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BAYER nie odpuszcza
Bayer CropScience AG, będący częścią koncernu Bayer AG jest w światowej czołówce,
innowacyjnych przedsiębiorstw CropScience, zajmujących się działalnością ochrony roślin,
zwalczania szkodników poza gospodarstwem rolnym oraz nasiennictwem i hodowlą roślin.
Sukces zobowiązuje do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Na spotkaniu
prasowym, zorganizowanym 14 października w Warszawie reprezentujący
firmę Michael Chmilewski przedstawił
dotychczasowe osiągnięcia oraz plany rozwoju działalności koncernu na
najbliższe lata.
Bayer CropScience jest liderem
w dziedzinie rozwiązań z zakresu ochrony zbóż. Jest obecny na wszystkich
istotnych rynkach i ciągle doskonali
oferty poprzez indywidualne dopasowywanie programów ochrony do potrzeb rolnika. Firma będzie kontynuować
swoją strategię wzrostu z poprzednich
lat i w zakresie ochrony roślin, chce
osiągnąć obrót powyżej 1 mld EUR
Ważnym filarem działalności koncernu
jest dziedzina nasiennictwa i hodowli roślin. Zakres działań BioScience w

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

roku 2009 przyniósł obrót wynoszący
503 mln EUR, powinien być poszerzany
regionalnie i wzrastać wraz z nowymi
uprawami. Do roku 2018 obrót w tym
obszarze powinien kształtować się na
poziomie ok. 1,4 mld EUR.
Nowoczesna hodowla roślin powinna
opierać się na nowoczesnych technologiach, w tym modyfikacjach genetycznych, wykorzystaniu markerów
genetycznych, ale również na metodach konwencjonalnych.
Firma będzie rozwijać globalną sieć
ośrodków badawczych, rozszerzać
ofertę o kolejne gatunki roślin (ze szczególnym ukierunkowaniem na zboża)
oraz wykorzystywać w hodowli umowy licencyjne.
Bayer CropScience osiągnął już wiodącą pozycję w zakresie nasiennictwa
bawełny, warzyw, rzepaku i ryżu.

Aktualnie testowane są nasiona hybrydowe rzepaku, które prawdopodobnie zostaną wprowadzone na rynek
w 2013 roku.
Sukcesem firmy Bayer jest hybrydowa odmiana rzepaku jarego InVigor,
która okazała się liderem na rynku
północnoamerykańskim.
Oprócz tych upraw, prowadzi się
obecnie badania także nad hodowlanymi rozwiązaniami dla pszenicy, soi
i trzciny cukrowej. Do roku 2018 w zakresie działań BioScience zaplanowano wprowadzenie na rynek około 18
nowych produktów.
Polska jest znaczącym krajem w Europie, w sferze inwestycji w rozwój i innowacje w dziedzinie nasiennictwa.
Firma Nunhmes - spółka-córka Bayer
CropScience – oferuje na rynek polski,
nasiona marchwi, warzyw cebulowych,
ogórków i innych gatunków.
Dzięki szerokiej palecie produktów firma oferuje kompleksową obsługę klienta zarówno dla gospodarstw rolnych,
jak i dla zastosowań pozarolniczych.
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XII Konferencje firmy DuPont

Jacek Czernichowski
Starszy Specjalista d/s Marketingu

- najnowsza aktualizacja technologii produkcji.
Jeszcze całkiem niedawno wszelkie zmiany w technologiach produkcji rolniczej zachodziły stosunkowo
wolno. Wprowadzanie nowości
trwało zazwyczaj kilka sezonów.
Obecnie jednak postęp i rozwój
w rolnictwie zachodzi równie dynamicznie jak we wszelkich innych
dziedzinach życia. Ponadto producenci muszą obecnie spełniać szereg skomplikowanych wymogów
administracyjno prawnych, które
również zmieniają się praktycznie
w każdym sezonie. W sytuacji coraz
łatwiejszego transportu i komunikacji, często trudno sprostać wymogom kontrahentów i utrzymać
się na trudnym i konkurencyjnym
rynku rolnym.
Podnoszenie własnych kwalifikacji oraz znajomość aktualnie najnowszych rozwiązań i tak zwanych

Data
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19.01.2011
20.01.2011
21.01.2011
25.01.2011
26.01.2011
27.01.2011
28.01.2011
01.02.2011
02.02.2011
03.02.2011
04.02.2011
08.02.2011
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innowacyjnych technologii, jakie
są wprowadzane we współczesnym rolnictwie jest zatem jednym
z podstawowych warunków zapewnienia sobie stabilnej pozycji
ekonomicznej.
Jedną z najlepszych i najłatwiejszych możliwości pozyskania aktualnych informacji na temat wdrożeń
najnowszych innowacyjnych technologii w produkcji roślinnej są Krajowe Konferencje firmy DuPont.
Jak wskazują dane z lat ubiegłych,
Konferencje cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony producentów rolnych a liczba
uczestników z roku na rok systematycznie wzrasta. Z tego powodu
w tym roku będą one zorganizowane już w 13 miejscach na terenie kraju.
W nadchodzącym sezonie 2011,
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Poznań
Włocławek
Stargard Szczeciński
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Hotel Gromada
Teatr Muzyczny
Uniwersytet Przyrodniczy
Multikino
Kinepolis
Multikino
MOK Kino
Multikino
Multikino
Multikino
Gołębiewski

podobnie jak w roku ubiegłym,
Konferencje rozpoczną się w dniu
18 stycznia, w Opolu.
Głównym celem Konferencji jest
przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko
pojętego agrobiznesu i problemów
związanych z rynkiem rolnym. Drugą ważną część każdej konferencji stanowią najnowsze informacje
o aktualnych osiągnięciach naukowych dla rolnictwa i możliwościach
wdrażania postępu w konkretnych
warunkach każdego regionu. Jak
zawsze, w programie uwzględnione są również aspekty z zakresu
technologii uprawy najważniejszych
gatunków roślin, tj. zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka i buraka
cukrowego. W zakresie doskonalenia technologii produkcji roślinnej
omawiane są najnowsze proponowane rozwiązania z zakresu ochrony roślin, a także inne elementy
agrotechniki jak nasiennictwo, czy
planowanie nawożenia.
W 2011 roku wejdą w życie przepisy Systemu Wzajemnej Zgodności
(tzw. Cross – Compliance) w obszarze B, który obejmuje między
innymi zdrowotność roślin. Dlatego też zagadnienia z tego zakresu będą jednym z ważniejszych
tematów Konferencji 2011.
Pracownicy firmy DuPont przedstawią wyniki stosowania w praktyce i w doświadczeniach, zalecanych
programów ochrony najważniejszych gatunków uprawnych, oraz
informacje o nowych środkach
DuPont, które będą wprowadzone
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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na rynek w 2011 roku, jak i latach
następnych.
Ponadto, jak co roku, ważne informacje przekażą naukowcy z niezależnych ośrodków badawczych,
a także przedstawiciele firm agrobiznesowych, takich jak Przedsiębiorstwo Produkcyjno Consultingowe
ADOB Sp. z o.o. Sp. komandytowa
z siedzibą w Poznaniu oraz Keytrade Polska Sp. z o.o.
Podczas Konferencji przewidziany
jest też udział związków i federacji
producentów. Umożliwi to nie tylko
zapoznanie się z bieżącymi problemami, ale także stworzy okazję
do kuluarowych spotkań i dyskusji.
Wśród uczestników będą rozlosowane atrakcyjne nagrody.

– zasady wprowadzania i kontroli
od roku 2011 w obszarze B – zdrowotność roślin
• Technologia SX – efekty stosowania w praktyce herbicydów
zbożowych DuPont, z grupy SX.
• Technologia ochrony pszenicy
ozimej przed chorobami z wykorzystaniem fungicydów – Wirtuoz®
520 EC i Reveller® 280 SC.
• Programy ochrony fungicydowej
w pszenżycie i jęczmieniu.
• Nowe fungicydy DuPont dostępne od 2011r.
• Kompleksowe zwalczanie chwastów w kukurydzy – nowe rozwiązania z zastosowaniem nowego
środka Hector® MAX 66,5 WG.
• Technologia nawożenia dolistnego zbóż i rzepaku – współczesGłówne tematy konferencji:
ne spojrzenie firmy ADOB.
• System Wzajemnej Zgodności
• Nowe odmiany firmy Pioneer.

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

• Oferta firmy ADOB
• Obecna sytuacja na rynkach
rolnych w Polsce, Europie i Świecie, oraz perspektywy rozwoju
w latach 2011-2012.
• Wystąpienia przedstawicieli federacji i zrzeszeń producentów rolnych.
• Losowanie nagród.
Warunkiem wzięcia udziału
w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest
dostępny na stronie internetowej:
www.dupont.pl. Zamieszczone są
tam również wszelkie dodatkowe
informacje. Ponadto we wszystkich
sprawach związanych z udziałem
w Konferencji można kontaktować
się telefonicznie z przedstawicielem
firmy DuPont, panią Anną Durko,
pod numerem: 0-22 320 09 15.
Już teraz serdecznie zapraszamy.
® Hector, Reveller, Wirtuoz – znaki towarowe firmy DuPont de Nemours & Co. (Inc.)
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PRODUKTY ZBOŻOWESMACZNE I ZDROWE!
Produkty zbożowe – to produkty żywnościowe powstałe w wyniku przetworzenia ziaren różnych
zbóż, tj. pszenicy, żyta, jęczmienia,
owsa, ryżu, kukurydzy, prosa, gryki i sorga. Do głównych produktów
zbożowych zaliczamy mąki, kasze
drobno- i gruboziarniste, pieczywo,
zbożowe przetwory śniadaniowe
oraz makarony. Swoisty fenomen
w tym asortymencie to jednak pieczywo - bez niego trudno sobie wyobrazić niektóre posiłki, a ponadto
chleb czy bułki ciągle nie przestają
nam smakować.
PIECZYWO – PRODUKT
NIE DO ZASTĄPIENIA
Chleb w rozwoju dziejowym człowieka odgrywał od wieków pierwszoplanową rolę i to zarówno w żywieniu,
jak i w polityce. Rzymski plebs domagał się „chleba i igrzysk”, a gdy
chleb stawał się podstawą wyżywienia – cywilizacje przyspieszały w rozwoju. Przykład - starożytny Egipt.
Pieczywo i dziś stanowi podstawowy składnik diety człowieka. Szacuje
się, że statystyczny Polak zjada rocznie ok. 60 kg pieczywa, co oznacza
166 g dziennie (GUS). Żywieniowcy
zalecają większe spożycie pieczywa, proponowane racje pokarmowe
dla dorosłych kobiet to 240 g, a dla
mężczyzn 360 g dziennie.
Bogaty asortyment pieczywa na
rynku uwzględnia różnorodne wymagania i smaki. Na rynku można
6

znaleźć pieczywo z różnymi dodatkami, np. orzechów czy nasion:
słonecznika, dyni, sezamu, lnu,
soi, maku, kminku. Jest też pieczywo z bardzo konkretnych rodzajów zbóż (np. bułka orkiszowa)
czy z dodatkiem prozdrowotnych
roślin (np. chleb z amarantusem).
Z myślą o osobach uczulonych lub
chorych produkowane jest pieczywo dietetyczne, m.in. bezglutenowe
– przeznaczone dla osób niemogących spożywać białek glutenowych
zawartych w pszenicy, życie, owsie
i jęczmieniu czy też niskosodowe dla osób z nadciśnieniem tętniczym.
O wyjątkowym znaczeniu pieczywa w żywieniu człowieka decydują
trzy podstawowe czynniki. Pierwszy
to wysoka zawartość skrobi, nawet
50-80%. Organizm wykorzystuje ją
jako podstawowe źródło energii dla
pracy mięśni i funkcjonowania całego
organizmu. Drugim jest występowanie wielu składników pokarmowych,
tj. białek, tłuszczu, witamin z grupy
B, witaminy E, składników mineralnych, w tym żelaza, magnezu oraz
błonnika pokarmowego. Trzeci to
obecność wielu substancji smakowo-zapachowych. To właśnie one
sprawiają, że mimo iż jemy pieczywo
kilkakrotnie w ciągu dnia nie tracimy
na nie apetytu. Zapewniają właściwe wydzielanie soków trawiennych,
polepszają trawienie i przyswajanie
składników pokarmowych zawar-

Dr inż. Ewa Sicińska
Katedra Żywienia Człowieka
Wydział Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

tych w pieczywie i produktach z nim
konsumowanych. Dlatego pieczywo jest produktem trudnym do
zastąpienia!
Wbrew mitom, produkty te zjadane w umiarkowanej ilości
- nie tuczą, jeśli nie towarzyszą
im tłuste dodatki, np. tłuste
wędliny czy sosy. Samo pieczywo i przetwory zbożowe zawierają
niewiele tłuszczu - zaledwie 1-4%.
Do produktów stosunkowo wysokoenergetycznych w tej grupie, oprócz
pieczywa cukierniczego ze znacznym udziałem dodanego tłuszczu
i cukru, zaliczyć można także płatki owsiane (7% tłuszczu). Wartość
energetyczna 100 g (ok. 3 kromki) pieczywa w zależności od jego
rodzaju kształtuje się od 213 kcal
- chleb żytni razowy do 410 kcal
- bułki półfrancuskie z dżemem.
Można przyjąć, że 100 g pieczywa
dostarcza średnio 250 kcal. Tyle
energii zużywa przeciętna kobieta
np. w czasie półgodzinnego pływania lub godzinnej jazdy rowerem.
Białko występuje w przetworach
zbożowych w ilości 5-15%. Ze
względu na niską zawartość niektórych aminokwasów, m.in. lizyny
(w produktach pszennych), najlepiej spożywać je razem z mlekiem, przetworami mlecznymi
lub jajkami, które uzupełniają
wartość odżywczą, zapewniając efektywniejsze wykorzystaw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Program Promocyjny Ziarna Zbóż i Produktów
Pełnoziarnistych, realizowany przez Polski
Związek Producentów Roślin Zbożowych
nie białek zbóż. Warto wiedzieć,
że zjedzenie 5 kromek chleba baltonowskiego, czyli te statystyczne
166 g pieczywa dziennie, zawiera
11 g białka, co w ok. 15% pokrywa
dzienne zapotrzebowanie przeciętnego mężczyzny. Taka porcja dostarcza również składniki mineralne
i witaminy - ok. 14% potrzebnej ilości żelaza, 11% magnezu, 25% witaminy B1, 9% witaminy B2 i 14%
witaminy PP, 8% witaminy E oraz
ok. 21% zalecanej ilości błonnika.
CHCESZ BYĆ MĄDRY I ZDROWY
– JEDZ CHLEB RAZOWY
Produkty pełnoziarniste, m.in. chleb
razowy, bułki grahamki, chleb pełnoziarnisty, kasze gruboziarniste
(np. gryczana, pęczak), ryż brązowy, makaron razowy, pełnoziarniste
płatki zbożowe i müsli przygotowuje się z mąki zawierającej zmielone
całe ziarno zboża. Produkty takie
są bogatym źródłem składników
przeciwdziałających tzw. chorobom cywilizacyjnym. Chodzi przede wszystkim o schorzenia układu
sercowo-naczyniowego, nowotwory,
cukrzycę czy otyłość. Stwierdzono,
że regularna konsumpcja produktów pełnoziarnistych jest związana
z obniżeniem ogólnej śmiertelności.
W amerykańskich badaniach
Nurses’ Health Study stwierdzono,

iż duże spożycie produktów
pełnoziarnistych - w ilości ok.
3 porcje/dziennie - wiązało się
z niższym o 25-30% ryzykiem
zawału serca i udaru mózgu
w stosunku do osób z bardzo niskim spożyciem tych produktów
lub w ogóle ich niespożywających.
Ważnym składnikiem tych produktów o działaniu przeciwchorobowym
jest m.in. błonnik pokarmowy. Jest to
część pożywienia roślinnego oporna na działanie enzymów przewodu
pokarmowego człowieka. Reguluje
on pracę jelit, zapobiegając m.in. hemoroidom, zaparciom nawykowym,
a nawet nowotworom jelita grubego. Wiąże metale ciężkie – ołów,
rtęć - obniża poziom cholesterolu
i cukru we krwi (ważne dla cukrzyków). Wśród wielu frakcji błonnika cenne są β-glukany zawarte
w ziarnach zbóż przede wszystkim
jęczmienia, owsa i pszenicy. Stwierdzono, że dziennie spożywanie ok.
2-3 g β-glukanów pochodzących
z owsa powoduje obniżenie poziomu cholesterolu o ok. 4-5%. Ponadto
wzmacniają one układ odpornościowy organizmu i mają działanie
przeciwnowotworowe.
W przypadku stosowania diety odchudzającej szczególnie
zaleca się spożywanie chleba

razowego, kaszy pęczak czy pieczywa o zwiększonej zawartości
błonnika, np. bułek owsianych
czy chleba „śliwkowego”. Produkty te wywołują uczucie sytości przez
dłuższy czas. Ponadto stymulują gryzienie, co zwiększa wysiłek fizyczny
mięśni twarzy oraz zwalnia szybkość
jedzenia, dzięki czemu można łatwiej
kontrolować wielkość posiłku.
Z powodu wymienionych tu zalet
żywieniowcy umieszczają produkty zbożowe w podstawie
piramidy zdrowego żywienia.
Powinniśmy spożywać je w ilości 5 porcji lub więcej na dzień.
Dla przykładu: miseczka płatków
kukurydzianych (śniadanie), kajzerka (II śniadanie), ½ szklanki kaszy
gryczanej (obiad) i 2 kromki chleba
razowego (kolacja). Warto zadbać
o należną pozycję pieczywa, szczególnie razowego i innych produktów
zbożowych w całodziennym jadłospisie. Przy różnorodności i bogactwie dostępnego asortymentu tych
produktów można zapewnić sobie
odpowiednią podaż składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu
i dobrego samopoczucia. Czego
wszystkim Czytelnikom życzę.

Sfinansowano ze Środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Pieczywo pełnoziarniste
sposobem na zdrowie!

23 listopada w Warszawie odbyła się
konferencja prasowa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął prezes Agencji Rynku RolnegoWładysław Łukasik. Wśród prelegentów
znajdowali się: Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pan Artur Ławniczak, prezes PZPRZ
Pan Stanisław Kacperczyk i członek
zarządu Związku – Pan Piotr Doligalski, a także dr inż. Agata Marzec z
SGGW i dr inż. Roman Jurga. Partnerem medialnym i współorganizatorem
konferencji była redakcja „Nowej Wsi
Europejskiej”.
Spotkanie zorganizowane było w ramach Funduszu Promocji Ziarna Zbóż
i Przetworów Zbożowych. „Chcemy
edukować Polaków, jak ważne jest
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spożycie pieczywa pełnoziarnistego
– źródła wielu wartościowych składników pokarmowych” - wyjaśnił prezes
PZPRZ Stanisław Kacperczyk. Ponadto
celem Związku jest umocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju,
przy równoczesnym zabezpieczeniu
producentów rolnych i konsumentów
przed dokuczliwymi wahaniami cen
zbóż, mąki i pieczywa.
Dyrektor Biura Promocji Żywności
ARR - Piotr Kondraciuk stwierdził, iż
„problemy zdrowotne wynikające z
nieprzestrzegania zaleceń autorytetów
naukowych działających w temacie
żywności i żywienia od wielu lat podnoszone były przez organizacje branżowe. Jednakże brak odpowiednich
środków uniemożliwiał prowadzenie
szerzej zakrojonych działań, które mo-

głyby przeciwdziałać tym tendencjom.
Dopiero powstanie w 2009 r. funduszy promocji umożliwiło rozpoczęcie
tego typu inicjatyw, które, mam nadzieję, zmienią błędne i niekorzystne
nastawienie konsumentów do pełnoziarnistych przetworów zbożowych.”
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa Pan Artur Ławniczak wyraził
nadzieję, iż działania Związku wpłyną
na pojawienie się w osiedlowych sklepach pysznego i zdrowego pieczywa
gruboziarnistego.
Goście zgromadzeni podczas konferencji mieli okazję poznać liczne produkty mączne, m.in. płatki i łom żytni,
mąkę razową i sitkową żytnią, płatki i
śrutę pszenna, mąkę graham pszenną
dostarczone przez Młyny Szczepanki,
a także przyjrzeć się z bliska pięknie
ozdobionym bochnom chleba wykonanym przez warszawską Spółdzielnię Piekarsko- Ciastkarską.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nowa strategia reklamowa KUHN

Na zorganizowanym 9 listopada w
Poznaniu spotkaniu firma KUHN zakomunikowała wejście w 2011 roku
z nową kampanią reklamową swoich
produktów, którą prowadzić będzie
Agencja HICKORY
Bodźcem do podjęcia tego projektu były stale zmieniające się czynniki
ekonomiczne a także coraz mocniejsza konkurencja.
Zadaniem przedsięwzięcia jest podkreślenie znaczenia firmy, jej pozycji na rynku, wizerunku oraz strategii
informacyjnej.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Nowa kampania reklamowa ma
opierać się na:
• dynamice strategii komunikacyjnej marki
• zmianie pozycjonowania wizerunku
firmy KUHN z jednoczesnym podkreśleniem istniejących zalet marki
• mocnym unikalnym sloganem „be
strong, be KUHN”, opartym na wspólnych wartościach wewnątrz Grupy
KUHN
• potwierdzeniu międzynarodowego
charakteru marki
• pozycjonowaniu marki jako spe-

cjalisty w każdej z oferowanych grup
produktów
• polityce informacyjnej skoncentrowanej na produkcie
• agresywniejszej strategii komunikacyjnej produktu,
• narzędziach umożliwiających dealerom udział w nowej kampanii reklamowej za pośrednictwem lokalnej prasy
rolniczej lub bezpośrednio w punktach
sprzedaży,
• spójnej komunikacji marketingowej
na różnych rynkach z uwzględnieniem
lokalnych uwarunkowań (główna zasada: „myśl globalnie, działaj lokalnie”).
Pierwszym etapem nowej kampanii
marketingowej będzie „reklama wprowadzająca”, przedstawiająca ofertę dla
gospodarstw rolnych o różnym profilu działalności, zwracająca uwagę na
klienta docelowego.
Cechy nowej kampanii:
• Podkreślenie bliskich relacji pomiędzy firmą a klientem.
• Nadanie ważności poszczególnym
środowiskom rolniczym.
• Wygląd, który odwołuje się do kluczowych elementów marki.
Nowy styl komunikacji z klientem
zostanie przedstawiony na różnych nośnikach, takich jak:
-plakaty,
-reklamy w prasie lokalnej,
-składane elementy dekoracyjne oraz
stoiskowe materiały reklamowe,
-niewielkie ulotki objaśniające nową
politykę informacją firmy,
-Mailing,
-wielkoformatowe plakaty w punktach
sprzedaży lub działach sprzedaży części zamiennych (np. KUHN PARTS),
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Targi SIMA 2011

W Paryżu, w samym sercu światowego rolnictwa od 20 do 24
lutego 2011 roku odbędzie się 74 edycja Tagów SIMA.
Jest to jedyna wystawa na świecie,
gdzie jednocześnie prezentowane są maszyny i urządzenia do uprawy roli, hodowli, jak i dla sektora energii odnawialnych.
SIMA 2011 będzie przygotowana pod
kątem pełnego rozwoju światowego
sektora rolnego.
Są to jedyne targi, które zaspokajają
wszystkie potrzeby gospodarstwa rolnego, są miejscem spotkań wszystkich
zainteresowanych stron – producentów,
użytkowników, hodowców, przedsiębiorców, producentów owoców i warzyw,
handlowców, dystrybutorów, importerów i spółdzielców.
Rozwijające się sektory to: uprawa
roli, leśnictwo i obszary wiejskie, części i akcesoria.
Założeniem imprezy jest potwierdzenie swojego silnego międzynarodowego
wymiaru, zarówno pod względem wystawców ( 50% wystawców pochodzi
spoza Francji) i odwiedzających ( ok. 25
% to goście z zagranicy
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Salon ukaże szeroką gamę najnowszych rozwiązań a dzięki licznym spotkaniom profesjonalistów będzie narzędziem
wspierającym biznes.
Przewidziane liczne konferencje i warsztaty a także wizyty w wybranych gospodarstwach będą pełnić rolę witryny
konkretnych rozwiązań.
Targi SIMA 2011 będące platformą
wymiany informacji w temacie produktywnego i zrównoważonego rolnictwa,
zorganizują 3 najbardziej znaczące
inicjatywy:
- Sektor Dobrych Praktyk, już od 10 lat
towarzyszący imprezie, gdzie skupiają
się instytucje i partnerzy targów promujący dobre praktyki rolnicze.
- Międzynarodowe Forum Rolnicze, w
ramach, którego będą prowadzone, przez
Centrum Zasobów Rolniczych i Wiejskich oraz Agencję Ochrony Środowiska
i Poszanowania Energii, praktyczne warsztaty dotyczące energii odnawialnych
a także wizyty otwarte mające na celu

praktyczne zapoznanie się i wymianę
dobrych praktyk. Na tym forum będzie
zorganizowanych 10 konferencji i 30
warsztatów poświęconych najważniejszym tendencjom w sektorze rolniczym.
- Agri Manager Tour, gdzie już po raz
drugi, ponad 30 farmerów i hodowców
z krajów o dobrze rozwiniętym rolnictwie, spotka się i podczas 3 dni weźmie udział w specjalnie przygotowanym
dla nich programie.
Targom SIMA będzie towarzyszyć, na
wielką skalę, SIMAGENA – targi hodowli
gromadzące blisko 300 hodowców i ok.
400 sztuk bydła mlecznego i mięsnego.
Na Otwartych Międzynarodowych Pokazach będą prezentowane zwierzęta,
oceniane przez jury i licytowane. W ramach współpracy z Prim Holstein France, młodzi hodowcy będą prezentować
jałówki rasy Prim Holstein.
Od 20 do 21 lutego, AXEMA – Związek Przemysłowców Sprzętu Rolniczego, organizuje w ramach targów, Trzeci
Światowy Szczyt Sprzętu Rolniczego
pod patronatem Europejskiego Komitetu Maszyn Rolniczych. To wydarzenie zgromadzi 250 międzynarodowych
decydentów i przedstawi rozwiązania
globalnych problemów rolnictwa jutra.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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NEW HOLLAND technologie
na miarę XXI wieku
Fabryka New Holland 17 listopada już po raz kolejny zaprosiła swoich klientów do zwiedzania
i zapoznania się z działalnością zakładu.

W Polsce New Holland, tak na dobre, zadomowił się w 1998 roku, kiedy
kupił fabrykę kombajnów Bizon rozpoczynając produkcję kombajnów New
Holland-Bizon.
Po kilku latach na bazie fuzji z marką Case powstał wielki koncern CNH,
należący do grupy Fiat.
Obecnie w Płocku produkuje się
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kombajny, hedery do wszystkich typów kombajnów i prasy.
Dyrektor Robert Brzozowski zapewniał, że dla koncernu najważniejsze jest
to, żeby produkowane maszyny były
proste w użyciu, zapewniały efektywną
pracę dla klienta, jak np. inteligent plus
w kombajnach, dostosowujący automatycznie prędkość jazdy do wydajności

plonu i były dostępne dla wszystkich.
Nowoczesne rozwiązania są cały
czas udoskonalane, ponieważ muszą
nadążyć za rosnącymi wymaganiami
klientów, muszą operatorowi maszyny
zapewnić komfort pracy. Ideą firmy jest
być jak najbliżej klienta.
New Holland jest liderem w sprzedaży swoich maszyn na rynku polskim,
ponieważ co trzeci ciągnik sprzedany przez zachodnich producentów w
Polsce, to niebieski New Holland, co
drugi sprzedany kombajn, to żółty New
Holland i co czwarta prasa to prasa
New Holland.
Firma nieustannie inwestuje w rozwój
produktów. New Holland jest firmą innowacyjną, jako pierwszy wprowadził
wykorzystanie w silnikach oleju pochodzenia roślinnego w 100% a w 2009
roku pokazano prototyp ciągnika napędzanego wodorem.
Szef marketingu New Holland Tomasz
Kozieł przybliżył zebranym najnowsze
produkty a wśród nich ciągnik T7 nagrodzony prestiżową nagrodą Złoty
Ciągnik, za rozwiązania konstrukcyjne. Wszystkie silniki w produkowanych
maszynach New Holland odpowiadają
wymaganym normom i wyposażone
są w układ SCR. Pan Tomasz Kozieł,
przedstawił również program farmy
ekologicznej, niezależnej i samowystarczalnej pod względem energetycznym,
która już powstała w okolicach Turynu
i pracuje na maszynach New Holland.
Dyrektor New Holland Tadeusz Świerczek, który zarządza fabryką od półtora roku, opowiedział o wprowadzonych
zmianach, o systemach produkcji i systemach jakości a na koniec zaprosił
do zwiedzania fabryki, aby zobaczyć
fizycznie jak powstają maszyny i jak
wygląda nowoczesna linia produkcyjna.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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AGROSILESIA – nowoczesne
spojrzenie na rolnictwo
Trzecia edycja Śląskich Targów Rolniczo - Leśnych AGROSILESIA, odbędzie się w Expo Silesia
w dniach 27 – 29 maja przyszłego roku.
Obok prezentacji nowoczesnych maszyn i urządzeń związanych z rolnictwem i leśnictwem zwiedzający za
sprawą tematycznych salonów będą
mogli poznać tajniki ogrodnictwa, hodowli zwierzęcej oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Wśród targowych atrakcji znajdziemy
m.in.: konkurs dla zwiedzających z cennymi nagrodami, występy zespołów
Kół Gospodyń Wiejskich, degustację
potraw regionalnych, Święto Chleba
czy zawody drwali.
Targom AGROSILESIA towarzyszyć
będą:
• Salon Odnawialnych Źródeł Energii
- prezentujący pełną ofertę produktów
i usług związanych z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, w skład
którego wejdą także konferencje
naukowe;
• Salon Hodowli Zwierzęcej będący
prezentacją ofert firm z zakresu wy-

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

posażenia stanowisk dla zwierząt, budownictwa inwentarskiego, żywienia,
genetyki i weterynarii, w którym zobaczymy także zwierzęta hodowlane;
• Salon Ogrodniczy obejmujący: budownictwo szklarniowe, maszyny, urządzenia, narzędzia dla ogrodnictwa,
środki ochrony roślin, nasiennictwo
i szkółkarstwo.
W trakcie wydarzenia planowane są
także konferencje i seminaria poświęcone najbardziej aktualnym problemom
oraz możliwościom rozwoju polskiego
rolnictwa, leśnictwa oraz odnawialnych
źródeł energii.
Więcej informacji na stronie:
www.agrosilesia.pl
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Środki finansowe na promocję żywności
o uznanej wysokiej jakości
Jeżeli jesteś Producentem żywności tradycyjnej, regionalnej lub ekologicznej – skorzystaj z unijnego wsparcia na jej promocję.
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 zwiększające się zainteresowanie walorami smakowymi, zdrowotnymi, tradycją wytwarzania,
regionalnym pochodzeniem czy też ściślejszą kontrolą procesu produkcji. Wynika to
z wielu różnych przyczyn. Często nieświadomie, wracamy do bezpośredniego stosowania myśli Hipokratesa „Niech żywność
będzie waszym lekarstwem, a lekarstwo
waszą żywnością”.
Produkty żywnościowe o uznanej (certyfikowanej) wysokiej jakości w sposób
najpełniejszy realizują tak wyrażone oczekiwania konsumentów, stąd też wynika
wzrastające zainteresowanie ale również
wzrastająca produkcja w tym sektorze
żywności. Zalety tychże produktów nie
oznaczają jednak automatycznego sukcesu w sprzedaży wspomnianych produktów
ani tym samym szybkiego wzrostu udziału
tego sektora w ogólnej produkcji żywności w Europie. Istnieje wiele barier, które
utrudniają rozwój rynku żywności wysokiej
jakości, wśród których można zaliczyć niewątpliwie wyższą cenę produktów – oraz
dość skomplikowany przekaz merytoryczny
powiązany z produkcją i produktami, który
uzasadnia ich wyjątkowość.
Uznając znaczenie sektora produkującego żywność wysokiej jakości, ale również
biorąc pod uwagę koszty z tym związane
od kilku lat Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności m.in. w działal-
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ności informacyjnej i promocyjnej. Celem
unijnego działania jest zwiększenie popytu
na produkty rolne i spożywcze objęte systemami jakości żywności, wspieranie grup
producentów zrzeszających podmioty, które aktywnie uczestniczą w tych systemach
oraz zwiększenie zainteresowania konsumentów 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, wnioskować o środki na działania informacyjne
i promocyjne. Jako grupę producentów
uznaje się organizację o dowolnej formie
prawnej, która zrzesza producentów żywności wysokiej jakości.
Natomiast podmioty działające na podstawie przepisów prawa spółdzielczego
(np. spółdzielnie mleczarskie czy też gminne spółdzielnie), które wytwarzają lub ich
członkowie wytwarzają produkty w ramach
systemów jakości żywności mogą samodzielnie wnioskować o środki na działania
informacyjne i promocyjne.

Które działania podlegają
dofinansowaniu?
Dopłatami objęte są prowadzone wyłącznie na rynku wewnętrznym UE różnorodne działania (np. działania public
relations, reklama, udział w targach, wystawach, 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 targach, wraz z promocją w prasie, TV i reklamą zewnętrzną outdoor towarzyszącą
targom). Promocja nie może dotyczyć prywatnych marek, a jedynie specyficznych
cech produktów, ich jakości oraz walorów
i zwiększać wiedzę konsumentów na temat
produktów, łańcucha produkcji, systemu
kontroli, standardów jakościowych. Operacja może stanowić jednorazowe działanie 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 wynosząca 70% faktycznie poniesionych kosztów
kwalifikowalnych netto. Realizacja operacji nie może być finansowana z żadnych
innych środków publicznych.

Jak uzyskać dofinansowanie?
Chcąc uzyskać środki na przeprowadzenie działań informacyjnych lub promocyjnych 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 wniosek 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.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Schemat. Realizacja operacji z dofinansowaniem w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” w PROW

Jak przygotować
poprawny wniosek?

•

Wszystkie wnioski w ramach działania składa się na formularzach udostępnianych przez
Agencję Rynku Rolnego na stronie internetowej
ARR www.arr.gov.pl w dziale Promocja Żywności > „Promocja ze środków PROW 2007-2013”.
Podstawowym elementem wniosku jest
opis planowanej akcji promocyjno – informacyjnej, który powinien zawierać informacje 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 rozpatrywane przez Agencję Rynku Rolnego, w terminie który nie powinien przekroczyć 60
dni, po czym następuje zawarcie umowy
i rozpoczęcie realizacji zadań.
W zależności od długości realizacji operacji ostateczna wypłata środków finansowych beneficjentowi może odbywać się:
– kwartalnie, jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach, każdy etap trwa co
najmniej 3 miesiące,
– po zrealizowaniu działania, jeżeli operacja ma być realizowana w jednym etapie
przez nie więcej niż 6 miesięcy.

Realizując operację z dofinansowaniem
w ramach „Działania informacyjne i promocyjne” w PROW należy przestrzegać kilku
podstawowych reguł, które mogą zaważyć na prawidłowym rozliczeniu operacji tj.:
• koszty mogą być ponoszone wyłącznie od dnia zawarcia umowy, do
dnia zakończenia realizacji operacji
określonego w umowie;
• należy na wszystkich sporządzonych
materiałach (w tym przekazach audiowizualnych) zamieszczać wyraźną i czytelną informację o wkładzie
Wspólnoty Europejskiej w finansowanie działań;
• należy informować Agencję o szczegółowych terminach realizacji działań
w ramach operacji: szkoleń, emisji
reklamy, targów, konferencji itp.
• należy przekazywać Agencji wszelkie
projekty materiałów informacyjnych
i promocyjnych (m.in. materiałów drukowanych, audiowizualnych, layoutów
reklamy prasowej, layoutów strony
internetowej itp.) sporządzonych
w ramach operacji, w celu sprawdzenia zgodności projektów z obowiązującymi 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.

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

FIRMOWE HITY ROKU 2010
Koniec roku to czas podsumowań i analizy swoich działań.
Chociaż ten rok nie należał do najlepszych, z powodu ekstremalnych kaprysów pogodowych, to wiele firm ocenia go pozytywnie.
Z ogromną satysfakcją prezentujemy na naszych stronach najlepsze firmowe produkty rolnicze wytypowane na podstawie zainteresowania i uznania klientów jak również wysokiej sprzedaży.
W Firmowych Hitach Roku 2010 znalazły się produkty znane, cenione od lat i nowe wytworzone i wprowadzone na rynek w tym sezonie.
Wszystkim producentom gratulujemy pomysłów oraz wytrwałości w
ich realizowaniu i życzymy równie dobrych osiągnięć w kolejnym roku.

PYROXENIA FAO 130 z OSEVY
Najwcześniejsza kiszonka na rynku!!!
Właściwości:
- ekstremalna wczesność
- relatywnie wyższy udział kolb
- odporność na zwiększone zagęszczenie plantacji
- szybki przyrost suchej masy kolb
przed nastąpieniem wczesnojesiennych
przymrozków
- możliwość wykorzystania jako poplon
w korzystniejszych warunkach wodnych
i termicznych
Obsada:
- na kiszonkę: ok. 120 000 roślin/ha
- na CCM i LKS: 100 000 roślin/ha
Zalecenia dla Plantatora
PYROXENIA, ze względu na swoją wyjątkową wczesność jest przydatna do uprawy
na kiszonkę w rejonach uniemożliwiających uprawę jakichkolwiek innych odmian
kukurydzy – północny wschód i tereny
podgórskie. Można ją wysiewać w drugiej
połowie maja – po ustąpieniu przymrozków późnowiosennych i zbierać na kiszon-
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kę - w pełnej dojrzałości technologicznej
- jeszcze w sierpniu – przed nadejściem
pierwszych przymrozków wczesnojesiennych. Ze względu na mniejszą wysokość
roślin i duży udział kolb w stosunku do pozostałych części rośliny zaleca się obsadę
ok. 120 000 roślin/ha a w przypadku gleb
zasobniejszych w składniki pokarmowe
i wodę nawet 130 000 roślin/ha. W sprzyjających warunkach cieplnych i wodnych
PYROXENIA może być z powodzeniem
wykorzystana jako poplon dający dojrzały technologicznie surowiec na pełnowartościową kiszonkę.
Tak wysokie wskaźniki jakościowe PYROXENIA uzyskała przy plonie świeżej
masy 453,0 q/ha; plonie suchej masy
kolb 90,3 q/ha i plonie suchej masy ogółem 159,4 q/ha.
W roku 2009 zlokalizowane były na terenie Województwa Podlaskiego trzy doświadczenia kiszonkowe z odmianami
o różnej liczbie FAO. Jako przykładowe
chcemy porównać dwie odmiany, najw-

cześniejsza PYROXENIA i najpóźniejsza
oferowana na ten teren i Celive (FAO245)
zbierane w dwóch terminach: pierwszy15.08.2009 (tab. 4.), drugi- 10.09.2009.
PYROXENIA sprawdziła się w wyjątkowo w roku 2010 na terenach popowodziowych. Pomimo bardzo wysokiej ceny
Oseva Polska mogła sprzedać właściwie
każdą jej ilość. Kilkakrotnie dowoziliśmy
nasiona z Czech a nasiona na realizację ostatniego zamówienia przywieziono
na przełomie czerwca i lipca w autobusie, którym goście Osevy Polska, wracali
z wyjazdu szkoleniowego do Osevy a.s.
Bzenec i Sempol s.r.o.
Zakładaliśmy, że będziemy polecać PYROXENIĘ do uprawy na kiszonkę, ale przy
okazji okazało się, że można zebrać również spory plon ziarna.
I na zakończenie bardzo ważna wiadomość – w sezonie 2011 sugerowana
cena detaliczna będzie o 5% niższa niż
w sezonie 2010!

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tab. 1. Wyniki badań rejestrowych (Słowacja 2006-2007)
Plon suchej masy kolb (t/ha)
Mieszaniec
2006
2007
Średnio
PYROXENIA
6,65
8,36
7,51
Wzorzec
7,09
7,48
7,28

Zawartość suchej masy w ziarnie (%)
2006
2007
Średnio
46,9
56,8
51,9
42,7
50,4
46,5

Tab. 2. Wyniki doświadczenia w Szwecji – rok zbioru 2008 (10 września)
Odmiana
Avenir
Revolver
Kalimero
Kangaroo
Pyroxenia

FAO
160
160
170
130

Wys. roślin cm
197
233
177
250
240

Plon ogólny s.m. q/ha
100,43
99,36
90,56
134,88
123,09

% wzorca
100
99
90
134
123

Zaw. s.m. – łodygi %
18,3
19,9
18,4
19,5
18,7

Zaw. s.m. - kolby %
41,8
40,3
40,1
40,9
42,5

Tab. 3. Wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU+PZPK w roku 2009 w grupie wczesnej
Cecha
Wartość
% wzorca
Udział suchej masy kolb w plonie ogólnym %
Zawartość suchej masy w plonie ogólnym %
Zawartość suchej masy w kolbach %
Wskaźnik konc. energii

56,5
35,3
54,9
39,8

109,0
107,0
111,0
109,0

Tab. 4.
Pierwszy termin zbioru – 15.08.2009
Średnie z trzech lokalizacji
Odmiana

Białko [%] Włókno [%] Skrobia [%] NDF [%]

ADF [%]

ADL
[%]

Strawność
OM [%]

Strawność DM [%]

Pyroxenia

8,25

20,92

24,88

43,89

24,11

2,34

66,04

64,83

Celive

8,40

23,75

15,83

49,09

27,36

2,60

62,34

61,49

ADF [%]

ADL
[%]

Strawność
OM [%]

Strawność DM [%]

Drugi termin zbioru – 10.09.2009
Średnie z trzech lokalizacji
Odmiana

Białko [%] Włókno [%] Skrobia [%] NDF [%]

Pyroxenia

7,44

19,16

34,78

39,30

21,45

2,20

67,82

66,47

Celive

8,04

18,57

34,12

38,92

20,95

2,04

68,79

67,49

Legenda:
NDF- włókno neutralne detergentowo
ADF- włókno kwaśne detergentowo
ADL- włókno strukturalne / lignina
Strawność OM - Strawność substancji organicznej
Strawność DM - Strawność suchej masy
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Mieszańce z Osevy
dla najbardziej wymagających hodowców
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PYROXENIA (FAO 130) – najwcześniejsza kiszonka w Polsce
CODIMI (FAO 190) – na ziarno i kiszonkę na północy Polski na wszystkich typach gleb
ALOMBO (FAO 230) – rekordowe plony ziarna (na grysy) i kiszonki
CODIMON (FAO 240) – wysoki plon również na „zimnych glebach“
CELIVE (FAO 245) – wyjątkowy plon skoncentrowanej energii
TIARA (FAO 260) – plastyczność i odporność na suszę
TOP KISZONKA: CEMILK 222 | CESTER 230 | CEKLAD 235 | ALOMBO |
CEMAX 245 | CELIO 250 | CEFIN

PYROXENIA (FAO 130) – najwcześniejsza kiszonka w Polsce
CODIMI (FAO 190) – na ziarno i kiszonkę na północy Polski na wszystkich typach gleb
ALOMBO (FAO 230) – rekordowe plony ziarna (na grysy) i kiszonki
CODIMON (FAO 240) – wysoki plon również na „zimnych glebach“
CELIVE (FAO 245) – wyjątkowy plon skoncentrowanej energii
TIARA (FAO 260) – plastyczność i odporność na suszę
CEMILK 222 | CESTER 230 | CEKLAD 235
ALOMBO | CEMAX 245 | CELIO 250 | CEFIN

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Zielony Laur Konsumenta
2010 dla nawozu Rosahumus!
Kapituła Programu Laur Konsumenta zdecydowała o przyznaniu Zielonego Lauru Konsumenta
2010 nawozowi Rosahumus.
Laur Konsumenta to największy w
Polsce program konsumencki, który
sonduje wśród Polaków popularność
używanych przez nich produktów. Przyznanie Lauru Konsumenta Rosahumusowi to potwierdzenie dobrej opinii
użytkowników o tym produkcie i forma
zbiorowej dla niego rekomendacji.
Zielony Laur Konsumenta przyznawany jest tylko produktom powstającym
w warunkach ekologicznych i działających z poszanowaniem środowiska
naturalnego. Istotny jest również prozdrowotny wpływ na konsumentów.
Spełnienie tych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi certyfikatami.
Rosahumus – nawóz poprawiający
żyzność gleby, to produkt ekologiczny, który dzięki działaniu naturalnych
składników – kwasów humusowych –
wpływa na poprawę struktury gleby,
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zwiększa dostępność składników pokarmowych i ich pobieranie, reguluje
stosunki wodno-powietrzne, a dodatkowo przyspiesza humifikację resztek
organicznych. W rezultacie przekłada
się to na zwyżkę plonu roślin uprawnych
i poprawę jego jakości, dzięki czemu
- i użytkownik i konsument otrzymują
zdrowsze i bardziej dorodne płody rolne.

Certyfikaty ekologiczne
Działanie Rosahumusu zostało wielokrotnie potwierdzone. Produkt ten
posiada certyfikaty ekologiczne wydane między innymi przez FIBL –
Forschungsinstitut fur Biologischen
Landbau (Niemcy) oraz OMRI – Organic Materials Review Institute (USA).
Co zawiera Rosahumus?
Tajemnica wyjątkowych rezultatów,
jakie osiąga się stosując Rosahumus,

leży w bardzo wysokiej zawartości
kwasów humusowych. Nawóz składa się w 56% z materii organicznej, z
czego kwasy humusowe stanowią aż
85%! Pozostałe składniki to potas –
12% i żelazo – 0,6%. Rosahumus wytwarzany jest z leonardytów – kopalin
będących formą pośrednią pomiędzy
torfem a węglem brunatnym, dzięki czemu większa część materii organicznej
uległa humifikacji, a nie mineralizacji.
Kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie wykazują 5-krotnie wyższą

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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aktywność niż kwasy pozyskane z
innych źródeł takich, jak np. kompost
czy obornik.

poprawia swoją strukturę. Umożliwia to
ograniczenie nawożenia mineralnego
nawet o 50%.

Jak działa Rosahumus?

Kto powinien stosować
Rosahumus?

Kwasy humusowe dostarczane przez
Rosahumus oddziałują na strukturę
gleby na wiele sposobów. Nawóz ten
jednocześnie zwiększa dostępność
składników pokarmowych (zapobiegając ich wypłukiwaniu) i poprawia
zdolność rośliny do ich wchłaniania.
Przyspiesza także rozwój systemu
korzeniowego, dzięki czemu roślina
szybciej rośnie i jest zdrowsza. W rezultacie otrzymujemy dorodniejszą roślinę i wyższe plony.
Działanie Rosahumusu jest długookresowe. Kwasy humusowe przyspieszają rozkład i humifikację resztek
organicznych. Dzięki temu gleba trwale

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

Rosahumus jest szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej
żyzności – piaszczystych oraz gliniastych. Jego stosowanie jest szczególnie
efektywne w gospodarstwach o niskiej
zawartości próchnicy oraz tych, w których nie stosuje się obornika. Korzystne
może być także zastosowanie Rosahumusu w sadach i na polach uprawnych, które ucierpiały wskutek powodzi
i podtopień. Nawóz ten jest szczególnie
zalecany w uprawach ekologicznych,
ale również w rolnictwie integrowanym
i zrównoważonym. Produkt idealnie nadaje się do stosowania w ogrodach i

na działkach. Dostępny jest w małych
opakowaniach dla hobbystów oraz
większych dla producentów warzyw,
owoców i upraw rolniczych.
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Rzepak ozimy „MONOLIT” - „Siła stabilności” z HR Strzelce
Odmiana MONOLIT, z Hodowli Roślin
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, jest jedną z najlepiej (Nr 1 w Polsce w 2009 r.)i
najwierniej plonujących odmian populacyjnych rzepaku ozimego. Sukces odmiany
MONOLIT jest konsekwencją wielu elementów, które to złożone w całość dały
podstawę tej doskonałej odmianie.
MONOLIT został wyhodowany w Oddziale Małyszyn spółki Hodowli Roślin
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR. Gleby, na
których prowadzona jest hodowla i atestacja odmian w tym oddziale są bardzo
lekkie (przewaga klasy IV i V). Genotypy,
które dobrze plonują w tych warunkach
charakteryzujących się niskimi wymaganiami glebowymi, lepiej też znoszą okresowe niedobory wody. Udało się wyhodować
odmianę, której bardzo istotną, z gospo-
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darczego punktu widzenia cechą, są niższe wymagania glebowe.
Kolejną cechą faworyzującą odmianę
MONOLIT na tle konkurencji jest bardzo
dobra odporność na choroby grzybowe
ważne w produkcji rzepaku ozimego. Cecha podwyższonej odporności ma zawsze
duże znaczenie, a jest szczególnie istotna
podczas sezonów, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają przeprowadzanie zabiegów ochronnych. Taką sytuację mieliśmy
w tym roku w maju, gdy podczas kwitnienia rzepaku padał deszcz a temperatury
utrzymywały na niskim poziomie. Były to
warunki, które bardzo sprzyjają porażeniu przez zgniliznę twardzikową. Niestety
z powodu aury nie można było wykonać
oprysku fungicydem, lub też zabieg ten był
opóźniony. W takiej sytuacji uprawa od-

miany o zwiększonej odporności na dany
patogen pozwala uchronić plantację przed
znacznym spadkiem ilości i jakości plonu.
Kombinacja wysokiego potencjału plonowania, wysokiego plonu tłuszczu, niskich
wymagań glebowych, dobrej mrozoodporności, doskonałej zdrowotności z optymalnym terminem kwitnienia i dojrzewania
zamknięta w jednej odmianie okazała się
strzałem w dziesiątkę.
MONOLIT w ciągu pięciu lat badań (doświadczenia rejestrowe oraz PDO) zawsze
plonował powyżej odmian wzorcowych i
plasował się w ścisłej czołówce odmian
populacyjnych. Taka stabilność plonowania
jest bardzo wyraźnym sygnałem, że odmiana potrafi adaptować się do zmiennych
warunków glebowo-klimatycznych,przez
co gwarantuje pewny, wysoki plon.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Pszenica ozima BAMBERKA - „Pełna wigoru” z H R Strzelce
Rok 2010 był rokiem trudnym dla producentów pszenicy ozimej. Wielu producentów doświadczyło problemu zbyt niskiej
liczby opadania, niskiego ciężaru hektolitra czy obniżonej zawartości glutenu. Na
polskim rynku nasiennym dostępnych jest
bardzo wiele odmian o wysokiej wydajności, ale niewiele z nich wytrzymuje długotrwałe okresy niekorzystniej pogody bez
spadków parametrów jakościowych ziarna.
W ofercie HR STRZELCE znajdują się
dwie wysokojakościowe odmiany, które
wyróżniają się pod tym względem – Fregata i BAMBERKA.
BAMBERKA została zarejestrowana w
Polsce w 2009 roku. Cechuje się wysokim
potencjałem plonowania. W 2010 roku, w
doświadczeniach porównawczych CO-

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

BORU (PDO) uzyskała plony na poziomie
106% wzorca, co plasuje ją w ścisłej czołówce zarejestrowanych odmian. Należy
ona do odmian o bardzo wysokich parametrach jakościowych, a ponadto potrafi te
parametry utrzymać nawet w tak trudnych
warunkach pogodowych, jakie panowały
podczas tegorocznych żniw. Obrazują to
wyniki analizy liczby opadania przeprowadzone podczas oceny jakości wszystkich odmian pszenicy ozimej badanej w
doświadczeniach w Strzelcach.
Bamberka zbierana przed deszczami
23.07 miała liczbę opadania na poziomie
438 s, natomiast zbierana po 15 dniach
deszczu (84,6 mm) osiągnęła równie imponujący wynik 420 s. Kolejną interesującą
cechą jest również jej szybki start wege-

tacji wczesną wiosną. Dzięki temu bardzo
dobrze wykorzystuje zasoby wody pozimowej, co pozytywnie wpływa na jej potencjał
plonotwórczy. Bamberka jest odmianą niewysoką (ok. 93 cm), która posiada bardzo
dobrą zdolność krzewienia. Zalecana norma
wysiewu jest nieco niższa niż w przypadku
tradycyjnych odmian pszenicy ozimej i wynosi 300 - 350 ziaren/m2 (siew terminowy).
BAMBERKA łączy w sobie to, co przez
rolników jest najbardziej pożądane: wysoką
plenność, doskonałe parametry jakościowe i dobrą odporność na choroby grzybowe. To dzięki tym cechom oraz dobrą
mrozoodpornością BAMBERKA w okresie jednego roku stała się jedną z najpopularniejszych i najbardziej pożądanych
odmian na rynku.
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Oferta na jubileusz Kärcher!
Firma Kärcher obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia istnienia, z tej okazji kieruje ofertę
specjalną do branży rolniczej. W okresie od 15.10 do końca roku na specjalnych warunkach
cenowych oferowane są urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody: HD 605, HD
6/15 C Plus oraz HD 7/18-4 M Plus, z podgrzewaniem wody: HDS 698 C Eco oraz HDS 10/20-4
M, odkurzacz uniwersalny NT 27/1 Me oraz zamiatarka z odsysaniem w nowej kolorystyce
(grafit): KM 75/40 W P.
HD 605 to wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące bez podgrzewania
wody, które charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 110 barów i wydatkiem wody rzędu 500 l/h. Standardowo
urządzenie wyposażone jest w dyszę
trójstopniową, lancę 550 mm i wąż
ciśnieniowy (10 m). HD 605 doskonale
sprawdza się przy szybkim usuwaniu
lekkich zabrudzeń w pomieszczeniach
gospodarczych oraz myciu pojazdów
i maszyn rolniczych. W ofercie jesiennej wraz ze szczotką oraz środkiem
czyszczącym RM 55 (2,5 l).
HD 6/15 C Plus to wysokociśnieniowe
urządzenie czyszczące bez podgrzewania z regulacją ciśnienia w przedziale od 30 do 150 barów (maks. temp.
podawanej wody 60°C), wydatkiem
wody 230-560 l/h. Umożliwia regularne czyszczenie w gospodarstwie
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rolnym. Jesienią z zestawem promocyjnym składającym się z 2 butli RM
81 (2 x 2,5 l ).
HD 7/18 – 4M Plus to z kolei urządzenie wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody z mocnym 4-biegunowym,
wolnoobrotowym silnikiem chłodzonym
powietrzem, które zostało wyposażone
w Swich-CHEM - system precyzyjnego
dozowania środka czyszczącego. Wysokie parametry pracy oraz mocna, trójtłokowa pompa umożliwiają skuteczne
usuwanie nawet bardzo uporczywych
zabrudzeń. W jubileuszowej ofercie urządzenie wyposażone jest w pianownicę
oraz środek czyszczący RM 81 (2,5 l).
HDS 698 C Eco: to urządzenie wysokociśnieniowe klasy kompakt z podgrzewaniem wody z przejrzystym panelem
kontrolnym z wygodnym pokrętłem
obsługowym. Monitoring temperatu-

ry spalin zapewnia bezpieczeństwo
pracy urządzeniem. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie ciśnieniowym. HDS
698 C Eco posiada parametry pracy
umożliwiające usuwanie uporczywych
zabrudzeń.
HDS 10/20 – 4M: kolejne urządzenie
wysokociśnieniowe z podgrzewaniem
wody posiadające funkcję ECO, która
optymalizuje parametry pracy (praca
z wodą o temp. 60º C) wpływając na
zmniejszenie zużycia paliwa (nawet do
20%). Stały monitoring spalin, odporna
na korozję, trwała i wytrzymała obudowa oraz filtr wody chroniący pompę
zapewniają bezpieczeństwo użytkowania i wysoką trwałość urządzenia.
Specjalny system umożliwia optymalne dozowanie środka chemicznego
w odniesieniu do twardości wody, co
zapobiega odkładaniu się kamienia
kotłowego w wężownicy grzewczej.
Obydwa urządzenia jesienią zostały
dodatkowo wyposażone w wąż przedłużający 10 m ze złączem oraz środek
zmiękczający wodę RM 110 ASF (2 x 1 l).
NT 27/1 Me to odkurzacz uniwersalny
z możliwością zbierania zarówno zabrudzeń stałych jak i nieagresywnych
cieczy, ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej (27 l). Bardzo trwały i funkcjonalny
w każdym gospodarstwie.
KM 75/40 W P to zamiatarka prowadzona ręcznie do sprawnego usuwania
zanieczyszczeń z terenów zewnętrznych. Urządzenie jest wyposażone w
trakcję jezdną oraz system odsysania.
System EASY zapewnia bezproblemową obsługę. Maksymalna wydajność
urządzenia to ok. 3375 m²/h. Zamiatarka jest wyposażona w 40-litrowy
zbiornik na zanieczyszczenia.
Więcej informacji na www.karcher.pl
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

ECOPOWER – przełącznik do
oszczędzania paliwa.
VALTRA, czołowy producent ciągników rolniczych, jako pierwsza wyprodukowała ciągnik
wyposażony w przełącznik paliwa.
W 1998 roku z fabryki, jako pierwszy
ciągnik z przełącznikiem ECOPOWER,
wyjechał sześciocylindrowy Valtra Valmet 8350, a trzy lata później czterocylindrowy EcoPower Valtra 6750.
Obecnie ich miejsce zajęły czterocylindrowe ciągniki z Serii N (124 KM)
i sześciocylindrowe z Serii T (173 KM).
Walorem ciągnika z przełącznikiem
EcoPower jest to, że jeden model możemy wykorzystać w dwóch trybach pracy:
Eco - oszczędnym i Power – normalnym.
Prosty, łatwy w użyciu przełącznik
EcoPower, na skutek obniżenia prędkości pracy silnika, może zapewnić
10-15% oszczędności paliwa. Średnia
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prędkość tłoka jest o 20% mniejsza
w porównaniu z normalnymi silnikami
a mokre tuleje cylindrowe i chłodnica
międzystopniowa zwiększają żywotność silnika.
Tryb Eco zaleca się przy pracach:
- Ogólnych, lżejszych
- Zmieniających się
- Wymagających pracy WOM 540
obr./min.
Zalety prowadzenia ciągnika w trybie Eco to:
- Prędkość znamionowa 1800 obr./min.
- Oszczędność paliwa do 10%
- Niższy poziom hałasu
- Mniejsza prędkość tłoka, dłuższa

żywotność silnika
- Bardzo wysoki moment obrotowy
w szerokim zakresie obrotów
Tryb Power zalecany jest przy:
- Pracy z dużym obciążeniem na WOM
- Dużych prędkości pracy
- Konieczności uzyskania dużej wydajności układu hydrauliki
Praca w trybie Power zapewnia:
- W przybliżeniu tę samą moc, ale
w trybie transportowym
- Prędkość znamionową 2200 obr./min.
- Dodatkową moc w trybie transportowym 11 KM (8kW)
- Prędkość maksymalną 50 lub 40
km/h
- Prędkość EcoSpeed w zależności
od specyfikacji
- Dużą moc na WOM
VALTRA w okresie ostatnich siedmiu
lat sprzedała 5000 ciągników modelu
EcoPower, co stanowi 8% całkowitej
produkcji.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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VALTRA ŻYCZY PAŃSTWU
WESOŁYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA!

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

Valtra jest marką o światowym
zasięgu, należącą do AGCO.

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo,
tel. 61 662 90 50, fax 61 662 90 58
www.valtra.pl
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Patent SaMASZ ZGRABIARKA
2-KARUZELOWA - Z 2 – 780
SaMASZ – czołowa firma polska produkująca, między innymi, maszyny do zbioru zielonek,
praktycznie w każdym sezonie wprowadza na rynek nowe konstrukcje.
W 2010 roku Hitem Firmowym firmy
SaMASZ została nowa zgrabiarka
2-karuzelowa – Z 2 – 780.
Każda z dwóch karuzel posiada
11 ramion z 4 sprężystymi palcami
grabiącymi.
Zgrabiarka ta jest wyposażona w mechanizm kopiowania wzdłużny (patent
SaMASZ) i poprzeczny, który pozwala
na bardzo dobre odwzorowanie terenu.
Efektem tego jest czysty zbiór zielonki,
czy siana oraz ochrona darni.
Model zgrabiarki - Z 2-780 może
zgarniać ściętą zielonkę z pasa łąki o
szerokości od 7,20 do 7,80 m. i pod-

30

czas pracy tworzy wałek o szerokości
od 1,50 do 2,00 m.
Zalety zgrabiarki 2-karuzelowej:
• Skrętny zaczep pozwala na dobre
sterowanie torem jazdy zgrabiarki. Cięgna pozwalają na dodatkowe kopiowanie terenu za ciągnikiem.
• Wał napędowy przenoszący napęd
z ciągnika na przekładnie umieszczony
jest w środku ramy (patent SaMASZ).
Brak dostępu środowiska zewnętrznego (woda, zanieczyszczenia) znacząco wydłuża czas bezawaryjnej pracy.
• Posiada blokadę ograniczającą uno-

szenie karuzel, przydatną np. podczas
przejazdów na uwrociach.
• Wyposażona jest w hydrauliczne
podnoszenie ramion z karuzelami.
Zastosowanie sprężyn odciążających
pozwala na zmniejszenie nacisku kół
wózka na podłoże. Wózek jezdny posiada 6 kół (3 tandemy), co także znacznie
zmniejsza nacisk maszyny na podłoże.
• Rozdzielacz pozwala na użycie tylko jednego złącza hydraulicznego do
podnoszenia i opuszczania ramion z
karuzelami grabiącymi.
• Tandemowy układ jezdny w zgrabiarce Z 2 - 780 ułatwia kopiowanie
terenu i utrzymanie kierunku jazdy.
Zgrabiarki dwu karuzelowe są hydraulicznie składane do transportu,
co ułatwia przejazd po drogach publicznych. Szerokość transportowa nie
przekracza 2,9 m.
• Dodatkowe zwiększenie odległości
ramion od ziemi możliwe jest poprzez
zamianę ramion wózka jezdnego, co
ma duże znaczenie w pracach na np.
terenach torfowych.
• Przy opuszczaniu zgrabiarki konstrukcja wózka jezdnego oraz mechanizmu kopiowania pozwala na opadanie
najpierw tylnych kół, a potem przednich, co zapobiega zaczepianiu palców o podłoże.
• Posiada ręczny lub hydrauliczny
mechanizm ustawiania szerokości
zgrabiania.
• Posiada regulację wysokości palców zgrabiających od podłoża.
• Skrętne koła tylne kopiujące ślad
ciągnika podczas zakrętów.
Dzięki stałemu rozwojowi myśli technicznej i urealnianiu jej w produkowanych maszynach, codzienna praca,
klientów firmy SaMASZ, staje się wygodniejsza i wydajniejsza.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Brona talerzowa TAL-C
Firma MANDAM oferuje rolnikom szereg maszyn do uprawy roli i łąk, zbioru zielonki oraz
narzędzia TUR i TUZ, ale w tym roku hitem była brona talerzowa TAL-C.

TAL-C, po szeregu zmianach technicznych i konstrukcyjnych, stała się
niezawodną maszyną zarówno do
uprawy siewnej jak i ścierniskowej.
Oferowana jest w szerokościach roboczych 2,5m 3,0m 4,0mH 5,0mH
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oraz 6,0mH.
Brony o szerokości powyżej 3m są
składane hydraulicznie i wyposażane w specjalne automatyczne blokady siłowników, które są wymagane w
najnowszych dyrektywach Unii Euro-

pejskiej. Każda z maszyn wykonana
jest z grubościennych materiałów, wyposażona w talerze uzębione o średnicy 560 mm i najlepszej jakości łożyska
bezobsługowe!
Sprężyny, na których zawieszone są
łożyska i talerze, są umocowane do
ramy specjalnymi podkładkami stabilizującymi a między rzędami talerzy,
znajduje się blacha zgarniająca polepszająca efekt pracy maszyny (opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania
wymiennie belki z pazurkami zamiast
blachy zgarniającej). Na skrajach rzędów znajdują się ekrany boczne, które
ograniczają przesypywanie się uprawianej ziemi.
Głębokość pracy (do 14 cm) regulowana jest na drabinkach wału maszyny.
Standardowo TAL-C wyposażona
jest w wał rurowy o średnicy 540 mm
z opcją zamiany wału na większy rurowy (620 mm lub 700 mm) lub inne
takie jak: wał daszkowy (pierścienie o
średnicy 600 mm wykonane z kątownika), wał T-ring (pierścienie o średnicy
600 mm wykonane z teownika) oraz
wał Packer o średnicy 450 mm.
Istotną informacją jest to, że dla tej
maszyny jest możliwość zamontowania
sprzęgu siewnika, dzięki któremu można
na niej zawiesić siewnik mechaniczny.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Farmer F4-6258/ F4-7258
Farmer Sp. z o.o., prężnie działająca na polskim rynku firma z Sokółki, nieustannie udoskonala
swoje produkty i wciąż zaskakuje klientów nowościami.
W roku 2010 firma wprowadziła do
produkcji seryjnej nową gamę ciągników sześćdziesięcio konnych oznaczonych F4. Modele zbudowane są
przy wykorzystaniu 4 cylindrowego
turbodoładowanego silnika firmy John
Deere o mocy 61 i 66 KM, spełniające
normy czystości spalin Tier IIIA (Krok
3A). Zastosowany układ napędowy
pochodzi od włoskiego producenta
firmy Carraro.
Główną zaletą modelu jest zastosowany przedni most napędowy o dużym nacisku. Ciągnik ma napęd na 4
koła, a zwarta konstrukcja i duża wytrzymałość podzespołu pozwala na
zamontowanie ładowacza czołowego

o udźwigu ok. 1600kg.
Kolejnym rozwiązaniem technicznym
podnoszącym komfort użytkowania,
jest zastosowanie nowoczesnej skrzyni
biegów z rewersem o 8 przełożeniach
do przodu i 8 do tyłu. Z zastosowania
nowoczesnej transmisji wynika funkcjonalność WOM o dwóch trybach pracy
- zależnym i niezależnym oraz dwóch
prędkościach obrotowych 540 i 540E.
Zalety dwóch prędkości WOM, w tym
ekonomicznego, to przede wszystkim
nowe możliwości pracy z urządzeniami do sadzenia, uprawy gleby oraz
oszczędności paliwa związane z uzyskaniem pełnych obrotów WOM przy
mniejszych obrotach silnika. Przydat-

nym rozwiązaniem jest nowoczesny,
trzypunktowy układ zawieszenia, firmy CBM, z podłączeniami hakowymi
o udźwigu ok. 2500kg.
Nowy model zaspokaja potrzeby
klientów, posiadających mały areał lub
szukających ciągnika pomocniczego w
gospodarstwie.
Nowe ciągniki okazały się hitem sprzedażowym tego roku i na bazie rozwiązań ciągnika F4 producent w 2011
wprowadza na rynek ciągnik z serii
F3, z przeznaczeniem do prac sadowniczych i komunalnych.

LISTA PRZEDSTAWICIELI

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Uprawowe cudo
z METAL-FACHU na rynku
Ostatnie cacko konstruktorów Metal-Fachu agregaty uprawowe U 740, U710/1 i U710 które
początkowo były dostępne tylko dla klientów poza Polską, po raz pierwszy zostały zaprezentowane
rolnikom w kraju. Premiera produktu odbyła się na targach Agro Show.
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Agregaty przed dopuszczeniem do sprzedaży przeszły rygorystyczne testy techniczne i funkcjonalne, dzięki którym klienci mają
pewność, że otrzymają produkt najwyższej
jakości zapewnia Mariusz Maziarz, szef Marketingu Metal-Fachu.
Nowy model jest zawieszany, posiada 24,
36 bądź 48 talerzy i dostępny jest w trzech
szerokościach  3 m, 4,5 m i 6 m. Dwa
ostatnie zbudowane są na ramie składanej
hydraulicznie i mogą być wyposażone w hydraulicznie podnoszony i opuszczany wózek.
Agregat zbudowany jest z dwóch rzędów talerzy uzębionych o średnicy Ø560
mm ułożonych równolegle zabezpieczonych amortyzatorami gumowymi 35*210
mm z kątem natarcia 18° i kątem pochylenia 11°. Za nimi znajduje się rząd zgrzebeł sprężystych oraz wał rurowy / packer.
Agregaty 4,5 m i 6,0 m skonstruowane są
na ramie składanej hydraulicznie. Agregaty
4,5 m i 6,0 m może być wyposażony w hydraulicznie podnoszony i opuszczany wózek
wyposażony w oś hamowną (hamulec hydrauliczny) z kołami 19.0/45-17 14PR IM07.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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NOWY ORION 16.1
Firma Crystal Traktor Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, to producent ciągników o mocy od
115- 270 KM pod nazwą handlową CRYSTAL ORION.

Najnowszy ciągnik ORION 16.1 o
mocy znamionowej 160 KM wyposażony jest w silnik z systemem Common Rail, który cechuje się bardzo
niską emisją spalin, spełniającą normy EURO III, niskim zużyciem paliwa
oraz bardzo dużą żywotnością i niezawodnością. Silnik ten posiada wysoki
moment obrotowy przy niskich obrotach, dzięki systemowi elektronicznej
regulacji uzyskuje dużą elastyczność
oraz przyrost mocy o ponad 30 KM.
Skrzynia biegów zapewnia bardzo
wysoką funkcjonalność, efektywność
pracy ciągnika gdyż posiada 40 przełożeń do przodu 40 do tyłu w zakresie od 0,3 do 50km/h. System Power
Schlutte pozwala na 4 krotną zmianę
biegów pod obciążeniem oraz zmianę
kierunku jazdy bez użycia pedału sprzęgła. Ciągnik wyposażony w reduktor
biegów pełzających, który umożliwia
uzyskanie bardzo wolnych przełożeń.
Hydraulika ciągników ORION zreali-
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zowana jest w oparciu o system Bosch
z elektrohydrauliczną regulacją pracy
(EHR). System zapewnia łatwą obsługę, dużą funkcjonalność, efektywność pracy. Wydatek pompy od 70 do
117 litrów/min przy ciśnieniu 200 bar,
8 szybkozłączy zewnętrznych z funkcjami - regulacji przepływu, pozycja
pływająca, zacięcie na ciśnieniu i samoczynne wyłączanie.
TUZ tył o udźwigu 9,2 ton typu Walterscheid z hakowymi końcówkami
wyposażony w stabilizatory z regulacją gwintową zakresu pracy oraz możliwością ustawienia funkcji pływającej.
Opcjonalnie ciągnik może być wyposażone w hamulce do przyczep z
układem hamulcowym hydraulicznym.
Dużą zaletą tego ciągnika jest również przednia oś z centralnym napędem
umożliwiającym duży kąt skrętu, przez
co ciągnik jest bardzo zwrotny. Przednia oś posiada system kontroli trakcji,
który zabezpiecza przed uszkodze-

niem mechanizm różnicowy, poprzez
automatyczne rozłączanie blokady po
skręceniu kół i ponowne załączanie po
ich wyprostowaniu. System wyłączy
przedni napęd i blokadę po przekroczeniu prędkości 20 km/h.
Ciągniki posiadają hamulce tarczowe
mokre na tylne i przednie koła, przez co
znacznie skraca się droga hamowania.
Komfortowa, przestronna, kabina o
ergonomicznym rozmieszczeniu elementów sterujących, zapewnia bardzo
dobrą widoczność. Jest wyposażona
w filtr powietrza, szyberdach, uchylne
szyby boczne i szybę tylną oraz ogrzewanie i klimatyzację.
Układ wydechowy oraz zasysania powietrza usytuowany jest wzdłuż słupka kabiny i nie ogranicza widoczności.
Zastosowanie silników z systemem
Common Rail pozwoliło na uzyskanie
bardzo niskiego poziomu hałasu w kabinie operatora.
ORION to nowoczesny ciągnik zbudowany na sprawdzonych podzespołach renomowanych firm niemieckich
na bazie, których swoją produkcję opierają również takie firmy ciągnikowe jak
Same, Deutz Fahr, Fendt, Case, Lamborgini, VALTRA.
Nowa linia ciągników opracowana
została z myślą o klientach, którzy
poszukują ciągników średniej i dużej
mocy, charakteryzujących się prostą,
łatwą obsługą, ale zapewniających niezawodność i dużą efektywność pracy.
Poza bogatym wyposażeniem i profesjonalnym serwisem firma zapewnia
bezkonkurencyjną cenę ciągnika.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Carrier 925 gigant z VÄDERSTAD
”Tak dużo zabiegów jak to konieczne,
tak mało jak to możliwe...” - to motto
koncernu VÄDERSTAD.
Kontynuując swoje założenia w tworzeniu wszechstronnych maszyn do
uprawu i siewu, Firma VÄDERSTAD
wprowadziła na rynek maszyn rolniczych potężny agregat uprawowy
Carrier 925.
Maszyna, uwagi na swoją imponującą szerokość roboczą, umożliwia
redukcję ilości przejazdów a przy nacisku 135 kg na każdy talerz uprawowy, pozwala na osiągnięcie olbrzymiej
wydajności nawet na glebach bardzo
twardych i suchych.
Carrier 925, wyposażony w zintegrowaną włókę Crossboard jest idealny do rozbicia i rozdrobnienia grud
gleby, zniwelowania głębokich bruzd
i grzbietów oraz idealnego pocięcia

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

resztek pożniwnych i zmieszania ich z
glebą, niezależnie od płodozmianu oraz
warunków pogodowych i glebowych.
Jest to maszyna wszechstronna,
wyposażona w różne opcje narzędzi,
może być wykorzystana do uprawy
ścierniska jak i do doprawienia orki i
doskonale się sprawdza zarówno przy
zastosowaniu technologii orkowej oraz
systemie bezorkowym.
Włóka Crossboard, zbudowana jest
z wielu sprężynujących zębów uprawowych, wykonanych ze specjalnej
stali narzędziowej. Na końcach zębów
znajdują się zakrzywione wymienne
końcówki. Zęby włóki mogą być połączone listwą stabilizującą wykonaną
ze stali o wytrzymałości na rozciąganie
przekraczającej 1100 N/mm2.
Zainstalowany wał uprawowy, z pierścieni o specjalnym kształcie wyko-

nanymi ze stali utwardzanej nie tylko
uprawia wierzchnią warstwę gleby,
ale także intensywnie rozdrabnia grudy gleby i odpowiednio ją konsoliduje
zapewniając właściwy podsiąk.
Niewątpliwą zaletą tej maszyny jest
łatwa obsługa.
Carrier 925 jest wyposażony w elektryczny układ kontroli głębokości roboczej, pozwalający na opuszczanie
narzędzi do wcześniej wybranego
położenia.
Głębokość roboczą talerzy uprawowych i kąt nachylenia zębów włóki
Crossboard ustawia się z kabiny ciągnika za pomocą układu hydraulicznego
podczas przejazdu.
Z oceny, użytkujących tę maszynę,
rolników wynika, że Carrier nie wyciąga kamieni, na powierzchnię, a pole
po uprawie jest doskonale wyrównane.
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Orka przedzimowa
Orkę przedzimową możemy zaliczyć do najpóźniejszych prac polowych. Należy ją wykonać
pod rośliny okopowe oraz jare wczesnego siewu, ponieważ będzie to korzystnie wpływało na
ich plonowanie w przyszłym sezonie agrotechnicznym.

przede wszystkim niższa masa w porównaniu z pługami obracalnymi. Tego typu
narzędzie posiada cechy pługa obracalnego, ponieważ wykonuje orkę w prawą i
w lewą stronę. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu go w uniwersalne odkładnice
cylindryczne, które są hydraulicznie ustawiane raz do odkładania skib w prawo, a
po wykonaniu nawrotu – w lewo. Ponadto
pług charakteryzuje się zwartą konstrukcją, łatwą regulacją oraz niższą ceną w
porównaniu do pługów obracalnych. Z
opinii osób użytkujących tego typu narzędzia wynika, że bardzo dobrze spisują
się one na glebach lekkich i średnich. Nadają się również do orki pól z dużą ilością
resztek pożniwnych – także po zbiorze
kukurydzy na ziarno lub CCM. Nie są natomiast polecane do orki gleb zwięzłych
i zakamienionych.
Termin i głębokość orki

Pługi z odkładnicami ażurowymi charakteryzują się mniejszymi oporami i są przydatne na gleby średnie i ciężkie. Odkładnice o budowie ażurowej dobrze spulchniają i odwracają skiby.

Pługi do orki głębokiej pól z dużą ilością resztek
pożniwnych dobrze jest wyposażyć w przedpłużki.

Wymieszanie dużej ilości resztek pożniwnych
agregatem ścierniskowym ułatwia wykonanie orki.

Orać pługiem obracalnym

zostanie zagregowany z dodatkowym narzędziem (brona kolczatka, sekcja wałów),
to wiosną, pole będzie można doprawić
w jednym przejeździe agregatu uprawowego. Jednak pługi tego typu są cięższe
(podwójna liczba korpusów), a co z tym
bezpośrednio związane, znacznie droższe
w porównaniu do pługów zagonowych.

Pługi obracalne wyposażone są w korpusy odkładające skiby w prawo i w lewo,
co umożliwia pracę bezzagonową podczas orki. Ten sposób prowadzenia agregatu daje możliwość zaoszczędzenia do
10% paliwa przy jednoczesnym wzroście
wydajności od 6 do 12% - w zależności
od długości pola. Oszczędności wynikają przede wszystkim z krótszych przejazdów jałowych po polu. Ponadto uwrocia
zostaną też znacznie mniej ugniecione,
a powierzchnia pola będzie bardziej wyrównana (brak bruzd i zwałów). Jeżeli pług
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Orka pługiem dwustronnym
(wahadłowym)
Do orki bezzagonowej mogą być również wykorzystywane pługi dwustronne.
Główną zaletą pługa wahadłowego jest

Termin ziębli będzie zależał między innymi od jakości gleb. Wcześniej należy zaorać gleby ciężkie z pozostawieniem roli w
ostrej skibie. Gleby lżejsze można zaorać
później, nawet tuż przed zamarznięciem
oraz przy większej ich wilgotności. Natomiast głębokość orki nie powinna sięgać
poniżej warstwy próchnicznej roli i powinna być uzależniona od gatunku uprawianych roślin. Na glebach średnich i ciężkich,
wykonywanie orki na głębokość powyżej
30 cm jest nieuzasadnione ekonomicznie.
Należy podkreślić, iż zwiększenie głębokości orki o każdy 1 cm powyżej 15 cm
powoduje wzrost zużycia paliwa od 0,48
do 0,55 l/ha (w zależności od składu mechanicznego gleby). Głębiej należy zaorać
pole pod buraki i ziemniaki (25 - 30 cm), a
pod zboża można płycej (20 - 25 cm). Po
roślinach okopowych, pod które była wykonywana orka głęboka, a zbiór wykonano w
optymalnych warunkach wilgotnościowych,
orka może być też płytsza 20-24 cm. Po
kukurydzy i roślinach wieloletnich, powinna być wykonana na głębokość 25 – 30
cm. Warto pamiętać, aby co roku wykow w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Dobrze wyregulowanym pługiem o szerokich korpusach można wykonywać orkę głęboką na polach z dużą ilością resztek pożniwnych.

nywać orkę na inną głębokość, co będzie
zapobiegało tworzeniu się podeszwy płużnej. Wykonując orkę przedzimową, należy
pamiętać, że jej nadmierne pogłębiane nie
jest najlepszym sposobem na likwidowanie
podeszwy płużnej, gdyż w takiej sytuacji
dochodzi do wydobywania na powierzchnię silnie zagęszczonej warstwy podornej,
która jest nieurodzajna i tworzy trudne do
rozbicia grudy. Spulchnianie tej warstwy
najlepiej jest wykonywać przy pomocy
głębosza. Można również zastosować dodatkowe pogłębiacze podczas orki, które
będą spulchniały warstwę gleby leżącą poniżej zasięgu działania lemiesza na kilka,
a nawet kilkanaście centymetrów poniżej
głębokości wykonywanej orki.
Pozostawić powierzchnię pola w
ostrej skibie czy wyrównaną?
Wykonując orkę przedzimową, warto
zwrócić uwagę na znaczenie wyskibienia
gleby. Na glebach ciężkich, lepsze działanie strukturotwórcze mrozu występuje
przy orce bardziej wysztorcowanej. Taka
powierzchnia pola ma jednocześnie większe możliwości magazynowania wody w
glebie. Dotyczy to zwłaszcza gleb zlewnych (gliny, mady, iły), gdzie po wykonaniu orki głębokiej powierzchnia pola
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powinna być pozostawiona na okres
zimy w ostrej skibie, co zapobiega nadmiernemu zagęszczeniu warstwy ornej.
Sprzyja natomiast utrzymaniu gleb ciężkich w dobrej strukturze, ponieważ warstwa orna będzie rozluźniona, co ułatwi
wiosenne uprawki. Zabieg wyrównywania roli na takich glebach nie jest wskazany, ponieważ zwiększa ich zwięzłość,
pogarsza strukturę i sprzyja tworzeniu
się zaskorupienia. W ostrej skibie orka
powinna być też pozostawiona na zboczach i terenach pagórkowatych. Wykonywać ją wówczas należy w poprzek
skłonu, co chroni glebę przez erozją
wodną i pozwala na lepsze rozkruszenie zwięzłej odwróconej skiby, wskutek
oddziaływania mrozu.
Na glebach średnich i lekkich orkę przedzimową lepiej jest wykonać z niewielkim
wyskibieniem - tak, by różnice między
grzbietami skib, a zagłębieniami nie przekraczały 3-6 cm. Zbyt ostra skiba będzie
utrudniała prawidłową uprawę przedsiewną i wpływała na nierównomierne przesuszenie gleby. Prawidłowo wykonana orka
przedzimowa powinna umożliwić wiosenne przygotowanie roli do siewu w czasie
jednego przejazdu agregatem uprawowym
dopasowanym do warunków glebowych.

Każdy kolejny przejazd to dodatkowe nakłady na paliwo oraz strata kilku litrów wody
z 1 m2 powierzchni pola. Odstępstwem
od tej zasady jest orka przedzimowa na
stanowiskach pod buraki, gdzie powierzchnia pola powinna być wyrównana. Na wyrównanie orki wpływ będą miały ponadto
takie czynniki jak: kształt odkładnicy, wilgotność i stan gleby, prędkość podczas
orki, szerokość korpusu płużnego, głębokość wykonywanej orki oraz ukształtowanie terenu.
W przypadku wykonywania orki po zbiorze kukurydzy na ziarno, gdzie pozostaje duża ilość resztek pożniwnych, pług
powinien być wyposażony w przedłużki.
Jednak zawsze lepiej będzie najpierw wykonać uprawę ścierniska np. agregatem
ścierniskowym, broną talerzową lub kompaktową, a następnie orkę głęboką. Przeznaczając na przyoranie słomę i resztki
pożniwne kukurydzy należy zastosować
dodatkowe nawożenie azotem, w ilości
około 10 kg N na 1 tonę słomy, w celu
przyspieszenia ich rozkładu i zapewnienia azotu dla roślin wysiewanych wiosną.
Prędkość robocza
Prędkość robocza podczas wykonywania
orki tradycyjnymi pługami lemieszowymi
mieści się najczęściej w zakresie od 4 do
8 km/h. Jednak parametr ten ma również
bezpośredni wpływ na końcowy efekt orki.
Praca z mniejszymi prędkościami powoduje lepsze wyskibienie oranej gleby, co
jest pożądane podczas wykonywania orki
przedzimowej w ostrą skibę na glebach
ciężkich. Orka z większymi prędkościami
powoduje lepsze kruszenie i lepsze dokładanie skib. Wówczas powierzchnia pola
pozostaje bardziej wyrównana, co jest korzystne przy orce na glebach średnich i lekkich. W przypadku pługów wahadłowych,
zalecane prędkości robocze mieszczą się
w zakresie od 5 do 10 km/h. Zmiana tego
parametru nie ma jednak wpływu na stan
wyrównania powierzchni pola.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

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.

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki

Ć
NOWOŚ
do bel
i
k
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t
y
w
Ch
tnych.
prostoką

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

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

Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m.

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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Znaczenie siarki w uprawach
rolniczych
Siarka jest pierwiastkiem rozpowszechnionym w przyrodzie i jako składnik aminokwasów
siarkowych (metioniny, cysteiny, cystyny) spełnia bardzo ważne funkcje w kształtowaniu jakości
białka roślinnego.

Objawy niedoborowe siarki na dwóch rozkwitających kwiatostanach rzepaku - po prawej

W glebie siarka prawie w 100 % występuje w formie organicznej, a o zawartości formy mineralnej, pobieranej
przez roślinę, decyduje intensywność
mineralizacji resztek roślinnych, nawozów organicznych i próchnicy. Przemianom siarki organicznej w formę
mineralną sprzyjają np. wysoki odczyn gleby. Wzrost jego wartości do
7,5 zwiększa szybkość mineralizacji.
W glebach o odczynie pH powyżej 6,0
siarka (siarczanowa) występuje całkowicie w roztworze glebowym; wilgotność optymalna, która do uwalniania
siarczanów wynosi 60 proc. pojemności
wodnej gleby; temperatura optymalna
w wysokości 20-30°C, która zapewnia
procesowi mineralizacji korzystne wa-
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runki. W temperaturze poniżej +10°C
proces ten prawie ustaje.
W glebach zawartość jej waha się
w granicach od 0,001 do 1,8%, najczęściej do 0, 2% S. Zawartość przyswajalnej siarki w glebach waha się
w szerokich granicach od 0,3 do 50
mg/100g gleby. Siarka występuje w glebie w formie mineralnej i organicznej.
Udział siarki organicznej wynosi 50-80,
a nawet 97% siarki ogółem. Związki
mineralne siarki występują w formie
siarczanów, a w glebach podmokłych,
w warunkach beztlenowych, również
siarczków. W wyniku rozkładu materii
organicznej gleb znajdująca się w niej
siarka może być udostępniana roślinom.
Źródłem siarki w glebie mogą być rów-

Dr Bogdan Z. Jarociński
Spec. I i II stopnia MODR Warszawa, Oddział w Radomiu

nież kwaśne deszcze. Podczas spalania
takich nośników energii jak węgiel, ropa
naftowa i jej pochodne, siarka ulatniająca się w postaci dwutlenku (SO2) rozprzestrzenia się w atmosferze i reaguje
z parą wodną w powietrzu przyczynia
się do powstawania kwaśnych deszczy.
Ze względu na kryzys gospodarczy na
początku lat 90, oraz ograniczone zużycie energii i coraz doskonalsze odsiarczanie spalin, emisja siarki do atmosfery
w Polsce zmalała.
Coraz powszechniejsze stosowanie
wysokoprocentowych nawozów spowodowało, że ilość dostarczanej do
gleby siarki maleje.
Siarka jest łatwo wymywana z gleby,
a z plonami pobierana jest w ilości od
12 do 35, a nawet do 80 kg siarki (S)
z ha rocznie w zależności od gatunku
uprawianych roślin. W wielu rejonach
kraju mogą ujawniać się w związku
z tym problemy niedoboru siarki w glebie. Niedobory te ujawniają się głównie na roślinach „siarkolubnych”, takich
jak: rośliny krzyżowe – rzepak, rzepik,
gorczyca, kapusty, kalafior, brukiew,
rzepa, oraz rośliny motylkowe: bobik,
groch, fasola i niektóre warzywa jak:
por, cebula, czosnek, pomidor, papryka, sałata oraz zboża.
Można wydzielić, co najmniej trzy
grupy roślin uprawnych wykazujących
wymagania względem siarki:
duże (> 50 kg S/ha) – rzepak,
kapustne,
średnie (20 – 50 kg S/ha) – motylkowe wieloletnie, strączkowe, burak
cukrowy i pastewny,
małe ( < 20 kg S/ha) – zboża.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Objawy niedoborowe siarki na liściach buraka

Z kolei rośliny sadownicze wykazują niskie zapotrzebowanie na siarkę.
Rośliny pobierają siarkę w formie
siarczanów przez cały okres wegetacji, a najintensywniej w stadium
kwitnienia. Mogą one pobierać siarkę również w formie dwutlenku siarki z atmosfery. Siarka z atmosfery
pobierana jest przez liście i szybko
wykorzystywana.
W przypadku niedoboru siarki w glebie może to być ważne źródło, szczególnie w usuwaniu jej niedoborów.
Niedobór siarki sprawia, że azot nie
bierze udziału w przemianie białkowej, czasem wówczas dochodzi do
zatrucia rośliny. Gdy roślina nie ma do
dyspozycji dostatecznej ilości siarki,
to następuje pogorszenie pobierania
azotu gleby oraz zahamowanie jego
obiegu w roślinie. W wyniku tego następuje zwiększenie zawartości azotanów, które w dużych stężeniach są
dla roślin trujące. Jeżeli rolnik w tym
czasie pomyli objawy (w łanie rośliny
uprawnej) braku siarki z objawami niedostatku azotu zastosuje dodatkowo
nawożenie azotem, to efektem tego
będzie strata azotu i niskie plony, np.
rzepaku, pszenicy lub innych roślin.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Zwykle rolnicy nie zdają sobie sprawy z takich błędów i pytają, jaka jest
przyczyna wcześniej zamierających
(wypadających) roślin mimo nawożenia ich wyższymi dawkami nawozu
azotowego. Działanie wysokich dawek
zależne jest w uprawie np. rzepaku,
buraków od odpowiedniego zasilenia
gleby w siarkę, celem efektywnego
wykorzystania wysokich dawek azotu.
Pierwsze objawy na roślinach rzepaku
pojawiają się już na młodych liściach,
gdyż siarka słabo przemieszcza się
w roślinach. Powoli jest transportowana
ze starszych do nowo tworzących się
organów, które w tym czasie ulegają
zewnętrznie rozjaśnieniu, czyli bieleniu.
Roślina, jeżeli jest zaopatrzona w siarkę
z podłoża, nie korzysta z siarki pochodzącej z powietrza. Wynikać to
może z faktu, że siarka w niewielkim
stopniu transportowana jest” w dół
rośliny” (od liści do korzeni), czyli nie
jest przemieszczana przeciw prądowi
transpiracyjnemu.
Siarka towarzyszy niemal wszystkim nawozom fosforowym, co wynika
z technologii rozkładu surowców fosforonośnych. Proste nawozy zawierają od
ok. 1% (fosforany amonowe) do 12%

(superfosfat prosty) siarki w postaci
siarczanów, głównie wapnia i amonu.
Bogatym źródłem siarki (24%) jest siarczan amonowy. Poza stosowaniem typowych nawozów bogatych w siarkę
(siarczan amonu, potasu itp.) podejmuje
się próby dodatkowego wzbogacania
w siarkę innych, powszechnie stosowanych nawozów jak np. mocznik. Jedną z metod jest powlekanie granulek
mocznika siarką elementarną (pierwiastkową). Otoczka siarkowa utrudnia
bowiem dostęp wody do wnętrza granulki i przenikanie roztworu mocznika
do gleby. Jednak proces otoczkowania
jest skomplikowany technologicznie
i kosztowny, przez co nawozy otoczkowane siarką są drogie.
Dla uzupełnienia niedoborów siarki
roślinom „siarkolubnym” można zastosować dokarmianie dolistne stosując
w rolnictwie np. - Plonvity: Z - dla zbóż,
S - dla roślin strączkowych, P – dla łąk
i pastwisk, K – dla kukurydzy, B – dla
buraków, R – dla rzepaku, gorczycy, K
– dla ziemniaków. W warzywnictwie np.
Supervity: C dla roślin cebulowych, K –
dla kapustnych, R – dla korzeniowych
i wieloskładnikowy kompletny nawóz
sypki – Plon-Max, Agrofoska wiosenna. W kwiaciarstwie np. Nawóz do
róż, iglak, nawóz dla roślin kwasolubnych jak: różanecznik, azalia, hortensja. Zielony trawnik. W sadownictwie
można stosować dolistnie nawozy zawierającą siarkę np.:Mikrovity-1,2,3,4;
Siarczan magnezowy, Mikrokomplex,
Plonochrony: potasowy, zasadowy
i magnezowy, wieloskładnikowy kompletny nawóz sypki - Plon-Max, Agrofoska wiosenna i jesienna. A ostatnio
nowość w nawozach to Plonovity: Phospho, Opty, Nitro i Kali dla wszystkich
gatunków roślin.
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Mączniak prawdziwy zbóż i traw
Zboża w okresie całej wegetacji narażone są na atak różnych chorób grzybowych. W zależności
od przebiegu pogody w danym roku jedne z nich występują w mniejszym, inne w większym
nasileniu.
Bardzo groźnym patogenem atakującym zboża, z którego masowym
wystąpieniem mieliśmy do czynienia w sezonie 2009/10, był mączniak
prawdziwy, rozpowszechniony na terenie całej Polski. Powoduje on bardzo
duże straty w plonie ziarna, czasami
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przekraczające nawet 40% ogólnego
plonu, a także obniża parametry jakościowe ziarna. Jest to powszechna
i bardzo groźna choroba, której rozwojowi sprzyja wczesny i zbyt gęsty
siew, intensywne nawożenie oraz ciepło. Jednak najgroźniejsze są częste

Anna Rogowska

opady deszczu, których rezultatem
jest wysoka wilgotność powietrza. W
ostatnim 10-leciu zaobserwowano
jednak pewne anomalia w rozwoju tej
choroby. Po pierwsze, mączniak stał
się bardziej agresywny, czego przyczyną były prawdopodobnie zmieniające się warunki pogodowe oraz coraz
bardziej odporny na fungicydy, co jest
zapewne wynikiem stosowania od lat
preparatów opartych na tym samym
mechanizmie działania.
Analiza przebiegu warunków pogodowych w okresach oceny występowania
mączniaka wskazuje, że jego rozwój coraz rzadziej jest zbieżny z wilgotnością
powietrza. Bardzo duże nasilenie choroby obserwuje się w okresach deficytu wody i niskiej wilgotności powietrza.
Prewencyjną walkę z tym patogenem
należy, zatem zastosować niezależnie
od warunków klimatycznych.
Zainteresowanie naukowców tą chorobą nasiliło się 6 lat temu, kiedy to
zaatakowała ona we wszystkich regionach Polski uprawy pszenicy ozimej, a
w niektórych, jak np. w Wielkopolsce,
przybrała charakter epidemii. Zarówno
wczesne pojawienie się mączniaka, jak
i długi okres jego występowania, sprawiły, że podjęto liczne badania mające
wyjaśnić to zjawisko oraz określić szkodliwy wpływ mączniaka na pogorszenie
jakości ziarna. Stwierdzono /Jańczak i
Pawlak/, że mączniak był chorobą dominującą w plantacjach pszenicy ozimej,
a jego występowanie cechowała duża
tolerancja w stosunku do warunków
pogodowych. Pomimo niekorzystnych
warunków meteorologicznych choroba
dynamicznie rozwijała się, a zarodniki
grzyba kiełkowały często bez wody,

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

Najmocniejsze ogniwo ochrony,
łącznie ze zwalczaniem mączniaka!

Najlepszy wybór na pierwszy zabieg we wszystkich zbożach.
Sprawdzone, kluczowe ogniwo w zwalczaniu najważniejszych
chorób – łącznie z mączniakiem.
Wypróbowane w najtrudniejszych warunkach interwencyjne
i zapobiegawcze działanie połączonych nierozerwalnie trzech
substancji aktywnych.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
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wytwarzając kilka generacji patogena, który wywierał szkodliwy wpływ na
wysokość plonu ogólnego i obniżenie
jakości ziarna pszenicy.
Sprawcą mączniaka prawdziwego jest
grzyb, który pasożytuje na rozwijającej
się powierzchni roślin, odżywiając się
wyłącznie żywą substancją. Żeruje na
wszystkich zielonych częściach roślin,
składniki pokarmowe z komórek skórki
rośliny pobiera przy pomocy ssawek.
Grzyb ten zimuje na samosiewach i
oziminach, a także na resztkach pożniwnych, które mogą stanowić źródło infekcji. Pierwsze objawy porażenia
można zaobserwować już jesienią
na wcześniej wysianych zbożach. Na
pierwszych liściach mogą pojawić się
skupiska grzybni – biały nalot z niewidocznymi gołym okiem zarodnikami.
Szybki rozwój choroby występuje na
wiosnę i latem. Skupiska patogena są
początkowo nieliczne, złożone z białego
nalotu grzybni, trzonków i zarodników
konidialnych, które są głównym źródłem
infekcji. Powiększając się, łączą się ze
sobą, zajmując znaczną powierzchnię
tkanek rośliny – grzyb szybko opanowuje całą roślinę i przemieszcza się w
górę, wraz z jej wzrostem. Z czasem
nalot zmienia barwę z białej w szarą
lub szaro-beżową. Na starszym, zbitym nalocie powstają czarne punkty
– ciemnobrązowe zamknięte otocznie. Zakażone tkanki przebarwiają
się, brunatnieją, co jest objawem reakcji obronnej rośliny. Z porażonych
organów osypuje się biały pył - są to
zarodniki konidialne wytworzone na
krótkich trzoneczkach w grzybni pokrywającej liście. Przy silnym rozwoju
choroby blaszki liści szybko żółkną i
zasychają. Zasychanie liści rozpoczyna się od wierzchołka.
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W pszenicy ozimej próg ekonomicznej
szkodliwości określa się w zależności
od faz rozwojowych zboża:
• od początku do końca krzewienia:
50-70% roślin z pierwszymi objawami
choroby;
• w fazie strzelania w źdźbło:
10% źdźbeł z pierwszymi objawami
porażenia;
• w fazie kłoszenia: pierwsze objawy
choroby na liściu podflagowym, flagowym lub kłosie.
Mączniak prawdziwy poraża wszystkie
zboża oraz wiele gatunków traw. Najsilniej na porażenie reaguje jęczmień,
silnie porażana jest również pszenica,
szczególnie w okresie od końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło.
Zwalczanie mączniaka powinno mieć
charakter kompleksowy. Producent już
przy wyborze odmiany powinien zwrócić
uwagę na stopień jej odporności na tę
chorobę. Bardzo ważne jest niszczenie
samosiewów oraz przeorywanie ścierniska tak, aby wyeliminować możliwość
infekcji pozostałymi na polu resztkami
roślin z żerującymi na nich patogenami. W celu zapobiegania wiosennemu
porażeniu upraw jarych, należy unikać
bezpośredniego sąsiedztwa upraw ozimych tego samego gatunku. Ważnym
elementem prewencyjnym jest dobranie
odpowiedniego przedplonu, który zredukowałby ryzyko infekcji grzybem. Jeśli
chodzi o agrotechnikę, to w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby
zaleca się racjonalne nawożenie azotem oraz niezbyt gęsty siew zbóż, gdyż
mączniak najczęściej pojawia się w słabo
przewiewnych, zagęszczonych łanach.
Oczywiście najskuteczniejszą metodą
jest chemiczne zwalczanie mączniaka.
W strategii ochrony zbóż przed chorobami podstawowym celem powin-

no być utrzymanie plantacji wolnej od
chorób – zapobieganie wystąpieniu infekcji poprzez odpowiednio wczesne
stosowanie fungicydów. Problemem w
walce z mączniakiem jest wybór odpowiedniego preparatu. Przez wiele lat
stosowano środki oparte na tej samej
substancji aktywnej, co doprowadziło
do podwyższenia progu odporności
na zabiegi wykonywane przy użyciu
preparatów opartych na podobnym
mechanizmie działania. Bardzo ciekawym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie zupełnie nowej substancji
aktywnej - cyflufenamidu, który został
w tym i w ubiegłym roku przebadany
przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Substancja ta wywodzi się z
amidooksymów i efektywnie zwalcza
mączniaka prawdziwego, co zostało
potwierdzone w każdym z sezonów
badawczych. Działanie preparatów
opartych o tę substancję ma charakter
zarówno prewencyjny, jak i interwencyjny, a co najważniejsze grzyb jest
wyjątkowo wrażliwy na cyflufenamid.
Zadaniem każdego plantatora powinno być utrzymanie upraw wolnych od
chorób, co jest gwarancją uzyskania
wysokich i dobrych jakościowo plonów. Jeśli na plantacjach pojawią się
jakiekolwiek patogeny, rolnik powinien
możliwie wcześnie wykryć ich objawy
i zastosować odpowiedni zabieg. Aby
walka z chorobami grzybowymi była
skuteczna, należy, co najmniej raz w
tygodniu monitorować plantację, znać
charakterystykę wysianej odmiany, stosować odpowiednią dla niej agrotechnikę, wiedzieć, jakie są objawy chorób,
by można było im przeciwdziałać oraz
zastosować efektywny preparat, zawierający substancję aktywną, na którą
patogen nie jest uodporniony.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Struktura gleby

Anna Rogowska
–wstęp na podstawie opracowania
„Struktura gleby” prof. dr hab. Lesław Zimny

Celem uprawy gleby jest stworzenie najlepszych warunków do kiełkowania, wzrostu i plonowania
roślin uprawnych. Odpowiednio uprawiana ziemia ma strukturę gruzełkowatą, która umożliwia
właściwy rozwój korzeni i stwarza niezbędną przestrzeń dla organizmów żyjących w glebie.
Obok odczynu i zasobności w składniki pokarmowe, struktura gleby jest
ważnym czynnikiem plonotwórczym.
Warunkuje jej aktywność biologiczną,
reguluje właściwości wodne, powietrzne
i cieplne oraz umożliwia penetrację korzeni w głąb. Jest jedną z ważniejszych
właściwości fizycznych gleby. Pożądana
struktura gleby to struktura gruzełkowata, która zapewnia sprawność warstwy
ornej – stwarza korzystne warunki kiełkowania nasion i prawidłowego rozwoju
systemu korzeniowego roślin. Struktury
te tworzy połączenie mineralnych cząstek ziemi, takich jak piasek, muł, glina
z substancjami organicznymi – próchnicą. Gruzełki tworzą luźne gąbczaste kompleksy, które dzięki porowatej
strukturze wchłaniają wodę i substancje odżywcze, a ziemia jest lepiej natleniona. Lepiszczem, które scala cząstki
mineralne jest próchnica, cząstki ilaste
i wydzielina śluzowata fauny glebowej.
Gleba bez struktury gruzełkowatej jest
trudna w uprawie, zbryla się i zakwasza.
Struktura gruzełkowata determinuje
żyzność gleby, odgrywa ważną rolę w
kształtowaniu właściwości fizycznych,
chemicznych i biologicznych gleby oraz
wpływa na stosunki wodno-powietrzne
oraz cieplne. Charakterystyczną cechą
tego typu struktury jest występowanie
kulistych agregatów o chropowatej powierzchni i znacznej porowatości, zwanych gruzełkami. Spoiwem, które zlepia
ziarna glebowe i drobne agregaty, jest
próchnica i minerały ilaste. Do powstawania struktury gruzełkowatej przyczy-
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niają się naprzemienne nawilgacanie i
wysychanie, pęcznienie i kurczenie, zamarzanie i rozmarzanie gleby, obecność
fauny glebowej, zwłaszcza dżdżownic, a
także fizyczne oddziaływanie rozwijających się korzeni roślin. To właśnie zmiany
wywołane wpływem przebiegu pogody,
agrotechnika i uprawa roślin wpływają
na zmiany struktury w okresie wegetacji.
Podczas wykonywania każdego zabiegu uprawowego dochodzi do zniszczenia
pewnej ilości agregatów i wytworzenia
innych. Generalnie im mniej intensywna jest uprawa roli, tym lepszy jest stan
struktury gleby. Także wielkość i rozwój
systemu korzeniowego wpływa na strukturę: im bogatszy system korzeniowy tym
korzystniejsza struktura gleby. Najbardziej korzystna z tego punktu widzenia
jest uprawa roślin motylkowych, które
nie tylko stwarzają korzystne warunki
do wytwarzania struktury gruzełkowatej, ale posiadają właściwości humusotwórcze, a ponadto wzbogacają glebę w
azot. Poza tym w rizosferze tych roślin
rozwijają się bakterie, które przyczyniają się do tworzenia gruzełków. Struktura jest niszczona przez nadmierne
uwilgotnienie a także przez silne deszcze, których krople rozmywają agregaty glebowe. Najczęstszym czynnikiem
zmniejszającym trwałość gruzełków i
pogorszenie struktury roli jest nadmierna
wilgotność gleby. Z kolei mróz poprzez
rozsadzanie przez lód brył gleby, które
rozpadają się na drobne gruzełki oraz
koagulację koloidów, które są lepiszczem, pozytywnie wpływa na fizyczne

właściwości gleby. Najkorzystniejsze
właściwości fizyczne posiadają gleby, w
których przeważają agregaty o średnicy
1-10 mm. Duża ilość bardzo drobnych
agregatów świadczy o nadmiernie rozpylającym działaniu narzędzi roboczych,
z kolei dominowanie w glebie większych
agregatów świadczy o niedostatecznym
kruszeniu gleby podczas wykonywania
zabiegów agrotechnicznych, co przekłada się na słabsze kiełkowanie, gorsze
wschody, a co za tym idzie niższe od
oczekiwanych plony. Warstwa uprawna o dobrych właściwościach fizycznych ma zawsze zróżnicowany skład
agregatów i zachowuje określone proporcje gruzełków różnej wielkości. Taka
budowa zapewnia odpowiednie stosunki wodno-powietrzne – kapilary z wodą
znajdują się wewnątrz gruzełków, a powietrze między nimi, a także gwarantuje
zmniejszenie zwięzłości gleby, co stwarza korzystne warunki dla rozwoju flory
i fauny glebowej.
Czynnikiem sprzyjającym tworzeniu
się gruzełków jest odpowiednia zawartość próchnicy, jonów Ca i Mg, które
sklejają drobiny glebowe w agregaty.
Ważną rolę pełni także fauna glebowa,
zwłaszcza dżdżownice, których wydaliny
są doskonałymi agregatami odpornymi
na deszcze i zgniatanie.
Do czynników kształtujących strukturę gleby zalicza się: uziarnienie gleby,
zawartość i właściwości próchnicy, aktywność mikroorganizmów i fauny glebowej, warunki wilgotnościowe, procesy
zamarzania i rozmarzania, procesy nawilżania i osuszania, korzenie roślin i ich
wydzieliny, wapnowanie, uprawę roślin
strukturotwórczych i międzyplonów oraz
oddziaływanie zabiegów uprawowych.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Degradacja struktury gleby spowodowana jest czynnikami naturalnymi, takimi jak brak koloidów organicznych i
mineralnych, brak korzeni, mikroorganizmów, dżdżownic, silne wiatry, ulewne
deszcze oraz nieprawidłową agrotechniką - nadmiernym ugniataniem gleby,
uprawą roli w warunkach zbyt suchych
lub zbyt mokrych, rozpylaniem roli
wskutek uprawy mechanicznej, uprawą
roślin w monokulturze lub roślin o krótkim okresie wegetacji, brak włączania
do uprawy roślin strukturotwórczych
i okrywowych, wysoki poziom NPK,
zasolenie gleby, stosowanie pestycydów, zakwaszenie, deszczowanie pola).
Zapobieganie niszczeniu struktury gleby polega na stosowaniu: właściwej
agrotechniki, przestrzeganiu terminów
zabiegów, agregatowaniu narzędzi,
utrzymaniu optymalnej wilgotności
gleby, właściwego zmianowania uprawa roślin strukturotwórczych, okrywowych i międzyplonów, nawożenia
naturalnego i organicznego (obornik,
gnojowica, kompost, słoma, nawozy zielone), nawożenia mineralnego
(wapnowanie, nawozy fizjologicznie
zasadowe) oraz mulczowania gleby.
Zbitą glebę należy spulchnić. Aby
przed kolejnym sezonem podtrzymać
odpowiednią strukturę ziemi należy
zaorać jesienią i zostawić na zimę w
tak zwanej „ostrej skibie”. Dzięki temu
wilgoć i mróz będą wnikać w głąb zie-
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mi. Zamarzająca woda rozbije cząstki gleby i w ten sposób wpłynie na
spulchnienie grud ziemi. Mróz wymrozi
również szkodniki zimujące w ziemi,
wyciągnięte bliżej powierzchni w wyniku orki. Dzięki nierównej powierzchni
„ostrej skiby” deszcz i rozpuszczający się śnieg nie będą spływały z pól
i poprawią się warunki wodne gleby.
Orka jest szczególnie ważna na glebach ciężkich, o zwartej strukturze.
Na glebach lekkich, luźnych nie jest
konieczna, ziemia nie tworzy grud.
Jeśli gleba jest bogata w próchnicę i
ma strukturę gruzełkowatą wystarczy
płytkie spulchnienie.
Zastosowanie stymulatorów funkcji życiowych gleby także wpływa na
poprawę jej struktury. Preparaty te
aktywują oraz stymulują florę i faunę glebową przy pomocy specyficznych związków mineralnych. Poprzez
zwiększenie różnorodności biologicznej i wzrost aktywności mikroorganizmów żyjących w glebie prowadzą do
poprawy aktywności fauny i flory, cyklu przemian substancji organicznej,
cyklów geochemicznych, struktury
fizycznej gleby i rozwoju systemów
korzeniowych roślin uprawnych. Działają wielopłaszczyznowo, aktywnie
włączając się w procesy zachodzące w glebie nadając im odpowiedni
kierunek. Stymulują wszystkie funkcje
życiowe gleby, a więc procesy biolo-

giczne, chemiczne i fizyczne kształtujące żyzność. Przykładem takiego
stymulatora funkcji życiowych gleby
jest np. PRP SOL, który służy do nawożenia przede wszystkim gleby, a
nie wyłącznie rośliny. Poprzez swoje
strukturotwórcze oddziaływanie na
glebę, stymulujące w niej życie biologiczne, powoduje udostępnienie
ogromnych ilości składników pokarmowych znajdujących się dotychczas w
formach nieprzyswajalnych dla roślin.
Środek wpływa bardzo korzystnie na
porowatość gleby, jej odporność na
ugniecenie i zagęszczenie, likwiduje
podeszwę płużną, korzystnie wpływa na stosunki wodne i powietrzne.
System korzeniowy roślin uprawnych
na polach nawożonych tym preparatem jest dłuższy i bardziej gęsty,
przez co penetruje większą objętość
gleby i wykorzystując niższe jej poziomy, odzyskuje zawarte tam składniki pokarmowe i wodę. Dzięki temu
zabezpiecza doskonale potrzeby roślin w okresie niedoborów wilgoci.
Utrzymanie wysokiej sprawności gleby pozbawionej chorób strukturalnych
przy jednoczesnej ochronie środowiska glebowego zależy od eliminacji
zabiegów degradujących strukturę
gleby, ograniczenia ugniatania pola i
erozji wodnej oraz przeprowadzenia
prawidłowej techniki wykonywania
zabiegów agrotechnicznych.
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Produkty uboczne chowu bydła
i właściwe ich wykorzystanie
W Polsce, od lat ‘80 poprzedniego wieku, wciąż spada pogłowie bydła. W roku 2009 kształtowało
ono się na poziomie 35 szt./100ha użytków rolnych. Jest to jeden z najniższych wskaźników
w Europie. Dla porównania, w Niemczech dane wskazują na 90 szt., a w Holandii 200 szt.
Pogłowie zmniejsza się we wszystkich krajach rozwiniętych. Wiąże się to
ze specjalizacją gospodarstw produkujących mleko, czego wynikiem jest
wzrost wydajności mlecznej bydła.
Z tego powodu mniejsze gospodarstwa
rezygnują z hodowli bydła mlecznego
i przestawiają się na hodowlę bydła
opasowego.
Od kilku miesięcy wzrastają ceny
mięsa wołowego na rynku polskim,
z czego wynika, że popyt na wołowinę
wciąż rośnie. Trzeba tutaj podkreślić,
że ceny wołowiny uzyskiwane w Polsce, są odzwierciedleniem cen w UE,
ponieważ 60% mięsa wołowego wyprodukowanego w naszym kraju, jest
eksportowane do krajów wspólnoty,
a kolejne 20% eksportowane jest poza
granice UE.
Bydło niezależnie od kierunku hodowli utrzymywane jest w Polsce głównie
w dwóch systemach inwentarskich:
uwięziowym i wolnostanowiskowym.
Przy systemach uwięziowych najczęściej utrzymywane jest ono na płytkiej
ściółce, natomiast w systemie wolnostanowiskowym zwierzęta mogą przebywać na głębokiej ściółce, płytkiej

ściółce oraz bezściołowo (ruszta). Każdy
z wymienionych systemów ma swoich
zwolenników i przeciwników.
Systemy bezściołowe często spotykane są w gospodarstwach wielkotowarowych ze względu na minimalizację
obsługi, związanej z wybieraniem odpadów z produkcji zwierzęcej, a dokładnie
w tym przypadku – gnojowicy, która
przechowywana jest w specjalnych
zbiornikach. Często na taki system również decydują się gospodarstwa, które
nie mają wystarczającej ilości słomy pochodzącej z własnej produkcji. Oprócz
tego, że gnojowica jest wartościowym
nawozem, który zawiera fosfor i potas
w formach dobrze przyswajalnych dla
roślin – niestety, równolegle zakwasza
glebę oraz niszczy jej naturalną strukturę. Dzieje się tak, ponieważ tłuszcz
i włókna zawarte w gnojowicy zasklepiają pory w glebie, co prowadzi do destrukcyjnych procesów beztlenowych
w warstwie ornej. Dodatkowo nadmierna ilość bakterii beztlenowych, która
dostaje się do gleby wraz z tym nawozem naturalnym, powoduje zachwianie
równowagi biologicznej pola, co przyczynia się do jego zakwaszenia. Rów-
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nież zbyt wysoki poziom, zawartego
w gnojowicy azotu w formie amonowej
i siarkowodoru, działa toksycznie na
korzenie roślin, które nie mogą rozwijać się w prawidłowy sposób. Najważniejsza, przy stosowaniu tego nawozu
naturalnego, jest jego homogenizacja
jak i odpowiednie przefermentowanie.
Należy również dobrać odpowiednią
dawkę, która nie powinna przekraczać maksymalnej granicy asymilacji
tego nawozu przez glebę. Gnojowicy
nie powinno stosować się na glebach
lekkich, ponieważ stwarza to niebezpieczeństwo przeniknięcia związków
azotu i fosforu do wód gruntowych.
Systemy ściołowe pozwalają na uzyskanie obornika, który jest wyjątkowo
bogatym nawozem, poprawiającym żyzność i aktywność biologiczną gleby.
Nie powoduje jej zakwaszenia i w korzystny sposób działa strukturo-, jak
i próchnicotwórczo. Na takie systemy
mogą pozwolić sobie gospodarstwa,
posiadające wystarczającą ilość słomy z własnej produkcji. Natomiast
kłopotem może okazać się przechowywanie obornika, szczególnie przy
systemach z płytką ściółką, w których
jest on wybierany codziennie lub, co
kilka dni i składowany w obrębie gospodarstwa. W systemach z głęboką
ściółką, wybieranie obornika jest zazwyczaj zsynchronizowane z jego wywożeniem na pola i przyorywaniem.

Tabela 1. Zawartość składników N, K, Mg, Ca w oborniku przy dawce 30 t/ha
Źródło: GAEC de la Tremblée 22 Hénon (Francja), analizy wykonane przez Celesta-Lab
Bez użycia PRP FIX [kg]
Z użyciem PRP FIX [kg]
Azot organiczny (N)
249
330
Potas (K)
175
194
Magnez (Mg)
42
53
Wapno (Ca)
153
240
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Różnica [kg]
79
19
11
87

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

nr 113 listopad/grudzień 2010

Tabela 2. Dawkowanie PRP FIX w chowie bydła
Rodzaj zwierzęcia
Dawka na 1 sztukę/tydzień
Krowy dojne / Opasy powyżej 500 kg
1,0 kg
Krowy zasuszone
0,8 kg
Młode bydło od 200 kg do 500 kg
0,5 kg
Cielęta / Młode bydło do 200 kg
0,15 kg
Przy każdym systemie utrzymania
bydła, problemem jest nadmierne wydzielanie odorów w budynkach inwentarskich, jak i w miejscach przechowywania
produktów ubocznych chowu zwierząt.
Ważnym aspektem jest zadbanie o prawidłowe, tlenowe przemiany produktów
ubocznych chowu zwierząt.
Z powyższych faktów płynie do świadomości każdego rolnika bardzo ważna
informacja: już w oborze, na pryzmie,
kanałach gnojowych czy zbiorniku
można prawidłowo zadbać o produkty uboczne chowu zwierząt. Istotnym
jest, aby jeszcze przed wywiezieniem

gnojowicy i gnojówki. Jest to produkt,
który stymuluje rozwój mikroorganizmów tlenowych (grzybów, bakterii
i innych), dzięki czemu zmniejsza procesy gnilne (beztlenowe) zachodzące
zarówno w oborniku, jak i gnojowicy.
Takie oddziaływanie na odpady z produkcji zwierzęcej poprawia nie tylko
dobrostan zwierząt, ale także jakość
nawozową produktów ubocznych chowu zwierząt.
Stymulator ten powoduje obniżenie
stężenia amoniaku w budynkach inwentarskich o 30-50 %, niezależnie od
systemu utrzymania, co pozytywnie
wpływa na mikroklimat w oborze oraz
na drogi oddechowe zwierząt. Procesy
zapoczątkowane wskutek zastosowania preparatu przyczyniają się również
do obniżenia temperatury obornika. Nie
dochodzi, zatem do szybkiego namnażania się w ściółce bakterii i wirusów,
powodujących u bydła mlecznego ma-

na pole obornika czy gnojowicy zatroszczyć się o prawidłowe, a zatem
tlenowe przemiany tych naturalnych
nawozów. Łatwym sposobem, na uzyskanie optymalnie korzystnego dla
gleby naturalnego nawozu, jest użycie
stymulatorów przemian biologicznych
i chemicznych produktów ubocznych
chowu zwierząt. Na przykład PRP FIX
- stymulator biologicznej transformacji
produktów ubocznych chowu zwierząt
składa się ze specjalnie opracowanej
mieszaniny związków mineralnych – jest
to pochodna technologii MIP. Preparat
reguluje procesy fermentacji obornika,

Kreda nawozowa niegranulowana
Agrocarb MMP – kreda nawozowa
(dostępna luzem)

Węglan wapnia
Woda
Ekwiwalent CaO
Reaktywność
pH

CaCO3
H2O

84%
15-18%
40%
90%
8-8,5

Nawóz dolomitowy

Agrocarb MP – kreda nawozowa
(dostępna w workach 30 kg)
Węglan wapnia
Woda
Ekwiwalent
pH

CaCO3
H2O
CaO

95%
1%%
50%
8-8,5

Nawozy granulowane
Granukal – kreda nawozowa (dostępna luzem)

Węglan wapnia
Węglan magnezu
Woda
Tlenek krzemu
Reaktywność
pH

CaCO3
MgCO3
H2O
SiO2

80%
5%
10%
3%
80%
8,5-9,5

Granukal Standard – kreda nawozowa
z magnezem (dostępna w opakowaniach:
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)

Węglan wapnia
Węglan magnezu
Suma składników
odkwaszających
Woda
Tlenek krzemu
Reaktywność

CaCO3
MgCO3

83%
5%

CaO+MgO
H2O
SiO2

50%
9%
1,5%
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
w w w . r a pHo2rOt r o l n y. p l <5%
Tlenek krzemu
SiO2
1,5%
Reaktywność
80%

Granukal Grade 0 Extra – kreda nawozowa
(dostępna w opakowaniach:10kg, 25kg, 40kg,
BB 600kg, 1000kg, 1500kg)

Węglan wapnia
Węglan magnezu
Suma składników
odkwaszających
Woda
Tlenek krzemu
Reaktywność

CaCO3
MgCO3

92%
1,5%

CaO+MgO
H2O
SiO2

52,5%
<5%
1,5%
90%

Granukal Grade I Extra – kreda nawozowa
z magnezem (dostępna w opakowaniach:
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)

Węglan wapnia
Węglan magnezu
Suma składników
odkwaszających
Woda
Tlenek krzemu
Reaktywność

CaCO3
MgCO3

88%
5%

CaO+MgO
H2O
SiO2

52%
<3%
1,5%
80%

Kreda nawozowa Phasen z magnezem
(dostępna luzem)
Węglan wapnia
Węglan magnezu
Woda
Reaktywność

CaCO3
MgCO3
H2O

65%
20%
12-15%
>50%

Kreda nawozowa
granulowana z siarką
Granukal S – kreda nawozowa z siarką
(dostępna luzem)
Węglan wapnia
Węglan magnezu
Siarka
Woda
Tlenek krzemu
pH

CaCO3
MgCO3
S
H2O
SiO2

68%
1-2%
4%
10%
3%
8,0-9,5

Granukal S PLUS – kreda nawozowa z siarką
(dostępna luzem)
Węglan wapnia
Wapń
Siarka

CaCO3
Ca
S

40%
29%
10,5%

Granukal Grade S Extra – kreda nawozowa
z siarką (dostępna w opakowaniach:
10kg, 25kg, 40kg, BB 600kg, 1000kg, 1500kg)
Węglan wapnia
Suma składników
odkwaszających
Siarka
Woda

CaCO3

55%

CaO+MgO
S
H2O

30%
7%
<5%

Agrodol 03 RO (dostępne luzem)
Węglan wapnia
Węglan magnezu
Suma składników
odkwaszających
Woda

CaCO3
MgCO3

50%
40%

CaO+MgO 50%
H2O
10%
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tel. +48 74 865 17 01
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stitis a tym samym obniża się ilość komórek somatycznych w mleku. Kolejną
korzyścią z zastosowania omawianego
stymulatora przemian biologicznych
i chemicznych produktów ubocznych
chowu zwierząt jest bardziej sucha i stabilniejsza ściółka, dzięki czemu nie dochodzi do złamań i zwichnięć kończyn
bydła, jak również zakażeń bakteryjnych
racic. Jednocześnie, dzięki suchszej
ściółce, zmniejsza się zapotrzebowanie
na słomę – w systemach opierających
się na głębokiej ściółce, nawet o 25 %.
Poprzez stosowanie stymulatorów
w gnojowicy zmniejsza się jej toksyczne
oddziaływanie na glebę. Dzieje się tak,
ponieważ ilość azotu w formie amonowej ulega zmniejszeniu oraz redukuje
się ilość bakterii beztlenowych. Równocześnie stymulator ten przyczynia się
do homogenizacji gnojowicy w kanałach i zbiornikach, co ułatwia jej wybieranie i zastosowanie na polach.

Produkty uboczne chowu zwierząt,
wskutek oddziaływania omawianego
preparatu, zwiększają swoją wartość
nawozową. Potwierdzają to wieloletnie
badania w Polsce i Francji.
Przy dawce obornika 30 t/ha, poddanego wcześniejszemu działaniu stymulatora
przemian biologicznych i chemicznych
produktów ubocznych chowu zwierząt,
wprowadza się więcej: azotu, potasu,
magnezu i wapnia – tabela 1.
Przy wciąż rosnących cenach nawozów mineralnych, używanie wyżej
wymienionego stymulatora wykorzystującego technologię MIP daje realne
możliwości sporych oszczędności na
nawożeniu w gospodarstwie.
Ważny jest również aspekt zmniejszenia emisji odorów podczas stosowania
na polach produktów ubocznych chowu
zwierząt, zawierających wspomniany
stymulator - aż o 27%. Jest to istotne
szczególnie dla gospodarstw, które po-

Powierzchnia paszowa i
metody jej obliczania
Gospodarka paszowa stanowi ważne ogniwo produkcji rolniczej, określa bowiem organizację
produkcji roślinnej, a także wpływa na efektywność żywienia zwierząt. Ma również znaczący
wpływ na wyniki ekonomiczne całego gospodarstwa.
Celem gospodarki paszowej jest zapewnienie pokrycia bytowego i produkcyjnego zapotrzebowania zwierząt
na niezbędne składniki pokarmowe
w ciągu całego roku gospodarczego.
Jej znaczenie wynika z faktu, iż około
60-70% produkcji roślinnej jest przetwarzane przez zwierzęta, a udział ten
systematycznie wzrasta.
Gospodarka paszowa jest czynnikiem najsilniej wpływającym na poziom
i ekonomikę produkcji zwierzęcej. Obejmuje ona organizację produkcji pasz
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własnych, ich konserwację i przechowywanie, pozyskiwanie pasz z zakupu
oraz zagadnienia organizacji i efektywności żywienia zwierząt. W praktyce
gospodarstwa rolniczego występuje
szereg trudności w zorganizowaniu racjonalnej gospodarki paszowej, które
wiążą się z narzuconą przez czynniki przyrodnicze, głównie glebowo-klimatyczne, strukturą produkowanych
pasz, występującą w gospodarstwie
różnorodnością pasz, zmiennością
plonów roślin pastewnych, wpływem

siadają pola w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej. Optymalne dawkowanie preparatu niesie ze sobą zarówno
ekonomiczne jak i praktyczne korzyści.
Z powyższych informacji wynika, iż
zastosowanie stymulatora, opartego
na technologii MIP, dostarcza wielu
korzyści w produkcji zwierzęcej oraz
roślinnej:
- zmniejsza wydzielanie amoniaku
i zapobiega nadmiernemu gromadzeniu się bakterii i wirusów w ściółce,
przez co korzystnie działa na dobrostan zwierząt;
- zmniejsza toksyczne działanie gnojowicy na glebę, co z kolei pozwala na
lepsze jej wykorzystanie w nawożeniu;
- zwiększa wartość nawozową obornika i gnojowicy, które po zastosowaniu, poprawiają żyzność gleby;
- pozwala oszczędzać na słomie,
nawozach mineralnych i wizytach
weterynaryjnych.

dr inż. Jolanta Bojarszczuk,
mgr inż. Anna Fariaszewska,
mgr inż. Jolanta Kaźmierczak
IUNiG– PIB w Puławach
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych

konserwacji i magazynowania pasz na
ich masę i zawartość składników pokarmowych. Zasadą racjonalnie prowadzonej gospodarki paszowej jest
wykorzystanie w pierwszej kolejności
tych pasz, które nie konkurują z towarową produkcją roślinną. Powinny być
to pasze pochodzące z trwałych użytków zielonych oraz produkty uboczne,
powstające przy uprawie roślin towarowych. Produkcja pasz na gruntach
ornych powinna mieć miejsce tylko
wówczas, gdy dochód osiągany z 1
ha działalności zespolonej (produkcja
pasz – produkcja mleka) jest większy
niż z 1 ha towarowej produkcji roślinw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1. Struktura globalnej powierzchni paszowej w badanych gospodarstwach (%)
REJON
STRUKTURA POWIERZCHNI
KRASNYRADZYŃ
PASZOWEJ
RYKI
STAW
PODLASKI
Podstawowa, w tym:
95,8
87,3
96,9
naturalna
32,9
21,9
42,3
specjalna
59,4
59,9
47,0
pozagospodarcza
7,6
18,2
10,7
Dodatkowa
4,2
12,7
3,0
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 2. Powierzchnia paszowa na 1 SD (ha) w badanych gospodarstwach
REJON
KRASNYRADZYŃ
RODZAJ POWIERZCHNI
RYKI
STAW
PODLASKI
Globalna
0,81
0,91
0,89
Podstawowa
0,77
0,89
0,96
Dodatkowa
0,03
0,10
0,03
Naturalna
0,33
0,20
0,40
Specjalna
0,31
0,57
0,47
Pozagospodarcza
0,03
0,11
0,10
Powierzchnia TUZ na 1 SD
0,28
0,17
0,40
Źródło: Opracowanie własne
nej. Podstawowym wskaźnikiem gospodarki paszowej jest powierzchnia
paszowa.
Problem powiązania produkcji pasz
objętościowych na TUZ i GO oraz zależności jej od wielkości areału użytków
rolnych i pogłowia bydła mlecznego
jest ciągle aktualny. Przedstawienie
tego zagadnienia wynika z obserwacji
praktyki rolniczej, w tym szczególnie gospodarstw mlecznych, niekiedy będących jeszcze na etapie dostosowywania
całości produkcji do wymagań gospodarstwa wysoko wyspecjalizowanego.
Podaje się różne określenia i sposoby obliczenia powierzchni paszowej
oraz jej struktury. Jednakże najczęściej
wykorzystywana jest metoda Jerzaka. Metoda ta, w porównaniu z innyw w w . r a p o r t r o l n y. p l

mi najbardziej dokładnie i całościowo
uwzględnia wszystkie rodzaje pasz, podział globalnej powierzchni paszowej na
podstawową oraz dodatkową (rys. 1) i
jest najczęściej wykorzystywana w pracach naukowych. Ponadto stwierdzono,
że jest metodą najbardziej odpowiednią w naszych warunkach. Metoda ta
daje możliwość określenia i oceny nie
tylko całej powierzchni paszowej, lecz
również jej części składowych. Obecnie, gdy gospodarstwa specjalistyczne
korzystają w coraz większym zakresie
z zakupu pasz, głównie treściwych (z
pozagospodarczej powierzchni paszowej) i intensywnie wykorzystują trwałe
użytki zielone (naturalną powierzchnię
paszowa), ta ostatnia metoda zyskuje przewagę w analizie wykorzystania

ziemi w chowie bydła. Ten kierunek
interpretacji powierzchni paszowej w
Polsce został zapoczątkowany w latach siedemdziesiątych. Uwzględnia
on najwięcej pasz stosowanych w
żywieniu zwierząt łącznie z paszami
zakupionymi. Według tego kierunku
powierzchnia paszowa określana jest
jako obszar gruntów użytkowanych w
celu produkcji pasz dla zwierząt, obejmującą ok. 50-80% wszystkich użytków rolnych.
Zgodnie z tą metodą w skład powierzchni paszowej wchodzą:
- podstawowa powierzchnia paszowa
- naturalna powierzchnia paszowa,
która obejmuje powierzchnię trwałych
użytków zielonych przeznaczonych na
produkcję pasz,
- specjalna powierzchnia paszowa,
obejmująca rośliny uprawiane na gruntach ornych w plonie głównym, a przeznaczane w całości lub w części dla
zwierząt,
- pozagospodarcza powierzchnia
paszowa, stanowiąca obszar gruntów,
jaki gospodarstwo musiałoby przeznaczyć pod produkcję pasz zakupionych
- dodatkowa powierzchnia paszowa, na którą składają się międzyplony
oraz powierzchnia gruntów, z których
gospodarstwo uzyskuje na paszę produkty uboczne np. liście buraczane,
słomę na pasze.
Globalna powierzchnia paszowa obejmuje całą powierzchnię paszową,
z jakiej korzysta gospodarstwo. Powierzchnia podstawowa, bez względu na osiągany plon, określana jest
w hektarach. Natomiast dla obliczenia dodatkowej powierzchni paszowej
wszystkie produkty przeliczane są na
tzw. hektary pełnopaszowe.
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PODSTAWOWA POWIERZCHNIA
PASZOWA

NATURALNA

SPECJALNA

DODATKOWA POWIERZCHNIA
PASZOWA

POZAGOSPODARCZA

Rys. 1. Struktura globalnej powierzchni paszowej [ Jerzak, 1969]

Pozagospodarcza powierzchnia paszowa jest obliczana według wzoru:
PPP = z/q
gdzie:
PPP – pozagospodarcza powierzchnia paszowa
z – ilość zużytych pasz zakupionych,
w przeliczeniu na jednostki zbożowe
q – średni plon danej rośliny paszowej
w gospodarstwie (w j.zb.).
Stosując powyższy wzór przelicza się
pasze (np. śruty i susze) na produkt wyjściowy i uzyskaną wielkość dzieli przez
plon danego gatunku.
Obecnie, w sytuacji wzrostu poziomu
intensywności produkcji towarowej i stopnia specjalizacji, rola pasz pozyskiwanych z dodatkowej powierzchni paszowej
maleje, a międzyplony ścierniskowe pełnią najczęściej funkcję ochronną gleby
i są źródłem substancji organicznej w
glebie, zwłaszcza w gospodarstwach
bezinwentarzowych. Ponadto z liści buraczanych nie są sporządzane kiszonki dla krów wysokomlecznych, a liście
są przyorywane. Jedynie w gospodarstwach o mniejszej skali chowu krów
mogą być one wykorzystywane jako
pasza uzupełniająca w żywieniu bydła.
W ostatnich latach w IUNG-PIB w Puławach prowadzono badania na temat
struktury i efektywności wykorzystania
powierzchni paszowej w wybranych gospodarstwach mlecznych w trzech rejonach woj. lubelskiego. Przeprowadzona
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analiza wykazała, iż warunki siedliskowe
i organizacyjno-ekonomiczne wpływały
na wielkość, strukturę i produkcyjność
powierzchni paszowej, a największy
wpływ wywierały jakość i przydatność
rolnicza gleb oraz udział trwałych użytków zielonych. Badane gospodarstwa
różniły się strukturą powierzchni paszowej oraz jej obszarem wyrażonym w ha.
W strukturze podstawowej powierzchni paszowej dominowała powierzchnia
specjalna (od 47% w gospodarstwach
w rejonie Radzynia do 60% w rejonie
Krasnegostawu) (tab. 1). Duży udział
tej powierzchni w gospodarstwach w
rejonie Krasnegostawu jest wynikiem
największego udziału zbóż w strukturze zasiewów, które stanowią główny
element specjalnej powierzchni paszowej. Wielkość podstawowej powierzchni
paszowej przeznaczonej na 1 SD (tab.
2) (jednego z najważniejszych wskaźników określających efektywność wykorzystania powierzchni paszowej) w
gospodarstwach w rejonie Ryk wynosiła
0,77 ha/SD, w rejonie Krasnegostawu
0,89 ha/SD. Najwyższy poziom wskaźnika osiągnęły gospodarstwa w rejonie
Radzynia (0,96 ha/SD). Gospodarstwa
te opierały swoją bazę paszową przede wszystkim na trwałych użytkach
zielonych. Fakt ten przyczynił się do
zwiększenia poziomu tego wskaźnika,
bowiem naturalna powierzchnia cechuje się mniejszą produkcyjnością. Mało

efektywne wykorzystanie powierzchni
paszowej w tych gospodarstwach w
stosunku do gospodarstw w rejonie
Ryk było spowodowane głównie niekorzystnymi warunkami glebowymi.
Można zatem stwierdzić, że jakość gleb
analizowanych rejonów Lubelszczyzny
różnicowała wskaźniki wielkości podstawowej powierzchni paszowej przypadającej na 1 SD, gdyż gospodarstwa
o glebach gorszych potrzebowały większej powierzchni paszowej niż gospodarstwa o glebach lepszych.
W warunkach Polski baza paszowa
jest bardzo często uważana za barierę
wyznaczającą poziom, tempo i kierunek produkcji zwierzęcej. W znacznej
części populacji gospodarstw produkujących mleko występują niedobory
powierzchni paszowej w stosunku do
obsady krów. Ponadto barierą koncentracji stad bydła i wzrostu skali produkcji,
jest bardzo niski udział trwałych użytków
zielonych w porównaniu do innych krajów UE. Problem gospodarki paszowej
wynika ze sprzężenia dwóch faz, czyli
produkcji pasz oraz ich przetwarzania.
W związku z tym należy go rozwiązywać kompleksowo uwzględniając: możliwość do uzyskania jak najwyższych
plonów i jednostek pokarmowych z
ha powierzchni paszowej, ograniczenie strat przy zbiorze, przechowywaniu
i konserwacji pasz oraz właściwe wykorzystanie pasz poprzez odpowiednie żywienie zwierząt pod względem
optymalnej dawki pokarmowej. Zatem
produkcja pasz może być rozpatrywana, w co najmniej w dwóch aspektach.
Pierwszy, to uzyskanie możliwie wysokich plonów uprawianych gatunków,
a drugi to dobór takich, które w aktualnych warunkach dadzą najwięcej
paszy z ha.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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PRONAR kosi bagna
Maksyma „potrzeba jest matką wynalazku” potwierdziła się również w przypadku firmy PRONAR
Sp. z o.o. z Narwi i jej rozwiązań konstrukcyjnych maszyn do koszenia i zbioru masy zielonej
i trzciny na terenach podmokłych. Pracę tych maszyn na bagnach mogliśmy obserwować 29
października na zorganizowanym pokazie w Narwiańskim Parku Narodowym.
Z informacji uzyskanej od Jarosława Kiryluka z PRONARU, tematem
zagospodarowania narwiańskich
i biebrzańskich łąk zainteresował PRONAR-owskich konstruktorów Mariusz

Grunwald z firmy „Bioserwis” Sp. Jawna.
Konstruktorzy z PRONARU podjęli
się urzeczywistnienia tego pomysłu
i w efekcie powstała cała linia do zbioru biomasy na podmokłych terenach:
kosiarki, prasy, ładowacze czołowe
i przyczepy do transportu bel. Maszyny
są wyposażone w szerokie, gumowe
gąsienice, co pozwala na swobodne
przemieszczanie po grząskim terenie,
nie niszcząc przy tym darni.
Źródłem mocy jest ratrak przekazujący na maszyny napęd z układu
hydraulicznego.
PRONAR jest pionierem, bo nikt
w Polsce ani w Europie takich maszyn
nie produkuje. Pierwsze egzemplarze
już pracują w gospodarstwie Mariusza
Grunwalda i sprawdzają się doskonale
a ilości produkowanych maszyn będą
zależały od ilości zamówień i nie tylko
na rynek polski, ale również światowy.
Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego Ryszard Modzelewski jest
przekonany, że ten specyficzny sprzęt
z PRONARU zda egzamin. Kosząc
łąki oraz zbierając i wywożąc biomasę
z terenów parku osiągnie się korzyści
ekologiczne i ekonomiczne.
Tadeusz Ustyniuk dyrektor handlowy
z Pronaru zaznaczył, że produkowane przez Pronar maszyny na gąsienicach są do wykorzystania nie tylko na
wielkich bagnach, czy w parkach biebrzańskim i narwiańskim, ale również
w każdym mniejszym gospodarstwie,
gdzie są podmokłe łąki.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Precyzja i jakość produkcji cz. I
PRONAR Sp. z o.o., z Narwi (woj. podlaskie), zaliczany jest do czołówki producentów maszyn
rolniczych i ciągników w Polsce i na świecie. Dynamiczny rozwój (przekształcenie z małej
firmy w jedno z największych przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych w Polsce) to przede
wszystkim konsekwencja i determinacja twórcy a jednocześnie właściciela i prezesa firmy
Sergiusza Martyniuka no i oczywiście profesjonalizm oraz zaangażowanie całej załogi.
Korzystając z zaproszenia gospodarza firmy Sergiusza Martyniuka, odwiedziliśmy fabryki PRONAR Sp. z o.o. i
w kolejnych 3 wydaniach przybliżymy
naszym czytelnikom, polskiego producenta ciągników, maszyn rolniczych i
kół, które w ogromnej części są użytkowane przez polskich rolników.
Produkcja prowadzona jest w kilku
fabrykach zlokalizowanych w woje-
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wództwie podlaskim (w Narwi, Strabli
i Narewce) a zatrudnienie w nich znalazło ponad 2000 osób.
Na polach większości krajów europejskich, USA. Japonii, Arabii Saudyjskiej
i Australii można zobaczyć wyroby z
PRONARU. Firma produkuje ciągniki
rolnicze, przyczepy, rozrzutniki obornika, maszyny do zbioru zielonek, przygotowywania kiszonek, wozy paszowe,

ładowacze i inne maszyny rolnicze o
różnych mocach i wyposażeniu. Bardzo ważnym elementem w produkcji
jest sprzęt komunalny m.in. ciągniki,
zamiatarki, pługi do odśnieżania, odśnieżarki posypywarki do pisaku, kosiarki, kontenery.
Od 13 lat PRONAR Sp. z o.o. jest
producentem kół tarczowych i felg
oraz elementów hydrauliki i pneumatyki siłowej

Koła tarczowe
Firma PRONAR jest jedynym w Polsce producentem kół tarczowych, stosowanych w pojazdach wolnobieżnych,
ciągnikach, przyczepach, maszynach
rolniczych, budowlanych, leśnych, drogowych i wojskowych.
Przy zastosowaniu nowoczesnych
plazmowych i laserowych, sterowanych
numerycznie wypalarek oraz skomplikowanej technologii profilowania, z
arkusza odpowiednio grubej blachy
(obręcze kół są wykonywane z blach o
grubości 3 - 8 mm a tarcze o grubości
do 16 mm), na liniach produkcyjnych
powstają obręcze. Połączenie tarczy
z obręczą następuje automatycznie.
Firma produkuje koła najbardziej popularne, ale również te o najbardziej
wyrafinowanych kształtach i rozmiarach (w zakresie średnic 12 - 54 cale,
w zakresie szerokości 4 - 27 cali).
Wysoka jakość produktu i jego stuprocentowa powtarzalność jest osiągana dzięki opracowaniu skomplikowanej
technologii profilowania obręczy.
W fabryce produkowane są koła
uchwytowe oraz w przeważającej ilości spawane, gdyż są one bardziej wytrzymałe i bezpieczniejsze.
Produkowane koła są zgodne z obowiązującą, od 2010 roku, normą europejską ETC i poddawane są badaniom
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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certyfikacyjnym we własnym laboratorium, akredytowanym przez Polską
Akademię Akredytacji.
W Polsce PRONAR sprzedaje około
20% produkcji a reszta, poza wykorzystaniem do własnej produkcji maszyn,
jest eksportowana do wielu krajów na
całym świecie.
Poza planowaną produkcją, fabryka
przyjmuje również zamówienia indywidualne i nie tylko dla dużych odbiorców,
ale też, jeżeli jest taka konieczność dla
jednego klienta.
PRONAR posiada własne zaplecze
techniczne, co skraca do minimum czas
uruchomienia każdego, zamawianego
przez klienta rozmiaru i kształtu koła.
Obecnie Kołownia PRONAR ma w
swojej ofercie sprzedaży około 700
odmian kół.

Wyroby pneumatyczne
i hydrauliczne.
Od 1998 roku W PRONARZE produkuje się wysokiej klasy, w bardzo szerokim asortymencie elementy hydrauliki
siłowej i pneumatyki maszynowej.
W ramach wydziału istnieje nowoczes-
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ne biuro konstrukcyjno technologiczne,
zatrudniające wysoko wykwalifikowanych specjalistów pracujących nad
rozwojem oraz doskonaleniem oferty
produktowej.
Wydział Pneumatyki i Hydrauliki wyposażony w najnowsze obrabiarki sterowane numerycznie, zaliczany jest do
krajowej czołówki pod względem rozwoju nowoczesnych technik wytwarzania. Sprawia to, że oferta firmy w
zakresie pneumatyki i hydrauliki siłowej jest niezwykle atrakcyjna i pozwala spełnić potrzeby nawet najbardziej
wymagających klientów zewnętrznych.
Sztandarowym produktem wydziału
są teleskopowe siłowniki hydrauliczne: tłokowe, nurnikowe i teleskopowe, których oferta jest cały czas
poszerzana a technologia produkcji na
bieżąco modernizowana. Wytwarzane
tu siłowniki są stosowane w różnego
typu maszynach: rolniczych, budowlanych, górniczych, przemysłowych i
transportowych.
Gama produktowa wydziału jest szeroka i poza elementami hydrauliki siłowej
produkują tu przewody hydraulicz-

ne i pneumatyczne, giętkie jak i metalowe, wysoko i niskociśnieniowe o
przyłączach prostych i kątowych w
systemach metrycznych jak również
calowych.
Wszystkie elementy wytwarzane są
z wysokiej jakości stali z największą
precyzją i starannością.
Wydział Pneumatyki i Hydrauliki posiada również bardzo atrakcyjną ofertę
dotyczącą wyrobów pneumatycznych.
Przykładem są atestowane zbiorniki
sprężonego powietrza o ciśnieniu
roboczym do 1,1 MPa i pojemnościach
od 12 do 100 dm3.
Dzięki doświadczeniu kadry i nowoczesnej technologii oraz technice
wytwarzania, wydział stał się centrum
nowoczesnej techniki w zakresie pneumatyki i hydrauliki siłowej a wychodzące stąd produkty są konkurencyjne na
każdym rynku maszyn.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Konkurs rozstrzygniętynagroda wręczona
W drugim kwartale tego roku Väderstad ogłosił konkurs – a wartą ponad 30
tys. zł nagrodę - wał Rollex - można było
zdobyć odpowiadając na dwa pytania:
jakie maszyny Väderstad zastosowałbyś w swoim gospodarstwie oraz jakie
uzyskasz korzyści z ich stosowania?.
Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie zwycięzcy odbyło się na targach
AGRO SHOW Bednary 2010. Komisja konkursowa uznała, że odpowiedzi
pana Józefa Kawalca z zachodniopomorskiego Polanowa, były najbardziej
kompetentne oraz zawierały informacje

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

nie tylko na temat indywidualnych zalet
maszyn, ale przede wszystkim korzyści wynikające z ich stosowania i tym
samym został on ogłoszony zwycięzcą i nowym posiadaczem wału uprawowego Rollex.
Dopełnienie i fizyczne urzeczywistnienie tego szczęśliwego losu nastąpiło
na początku listopada, kiedy nagroda
znalazła się w gospodarstwie zwycięzcy i powiększyła skalę istniejącego już
parku maszynowego.
Maszyna będzie doskonale wykorzystana, ponieważ pan Józef to bardzo
doświadczony rolnik, który kształcił się
w szczecińskiej Akademii Rolniczej w
latach 70, a przykładne gospodarstwo
rolne o powierzchni 600 ha. prowadzi
od wielu lat.
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Rolnictwo precyzyjne
Firma KAM –ROL ze Skrzelowa, oferuje rolnikom usługi, między innymi, w zakresie badania
gleby, optymalizacji nawożenia i obliczania potrzeb pokarmowych roślin.
i osprzęt umożliwiający stosowanie
„precyzyjnego rolnictwa”. Możliwości
precyzyjnego rolnictwa są szerokie,
od prostej nawigacji, przez nawigacje
automatyczne do pełnych paneli, które
są w stanie obsługiwać wiele maszyn,
czy wiele urządzeń współpracujących
z jednym ciągnikiem jednocześnie. W
precyzyjnym rolnictwie najcenniejsze
są informacje, które prawidłowo zebrane, prawidłowo zinterpretowane i użyte przynoszą potężne oszczędności.

Z właścicielem firmy Kamilem Szymańczakiem rozmawialiśmy o formie
i sposobie działalności usługowej dla
rolnictwa.
RR: Proszę określić profil całej
działalności firmy.
KS: Podstawą jest przede wszystkim
badanie gleby, zaczynamy od tego, ponieważ na podstawie moich kilkunasto-letnich doświadczeń i obserwacji,
mogę powiedzieć, że na nawożeniu i
optymalizacji nawożenia rolnik najwięcej może zaoszczędzić.
W Polsce stosujemy nawozy, ale
nie zawsze rozsądnie w odniesieniu do
tego, co znajduje się w glebie. Często
brak potasu, magnezu czy siarki mylnie próbuje się nadrobić azotem, co
po paru latach negatywnie skutkuje
na glebę i plon.
Po zbadaniu gleby i podstawowym
doradztwie, jakie nawożenie i w jakiej
formie zastosować, jesteśmy w stanie
wyposażyć gospodarstwa w sprzęt
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RR: Jakiego rzędu mogą to być
oszczędności, jeżeli mówimy o gospodarstwach, które mają określoną powierzchnię, na przykład 500
ha. Czy jakąś statystykę mógłby
Pan przedstawić?
KS: W polskich realiach nie będę tego
ubierać w statystyki. Z informacji od
moich klientów, oszczędności z racji
stosowania nawozów, są bardzo różne, bo każde gospodarstwo ma inne
gleby, nawet, jeżeli leżą obok siebie.
Zerowe oszczędności osiąga się w
tych gospodarstwach, gdzie w miarę trafnie były określane potrzeby nawozowe gleby i tu mogliśmy przede
wszystkim doprecyzować nawożenie,
ale podnosimy potencjał plonowania.
Natomiast w gospodarstwie jednego
z moich klientów, w którym dawało się
zbyt dużo nawozów, gdzie wyrzucano
również potężną ilość nawozów organicznych, a nie wprowadzało się ich do
bilansu nawożenia, to w pierwszych 2
latach klient osiągnął 50% oszczędności
na nawożeniu, głównie na nawozach

potasowych, przy braku spadku plonu. To jest właśnie przykład, dlaczego
nie można wszystkiego ujmować statystycznie. Tylko precyzyjnie w danym
gospodarstwie na danym polu można
liczyć pewne rzeczy.
RR: Czy tutaj elementem gry,
który pozwala działać jest ekonomia, czy są jeszcze jakieś inne
sprawy, na co kładzie się nacisk?
KS: Przede wszystkim ekonomia, bo
to jest pierwsza rzecz policzalna, ale
przy ekonomii w precyzyjnym rolnictwie
w prawidłowym zarządzaniu są również
efekty ekologiczne. Nie ma marnowania środków, czy dwa razy pryskania
tych samych powierzchni, nie ma podwójnych nałożeń nawozów, nie dajemy nawozów w nadmiernej ilości, nie
powodujemy przenawożenia gleby i to
jest również wymiar ekologiczny, który
nie jest naszym głównym zamiarem, ale
wychodzi przy okazji. Oszczędności
pod kątem ekonomicznym wychodzą
też z korzyścią dla środowiska.
RR: Proszę powiedzieć, jaka jest
organizacja tych prac, co trzeba
wykonać?
KS: Pierwszym krokiem, jeżeli gospodarstwo decyduje się na system precyzyjnego rolnictwa, jest badanie gleby.
Można to zrobić na różne sposoby i
to klient decyduje o tym. Po naszych
wcześniejszych informacjach i sugestiach klient decyduje, czy zapłacić
mało i uzyskać „jakieś tam” informacje,
czy zapłacić więcej i uzyskać twarde
informacje, które dają nam podstawy
do prawidłowego zarządzania danym
polem.
RR: Czy wdrażacie system rolnikowi, czy przekazujecie mu tylko
informacje, a później rolnik radzi
sobie sam?
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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KS: Rolnik może u nas zamówić usługę
kompletną, pokazuje nam pola i mówi,
jakie informacje by chciał uzyskać, my
sugerujemy, w jaki sposób możemy to
wykonać i jakie są tego efekty. Pobieramy glebę, analizujemy, przedstawiamy to
w formie map, w formie elektronicznej,
oraz dajemy zalecenia. W porozumieniu z rolnikiem ustalamy, co on chciałby
uzyskać na tym polu. Po uzyskaniu takich konkretnych informacji jesteśmy w
stanie doradzić rolnikowi, co, w którym
miejscu można poprawić w danych warunkach i to jest pierwszy krok działania.
Jeżeli jest zmienność glebowa, następnym krokiem jest dopasowanie
systemu zmiany dawki nawozów podczas jazdy rozsiewacza. Jesteśmy w
stanie doradzić, jaki system, w jakim
gospodarstwie i w jakim czasie może
się spłacić. Mając informację o tym, co
jest w glebie, możemy konkretnie wyw w w . r a p o r t r o l n y. p l

liczyć ile w danym roku i w przyszłym
można zaoszczędzić pieniędzy stosując
daną technikę. Po takiej analizie rolnik
ma informację, po jakim czasie zakup,
czyli inwestycja w maszyny i niezbędną
do nich elektronikę GPS, jest w stanie
się zwrócić.
RR: Firma zlokalizowana na Mazowszu, a jaki jest Państwa teren
działania?
KS: Działamy wspólnie z firmą z okolic
Lublina i obsługujemy rolników na terenie całej Polski, z tym nie ma najmniejszego problemu.
RR: Jak rolnik może skontaktować się z Państwem?
KS: Wystarczy wysłać e-mail lub zadzwonić i porozmawiać, później ustalamy szczegóły odnośnie tego, co ma
być robione, kiedy i w jakim czasie jesteśmy w stanie daną usługę wykonać.
RR: Kiedy rolnik skorzysta z Pań-

stwa usługi, oraz zakupi sprzęt, to,
na jaką opiekę z Państwa strony
może liczyć?
KS: Generalnie polega to na tym, żeby
jak najwięcej przekazać wiedzy o użytkowaniu informacji i sprzętu. Przede
wszystkim klient przed zakupem elek-
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TRAKTOR
troniki informowany jest, z jakimi maszynami może on współpracować, w jaki
sposób, w jakim zakresie i jakie ewentualnie będą koszty przystosowania takich
maszyn. Te informacje muszą być konkretne i prawdziwe. Po zakupie naszego
sprzętu rolnik ma zapewnione porządne
przeszkolenie, z obsługi urządzeń, które dostarczamy, poza tym pomagamy
odczytywać, analizować i interpretować
mapy glebowe odnośnie zasobności
gleby. Pomagamy przełożyć te informacje na konkretne kilogramy nawozu
na dane pole, przekazujemy wiedzę,
w jaki sposób zachować granice pola,
linie nawigacyjne i inne ważne w elektronice informacje, które są przydatne
w dalszych procesach i podejmowaniu
kolejnych decyzji w następnym roku.
RR: Czy spotkał się Pan z taką sytuacją w jakimś gospodarstwie, że
rolnik, który uprawia powierzchnię,
powiedzmy 500 ha, jest zadowolony
z tego, co robi, a Państwo przyjeżdżacie i zmieniacie mu wszystko?
KS: Jeżeli o to chodzi, to przede
wszystkim nic nie wywracamy do góry
nogami tylko wskazujemy kierunki i
analizujemy, co można zrobić, bo przy
takiej diametralnej zmianie można po
drodze stracić wiele cennych informacji. Dodatkowa sprawą jest to, iż tak jak
do wszystkiego człowiek wprowadzając
nowości stopniowo, jest w stanie lepiej
opanować wszelkie niezbędne do tego
umiejętności i umiejętności te wchodzą
w codzienna rutynę, a wprowadzając
wszystko raptownie w jednym sezonie
będziemy mieli efekt przytłoczenia potężną ilością informacji, której nie jesteśmy
w stanie od razu przetworzyć. Można
to porównać bardzo celnie do procesu
nauki - dzieci kończące szkołę podstawową nie idą na studia robić doktora-
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tu, ponieważ potrzebują stopniowego
wprowadzania nowej wiedzy i czasu na
jej utrwalenie i wykorzystywanie.
Kolejnym aspektem jest ekonomia.
Nie znam takiego gospodarstwa, które
nie mając sprzętu dostosowanego do
systemu precyzyjnego rolnictwa, nagle w jednym roku wymienia cały park
maszynowy, bo to są ogromne koszty
żeby wymienić lub dostosować wszystkie maszyny. Niebezpieczne jest wprowadzanie takiej rewolucji, tutaj należy
zachować daleko idącą rozwagę. Naszym zadaniem jest wskazać kierunek,
co kolejno w danym przypadku w danym
momencie może się szybko zwrócić,
czy rozsiewacz, który będzie zmiennie
dawkował nawozy, czy szybciej zwróci
się opryskiwacz, gdzie koszty środków
chemicznych są potężne, czy może
największy efekt ekonomiczny będzie
na samej nawigacji równoległej. Jeżeli
uda się na opryskach zaoszczędzić 1520% powierzchni przez to, że automat
kieruje przejazdami, to są wymierne
korzyści. Nie wprowadzamy wielkich
przewrotów, z takimi gospodarstwami
wiążemy się na długo i wprowadzamy
ich w kolejne etapy zmian stopniowo
a współpraca jest, można powiedzieć,
stała. Gospodarstwo musi mieć świadomość, iż może się przy nas rozwijać
i bezpiecznie wprowadzać kolejne nowości u siebie, korzystając z naszego
doświadczenia. Kluczowym jest tutaj
obopólne zaufanie, ponieważ wejście w
system precyzyjnego rolnictwa wiąże się
z zaangażowaniem obydwu stron, aby
mogło przynosić efekty. Ważną kwestia
jest również możliwość szerokiej współpracy elektroniki z różnymi maszynami,
aby gospodarstwo nie było ograniczane z wyborem maszyn, jakie chciałoby
stosować u siebie. Z tego powodu, jako

firma usługowa, KAM-ROL jest dystrybutorem elektroniki GPS firmy AgLeader,
który posiada w swojej ofercie najszerszy pakiet elektroniki dostosowany do
największej ilości sprzętu dostępnego
na rynku i dzięki czemu nie ograniczamy
naszych klientów w doborze maszyn,
do których są przekonani.
RR: Czy precyzyjne rolnictwo
może mieć zastosowanie do wszystkich zabiegów uprawowych?
KS: Właściwie we wszystkich zabiegach mogą być zastosowane systemy
precyzyjnego rolnictwa, czy to będzie
uprawa, rozsiew nawozów, oprysk, siew
nasion, czy zbiór plonów, wszystko
można precyzyjnie zaprogramować i
monitorować.
RR: Czy ma to również zastosowanie w rolnictwie ekologicznym?
KS: Oczywiście, technologie precyzyjnego rolnictwa można również zastosować w gospodarstwach ekologicznych.
To nie technologia GPS determinuje,
czy zbierana roślina jest ekologiczna,
lecz sposób jej nawożenia i ochrony z
użyciem środków dopuszczonych do
stosowania w tych plantacjach.
To jest technologia, która może być
wykorzystywana w każdej dziedzinie
rolnictwa.
RR: Na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, do czego
zachęcałby Pan rolników.
KS: Zachęcałbym przede wszystkim
do próby badania gleby i skorzystania z
porady, w jaki sposób mogą zaoszczędzić i w jakiej mierze będzie opłacalne
zakupienie sprzętu.
RR: Dziękuję za rozmowę i myślę, że informacje tu zawarte przysporzą zamówień na świadczone
przez Państwa usługi.
Rozmawiał Roman Barszcz
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