więcej na www.raportrolny.pl
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Czas na start w walce z chwastami!

UWAGA PROMOCJA!

Wystarczy zakupić min. 50 litrów preparatu Maraton 375 SC
w terminie 1.09.2010–30.11.2010, ułożyć hasło reklamowe dla Maratonu,
wypełnić poniższy kupon i przesłać go wraz z kopiami faktur zakupu do dnia 15.12.2010 r.
na adres: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Maraton”

Do wygrania aż

375 cennych
nagród!
5 najlepszych haseł

nagrodzimy
nawigacją do
prowadzenia
opryskiwacza po polu.

70 pierwszych
zgłoszeń nagrodzimy
zegarkiem Timex.
Szczegółowy regulamin
promocji na www.agro.basf.pl
Kupon konkursowy można też pobrać ze strony www.agro.basf.pl
lub zamówić go poprzez infolinię: (22) 570 99 90.

KUPON

KONKURSOW Y

IMIĘ

300 kolejnych
zgłoszeń nagrodzimy
wiatromierzem.

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

TEL. KONTAKTOWY

E-MAIL

POW. ZBÓŻ

PROPOZYCJA HASŁA REKLAMOWEGO

DATA I PODPIS

Oświadczam, że zapoznałem
się z regulaminem konkursu
i jego treść w pełni akceptuję.

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez BASF Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych,
a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego dotyczącego promocji produktów i usług,
będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o., udostępnionych przeze mnie powyżej danych.

DATA I PODPIS

Szanowni Państwo!
Zapraszam do przeczytania czerwcowego numeru
Raportu Rolnego ze szczególnym zwróceniem uwagi
na artykuł „BIN – Skazany
na sukces”. W dniu 14 maja Firma uroczyście obchodziła jubileusz 20-lecia działalności na polskim rynku i pracy dla dobra
polskiego rolnictwa. Na Święto Kwitnącej
Wiśni zaprasza dr Bogdan Z. Jarociński.
Kolejny artykuł godny skupienia na nim
swojej uwagi, to tekst dr Sylwestra Lipskiego „Ratować czy likwidować” - bardzo
ważny dla gospodarstw dotkniętych powoREDAKCJA:
Raport Rolny
ul. Mickiewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. (58) 324 10 82; tel./faks (58) 300 06 89

dzią. Zakończyła się również kolejna wystawa Zielone Agro Show, myślę sobie, że
gdyby nie klęska powodziowa na południu
Polski, frekwencja byłaby wyższa. W bloku
tematycznym URODZAJ - dwa ciekawe artykuły dr Bogdana Z. Jarocińskiego, oraz
artykuły Tomasza Kodłubańskiego nt dokarmiania dolistnego i ochrony ziemniaka
przed zarazą a także przygotowania sianokiszonek i zalecanych odmian rzepaku
ozimego. W TRAKTORZE zachęcam do
zapoznania się z ciągnikiem Agrotron M
oraz z artykułem Biogazownie. Serdecznie zapraszam.
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SAMASZ
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BIN zalożony z myślą o ludzkich
potrzebach – skazany na sukces
O jakości i silnej pozycji silosów BIN na rynku świadczy rozpoznawalność marki wśród rolników, 50 000
silosów zbożowych sprzedanych w ciągu 20 lat funkcjonowania firmy oraz liczne nagrody doceniające
zarówno produkty, jak i jej przedstawicieli działających na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.
Uroczyste obchody 20-lecia firmy
BIN rozpoczęły się mszą św. zorganizowaną na terenie zakładu produkcyjnego pod wiatą ich produkcji. Po
mszy nadszedł czas na podziękowania i życzenia dalszych sukcesów od
licznie zgromadzonych gości, wśród
których nie zabrakło przedstawicieli
duszpasterstwa kujawsko-pomorskiego, najwyższych władz województwa
czy przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Po tej części zaproszeni goście mieli
okazję zwiedzenia zakładu. Rozległy
i nowocześnie wyposażony obiekt
produkcyjno-montażowo-magazynowy
o powierzchni 8 ha jest potwierdzeniem, że założyciele i pracownicy firmy
z wielką troską podchodzili do tworzonego przez siebie dzieła i stawiali na
inwestycje. Gości oprowadzał menedżer ds. eksportu Leszek Chrzanowski. Wieczorem odbyła się uroczysta
gala wręczenia nagród.
Wszystko zaczęło się od niewielkiego grona osób. Rodzinny charakter
firmy opiera się na założycielach. Za
koncepcję utworzenia firmy, jej założenie oraz pierwsze projekty silosów
odpowiada inż. Zygmunt Krzemiński,
a współautorami sukcesu stali się bracia: Jan, Jerzy i Paweł. Bracia Krzemińscy od początku istnienia firmy
działali we współpracy z doskonałym
ekonomistą, ojcem strategii rozwoju firmy Stanisławem Kaszubskim (obecnie
Przewodniczącym Rady Nadzorczej
BIN) i specjalistą od konstrukcji ma-

gazynowych i technologii przechowywania ziarna Andrzejem Muszyńskim.
Firma powstała w wyniku doświadczeń, które Zygmunt Krzemiński, Prezes
i główny udziałowiec, zebrał podczas
prowadzenia własnego gospodarstwa
rolnego. Wszystko zaczęło się w 1980
roku, kiedy to inż. Zygmunt Krzemiński
postanowił rozwiązać problem
przechowywania ziarna w swoim gospodarstwie poprzez budowę płaskodennych silosów z blachy ocynkowanej.
Dwa prototypowe silosy z perforowaną podłogą stanęły w Jeziornie (gmina Koneck), w byłym województwie
włocławskim.
10 lat pozytywnych doświadczeń
z silosami we własnym gospodarstwie sprawiło, iż 18 maja 1990 roku
inż. Zygmunt Krzemiński zarejestrował
w Urzędzie Gminy Koneck Zakład Me-

chanizacji i Automatyzacji Rolnictwa
“BIN”. W kolejnych latach nastąpił
rozwój konstrukcyjny i organizacyjny, wdrożono przemysłowe techniki
wytwarzania z naciskiem na rozwój
jakościowy i ilościowy.
Założeniem firmy było wsparcie dla
gospodarstw małych, rodzinnych oraz
docieranie do rolnika z tanim, solidnym i funkcjonalnym produktem, który zmienia jakość pracy gospodarskiej
i pozwala reagować na złą koniunkturę
w sprzedaży zboża. Problem przechowywania zboża i przeczekania okresu
załamania cen zbóż był istotną bolączką polskich gospodarstw. Silosy
BIN-u stały się odpowiedzią na ludzkie
potrzeby. Firma zbudowana na takich
filarach jest skazana na sukces. Założyciele myśleli nie tylko o potrzebach
rolników, ale też o stworzeniu miejsc
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pracy w niewielkim Aleksandrowie Kujawskim. Przy okazji, w ciągu wielu lat
działalności stali się też istotnym odbiorcą i partnerem dla hut i zakładów produkujących urządzenia towarzyszące.
Prostota przy równoczesnym zachowaniu wysokich parametrów technologicznych, łatwość i szybkość instalacji
silosu, możliwość podniesienia jakości zboża podczas przechowywania
oraz rozsądne ceny dostosowane do
możliwości polskiego rolnika to główne
atuty przemawiające za marką BIN.
Jak podkreśla BIN, inwestycja w silos
zbożowy pozwala zarobić na zbożu.
W polskich realiach cena zboża staje
się adekwatna do inwestycji w uprawę
dopiero na wiosnę. Przechowywanie
zboża jest koniecznością – przechowywanie nie „byle jakie”, a pozwalające
zachować, a nawet podnieść jakość
zebranego plonu. Rolnicy szybko dostrzegli, jakie szkody niesie za sobą
przechowanie plonów w przypadkowych pomieszczeniach, gdzie straty
powodują gryzonie, następuje wkraczanie patogenów grzybowych i insek-

4
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tów, czy obniżanie parametrów zboża
związane z upływem czasu.
Rolnicy, którzy zainwestowali w silosy
BIN zyskują możliwość sprzedaży zboża po korzystnych cenach oraz przechowywania ziarna przy zachowaniu
jego parametrów, z możliwością dosuszania i bez strat wynikających z wkraczania patogenów. Silosy sprawdziły się
również w gospodarstwach hodowlanych. Tutaj rolnik zyskuje bardzo dużo:
może sprzedać zboże dobrej jakości,
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może też sam produkować pasze dla
inwentarza przy wykorzystaniu specjalnych pojemników na paszę oraz
urządzeń do jej produkcji. Mamy tym
samym trzy korzyści: sprzedaż zboża
w dobrej cenie, własne pasze i zyski
z produkcji zwierzęcej.
W ofercie firmy są silosy o ładowności
od 10 do ponad 2000 ton. Sukcesywnie wprowadzano również dodatkowe
rozwiązania technologiczne służące
do zmechanizowanego obrotu ziar-
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nem czy pełnej kontroli jego jakości.
BIN to również urządzenia transportowe do załadunku i rozładunku silosów, dmuchawy do zbóż i wentylatory
do przewietrzania, nagrzewnice elektryczne, sterowniki czuwające nad
procesem przechowywania, systemy pomiaru temperatur w silosach,
mieszadła. Wszystkie produkty pod
znakiem nowoczesnych rozwiązań
dla przechowalnictwa.
Silosy BIN zmieniły krajobraz polskiej
wsi, czyniąc go nowoczesnym i zbliżonym do standardów europejskich.
W ciągu 20 lat funkcjonowania firmy
sprzedano i zamontowano 50 000 silosów o łącznej pojemności 4 mln ton.
Największe obiekty magazynowe powstały zgodnie z zapotrzebowaniem
w dużych przedsiębiorstwach rolnych,
gospodarstwach hodowlanych czy zakładach paszowych. Baterie silosów,
mogące stanowić wizytówkę i gwarancję jakości BIN-u to m. in. 4 silosy o ładowności 950 ton Grupy Producentów
Zbóż i Rzepaku w Ciechoradzu „ Ziarno”, bateria w spółce AGRO-EFEKT
w Słupii, firmie „Chemirol” Mogilno,
6
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w Hodowli Roślin Strzelce czy Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego
w Staszkowie. Ważną gałęzią rozwoju
BN-u jest też eksport. BIN jest znany
i ceniony wśród rolników i producentów
z Europy Środkowej i Wschodniej czy
też krajów nadbałtyckich. Do Czech
zakupiono silosy o łącznej pojemności ok. 160 tys. ton, do Danii ok. 400
tys. ton, na Litwę 200 tys. ton, i kolejno Ukraina – silosy o pojemności 60
tys. ton, Szwecja, Holandia, Belgia –
ok. 50 tys. ton. W miejscowości Lugoy w Rumunii powstał największy
zespół silosów o ładowności 15 tys.
ton zbudowany ze zbiorników typu
BIN 1500. Wśród odbiorców są też
rolnicy z Chorwacji, Słowenii, Estonii,
Węgier czy Łotwy.
Mimo ogromnego sukcesu, Krzemińscy to ludzie skromni, pomni
swych korzeni, przyjaźnie nastawieni do współpracowników, klientów
i znajomych.
Od wielu lat firma jest kojarzona z propagowaniem wiedzy o nowoczesnych
technologiach przechowalniczych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom no-
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woczesnego gospodarstwa rolnego,
wprowadza nowe wyroby, doskonali
swoje produkty, poddając je ocenie instytutów naukowych oraz korzystając
z doświadczeń klientów.
O jakości i silnej pozycji na rynku
świadczy rozpoznawalność marki
wśród rolników, 50 000 silosów zbożowych sprzedanych w ciągu 20 lat funkcjonowania firmy oraz liczne nagrody
doceniające zarówno produkty, jak
i jej przedstawicieli działających na
rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.
Obecnie firma BIN jest w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów, a silosy marki BIN
stały się stałym elementem w krajobrazie nie tylko polskiej wsi.
Silosologia polska stosowana, termin
wprowadzony przez marketingowców
firmy BIN, to nic innego, jak szeroki pakiet usług i wzajemnych powiązań we
wprowadzaniu i usprawnianiu
przechowalnictwa w polskich gospodarstwach rolnych. Gratulujemy zatem
i życzymy dalszych sukcesów w zakresie silosologii polskiej stosowanej.
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W dniu 8 maja 2010 roku
w Długowoli powiat Lipski
odbyło się XIV Święto
Kwitnącej Wiśni.
Polska jest w dalszym ciągu liczącym się producentem owoców Wiśni
w Europie i na Świecie. Takie potęgi sadownicze jak Włochy, Francja,
Hiszpania, Holandia i Belgia reprezentujące nowoczesne sadownictwo
nie uprawiają wiśni.
W Polsce najwięcej owoców wiśni
zbiera się w Województwie Mazowieckim ok. 31%, (w regionie radomskim - rejon Lipska), lubelskim ok.14%,
łódzkim ok.11% z łączną powierzchnią
około 40 tyś ha. Natomiast w produkcji
owoców czereśni województwo mazowieckie dostarcza ok. 21%, śląskie ok.
16% i wielkopolskie ok.15%.
W Polsce wiśnie są trzecim pod
względem ważności gatunkiem surowca owocowego dla przemysłu po
jabłkach i truskawkach. Około 2/3
zbiorów owoców wiśni zużywa się
w kraju, a 1/3 przeznaczona jest na
eksport w postaci przetworzonej, mrożonej lub świeżej. Naukowe badania
wykazały, że owoce wiśni spożywane
przez konsumentów w różnych postaciach (surowe, mrożone, suszone czy
w postaci rodzynek, dżemów, soków)
podnoszą ich zdrowie, głównie u tych
co mają problemy z układem krążenia,
chorobą serca, nerek.
Mając na względzie zdrowie konsumentów oraz ochronę środowiska
naturalnego wprowadza się w technologii uprawy wiśni „Integrowaną
Produkcję Owoców”, z maksymalnym
ograniczenie stosowania pestycydów,
wręcz produkcję owoców metodą proekologiczną bez użycia pestycydów.

Tematem głównym XIV Święta Kwitnącej Wiśni to ”Życie gleby i roślin,
a nawożenie doglebowe i dokarmianie dolistne makro- i mikropierwiastkami oraz zastosowanie Efektywnych
Mikroorganizmów i ich wpływ na zdrowie zwierząt, pszczół i ludzi”.
Pierwszym tematem technologicznym podczas seminarium było omówienie przez Panią dr Lidię Sas Paszt
z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa ze Skierniewic innowacyjnych
technologii dla upraw sadowniczych,
proekologiczne metody uprawy: wiśni
i innych gatunków roślin sadowniczych.
Następnym bardzo ważnym zagadnieniem podczas seminarium było
omówienie roli pożytecznych mikroorganizmów w życiu gleby, roślin, zwierząt i pszczół przez Pana mgr inż.
Sławomira Gacki z firmy ProBiotics
z Bratuszyna oraz przez Pana mgr
inż. Michała Morelowskiego z Dolnośląskiego Centrum Mikroorganizmów
stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w hodowli pszczoły miodnej. By
słuchacze (sadownicy i rolnicy) biorący
udział w tym seminarium dobrze zrozumieli sprawę Efektywnych Mikroorganizmów Pani mgr inż. Emilia Figurska
z firmy Greenland z Trzcianki oprócz
omówienia wpływu Efektywnych Mikro-

organizmów na środowisko naturalne,
w produkcji ogrodniczej i rolniczej wyświetliła krótki ponad 15 minutowy film.
Posunięcie to było bardzo trafne, gdyż
przybliżyło to poznanie i zrozumienie
roli mikroorganizmów przez rolników
i sadowników. W filmie pokazano jak
wyglądają mikroorganizmy, jak walczą
te pożyteczne mikroorganizmy z pasożytniczymi grzybami nie tylko w glebie.
W wyświetlonym filmie wyraźnie było
podkreślone jak ważną rolę spełnia
orka w utrzymaniu i rozwijaniu się życia biologicznego w glebie co bardzo
wpływa na, nie tylko wielkość ale jest
bardzo duży wpływ Efektywnych Mikroorganizmów na jakość konsumpcyjną i przetwórczą otrzymywanych
produktów z produkcji ogrodniczej
i rolniczej. Następnym bardzo ważnym
wręcz podstawowym zagadnieniem
od którego w głównej mierze zależy
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czy proces namnażania się w glebie
mikroorganizmów i grzybów mikoryzowych będzie szybko postępował
czy wręcz nie będzie pozytywnych
szybkich efektów, jest kwasowość
gleby i zawartość materii organicznej
w glebie. To zagadnienie bardzo dokładnie omówiła przedstawiając na
slajdach swoje wystąpienie Pani dr
Bogumiła Nestorowicz z firmy OMYA
z Warszawy. Chcąc otrzymać pozytywne działanie na polach uprawnych,
czy na łąkach, a także w sadach i jagodnikach należy najpierw zmniejszyć
kwasowość gleby przez stosowania
wapna węglanowego – kredy Mielnickiej, która najbezpieczniej i najszybciej odkwasza glebę.
W drugim swoim wystąpieniu Pani dr
Lidia Sas Paszt podkreśliła jak ważną
rolę mają, mikoryzacja i ściółki organiczne na wzrost i plonowanie roślin
sadowniczych oraz poprawę stanu odżywienia roślin w składniki mineralne (P,
K, Ca, B, Fe, Mn i Zn). Poinformowała
też słuchaczy seminarium, że mikrobiologiczne analizy gleb traktowanych
substratami mikoryzowymi i ściółkami wykazały, że niektóre z nich mogą
wpływać na zwiększenie liczebności
populacji pożytecznych bakterii i grzybów, a także zwiększają ich potencjał
ukierunkowaniem na eleminację chorobotwórczych patogenów glebowych.
Pan dr Bogdan Jarociński w swoim wystąpieniu nawiązał do ostatnich
przymrozków napływowych w różnych
częściach Polski. W rejonie Przysuchy
i Wieniawy temperatura w dniach 2-4
maja spadła do minus 6oC. Gdyby Ci
sadownicy co pokazane zostało na
slajdach nie chronili swoich sadów poprzez dokarmianie dolistne Alkalinem
KB+Si nie uchroniliby swoich sadów
czereśniowych i wiśniowych, a także
porzeczkę czarną w czasie kwitnienia
od przemarznięcia kwiatów. Poinformo8
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wał również czym, jak i kiedy należy dokarmiać dolistnie rośliny sadownicze by
wpłynąć na podwyższenie odporności
roślin na niskie temperatury podczas
przymrozków i mrozów wiosennych.
A także na regenerację tkanek roślinnych. Pytano by dokładnie podać jakie
w gospodarstwie Państwa Jaroszów
zastosowane były nawozy dolistne.
Były stosowane: Alkaniny oraz Fostar,
Wapnovit, Foscalvit, Tytanit, Bormax,
a także Chelaty forte i Mikrovity Fe, Cu,
Zn, Mn. Przedstawiono informację na
temat nawozów typu „U” (szeroko ten
temat jest omówiony w materiałach
seminaryjnych XIV Święta Kwitnącej
Wiśni). Nawozy do dokarmiania dolistnego, które stosowane w ogrodnictwie i rolnictwie utrudniają rozwój
patogenów chorobotwórczych (grzyby
i bakterie) oraz szkodników.
Zagadnienia te z wapnowaniem gleb
w sadach i w uprawach rolniczych
a także wykorzystanie makro- i mikropierwiastków przez system korzeniowy z gleby uzależnione jest właśnie
od kwasowości gleby pod naszymi
uprawami. Te wszystkie omawiane
zagadnienie bardzo dokładnie omówił podsumowując całe seminarium
w swoim wystąpieniu i podczas dyskusji, która się znacznie przeciągnęła, Pan dr Bogdan Jarociński z MODR
w Warszawie, Oddział w Radomiu.
Podczas seminarium na placu przed
Szkołą Podstawową w Długowoli prezentowały się różne firmy środków
produkcji dla sadownictwa oraz kiermasz wydawnictw. Zaprezentowano
i omówiono technikę obsługi otrząsarek do mechanicznego zbioru owoców
wiśni, śliw i czereśni. Prezentowano
różne ciągniki sadownicze z Zakładu
Zaopatrzenia Ogrodniczego z Warki
i z Firmy Agrobard z Przytyka. Firma
Intermag i Ekodarpol oraz Instytut
Nawozów Sztucznych w Puławach
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i TIMAC Agro - Tarnowo Podgórne,
prezentowały nawozy makro- i mikroelementowe, a także nawozy typu „U”.
Nie sposób jest wymienić wszystkie
firmy, które się prezentowały na XIV
Święcie Kwitnącej Wiśni, a ich reklamy są zamieszczone w materiałach
seminaryjnych, które można zakupić
w Oddziale w Radomiu.
Zainteresowani też sadownicy z innych
województw odwiedzili wraz z Panem
dr Bogdanem Jarocińskim sad gruszowy u Państwa Krystyny i Romana Jaroszów w Aleksandrowie, powiat Lipsko,
który w okresie zimy 2005/2006 rok
został bardzo mocno przemarznięty,
a który po zregenerowaniu drzew poprzez dokarmianie pierwiastkami życia
makro- i mikroelementowymi oraz nawozami dolistnymi typu „U” dobrze co
roku owocuje. Sadownik nadal dokarmia dolistnie drzewa w sadzie gruszowym i nie tylko w sadzie gruszowym ale
w całym swoim gospodarstwie. Wszyscy zainteresowani przemarznięciami
przeszli do sadów różnych gatunków
roślin sadowniczych by naocznie zobaczyć i przekonać się jak wpływa na stan
zdrowotny i regenerację tkanek dokarmianie dolistne odpowiednimi nawozami dolistnymi w poszczególnych fazach
rozwojowych roślin sadowniczych.
W wydanych już przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie metodykach Integrowanej Produkcji Owoców np. wiśni,
jabłoni, truskawek i in. gatunków roślin
sadowniczych w rozdziałach o dokarmianiu dolistnym jest też zamieszczona informacja o dokarmianiu nawozami
dolistnymi typu „U”. (Można wejść na
stronę internetową www.piorin.gov.pl
i zapoznać się z tymi metodykami).
Zostały wydane materiały seminaryjne z XIV Święta Kwitnącej Wiśni.
dr Bogdan Z. Jarociński spec. I i II stop.
MODR Warszawa Oddział w Radomiu
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Nie tylko plony
potrzebują ochrony
Seminarium zorganizowane w dniu 22 kwietnia 2010 roku w Warce
poświęcone zostało inicjatywie bezpiecznego stosowania środków
ochrony roślin pod hasłem „Nie tylko plony potrzebują ochrony“.
Inicjatywa bezpiecznego stosowania
środków ochrony roślin pod hasłem „
Nie tylko plony potrzebują ochrony“
została zapoczątkowana przez Polskie
Stowarzyszenie Ochrony Roślin w 2008
roku. Celem kampanii jest informowanie oraz podnoszenie świadomości na
temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin wśród wszystkich
użytkowników tych produktów.
Kampania społeczna jest realizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy
Głównego Inspektora Ochrony Roślin
i Nasiennictwa oraz Kasą Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Kampania jest finansowana ze środków Europejskiego Stowarzyszenia Środków
Ochrony Roślin (ECPAA). Dotychczas
podobne kampanie zostały zrealizowane w następujących krajach: Hiszpania, Grecja i Portugalia.
Seminarium rozpoczęła koordynatorka projektu – pani Anna Tuleja, która
przedstawiła inicjatywę bezpiecznego
stosowania środków ochrony roślin.
Na spotkaniu przedstawiono również
nowy pakiet pestycydowy, czyli pakiet
rozwiązań legislacyjnych Unii Europejskiej, omówione przez panią Izabelę
Wawerek z Syngenty, wystąpnienie
pt. „Chroń swoje narządy… czyli jak
stosować środki ochrony roślin, aby
sobie nie zaszkodzić“, w trakcie którego pani Anna Bobińska z Syngenty
przedstawiła działania firmy na rzecz
bezpiecznego stosowania środków
ochrony roślin. Ponadto była mowa

o narażeniu rolnika na działanie szkodliwych substancji oraz rozwiązaniach
ochronnych.
Nie każdy rolnik ma świadomość, że
praca w gospodarstwie rolnym wiąże
się z koniecznością przestrzegania
zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin kierując się bezpieczeństwem
osób stosujących zabiegi fitosanitarne rozpoczęło szeroką kampanię społeczną, której celem jest edukowanie
i informowanie w tym zakresie. Kampania ma na celu podniesienie świadomości rolników na temat aspektów
zdrowotnych ich pracy, a w szczególności uczulenie ich na konieczność
stosowania odpowiedniej ochrony.
Rozpoczynając kampanię Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin postawiło sobie do zrealizowania liczne cele,
a głównym z nich jest wpływanie na
wzrost świadomości polskich rolników
i sadowników o konieczności przestrzegania standardów bezpieczeństwa
przy kontakcie ze środkami ochrony
roślin, a przede wszystkim stosowanie
odpowiednio dostosowanej odzieży

ochronnej, masek, gogli oraz rękawic.
Pilotażowym rejonem kampanii jest
region warecko-grójecki, jeden z najbardziej nowoczesnych, jeśli chodzi
o rozwój sadownictwa w Europie. W kolejnym etapie kampania obejmie obszar
całego kraju. Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin przeprowadziło badania
wśród sadowników w celu sprawdzenia,
czy i w jakim zakresie przestrzegane
są zasady bezpieczeństwa w rolnictwie. Konieczność przeprowadzenia
zabiegów ochronnych nie budzi żadnych wątpliwości producentów rolnych.
Niepokój wzbudza jednak nikła świadomość w zakresie bezpieczeństwa
ich stosowania, gdyż wiedza na ten
temat nie jest wystarczająco rozpowszechniana wśród rolników.
Producenci środków ochrony roślin
dostrzegli konieczność podjęcia konkretnych działań mających na celu szeroką edukację rolników w tym temacie.
Rolnicy często rezygnują z odzieży
ochronnej, gdyż jest ona niewygodna
lub też nie są świadomi konieczności
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do realizacji
projektu przeprowadzono badanie,
którego wyniki skłoniły do działania na
rzecz poprawienia świadomości wśród
użytkowników środków ochrony roślin.
Rolnikom zadano pytania, jakie środki
ochrony osobistej stosują, czy czytają
etykiety zawierające zasady stosowania środka, jaką odzież stosują rolnicy w kontakcie z niebezpiecznymi dla
zdrowia substancjami, czy używają rękawic, masek ochronnych, odpowiedniego obuwia itd. Badania wykazały,
że poziom świadomości, jakie zagrożenia niesie ze sobą stosowanie środków ochrony roślin bez właściwego
zabezpieczenia, jest niezadowalający.
Pomimo, że rolnicy deklarują zadowolenie ze szkoleń na temat stosowania
środków ochrony roślin i mają świa-
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domość, że są to substancje niebezpieczne, to ich wiedza nie przekłada
się na praktykę. „Z perspektywy wyników badania zauważamy, jak ważne
jest demonstrowanie działania środków
i zakrojone na szeroką skalę prezentacje używania środków ochrony osobistej“ – podkreśla Anna Tuleja. „Wiele
grup społecznych posiada kombinezony robocze czy też elementy ochronne w stroju roboczym. Rolnik nie ma
stroju roboczego, a powinien mieć ze
względu na pracę z niebezpiecznymi
substancjami.“
O brak zaopatrzenia rolników trudno
winić ich samych. To grupa społeczna
nie stowarzyszona w związkach i nie
podlegająca korporacjom, spółkom
czy koncernom, za którymi zawsze idą
konkretne przepisy BHP. Rolnik musi
zadbać o swoje zdrowie i właściwe
przygotowanie do pracy we własnym
zakresie. Pozostaje mieć nadzieję, że
kampania zwiększy świadomość rolników, a przede wszystkim skłoni do
zakupu kompletnego zestawu odzieży
ochronnej. Dużą rolę w wypracowaniu właściwej praktyki wśród rolników
i pracowników rolnych mogą odegrać
producenci środków ochrony roślin,
opryskiwaczy, firm i instytucji wspierających rolnictwo.
W seminarium wzięli udział przedstawiciele firm produkujących środki
ochrony roślin: Syngenta, jako firma
z bogatym dorobkiem w kwestii edukacji na rzecz poprawienia ochrony
osobistej rolników oraz DuPont, przedstawiający dokonania specjalnego działu zajmującego się ochroną osobistą
podczas stosowania środków chemicznych: DuPont Personal Protection.
W działania Syngenty wpisana jest
troska o operatora, o rolnika czy pracownika rolnego który środków używa na co dzień. Syngenta od 2006
roku prowadzi szkolenia dla rolników
10
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w ramach Dni Pola. Na takich spotkaniach zostało przeszkolonych ok. 3000
rolników. Szkolenia objęły część teoretyczną oraz praktyczną z bogatym
pakietem materiałów szkoleniowych.
Również w roku 2006 Syngenta rozpoczęła akcję „ Chroń swoje narządy
… czyli jak stosować środki ochrony roślin, aby sobie nie zaszkodzić“.
W ramach tej akcji zorganizowano
działania promocyjne polegające na
tym, że przy na zakupie pewnej ilości
preparatów, rolnik otrzymywał certyfikowany kombinezon do stosowania
środków ochrony roślin. Syngenta przeprowadziła również projekt o nazwie
„Zielona Akademia“ we współpracy
z KRUS. Był to projekt edukacyjny
skierowany do szkół rolniczych. Program obejmował część teoretyczną
oraz zajęcia terenowe, podczas których młodzież uczyła się właściwego
stosowania środków ochrony roślin
oraz zasad używania odzieży ochronnej. Z innych działań warto wymienić
dołączanie ulotki o zasadach bezpiecznego stosowania do produktów
firmy. W 2009 Syngenta przeprowadziła badania poziomu świadomości
rolników na temat środków ochrony
roślin i ich bezpiecznego stosowania.
„Poziom wiedzy jest ciągle niezadowalający, ubiór roboczy czasami stanowi koszula flanelowa czy rękawice.
W odpowiedzi na wyniki badań w roku
2010 rozpoczyna się kolejny cykl szkoleń oraz we współpracy z KRUS promocja programu, której elementami
będą: film o zasadach bezpiecznego
stosowania środków ochrony roślin,
rozprowadzanie kombinezonów oraz
fartuchów ochronnych“ – wyjaśnia
Anna Bobińska.
Podstawą kampanii jest 12 zasad
bezpiecznej pracy ze środkami ochrony roślin.
– Nowoczesne środki ochrony roślin
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12 zasad bezpiecznej pracy ze
środkami ochrony roślin:
1. Lektura etykiety – instrukcji
stosowania środka ochrony roślin
2. Ochrona podczas
przygotowywania cieczy użytkowej
3. Przygotowanie cieczy użytkowej
bezpośrednio w zbiorniku
opryskiwacza
4. Trzykrotne płukanie opakowań
po środkach ochrony roślin
5. System zbierania pustych
opakowań po środkach ochrony
roślin
6. Ochrona w czasie stosowania
środków ochrony roślin
7. Zasady używania rękawic
9. Do zabiegów używaj ciągnika
z kabiną
10. Dbaj o czystość I dobry stan
środów ochrony indywidualnie
11. Postępowanie w przypadku
kontaktu z produktem
12. Pomoc lekarska w razie
wypadku
Pełny zestaw ochrony osobistej:
Jednorazowy kombinezon
ochronny, kombinezon ochronny
wielokrotnego użytku, rękawice
nitryowe, obuwie ochronne,
nakrycie głowy, maska lub pólmaska, okulary lub ekran ochronny
są w pełni bezpieczne, a wykorzystanie
ich zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania przy jednoczesnym zastosowaniu środków ochrony osobistej daje
gwarancję, że rolnik nie zostanie narażony na niekorzystne działanie zawartych w nim stężonych substancji
chemicznych – podkreśla Michał Fogg
jeden z organizatorów kampanii. Mając
na uwadze znaczenie i wagę problemu PSOR apeluje o przestrzeganie
zasad higieny i bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu środków ochrony
roślin, gdyż „Nie tylko plony potrzebują ochrony”. Więcej informacji znajdą
Państwo na stronie internetowej: www.
bezpiecznie.org
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Dwunastu wspaniałych
W maju w Senacie RP odbył się uroczysty finał VIII edycji Konkursu
„Sołtys Roku 2009” organizowanego przez „Gazetę Sołecką” i Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów pod honorowym patronatem marszałka
Senatu RP Bogdana Borusewicza.

Uroczystość została połączona z konferencją pn. „Fundusz Sołecki – po
roku”, której organizatorem była Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej. Uhonorowanych dwunastu sołtysów otrzymało
równorzędne tytuły Sołtysa Roku 2009.
Na szczególne uznanie zasłużył, zdaniem Kapituły Konkursu pod przewodnictwem Joanny Iwanickiej redaktor
naczelnej „Gazety Sołeckiej, Erazm
Walkowiak, sołtys Nowinek-Drużyny
w gminie Mosina w woj. wielkopolskim,
nieprzerwanie od 40 lat pełniący funkcję
sołtysa, który otrzymał nagrodę specjalną. Sołtysem został w wieku 18 lat.
Red. Joanna Iwanicka podkreśliła, że te-

gorocznych laureatów wybrano spośród
blisko 400 zgłoszeń ze wszystkich województw. Dodała również, że około jedna trzecia sołtysów w Polsce to kobiety.
Do najlepszych sołtysów w kraju dołączyli: Grażyna Dudek sołtys Nowin
Wielkich w gm. Witnica w woj. lubuskim, Ewa Fudali sołtys Szewc-Zawady w gm. Sitkówka – Nowiny w woj.
świętokrzyskim, Ryszard Machał sołtys Biesiadek w gm. Gnojnik w woj.
małopolskim, Michał Mroczka sołtys
Osieka Jasielskiego w gm. Osiek Jasielski w woj. podkarpackim, Waldemar Owczarzak sołtys Brzozy w gm.
Nowa Wieś Wielka w woj. kujawsko-pomorskim, Tadeusz Paszek sołtys

Suszca w gm. Suszec w woj. śląskim,
Jolanta Semeniuk sołtys Karłowic
w gm. Popielów w woj. opolskim, Zofia Stankiewicz sołtys Idzbarka w gm.
Ostróda w woj. warmińsko-mazurskim,
Bożena Szaciło sołtys Stobnej-Nowinki
w gm. Nowy Dwór Gdański w woj. pomorskim, Jan Tobiasz sołtys Suchoczasów w gm. Zduńska Wola w woj.
łódzkim, Zbigniew Tomaszewski sołtys
Czmońca w gm. Kórnik w woj. wielkopolskim, Jan Wlizło sołtys Obrowca
w gm. Hrubieszów w woj. lubelskim.
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz podziękował najlepszym sołtysom
za ich pracę i wysiłek na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego
w środowiskach wiejskich. Podkreślił,
że miejsce i czas uroczystego spotkania
sołtysów nie są przypadkowe ponieważ w tym roku obchodzimy 20-lecie
powstania samorządu terytorialnego
w Polsce, a to właśnie Senat przygotował ustawy samorządowe. Były one
forpocztą nowego ustroju państwa
opartego na samorządach gminnych,
a przecież ich częścią są rady sołeckie
i sołectwa oraz rady osiedli. Od roku
funkcjonuje Ustawa o Funduszu Sołeckim. Ponad 40 tys. sołtysów i blisko 400 tys. członków rad sołeckich
codziennie angażuje się w życie społeczności wiejskich, nie tylko w poprawę infrastruktury komunalnej, lecz
także budowę placów zabaw, świetlic
wiejskich i w wiele innych przedsięwzięć ważnych dla wspólnoty sołeckiej.
Szczególnej rangi podczas uroczystości nabrały dwa wydarzenia. Dariusz
Młotkiewicz zastępca szefa Kancelarii
Sejmu RP przekazał wszystkim uhonorowanym sołtysom listy gratulacyjne od
marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, skierowane indywidualnie
do każdego z nich. W minionych latach
listy z gratulacjami kierował do laureatów Konkursu „Sołtys Roku” prezy-
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dent RP Lech Kaczyński. Przypomniał
o tym Jan Krzysztof Ardanowski, były
doradca prezydenta ds. wsi i rolnictwa
wręczając wszystkim laureatom szczególne upominki. – Miałem zaszczyt i honor doradzać w kwestiach rolnictwa
i rozwoju wsi prezydentowi Lechowi
Kaczyńskiemu. Wręczyłem Państwu
upominki – pióra wieczne z faksymile

podpisu Pana Prezydenta. W działaniach Pana Prezydenta bardzo mocno były akcentowane prawa i potrzeby
obszarów wiejskich. Mówił o tym wielokrotnie spotykając się z rolnikami na
Jasnej Górze, w Spale czy przy grobie Witosa w Wierzchosławicach i to
zainteresowanie nie było okazjonalne.
Wynikało z głębokiego przekonania,
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że obszary wiejskie Polski, ich rozwój
i zapewnienie warunków do godnego
życia tym, którzy wybrali polską wieś
jako miejsce swego zamieszkania, życia
i aktywności, jest polską racja stanu.
W imieniu laureatów głos zabrał Jan
Tobiasz sołtys Suchoczasów w woj.
łódzkim, który powiedział, że uzyskanie nominacji do Konkursu „Sołtys
Roku 2009” jest dla wszystkich sołtysów wielkim zaszczytem. Podkreślił
również korzyści, jakie płyną z funkcjonowania funduszu sołeckiego wyzwalającego w mieszkańcach wsi pokłady
dobrej energii i aktywności, pokazującego, że na wsi można wiele dobrego
zdziałać i realizować ciekawe projekty.
Na zakończenie uroczystego finału VIII edycji Konkursu „Sołtys Roku
2009” głos zabrał senator Ireneusz
Niewiarowski. – Polska wieś zawsze
potrzebowała liderów – powiedział –
a w dzisiejszych czasach są potrzebni
szczególnie, ponad przeciętni i wyczuleni na problemy wsi wynikające
z szybkiego tempa przemian cywilizacyjnych. Te przemiany niosą wiele
dobrego, ale także pewne zagrożenia,
chociażby związane z wyludnianiem się
wsi, czy nie nadążaniem za tempem
rozwoju aglomeracji miejskich. Wieś
jest dobrem nas wszystkich, całego
społeczeństwa, i trzeba o nią dbać.
Animatorzy, liderzy na wsi są potrzebni,
o czym nasi laureaci doskonale wiedzą, ponieważ w codziennym życiu
wykonują obowiązki znacznie przekraczające wymaganiom stawianym
sołtysowi. Rok temu udało się uchwalić fundusz sołecki; rząd, sejm, senat,
prezydent – wszyscy podpisali się pod
tą ustawą. To cieszy gdyż świadczy,
że elity polityczne dostrzegają wagę
rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.
Grażyna Szady
Fot. archiwum
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Żyto – łany możliwości.
Sprawdź na demofarmach Väderstad
i KWS Lochow Polska
Informacja prasowa
r i Väderstad,
Na konferencji prasowej w Wiejcach dotyczącej wspólnegoWiejce,
projektu18
firmmaja
KWS2010
Lochow
gości powitał przedstawiciel firmy KWS Lochow Polska - pan Bartosz Rudzki. Podjęto tematykę wyników
doświadczeń na poletkach o roboczej nazwie demofarmy, będących wspólną inicjatywą badawczą firm
ŁANY
MOŻLIWOŚCI
Väderstad
i KWS Lochow, zagadnienia uprawy i wykorzystania żyta oraz postępu hodowlanego w zbożach.

Piotr Osiński – dyrektor Väderstad
Demofarmy – edukacja na
poletka o zamierzonych uchybieniach
Żyto obciążone
jest tematykę
przestarzałymi
LOCHOW Nieprawidłowości te
Polska omówił
terminu sie- opiniami
błędach na swój temat. KWSagrotechnicznych.
naukowcami,
podjęło
szeroko zakrojoną
międzynarodową
w i ilości wysiewu roślin,
wu w oparciu
o doświadczenia
na
Firmywspółpracę
KWS Lochow Polska
i Väderdotyczą terminu
ach dotyczących
szerszego
wykorzystania
żyta
kierunku
paszowym,
demofarmach
oraz zaprezentował
stad zawarły
ww
kwietniu
2009 roku
czy też prowadzenia łanów – głównie
nowe
maszyny sygnowane
znakiem
porozumienie
dotyczące
podjęcia
terminu
i wielkości
mpcyjnym,
spirytusowym
oraz
jako substratu
do
produkcji
biogazu.
Skala
i dawki nawożenia
Väderstad, natomiast pani
Agniesz-pozwolą
wspólnych
działań w celu
stworzenia
azotowego.
Demofarmy znajdują się
cyjność podejmowanych
działań
pozyskać
nowe
informacje,
które
demonstracyjnych
– określaSąsiadek – dyrektor zarządzający
w 5 gospodarstwach, na łącznym tezmacniaćkakonkurencyjność
rolnikówpoletek
uprawiających
żyto.

KWS Lochow Polska zaprezentowała
nych mianem demofarm. Podstawową
renie około 100 ha. Do wybranych
projekt Rye Belt, którego główne załoideą stworzenia demofarm jest progospodarstw należą:
żenia przedstawiamy poniżej. Dr inż.
pagowanie zasad poprawnej agroFarmFrites Poland II Sp. z o.o. w BoELT
Tomasz Schwarz omówił rolę i korzytechniki uprawy żyta hybrydowego
bownikach k/ Słupska, Agrowid Sp.
Projekt RYE
(z ang.”pas
żyta”)
z inicjatywy
KWS LOCHOW
i wspiera
ści BELT
stosowania
żyta w chowie
trzodypowstał
i uświadomienie
producentom
naz o.o. k/
Pyrzyc, KWS Lochow Polska
ę i uprawęchlewnej.
żyta wSerię
obszarze
pasa,
który
stanowi
90%
światowych
upraw
żyta:
od oraz gospodarstwa
wykładów zakończył
stępstw błędów i nieprawidłowości
w Kondratowicach
Północnoniemieckiej,
aż poprzedstawiaUral oraz odczęsto
Sakandynawii
krańce
pan Paweł Dopierała,
spotykanych wpo
produkcji
tegoEuropy
rolne PPHU Ziejewski, Gospodarstwo
owo - wschodniej.
to długofalowy
który
roku
i ma i Gospodarstwo
gatunku. Stąd
teżrozpoczął
obok poletek się
o po-w 2008
jący wyniki Jest
postępu
hodowlanego projekt,
Rolne Jan
Wujczak
w zbożach.
prawnej agrotechnice
umieszczono
Rolne Mirosław Stachowiak.
popularyzację
żyta popartą wynikami szczegółowych
badań.
Działania prowadzone na demofarmach mają charakter demonstracyjny
i badawczy. Działania demonstracyjRegiony RYE BELT
ne pozwalają w bezpośredni sposób
zaobserwować różnice wynikające
z zastosowanych wariantów upraRegiony:
wy i agrotechniki. Do zagadnień baNiemcy
danych na demofarmach, mających
T
Polska
BEL
RYE
znaleźć odzwierciedlenie w jakości
Skandynawia
plonu, należą: określanie obsady roDK, S, N
Kraje Nadba!tyckie
ślin, źdźbeł, stopnia rozkrzewienia, głęFIN, EST, LT, LV
bokość umieszczenia nasion w glebie.
Rosja
Ponadto na bieżąco są prezentowane
Ukraina
badania zwięzłości gleby traktowanej
Europa pd.-wsch. +
jako szybki test stanu zagęszczenia gleCZ, SK, A
by. Dodatkowo założono (w Bobrowni+ E, F, USA, CDN, J
kach) bibuły służące do demonstracji
+ E, F i potencjalne inne kraje tj. USA, CDN, J
aktywności biologicznej gleby w testach celulozowych. W grupie ścisłych

ego celem jest wspieranie konkurencyjności rolników prowadzących uprawy tego
a terenach leżących na obszarze RYE BELT. Trzy ﬁlary projektu RYE BELT to:
wla bardzo produktywnych odmian, dostosowanych do warunków środowiskowych i
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badań polowych przeprowadzone są
analizy fizycznych właściwości gleby
(gęstość, wilgotność, zapas wody glebowej) w warstwach 0-30 cm (co 10
cm). Badania te prowadzone są w newralgicznych dla rozwoju zbóż fazach
tj. początku strzelania w źdźbło i pełni kłoszenia. Przebieg zmian wartości
podanych powyżej parametrów może
wyraźnie zależeć od sposobu uprawy
roli (orkowy, bezorkowy) a jednocześnie
może decydować o wielkości uzyskanego plonu. Ponadto w fazie początku
strzelania w źdźbło określona zostanie masa systemu korzeniowego roślin. Spośród elementów struktury
plonu badania dotyczyć będą: obsady roślin, pędów i kłosów na jednostce powierzchni, długość kłosa, ilość
ziarna z kłosa, masa ziarna z kłosa,
masa tysiąca nasion, oraz plon ziarna w t·ha-1. Planowana jest ponadto
analiza efektywności energetycznej
produkcji żyta na wszystkich testowanych kombinacjach, ze szczególnym uwzględnieniem uprawy orkowej
i bezorkowej. Zaproponowane pomiary i uzyskane wyniki badań pozwolą
określić reakcję żyta hybrydowego na
prawidłowe i prowokacyjne technologie jego produkcji zastosowane na tle
dwóch systemów uprawy roli.
14
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Dla celów analizy porównawczej prowokowane są błędy w uprawie i siewie.
Innowacyjność projektu znacznie odbiega od dotychczas organizowanych
dni pola. Wychodząc z założenia, że
najlepiej uczyć się na błędach i to nie
na swoich, doradcy KWS Lochow Polska i Väderstad prowadzą szkolenia
podczas spotkań na demofarmach.
Prowadzone lustracje w trakcie wegetacji, zbierana na bieżąco dokumentacja zdjęciowa i ich pełna dostępność
budzą szerokie zainteresowanie wśród
rolników i dystrybutorów. Poprzez unaocznienie błędów w zastosowanej
technologii siewu, nawożeniu, uprawie gleby, rolnicy mogli skonfrontować działania podejmowane przez
siebie na swoich polach oraz nauczyć
się jak przeciwdziałać pojawiającym
się problemom. Przedstawiciele firm
współtworzących projekt demofarm
odbierają liczne, pozytywne sygnały
od dystrybutorów i rolników. Zainteresowani są bardzo zadowoleni z otrzymywanej realnej, praktycznej wiedzy.
Podkreślają, że spotkania z doradcami przekładają się na poprawienie
agrotechniki, co z pewnością przełoży się na wielkość zbieranego plonu.
Wspólny projekt kontynuowany będzie
do 2012 roku i zakończy się kompleksowym podsumowaniem.
Na demofarmach KWS Lochow Polska i Väderstad rozpoczęto kolejny
sezon zbierania doświadczeń. Przy
pomocy agregatów uprawowo-siewnych Väderstad zasiano żyto hybrydowe KWS Lochow Polska celowo
prowokując błędy w technologii. Celem tych działań jest wyciągnięcie
wniosków i unaocznienie rezultatów
nieprawidłowych działań.

Żyto – łany możliwości
Żyto obciążone jest przestarzałymi
opiniami na swój temat. KWS Lochow

nr 6 (107) czerwiec 2010

wraz z naukowcami, podjęło szeroko
zakrojoną współpracę międzynarodową w badaniach dotyczących szerszego wykorzystania żyta w kierunku
paszowym, konsumpcyjnym, spirytusowym oraz jako substratu do produkcji biogazu. Skala i innowacyjność
podejmowanych działań pozwolą pozyskać nowe informacje, które będą
wzmacniać konkurencyjność rolników
uprawiających żyto.
Projekt RYE BELT (z ang.” pas
żyta”) powstał z inicjatywy KWS Lochow i wspiera hodowlę i uprawę żyta
w obszarze pasa, który stanowi 90%
światowych upraw żyta: od Niziny Północnoniemieckiej, aż po Ural oraz od
Skandynawii po krańce Europy Południowo - Wschodniej. Jest to długofalowy projekt, który rozpoczął się w 2008
roku i ma na celu popularyzację żyta
popartą wynikami szczegółowych badań. Jego celem jest wspieranie konkurencyjności rolników prowadzących
uprawy tego zboża na terenach leżących na obszarze RYE BELT.
Trzy filary projektu RYE BELT to:
• hodowla bardzo produktywnych odmian, dostosowanych do warunków
środowiskowych i rynkowych,
• optymalizacja agrotechniki żyta,
• p oprawa i poszerzenie możliwości wykorzystania i sprzedaży żyta.
Prócz europejskiego programu hodowli, w ramach którego hodowane
będą odmiany żyta mogące sprostać
różnorodnym wymogom lokalizacyjnym
na terenach leżących w pasie upraw,
ten długofalowy projekt ma na celu
stworzenie sieci kontaktów między
krajowymi i zagranicznymi ekspertami, zajmującymi się tematami związanymi z żytem. Dzięki temu uda się
zogniskować istniejącą już na ten temat wiedzę, a także pozyskać nowe
informacje dotyczące problematyki
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żyta. W Polsce Zespół Projektowy
rozpoczął swoje działania w grudniu
2009 roku, w Dolsku, k/Poznania. Jednym z pierwszych celów jest określenie obecnej pozycji żyta i problemów
związanych z wykorzystaniem jego
potencjału we wszystkich ogniwach
łańcucha produkcyjnego. Kierownikiem projektu jest Agnieszka Sąsiadek z KWS Lochow Polska.

Nie takie żyto straszne, jak je
malują
W Polsce żyto uważane jest za mało
wartościowy surowiec paszowy, przed
którym przestrzegali zarówno terenowi doradcy, jak również naukowe autorytety. Ta negatywna opinia wynikała
głównie z wysokiej zawartości i aktywności substancji antyżywieniowych.
Wyniki badań prowadzonych w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
potwierdziły znaczną przewagę stosowania w żywieniu tuczników mieszankami pełnoporcjowymi, ziaren zbóż,
innych niż żyto. To przesądziło o dużym
spadku powierzchni upraw tego tradycyjnego polskiego zboża, które jednak
- mimo wszystko - wciąż zajmuje drugie miejsce po pszenicy. Ze względu
na jakość gleb Polski propagowanie
uprawy żyta, jako zboża odpornego

i mało wymagającego, a dobrze plonującego nawet na glebach słabych,
wydaje się uzasadnione. Ogromnym,
niewykorzystanym rynkiem zbytu jest
rynek paszowy. Na początku lat 90tych pojawiła się opinia, że żyto to
słaby surowiec paszowy i przez lata
nie wracano do tematu. KWS Lochow
Polska nawiązało współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie
w celu przeprowadzenia kompleksowych badań terenowych nad efektywnością tuczu świń mieszankami
z udziałem żyta hybrydowego odmiany Visello. Kompletne wyniki badań
opierają się na doświadczeniu wykonanym w 3 powtórzeniach i obejmującym 150 szczegółowo ocenionych
świń. Obowiązujące Normy Żywienia
Świń z 1993 roku prezentują żyto jako
surowiec stosunkowo ubogi w białko
i tłuszcz, ale bogaty w skrobię i cukry
proste. Zwracano również uwagę na
zdecydowanie niższą od pszenicy,
a szczególnie od jęczmienia zawartość
włókna. Wyniki doświadczeń pokazały
znaczną jego przewagę nad jęczmieniem pod względem zawartości białka
i skrobi, niewiele ustępując pszenicy.
Znacznie istotniejsze wydawało się
jednakże skontrolowanie zawartości
substancji

antyżywieniowych, które mogą być
toksyczne dla zwierząt. Wyniki przeprowadzonych analiz i porównań zawartości substancji antyżywieniowych
skłaniają do przypuszczenia, że zastosowanie żyta w żywieniu świń nie
powinno stanowić żadnego ryzyka dla
ich zdrowia i produkcyjności, zaś analiza chemiczna zawartości składników
odżywczych pozwala przewidywać
osiągnięcie bardzo dobrych wskaźników użytkowości tucznej i rzeźnej.
Drugim etapem doświadczenia było
przeprowadzenie trójfazowego tuczu
sześciu grup świń, liczących 25 sztuk
każda. Trzy grupy kontrolne żywione
były typową mieszanką pełnoporcjową,
w której podstawowym surowcem było
ziarno jęczmienia. W grupach doświadczalnych część jęczmienia zastąpiono
żytem Visello w ilości: starter – 10%,
grower – 25%, finiszer – 50%.
Zwierzęta karmione żytem Visello
miały wyższy przyrost masy ciała.
Użytkowość rzeźna również okazała
się bardzo dobra. Średnie wskaźniki
oceny przyżyciowej i mięsnej różniły
się bardzo nieznacznie między obiema grupami, jednak w grupie karmionej żytem odnotowano dużo mniejsze
zróżnicowanie w klasach tusz i większą
ich liczbę w najważniejszej klasie E.
Zaprezentowane wyniki wskazują
wyraźnie, że żyto Visello jest znakomitym surowcem paszowym, nie ustępującym wartością tradycyjnej paszy dla
świń, za jaką uważany jest jęczmień.
Dodatek żyta znakomicie wpływa na
jakość tusz, umożliwiając przy zbliżonych kosztach tuczu wygenerowanie
dodatkowego dochodu. Uprawa żyta
w gospodarstwie dysponującym glebami lekkimi oraz wykorzystanie wyprodukowanego ziarna w celu samodzielnego
przygotowania pasz treściwych może
znacznie poprawić ekonomikę tuczu
trzody chlewnej.
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Dziesiątki kosiarek, pras
i sieczkarnie – Zielone Agro
Show za nami
W niedzielę (23 maja) zakończyła się kolejna, tym razem już IX wystawa
Zielone Agro Show. Podobnie jak w poprzednim roku, również tegoroczna
edycja imprezy odbyła się na lotnisku w Kąkolewie (woj. Wielkopolskie).
Dwudniowa wystawa zgromadziła
130 wystawców, którzy do Kąkolewa przywieźli zarówno nowości, jak
i sprawdzone już maszyny do zbioru zielonki.

Królują sprawdzone
konstrukcje
Wśród znanych konstrukcji znalazła
się m.in. łańcuchowa, stałokomorowa
Prasa BR 6090 od New Holland-a. Produkowana od 6 lat w Płocku maszyna
to duma koncernu. Cechą szczególną
konstrukcji jest układ elektrycznie sterowanych noży. Pozwala on na automatyczne ich wycofanie w końcowej fazie
układania bel. Dzięki temu rozwiązaniu
unika się całkowitego rozdrabniania
materiału i tym samym ułatwia się owijanie sianokiszonki siatką, sznurkiem

16
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lub, co w tego typu maszynach jest
rzadko spotykane, także folią. Dzięki
nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz systemowi CropCutter sprasowane w BR 6090 bele są
zawsze idealnie zwinięte. Możliwe jest
to za sprawą w pełni zautomatyzowanego systemu foremnego zgniotu.
Gwarantuje on uzyskanie zawsze równych bel bez konieczności manewrowania prasą podczas jej użytkowania.
Podobnego rozwiązania nie ma inna
prezentowana w Kąkolewie prasa łańcuchowa Z 543 firmy Pol-Mot Warfama.
Będąca na rynku już od 10 lat konstrukcja charakteryzuje się niespotykaną
prostotą dzięki czemu zarówno użytkowanie, jak i ewentualna naprawa nie
sprawi rolnikom większych kłopotów.
Maszyna najlepiej sprawdza się w przy-
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padku zbioru materiałów słomiastych
o wilgotności do 25 proc. oraz poduszonej zielonki o wilgotności 40-60 proc.
Ciekawą propozycje dla poszukujących
wydajnej prasy przedstawił także Lely-Welger. RP 202 Special to maszyna
przeznaczona do zbioru słomy, siana
jak również sianokiszonek. Elementem
wyróżniającym jest tu 18 specjalnie karbowanych walców dzięki, którym nie
dochodzi do częstego zjawiska zatrzymywania się beli w komorze maszyny.
Zaletą wersji Special oprócz centralnego smarowania łańcuchów jest także
szeroki podbieracz (200 cm), bardzo
duże zagęszczenie beli oraz stosunkowo niskie zapotrzebowanie mocy.
Do obsługi RP 202 potrzebny jest bowiem ciągnik o mocy zaledwie 50 KM,
choć do komfortowej pracy potrzebna
jest przynajmniej 70 konna maszyna.
Plusem prasy jest ponadto niska cena.
Do zakupu RP 202 Special wystarczy
już 25 tys. euro.

Dyskowe, bębnowe,
bijakowe…
W szerokiej ofercie sprzętu rolniczego, jaką zaprezentowali w przedostatni
majowy weekend wystawcy, nie mogło zabraknąć wydajnych kosiarek.
Na szczególną uwagę zasługiwały
przede wszystkim dwie konstrukcje.
Pierwsza z nich, Krone Easy Cut 280
to kosiarka, która zapewnia doskonałe
kopiowanie terenu, jak i wysoką jakość
cięcia. Główny element roboczy maszyny – noże tnące o długości 112 mm
mocowane są za pomocą szybkozłączy
i obracają się w punkcie mocowania
o 360 stopni. Napęd w kosiarce przenoszony jest przez duże koła zębate co
zapewnia spokojną pracę przy niewielkim poborze mocy (zalecany ciągnik
o mocy minimum 48 KM). Elementem
wyróżniającym jest sztywna, zaspawana
belka tnąca, dzięki czemu nawet pod-
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czas silnego uderzenia o podłoże nie
dochodzi do poważniejszych uszkodzeń
sprzętu. Jak zapewniają przedstawiciele producenta Krone Easy Cut 280 to
sprawdzona konstrukcja ciesząca się
od wielu lat zasłużoną popularnością.
Warta polecenia jest także Kosiarka
dyskowa tylna Farmtrac 2050. Dużą
zaletą maszyny jest jej uniwersalność
dzięki czemu przy jej użyciu możemy
kosić wszystkie rodzaje roślin. Idealne kopiowanie terenu Farmtarc
2050 zawdzięcza niezależnej pracy stabilnej ramy i zespołu tnącego.
Obie konstrukcje zaprezentowano podczas efektownych pokazów. Wśród 18
testowych kosiarek zarówno Krone Easy
Cut 280, jak i Farmtrac 2050 pokazały
się z dobrej strony. Na oczach około 7
tys. gości obie maszyny popisały się
doskonałym skopiowaniem terenu oraz
wysoką jakością cięcia.

Nie tylko maszyny
Oprócz sprawdzonych atrakcji organizatorzy przygotowali także jedną nowość. 20 tys. odwiedzających
Zielone AgroS how z pewnością mile

zaskoczył widok bydła hodowlanego.
Pochodzące z najlepszych wielkopolskich obór jałówki słusznie cieszyły
się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród najmłodszych gości.
W trakcie wystawy tradycyjnie już
nie zabrakło przedstawicieli Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas specjalnego seminarium szczegółowo omówione zostały
działania Agencji wspierające rozwój
obszarów wiejskich. W sposób szczególny poruszane były zasady rekrutacji do poszczególnych projektów
ARiMR w tym:
- różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Ciekawe pokazy, a także szeroka
gama rolniczego sprzętu tylko potwierdziły mocna pozycję Zielonego
Agro Show wśród targowych imprez
w Polsce. Zalety wystawy z pewnością docenią także rolnicy. Niewiele jest
bowiem okazji ,aby w jednym miejscu można było obejrzeć, porównać,
a także wybrać najlepszą maszynę
dla swojego gospodarstwa.
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Stabilizacja cen gruntów
Według najnowszych danych średnia cena gruntów w I kwartale 2010
r. wyniosła 14 533 zł za 1 ha, a więc
jest praktycznie na tym samym poziomie co średnia cena w 2009 r. i w IV
kwartale ubiegłego roku. W porównaniu do IV kw. 2009 r. nastąpił wzrost
średniej ceny tylko o 54 zł czyli o ok.
0,4%. Natomiast porównując I kwartał 2009 r. do I kwartału 2010 r. cena
wzrosła o 848 zł, czyli o 6,2%. Można
więc mówić o tym, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy ceny ziemi rolnej uległy stabilizacji.
Cena gruntów za I kwartał 2010 r.
została określona na podstawie pra-

wie 2,9 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ok.
15,5 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny
uzyskano w województwach: wielkopolskim, małopolskim i śląskim, a
najniższe tradycyjnie w: lubelskim,
lubuskim i podkarpackim.
Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej do 1 ha – 20 tys. zł
za 1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni powyżej 100
ha (15,5 tys. zł za 1 ha). W grupie
obszarowej od 10 ha do 100 ha uzyskano ceny zbliżone do poziomu
średniej w całym 2009 roku i średniej
w I kwartale bieżącego roku tj. ponad

14 tys. złotych.
W pierwszym kwartale br. zawarto
o 266 umów sprzedaży więcej niż w
tym samym kwartale roku ubiegłego,
a sprzedano o 83 ha więcej niż w analogicznym okresie 2009 r.
Obecnie w Zasobie znajduje się ok.
2,23 mln ha, z których blisko 1,68 mln
ha jest przedmiotem dzierżawy. Do rozdysponowania pozostaje 330 tys. ha.
Największą powierzchnię gruntów do
rozdysponowania mają Oddziały Terenowe w Szczecinie, Olsztynie i we
Wrocławiu, najmniej w Bydgoszczy,
Lublinie i Poznaniu.
Biuro Rzecznika Prasowego

Tabela 1. Średnie ceny gruntów rolnych Zasobu WRSP (w zł za 1 ha) 2003 r. – I kw. 2010 r.

Polska

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

3736 zł

4 682 zł

5 607 zł

7 374 zł

9 773 zł

12 540 zł

I kw. 2009 r.

II kw. 2009 r.

13 685 zł

III kw. 2009 r.

IV kw. 2009 r.

16 370 zł

14 479 zł

15 623 zł

Mapa 1. Średnie ceny gruntów rolnych w I kw. 2010 r. w podziale na województwa (zł/ha)

Pomorskie

Warmińsko-mazurskie

15 048

13 224

Zachodniopomorskie

14 451

Kujawsko-pomorskie
Mazowieckie

18 381
Lubuskie

10 774

12 819

Wielkopolskie

24 567
Dolnośląskie

Łódzkie

Lubelskie

12 925

8 843

17 478
Opolskie

19 190
Średnio 14 533 zł/ha
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Podlaskie

13 184

Świętokrzyskie
Śląskie

20 120

11 493

Małopolskie

22 665

Podkarpackie

11 374

2009 r.
14 932 zł

I kw. 2010 r.
14 533 zł
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POM Augustów – papieski rejs
Na spotkanie dealerów Firmy POM Augustów przybyli przedstawiciele
wielu polskich firm oraz zaproszeni goście z Rosji, Danii, Finlandii,
Estonii i Litwy.

Przybyłych gości serdecznie powitał Prezes Zarządu Zbigniew Siergiej
i życzył wszystkim miłego pobytu na
Ziemi Augustowskiej. Następnym,
który witał gości był Burmistrz Miasta
Kazimierz Kożuchowski. W niezwykle ciepłych słowach zwrócił się do
uczestników spotkania – Cieszę się
z tego, że Państwo po raz kolejny jesteście w Augustowie, i myślę, że jest
to dowód uznania dla firmy z którą Państwo współpracujecie już od lat. Jest
to firma, którą wysoko cenimy tutaj
w Augustowie, to bardzo solidny part-

ner, tak jak w Państwa przypadku, tak
i tutaj w mieście. Bardzo sobie cenię
wkład firmy POM Augustów w różne
formy rozwoju tego miasta i za to panie prezesie chcę publicznie bardzo
serdecznie podziękować. Augustów
to nierozerwalnie Kanał Augustowski
a jednocześnie wielka sztuka płynięcia pod górkę. W obecnych czasach
to niezwykle przydatna umiejętność.
Wyniki jakie osiąga goszcząca nas
firma, pokazują, że sztukę płynięcia
pod górkę opanowali do perfekcji,
jeszcze raz gorąco dziękuję – zakończył burmistrz.
Po zakończonym powitaniu wzniesiono toast za udany pobyt w Augustowie.
W godzinach popołudniowych, przy
pięknej słonecznej pogodzie, gospodarze zorganizowali rejs statkiem po
jeziorze i Kanale Augustowskim płynąc śluzami w górę kanału. Dla wie-

lu uczestników rejsu przejście statku
przez śluzy stanowiło nie lada atrakcję. Największą niespodzianką było
jednak to, że rejs ten odbywał się tym
samym statkiem „SERWY”, którym 9
czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan
Paweł II pływał po jeziorach i Kanale
Augustowskim.
Na wieczornym spotkaniu Zarządu
z zaproszonymi gośćmi, wszyscy dealerzy zostali obdarowani pamiątkowymi statuetkami oraz albumami „Kanał
Augustowski”. Z koncertem wystąpił
Zbigniew Wodecki a pyszna zabawa
trwała do późnych godzin nocnych.
POM Augustów to firma, która w codziennej pracy zajmuje się produkcją,
handlem i świadczeniem usług w dużej mierze dla rolnictwa, ale nie tylko.
W firmie produkowane są urządzenia
do transportu ziarna, rozsiewacze
nawozów ze słynnym już „Motylem”,
brony, chwytaki do bel, zamiatarki i rozdrabniacze bijakowe. Dział handlowy
zajmuje się sprzedażą ciągników rolniczych, pras rolujących i kostkujących, maszyn uprawowych, przyczep
i wozów paszowych, wozów asenizacyjnych i opryskiwaczy polowych.
Pozostała działalność firmy to sprzedaż samochodów osobowych FIAT,
quadów i skuterów oraz świadczenie
usług budowlanych.
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Kurt Bock zostaje nowym
Prezesem Zarządu
31 maja 2010 roku Rada Nadzorcza BASF SE
mianowała dr Kurta Bocka (51) na następcę
dr Jürgena Hambrechta jako Prezesa Zarządu
BASF. Dr Martin Brudermüller (49) zostaje
Wiceprezesem Zarządu. Obie nominacje
wchodzą w życie z chwilą zakończenia
walnego zgromadzenia w dniu 6 maja 2011r.
Dr h.c. Eggert Voscherau, Przewodniczący Rady Nadzorczej, podkreślił,
że „Kurt Bock jest przedsiębiorcą z
wszechstronnym międzynarodowym
doświadczeniem. Przejmując ster BASF
będzie kontynuował sukcesy przedsiębiorstwa, wraz z pozostałymi członkami
Zarządu i światowym zespołem BASF.”
Rada Nadzorcza zdecyduje na początku roku 2011 o obsadzeniu następców w Zarządzie BASF.

Życiorys 		
Dr. rer. pol. Kurt Bock
Prezes d.s Finansów BASF SE;
Chairman and Chief Executive Officer BASF Corporation
Kurt Bock urodził się w 1958 w Rahden / Westfalia Wschodnia i od 1977r.
do 1982r. studiował ekonomikę przedsiębiorstwa na uniwersytetach w Münster i Kolonii oraz Pennsylvania State
University w Stanach Zjednoczonych.
Po trzyletniej działalności w charakterze
pracownika naukowego uzyskał stopień
doktora nauk państwowych i ekonomicznych na Uniwersytecie w Bonn.
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Kariera zawodowa
1985 Przystąpienie do Spółki BASF
Aktiengesellschaft, Dział Finansów
1987 Kierownik Sztabu Zarządu Finansowego Spółki BASF
Aktiengesellschaft
1991 Kierownik Podwydziału Tech-

nologii, Planowania Koordynowania
i Kontroli
Technicznych Tworzyw Sztucznych,
BASF Aktiengesellschaft
1992 Kierownik Finansów, Robert
Bosch GmbH, Stuttgart
1994 Kierownik Finansów i Bilansów,
Robert Bosch GmbH
1996 Prezes Spółki Robert Bosch
Ltda., Campinas, Brazylia
1998 Chief Financial Officer korporacji BASF Corporation,
New Jersey, USA
2000 Kierownik Logistiki & Informatyki, BASF Aktiengesellschaft
2003 Członek Zarządu i Prezes
Zarządu d.s. Finansów Spółki BASF
Aktiengesellschaft (od 14 stycznia
2008r. BASF SE)
2007 Chairman and Chief Executive
Officer BASF Corporation,
New Jersey, USA
Obecnie
Jako Prezes Zarządu d.s. Finansów
Spółki BASF SE dr. Bock odpowiada
za dział finansowy, serwis informacyjny, koordynację i kontrolę korporacyjną oraz audyt korporacyjny.
Od 2007 roku pełni funkcję Chairman
and Chief Executive Officer of BASF
Corporation, New Jersey, USA i jest
odpowiedzialny za obszar regionu
Ameryki Północnej oraz zakres działalności Catalysts.
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Wpływ zanieczyszczenia
gleby na środowisko
W ostatnich latach produkcja rolnicza i ogrodnicza stała się coraz
droższa i bardzo niebezpieczna dla środowiska. Ochrona roślin przed
szkodnikami i chorobami opierała się do ostatnich dwóch lat w głównej
mierze na metodzie chemicznej.
Nadmiernie, a często jednak niepotrzebnie stosowane chemiczne środki
ochrony roślin okazały i okazują się
szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt
i środowiska naturalnego. Dlatego też
wraz z ulepszeniem metod chemicznych (aby były one bezpieczniejsze),
rośnie zainteresowanie innymi metodami. Szczególnie dużo uwagi poświęca
się metodzie biologicznej i proekologicznej tzw. bezpestycydowa produkcja owoców i warzyw. Bywa ona
często wysoce skuteczna, tania i nie
powoduje szkodliwych następstw dla
środowiska naturalnego, w tym człowieka i zwierząt.
Na przykład nagromadzenie się soli
może być przyczyną alkalizacji gleby,
a przez to powodować unieruchomienie
mikroelementów. W takich przypadkach
należy mikroelementy dostarczać roślinom dolistnie w uprawach rolniczych
i ogrodniczych stosując nawozy do
dokarmiania dolistnego jak np. Chelat
żelaza forte 8 lub Chelat żelaza (Mikrovit Fe), Chelat manganu Forte 14,
Chelat cynku forte, Chelat miedzi forte, Bormax, Cynko-Bor, Plonochron
mikroelementowy i inne. Pierwszymi
organizmami mającymi do czynienia z roztworem soli są zakorzenione
w wierzchniej warstwie gleby trawy
i inne rośliny zielne. Szkodliwy wpływ
używanej na drogach soli nie ogranicza się do roślin, zwierząt i gleby, lecz
obejmuje swoim zasięgiem również
konstrukcje mostów, krawężniki dróg,

środki komunikacji itp.
Proces rozkładu przebiega harmonijnie, jeśli gleba jest ciepła, wilgotna i dobrze natleniona. A następuje
dobre natlenienie gleby w głębszych
warstwach wówczas, gdy zlikwidujemy podczas uprawy gleby podeszwę
płużną. Pod poziomem rozkładu znajduje się właściwa warstwa próchniczna
gleby. Grubość jej może sięgać 10-30
centymetrów i głębiej w uprawach roślin sadowniczych. Tu i głębiej rozwijają
się korzenie roślin i zachodzi proces
tworzenia próchnicy. Fauna glebowa
oddziałuje zarówno na fizyczne właściwości gleby, szybkość rozkładu substancji organicznej, jak i na cykl krążenia
składników odżywczych w glebie. Jej
duża aktywność oraz właściwości naruszania cząstek i przenoszenia gleby
zwiększają pojemność porów glebowych, przepływ wody w profilu glebowym oraz pojemność wodną.
Na skutek nadmiernej eksploatacji
gleby (monokultura, wysokie nawożenie
sztuczne), procesy biologiczne w tym
żywym organizmie zostały zachwiane.
Zaczynają przeważać procesy degeneracyjne nad regeneracyjnymi. Degeneracja, czyli siła niszczenia wspiera
rozpad, infekcje, powoduje choroby roślin oraz gleby. Jeżeli życie biologiczne
w glebie jest na wysokim poziomie, pozytywna mikroflora o właściwościach
regenerujących występuje w przewadze wówczas gleba jest zdrowa, wolna od patogenów chorobotwórczych

urodzaj
wydaje zdrowe plony o wysokiej wartości biologicznej. Zatem kontrola nad
procesami regeneracji i degeneracji
należy w całości do mikroorganizmów.
Obecnie około 90 procent gleb na
świecie ma zachwianą naturalną równowagę biologiczną. Znaczna część gleb
znajduje się w stadium wyczerpania na
skutek nadmiernej eksploatacji. Należy
zapamiętać, że tylko w zdrowej glebie
dominuje pożyteczna mikroflora i tylko
zdrowa gleba wydaje zdrowe plony.
Pomimo tych ekstremalnych warunków panujących w glebie istnieje
możliwość ich zregenerowania za pomocą Efektywnych Mikroorganizmów.
Bakterie fotosyntetyczne, drożdże,
bakterie kwasu mlekowego stanowią
część szczepów należących do EM.
Jeśli w glebie znajduje się ten zespół
drobnoustrojów, jeżeli mają możliwość
namnażania się w dostatecznym stopniu to powodują wysoki poziom antyutlenienia. Innymi słowy wzmacniają
koncentrację energii. Ich aktywność
stymuluje procesy regeneracji intensyfikuje wzrost roślin. Wydzieliny tychże
mikroorganizmów zawierają duże ilości
składników odżywczych (aminokwasów, witamin, kwasów organicznych),
które bardzo korzystnie wpływają na
zdrowotność roślin.
Dzięki tym właściwościom Efektywnych Mikroorganizmów technologia EM umożliwia nie tylko całkowitą
rezygnację ze stosowania środków
chemicznych i ograniczenia nawozów
sztucznych w rolnictwie, czy ogrodnictwie, ale też powoduje lepsze wyniki
w plonowaniu roślin.
Jak wiadomo, gleby mogą bardzo
różnić się co do stanu i właściwości.
Mogą być piaszczyste, gliniaste, bardzo ciężkie lub bardzo lekkie. Jednak
niezależnie od tego jakie składniki
przeważają w glebie Efektywne Mikroorganizmy mają możliwość sko22
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rygowania tych nierówności. Z jego
pomocą każdy rodzaj gleby może być
przekształcony w dobrą glebę przynoszącą obfite plony.
Ponieważ Efektywne Mikroorganizmy
stymulują procesy tworzenia antyutleniaczy przy korzeniach roślin, wzrasta
przez to ich odporność dzięki czemu
korzenie nie gniją i nie obumierają tak
łatwo. Dzięki silnym korzeniom rośliny łatwo i skutecznie pobierają wodę
i substancje odżywcze z gleby. Zdrowy
system korzeniowy jest również barierą
dla patogenów chorobotwórczych powodujących odglebowe choroby roślin.
Technologia Efektywnych Mikroorganizmów prowadzi do daleko idących korzystnych zmian w rolnictwie
i ogrodnictwie – jednocześnie w środowisku naturalnym. Dzięki zastosowaniu Efektywnych Mikroorganizmów
rolnictwo i ogrodnictwo ma szansę
na zdrowe wysokie plony o wysokiej
wartości biologicznej i konsumpcyjnej.
W Polsce Efektywne Mikroorganizmy
są produkowane przez licencjonowaną
firmę Greenland Technologia EM, m.
Trzcianki 6, 24 – 123 Janowiec oraz
Krajowe Centrum Mikroorganizmów,
m. Bratuszyn 21, 62 -720 Brudzew ze
swoimi Centrami Promocji i Namnażania Mikroorganizmów.
Informuję iż w/w Efektywne Mikroorganizmy są również zalecane
do stosowania w hodowli zwierząt
i pszczół oraz przeznaczone do spożywania, jako napój dla ludzi.
Gleba to powierzchniowa, biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej.
Stanowi ona środowisko rozwoju systemu korzeniowego roślin. Może mieć
od kilku centymetrów do kilku metrów
grubości, ale tylko 10-30-centymetrowa
jej górna warstwa, tzw. warstwa próchniczna, jest najcenniejsza, umożliwia
bowiem życie roślin na Ziemi. Gleba
sama hoduje i żywi mnóstwo istot
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żywych, od niej uzależniony jest cały
ożywiony wszechświat i ostatecznie
nasze własne życie. Gleba powstała w procesie glebotwórczym, który
trwał miliony lat i trwa nadal. Gleba
jest siedliskiem ogromnej ilości organizmów żywych. Organizmy glebowe
żyją i pracują w różnych warstwach
gleby (w warstwie próchnicznej, wymycia i wmycia składników pokarmowych). Ich życie i praca są doskonale
zorganizowane. W najwyżej położonej (5-centymetrowej warstwie gleby)
bakterie i grzyby rozkładają wszystkie
"odpady", które leżą na ziemi: liście,
okwiat, zawiązki owocowe, opadłe
owoce, słomę, skoszoną trawę i inne
materiały organiczne. Pomocnikami
mikroorganizmów są dżdżownice,
wije i wiele innych drobnych zwierząt.
Środowisko przyrodnicze składa się
z wielu czynników, przyrody nieożywionej (zewnętrza warstwa skorupy
ziemi wraz z glebą) i ożywionej (flora
i fauna). Czynniki środowiska pozostają ze sobą w ścisłej współzależności,
podlegając równocześnie wzajemnym
wpływom. Nieodłączną częścią przyrody jest człowiek funkcjonujący z nią
na zasadzie sprzężenia zwrotnego
i pozytywnego (gdy człowiek działa
zgodnie z siłami przyrody), negatywnego (gdy prawa przyrody narusza).
W początkach swego istnienia człowiek
był całkowicie uzależniony od przyrody,
korzystał z niej, dostosowując się do
rządzących nią praw. Obecnie to odwieczne przymierze zostało zerwane.
Wzrost liczby ludności i postęp cywilizacyjny w ostatnich dziesięcioleciach
przyniosły tak gwałtowny rozwój przemysłu, urbanizacji, że ludność stanęła
wobec problemu zagrożenia swojego
istnienia. Jesteśmy świadkami ogromnych przeobrażeń, jakie dokonują się
w środowisku na skutek działalności
człowieka. Większość ludzi na świecie
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zaczyna coraz częściej zdawać sobie
sprawę z uzależnienia naszego życia na
Ziemi od stanu przyrody. Nieskażone
powietrze czysta woda i zdrowa gleba
to podstawowe elementy środowiska
naturalnego, pozwalające wyprodukować człowiekowi przy udziale energii
słonecznej niezbędny do przetrwania
pokarm roślinny i zwierzęcy. Tymczasem międzynarodowe organizacje
związane z ochroną środowiska naturalnego podają alarmujące wiadomości o katastrofalnym stanie powietrza,
wody i gleby. Otaczająca nas przyroda jest niezmiernie skomplikowana.
Każdy istniejący w niej organizm jest
potrzebny. W zrównoważonym środowisku nie istnieje pojęcie szkodnik czy
choroba. Wręcz przeciwnie wszystkie
organizmy zwierzęce i roślinne służą
określonemu celowi. Osobniki zwane
przez nas szkodnikami, w środowisku

naturalnym eliminują słabsze, a także
stanowią pokarm dla innych gatunków.
Łatwo zauważyć, że rośliny zdrowe
i silne są rzadziej atakowane niż słabe, które rosną w niesprzyjających
warunkach. Najważniejszą sprawą jest
zapewnienie roślinom warunków w rozwoju zgodnych z ich wymaganiami.
Należy więc podporządkować się
następującej regule: uprawa i nawożenie powinno być skierowane na maksymalne „ożywienie” gleby.
Gleba jest „organizmem” żywym, wykazującym określony stan równowagi
procesów biotycznych i abiotycznych
przebiegających bezustannie i decydujących o jej żyzności. Nie popełniamy
błędu mówiąc, że w wierzchnich warstwach gleby biomasa bakterii może
kształtować się na poziomie – 35 kg,
grzybów – 1100 kg, glonów – 55-450
kg, pierwotniaków – 220-345 kg, wijów

– 45 kg, owadów – 10 kg. Robaków na
obszarze 1 ha znajduje się ponad 1000
kg organizmów, a na przykład na 1 ha
łąki w wierzchnich warstwach – 100
kg. Wszystkie organizmy zwierzęce
i roślinne zależą wzajemnie jedne od
drugich i tylko wszystkie razem nadają
glebie jej specyficzne cechy fizyczne
i biologiczne. Istnienie tych wskaźników
warunkuje tworzenie próchnicy glebowej oraz mineralizację materii organicznej w ramach wielkich cyklów krążenia
materii w przyrodzie. Na terenie Polski przeważają gleby kwaśne i bardzo
kwaśne w ponad 85%. Gleby takie są
glebami chorymi, a rosnące na niej rośliny są również chore i wydają niskie
plony i mniej wartościowe biologicznie.
Dr Bogdan Z. Jarociński
spec I i II st. w zak. sadownictwa
MODR Warszawa, O/ Radom
email: bjarocinski@poczta.onet.pl

Znaczenie makro- i mikropierwiastków
w życiu gleby i roślin
Mając na względzie przede wszystkim zdrowie konsumentów oraz
ochronę środowiska naturalnego
wprowadza się w szerszym niż dotychczas zakresie Integrowaną Produkcję Owoców, która ma na celu
bardzo duże ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, a wprowadzanie biologicznego zwalczania
szkodników i ograniczenia doglebowego wysiewania nawozów NPK.
Postęp w produkcji owoców wymaga ciągłego doskonalenia sposobów
i metod fachowego doradztwa nawozowego. Tylko w wypadku poznania
odczynu gleby, zawartości materii
organicznej oraz zasobności gleby
w makro- (Ca, P, K, Mg, S) i mikro-

elementy (B, Zn, Cu, Fe, Mn), a także
poznanie przemian tych składników
w glebie, a następnie pobierania ich
przez rośliny i transportu do części
nadziemnych, możemy w miarę precyzyjnie określić zalecenia nawozowe.
By sprostać temu zadaniu, doradztwo technologiczne musi powrócić do
łask i bardzo szeroko upowszechniać
wśród sadowników, rolników metodę kontrolowanego (racjonalnego)
nawożenia w celu uzyskania zarówno wysokich jakościowo plonów jak
również owoców o wysokich walorach
smakowych i dietetycznych.
Należy podkreślić, że duża część sadowników i rolników nawozi już swoje
sady na podstawie zaleceń nawozo-

wych otrzymanych z laboratoriów po
chemicznych analizach prób gleby na
zawartość makro- i mikroelementów.
Ale jest też pewna grupa, której jest
jeszcze trudno zmienić swoją mentalność na ten temat i w dalszym ciągu
większość ich sadów nawożona jest
w ciemno (na oko). Takie nawożenie
wcześniej czy później prowadzi do sytuacji skrajnych, a więc występowania objawów deficytu bądź co gorsze
do nadmiaru niektórych składników.
Efektem tego jest pogorszenie się jakości owoców, spadek plonów, wzrost
kosztów produkcji oraz degradacja
środowiska naturalnego.
Nie nawożenie lub niewłaściwe nawożenie gleb wapnem doprowadzi
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do złego przygotowania pól przed
założeniem sadów, a które z kolei
przyczyni się do słabszego wykorzystania składników pokarmowych
z gleby przez system korzeniowy
uprawianych roślin.
Jednym z najważniejszych zadań,
które stoi przed sadownikiem, rolnikiem jest przeciwdziałanie zakwaszeniu gleb poprzez stosowanie wapna
(kredy węglanowej z Mielnika) i optymalnego nawożenia doglebowego
(na podstawie otrzymanych zaleceń
nawozowych z pobranych prób gleb
do analiz chemicznych na określenie odczynu gleby oraz zawartości
makro- i mikroelementów, a także na
zawartość próchnicy).
Należy podkreślić, że wapń jest
składnikiem pokarmowym i przy jego
niedoborze następuje słaby wzrost
systemu korzeniowego, plon owoców
jak i jego jakość jest niższa. Brak wapnia łączy się z zakwaszeniem gleby.
Występują wówczas łącznie objawy
niedoboru wapnia i magnezu oraz
nadmiaru glinu i manganu. W miarę
podwyższenia wartości pH gleby, te
niekorzystne właściwości gleb kwaśnych ulegają poprawie. Natomiast
przy nadmiernej alkalizacji środowiska mogą jednak wystąpić inne niekorzystne zjawiska, takie jak obniżenie
rozpuszczalności niektórych mikroelementów np. żelaza, manganu, cynku,
miedzi. W takich przypadkach należy
dolistnie dokarmiać rośliny uprawne
stosując np. Chelat żelaza forte, Chelat
miedzi forte, Chelat cynku forte. Natomiast w sytuacjach odwrotnych, przy
kwaśnych lub bardzo kwaśnych glebach należy dokarmiać rośliny i owoce stosując np. Plonochron wapniowy
lub Wapnovit bądź Chrońplon Ca.
Fosfor w organizmie roślinnym pełni rolę bardziej uniwersalnej niż inne
składniki pokarmowe. Reguluje proce24
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sy oddychania i procesy fotosyntezy,
a więc procesy związane z produkcją
cukrów (glukozy, skrobi i celulozy) oraz
tłuszczy, intensyfikuje wzrost systemu
korzeniowego, doprowadzając do
lepszego wykorzystania składników
pokarmowych z roztworu glebowego.
Nadmiar fosforu nie jest bezpośrednio
szkodliwy dla roślin, jednak nadmierne doglebowe nawożenie niezależnie
od odczynu gleby znacznie utrudnia
pobieranie potasu, żelaza, miedzi,
cynku. Niedobór fosforu hamuje fosforylację, a tym samym tworzenie się
fosfatydów, kwasów nukleinowych
i białek, w wyniku czego następuje
zahamowanie wzrostu i zaburzenie
w przemianie materii. Skutki głodu
fosforowego występują na glebach
ubogich, kwaśnych, nie wapnowanych, nawożonych niskimi dawkami
fosforu i w przypadku jednostronnego
nawożenia azotem. W okresie wegetacji niedobory fosforu należy uzupełnić
w roślinie poprzez dokarmianie dolistne stosując np. Plonochron fosforowy
lub Fostar bądź Plonovit Phospho.
Przy wysokich dawkach doglebowych nawozów azotowych, drzewa
owocowe pobierają zaledwie 15-25%
N, a pozostała część tego składnika
jest wypłukiwana w głębsze warstwy
gleb i wód gruntowych, co z kolei powoduje zatruwanie środowiska naturalnego. Straty azotu stosowanego
w nawożeniu doglebowym są bardzo
duże, dlatego azot jest pierwiastkiem,
który musi być stosowany co roku,
najlepiej w małych dawkach, w tych
fazach rozwojowych roślin, w których
zostanie stosunkowo szybko pobrany
i dobrze wykorzystany.
Większość nawozów azotowych używanych w sadach jest fizjologicznie
kwaśna, a nieliczne tylko nie działają zakwaszająco na gleby np. saletra wapniowa. Autorzy wielu prac są
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zgodni, że siarczan amonowy, saletra amonowa najbardziej zakwaszają
gleby. Należy ograniczyć w nawożeniu badanych upraw nawozy azotowe
szczególnie zawierające azot w formie
amonowej, by nie pogłębiać jeszcze
bardziej zakwaszenia gleb o odczynie
kwaśnym i bardzo kwaśnym.
Zbyt wysokie nawożenie potasem
prowadzi do występowania charakterystycznych objawów na liściach braku magnezu, zaś owoce są kwaśne.
Potas jest silnym antagonistycznym
pierwiastkiem w stosunku do magnezu
i dlatego blokuje zarówno pobieranie
magnezu, jak i jego przemieszczanie się w roślinie. Wówczas by nie
nastąpiła defoliacja liści należy braki
magnezu uzupełnić w roślinach poprzez dokarmianie dolistne stosując
np. Siarczan magnezu lub Siarczan
magnezu z wit. C bądź Plonochron
magnezowy lub Mikrokomplex i inne
nawozy magnezowe. Przenawożenie
gleb potasem jest bardzo niebezpieczne dla sadów, gdyż stymuluje występowanie niedoboru magnezu, żelaza,
boru i wapnia. Przy wyższej zasobności potasu szybciej zanika skrobia
w owocach, co oznacza wcześniejsze ich dojrzewanie. Nadmiar potasu w glebie powoduje zmniejszenie
zawartości wapnia, magnezu, boru
w roślinie i odwrotnie - przy nadmiarze wapnia w glebie zawartość potasu w roślinie się zmniejsza.
W szczególności wielofunkcyjny
jest wpływ mikroelenentów na wzrost
i rozwój oraz plonowanie.
Większość producentów owoców
nie zdaje sobie sprawy z tego, jak
bardzo ważną rolę spełniają mikroelementy w roślinie. Bor wpływa na
funkcjonowanie i podziały komórek,
zwiększa efektywność pobierania
składników pokarmowych, zwłaszcza: azotu, potasu, fosforu, magne-
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zu i wapnia. Dlatego zwiększa on
plon owoców i polepsza jego jakość.
Wskutek niedoboru tego pierwiastka
następuje, między innymi, zahamowanie wzrostu i obumieranie stożków
wzrostu, zarówno pędów nadziemnych, jak i korzeni, utrata zdolności
roślin do wytwarzania kwiatów, nie
dochodzi do zapłodnienia po zapyleniu. Niedobór tego pierwiastka należy
uzupełnić dolistnie w okresie białego
pąka, w czasie kwitnienia w 2-3 -ch
zabiegach co 3-5 dni oraz pod koniec kwitnienia stosując np. Bormax
lub Borvit bądź Bortrac. Należy pamiętać, że pierwiastek bor jest potrzebny roślinom od rozpoczęcia do
zakończenia okresu wegetacji roślin.
Niedobór cynku w roślinach doprowadza do poważnego naruszenia ich
podstawowych funkcji fizjologicznych.
Pierwiastek ten bierze udział w przetwarzaniu kwasów organicznych,
syntezie chlorofilu i witamin, wpływa
na procesy wzrostu i rozwoju. Jego
niedobory występują najczęściej na
glebach zawierających dużo wapnia
oraz tam, gdzie wysiewa się duże
dawki nawozów fosforowych. Cynk
w roślinach gromadzi się w organach
zawierających dużo chlorofilu oraz
w zarodkach. Dokarmianie dolistne
tym pierwiastkiem (stosując np. Chelat cynku forte lub Mikrovit Zn, bądź
Zintrac) zapobiega chlorozom i przedwczesnemu opadaniu liści, podwyższa odporność roślin na wymarzanie,
stymuluje rozwój pąków, zwiększa odporność na choroby przechowalnicze.
Mangan zaś wpływa na podwyższenie intensywności oddychania,
asymilacji dwutlenku węgla i syntezy
węglowodanów, uczestniczy również
w redukcji azotanów do azotynów.
Na glebach kwaśnych związki manganu są szybciej rozpuszczane i łatwiej dostępne, dlatego wapnowanie

ogranicza jego pobieranie. Niedobór
manganu powoduje przede wszystkim
cętkowaną chlorozę, która rozprzestrzenia się między żyłkami zwłaszcza młodych liści i w miarę nasilania
przechodzi w nekrotyczne plamy.
Po wystąpieniu objawów niedoboru
manganu należy rośliny opryskiwać
nawozami manganowymi np. Mikrovit Mn, lub Chelat manganu forte 14.
W sadach opryskiwania wymienionymi nawozami dolistnymi można wykonywać po kwitnieniu drzew oraz na 4
i 2 tygodnie przed zbiorem owoców
w celu uzyskania wyraźnego koloru
dla owoców poszczególnych np. odmian jabłoni.
Żelazo bierze udział w tworzeniu chlorofilu występuje w ilościach
niewiele większych, czasem nawet
mniejszych, niż mangan. Niedobór
przyswajalnych form żelaza może
się zaznaczyć w glebach o wysokim
odczynie (pH) i węglanowych. Typowym objawem jest chloroza młodych
liści, które początkowo stają się jasnozielone, następnie żółkną i bieleją.
Nerwy liściowe i tkanka do nich przylegająca pozostają zielone. Chloroza
rozpoczyna się od najmłodszych liści
rośliny, stopniowo obejmuje też liście
starsze. Takie symptomy dość często
spotyka się w uprawach sadowniczych na glebach świeżo wapnowanych, zasadowych (o pH powyżej
7,2), szczególnie przy nadmiernej
wilgotności i słabym napowietrzaniu
gleby. Również jednostronne nawożenie innymi składnikami powoduje zakłócenia w pobieraniu żelaza.
Jego niedobory bardzo skutecznie
likwidują opryskiwania roślin związkami chelatowymi np. Chelat żelaza
(Mikrovit Fe) lub Chelat żelaza forte.
Miedź jest pierwiastkiem, która wpływa na rozwój i budowę tkanek, bierze udział w przemianach azotowych,

syntezie białek i witaminy C. Niedobór
miedzi uniemożliwia normalny rozwój
roślin. A więc miedź nie tylko wpływa
dodatnio na roślinę, ale jest niezbędnym składnikiem pokarmowym. Na
drzewach owocowych w miesiącu
lipcu/sierpniu, na liściach wierzchołkowych pojawiają się chlorotyczne plamy. Brzegi liści podwijają się ku górze,
a następnie liście usychają i opadają. Kora drzew staje się chropowata,
łuszczy się i głęboko pęka. U drzew
pestkowych (np. wiśnia, czereśnia)
występuje jeszcze gumoza. W uprawach sadowniczych do nawożenia
doglebowego i dolistnego dokarmiania możemy stosować Chelat miedzi
forte 12 (krystaliczny), zaś do dolistnego dokarmiania możemy stosować
Mikrovit Cu (Chelat miedzi płynny).
Krzem tworzy na powierzchni organów roślinnych warstwę ochronną
ograniczającą rozwój chorób grzybowych, wzmacnia strukturę ścian komórkowych oraz wzmacnia syntezę
chlorofilu.
Przedstawiłem w tym artykule wielofunkcyjny wpływ makro- i mikroelementów na wzrost, rozwój i plonowanie
roślin. W nawożeniu wszystkich gatunków roślin sadowniczych (i nie tylko)
obowiązuje prawo minimum opracowane przez Justusa von Liebiga
mówiące, że podstawowe parametry
plonu, jego wielkość i jakość, uwarunkowane są czynnikiem występującym
w minimum. Sadownik i rolnik musi
zrozumieć, że pobieranie prób gleby
na określenie zasobności gleb nie tylko w makro-, ale również w mikroelementy, oznaczenie odczynu gleby (pH
w KCl), zawartości materii organicznej jest jak najbardziej uzasadnione.
Dr Bogdan Z. Jarociński
spec I i II st. w zak. sadownictwa
MODR Warszawa, O/ Radom
email: bjarocinski@poczta.onet.pl
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PRP w Żelisławkach
Dnia 21.05. 2010 w Żelisławkach (województwo pomorskie, gmina
Pszczółki) w gospodarstwie IUNG, którego dyrektorem jest Pan
Sławomir Żur, odbyło się spotkanie na którym połączono tematykę
nawożenia, stosowania środków ochrony roślin oraz prezentację maszyn
rolniczych podczas pracy.

Gospodarstwo liczy ok. 600 ha powierzchni, na których uprawia się głównie rzepak (200ha), pszenicę (250 ha)
oraz buraki (30 ha). Pogoda znakomicie dopisała a spotkanie było interesujące i skupiające uwagę na wynikach
badań i obserwacji prowadzonych
w gospodarstwie Instytutu Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Organizatorem spotkania była
firma nawozowa PRP Polska, której nawozy są bardzo cenione i stosowane
od lat przez dyrektora gospodarstwa.
Z dobrej strony zaprezentowali się
również współorganizatorzy spotkania
– producent środków ochrony roślin
– DuPont i firma dostarczająca nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii maszyn rolniczych – Väderstad.
26
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Pierwszym punktem spotkania było
omówienie profili glebowych. Zasadniczym celem prezentacji było porównanie profilu - gdzie stosowany jest
zwykły nawóz, z profilem - gdzie od
czterech lat stosowano nawóz PRP
Sol. PRP Polska to firma mająca swoje
korzenie we Francji. Przedsiębiorstwo
wspiera produkcję rolniczą preparatami wykorzystującymi właściwości
stabilizujące i stymulujące związków
mineralnych, które umożliwiają rozwój
żywotnych funkcji gleby oraz roślin.
PRP SOL jest produktem polepszającym funkcje życiowe gleby, wspomagającym walkę z fizyczną, chemiczną
i biologiczną degradacją gleby.
Po poletkach oprowadzał uczestników
spotkania przedstawiciel PRP Polska
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pan Aleksander Tibus, a szczegółowe
wyniki badań nad stosowaniem PRP
Sol omówił klasyfikator gleb, pan Marek Jankowski.
PRP jest leaderem w gospodarowaniu glebą, z uwzględnieniem jej
potrzeb i z naciskiem na zachowanie
właściwych parametrów. Specjaliści
PRP koncentrują się na funkcjach życiowych gleby. Jak podkreśla pan Marek Jankowski, od funkcji życiowych
gleby zależy jej wygląd, a zachowanie właściwych parametrów i kontrola
właściwości gleby, gwarantuje wysokie
i stabilne plony. Jak pokazały odkrywki
profili glebowych i wykonane podczas
spotkania doświadczenia, wieloletnie
stosowanie naturalnych nawozów firmy PRP wspiera zachowanie właściwych parametrów gleby i zachowuje
jej funkcje życiowe. Nawóz występuje
w formie granulatu. Jest utworzony na
bazie węglanu wapnia i magnezu oraz
minerałów właściwych dla technologii
PRP. Rozpuszczalne składniki mineralne produktu przenikają do roztworu
glebowego i modyfikują środowisko,
w którym żyją mikroorganizmy. Stymulacja flory mikrobiologicznej oddziałuje na wszystkie funkcje życiowe
gleby, poprawia jej żyzność i wpływa
korzystnie na wzrost rośliny. Dzięki
mocno rozbudowanemu systemowi
korzeniowemu roślina ma dostęp do
większej ilości gleby, która jest jednocześnie bardziej aktywna biologicznie.
PRP SOL jest bardzo prosty w użyciu,
bez względu na rodzaj uprawy i stosowane rozwiązania techniczne. Jak
dowodzi porównanie profili glebowych
PRP Sol to zaznaczająca się dobra porowatość i dobrze rozwinięty system
korzeniowy roślin, czyli cechy dające
możliwość pobierania pierwiastków
przyswajalnych dla roślin z głębszych
warstw gleby. Gleba jest spulchniona,
nie ma efektu tzw. „podeszwy”, resztki
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pożniwne mają wystarczającą do rozkładu ilość tlenu, przez co są dobrze
rozłożone i stanowiące podstawę do
tworzenia substancji organicznych
odżywczych dla gleby. Dodatkowo
stosowanie nawozów PRP pozwala
zachować właściwe pH gleby, a przy
zachowaniu i ciągłym polepszaniu
struktury gleby, następuje wzrost obecności ważnych pierwiastków przyswa-

jalnych dla roślin, np. magnezu.
Dla rolników najbardziej przekonujące
jest jednak potwierdzenie skuteczności
danego produktu oraz uzasadnienie
ekonomiczne przekazane bezpośrednio przez innego rolnika – użytkownika nawozu. W przypadku spotkania
w gospodarstwie IUNG w Żelisławkach
o stosowani nawozów PRP opowiedział
gospodarujący tam Sławomir Żur. Za-
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pytany o efekty stosowania nawozów
firmy PRP Polska, odpowiada: „Gdybym nie był przekonany do produktów
PRP, po prostu bym ich nie używał.
Zakup nawozów to jeden z głównych
wydatków w agrotechnice. Oczywiste jest, że należy tak zainwestować
w nawóz, żeby uzyskać efekty i aby
nie było potrzeby powtarzania zabiegów w przypadku ich nieskuteczności.
Bez ekonomicznego uzasadnienia nie
stosowałbym nawozów PRP.”

W gospodarstwie IUNG w Żelisławkach swoje poletka zaprezentowała
również firma DuPont. Pan Tomasz
Trzmielewski, reprezentujący firmę,
zwrócił plantatorom kukurydzy uwagę
na zagrożenie ze strony omacnicy prosowianki, która zostając w resztkach
pożniwnych i rozwijając się w roślinach
kolejnego roku, jest w stanie zniszczyć
30 – 40% plonów. Do ochrony pszenicy DuPont poleca fungicydy: Wirtuoz
520 EC, łączący działanie trzech sub-

"Popowodziowe decyzje ratować czy likwidować?"
Majowa powódź zatopiła setki tysięcy hektarów pól uprawnych. Jeszcze
większy areał upraw został podtopiony. Część pól nadal znajduje się
pod wodą, z części woda już spływa, lecz dla rolników problem dopiero się zaczyna – będą zmuszeni
podjąć decyzję dotyczącą ratowania bądź likwidacji uprawy, w którą
zainwestowali duże nakłady – pole
zostało przygotowane, rośliny zostały posiane, zastosowane zosta28
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ły nawozy i pestycydy. Poniesione
przez producentów koszty powinny
się co najmniej zwrócić. Czy będzie
to możliwe?
Większość roślin na podtopionych
polach zżółkła – w zalanej wodą glebie występuje bardzo drastyczny niedobór tlenu, który jest niezbędny nie
tylko roślinom, ale także i mikroorganizmom glebowym, które biorą aktywny
udział w udostępnianiu i pobieraniu
składników pokarmowych. Bez ich
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stancji aktywnych oraz Reveller 280
SC, zwalczające szerokie spektrum
chorób grzybowych.
Firma Väderstad prezentowana przez
pana Andrzeja Opalę, zaprezentowała
dwie maszyny:
Carrier 420 – agregat podorywkowy,
do likwidowania ścierniska, wykorzystywany też jako agregat do wyrównywania po orce, połączenie włóki, talerzy
i wału, maszyna ciężka, ale przez to
stabilna, z proponowanym wałem gumowym na gleby lekkie i stalowym na
gleby cięższe.
Agregat Cultus 300, wykorzystywany do zaprawiania gleby pod siew.
Przedstawiony został najmniejszy z tej
serii agregatów, o szerokości roboczej
3m, natomiast jak podkreśla pan Andrzej Opala, wybór jest znacznie większy. Główna zaletą agregatów Cultus
jest bardzo dobre mieszanie gleby
z resztkami pożniwnymi. Zachęcamy
do odwiedzenia stron internetowych
prezentowanych na spotkaniu firm
i bliższym zapoznaniu się z wymienionymi produktami. Uważamy, że warto.

pomocy, roślina nie jest w stanie sama
się wyżywić. Przy długim utrzymywaniu się wody na powierzchni pola /
powyżej 48 godzin/ gleba „umiera”.
Zaczynają w niej zachodzić procesy beztlenowe, procesy glejowacenia. Wydzielany jest siarkowodór,
metan i dwutlenek węgla. Potrzeba
sporo czasu, żeby odzyskała swoją
aktywność i wróciła do pierwotnego
stanu. W przypadku pół uprawnych,
które były zalane całkowicie i poziom
wody utrzymywał się dłużej niż dwie
doby, decyzja jest prosta – należy
zlikwidować plantację, bo uzyskanie satysfakcjonujących plonów nie
będzie możliwe.
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Natomiast, na polach, gdzie woda
utrzymywała się przez krótszy okres,
jest duża szansa na uratowanie
zasiewów.
Woda, oprócz tego, że ogranicza
zawartość tlenu w przestworach międzyagregatowych w glebie powoduje również inne szkody. Na glebach,
z których woda schodzi, obserwujemy dosyć znaczny spadek pH, wzrost
zakwaszenia gleby. Powodem tego
są dwa procesy. Pierwszy to wypłukanie przez wodę jonów wapnia
i magnezu, które kształtują odczyn
zasadowy gleby. Drugi proces to
zjawiska fermentacji beztlenowej.
W warunkach niedoboru tlenu, gdy
gleba jest wypełniona w dużym stopniu przez wodę, dochodzi do procesów rozkładu substancji organicznej
przez mikroorganizmy, które korzystają
z tlenu zawartego w związkach organicznych. Przy okazji powstają duże
ilości jonów wodoru, który powoduje
okresowe, silne zakwaszenie gleby.
Rośliny żółkną, co oznacza niedobór
składników pokarmowych. Korzenie
roślin zalanych wodą nie są w stanie
pobrać tych składników z gleby, więc
jedyny sposób na dostarczenie roślinom pożywienia – azotu, magnezu
i mikroelementów, które biorą udział
w procesach fotosyntezy, to dostarczenie ich przez liście. Liść nie jest
organem, który natura stworzyła do
tego celu, ale w takich ekstremalnych sytuacjach należy wykorzystać
tę drogę. Standardowym zabiegiem,
który rolnicy wykonują w takich warunkach, jest nawożenie dolistne azotem. Jednak w ostatnich latach na
rynku pojawiły się produkty, które
służą do ratowania roślin w sytuacjach stresowych. Pomagają roślinom
przejść przez tzw. okresy krytyczne
w rozwoju. Krytyczne, czyli krzewienie, strzelanie w źdźbło, kwitnienie,

zawiązywanie bulw itp. Podtopienie
to bardzo poważny stres dla rośliny,
podczas którego zostaje zahamowana
fotosynteza na skutek braku podstawowych składników pokarmowych,
normalnie pobieranych z gleby. Nie
mogąc ich pobrać, roślina redukuje
produkcję chlorofilu i ogranicza jego
aktywność. Dlatego należy bezzwłocznie podać roślinie niezbędne jej mineralne składniki pokarmowe np.
w postaci preparatu z grupy fizjostymulantów. Fizjostymulanty zawierają
specyficzne związki mineralne, które
roślina wykorzystuje w procesie fotosyntezy. Można je stosować nalistnie. Do dyspozycji, mamy aktualnie
jeden preparat z tej grupy – jest to
PRP EBV. Aby przeprowadzić zabieg,
należy odczekać, aż woda zupełnie
ustąpi, by móc wjechać na pole (należy pamiętać, aby nie wykonywać
zabiegu przy silnym uwilgotnieniu,
gdyż grozi to niepotrzebnym ugnieceniem pola). Preparaty te stosuje się
często z dodatkiem azotu. Azot służy
zarówno jako składnik pokarmowy
dla roślin, bowiem wykorzystywany
jest w syntezie białek, a także jako
pierwiastek, który „otwiera” drogę
(przez skórkę) dla związków zawartych w fizjostymulantach.
Fizjostymulant, co potwierdzają
liczne badania, wykazuje silne właściwości przyspieszające przebieg
i intensywność procesu fotosyntezy. Rośliny w bardzo szybkim tempie odzyskują zieloną barwę i wigor.
Preparat wpływa także na wzrost systemu korzeniowego. Jest to wtórny
efekt poprawy funkcjonowania aparatu fotosyntetycznego. Roślina, mając do dyspozycji więcej substratów
z procesu fotosyntezy, dostarcza je
korzeniom, który zaczynają intensywnie rosnąć. Ponadto, związki produkowane z wykorzystaniem energii

pozyskanej podczas fotosyntezy są
wydzielane do rizosfery (część gleby najbliższa powierzchni korzenia),
gdzie stymulują namnażanie się i aktywność mikroorganizmów biorących udział w procesach pobierania
składników pokarmowych przez roślinę. Oddziałując fizjostymulantem
na część nadziemną pobudzamy,
pośrednio, wzrost i rozwój części
podziemnej oraz aktywność strefy
wymiany korzeń-gleba. Żaden inny
preparat, dostępny obecnie na rynku,
nie działa tak kompleksowo.
Oczywiście należy pamiętać także
o wykonaniu odpowiednich zabiegów uprawowych, które będą miały
na celu zniszczenie tworzącej się na
powierzchni gleby skorupy, wskutek
osiadania i wysychania drobnych elementów ilastych gleby, które, do tej
pory, unosiły się w wodzie. Skorupa
ta odcina glebę od powietrza atmosferycznego i stanowi barierę mechaniczną dla kiełkujących roślin. Można
ją rozkruszyć przy pomocy lekkich
bron, bron typu „chwastownik” lub
lekkich wałów strunowych. W przypadku upraw w szerokich międzyrzędziach (np. kukurydza, buraki),
należy to zrobić pielnikami pracującymi rzędowo.
Problemem będą także choroby
grzybowe, atakujące ze zdwojoną
siłą (wskutek dużej wilgotności i wysokiej temperatury powietrza) zabiedzone rośliny uprawne. Należy
bardziej uważnie monitorować stan
zdrowotny roślin i odpowiednio wcześnie interweniować.
Ta powódź powinna też być nauką
na przyszłość, szczególnie dla rolników. Gleby uprawne można bowiem
przygotować na nadejście „wielkiej
wody”. Tak przygotować, aby ta woda
nie była kataklizmem.
dr Sylwester Lipski
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TRUDNY ROK – PROSTE
ROZWIĄZANIA
Wzorem lat ubiegłych przedstawiciele firmy INTERMAG – producenta nawozów dolistnych i produktów
wspomagających dokarmianie i zabiegi ochrony roślin, uczestniczyli
w warsztatach polowych organizowanych przez firmę SYNGENTA na
terenie całego kraju. Na spotkaniach
roboczych były omawiane zagadnienia związane z aktualnymi problemami
w uprawie roślin. Podczas tegorocznych
spotkań zwracano uwagę na uszkodzenia ozimin, zwłaszcza rzepaku.
W trudnych warunkach, jakie panowały zimą i wiosną tego roku znaczna
część plantacji ucierpiała, a część nawet wypadała. Na plantacjach, które
zdecydowano się pozostawić, w celu
szybszej regeneracji roślin polecano
dokarmianie dolistne z użyciem aktywizatora procesów metabolicznych –
TYTANITU. Jego standardowa dawka
w uprawach rolniczych wynosi 0,2 l/ha.
Oprócz preparatu wspomagającego

regenerację polecano stosować nawóz mikroelementowy PLONVIT R dla
rzepaku w dawce 2 l/ha. Po ruszeniu
wegetacji wiosennej oraz w okresie od
zwartego zielonego pąka do początku
kwitnienia polecano dokarmiać rośliny
borem – mikroelementem w stosunku
do którego rzepak wykazuje największą wrażliwość - w postaci łatwo przyswajalnej boroetanoloaminy, która jest
składnikiem nawozu płynnego BORMAX (dawka 1 l/ha).
Chłodna wiosna odbiła się niekorzystnie na kondycji rośli ciepłolubnych,
m.in. kukurydzy. W takich warunkach
roślina cierpi na zakłócenie aktywności systemu korzeniowego, co wpływa
na pobieranie składników pokarmowych, a zwłaszcza fosforu. Typowym
objawem niedoboru tego składnika
jest zahamowanie wzrostu i przebarwienia liści na kolor fioletowy. Dobre
efekty w takich warunkach przynosi dokarmianie dolistne fosforem np.

Tab. 1. Ilość piany pozostająca w cylindrze po 1 i 5 minutach od wymieszania cieczy użytkowej (Badania przeprowadzono w marcu 2010 r. w laboratoriach Katedry Metod Ochrony Roślin i Katedry Uprawy
Roli i Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

FASTER
Obserwacja
po czasie
[minuty]

Woda

Stężenie w cieczy [%]
0,035

0,1

Ilość wytworzonej piany [%]
Brak − woda

Break Thru S 240

Roundup 360 SL

Ramrod Flo 480 SC
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1

0

4

3,5

5

0

2,5

2

1

37,5

28

30

5

37,5

28

29

1

6,5

2

2,5

5

1

0,05

0

1

3

0,5

0,1

5

1,5

0,1

0
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nawozem FOSTAR w dawce do 5 l/
ha. Zaleca się stosować 2-3 zabiegi:
I w fazie 2-6 liści, II w fazie 6-10 liści, III
– do wyrzucenia wiech. Bardzo dobre
efekty przynosi dokarmianie kukurydzy we wspomnianych fazach mikroelementami np. w postaci płynnego
koncentratu o składzie przeznaczonym dla tego gatunku – PLONVIT Ku
w dawce 2 l/ha. W celu polepszenia
efektywności nawozów, a zwłaszcza
azotowych zaleca się zadbać o dobre zaopatrzenie kukurydzy w siarkę,
w stosunku do której gatunek ten ma
duże wymagania pokarmowe. Efektywnym sposobem jest stosowanie
siarki nalistnie w postaci nawozu Super S-450 w ilości 3 l/ha. Nawóz ten
można stosować łącznie z innymi produktami INTERMAG przeznaczonymi
dla kukurydzy.
W tym roku firma INTERMAG wprowadziła na rynek nowy adiuwant FASTER. Jego unikatową cechą, oprócz
standardowego zmniejszania napięcia
powierzchniowego kropli, jest ograniczanie ilości wytwarzanej piany
w zbiorniku opryskiwacza podczas
przygotowywania cieczy użytkowej.
Cechę tę potwierdzono zarówno w badaniach laboratoryjnych (tabela 1) jak
również w praktyce rolniczej. Dzięki
zastosowaniu adiuwanta naniesione
krople zajmują większą powierzchnię,
co wpływa na efektywniejsze wnikanie
substancji aktywnych pestycydów oraz
składników pokarmowych zawartych
w cieczy użytkowej. Zalecana dawka
adiuwanta FASTER wynosi 0,5-1,5 l
na 1000 litrów cieczy użytkowej, natomiast cena 10-12 zł za litr, w zależności
od wielkości opakowani. Przedstawiciele firmy INTERMAG podkreślają, iż
najlepsze efekty osiąga się przy łącznym stosowaniu adiuwanta z kondycjonerem wody Pro Aqua, zwłaszcza
w przypadku wody twardej.
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Dolistne dokarmianie
ziemniaków
Ziemniaki powinno się dokarmiać dolistnie, roztworem mocznika
lub nawozami mikroelementowymi, przy mniejszej dawce nawozów
doglebowych stosowanych przed sadzeniem. Zabieg taki jest mniej
kosztowny i mniej uszkadza rośliny.
Mikroelementy bardzo ważne
w nawożeniu dolistnym
Bardzo dobry wpływ na wzrost plonu
przy nawożeniu dolistnym mają odpowiednio dobrane nawozy mikroelementowe. Znane jest dobre działanie Plonvitu
K i Alkalinu PK 10:20. Korzystny wpływ
na wysokość plonu i poprawę jakości
bulw stwierdzono także przy zastosowaniu do dolistnego nawożenia następujących nawozów: Agrosol K, Adob
Mn, Basfoliar 36 E, Ekosol K, Insol 7,
Mikrosol Zm Seniphos, Sonata Z, Wuxal Kombi oraz Nutrifor.
Lepsze efekty nawożenia dolistnego
występują w latach suchych i przy mniejszym nawożeniu doglebowym. Takie
preparaty jak Mikrosol Zm lub Insol 7,
przyczyniaja się do zmniejszenia o połowę dawki fungicydów do zwalczania
zarazy ziemniaka oraz obniżają koszty
ochrony plantacji przed zarazą ziemniaka.
Dolistne nawożenie ziemniaków poprawia jakość bulw oraz trwałość ziemniaka w przechowaniu i obniża szkodliwe
działanie azotanów. Ekonomiczne efekty wzrostu plonu ziemniaka uzyskanego
wskutek dolistnego nawożenia nawozami
mikroelementowymi przewyższają ponad
8-krotnie koszty poniesione na zakup nawozów i mechaniczne zabiegi oprysków.
Aby zwiększyć skuteczność dolistnego
nawożenia, nawozy mikroelementowe
wzbogaca się dodatkiem azotu, a niekiedy potasu, fosforu i magnezu. Przy
niskim udziale azotu w nawozach mikroelementowych lub małych dawkach
32
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nawożenia doglebowego wskazany jest
dodatek 6–10-proc. roztworu mocznika. Natomiast przy wyższym poziomie
nawożenia doglebowego i ponad 10
proc. udziale azotu w nawozach dolistnych dodatek roztworu mocznika jest
niecelowy, a niekiedy nawet szkodliwy,
gdyż zwiększa wyraźnie zawartość azotanów w bulwach. Składniki pokarmowe
powinny być dostarczane ziemniakowi
szczególnie w okresie zawiązywania
bulw, gdy zapotrzebowanie na nie jest
największe. Dla większości odmian jest to
okres czerwiec-lipiec. Najczęściej pierwszy zabieg dolistnego nawożenia roślin
stosuje się dwa tygodnie przed kwitnieniem. Ostatni zabieg powinien przypadać
w fazie pojawienia się zielonych jagód na
roślinach. Na odmianach późnych ostatnie dolistne dokarmianie roślin należy
przeprowadzić najpóźniej do 20 sierpnia.

Dolistnie tylko dla ziemniaków
właściwie nawożonych
Dolistne nawożenie ziemniaków makro- i mikroelementami nie naprawi błędów popełnianych w agrotechnice. Jeśli
ziemniaki są sadzone zbyt późno a sadzeniaki są niekwalifikowane oraz niedostatecznie chronione przed chorobami
i szkodnikami efekty będą znacznie
mniejsze. Nawożenie dolistne często
uzupełnia rzędowe nawożenie do redlin podczas sadzenia, co ogranicza wyraźnie zanieczyszczenie środowiska
azotanami i metalami ciężkimi, a także
zmniejsza zawartość tych składników

w bulwach przy zachowaniu wysokich
plonów dobrej jakości.
Przy niskiej temperaturze powietrza
(12–15 stopni C) i sporej wilgotności
nawożenie dolistne ziemniaków jest
najbardziej skuteczne. Opryski dolistne należy przeprowadzać późnym popołudniem i wieczorem lub wcześnie
rano. Skuteczne są także zabiegi wykonywane po deszczu, gdy tylko rośliny obeschną, a stan wilgotności gleby
umożliwia przeprowadzenie oprysku.
Często niskie pH gleby przy niedostatku próchnicy, brak lub nadmiar opadów
w okresie wegetacji, a także brak niezbędnych mikroelementów powodują
utrudnienie i zahamowanie pobierania
składników pokarmowych przez korzenie. Przy nawożeniu dolistnym pobieranie
składników pokarmowych jest znacznie
szybsze niż przez system korzeniowy.
Już w ciągu 4 - 5 godzin od wykonania
zabiegu aż 80% nawozu jest pobrana
przez roślinę. Przyjmuje się, że wykorzystanie składników mineralnych z nawozów dostarczonych dolistnie wynosi 90%.
Nawozy dolistne charakteryzują się całkowitą rozpuszczalnością w wodzie i nie
przedostają się do wód gruntowych. Dolistne nawożenie może przyczynić się do
zwyżki plonu nawet o kilkadziesiąt procent. Lepszemu pobieraniu składników
przez liście sprzyja wysoka wilgotność
i temperatura powietrza 12 - 15 stopni
C. Jednak nie powinno wykonywać się
takich zabiegów, gdy temperatura prze-
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kracza 20 stopni C, gdyż można wtedy
doprowadzić do uszkodzeń blaszki liściowej. Optymalną porą dnia jest późne
popołudnie lub wczesny ranek.

Mocznik najpopularniejszy

Najbardziej popularne jest nawożenie ziemniaków roztworem mocznika. Mocznik nadzy rozpuścić w letniej
wodzie (obniża temperaturę roztworu)
w stężeniu 10%, czyli 30 kg mocznika
rozpuszczonego w 300 litrach wody. Na
młode rośliny do pierwszego nawożenia należy zastosować mniejsza dawkę
mocznika, około 20 kg mocznika na 300
litrów wody. W zależności od wczesności odmiany zalecane jest wykonanie od
1 do 3 oprysków wodnym roztworem
mocznika w odstępach 10 – 14 dni. Nie
należy stosować mocznika do nawożenia dolistnego przy wysokim poziomie
nawożenia azotowego i ponad 10%
udziale azotu w nawozach dolistnych.
W przypadku jednoczesnego stosowania nawozu dolistnego w 6 – 10%
roztworze mocznika należy najpierw
rozpuścić mocznik w letniej wodzie,
następnie dodać nawóz dolistny.

Fosfor i potas pożądany
Przy dużym niedoborze fosforu i potasu
w roślinie wskazane jest interwencyjne
dolistne nawożenie tymi składnikami. Fosfor najłatwiej jest przyswajalny w postaci kwasu ortofosforowego.
Przemieszcza się on wolno w roślinie,
ale szybciej niż wtedy, gdy pobierany
jest przez korzenie. Dokarmianie dolistne fosforem przyspiesza dojrzewanie roślin, podnosi plon oraz wpływa na
zmniejszenie uszkodzeń mechanicznych.
Stosowanie potasu zwiększa efektywność fotosyntezy i oddychania,
zmniejsza straty spowodowane przez
choroby w okresie przechowywania.
Najlepsza formą potasu do dolistnego nawożenia jest siarczan potasu.

Magnez ułatwia proces
fotosyntezy
Na glebach o małej i średniej zasobności w magnez bardzo efektywne
jest stosowanie siarczanu magnezu
siedmiowodnego. Magnez ułatwia pobieranie azotu i przeciwdziała ewentualnym poparzeniom, odpowiada za
proces fotosyntezy i gromadzenia skrobi. Siarczan magnezu siedmiowodny
należy stosować od zwarcia międzyrzędzi do końca lipca w stężeniu 5%.

Nawozy stosowania dolistnego
można mieszać ale….
Łączne stosowanie wielu gotowych nawozów dolistnych poprawia skuteczność
dolistnego dokarmiania roślin. Jednak
nie wszystkie nawozy dolistne mogą
być ze sobą mieszane. Wśród Insoli
zalecanych do dolistnego nawożenia
ziemniaka nie wolno łącznie stosować
między innymi:
- Insolu B z Insolem Zn;
- Insolu PK z Insolem Mn,
- siarczanu magnezu z Insolem Zn.
Można natomiast mieszać:
- Insol PK z Insolem B oraz
- Insol 7 z Insolem Mn.
Samo nawożenie dolistne nie powoduje zwalczania występujących
już na plantacji chorób czy szkodników. Niemniej przyczynia się do
wzmocnienia odporności roślin.

Środki ochrony roślin tylko
z niektórymi nawozami
Można stosować nawozy dolistne
z niektórymi środkami ochrony roślin.
Przyczynia się to do znacznego ograniczenia kosztów zabiegów oraz poprawia ich działanie. Niektóre nawozy
dolistne stosowane łącznie z fungicydami, czy insektycydami, zwiększają
efektywność ich stosowania w zwalczaniu chorób i szkodników przy jednoczesnym ograniczeniu dawki samego

preparatu. Jednak niektóre nawozy dolistne nie powinno się łączyć z pewnymi środkami ochrony roślin. Wskutek
takiego łączenia mogą wystąpić reakcje
uboczne niekorzystne dla samej rośliny.
Ciecz użytkowa powinna być sporządzona bezpośrednio przed zabiegiem.
Przetrzymywanie jej w zbiorniku przez
dłuższy czas może spowodować wytrącenie się poszczególnych składników lub powstanie innych związków
chemicznych, które mogą na roślinę
działać fitotoksycznie. Ciecz tak powinna mieć temperaturę powyżej 10 stopni C. Warto też pamiętać o prawidłowej
kolejności mieszania poszczególnych
składników cieczy roboczej. W pierwszej
kolejności dodajemy roztwór mocznika, roztwór siarczanu magnezu a dopiero potem nawozy mikroelementowe
i odpowiedni środek ochrony roślin.
Nie wolno wsypywać poszczególnych
składników bezpośrednio do zbiornika,
bez ich wcześniejszego rozcieńczenia z wodą. Należy stosować zalecaną dawkę preparatu rozpuszczonego
w 300 litrach wody. Woda do oprysku
powinna mieć temperaturę 15- 200 C.
Zimna woda użyta do oprysku może
spowodować poparzenia w zetknięciu z nagrzanymi roślinami. Ponadto
woda o niskiej temperaturze utrudnia
rozpuszczenie preparatu i jego wymieszanie. Ziemniaki można dokarmiać dolistnie aż do formowania jagód.
Podsumowując zalety dolistnego dokarmiania ziemniaków trzeba podkreślić że:
- zwiększa ono efektywność nawożenia doglebowego,
- zmniejsza straty chemicznego i biologicznego uwsteczniania się składników mineralnych,
- ogranicza dawki doglebowego nawożenia mineralnego,
- zmniejsza koszty nawożenia oraz
wydatki na ochronę ziemniaka.
Tomasz Kodłubański
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Skuteczna ochrona
plantacji ziemniaków przed
zarazą
Plantator musi pamiętać o zarazie ziemniaczanej rozwijającej się
szczególnie szybko podczas tak wilgotnej pogody jak obecnie. Jedynym
czynnikiem mogącym powstrzymać chorobę jest sucha pogoda.

Temperatura dla zarazy prawie nie ma
znaczenia. Jedynie temperatura poniżej
8 st. C i powyżej 30 st. C powoduje jej
zatrzymanie. Poniżej 18 st. C wytwarzają
się zarodniki pływkowe, a powyżej 18 st.
C – zarodniki konidialne. Grzybnia najszybciej rozwija się w temperaturze 21
stopni C i wilgotności względnej 100%.
Jeden chory krzak ziemniaków wystarczy by zarodniki zarazy zainfekowały
100-hektarową plantację.
Jak skutecznie zwalczać zarazę?
Trzeba ochronę fungicydową dopasować do faz rozwojowych ziemniaka.
Głównymi błędami w ochronie ziemniaka przed zarazą są: zbyt późne
wykonanie pierwszego zabiegu, zbyt
34
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duże odstępy między kolejnymi zabiegami, zbyt duże poleganie na preparatach o działaniu systemicznym
i niedopasowanie ochrony do odporności odmian ziemniaka. Zjadliwość
choroby jest coraz większa. Zaraza
atakująca ziemniaki nie jest taka sama
jak 10 lat temu.
Atakujący ziemniaki grzyb Phytoftora infestans mutuje bardzo szybko co
powoduje ciągłe przystosowanie się
do zmieniających się warunków pogodowych oraz środków stosowanych w zwalczaniu patogenu. W ciągu
ostatnich paru lat zwiększyła się także
zjadliwość grzyba oraz poszerzył się
okres w którym grzyb atakuje roślinę.
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Straty na plantacjach nie chronionych
przed zarazą mogą sięgać do 50%
plonu ziemniaka.
Jeśli na liściach rośliny, we wczesnej
fazie wzrostu, wystąpią pierwsze ślady
zarazy w postaci plamek i odbarwień,
powinno się zastosować prewencyjnie
fungicydy kontaktowe które chronią
tylko te miejsca na roślinie które zostały nim spryskane. Bardzo dobrymi
preparatami kontaktowymi są: Altima
500 SC, Dithane M-45 WP, Folpan 80
WG czy Miedzian 50 WG.
Patogen atakuje ziemniaki szczególnie gwałtownie w czasie gdy roślina
szybko wzrasta – od wschodów do
chwili gdy następuje zwarcie roślin
w międzyrzędach. W tej fazie wzrostu rośliny można ją chronić dzięki zastosowaniu fungicydów układowych.
Penetrują one całą roślinę i chronią
nowe przyrosty. Zazwyczaj ich działanie trwa około dwóch tygodni. Jednak
zbyt częste stosowanie fungicydów
systemicznych może spowodować
powstanie odpornych szczepów wirusa. Zalecane preparaty to: Infinito
687,5 SC, Galben M73 WP, Ridomil
Gold MZ 68 WP, Tattoo 550 SC.
W następnym okresie wzrostu ziemniaka do końca kwitnienia, ważna staje
się ochrona części nadziemnych rośliny. W tym przypadku stosuje się środki
grzybobójcze wgłębne które działają
leczniczo i prewencyjnie w okresie do
3 dni od zakażenia rośliny. W okresie
od zawiązywania bulw do ich dojrzewania zaraza najczęściej atakuje ziemniaki. W tej fazie wzrostu ziemniaka
powinno się stosować środki niszczące zarodniki konidialne które zbierają
się na łodygach rośliny. Preparaty takie powinny niszczyć także zarodniki
pływkowe które spływają do gleby. Do
najlepszych preparatów wgłębnych
zalicza się: Revus TM, Proteus® 110
OD, Acrobat MZ 69 WP, Curzate Cu,
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Invader 742 WG.
Jeśli zdarzy się, że przekroczymy
termin w którym powinien być wykonany oprysk, to do kolejnego powinno
się zastosować preparat o działaniu
układowym lub wgłębnym.
Czynnikiem ograniczającym chorobę jest wysoka temperatura powietrza w czasie trwania której zarodniki
powodują pojawianie się plamek na
liściach. Jeśli temperatura spadnie

a wilgoć jest powyżej normy, uwalniane
są szybko zarodniki pływkowe które
infekują całą roślinę. Równie niebezpieczne są zarodniki konidialne które
pokazują się często na dolnych stronach liści rośliny która wyrasta z bulwy
ziemniaka pozostawionego na stertach
odpadowych. Taka roślina jest od początku zainfekowana zarazą. Porażone
bulwy ziemniaka gniją w czasie przechowywania oraz są atakowane przez

wtórne bakterie i grzyby które wywołują inne choroby. Wczesne zniszczenie
naci ziemniaka przez zarazę powoduje
znaczny wzrost zachwaszczenia wtórnego, które utrudnia zbiór oraz zwiększa straty plonów.
Zarodniki konidialne są bardzo często transportowane przez wiatr i wodę.
Silne podmuchy powietrza przenoszą
zarodniki na duże odległości ( nawet
do 50 km) co powoduje, że chorobą
zarażają się ziemniaki na terenach na
których nie ma stert odpadowych. Stery
te są także miejscem gdzie ziemniak
zimuje by zaatakować rośliny ponownie
na wiosnę. Zaraza ziemniaczana zimuje także w postaci grzybni w bulwach
samosiewów oraz w sadzeniakach.
Zarodniki konidialne przy sprzyjającej temperaturze szybko kiełkują
i odbywają cały cykl rozwojowy w 5
dni. Powstają nowe zarodniki które
ponownie są przenoszone na inne
plantacje ziemniaków. Oprócz ochrony chemicznej plantacji ważne są także działania profilaktyczne. Należą do
nich niszczenie źródeł zakażenia pierwotnego na kopcowiskach i stertach
odpadowych, wczesny termin sadzenia oraz podkiełkowywanie lub pobudzanie bulw, wysadzanie zdrowych
sadzeniaków, niszczczenie zoospory
– przetrwalnikowej formy zarazy rozwoju płciowego i w miarę możliwości
dobór odmian odpornych na zarazę.
Poszczególne odmiany ziemniaka różnią się wrażliwością na zarazę. Znaczna
większość odmian mniej wrażliwych na
zarazę to ziemniaki skrobiowe. W skali
9-stopniowej największą odporność na
zarazę na poziomie 5-8 stopnia mają
odmiany Beata, Bzura, Gandawa, Ursus,
Kuras Olza i Pilica. Mniejszą wrażliwość
mają Bartek, Tajfun, Zagłoba, Heban,
Ikar i Monsun. Pozostałe odmiany w tej
skali mają tylko od 2 do 4 stopni.
Tomasz Kodłubański
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Zasady zwalczania
szkodników łuszczynowych
Rzepak jest rośliną wymagającą intensywnej i pełnej ochrony przed
szkodnikami. Straty w plonie spowodowane żerowaniem owadów mogą
prowadzić do znacznego obniżenia potencjału plonowania.
Uszkodzenie i osłabienie roślin przez
owady powoduje zwiększenie ryzyka
porażeń przez inne patogeny, głównie
grzyby, co może być przyczyną całkowitego zniszczenia plantacji. Dlatego
tak ważna jest ochrona insektycydami
upraw rzepaku.
Systematyczna lustracja plantacji pozwala na uchwycenie momentu nalotu
agrofagów, określenie ich liczebności
i progu szkodliwości oraz podjęcie decyzji o oprysku. Dobrze dobrany zabieg to ochrona nie tylko plantacji, ale
także i środowiska naturalnego oraz
możliwość zmniejszenia nakładów finansowych na redukcję strat spowodowanych nalotem szkodników.
Wczesną wiosną plantacjom zagrażają szkodniki łodygowe – chowacz
brukwiaczek i chowacz czterozębny. Straty, jakie mogą spowodować
w plonie te owady, w zależności od
nasilenia ataku mogą wynieść 10-20
%. Jednak najgroźniejszymi patogenami są szkodniki łuszczynowe. Na
przykład atak słodyszka rzepakowego w skrajnych przypadkach, może
spowodować straty nawet do 80%
potencjalnego plonu.
W momencie opadania płatków kwiatowych bardzo groźnymi szkodnikami, zagrażającymi roślinom rzepaku
są chowacz podobnik i pryszczarek
kapustnik. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zagrożenia ze strony
wymienionych szkodników łuszczynowych. Za najważniejsze przyczyny takiego stanu uznaje się wzrost
36
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średnich temperatur dobowych, jako
efekt zmian klimatycznych, który powoduje wydłużanie się okresów nalotów chowacza posobnika oraz wzrost
liczby pokoleń pryszczarka z 2-3 do
4-5 w sezonie oraz specyfikę nowych
odmian rzepaku. Progi szkodliwości
tych owadów są następujące: chowacz podobnik – 4 chrząszcze na 25
roślinach, pryszczarek kapustnik – 1
owad na 4 rośliny. Ataki poszczególnych agrofagów i okresy ich żerowania
często zachodzą na siebie i wówczas
jeden zabieg chemiczny może zwalczyć kilka gatunków szkodników. Jeśli tego nie zrobimy, na skutek nalotu
chowacza, łuszczyny zżółkną i ulegną
deformacji, zalęgną się w nich larwy
tego owada, a następnie podobnik złoży
w łuszczynie swoje jaja. Uszkodzenia
spowodować też mogą suchą zgniliznę, czerń krzyżowych i szarą pleśń.
Dlatego tak ważne jest przestrzeganie odpowiednich zasad zwalczania
szkodników łuszczynowych.
Jeśli stwierdzimy nalot chowacza
podobnika, który może być połączony z nalotem pryszczarka w momencie opadania płatków kwiatowych, gdy
pierwsze łuszczyny mają około 1 cm,
w ilości przekraczającej próg szkodliwości, należy wykonać zabieg w tym samym momencie co zabieg fungicydowy
na całej powierzchni pola. Następnie
należy prowadzić systematyczny monitoring nalotów chowacza i pryszczarka
w strefach brzegowych. W momencie
stwierdzenia nalotów zabieg należy

powtórzyć na brzegowych /15-20m/
pasach pola. Lustracje plantacji oraz
kolejne, ewentualne zabiegi należy
prowadzić do początku fazy dojrzewania najstarszych łuszczyn. Z uwagi na
skuteczność i całkowite bezpieczeństwo dla pszczół, godnym polecenia
zabiegiem jest oprysk acetamiprydem,
np. Mospilanem 20 SP. W przypadku
następnych nalotów można wybrać
insektycyd oparty na etofenproksie.
Taki tryb postępowania daje pewność
skutecznej ochrony plantacji rzepaku przed działaniem szkodliwych dla
roślin owadów nie narażając przy tym
owadów pożytecznych i pożądanych
na polach. Dostępne na rynku nowoczesne środki pozwalają na uzyskanie
dobrych efektów zwalczania szkodników bez uszczerbku dla innych organizmów żywych.
W podsumowaniu warto stwierdzić,
iż skuteczne zwalczanie szkodników
łuszczynowych jest problematyczne,
ale nie niemożliwe. Wystarczy przestrzegać 3 głównych zasad:
Zasada nr 1: Pierwszy zabieg należy wykonać w momencie opadania płatków, przy okazji zabiegu
fungicydowego.
Zasada nr 2: Trzeba monitorować
kolejne naloty szkodników.
Zasada nr 3: W przypadku następnych nalotów należy wykonać dodatkowe zabiegi, przynajmniej na
obrzeżach pola.
Anna Rogowska
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Zalecane odmiany rzepaku ozimego –
odmiany mieszańcowe coraz popularniejsze
Rozwój biologiczny w hodowli nowych odmian rzepaku ozimego to przede wszystkim doskonalenie cech
genetycznych rośliny, która, w konsekwencji, da producentowi wysokie plony o najwyższych parametrach
jakościowych.
W rolnictwie premiuje się odmiany rzepaku o dużej wartości gospodarczej i jednocześnie pożądanej reakcji na określone
warunki agrotechniczno-przyrodnicze.
Najważniejsze czynniki które decydują
o wyborze odmiany rzepaku do uprawy
są: plon nasion, wymagania siedliskowe, wczesność dojrzewania, zimotrwałość, odporność roślin na wyleganie
i podatność na choroby. Prawidłowy
dobór odmiany pozwala osiągnąć wysokie, stabilne plony przy zachowaniu
optymalnych nakładów.
Wśród zarejestrowanych i zalecanych
przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) do
uprawy w Polsce odmian rzepaku mamy
odmiany populacyjne oraz odmiany
mieszańcowe (heterozyjne). Z odmian
populacyjnych zalecanych w roku 2010
warto przywołać takie odmiany jak Cadeli, Vision, Batory, Bogart, Wotan, Monolit, Adriana, Remy i Goya. Wszystkie
one mają bardzo dobry potencjał plonowania i wysoką zawartość tłuszczu.
Dobrym przykładem jest odmiana
Monolit, która ma doskonałą odporność na choroby grzybowe, w tym na
pałecznicę – zgniliznę rzepakową. Poza
tym, bardzo niską zawartość glukozynolanów co gwarantuje zachowanie
wysokich parametrów jakościowych
śruty rzepakowej.
Monolit jest odmianą wyhodowana z zastosowaniem techniki podwojonych haploidów. Rośliny powstałe
metodą podwojonych haploidów są
homozygotyczne, wszystkie cechy są

genetycznie utrwalone. Konsekwencją
jednorodności genetycznej jest jednorodność morfologiczna, rośliny kwitną
i zawiązują nasiona w tym samym czasie.
Jest to korzystne dla uzyskania dobrej
jakości nasion dla przerobu. Również
dobrym przykładem zalecanej odmiany
populacyjnej rzepaku ozimego w roku
bieżącym jest odmiana Goya.
Ta nowa odmiana populacyjna dysponuje wyśmienitym potencjałem plonowania potwierdzonym badaniami
rejestrowymi prowadzonymi w różnych
krajach. W badaniach często uzyskuje
plonowanie wyższe, niż wiele odmian
mieszańcowych. Charakteryzuje się
przy tym wysoką stabilnością plonowania w różnych warunkach glebowych.
Warto również zwrócić uwagę na dobrą odporność tej odmiany na wertyciliozę, która razem z dobrą odpornością
na suchą zgniliznę kapustnych oraz
na wyleganie sprawia, że odmiana ta
wyśmienicie nadaje się do osiągania
najwyższych plonów w intensywnej
uprawie rzepaku.
Odmiana Goya ze względu na jesienny wigor zalecana jest również do późniejszych terminów zasiewów.
Odmian mieszańcowych rzepaku ozimego, wpisanych do krajowego rejestru
zalecanych do uprawy, jest z każdym
rokiem coraz więcej. Warto wyróżnić
cztery odmiany mieszańcowe zalecane w roku 2010. Pierwsza z nich to,
odmiana mieszańcowa, zrestorowana
systemu Ogura, charakteryzująca się
bardzo wysokim plonem nasion – 114%

wzorca PDO 2008. Wyróżnia się także
bardzo mocnym wigorem jesiennym,
średniowczesna w dojrzewaniu o małej podatności na osypywanie nasion.
Następna odmiana to Extend F1 która
zapewnia rekordowe plony, nawet do 13
dt więcej z ha na dobrych stanowiskach
zasobnych w wodę, możliwość elastycznego dopasowania terminu siewu, daje
wysoką zimotrwałość potwierdzoną badaniami rejestrowymi 2002-2004 w Polsce oraz doświadczeniami na Ukrainie.
Oprócz tego ma podwyższoną tolerancję
na choroby grzybowe, mniejszą podatność na osypywanie się nasion. Jeśli
chodzi o odmianę Extend F1 to zaleca
się stosowanie fungicydów jesienią (tebukonazol, metkonazol) w fazie 3. pary
liści właściwych.
Odmiana mieszańcowa Toccata, zarejestrowana przez COBORU w 2007 roku.
Odmiana z wyższym znacznie od
wzorca plonem nasion i oleju, wysokim
wigorem i podwyższoną odpornością
na stres i zdrowotnością a także znaczną odpornością na wyleganie. Toccata
ma również wysokie wymagania glebowe. Wysokość roślin średnia do dużej.
Wreszcie, odmiana Nelson która charakteryzuje się tolerancją na niekorzystne
warunki takie jak krótki okres wegetacji
jesiennej oraz trudne warunki przezimowania. Silnie rozbudowany system
korzeniowy krótka i gruba szyjka korzeniowa, umożliwia roślinom tej odmiany
dobre przezimowanie. Po opóźnieniach
wiosennych silnie się rozkrzewia i wykształca wiele rozgałęzień, co pozwala
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uzyskać wysoki plon. W porównaniu do
innych odmian mieszańcowych posiany
w tym samym terminie Nelson często
ma o wiele szybszy wzrost jesienny, dobrze rozwinięty system korzeniowy plus
prawidłowo uformowaną rozetę. Od ruszenia wegetacji na wiosnę do samych
zbiorów odmiana Nelson wyróżnia się
na polach na tle innych odmian. Zebrany
plon tej odmiany bywa większy o około 0,5-0,6 tony od najlepszych odmian
mieszańcowych.
Z odmian mieszańcowych warto wymienić jeszcze zarejestrowane w 2007
roku odmianę NK Octans która w roku
2009 plonowała w grupie odmian mieszańcowych na poziomie 123% wzorca, przy 125% plonie oleju, oraz NK
Petrol z plonem - odpowiednio - 120%
i 121% wzorca. Wyróżniającą cechą
tych odmian jest tolerancja na zgniliznę twardzikową. Mają one dużą zdolność regeneracji uszkodzeń zimowych,
odznaczają się dobrą adaptacją do
warunków stresowych oraz bardzo
intensywnym wzrostem początkowym
na jesieni.
W produkcji rolniczej rośnie zainteresowanie uprawą odmian mieszańcowych
i tak, w Europie Zachodniej przy dużej
ich podaży na rynek, zajmują one ponad 40% powierzchni uprawy rzepaku,
a w Polsce udział mieszańców w zasiewach wynosi około 15-20% i stale rośnie.
Odmiany mieszańcowe są wydajniejsze od kilku do kilkunastu procent
niż średnio wysoko plonujące odmiany
populacyjne. Odmiany mieszańcowe
powstają wskutek krzyżowania dwóch
linii rodzicielskich. Z powodu szybkiego
rozwoju początkowego roślin mieszańcowych rzepaku, ich lepszego ukorzeniania się, a w konsekwencji, lepszego
wykorzystania przez nie wody i składników pokarmowych już na starcie, nadają się one na opóźnione siewy dużo
bardziej niż odmiany liniowe.
38
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W przypadku odmian mieszańcowych,
redukcja plonu w warunkach opóźnionego i późnego siewu jest średnio do
około 20% mniejsza niż w przypadku
odmian populacyjnych, w zależności od
roku, odmiany i warunków pogodowo-glebowych. Odmiany mieszańcowe
mają głębszy i lepiej rozwinięty system
korzeniowy, przez co intensywniej pobierają wodę z gleby i lepiej radzą sobie
w warunkach suszy i okresowych niedoborów wody. Ich zdolność pompowania
wody z gleby jest znacząco wyższa, niż
w przypadku odmian populacyjnych.
Również na stanowiskach lekkich,
gorzej nadających się pod uprawę
rzepaku i o ograniczonej dostępności wody i składników pokarmowych,
udaje się odmianom hybrydowym dobrze ukorzenić i rozkrzewić, a ich silnie wykształcony system korzeniowy
pozwala lepiej korzystać z wody oraz
podnosi zdolność przyswajania azotu. W efekcie tego rośliny te osiągają
wyższą zdolność jego pobierania niż
w przypadku odmian populacyjnych.
Odmiany hybrydowe, także w przypadku niższej gęstości łanu, przekonują do
siebie silnym rozwojem poszczególnych roślin i wysoką skłonnością do
tworzenia produktywnych rozgałęzień.
Odmiany mieszańcowe charakteryzują
się lepszą mrozoodpornością i zimotrwałością oraz większą zdolnością do
regeneracji uszkodzeń. Argumentów
przemawiających za ich uprawą jest
zdecydowanie więcej niż w przypadku odmian populacyjnych.
Dla przykładu, odmiana ES Betty, zarejestrowana w Polsce kilka lat temu jest
mieszańcem podwójnie ulepszonym.
Odmiana badana w latach 2005-2008
plonowała o 15% wyżej niż wzorzec.
Odmiana wyróżnia się wysokim plonem
nasion i plonem tłuszczu (17% wyżej niż
wzorzec) spośród innych odmian mieszańcowych zarejestrowanych w Pol-
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sce. Nasiona rzepaku tej odmiany mają
dość wysoką zawartość tłuszczu 46,6%
w s.m., a zawartość glukozynolanów na
poziomie nieco poniżej 13 ľM na 1 g
nasion (spełnia obowiązujące w Polsce
wymogi jakościowe). Rzepak wyróżnia
się spośród roślin ozimych dużymi wymaganiami, co do terminu siewu, ES
Betty charakteryzuje się większą tolerancją na niewielkie jego przesunięcie.
Zimotrwałość i mrozoodporność odmiany jest powyżej średniego poziomu
dotychczas zarejestrowanych odmian
mieszańcowych
Porównując wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych COBORU,
można powiedzieć, iż dzięki uprawie
odmian heterozyjnych uzyskamy wyższe plony nawet o kilkanaście procent
w stosunku do odmian populacyjnych.
Odmiany populacyjne uzyskały zdecydowanie niższy plon niż hybrydy np. Lisek
plonował na poziomie wzorca, a bardzo popularna i ceniona przez rolników
odmiana Californium tylko nieznacznie
powyżej wzorca. Natomiast odmiany
heterozyjne uzyskały zdecydowanie
lepsze rezultaty i tak np. omawiana
odmiana Betty ES uzyskała aż o 8%
lepszy wynik niż wzorzec.
Według wieloletnich badań COBORU
(2000-2008), w zależności od cech odmianowych i warunków klimatyczno-glebowych odmiany mieszańcowe plonują
od kilku do kilkunastu procent powyżej
odmian wzorcowych. Różnica w plonach
nasion pomiędzy najlepszymi odmianami mieszańcowymi, a najplenniejszymi odmianami populacyjnymi wynosi
średnio od kilku do kilkunastu procent
na korzyść tych pierwszych. Ponadto
wyższe zaolejenie nasion odmian heterozyjnych powoduje w konsekwencji
uzyskanie wyższych plonów tłuszczu
nawet o kilkanaście procent w stosunku do odmian populacyjnych.
Tomasz Kodłubański
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Poleć z Gwiazdą do gwiazd!
UWAGA PROMOCJA!
Wystarczy zakupić min. 20 litrów preparatu Butisan Star 416 SC w terminie
od 1.07.2010 do 15.10.2010 r., podać propozycję hasła reklamowego wychwalającego
3 atrybuty produktu Butisan Star jako „gwiazdy wśród herbicydów rzepaczanych”,
wypełnić poniższy kupon i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu do dnia 15.10.2010 r.
włącznie na adres: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Butisan Star”.

Do wygrania

15 gwiazdorskich
wyjazdów do

Ponadto pierwsze

120 osób,

które nadeślą poprawne zgłoszenie do konkursu,
nagrodzimy

kurtkami jeansowymi

Szczegółowy regulamin
promocji na www.agro.basf.pl
NAZWISKO

KUPON KONKURSOW Y

IMIĘ

ADRES ZAMIESZKANIA

TEL. KONTAKTOWY

E-MAIL

POW. RZEPAKU

PROPOZYCJA HASŁA REKLAMOWEGO DLA PRODUKTU BUTISAN STAR (3 ATRYBUTY)

DATA I PODPIS

Oświadczam, że zapoznałem
się z regulaminem konkursu
i jego treść w pełni akceptuję.

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez BASF Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych,
a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego dotyczącego promocji produktów i usług,
będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o., udostępnionych przeze mnie powyżej danych.

DATA I PODPIS
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Eksperci ds. rolnictwa
zalecają poprawę jakości
kiszonek
Horgen Switzerland, 5 maja 2010 — Zdaniem ekspertów ds. rolnictwa,
rolnicy powinni rozważyć większe wykorzystanie kiszonek w belach
oraz naprzemienne zamykanie pól, aby wyprodukować w tym roku
kiszonki najlepszej jakości.

“Warto pamiętać, że dobrze pielęgnowana trawa pastwiskowa jest najtańszą karmą, a wielu rolników zapomina
o zamykaniu pól dla produkcji kiszonek,
myśląc jedynie o paszy, która będzie
potrzebna kolejnej jesieni/zimy” – mówi
dr. Dave Davies, badacz kiszonek z Instytutu Biologii, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa (IBERS)
Tegoroczna niezwykle ciężka zima
w Polsce spowodowała opóźnienia
wzrostu trawy, wywołując wśród hodowców zwierząt gospodarskich poważne obawy dotyczące tego, czy
rezerwy kiszonek będą wystarczające
na okres zimowy. Dr. Davies sugeruje, że w tym roku warto rozważyć kilka
kwestii przed zamknięciem terenu na
produkcję kiszonek.
40
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“Wsadzanie wszystkich jajek do
jednego koszyka, poprzez zbieranie wszystkich plonów pasz w tym
samym czasie, może oznaczać bycie pozostawionym na łasce pogody
oraz opóźnione zbiory, powodujące
niższe wartości D, które wpłyną na
zyskowność. Przeprowadzanie zbiorów w odstępach czasowych, zamiast
jednorazowego zbierania, zagwarantuje, że przynajmniej część kiszonek
będzie miała dobrą strawność. Dodatkowo, zamykanie pól, gdy wzrost trawy przewyższa wymagania pastewne,
pomoże w utrzymaniu wysokiej jakości
trawy pastwiskowej”.
Strawność paszy wpływa na spożycie masy suchej, co z kolei napędza
produkcję – badania wykazują, że róż-
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nica pomiędzy 65 D a 70 D kiszonki
jest warta 1,25 litra mleka na krowę
dziennie, 0,2 kg. przyrostu masy ciała
u bydła mięsnego oraz 0,1 kg. przyrostu masy ciała u owiec.
“Chociaż wydaje się oczywiste, że
jeden duży zbiór jest konieczny do
skutecznego wypełnienia pryzmy, rolnicy, którzy chcą w pełni wykorzystać
swoje plony pasz, mogą rozważyć zastosowanie kiszonek w belach, obok
tradycyjnej metody pryzmowej” – wyjaśnia dr. Davies. “Wykorzystanie beli
pozwoli rolnikom wytworzyć przynajmniej pewną ilość kiszonek wysokiej
jakości z mniejszych obszarów gruntu
i umożliwi zbiory w czasie, gdy pogoda
jest odpowiednia, a plony znajdują się
w idealnym stanie dojrzałości.
Pan Kruszewski, ekspert z Wojewódzkiego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, podkreśla inną
korzyść wynikającą z przeprowadzania zbiorów w odstępach czasowych:
“Jest to niezwykle przydatne z praktycznego punktu widzenia” – wyjaśnia.
“Zbieranie w różnym czasie zwiększa
efektywność zarządzania farmą. Jednak aby w pełni wykorzystać atuty
tej metody, rolnicy powinni rozważyć
naprzemienne zasiewanie pól różnymi plonami, mającymi różne okresy
wzrostu i kwitnięcia”.
Ten nowy sposób utrzymania pola
wymaga od rolników ponownego przemyślenia i unowocześnienia podejścia
do zbiorów i produkcji kiszonek. “Skuteczne i nowoczesne rolnictwo jest
oparte na postępie technologicznym
i zastosowaniu najskuteczniejszych
technik” – podsumowuje Norbert Schulze, Silage Marketing Manager w Dow
Europe GmbH. “Jak zaobserwowali
polscy eksperci, kiszonka w belach
staje się coraz popularniejsza wśród
rolników, ponieważ jest idealna do
konserwacji nadmiaru trawy, mniej
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podatna na warunki pogodowe, a jej
jakość – w przypadku odpowiedniego zarządzania – jest zwykle lepsza
od jakości kiszonki w pryzmach, oraz
może sprostać optymalnym wymaganiom żywieniowym inwentarzu różnego rodzaju”.
O Dow
Dow łączy ogromne możliwości nauki
i technologii z "Czynnikiem ludzkim",
aby nieustannie ulepszać to, co jest kluczowym elementem dla postępu ludzkości. Spółka łączy dziedzinę chemii
i innowacyjność z zasadami trwałości,
które pomogą zaradzić wielu problemom stanowiącym wielkie wyzwanie
dla świata, takim jak zapotrzebowanie
na czystą wodę, wytwarzanie energii odnawialnej i oszczędzanie energii oraz zwiększanie produktywności
rolnictwa. Zróżnicowany portfel wiodących w branży rodzajów działalności związanych ze specjalistycznymi
chemikaliami, zaawansowanymi technologicznie materiałami, technologią

rolnictwa i plastikami, dostarcza różnorodnych produktów i opartych o technologie rozwiązań, klientom w około
160 krajach oraz w szybko rozwijających się sektorach takich jak: elektronika, woda, energia, farby i rolnictwo.
W 2009 roku Dow wykazywał roczną
sprzedaż $45 miliardów i zatrudniał na

Sianokiszonki – łatwy
sposób konserwacji zielonki
Obecnie największy wpływ na hodowlę zwierząt i jej opłacalność ma
jakość pasz używanych do karmienia zwierząt jesienią, zimą i wiosną.
Wielu hodowców twierdzi, że aby uzyskać właściwą jakość paszy to
olbrzymi wpływ na to, ma sposób konserwacji zielonek.
Hodowcy starają się zachować maksymalną zawartość składników pokarmowych, zmniejszyć do minimum
straty powstające w wyniku psucia się
kiszonki oraz zmechanizować proces.
Ogólnie stosowaną metodą konserwowania zielonki jest jej kiszenie.
Zakwasza się materiał roślinny
kwasami organicznymi – mlekowym
i octowym. Proces ten przebiega w wa-

runkach beztlenowych. Zielonka po
podsuszeniu trafia do pryzmy lub zbiornika (m.in. bele, rękawy z folii, metalowe
i kompozytowe zbiorniki gazoszczelne).
Jakość kiszonki zależy od odmian traw
rosnących na łące. Z traw najlepsze
są życice. Dobre wyniki uzyskuje się
po pocięciu zielonki na sieczkę, ponieważ łatwiej daje się ubić w pryzmie.
Do zakiszania trudno kiszących się

całym świecie około 52 000 pracowników. Powyżej 5 000 produktów firmy
jest produkowanych w 214 zakładach
w 37 krajach na całym świecie. Jeśli
wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wyrażenia "Dow" lub "Spółka" oznaczają
Dow Chemical Company i jej skonsolidowane filie.

roślin dodaje się melasę, susz z liści
buraków cukrowych, suszoną serwatkę i śruty zbożowe. Dostarczają one
cukrów prostych niezbędnych w procesie fermentacji mlekowej.
Zaletą tej metody jest możliwość
uzyskania paszy zdrowej i smacznej,
z mniejszymi niż przy suszeniu na siano stratami składników pokarmowych,
niezależnie od warunków atmosferycznych. Dlatego w warunkach nie
sprzyjających dobremu wysuszeniu
siana - zbiór III pokosu, a w latach
wilgotnych także i w lecie, lepiej jest
przeznaczyć skoszoną zielonkę do
zakiszania. Ruń łąkową można kisić
w zbiornikach lub pryzmach, a sposób sporządzania kiszonki jest taki
sam jak z innych roślin pastewnych.
Warunkiem uzyskania dobrej kiszon-
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ki jest bardzo dobre ugniecenie masy
roślinnej i staranne przykrycie, zabezpieczające przed wodą deszczową.
Obecnie coraz bardziej przyjmuje
się sposób kiszenia zielonki już przewiędniętej o zawartości suchej masy
30-40% lub podsuszonej ( 40 - 60%
s.m. ), co pozwala otrzymać bardzo
dobrą paszę, tzw. sianokiszonkę.
W Polsce okres żywienia letniego przeciętnie trwa 150-160 dni, zaś okres żywienia zimowego około 200 dni. Z tego
to powodu cześć zielonek skarmia się
bezpośrednio, a cześć poddaje się
konserwacji. W obecnych czasach
niejednokrotnie kiszonki z traw są
podstawową paszą w żywieniu przeżuwaczy, aby to żywienie było zdrowe i opłacalne należy produkować jak
najlepszej jakości kiszonki.
Proces fermentacji kiszonki będzie
przebiegał prawidłowo, jeżeli ograniczymy działalność mikroorganizmów
niepożądanych do kiszenia. Można to
uzyskać przez:
- Szybkie obniżenie pH do około 4,0
(eliminacja bakterii typu coli, kwasu
masłowego i bakterii gnilnych)
- Odcięcie dostępu powietrza (eliminacja pleśni i drożdży)
- Optymalizację temperatury
Jeżeli zmiany biochemiczne przebiegają prawidłowo uzyskuje się kiszonkę dobrej jakości. Dzięki dużej
zawartości cukru i stworzeniu warunków beztlenowych powstaje dużo
kwasu mlekowego i pH obniża się do
4,0. Prawidłowo przebiegający proces
fermentacji charakteryzuje się:
- Dużą zawartością kwasu mlekowego 1,5- 4%
- Zawartość kwasu octowego - do 1%
- Śladowa ilość kwasu masłowego - do 0,1%
Czynności, które należy wykonać
w celu uzyskania kiszonki o wyżej wymienionych parametrach to :
42
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Odpowiedni moment cięcia i przydatność zielonek do zakiszania.
Przydatność zielonek do zakiszania jest uzależniona od wielu cech
chemicznych i fizycznych takich jak:
Zawartość cukrów i substancji buforujących, poziom suchej masy, struktura jak i zanieczyszczenia glebowe.
Na zawartość cukrów w zielonkach
ma wpływ zarówno skład runa jak
i jego jakość. Zielonki z traw i porostu łąkowego z pierwszego pokosu
zawierają więcej cukrów niż w następnych odrostach. Odrost drugi
charakteryzuje się najniższą zawartością cukrów z tego to też powodu
zbiera się go na siano. Trzeci pokos
w zależności od pogody należy zbierać na siano lub kisić. Zielonki podsuszone charakteryzują się również
większą zawartość cukru.
W przypadku zakiszania zielonej
masy ze znacznym udziałem roślin
o niskiej zawartości cukru (do których zalicza się przykładowo rośliny motylkowate) pojawia się – obok
przewiędnięcia – potrzeba dodania
środków wspomagających proces
zakiszania. Najlepsze wyniki w tym
zakresie osiąga się przy zastosowaniu preparatów chemicznych z udziałem kwasu mrówkowego i mieszanek
z innymi kwasami (np. propionowym,
sorbinowym i benzoesanem sodu).
W przypadku jednak zbyt niskiej zawartości cukru (na ogół poniżej 2%)
w materiale do zakiszania, dodatek
tych preparatów może nie przynieść
spodziewanych efektów. W miejsce
środków chemicznych proponuje się
również stosowanie dodatku śruty
zbożowej w ilości 3-5% w stosunku
do zakiszanej masy. Dzięki dodatkowi gniecionego ziarna obserwuje się
m.in. mniejsze straty spowodowane
przez wyciekające soki i wyższe spożycie suchej masy przez zwierzęta.
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Wyższą zawartość cukrów mają zielonki zbierane w godzinach popołudniowych niż wcześnie rannych. Termin
zbioru zielonek dla poszczególnych gatunków roślin jest różny. Zbyt wczesny
zbiór obniża plon suchej masy z ha jak
i powoduje duże straty składników pokarmowych wraz z wyciekającym sokiem kiszonkowym. Z kolej zbyt późny
zbiór ogranicza przydatność zielonek
do zakiszania i zmniejsza strawność
składników pokarmowych. Optymalny
termin zbioru zielonek z traw przypada na fazę od początku do pełnego
kłoszenia. Zbieranie w zbyt wczesnej
fazie dojrzałości roślin ujemnie wpływa na zdolność zakiszania jak i duże
straty związane z wyciekaniem soku.
Ruń łąkowa przeznaczona zarówno
na siano, jak i do zakiszania powinna
być koszona we wczesnych fazach
rozwojowych: od początku do pełni
kłoszenia dominujących gatunków
traw, a w przypadku roślin motylkowatych - w pełni pąkowania.
Terminy zbioru zielonek w dużym
stopniu zależą od częstotliwości koszenia, czyli od liczby pokosów:
łąki dwukośne - pierwszy pokos między 1 a 10 czerwca, drugi między 10
a 20 sierpnia,
łąki trzykośne - pierwszy pokos między 20 a 25 maja, drugi między 5 a 10
lipca, trzeci między 10 a 15 września,
łąki czterokośne (należące do wyjątków) wymagają dużej sprawności
organizacyjnej oraz deszczowania
i umiejętnego nawożenia; pierwszy
pokos między 15 a 20 maja, drugi
między 25 a 30 czerwca, trzeci między 5 a 10 sierpnia, czwarty między
15 a 20 września.
Ze względu na zawartość suchej
masy w zakiszanym surowcu możemy
wyróżnić następujące rodzaje kiszonek. Kiszonki wilgotne o zawartości 20
- 30% suchej masy. Kiszonka z pod-
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więdniętych traw zawierają około 3040% suchej masy oraz sianokiszonki
o 40-50% zawartości suchej masy.
Kiszonki o podwyższonej zawartości
suchej masy mają wysoką wartość
pokarmową. Mogą być długo przechowywane w dobrym stanie (nawet
przez kilka lat). Jednak w ogólnej masie pasz konserwowanych z użytków
zielonych w naszym kraju największy
udział ma produkcja siana metodą tradycyjną, głównie z powodu wysokiego
kosztu zakupu odpowiednich maszyn.
Suszyć lub zakiszać można wiele surowców, m.in. ruń łąkową, rośliny motylkowate lub ich mieszanki z trawami.
- Ruń łąkowa składa się z traw, roślin motylkowatych oraz ziół i chwastów. Wartość pokarmowa runi jest
zróżnicowana w zależności od składu
botanicznego.
- Zielonki z wieloletnich roślin motylkowatych dają wysokie plony dobrej
paszy, zasobnej w związki azotowe
i mineralne. Są odporne na suszę, a na
niedobór wody w glebie wrażliwe są
jedynie w okresie wschodów i bezpośrednio po nich. Dobrze udają się na
glebach zasobnych w wapń. Najważniejszymi gatunkami są w tej grupie
roślin: lucerna mieszańcowa i chmielowa, koniczyna czerwona, biała i białoróżowa oraz komonica zwyczajna.
- Mieszanki roślin motylkowatych
z trawami składają się z 2-4 gatunków
z tym, że jeden z nich stanowi podstawę mieszanki. Skład chemiczny zielonki
z mieszanek jest bardziej urozmaicony,
a białko ma wyższą wartość odżywczą.
Praktyka wskazuje, że lepszej jakości
kiszonki otrzymuje się z zielonek podsuszonych. Podsuszenie do zawartości
powyżej 30% suchej masy praktycznie
eliminuje straty związane z wyciekaniem soków. Dodawanie traw objętościowych suchych do zielonek w celu
uzyskania odpowiedniego poziomu

suchej masy jest niewskazane i powoduję obniżenie wartości pokarmowej kiszonki. Zaś zakiszanie zielonek
podsuszonych o zawartości powyżej
50% suchej masy może powodować
niebezpieczne pleśnienie kiszonek.
Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem
wpływającym na jakość kiszonek jest
rozdrobnienie roślin. Właściwie rozdrobnione rośliny traw charakteryzują się długością około 3-6cm. Innym
bardzo ważnym aspektem związanym z jakością zakiszanego materiału
jest jego czystość. Przy zbyt niskim
koszeniu roślin i wjeździe ciągników
z przyczepami na zakiszany materiał,
wprowadza się dużą ilość ziemi wraz
z niekorzystnymi bakteriami i grzybami. Wysokość koszenia należy ustalić
na 5-6 cm od ziemi.
Ponadto duże nawożenie nawozem azotowym jak i gnojowicą ujemnie wpływa na zdolność zakiszania
zielonek.
Zielonki podsuszone można zakiszać w zwykłych silosach przejazdowych lub pryzmach nadziemnych.
Wielkość silosu lub pryzmy powinna
odpowiadać możliwości ich zapełnienia i zabezpieczenia w ciągu dwu dni.
Prawidłowy przebieg procesu kiszenia i dobrą jakość kiszonek warunkują:
szybkie napełnienie silosu, napełnianie silosu przy bezdeszczowej pogodzie, dostosowanie wielkości przekroju
silosu do dziennego zapotrzebowania
na kiszonkę, okrywanie rozpoczętego
silosu na noc podczas jego formowania, dokładne ugniecenie ciężkim
ciągnikiem, wyprofilowanie wypukłej
powierzchni silosu po zakończeniu
prac, dokładne okrycie i uszczelnienie
silosu, okrywanie i uszczelnianie silosu
po każdorazowym pobraniu kiszonki.
Proces zakiszania w dużych belach
owijanych folią przebiega podobnie,
jak w pryzmach i silosach, niezbędne

są jednak dodatkowe maszyny i urządzenia. Bele można przechowywać
przez 12 miesięcy.
Zakiszanie zielonek zbieranych prasami wysokiego stopnia zgniotu również wymaga wstępnego podsuszenia
runi na pokosach. Sprasowane kostki
przewiędniętej zielonki układa się ściśle
obok siebie w pryzmy na płycie betonowej lub na ziemi, na rozłożonej folii
lub warstwie słomy. Wielkość jednej
pryzmy powinna być dostosowana do
2 tygodni skarmiania. Pryzmy należy
przykryć folią kiszonkarską, którą wkopuje się w ziemię lub obsypuje wkoło
piaskiem. Wierzch pryzmy obciąża się
oponami lub deskami.
Zakiszanie w rękawach foliowych
przydatne jest w dużych gospodarstwach. Za pomocą specjalnej maszyny - prasy silosowej napełnia się
zielonką rękaw foliowy jednorazowego
użytku. Kiszonka w takim rękawie foliowym jest mniej podatna na procesy
wtórnej fermentacji. Zakup prasy silosowej jest bardzo kosztowny, dlatego najlepiej użytkować ją zespołowo.
Oceniając poszczególne technologie zakiszania zielonek bierzemy pod
uwagę dwa aspekty: jakość uzyskanej
paszy oraz koszt produkcji i organizacji pracy. Produkcja kiszonek przy
użyciu pras formujących kostki jest
tańsza niż zbiór sieczkarnią polową
i kiszenie w silosach przejazdowych.
Technologia ta nadaje się szczególnie do dużych gospodarstw. Zbiór
prasami rolującymi w duże bele cylindryczne jest droższy ze względu
na wysoką cenę folii do owijania bel.
Zaletą tej metody jest możliwość zakiszania zielonek nawet z niedużej powierzchni w małych gospodarstwach
nie posiadających silosu. Nie ma też
strat powierzchniowych kiszonki i cała
zawartość beli może być spasiona.
Tomasz Kodłubański
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Jakość Valtry potwierdzona
w hasłach G1 – G7
W dniach 19-20.05.2010 odbyły się międzynarodowe pokazy polowe
połączone ze szkoleniem w zakresie technologii zbioru zielonek przy
użyciu ciągników Valtra i maszyn zielonkawych takich marek jak: Kuhn,
Pöttinger, Fella i Elho. W spotkaniu uczestniczyli dealerzy Valtra,
przedstawiciele prasy rolniczej oraz rolnicy.

Ciągnik Valtra N92 ze zgrabiarką Fella TS 880 PRO
Ciągnik Valtra T202D z przyczepą samozbierającą Pöttiger Jumbo 7200
Ciągnik Valtra T160 z prasą Vicon / Kuhn
Ciągnik Valtra N141H z owij a r k ą E l h o S i d e l i n e r 16 2 0A
Ciągnik Valtra N101 z ładowaczem
czołowym V55 i chwytakiem do bel

Valtra

Po raz kolejny pogoda nie dopisała.
Nie wszystkie punkty programu zostały
zrealizowane, jednak to, co dla Valtry
najważniejsze, zostały zaprezentowane
priorytety w projektowaniu traktorów i
główne zalety technologii Valtry ujęte
w hasłach G 1 do G 7.
Pokazy miały na celu prezentację zalet ciągników Valtra w pracach związanych ze zbiorem zielonek. Pokaz
odbył się na łąkach w gospodarstwie
rolnym pana Wojciecha Mroza w miejscowości Szołdry (gm. Brodnica, pow.
śremski - łąki: Szołdry - Rogaczewo.).
Jest to dawny kombinat rolny KR-P
"Manieczki" Sp. z o.o. Gospodarstwo
liczy obecnie ok. 5 tys. ha.
44
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Zestawy maszyn biorące udział w
pokazach (największa flota ciągników Valtra z układami do jazdy tyłem TwinTrac, jaka kiedykolwiek brała
udział w jednych pokazach!!!!) to m.in.:
Ciągnik Valtra S 352 TwinTrac z
czołową kosiarką dyskową Pöttinger Novacat 8600 ED+ 306F AM
Ciągnik Valtra T 202 D TwinTrac z czołową kosiarką bębnową Kuhn FC 703/ RA (9m)
Ciągnik Valtra N 142 D (wyposażony w skrętny przedni TUZ LH-Link) z kosiarkami przednią i tylną
Fella SM310 FP+ SM 3060 TL
Ciągnik Valtra N142 D TwinTrac z kosiarką Elho NM 370

Bardzo ciekawie zaprezentowane hasła promujące maszyny Valtry
wzbudziły niemałe zainteresowanie
uczestników spotkania.

G1 MAŁA MASA
Pod tym hasłem kryją się założenia
technologiczne gwarantujące mniejszy nacisk na osie celem zmniejszenia ugniatania gleby i strat mocy oraz
optymalne rozłożenie masy dla prawidłowego doboru maszyn i pracy z
ładowaczem czołowym.

G2 SPECYFICZNA MOC
G2 to zapewnienie dużej mocy, kiedy
potrzeba, stabilnej mocy, by pokonać
zmieniające się obciążenie. Specyficzna moc to mniejsze zużycie paliwa do
produkcji jednej tony paszy.
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G3 OPCJE PRZEKŁADNI
Direct z programowaną przekładnią
bezstopniową zapewnia nieprzerwaną pracę w obu kierunkach. Versu,
półautomatyczna, pięciostopniowa
przekładnia Powershift przeznaczona
jest do ciężkich prac. Hitach, wydajna
przekładnia Powershift wyróżnia sie
zaawansowanym systemem zarządzania mocą

G4 KOMPATYBILNOŚĆ
Z RÓŻNORODNYMI
MASZYNAMI
Pod hasłem dopasowania do różnych
maszyn kryje się możliwość montażu z
przodu i z tyłu, odpowiednie rozłożenie
masy oraz dobór kombinacji maszyn
na każde warunki.

G5 NAJWYŻSZY KOMFORT
OPERATORA
Valtra zapewnia maksymalny komfort
dzięki amortyzacji przedniej osi, kabiny
i fotela operatora. Dodatkowe atuty to
duza przestrzen, dobra widoczność,
ergonomicznie rozmieszczone przyciski oraz wysoki komfort pracy w obu
kierunkach dzięki układowi TwinTrac

G6 PEŁNA OFERTA
CIAGNIKÓW NA UZYTKI
ZIELONE
Unikalne cechy
Seria S – TwinTrac
Seria T – TwinTrac
Sigma Power
EcoPower
Seria N – TwinTrac
EcoPower

G7 VALTRA a’la Carte
Dodatkowe wyposażenie stanowic
mogą w zależności od potrzeb klienta:
przedni Tuz, klasyczny lub skrętny
LHLink, dodatkowe zawory hydrauliki
zewnętrznej, przedni WOM, amortyzacja przedniej osi, amortyzacja kabiny,
układ jazdy tyłem, zaczepy transportowe, hydrauliczny lub pneumatyczny
układ hamulcowy przyczep, ogumienie,
obciążniki, ISOBUS, U-PILOT.

traktor

DEUTZ-FAHR
AGROTRON M 600 • 410 • 610 • 615 • 420 • 620 • 625 • 640 • 650
PEŁNA NIEZAWODNOŚĆ
Zarządzanie gospodarstwem rolnym
wiąże się z podejmowaniem decyzji
w szerokim zakresie. Zaczynając od
zakupów maszyn, poprzez zarządzanie
samym gospodarstwem i pracownikami
a kończąc na logistyce. Podejmowane
decyzje to ciągły wybór najbardziej korzystnych rozwiązań, które mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe
gospodarstw.
Dlatego właśnie wybór bazujący na
racjonalnym i konkretnym zapoznaniu się z marką DEUTZ-FAHR stanowi obowiązkową drogę do osiągnięcia
głównego celu rolników: dużych zbiorów. Agrotron M jest w stanie zmierzyć
się z tym celem i wiążącymi się z tym
oczekiwaniami. Agrotron M to „rodzina”
ciągników, które stanowią dzisiaj jedną z najbardziej kompletnych i nowoczesnych linii ciągników na rynku. Seria
Agrotron M składa się z 9 modeli, które
oferują nieporównywalną różnorodność
wyposażenia.

SILNIK DEUTZ: SYNTEZA
PERFEKCJI
• Silnik Deutz Common Rail EURO
III, 4 lub 6 cylindrów, 12, 16 lub 24 zawory na cylinder, Turbo intercooler,
elektroniczna regulacja, system recyrkulacji spalin
• Innowacyjny system DPC (Deutz
Power Control) sterujący wydatkiem
mocy w zależności od obciążenia
• System wtrysków DCR (Deutz
Common Rail) o ciśnieniu 1600 bar
i dwóch pompach
• System recyrkulacji spalin dla optymalizacji zużycia paliwa i emisji spalin
46
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• Filtr powietrza z wyrzutnikiem pyłów:
maksymalna żywotność i skuteczność

• Kompatybilność z Biodiesel 100%
Silne, ekonomiczne
i niezawodne

Deutz Common Rail (DCR), system
recyrkulacji spalin EGR, turbokompresor z intercooler, elektroniczna regulacja
wtrysku, podwójne chłodzenie ciecz/olej
i chłodnica paliwa dla optymalizacji spalania. To tylko niektóre z cech nowych
silników DEUTZ EURO III serii 2012,
w które jest wyposażony Agrotron M.

Stworzone z myślą o rolnictwie
Dzięki zastosowaniu nowoczesnego
systemu wtrysków o wysokich ciśnieniu Common-Rail z dwoma pompami
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wtryskowymi smarowanymi i “zanurzonymi” w monobloku i nowym komorom
spalania w tłokach, silnik osiąga wysoką i stałą moc, również podczas ciężkich prac. Common Rail, rzeczywiście,
umożliwia uzyskanie maksymalnego ciśnienia wtryski do 1600 bar, niezależnie
od ilości obrotów silnika, zapewniając,
razem z elektroniczną regulacją silnika, wyjątkowy wzrost zakresu mocy /
momentu obrotowego, aż do niskich
obrotów. Rezultat: mniejszy hałas tak
przy minimalnych, jak i nominalnych
obrotach, wyższy moment startowy,
mniejsze wibracje i zużycie paliwa. 24
zawory (M 640 i 650) umożliwiają uzyskanie pełnego wypełnienia cylindrów
i optymalnej mieszanki powietrze-paliwo.
Ponadto konstrukcja głowicy pozwala
na centralne i boczne ustawienie wtrysków, i w konsekwencji wprowadzenie
paliwa do części centralnej tłoka, gdzie
normalnie dochodzi do zapłonu, tym
samym zwiększając uzyskiwaną moc
i jednocześnie redukując emisję spalin.
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Na koniec , system recyrkulacji spalin
“EGR” pozwala kontrolować dozowanie
spalin, które częściowo zostają ponownie wprowadzone do komory spalania. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe
ponowne wykorzystanie spalin i tym
samym zredukowanie emisji tlenków
azotu (NOx).

PRZEKŁADNIA: ZMIANA
BIEGÓW BEZ WYSIŁKU
• Skrzynia biegów ZF o wysokiej wydajności i niezawodności
• Główne sprzęgło tarczowe w kąpieli olejowej o nieograniczonej trwałości
• Odpowiednie zestopniowanie przełożeń z możliwością super-reduktora
• Maksymalna prędkość 50 km/h
(ograniczona do 40 km/h, ze względu
na przepisy o ruchu drogowym, również
przy ekonomicznych obrotach silnika)
• Automatic Powershift to automatyczny dobór idealny prędkości
• Powershuttle, czyli szybsze zmiany
kierunku jazdy i większy komfort
Gama Agrotron M wyposażona jest
w skrzynię biegów ZF o wysokiej wydajności i niezawodności, zawierającą: 6 zsynchronizowanych przełożeń,
4 biegi w Powershift dla każdej gamy,
super-reduktor dla biegu extra wolnego i inwersor hydrauliczny Powershuttle.
Dzięki wykorzystaniu wielotarczowego
sprzęgła w kąpieli olejowej, znacznie
zmniejsza się obciążenie przy załączaniu przełożeń, gwarantując maksymalną
niezawodność i trwałość.

traktor
Sprzęgło Comfort-Clutch
Zmiana biegu może być wykonana
w wygodny i płynny sposób poprzez
wykorzystanie przycisku Comfort-Clutch
(umieszczonego na dźwigni skrzyni
biegów) bez użycia pedału sprzęgła.

Stopniowanie biegów i ilość
prędkości

Możliwe jest uzyskanie 40 biegów
do przodu i tyle samo do tyłu, o prędkościach od 380 m/h do 50 km/h*.
W zakresie głównych prac od 3 do 10
km/h do dyspozycji jest 10 przełożeń
odpowiednio ze stopniowanych aby
zagwarantować optymalne prędkości
w każdych warunkach pracy.
* Prędkość ograniczona do 40 km/h
ze względu na przepisy o ruchu drogowym, ze zredukowanymi obrotami
silnika poprzez elektroniczny regulator.
Możliwe jest osiągnięcie prędkości 40
km/h, tak przy obrotach nominalnych
maksymalnej mocy, jak i przy 1800
obrotach silnika.

Powershift
4 biegi w Powershift na każdym biegu umożliwiają wykonywanie wszystkich prac pod obciążeniem, a więc
bez konieczności zatrzymywania
ciągnika i w konsekwencji straty
czasu. Sterowanie Powershift jest
możliwe zarówno poprzez dźwignię
skrzyni biegów i umieszczonymi na
niej dwoma przyciskami, jak również za pomocą specjalnej dźwigni

umieszczonej na wielofunkcyjnym
podłokietniku z joystick’em w wersji ProfiLine.

Powershuttle
Dzięki zastosowaniu inwersora hydraulicznego załączanego pod obciążeniem, możliwe jest ruszenie
z miejsca lub wykonanie zmiany
kierunku jazdy za pośrednictwem
dźwigni umieszczonej pod kierownicą, bez konieczności użycia pedału
sprzęgła. Rozwiązanie to znacznie
redukuje czas wykonania operacji
zmiany kierunku, gwarantując jednocześnie jej płynne wykonanie i eliminując ryzyko wystąpienia szarpnięć,
i tym samym zapewniając wysoki
komfort jazdy. Ponadto możliwe jest
wykonanie operacji zmiany kierunku
jazdy, pod obciążeniem, również na
pochyłościach i przy prędkości do 12
km/h, przy jednoczesnym zachowaniu
maksymalnego bezpieczeństwa pracy.
W wersji ProfiLine sterownik inwersora hydraulicznego jest zdublowany
i znajduje się również na joystick-u wielofunkcyjnego podłokietnika.

Automatic Powershift
Wersja ProfiLine wyposazona jest
również w automatyczna skrzynie
biegów, reagującą na biegi w Powershift, eliminując konieczność doboru
odpowiedniej prędkości pracy przez
operatora. Doboru tego dokonuje
elektroniczna centralka bez ryzyka
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wystąpienia błędu, wybierając optymalny bieg pracy. Automatic Powershift
automatycznie dobiera odpowiedni
bieg dla każdych warunków obciążenia, czy też obrotów silnika, a tym
samym gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy.

WOM O 4 PRĘDKOŚCIACH:
SIŁA I OSZCZĘDNOŚĆ

• WOM tylny o czterech prędkościach w standardowym wyposażeniu
• Ekonomiczna prędkość WOM-u przy niskich obrotach silnika
• Wymienna końcówka WOM-u
• Automatyczny WOM z załączaniem
i rozłączaniem w zależności od wysokości podnoszenia osprzętu
Agrotron M jest wyposażony, już
w wersji standardowej, w tylny wałek
odbioru mocy o czterech prędkościach (540/540E; 1000/1000E obr./
min.), co umożliwia wykorzystywania wszystkich rodzajów osprzętów.
Sprzęgło WOM-u jest wielotarczowe
w kąpieli olejowej, a sterowane jest
elektro-hydraulicznie, dla zagwarantowania maksymalnej niezawodności,
również z osprzętami wymagającymi
wysokiego momentu obrotowego.
Ponadto duże wymiary umożliwiają
bezproblemowe i bezpieczne absorbowanie skoki obciążenia cięższym
osprzętem. Sterowanie elektro-hydrauliczne jest dostępne tak na konsoli po
prawej stronie operatora, jak również
na obu tylnych błotnikach. Poza sterowaniem ręcznym możliwe jest również
wykorzystanie sterowania automatycznego, które załącza i rozłącza WOM
w zależności od wysokości osprzętu.
Ekonomiczne prędkości WOM-u (540E
i 1000E osiągane przy zredukowanych
obrotach silnika) umożliwiają pracę
z osprzętami napędzanymi przez WOM
i wymagającymi średnio-niskiej mocy,
czyli z większością typów osprzętów,
tym samym osiągając dobre wyniki,
48
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zmniejszając zużycie paliwa i emitowany hałas.

WOM przedni
Przedni wałek odbioru mocy o prędkości 1000 obr./ min. jest napędzany
bezpośrednio z silnika poprzez wielotarczowe sprzęgło w kąpieli olejowej
o płynnym rozruchu i sterowaniu elektro-hydraulicznym. Dzięki temu możliwe
jest wykonywanie prac w kombinacji
(przód – tył), również przy pracach
wymagających wysokich poziomów
mocy, oszczędzając czas i paliwo.

HYDRAULICZNA MOC
• Duża siła podnoszenia
• Możliwość wyboru pomiędzy układem hydraulicznym typu “zamkniętego” lub “otwartego”, w zależności od
potrzeb użytkownika
• Elektroniczny podnośnik czuły na
zmiany obciążenia, reagujący szybko
i precyzyjnie
• Regulacja poślizgu bezpośrednio
z konsoli sterowników
• Wysoki poziom bezpieczeństwa
podczas transportu z podwieszonymi osprzętami
• Rozdzielacze sterowane
elektro-hydraulicznie
Gama Agrotron M w standardowym wyposażeniu posiada układ
hydrauliczny typu “otwartego” zawierający pompę zębatą o wydajności
83 l/min. i rozdzielacze 8-drogowe
o różnych funkcjach: detent, kick-out, float z regulację przepływu.
Dla osprzętów wymagających większej ilości oleju dostępny jest układ
hydrauliczny typu “zamkniętego” (standardowe wyposażenie w wersji ProfiLine) z pompą o zmiennej wydajności
do 120 l/min. i elektro-hydraulicznymi
dystrybutorami z regulacją przepływu,
z czego dwa posiadają również regulację czasu przepływu oleju. W układzie
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tym, nazywany również „Load Sensing”, wydatek oleju dostosowuje się
w sposób stały do potrzeb osprzętu,
aby niezmiennie utrzymywać precyzję
pracy narzędzia.
W praktyce oznacza to, że pompa
o zmiennej wydajności, dostarcza tylko
tyle oleju na ile w danym momencie
jest zapotrzebowanie, zapewniając
w ten sposób mniejsze starty mocy
i większą żywotność hydraulicznych
komponentów. Wyjścia hydrauliczne
typu „push-pull” umożliwiają połączenie
z przewodami hydraulicznymi znajdującymi się pod ciśnieniem. Specjalny
zbiornik zbiera krople oleju, które mogą
pojawić się w momencie podłączania
przewodów hydraulicznych osprzętu.
Wysoka siła podnoszenia. Agrotron
M wyposażone są w wydajny podnośnik elektroniczny wyposażony w radar,
który w sposób automatyczny i niezwykle precyzyjny steruje osprzętem,
w zależności od zaprogramowanych
przez operatora parametrów. Funkcje
objęte sterowaniem automatycznym
to: regulacja siły, pozycji, mieszana,
szybkie opuszczanie, kontrola poślizgu kół, ta ostatnia funkcja jest szczególnie ważna podczas orki lub siewu
na terenach o zmiennych warunkach
glebowych lub wilgotności.
Podczas przejazdów po drogach
powieszone ciężkie osprzęty mogą
być przyczyną powstawania dyskomfortowych i niebezpiecznych wahań
/ ruchów oscylacyjnych, dlatego też
elektroniczny podnośnik Agrotron M
wyposażony jest w amortyzator ruchów
oscylacyjnych (antidumping), który eliminuje takie wahnięcia już od 8 km/h.
Wydajność podnoszenia Agrotron
M dochodzi do 9,2 t, jedna z największych wartości udżwigu w tej kategorii ciągników.
Więcej informacji na stronie
www.deutz-fahr.com
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FARMTRAC

dostarcza ok. 60 krajowych firm. Sieć
dystrybucji FARMTRAC TRACTORS
EUROPE stanowi 55 punktów handlowo-serwisowych w Polsce oraz punkty dealerskie na terenie Europy, m.in.
w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech,
Francji, Irlandii, Belgii, Włoszech, Danii, Węgrzech, Słowenii, Słowacji, Rumunii, Estonii.

mocy od 33 do 48 KM, są to modele
FT535,555,555DT. Mają prostą ale
nowoczesną konstrukcję, znajdują zastosowanie w małych i średnich gospodarstwach rolnych oraz w firmach
komunalnych. Świetnie sprawdzają
się przy koszeniu, nawożeniu, siewie,
pracach gospodarczych, transporcie
oraz pracach pielęgnacyjnych. W zależności od warunków oraz charakteru
wykonywanych prac, firma proponuje ciągniki z napędem na 2 lub 4 koła
w wersji kabinowej lub z ramą ochronną. Ciągniki tej grupy wyposażone
są w układy napędowe ze skrzynią
o ilości przełożeń 8 +2R i silniki 3-cylindrowe AVL spełniające europejskie
normy Euro IIIA.

Farmtrac małej mocy

Farmtrac średniej mocy

W ofercie Farmtrac Tractors Europe
można wyróżnić dwie grupy ciągników. Pierwszą tworzą ciągniki małej

Druga grupa obejmuje ciągniki średniej mocy od 66 KM do 88 KM. Dzięki
zastosowaniu sprawdzonych podze-

FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. jest producentem ciągników
rolniczych, wchodzącym w skład koncernu ESCORTS Ltd, producenta ze
światowej czołówki, o rocznej produkcji 40-60 tys ciągników rolniczych.
Firma zlokalizowana jest w Mrągowie. Działalność produkcyjną w Polsce
prowadzi od 2000 roku.
Aktualna oferta handlowa FARMTRAC
TRACTORS EUROPE obejmuje 20 typów ciągników produkowanych w wersjach z kabiną komfortową lub ramą
ochronną, z napędem na 2 lub 4 koła.
Przy ich produkcji wykorzystano
rozwiązania znanych firm: układy napędowe włoskiej firmy Carraro, silniki
Perkins i Ford, kabiny KOJA Smolniki i METALFACH Sokółka, układy hydrauliczne Mita czy układy zasilania
paliwem firmy Bosch. W procesie produkcyjnym znaczny udział ma również
kooperacja polska: części i podzespoły
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społów i rozwiązań znanych producentów, takich jak np. Carraro (układ
przeniesienia napędu) oraz Perkins
(silnik), ciągniki te odznaczają się wysoką jakością oraz niezawodnością.
Są przeznaczone dla gospodarstw
o różnych profilach działalności, w tym
dla gospodarstw mleczarskich, m.in.
ze względu na dużą zwrotność i odpowiednie gabaryty.
Do grupy tej zaliczamy modele FT670,
670DT, 675 (80), 675DT (804WD),
685DT, 690DT.
Wszystkie modele wyposażone są
w 4- cylindrowe silniki spełniające
normy emisji Euro IIIA, z tym że w modelach FT 670, 670 DT zastosowano
silniki AVL o mocy 66 KM, w pozostałych tj. 675 (80), 675DT (804WD),
685DT, 690DT silniki oryginalne Perkins o mocy odpowiednio 75,5 KM,
82 KM i 88 KM.
W tej grupie ciągników zastosowano układy napędowe włoskiej firmy
Carraro. W modelach FT 670, 670DT,
675 (80), 675DT (804WD) są to układy
napędowe ze skrzynią zsynchronizowaną z rewersem i reduktorem o ilości
przełożeń 12 x 12R, w modelach FT
685DT i 690DT zastosowano układy
napędowe ze skrzynią biegów zsyn50
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chronizowaną z rewersem i reduktorem
o ilości przełożeń 24 x 24R umożliwiające jazdę z prędkością 40 km/h.
Ciągniki wyposażone są w komfortowe kabiny produkcji dwóch czołowych
polskich producentów: KOJA Smolniki
i METALFACH Sokółka. Kabiny są ergonomiczne, ogrzewane, skutecznie
wentylowane dzięki dwuobiegowemu
systemowi wentylacji. Wszystkie szyby
kabiny (z wyjątkiem przedniej) i dach
są uchylne. Kabiny mogą być wyposażone w klimatyzację.

Zastosowanie i wyposażenie
Ciągniki Farmtrac mogą być stosowane w małych i średnich gospodarstwach rolnych jako główne ciągniki
oraz dużych gospodarstwach jako
ciągniki pomocnicze. Coraz częściej są też wykorzystywane w małych gospodarstwach powstających
przy dużych aglomeracjach miejskich,
w tzw. hobby farms. Grupa docelowa obejmuje również warzywnictwo
oraz sadownictwo. Prócz rolnictwa,
duże znaczenie ma branża komunalna,
w której ciągniki Farmtrac znajdują zastosowanie przy pracach pielęgnacyjnych czy utrzymaniu dróg i chodników
(sprzątanie, zamiatanie ulic, usuwanie
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śniegu). Pozwala na to wysoka niezawodność nawet w skrajnie ciężkich warunkach (m.in. łatwość uruchamiania
w niskich temperaturach), stosunkowo
niewielkie gabaryty (możliwość pracy
na chodnikach). Trzy modele Farmtrac (FT675DT/685DT/690DT) są również przystosowane do pracy w lesie
Osprzęt specjalistyczny to mygłownica
przednia, mygłownica tylna, wciągarka, osłony bezpieczne kabiny (w tym
szyb), podwozia, zbiornika paliwa.
Wszystkie modele ciągników Farmtrac
są wyposażone w wydajne systemy
hydrauliczne współpracujące z różnymi
urządzeniami. W standardzie jest od 4
(z rozdzielaczem dwusekcyjnym) do 6
(z rozdzielaczem trzysekcyjnym) złączy
hydraulicznych z możliwością rozbudowy, a wydajność pompy hydraulicznej
wynosi zależnie od modelu od 34 do
50 dm3/min. Wszechstronne zastosowanie ciągników Farmtrac jest możliwe
dzięki bogatemu wyposażeniu standard i opcjonalnemu, które obejmuje
m.in. zespoły przyłączeniowo-zaczepowe (zaczep przedni, górny i dolny
zaczep transportowy, zaczep rolniczy,
w ciągnikach FT685DT/690DT przesuwny zaczep rolniczy CBM, ramiona
CBM), obciążniki przednie i obciążniki
kół tylnych, układ pneumatyczny jedno
lub dwuobwodowy z rozłączalną sprężarką, przedni TUZ (wszystkie modele
z oferty), przedni WOM i TUZ (modele
FT675/675DT/685DT/690DT). Zależnie od modelu jest stosowany WOM
z różnymi prędkościami obrotowymi
540, 540E, 1000 obr/min.
Ciągniki Farmtrac wyróżniają się
dobrą jakością i trwałością konstrukcji wynikającą z prostych, sprawdzonych rozwiązań technicznych, niskimi
kosztami eksploatacji, unifikacją części i podzespołów w poszczególnych
grupach produktów, a także atrakcyjną stylistyką.
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Lemken
brona Zirkon 8
Chcąc zapewnić profesjonalizm oraz jakość na najwyższym poziomie, Lemken ciągle pracuje nad nowymi technologiami, które posłużą naszym klientom jako niezbędne
narzędzie pracy. I tak wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Lemken wprowadza nowy model brony wirnikowej
Zirkon 8, który zastąpi dotychczas istniejącą bronę Zirkon 7.
Dostępne szerokości robocze od 2,5 do 4 m w układzie
4 wirników na metr z przesuniętymi zębami względem siebie o 90 stopni zapewniają stabilną oraz cichą pracę maszyny. Zęby podczas pracy przechodzą obok siebie, co
daje równomierne przeniesienie mocy nawet na najcięższych warunkach. W porównaniu z poprzednim modelem
zmieniła się długość zębów, wynosi ona teraz 321 mm.
Dodatkowo uległ zmianie profil zęba oraz wprowadzono
możliwość zastosowania szybkiej zmiany. Każda para zębów jest zabezpieczona na nośniku zatrzaskiem, wymiana
odbywa się całkowicie bez użycia narzędzi. W standardzie
Zirkon 8 wyposażony w utwardzone zęby, natomiast jako
opcja zastosować można zęby specjalnie pancerowane
w miejscach szczególnie narażonych na ścieranie. Takie rozwiązanie znacznie przedłuża ich żywotność, a co
za tym idzie zapewnia wydajniejszą pracę oraz redukcję
kosztów serwisowania.
Nowy Zirkon 8 wyposażony został w skrzynię przekładniową umożliwiającą zmianę prędkości obrotów wirników.
I tak przy 1000 obrotów na wałku uzyskujemy prędkość
300 lub 400 obr./min. Lecz to nie wszystko czym zaskakuje nas nowy Zirkon 8. Konstruktorzy poszli o krok dalej
i zaoferowali nam rozwiązanie zaczerpnięte z modelu Zirkon 10, a mianowicie zmianę kierunku obrotu zębów. Jako
opcja możemy zmieniać kierunek w którym zęby ustawione mogą być w pozycji wleczonej lub „w sztorc”. Pierwsza
możliwość daję nam lepszy efekt wyrównania gleby oraz
wciskanie kamieni, natomiast pozycja „w sztorc” zapewnia
intensywne mieszanie gleby i resztek pożniwnych podczas
siewu w mulch.
Bronę wirnikową można agregatować z różnymi siewnikami
zarówno mechanicznymi jak i pneumatycznymi. Specjalne
konstrukcje zaczepów 3 punktowych pozwalają dopasować bronę do wielkości siewnika. W zależności od rodzaju gleby można dopasować odpowiedni wał dogniatający
z szerokiej palety wałów firmy Lemken.

12 niebieskich wirników
Brona wirnikowa firmy LEMKEN
Nowa generacja brony wirnikowej Zirkon przeznaczona do pracy w ka˝dych warunkach glebowych.
12 wirników z zastosowanà szybkà wymianà z´bów zapewnia intensywne mieszanie resztek po˝niwnych oraz perfekcyjne przygotowanie pod∏o˝a pod siew na
g∏´bokoÊci do 15 cm.
IntensywnoÊç pracy mo˝e zostaç
zmieniana poprzez zmian´ pr´d-

koÊci pracy wirników jak równie˝
poprzez zmian´ kierunku obrotu.
W rezultacie uzyskujemy idealne
warunki, które w przysz∏oÊci
owocowaç b´dà udanymi zbiorami.
JakoÊç, która inspiruje. Nauczeni
doÊwiadczeniem, wiemy, ˝e ka˝de pole jest inne. Sprawdê nas na
polu – ch´tnie pomo˝emy.

LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.
˚al´cino 21, 73-115 Dolice
tel. +48 91 563 76 46,
fax. +48 91 563 76 04

www.lemken.com.pl
Doradcy handlowi:
Pd-Wsch: Marek Zieliƒski
Pó∏noc: Miko∏aj Szembek

tel. +48 722 097 877
tel. +48 601 626 215

Cz´Êci:

Krzysztof Mrula
Ryszard Kowalczyk

tel. +48 601 984 918
tel. +48 722 097 878

Serwis:

Marcin Milczarek
Grzegorz Mas∏owski

tel. +48 605 268 999
tel. +48 603 895 494

AGRO-EKO Kietrz (077) 471-17-65, Agro Kompleks Szamotu∏y (061) 292-61-23,
AGRO-EKO Kietrz (77) 471-17-65, Agro Kompleks Szamotuły (61) 292-61-23,
Agroma
Bia∏ystok(85)
(085)
661-00-41,
AGROMIX
Roj´czyn
(065) 538-82-76,
Agroma Białystok
661-00-41,
AGROMIX
Rojęczyn
(65) 538-82-76,
MT Agro
MT
Stara Dàbrowa
(059) 811-34-20,
AGROVOL
(068) 455-50-55,
StaraAgro
Dąbrowa
(59) 811-34-20,
AGROVOL
SulechówSulechów
(68) 455-50-55,
Bartnik
Bartnik
Staroêreby
(024) 261-70-22,
GRAVIT
AGRO-POL
Lublin
(081)
744-56Staroźreby
(24) 261-70-22,
GRAVIT
AGRO-POL
S.A. S.A.
Lublin
(81)
744-56-62,
62,
INVEST-ROL
Czarnocin
616-53-30,
Król Bierutów
(071) 315INVEST-ROL
Czarnocin
(44)(044)
616-53-30,
BDH BDH
JacekJacek
Król Bierutów
(71) 315-62-13,
62-13,
Stara (67)
¸ubianka
(067) LEHMANN
216-03-18,Agrotechnika
LEHMANN Wielkawieś
Agrotechnika
KAGRO KAGRO
Stara Łubianka
216-03-18,
(61)
WielkawieÊ
(061) 894-90-01,
MIRTRANS
P∏oskinia
(055)
243-13-10,
894-90-01, MIRTRANS
Płoskinia
(55) 243-13-10,
Omega
Przelewice
(91)Ottomeyer
564-33-78,
Agrotechnik
Przelewice
Osadkowski-Cebulski
z o.o.
Osadkowski-Cebulski
Sp. (091)
z o.o.564-33-78,
Legnica (76)
850-61-49, PIOMAR Sp.
AGRO-TECH
Legnica
(076)670-30-27,
850-61-49, ROL-MECH
PIOMAR AGRO-TECH
Grójec
(048) 670-30-27,
Grójec (48)
Radymno (16)
628-22-66,
RolmotROL-MECH
Sp. z o. o.
Radymno
(016)272-00-88,
628-22-66,
Rolmot Sp. z o. o. Zakrzewo (054) 272-00-88,
Zakrzewo (54)
ROLTECH
Henryk Witaszek
607Brzesko
545 171,
KrzywonośKrzywonoÊ
(23) 655-01-71,
ROLTECH
Henryk Brzesko
Witaszek
607 TECHPOM
545 171, TECHPOM
(023)
URSON Włosienica
k/Oświęcimia
(33) 875-51-29,
Zakład Produkcji
Rolnej w
655-01-71,
URSON W∏osienica
k/OÊwi´cimia
(033) 875-51-29,
Zak∏ad Produkcji
Kowrozie
z o.o. Kowróz
ZIP 675-73-12,
AGRO Kurzejewo
(52) 330-52-41,
Rolnej
w Sp.
Kowrozie
Sp. z (56)
o.o. 675-73-12,
Kowróz (056)
ZIP AGRO
Kurzejewo
51
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Marian
Kisiel Górno
k. Kielc
(41) Górno
302-32-10,
Ulenberg
Główczyce
(052)
330-52-41,
Marian
Kisiel
k. Kielc
(041) 302-32-10.
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Boręty – pokaz pracy opryskiwacza
samojezdnego Condor firmy Agrifac
Zapraszamy do zapoznania się z niezwykle wydajnym i zaawansowanym technologicznie opryskiwaczem
samojezdnym Condor firmy Agrifac. Condor zwraca uwagę głównie dzięki bardzo mocnej belce polowej,
wyróżniającym się stabilnością podwoziem oraz 150 cm – 225 cm bezstopniowym rozstawem kół. Ważną
zaletą tego opryskiwacza są obniżone koszty z jednego hektara.

Condor to top model wszystkich
opryskiwaczy firmy Agrifac. Nadaje się
do każdego rodzaju opryskiwania od
siewów po zbiory. Charakterystyczne
cechy to regulowane szerokości robocze do 48 cm, pojemność tanku do
4000 l oraz hydrauliczne ustawienie
szerokości kół od 1,50 m do 2,25 m,
wysokość robocza 1,10 m i pojedynczy hydrauliczny napęd na cztery koła.
Systemy EcotronicPlus, StabiloPlus,
BalancePlus, EcoFlowPlus oraz HighTechAirPlus zapewniają efektywną,
ekonomiczną, ergonomiczną i ekologiczną ochronę roślin oraz nawożenie.
StabiloPlus – podwozie z seryjnym
układem zawieszenia zapewnia zmniejszone ruchy cieczy w tanku powodujące równomierne obciążenie kół
i zmniejszające ruchy belką polową,
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regulowanie szerokości toru od 1,5
do 2,50 m, mniejsze ruchy belką polową przyczyniające się do równomiernego nawożenia i opryskiwania,
równomierny rozkład wagi na wszystkich kołach, który powoduje mniejszy
nacisk na ziemię.
HighTechAirPlus to kombinacja składająca się z powietrza i konwencjonalnego procesu opryskiwania. W dyszach
zostaje zmieszane powietrze z cieczą
tak, aby w każdym momencie następowało optymalne, szerokie opryskiwanie. Wielkość kropelek może być tu
dostosowana do różnych czynników
atmosferycznych, jak np. silnego wiatru.
Oznacza to zmniejszone zużycie cieczy, zmniejszone zużycie wody, dłuższy czas opryskiwania, mniej dryftu,
głębsze przenikanie miedzy roślinami,

liczne możliwości regulacji siły natrysku.
System BalancePlus zapewnia utrzymanie belki polowej zawsze w stałej
wysokości nad roślinami niezależnie od
ukształtowania terenu. Mniejsze ruchy
belką polową oznaczają tu równomierne opryskiwanie cieczą oraz nawożenie pola, a mniejsze obciążenie belki
polowej wydłuża wiek używanej maszyny oraz obniża koszty jej naprawy.
Pokazy przeprowadzono we wsi
Boręty w gospodarstwie pana Andrzeja Baryły. Po zakończonym pokazie przeprowadziliśmy rozmowę
z Panem Dawidem Wosiem z firmy
Woś Agrotechnika, oferującej usługi
dla rolnictwa.
Zajmuje się Pan zawodowo opryskami, stosujecie Państwo w swojej
firmie również opryskiwacze samojezdne. Czy mógłby Pan powiedzieć,
na jakim sprzęcie pracujecie w firmie
i jak ocenia Pan opryskiwacz Agrifac?
Pracujemy na maszynach starszych,
mniej zaawansowanych technologicznie. Opryskiwacz Agrifac to opryskiwacz
na miarę naszych czasów. Pozwala zaoszczędzić płyn, pracować w bardziej
komfortowych warunkach.
Czy zna Pan cenę tego opryskiwacza?
Jest to cena ok. 1 mln zł brutto.
To duża inwestycja. Czy taki wydatek może się zwrócić?
Jest to inwestycja, która mogłaby się
zwrócić w momencie ustalenia dobrej
ceny takiej usługi. Kiedy rolnikowi opłacałoby się wynająć taki opryskiwacz,
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Dane techniczne
Zbiornik główny

3.400 lub 4.000 litrów

Szerokość maszyny

275 do 300 cm*

Zbiornik czystej wody

450 litrów

Długość maszyny

845 do 937 cm*

Wydatek pompy

2 x 280 l/min (Comet)

Standardowy rozmiar opon

300/95x52 cali

Szerokość robocza belki polowej

27 - 48 m.

Napęd

Hydrostatyczny (Linde)

Liczba sekcji

max. 15

Masa maszyny

7.600 do 8.200 kg

System obiegu cieczy

EcoFlowPlus

Promień skrętu

650 cm

Moc silnika

147 kW (Deutz)

Rozstaw osi

310 cm

Prędkość

max. 50 km/h

Rozstaw kół

150 – 225 cm (bezstopniowo)

Wysokość maszyny

370 cm

Podwozie

StabiloPlus

* w zależności od szerokości belki polowej
wtedy można liczyć na opłacalność
takiej inwestycji dla firmy świadczącej
usługi dla rolnictwa.
Na jakie powierzchnie, według Pana
warto by zakupić taki opryskiwacz,
gdyby był przeznaczony nie do oprysków usługowych, a w gospodarstwie
indywidualnym?
Wydaje się, że na zakup takiego opryskiwacza mogłoby pozwolić sobie gospodarstwo z areałem 3 – 4 tys. ha.
Kolejnym naszym rozmówcą była pani
Agata Michalak reprezentująca firmę
Agrifac, która przybliżyła redakcji RR
zalety opryskiwacza Condor
Proszę przedstawić główne zalety Państwa opryskiwacza
Maszyna ma świetną dystrybucję
wagi. Kabina znajduje się z przodu,
belka z tyłu. Cała masa maszyny to
od 8 do 9 ton, bez załadunku, jest to
maszyna kompaktowa, lekka w porównaniu z innymi opryskiwaczami
samojezdnymi. Opryskiwacz jest przystosowany do każdego rodzaju oprysku, przy wysokości prześwitu od 110
cm wzwyż, zależnie od wielkości opon,
a standardowy bezstopniowy rozstaw
kół od 150 do 225 cm jest świetnym
rozwiązaniem dla usługodawców. Dla
usługodawców dobrym rozwiązaniem

jest też system zadawania chemikaliów bez konieczności czyszczenia
zbiornika, wypompowywania cieczy
przy pracy na kilku polach dziennie.
Ciecz jest mieszana osobno, poza
zbiornikiem. Można wtedy stosować
różne rodzaje środków ochrony roślin.
System wspomagania powietrza – HighTechAirPlus to lepsze pokrycie liścia,
optymalny oprysk podczas różnych warunków atmosferycznych. Najprościej
mówiąc przy dużym wietrze zadawane
jest z dysz mniej powietrza, oprysk stanowią większe, a równocześnie ciężkie
krople docierające do rośliny. Opryskiwacz jeździ do 50 km/h, w trakcie
pracy do 30 km/h.
W jakim gospodarstwie opryskiwacz jest przydatny, gdzie jest to
inwestycja opłacalna?
Faktycznie, biorąc pod uwagę cenę,
jest to maszyna ekskluzywna, inwestycja
zwraca się mniej więcej po 5 latach od
zakupu. Dlatego też naszymi priorytetowymi klientami i odbiorcami są rolnicy
i przedsiębiorcy dysponujący areałem
od 500 ha wzwyż, przy czym ważna
jest również struktura zasiewu. Przy
uprawach z koniecznością częstego
oprysku i przy dużych powierzchniach
uprawowych jest to idealne rozwiązanie.
Dziękuję za rozmowę

Wyposażenie dodatkowe:
wskaźnik poziomu płynu
pneumatyczny układ dysz
koła o rożnych rozmiarach
HighTechAirPlus – pneumatyczny
system ciśnienia dysz
indywidualne operowanie lewej i
prawej strony belki polowej
hydrauliczna wentylacja 5-biegowa
zbiornik instalacji i system
oczyszczania kanistra
automatyczne smarowanie
elektroniczna kontrola tanku
elektroniczne ustawienie lusterek
elektroniczne ustawienie dysz z
kabiny
przygotowanie przed
opryskiwaniem z użyciem nawozów
system naprowadzający GPS
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Inwestycje wspomagające
polskie rolnictwo – czas na
biogazownie
Biogazownie to nowoczesne rozwiązanie zagospodarowania odpadów
organicznych powstających w produkcji rolno – spożywczej, a ich
powstawanie może się przyczynić do znacznego rozwoju rolnictwa.
Biogazownia jest nie tylko odnawialnym źródłem energii elektrycznej, ale
również źrodłem zielonego ciepła.
Utylizacja odpadów w biogazowniach
chroni środowisko od emisji gazów
cieplarnianych powstających podczas
nawożenia pól odpadami organicznymi, kiedy to na wolnym powietrzu
w procesie fermentacji do atmosfery
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dostają się szkodliwe związki. Fermentacja beztlenowa jest przeprowadzona
w komorach fermentacyjnych w sposób kontrolowany, a biogaz (mieszanina metanu i dwutlenku węgla) jest
spalany w silnikach gazowych. Biogazownie to również źródło nawozu organicznego, który ze względu na swoją
strukturę jest bardzo łatwo przyswa-
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jalny i może być stosowany również
w procesie wegetacji roślin. To także
źródło dochodu dla gminy w postaci różnego rodzaju opłat i podatków.
Biogazownia przynosi wielorakie korzyści bezpośrednie inwestorowi, ale
także gminie, mieszkańcom, środowisku i pozwala wypełniać obowiązki wobec Unii Europejskiej w zakresie
udziału energii ze źródeł odnawialnych
w globalnym zużyciu energii w kraju.

Kto może być zainteresowany?
Najbardziej uzasadnione ekonomicznie jest budowanie biogazowni
w zakładach przemysłowych, które
wytwarzają duże ilości odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
uciążliwe dla środowiska, których utylizacja wiąże się z wysokimi kosztami.
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Przerabianie odpadów na biogaz pozwala uniknąć kosztownej utylizacji.
Podobnie sprawa ma się w przypadku
budowy biogazowni przy oczyszczalniach ścieków, na biogaz można tam
przerabiać osady, których utylizacja
też dużo kosztuje oraz przy składowiskach odpadów, gdzie rozwój recyklingu dostarcza substancji organicznych.
Do produkcji biogazu nadają się odpady poprodukcyjne m. in. z cukrowni,
gorzelni, browarów, ubojni, mleczarni,
zakladów mięsnych, przetwórni warzyw
i owoców. Tworzeniem biogazowni powinny być też zainteresowane fermy
hodowlane, które nie mają co robić
z odchodami zwierzęcymi i gnojowicą oraz oczywiście sami rolnicy, dla
których to dodatkowe źródło dochodu.

Surowiec dla biogazowni
a rolnictwo
W Polsce jeszcze nie uprawia się roślin przeznaczonych na potrzeby biogazowni. W Niemczech, gdzie uprawy
roślin przeznaczonych do celów energetycznych zajmują kilka procent powierzchni wszystkich upraw, dla potrzeb
biogazowni sieje się trawę, koniczynę,
uprawia buraki cukrowe, ziemniaki,
a nawet bób, cebulę i kapustę. Jednakże w naszych warunkach klimatycznych najbardziej wydajną rośliną
biogazową jest kukurydza. Oprócz
wydajności dla celów energetycznych,
kukurydza ma inne zalety: jest tania
w uprawie, osiąga wysokie plony, nie
trzeba zmieniać metod uprawy i zbioru. Poza kukurydzą bardzo wydajne
w produkcji biogazu są kiszonki z traw
i buraki pastewne. Buraki wymagają
łagodnego klimatu, bardzo dobrych
gleb oraz oczyszczenia przed obróbką
w biogazowni. Powyższe wymagania
czynią ten surowiec mniej opłacalnym
i z racji dużych wymagań glebowych
ich areały nie mogą być duże, gdyż
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gleby dobrej jakości pzeznacza się
w pierwszym rzędzie do produkcji
żywności. W Polsce rozwój biogazowni
opartych o kiszonki z traw ogranicza
nieco wysokie pogłowie bydła, do którego wykarmienia potrzeba trawy. Jako
regiony z potencjałem do tworzenia
biogazowni typuje się Podlasie, gdzie
obok dużych i licznych gospodarstw
rolnych, jest dużo mleczarni i zakładów mięsnych, Wielkopolskę i Kujawy
z silnym rolnictwem i rozbudowanym
przetwórstwem rolnym.

Wsparcie dla biogazu
Założenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, opracowanego przez Unię
Europejską są publikowane pod hasłem
3x20. Pakiet Klimatyczno – Energetyczny zakłada konieczność zmniejszenia
do roku 2020 emisji dwutlenku węgla
o 20%, zwiększenia udziału energii ze
źródeł odnawialnych do 20% w bilansie energetycznym i uzyskaniem 20%
wzrostu efektywności energetycznej.
Wskazują one, jak istotnym działaniem
w zakresie inwestycji w energetyce jest
budowa instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii.
Polityka energetyczna państwa do
roku 2030 zakłada, że 17,4 % energii
odnawialnej pochodzić będzie z biogazu. Biorąc pod uwagę dzisiejszy
minimalny udział biogazu w odnawialnych źródłach energii, niezbędny jest
w najbliższych latach istotny wzrost
liczby projektów biogazowni w Polsce,
w tym przede wszystkim tzw. biogazowni rolniczych.
Sejm już przyjął pierwsze przepisy
ułatwiające działanie inwestycyjne
i rozwój biogazowni.
W marcu weszło w życie znowelizowane prawo energetyczne, w którym
jest sporo zapisów dotyczących biogazu. Najważniejszy jest zapis umożliwiający podłączanie biogazowni do

niskociśnieniowych gazociągów. Producenci biogazu często nie są w stanie zagospodarować całego ciepła,
powstającego przy przetwarzaniu tego
paliwa na energię elektryczną i cieplną, to zaś czyni całą inwestycję mniej
opłacalną. Sprzedaż biogazu gospodarstwom domowym czy instytucjom
rozwiąże ten problem. Przesył biogazu do gazociągów stanie się jeszcze
bardziej opłacalny, gdy wejdzie w życie
rządowy program Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne.
Program zakłada m. in. wprowadzenie
zbliżonego do zielonych certyfikatów
mechanizmów wsparcia dla biogazu
tłoczonego do gazociągów. Producenci dostawaliby coś w rodzaju dopłat.
Wśród rozwiązań prawnych jest m. in.
uproszczenie formalności związanych
z budową i eksploatacją biogazowni, uzyskiwaniem publicznych dotacji
i preferencyjnych pożyczek. Planuje
się określić biogazownie jako inwestycje celu publicznego i przeprowadzić
kampanię edukacyjną uświadamiającą społeczeństwu korzyści płynące
z produkcji biogazu i zapobiegającą
protestom, które niejednorotnie blokują rozwój inwstycji.
Istotne są też proponowane zmiany
podatkowe. Wprowadzone mają być
ulgi dla inwestujących w biogazownie
i kupujących pochodzące z tych instalacji paliwo. Ulgi polegać będą na
zwolnieniu z podatku dochodowego
i niższym Vat na urządzenia oraz materiały służące do budowy biogazowni.
Obniżone podatki płacić mają fabryki i instytucje inwestujące w badania
naukowe związane z tym sposobem
produkcji energii.
Inwestorzy chcący ubiegać się o dofinansowanie budowy biogazowni mają
do wykorzystania wiele możliwości pomocy ze strony instytucji związanych
z rolnictwem.
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Największym zainteresowaniem cieszy się wsparcie w ramach działania
9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych“ Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko , który jest
podstawowym źródłem dofinansowania projektów biogazowych o wartości
całkowitej projektu przekraczającej
10 mln zł.
W styczniu br. Agencja Rynku Rolnego ogłosiła konkurs w ramach działania „Zwiększenie wartości dodanej
podstawowej produkcji rolnej i leśnej“,
z którego o dotacje mogły ubiegać się
również projekty biogzowe, gdyż wsparcie z tego programu dotyczy także działalności polegającej na przetwarzaniu
roślin na cele energetyczne. Konkurs
ten został ogłoszony w ramach Krajo56
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wego Programu Restrukturyzacji, którego głównym celem jest finansowe
wsparcie rozwiązań alternatywnych
w stosunku do uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru na terenie gmin
objętych procesem restrukturyzacji
sektora cukrowniczego.
Możliwości uzyskania dotacji dla
biogazowni ogłosił również Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, publikując projekt
programu dla biogazowni rolniczych,
które będą mogły ubiegać się o 30%
dofinansowania kosztów, a przy tym
skorzystać z preferencyjnej pożyczki
w wysokości 45%. NFOŚiGW poza
ww. programem wspiera Odnawialne
Źródła Energii (OZE) w postaci preferencyjnych pożyczek w wysokości
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75% kosztów w ramach „Programu
dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji“. Program
ten przewiduje wsparcie dla biogazowni o wartości powyżej 10 mln zł.
Niemniej istotny, obok dogodnych
rozwiązań legislacyjnych oraz pomocy ze strony instytucji wspierających
rolnictwo, jest też udział banków w finansowaniu projektów biogazowych.
Bank Ochrony Środowiska SA od
lat finansuje projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, zarówno
realizowane przez przedsiębiorców
(farmy wiatrowe, elektrownie wodne),
jak i projekty realizowane przez podmioty samorządowe (kotłownie opalane
bimasą) czy osoby fizyczne (kolektory
słoneczne, pompy ciepła). BOŚ jest
także przygotowany do współfinansowania projektów biogazowni, w tym
rolniczych, wieloletnimi kredytami inwestycyjnymi, które finansować mogą
do 80% kosztów przedsięwzięcia. Dla
inwestorów realizujących przedsięwzięcia dofinansowane ze środków
Unii Europejskiej BOŚ SA stworzył
„Ofertę europejską“, obejmującą kredyty pomostowe i kredyty uzupełniające, służące zbilansowaniu środków
na realizację przedsięwzięcia.
Inwestycja w biogazownię rolniczą
wymaga zapoznania się z technologią takiego przedsięwzięcia, sporządzenia biznesplanu, udania się do
odpowiednich instytucji po wsparcie
czy przekonania sąsiadów, że nic im
nie zagraża. Utrudnień jak zwykle jest
wiele, natomiast przy bardzo dużym
wsparciu ze strony Unii Europejskiej
i państwa, które deklaruje wszelką
pomoc w imię ochrony środowiska
i inwestowania w odnawialne źródła
energii, można liczyć na sukces.
Opracowała: Anna Bolek
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czas na start w walce z chwastami!

UWAGA PROMOCJA!

Wystarczy zakupić min. 50 litrów preparatu Maraton 375 SC
w terminie 1.09.2010–30.11.2010, ułożyć hasło reklamowe dla Maratonu,
wypełnić poniższy kupon i przesłać go wraz z kopiami faktur zakupu do dnia 15.12.2010 r.
na adres: BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs Maraton”

Do wygrania aż

375 cennych
nagród!
5 najlepszych haseł

nagrodzimy
nawigacją do
prowadzenia
opryskiwacza po polu.

70 pierwszych
zgłoszeń nagrodzimy
zegarkiem Timex.
Szczegółowy regulamin
promocji na www.agro.basf.pl
Kupon konkursowy można też pobrać ze strony www.agro.basf.pl
lub zamówić go poprzez infolinię: (22) 570 99 90.

KUPON

KONKURSOW Y

IMIĘ

300 kolejnych
zgłoszeń nagrodzimy
wiatromierzem.

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

TEL. KONTAKTOWY

E-MAIL

POW. ZBÓŻ

PROPOZYCJA HASŁA REKLAMOWEGO

DATA I PODPIS

Oświadczam, że zapoznałem
się z regulaminem konkursu
i jego treść w pełni akceptuję.

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez BASF Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych,
a w szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego dotyczącego promocji produktów i usług,
będących przedmiotem działalności BASF Polska Sp. z o.o., udostępnionych przeze mnie powyżej danych.

DATA I PODPIS

więcej na www.raportrolny.pl
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