo-
cowe uzyskane na ten cel. Zgodnie z 
ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 
r., nr 249, poz. 2104), środki pocho-
dzące ze źródeł zagranicznych nie-
podlegające zwrotowi, w tym środki 
pochodzące z funduszy strukturalnych 
UE są dochodami gminy i stają się 
środkami publicznymi, których zasa-
dy dysponowania określa przywołana 
ustawa. Otrzymane środki pomocowe 
stanowić zatem będą przychód do bu-
dżetu gminy i jako taki trafi na dobro 
podmiotu, który ma realizować zadania 
gminy. Współdziałanie samorządów 
szczebla podstawowego z Zakładami 
Energetycznymi zapewnia obopólnie 
korzystny, wręcz oczekiwany kompro-
mis, na użytek którego realizacja zadań 
w warunkach określonych przez Parla-
mentarny Zespół ds. Restrukturyzacji 
Energetyki i Fundację Elektryfikacji Rol-
nictwa winna zaowocować wymiernymi 
korzyściami ekonomicznymi.

Wsparcie unijne  Priorytety polity-
ki energetycznej Unii wynikają z doku-
mentów zasadniczych, stanowiących 
pierwotne źródło prawa Wspólnot Eu-
ropejskich. Na arenie międzynarodo-

wej polityka energetyczna została po 
raz pierwszy wymieniona w katalogu 
działań wspólnotowych Traktatu z Maa-
stricht (1992 r.). Artykuł 3, regulujący 
zakres działalności Wspólnoty Euro-
pejskiej użył sformułowania „środki w 
dziedzinach energetyki”. Jako główny 
cel wyznaczył utworzenie Jednolitego 
Rynku Energii w ramach istniejącego 
wcześniej Jednolitego Rynku Europej-
skiego.   Aktualnie realizowane cele 
polityki energetycznej określa Biała 
Księga zatytułowana „Polityka ener-
getyczna Unii Europejskiej” (Cannes 
1995 r.), opracowana przez Komisję 
Europejską. Dokument zawarł m.in. 
postulaty odnośnie dbałości o inte-
resy konsumentów i bezpieczeństwo 
dostaw energii. Tym sposobem naj-
bardziej optymalnym, de facto jedy-
nym skutecznym rozwiązaniem jest 
pozyskanie wsparcia zewnętrznego, 
czyli właśnie funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej. Środki owe mogą 
być absorbowane przez samorządy 
terytorialne na potrzeby wykonywania 
zadań własnych, zabezpieczających 
potrzeby określonych grup mieszkan-
ców, z wykluczeniem podmiotów ty-
powo komercyjnych. Bilansując realne 
możliwości finansowania inwestycji 
energetycznych z występującymi po-
trzebami, priorytet zyskuje wykorzysta-
nie możliwości wsparcia finansowego 
ze strony Programu Operacyjnego IN-
FRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. 
Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność 
energetyczna” zakłada realizację m.in. 
takich działań, jak: budowa lub moder-
nizacja jednostek wytwarzania ener-
gii elektrycznej, czy rozbudowa lub 
modernizacja sieci dystrybucji wyso-
kiego, średniego i niskiego napięcia.  
Priorytet X „Bezpieczeństwo energe-
tyczne, w tym dywersyfikacja źródeł 
energii” w działaniu 10.1 zakłada m.in. 

wsparcie inwestycji w zakresie roz-
woju systemów przesyłowych energii 
elektrycznej.Wdrożenie odpowiednie-
go montażu finansowego gwarantuje 
unijne dofinansowanie przedsięwzię-
cia rzędu 75 – 90 % całości kosztów 
kwalifikowanych. Dodatkowe możliwo-
ści uzyskania Wspólnotowej pomocy 
finansowej niesie Regionalny Program 
Operacyjny.  Obok środków własnych 
firm energetycznych, dostępne są inne 
źródła finansowania inwestycji zwią-
zanych z rozwojem oraz modernizacją 
systemów elektroenergetycznych, jak 
też podnoszących efektywność użytko-
wania energii. Zaliczyć do nich należy:

* środki własne stron zainteresowa-
nych działaniami inwestorskimi (grupa 
mieszkańców, samorząd terytorialny), 

* środki partnerów prywatnych, anga-
żowane w realizację zadań w oparciu 
o formułę partnerstwa publiczno-pry-
watnego (PPP), gdzie sektor publiczny 
to samorząd, zaś sektor prywatny to 
firma energetyczna,

* środki pomocowe krajowych i za-
granicznych funduszy. Przedmiotowe 
rozważania prowadzą do oczywistej 
konkluzji. Nie ma jakiejkolwiek alter-
natywy dla reelektryfikacji. Im dłużej 
potrwa, tym wyższych przysporzy 
kosztów. Wszakże czas to pieniądz. 

Grzegorz Roczek Inowrocław
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Firma ma w swoim dorobku insta-
lację ponad 9,5 tys. silosów, co piąty 
silos zbożowy BIN – dobrze służą-
cy polskim rolnikom – zainstalowany 
został za pośrednictwem KONSIL-u! 
Autorem sukcesu jest Wojciech Ka-
szubski, twórca i prezes firmy, która 
od 15 lat z powodzeniem wprowadza 
najnowsze rozwiązania BIN-u do po-
wszechnego użytku. Firma w swojej 
siedzibie zatrudnia jedynie 5 osób, 
natomiast dla pawidłowego funkcjo-
nowania firmy zatrudniane są firmy 
montażowe i transportowe. W sezonie 
na zlecenie KONSIL-u na terenie całej 
Polski pracuje 6 brygad montażowych, 

składających się z 4 specjalistów każ-
da. Silosy montowane są w przeciągu 
jednego dnia, co świadczy o szybko-
ści działania i profesjonalizmie zatrud-
nianych montażystów. Przy realizacji 
większych inwestycji KONSIL współ-
pracuje z firmami tj.: POM Kalisz, który 
dostarcza podnośniki kubełkowe, WS 
Włodzimierz Sosnowski Ciechanów, 
produkujący czyszczalnie wstępne, 
PAT Wrocław, zapewniający dokładne 
czyszczenie i Agremo Brzeg, produku-
jący suszarnie.  Usługi KONSIL-u przez 
lata zdobyły zaufanie klientów, głównie 
na zasadzie sąsiedzkiej rekomendacji. 
Silosy stawiane są sprawnie, spełniają 

standardy nowoczesnego przechowal-
nictwa i, co równie ważne ceny silosów 
BIN są relatywnie niskie.  Jak podkre-
śla Wojciech Kaszubski, w ostatnich 
latach wzrosło zainteresowanie silo-
sami o dużej i bardzo dużej ładow-
ności oraz bateriami silosów. Baterie 
silosów trafiają do wysokotowaro-
wych gospodarstw indywidualnych, 
do wielkoobszarowych zakładów rol-
nych, do grup producentów zbóż, jak 
i do przedsiębiorstw branży zbożowo 
– młynarskiej i paszowej. Silosy sta-
wiane przez KONSIL posiadają roczną 
gwarancję, gwarancja na silniki wynosi 
30 miesięcy.  Dumą KONSIL-u, wień-
czącą 15-lecie działalności, jest za-
mówienie SGGW. Dla uczelni zostanie 
postawiona bateria silosów o łącznej 
pojemności 3250 ton. Będzie to no-
woczesny magazyn zbożowy z funk-
cjami przyjęcia, przechowalnictwa 
i suszenia ziarna. Oczywiście będzie 
to kolejne przedsięwzięcie realizowa-
ne z firmą BIN. Klienci KONSIL-u są 
wierni marce BIN, powiększając swo-
je powierzchnie do przechowalnictwa 
o dodatkowe silosy. O wiarygodności 
i niezawodności KONSIL-u we współ-
pracy z  BIN świadczą również liczne 
nagrody dla obu firm.  

KONSIL 
– niezawodny partner BIN
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa KONSIL w Ślesinie to pierwszy 
autoryzowany dystrybutor silosów BIN i najważniejszy dealer firmy BIN. 
W tym roku KONSIL obchodzi 15- lecie swojej działalności. 



AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5,  62-021 Paczkowo
tel. 61 662 90 50, fax  61 662 90 58         

www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu, należącą do AGCO.

AGCO Sp. z o.o. rozbudowuje sieć sprzedaży VALTRY w Polsce. Zapraszamy do współpracy!

O szczegóły pytaj dealera w swoim rejonie zamieszkania:
AGRARADA, Brzezimierz, Tel. 71 39 22 194; Agripel, Pelplin, Tel. 58 536 16 61; Agrolmet, Gniewkowo, Tel. 52 355 80 62; Agroma Olsztyn, Olsztyn, 
Tel. 89 537 53 00; Agronom, Jasionka, Tel. 83 355 14 22; Agropasz, Włoszczowa, Tel. 41 394 24 54, 608 693 578; Agro-Jurek, Sulechów, Tel. 12 387 
00 90, 515 101 311; ANDERWALD, Kadłub, Tel. 77 463 37 70; BM Danex, Rogienice Wielkie, Tel. 86 279 15 65; Diesel Motor, Złotów, Tel. 67 263 32 92; 
EXPORT-IMPORT Halina Kania, Wałcz, Tel. 67 250 07 30; MIHG, Pyrzyce, Tel. 91 570 38 04; MT Agro, Stara Dąbrowa, Tel. 59  811 34 20; ROL-BUD, Głuchów, 
Tel. 603 333 777; ROL-MAX, Chojęcin Szum, Tel. 603 221 131; ROL-MECH, Dubicze Osoczne, Tel. 85 686 44 63; P.O.M., Augustów, Tel. 87 643 34 76

Direct. 
Tak prosty jak te puzzle.
Valtra Direct to ciągnik z najprostszą 
przekładnią bezstopniową na rynku. 
Sam sprawdź niezwykłą prostotę obsługi 
nowych modeli o mocy od 133 do 211 KM. 
Dwa ciągniki Valtra Serii N z silnikiem 
4-cylindrowym i sześć Serii T z silnikiem 
6-cylindrowym.
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