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Mamy za sobą 
XII targi AGRO 
SHOW w Bed-
narach. Fanta-

styczna pogoda zamówiona przez 
organizatorów od piątku do niedzieli 
i smutny deszcz w poniedziałek, z 
żalu, że to już koniec targów. Do-
skonała organizacja imprezy spra-
wiła, że wystawcy i odwiedzający 
byli zadowoleni z uczestnictwa w 
targach. Tłumy odwiedzających z 
wielkim zainteresowaniem spacero-
wały po terenie targowym. Poletka 
i ring pokazowy podczas swojego 
działania były oblężone. Na koń-

czącej targi konferencji prasowej, 
redaktor Zientarski stwierdził z po-
czuciem pełnej odpowiedzialności 
i olbrzymiej satysfakcji, że to jest 
PRAWDZIWE SHOW. W Pozna-
niu zakończyła się XXIV Krajowa 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
pierwszy raz organizowana na te-
renach targowych przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na 
tej wystawie również dopisali wy-
stawcy i odwiedzający. Sam Minister 
Rolnictwa z dumą oglądał dorobek 
polskiej hodowli i wyraził duże za-
dowolenie z poziomu wystawy.  
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W wielu krajach konsumenci podejmując 

decyzje o zakupie żywności coraz częściej 

kierują się kryteriami innymi niż tylko cena. 

Analiza trendów obserwowanych w krajach 

europejskich jak również w Ameryce Płn 

czy też Japonii wskazuje na zwiększają-

ce się zainteresowanie walorami smako-

wymi, zdrowotnymi, tradycją wytwarzania, 

regionalnym pochodzeniem czy też ściślej-

szą kontrolą procesu produkcji. Wynika to 

z wielu różnych przyczyn. Często nieświa-

domie, wracamy do bezpośredniego stoso-

wania myśli Hipokratesa „Niech żywność 

będzie waszym lekarstwem, a lekarstwo 

waszą żywnością”. 

Produkty żywnościowe o uznanej (cer-

tyfikowanej) wysokiej jakości w sposób 

najpełniejszy realizują tak wyrażone ocze-

kiwania konsumentów, stąd też wynika 

wzrastające zainteresowanie ale również 

wzrastająca produkcja w tym sektorze 

żywności. Zalety tychże produktów nie 

oznaczają jednak automatycznego sukce-

su w sprzedaży wspomnianych produktów 

ani tym samym szybkiego wzrostu udziału 

tego sektora w ogólnej produkcji żywno-

ści w Europie. Istnieje wiele barier, które 

utrudniają rozwój rynku żywności wysokiej 

jakości, wśród których można zaliczyć nie-

wątpliwie wyższą cenę produktów – oraz 

dość skomplikowany przekaz merytoryczny 

powiązany z produkcją i produktami, który 

uzasadnia ich wyjątkowość. 

Uznając znaczenie sektora produkujące-

go żywność wysokiej jakości, ale również 

biorąc pod uwagę koszty z tym związane 

od kilku lat Unia Europejska wspiera gru-

py producentów żywności m.in. w działal-

ności informacyjnej i promocyjnej. Celem 

unijnego działania jest zwiększenie popytu 

na produkty rolne i spożywcze objęte sy-

stemami jakości żywności, wspieranie grup 

producentów zrzeszających podmioty, któ-

re aktywnie uczestniczą w tych systemach 

oraz zwiększenie zainteresowania konsu-

mentów tematyką jakości żywności, jej 

specyficznymi właściwościami i zaletami.

 
Kto może uzyskać środki?

Producenci prowadzący na terenie Polski 

produkcję w systemach jakości żywności 

w odniesieniu do określonych produktów 

lub sposobu produkcji, mogą działając 

w formie grupy producentów, wniosko-

wać o środki na działania informacyjne 

i promocyjne. Jako grupę producentów 

uznaje się organizację o dowolnej formie 

prawnej, która zrzesza producentów żyw-

ności wysokiej jakości.

Natomiast podmioty działające na pod-

stawie przepisów prawa spółdzielczego 

(np. spółdzielnie mleczarskie czy też gmin-

ne spółdzielnie), które wytwarzają lub ich 

członkowie wytwarzają produkty w ramach 

systemów jakości żywności mogą samo-

dzielnie wnioskować o środki na działania 

informacyjne i promocyjne.

Które działania podlegają 
dofinansowaniu?

Dopłatami objęte są prowadzone wy-

łącznie na rynku wewnętrznym UE róż-

norodne działania (np. działania public 

relations, reklama, udział w targach, wy-

stawach, seminaria, szkolenia, publikacje, 

internet itp.) realizowane jako pojedyncze 

akcje (np. produkcja broszury) lub spójny 

zestaw działań wdrażanych maksymalnie 

przez 2 lata (np. cykliczny udział w tar-

gach, wraz z promocją w prasie, TV i re-

klamą zewnętrzną outdoor towarzyszącą 

targom). Promocja nie może dotyczyć pry-

watnych marek, a jedynie specyficznych 

cech produktów, ich jakości oraz walorów 

i zwiększać wiedzę konsumentów na temat 

produktów, łańcucha produkcji, systemu 

kontroli, standardów jakościowych. Ope-

racja może stanowić jednorazowe działa-

nie lub spójny zestaw działań wdrażany nie 

dłużej niż przez 2 lata, jednak nie później 

niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Niezależnie od rodzaju podejmowanych 

działań środki dostępne dla beneficjenta 

są wypłacane jako refundacja wynoszą-

ca 70% faktycznie poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych netto. Realizacja opera-

cji nie może być finansowana z żadnych 

innych środków publicznych.

Jak uzyskać dofinansowanie?
Chcąc uzyskać środki na przeprowadze-

nie działań informacyjnych lub promocyj-

nych żywności o uznanej wysokiej jakości 

należy złożyć do Agencji Rynku Rolnego 

wniosek o przyznanie pomocy. Należy 

przy tym pamiętać, że za dzień złożenia 

wniosku uznaje się dzień, w którym wnio-

sek ostatecznie dotrze do centrali ARR.

Składanie wniosków odbywa się w trybie 

ciągłym do osiągnięcia kwoty co najmniej 

110 % dostępnych środków finansowych 

wynoszących 30 mln euro, dostępnych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.

Środki finansowe na promocję żywności
o uznanej wysokiej jakości

Jeżeli jesteś Producentem żywności tradycyjnej, regionalnej lub ekologicznej – skorzystaj z unijnego wsparcia na jej promocję.

RAPORT
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Jak przygotować 
poprawny wniosek?

Wszystkie wnioski w ramach działania skła-

da się na formularzach udostępnianych przez 

Agencję Rynku Rolnego na stronie internetowej 

ARR www.arr.gov.pl w dziale Promocja Żywno-

ści > „Promocja ze środków PROW 2007-2013”. 

Podstawowym elementem wniosku jest 

opis planowanej akcji promocyjno – infor-

macyjnej, który powinien zawierać informa-

cje dotyczące operacji, w szczególności:

•	 uzasadnienie potrzeby realizacji,

•	 cel realizacji,

•	 produkty objęte przedsięwzięciem,

•	 zasięg terytorialny,

•	 miejsce realizacji,

•	 strategię,

•	 grupy docelowe,

•	 harmonogram planowanych 

do zrealizowania zadań,

•	 plan finansowy oraz realizacji,

•	 planowane rezultaty.

Wszystkie złożone wnioski są rozpatry-

wane przez Agencję Rynku Rolnego, w ter-

minie który nie powinien przekroczyć 60 

dni, po czym następuje zawarcie umowy 

i rozpoczęcie realizacji zadań. 

W zależności od długości realizacji ope-

racji ostateczna wypłata środków finanso-

wych beneficjentowi może odbywać się:

– kwartalnie, jeżeli operacja jest realizo-

wana w kilku etapach, każdy etap trwa co 

najmniej 3 miesiące,

– po zrealizowaniu działania, jeżeli ope-

racja ma być realizowana w jednym etapie 

przez nie więcej niż 6 miesięcy.

Realizując operację z dofinansowaniem 

w ramach „Działania informacyjne i promo-

cyjne” w PROW należy przestrzegać kilku 

podstawowych reguł, które mogą zawa-

żyć na prawidłowym rozliczeniu operacji tj.:

•	 koszty mogą być ponoszone wy-

łącznie od dnia zawarcia umowy, do 

dnia zakończenia realizacji operacji 

określonego w umowie;

•	 należy na wszystkich sporządzonych 

materiałach (w tym przekazach au-

diowizualnych) zamieszczać wyraź-

ną i czytelną informację o wkładzie 

Wspólnoty Europejskiej w finanso-

wanie działań;

•	 należy informować Agencję o szcze-

gółowych terminach realizacji działań 

w ramach operacji: szkoleń, emisji 

reklamy, targów, konferencji itp. 

•	 należy przekazywać Agencji wszelkie 

projekty materiałów informacyjnych 

i promocyjnych (m.in. materiałów dru-

kowanych, audiowizualnych, layoutów 

reklamy prasowej, layoutów strony 

internetowej itp.) sporządzonych 

w ramach operacji, w celu spraw-

dzenia zgodności projektów z obo-

wiązującymi przepisami krajowymi 

i wspólnotowymi,

•	 należy przekazywać Agencji gotowe 

materiały informacyjne i promocyjne 

lub inne dokumenty potwierdzające 

zrealizowanie operacji lub jej części 

wraz z wnioskiem o płatność.

Schemat. Realizacja operacji z dofinansowaniem w ramach działa-
nia „Działania informacyjne i promocyjne” w PROW

               
     

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Spotkanie w Łagiewnikach
Tradycyjnie, jak co roku Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, wspólnie z firmami BASF i ProCam, zaprosiła na prezentację nowych 
mieszańców kukurydzy własnej hodowli. W tym roku, 8 września, polowe pokazy odmian oraz prezentacja preparatów do ochrony kukurydzy, 
miały miejsce w Łagiewnikach.

Z całą pewnością Hodowli Roślin Smo-
lice należą się gratulacje za stworzenie 
4 nowych mieszańców: RATAJ, SMO-
LIK, SMOLITOP i VITRAS, odpowiednich 
do uprawy na ziarno, CCM i kiszonkę.

Odmiany: RATAJ( FAO 220-230) i SMO-
LIK (FAO 220-230) są wczesnymi mie-
szańcami polecanymi do uprawy na 
ziarno, CCM i wysokoenergetyczną ki-
szonkę na terenie całego kraju. Odzna-
czają się małą podatnością na głownię 
guzowatą kolb.

Średniowczesny SMOLITOP ( FAO 230-
240) również przeznaczony do uprawy 
na ziarno, CCM i kiszonkę szczególnie 
na tereny północno-wschodnie kraju. 
Mieszaniec ten cechuje dobra zdrowot-
ność roślin, mała podatność na fuzario-
zę łodyg i głownię guzowatą.

Średniopóźny VITRAS ( FAO 260) 
z przeznaczeniem na kiszonkę i produk-
cję biogazu w całym kraju, poza północ-
ną jego częścią. Odmiana odznacza się 
dobrą strawnością kolb, potwierdzoną 
w badaniach rejestrowych COBORU 
oraz bardzo dobrą tolerancją kolb na 
głownię guzowatą kukurydzy. Szczegól-
nie ważną cechą jest dobra tolerancja 
na wiosenne chłody, pozwalająca na 
wczesny siew, co w tym regionie kraju 
jest bardzo ważne.

Współorganizująca spotkanie firma 
BASF zaprezentowała najnowszy her-
bicyd do powschodowego zwalczania 
perzu, jednorocznych chwastów jed-
noliściennych ( prosowate) i niektórych 
dwuliściennych  w uprawach kukurydzy.

dr Heryk Cygiert i prof. Józef Adamczyk

RAPORT
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Konferencja prasowa firmy KUHN
24 września 2010 na Targach Agro Show Bednary firma KUHN zorganizowała konferencję prasową prezentując nowy wóz paszowy EUROMIX 
PROFILE I 1880 i Siewnik SPEEDLINER C 3000. Swoje produkty zaproszonym gościom przedstawiał Dyrektor  Artur Szymczak.

EUROMIX PROFILE 1880 jest maszy-
ną tańszą niż produkowane do tej pory 
2-ślimakowe, mniejsza jego szerokość nie 
przekracza szerokości ciągnika, specjal-
nie przeznaczoną dla gospodarstw, które 
nie mają możliwości poszerzenia wjazdu 
do obory. Między ślimakami z przodu jest 
zamontowany element dozujący paszę 
i może ją dozować na prawą lub lewą 
stronę z opcją przesunięcia taśmy do 
30 cm w jedną lub drugą stronę.

Zmniejszoną moc silnika można za-
stosować ze względu na to, że ślimaki 
w swojej szerokości roboczej są mniej-
sze, bo cała maszyna jest węższa, i są 
tak skonstruowane, żeby efektywność 
mieszania była większa, ale opory pod-
czas cięcia balotów były jak najmniej-
sze, aby można było tu wykorzystać 
ciągniki o średniej mocy. Pozostałe 
podzespoły, przekładnie zwalniające 
czy kątowe, są takie same jak w in-
nych wozach paszowych.

Dostępny w 8 wersjach , różniących 

się pojemnością zbiornika ( 9 – 27 m³) 
i jest przystosowany do przygotowa-
nia paszy dla stada 45 do 215 sztuk 
bydła dorosłego

Na poletku pokazowym zaprezento-
wano Siewnik SPEEDLINER C 3000, 
pneumatyczny o szerokości roboczej 
3m, pojemności zbiornika 2500 l, przy 
jednorazowym wysiewie w 20 rzędach 
o rozstawie 15 cm z prędkością robo-

czą siewu od 7 do 15 km/h.
Speedliner zapewnia najwyższą ja-

kość siewu w technologii uproszczo-
nej jak i orkowej.

Każda sekcja wysiewająca jest mon-
towana na mechanizmie równoległo-
bocznym, co pozwala na dokładne 
kopiowanie nierówności terenu oraz 
zapewnia równomierne rozłożenie na-
sion w glebie na określonej głębokości.

Wielozadaniowe ciągniki John 
Debre serii 5E
Na zorganizowanej 24 września, na Agro Show, konferencji prasowej John Deere zaprezentował 
ciągniki nowej serii 5 z izolowanym stanowiskiem operatora, które zostały specjalnie przystosowane 
do potrzeb mniejszych rolników zajmujących się hodowlą, małych gospodarstw specjalistycznych 
i osób trudniących się rolnictwem dorywczo. Dostępne są trzy modele 5055E, 5065E i 5075E 
o mocach od 55 do 75 KM (wg 97/68 EC).

Wszystkie trzy modele posiadają 
przyjazny w użytkowaniu 3-cylindro-
wy silnik John Deere PowerTech M 
spełniający normę emisji spalin IIIA, 

z intercoolerem, turbosprężarką i wen-
tylatorem wiskotycznym. Ten silnik to 
duża oszczędność paliwa i niskie po-
ziomy emisji spalin.

Biegi synchronizowanej przekładni 
9/3 przełącza się według schematu 
litery „H”, także podczas jazdy w ob-
rębie tego samego zakresu za pomo-
cą bocznych dźwigni przełączających. 
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ZETOR - konferencja prasowa firmy
Na konferencji prasowej zorganizowana przez Zetor Polska, przedstawiono osiągnięcia firmy w ostatnim roku w zakresie fabrycznego finansowania 
zakupu ciągników jak i osiągnięć w produkcji i wprowadzaniu na rynek swoich ciągników i maszyn.

Na finansowanie fabryczne, pod na-
zwą Zetor Finance, Zetor Polska pod-
pisała umowę z BZWBK Leasing na 
ubiegłorocznych Targach Agro Show. 
Z efektów tej współpracy zadowolo-
ne są obie strony a wręcz, jak stwier-
dzili w swoich wypowiedziach Prezes 
Zetor Polska Tomasz Pawlak i Prezes 
BZWBK Leasing Wojciech Nowacki, 
przerosła ich oczekiwania. Zapotrze-
bowanie na wprowadzony produkt 
było ogromne, a z planowanego na 
kilka procent wzrostu obrotów osiąg-
nięto kilkunasto - procentowy wzrost i 
1/4 sprzedaży ciągników Zetor jest fi-

nansowana programem Zetor Finan-
ce. Sukces osiągnięto dzięki jasności 
i przejrzystości zasad programu Zetor 
Finance. Na tej konferencji ogłoszono 
też decyzję o wprowadzeniu promocji 
0 % na finansowanie modeli PROXIMY 
przez okres całego roku.

Prezes BZWBK Leasing Wojciech 
Nowacki podkreślał, że sukcesem tego 
przedsięwzięcia jest przede wszystkim 
jakość produkowanego sprzętu, zapro-
ponowanie klientom pełnego spektrum 
produktów finansowych, poczynając od 
leasingu a kończąc na pożyczce cie-
szącej się ogromnym zainteresowaniem 

oraz łatwym, przyjaznym i sprawnym 
procedurom finansowym. Już w ciągu 
24 godzin od złożenia wniosku, klient 
otrzymuje decyzję o finansowaniu i to 
jest bardzo pozytywnie postrzegane. 
Na ten sukces przede wszystkim skła-

Przekładnia posiada hamulec postojowy 
gwarantujący bezpieczne parkowanie 
na pochyłościach. Samonastawne, sa-
mocentrujące, hydraulicznie załączane 
hamulce mokre zapewniają bezpieczną 
pracę nawet w trudnych warunkach.

Ciągniki serii 5E są wyposażone w 
układ hydrauliczny otwarty w położe-
niu neutralnym z niezależnymi pom-
pami hydraulicznymi, z których jedna 
o wydajności 25 l/min zasila wyłącz-
nie układ kierowniczy, a druga o wy-
dajności 46 l/min zasila resztę funkcji 
hydraulicznych – jak ładowacz przedni 
i podnośnik tylny z zawieszeniem trzy-
punktowym. Korzystnym rozwiązaniem 

jest możliwość wybrania kompatybil-
nego zaworu hamulców przyczepy. 
Wszystkie trzy modele wyposażono 
także w jeden zawór hydrauliki ze-
wnętrznej w standardzie, obsługiwany 
za pomocą dźwigni. Ponadto, zależnie 
od potrzeb, klienci mogą wybrać do-
datkowy zawór hydrauliki zewnętrznej 
- tylny lub montowany pośrodku. Te 
oba zawory są sterowane za pomocą 
joysticka. Dostępny jest także zestaw 
przystosowawczy dla ładowacza z sa-
mopoziomowaniem mechanicznym lub 
bez. Układ mechanicznego sterowa-
nia podnośnikiem kategorii 2 posiada 
dźwignie, za pomocą których, moż-
na precyzyjnie sterować położeniem. 
Przy udźwigu 1800 kg na końcówkach 
kulowych, ciągniki serii 5E gwarantu-
ją niezawodne podnoszenie narzędzi 
w konkurencyjnej cenie dla tego seg-
mentu rynku. Szeroka gama zaczepów 
do wyboru obejmuje automatyczny lub 

ręczny zaczep umożliwiający montaż 
różnych wkładek i wychylny zaczep 
rolniczy.

Standardowe obroty WOM 540 obr/
min osiągane są przy prędkości silnika 
2400 obr/min, a obroty WOM w trybie 
ekonomicznym 540E obr/min - przy 
prędkości silnika 1700 obr/min.

Odpowiednio do wymagań, dostępne 
są dwa ładowacze czołowe o udźwigu 
873 kg i 989 kg i wysokości podno-
szenia 3,38 m.

I na koniec: ciągniki nowej serii 5E po-
siadają ergonomicznie zaprojektowane 
stanowisko operatora, dobrze odizolo-
wane od hałasów i drgań silnika oraz 
przekładni, z komfortowo i intuicyjnie 
rozmieszczonymi elementami sterow-
niczymi, co ułatwia obsługę. Składana 
rama ochronna i opcjonalna osłona 
przeciwsłoneczna na dwóch słupkach 
to jeszcze większy komfort i wygoda.

RAPORT
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da się rzetelny, wspólny wysiłek pra-
cowników tego projektu.

Prezes Zetor Polska Tomasz Pawlak 
poinformował również zgromadzonych 
na konferencji prasowej gości o innych 
produktach, a mianowicie: przetrząsa-
czo-zgrabiarkach, ładowaczach czoło-
wych, pługach oraz głównym produkcie 
flagowym ciągniku ZETOR. 

Nowością na targach był wystawio-
ny nowy ciągnik FORTERA, 134 KM z 
4-cylindrowym silnikiem spełniającym 
normy IIIB, który w tym roku wchodzi 
do sprzedaży oraz ładowacze czołowe 
całkowicie zmodernizowane, zaprojek-
towane „pod Zetora”.

Plany na przyszły rok przedstawił dy-
rektor handlowy Jaroslav Gottwald, i 
zapowiedział wprowadzenie na rynek 
ciągnika 135 KM, ( rozpoczęta już se-
ryjna produkcja), będzie FORTERA PO-
WER ze zautomatyzowaną, hydrauliczną 
skrzynią biegów, Zakończone są prace 

nad rozwojem ciągnika 6 – cylindrowego 
i jest on wprowadzony do testów a na 
przełomie 2011/2012 rozpocznie się jego 
produkcja. Ciągnik ten będzie produko-
wany docelowo o mocach do 145 KM. 
W 2014 roku firma planuje wprowadze-
nie na rynek nowego 180 KM ciągnika. 
Poza produkcją nowych ciągników cały 

czas będą prowadzone prace nad unowo-
cześnianiem, polepszaniem istniejących 
już modeli ciągników i maszyn. Zetor nie 
poprzestaje na dotychczasowych osiąg-
nięciach, ale planuje cały czas rozwijać 
się i wprowadzać najnowsze technolo-
gie do swoich produktów.

fot. 1. Uczestnicy konkursu

I Krajowe Mistrzostwa Pottinger w Ustawianiu Pługa
Perfekcyjna orka najlepszym pługiem

Podczas odbywającej się w dniach 
24-27 września ogólnopolskiej wysta-
wy sprzętu rolniczego AGRO SHOW 
w podpoznańskich Bednarach odby-
ły się I Krajowe Mistrzostwa Pottinger 
w Ustawianiu Pługa. Nie zawiodła ani 
pogoda, ani publiczność, ani też per-
fekcyjny sprzęt firmy Pottinger.

Organizatorem mistrzostw była firma 
Pottinger – wiodący producent sprzętu 
rolniczego, która ufundowała główną 
nagrodę, czyli 3-skibowy pług obracal-
ny SERVO 25 o wartości 30 tys. zł. Ze-
stawy, na których zawodnicy zmagali 
się na poletkach konkursowych (ciąg-
niki New Holland o mocy 96 KM oraz 

pługi Pottinger o szerokości roboczej 
102 cm), dostarczył kolejny współor-
ganizator, firma Raitech z Brzozy k. 
Bydgoszczy, będąca wyłącznym sprze-
dawcą marek New Holland i Pottinger 
w Polsce. Trzecim współorganizatorem 
mistrzostw była najlepsza aktualnie 
szkoła rolnicza w Polsce (wg rankin-
gów MRiRW oraz „Rzeczpospolitej”), 
czyli Zespół Szkół Rolniczego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

W mistrzostwach wystartowało 16 
zawodników z całej Polski wyłonionych 
w eliminacjach regionalnych przepro-
wadzanych przez dealerów Pottin-
ger w lipcu i sierpniu br. Dodatkowo 

udział w zawodach mogło wziąć 2 
zawodników z tzw. „dziką kartą”, czyli 
wyłonionych w drodze losowania na 
stoisku firmy Pottinger w trakcie wy-
stawy AGRO SHOW.

Zawody odbyły się w niedzielę 26 
września o godzinie 11:00 na poletkach 
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fot. 2. Leszek Błoński z nagrodą

pokazowych firmy Pottinger. O go-
dzinie 10:00 wszyscy startujący sta-
wili się na odprawie (fot.1), na której 
przedstawicielka firmy Pottinger Edy-
ta Tyrakowska oraz przewodniczący 
komisji sędziowskiej Bronisław Kokot 
z ZSRCKU w Trzciance przedstawi-
li szczegółowe informacje związane 
z mistrzostwami. Każdy z zawodników 
otrzymał jednakowe poletko o wymia-
rach 35m x 8 m. Wylosowane przez 
siebie poletko musiał zaorać w czasie 
nie przekraczającym 10 minut tak, aby 
głębokość orki wynosiła 20 cm, szero-
kość robocza pługa była ustawiona na 
102 cm oraz by orka była prostolinij-
na. Za spełnienie każdego z tych pa-

rametrów komisje sędziowskie mogły 
przyznać maksymalnie 100 pkt, zatem 
łącznie każdy zawodnik mógł otrzymać 
400 punktów. Zawodnicy przed rozpo-
częciem mistrzostw losowali numery 
startowe będące zarazem numerami 
poletek. Każdy z nich otrzymywał na 
starcie pług rozregulowany do pozycji 
transportowej i w trakcie pracy musiał 
go samodzielnie wyregulować tak, aby 
spełnić wyznaczone przez organiza-
torów kryteria. Zwycięzcą zawodów 
został Leszek Błoński z miejscowości 
Zając w woj. mazowieckim, któremu 
na stoisku firmy Pottinger uroczyście 
przekazano główną nagrodę – 3-ski-
bowy pług obracalny( fot.2.).

Komisje sędziowskie składały się z na-
uczycieli mechanizacji rolnictwa i uprawy 
roli Zespołu Szkół RCKU w Trzciance 
oraz przedstawiciela magazynu nowo-
czesnego rolnictwa Top Agrar Polska. 
Z uwagi na ogromne zainteresowanie 
wszystkich uczestników oraz publicz-
ności zgromadzonej na AGRO SHOW, 
firma Pottinger nie wyklucza organizacji 
kolejnych mistrzostw już za rok

URSUS wraca do gry
Czy znowu w polskim krajobrazie widoczne będą URSUSY?

Nowe władze Ursusa, na zorganizo-
wanej 24 września na Targach Agro 
Show w Bednarach konferencji praso-
wej, przedstawiły swoje osiągnięcia po 
dokonanych w firmie zmianach i plany 
na najbliższy okres, co do których są 
przekonani, że wpłyną na poprawę kon-
dycji firmy i powrót do dawnej świetno-
ści. Dyrektor handlowy spółki Łukasz 
Sobkowiak poinformował, że nowa stra-
tegia ma opierać się na nowościach w 
produkcji ciągników i zmodernizowaniu 
sieci dilerskiej. Osobną planowaną gałę-
zią w działalności firmy będzie produkcja 
ciągników komunalnych przydatnych do 
sprzątania i odśnieżania ulic. 

Ursus w maju tego roku wygrał kon-
kurs na dofinansowanie unijne i z tych 
funduszy, jak poinformował prezes za-
rządu Cezary Owczarek, planuje się 
budowę nowoczesnych montowni, z 

profesjonalnym zapleczem konstruk-
cyjno – technologicznym i diagnostycz-
nym w nowej lokalizacji.

Nowym partnerem produkcyjnym 
Ursusa ma być firma Landini, która 

będzie dostarczać osie przednie na-
pędzane z hamulcem do nowych mo-
deli ciągników. 

Właśnie na tegorocznych Targach 
Agro Show Ursus zaprezentował pierw-
sze swoje nowe traktory: 6834 Mido 
i 8034 Mido.

Nowe rozwiązania wprowadzone 
do modelu 6834 Mido 

RAPORT
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- całkowicie nowy zespół napędowy 
- skrzynia od 20 do 24 biegów 
- w standardzie reduktor biegów peł-

zających i rewers 
- centralny wał przeniesienia napędu 

na przednią oś 
- WOM z dodatkową ekoprędkością 750 
- nowa jednoczęściowa maska pod-

noszona na sprężynach gazowych 
- nowa funkcjonalna kabina 

Nowe rozwiązania wprowadzone 
do modelu 8034 Mido 

- całkowicie nowy zespół napędowy 
- skrzynia od 24 do 40 biegów z elek-

trohydraulicznym rewersem i biegami 
pełzającymi 

- centralny wał przeniesienia napędu 
na przednią oś 

- hamulce przedniej osi - tarczowe 
mokre 

- w standardzie wzmacniacz mo-
mentu i EHR 

- WOM z dodatkową ekoprędkoś-
cią 750 

- nowa jednoczęściowa maska pod-

noszona na sprężynach gazowych 
- nowa funkcjonalna kabina
Przedstawione ciągniki oczekują 

obecnie na homologację i po przejściu 
obowiązujących testów będą wprowa-
dzone do sprzedaży.

Te plany działania dają szansę na 
ponowne zaistnienie i konkurowanie 
z innymi firmami na tym rynku. Mamy 
nadzieję, że Ursus jako polski produ-
cent ciągników znowu będzie liczącym 
się partnerem.

Tegoroczne AGRO SHOW, to już historia
Rolnicy i przedsiębiorcy związani z rolnictwem przyzwyczaili się już do corocznej wrześniowej 
imprezy rolniczej AGRO SHOW 2010 w Bednarach. I nie ma co się dziwić, bo jak co roku, 
zrobiona z rozmachem i rzeczywiście dla rolników.

Na konferencji prasowej zorganizowa-
nej w 3 dniu wystawy, w której udział 
wzięli: Prezes Zarządu PIGMiUR Alek-
sandra Gralik, Wice Prezesi Zarządu: 
Renata Arkuszewska, Wiesław Kujawa, 
Józef Dworakowski i od wielu lat komen-
tator i przyjaciel PIGMiUR Włodzimierz 
Zientarski. Pani Renata Arkuszewska 
przedstawiła podsumowanie tegorocz-
nej Wystawy. 

Z wstępnych wyliczeń wynika, że w cią-
gu tych trzech dni, Wystawę AGRO SHOW 
odwiedziło około 106 tysięcy osób. Na 
powierzchni ponad 120 tysięcy metrów 
kwadratowych, w tym roku, prezentowało 
się 645 wystawców, w tym 80 przedsię-
biorstw z zagranicy m.in. z  USA, Włoch, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Łotwy, 
Francji, Holandii, Niemiec, Austrii, Czech, 
Słowenii, Bułgarii, Danii, Litwy, Ukrainy.

Powierzchnia poletek pokazowych, na 
których tradycyjnie można było oglądać 
maszyny podczas pracy to prawie 40 

tysięcy metrów kwadratowych. Oprócz 
pokazów na poletkach zorganizowano 
pokazy w ringu, w których wzięło udział 
50 maszyn rolniczych – 17 opryskiwaczy 
w tym 5 samojezdnych, 25 nowości i 8 
ładowaczy teleskopowych i ładowarek 
czołowych.

Włodzimierz Zientarski, relacjonując 
pokazy stwierdził, że jest to prawdziwe 
SHOW w pełni tego słowa znaczeniu 
a jedynie małym minusem tegorocz-
nych pokazów polowych i w ringu było 
to, że odbywały się one jednocześnie 
i ludzie rozmijali się, nie mogli zobaczyć 
wszystkiego.

Fenomen Wystawy AGRO SHOW pole-
ga na tym, że wszystko jest tu autentycz-
ne a ludzie odwiedzający są prawdziwi, 
naturalni. Wystawy rolnicze odwiedzają 
rolnicy, znający temat, którzy chcą kupić 
maszynę, zapoznać się z jej rozwiązaniami 
technicznymi i zainwestować w swój war-
sztat pracy a nie spełniać swoje kaprysy, 

jak najczęściej bywa na innych targach 
chociażby na targach samochodowych. 

Uzupełnieniem prezentacji i pokazów 
polowych maszyn były zorganizowane 
turnieje sprawnościowe i konkursy wie-
dzy dla uczniów szkół rolniczych oraz 
dla rolników, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. 

Na tegorocznym AGRO SHOW po 
raz pierwszy odbyło się Podsumowanie 
Ogólnopolskiego Konkursu na Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne.

W podsumowaniu, wykorzystując sło-
wa Włodzimierza Zientarskiego, można 
z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, 
że XII Międzynarodowa Wystawa Rolni-
cza AGRO SHOW 2010, została zorga-
nizowane fantastycznie, i z roku na rok 
coraz lepiej i miejmy nadzieję, iż za parę 
lat osiągnie apogeum.
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Frontem do klienta
PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, to dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna dbająca 
o rynki zbytu, czego dowodem jest oficjalne otwarcie 01 października 2010 roku kolejnego 
Fabrycznego Punktu Sprzedaży, tym razem w Sztabinie.

Uroczystego otwarcia i przecięcia 
wstęgi, nowego, już piątego, Fabrycz-
nego Punktu Sprzedaży, w obecności 
przedstawicieli władz Augustowa, do-
konał Prezes Zarządu PRONAR Sp. 
z o.o. Sergiusz Martyniuk.

Lokalizacja placówki nie była przy-
padkowa, teren, na którym powstała, 
leży przy głównej trasie z Białegostoku 
na Litwę. Zagospodarowując to miej-
sce, firma PRONAR przybliżyła swoje 

produkty i usługi klientom w regionie 
i nie tylko.

Priorytetem w działaniu firmy PRONAR 
jest wyprodukowanie i dostarczenie 
towaru o bardzo wysokiej jakości, ale 
dla szerokiego spektrum klientów. Nie 
każdego rolnika stać na zakup drogie-
go sprzętu, co nie znaczy, że ma za-
dowolić się maszyną miernej jakości. 
Wzrost ceny maszyny powodowany jest 
zamontowaniem dodatkowej techniki 

podwyższającej komfort w użytkowa-
niu, a tańsze produkty mają prostsze 
rozwiązania techniczne. 

Firma z Narwi w tym roku wprowa-
dziła na rynek 22 nowe produkty, co 
świadczy o skutecznym zarządzaniu, 
sile intelektualnej zakładu i wielkim za-
angażowaniu całej załogi. Ostatnim 
hitem, prezentowanym również na XII 
Międzynarodowej Wystawie Rolniczej 
AGRO-SHOW w Bednarach, jest agre-
gat do koszenia na terenach podmo-
kłych, bagiennych takich, jak w Parku 
Biebrzańskim. PRONAR jest pionierem 
w Polsce i Europie, konstruując, pro-
dukując i wprowadzając na rynek ten 
agregat na gąsienicach.

 Prezes Martyniuk, w swoim wy-
stąpieniu zakomunikował również, że 
założeniem firmy jest dążenie do wy-
eliminowania pośredników w sprze-
daży swoich produktów i stąd projekt 
organizowania Fabrycznych Punktów 
Sprzedaży na terenie województwa 
podlaskiego.

PRONAR Sp. z o.o. chce być w bez-
pośrednim kontakcie z klientem i ofe-
rować swoje produkty w przyzwoitych 
cenach, bez zbędnych kosztów gene-
rowanych przez wszelkiego rodzaju 
pośrednictwa.

Włodarze powiatu augustowskiego 
szczerze dziękowali prezesowi Marty-
niukowi za lokalizację placówki sprze-
daży właśnie w tym miejscu i z całą 
powagą stwierdzili, że jest zaszczytem 
dla regionu współpracować z najwięk-
szym i najskuteczniejszym na Podla-
siu managerem, z nadzieją na dalsze 
inwestycje pronarowskie w powiecie 
augustowskim.

Po części oficjalnej wszyscy uczestni-
cy mieli okazję obejrzeć zgromadzone 
maszyny rolnicze i komunalne, przezna-
czone do sprzedaży w tym punkcie.
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XXIV Krajowa Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych.
Miło nam poinformować Państwa, że w  dniach 1-3 października, zlokalizowaną  
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ekspozycję, odwiedziło blisko 10 tys. 
osób, co jest dowodem na niemalejące zainteresowanie zwierzętami hodowlanymi w Polsce. 
Tegoroczna, XXIV edycja KWZH po raz pierwszy stanowiła odrębne wydarzenie, nie zintegrowane 
z targami FARMA. 

CIEKAWA EKSPOZYCJA
Swoją ekspozycję zaprezentowało nie-

spełna 500 wystawców, z czego 85 to 
wystawcy Salonu Produktu Regionalne-
go i Tradycyjnego. Zakres tematyczny 
Wystawy obejmował wszystkie gatunki, 
rasy i odmiany gospodarczych zwie-
rząt hodowlanych oraz szeroki zakres 
produktów spożywczych i rękodzieła. 
Zwiedzający mogli przyglądać się aż 
1300 najpiękniejszym okazom zwie-
rząt, na potrzeby, których zaadoptowa-
no 6 pawilonów o łącznej powierzchni 
29 tys. m2. Odwiedzający, podziwia-
li najlepsze okazy: kłusaków, kuców 
szetlandzkich, bydła ras mięsnych 
i mlecznych, trzody chlewnej, owiec, kóz, 
kaczek i kur, strusi, zwierząt futerkowych 

(króliki, szynszyle i nutrie) oraz pszczo-
ły i ryby. Wystawione były również:  
żaby, alpaki i żubronie. Ozdobą KWZH 
była coroczna wystawa Polskich Ras 
Zachowawczych organizowana spe-
cjalnie na to wydarzenie przez Insty-
tut Zootechniki – Państwowy Instytut 
Badawczy. W pawilonie 12 zostało 
zaprezentowanych 131 zwierząt oraz 
30 stadek drobiu, będących przed-
stawicielami 58 odmian zwierząt ob-
jętych programami ochrony oraz 2 
ule z pszczołami środkowoeuropej-
skimi i stadko gęsi białej kołudzkiej. 
Poza tym, w innych pawilonach były 
również prezentowane rodzime rasy 
koni, w tym konie zimnokrwiste w ty-

pie sztumskim oraz szynszyle beżowe 
i barwne odmiany nutrii objętych pro-
gramami ochrony.

Ekspozycja, po raz pierwszy organizo-
wanego Salonu Produktu Regionalnego  
i  Lokalnego, była bardzo bogata 
i zróżnicowana. Największym hitem,  
budzącym nie małe zainteresowanie 
zwiedzających, były litewskie wędliny 
i chleby, ryby wędzone według trady-
cyjnej receptury stosowanej w XIX wie-
ku, sery kozie, piwo warzone metodą 
tradycyjną oraz wyroby mleczarskie. 
Odwiedzający Salon byli również pod 
wrażeniem ręcznie robionych swetrów 
z naturalnego włókna, precyzyjnie wy-
konanych drewnianych figurek i ozdób. 

NIE LADA ATRAKCJE
XXIV Krajowa Wystawa Zwierząt Ho-

dowlanych to także konkursy, ciekawostki  
i pokazy. Przez trzy targowe dni, nasi 
goście odwiedzili stoisko Muzeum Na-
rodowego i Przemysłu Rolno - Spożyw-
czego w Szreniawie, obejrzeli pokaz 
pracy psa pasterskiego przy zaganianiu 
kóz i licznie uczestniczyli w konkursach: 

„Kto wydoi więcej?”, „Ile waży świ-
nia?” oraz  „Skąd się wzięła krowa?”.  
Szczególnie dużym zainteresowaniem 
cieszył się konkurs na imiona dla trzech 
strusich piskląt, które wykluły się pod-
czas trwania Wystawy. Sam proces 
wylęgu, dzięki specjalnemu linkowi 
umieszczonemu na stronie KWZH, 
można było cały czas obserwować on-
-line. Dwóm samiczkom, które przyszły 
na świat pierwsze nadano imiona Elza 
i Magdalena, natomiast ich młodszy 
brat został nazwany Targuś. 

Dużą atrakcją okazał się być 
mecz piłki nożnej kur rasy Zielono-
nóżka Kuropatwiana oraz Rohde 
Island White, który można było zo-
baczyć w Polsce po raz pierwszy.  
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To wyjątkowe wydarzenie rozgrywa-
ło się na powierzchni 4m x 2,5 m.  
W każdej drużynie grał jeden kogut 
i pięć kur. Emocji było, co niemiara!

NAGRODY I ODZNACZENIA
Drugiego dnia Wystawy odby-

ło się uroczyste wręczenie nagród 
i odznaczeń na Gali Wieczoru Ho-
dowców XXIV Krajowej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych. Uhonorowa-
ni zostali najbardziej zasłużeni ho-
dowcy zwierząt, którzy swoją wiedzą  
i zaangażowaniem przyczynili się do 
rozwoju wsi i rynku rolnego. 

ORGANIZATORZY
Organizatorami XXIV Krajowej Wy-

stawy Zwierząt Hodowlanych byli: Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,  
Instytut Zootechniki - Państwowy Insty-

tut Badawczy, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie oraz: Polski Związek Hodow-
ców Koni, Stowarzyszenie Hodowców  
i Użytkowników Kłusaków, Polskie To-
warzystwo Kuce Szetlandzkie, Polska 
Federacja Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka, Polski Związek Hodowców  
i Producentów Bydła Mięsnego, Pol-

ski Związek Hodowców i Producentów 
Trzody Chlewnej „POLSUS”, Krajowa 
Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, 
Krajowy Związek Hodowców Królików, 
Krajowy Związek Hodowców Szynszyli, 
Zrzeszenie Hodowców Nutrii, Instytut 
Rybactwa Śródlądowego oraz Woje-
wódzki Związek Pszczelarzy.
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Święto Kukurydzy w Skrzelewie 
Jak co roku w Skrzelewie odbyły się już XII Dni Kukurydzy województw mazowieckiego i łódzkiego. 
Inauguracji imprezy, jak zawsze ukierunkowanej na edukację i prezentację najnowszych osiągnięć 
odnośnie produkcji kukurydzy, dokonał Tadeusz Szymańczak.

Takie spotkania to najlepsza forma 
przedstawienia nowych odmian ku-
kurydzy w doborze i w badaniach, 
przekazania informacji z przeprowa-
dzonych doświadczeń polowych doty-
czących uprawy kukurydzy, by rolnicy 
wiedzieli, jakie odmiany w danym regio-
nie uprawiać i jakie na przyszły sezon 
zamawiać. Nieodzownym elementem 
tej imprezy jest wystawa sprzętu rol-
niczego niezbędnego do agrotechniki 
kukurydzy. Pomiędzy innymi maszy-
nami, przeznaczonymi do uprawy tej 
rośliny, zaprezentowano opryskiwacz 
z bocznym wyrzutem, przydatny do 
zwalczania chorób i szkodników na 
plantacji kukurydzy. Spotkanie ma na 
celu promocję uprawy kukurydzy na 

ziarno, kiszonkę jak i źródła energii 
odnawialnej i zachęcanie rolników do 
powiększania areałów plantacji. 

Kukurydza to również świetne, pro-
ste w uprawie warzywo, o ogromnym 
znaczeniu kulinarnym i dietetycznym. 
Zawiera wiele składników mineralnych 
( między innymi  antyrakotwórczy se-
len), niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu człowieka, 
jak i witamin.

Spotkanie w Skrzelewie to również 
okazja do wyróżnień za szczególne 
zasługi w upowszechnianiu i propa-
gowaniu produkcji kukurydzy w Pol-
sce a między innymi: 

Honorowe Statuetki Marka Sawickie-
go, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

•	Wyróżnienie	Ministra	Rolnictwa	
i Rozwoju Wsi dla Hodowli Roślin Smo-
lice Spółka z o.o., Grupa IHAR za wy-
bitne osiągnięcia w hodowli odmian 
kukurydzy i ich wdrażanie do uprawy 
w Polsce

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. 
należąca do grupy IHAR, jest właś-
cicielem 90 odmian roślin rolniczych. 
Aktualnie w Spółce jest prowadzona 
hodowla twórcza, zachowawcza i na-
siennictwo następujących gatunków: 
kukurydzy, pszenicy ozimej i jarej, psze-
nicy twardej, pszenżyta ozimego i jare-
go, rzepaku ozimego, grochu i łubinów 
wąskolistnego, białego i żółtego.

Spółka jest krajowym liderem w ho-
dowli i produkcji nasion odmian mie-
szańcowych kukurydzy. W Krajowym 
Rejestrze Odmian znajdują się 32 od-
miany mieszańcowe kukurydzy pa-
stewnej hodowli smolickiej, a ponadto 
2 odmiany kukurydzy pękającej i 2 od-
miany kukurydzy cukrowej. Udział Ho-
dowli Rośln Smolice w rynku nasion 
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kukurydzy w Polsce wynosi aż 40%, 
co przy dużej konkurencji firm zagra-
nicznych jest niebywałym sukcesem 
w skali całej Europy.

Wśród 10 najlepiej sprzedających się 
odmian kukurydzy w Polsce, aż sześć 
pochodzi ze Smolic, a cztery zajmują 
w tej dziesiątce pierwsze cztery miejsca.

Hodowla Roślin Smolice produku-
je rocznie około 8 tysięcy ton nasion, 
które są głównie przeznaczone do dal-
szej reprodukcji. Spółka unowocześnia 
i rozbudowuje zaplecze hodowlane, 
park maszynowy i urządzenia maga-
zynowe do czyszczenia, zaprawiania 
i składowania nasion.

Oprócz hodowli i nasiennictwa spółka 
prowadzi normalną produkcję rolniczą, 
która jest niezbędna do prawidłowego 
gospodarowania. Osiągane wyniki pro-
dukcyjne i finansowe stawiają Hodowlę 
Roślin Smolice w gronie najlepszych 

firm hodowlano-nasiennych.
•	Wyróżnienie	Ministra	Rolnictwa	

i Rozwoju Wsi dla Elżbiety Próchniak 
z Mazowieckiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Warszawie Oddział 
w Bielicach za szczególne osiągnięcia 
w upowszechnianiu uprawy kukurydzy.

Pani Elżbieta Próchniak z Mazowie-
ckiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Warszawie Oddział w Bielicach.

Związana z doradztwem rolniczym od 
ukończenia studiów rolniczych w 1982 
roku, najpierw w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Bielicach, w byłym woj. 
Skierniewickim, a obecnie w MODR 
w Warszawie Oddział w Bielicach na 
stanowisku Kierownika Wydziału Tech-
nologii Produkcji Rolniczej.

 Niestrudzona entuzjastka i propa-
gatorka uprawy kukurydzy. Zajmuje 
się m.in.:

- udzielaniem merytorycznej pomocy 

specjalistom terenowym w prowadze-
niu doradztwa z zakresu technologii 
produkcji rolniczej, 

- prowadzeniem szkoleń oraz do-
radztwa z zakresu technologii produk-
cji, zasad Wspólnej Polityki Rolnej UE 
i przepisów  dostosowujących polskie 
rolnictwo oraz ochrony środowiska 
naturalnego, 

- organizacją szkoleń stacjonarnych 
i wyjazdowych oraz pokazów dla rol-
ników i doradców rolnych z zakresu 
tematyki   dotyczącej kukurydzy,

-  prowadzeniem działalności eduka-
cyjnej – organizuje na terenie działania 
MODR O/Bielice rokrocznie szkolenia 
z zakresu produkcji oraz możliwości 
wykorzystania kukurydzy, sposobów 
jej konserwacji itd.

Od początku zaistnienia Dni Kukury-
dzy w Skrzelewie bierze czynny udział 
we współorganizowaniu imprezy.
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Sztuka walki z mączniakiem

Jakie zagrożenia stwarza mącz-
niak dla zbóż?

Mączniak prawdziwy zbóż i traw jest 
chorobą występującą powszechnie we 
wszystkich rejonach naszego kraju. 
Pierwsze jego objawy są zauważalne 
już jesienią we wcześniej wysiewa-
nych zbożach. Na pierwszych liściach 
lub pochwach liściowych mogą poja-
wiać się białe skupiska grzybni z nie-
widocznymi gołym okiem zarodnikami. 
Rośliny początkowo rozwijają się po-
zornie prawidłowo, jednakże wraz z ru-
szeniem wiosennej wegetacji grzyb 
szybko opanowuje również zdrowe 
liście i przemieszcza się w górę wraz 
ze wzrostem roślin. Nalot przyjmuje 
barwę szarą, jeśli zalega na roślinach 
przez dłuższy czas, a jeżeli porażenie 
jest świeże, nalot jest biały. Spośród ro-
ślin zbożowych, najsilniej na porażenie 
mączniakiem reaguje jęczmień w fazie 
od końca krzewienia do ukazania się 
liścia flagowego. Silnie porażana jest 
również pszenica, z największą szkod-
liwością w okresie od końca krzewie-
nia do początku strzelania w źdźbło. 
W przypadku jęczmienia silne porażenie 
dolnych liści bardziej obniża plon, niż 
w uprawie pszenicy, gdzie plon budują  

liście podflagowy i flagowy. Nie ozna-
cza to jednak, że nieistotny jest stan 
zdrowotny dolnych liści, ponieważ ich 
silna infekcja przyczynia się do pora-
żania górnych partii roślin, co powodu-
je obniżenie plonu i pogorszenie jego 
parametrów jakościowych.

Jak można zapobiegać i skutecz-
nie zwalczać mączniaka?

Zwalczanie mączniaka tak jak więk-
szości chorób, powinno mieć charak-
ter kompleksowy. Poza odmianą (lepiej 
wybierać te wykazujące się odpornoś-
cią na tę chorobę), która jest bardzo 
istotna, ważny jest również przedplon 
oraz racjonalne nawożenie azotem. 
W uprawie zbóż podobnie, jak w innych 
uprawach stosuje się oczywiście meto-
dy chemiczne walki z tym patogenem. 

Jak tegoroczny przebieg pogody 
wpłynął na zwiększoną presję ze 
strony mączniaka?

Tegoroczna wiosna, bardzo inna od 
tych, do których przyzwyczailiśmy się 
w ubiegłych latach, zaskoczyła wszyst-
kich silnym porażeniem pleśnią śniego-
wą. I tak naprawdę, przez dość długi 
czas wiosną, była to choroba, której 

objawy dominowały. Dopiero po kilku 
dniach ciepła zaczął się pojawiać mącz-
niak i  septorioza w uprawie pszenicy 
ozimej, ale w o wiele mniejszym na-
sileniu niż w latach ubiegłych. Dalszy 
przebieg warunków pogodowych w mi-
jającym sezonie był za to wyjątkowo 
sprzyjający występowaniu mączniaka 
– wysoka wilgotność, temp. 10-20°C, 
częste i obfite rosy spowodowały, iż 
w czerwcu wiele gospodarstw miało 
problem z uporaniem się z tą chorobą.

Czy pojawią się nowe preparaty 
do zwalczania mączniaka?

Jeśli chodzi o chemiczną walkę 
z mączniakiem to substancją aktyw-
ną która pojawi się na polskim rynku 
w przyszłym roku  jest cyflufenamid. 

Czy prowadzono już jakieś bada-
nia z tą substancją aktywną? Jakie 
są ich wyniki?

Tak, badania z cyflufenamidem były 
prowadzane przez Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu w latach 2006-
2008. Substancja ta wywodzi sie 
grupy amidooksymów. Efektywnie 
zwalcza mączniaka prawdziwego. Zo-
stało to potwierdzone w każdym z se-
zonów badawczych. 

Co by Pani uznała za najważniej-
szą zaletę tej substancji?

Mechanizm działania cyflufenamidu 
nie został jeszcze do końca rozpozna-
ny. Myślę, iż istotne jest to, że działa  
na mączniaka prawdziwego zarów-
no profilaktyczne, jak i interwencyjne 
i działanie to utrzymuje się przez dość 
długi okres czasu. 

Rozmawiał Arkadiusz Latusek

Rozmowa z dr Zuzanną Sawińską z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

URODZAJ



nr 112 październik 2010

19w w w . r a p o r t r o l n y . p l

ZAPROSZENIE 10 LAT

Zapraszamy do zwiedzenia fabryki
JOSKIN Polska ul.Gorzowska 62 64-980 Trzcianka

DNI OTWARTE 8 - 10 listopada
od godziny 9.00 - 15.00 Więcej informacji

na www.joskin.com

 Przyjdź,  Zobacz, Poznaj !!
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Rzepak zagrożony 
Jedną z najbardziej opłacalnych upraw w Polsce jest uprawa rzepaku ozimego. Aby osiągnąć 
satysfakcjonujący efekt ekonomiczny należy z wielką starannością dbać o plantację i przeciwdziałać 
wszelkim potencjalnym zagrożeniom. Do największych należą choroby grzybowe.  

Każdego roku obserwuje się kilkuna-
stoprocentowe straty w plonie, które są 
spowodowane patogenami grzybowymi. 
Brak odpowiedniej ochrony skutkować 
może nawet 50 % zniżką plonu. Już je-
sienią należy podjąć działania mające 
na celu zniwelowanie możliwych strat 
powodowanych przez chorobotwórcze 
patogeny grzybowe. Podczas jesieni, 
zwłaszcza przy ciepłej i wilgotnej po-
godzie rozwijają się najbardziej rozpo-
wszechnione choroby: sucha zgnilizna 
kapustnych i czerń krzyżowych. 

Aby skutecznie walczyć, najpierw 
należy poznać zagrożenie.  

Sucha zgnilizna kapustnych jest 
jedną z najbardziej rozpowszechnio-
nych i najgroźniejszych chorób rzepa-
ku w naszym kraju. Najczęściej rośliny 
rzepaku porażane są w okresie je-
siennym, poprzez zarodniki, które po-
wstają w owocnikach na resztkach 
słomy rzepakowej z poprzedniego se-
zonu wegetacyjnego. Po wydobyciu się 
z owocników, mogą się przemieszczać 
z wiatrem i zakażać rośliny w promie-
niu kilku kilometrów od miejsca, w któ-
rym znajdowało się źródło porażenia. 
Po wniknięciu do rośliny, grzyb zaj-
muje tkanki liści i przerasta do łodygi. 
Od terminu porażenia i tempa wzrostu 
grzyba w tkankach rośliny zależy nasi-
lenie objawów i szkodliwość choroby. 
Pierwsze objawy można dostrzec na 
liściach i łodydze w postaci owalnych, 
zapadających się, jasnobrązowych plam. 
Porażona tkanka zasycha, przybierając 
postać zrakowaciałych wgłębień, oto-

czonych czarną obwódką. W później-
szej fazie rozwoju patogenu, pojawiają 
się skupienia czarnych punkcików. Sil-
nie porażone rośliny przestają rosnąć, 
więdną, przybierają barwę niebiesko 
czerwoną, przewracają się i zamiera-
ją. System korzeniowy jest najczęściej 
całkowicie zniszczony. Źródłem infekcji 
są resztki pożniwne i materiał siewny. 
Żywotność grzyba w glebie ocenia się 
na ok. 7 lat. Celem zabiegów fungicydo-
wych jest zahamowanie wzrostu pato-
gena w tkankach liścia i zapobieganie 
przedostania się grzyba do łodyg rze-
paku. Ponieważ porażenie roślin nastę-
puje głównie jesienią, zabiegi ochronne 
należy wykonać właśnie w tym okresie.

Czerń krzyżowych to choroba, któ-
rej źródłem infekcji są resztki pożniwne 
chorych roślin, nasiona i inne porażone 
rośliny. Na liściach rzepaku pojawiają 
się koncentryczne, ciemnobrązowe 
plamy z jaśniejszymi i ciemniejszymi 
przebarwieniami. Plamy występują też 
na łodydze. Źródłem infekcji są porażo-
ne resztki roślinne i zakażone nasiona. 
Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgot-
ność powietrza i temperatura powyżej 
20ºC. Może ona powodować zmniej-
szenie plonu do 30%.

Jesienią choroby te zagrażają rze-
pakowi w sposób szczególny, dlatego 
tak ważne jest zapewnienie plantacji 
ochrony fungicydowej w tym właśnie 
okresie. Zabiegi fungicydowe przepro-
wadza się w fazie 4-8 liści. Ochrona jest 
niezbędna, ponieważ wiele grzybów 
chorobotwórczych rozwija się i niszczy 

rośliny właśnie wtedy. Wykonanie zabie-
gu w tym okresie zabezpiecza rośliny 
przed atakiem patogenów w później-
szych miesiącach.

Środki zwalczające
Gdy znamy już objawy i przebieg cho-

roby, należy wybrać środek, który je po-
kona. Do skutecznego ich zwalczania 
wykorzystać można, na przykład, Topsin 
M 500 SC. Preparat ten zawiera sub-
stancję aktywną, która blokuje syntezę 
DNA i podział komórek grzybów choro-
botwórczych. W roślinie działa układowo 
i wykazuje silne działanie interwencyj-
ne i profilaktyczne. Preparat skutecz-
nie zwalcza czerń krzyżowych, suchą 
zgniliznę kapustnych i szarą pleśń. Jest 
idealnym partnerem do zmiany fungi-
cydów w programie ochrony rzepaku. 
Świetnie sprawdza się w kombinacji 
z fungicydami na bazie tebukonazolu 
np. z Toledo 250 EW. Tebukonazol – 
podobnie jak i inne fungicydy triazolowe, 
interweniuje w biosyntezę ergostero-
li grzybów. W odróżnieniu jednak od 
większości triazoli, tebukonazol hamuje 
biosyntezę sterolu w dwóch miejscach 
(c14 demetylaz oraz 8 – 7 izomeraz), 
działając przez to skuteczniej.

Ale ochrona to także skracanie rzepa-
ku (jeżeli zachodzi taka potrzeba), któ-
re ma zapewnić jego lepsze zimowanie 
i zapobiec wyleganiu na wiosnę. Skra-
canie rzepaku spowalnia wzrost pędu 
głównego, a jednocześnie przyśpiesza 
rozwój pędów bocznych, dzięki czemu 
łan nie wylega. Wyleganie może powo-
dować straty w plonie, jest przyczy-
ną nierównomiernego rozwoju pędów 
i utrudnia wysychanie nasion rzepaku. 
Gorsza jest wówczas przewiewność 
łanu, wzrasta zagrożenie ze strony cho-

Anna Rogowska
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rób grzybowych, a nawet szkodników.
Toledo to środek, który nie tylko za-

bezpiecza rośliny przed chorobami, ale 
także stosowany jest do skracania rze-
paku, działając w pewnym sensie jak 
regulator wzrostu. Mamy więc wówczas 
i ochronę i skracanie łanu. 

Aby zagwarantować roślinom rzepaku 
dobre warunki do przezimowania oraz 
sprawić, by były one zdrowe i odporne 
na przezimowanie, zapewnić im dobrą 
kondycję i uodpornić na choroby, nale-
ży skutecznie zabezpieczyć plantację 
przed chorobami grzybowymi. By nie 

dopuścić do tak wysokich strat w plo-
nach, należy zadbać o rośliny odpowied-
nio wcześnie. Nie ma skuteczniejszego 
sposobu na zapewnienie wysokich 
i dobrych jakościowo plonów, niż sta-
rannie przeprowadzić jesienną ochronę 
fungicydową na plantacjach rzepaku.

Jesienne dokarmianie ozimin 
Zawartość odpowiednich makro- i mikroelementów w tkankach roślin wchodzących w okres 
spoczynku zimowego to jeden z najważniejszych czynników wpływających na przezimowanie.

Nawożenie jest jednym z najważ-
niejszych czynników plonotwórczych 

a jesienne pod oziminy jest koniecz-
ne dla prawidłowego wzrostu i odpo-

wiedniego przygotowania się roślin 
do spoczynku i przetrwania okresu 
zimowego. Ważne są nie tylko pod-
stawowe makroskładniki   (azot, fosfor 
i potas), ale też magnez siarka a z mi-
kroskładników bor, mangan, miedź, 
cynk i molibden.. Chociaż roślina po-
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trzebuje tych składników w małych 
ilościach nie można ich pominąć w 
dawkach nawozowych. Zastosowane 
doglebowo pełne dawki nawozów nie 
zawsze pokrywają potrzeby pokarmo-
we roślin uprawnych a mikroelementy 
zastosowane do gleby są wykorzy-
stywane przez rośliny tylko w ok.5%, 
dlatego konieczne jest zastosowanie 
uzupełniającego, dolistnego nawo-
żenia roślin. 

Jesienne dolistne dokarmianie mie-
dzią i manganem poprawiają pobór i 
wykorzystanie azotu wiosną i zwięk-
szają odporność roślin na patogeny 
grzybowe a jednocześnie mangan sty-
muluje rozwój systemu korzeniowego.

Niedobory szeregu mikroskładników 
w glebie zauważalne są szczególnie w 
gospodarstwach o zminimalizowanej 
strukturze zasiewów, odstępujących od 
nawożenia pól obornikiem zastępując 
go całkowicie wysokoskoncentrowa-
nymi nawozami mineralnymi. 

Gwarancja jakości
Prawie 80% zasiewów w Polsce zaj-

mują zboża, pozostawiające po sobie 
ubogie w składniki pokarmowe reszt-
ki pożniwne, co przy tak prowadzonej 
strukturze zasiewów prowadzi do wy-
jałowienia gleby z organizmów odpo-
wiedzialnych za mineralizację resztek 
roślinnych. Przy uproszczonych płodo-
zmianach wskazane jest wprowadzenie 
do gleby mikroorganizmów stosując 
bionawozy, które przyczyniają się do 
zwiększenia uwalnianych składników 
mineralnych a to z kolei pomniejsza 
koszty nawożenia. Dobroczynnym 
działaniem zastosowanych bionawo-
zów jest również poprawienie struktury 
gleby, która jest w stanie zgromadzić 
większą ilość wody do wykorzystania 
przez rośliny w okresach suszy.

Należy jednak pamiętać, że biona-
wozy to tylko uzupełnienie zalecanego 
nawożenia składnikami mineralnymi.

Magnez pod uprawy zbożowe wpro-
wadzamy jesienią z nawozami wap-
niowymi lub w formie siarczanów 
magnezu, ponieważ pierwiastek ten 
to główny składnik chlorofilu i jego brak 
hamuje wzrost roślin. Przyczynia się 
on także do dobrego wykorzystania 
azotu, potasu i fosforu z gleby. 

Siarka jest również bardzo ważnym 
składnikiem dla rozwoju zbóż a szcze-
gólnie wpływa na jakość ziarna. Jest 
potrzebna roślinie od początku do koń-
ca wegetacji. Wolnodziałające formy 
siarki są, między innymi, zawarte w 
superfosfacie a szybkodziałające w 
siarczanach potasu. 

Miedź wpływa na budowę tkanek i 
uczestniczy w syntezie białek a rów-
nież chroni rośliny przed chorobami 
grzybowymi.

Mangan jest nieodzowny w proce-
sach asymilacji dwutlenku węgla i syn-
tezy węglowodanów a jego niedobór 
powoduje chlorozę.

Cynk uczestniczy w przetwarzaniu 
kwasów organicznych oraz tworze-
niu witamin. 

Poszczególne makro- i mikroele-
menty mają istotny wpływ na cechy 
jakościowe plonu, między innymi w 
ziarnach zbóż, na zawartość białka.

Wymagający rzepak
Dla rzepaku bardzo ważne, żeby 

zaopatrzyć go we wszystkie składniki 
pokarmowe, by rośliny mogły wytwo-
rzyć mocny system korzeniowy i silną 
rozetę liści. Dolistne nawożenie musi-
my przeprowadzić od czasu wytwo-
rzenia przez rośliny 4 liści właściwych 
i średnicy szyjki korzeniowej 4 mm, co 
przypada około połowy października, 

do czasu wytworzenia przez rzepak 6 
liści właściwych a średnica szyjki ko-
rzeniowej osiągnie 6 mm. Rośliny w 
tym czasie przechodzą z fazy rozwoju 
wegetatywnego w fazę generatywną. 
W tym okresie w kątach liści tworzą 
się zawiązki pędów bocznych z za-
wiązkami kwiatów i te właśnie prze-
miany, decydują o wysokości plonu.

Jesienne dokarmianie rzepaku za-
opatruje rośliny w składniki pokarmowe 
niezbędne do stymulacji przemian bio-
chemicznych i w efekcie do zwiększe-
nia mrozoodporności i zimotrwałości. 
Rzepak zaopatrzony w mikroelementy 
jesienią szybciej wystartuje z wegeta-
cją na wiosnę, kiedy pobieranie tych 
składników jest trudniejsze. 

Siarka i bor odgrywają szczególne 
znaczenie, poza innymi pierwiastkami 
niezbędnymi do rozwoju roślin. Od-
powiadają one za procesy bioche-
miczne wpływające, między innymi, 
na zawartość tłuszczu w nasionach. 
Pierwiastki te pobierane są przez cały 
okres wegetacji i przez cały ten okres 
należy uzupełniać ich braki poprzez 
dolistne nawożenie. Jesienny wzrost 
i wigor roślin ma bezpośredni wpływ 
na ilość zawiązanych łuszczyn i w 
końcowym efekcie na wysokość i ja-
kość plonu. Do dolistnego nawoże-
nia uzupełniającego najlepiej używać 
koncentratów nawozowych z mikro-
elementami dobrze rozpuszczającymi 
się w wodzie, żeby mogły być łatwo 
dostępne dla roślin. 

Z ekonomicznego punktu widze-
nia, najlepiej stosować, takie nawozy 
wieloskładnikowe, aby można było je 
połączyć ze środkami do ochrony ro-
ślin ograniczając w ten sposób liczbę 
przejazdów opryskiwaczem, co daje 
ogromne oszczędności paliwa i czasu.

JMK
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Wykorzystanie nawozów 
naturalnych pod uprawy 
rolnicze
Jesień, to czas, w którym nie tylko wapnujemy glebę, ale także najlepszy okres na nawożenie 
obornikiem, gnojowicą i gnojówką, które są przede wszystkim źródłem azotu dla roślin uprawnych. 

Według szacunków IUNG całkowita 
roczna produkcja obornika w Polsce 
wynosi ok. 80 mln ton, gnojówki ok.13 
mln m3, a gnojowicy ok. 7,5 mln m3. 
Najwięcej obornika, w przeliczeniu na 
hektar użytków rolnych produkuje się na 
Podlasiu i w Wielkopolsce, zaś najmniej 
na Dolnym Śląsku i w województwach: 
zachodniopomorskim i lubuskim. Na-
tomiast najwięcej gnojówki i gnojowicy 
produkuje się w województwach: wiel-
kopolskim, podlaskim i mazowieckim. 
Najczęściej stosowa nym płynnym nawo-
zem naturalnym jest gnojowica bydlęca. 
Często rozlewana jest także gnojowica 
mie szana: z obory i chlewni, zwłaszcza 
w małych gospodarstwach.

Stosowanie i przechowywanie nawo-
zów naturalnych (obornika, gnojowicy 
i gnojówki) regulują Ustawa o nawo-
zach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 
r. i art. 47 Ustawy Prawo wodne z dnia 
18 lipca 2001 z późniejszymi zmianami. 
Natomiast maksymalne dopuszczalne 

wielkości dawek nawozów naturalnych 
określają przepisy Dyrektywy Azota-
nowej. Zgodnie z jej wytycznymi ilość 
azotu stosowanego w nawozach natu-
ralnych nie może przekraczać rocznie 
170 kg na hektar, a więc w przypadku 
gnojowicy maksymalna wielkość daw-
ki nie może być większa niż 45 m3 na 
hektar, a obornika 35 ton na hektar. Na-
wozy naturalne można stosować tylko 
w okresie od 1 marca do 30 listopada.          

Gnojowica to mieszania moczu, kału 
i wody, którą spłukuje się stanowiska 
w bezściołowym chowie zwierząt. Jej 
skład zależy od gatunku i żywienia 
zwierząt, a także stopnia rozcieńcze-
nia wodą. Przeciętnie z 1 m3 gnojowi-
cy wnosimy do gleby do 4 kg azotu 
(N), 3 kg fosforu (P2O5), 4 kg potasu 
(K2O) oraz 3 kg wapnia (CaO) i 1 kg 
magnezu (MgO). Oprócz makroele-
mentów, gnojowica jest także źródłem 
mikroelementów oraz materii organicz-
nej (tab.1 i 2). Przeciętnie z toną suchej 

masy gnojowicy w glebie pozostaje 0,28 
t/ha materii organicznej.

Gnojówka to przefermentowany mocz 
zwierząt, który zawiera do 0,3% azotu 
(N) i 0,7% potasu (K2O) oraz znikomą 
ilość fosforu (tab.1). Z 1 m3 gnojów-
ki wnosimy do gleby odpowiednio 3 
kg azotu (N) i do 7 kg potasu (K2O). 
Praktycznie gnojówka to nawóz pota-
sowo-azotowy, którego skład zależy od 
gatunku zwierząt. Gnojów ka bydlęca 
jest zasobniejsza w potas od gno jówki 
od trzody chlewnej. Ze względu, że za-
równo skład chemiczny gnojowicy, jak 
i gnojówki jest zmienny, należy przed 
każdorazowym wylaniem tych nawo-
zów na pole pobrać próbki gnojowicy 
i gnojówki w celu oznaczenia podsta-
wowych składników pokarmowych oraz 
suchej masy w przypadku gnojowicy, 
co pozwala precyzyjnie oszacować 
wielkość optymalnej dawki oraz ilość 
składników pokarmowych wniesionych 
do gleby z tymi nawozami. Jest to nie-
zbędne także do dokonania korekty 
dawek nawozów mineralnych.

Gnojowica i gnojówka wpływają 
również korzystnie na ży zność gleby- 
poprzez wzbogacanie jej w materię or-
ganiczną i pobudzenie jej aktywności 
biologicznej. 

Gleby nawożone nawozami naturalny-
mi w optymalnych dawkach charaktery-
zują się trwałą strukturę gruzełkowatą, 
która gwarantuje dobre stosunki po-
wietrzno wodne, w związku z tym gleby 
są mniej zlewne i bardziej urodzajne od 
gleb nawożonych wyłącznie nawozami 
mineralnymi. Nie należy jednak przesa-
dzać z ich stosowaniem, gdyż, np. nad-
miar gnojowicy może zmniejszać ilość 
dżdżownic w glebie. Dlatego też nie za-

                                                                                                     
Dr Dorota Pikuła

                                                                                                     
IUNG-PIB Puławy

Tabela 1. Przeciętne zawartości azotu, fosforu i potasu w gnojowicy i gnojówce wg Maćkowiak, 1997 

Rodzaj nawozu

zawartość
w % świeżej masy

N P2O5 K2O CaO MgO

Gnojowica bydlęca* 0,34 0,20 0,37 0,21 0,08

Gnojowica trzody 
chlewnej** 0,43 0,33 0,23 0,25 0,08

Gnojówka bydlęca 0,32 0,03 0,80 0,06 0,04

Gnojówka trzody 
chlewnej 0,28 0,04 0,41 0,08 0,03

 *przy zawartości suchej masy 6,82%
 **przy zawartości suchej masy 4,52%
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Nawozy granulowane
Granukal – kreda nawozowa (dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 80%
Węglan magnezu MgCO3 5%
Woda H2O 10%
Tlenek krzemu SiO2 3%
Reaktywność  80%
pH  8,5-9,5

Granukal Grade 0 Extra – kreda nawozowa  
(dostępna w opakowaniach:10kg, 25kg, 40kg,
BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia  CaCO3 92% 
Węglan magnezu MgCO3 1,5% 
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 52,5%
Woda H2O <5%
Tlenek krzemu SiO2 1,5%
Reaktywność  90%

Granukal Standard – kreda nawozowa 
z magnezem (dostępna w opakowaniach: 
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia  CaCO3 83% 
Węglan magnezu MgCO3 5%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 50% 
Woda H2O 9%
Tlenek krzemu SiO2 1,5%
Reaktywność  80%

Granukal Grade II Extra – kreda nawozowa 
z magnezem (dostępna w opakowaniach: 
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia  CaCO3 82%
Węglan magnezu MgCO3 11%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 50%
Woda H2O <5%
Tlenek krzemu SiO2 1,5%
Reaktywność  80%

Granukal Grade I Extra – kreda nawozowa
 z magnezem (dostępna w opakowaniach: 
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia  CaCO3 88%
Węglan magnezu MgCO3 5%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 52%
Woda H2O <3%
Tlenek krzemu SiO2 1,5%
Reaktywność  80%

Kreda nawozowa 
granulowana z siarką
Granukal S – kreda nawozowa z siarką 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 68%
Węglan magnezu MgCO3 1-2%
Siarka S 4%
Woda H2O 10%
Tlenek krzemu SiO2 3%
pH  8,0-9,5

Granukal S PLUS – kreda nawozowa z siarką 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 40%
Wapń Ca 29%
Siarka S 10,5%

Granukal Grade S Extra – kreda nawozowa
 z siarką (dostępna w opakowaniach: 
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia CaCO3 55%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 30%
Siarka S 7%
Woda H2O <5%

Agrocarb MMP – kreda nawozowa 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 84%
Woda H2O 15-18%
Ekwiwalent CaO  40%
Reaktywność  90%
pH  8-8,5

Agrocarb MP – kreda nawozowa 
(dostępna w workach 30 kg)
Węglan wapnia  CaCO3 95%
Woda H2O 1%%
Ekwiwalent  CaO 50%
pH  8-8,5

Kreda nawozowa 
niegranulowana

Kreda nawozowa 80 (dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 80%
Woda H2O 12-15%
Reaktywność  90%

Kreda nawozowa Phasen z magnezem 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 65%
Węglan magnezu MgCO3 20%
Woda H2O 12-15%
Reaktywność  >50%

Kreda nawozowa 
niegranulowana z siarką
Kreda nawozowa S (dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 65%
Wodorotlenek 
magnezu Mg(OH)2 2%
Siarka S 3%
Woda H2O 12-15%
Reaktywność  90%

Nawóz dolomitowy
Agrodol 03 RO (dostępne luzem)

Węglan wapnia  CaCO3 50%
Węglan magnezu MgCO3 40%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 50%
Woda H2O 10%
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leca się wylewać gnojowicy na gleby 
słabo przepuszczalne i zbyt wilgotne 
oraz przestrzegać zalecanych dawek, 
które muszą być zgodne z wymogami 
ochrony środowiska oraz wymagania-
mi pokarmowymi roślin. 

Gnojowica i gnojówka znacznie różnią 
się działaniem od obornika. Ich nawozo-
we działanie jest szybsze niż obornika, 
ponieważ większość substancji nawozo-
wych znajduje się w formie mineralnej. 
Azot z gnojowicy i gnojówki jest więc 
lepiej wykorzystywany niż z obornika. 
Jednak należy liczyć się z tym, że pod-
czas stosowania gnojówki dochodzi do 
strat azotu. Z tego względu gnojówkę 
należy stosować w bezwietrzne dni, 
a następnie szybko przykryć glebą. Przy 
jesiennym wylewaniu gnojówki na pole 
azot jest wykorzystywany przez rośliny 
w 50%. Fosfor i potas w gnojowicy są 
tak samo dostępne dla roślin, jak z na-
wozów mineralnych. Tak też jest w przy-
padku potasu z gnojówki. W związku 
z tym te składniki pokarmowe w cało-

ści odejmujemy od planowanej dawki 
nawozów mineralnych pod rośliny, pod 
których uprawę stosujemy te nawozy.

Gnojówką możemy nawozić buraki 
cukrowe, ziemniaki, kukurydzę oraz 
zboża, najlepiej przedsiewnie, bez roz-
cieńczenia. Jednorazowo można zasto-
sować 15-20 m3/ha. Gnojówkę zaleca 
się rozlewać na przyorywaną słomę oraz 
pod oziminy. Przy ustalaniu dawki gno-
jówki należy brać pod uwagę przede 
wszystkim zawartość potasu i pamiętać 
o konieczności dodatkowego nawoże-
nia roślin mineralnym fosforem, co naj-
mniej 60 kg P2O5, w czystym składniku. 
Gnojówkę można także stosować na 
łąki kośne oraz na trawy, wiosną, przed 
ruszeniem wegetacji lub pogłównie, po 
pokosach.

W dawce gnojowicy ponadto, należy 
zawsze uwzględniać optymalny udział 
azotu dopuszczal ny dla określonych ga-
tunków roślin, wyznaczony na podsta-
wie wieloletnich doświadczeń polowych. 
Pod rośliny okopowe, kukurydzę, owies, 

jęczmień jary i po plony ścierniskowe 
cała zalecana dawka azotu może być 
zastosowana w gnojowicy. Pod zboże 
ozime azot z gnojowicy może sta nowić 
50% wielkości zalecanej dawki, a pod 
rze pak ozimy tylko 25%. 

Stosowanie gnojowicy i gnojówki, ze 
względu na ich bogaty skład pokarmo-
wy, umożliwia zmniejszenie wysiewu 
nawozów mi neralnych o ilości wnoszo-
ne pod rośliny z nawozami naturalnymi, 
a więc pozwala zmniejszyć koszt ich 
zakupu. Nawozy mineralne powinny 
zatem uzupełniać jedynie niewystar-
czające ilości składników pokarmo-
wych wnoszonych z gnojowicą, czy 
gnojówką na zasadzie bilansu składni-
ków z uwzględnieniem potrzeb pokar-
mowych roślin oraz faz największego 
zapotrzebowania na azot.

Obornik, obok gnojowicy i gnojów-
ki, należy do najczęściej stosownych 
nawozów naturalnych. Jego korzystne 
oddziaływanie na glebę oraz rośliny jest 
powszechnienie znane. Ponieważ jest 
bogatym źródłem składników pokar-
mowych (tab. 3.) zwiększa plony roślin. 
Poza tym, pozwala utrzymać optymalny 
poziom próchnicy w warstwie ornej gle-
by. Skład chemiczny obornika, podob-
nie jak innych nawozów naturalnych jest 
zmienny i zależy od gatunku, żywienia 
i kierunku użytkowania zwierząt, a także 
warunków przechowywania tego nawo-
zu. Dlatego zaleca się zawsze wykonać 
analizę składu chemicznego obornika. 
Wykonanie jej pozwala nie tylko okre-
ślić ilości składników pokarmowych 
wniesionych do gleby z daną dawką 
obornika, ale również oszacować, czy 
wprowadzone ilości nie przekraczają 
norm i są bezpieczne z punktu widze-
nia ochrony środowiska. 

Obornik można stosować corocznie, 

Tabela 2. Przeciętne zawartości mikroelementów w gnojowicy i gnojówce wg 
Maćkowiak 1997 

Rodzaj nawozu

zawartość
w mg/kg  świeżej masy

B Cu Mn Mo Zn

Gnojowica bydlęca 2,32 2,76 19,89 0,18 13,1

Gnojowica trzody 
chlewnej 1,57 2,49 12,9 0,16 24,53

Gnojówka bydlęca 2,4 0,34 2,74 0,06 1,91

Gnojówka trzody 
chlewnej 1,48 0,60 3,87 0,14 3,82

Tabela 3. Skład chemiczny obornika w zależności od gatunku zwierząt wg Maćkowiak i
  Żebrowski (2000) IUNG Puławy

Składnik %
Świeżej masy

Gatunek zwierząt lub rodzaj obornika

Bydło Trzoda Konie Owce

Sucha masa 20,99 21,44 24,71 26,82

Azot (N) 0,47 0,51 0,54 0,75

Fosfor (P205) 0,28 0,44 0,29 0,38

Potas (K20) 0,65 0,68 0,90 1,19

Wapń (Ca0) 0,43 0,44 0,43 0,58

Magnez (Mg0) 0,15 0,18 0,16 0,19

Sód (Na20) 0,10 0,11 0,06 0,12
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a zwykle zaleca się przyorywać ten na-
wóz raz na 3-4 lata, w dawce dosto-
sowanej do wymagań pokarmowych 
roślin. Na glebach lekkich i średnich 
najlepiej stosować obornik wiosną, a na 
cięższych jesienią. Nawożenia oborni-
kiem należy unikać zbyt późnym latem 
zwłaszcza, gdy często pada i wczesną 
jesienią, ze względu na większe ryzyko 
strat azotu na skutek wymywania spo-
wodowanego wiosennymi roztopami.

Obornik stosujemy w pierwszej ko-
lejności pod rośliny o długim okresie 
wegetacji, a więc kukurydzę i okopowe, 
które najlepiej wykorzystują składniki 
pokarmowe z tego nawozu. 

Pod ziemniaki dajemy przeciętnie 
20 - 30 t/ha obornika, pod buraki 40 t/
ha, a pod kukurydzę 25-30 t/ha. Spo-
śród roślin uprawnych obornik najlepiej 
wykorzystują ziemniaki, dla których jest 
on dobrym źródłem potasu. 

Obornik można stosować także z po-
wodzeniem pod zboża, szczególnie 
na polach, na których uprawia się je 
w monokulturze lub na słabym stano-
wisku, w dawce 20 t/ha. Obornikiem 
można nawozić również użytki zielo-
ne, ale pod warunkiem, że jest dobrze 
przefermentowany. Najlepiej robić to 
późną jesienią, przyorując do 30 t/ha. 
Ustalając dawkę obornika na użytki zie-
lone należy brać pod uwagę zawartość 
azotu i potasu, ponieważ przenawoże-
nie tymi składnikami pogarsza jakość 
i skład botaniczny runi. 

W celu zminimalizowania strat azotu 
z obornika należy stosować go w bez-
wietrzne i pochmurne dni, a po roz-
rzuceniu na polu szybko przyorać. Na 
glebach cięższych należy to zrobić na 
głębokość ok. 15 cm. Głębsze przyory-
wanie obornika zaleca się natomiast 
na glebach lekkich w celu zwiększenia 

tempa jego rozkładu w wilgotniejszej 
warstwie gleby.

Z toną obornika wnosimy do gleby 
przeciętnie 4 kg azotu N, 3 kg fosforu 
(P205) i 7 kg potasu (K20), ale są one 
słabiej dostępne dla roślin niż z nawo-
zów mineralnych. Należy więc je uzu-
pełnić odpowiednią dawką nawozów 
mineralnych. Biorąc pod uwagę warunki 
glebowo - klimatyczne Polski w pierw-
szym roku po zastosowaniu obornika, 
wykorzystanie azotu z obornika wy-
nosi średnio 20-40%, fosforu 20-25%, 
a potasu 30%. Efektywność wykorzy-
stania tych składników pokarmach 
wzrasta w następnych latach i zależy 
od szybkości rozkładu obornika w gle-
bie. Zwykle jego rozkład jest szybszy 
w glebach lekkich, bo proces ten na-
stępuje w ciągu 1-2 lat, a w cięższych 
dopiero po 3-4 latach. 

Optymalne terminy wapnowania gleb            
Podstawowym warunkiem dobrego plonowania roślin i efektywnego wykorzystania składników pokarmowych 
z nawozów jest optymalny odczyn gleby. Dlatego należy na bieżąco kontrolować ten wskaźnik żyzności, by wyznaczyć idealny czas 
wapnowania. Terminy wapnowania użytków rolnych rozpatruje się pod kątem; agrotechnicznym tzn. miejsce wapnowania w zmianowaniu, 
oraz kalendarzowym, w zależności od pory roku wiosna, lato do późnej jesieni.

Miejsce wapnowania 
w zmianowaniu

Miejsce wapnowania w zmianowaniu 
zależy od gatunku uprawianej rośliny 
oraz możliwości organizacyjnych i wy-
magań agrotechniki. Do grupy roślin 
wrażliwych na zakwaszenie należą 
np.; burak cukrowy, rzepak, lucerna, 
konopie siewne, bobik, fasola, jęcz-
mień jary. Rośliny niewrażliwe na wap-
nowanie stanowią pozostałe zboża.

W zmianowaniach z doborem roślin 
wrażliwych i bardzo wrażliwych na 
kwaśny odczyn gleby wapno moż-

na wysiać pod każdą roślinę. Jeśli 
w naszym zmianowaniu występują 
rośliny mało wrażliwe na zakwasze-
nie gleby staramy się, aby zabieg 
wapnowania był możliwie odległy 
w czasie od uprawy ziemniaka, lnu 
czy łubinu żółtego. Jeżeli jest to moż-
liwe, najlepiej jest zastosować nawóz 
wapniowy po zbiorze wymienionych 
roślin. Natomiast w zmianowaniach 
mieszanych tzn., z uprawą roślin 
wrażliwych, jak i mało wrażliwych 
na zakwaszenie, kierujmy się zasa-

dą, aby te ostatnie (mało wrażliwe), 
przychodziły w pierwszym i następnie 
w najdalszych latach od wapnowa-
nia. W polskim systemie wyróżnia-
my zespoły uprawek, w związku 
z tym, zamieszczono wapnowanie 
w systemie zabiegów agrotechnicz-
nych (tabela 1).

Kalendarzowy termin wapnowania
Najlepszym terminem stosowania 

wapnowania jest zespół uprawek 
pożniwnych po sprzęcie zbóż, ze 

mgr inż. Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy  
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względu na możliwość dobrego wy-
mieszania wysianego wapna z gle-
bą. Jeżeli nie stosuje się obornika 
lub gnojowicy można wapnować 
pole w zespole jesiennych uprawek 
przedsiewnych przed orką siewną 
lub przed orką przedzimową. Wyjąt-
kowo można też zastosować wapno 
węglanowe pogłównie na ziemniaki 
przed redleniem. Największe przy-
rosty plonu uzyskuje się w drugim 
roku po wapnowaniu, ale jego po-
zytywne oddziaływanie na żyzność 
gleby i plony roślin trwa przez 3-5 lat. 
Nawozy wapniowe możemy wysie-
wać również w okresie wiosennym, 
jednakże po aplikacji wapna należy 
wstrzymać się z wysiewem nasion 
czy sadzeniem roślin minimum 3 
– 4 tygodnie, ponieważ w świeżo 
wapnowanej glebie zachodzą pro-
cesy blokujące przyswajalność nie-
których składników pokarmowych, 
głównie fosforu. W związku z tym, 
rośliny w początkowej fazie wzrostu 
mogą być niedożywione.

Forma nawozu 
Ważnym w skutecznym wapno-

waniu jest prawidłowy wybór na-
wozu. W ofercie rynkowej znajdują 
się nawozy wapniowe i wapniowo 
magnezowe w formie węglanowej 
i tlenkowej. W tych pierwszych do-
minującym składnikiem jest węglan 
wapnia, a w tlenkowych - tlenek wap-
nia, powstały poprzez prażenie skały 
wapiennej. Forma nawozu jest jednym 
z ważniejszych czynników decydu-
jących o efektywności wapnowania, 
a zatem o szybkości odkwaszania gle-
by. Decydującą rolę w tym zakresie 
odgrywa rozpuszczalność nawozów 
w wodzie. Najłatwiej rozpuszczają się 
w glebie formy tlenkowe nawozów, 

Tabela 1. Miejsce wapnowania w systemie zabiegów agrotechnicznych (Fotyma, Zięba, 1989)

Zespół uprawek Rodzaj uprawki Wapnowanie 

Przedsiewne (wiosenne)

Włókowanie, bronowanie, 

kultywatorowanie nie stosować 

Pielęgnacyjne bronowanie, redlenie, pielenie

nie stosować, wyjątkowo pogłównie 

na ziemniaki (tylko wapno węglanowe)

Pożniwne 

podorywka, bronowanie, 

kultywatorowanie

najlepszy termin stosowania 

nawozów wapniowych

Przedsiewne (jesienne) orka siewna, brona, wałowanie termin dopuszczalny 

Przedzimowe orka przedzimowa

 termin dobry, pod warunkiem, 

że nie stosuje się obornika

Tabela 2 Rozpuszczalność nawozów wapniowych w wodzie (Cieśliński 2007)

Nawóz wapniowy Saletra wapniowa Tlenek wapnia Węglan wapnia

% wapnia (Ca) 19 71 40

Ilość wody potrzebna 

do rozpuszczenia 1 

kg nawozu (litry) 1 760 66000

Tabela 3 Przedziały potrzeb wapnowania 

Kategoria 

agronomiczna gleby 

pHKCL dla przedziału potrzeb wapnowania 

Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone Zbędne 

Bardzo lekkie do 4,0 4,1-5,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6 

Lekkie do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1 

Średnie do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6 

Ciężkie do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1 

(źródło: IUNG)

Tabela 4. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO/ha 

Kategoria 

agronomiczna gleby 

Przedział potrzeb wapnowania 

Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone Zbędne 

Bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 1,0 -

Lekkie 3,5 2,5 1,5 1,5 -

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0

(źródło: IUNG)
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znacznie trudniej natomiast węgla-
nowe. Rozpuszczalność nawozów 
wapniowych przedstawiono w ta-
beli 2. Wapna tlenkowe polecane są 
przede wszystkim dla gleb ciężkich, 
gliniastych, a węglanowe - dla lekkich, 
piaszczystych. Nawozy wapniowo – 
magnezowe należy stosować na gle-
by ubogie w magnez, nawozy te są 
najtańszym źródłem tego składnika.

Dawka nawozu
Część stosowanego wapna musi 

być wykorzystana na usunięcie za-
kwaszającego działania nawozów 
azotowych, szczególnie przy sto-
sowaniu siarczanu amonu i saletry 
amonowej. W sumie dla utrzymania 
odczynu gleby na stałym poziomie 
trzeba w skali roku zastosować po-

nad 200 kg CaO na hektar. Przy ko-
niecznym wapnowaniu dla radykalnej 
poprawy odczynu gleby wielkość za-
lecanych dawek wapna waha się od 
3,0 do 6,0 t CaO na hektar. W prak-
tyce dawki nawozów w przedziale 
koniecznym zaleca się podzielić na 
połowę i w drugim roku ponownie 
zbadać odczyn gleby i w miarę po-
trzeby ponownie zastosować wapno. 
W tabeli 3 przedstawiono przedziały 
potrzeb wapnowania w zależności 
od aktualnej wartości pHKCL i ka-
tegorii agronomicznej gleby, a w ta-
beli 4 optymalne zalecane wielkości 
dawek CaO w zależności od prze-
działu potrzeb wapnowania i kate-
gorii agronomicznej gleby. 

Decydując się na termin wapno-
wania należy uwzględnić reakcję 

nawozów wapniowych z innymi na-
wozami, które mogą prowadzić do 
strat składników pokarmowych. Dla-
tego nawozów zawierających formę 
amonową azotu oraz nawozów fo-
sforowych nie powinno się stosować 
bezpośrednio przed i po wapnowa-
niu. Z tych samych przesłanek nie 
należy wysiewać wapna na obornik 
lub inny nawóz organiczny. Minimal-
na przerwa między tymi zabiegami 
powinna wynosić 4 - 6 tyg. 

Podsumowując, najlepszy czas 
na wapnowanie to okres pożniwny, 
ponieważ lepiej można wymieszać 
wapno z glebą oraz dłuższy jest 
okres od jego stosowania do upra-
wy rośliny. Jeżeli jest to możliwe, 
zawsze wapnujemy pod przedplon 
rośliny wrażliwej.
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Trawy pastewne na gruntach 
ornych – agrotechnika 
i wykorzystanie w żywieniu bydła

Duże znaczenie w produkcji pasz 
objętościowych dla przeżuwaczy mają 
trawy pastewne. Według danych GUS 
w Polsce jest prawie 3,2 mln ha łąk 
i pastwisk, a trawy i motylkowate pa-
stewne uprawiane w polu stanowią do-
datkową powierzchnię około 0,5 mln 
ha. Przy odpowiednim nawożeniu traw 
azotem oraz poprawnej agrotechnice, 
uzyskuje się duży plon suchej masy, 
białka i energii, który często znacznie 
przewyższa inne gatunki roślin pastew-
nych. Jest to również stosunkowo ta-
nia forma produkcji paszy, ze względu 
na niskie koszty materiału siewnego, 
niewielkie nakłady na środki ochrony 
roślin oraz łatwą mechanizację upra-
wy i zbioru. Poza tym krótkotrwałość 
uprawy polowej traw, które użytku-
je się z reguły 1-3 lat, nie komplikuje 
systemu zmianowania. Rośliny te po-
zostawiają dobre stanowisko dla ro-
ślin następczych. Resztki pożniwne 
traw pastewnych działają korzystnie 
na właściwości fizyczne gleby, gdyż 
poprawiają jej strukturę, zwiększają 
kompleks sorpcyjny i pojemność wod-
ną. Trawy pastewne uprawia się naj-
częściej w tych gospodarstwach, które 
mają mało trwałych użytków zielonych, 
bądź niewystarczającą bazę paszową 
dla zwierząt przeżywających.

Dobór gatunków i odmian. 
Ruń krótkotrwałych upraw polowych 

cechuje się znacznym uproszeniem, 
bowiem tworzy ją kilka intensywnych 

gatunków, z reguły 2-3. Zaleca się 
również komponowanie mieszanek 
w oparciu o kilka zróżnicowanych od-
mian hodowlanych tego samego ga-
tunku (tab. 1). Podstawowym celem 
doboru gatunków i odmian traw do 
uprawy jest uzyskanie jak najwyższych 
plonów, natomiast kwestia trwałości 
jest sprawą drugorzędną. Poza dużą 
plennością odmiany powinny charak-
teryzować się dobrym krzewieniem, 
szybkim odrastaniem po skoszeniu, 
dużą wartością pokarmową, znaczną 
odpornością na niesprzyjające warunki 
pogodowe i choroby (rdze, mączniaka, 
plamistości). Najwartościowsze gatun-
ki do uprawy w polu, ze względu na 
wielkość uzyskiwanych plonów i ich 
wartość paszową, o LWU=10 (LWU 
- liczba wartości użytkowej w skali 
1-10, uwzględniająca kompleks cech 
związanych z przydatnością pastew-
ną) to życice (wielokwiatowa, trwała, 
westerwoldzka, mieszańcowa), ko-
strzewa łąkowa, tymotka łąkowa i fe-
stulolium. Gatunki te mają znaczne 
wymagania w stosunku do siedliska. 
Najlepiej rosną na glebach żyznych 
i wilgotnych. Mniej wymagającymi 
trawami, ale o nieco gorszej wartości 
pokarmowej, są kupkówka pospolita 
(LWU=9), rajgras wyniosły (LWU=9), 
stokłosa uniolowata (LWU=8) i ko-
strzewa trzcinowa (LWU=6). Mogą być 
one uprawiane na glebach średnich 
i lżejszych oraz na terenach o mniej-
szej ilości opadów. 

Stanowisko w zmianowaniu i siew. 
Trawy pastewne na ogół nie mają 

specjalnych wymagań, co do sta-
nowiska w zmianowaniu. Mogą być 
wysiewane od wczesnej wiosny do 
połowy września, co umożliwia wy-
korzystanie różnych stanowisk. Naj-
lepszym przedplonem dla nich są 
rośliny okopowe uprawiane na obor-
niku, które są jednocześnie najlep-
szym przedplonem dla zbóż jarych. 
W praktyce więc stosuje się najczęś-
ciej wsiewkę traw w zboża jare, ale 
dobrymi roślinami ochronnymi dla nich 
są również inne zboża uprawiane na 
ziarno oraz rzepak ozimy. Do wsie-
wania najlepiej nadają się: kostrzewy, 
życica trwała, stokłosa uniolowata, 
kupkówka i tymotka. Natomiast ży-
cica wielokwiatowa, westerwoldzka 
oraz festulolium nie powinny być upra-
wiane jako wsiewki, gdyż ich szybki 
rozwój może w sprzyjających warun-
kach zagłuszyć zboże, zwłaszcza 
jęczmień jary i krótkosłome odmiany 
pszenicy. Dla tych gatunków najbar-
dziej wskazany jest siew późnolet-
ni, bez rośliny ochronnej, po zbiorze 
takich roślin, jak strączkowe, rzepak 
i zboża wcześniej schodzące z pola. 
Trawy należy wysiewać siewnikiem 
zbożowym, w rozstawie 10-15 cm, 
na głębokość 1-2 cm. Orientacyjne 
ilości wysiewu wybranych gatunków 
przedstawia tabela 2. Wysiew traw 
w zboża jare należy wykonywać w po-
przek rzędów zbóż, w tym samym 
terminie, ale dwoma przejazdami. 
Nie należy wysiewać traw pastew-
nych na pola zaperzone. Dotyczy to 
zwłaszcza takich gatunków jak: ty-
motka i kostrzewa. 

dr Mariola Staniak, mgr Jolanta Kaźmierczak
IUNG-PIB w Puławach
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Nawożenie. 
W celu zapewnienia komponentom 

runi najlepszych warunków wzrostu 
i rozwoju koniczne jest pełne pokrycie 
potrzeb roślin na składniki pokarmo-
we. Racjonalne nawożenie powinno 
być ustalone w oparciu o takie czyn-
niki, jak zasobność gleby i kompleks 
przydatności rolniczej. W warunkach 
średniego zaopatrzenia gleby w skład-
niki pokarmowe dawki nawozów mi-

neralnych pod trawy czystego siewu 
wynoszą: przedsiewnie - 60 kg N, 60-
80 kg P2O5 i 120-140 kg K2O na ha, 
a pogłównie – 150-240 kg N (w daw-
kach podzielonych po 50-60 kg na 1 
ha pod każdy pokos), 40-60 kg P2O5 
i 50-80 kg K2O na ha (w dwóch daw-
kach wiosną i po pierwszym pokosie). 
Przy nawożeniu należy uwzględnić 
wapnowanie, które jest niezbędne do 
życia roślin oraz zachowania pożąda-
nego odczynu gleby i utrzymania jej we 

właściwej strukturze. Trawy wymaga-
ją pH 5,5-6,5. Efekty wapnowania wi-
doczne są dopiero w drugim roku po 
wykonaniu zabiegu, natomiast działanie 
wapnia na odczyn gleby trwa 4 lata. 
Jednorazowe wapnowanie przed sie-
wem traw na ogół wystarcza na cały 
okres ich użytkowania w zmianowa-
niu polowym.

Pielęgnacja zasiewów. 
Pielęgnowanie zasiewów traw ogra-

nicza się do likwidacji zachwaszczenia. 
Jeśli chwasty nie występują masowo 
i nie zagrażają wypadaniu traw z po-
rostu, wystarczy jedno lub dwukrotne 
przykoszenie w roku siewu. Szczegól-
nie starannego odchwaszczania wyma-
gają trawy o powolnym, początkowym 
wzroście (tymotka łąkowa, kostrzewa 
trzcinowa). Przy silnym zachwaszczeniu 
można stosować herbicydy. Do zwal-
czania chwastów dwuliściennych wy-
korzystuje się, w okresie krzewienia się 
traw Chwastox Extra 300 SL, w dawce 

Tabela 1. Odmiany traw pastewnych przydatne do uprawy polowej, wpisane do Krajowego Rejestru w 2009 roku 

Kupkówka 

pospolita

Kostrzewa 

łąkowa

Kostrzewa 

trzcinowa

Życica 

wielokwiatowa Życica trwała Życica trwała 

Życica 

westerwoldzka

Tymotka 

łąkowa 

Stokłosa 

uniolowata

Rajgras 

wyniosły

Życica 

mieszańcowa Festulolium

Ambasador
Amera
Amila*

Baridana
Bepro
Berta
Dika

Krysta
Minora
Nera
Niva

Trerano
Tukan
Zora 

Ardenna
Artema
Barvital
Cykada
Dagra

Damara
Darimo
Fantazja
Gerda
Justa
Laura
Lifara 

Limosa 
Mewa
Pasja
Pradel
Preval 

Pronela
Skiba
Skra

Wanda 

Fuego
Kora
Kord
Odys
Proba
Prolate
Rahela
Terros 

Atos
Barmega

Fabio
Gaza

Gemini
Gisel
Gran

Jeanne
Ligrande

Lotos
Mitos
Tur

Turtetra

Akwamaryn
Anna

Argona
Arka

Aubisque 
Bajka

Barelan
Bargala

Barnauta
Barplus
Calibra

Cantalou
Danmalos
Diament

Elgon
Feeder
Gagat

Garibaldi 
Heraut
Herbie
Kabota
Kentaur
Lacerta
Lihersa
Lipresso

Liprinta
Maja
Mara

Marysieńka
Mathilde

Meradonna
Montando

Naki
Pandora
Pastoral

Polim
Prana
Rastro
Rela

Respect
Rosalin
Solen

Sponsor
Telstar
Tivoli

Toledo
Vercade
Vincent

Zakonese

Bravis 1
Condado

Kaja
Koga

Liquattro
Mowester
Sabroso

Telga

Barfleo 
Dolina
Egida
Emma
Gramia
Kaba
Karta

Lischka 
Nowinka

Obra
Orlica

Promesse 
Prosna
Skala
Skald
Skaut
Sobol 

Broma
Median 

Dorcas
Gala
Gosia
Mańka
Mega

Molisto
Nadzieja

Agula     
Felopa    
Sulino   

* podkreślono odmiany zarejestrowane w latach 2006-2009

Tabela 2. Ilość wysiewu nasion traw w siewie jednogatunkowym (kg/ha) 

Gatunek trawy Nasiona [kg/ha]

Festulolium 35-40

Kostrzewa łąkowa 20-30

Kostrzewa trzcinowa 25-35

Kupkówka pospolita 15-22

Rajgras wyniosły 35-40

Stokłosa uniolowata 35-40

Tymotka łąkowa 10-15

Życica mieszańcowa 35-40

Życica trwała (2n) 25-30

Życica trwała (4n) 30-35

Życica westerwoldzka 35-40

Życica wielokwiatowa 35-40

Źródło: [Borowiecki, 2002]
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2-3 l na ha. Wiosną po ruszeniu we-
getacji, na dobrze rozkrzewione trawy 
można stosować Chwastox Extra 300 
SL, w dawce 3-5 l na ha, Pielik 85 SP 
w dawce 2,5-3,5 l na ha lub Starane 
250 EC w dawce 1l na ha. Jeśli wystę-
puje większe wtórne zachwaszczenie, 
szczególnie chwastami jednoliścien-
nymi, należy zastosować koszenie 
pielęgnacyjne. 

Termin zbioru i częstotliwość 
koszenia. 

Zasadnicze znaczenie dla produkcji 
pasz na gruntach ornych ma pierw-
szy odrost, ponieważ stanowi około 
50% plonu rocznego. Dla jakości pa-
szy bardzo ważny jest właściwy ter-
min zbioru traw, który powinien być 
wykonany najpóźniej w fazie pełni kło-
szenia się roślin. Wiosną rośliny ros-
ną i rozwijają się bardzo intensywnie, 
dlatego też w szybkim tempie zmienia 
się ich struktura. Opóźnienie koszenia 
powoduje zmniejszenie się zawartości 
białka, natomiast wzrasta zawartość 
węglowodanów strukturalnych, które 
wpływają na pogorszenie jakości pa-
szy oraz spadek jej strawności. Dzienny 
spadek strawności u traw waha się od 
0,3 do 0,5% w zależności od gatunku 
i odmiany. Zmniejsza się także wartość 
energetyczna i białkowa paszy. Zaspo-
kojenie potrzeb pokarmowych wysoko-
wydajnych krów mlecznych możliwe jest 
tylko przy wysokiej koncentracji ener-
gii. Zielonka z traw zbieranych w okre-
sie kwitnienia zapewnia z reguły tylko 
pokrycie potrzeb bytowych, natomiast 
trawy wcześniej koszone zapewniają 
pokrycie potrzeb energetycznych krów 
przy średniej produkcji mleka (12-15 l). 
Ponadto pasza wyprodukowana z runi 
wcześniej skoszonej jest bardziej sma-

kowita, a zarazem chętniej pobierana 
przez zwierzęta w większych ilościach, 
co wpływa na wzrost wydajności. Za-
konserwowana ruń, zebrana w stadium 
kłoszenia umożliwia produkcję 3000 l 
mleka od krowy rocznie, co stanowi 
o 27% więcej, niż podobnej paszy, ale 
koszonej w stadium początku kwitnie-
nia i aż o 68% więcej w przypadku pa-
szy pozyskanej z łąki koszonej w fazie 
pełni kwitnienia. Wartość pokarmową 
wybranych gatunków traw w fazie po-
czątku kłoszenia przedstawia tabela 
3. Z terminem zbioru ściśle związana 
jest częstotliwość koszenia. Najlepszą 
jakość paszy uzyskujemy w warunkach 
częstego cztero-, a w sprzyjających 
warunkach pogodowych i przy obfitym 
nawożeniu nawet pięciokośnego zbio-
ru roślin. Pierwszy pokos wykonujemy 
w fazie początku kłoszenia, a kolejne, 
co 30-35 dni. Bardzo dobrze znoszą 
takie użytkowanie życice, festulolium, 
kostrzewy i kupkówka, natomiast z mniej-
szą częstotliwością kosimy tymotkę, ze 
względu na powolny wzrosty początko-
wy i stokłosę uniolowatą, ze względu na 
słabe odrastanie po skoszeniu.

Wykorzystanie w żywieniu bydła. 
Trawy w uprawie polowej mogą być 

wykorzystywane jako zielonka do bez-
pośredniego skarmiania oraz jako su-
rowiec do produkcji siana i kiszonki. 
Najczęstszym i najtańszym sposobem 
konserwacji traw jest suszenie na sia-
no. Warunkiem uzyskanie siana o wy-
sokiej jakości jest odpowiedni termin 
zbioru zielonki, maksymalne skrócenie 
czasu suszenia oraz właściwy transport 
i przechowywanie. We współczesnych 
systemach żywienia zwierząt bardzo 
ważną rolę spełniają kiszonki. Dla do-
brego zakiszania istotna jest zawartość 

suchej masy oraz stosunek cukru do 
białka. Przy wysokiej zawartości białka, 
a niskiej cukrów proces ten jest utrud-
niony i wymaga stosowania dodatków 
kiszonkarskich. Warunkiem wyprodu-
kowania dobrej jakości kiszonek jest 
też posiadanie odpowiednich maszyn 
do zbioru, rozdrabniania i transportu 
masy roślinnej. W zależności od za-
wartości suchej masy można wypro-
dukować kiszonki:

- świeże, zawierające do 30% su-
chej masy;

- podsuszone, o zawartości 31 – 40% 
suchej masy;

- sianokiszonki, zawierające ponad 
40%, lecz nie więcej niż 60% suchej 
masy. 

Najbardziej przydatna do zakiszania 
jest życica wielokwiatowa i festulolium. 
Dobrze zakisza się też kupkówka po-
spolita i kostrzewa łąkowa, natomiast 
słabiej tymotka łąkowa. Do sporządza-
nia kiszonek najlepszy jest pierwszy po-
kos ze względu na wysoką zawartość 
cukrów w roślinach w okresie wiosny. 
Koszenie drugiego odrostu przypada 
w okresie letnim, więc najczęściej prze-
znacza się go na siano. Bardzo duży 
wpływ na zawartość cukrów ma pora 
dnia, gdyż trawy w godzinach popo-
łudniowych mogą zawierać ich nawet 
2 krotnie więcej niż w godzinach po-
rannych Przyjmuje się, że dobre pa-
sze powinny spełniać następujące 
wymagania:

- strawność suchej masy minimum 
70%,

- koncentracja energii użytecznej 
przynajmniej 4,14 MJ w postaci ener-
gii netto w 1 kg s.m. 

- optymalna zawartość białka ogól-
nego w suchej masie 12-18%,

- dobra smakowitość. 
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Wymagania agrotechniczne 
przy zbiorze kukurydzy na 
kiszonkę

Kukurydza zbierana w postaci całych 
roślin z przeznaczeniem na kiszon-
kę daje bardzo wysokie plony energii 
z jednego hektara. Aby jednak było to 
możliwe, materiał kiszonkowy powi-
nien spełniać następujące wymagania:

- osiągać wysoki ogólny plon suchej 
masy całych roślin z hektara,

- łodygi i liście powinny być o wysokiej 
strawności oraz zdrowe, nie porażone 
fuzariozą i bez mikotoksyn,

- w zbieranym surowcu udział kolb 
dobrze wypełnionych ziarnem powi-
nien być jak największy, 

- długi okres przydatności do zbio-
ru na kiszonkę (w zakresie zawartości 
suchej masy od 28 do 35%) przy doj-
rzałości ziarna od późno woskowej do 
początku pełnej i pełnej,

Parametry takie uzyskuje się poprzez 
dobór mieszańców rekomendowanych 
do danego rejonu w kraju, właściwą ob-
sadę roślin uwzględniającą warunki po-
lowe oraz zbiór w opóźnionym terminie. 
Powyższe kryteria spełniają odmiany 
kiszonkowe typu „stay green”, o prze-
dłużonej zieloności łodyg i liści, które 
pozostają zielone aż do dojrzałości peł-
nej ziarna. Dzięki temu charakteryzują 
się lepszą strawnością, a ich pędy nie 
są wcześnie porażane przez grzyby fu-
zaryjne, które tworzą mikotoksyny. Ten 
typ dojrzewania pozwala na wydłuże-
nie okresu zbioru, ponieważ zawartość 
suchej masy zmienia się wolniej, a pa-
rametry surowca przez dłuższy czas 
mieszczą się w optymalnym zakresie 
przydatności do zakiszania. Jednak 

taki surowiec wymaga równomierne-
go pocięcia twardniejących łodyg oraz 
dokładnego rozdrobnienia dojrzałego 
ziarna. W związku z tym do zbioru po-
winny być wykorzystywane sieczkarnie 
zbierające nastawione na najmniej-
sze długości cięcia oraz wyposażone 
w urządzenia zapewniające rozdrob-
nienie całych ziaren przechodzących 
przez bęben nożowy. Warunkuje to uzy-
skanie podczas zbioru krótkiej sieczki 
z uszkodzonym ziarnem. W połączeniu 
z zapewnieniem właściwych warunków 
konserwacji oraz napełnieniu i przykry-
ciu silosu w czasie nie dłuższym niż 2-4 
dni daje możliwość wyprodukowania 
dobrej jakościowo i stabilnej kiszonki.

Wybór terminu zbioru
W praktyce wybór odpowiedniego 

terminu zbioru na kiszonkę nie jest ła-
twym zadaniem. Podczas jego ustale-
nia wymagana jest pewna elastyczność 

Dr inż. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sieczkarnie samojezdne coraz częściej wyposażone są w adaptery bezrzędowe
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- szczególnie w latach o nietypowym 
przebiegu pogody, co ostatnio często 
się zdarza. W latach suchych, kiedy 
rośliny szybciej zasychają, zbiór nale-
ży przyspieszyć, by nie dopuścić do 
nadmiernego wysuszenia liści i łodyg, 
a kukurydzę zbierać przy mniej doj-
rzałym ziarnie. Opóźnianie zbioru nie 
będzie służyło wzrostowi plonu, ponie-
waż rośliny zasychają z powodu bra-
ku wody. Nie powinniśmy dopuścić do 
zaschnięcia łodyg i liści, gdyż pogor-
szeniu ulegnie strawność masy orga-
nicznej (suche łodygi i liście mają o 1/3 
gorszą strawność). W latach o normal-
nym przebiegu pogody, gdy rośliny są 
w pełni zielone, zbiór można rozpoczy-
nać po osiągnięciu woskowej lub późnej 
woskowej dojrzałości ziarna. W latach 
mokrych, zbiór najlepiej rozpocząć tak, 
jak w warunkach normalnego przebie-
gu pogody. 

W normalnie rozwijającej się kukury-
dzy wyższe plony suchej masy i zde-
cydowanie lepszą jakość uzyskuje się 
w późniejszych stadiach dojrzałości. 

Obecnie zbiór może być prowadzony 
nawet w początkach dojrzałości pełnej 
ziarna. W dobrych warunkach plony 
jednostek paszowych mogą jeszcze 
wzrosnąć, ale przede wszystkim wyż-
sza będzie koncentracja energii, przez 
co łatwiej można zaspokoić większą 
część potrzeb energetycznych zwie-
rząt samą tylko kiszonką. Odmiany typu 
„stay green” należy zbierać w począt-
ku dojrzałości pełnej i pełnej, ponie-
waż dopiero w tej fazie uzyskują one 
zawartość suchej masy w całych rośli-
nach rzędu 30-33%, a więc taką, któ-
ra uważana jest obecnie za optymalną 
do zakiszania (łatwość kiszenia; brak 
strat z wyciekającym sokiem). Zbiera-
jąc konwencjonalne odmiany kukury-
dzy w późnych stadiach dojrzałości: 
późnej woskowej lub początku pełnej, 
uzyskujemy zawartość suchej masy 
rzędu 35-38%. W suchych warunkach 
zawartość ta może przekroczyć nawet 
40%, co często kończy się pleśnie-
niem kiszonki. Dla odmian o szybciej 
zasychających łodygach za najlepszy 

termin zbioru uznać należy dojrzałość 
ciastowatą do woskowej. Późniejszy 
zbiór rodzi dodatkowe koszty, ponieważ 
rosną wymagania odnośnie dokładno-
ści i jakości rozdrobnienia, oraz jako-
ści i szczelności silosów. Podeschnięta 
łodyga z liśćmi to stosunkowo twar-
dy i elastyczny materiał, co powoduje 
większe zapotrzebowanie na moc do 
rozdrabniania, trudniej jest ubić siecz-
kę w silosie oraz możliwe jest gorsze 
wyjadanie kiszonki przez zwierzęta. 

Zbierać sieczkarniami wyposażonymi 
w urządzenia do rozdrabniania ziarna.

Wraz z opóźnianiem terminu zbioru 
kukurydzy rośnie znaczenie dokładności 
rozdrobnienia, która staje się kolejnym 
głównym czynnikiem zapewniającym 
dobre warunki konserwacji oraz pełne 
wyjadanie paszy przez zwierzęta. Prze-
prowadzenie zbioru kukurydzy w póź-
nych stadiach dojrzałości, zwłaszcza, 
kiedy zawartość suchej masy przekra-
cza 28-29%, wymaga użycia sieczkar-
ni zbierających nastawionych na cięcia 
(4-8 mm). W praktyce sieczka będzie 
nieco dłuższa, ale większość odcinków 
powinna mieć długość do 10 mm. Zbyt 
dokładne rozdrobnienie (typu gruba 
śruta) też nie jest dla bydła wskazane, 
ponieważ może pogorszyć pobieranie 
paszy przez zwierzęta. Nastawienie 
sieczkarni zbierających na najmniej-
sze długości podczas opóźnionego 
zbioru zapewni dobre rozdrobnienie 
łodyg i liści kukurydzy oraz uszkodze-
nie tylko około 70% ziarna. Pozostała 
część ziarna pozostanie z nieuszko-
dzoną okrywą nasienną. Dlatego też 
sieczkarnie podczas zbioru kukury-
dzy w późnych stadiach dojrzałości 
(od woskowej do pełnej) powinny obo-
wiązkowo być wyposażone w aktywne 
urządzenia do rozdrabniania wtórnego 

Wyładunek zestawów transportowych w silosie może się odbywać podczas do-
brej pogody, gdy nie ma ryzyka zanieczyszczenia paszy ziemia z kół

URODZAJ
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tzw. zgniatacze ziarna. W większości no-
woczesnych samojezdnych sieczkarni 
funkcję tę spełniają rozdrabniacze wal-
cowe, które zapewniają równomierne 
rozdrobnienie wszystkich grubszych 
części roślin - szczególnie kawałków 
twardych łodyg i dojrzałego ziarna. 
Skuteczność działania rozdrabniaczy 
walcowych można regulować poprzez 
zmianę odległości między walcami i tym 
samym uzyskać pełne rozdrobnienie 
ziarna w zależności od jego dojrzałości. 
W sieczkarniach 1, 2 i 3 – rzędowych 
napędzanych od ciągnika dobry efekt 
uszkodzenia ziarna zapewniają też kar-
bowane listwy umieszczane za nożami 
tnącymi i współpracujące z ryflowanymi 
częściami obudowy zespołu rozdrab-
niającego. Takie rozwiązania są w tym 
przypadku wystarczające ze względu 
na mniejszą ilość przechodzącej masy 
przez sieczkarnię i cieńszą jej warstwę. 
Tak wyposażone sieczkarnie powinny 

być wykorzystywane również do zbioru 
nowych mieszańców kukurydzy typu 
“stay green”, dla których cechą charak-
terystyczną jest długotrwała zieloność 
łodygi i liści, co powoduje, że dla uzy-
skania 29 - 33% s.m. w plonie, trzeba 
je zbierać w okresie od początku pełnej 
do pełnej dojrzałości ziarna. 

Możliwości zakiszania jest wiele
Kukurydza ze względu na niską zawar-

tość białka a wysoką cukrów rozpusz-
czalnych jest jedną z najlepiej kiszących 
się roślin i da się zakisić prawie w każ-
dych warunkach. Wybór typu silosu 
zależy od wyposażenia gospodarstwa 
oraz od względów organizacyjnych 
i ekonomicznych, a także od powierzch-
ni kukurydzy uprawianej na kiszonkę. 
Zakiszanie można wykonać w dołach 
silosowych, pryzmach i silosach prze-
jazdowych lub czołowych, usytuowa-
nych w sąsiedztwie obory. Silos przed 

napełnianiem powinien być starannie 
oczyszczony z pozostałości starych ki-
szonek i innych zanieczyszczeń. Jeżeli 
istnieje taka możliwość, to dno i ściany 
silosu można umyć myjką ciśnieniową. 
Następnie dno silosu należy wyłożyć 
warstwą słomy grubości około 20 cm, 
a jego boki folią. Z wyłożenia boków 
folią można zrezygnować wtedy, gdy 
są one zabezpieczone na stałe przed 
działaniem kwasów kiszonkowych oraz 
przedostawaniem się powietrza i wody 
do silosu. W tak przygotowanym silosie 
powstają warunki do dobrego zakisze-
nia kukurydzy, przy znacznie mniejszych 
stratach niż w pryzmie, zwłaszcza ze 
względu na możliwość lepszego ugnie-
cenia zakiszanej masy przy brzegach. 

W ostatnich latach w kraju rozpo-
wszechnia się również zakiszanie kuku-
rydzy w rękawie foliowym. Taki sposób 
konserwacji jest racjonalny w każdym 
gospodarstwie, dysponującym przynaj-
mniej 60 tonami surowca. System ten 
zapewnia uzyskanie paszy o wysokiej 
jakości, ponieważ kiszenie odbywa się 
praktycznie prawie bez strat (pomija-
jąc straty fermentacyjne). Ponadto na 
rynku są dostępne maszyny o różnej 
wydajności i różnych średnicach ręka-
wów, co daje możliwość wyboru prasy 
napełniającej do potrzeb różnej wielko-
ści gospodarstw. Według danych firmy 
AG-Bag w gospodarstwie wielkoobsza-
rowym zakup urządzeń do produkcji 
kiszonki tą metodą jest już opłacalny 
przy zakiszaniu ok. 3 tys. ton zielonki 
rocznie. Natomiast gospodarstwom za-
kiszającym mniejsze ilości pasz zaleca 
się eksploatację zespołową lub korzy-
stanie z usług. 

Czas napełniania silosu i dobre 
ubicie też decydują o jakości

Napełnianie silosu lub formowanie 

Ładowarka teleskopowa może rozgarniać oraz ubijać zakiszany surowiec.
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pryzmy powinno trwać krótko i nieprze-
rwanie na całej powierzchni w czasie 
nie przekraczającym 4 dni. Niezwłocz-
nie po ubiciu ostatniej warstwy zakisza-
ny surowiec należy okryć folią dobrej 
jakości. Właściwa organizacja pracy 
podczas napełniania silosu pozwala 
bardziej racjonalnie wykorzystać jego 
pojemność oraz zmniejszyć nakłady ro-
bocizny podczas zakiszania. Rozładu-
nek zestawów transportowych należy 
rozpocząć od końca silosu i przemiesz-
czać się w kierunku wjazdu. Pierwszą 
przyczepę objętościową rozładowuje 
się przy jednym boku zbiornika, drugą 
przy przeciwnym boku, a trzecią w środ-
ku. Zakiszany surowiec powinien być 
rozgarniany i ugniatany w taki sposób, 
aby od strony wjazdu zestawu trans-
portowego tworzył łagodną pochyłość 
pod kątem nie większym niż 15°. Roz-
ładunek poprzez wjazd na zakiszaną 
masę aczkolwiek powszechnie stoso-
wany, nie jest zalecany ze względu na 
niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
składowanej masy ziemią gromadzoną 
na protektorach kół środków transpor-
towych i ciągników. 

Bardziej racjonalne rozwiązanie or-
ganizacyjne przy zakiszaniu polega na 
rozładunku zestawów transportowych, 
bezpośrednio przed silos lub pryzmą 
na betonową płytę lub powierzchnię 
wyłożoną słomą. Napełnianie silosu 
(formowanie pryzmy) może być reali-
zowane przy wykorzystaniu ładowarek 
samojezdnych lub ładowaczy czołowych 
nabudowanych na ciągnikach. Prze-
mieszczanie zakiszanej masy w głąb 
silosu lub w kierunku ściany oporowej 
(przy napełnianiu silosów czołowych) 
powinno odbywać się przy zachowa-
niu spadku około 30°. W miarę napeł-
niania silosu, ciągnik lub ładowarka 

podczas przemieszczania zakiszanej 
masy jednocześnie również ją ugnia-
ta. Do rozgarniania i ugniatania prze-
pchniętej masy w głąb silosu można też 
wykorzystywać ciągniki wyposażone 
w rozgarniacze zębowe zawieszone na 
trzypunktowym układzie zawieszenia. 

Staranne ubicie zakiszanej siecz-
ki, jest kolejnym ważnym czynnikiem 
decydującym o jakości. Pozostawie-
nie powietrza w zakiszanej zielonce, 
powoduje ujemny wpływ na procesy 
fermentacyjne. W efekcie tego zarów-
no przed, jak i po napełnieniu silosu 
następuje wzrost temperatury w za-
kiszanej masie, co wiąże się ze słabą 
trwałością kiszonki. Do ugniatania na-
leży wykorzystywać najcięższe ciąg-
niki z napędem na 4 koła. Ugniatający 
ciągnik powinien poruszać się wolno, 
gdyż zapewnia to dobre wypieranie po-
wietrza z surowca, oraz szybsze i lep-
sze jego zagęszczanie. Jeżeli warstwa 
ma średnią grubość wynoszącą około 
40 cm, to trzeba przeznaczyć około 2 
minut na ubicie 1 tony sieczki. Ugnia-
tających ciągników nie należy wypo-
sażać w koła bliźniacze, gdyż nacisk 
jednostkowy jest wtedy mniejszy, i tym 
samym uzyskujemy gorsze efekty w za-
gęszczaniu. W przypadku zbioru częś-
ciowo suchych roślin, po przymrozkach 
lub w warunkach posusznych ciągnik 
ugniatający należy obciążyć dodatko-
wym balastem w celu uzyskania lepsze-
go zagęszczenia zakiszanego surowca. 
Przy ugniataniu masy na pryzmie, kie-
rowca ze względu na bezpieczeństwo 
oraz w celu ograniczenia obsypywania 
się ścian bocznych powinien prowadzić 
zewnętrzne koła ciągnika ugniatającego 
w odległości około 0,5 m od krawędzi 
formowanej pryzmy. Dlatego też przy 
takim formowaniu pryzmy największe 

straty paszy i składników pokarmo-
wych będą powstawały na jej ścianach 
bocznych. Jeżeli zdecydujemy się na 
uformowanie pryzmy o bardziej po-
chyłych bokach, to możliwym będzie 
prowadzenie ubijania poprzez przejeż-
dżanie zarówno wzdłuż jak i w poprzek, 
co pozwala na dobre ubicie jej boków. 
Tym samym można w ten prosty spo-
sób ograniczyć straty paszy i składni-
ków pokarmowych powstających na 
bocznych ścianach pryzmy.

Okrywać folią dobrej jakości
Dobre odizolowanie zewnętrznych 

warstw od wpływów atmosferycz-
nych ma decydujące znaczenie dla 
optymalnego przebiegu procesów fer-
mentacyjnych zarówno w warstwach 
wewnętrznych jak i zewnętrznych za-
kiszanej masy, ponieważ o kierunku 
fermentacji przesądzają pierwsze dni. 
Stworzenie beztlenowych warunków 
w okresie fermentacji, decyduje także 
o uzyskaniu stabilnej kiszonki. Przestrze-
ganie powyższych wymogów technolo-
gicznych stwarza od samego początku 
korzystne warunki do szybkiego rozwo-
ju bakterii kwasu mlekowego. Drobno-
ustroje tlenowe, znoszące tylko słabo 
kwaśne środowisko, nie rozwiną się 
w tych warunkach wcale lub tylko śla-
dowo. Wówczas cukier znajdujący się 
w roślinach będzie wykorzystywany 
prawie całkowicie do fermentacji mleko-
wej. Natomiast obecność tlenu w czasie 
głównej fermentacji prowadzi do zuży-
wania cukru na oddychanie tlenowe 
i wytwarzania niepożądanych produk-
tów, których końcowym efektem są:

- zwiększone straty fermentacyjne, 
zwłaszcza  w postaci dwutlenku węgla,

- wzrost temperatury,
- zużycie zapasu cukru niezbędnego 

do uzyskania stabilnej kiszonki

URODZAJ
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Dlatego też po zapełnieniu silosu oraz 
ostatecznym wyrównaniu i ugnieceniu 
jego powierzchni należy przykryć go 
niezwłocznie folią. Jednak nie każda 
folia nadaje się do właściwego zabez-
pieczenia zakiszanej masy. Folie zbyt 
cienkie charakteryzują się niską wytrzy-
małością mechaniczną (łatwo je przebić) 
oraz zbyt dużą przenikalnością gazów. 
Następstwem ich stosowania są więk-
sze straty podczas kiszenia wynikające 
z dostępu powietrza. Wysokiej jakości 
kiszonki mogą być sporządzone przy 
zastosowaniu folii do zakiszania o gru-
bości przynajmniej 0,150 mm. Jednak 
dopiero folia o grubości 0,200 mm za-
pewnia pełną ochronę zakiszanej masie 
przed dostępem powietrza, promienia-
mi UV oraz cechuje się wysoką wytrzy-
małością mechaniczną. Do okrywania 
silosów i pryzm z kukurydzy na okres 
zimowo-wiosenny może być stosowana 
folia obustronnie czarna, gdyż nie ist-
nieje w tym okresie niebezpieczeństwo 
nadmiernego przegrzania zgromadzo-
nej paszy. Folię po dokładnym ułoże-
niu należy obciążyć zabezpieczając ją 
przed zrywaniem przez wiatr poprzez 
obsypanie cienką warstwą ziemi, mo-
krej sieczki z słomy lub obłożenie po-
wierzchni zużytymi oponami.

 
Kiedy dodać konserwanty?

Stosunek zawartości cukru do po-
jemności buforowej jest podstawowym 
wskaźnikiem przy ocenie łatwości za-
kiszania się roślin. Jeżeli jego wartość 
wynosi powyżej 4, to oznacza, że rośliny 
dobrze się zakiszają i można uzyskać 
z nich stabilną kiszonkę. W przypadku 
kukurydzy wskaźnik ten wynosi około 
7, co czyni ją jedną z najlepiej zakisza-
jących się roślin paszowych – oczy-
wiście po spełnieniu podstawowych 

wymagań technologii zbioru i zakisza-
nia. Jednak w przypadku przewidy-
wania trudnych warunków podczas 
zbioru (opady deszczu), zbieraniu roślin 
częściowo suchych (po przymrozkach 
i o zawartości suchej masy powyżej 
35%), konieczności wykorzystania do 
zbioru sieczkarni starej generacji (bez 
aktywnego rozdrabniacza) rozpro-
wadzenie konserwantu w zakiszanej 
masie wpłynie korzystnie na proces 
konserwacji. Należy w tym miejscu 
przypomnieć, że surowiec o zbyt du-
żej zawartości suchej masy znacznie 
trudniej się zagęszcza, przez co po-
garszają się warunki do prawidłowego 
przebiegu fermentacji. Zastosowanie 
konserwantu spowoduje wtedy, bar-
dzo szybkie obniżenie pH w zakiszanej 
masie, co będzie sprzyjało fermentacji 
mlekowej oraz zahamuje rozkład cu-
krów. Zahamowany również zostanie 
rozwój pleśni i drożdży powodujących 
wyższe straty podczas kiszenia. Mając 
więc świadomość niedotrzymania nie-
których wymogów technologicznych 
zastosowanie konserwantu podczas 
zakiszania pozwoli również uzyskać 
stabilną kiszonkę o dobrej wartości 
pokarmowej. Dobrym rozwiązaniem 
będzie też dodanie konserwantu do 
surowca zbieranego w optymalnym 
terminie, ale przeznaczanego na letnie 
spasanie. Jego dodatek, aczkolwiek 
zwiększy koszt produkcji paszy, za-
pewni lepszą stabilność kiszonce pod-
czas wybierania i spasania w okresach 
ciepłej pogody. Spośród stosowanych 
konserwantów najbardziej przydatne 
byłyby środki oparte na żywych kul-
turach bakteryjnych, ze względu na 
dużą zawartość cukru w kukurydzy 
i łatwość jej kiszenia się.

Wysokość koszenia roślin
W latach mokrych, zbierany surowiec 

może charakteryzować się mniejszą 
od oczekiwanej zawartością suchej 
masy ze względu na większą zawar-
tość wody w dolnych częściach łodygi. 
W takim przypadku można zwiększyć 
wysokość koszenia. Zastosowanie ta-
kiego rozwiązania spowoduje wpraw-
dzie zmniejszenie ilości zbieranego 
plonu, ale tym sposobem możemy 
uzyskać lepszy jakościowo surowiec. 
Zwiększaniu wysokości koszenia bę-
dzie równolegle towarzyszył wzrost 
zawartości suchej masy w zbieranym 
plonie o ok. 0,8% na każde 10 cm 
podwyższonego ścinania. Wynika to 
z pozostawienia na polu dolnych par-
tii łodyg o większej zawartości wody 
oraz rosnącego udziału kolb w zbiera-
nym surowcu. Zwiększając zatem wy-
sokość koszenia o 25 cm w stosunku 
do normalnej (15 – 20 cm) spowodu-
jemy zmniejszenie plonu świeżej masy 
o około 12%. Jeżeli wysokość ścina-
nia uległa by zwiększeniu o kolejne 25 
cm, to straty plonu łodyg z liśćmi po-
większą się do 21%, czyli średnio ok. 
4,2% na każde 10 cm podwyższone-
go ścinania. W przeliczeniu na suchą 
masę spadki plonów będą wyraźnie 
mniejsze i przy podwyższeniu wyso-
kości zbioru o pierwsze 25 cm zniżka 
wyniesie około 6%, a zrezygnowanie 
z kolejnych 25 cm łodygi z liśćmi po-
większy stratę do 10% plonu ogólne-
go, czyli około 2% na każde 10 cm 
podwyższonego ścinania. W związku 
z powyższym, Producent znając bilans 
paszowy w swoim gospodarstwie, sam 
może zadecydować, czy chce uzyskać 
więcej paszy o gorszych parametrach 
żywieniowych, czy też kilka procent 
mniej, ale lepszej jakości.
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Zboża – co siać: materiał 
kwalifikowany, własny ze zbioru, 
od sąsiada, czy z targu?

Z zakupem materiału siewnego kwalifi-
kowanego związany jest najwyższy koszt 
spośród wymienionych wyżej rozwiązań. 
Najtańszym rozwiązaniem wydaje się uży-
cie materiału z własnego zbioru.

Zastanówmy się, czy faktycznie to, co 
tanie jest opłacalne, czy też może „co ta-
nie to drogie”.

Materiał kwalifikowany podlega szere-
gowi wymogów jakościowych, takich jak: 
czystość nasion, zdolność kiełkowania, 
zanieczyszczenie obcymi gatunkami itp. In-
stytucją kontrolującą jakość wytwarzanych 
nasion jest Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Nasiona kwalifiko-
wane wytwarzane są z materiału elitarne-
go dostarczonego przez hodowcę. Jakość 
wytwarzania licencjonowanego materiału 
siewnego jest monitorowana także przez 
Agencję Nasienną w Lesznie. Plon uzyskany 
z materiału kwalifikowanego jest wyrówna-
ny jakościowo, a w normalnych warunkach 
agrotechnicznych zapewnia uzyskanie para-
metrów użytkowych cechujących odmianę. 
Do każdego hektara zbóż obsianego kwali-
fikowanym materiałem siewnym przysługuje 
w ramach limitu de minimis dopłata z Agen-
cji Rynku Rolnego – 100 zł/ha.

Materiał własny ze zbioru – wieloletnie ba-
dania przeprowadzone w IHAR Radzików 
wskazują znaczny spadek plonu w przypad-
ku stosowania materiału niekwalifikowanego 
– ponad 10%. W każdym przypadku wzrost 
plonu uzyskanego z materiału kwalifikowane-
go przekraczał wzrost kosztów związanych 
z jego zastosowaniem. W przypadku użycia 
do siewu materiału ze zbioru rolnik zobo-

wiązany jest do uiszczenia opłaty na rzecz 
hodowcy wysianej odmiany. No i nie może 
otrzymać dopłaty z Agencji Rynku Rolne-
go. Negatywnym skutkiem siewu własnego 
materiału jest ponadto utrata jednorodności 
i jakości użytkowej zbioru, co ma duże zna-
czenie dla podmiotów skupowych.

Materiał od sąsiada – po pierwsze – nie 
wolno, gdyż prawo zabrania wymiany po-
między rolnikami materiału do siewu. Siew 
nasion otrzymanych od sąsiada związany 
jest z ryzykiem postępowania karnego, po-
nadto podlega zapłacie odszkodowania dla 
hodowcy. Po drugie - nie mamy pewności 
czy materiał nie jest zamieszany i wolny od 
chorób. Najczęściej nie jest przygotowany 
z taką starannością, jak materiał własny. 
Często jest też zanieczyszczony nasionami 
chwastów. Zdecydowanie się nie opłaca.

Materiał „z targu” – po pierwsze - sprze-
dający łamie szereg przepisów prawnych 
Ustawy o nasiennictwie, oraz Ustawy o ochro-
nie prawnej odmian roślin. Działanie sprze-
dawcy niekwalifikowanego, a tym samym 
nielicencjonowanego materiału siewnego 
jest przestępstwem! Po drugie - kupujący 
nie ma pewności ani co do prawdziwości 
deklarowanej przez sprzedającego odmia-
ny, ani czystości, ani zdolności kiełkowa-
nia. W próbkach pobranych na tożsamość 
odmianową takiego materiału Agencja Na-
sienna, zamiast jednorodności odmianowej, 
najczęściej stwierdza mieszaninę odmian. 
Plantacje założone z takiego materiału naj-
częściej były w gorszej kondycji, a uzyskany 
plon złej jakości. Z praktyki monitorowania 
nielegalnego obrotu wynika, że nierzadko 

zdarza się oferowanie „na targu” materia-
łu, którego firma skupowa nie przyjęła ze 
względu na fatalną jakość. I to ma być ma-
teriał siewny!!!?

Podsumowując można stwierdzić, że naj-
lepszym i najtańszym rozwiązaniem jest ma-
teriał siewny kwalifikowany. I to nie tylko ze 
względu na wzrost plonu i dopłatę z ARR. 
Opłaty licencyjne zawarte są już w cenie za-
kupu, a ponadto mamy możliwość reklama-
cji konsumenckiej oraz satysfakcję z plonu 
o wysokiej jakości. 

Odstępstwo rolne – 
przywilej rolniczy!

Przywilej jest przywilejem tylko wówczas, 
gdy korzystamy z niego zgodnie z prawem.

Ustawowe odstępstwo rolne zezwala na 
wysianie materiału z własnego zbioru bez 
pisemnej zgody hodowcy. Pod jednym wa-
runkiem - zapłacenia hodowcy danej odmiany 
wynagrodzenia za użycie jej do siewu w na-
sionach własnych. Jeśli jest to mieszanka 
kilku odmian, to trzeba zapłacić każdemu 
hodowcy, którego odmiana jest w mieszance, 
proporcjonalnie do jej udziału w mieszance.

Jak uiścić opłatę za odstępstwo rolne? 
Przemnożyć kilogramy wysianych nasion 
przez obowiązującą w danym roku stawkę 
opłaty dla danej odmiany. Uzyskany wynik 
przemnożyć przez 1,22 aby uzyskać kwotę 
brutto zawierającą podatek VAT 22%. Kwo-
tę wpłacić na konto hodowcy.

Agencja Nasienna w Lesznie na stronie 
internetowej www.agencjanasienna.pl na 
bieżąco publikuje aktualne wykazy odmian 
ze stawkami oraz druki do pobrania i wy-
drukowania, na których można wpisać ilości 
odmian użytych do siewu w danym roku. 
Wypełniony i podpisany formularz należy 
wysłać do Leszna. Pozostaje tylko spokoj-
nie poczekać na fakturę od hodowcy, któ-
rego odmianę wysialiśmy.

Rafał Kamiński
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Lekarstwo dla gleby
Rosahumus organiczno - mineralny nawóz zawierający kwasy humusowe, potas i żelazo przeznaczony 
do poprawy żyzności gleby.

W rolnictwie obecnie dominuje uprosz-
czona uprawa gleby, minimalizacja ga-
tunków roślin w płodozmianie a także 
uprawy monokulturowe. Wszystkie te 
działania prowadzą do zubożenia gle-
by i pogorszenia jej struktury, spadku 
aktywności biologicznej, pogorszenia 
właściwości fizykochemicznych, zabu-
rzeń w pobieraniu składników pokarmo-
wych, osłabienia zdolności gromadzenia 
wody z opadów oraz zachwiania stosun-
ków wodno-powietrznych, a to z kolei 
powoduje zmniejszenie plonów upra-
wianych roślin. 

Na rynku rolniczym pojawiło się wiele 
środków rekultywujących i wspomaga-
jących, rzec by można „ reanimujących” 

zdegradowaną warstwę uprawną gleb 
a wśród nich jest Rosahumus produko-
wany przez belgijską firmę Rosier.

Otrzymuje się go w procesie alkalicz-
nej ekstrakcji leonardytów – kopaliny bę-
dącej formą pośrednią między torfem, 
a węglem brunatnym. 

Kwasy humusowe z Rosahumusu 
swoją szczególną bioaktywnością prze-
wyższają pięciokrotnie kwasy humuso-
we z innych źródeł materii organicznej. 
Nawóz ten działa jak środek kondycjo-
nujący glebę, biokatalizator procesów 
glebowych i biostymulator rozwoju ro-
ślin. Jego działanie jest długookresowe, 
co potwierdzają prowadzone badania. 

Bardzo ważną zaletą Rosahumusu jest 

pełna dostępność substancji organicznej, 
ponieważ jest ona całkowicie rozłożona. 
Stosowanie Rosahumusu jest szczegól-
nie efektywne na glebach o niskiej zawar-
tości próchnicy, na których nie stosuje 
się obornika oraz w gospodarstwach 
stosujących uproszczony płodozmian 
z przewagą roślin zbożowych a popra-
wia żyzność gleby na okres do 5 lat. 

Nawóz należy stosować przed siewem 
lub sadzeniem roślin w formie oprysku 
doglebowego w dawce 3 kg/ha w 300-
500 l wody. Na glebach piaszczystych 
o słabym nawożeniu organicznym lub 
nawożeniu roślin o dużych wymaganiach 
pokarmowych nawóz należy stosować 
w dawce 6 kg/ha w 300-500 l wody.

W uprawach wieloletnich - drzewa 
i krzewy owocowe, chmiel - nawóz stoso-
wać późną jesienią lub bardzo wczesną 
wiosną w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 
l wody.
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Stan gleb w Polsce okiem 
regionalnych ekspertów
Prowadzona przez wiele lat intensywna gospodarka rolna wykorzystująca duże ilości środków 
chemicznych służących zarówno nawożeniu, jak i ochronie roślin przyniosła wiele negatywnych 
skutków dla jakości użytków rolnych. Obok tych czynników na stan gleb w Polsce wpływają 
tradycyjne, dla poszczególnych regionów sposoby prowadzenia upraw i kultura rolna. 

Od kilku lat następuje zwrot w kierun-
ku rolnictwa zrównoważonego, przy-
jaznego zarówno glebie, jak i całemu 
środowisku naturalnemu. Jest to proces 
powolny, a jego efekty zróżnicowane 
są w różnych rejonach w zależności 
nie tylko od warunków naturalnych, ale 
także od poziomu wiedzy plantatorów 
i ich sytuacji ekonomicznej. 

O ocenę aktualnego stanu żyzności 
gleb zapytaliśmy ekspertów-prakty-
ków zajmujących się tą problematyką 
w różnych regionach kraju. Zdaniem 
większości z nich kondycja naszych 
gleb jest niezadowalająca, aczkolwiek 
w odniesieniu do trzech elementów 
kształtujących żyzność, oceny te są 
zróżnicowane. Zdaniem specjalistów 
rolnicy najłatwiej radzą sobie z przy-
wróceniem żyzności chemicznej. W 
większości regionów, mimo bardzo zróż-
nicowanej zasobności gleb w składniki 
pokarmowe można osiągnąć pożądany 
stan, dzięki stosowaniu nawozów mi-
neralnych. Jednakże zdaniem Pana 
Aleksandra Tibusa /Pomorze, Warmia 
i Mazury/ problemem pozostaje nieko-
rzystne pH. Na większości obszarów 
jego regionu gleby mają zbyt kwaśny 
odczyn, a jeśli nawet osiąga on od-
powiedni poziom, to i tak nie zawsze 
przekłada się to na wysokość i jakość 
plonu. Z kolei zdaniem Pana Piotra 
Kotowskiego, także z Pomorza, ale z 
zachodniej jego części, żyzność che-

miczna ulega zdecydowanej poprawie 
i coraz mniej problemów jego klienci 
mają z uzyskaniem odpowiedniego pH 
gleb. Problem jest z jego utrzymaniem. 
Coraz powszechniejsza wśród rolników 
jest świadomość konieczności regular-
nego wapnowania gleb przy tradycyj-
nym nawożeniu mineralnym. Niestety, 
braki edukacyjne powodują, że rolnicy 
kupują wapna tlenkowe, które nie speł-
niają pokładanych w nich nadziei, po-
nieważ przy zakupie i wyborze wapna 
zwracają głównie uwagę na jego cenę. 
Mimo, że dobór środków przeznaczo-
nych do wapnowania i nawożenia, jakie 
wykorzystują plantatorzy z regionu, w 
którym doradza Pan Kotowski, jest na 
ogół przypadkowy to poprawa stanu 
żyzności chemicznej gleb w zachod-
niopomorskim jest zdaniem naszego 
eksperta zauważalna. Pan Marcin Kieł-
danowicz z województwa warmińsko-
-mazurskiego, gdzie znaczna część 
użytków rolnych cechuje się bardzo 
kwaśnym i kwaśnym odczynem twier-
dzi, podobnie jak Pan Tibus, że dążenie 
do zwiększenia zawartości składników 
pokarmowych oraz utrzymanie pH na 
odpowiednim poziomie nie wystar-
cza, by w pełni wykorzystać potencjał 
plonotwórczy gleby. Są one, bowiem 
zdegradowane przez niekorzystne, in-
tensywne nawożenie syntetyczne. Wg 
naszych ekspertów z północnej części 
kraju, należy w regionach ich działania 

wykorzystywać alternatywne sposoby 
podnoszenia żyzności i produktywno-
ści gleby, gdyż standardowe metody 
nie są wystarczające.

Znacznie poważniejszym proble-
mem jest jednak odbudowa fizycznej 
i biologicznej żyzności polskich gleb. 
Są one nierozerwalnie ze sobą zwią-
zane, bowiem od życia biologicznego 
rozwijającego się w glebie zależy jej 
struktura. Degradacja tych składowych 
żyzności jest konsekwencją chemizacji, 
zasolenia i nieprawidłowo przeprowa-
dzanych zabiegów agrotechnicznych. 
W rezultacie gleba staje się trudna w 
uprawie, staje się zlewna, zbryla się i 
zakwasza, a stan ten pogłębiają nie-
korzystne warunki atmosferyczne. W 
skrajnych przypadkach gleba staje 
się nieurodzajna, nie wydaje plonu. 
Pan Piotr Kotowski twierdzi, iż przez 
pewien okres w rejonie jego działania 
żyzność fizyczna gleb uległa poprawie 
dzięki stosowaniu lepszych maszyn 
i coraz właściwszej uprawie gleby. 
Jednakże, w ostatnich pięciu latach, 
paradoksalnie z tych samych powo-
dów, zakupu nowocześniejszych, ale 
cięższych maszyn, zwiększonej liczbie 
ich przejazdów po polach, uległa ona 
uwstecznieniu poprzez zagęszczenie i 
ubicie, tworząc podeszwę płużną. Do-
tyczy to zwłaszcza gospodarstw wiel-
kotowarowych, w których dąży się do 
redukcji kosztów poprzez zatrudnianie 
jak najmniejszej liczby osób i stosowa-
nie ciężkiego sprzętu. Jego zdaniem 
najmniej docenianym aspektem jest 
żyzność biologiczna. Większość rolni-
ków, co prawda zgadza się, że ma ona 
duże znaczenie dla upraw, ale na ogół 
nigdy się tym nie interesowała i nie wie, 
co można zrobić, by uległa ona popra-

Zebrała i zredagowała – Anna Rogowska
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wie. Na Pomorzu znacznie zmniejszy-
ła się liczba utrzymywanych zwierząt, 
a przez to spadła ilość stosowanych 
nawozów organicznych. Stosowana 
powszechnie gnojowica z ogromnych 
ferm przemysłowych traktowana jest 
jako najlepszy nawóz, bez świadomo-
ści jej negatywnego wpływu na glebę, 
szczególnie, gdy stosowana jest su-
rowa. To problem nie tylko północnej 
części naszego kraju. Pan Mieczysław 
Falkowski, który doradza rolnikom w 
centralnej części Polski, zauważa, iż 
ograniczenie pogłowia zwierząt wpły-
nęło na spadek zużycia obornika, co 
niestety negatywnie przełożyło się na 
żyzność gleb Mazowsza i województw 
ościennych. Także i Pan Tibus zauwa-
ża, że w pólnocno-wschodniej części 
kraju dbałość o żyzność biologiczną 
gleb jest na bardzo niskim poziomie. 
Następuje spadek zawartości próchni-
cy w glebie w wyniku coraz intensyw-
niej prowadzonych upraw i chemizacji, 
struktura gleby ulega zniszczeniu na 
skutek stosowania ciężkiego sprzętu 
rolniczego. Szczególnie silnej degra-
dacji gleb sprzyja sprzątanie resztek 
pożniwnych. Ich brak na polu ozna-
cza nie tylko mniej pożywek dla flory 
mikrobiologicznej, ale także zabieranie 
źródła fosforu w postaci organicznej, 
która jest łatwo przyswajalna dla roślin. 
Z kolei Pan Mirosław Busłowski twier-
dzi, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat 
na Podlasiu, gdzie pracuje i doradza 
rolnikom, wzrosła troska producentów 
rolnych o żyzność gleby. Zwiększyła się 
liczba plantatorów pozostawiających 
słomę na polu, coraz częściej wyko-
rzystywane są poplony i międzyplony 
oraz gnojowica i obornik. Rolnicy w 
jego regionie zwracają uwagę na ilość 
dżdżownic w glebie, głębokość sięga-

nia systemu korzeniowego, zawartość 
próchnicy. Zdaniem Pani Łucji Stec z 
Dolnego Śląska wzrost i rozwój roślin 
w znacznej mierze determinowany jest 
właśnie przez zawartość próchnicy w 
glebie. Niestety jest jej coraz mniej, a 
świadomość i umiejętność przeciw-
działania temu zjawisku wśród rolników 
jest niewielka. Potwierdzeniem tego 
jest powszechne sprzedawanie słomy 
na opał w regionie jej działania, mimo 
iż ma ona ogromy wpływ na struktu-
rę gleby. Producenci rolni nie pamię-
tają, że nawet z najlepszego nawozu 
mineralnego nie uzyskają próchnicy.

Podobne spostrzeżenia ma Pan Wal-
demar Tworowski, który doradza w 
świętokrzyskim. Gleby w jego regio-
nie są lekkie, charakteryzują się niską 
żyznością chemiczną i jeszcze niższą 
biologiczną. Bardzo niska żyzność jest 
wynikiem intensywnej eksploatacji gleb. 
Przede wszystkim stosowania ciężkie-
go sprzętu, pługów z odkładnicami 
półśrubowymi i listwami dokładający-
mi lub przedpłużkami, które niszczą 
strukturę gleby i intensyfikują procesy 
beztlenowe w glebie. W zdecydowa-
nej większości rolnicy nie są świadomi 
niekorzystnego oddziaływania na ży-
zność gleby tych zabiegów, a nawet 
zrozumienie tego problemu nie zmienia 
ich przyzwyczajeń, gdyż jako priorytet 
stawiają krótkofalowy wynik finansowy 
osiągany w jednym roku.

Jak wynika z obserwacji naszych 
ekspertów trudno w sposób jednoli-
ty ocenić stan żyzności gleb nie tylko 
w kraju, ale i w poszczególnych jego 
regionach. Tym samym nie można 
przedstawić jednolitej recepty na prze-
ciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom 
zachodzącym w glebach, bowiem 
wszystko zależy od ich jakości, natu-

ralnej zasobności, stosowanej przez 
lata agrotechniki, jak i alternatywnych 
metod podnoszenia ich jakości, np.: 
stosowania stymulatorów życiowych 
funkcji gleby. Jednakże z tych zróżni-
cowanych opinii wynika kilka general-
nych wniosków. Po pierwsze żyzność 
polskich gleb nie jest zadowalająca. 
Dotyczy to zarówno żyzności che-
micznej, biologicznej i fizycznej, to 
jest struktury gleby. Po drugie świa-
domość rolników w tej dziedzinie jest 
niska, a nawet bardzo niska. Jedynie 
nieliczni myślą o swoim polu jak o 
agroekosystemie, swoim warsztacie 
pracy, od którego jakości zależy osią-
gany plon. Problemem, jak wskazuje 
Pan Piotr Kotowski, jest niski poziom 
doradztwa rolniczego. Ponadto zda-
niem Pana Tomasza Kowalczuka ze 
wschodniej części naszego kraju, 
większość producentów nie docenia 
znaczenia jakości gleby, kierując się 
chęcią uzyskania szybkiego wyniku 
finansowego. Jednak Pani Agata Żar-
nowiecka, która doradza plantatorom 
z południowo-zachodniej Polski twier-
dzi, że rolnicy coraz częściej zdają 
sobie sprawę, iż mimo poniesionych 
nakładów, przy złym stanie gleby nie 
uzyskają oczekiwanych rezultatów – 
wysokich i dobrych jakościowo plonów. 

Jednak pojawiające się informacje o 
podnoszeniu świadomości rolników i 
podejmowanych wciąż jeszcze nie-
śmiałych działaniach przez niektórych 
z nich, pozwalają wierzyć, że sytuacja 
ta ulegnie stopniowej poprawie.

Przedstawiona diagnoza obecnej sy-
tuacji jest pierwszym krokiem w edu-
kacji rolników w tym zakresie. Kolejne 
opinie naszych ekspertów dotyczyć 
będą metod poprawiania żyzności gleb.

URODZAJ
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Z.H.U. AGRO-SERWIS dealer CLAASA
10 pytań do Dariusza Sobola - właściciela firmy

Panie Darku, proszę powiedzieć, 
jak to się zaczęło z Pańską firmą 
AgRO - SeRwiS, kiedy powstała 
i czym się zajmowała na początku.

- Firma AGRO - SERWIS powsta-
ła w marcu 1997 roku i na początku 
przez 7 lat zajmowała się urządzenia-
mi udojowymi, czyli tym, co doi krowę 
oraz schładza mleko i współpracowa-
liśmy z firmą Westfalia, z którą zresztą 
współpracujemy do dzisiaj. W 2004 roku 
podjąłem decyzję aby rozszerzyć ofertę 
o maszyny rolnicze. Pierwsze maszyny 
sprowadzaliśmy sami, z Włoch importo-
waliśmy wozy paszowe firmy ITALMIX, 
później weszliśmy w VALTRĘ, następnie 
w MANITOU. Jednocześnie poszuki-
waliśmy dobrej, porządnej marki, żeby 
się związać z mocnym partnerem. Tak 
się złożyło, że firma CLAAS zakończy-
ła współpracę z dotychczasowym im-
porterem i organizowała swoją sieć na 
polskim rynku więc złożyliśmy swoją 
ofertę i w listopadzie 2009 roku na TAR-
GACH AGRITECHNICA w Hanowerze 
podpisaliśmy umowę o współpracy.

Czyli od czasu, kiedy zaczy-
nał Pan prowadzić własną firmę 
a ostatnim rokiem nastąpiły bar-
dzo duże zmiany. Jak Pan postrze-
ga działalność w tamtym okresie 
i teraz, kiedy już ma Pan rok za 
sobą razem z CLAASeM.

- Współpraca z CLAASEM dała nam 
to, że mamy pełną gamę maszyn. Je-
śli chodzi o nasz teren, to maszyn zie-
lonkawych, pras, sieczkarni a do tego 
kombajny i bogatą paletę ciągników.

To pozwala nam być elastycznym na 
rynku, jesteśmy w stanie klientom za-
oferować każdą maszynę w zakresie 
jednej marki. Jest to o tyle wygodne, że 
pracując z jedną marką ma się jeden 
serwis. Poza oczywiście sprzedażą ma-
szyn nie zapominamy również o usłu-
gach a przy jednej marce szkolenia 
serwisu zajmują mniej czasu. Serwis 
jest dla nas priorytetem, już wcześniej, 
przy rozprowadzaniu maszyn innych 
marek wprowadziliśmy do realizacji 
taki pomysł, żeby udostępniać klientom 
maszyny zastępcze, szczególnie cho-
dzi tu o ciągniki, w sytuacjach, kiedy 
jest awaria a my nie jesteśmy w sta-
nie jej usunąć w ciągu kilku godzin, to 
dajemy drugi ciągnik na zastępstwo 
do momentu aż naprawimy popsuty.

Najczęściej maszyna się psuje, kiedy 
jest najwięcej pracy w rolnictwie i trze-
ba stanąć na wysokości zadania, żeby 
obsłużyć klienta, bo za tydzień ta ma-
szyna może nie być mu już potrzebna. 
W rolnictwie jest tak, że czekając na 
usunięcie usterki nawet dwa-trzy dni 
może być już za późno na wykonanie 
danej pracy w polu, dlatego możliwość 
otrzymania zastępczej maszyny jest 
dla rolnika taka ważna. 

Co nowego w serwisie dla klien-
ta w Pańskiej firmie wprowadził 
CLAAS?

- Generalnie mamy nowe maszyny. 
Musieliśmy przejść wszystkie szkole-
nia, w szybkim czasie, żeby przejąć 
maszyny, które wcześniej były sprze-
dane przez inną firmą, tak żeby na 

naszym terenie obsługiwać komplek-
sowo klienta i tego, który ma maszyny 
na gwarancji i tego z maszynami po 
gwarancji, żeby klient czuł się pewnie 
i miał do kogo się zwrócić o poradę, 
części i serwis.

wiadomo, że Podlasie, czy teren, 
na którym jest Pan obecny, pogra-
nicze mazowieckiego i podlaskie-
go, to jest zagłębie mleczarskie 
w Polsce, jakie rolnictwo tu domi-
nuje? No, bo wiadomo że hodowcy 
bydła potrzebują innych maszyn 
a rolnicy uprawiający zboża in-
nych, co dominuje w sprzedaży?

-  Najwięcej ilościowo sprzedaje-
my maszyn zielonkawych, następnie 
kombajny cieszą się dużym zaintere-
sowaniem, to jest taki produkt flago-
wy CLAASA, no i dużo jak na start 
sprzedajemy ciągników, bo od lutego 
– marca tego roku do końca września 
sprzedaliśmy  (do klientów i te ciągniki 
już pracują) 50 sztuk a na przyszły rok 
planujemy zwiększyć sprzedaż.

 
wiadomo, CLAAS jest bardzo 

znaną marką na rynku, ale wie-
my, że co jest dobre to drogie, 
jak wygląda sytuacja, jeżeli cho-
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dzi o możliwości zakupu przez 
polskich rolników tych naprawdę 
doskonałej jakości maszyn?

- Cena jest oczywiście ważna, ale 
trzeba przekonać rolnika. Dysponu-
jemy maszynami pokazowymi, bar-
dzo często dajemy na wypróbowanie 
maszynę czy ciągnik i jeśli rolnik do-
tknie, spróbuje, sprawdzi jak to działa 
w polu, to z wielkim zaufaniem kupuje 
taki produkt.

Ale moje pytanie szło w tym kie-
runku również, żeby dowiedzieć się, 
jak Państwo możecie pomóc rolni-

kowi w kwestii finansowania zakupu, 
czy macie jakieś linie kredytowe, 
czy może leasing, jak to wygląda?

- Jest finansowanie fabryczne  CLA-
AS-FINANCE, gdzie, jeśli klient jest za-
interesowany kredytem, przedstawiciel, 
osoba wyspecjalizowana w tej dzie-
dzinie przyjeżdża do rolnika i oferuje 
jak wygląda możliwość finansowania 
zakupu maszyny.

Ile osób zatrudnia w tej chwili Pań-
ska firma i jakie są prognozy na 
najbliższą przyszłość?

- W tej chwili zatrudniamy 37 osób. 

Obsługujemy teren północno-wschod-
niej Polski, czyli całe województwo 
podlaskie i powiaty mazowieckie przy-
legające do podlaskiego. To jest dosyć 
duży teren a generalnie naszym celem 
jest, żeby w każdym powiecie CLAAS 
był bardzo widoczny, żeby klienci wie-
dzieli, że mają silnego partnera i kupu-
ją silną markę.

Wiem, że na rynku występuje kil-
ka mocnych firm i że konkurencja 
w podlaskim jest dosyć duża, czy 
rolnik chętnie sięga po maszyny 
CLAASA?

- Oczywiście, konkurencja jest wszę-
dzie i nie ma możliwości, żeby jej nie 
było, żeby ją wyeliminować, takiej op-
cji nie ma, trzeba po prostu zajmować 
się swoją sprzedażą i to umacniać. Są 
rolnicy, którzy wybiorą CLAASA i są 
rolnicy, którzy wybiorą inną markę, a na-
szym zadaniem jest, żeby przekonać 
rolnika do zakupu maszyn CLAASA.

Firma CLAAS zaczyna w Pana 
ofercie dominować, jakie w tej chwi-
li są te pozostałe firmy, z którymi 
dotychczas współpracowaliście?

- Nie ma takich, biorąc pod uwagę 
umowę z CLAASEM nie możemy pro-
wadzić innych marek ciągników.

Ale tu nie chodzi o ciągniki a urzą-
dzenia z Westfalii, hale udojowe?

- Westfalia, to odrębny dział w firmie, 
który prowadzi 5 osób i zajmują się tylko 
tym. Ludzie od Westfalii pracują tylko 
dla niej a CLAASA tylko dla CLAASA.

Dziękuję za rozmowę i życzę suk-
cesów w rozwoju firmy.

Rozmawiał Roman Barszcz 

TRAKTOR
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Ciągniki o wysokiej mocy - 
seria T8 firmy New Holland 
Nowa gama ciągników T8 firmy New Holland została opracowana z myślą o zrewolucjonizowaniu 
rolnictwa na dużą skalę.

Architektura ciągnika łączy w sobie sta-
bilność transportu, dzięki długiemu roz-
stawowi osi, ze zwrotnością tradycyjnych 
ciągników do sadzenia, oferując klien-
towi prawdziwie uniwersalną maszynę. 
Całkowicie zintegrowany żeliwny przedni 
TUZ dodatkowo zwiększa wszechstron-
ność i zapewnia doskonałą zwrotność 
gdyż kąt skrętu 55°, jest idealny pod-
czas skręcania na wąskich uwrociach. 
Ciągniki tej serii posiadają  doskonałą 
siłę uciągu przy niewielkich pracach po-
lowych wymagających dużej prędkości 
oraz stabilność na drodze, gwarantują-
cą bezwzględne bezpieczeństwo pod-
czas transportu z większą prędkością.

Imponujące osiągi zaczepu 
przedniego TUZ

Seria T8 oferuje całkowicie zinte-
growany żeliwny zaczep przedni TUZ 
(z udźwigiem sięgającym 6290 kg) i 
W.O.M. z bezpośrednim napędem, 
idealnie nadaje się do narzędzi za-
montowanych z przodu, wymagają-
cych dużej mocy, takich jak kosiarki 
czy maszyny siewne. 

Komfort pracy operatora
Komfort pracy operatora jest  waż-

nym elementem zapewniajacym jego 
maksymalną wydajność. Super-cicha, 

przestronna kabina o poziomie hałasu 
sięgającym zaledwie 68 dB i zawiesze-
niu kabiny Comfort Ride, które zapew-
nia stabilność kabiny nawet podczas 
prac na wyjątkowo nierównych tere-
nach, pozwoli pracować przez wiele 
godzin w komfortowych warunkach. 
Podłokietnik SideWinder™ II gwarantuje 
ergonomiczną obsługę, gdyż wszyst-
kie elementy sterownicze doskonale 
pasują do układu dłoni. Zintegrowa-
ny panel sterowania, rozmieszczo-
ny ergonomicznie po prawej stronie 
operatora,umożliwia regulowanie całej 
serii parametrów ciągnika, , włącznie 
z zawieszeniem przednim i zarządza-
niem trakcją Terralock podczas pracy. 
Seria T8 może być fabrycznie wypo-
sażona w zintegrowany system auto-
matycznego prowadzenia IntelliSteer™

Ciągnik z silnikiem SCR 
spełniający normy emisji Tier 4A  
Technologia SCR, zastosowana w 

celu spełnienia rygorystycznych norm 
emisji Tier 4A, została opracowana 
we współpracy z firmą Fiat Power-
train Technologies, partnerem New 
Hollanda w zakresie projektowania i 
produkcji silników. 

Technologia SCR oferuje znaczne 
korzyści, jeżeli chodzi o osiągi. Silniki 
SCR Cursor 9 korzystają ze zwiększo-
nej maksymalnej mocy silnika wyno-
szącej 273-389 KM z systemem EPM 
firmy New Holland. Technologia ta do-
stosowuje moc wyjściową silnika tak, 
aby idealnie pasowała do aktualnych 
warunków pracy, dzięki inteligentnemu 
wykrywaniu obciążeń W.O.M., ukła-
du hydraulicznego oraz przekładni 
napędowej.

Opracowano w oparciu o ma-
teriały fimy New Holland
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Wprowadzenie tego wysokowydajne-
go silnika i zaawansowanej technologii 
oczyszczania spalin w serii T8 pozwa-
la zaoferować klientom zmniejszenie 
ogólnych kosztów eksploatacyjnych 
nawet o 17%.

Automatyczne przekładnie 
napędowe Powershift 

UltraCommand™ 
Przy mocy 389 KM z EPM, nowy mo-

del T8.390  jest traktorem o najwięk-
szej mocy w swoim segmencie, który 
posiada całkowicie zautomatyzowa-
ną przekładnię napędową Powershift.

Seria T8 wyposażona w system za-
rządzania prędkością (GSM), łączy w 
sobie funkcjonalność przekładni bez-
stopniowej z prostotą pełnej przekładni 

powershift.  Dostępna w wersji 19 x 4, 
(50km/h  dla użytkowników często wy-
korzystujących maszynę do transportu 
drogowego) lub w wariancie 23 x 6 ( z  
prędkością biegów pełzających wyno-
szącą zaledwie 0,98 km/h ). Szybka 
i łatwa zmiana kierunku możliwa jest 
dzięki specjalnemu przyciskowi na er-
gonomicznej dźwigni CommandGrip lub 
dzięki dźwigni zmiany kierunków za-
montowanej na układzie kierowniczym.

Imponująca hydraulika
W serii T8 dostępnych jest nawet 

do sześciu zdalnych zaworów hydrau-
licznych, co gwarantuje maksymalną 
elastyczność układu hydraulicznego. 
Standardowy przepływ sięgający 161 
l/min. po połączeniu z opcjonalnym 

systemem Mega Flow™ generującym 
do 113 l/min., pozwala uzyskać łączny 
przepływ rzędu 274 l/min. Dzięki temu  
ciągniki te bez wysiłku radzą sobie z 
narzędziami intensywnie korzystający-
mi z układu hydraulicznego, takimi jak 
siewniki rzędowe, kosiarki czy kombaj-
ny do zbioru ziemniaków.

Układem hydraulicznym można łatwo 
sterować za pomocą wielofunkcyjne-
go drążka, zamontowanego na wie-
lokrotnie nagrodzonym podłokietniku 
SideWinder™ II.

Te nowe modele, wyposażone w po-
mysłowe rozwiązania, mające na celu 
zwiększenie efektywności prac w  rol-
nictwie, idealnie nadają się do dużych 
przedsiębiorstw rolnych, oraz hodow-
ców bydła mlecznego na dużą skalę.

POL-MOT Warfama  - Tomasz 
Horbal - dyrektor handlowy

Panie Dyrektorze, proszę o kilka 
słów na temat aktualnej oferty firmy, 
to co prezentujecie tutaj na Targach 
AGRO SHOW BEDNARY 2010.

- Poza grupą uprawową, w której też 
już zaczęliśmy oferować agregaty upra-
wowo-siewne, mamy w zasadzie wszyst-
ko. Począwszy od ciągnika, aczkolwiek 
w pewnych zakresach mocy, bo do 100 
KM póki co, z tendencją rozwojową 
oczywiście, mamy maszyny do nawoże-
nia mineralnego i organicznego. Tu mu-
szę zaznaczyć, że nasze rozrzutniki do 
obornika są ekologiczne, bo posiadają 
drewnianą konstrukcję. Mamy przyczepy 
wywrotki, opryskiwacze montowane w 
Dobrym Mieście. No w zasadzie kom-
pletna oferta poza stricte uprawówką, 
czyli pługami przede wszystkim.

A przed wejściem do namiotu wi-
działem dwa piękne samochody 
pick-upy, które mogą służyć pol-
skiemu rolnictwu, co o tym możemy 
powiedzieć?

-Począwszy od końca tego roku, będą 

wprowadzane na rynek poprzez przede 
wszystkim sieć rolniczą POL-MOT-u War-
famy aczkolwiek i opcja wykorzystania 
dealerów samochodowych POL-MOT jest 
również brana pod uwagę. Takie Pick-upy o 
mocy w przedziale 150-180 KM i w rozsąd-
nej cenie z całą pewnością będą przydatne. 

Czego na ten moment możemy ży-
czyć POL-MOT- owi Warfama? 

-No myślę, że pomyślności.
To życzymy pomyślności.

Rozmawiał Roman Barszcz

TRAKTOR
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

11-500 GIŻYCKO - Gajewo
ul. Obwodowa 3, Poland
tel. +48 87 428 61 21
tel. +48 87 428 97 12
fax +48 87 429 81 03
info@hydramet.pl www.hydramet.pl

Produkujemy maszyny rolnicze od wielu lat. Duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji daje nam
komfort oferowania dobrych i sprawdzonych urządzeń. Postawiliśmy na jakość! Nasze wyroby powstają
z materiałów nie ustępujących właściwościami surowcom stosowanym w najlepszych światowych
koncernach. Pomimo tego niskie koszty produkcji pozwoliły nam utrzymać bardzo korzystną cenę.

W standardzie malowanie proszkowe, stal Hardox 500 na lemieszach, kute palce włoskiej
firmy BPT w widłach, wysokowytrzymałe łapy stosowane w wózkach widłowych !!!

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Koparki

Chwytaki do bel

Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m. Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Szufle o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

Widły, widły z krokodylem,
palce ze stali kutej firmy BPT

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
NOWOŚĆ

Chwytaki do bel

prostokątnych.
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Modele Bobcat S850 i T870 ustalają nowy 
poziom wydajności miniładowarek  
i kompaktowych ładowarek gąsienicowych

Bobcat rozpoczął sprzedaż nowe-
go modelu miniładowarki S850 oraz 
kompaktowej ładowarki gąsienicowej 
T870, które są najpotężniejszymi łado-
warkami oferującymi najwyższą wyso-
kość podnoszenia, jaką kiedykolwiek 
firma wyprodukowała. Nowe mode-
le są większe i dłuższe niż obecne 
modele S300/S330 i T300/T320. Te 
nowe, najwyższej klasy ładowarki łą-
czą w sobie wysoką moc i wydajność 
z największą  wysokością podnoszenia, 
wyznaczając nowe standardy wydaj-
ności w ładowarkach kompaktowych. 
Ładowarki Bobcat S850 i T870 oferują 
znacznie lepszą widoczność i najlepszy 
w swojej klasie komfort, a także więk-
szą siłę pchania, mocniejszą hydrau-
likę, zwiększoną pojemność zbiornika 
paliwa, wyższą znamionową nośność 
operacyjną oraz większą niezawodność 

i moc silnika spalinowego.
Ładowarki firmy Bobcat spełniają 

wszelkie wymagania do wykonywania 
prac rolniczych, ponieważ cechuje je 
wszechstronność i wytrzymałość oraz 
niezawodność i wysoka moc. Ładowarki 
potrafią wykonywać w obejściu wiele 
zadań, np. takich jak: usuwanie błota 
z obory, ładowanie paszy i siana czy 
dystrybucja paszy i nawozu. Znacz-
nie większa wysokość podnoszenia, 
jaką oferują najnowsze modele, umoż-
liwia przenoszenie materiałów z dłuż-
szych odległości niż było to możliwe 
dotychczas. Szeroka gama wydajnego 
osprzętu do maszyn daje możliwość 
wykonywania najróżniejszych prac 
w gospodarstwie.

Do zbierania czy przenoszenia brudu 
i gleby z naroślami lub gałęziami warto 
wykorzystać chwytak łyżki, który  po-

trafi silnie uchwycić podczas transpor-
tu. Natomiast chwytak widłowy nadaje 
się idealnie do przenoszenia siana, le-
gowiska i obornika.

Dzięki silnym i zwężonym zębom 
chwytaka narzędziowego, które są wy-
mienne, można bez problemu przeno-
sić najróżniejsze materiały znajdujące 
się na terenie gospodarstwa. Z kolei  
widły do beli są używane do załadun-
ku i transportu okrągłych beli z ziemi 
na przyczepę lub podajnik.

Do transportu nawozu i ziarna ideal-
nie nadaje się łyżka do nawozu o dużej 
pojemności i wydajności, a łyżka poda-
jąca jest wykorzystywana do szybkiej 
dystrybucji ziarna lub wstępnie wymie-
szanej paszy.

Widły paletowe nadają się do przeno-
szenia materiałów pakowanych w worki, 
takich jak: nawozy, nasiona czy pasza 
dla zwierząt.

Wiercenie otworów pod słupki, po-
mosty i drzewa w różnych warunkach 
glebowych zapewnia świder ziemny, 
którego wysoki moment obrotowy 
gwarantuje dokładność pionu.

Ładowarki S850 i T870 oferują naj-
wyższą w przemyśle wysokość podno-
szenia równą 3657 mm. Ta wyjątkowa 
wysokość jest przydatna m.in. podczas 
ładowania przyczep rolniczych, a tak-
że do układania materiałów, takich jak 
cegły, klocki lub inne materiały ukła-
dane na paletach.

TRAKTOR
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Agata Michalak - firma 
AGRIFAC z Holandii

Pani Agato, proszę o krótką ocenę. 
Mamy prawie dwa dni za sobą, jak 
Pani ocenia obecność Państwa na 
Targach AGRO SHOW BEDNARY?

- Świetnie, jestem bardzo, bardzo za-
dowolona, bardzo pozytywnie. Firma 
wystawia się tutaj po raz pierwszy, robi 
swoją wielką premierę, nie tylko firmy, 
ale też produktów swoich, między in-
nymi opryskiwacz samojezdny CON-
DOR 2011, a także QUATRO - model 
kombajnu do buraków cukrowych. 
Jest bardzo duże zainteresowanie tym 
kombajnem a również samojezdnym 
opryskiwaczem, który na pokazach 
w teście bardzo się sprawdził.

Dostaliśmy od pana Przybyła bardzo 
dobrą opinię, podsumowanie, które 
mam nadzieję pozytywnie się rozniesie. 

Wiadomo, że piątek jest dniem dla 
szkół i wystawcy są nastawieni na tych 
właśnie odwiedzających stoiska, my 
natomiast od wczoraj mieliśmy konkret-
nych klientów, dzisiaj to samo, tak jak 
Pan widzi nie mam czasu dla nikogo, 
konkretni klienci, jest fajnie. 

Jestem bardzo pozytywnie nastawio-
na, naprawdę to przyniesie duży skutek.

Na zakończenie proszę powie-
dzieć, kto pyta o te maszyny, zwłasz-
cza o opryskiwacze samojezdne, 
firmy, które chcą świadczyć usługi 

tymi opryskiwaczami, czy właści-
ciele dużych gospodarstw?

- Nie, to nie tylko firmy, które chcą 
świadczyć usługi, aczkolwiek też ich 
jest wiele, i taki trend właśnie powstaje, 
że maszyna nie tylko na swoje gospo-
darstwo, ale i na świadczenie usług. 
Mamy też duże prywatne gospodar-
stwa w Polsce, które są znane każde-
mu i inwestują w takie maszyny, czyli 
gospodarstwa już od 1000 ha są za-
interesowane takimi maszynami.

Rozmawiał Roman Barszcz
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Opryskiwacz z komputerem
Podczas wystawy AGRO SHOW 2010 

KFMR KRUKOWIAK zaprezentuje po 
raz pierwszy nowy komputer sterują-
cy ARAG BRAVO 400 wyposażony w 
wiele nowych funkcji w stosunku do 
komputera ARAG BRAVO 300S, który 
dostępny był do tej pory.

Komputer BRAVO 400 (fot.1) w stan-
dardzie wyposażony jest w odbiornik 
GPS, dzięki czemu umożliwia auto-
matyczne sterowanie opryskiwaczem 
nawet do 7 sekcji cieczowych. Oczy-
wiście cały proces opryskiwania został 
zautomatyzowany, sekcje włączane i 
wyłączane są automatycznie, kompu-
ter monitoruje wszelkie parametry za-
biegów oraz zapisuje je na karcie SD. 

Spośród najważniejszych funkcji kom-
putera należy wymienić:

- zamykanie sekcji w momencie na-
łożenia się na siebie powierzchni opry-
skiwanej z opryskaną

- tryb prowadzenia równoległy, równo-
legły po krzywej lub po zarysie

- obliczanie powierzchni i obwodu pola
- sygnalizowanie punktu skrętu w 

celu wyśrodkowania kolejnego przejaz-
du zgodnie z promieniem ustawionym 
przez użytkownika

- wizualizacja ilości linii, odległości i 
kierunku w celu powrotu do momentu 
przerwania pracy

- alarmy niewłaściwego funkcjono-
wania GPS oraz zbyt dużej niedokład-
ności sygnału

- wizualizacja wykonanej pracy
- korekta błędu pozycji na pochyłoś-

ciach (jako funkcja dodatkowa)
- zapamiętywanie punktów kluczowych 

pola wprowadzanych przez użytkownika
- wyświetlanie mapy w trybach 2D i 3D

- sterowanie hydrauliką olejową opry-
skiwacza (do 9 sekcji)

Ponadto komputer BRAVO 400 po-
siada ten sam zakres funkcji, co jego 
poprzednik BRAVO 300S. 

Komputer BRAVO 400 można ponadto 
wyposażyć w nawet dwie kamery video 
umożliwiające obserwację wybranych 
elementów opryskiwacza (np. belki) lub 
ciągnika (np. widok z przedniego koła 
ciągnika na ścieżkę technologiczną. 

Specyfikacja techniczna komputera 
BRAVO 400:

- wbudowany czytnik kart SD
- 2 wejścia do kamer video
- możliwość oddzielenia ekranu od 

paneli sterowania układem cieczowym 
i hydraulicznym

- oddzielna jednostka sterowania RCU
- port szeregowy do podłączenia GPS 

(antena w zestawie)
- wejścia do czujników: wydajności, 

prędkości, ciśnienia, pojemności zbior-
nika, obrotów WOM

- wejścia do sterowania do 7 sek-
cji belki

- wejścia do sterowania do 9 funkcji 
hydrauliki olejowej

- polska wersja językowa menu
- wyświetlacz kolorowy 5,7”
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Michelin CerexBib – 
przełomowe rozwiązania dla 
maszyn rolniczych

Zwiększenie wydajności upraw wyma-
ga coraz cięższych maszyn o większej 
mocy i zasięgu. Producenci maszyn 
rolniczych muszą też uwzględniać ta-
kie czynniki jak ubijanie gleby, nośność 
i przepisy ruchu drogowego. Spełniając 
te oczekiwania, Michelin we współpracy 
z Claas, wiodącym producentem kom-
bajnów w Europie, przygotował nową 
oponę – MICHELIN CerexBib.

W oponach MICHELIN CerexBib za-
stosowana została technologia MICHE-
LIN Ultraflex, która wykorzystuje nowe 
materiały i innowacyjny wzór bieżnika, 
aby chronić glebę i zapewnić lepszą 
nośność. Opony MICHELIN CerexBib, 
w porównaniu do zwykłych opon, za-
pewniają zwiększoną nośność, przy ta-
kim samym ciśnieniu, a przy mniejszym 
ciśnieniu gwarantują tą samą nośność. 
Jako jedyne na rynku, mogą być używa-
ne przy ciśnieniu nie przekraczającym 
2 barów, co sprawia, że w mniejszym 
stopniu ugniatają glebę.

Zmniejszając ugniatanie gleby, jakie 
zazwyczaj powodują kombajny, opony 
MICHELIN CerexBib umożliwiają sku-
teczną cyrkulację wody i powietrza na 
uprawianym polu, jednolity wzrost plonów, 
a także ochronę zbiorów. Ochrona gleby 
to nie jedyna korzyść płynąca z zasto-
sowania technologii MICHELIN Ultraflex. 
Większy obszar kontaktowy i obniżone 
ciśnienie umożliwiają zmniejszenie głę-
bokości kolein i większą przyczepność, 
niezależnie od warunków glebowych, co 
pozwala na oszczędność czasu i paliwa. 

Takie rozwiązania idą z duchem czasu, 
umożliwiając także zastosowanie współ-
czesnych technik uprawy, jak na przy-
kład zasiew bezpośredni. Zmniejszone 
ugniatanie w połączeniu z możliwością 
zastosowania wydajniejszych maszyn 
pozwalają uzyskać większe plony, a co 
za tym idzie i zyski.

MICHELIN CerexBib to także pierwsza 
opona, która może być używana zarów-
no na przedniej, jak i na tylnej osi kom-
bajnu. Technologia MICHELIN Ultraflex 
zapewnia także wiele innych korzyści, 
takich jak płaski bieżnik, który w znacz-
nie mniejszym stopniu, niż zwykłe opony, 
ubija glebę. Specjalna mieszanka gumo-
wa zastosowana w oponach MICHELIN 
CerexBib zmniejsza o 25% nagrzewanie 
się opony. 

Dzięki oponom MICHELIN CerexBib, 
nie tylko praca w polu, ale także poru-
szanie się po drogach publicznych i na 
dłuższych odcinkach będzie dużo bar-
dziej komfortowe. Nowe opony Michelin 
są o 15% węższe niż opony dostępne 
obecnie na rynku. Dla porównania – nowe 
opony MICHELIN CerexBib IF 680/85 R 
32 mają taką samą nośność jak dostęp-
ne na rynku 800/70 R 32. Umożliwia to 
producentom konstruowanie większych 
maszyn, nie przekraczając progu 3,5 
metra szerokości. To istotny czynnik tak-
że z punktu widzenia regulacji unijnych, 
które określają warunki poruszania się 
kombajnów na drogach publicznych. Przy 
przekroczeniu tej wartości wymagany jest 
specjalnie oznaczony pojazd pilotujący.

Opony do maszyn rolniczych powin-
ny uginać się tak jak to tylko możliwe, 
by zagwarantować właściwą nośność 
bez nadmiernej ingerencji w podłoże 
i ubijania gleby. Technologia MICHELIN 
Ultraflex gwarantuje, że opony Michelin 
do maszyn rolniczych mają najwyższy 
z dostępnych na rynku współczynnik 
ugięcia, zachowując przy tym pełną wy-
trzymałość i trwałość bieżnika.

Michelin CerexBib to przełomowa opona 
w dziedzinie ogumienia do kombajnów. 
Zastosowane w niej technologie i innowa-
cje będą miały bardzo odczuwalny i pozy-
tywny efekt na plony rolników powiedział 
Adam Woroniecki, Menedżer Produktu 
Michelin Polska. Możemy wyliczyć całe 
multum dodatkowych zalet wynikających 
z zastosowania tej technologii. To samo 
ciśnienie w polu i na drodze, czyli brak 
konieczności dostosowywania ciśnienia 
do prędkości jazdy, świetnie trzymają 
się drogi, a wyposażone w nie pojazdy 
mogą pokonywać zbocza do 24% na-
chylenia, a nie do 19%, jak w przypadku 
opon tradycyjnych. Technologia ta jest 
już z powodzeniem wykorzystywana 
w oponach Michelin AxioBib i XeoBib 
do ciągników rolniczych.
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Suszenie ziarna kukurydzy
Suszenie można przeprowadzić metodą wysokotemperaturową w specjalnych suszarniach albo dwuetapowo wykorzystując oszczędną technikę 
niskotemperaturową.

Kukurydza ta najważniejsze zbo-
że paszowe na świecie, stanowiące 
podstawę w żywieniu drobiu i trzody 
chlewnej. Powierzchnia uprawy tej ro-
śliny na ziarno powiększa się z roku na 
rok między innymi dlatego, że zawie-
ra najwyższą wartość energetyczną 
spośród wszystkich rodzajów zbóż. 
Wynika to z dużej zawartości skrobi 
i tłuszczu oraz małej ilości włókna, 
ponadto strawność kukurydzy sza-
cuje się powyżej 85 %. W polskich 
warunkach klimatycznych rolnicy zmu-
szeni są do zbierania ziarna kukury-
dzy o wilgotności około 40%. Ziarno 
o wilgotności powyżej 30 % inten-
sywnie oddycha, czego skutkiem jest 
degradacja substancji odżywczych. 
Okrywa ziarna staje się źródłem za-
każenia i rozwoju drobnoustrojów, 
które tlenowo oraz beztlenowo do-
prowadzają do procesów gnilnych 
przechowywanego materiału.

Poniżej 15 %
Suszenie ziarna kukurydzy jest pro-

cesem drogim, pochłania około 30% 
kosztów uprawy, natomiast przy nie-
umiejętnym przeprowadzeniu proce-
su konserwacji materiału lub niskim 
plonie mogą osiągnąć nawet 50% 
nakładów. Aby bezpiecznie przecho-
wywać ziarno kukurydzy należy wy-
suszyć je do wilgotności poniżej 15% 
i schłodzić do temperatury poniżej 10 
°C. Suszenie można przeprowadzić 
metodą wysokotemperaturową w spe-
cjalnych suszarniach lub podzielić na 
dwa etapy i w drugim etapie wyko-

rzystać oszczędną technikę nisko-
temperaturową. Podział procesu na 
dwa etapy dyktowany jest względami 
ekonomicznymi, ponieważ po osiąg-
nięciu wilgotności ziarna poniżej 20% 
suszenie wysokotemperaturowe staje 
się nieopłacalne a stwarza możliwo-
ści dosuszenia w niższej temperatu-
rze w silosie lub magazynie płaskim. 
Ziarno wysuszone do 13-14% wilgot-
ności nadaje się do przechowywania, 
bez narażania go na utratę wartości.

Dwie fazy
Kontrolowane dwufazowe suszenie 

ziarna kukurydzy jest bardziej opła-
calne niż często przeprowadzane 
przez rolników doprowadzanie do 
wilgotności 12% w krótkim okresie 
czasu. Przyspieszenie pociąga za 
sobą duże straty paliwa i powoduje 
spadek dobowej wydajności suszenia. 
Najefektywniejszy jest proces susze-
nia w dwóch fazach. Pierwsza faza 
to suszenie wysokotemperaturowe, 
gdzie temperatura czynnika suszą-
cego sięga do 140 °C  a temperatu-
ra  ziarna nieznacznie wzrasta i nie 
zmienia się do momentu osiągnięcia 
28-24% wilgotności ziarna. Pierwszy 
okres to powolne nagrzewanie ziarna, 
drugi to właściwe suszenie a trzeci to 
dosuszanie, czyli okres suszenia do-
prowadzający ziarno do 12% wilgot-
ności i trwa ok. ¼ całkowitego czasu 
suszenia. W drugim etapie wydajność 
suszenia zmniejsza się, natomiast tem-
peratura ziarna rośnie i w tym momen-
cie należy uważać by temperatura na 

powierzchni ziarna nie przekroczyła 
70°C, bo ziarno zaczyna brązowieć, 
co jest cechą niepożądaną. 

Wentylacja 
Po doprowadzeniu ziarna do odpo-

wiedniej wilgotności należy pamiętać 
o jego wentylowaniu.

Składowane w silosie ziarno po-
winno być poddawane systematycz-
nej kontroli pod katem wilgotności 
i temperatury. Wzrost tych parame-
trów może spowodować gwałtowny 
rozwój populacji bakterii i grzybów 
a tym samym rozwój chorób prze-
chowalniczych. Przewietrzanie ziarna 
składowanego pozwala kontrolować 
w nim wahania temperatury i wilgot-
ności. Przewietrzać należy powie-
trzem suchym, żeby nie wprowadzić 
do przechowywanego materiału wil-
goci. Bezpieczne warunki wentylacji 
powietrzem atmosferycznym istnieją 
we wrześniu i październiku a w mie-
siącach letnich schładzanie przepro-
wadzamy wyłącznie nocą. Wynika to 
z wilgotności powietrza oraz różnicy 
między temperaturą w silosie i na 
zewnątrz. 

W silosach powinny być rozmiesz-
czone czujniki temperatury, które po-
zwalają precyzyjnie kontrolować jej 
zmiany i w razie zagrożenia szybko 
reagować. Automatyczne sterowa-
nie atmosferą w silosie wypełnionym 
ziarnem daje możliwość wygodnego 
i efektywnego kontrolowania i zapo-
biegania utracie wartości przechowy-
wanego materiału.

JMK

FARMA
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Najtańsze badanie jakości miodu
Wrzesień, to miesiąc, w którym wspo-

mina się jeszcze wakacje i jednocześnie 
zaczyna myśleć o zimie. W większo-
ści gospodarstw z nastaniem jesieni 
rozpoczynamy planowanie groma-
dzenia domowych zapasów. Szcze-
gólnie istotne są warzywa o działaniu 
wzmacniającym naszą odporność i 
produkty, które będą środkami lecz-
niczymi chroniącymi od przeziębień. 
Najlepszym domowym środkiem na 
przeziębienie jest systematyczne spo-
żywanie miodu. Nie wyobrażam sobie 
zimy bez pszczelego miodu, dlatego 
zakupienie miodu dobrej jakości uwa-
żam za konieczne. 

Zapewne w trakcie zakupów więk-
szość konsumentów zadziwia ilość 
oferowanego miodu w handlu. Nie-
zrozumiałe jest to, że przy tak ma-
łej liczebności pszczół widocznych 
w środowisku naturalnym, jest takie 
obfite zaopatrzenie rynku w miód. W 
takiej sytuacji najlepiej trzymać się 
swoich zasad, a najbardziej poprawne 
jest kupowanie miodu od najbliższego 
pszczelarza. Producent taki umożliwi 

dokonanie właściwego wyboru mio-
du pod względem zarówno rodzaju 
lub typu, w zależności od potrzeb. 
Przeprowadzenie dokładnej analizy 
przez konsumenta jest niemożliwe, 
ponieważ wymaga wielu analitycznych 
oznaczeń. Koszt przeprowadzenia ta-
kiego badania zapewne kilkadziesiąt 
razy przewyższyłby wartość zakupio-
nego miodu. Przeprowadzenie oceny 
sensorycznej po zakupieniu jednego 
słoika i przed zakupem większej ilo-
ści miodu wydaje się być najbardziej 
słuszne. Należy jednak pamiętać, że 
ocena taka musi przede wszystkim 
wykluczać błędy psychologiczne. Przy 
tak dużej ofercie trudno ustrzec się 
sugestii wynikających np. z wyglądu 
opakowań, czy cen. 

Przy zakupie miodu w markecie moż-
na zawierzyć jedynie zapisom na etykie-
tach, więc postanowiłem przeprowadzić 
ocenę jakości kilku miodów. Do oce-
ny wykorzystałem najlepsze apara-
ty smakowe i zapachowe, jakie są w 
przyrodzie. Kto może lepiej znać się 
na miodzie, jeśli nie pszczoły?

 Do przeprowadzenia eksperymen-
tu wykorzystałem pszczoły z pasieki 
liczącej trzy ule. Założyłem doświadcze-
nie, którego celem było wyodrębnienie 
miodu najwyższej jakości spośród mio-
dów posiadanych przeze mnie i sąsia-
da. Na deseczce, od lewej, ustawiłem 
próbkę z zeszłorocznym miodem mali-
nowym (skrystalizowanym) pochodzą-
cym z pasieki z Ułęża, druga próbka 
to miód z tegorocznych pożytków za-
kupiony u pszczelarza w Rykach (woj. 
Lubelskie), trzecia w kolejności, to za-
kupiona w supermarkecie „Mieszan-
ka miodów pochodzących z państw 
członkowskich Unii Europejskiej i spoza 
Unii Europejskiej” pakowana w Krako-
wie przez firmę z Nowego Sącza pod 
nazwą „Miód wielokwiatowy pszczeli 
nektarowy”, jako czwarta - miód zaku-
piony w supermarkecie, opisany jako 
„Mieszanka miodów pochodzących 
z państw członkowskich Unii Europej-
skiej i spoza Unii Europejskiej, a pako-
wany w jednym z krajów w zachodniej 
części Unii Europejskiej. Ostatnia płyt-
ka Petriego została wypełniona syro-
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pem cukrowym.
Po ok.2 godzinach od wystawienia 

próbek zaczęło się pożytkowanie przez 
pszczoły. To one najchętniej pobiera-
ły miód z drugiej płytki. To nieomylne 
zmysły owadów pomogły wskazać 
miód o najlepszej jakości spośród pre-
zentowanych. Na załączonej fotografii 
przedstawiono sposób, w jaki zosta-

ło przeprowadzone doświadczenie. 
Widać dokładnie jak kształtowało się 
zainteresowanie owadów poszczegól-
nymi próbkami. 

Osobom bez doświadczenia pszcze-
larskiego i alergologicznego bada-
nia odradzam wykonywanie takiego 
eksperymentu. O wykonanie takiego 
doświadczenia można poprosić pszcze-

larza, który w przyszłości może stać się 
naszym stałym producentem.

 Na podstawie obserwacji zachowa-
nia owadów, można wyciągnąć zasad-
niczy wniosek, który dokładnie oddaje 
ocenę jakości miodu. Pokrywa się on 
dokładnie z moim wieloletnim zwycza-
jem kupowania miodu u bezpośrednie-
go producenta.

Leasing, czy wiesz, jakie 
koszty ponosisz?
Jak dobrze przygotować się do podjęcia umowy leasingowej? Jakie koszty ukrywa umowa 
leasingowa? Czym się różni finansowanie leasingu operacyjnego i finansowego? Przed podjęciem 
ostatecznej decyzji odnośnie finansowania poprzez leasing, zapoznaj się z odpowiedziami na 
te i inne pytania.

Leasing jest ciekawą i wygodną formą 
pożyczki, ponieważ leasingobiorca ma 
możliwość ukształtowania dopasowa-
nej dla siebie umowy, aby ponieść jak 
najniższe koszty, a najwięcej zyskać. 
Zanim jednak, przedsiębiorca podej-
mie się zawarcia umowy leasingowej, 
musi ocenić czy opłacalne dla niego 
jest poniesienie większego kosztu na 
początku, czy na końcu umowy leasin-
gowej. Raty leasingowe to nie jedyny 
wydatek leasingobiorcy. 

Podstawowe koszty, jakie ponosi 

leasingobiorca związane są z prze-
prowadzeniem umowy leasingowej. 
Zawierają opłaty wstępne, ubezpie-
czenia, gwarancję i liczne opłaty ma-
nipulacyjne. Należności te stanowią 
koszt uzyskania przychodu, mimo iż 
leasingobiorca opłaca je jednorazowo, 
rozliczane są częściowo w kolejnych 
okresach rozliczeniowych, kiedy trwa 
umowa leasingowa. 

Czynsz inicjalny, zwany inaczej wpła-
tą początkową, bezpośrednio wpływa 
na wysokość rat leasingowych, a jego 

wartość określana jest w umowie. Im 
wyższa wartość czynszu, tym suma 
opłat leasingowych jest mniejsza. Uisz-
czenie wpłaty następuje w momencie 
zawarcia umowy albo w momencie 
odebrania przedmiotu leasingu. 

Oprócz kosztów wpłaty początkowej, 
leasingobiorca musi być przygotowany 
również na inne opłaty manipulacyjne, 
dotyczące kosztów obsługi transakcji. 
Jednak firmy leasingowe coraz częś-
ciej odchodzą od tego rodzaju opłat. 

Istotną kwestią jest również ubezpie-
czenie przedmiotu leasingu. Przepisy 
prawa nie regulują, która strona ponosi 
koszt ubezpieczenia, dlatego zawsze 
należy pamiętać, by zwrócić na to uwa-
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gę w treści umowy. Jakkolwiek obo-
wiązek ten należy do leasingobiorcy. 

Niekiedy zdarza się, że firma lea-
singowa oczekuje wpłaty depozytu 
gwarancyjnego, który pełni funkcję 
zabezpieczającą dla leasingodawcy 
w przypadku niezgodnego z umową 
postępowania leasingobiorcy. Lecz 
jest to opłata zwrotna, przeważnie 
jest przeznaczona na pokrycie ostat-
niej raty leasingowej lub jest zwracana 
leasingobiorcy. 

Całkowity koszt leasingu zależy rów-
nież od wysokości wkładu własnego, 
okresu obowiązywania umowy, wyso-
kości wykupu oraz stopy procentowej 
waluty, w jakiej został podjęty leasing.
Jakie koszty ponosi leasingobiorca 
zależy również od wariantu leasingu, 
który wybierze. Leasing dzieli się na 
operacyjny i finansowy. Tylko w przy-
padku leasingu finansowego można 
wykupić leasingowany przedmiot po 
upływie okresu umowy. 

Leasing operacyjny
Przedmiot umowy jest uważany za 

składnik majątku leasingodawcy i to 
on wypełnia obowiązek odpisywania 
kosztów amortyzacyjnych. Leasingo-
biorca natomiast jako koszt uzyskania 
przychodu traktuje raty leasingowe 
oraz opłatę wstępną, co powoduje 
zmniejszenie wykazywanego zysku. 
Nie zapominając również o podatku 
VAT, który jest doliczany do każdej 

raty, dzięki czemu leasingobiorca może 
skorzystać z tarczy podatkowej. Jest 
to najpopularniejsza oferta leasingu 
wśród firm leasingowych.

Leasing finansowy
Przedmiot umowy jest traktowany 

jako składnik majątkowy leasingobior-
cy, dlatego też odpisy amortyzacyjne, 
należą do jego obowiązków. Mniejsze 
są za to koszty uzyskania przychodu 
przez leasingobiorcę, ponieważ płaci 
on nie całą kwotę rat leasingowych, 
ale tylko część odsetkową. Inaczej 
również jest w przypadku rozliczenia 
podatku VAT, jest on płatny z góry już 
przy pierwszej racie leasingowej. Po 
zakończeniu umowy, leasingobiorca 
może stać się się pełnoprawnym właś-
cicielem przedmiotu leasingowanego. 
Leasing finansujący jest podobną for-
mą do kredytu bankowego, różni się 
tylko przedmiotem umowy – w leasingu 
jest to środek trwały, a kredyt dostar-
cza gotówki. Zazwyczaj tą formę lea-
singu stosuje się przy zakupie sprzętu 
medycznego, który jest opodatkowany 
ulgowo – siedmio procentowym VATem, 
ponieważ dla przedmiotów o wyższym 
opodatkowaniu, jest to najmniej korzyst-
na finansowo forma leasingu. 

Koszty bezpośrednio zależną od wy-
sokości rat leasingowych, natomiast 
wartości wykupu przedmiotu umowy 
i okres trwania umowy wpływają na 
wartość kwot leasingowych. Leasingo-

biorca może manipulować tymi czyn-
nikami, by uzyskać najlepsze korzyści 
finansowe dla swojej firmy.

Zmniejszenie rat leasingowych można 
dokonać trzema sposobami: poprzez 
zwiększenie poziomu pierwszych kil-
ku rat, podniesienie poziomu warto-
ści wykupu przedmiotu umowy po jej 
zakończeniu lub wydłużenie okresu 
trwania umowy. Ostatni sposób jed-
nak spowoduje wzrost sumy płatno-
ści odsetkowych. Natomiast z drugiej 
strony według prawa nie można skró-
cić terminu spłaty o czas krótszy niż 
40% normatywnego okresu amortyza-
cji środka trwałego lub mniej niż 10 lat 
w przypadku nieruchomości. 

Jeśli leasingobiorcy zależy na mniej-
szej kwocie wykupu przedmiotu umo-
wy, może ją uzyskać wpłacając wysokie 
bieżące raty leasingowe. Pamiętać 
należy również o tym, że wysokość 
rat może ulec modyfikacji w trakcie 
trwania umowy. Warto też skorzystać 
z kalkulatorów leasingowych, łatwo 
dostępnych w internecie.

Przystępując do umowy leasingowej 
przedsiębiorca powinien być pewny 
swojej sytuacji finansowej, przynajmniej 
na okres trwania kontraktu. Powinno 
się zwrócić szczególną uwagę na ro-
dzaj finansowania leasingu oraz do-
kładnie zapoznać się z treścią umowy 
leasingowej, to pomoże leasingobior-
cy spokojnie i bezpiecznie korzystać 
z uroków umowy leasingowej. 

FARMA






