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Rozpoczął się czas targów. Obok rodzi-

mych Międzynarodowych Targów Tech-

niki Rolniczej AGROTECH Kielce, godne 

polecenia i zainteresowania są Międzyna-

rodowe Targi Techniki Rolniczej TECHA-

GRO, Międzynarodowe Targi Leśnictwa 

i Myślistwa SILVA REGINA oraz Międzynarodowe Targi Weteryna-

ryjne ANIMAL VETEX organizowane w Brnie. 

AGROTECH Kielce był w tym roku rekordowy. Liczba zwiedzają-

cych przekroczyła 40 000, a powierzchnia wystawy 40 000 me-

trów kwadratowych. Targi zgromadziły ponad 500 wystawców z 18 

krajów z całej Europy oraz USA, Kamerunu, Senegalu czy Nepalu. 

Wystawę otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Zwieńczeniem pierwszego dnia XVI Międzynarodo wych Targów 

Techniki Rolniczej AGROTECH Kielce była uroczysta gala wręcze-

nia nagród. W sumie wręczono 43 medale, wyróżnienia, pucha-

ry i statuetki. Złote Medale Międzynarodowych Targów Techniki 

Rolniczej AGROTECH to jedno z najważniejszych wyróżnień w 

branży rolniczej. Organizatorami konkursu były Targi Kielce oraz 

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w 

Warszawie. Duża liczba wystawców i zwiedzających oraz bogata 

oferta sprzętu, urządzeń, środków do produkcji rolnej świadczy o 

wysokiej randze targów i czyni laureatów nagród cenionymi part-

nerami dla rolnictwa. 

Producenci maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, hodow-

cy roślin zapraszają nie tylko na targi, ale też na liczne spotkania i 

pokazy, które mają na celu zapoznanie rolników z nowoczesnymi 

technologiami, a przede wszystkim możliwośc kontaktu z przedsta-

wicielami i naukowcami oraz zakrojone na szeroką skalę doradztwo.

Dla rolników rozpoczął się czas wytężonej pracy. Na łamach Raportu 

Rolnego opisujemy agrotechnikę gryki i prosa oraz zasady nawo-

żenia zbóż. Wiosna to również okres szczególnej dbałości o użytki 

zielone. Dla uzyskania wyższego plonu dobrej jakości zielonki na-

leży zastosować kilka koniecznych zabiegów, nie zapominając przy 

tym o nawożeniu i wapnowaniu. Przy zabiegu podsiewania użyt-

ków zielonych zalecamy włączenie do składu florystycznego roślin 

motylkowych, dostarczających cennej paszy dla zwierząt oraz po-

prawiających produkcyjność i właściwości fizyko-chemiczne gleby.

Zachęcamy do lektury pomocnej w czasie szukania korzystnych 

rzozwiązań, możliwości polepszenia i jakości gleby, ochrony przed 

czynikami patogennymi, a co za tym idze zwiększenia plonów, a 

inwesującym w usprzętowienie gospodarstwa polecamy Złotych 

Medalistów Targów AGROTECH Kielce 2010.

Szanowni Państwo!
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Od 138 lat Pöttinger – specjalista 
w produkcji maszyn rolniczych z Austrii 
stawia na rozwój, innowacje, wprowa-
dza nowe produkty, rozbudowuje sieć 
dystrybucji na świecie. Franz Pöttinger, 
założyciel rodzinnej firmy, byłby dumny.

 
W dniach od 23 do 27 lutego doszło do 
spotkania  właściciela i pracowników 
firmy Pottinger  z grupą dziennikarzy 
i przedstawicieli dużych gospodarstw 
rolnych z terenu Zamojszczyzny. Głów-
nymi tematami spotkania było pod-
sumowanie ubiegłego sezonu oraz 
prezentacja nowości i planów firmy na 
najbliższe lata. Dodatkową atrakcją dla 
zaproszonych gości była możliwość 
zwiedzania hal produkcyjnych, placów 
magazynowych i salonu wystawowe-
go w siedzibie firmy w Grieskirchen. 
Pöttinger przyczynia się do podnosze-
nia jakości produktów rolnych poprzez 
wprowadzanie innowacyjnej, nowo-

czesnej techniki rolniczej. Kładzie duży 
nacisk na partnerstwo i współpracę 
między pracownikami i partnerami 
handlowymi. Na pierwszym miejscu 
stawia przy tym rolnika i ułatwienie 
jego pracy. Heinz Pöttinger podkre-
śla: „Blisko 1200 zaangażowanych 
pracowników firmy Pöttinger pracuje 
nie tylko dla maszyn, dla budynków, 
dla pieniędzy, ale przede wszystkim 
dla ludzi. Naszą dumą, a zarazem 
gwarancją jakości dla klienta jest na-
zwisko napisane dużymi literami na 
każdej z maszyn“.
 
Zakorzeniona w Austrii, 
zadomowiona na świecie

Pöttinger to firma rodzinna. Zało-
żył ją w 1871 roku w Grieskirchen 
(Austria) Franz Pöttinger. Od 138 lat 
przez cztery pokolenia przedsiębior-
stwo należy tylko do rodziny Pöttinger.  
Obecnie firmą zarządzają: Heinz Pöttin-

ger odpowiedzialny za sprzedaż, dys-
trybucję i promocję oraz Klaus Pöttinger 
zarządzający pionem technicznym firmy. 
Pierwszą maszyną była prosta siecz-
karnia, potem pojawiły się młyny, pra-
sy, kosiarki i przyczepy załadunkowe. 
W latach sześćdziesiątych mottem był 
„Program zielonkowy od Pöttingera“, 
zakładający specjalizację w maszy-
nach zielonkowych. Rok 1963 był 
początkiem dynamicznego rozwoju 
przyczep samozbierających. W 1975 
roku przejęta została bawarska fabry-
ka pługów w Landsbergu. Sprzyjało 
to sukcesywnemu poszerzaniu oferty 
maszyn uprawowych. W latach dzie-
więćdziesiątych rozwój firmy spoczął 
na barkach czwartej generacji przed-
siębiorczej rodziny. To czas konstrukcji 
maszyn dla gospodarstw wielkoob-
szarowych, dynamiczny rozwój płu-
gów półzawieszanych, pras rolujących 
i owijarek. W kolejnych latach następu-
je rozbudowa programu uprawowego 
z siewnikami mechanicznymi, pneuma-
tycznymi i do siewu w mulcz, rozbudo-
wa przedsiębiorstwa o nowe fabryki. 
Pöttinger od lat zaskakuje innowacyj-
nością na targach i ani myśli zniknąć 
z rynku maszyn rolniczych. Wszystko 
pod znakiem poszanowania tradycji 
i patrzenia z optymizmem w przyszłość. 
Jako  p r ze ds i ęb io r s t wo ro -
d z i n n e  o   d ł u g i e j  t r a d y c j i 
Pöttinger wzrastał i był zawsze zwią-
zany z rodzinnym rynkiem Austrii.  
Serce firmy jest w Grieskirchen, gdzie 

Tradycja nie polega na modleniu się do prochów, ale na podtrzymywaniu ognia 

Pöttinger
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znajduje się siedziba Zarządu, fabry-
ka maszyn oraz Centrum Technologii 
i Innowacji z nowoczesnym centrum 
testowym, w którym poddaje się 
sprawdzeniu wytrzymałość maszyn. 
Firma posiada dwie fabryki w Niem-
czech (Landsberg, Bernburg) oraz 
w Czechach (Vodnany). Ciągle roz-
wijająca się sieć dystrybucji zapew-
nia dotarcie do rolników w różnych 
częściach świata. Oprócz rodzimego 
rynku, ośrodków w Niemczech czy 
Szwajcarii, dystrybucja koordynowa-
na jest we Francji, Włoszech, na Ukra-
inie, w Kanadzie, USA czy Australii.  
Międzynarodowy sukces rodzinnego 
przedsiębiorstwa opiera się z jednej 
strony na partnerstwie, z drugiej zaś 
na innowacyjnej sile firmy. Wyjście 
naprzeciw potrzebom klientów za-
owocowało szeroką paletą produktów 
zarówno wśród maszyn zielonkowych, 
jak i uprawowych, które znajdują uzna-
nie na całym świecie.

Kryzys Pottingerowi nie 
straszny

Dobrą kondycję firmy Pöttinger po-
twierdzają dane liczbowe oraz słowa Pre-

zesa Heinza Pöttingera, który zapewnia, 
że maszyny związane z produkcją energii 
są przyszłościowym działem gospodarki 
w związku ze zwiększającą się populacją 
ludzi potrzebujących żywności oraz dą-
żeniami naukowców do wykorzystywania 
nowych źródeł energii, w tym z biomasy. 
Rok obrotowy 2008/2009 zapisał 
się drugim co do wielkości obrotem 
w historii firmy. Głównym nośnikiem 
obrotu jest technika maszyn zielonko-
wych, która osiągnęła w zakończonym 
roku obrotowym poziom 65 % obrotu 
ogólnego. Obrót maszynami uprawo-
wymi osiągnął 25%. W obszarze ma-
szyn zielonkowych na rynkach Europy 
Wschodniej w związku z kryzysem, 
rok 2008/2009 zaznaczył się w po-
równaniu z rokiem ubiegłym spadkiem 
w wysokości 13%. Rynki macierzyste 
w Europie Zachodniej okazały się sta-
bilne, a w przypadku Austrii i Szwajcarii 
przyniosły wyraźny wzrost. Znaczące 
wzrosty wystąpiły również w obsza-
rze maszyn uprawowych: 14 % wzro-
stu w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
W sprzedaży części zamiennych firma 
Pöttinger również odnotowała wzrost 
o 9 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

Osiągnięty sukces silnie wiąże się ze 
wzmocnieniem międzynarodowego 
charakteru firmy. Pöttinger w minio-
nym roku obrotowym osiągnął obroty 
w eksporcie na poziomie 82 %. Szcze-
gólnie mocno zaznaczyła firma swoją 
obecność na rynku Ameryki Północnej. 
Dokładnie 56% całego obrotu maszyn 
rolniczych pochodzi z pięciu krajów: Nie-
miec, Austrii, Francji, Szwajcarii i Czech.  
Najlepsza  ,,piątka,, w kategorii kra-
jów o największym wzroście obrotów 
w oparciu o absolutny obrót maszyna-
mi w porównaniu z rokiem ubiegłym 
to: Austria, Szwajcaria, Finlandia, Ka-
nada i Bułgaria.

Najważniejsze są efekty
Heinz Pöttiner zauważa: „Na rynku 

maszyn rolniczych wybór jest bardzo 
duży. Naszą zaletą jest to, że mamy 
maszyny uniwersalne i dopasowane 
do każdego rodzaju ciągnika. I najważ-
niejsze – oczywiste jest, że wszystkie 
kosiarki koszą, siewniki sieją, maszy-
ny uprawowe spełniają swoje zada-
nia, natomiast sednem sprawy jest, 
jak to robią, jakie są efekty ich pracy 
i jak faktycznie przyczyniają się do 
rozwoju gospodarstwa, którego właś-
ciciel je użytkuje. Kiedy przejeżdżając 
przez polską wieś, zobaczycie polską 
rolniczkę, która się miło do was uśmie-
cha, tzn., że ta Pani ma jakąś maszynę 
Pöttinger“ – żartuje, podkreślając przy 
tym że poziom zadowolenia klientów 
jest bardzo wysoki. 

Ciężką pracę uczynić lżejszą
Pöttinger podkreśla, że ich celem od 

zawsze jest ułatwienie i polepszenie 
warunków pracy na roli. W centrum 
zainteresowania w procesie innowa-
cyjnych rozwiązań znajdują się czynniki 
ekonomiczne, ochrona gleby i paszy 
oraz inteligentna technika i atrakcyj-
ny design. 
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Nowości w sezonie 2010:
Kosiarka NOVACAT X8 – więk-

szy komfort 
Bardzo dobre kopiowanie nierówności 

terenu, mała ilość odpadów i precyzyj-
na praca połączona z prostotą obsługi. 
Serce maszyny stanowi sprawdzona 
już wielokrotnie belka kosząca Pöt-
tinger. 8,3 m szerokości roboczej za-
pewnia wysoką wydajność. Kosiarka 
ta może pracować solo w kombinacji 
przód, - tył lub z ciągnikiem z rewersem. 
Dostępna w wersji ze spulchniaczem 
palcowym lub walcowym jak również 
w wersji bez spulchniacza. 

Kosiarka NOVACAT X8 collec-
tor – kombinacja kosząca z taśmą 
poprzeczną

Nowa kombinacja kosząca NOVACAT 
X8 collector o szerokości roboczej  8,3 
m jest seryjnie wyposażona w taśmę 
poprzeczną. Umożliwia elastyczną 
pracę kombinacji koszącej w różnych 
warunkach pracy. Nowe spulchniacze 
wyposażone w duże pokrywy mogą 
bez problemu przerabiać olbrzymie 
ilości masy zielonej. Dzięki dużemu 
prześwitowi miedzy spulchniaczem 

i taśmą poprzeczną pasza przepływa 
szybko i bez zakłóceń. 

Zgrabiarka TOP 972 C s-line 
Nowa zgrabiarka dwukaruzelowa za-

pewniająca niestandardowy prześwit. 
Zgrabiarka dwukaruzelowa TOP 972 C 
s-line z centralnym odłożeniem pokosu 
oferuje: podnoszenie karuzeli, podczas 
którego oś stoi ukośnie w stosunku do 
podłoża i dzięki temu zapewniony jest 
prześwit na 60cm. Oznacza to 30% 
więcej prześwitu od ziemi, niż w do 
tej pory oferowanych produktach na 
rynku. Karuzele podnoszą się skośnie 
do tyłu i do góry – gwarancja płynne-
go zgrabiania na uwrociu. 

Przyczepa JUMBO 10010 combiline 
Nowa przyczepa kombi o pojemności 

100 m3. Może być wykorzystywana 
zarówno jako przyczepa silosowa, jak 
również jako przyczepa objętościowa. 

Automatyczna ostrzałka do noży 
zintegrowana w przyczepie „autocut”

Nowa ostrzałka do noży w przy-
czepach JUMBO i JUMBO combiline 
umożliwia automatyczne, komfortowe 
ostrzenie noży bezpośrednio w przy-
czepie. Rozwiązanie to redukuje wy-

datnie nakład prac konserwacyjnych, 
przy jednoczesnym utrzymaniu długo-
trwałej, optymalnej jakości cięcia oraz 
zmniejszeniu zużycia energii względnie 
zwiększeniu wydajności.

Inteligentna przyczepa - rozwiązanie 
systemowe firm Pöttinger i John Deere

Rozwiązanie systemowe składa-
jące się z  inteligentnej przyczepy 
Pöttinger’a i ciągnika  John Deere 
umożliwiają samoczynną regulację 
prędkości jazdy podczas pracy w za-
leżności od wielkości pokosu. Ciągły 
przepływ informacji o aktualnym etapie 
całego procesu załadunku następuje 
przez nowy ISOBUS- belka czujników, 
pomiar momentu skrętu na rotorze zała-
dunkowym i pomiar stanu wypełnienia. 
Automatyzacja bazuje na podstawo-
wych informacjach z ISOBUS, jednak-
że jest zupełnie nowym rozwiązaniem 
firm Pöttinger i John Deere.

Siewniki TERRASEM
Nowa generacja siewników TERRA-

SEM o symbolach od R3 do C8 o sze-
rokościach roboczych odpowiednio 
od 3 do 8 m jednoczy w sobie proce-
sy uprawy, powtórnego umocnienia 
gleby i wysiewu. Precyzyjny wysiew 
przez prowadzone w równoległoboku 
podwójne redlice wysiewające DUAL-
DISC z towarzyszącymi rolkami prowa-
dzenia na głębokości, dopasowanie do 
nierówności terenu, centralna regulację 
nacisku redlic od 40 do 120 kg/redlicę, 
wielkowymiarowy zbiornik na ziarno. 

Pöttinger  jest przekonany o nie-
zmiennie ważnej roli rolnictwa w życiu 
człowieka: żywność i energia zawsze 
są i zawsze będą ważne – w końcu 
wzrastające zaludnienie na świecie 
będzie pociągało za sobą konieczność 
zabezpieczenia pełnowartościowego 
i wystarczającego wyżywienia, jak 
również  zaopatrzenia w energię. Taka 
perspektywa stwarza duże możliwo-
ści dla techniki rolnej i dla Pöttinger’a.
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BASF Crop Protection zaprezento-
wał nową linię graficzną nawiązującą 
do kwadratowego logo firmy. --Trójwy-
miarowa kostka ze zdjęciami dotyczą-
cymi rolnictwa symbolizuje przemyślany 
i poukładany system. Działalność firmy 
w zakresie ochrony roślin jest kom-
pleksowa. Nasze nowe logo ma pod-
kreślać tą kompleksowość – wyjaśnia 
Agnieszka Baker

Dyrektor Działu BASF Crop Pro-
tection Matthew Bleaken podkreśla 
znaczenie działalności badawczo – 
rozwojowej w strukturze wydatkowa-
nia środków: Jest to jedna z naszych 
głównych kompetencji, w chwili obec-
nej od momentu opracowania da-
nej substancji aktywnej do momentu 
wprowadzenia produktu na bazie tej 
substancji na rynek upływa niemalże 
dziesięć lat. Koniecznością jest rozwój 
substancji aktywnych, nowych formu-
lacji, nowych zastosowań poduktów, a 
co za tym idzie nieustanne inwestycje 
oraz wysokie nakłady na działalność 
badawczo – rozwojową. Rozwojowi 
ma tu sprzyjać zakrojona na szeroką 
skalę działalność naszych naukowców 
oraz rozbudowywanie sieci ośrodków 
naukowych na całym świecie. Docie-
ranie do najodleglejszych zakątków i 
rozpowszechnianie środków ochrony 
roślin daje możliwość przeciwdziała-
nia czy zmniejszania zasięgu rozpo-
wszechniania się chorób roślin, któremu 

sprzyja globalizacja. BASF stawia na 
zwalczanie złych skutków globalizacji 
dobrymi, kiedy to może zapobiegać 
rozpowszechnianiu chorób roślin za-
pewniając na całym świecie dostęp do 
nowoczesnych preparatów.

Dla rozwoju firmy BASF bardzo waż-
nym wydarzeniem było zatwierdzenie 
po 13 latach oczekiwań genetycznie 
modyfikowanego ziemniaka Amflo-
ra. Komisja Europejska dnia 2 marca 
2010 r. zatwierdziła ich produkt do za-
stosowania komercyjnego w Europie. 

BASF przekonuje, że Amflora umocni 
międzynarodową pozycję przemysłu 
skrobiowego w Europie, mając przy 
tym nadzieję, że długo oczekiwana 
decyzja Komisji Europejskiej jest ka-
mieniem milowym dla wprowadzania 
na rynek kolejnych nowoczesnych 
produktów. 

Amflora jest odmianą ziemniaka wy-
korzystywaną wyłącznie w przemyśle 
skrobiowym, do pewnych zastoso-
wań technicznych. Wytwarza czy-
stą skrobię amylopektynową, która 
w tradycyjnych odmianach ziemnia-
ków występuje ze skrobią amylozową 
i jej wyodrębnianie jest nieopłacalne. 
Wykorzystanie czystej amylopekto-
zyny z Amflory zoptymalizuje procesy 
przemysłowe w branży papierniczej, 
tekstylnej oraz związanej z produkcją 
klejów. Na konferencji podkreślono, że 
Amflora została wielokrotnie podczas 

procesu zatwierdzania uznana za od-
mianę bezpieczną dla ludzi, zwierząt 
oraz środowiska (badania Europej-
skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności).

Ważny element układanki 
na rynku ochrony roślin
Głównymi tematami konferencji prasowej firmy BASF zorganizowanej 
w Warszawie w dniu 10.03.2010 była nowa szata graficzna produktów 
i materiałów promocyjnych oraz prezentacja zastosowań szerokiej 
gamy preparatów BASF.
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Przedstawiciele BASF Crop Pro-
tection podczas konferencji zapro-
ponowali kilka rozwiązań w zakresie 
łączenia preparatów ochronnych w 
celu zapewnienia skutecznej ochro-
ny fungicydowej zbóż: Akcja Jakość, 
Standard Plus czy Standard. Z zaku-
pem pakietów wiążą się promocje na 
zakup kolejnych produktów. 

„Akcja Jakość“ to zaproponowana 
przez BASF technologia 2-zabiego-
wa w ochronie fungicydowej zbóż 
z wykorzystaniem fungicydu Opera 
Max 147,5 SE (łącznie z fungicydem 
Corbel 750 EC) w pierwszym zabiegu 
i Swing Top 183 SC w drugim. „Akcja 
Jakość“ to szerokie spektrum ochro-
ny. Zwalcza mączniaka prawdziwego, 
septoriozy, rdzę, brunatną plamistość 
liści, choroby czerniowe oraz fuza-
riozy kłosów i liści. Opera Max 147,5 
SE z innowacyjną strobiluryną F 500 
wpływa pozytywnie na procesy przy-
swajania dwutlenku węgla i przemiany 
azotowe, na skutek czego zastosowa-
ny azot jest lepiej wykorzystywany do 
produkcji biomasy, czyli powierzchni 
asymilacyjnej. W celu uzyskania lep-
szej i dłuższej skuteczności zwalczania 
mączniaka prawdziwego zbóż eksperci 
BASF zalecają łączne stosowanie fun-
gicydów Opera Max 147,5 SE i Corbel 
750 EC. Swing Top 183 SC stosowany 
w drugim zabiegu, pozwala zapewnić 
obok długotrwałej ochrony fungicy-
dowej również pozytywny wpływ na 
fizjologię rośliny. Zastosowanie „Akcji 
Jakość“ poleca się dla pszenic ozimych 
jakościowych na bardzo dobrych i do-
brych stanowiskach, odmian o wyso-
kim potencjale plonowania, przy braku 
zagrożenia łamliwością (tutaj podkreśla 
się znaczenie przedplonu), oczekiwa-
nych wysokich plonów o najwyższej 
jakości oraz ochrony przed czynni-
kami stresowymi oraz pozytywnego 
wpływu na fizjologię roślin.

Kolejną technologią 2-zabiegową w 
ochronie fungicydowej jest Standard 
Plus, łączący Capalo 337,5 SE w pierw-
szym zabiegu i Swing Top 183 SE w 
drugim. Jest to połączenie polecane 
przez BASF na stanowiska o szcze-
gólnym zagrożeniu porażeniem cho-
robami podstawy źdźbła (łamliwość 
podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła), to znaczy w pło-
dozmianach z bardzo dużym udziałem 
roślin zbożowych. Tam szczególnie 
dobrze sprawdza się fungicyd Capalo 
337,5 SE. Dla rolników zakupujących 
pakiet Standard Plus BASF przygotował 
vouchery o wartości 200 zł. Promocja 
trwać będzie do końca kwietnia, kiedy 
należy zakupić produkty, przesyłanie 
kuponów zgłoszeniowych do połowy 
maja, a odbieranie gratisowych pro-
duktów do 15 września 2010 r.

System Standard z zastosowaniem w 
pierwszym zabiegu preparatu Capalo 
337,5 SE, a w drugim Duett Ultra 497 
SC polecany jest dla pszenic ozimych 
jakościowych, pszenżyta na dobrych 
i średnich stanowiskach. Zaletą Ca-
palo 337,5 SE jest długość działania 
w przypadku zwalczania mączniaka 
prawdziwego zbóż i chorób podsta-
wy źdźbła. Duett Ultra 497 SC chroni 
górne liście i kłosy w zwalczaniu ta-
kich patogenów jak: septorioza liści, 
septorioza plew, rdza brunatna, bru-
natna plamistość liści, fuzarioza kło-
sów i grzyby czerniowe. Przy czym jak 
podkreśla Mariusz Michalski, Standard 
to tańsze rozwiązanie.

System Tetra to technologia trzyza-
biegowa z wykorzystaniem w pierw-
szym zabiegu Capalo 337,5 SE, w 
drugim Opera Max 147,5 SE razem 
z preparatem Corbel 750 EC oraz w 
trzecim zabiegu Swing Top 183 SC. 
Technologia ta jest przygotowana do 
zastosowania w rejonach o szczegól-
nych warunkach dla rozwoju chorób 

grzybowych na najlepszych stanowi-
skach glebowych, na któtych istnieje 
bardzo duży potencjał plonotwórczy 
roślin uprawnych. 

W ochronie rzepaku BASF proponuje 
fungicydy: Pictor 400 SC i Caramba 
60 SL. Caramba 60 SL to fungicyd i 
regulator wzrostu „dwa w jednym“. 
Przeznaczony jest do stosowania zapo-
biegawczo i interwencyjnie w ochronie 
rzepaku ozimego. Zwalcza zgniliznę 
twardzikową, czerń krzyżowych, suchą 
zgniiznę, cylindrosporiozę, mączniaka 
prawdziwego i szarą pleśń. Zabieg 
wykonuje się  jesienią w fazie 4-6 liści 
lub wiosną od początku fazy wzrostu 
pędu do fazy zielonego pąka. Zasto-
sowany jesienią wzmacnia parametry 
morfologiczne rośliny, przygotowując 
ją do przezimowania. Wiosną powo-
duje skrócenie pędu głównego, przez 
co pędy boczne bardzej się rozwija-
ją, taka struktura pojedynczych roślin 
zmniejsza ryzyko wylegania całego 
łanu. Ponadto Caramba zapewnia 
bardziej równomierne kwitnienie plan-
tacji. Pictor 400 SC zwalcza choroby 
rzepaku w okresie kwitnienia. Zabieg 
zaleca się stosować od fazy żółtego 
pąka do fazy wykształcenia się łusz-
czyn, a optymalnym terminem jest 
początek opadania płatków kwiato-
wych. Eliminuje zgniliznę twardzikową, 
czerń krzyżowych oraz szarą pleśń. 
Przy zakupie 50 l preparatu Caram-
ba 60 SL rolnik otrzymuje voucher o 
wartości 200 zł, kupując Pictor 400 
SC  BASF przygotował promocyjny 
voucher o wartości 100 zł przy za-
kupie 20 l fungicydu i kolejne 100 
zł na każde kolejne 20 l preparatu. 
Zakup do 31 maja, termin nadsy-
łania kuponów i potwierdzeń zaku-
pu – 15.06.2010 r.  BASF weryfikuje 
nadesłane kupony do końca lipca, 
a zakupu na podstawie voucherów 
można dokonać jesienią.
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Najchętniej odwiedzane targi rolni-
cze w Polsce odbyły się od 12 do 14 
marca 2010r. Wystawcy do dyspozycji 
dostali cały teren Targów Kielce oraz 
największe w Polsce hale namiotowe 
o wzmocnionej konstrukcji o powierzch-
ni aż 9 tys. metrów kwadratowych!

AGROTECH to jedna z największych 
w Europie, a z pewnością najwięk-
sza w Polsce, impreza wystawienni-

cza poświęcona technice rolniczej. 
Klasyfikowana na bardzo wysokiej 4 
pozycji w kraju wśród wystaw o naj-
większej liczbie zwiedzających, ustę-
puje miejsca jedynie poznańskiej 
BUDMIE I FARMIE oraz pokazom 
lotniczym Air Show, współorganizo-
wanym przez Targi Kielce. Nasi go-
ście to rolnicy z całego kraju i państw 
ościennych, kontrahenci, eksperci 

zajmujący się techniką rolniczą, atta-
che rolni akredytowani w Polsce oraz 
studenci i uczniowie szkół rolniczych. 
Na targach AGROTECH, jak co roku, 
można obejrzeć nowoczesny sprzęt 
i wyposażenie dla rolnictwa, m.in. 
wszystkie marki ciągników rolniczych 
dostępne na polskim rynku oraz sze-
roką gamę sprzętu rolniczego, prezen-
towane przez polskich producentów 
i dealerów zagranicznych koncernów. 
Targi te to okazja do zapoznania się 
z bogatym asortymentem sprzętu dla 
rolnictwa. W 2009r. między innymi 
dzięki Agrotechowi zwiększyliśmy swój 
udział w krajowym rynku targowym 
z 22 do 28 procent, a odbyło się to 
kosztem zmniejszenia udziałów Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. 
W tym roku wystawa pobiła rekord 
popularności – mówi prezes Targów 
Kielce, Andrzej Mochoń.

AGROTECH i LAS-EXPO 
2010 – rekord za rekordem
Liczba zwiedzających przekroczyła 40 000, a powierzchnia wystawy 
40 000 metrów kwadratowych. Targi zgromadziły ponad 500 wystawców 
z 18 krajów z całej Europy oraz USA, Kamerunu, Senegalu czy Nepalu. 
Wystawę otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
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W 2010r. nie zabrakło też premier 
i nowości, a także atrakcji, które przy-
ciągały na stoiska tłumy zwiedzających. 
Do Kielc na targi AGROTECH z firmą 
BASF przyjechały „tresowane” karalu-
chy. Wyjątkowo wypielęgnowane, z chi-
tynowym, niemalże “wypolerowanym” 
pancerzem owady Blatta orientalis L 
- z rzędu karaczanów, są własnością 
Katedry Entomologii Stosowanej Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na 
stoisku w specjalnie zaprojektowanym 
pudełeczku z trzema ewentualnymi dro-
gami wyjścia, były przedmiotem zakła-
dów osób odwiedzających firmę, którą 
drogę wybierze poszczególny okaz.

Ponadto w pięciu halach i na terenie 
zewnętrznym zaprezentowano setki 
najnowocześniejszych urządzeń rol-
niczych i niemal kosmicznej techno-
logii ciągniki wielu znanych firm m.in. 
John Deere, Ursus, New Holland czy 
Farmtrac i Polmot Warfama. 

Nie bez powodu to właśnie podczas 
targów AGROTECH, co roku wręczana 
jest prestiżowa nagroda Maszyna Rol-
nicza Roku, przyznawana przez Instytut 
Technologiczno – Przyrodniczy w Falen-
tach, oddział w Warszawie, Puchar Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nagrody 
KRUS (Znak Bezpieczeństwa i DOBRO-
SŁAW), KRIR i PIMR (Wyrób na Medal).  

Tradycyjnie targom towarzyszył sze-
reg spotkań branżowych między innymi 
konferencja organizowana przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz 
z Ambasadą Królestwa Niderlandów 
pod tytułem „Wykorzystanie biomasy 
rolniczej do celów energetycznych. Bio-

gazownie rolnicze - szansą na zapew-
nienie bezpieczeństwa energetycznego 
gospodarstwa rolnego oraz dywersyfi-
kację źródeł przychodów”. W przedd-
zień wystawy ponad 100 osób wzięło 
udział w spotkaniu „Rola infrastruktury 
i techniki rolniczej w zrównoważonym 
rolnictwie“, organizowanym w Hotelu 
Kongresowym w Kielcach przez In-
stytut Technologiczno – Przyrodniczy.

Tradycyjnie równolegle do AGROTE-
CHU odbyły się Targi Przemysłu Drzew-
nego i Gospodarki Zasobami Leśnymi 
LAS-EXPO. W Kielcach wystawcy 
prezentowali nie tylko narzędzia i ma-
szyny wykorzystywane w transporcie 
i obróbce drewna, ale i środki ochrony 
lasu przed szkodnikami, mapy oraz za-
awansowane systemy informatyczne. 
Targi LAS-EXPO to miejsce spotkań 
pracowników przemysłu drzewnego 
i leśników – branż współpracujących 
ze sobą przy pozyskiwaniu i wykorzy-
staniu surowca drzewnego. Wystawie 
towarzyszyły dynamiczne pokazy rzeź-
bienia w drewnie piłami mechanicznymi. 

Honorowy patronat nad targami 
objęła Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Radomiu, która jest 
najstarszą z 17 dyrekcji wchodzących 
w skład Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe. Zajmuje 
ona bardzo duży obszar: województwo 
świętokrzyskie, południową część ma-
zowieckiego, oraz niewielkie fragmenty 
małopolskiego i łódzkiego. Radomskiej 
dyrekcji podlegają 23 nadleśnictwa 
oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
i Integracji Europejskiej Lasów Pań-

stwowych w Jedlni - Letnisko.
Krajowy Finał Olimpiady Młodych 

Producentów Rolnych 2010 – najlep-
si z 8 tysięcy zawodników zmierzyli 
się w Kielcach.

Pierwsze dwa dni Olimpiady odbyły 
się w Modliszewicach po to, aby do 
Kielc przyjechało 90 najlepszych ucz-
niów, studentów i młodych rolników. 
Olimpiada jest współzawodnictwem 
z zakresu szeroko rozumianej wiedzy 
rolniczej - praktycznej i teoretycznej. 
Realizując cele i zadania zawarte w pro-
gramie Olimpiady, młodzi producenci 
mogą wzbogacić swoje umiejętności 
zawodowe a jednocześnie pogłębić 
wiedzę i doświadczenie, przyczyniając 
się do stałego unowocześnienia pol-
skiego rolnictwa. Olimpiada od wielu 
lat cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem wśród młodych ludzi żywo 
związanych z problematyką rolniczą. 
W trakcie kilku ostatnich edycji w kon-
kursie tym uczestniczyło kilkanaście 
tysięcy młodych producentów rolnych. 
Pomysłodawcą zmagań jest Zarząd 
Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej.

IV Środkowoeuropejskie Forum Mło-
dzieży – ponad 80 osób z 6 krajów

Związek Młodzieży Wiejskiej był rów-
nież organizatorem konferencji pt.: IV 
Środkowoeuropejskie Forum Młodzieży. 
To spotkanie nie tylko młodych i am-
bitnych rolników, ale także wszystkich 
tych, którzy chcą zintegrować młodzież 
wiejską do wspólnych działań i akcji. 
W tym roku udział wzięło w nim po-
nad 80 osób z Ukrainy, Litwy, Biało-
rusi, Węgier, Rumunii i Polski.
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Łukasz Chęciński, Sylwia Łojewska 
New Holland

Jakie nowości zaprezentował New 
Holland na Targach Agrotech Kiel-
ce? Jaka maszyna wzbudza najwięk-
sze zainteresowanie zwiedzających?
Łukasz Chęciński: Prezentujemy trzy no-
wości: specjalną edycję traktora T-7070 
z bezstopniową skrzynią zmiany biegów 
Auto Command, pomalowanego spe-
cjalnym lakierem metalik, traktor  T6090 
o mocy 165 KM oraz T5070, będącego 
rozszerzeniem oferty T5000. Ponadto 
obejrzeć można traktor T-7000, który bar-
dzo podoba się zwiedzającym oraz mały 
traktor Boomer 8N będący repliką legen-
darnego modelu z 1947 roku, w którym 
zastosowano oryginalną stylistykę, ale 
również najnowocześniejsze, współczes-
ne rozwiązania - automatyczną skrzynię 
biegów i napęd na cztery koła. Poza tym 
zwiedzający mogą u nas zobaczyć prasę, 
kombajn czy ładowarkę teleskopową LM 
5000, również budzącą zainteresowanie 
jako maszyna wszechstronna i bardzo 
przydatna w gospodarstwie, transpor-
cie, załadunku i rozładunku.

Jak Państwo oceniacie wczorajszy 
dzień na Targach Agrotech Kielce?
Łukasz Chęciński: Targi odwiedziło 
bardzo dużo ludzi, wielu młodych rol-
ników, w których upatrujemy poten-
cjalnych klientów. Ponadto tak ważni 
goście jak: Związek Narodowy Mło-
dych Rolników, przedstawiciele szkół 
i uniwersytetów. Oceniamy ten dzień 
jako bardzo owocny.

O co najczęściej pytają uczestnicy 
targów odwiedzający stanowisko 
New Holland?
Łukasz Chęciński: Pierwszym py-

taniem jest pytanie o cenę maszyny, 
kolejne o kompletację dodatkowych 
narzędzi i funkcji, a co za tym idzie, 
jakie są koszty związane z dodatko-
wym wyposażeniem, co jest najważ-
niejsze w wyposażeniu, co doradzamy 
zakupić itd.

Jakie różnice dostrzegają Państwo 
między targami: Agrotech Kielce 
i Polagra Premiery?
Łukasz Chęciński: Na pewno w Kiel-
cach zauważamy wyższą frekwencję 
zwiedzających. Trudno powiedzieć, ja-
kie są tego przyczyny. Być może fakt 
ten wiąże się z tym, że Wielkopolska 
oprócz Premier, organizuje również 
Agro Show w Bednarach we wrześniu 
czy Polskie Zboża w czerwcu. Imprez 
rolniczych w okolicach Poznania jest 
bardzo dużo. Targi kieleckie są najwięk-
szą imprezą rolniczą  w tym regionie. 
W moim odczuciu wpływa to na po-
ziom zainteresowania. 
Sylwia Łojewska: Na targach Agro-
tech pojawiają się nie tylko producenci, 
ale też dealerzy maszyn. Klienci przy-
jeżdżają nie tylko do New Holland, ale 
też do naszych sprzedawców, z który-
mi są nierzadko umówieni na konkret-
ne rozmowy. Możliwość rozmowy ze 
specjalistami produktowymi z ramienia 
New Holland, z ekspertami handlowy-

mi i serwisantami jest bardzo ważna 
dla potencjalnych klientów, potrzebu-
jących zasięgnięcia specjalistycznej 
opinii. Kompleksowo zorganizowane 
targi dają taką możliwość.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Roman Barszcz

Hodowla Roślin Smolice – dyrektor 
Sławomir Zagierski

Proszę o krótką ocenę tego, co się 
dzieje na Państwa stoisku podczas 
targów Agrotech Kielce 2010?
Rolników i osób zainteresowanych jest 
bardzo wiele. Interesuje ich wszystko 
to, co dotyczy odmian roślin: jak się 
daną odmianę uprawia, jak się sieje, 
jak się chroni i nawozi oraz jak i kiedy 
się zbiera. Tak więc mamy zestaw py-
tań o cały przebieg uprawy danej od-
miany, która zainteresuje rolnika. Ku 
naszemu zadowoleniu najmodniejszą 
grupą roślin są strączkowe. Częste są 
też pytania o kukurydzę, z której nasion 
jesteśmy znani w kraju. Mamy bardzo 
dobre odmiany kukurydzy, jesteśmy 
konkurencyjni zarówno jakościowo, jak 
i cenowo. Ponadto medal Polagra Pre-
miery 2010 dla odmiany Opoka sprzyja 
temu, że zainteresowanie kukurydzą na 
naszym stanowisku jest duże. 

Czy dysponujecie Państwo produk-
tami, o które pytają zwiedzający?
Szczerze mówiąc brakuje wszystkiego. 

Agrotech - wywiady



aktualności nr 4 (105) kwiecień 2010

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

Dla nas to oczywście dobry sygnał, 
świadczący o dużym zainteresowaniu 
naszą ofertą. Nasiona są wciąż dostęp-
ne i można je nabyć u naszych dystry-
butorów. W magazynach w Smolicach 
topnieje ilość nasion roślin strączko-
wych i kukurydzy, więcej jest zbóż ja-
rych (jęczmienia i prszenicy). Jednak 
z naszych analiz wynika, że nasi dystry-
butorzy i przedstawiciele mają zapasy, 
tak więc nie ma powodów do obaw. 

Co poradziłby Pan rolnikom w okre-
sie zakupu nasion? 
O tym, jakie nasiona wysiać wiosną 
2010 rolnik powinien myśleć już wiosną 
2009. Wczesne planowanie gwaranu-
je zadowolenie z uprawy i jej opłacal-
ność. Trzeba dobrze zaplanować, jaki 
przedplon jest najbardziej korzysty pod 
daną uprawę, wprowadzić odpowied-
nie nawożenie i  ochronę roślin. Bardzo 
ważnym zagadnieniem jest też kwestia 
przeznaczenia uprawy. Rolnik powinien 
wiedzieć, co z plonem chce zrobić – 
czy przerobić na paszę do własnego 
wykorzystania czy z przeznaczeniem 
do mieszalni pasz, czy planuje sprze-
daż na cele konsumpcyjne czy inne. 
Obsiewanie pól tylko na zasadzie po-
dążania za obecnie występującym 
trendem w strukturze upraw jest du-
żym błedem. Teoretycznie taka sytu-
acja dla nas, producentów nasion, jest 
dobra, bo sprzedamy materiał. Niestety 
nie do końca tak to wygląda, ponieważ 
kolejnego roku rolnik – nasz klient, nie 
wraca, bo plonowanie nie spełniło jego 
oczekiwań. Tak więc pragnę podkreślić, 
jak ważne jest doradztwo oraz wczes-
ne planowanie. 
 
Jaka jest kolejność działań, na co 
zwracać uwagę?
Upraszczając pracę rolnika podczas 
prowadzenia danej uprawy, w kolej-
ności działań: przeznaczenie, uprawa, 

nawożenie, wybór materiału siewnego, 
siew, środki ochrony roślin, pielęgna-
cja roślin, zbiór; życzyłbym sobie, żeby 
na najważniejszym miejscu w tym cy-
klu było przeznaczenie danej uprawy. 
Przy samym wyborze materiału siewne-
go trzeba pamiętać o właściwościach 
i specyfice gleby na danym stanowi-
sku zasiewu. Dla rolników z mniejszym 
doświadczeniem i nieumiejętnością 
rozpoznania potrzeb czy ograniczeń 
wynikających z jakości gleby, zaleca sie 
obsiewanie odmianami tolerancyjnymi, 
bez wysokich wymagań, których rolnik 
nie zawsze jest świadomy. Cieszy nas 
fakt, że z naszych usług korzystają sta-
li klienci, doświadczeni rolnicy, którzy 
również dla nas są skarbnicą wiedzy 
i doskonałymi doradcami dla innych. 
Młodych rolników zachęcam do korzy-
stania z pomocy doradczej w naszych 
punktach sprzedaży. 

Na zakończenie, czego życzyłby 
Pan sobie i rolnikom w tym roku?
Dobrej pogody, żeby nasze uprawy 
omijały choroby i szkodniki oraz dobrej, 
owocnej współpracy między nami – pro-
ducentami materiału siewnego, a rol-
nikami. Życzyłbym sobie, żeby rolnik 
był zadowolony z nas, a my z niego.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Roman Barszcz

Czesław Ostaszewski – wiceprezes 
Zarządu POM Augustów Sp. z o.o.

Jakie maszyny firma wystawia na 
targach w Kielcach?
Czesław Ostaszewski: Dla nas Agro-
tech Kielce są targami szczególnymi, 
ponieważ są to targi wiosenne. Przed-
stawiamy w związku z tym głównie roz-
siewacze nawozów. Pokazujemy cztery 
modele: klasyczny „Motyl” jednotarczo-
wy, rozsiewacz dwutarczowy do sadów, 
rozsiewacz dwutarczowy uniwersalny, 

duży rozsiewacz dwutarczowy Apollo. 
Są to maszyny z blachy nierdzewnej, 
malowane proszkowo, bardzo dobre 
w mojej ocenie. Dodatkowo prezen-
tujemy brony polowe. Podsumowu-
jąc, podążamy za sezonowością pracy 
w rolnictwie prezentując maszyny do 
wysiewu nawozów i maszyny uprawowe.

Jak dla Państwa zaczął się rok 2010 
w porównaniu z rokiem ubiegłym? 
Czy jest poprawa w sprzedaży ma-
szyn i urządzeń dla rolnictwa?
Jest zdecydowana poprawa, wzrost 
sprzedaży o ok. 20%, tak więc można 
powiedzieć kolokwialnie, że w rolnictwie 
„coś drgnęło“. Rolnicy kupują, inwestują, 
wykorzystują dotacje i środki z fundu-
szy unijnych, piszą programy rozwoju 
gosodarstw. Za dowód tego niech po-
służy fakt, że prezentowane maszyny 
są już sprzedane. Z naszych prognoz 
wynika, że to będzie dobry rok zarów-
no dla nas, którzy staramy się spełnić 
oczekiwania klientów, jak i rolników, dla 
których mechanizacja i nowoczesne 
usprzętowienie są gwarancją lepszych 
plonów i rozwoju.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Roman Barszcz
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Projekt wystawienniczy trzech branż: 
rolniczej, leśnej i weterynaryjnej TECHA-
GRO- ANIMAL VETEX - SILVA REGINA 
już od kilku edycji notuje sukcesyw-
ny wzrost. Wysoki poziom poprzed-
niej edycji sprawił, że targi znalazły 
się w grupie wiodących europejskich 
wystaw branżowych. Udział 713 wy-
stawców z 20 krajów (w tym po raz 
pirwszy z Argentyny, Chorwacji i Ru-
munii) i rekordowa liczba ok 95 tys. 
osób zwiedzających, a także zajęta 
powierzchnia wystawiennicza o wiel-
kości ponad 65 tys. m2, to liczby po-
twierdzające duże znaczenie handlowe 
tych trzech imprez. Wśród zwiedzają-
cych dopisali przede wszystkim rolnicy 
oraz młodzież ze szkół zawodowych 
związanych z rolnictwem i leśnictwem, 
dla których tego typu targi to solidna 
dawka wiedzy. Wystawy zgromadziły 

nie tylko rolników z Czech, ale również 
ok. 4000 osób zwiedzających z 36 in-
nych krajów. Zorganizowane wycieczki 
przybyły m.in. z Bośni I Hercegowiny, 
Rosji, Ukrainy, Chorwacji, Polski, Sło-
wacji, Węgier czy Austrii.

Do zwiedzania zachęcała przyjem-
na wiosenna pogoda oraz doskonała 
organizacja targów. Wystawy nowo-
czesnych maszyn i asortymentu dla 
techniki rolniczej i leśnej wzbogacono 
wystawą zwierząt gospodarskich oraz 
ekspozycjami trofeów myśliwskich, 
wyrobów czy dzieł sztuki związanych 
z tematyką łowiecką, broni współczes-
nej i historycznej, akcesoriów i przy-
rządów optycznych, uniformów itp. 
Nie zabrakło też ekspozycji fotografii. 
Dla specjalistów i myśliwych zostały 
zorganizowane warsztaty i wykłady te-
matyczne. Była to niemała gratka dla 
zwiedzających i ciekawe zestawienie 
tematyki wprowadzające różnorod-
ność w myśl zasady „dla każdego 
coś miłego“.

W części TECHAGRO wystawcy 
zaprezentowali wszelkiego rodzaju 
maszyny rolnicze, ciągniki, systemy 
nawadniające, maszyny do transportu 
i manipulacyjne, maszyny i urządzenia 
do hodowli zwierząt gospodarskich, 
maszyny i urządzenia do przerobu 
odpadów w rolnictwie, ziarna siewne i 
rozsady, środki dla agrochemii i usługi 
dla rolnictwa. Wśród wystawców po-
jawiły się również firmy z branży bu-

downictwa rolniczego.
Na tak dużych i coraz bardziej ce-

nionych targach nie mogło zabraknąć 
znaczących producentów dla rolnictwa 
takich jak: Lemken, New Holland, Val-
tra, John Deere, Fendt, Pöttinger, Zetor, 
Claas, Väderstad, Deutz-Fahr, Krone, 
Case, PICHON, Bauer, Volf, DeLaval, 
Westfalia, Manitou, Trioliet.

Na polskim stoisku o nazwie Polagro 
swoje maszyny zaprezentowali: POL-
MOT – Warfama, Unia Grudziądz, Sa-
MASZ, KRUKOWIAK, PRONAR. Wśród 
wystawców znalazł się również polski 
Maprozet, producent wozów aseniza-
cyjnych, POMOT Chojna oraz repre-
zentacja Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Współzawodniczący o tytuł Grand 
Prix Targów TECHAGRO wystawcy za-
prentowali rekordową liczbę 76 nowoś-
ci, z których 12 zostało nagrodzonych.

TECHAGRO w Brnie – dobrze zorganizowane 
i przyjazne dla zwiedzających
W dniach 21-25 marca w Brnie odbyły się organizowane co dwa lata Międzynarodowe Targi Techniki 
Rolniczej TECHAGRO, Międzynarodowe Targi Leśnictwa i Myślistwa SILVA REGINA oraz Międzynarodowe 
Targi Weterynaryjne ANIMAL VETEX.
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PRONAR Sp. z o.o.

Rozmówcy: Kamila Iwaniuk, Adam 
Iwańczuk, Tadeusz Ustyniuk ( Dy-
rektor ds. Handlu i Marketingu fir-
my PRONAR Sp. z o.o.

Proszę powiedzieć, jak oceniają 
Państwo Targi Techagro?
Kamila Iwaniuk: Jest bardzo dużo 
zwiedzających, cieszy nas fakt, że idą 
za tym zamówienia i realizacja trans-
akcji bezpośrednio na targach.  To dla 
wystawców bardzo ważne, że nie tyl-
ko promują produkt, ale równocześnie 
dzięki takim imprezom część maszyn 
trafia do odbiorców. Poza tym mamy 
okazję porozmawiać z rolnikami, któ-
rzy proszą o radę, pytają o nowości czy 
modernizację maszyn już istniejących.
Na naszym stanowisku przedstawia-
my niemalże cały asortyment: ciągniki, 
przyczepy, sprzęt komunalny, maszyny 
do zbioru zielonek, osprzęt, ładowacze 
czołowe i in.

Jakie są główne kierunki działal-
ności na terenie Czech? Jaki pro-
dukt PRONAR-u jest szczególnie 
ceniony przez czeskich rolników?
Kamila Iwaniuk: Największym zain-
teresowaniem i uznaniem czeskich 
rolników cieszą się nasze przyczepy. 
Ma to oczywiście odzwierciedlenie w 
sprzedaży. Ponadto cenione są rów-
nież ciągniki z nowoczesnym silni-
kiem Euro III. 

Na jakiej imprezie branży rolniczej 
w najbliższym czasie można będzie 
zobaczyć Państwa maszyny?
Adam Iwańczuk: Na pewno poja-
wimy się na wrześniowych Targach 
Agroshow w Bednarach. Planujemy 
zakupić conajmniej dwa razy większą 
powierzchnię wystawienniczą w po-
równaniu z poprzednim rokiem. Mamy 
znacznie więcej maszyn i tym razem 
chcemy pokazać wszystko.
Jak można wywnioskować z jesiennego 
terminu kolejnej planowanej przez nas 
wystawy, nie pojawiamy się na wszyst-
kich imprezach rolniczych. Nie byliśmy na 
targach Polagra – Premiery 2010, nato-
miast nasze stoisko można było oglądać 
na niedawnych targach Agrotech Kielce. 
Nie mamy informacji na temat wystawia-
nia się na następujących po sobie tar-
gach Agrosilesia czy Zielone Agroshow 
w Kąkolewie. Nie znaczy to jednak, że 
marki PRONAR zabraknie na ważnych 
imprezach branży rolniczej, natomiast nie 
zawsze wystawcą jest fabryka maszyn. 
Na każdej z tych imprez wystawiają 
się nasi dealerzy, więc nasze produkty 
można oglądać, składać zamówenia, 
kupować i uzyskiwać pełną informa-
cję i doradztwo w zakresie produktów 
PRONAR-u. 

Proszę przedstawić pokrótce, jakie 
maszyny prezentujecie Państwo na 
swoim stoisku w Brnie?
Adam Iwańczuk: Można u nas obej-
rzeć ciągnik PRONAR 8140 z serii P9 
o mocy 265 KM, zbudowany z wyso-
kiej jakości podzespołów: silnik Deutz
-Fahr czy transmisja ZF mówią same 
za siebie; ciągnik PRONAR z serii P10 
z nową mocą 140 KM, który ma być 
produkowany w dwóch wersjach: z sil-
nikiem Iveco i Deutz-Fahr, również z  
transmisją ZF; ciągniki komunalne: 120 
MK z silnikiem Mitsubishi, Zephir 40 
we współpracy z firmą ITO, która pro-

dukuje silniki dla tego modelu. 
Prezentujemy również kosiarki. Zazna-
czam tutaj, że pomimo usytuowania 
stoiska w otoczeniu innych producen-
tów kosiarek, jesteśmy przekonani, że 
nasz produkt obroni się sam i nie mu-
szę na ten temat dużo mowić. Są to jed-
ne z najnowocześniejszych maszyn w 
Polsce, nie ustępują zaawansowaniem 
technologicznym zachodnim firmom, 
zwłaszcza, że ich budowa opiera się 
na zachodnich podzespołach. 

Jaie są perspektywy i plany na 
przyszłość PRONAR-u?
Tadeusz Ustyniuk: Zamierzamy tak jak 
dotychczas dostosowywać się do potrzeb 
rynku i wybiegać z tym dostosowaniem w 
przyszłość. Nie chcemy na siłę prowadzać 
zmian, które są odzierciedleniem jedynie 
chwilowej mody. Nie zatrzymamy pewnych 
procesów ewolucyjnych na wsi. Po okre-
sie obserwowanego obecnie powrotu do 
prostych, tanich, a tym samym spełnia-
jących oczekiwania rolników indywidual-
nych, maszyn i urządzeń, które pozwalają 
na jakiś czas zatrzymać proces komasacji 
gruntów, rolnicy zaczną pozbywać się zie-
mii, da o sobie znać ekonomia i tworze-
nie się gospodarstw wielkoobszarowych. 
Staramy się przewidywać, jak będzie się 
kształtować sytuacja w rolnictwie i jaki 
będzie to miało wpływ na naszą firmę. 

Co w związku z tym chcecie produkować? 
Chcemy produkować sprzęt potrzebny i 
dostosowany do potrzeb odbiorcy. Przy-
kładowo obecnie nie wprowadzimy na 
rynek ciągnika o mocy 300 KM, mimo 
że jesteśmy największą firmą w regio-
nie podlaskim i zapewne zdołalibyśmy 
przekonać rolników o konieczności po-
siadania właśnie takiego sprzętu. Sta-
ramy się jednak tego nie robić i stawiać 
na realne zapotrzebowanie w kwestii 
usprzętowienia gospodarstw w Polsce.

Rozmawiał: Roman Barszcz
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Jaroslaw Viktora – były prezes 
Zetor Polska

Proszę o przedstawienie Pana syl-
wetki w kolejnej roli, po powrocie 
do Czech.
Obecnie jestem dyrektorem naczelnym 
fabryki produkującej ładowacze czoło-
we, które są dostarczane do Polski, do 
firmy Zetor Polska. Ścisła współpraca 
z Zetorem jest naszym priorytetem – 
przykładowo dostarczamy na rynek pol-
ski ładowacze Zetor System Radclife. 
Produkujemy również kosiarki rotacyj-
ne, dyskowe, rozrzutniki obornika i in. 
W branży rolniczej jesteśmy ponadto 
jednym z największych kooperantów 
dla firmy Claas, Pöttinger, John Deere, 
Fendt, w branży motoryzacyjnej współ-
pracujemy z z Volvo, Fiatem i Toyotą.

Jak Pan ocenia sytuację w rolni-
ctwie mając porównanie między 
rynkiem polskim i czeskim?
Polska branża produkcji i sprzedaży 
maszyn rolniczych jest bardziej roz-
winięta niż w Czechach. Prawdopo-
dobnie wynika to z faktu, że struktura 
użytkowania ziemi w Czechach jest 
odmienna niż w Polsce. Jest bardzo 
mała liczba rolników uprawiających 10 
– 20 hektarów, takie małe gospodar-
stwa w Czechach to rzadkość. Rolni-

cy pracują tu na znacznie większych 
areałach, przeważają gospodarstwa 
wielkoobszarowe będące pozosta-
łością po socjalizmie i prywatyzacji, w 
której siła robocza z lat 1948 – 1951 
opierała się na spółdzielniach zatrud-
niających robotnikow rolnych. Powrót 
ziemii do rolników indywdualnych i 
podział areałów na mniejsze jednostki 
jest ciągle rzadkością. Taka struktura 
ma swoje uzasadnienie ekonomiczne, 
natomiast dotacje dla gospodarstw in-
dywidualnych praktycznie nie istnieją 
lub jest ich mało, sprzedaż maszyn 
jest ograniczona, ponieważ indywidu-
alnych odbiorców maszyn jest mniej. 
Rolnicy nie mają dotacji do zakupu 
maszyn, narzekają na niezadowalają-
ce ceny skupu zbóż, mleka, buraków, 
co jest  oczywiście bolączką nie tylko 
w Czechach.

Po tym podsumowaniu czeskiego 
rolnictwa, jak ocenia Pan zaintere-
sowanie kolejną edycją Międzynaro-
dowych Targów Techniki Rolniczej 
Techagro? 
Jako wystawca jestem bardzo zado-
wolony. Cieszy nas bardzo duża, wręcz 
zaskakująca liczba zwiedzających, 

wśród których są rolnicy, przedstawi-
ciele środowisk naukowych, media czy 
osoby związane z branżą poprzez róż-
ne przedsiębiorstwa produkujące dla 
rolnictwa. Nie brakuje też wystawców 
– reprezentantów wiodących świato-
wych marek, jak i mniejszych firm czy 
dealerów, dla których pojawienie się 
na prestiżowej imprezie jest nie lada 
promocją.

Proszę przedstawić Czytelnikom 
Państwa najnowszy produkt
Jest to najnowszy model ładowacza, 
obecnie najpopularniejszy w Czechach 
i na zachodnich rynkach. Ten model 
nie jest jeszcze sprzedawany w Polsce.
 Ładowacz TL 120  ma o 30 cm niższy 
wysięg. Podejrzewam, że z tego wynika 
brak zainteresowania tym ładowaczem 
wśród polskich rolników. Jednakże za-
chęcam, aby przekonanć się do tego 
modelu, ma bardzo dobre parametry 
mocy, jest krótszy, ma skrócone ramio-
na, dobrze pasuje do ciągników Zetor, 
wysokość ramion przy rozładunku to 
ponad trzy metry, wysokość 3,58 m. 
W Polsce popularniejsze są  jak dotąd 
ładowacze TL 220 o wysokości 3,88 m. 
Modele ładowaczy TL 120, 220, 260 
są oferowane rolnikom w Polsce za 
pośrednictwem firmy Zetor.

Wiem, że bardzo dobrze ocenia 
Pan pobyt w Polsce. Wspomina 
Pan te 11 lat jako okres ciężkiej 
pracy. Czy jest taka możliwość, że 
ponownie zwiąże Pan karierę za-
wodową z Polską?
W tej kwestii decyduje małżonka, co 
oznacza, że raczej nie. Natomiast chęt-
nie wracam do Polski, odwiedzam targi 
i jestem wciąż zainteresowany rozwo-
jem branży rolniczej w Polsce. 
Pozostaje mi więc powiedzieć: do 
zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Roman Barszcz
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Podczas drugiej edycji zostanie po 
raz pierwszy zorganizowany konkurs 
na najlepszy produkt prezentowany na 
wystawie. Konkurs o Nagrodę Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Medale 
i Wyróżnienia Expo Silesia, zostanie 
zorganizowany przez Instytut Budowni-
ctwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rol-
nictwa oraz Expo Silesia. Zgłoszenia 
do konkursu są przyjmowane do 16 
kwietnia. W skład komisji konkursowej 
wejdą przedstawiciele stowarzyszeń 
i instytucji branżowych. Komisja będzie 
oceniać innowacyjność, funkcjonal-
ność i przydatność, energooszczęd-
ność i proekologiczność zgłoszonych 
produktów lub usług. 

Patronat nad targami objęło Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
wspomniany Instytut Budownictwa, 
Mechanizacji i Elektryfikacji Rolni-

ctwa oraz Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Śląskiego i Stowarzyszenie 
vNaukowo – Techniczne Inżynierów 
i Techników Rolnictwa. 

Targi AGROSILESIA są dedykowa-
ne rolnikom, hodowcom, sadownikom, 
leśnikom działkowcom, ogrodnikom. 
Każdy z nich będzie mógł skorzy-
stać z pomocy i rady pracowników 
takich instytucji jak np. Agencji Ryn-
ku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nie-
ruchomości Rolnych.

Na pierwszych Targach Rolniczo-
Leśnych AGROSILESIA, które odbyły 
się w ubiegłym roku, gościło 120 firm 
z Polski i zagranicy. Zarówno w hali jak 
i na zewnętrznym terenie wystawien-
niczym, na powierzchni 10.000m2, 
zwiedzający mogli zobaczyć ponad 
50 ciągników światowych marek oraz 

211 maszyn.
Na stoiskach wystawienniczych pre-

zentowane były również  maszyny leśne, 
mieszalniki, rozdrabniacze, dozowni-
ki do pasz, kosiarki, prasy silosujące, 
opryskiwacze, maszyny i urządzenia 
dla ogrodnictwa, piły, traki taśmowe czy 
zabytkowe traktory. Ponadto swoje sto-
iska mieli też producenci oraz dystrybu-
torzy nawozów, środków ochrony roślin, 
odzieży roboczej dla leśnictwa, roślin do 
ogródków przydomowych. Targom to-
warzyszył bogaty program konferencji, 
pokazów, degustacji tradycyjnych po-
traw i występów zespołów ludowych. 

Więcej informacji o targach można 
znaleźć w Internecie na stronie: www.
agrosilesia.pl.

Kontakt: 
Magdalena Jakóbik - menadżer projektu 

tel. +48 32 7887 53 
fax +48 32 7887 522 

kom. 510 030 472 
e-mail: magdalena.jakobik@expsilesia.pl 

agrosilesia@exposilesia.pl 

AGROSILESIA po raz drugi
Już po raz drugi, z inicjatywy Kolporter Expo oraz Śląskiej Izby Rolniczej, 
w dniach 24-25 kwietnia 2010 roku, odbędą się Śląskie Targi Rolniczo 
– Leśne AGROSILESIA.
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Agrotechnika gryki
Spośród czynników agrotechnicznych dotyczących gryki, szczególną 
uwagę należy zwrócić na gęstość siewu, termin siewu, nawożenie 
mineralne i przedsiewną uprawę roli.

Odmiany gryki: Kora, Luba i Panda 
wykazują niewielkie zróżnicowanie od-
nośnie plonowania i wymagań siedlisko-
wo-agrotechnicznych. W przeciwieństwie 
do odmian zbóż (zwłaszcza jęczmienia) 
nie różnią się co do optimum gęstości 
siewu, dawek nawożenia mineralnego 
i wykazują podobną reakcję na opóź-
nienie terminu siewu.

Sposób uprawy roli pod grykę uzależ-
niony jest od terminu zbioru przedplonu. 
Po przedplonach wcześnie schodzących 
z pola (zboża) należy wykonać zespół 
uprawek pożniwnych (podorywka, bro-
nowanie powtarzane w zależności od 
wschodów chwastów). Po roślinach zbie-
ranych w końcu sierpnia lub we wrześniu 
zaleca się kultywatorowanie i w drugiej 
połowie października lub na początku li-
stopada orkę przedzimową, którą należy 
wykonać też w przypadku przedplonów 
wcześnie schodzących z pola. Po póź-
no zbieranych przedplonach wykonuje 
się tylko orkę przedzimową. Gryka ma 
duże wymagania co do pulchności i prze-
wietrzenia gleby. Dlatego potrzebne jest 
zastosowanie pełnego zespołu wiosen-
nych przedsiewnych zabiegów uprawy roli 
(włóka, brona, kultywator, brona), których 
celem jest także niszczenie kiełkujących 
chwastów. Ponieważ nie ma dotychczas 
zarejestrowanych herbicydów dla gryki, 
to zasadne jest stosowanie mechanicz-
nej pielęgnacji jej zasiewów.

Ważne, ale trudne jest ustalenie op-
tymalnego terminu siewu gryki. Przy 
wczesnym terminie siewu wydłuża się 
okres wegetacji, zwiększa się pobranie 
składników mineralnych i wody przez ro-

śliny sprzyjające uzyskaniu wysokiego 
plonu gryki. Jednak większe jest wów-
czas ryzyko wystąpienia szkodliwych 
przymrozków. Siew gryki powinien się 
odbyć, gdy minie obawa przymrozków. 
Przydatne mogą być dłuższe prognozy 
pogody. Przy zbyt późnym siewie skraca 
się okres wegetacji, co ujemnie wpływa 
na plonowanie, poprzez słabsze roz-
gałęzienie gryki. W rejonie południowo 
i środkowo-zachodnim można siać grykę 
wcześniej, 10-20 maja, a w zimnym re-
jonie północno-wschodnim termin siewu 
powinien być najpóźniejszy, 23-30 maja.

Zalecane nawożenie mineralne pod 
grykę jest niższe, aniżeli pod zboża jare 
i wynosi: 20-50 kg P

2
O

5
, 30-70 kg K

2
O, 

30-50 kg N i 20-35 kg MgO na ha. Górne 
granice przedziałów dawek należy stoso-
wać w warunkach bardzo niskiej zasob-
ności gleby w te składniki. Przy bardzo 
wysokiej zasobności gleby nawożenie 
jest zbędne. Powinno się nawozić przed 
siewem pod kultywator. 

Spośród poszczególnych zabiegów 
agrotechnicznych, za najważniejsze można 
uznać sposoby siewu gryki, dzięki którym 
możemy różnie wpływać na ograniczanie 
zachwaszczenia oraz przedłużanie okresu 
jej kwitnienia. Wyróżnia się wariant techniki 
uprawy gryki w szerokie międzyrzędzia 
(45-50 cm) umożliwiające mechaniczną 
ich pielęgnację (z napędem ciągnikowym). 
Pierwszą obróbkę międzyrzędzi wykonu-
je się, gdy rośliny osiągną wysokość 5-7 
cm (w fazie 2 liści), za pomocą opielaczy 
wielorzędowych zaopatrzonych w noże 
podcinające. Drugi zabieg pielęgnacyjny 
należy przeprowadzić w fazie pąkowania 
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gryki opielaczem zaopatrzonym w „ gęsie 
stopki”. Trzeci zabieg z zastosowaniem 
obsypnika wykonuje się w pełni kwitnienia, 
przed zakryciem międzyrzędzi (przy głę-
bokości uprawy 8-10 cm). Obsypywanie 
pozwala na przykrycie glebą dolnej części 
pędu głównego do 5 cm. Wówczas two-
rzą się na tej części pędu korzenie przy-
byszowe, które zwiększają aktywność 
biologiczną systemu korzeniowego gryki. 
Zmniejsza to także podatność roślin na 
wyleganie. Duży odstęp między rzędami 
gryki umożliwia lepsze oświetlenie roślin, 
zwiększa ich przestrzeń życiową, co sprzy-
ja tworzeniu większej liczby odgałęzień 
na roślinie. Najpierw wyrastają gałązki na 
pędzie głównym, a z nich wyrastają ga-
łązki II rzędu, na których wytwarzają się 
z kolei gałązki III rzędu. Wszystkie gałązki 
posiadają kwiatostany, a różny termin ich 
wytwarzania powoduje wydłużenie okre-
su kwitnienia danej rośliny, dzięki czemu 
zwiększa się szansa dłuższego okresu 
dobrej pogody dla oblotu pszczół sprzyja-
jącej zapyleniu kwiatków gryki. Zwiększa 
to wierność plonowania gryki w latach. 
Przy takim wariancie uprawy gryki moż-
liwy jest wcześniejszy termin jej siewu. 
Pomimo przeprowadzenia wdrożeń (kil-
kanaście lat temu) z dodatnim wynikiem, 
wariant ten nie został rozpowszechniony 
w praktyce, prawdopodobnie z powodu 
większej pracochłonności i niedostatku 
odpowiednich narzędzi uprawowych. 
Biorąc pod uwagę możliwość uzyska-
nia wyższych i wierniejszych plonów, ten 
sposób siewu i pielęgnacji gryki jest go-
dzien uwagi. Pomimo udanych wdrożeń 
tego sposobu uprawy przez IUNG-PIB, 
wariant ten nie został rozpowszechnio-
ny, prawdopodobnie z powodu większej 
pracochłonności i niedostatku w wielu 
gospodarstwach odpowiednich narzę-
dzi uprawowych.

W praktyce grykę sieje się w wąskie 
międzyrzędzia (12 cm), co w przypad-
ku zalecanego wtedy późniejszego ter-

minu siewu (po 20 maja), gdy jest już 
cieplej, sprzyja szybkiemu wzrostowi jej 
roślin i wczesnemu zakryciu międzyrzędzi 
(dzięki dużej powierzchni liści i rozgałę-
zianiu się). W takim przypadku chwasty 
są przygłuszone przez grykę i stopień za-
chwaszczenia łanu nie jest duży. Wadą 
tego wariantu jest słabe rozgałęzienie ro-
ślin determinujące krótki okres kwitnienia 
gryki, co przy wystąpieniu niesprzyjającej 
pogody w tym okresie przyczynia się do 
niskiego plonowania. 

Ilość wysiewu gryki zależy od jakości 
gleby, szerokości międzyrzędzi i terminu 
siewu. Na glebach żyźniejszych rośliny 
silniej się rozgałęziają i bujniej wyrasta-
ją, dlatego duża ich obsada w tych wa-
runkach nie jest korzystna. Występuje 
wówczas zagrożenie wyleganiem roślin. 
Wobec silniejszego rozgałęziania się gryki 
przy uprawie w szerokie międzyrzędzia, 
racjonalna jest mniejsza ilość wysiewu, 
niż przy uprawie w wąskie międzyrzę-
dzia. Zalecana ilość wysiewu gryki przy 
uprawie w szerokie międzyrzędzia (termin 
siewu 10-20 maja): 45-58 kg/ha, a przy 
uprawie w wąskie międzyrzędzia (termin 
siewu 18-25 maja): 80-92 kg/ha. Dolne 
granice przedziałów norm wysiewu na-
leży uwzględniać w dobrych warunkach 
glebowych, a górne granice na glebach 
słabych (kompleks żytni słaby). Pośred-

nie ilości wysiewu stosujemy w średnich 
warunkach glebowych. Terminy siewu 
należy regulować w aspekcie rejonów 
klimatycznych kraju.

Wszystkie herbicydy mogą uszkadzać gry-
kę. Na podstawie doświadczeń stwierdzono 
małe prawdopodobieństwo uszkodzenia 
jej roślin przez Racer 25 EC. W przypadku 
zachwaszczenia pola przez chwastnicę, 
komosę, rumian, bodziszek i bratek, moż-
na zastosować ten herbicyd w dawce 1,5 
l/ha zaraz po siewie gryki. Bezpośrednio 
po oprysku nie należy wykonywać upraw 
pielęgnacyjnych. W przypadku znacznego 
występowania chwastów jednoliściennych 
możliwy jest oprysk Fusilade Forte 150 EC 
w dawce 1,5 l/ha, gdy chwasty znajdują 
się w fazie 1-4 liści, a gryka jest w fazie 2 
liści. Wymienione herbicydy nie występują 
w zaleceniach IOR i  można je zastosować 
na odpowiedzialność rolnika. Ze względu 
na nierównomierność dojrzewania gryki 
racjonalna jest jej desykacja (Harvade 25 
F) gdy 60-70 % nasion ma zabarwienie 
brunatne, a liście górnych pięter zaczynają 
brązowieć. Można stosować zbiór dwufa-
zowy, ale mniejsze straty powoduje zbiór 
jednofazowy – kombajnem. Po zbiorze 
należy wykonać czyszczenie nasion gryki 
i stosować częste szuflowanie.

Kazimierz Noworolnik 
IUNG-PIB w Puławach
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Przy uprawie roślin zbożowych na-
wożenie mineralne jest jednym z waż-
niejszych czynników agrotechnicznych. 
Na plonowanie i jakość ziarna zbóż 
korzystnie wpływa nawożenie azotem, 
fosforem, potasem, a także magne-
zem. Nieumiejętne stosowanie nawo-
zów może niekorzystnie wpływać na 
środowisko przyrodnicze, gdy skład-
niki pokarmowe są słabo wykorzysty-
wane przez rośliny. Należy pamiętać 
o tym, aby nie stosować  zbyt wysokich 

dawek, w niewłaściwych terminach. 
Składniki mineralne niewykorzystane 
przez rośliny ulegają stratom w wyni-
ku wymywania, erozji powierzchniowej 
(wodnej i wietrznej) lub ulatniania form 
gazowych (azot). Rozpraszanie skład-
ników z pól uprawnych jest powodem 
zanieczyszczenia wód i powietrza oraz 
przyczyną niskiej opłacalności nawo-
żenia. Najważniejszą zasadą, która 
gwarantuje wysoką efektywność na-
wożenia i ograniczenie do minimum 

strat składników nawozowych, jest 
przygotowanie planu nawożenia. Plan 
nawożenia polega na prawidłowym 
rozdziale nawozów naturalnych i mi-
neralnych pod poszczególne rośliny 
z uwzględnieniem dawek, terminów 
stosowania, stanu zakwaszenia i za-
sobności gleby w przyswajalne skład-
niki pokarmowe.

Zapotrzebowanie roślin zbożowych 
na składniki pokarmowe zależy od 
gatunku rośliny uprawianej na danym 
polu i poziomu plonowania (tab. 1).

Dawki nawozów mineralnych określa 
się jako różnicę pomiędzy zapotrze-
bowaniem na składniki pokarmowe 
na danym polu i ilością składników 
pobieranych z nawozów naturalnych. 
Przy obliczaniu dawek nawozów i spo-
rządzaniu planu nawożenia pomocne 
są  komputerowe programy doradztwa 

Nawożenie zbóż jarych
Plan nawożenia polega na prawidłowym rozdziale nawozów naturalnych i 
mineralnych pod poszczególne rośliny z uwzględnieniem dawek, terminów 
stosowania, stanu zakwaszenia i zasobności gleby w przyswajalne 
składniki pokarmowe.

Tabela 1. Pobranie składników pokarmowych (kg) na 1 dt (100 kg)  plonu

Roślina 

Plon główny + uboczny Plon główny

azot 

N

fosfor

P2O5

potas

K2O
N

fosfor

P2O5

potas

K2O

Pszenica 2.37 0,98 1.51 1.9 0.82 0.52

Żyto 2.16 1.00 2.16 1.57 0.78 0.58

Pszenżyto 2.41 1.07 2.11 1.79 0.82 0.55

Jęczmień 2.10 0.96 1.64 1.63 0.80 0.58

Owies 2.22 1.08 2.19 1.61 0.80 0.56
Źródło: badania IUNG – PIB w Puławach

Tabela 2. Dawki fosforu (P2O5) i  potasu (K2O)  w kg/ha

Składnik
Spodziewany plon 

jęczmienia

Zawartość składnika w glebie

bardzo niska niska średnia wysoka

Fosfor (P2O5)

wysoki

średni

niski

70-85

55-70

45-55

50-70

40-55

30-40

40-50

30-40

20-30

30-40

20-30

15-20

Potas (K2O)  

wysoki

średni

niski

85-100

65-85

50-65

65-85

50-65

30-50

45-65

30-45

20-30

35-45

25-35

15-25

Tabela 3. Dawki azotu w kg N/ha pod jęczmień jary pastewny
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nawozowego: NAW-SALD, NAW-3, 
MACROBIL.

Wykorzystanie składników pokar-
mowych z nawozów zależy w dużym 
stopniu od techniki i terminów aplikacji. 
Nawozy azotowe mineralne powinny 
być stosowane bezpośrednio przed 
okresem intensywnego wzrostu roślin 
i pobierania azotu. W miarę możliwości, 
wskazane jest stosowanie nawozów 
azotowych w kilku dawkach pogłów-
nie, co zmniejsza ryzyko wymywania 
składnika w przypadku wystąpienia 
intensywnych opadów deszczu. Na-
leży jednak pamiętać, że zbyt późno 
zastosowany azot może opóźniać 
dojrzewanie. Ponadto istnieje ryzyko, 
że rośliny nie będą w stanie pobrać 
całej ilości azotu, który pozostawiony 
w glebie może ulec wymyciu. Nawo-
żenie takie jest uzasadnione na przy-
kład w uprawie pszenic jakościowych, 
które ze względów technologicznych 
powinny zawierać dużo białka.

Bardzo ważna jest znajomość za-
sobności gleby w składniki pokarmo-
we: P2O5, K2O i Mg oraz określenie 
pH gleby. W tym celu próbkę gleby 
należy zbadać w najbliższej Stacji 
Chemiczno-Rolniczej.

Ze zbóż jarych jęczmień reaguje naj-
większą zniżką plonu na kwaśny od-

czyn gleby. Optymalne dla niego pH 
gleby wynosi od 5,5 na piaskach słabo 
gliniastych do 6,5 na glebach ciężkich. 
Dawki wapna zależą od pH gleby i jej 
zwięzłości. Przy pH poniżej 5,0 nale-
ży zastosować 2,5 t CaO/ha na glebie 
lekkiej, a na ciężkiej-4,5 t CaO /ha.

Dawki nawozów fosforowych, pota-
sowych zależą od zawartości przyswa-
jalnych form tych składników w glebie 
oraz przewidywanego poziomu plonu 
jęczmienia i z tym związanego pobie-
rania składników z gleby (tab.2).

W celu ustalenia potrzeb nawożenia 
azotem należy zaznajomić się z syste-
mem punktowym, według aktualnych 
zaleceń nawozowych). Wysokość op-
tymalnej dawki azotu zależy także od 
spodziewanej wysokości plonu i jako-
ści gleby (tab. 3).

Dawki azotu większe niż 50 kg/ha 
powinny być dzielone na dwie części: 
60% przedsiewnie + 40% na początku 
fazy strzelania w źdźbło jęczmienia. 
Sprzyja to lepszemu wykorzystaniu 
azotu i zapobiega wymywaniu.

Przy ustaleniu drugiej i trzeciej daw-
ki nawozów przy uprawie pszenicy 
wskazane jest sprawdzenie testem 
roślinnym zawartości azotu ogólnego, 
polegające na oznaczeniu w laborato-
rium zawartości azotu ogólnego w ma-

sie nadziemnej zbóż. Materiał roślinny 
pobiera się w okresie między pełnią 
krzewienia, a początkiem strzelania 
w źdźbło zbóż. Na podstawie wyników 
analizy roślin można dokonać uściśle-
nia dawki azotu (ważne przy wysokich 
cenach nawozów). Przy uprawie psze-
nic odmian chlebowych zaleca się sto-
sowanie azotu w ostatnim okresie, od 
rozwiniętego liścia flagowego do po-
czątku kwitnienia. Przyczynia się to 
do wzrostu białka, glutenu, wskaźni-
ka sedymentacji i cech reologicznych. 
Odmiany różnią się efektywnością wy-
korzystania azotu.

W warunkach produkcyjnych występuje 
ścisłe współdziałanie między poziomem 
nawożenia azotem, a różnymi czynnika-
mi siedliskowymi i agrotechnicznymi. Na 
przykład w warunkach niedoboru azotu, 
rośliny słabo się krzewią i występuje nie-
dostateczna liczba kłosów na jednostce 
powierzchni. Jest to przyczyną niskie-
go plonowania zbóż i sprzyja rozwojowi 
chwastów, napotykających w rzadszym 
łanie na słabszą konkurencję zbóż. Jeśli 
zakładamy niższe nawożenie, to w takich 
warunkach skuteczne jest zagęszcze-
nie łanu poprzez stosowanie większej 
ilości wysiewu ziarna.

dr Danuta Leszczyńska 
IUNG-PIB Puławy

Kompleks glebowy
Potrzeby nawożenia azotem

b.duże duże średnie małe b.małe

Wszystkie pszenne zbożowo-

pastewny mocny
65-75* 55-65 50-55 40-50 30-40

żytni bardzo dobry

żytni dobry

zbożowy górski

75-85 65-75 60-65 50-60 40-50

żytni słaby

zbożowo-pastewny słaby

owsiano-ziemniaczany górski

60-65 50-60 45-50 40-45 30-40

* górne granice przedziałów dawek należy stosować w przypadku przewidywania wysokiego plonu jęczmienia
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Uprawa roślin motylkowatych w go-
spodarstwach ekologicznych ma na 
celu zabezpieczenie w paszę posia-
danego stada zwierząt, w warunkach 
zrównoważenia produkcji roślinnej 
i zwierzęcej w gospodarstwie. Motyl-
kowate drobnonasienne dostarczają 
gospodarstwu również innych, nie tyl-
ko produkcyjnych korzyści. Znane jest 
strukturotwórcze działanie ich resztek 
pożniwnych i przyoranej zielonki roślin, 
które polega na wzbogaceniu gleby 
w substancję organiczną i zwiększe-
niu jej zasobności w składniki pokar-
mowe, poprawieniu produkcyjności 
i właściwości fizyko-chemicznych gle-
by. Motylkowate drobnonasienne i ich 
mieszanki z trawami pełnią szczegól-
ną rolę w obiegu azotu w przyrodzie. 
Motylkowate korzystając z symbiozy 
z bakteriami brodawkowymi asymilują 
znaczne ilości azotu atmosferycznego, 
który przekazują roślinom współrzęd-
nym oraz następczym. 

Jako jedne z nielicznych roślin mo-
tylkowate i ich mieszanki z trawami 
wzbogacają glebę w substancję orga-
niczną, poprzez pozostawienie dużej 
masy resztek pożniwnych, zasobnych 
w składniki pokarmowe. Powoduje to 
znacznie zwiększenie plonów innych 
roślin uprawianych w tym samym zmia-
nowaniu. Mieszanki motylkowato-tra-
wiaste dostarczają od 25-27% więcej 
resztek pożniwnych zasobnych w azot, 
potas, fosfor i wapń niż motylkowate 
w siewie czystym, jednak największą 
ich ilość pozostawia lucerna i jej mie-
szanki z trawami. 

Uprawa tych roślin i ich mieszanek 
z trawami wzbogaca glebę w substan-
cję organiczną, a zwiększona produk-

cyjność po ich uprawie utrzymuje się 
w glebie przeciętnie przez okres trzech 
lat. Największe korzyści z ich uprawy 
czerpią rośliny następcze w pierw-
szym i drugim roku po motylkowatych.

W zmianowaniu z roślinami motylko-
watymi i ich mieszankami z trawami 
uzyskuje się dobry stan agregatowy 
i gruzełkowy gleby. Dzięki dużej liczbie 
wydrążeń w glebie pozostawionych 
przez korzenie po wieloletniej uprawie 
tych roślin zmniejsza się gęstość gleby.

Innym, równie ważnym zagadnieniem 
jest zapobieganie erozji i wymywaniu 
azotu z gleby przez jej przykrycie w se-
zonie jesienno-zimowym roślinami mo-
tylkowatymi i mieszankami z trawami.

Korzystanie przez rośliny motylkowa-
te z azotu atmosferycznego umożliwia 
wysokie plonowanie roślin w warunkach 
gleb uboższych w ten składnik. Azot 
znajdujący się w korzeniach stanowi 
25% całości azotu pobranego przez 
te rośliny. Ilość przyswojonego przez 
rośliny motylkowate azotu atmosfe-
rycznego dostępna dla innych roślin 
zależy od wielu czynników: gatunku 
rośliny motylkowatej, warunków siedli-
skowych: przebiegu pogody, warunków 
glebowych, kwasowości gleby i ak-
tywności szczepów wiążących azot 
cząsteczkowy oraz poziomu nawoże-
nia azotem mineralnym. Stwierdzono 
inhibicyjny wpływ azotu mineralnego 
na tworzenie brodawek korzeniowych 
i aktywność enzymu nitrogenezy oraz 
przyswajanie azotu cząsteczkowego 
z powietrza. Z grupy roślin motylko-
watych drobnonasiennych lucerna 
i koniczyny pobierają i wiążą w drodze 
symbiozy najwięcej azotu.

Rośliny trawiaste z mieszanek motyl-

kowato–trawiastych korzystają z azotu 
asymilowanego przez bakterie brodaw-
kowe żyjące w symbiozie z roślinami 
motylkowatymi. Azot symbiotyczny 
uwalniany jest do gleby podczas roz-
kładu obumarłych brodawek korzenio-
wych i korzeni rośliny motylkowatej. 
Udział azotu pochodzącego od roślin 
motylkowatych stwierdzony w trawach 
może wynosić od 22% w przypadku 
mieszanki lucerny z kupkówką po-
spolitą, 58% w warunkach transferu 
z koniczyny czerwonej do kupkówki 
pospolitej i 68% w przypadku – lucer-
ny i mozgi trzcinowatej . 

W krajobrazie rolniczym naszego 
kraju spotyka się coraz częściej cza-
sowo lub trwale wyłączone z użytko-
wania grunty orne (odłogi, nieużytki). 
Rośliny motylkowate i mieszanki mo-
tylkowatych z trawami o małych wy-
maganiach siedliskowych (rutwica 
wschodnia, koniczyna biała, komoni-
ca zwyczajna) mogą być uprawiane 
na tych terenach w celu ich użyźnie-
nia i ochrony przed degradacją. Rośli-
ny motylkowate w znacznym stopniu 
ograniczają występowanie chwastów, 
chronią glebę przed erozją i wzbogaca-
ją ją w azot pochodzenia symbiotycz-
nego. Motylkowate drobnonasienne 
znajdują również zastosowanie w re-
kultywacji terenów zniszczonych przez 
człowieka lub przemysł, służą też do 
umacniania stoków, hałd przemysło-
wych, wyrobisk górniczych, składo-
wisk osadów ściekowych i popiołów 
paleniskowych 

Dr Eliza Gaweł 
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-
Państwowy Instytut Badawczy  w Puławach

Korzyści z uprawy roślin motylkowatych 
drobnonasiennych w gospodarstwie ekologicznym
Uprawa roślin motylkowatych w gospodarstawach ekologicznych dostarcza cennej paszy dla zwierząt, 
poprawia produkcyjność i właściwości fizyko-chemiczne gleby, wzbogacając ją w substancje organiczne 
i składniki pokarmowe.
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W gospodarstwach ekologicznych 
niedozwolone jest stosowanie pasz 
przemysłowych, a ekologiczny sys-
tem gospodarowania oparty jest na 
zrównoważonej produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, a więc rośliny motylkowa-
te mają tu jeszcze większe znaczenie. 
W żywieniu przeżuwaczy w gospodar-
stwach ekologicznych można stosować 
prawie wyłącznie pasze własne, tylko 
10% pasz może pochodzić z zakupu 
w innym gospodarstwie ekologicznym 
posiadającym certyfikat, pasze obję-
tościowe powinny stanowić 60% ogó-
łu wytworzonej w nim paszy. Dlatego 
w ekologicznej produkcji pasz istotną 
rolę odgrywa plonowanie zasiewów, 
jakość i ciągłość dopływu paszy w go-
spodarstwie oraz jej przydatność do 
różnych form wykorzystania (zielonka, 
siano, sianokiszonka, kiszonka). Z re-
guły w warunkach gospodarowania 
według zasad ekologicznych uzyskuje 
się plony o około 20-30% mniejsze niż 
w gospodarstwach konwencjonalnych, 
stąd może się w nich pojawić problem 
okresowego niedostatku paszy obję-
tościowej wyprodukowanej z trwałych 
użytków zielonych. Z tego powodu 
w tych gospodarstwach prowadzona 
jest też produkcja pasz objętościowych 
na gruntach ornych. 

Rośliny motylkowate w siewie czy-
stym i w mieszankach z trawami upra-

wiane na gruntach ornych mogą być 
użytkowane kośnie na siano lub pa-
stwiskowo albo po skoszeniu wyko-
rzystane do produkcji sianokiszonki 
lub kiszonki. Chów zwierząt w gospo-
darstwie ekologicznym stanowi istotną 
część zamkniętego obiegu materii orga-
nicznej, a wytwarzany obornik wpływa 
na poziom produkcji roślinnej całego 
gospodarstwa. Dobór gatunków i roz-
miary produkcji roślinnej w tym typie 
gospodarstw zależą także od produkcji 
zwierzęcej. Młode rośliny motylkowate 
są cenną paszą stosowaną w żywieniu 
trzody chlewnej i drobiu. Wykorzystuje 
się je do zakładania pastwisk dla tych 
gatunków zwierząt lub przeznacza do 
produkcji suszu. Motylkowate w żywie-
niu bydła mlecznego lub opasowego 
są źródłem wartościowej paszy obję-
tościowej, a ich mieszanki z trawami 
ze względu na zrównoważenie białka 
i energii w paszy są korzystniejsze 
dla przeżuwaczy, ponieważ bardziej 
odpowiadają ich potrzebom żywie-
niowym niż jednogatunkowe zasiewy 
traw i motylkowatych. Żywienie krów 
mieszankami motylkowato-trawiastych 
zwiększa wydajność mleczną.

Ważnym elementem agrotechni-
ki roślin motylkowatych i mieszanek 
motylkowato-trawiastych wpływają-
cym na jakość paszy jest dobór kom-
ponentów i proporcje ich wysiewu 

w mieszankach. Zagadnienia te w odni-
esieniu do rolnictwa konwencjonalnego 
i zrównoważonego dobrze rozpozna-
no i opisano w wielu opracowaniach 
naukowych. Jednak w przypadku go-
spodarstwa ekologicznego, w którym 
uzyskuje się mniejsze plony niż w go-
spodarstwie konwencjonalnym może 
wystąpić okresowy niedobór paszy dla 
posiadanego stada zwierząt, dlatego 
odpowiedni dobór komponentów do 
tych mieszanek ma w takim przypadku 
duże znaczenie. Wykazano bowiem, 
że w jednakowych warunkach siedli-
skowych gospodarstwa ekologicznego 
mieszanki lucerny z trawami wydały 
niemal dwukrotnie większy plon su-
chej masy niż mieszanki z koniczyną 
czerwoną. Ponadto, uzyskaną paszę 
charakteryzowała większa zawartość 
białka i energii. Odnośnie koniczyny 
czerwonej w gospodarstwach kon-
wencjonalnych tetraploidalne odmia-

Motylkowate drobnonasienne w produkcji 
pasz w gospodarstwie ekologicznym
Podstawa rola pełniona przez rośliny motylkowate drobnonasienne w gospodarstwach rolnych polega 
na dostarczaniu paszy objętościowej dla różnych grup zwierząt. Rośliny te uprawiane w mieszankach 
z trawami są korzystniejsze dla zwierząt gospodarskich ze względu na większą wydajność i stabilne 
plonowanie, większą koncentrację energii oraz zrównoważenie białka i składników energetycznych niż 
uprawiane w siewie czystym.
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ny wyróżnia na ogół lepsza trwałość, 
dlatego wydaje się, że mogą być one 
bardziej przydatne do mieszanek z tra-
wami uprawianych metodami eko-
logicznymi niż odmiany diploidalne. 
Jednak badania wykazały, że mniej 
intensywna i wydajna, lecz dobrze 
odrastająca odmiana diploidalna ko-
niczyny czerwonej Hruszowska zdaje 
się być bardziej przydatna dla rolnictwa 
ekologicznego niż tetraploidalna Ulka. 
W przypadku lucerny dobór odmiany 
w warunkach użytkowania kośnego ma 
mniejsze znaczenie. Jednak w naszych 
warunkach do wypasu zwierząt bar-
dziej wskazane będą odmiany lucerny 
odporne na udeptywanie i przygryza-
nie, wyróżniające się dobrą trwałością 
jak np. odmiana Radius lub Legend.

W produkcji zwierzęcej prowadzo-
nej metodą ekologiczną ważne jest 
codzienne, swobodne przebywanie 
zwierząt na otwartej przestrzeni, więc 
dużego znaczenia nabiera pastwisko-
we użytkowanie tych zasiewów. Sto-
sując wypas zwierząt na mieszankach 
motylkowato-trawiastych należy liczyć 
się ze spadkiem ich produktywności 
w dalszych latach użytkowania w po-
równaniu z koszeniem. Intensywne 
użytkowanie kośne lub pastwiskowe 

również obniża wydajność, ale jakość 
pozyskanej paszy wzrasta. 

Wpływ sposobu użytkowania (koś-
ny i pastwiskowy) mieszanek lucerny 
z trawami na plon suchej masy

Termin koszenia pierwszego poko-
su czystych zasiewów roślin motyl-
kowatych i ich mieszanek z trawami 
ma decydujący wpływ na wielkość 
plonu, jego skład chemiczny, war-
tość energetyczną i białkową paszy. 
Opóźnienie jego zbioru do fazy pełni 
pąkowania i początku kwitnienia ko-
niczyny czerwonej lub lucerny pogar-
sza jakość plonu, zwiększa zawartość 
włókna surowego, zmniejsza udział 
liści w strukturze plonu, a także obni-
ża strawność, wartość energetyczną 
i białkową paszy z roślin motylkowa-
tych. Mniejsza liczba zbiorów w sezo-
nie wegetacyjnym korzystnie wpływa 
na produktywność mieszanek, lecz 
jakość tej paszy znacznie spada. 

Rytm użytkowania mieszanek motyl-
kowato-trawiastych wpływa na jakość 
pozyskanej paszy. Zbiór pierwszego 
pokosu mieszanek koniczyny czerwo-
nej z kostrzewą łąkową w fazie począt-
ku pąkowania koniczyny i kłoszenia 
kostrzewy, a następnych pokosów 
w odstępach miesięcznych jest najko-

rzystniejszy pod względem wielkości 
plonu. Opóźnienie tego terminu zbioru 
do fazy początku kwitnienia koniczy-
ny znacznie pogorsza jakość paszy. 
Termin koszenia pierwszego pokosu 
ma także decydujący wpływ na skład 
chemiczny, wartość energetyczną i biał-
kową paszy z lucerny. Zbiór lucerny 
w późniejszych terminach tzn. w pełni 
pąkowania i zakończenia pąkowania 
powoduje wzrost zawartości włókna 
surowego i pogorszenie strawności 
paszy, zmniejszenie udziału liści w ma-
sie lucerny, a także obniżenie wartości 
energetycznej i białkowej. 

Badania dotyczące plonowania i ja-
kości paszy mieszanek koniczynowo-
trawiastych w warunkach zróżnicowanej 
częstotliwości koszenia wykazały, że 
zbiór trzech pokosów - pierwszego 
w fazie pąkowania koniczyny, a następ-
nych w odstępach 35 dni za korzyst-
niejszy pod względem produktywności 
i wartości pokarmowej niż zbiór dwóch 
pokosów - pierwszego w fazie kwit-
nienia koniczyny, a drugiego w od-
stępie 45 dni. 

Dr Eliza Gaweł  
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
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Zalecenia ochrony zbóż ozimych i ja-
rych przed zachwaszczeniem należą 
do najszerzej opracowanych progra-
mów zwalczania chwastów w uprawach 
rolniczych. Większość wycofywanych 
herbicydów to generyki, których ze 
względów dość znaczących kosztów 
nie zamierzają „bronić” firmy fitofar-
mceutyczne. Substancji aktywnych 
selektywnych dla zbóż wycofywanych 
przez Unię Europejską jest stosunkowo 
mało, a ich ewentualny brak stosun-
kowo łatwo można zrekompensować 
zastosowaniem innych o podobnym 
profilu działania. 

Zakres zarejestrowanych herbicydów 
przeznaczonych do ochrony zbóż ozi-
mych w terminie wiosennym obejmuje 
głównie środki chwastobójcze o dzia-
łaniu nalistnym. Preparaty przeznaczo-
ne do odchwaszczania zbóż jarych 
stanowią wycinek programu ochrony 
zbóż ozimych. Stąd wiosną nie ma 
większych trudności z odchwaszcza-
niem zbóż sianych dopiero wiosną. Kto 
opanował dobrze ochronę zbóż jarych 
nie ma problemu z odchwaszczaniem 
zbóż jarych. Podstawową różnicą jest 
jedynie zwalczanie chwastów w ow-
sie, zbożu typowo jarym, chociaż na 
rynku zaczynają się pojawiać pierwsze 
odmiany ozime, podobnie jak odmia-
ny jarego żyta.

Dwa warianty
Odchwaszczanie zbóż ozimych to 

dwa warianty prowadzenia ochrony. 
Część rolników, i słusznie, zwalczanie 
chwastów rozpoczyna już jesienią. W 
wielu sytuacjach jest ono wystarcza-
jące. Jeżeli nie to zawsze można wy-
konać wiosenny zabieg korekcyjny. 
Jest on na ogół łatwy i stosunkowo 
tani. W uprawach odchwaszczanych 
jesienią, przeważnie nie występują 
chwasty zimujące. Giną one po wy-
konaniu pierwszego zabiegu. Wiosną 

większość chwastów na takich po-
lach pojawia się w formie wschodzą-
cych siewek. Młode gatunki chwastów 
można stosunkowo łatwo i skutecznie 
zwalczyć niskimi, tym samym, tani-
mi dawkami herbicydów. Zabieg taki 
może być opóźniony w stosunku do 
terminu niszczenia chwastów, które 
przezimowały. Jest to korzystne, po-
nieważ zabieg nie musi być wykonany 
w szczycie prac wiosennych, a warun-
ki glebowo-wilgotnościowe pozwa-
lają na wjazd opryskiwacza na pole, 
bez obawy zniszczenia gruzełkowatej 
struktury gleby. Zdecydowanie trudniej 
jest zwalczać chwasty na polach do 
tej pory niechronionych. Ciepła jesień 
sprzyja rozwojowi chwastów zimują-
cych. Wczesne wschody, tym samym 
wydłużony okres wegetacji jesiennej, 
pozwala im na silny rozwój. Dobrze 
ukorzenione już skutecznie konku-
rują ze zbożami, ponadto uzyskując 
dobrą kondycję w  mniejszym liczeb-
nie stopniu wymarzają. Wiosną już w 
pełni rozwinięte szybko rozpoczyna-

Program ochrony zbóż 
jarych i ozimych w okresie 
wiosennym
Mimo wycofywania wielu herbicydów rozporządzeniami Komisji 
Europejskiej oraz decyzjami samych producentów herbicydów program 
w dalszym ciągu jest stabilny.
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Skutecznie zwalcza miotłę zbożową
i chwasty dwuliścienne w pszenicy ozimej!

ją wegetację i równocześnie skutecz-
nie konkurują o wszystkie czynniki 
potrzebne do dalszego rozwoju. Ich 
szybki wzrost powoduje, że stają się 
bardziej odporne. Do ich zniszczenia 
są potrzebne specyficzne herbicydy 
oraz herbicydy lub ich mieszaniny, 
które należy stosować w najwyższych 
zalecanych dawkach. 

Dobry wybór
Zalecenia wykonania w miarę wczes-

nego zabiegu wiążą się z minimalnymi 
tempeaturami, podczas których dzia-
łają herbicydy. Należy jednak wyraźnie 
zaznaczyć, że efekt zamierania chwa-
stów w tzw. „minimalnych” temperatu-
rach jest wolny. Z praktyki wiadomo, 
że lepszym rozwiązaniem jest wolne 
działanie niż żadne. Herbicydy zawie-
rające chlorotoluron mają zamieszczo-
ną temperaturę minimalną: minus 3oC. 
W tym przypadku jest to temperatura, 

podczas której preparat można sto-
sować ze względu na niezamarzanie 
cieczy roboczej. Jednak jego chwasto-
bójcze działanie zaczyna się ujawniać 
dopiero podczas panowania temperatur 
dodatnich. Chlorotoluron jest jedyną 
substancja aktywną, którą można w 
zbożach stosować podczas zimy, pod 
warunkiem, że na polu nie występuję 
warstwa śniegu. Większość zaleca-
nych herbicydów jest przeznaczona 
do równoczesnego zwalczania miotły 
zbożowej i chwastów dwuliściennych. 
Jako, że na każdym polu występuje 
inny skład gatunkowy chwastów dwu-
liściennych, dlatego głównie doboru 
herbicydów należy dokonywać pod 
tym kątem. Jeżeli występują na polu 
tylko chwasty dwuliścienne można 
posłużyć się całą gamą herbicydów z 
grupy regulatorów wzrostu. Warunkiem 
wykonania zabiegu tymi preparatami 
jest temperatura nie niższa niż 8oC. 

Zalecane dawki w zbożach jarych są 
na ogół nieco niższe od zalecanych w 
zbożach ozimych. Analizując aktualny 
program ochrony zbóż jarych i ozimych 
podczas wiosny można powiedzieć, 
że zasadniczych zmian w sposobie i 
metodach odchwaszczania nie wpro-
wadzono. Także na istotne zmiany w 
zachwaszczeniu nie ma wpływu ak-
tualny asortyment herbicydów. Wy-
cofywane herbicydy jest stosunkowo 
łatwo zamienić innymi. Całkowicie 
odmiennych herbicydów zawierają-
cych nowe substancje aktywne jest 
bardzo mało, a niektóre nowe nazwy 
handlowe to jedynie generyki różniące 
się czasami ilością substancji aktyw-
nej bądź inną formą użytkową. Zboża 
można odchwaszczać po „staremu”, 
ale czynność tą należy wykonywać 
dokładnie i starannie.

Adam Paradowski  
IOR – PIB Poznań
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Przyczyną niskich plonów łąk i pa-
stwisk jest zaniechanie pielęgnacji, 
stosowanie zbyt małych dawek na-
wozów mineralnych lub nie stosowa-
nie nawożenia w ogóle. 

Zabiegi pielęgnacyjne na łąkach 
i pastwiskach wiosną są szczegól-
nie ważne.

Właściwa wiosenna pielęgnacja za-
pewnia optymalne warunki dla wzro-
stu i rozwoju roślin pożądanych na 
łąkach i pastwiskach oraz zapobiega 
zachwaszczeniu. 

Do zabiegów pielęgnacyjnych, któ-
re należy preprowadzić wiosną przed 
rozpoczęciem intensywnego wzrostu 
roślin i użytkowania, zalicza się: wyrów-
nywanie powierzchni oraz wałowanie. 
Podczas użytkowania na pastwiskach 
należy pamiętać o systematycznym wy-

kaszaniu niedojadów oraz usuwaniu lub 
rozrzucaniu odchodów zwierzęcych. 
Zarówno na łąkach, jak i pastwiskach 
w ciągu całego okresu wegetacji nale-
ży dbać o właściwe nawożenie i kon-
trolować skład florystyczny użytku.

Pierwszym zabiegiem, o jaki nale-
ży zadbać wiosną, jest oczyszczanie 
runi. Z powierzchni należy usunąć ze-
schniętą ruń oraz rozgarnąć wszelkie 
nierówności, które pomniejszają ilość 
pożądanych gatunków roślin, udo-
stępniając miejsca dla chwastów. Na 
użytkach zielonych wiosną i latem po-
jawiają się kretowiska, niekiedy kop-
czyki mrowisk. Powierzchnia łąki czy 
pastwiska, na której pozostawi się 
nierozgarnięte kopczyki, po pewnym 
czasie staje się nierówna, porasta-
ją ją chwasty i trawy gorszej jakości, 

omijane przez zwierzęta. Nierówno-
ści utrudniają koszenie oraz mogą 
uszkodzić przyrządy tnące kosiarek. 
Pierwszy zabieg rozgarniania nierów-
ności wykonuje się wczesną wiosną, 
a następnie po każdym pokosie łąki 
i wypasie pastwiska. Kretowiska roz-
rzuca się stosując włókę lub bronę 
odwróconą do góry zębami, można 
także rozrzucić je łopatą lub widłami. 
Włókowanie dodatkowo pobudza ro-
śliny do krzewienia. 

Na pastwiskach bardzo ważnym za-
biegiem już po pierwszym wypasie jest 
wykaszanie niedojadów i usuwanie lub 
rozrzucanie odchodów zwierzęcych. 
Rośliny wyrastające wokół odchodów 
są omijane przez zwierzęta i stanowią 
źródło zachwaszczenia. Odchody roz-
rzuca się przeciągając po pastwisku 
włókę zrobioną z obręczy, a na mniej-
szych pastwiskach po prostu rozgarnia 
się je ostrą miotłą czy widłami. Warto 
pamiętać o systematyczności tego za-
biegu w celu zachowania pożądanych 
roślin, a eliminacji chwastów. 

Bardzo ważnym wiosennym zabie-
giem powinno być wałowanie darni. 
Zabieg ten przywraca optymalny stan 
gleby po zimie, czyniąc ją gotową do 
produkcji. 

Szczególnie ważne jest stosowanie 
wałowania na glebach pulchnych, 
do których zalicza się gleby torfowe 
i niektóre gleby mineralne.  Głębsza 
warstwa gleby w czasie zimy podnosi 
się nieco, wiosną osiada. Tworzy się 
przerwa między darnią a glebą, rośli-
ny tracą możliwość pobierania wody 
i składników pokarmowych. Wałowa-
nie przyciska do podłoża wysadzoną 
darń wraz z roślinami. Rośliny ukorze-
niają się wtedy ponownie, a tym sa-
mym ruń normalnie odrasta. Ważne 
jest, żeby wałowania nie wykonywać 
na glebach zbyt mokrych, należy po-
czekać, aż przeschną, ale także nie 

Zadbaj o łąki  
i pastwiska na wiosnę
Łąki i pastwiska zajmują w Polsce około 21,5 % powierzchni użytków 
rolnych. Właściwe zagospodarowanie i pielęgnowanie mogą dawać 
z 1 ha plon wynoszący 60 – 100 q siana lub 400 q wysokobiałkowej 
zielonki. Większość rolników ze swoich łąk zbiera 15-30 q siana i 80-100 
q zielonki z 1 ha pastwisk. Jak zadbać o dobry plon zielonki?
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można wykonywać wałowania zbyt 
późno, gdy trawy tworzą już źdźbła. 

Należy przestrzec rolników przed 
bronowaniem użytków zielonych. Za-
bieg ten jest przede wszystkim mało 
skuteczny, a w wielu przypadkach 
wręcz szkodliwy. Brona nie zagłębia 
się w zwartą darń, lecz porusza się 
tylko po wierzchu łąki czy pastwiska. 
Może wyrywać kępy traw, a wyrwane 
kępy rosną gorzej i stanowią nierów-
ności w powierzchni użytku. 

Zabiegiem, który sukcesywnie od-
nawia użytki zielone i poprawia jakość 
plonów zachowując właściwy skład 
florystyczny, jest podsiew. Poprzez re-
gularne stosowanie podsiewu tworzy 
się gęsta i wytrzymała na udeptywanie 
ruń, dostarczająca wysokowartościo-
wą paszę. Zabieg ten jest prostą, bar-
dzo skuteczną metodą zabliźniania luk 
w runi, uniemożliwiającą zadomowie-
nie się mało wartościowych gatunków 
traw i chwastów. W celu wykonania 
najskuteczniejszego podsiewu użyt-
ków zielonych najbardziej korzystny-
mi są dwa terminy: wiosną (od marca 
do maja) i późnym latem (od połowy 
lipca do połowy sierpnia). Stara darń 
powinna być w czasie podsiewu krótka 
w celu ograniczenia jej konkurencyj-
ności. Z tego powodu właściwy jest 
termin późnoletni. Z kolei w terminie 
wiosennym można w pełni wykorzy-
stać wilgoć pozimową. Wyróżniamy 
dwie formy podsiewu: posiew i prze-
siew. Posiew powinien być wykony-
wany kilkakrotnie w ciągu sezonu, np. 
w połączeniu z nawożeniem mineral-
nym. Do przesiewu wykorzystuje się 
siewniki specjalne, wycinajace w glebie 
rowki, w które umieszczone są nasio-
na. Bezpośredni kontakt nasion z gle-
bą zapewnia im zaopatrzenie w wodę. 
W dalszej kolejności powinno się użyć 
włóki czy wałów.

Nawożenie nawozami mineralny-

mi trwałych użytków zielonych musi 
być stosowane co roku. Gwarantuje 
to lepsze plony, właściwy skład roślin 
i niski udział chwastów.  Zwiększa się 
wartość pokarmowa siana – poprzez 
mniejsze zachwaszczenie i wysoki 
udział roślin wartościowych.

Łąki i pastwiska moga być położone 
na glebach mineralnych lub na glebach 
torfowych. Gleby mineralne zawiera-
ją zwykle dość dużo potasu i fosforu, 
natomiast mało próchnicy i azotu. Na 
glebach torfowych jest odwrotnie: 
próchnicy jest dużo, nie brakuje azo-
tu, brakuje natomiast potasu i fosforu. 
W związku z tym zróżnicowaniem zapo-
trzebowania na poszczególne składniki 
odżywcze gleby, nawożenie mineralne 
łąk i pastwisk dostosowuje się do ro-
dzaju gleby, na jakiej one występują. 
Na glebach mineralnych stosuje się 
nawożenie wszystkimi składnikami po-
karmowymi, zwłaszcza azotem, a na 
glebach torfowych przeważać będzie 
nawożenie potasem i fosforem, a azot 
stosuje się w mniejszych ilościach.

Racjonalna gospodarka na użytkach 
rolnych obejmuje również stosowanie 
nawozów organicznych. Połączenie 
tych dwóch rodzajów nawożenia daje 
najlepsze wyniki. W nawozach orga-
nicznych dostarczany jest roślinom 
potas, fosfor, azot oraz mikroelemen-
ty takie jak bor, magnez i miedź, nie-
zbędne roślinom do prawidłowego 
wzrostu. Ponadto poprawiają właś-
ciwości fizyczne, chemiczne i biolo-
giczne gleby. Nawożenie organiczne 
powinno być stosowane co 4 – 6 lat 
z wykorzystaniem obornika, kompo-
stu, gnojówki czy gnojowicy. 

Wiosna to czas szczególnej troski 
o użytki zielone, a właściwa i syste-
matyczna pielęgnacja przez cały okres 
wegetacji oraz dostosowane do potrzeb 
gleby i roślin nawożenie są gwarantem 
wysokich plonów zielonki. 
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Wielkość pozyskiwanego plonu jak 
i jego, jakość uzależnione są od wielu 
czynników natury środowiskowej oraz 
działalności człowieka. Udział gleb 
o odczynie bardzo kwaśnym i kwaś-
nym pod użytkami zielonymi stanowi 
ponad 50%, co świadczy, że drzemiący 
w nich potencjał jest niewykorzystany. 
Gospodarstwa nastawione na produk-
cję zwierzęcą w jak najszybszym cza-
sie powinny poprawić produktywność 
łąk i pastwisk. Jednym z ważniejszych 
czynników decydujących o ich efektyw-
ności jest wapnowanie, które modyfi-
kuje właściwości fizyczne, chemiczne 
i biologiczne gleby.

Gleby kwaśne zapewniają słabe wa-
runki wzrostu i rozwoju runi. Związane 
jest to z ich niekorzystnymi właści-

wościami edaficznymi, z niedoborem 
oraz nadmiarem wielu składników 
pokarmowych, a nawet toksycznym 
oddziaływaniem na rośliny. W środo-
wisku kwaśnym pojawiają się ruchome 
formy glinu i manganu, które wpływają 
na zwiększoną dostępność dla roślin 
metali ciężkich, głównie kadmu i oło-
wiu. Wysoka zawartość metali ciężkich 
w paszy pogarsza jej wartość pokar-
mową. Zakwaszenie gleb odbywa się 
różnymi drogami. Przede wszystkim 
polega na wymywaniu zasad (wap-
nia, magnezu, potasu) w głąb profilu 
glebowego, a ich miejsce zajmuje wo-
dór a następnie glin i mangan. Każde-
go roku wraz z plonem 1 tony siana 
wynosi się od 5–8 kg z 1 ha wapnia. 
Dodatkowo zmniejszenie zasobów 

wapnia w glebach jest efektem in-
tensywnego nawożenia mineralnego 
azotem oraz gnojowicą.

Trwałe użytki zielone są zbiorowi-
skiem roślinnym o dużej tolerancji na 
niski odczyn gleby. Poszczególne ga-
tunki roślin łąkowych osiągają pełnie 
swojego wzrostu i rozwoju w ściśle 
określonych, sobie tylko właściwych 
warunkach siedliskowych. Stwierdze-
nie to znajduje głębokie odniesienie do 
zasobności gleb w makro i mikroele-
menty, a także jej odczynu. W przy-
padku wapnowania użytków zielonych 
istnieje sytuacja szczególna, będąca 
rezultatem obecności w runi bardzo 
wielu gatunków różniących się wyma-
ganiami wobec odczynu gleby. Trawy 
stanowią najliczniejszą grupę w runi 
łąkowej, najlepiej rosną na glebach 
o odczynie od kwaśnego do lekko 
kwaśnego. Tylko niektóre gatunki traw 

Wapnowanie użytków zielonych 

Tabela 1. Zalecane dawki CaO (t/ha) na trwałe użytki zielone – gleby mineralne 

Metoda oznaczenia pH w KCl 

< 4,6 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 

potrzeby wapnowania 

zawartość 
węgla (%) 

gęstość 
próbki 

(g/cm3) konieczne potrzebne wskazane ograniczone 

do 2,5 ponad 1,20 1,5 1,0 0,5 - 

2,6-5,0 1,20-0,96 2,0 1,5 1,0 0,5 

5,1-10,0 0,96-0,46 3,0 2,5 - - 

Źródło Jadczyszyn i in., 2008 

Tabela 2. Zalecane dawki CaO (t/ha) na trwałe użytki zielone – gleby organiczne 

pH w KCl 

<4,1 4,1-4,5 4,6-5,0 >5,0 

potrzeby wapnowania 

konieczne potrzebne wskazane zbędne 

X 3,0 2,5 - 

X – dawka ustalona przez Stację Chemiczno Rolniczą 

Źródło Jadczyszyn i in., 2008 

 

Podstawowym celem gospodarowania na użytkach zielonych jest 
produkcja paszy o optymalnej wartości pokarmowej i najwyższych 
walorach smakowych.
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(kostrzewa łąkowa, stokłosa bezostna, 
rajgras wyniosły), najlepiej rozwijają 
się w środowisku obojętnym. Z kolei 
większość roślin motylkowatych wy-
maga gleb o odczynie obojętnym bądź 
lekko zasadowym. Warto podkreślić, 
że w kwaśnych glebach źle rozwijają 
się bakterie np. z rodzaju Rhizobium, 
których symbioza z roślinami motyl-
kowatymi jest warunkiem wiązania 
azotu atmosferycznego. W kwaśnej 
glebie również „źle czują się” wolno-
żyjące mikroorganizmy wiążące azot, 
co jest niezwykle ważne w przypad-
ku gospodarowania ekologicznego.

Wapnowania wymagają głównie trwa-
łe użytki zielone na lekkich i średnich 
glebach mineralnych o odczynie po-
niżej pH 5,5, położone w dolinach 
rzecznych w siedliskach grądowych 

(nie zalewanych), jak również na wy-
wyższeniach pozadolinowych, często 
śródpolnych. Dawki wapna na takie 
użytki mogą wynosić od 0,5 do 3,0 t/
ha CaO (tabela 1 i 2) i zależą od war-
tości pH oraz zawartości węgla orga-
nicznego (C%) lub gęstości próbki (g/
cm3). Gleby mineralne ciężkie o pH 
powyżej 5,5 a także organiczno mine-
ralne o pH powyżej 5,0 nie wymagają 
wapnowania. Nie należy również wap-
nować gleb organicznych, tj. torfowo
-murszowych, mułowo-murszowych, 
gytiowo-murszowych i murszowatych 
(zawierających 10-20% substancji or-
ganicznej), na terenach pobagiennych 
na torfowiskach niskich, które są za-
sobne w wapń. Wapnowanie tych gleb 
jest zbędne, przyspiesza rozkład sub-
stancji organicznej. Konieczne jest na-

tomiast wapnowanie trwałych użytków 
zielonych na glebach organicznych 
wykazujących odczyn bardzo kwaś-
ny pH poniżej 4,5.

Optymalny termin wapnowania trwa-
łych użytków zielonych przypada na 
okres późnojesienny, po zakończeniu 
okresu kośnego, ale pod warunkiem 
dobrej regeneracji runi na łące. Zabieg 
ten wykonać można również wczesną 
wiosną, przed ruszeniem wegetacji. Sto-
sując nawóz wapniowy na darń nie ma 
szansy wymieszania go z glebą, staraj-
my się wykorzystać możliwość połącze-
nia tego zabiegu z renowacją użytków 
zielonych. Do wapnowania użytków 
zaleca się łagodnie działające wapna 
węglanowe, kredę jeziorną, wapno łą-
kowe, wapno defekacyjne jak również 
inne z produkcji przemysłowej zgodnie 
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z ich atestacją. Wapno tlenkowe może 
powodować uszkodzenia roślin. Wap-
nowanie przeprowadzamy w oparciu 
o wyniki analiz prób glebowych, średnio 
co 3-6 lat. W przypadku niskiej zawarto-
ści magnezu w glebie zaleca się stoso-
wać wapno magnezowe, które dodatnio 
wpływa na jakość runi, zwiększa udział 
roślin motylkowatych, poprawia skład 
chemiczny pasz a przez to polepsza 
kondycję zdrowotną zwierząt, a także 
zwiększa wydajność. Nie należy łączyć 
zabiegu wapnowania ze stosowaniem 
na użytkach zielonych gnojowicy, gno-
jówki oraz stosowaniem nawozów mi-
neralnych zawierających azot w formie 
amonowej. W wyniku reakcji chemicz-
nych może następować ulatnianie się 
związków azotu do atmosfery.

Efekty wapnowania uwidaczniają 
się stosunkowo późno od momen-
tu wykonania zabiegu, gdyż wapń 
wprowadzony na powierzchnię darni 
powoli przenika do głębszych warstw 
gleby. Proces ten zależy od rodzaju 
i dawki stosowanych nawozów, ilości 
opadów, warunków wilgotnościowych 
i typu gleby.

Wraz z dobrym zaopatrzeniem roślin 
w wapń, w runi wzrasta także zawar-
tość innych składników mineralnych, 
m.in. fosforu i magnezu, niezbędnych 
do prawidłowego rozwoju układu kost-
nego i mięśniowego zwierząt, a nie-
dostępnych dla roślin rosnących na 
glebach o niskim pH. Pod wpływem 
wapnia wzrasta strawność hemicelu-
lozy i zwiększa się poziom pobierania 
paszy przez zwierzęta. Należy jednak 
pamiętać, że niekorzystny dla zwierząt 
jest zarówno niedobór wapnia w pa-
szy, jak i jego nadmiar.

Zasadniczym celem wapnowa-
nia użytków zielonych jest usunięcie 
nadmiaru niepożądanej kwasowości 
w wierzchniej warstwie gleby. Najważ-
niejsze korzyści produkcyjne wynikają-

ce z racjonalnego stosowania wapna 
nawozowego na gleby pod użytkami 
zielonymi to;

- zapewnienie optymalnego odczy-
nu gleb dla wzrostu i rozwoju roślin 
łąkowych,

- wstrzymanie procesu ich 
zakwaszenia,

- zwiększenie przyswajalności skład-
ników mineralnych, zwłaszcza fosforu

- poprawa gospodarki azotem,
- zmniejszenie zawartości w glebie 

szkodliwych dla roślin jonów glinu 
i manganu,

- poprawa żyzności i właściwości 
fizycznych gleby

Produkcja pasz na użytkach zielonych 
oraz procesy biogeochemiczne zacho-
dzące w ekosystemach trawiastych 
determinują konieczność cykliczne-
go wapnowania gleb. Tylko w warun-
kach uregulowanej kwasowości gleby, 
specyficznego dla poszczególnych 
typów florystycznych użytków zielo-
nych, możliwe jest uzyskiwanie du-
żych ilości dobrych jakościowo pasz. 
Zróżnicowanie zbiorowisk trawiastych 
pod względem składu botanicznego 
i siedliska wymusza konieczność od-
rębnego ich traktowania w aspekcie 
potrzeb wapnowania.

mgr inż. Piotr Ochal 
IUNG-PIB Puławy
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Targi „Polskie Zboża” są jedynym w 
Polsce wydarzeniem o charakterze 
wyłącznie biznesowym, które skupia 
w jednym miejscu wszystkich najwięk-
szych przedstawicieli poszczególnych 
etapów produkcyjnych w produkcji 
płodów rolnych od producentów na-
sion poprzez producentów nawozów, 
środków ochrony roślin, producentów 
maszyn uprawnych oraz urządzeń słu-
żących technologii pożniwnej, kończąc 
na doradztwie w sprawach bizneso-
wych ze szczególnym uwzględnieniem 
doradztwa w sprawach handlowych.

Druga edycja targów, odbędzie się 
w dniach 10-11 czerwca 2010r., w Mo-
drzu k/Poznania. Teren pod wystawę 
ponownie został udostępniony przez 
Grupę Top Farms i w tym roku obej-
mie ponad 30 ha.

Targi podzielone zostaną, jak pod-
czas I edycji, na 4 obszary tematyczne, 
obejmujące: POLETKA DOŚWIAD-
CZALNE (blisko200 poletek), ich liczba 
wzrosła w tym roku o 70% i obejmu-
je powierzchnię 3,5 ha; na poletkach 
zaprezentowane zostaną najnowsze 
odmiany, programy ochrony i nawo-
żenia, przygotowanych przez blisko 
30 firm, liderów z branży. Po raz dru-
gi swe niezależne poletka zaprezen-
tuje Krajowa Federacja Producentów 
Zbóż. ALEJĘ BIZNESOWĄ - sektor 
zadedykowany firmom świadczącym 
usługi w rolnictwie, firmom chemicz-
nym, doradztwu rolniczemu, badaniom 
na rzecz rolnictwa, instytucjom i sto-

warzyszeniom branżowym); ARENĘ 
OPRYSKIWACZY – sponsorowaną 
przez firmę SYNGENTA - obejmują-
ca powierzchnię ponad 2,5 ha arena, 
na której, odbędą się komentowane 
pokazy najnowszych opryskiwaczy; 
DEMONSTRACJE MASZYN ROLNI-
CZYCH, powierzchnia tego sektora 
również wzrosła o 50% w stosunku do 
roku ubiegłego i  obejmie 18 indywi-
dualnych powierzchni demonstracyj-
nych, o wymiarach 40mx100m, każda. 

Nowości podczas Targów Polskie 
Zboża 2010:

- Nowe sektory: Technologii Pożniw-
nej, na którym patronat objął Polski 
Związek Producentów Roślin Zbożo-
wych oraz Sektor Energii Odnawialnej, 
pod Patronatem Polskiej Izby Biomasy.

- Nowa formuła konferencji: deba-
ty przygotowane przez ekspertów z 
branży dotyczące najważniejszych 
tematów branżowych. 

- Organizator zapewnia dopłaty do 
transportu dla grup zorganizowanych

- Bezpłatne zaproszenia dla posia-
daczy Agrarcard (prenumeratorzy To-
pAgrar) a także poprzez rejestrację na 
stronie organizatora www.polskiezbo-
za.com

Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej targów: www.
polskiezboza.com 

Kontakt: Justyna Zielińska Exhibition 
Manager, tel. 22 379 41 12, Magda-
lena Grudziecka Marketing Manager, 
tel. 22 379 41 17

Targi Polskie Zboża 2010 
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Początki programu Porejestrowego 
Doświadczalnictwa Odmianowego się-
gają 1998 roku. To wówczas powołano 
zespół Inicjatywny ds. utworzenia PDO. 
Celem Zespołu było wypracowanie pod-
stawowych założeń programowych oraz 
wdrożenie PDO do praktyki rolniczej. 
W tym to roku przeprowadzono pilotażo-
we seminaria dotyczące PDO w czterech 
województwach oraz założono pierw-
sze doświadczenia PDO. Rok później, 
powstały pierwsze inicjatywne zespoły 
wojewódzkie PDO oraz przeprowadzono 
dalsze seminaria dotyczące PDO już we 
wszystkich województwach. Wówczas 
nastąpiło powołanie Inicjatywnych Ze-
społów Wojewódzkich PDO oraz wstępne 
wyznaczenie przez dyrektora COBORU 
Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian 
odpowiedzialnych za realizację PDO w po-
szczególnych województwach.

W 2004 roku KZK PDO uchwalił 
zasady tworzenia „List zalecanych 
do uprawy odmian na obszarze wo-
jewództw” (LZO) oraz zasady i tryb 
badania w ramach PDO odmian ze 
Wspólnotowego Katalogu Odmian 
Roślin Rolniczych (CCA).

W lipcu tego samego roku ustalono 
w pierwszych ośmiu województwach 
„Listy zalecanych do uprawy odmian 
na obszarze województw”.

Organem opiniodawczo-doradczym 
koordynatora PDO jest Krajowy Zespół 
powoływany przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, a Zespoły wojewódzkie 
powoływane są natomiast przez mar-
szałków województw, prezesów izb 
rolniczych oraz dyrektora COBORU.

Do głównych zadań „Krajowego Ze-
społu Koordynacyjnego PDO” należy:

-opiniowanie ogólnych zasad pro-
wadzenia PDO,

-opiniowanie zasad opracowywania 
wyników badań PDO,

-opiniowanie zasad i kryteriów two-
rzenia „List zalecanych do uprawy 
odmian na obszarze województwa”.

Na szczeblu regionalnym organem 
opiniodawczo doradczym jest Zespół 
Wojewódzki, do którego zadań należy:

-proponowanie kierunków rozwoju 
PDO w województwie w zakresie dzia-
łalności doświadczalnej i upowszech-
nieniowej, uwzględniających zasady 
ustalone przez dyrektora Centralne-
go Ośrodka i Krajowy Zespół Koor-
dynacyjny PDO,

-opiniowanie przedkładanego przez 
dyrektora Stacji Koordynującej PDO 
planu badań i doświadczeń PDO w wo-
jewództwie oraz ustalenie doborów 
odmian do tych doświadczeń,

-ustalenie zasad upowszechniania 
informacji o wynikach badań i do-
świadczeń PDO,

-opiniowanie sugestii Dyrektora Stacji 
Koordynującej PDO w sprawie tworze-
nia „List zalecanych do uprawy odmian 
na obszarze województwa” oraz włą-
czania lub/i wycofywania z nich odmian, 
zgodnie z ustaleniami Krajowego Ze-
społu Koordynującego PDO,

-opiniowanie sprawozdań dyrektora 
Stacji Koordynującej PDO z realizacji 
PDO w województwie.

Zespoły wojewódzkie spotykają się 
minimum dwukrotnie w ciągu roku. Na 

posiedzeniach lutowych podejmują de-
cyzję między innymi o „Listach zaleca-
nych odmian na obszarze województw”. 
Listy są specyficznym zestawieniem 
odmian najlepszych w województwie 
w ostatnich latach. Corocznie badana 
jest wartość gospodarcza kilkuset od-
mian w systemie PDO, każdy sezon 
wnosi nowe odmiany do uprawy i na 
listę, inne natomiast tracą swoją war-
tość i ustępują w rywalizacji.

Program Porejestrowego Doświad-
czalnictwa Odmianowego bada zarów-
no odmiany znajdujące się w Krajowym 
Rejestrze, jak i te które w latach wcześ-
niejszych potwierdziły swoją wartość 
gospodarczą w województwie oraz 
kreacje mające szczególne znaczenie 
dla rejonu. W badaniach biorą również 
udział niektóre odmiany z katalogu 
CCA – rejestru odmian UE.

Na ubiegłorocznym spotkaniu Kra-
jowy Zespół podjął decyzję o zmianie 
dotychczasowej formy przedstawiania 
rekomendacji. Wprowadzono możliwość 
wstępnej rekomendacji odmian w przy-
padku, gdy uzyska ona bardzo dobre wy-
niki dwuletnich badań WGO w procesie 
rejestracyjnym oraz potwierdzi je w trak-
cie jednorocznych doświadczeń PDO. 
Ponadto w miejscu dotychczasowych 
„plusików” pojawi się rok włączenia od-
miany na listę, zatem tegoroczne zesta-
wienie oraz publikacje PDO (regionalne 
i ogólnokrajowe) zawierają dane doty-
czące roku włączenia odmiany na listę.

Taka formuła list daje nam możli-
wość zweryfikowania zachowywania 
się odmiany w ostatnich latach w re-
jonie. Wcześniejszy rok włączenia 
odmiany na listę świadczy o większej 
stabilności utrzymywania przez nią 
wysokiej wartości gospodarczej i du-
żego znaczenia w uprawie w danym 
województwie.

Na liście może znaleźć się odmiana 
pod warunkiem prowadzenia na te-

Listy zalecanych odmian
System PDO od wielu lat doradza jaką odmianę uprawiać. Zespoły 
Wojewódzkie w oparciu o wieloletnie doświadczenia ustaliły „Listy 
zalecanych odmian na obszarze województw”.
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renie województwa odpowiedniego 
zakresu badań i doświadczeń PDO 
oraz opracowania i opublikowania ich 
wyników, przez Stację Koordynującą 
PDO. Dlatego też zakres gatunkowy 
LZO w poszczególnych wojewódz-
twach jest zróżnicowany.

Najczęściej, w najszerszym zakresie 
LZO są tworzone na terenie tych woje-
wództw, w których Stacje Koordynu-
jące PDO uzyskały większe wsparcie 
ze strony lokalnych środowisk zainte-
resowanych wprowadzaniem postępu 
odmianowego do rolnictwa.

LZO na rok 2010 ustalone zosta-
ło przynajmniej w pięciu gatunkach. 
W porównaniu z rokiem poprzednim 
w kilku województwach poszerzono je 
o kolejne gatunki. W tym roku powstały 
pierwsze listy dla łubinu wąskolistne-
go oraz łubinu żółtego (po 4 odmiany 
na liście) w województwie kujawsko-
pomorskim. Ponadto zespół PDO wo-
jewództwa łódzkiego poszerzył listę 
o odmiany żyta ozimego (7 odmian 
na liście), nowością jest również lista 
z jęczmieniem ozimym w wojewódz-
twie mazowieckim (5 odmian), oraz 
jęczmieniem jarym w woj. świętokrzy-
skim (5 odmian na liście) i rzepakiem 
jarym w woj. zachodniopomorskim 
(3 odmiany).

Odmiany znajdujące się na liście po-
chodzą zarówno z krajowych hodowli 
jak i zagranicznych. Krajowa hodowla 
oferuje odmiany zdolne do konkurowa-
nia z zagranicznymi i nierzadko wygry-
wające w warunkach naszego klimatu. 
W bardzo wielu przypadkach, prym na 
listach wiodą krajowe hodowle. W przy-
padku zbóż jarych nie ma na listach 
żadnych odmian ze Wspólnotowego 
Katalogu Odmian Roślin Rolniczych 
(CCA). Natomiast na liście z pszenicą 
ozimą oraz rzepakiem ozimym pojawi-
ły się już pierwsze odmiany.

Kluczem do sukcesu w uprawie jest 
wysiew kwalifikowanego materiału 
siewnego zalecanej odmiany. Nieli-
cencjonowana produkcja materiału 
siewnego jest natomiast piractwem, 
które szkodzi wszystkim, a niekwali-
fikowany materiał siewny naraża czę-
sto producentów na straty finansowe.

Odmiany znajdujące się na liście poza 
wyróżniającymi się plonami charakte-
ryzują się ponad przeciętną odpornoś-
cią na choroby albo innymi ważnymi 
cechami w regionie.

Listy Zalecanych Odmian pozwala-
ją ułatwić wybór odmiany do uprawy 
na terenie województw oraz uniknąć 
ryzyka niepowodzenia.

Argumentem na korzyść świado-

mego wyboru odmiany do uprawy 
bardzo często jest aspekt ekono-
miczny. Różnice w plonowaniu od-
mian zbóż w doświadczeniach PDO 
z reguły przekraczają nawet 500 kg/
ha, w przypadku obecności na rynku 
znacznie większego wyboru odmian 
(w tym niezbadanych w naszych wa-
runkach), różnice plonów mogą być 
jeszcze większe.

Na tym przykładzie, każdy może 
obliczyć zysk finansowy wynikający 
z właściwego doboru odmiany do 
uprawy w jego gospodarstwie.

Przy założeniu kosztów produkcji na 
poziomie stałym, niezależnie od upra-
wianej odmiany i przy areale uprawy 
zbóż w Polsce – 8 300 000 ha i ce-
nie 100 kg ziarna – ok. 40 zł korzy-
ści w zależności od przyrostu plonu 
w wyniku dobrania właściwych od-
mian mogą wynosić:

-przy wzroście plonu o 10 kg/ha – 
33 mln zł,

-przy wzroście plonu o 100 kg/ha 
– 332 mln zł,

-przy wzroście plonu o 500 kg/ha – 
1 660 mln zł.

Zestawienie gatunków, w których 
utworzono w województwach LZO 
na rok 2010 oraz wykaz odmian re-
komendowanych do uprawy w roku 
2010 w poszczególnych gatunkach 
i województwach prezentujemy w ta-
belach na www.raportrolny.pl. Informa-
cja ta jest również dostępna na stronie 
internetowej Centralnego Ośrodka - 
www.coboru.pl w dziale „Doradztwo 
odmianowe”.

W tabelach, odmiany uszeregowa-
no w kolejności zależnie od ich czę-
stotliwości występowania na LZO, 
a w przypadku jednakowej frekwencji 
na LZO, uszeregowano je w kolejności 
alfabetycznej.

Remigiusz Waligóra 
COBORU Słupia Wielka
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Zasady i zakres ochrony wyłącznego 
prawa do odmian roślin opierają się na 
następujących regulacjach prawnych:

· Konwencja o ochronie nowych od-
mian roślin przyjęta w Paryżu w dniach 
od 21 listopada do 2 grudnia 1961 r.,

· Rozporządzeniu Rady (WE) nr 
2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w spra-
wie wspólnotowego systemu ochro-
ny odmian roślin (Dz. U. WE nr L 227 
z dnia 01.09.1994 r.) wraz z przepisami 
wykonawczymi.

· Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. 
o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300 ze zm.). 

Istotą wyłącznego prawa do odmian 
roślin jest ograniczenie możliwości 
swobodnego wykorzystywania ma-
teriału siewnego (roślin lub ich czę-
ści służących do rozmnażania) przez 
osoby, które materiał taki (np. nasiona) 
wyprodukowały. Możliwość wykorzy-
stania materiału siewnego dla osiąg-
nięcia określonego rezultatu przepisy 
prawa uzależniają od zgody hodow-
cy odmiany. 

Odróżnić zatem należy, prawo do 
materiału siewnego jako materialnej 
rzeczy ruchomej od ucieleśnionego 
w nim dobra intelektualnego w posta-
ci odmiany. Tak jak w przypadku pra-
wa autorskiego, gdzie dla przykładu 
ochronie podlega program kompute-
rowy a nie płyta CD, na której został 
on utrwalony. 

Reasumując rolnik, który wyprodu-

kował w swoim gospodarstwie rolnym 
plony mogące stanowić podstawę do 
ich dalszego namnażania (np. nasiona, 
bulwy, sadzonki), nie może wykorzy-
stać ich do ponownego rozmnożenia, 
ani udostępniać ich innym podmiotom 
dla tego celu, jak również podejmować 
w stosunku do nich jakichkolwiek in-
nych działań, których finałem byłoby 
ich zastosowanie siewne, bez zgody 
uprawnionego hodowcy.

Wyłączne prawo do odmiany obej-
muje prawo hodowcy do ochrony 
wyhodowanej odmiany, a także do 
zarobkowego korzystania z niej. 

Jedynie hodowcy odmiany przysłu-
guje prawo do:

· wytwarzania lub rozmnażania,
· przygotowania do rozmnażania,
· oferowania do sprzedaży,
· sprzedaży lub innych form zbywania,
· eksportu,
· importu,
· przechowywania dla każdego z po-

wyższych celów materiału siewnego 
odmiany chronionej.

Dokonanie jakiegokolwiek z powyż-
szych działań w stosunku do materiału 
siewnego odmiany chronionej wymaga 
zgody uprawnionego hodowcy. Wyjątkiem 
jest uregulowana przepisami prawa (tak 
krajowego jak i wspólnotowego) instytucja 
odstępstwa rolnego, dotycząca jedynie 
niektórych gatunków roślin rolniczych. 
Warto wspomnieć, że odstępstwo rol-
ne zdefiniować można jako odstępstwo 

od przyjętego systemu ochrony odmian 
roślin w celu zabezpieczenia interesów 
rolników. Realizacja interesów rolników 
polega na możliwości wykorzystywania 
przez nich we własnym gospodarstwie 
materiału ze zbioru odmiany chronio-
nej jako materiału siewnego bez zgody 
hodowcy za stosowną opłatą lub bez 
obowiązku jej uiszczania.

Każdy podmiot, który prowadzi produk-
cję roślinną ma możliwość weryfikacji in-
formacji o tym, czy dana odmiana roślin 
podlega ochronie wyłącznego prawa. 
Ochrona taka może być bowiem przy-
znana wyłącznie przez powołane do 
tego podmioty. Na szczeblu krajowym 
podmiotem takim jest Centralny Ośro-
dek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
w Słupi Wielkiej (COBORU), na szczeb-
lu wspólnotowym: Wspólnotowe Biu-
ro Ochrony Odmian Roślin w Angers 
(CPVO). Instytucje te publikują zarówno 
w postaci elektronicznej jak i tradycyjnej 
listę odmian roślin objętych ochroną na 
terytorium Polski wraz ze wskazaniem 
podmiotu na rzecz, którego ochrona taka 
została przyznana. 

Bez jakichkolwiek ograniczeń rolnik 
może natomiast wykorzystywać ze-
brane przez siebie plony dla celów nie 
związanych z ich siewem takich jak: 
wykorzystanie jako karmę dla zwierząt, 
sprzedaż dla celów konsumpcyjnych 
lub przemysłowych itp.

Wyłączne prawo do odmiany jest 
także prawem ograniczonym w cza-
sie, wygasa ono:

· w przypadku odmian winorośli, 
drzew oraz ziemniaka – z upływem 
lat 30,

· w przypadku odmian pozostałych 
gatunków – z upływem lat 25 od dnia, 
w którym zostało przyznane.

dr Paweł Gała 
Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Prze-

strzennej 
Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wyłączne prawo  
do odmian roślin
Wyłączne prawo do odmian roślin podlega ochronie na terytorium 
Polski, podobnie jak inne dobra niematerialne takie jak wynalazki, 
wzory użytkowe, czy też utwory prawa autorskiego (np. programy 
komputerowe, utwory muzyczne, obrazy, projekty architektoniczne itp.). 
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Zaletami prosa są: większa od innych 
zbóż odporność na suszę, nieduże wy-
magania glebowe, wysoka wartość pa-
szowa (podobna do pszenicy) dla drobiu 
(zwłaszcza dla kurcząt) oraz duża od-
porność na choroby i szkodniki. Zasłu-
guje ono na zwiększenie powierzchni 
uprawy, szczególnie w tradycyjnych 
rejonach jego uprawy: w środkowej, 
wschodniej i południowej (z wyjątkiem 
gleb górskich) części kraju. Kasza ja-
glana zawiera dużo białka, jest łatwo 
strawna, bogata w witaminy B, dzięki 
czemu może być stosowana jako pro-
dukt dietetyczny, szczególnie w diecie 
bezglutenowej. Ziarno prosa jest także 
wykorzystywane jako dodatek do wybra-
nych gatunków chleba oraz jest ulubioną 
paszą ptaków domowych (śpiewających). 
Słoma i plewy prosa mają wyższą war-
tość paszową od słomy innych zbóż.

Przeciętne plony prosa w Polsce 
(uprawianego na słabych glebach) sza-
cowane są na 2,7 t/ha. W doświadcze-
niach uzyskiwano jego plony od 3 do 4 

t/ha, a wg danych niemieckich sięga-
ją one w optymalnych warunkach 8 t/
ha. Wprowadzona do rejestru w 2000 
r. odmiana Jagna znacznie wyżej plo-
nuje od dawnej odmiany Gierczyckie, 
dzięki lepszemu krzewieniu się i więk-
szej odporności na wyleganie.

Poziom plonowania prosa zależy od 
jakości gleby. Największe jego plony 
można uzyskać na glebach komplek-
sów pszennych, ale lepsza jego konku-
rencyjność względem zbóż występuje 
na  glebach kompleksów żytnich. Upra-
wia się go w zmianowaniach z dużym 
udziałem zbóż, jako przerywnik przed-
plonowy między kolejnymi zbożami oraz 
po poplonach ozimych, w dalszych la-
tach po oborniku. Wiosenną uprawę 
roli powinno się zacząć od włókowa-
nia, a następnie powtarzać co jakiś 
czas bronowanie w celu niszczenia 
wschodzących chwastów. Na kilka dni 
przed siewem zaleca się kultywatoro-
wanie z broną, a bezpośrednio przed 
siewem dobrze jest zastosować wał 

gładki dla wyrównania pola, aby umoż-
liwić umieszczenie nasion na podob-
nej głębokości. Nawożenie mineralne 
można stosować w dawkach trochę 
mniejszych jak pod jęczmień i owies. 

Proso jest roślina ciepłolubną i dla-
tego wymaga późnego terminu siewu, 
między 20 a 25 maja. Norma wysiewu 
nasion nie jest duża, z powodu małej 
masy ziarniaków. Zaleca się wysiew 
8-10 kg/ha nasion Jagny i 15-20 kg/
ha Gierczyckiego. Gęściej należy siać 
w gorszych warunkach glebowych i 
przy opóźnieniu siewu. Na glebach 
cięższych zaleca się głębokość sie-
wu 1-2 cm, a na  glebach lżejszych, 
zwłaszcza przy opóźnieniu siewu i 
suszy glebowej – 3-4 cm. Optymalna 
rozstawa rzędów dla Jagny wynosi 
25 cm, a dla Gierczyckiego – 35 cm. 

Ponieważ proso może być uszkodzo-
ne przez herbicydy, to należy wykonać 
staranną pielęgnację mechaniczną. 
Przy opóźnianiu się wschodów prosa 
z powodu niskiej temperatury należy 
zastosować bronę lekką lub wał kol-
czatkę (przed wschodami prosa). Po 
wschodach prosa w przypadku jego 
zachwaszczenia wskazane jest użycie 
opielaczy wielorzędowych przed za-
kryciem międzyrzędzi. Ilość tych zabie-
gów pielęgnacji mechanicznej zależy 
od stopnia zachwaszczenia plantacji.

Dojrzewanie prosa zaczyna się w 
trzeciej dekadzie sierpnia i przebiega 
nierównomiernie. Do jednoetapowego 
zbioru przystępuje się wtedy, gdy ziar-
no górnej części większości wiech jest 
w pełni dojrzałe, a w środkowej części 
wiech osiągnie dojrzałość woskową. 
Ziarno po zbiorze kombajnem wyma-
ga dosuszania do 15 % wilgotności. 
Zaleca się także tradycyjny dwufazo-
wy zbiór prosa – koszenie, wiązanie 
w snopy i zwózka do stodoły. 

Kazimierz Noworolnik 
IUNG-PIB w Puławach

Uprawa prosa
Proso zalicza się do najstarszych roślin uprawnych. Obecnie ma 
marginalne znaczenie, co jest spowodowane przez wyparcie kaszy 
jaglanej z żywienia ludzi przez kaszę gryczaną, ryż i płatki zbożowe. 
Uprawa prosa posiada wiele zalet, które powinny skłaniać do zwiększania 
areału.
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Aktualnie największe zagrożenie dla 
kukurydzy w Polsce stanowi omacni-
ca prosowianka. Ten niewielki motyl 
nocny występuje obecnie już w 14 wo-
jewództwach (za wyjątkiem pomorskie-
go i warmińsko–mazurskiego), a jego 
żarłoczne gąsienice największe straty 
powodują w najcieplejszych rejonach 
południowej Polski. Jak pokazują jed-
nak doświadczenia z ostatnich kilku lat 
problematyka związana z tym szkod-
nikiem nie dotyczy już tylko rolników 
gospodarujących na południu kraju, 
gdyż coraz więcej zasiewów tej rośli-
ny również w centralnej, wschodniej i 
zachodniej Polsce zaczyna odczuwać 
negatywne efekty żerowania gąsienic 
tego motyla. Wyraźnie zaczyna uwi-

daczniać się tendencja przesuwania 
się strefy wysokiego zagrożenia ze 
strony tego gatunku z południa kra-
ju w kierunku północnym. Sprzyja-
ją temu nie tylko korzystne warunki 
meteorologiczne, jakie utrzymują się 
w ostatnich latach, lecz także duża 
dostępność do kukurydzy, która za-
pewnia szkodnikowi nieograniczone 
źródło pokarmu. Jeżeli jeszcze dodać 
do tego stosowanie uproszczeń agro-
technicznych, jak np.: wieloletniej mo-
nokultury, braku rozdrabniania resztek 
pożniwnych oraz uprawy bezorkowej, 
wówczas sukcesywnie populacja tego 
gatunku na danym obszarze wzrasta i 
z upływem czasu może zacząć powo-
dować poważne uszkodzenia roślin. 

Na tych obszarach, na których omac-
nica prosowianka już powoduje poważ-
ne straty gospodarcze podejmowane są 
działania zmierzające do ograniczenia 
jej liczebności. Obok metod agrotech-
nicznych i hodowlanych, które mają na 
celu utrzymanie liczebności tego ga-
tunku na poziomie nie zagrażającym 
istotnie plonom kukurydzy, prowadzi 
się także bezpośrednie zwalczanie 
z wykorzystaniem głównie metody 
chemicznej. Na zasiewach kukurydzy 
prowadzonych z zastosowaniem me-
tod ekologicznych lub integrowanych, 
gdzie nie wolno stosować preparatów 
chemicznych (uprawa ekologiczna) 
lub też ogranicza się ich użycie do 
niezbędnego minimum (integrowana 

Izolator entomologiczny pomocny przy 
monitoringu lotu motyli omacnicy 
prosowianki
Już niedługo rozpoczną się siewy kukurydzy, a wielu plantatorów tej rośliny ponownie stanie przed dylematem, 
w jaki sposób prowadzić ochronę tej uprawy przed szkodnikami, aby ich żerowanie w jak najmniejszym 
stopniu obniżyło wysokość oraz jakość plonów.

Tabela 1. Przykładowe terminy występowania stadiów rozwojowych omacnicy prosowianki na Podkarpaciu

Występowanie Poczwarka Motyl Jaja Gąsienice

Pierwszy pojaw
od pierwszej 

dekady maja
od drugiej dekady czerwca

od drugiej i trzeciej 

dekady czerwca

druga lub trzecia dekada 

czerwca

Maksimum liczebności

od trzeciej 

dekady maja 

do pierwszej 

dekady czerwca

pierwsza i druga dekada lipca
pierwsza lub druga 

dekada lipca

druga lub trzecia dekada 

lipca

Ostatni pojaw

od trzeciej 

dekady czerwca 

do pierwszej 

dekady lipca

druga lub trzecia dekada sierpnia 

(w niektóre lata kolejny pojaw 

motyli zaczyna się od września do 

października – prawdopodobnie II 

pokolenie)

trzecia dekada sierpnia
do końca października 

(stadium zimujące)
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produkcja) można wykorzystać biolo-
giczne metody ochrony przed omac-
nicą prosowianką. 

Zarówno w ochronie chemicznej, 
jak i biologicznej o ich skuteczności, a 
tym samym opłacalności ekonomicz-
nej decyduje termin wykonania zwal-
czania. O ile w metodzie chemicznej 
cała uwaga skupiona jest na wylega-
jących się gąsienicach, tak w ochro-
nie biologicznej - na świeżo złożonych 
jajach szkodnika. Zabiegi ochronne 
powinny być więc wykonane przede 
wszystkim, gdy:

– szkodnik występuje już na zasie-
wie kukurydzy,

– obecne jest już stadium zwalcza-
ne, lub też stadium je bezpośrednio 
poprzedzające, 

– liczebność stadium zwalczanego 
jest najwyższa,

– warunki meteorologiczne oraz 
techniczne pozwalają na wykonanie 
zabiegu chemicznego lub introdukcji 
entomofaga (kruszynka). 

Niestety dość często zabiegi inter-
wencyjnego zwalczania omacnicy 
prosowianki są wykonywane w niewłaś-
ciwych terminach, wskutek czego czę-
sto ich skuteczność pozostawia wiele 

do życzenia, a nierzadko wymagane 
jest powtarzanie kosztownych opry-
sków, czy też wyłożenia biopreparatu. 

Aby temu zaradzić należy przede 
wszystkim dokładnie zapoznać się 
z biologią omacnicy prosowianki, a 
zwłaszcza terminami w jakich pojawia-
ją się poszczególne stadia rozwojowe. 
Przykładowe terminy ich występowa-
nia w województwie podkarpackim 
prezentuje tabela 1.

Terminy występowania poszczegól-
nych stadiów rozwojowych omacnicy 
prosowianki mogą zmieniać się w la-
tach. Mogą być różne nawet w obrębie 
pól położonych w jednej miejscowości. 
Na rozwój szkodnika wpływa bowiem 
wiele czynników, zwłaszcza pogodo-
wych. Nie bez znaczenia jest także 
sposób prowadzenia uprawy. Na mo-
nokulturach termin pojawu szkodnika 
jest z reguły wcześniejszy aniżeli na 
zasiewach prowadzonych w zmiano-
waniu, gdyż motyle bezpośrednio po 
wylocie z poczwarek nie muszą od-
bywać długich lotów w poszukiwaniu 
rośliny żywicielskiej. 

Ponieważ obecność motyli w zasiewie 
zdradza, że rozpoczął się kolejny cykl 
rozwojowy szkodnika, wobec tego w 

prognozowaniu terminów wykonania 
zabiegów chemicznych lub biologicz-
nych bardzo często decyzje o czasie 
ich wykonania opiera się właśnie na 
śledzeniu ich lotu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom praktyki rolniczej Terenowa Sta-
cja Doświadczalna Instytutu Ochrony 
Roślin–PIB w Rzeszowie od kilku już 
lat prowadzi badania nad przydatnoś-
cią różnych metod wykorzystywanych 
do sygnalizacji pojawu szkodnika w 
zasiewach. Jednym z takich sposo-
bów jest zbudowanie tzw. izolatora 
entomologicznego. 

Choć nazwa tego urządzenia brzmi 
bardzo profesjonalnie to jest to bardzo 
proste w budowie urządzenie, które w 
dodatku można modyfikować w za-
leżności od posiadanych materiałów. 

Standardowy izolator składa się z 
konstrukcji drewnianej lub metalowej 
z usztywnioną podłogą, na który na-
ciągnięta jest drobnooczkowa siatka. 
Wersje bardzo uproszczone to worki 
uszyte np.: z gęstej firanki (najlepiej 
gazy młyńskiej) do których wkłada się 
wygięte pręty metalowe (ułożone na 
krzyż), które uniemożliwiają zapadanie 
się górnej części worka. Ważne jest 
jednak aby użyta konstrukcja była na 
tyle wytrzymała, aby wytrzymać np.: 
napór śniegu. Ponadto tak przygoto-
wane izolatory muszą mieć zamyka-
ny otwór wlotowy (często wszywa się 
w siatkę np.: zamek błyskawiczny), a 
wielkość oczek użytej siatki lub firanki 
nie może być zbyt duża, gdyż umożli-
wi ucieczkę motylom. 

Do izolatorów należy włożyć łodygi 
kukurydzy zebrane w okresie jesien-
nym lub wczesnowiosennym (do końca 
kwietnia), w których znajdują się zimu-
jące gąsienice omacnicy prosowian-
ki. Im więcej łodyg z gąsienicami, tym 
obserwacja wylotu motyli będzie do-
kładniejsza. Standardowo w izolatorze 

 Pola pokukurydziane to źródło gąsienic omacnicy prosowianki, które dadzą początek nowemu poko-
leniu szkodnika
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o wymiarach 100x50x40 cm (długość 
x szerokość x wysokość) umieszcza 
się od 50 do 100 fragmentów łodyg. 

Tak przygotowane konstrukcje po-
winny być umieszczone na zewnątrz 
budynków, w warunkach jak najbar-
dziej zbliżonych do tych, jakie panują 
na polach pokukurydzianych. Nie na-
leży ich chronić przed opadami desz-
czu, śniegu, oddziaływaniem mrozu, 
wiatru czy też słońca, gdyż konieczne 
jest utrzymanie w miarę zbliżonych wa-
runków do tych, na jakie są narażone 
gąsienice naturalnie występujące w 
resztkach pożniwnych. 

Począwszy od początku czerwca 
należy co najmniej 2 razy w tygodniu 
zaglądać do izolatora i sprawdzać, 
czy nie pojawiają się motyle. Z chwi-
lą stwierdzenia wylotu pierwszych 
osobników dorosłych zaleca się, aby 
dodatkowo rozpocząć obserwacje 
na nowo założonych zasiewach ku-
kurydzy, zwłaszcza jeśli w gospodar-
stwie będzie prowadzone zwalczanie 

biologiczne. Konieczne jest bowiem 
dostosowanie terminu aplikacji bio-
preparatu do obecności pierwszych 
złóż jaj szkodnika na roślinach. 

Obserwacje w izolatorze można za-
kończyć z chwilą stwierdzenia maso-
wego wylotu szkodnika. Jest to sygnał, 
że również na plantacji mógł już rozpo-
cząć się masowy nalot motyli i składa-
nie jaj. Bardzo pożądaną czynnością 
wykonywaną w sztucznych warunkach 
byłoby także wizualne określenie, która 
płeć pojawia się jako pierwsza. Będzie 
to dodatkowa informacja pokazująca, 
czy można już wykonać analizę na 
obecność złóż jaj na roślinach, czy 
też jeszcze się wstrzymać. 

W badaniach własnych prowadzo-
nych w okolicach Rzeszowa w latach 
2006–2008 pierwsze motyle w izolato-
rach rozpoczynały pojawiać się w dru-
giej oraz trzeciej dekadzie czerwca. Z 
kolei maksimum ich wylotu z poczwa-
rek miało miejsce w trzeciej dekadzie 
czerwca oraz pierwszej dekadzie lipca. 

Ostatnie natomiast osobniki notowano 
w drugiej oraz trzeciej dekadzie lipca. 

Ponadto na podstawie obserwacji 
płci motyli stwierdzono, że spośród 
200 przetrzymywanych gąsienic po ich 
przepoczwarczeniu się jako pierwsze 
zaczęły pojawiać się samce, a dopiero 
kilka dni później samice. Ponadto cało-
ściowe obserwacje prowadzone w izo-
latorze pokazały, że samice były płcią 
dominującą. Jest to cenna informacja, 
gdyż wskazuje, że prawdopodobnie 
również i w warunkach naturalnych 
będą płcią liczebniejszą, a tym samym 
poziom zagrożenia dla roślin kukury-
dzy będzie wyższy. Upraszczając bo-
wiem i pomijając wpływ wielu innych 
czynników, więcej samic to potencjal-
nie większa liczba jaj przez niej złożo-
nych, a tym samym więcej gąsienic 
uszkadzających rośliny.

Z praktyki rolniczej wynika, że obser-
wacje izolatorowe powinny być tylko 
wstępem do wykonania innych, dokład-
niejszych analiz prowadzonych już bezpo-
średnio w zasiewach kukurydzy. Wyniki 
z nich uzyskane nie powinny być więc 
jedyną podstawą przy podejmowaniu 
decyzji o terminie wykonania zwalczania 
szkodnika, gdyż nie obejmują wpływu 
wszystkich czynników zewnętrznych, ja-
kie w warunkach naturalnych wpływają 
na motyle. Izolator jednakże doskonale 
sprawdza się jako sygnalizator np.: do 
wyłożenia pułapek feromonowych lub 
świetlnych oraz do wykonania analizy na 
obecność złóż jaj. Jego użycie pozwala 
zmniejszyć nakłady pracy ponoszone na 
wykonywanie innych obserwacji sygna-
lizacyjnych (zwłaszcza analizy roślin), 
gdyż wskazuje konkretny czas wylotu 
szkodnika, do którego można dostoso-
wać pozostałe metody monitoringowe. 

dr inż. Paweł K. Bereś 
Instytut Ochrony Roślin–PIB 

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie  
Fotografie autorstwa P. Beresia

Do izolatorów należy wybierać łodygi, w których kolebki z zimującymi gąsienicami mają zasklepione 
otworki
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W roku 2009 wg GUS areał uprawy 
z przeznaczeniem na kiszonkę wyniósł 
419,7 tys. ha, co stanowi w stosunku 
do roku poprzedniego wzrost o 3,9 
tys ha. Biorąc pod lupę szczegółowy 
udział tego areału w poszczególnych 
województwach można zauważyć, że 
w czołówce plasuje się Województwo 
Podlaskie z areałem kukurydzy 63,8 
tys. ha (wg GUS). Wiąże się to z bar-
dzo dużym pogłowiem bydła w tym 
województwie oraz szeroko rozwiniętą 
produkcją mleka.

Sporządzona z kukurydzy kiszonka 
z całych roślin jest podstawową paszą 
objętościową i źródłem energii w ży-
wieniu bydła, zwłaszcza mlecznego. 
Pokrywa ona od 60 do 65%  zapotrze-
bowania bydła na energię. Wyprodu-
kowane na bazie kukurydzy kiszonki 
mają jednak różną strawność, a co za 
tym idzie wartość energetyczną, uza-

Podlaskie kiszonki z Osevy
Kukurydza jest uprawiana na wielką skalę w różnych rejonach świata, 
w tym również w Polsce. W obecnych czasach poszukuje się coraz 
szerszych możliwości jej wykorzystania, takich jak produkcja bioetanolu 
czy biogazu. W  Polsce kukurydza w podstawowym wymiarze jest 
uprawiana na kiszonkę. 

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

Drugi termin zbioru - 10,09,2009

Średnie z trzech lokalizacji

Odmiana Białko [%] Włókno [%] Skrobia [%] NDF [%] ADF [%] ADL [%]
Strawność OM 

[%]
Strawność DM [%]

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
Porównywane są tutaj dwie skrajne odmiany pod względem wczesności z proponowanych przez firmę Oseva na ry-

nek podlaski. 
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Technologia 2 w 1 – siła w harmonii

Odkryj efekt Laudis

www.bayercropscience.plBayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03 
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leżnioną od szeregu różnych czynni-
ków,  w tym od odmiany kukurydzy, 
z której są sporządzone. 

Energia w kiszonce z kukurydzy wy-
stępuje w formie węglowodanów, przy 
czym największe znaczenie mają skro-
bia i włókno. O przydatności paszo-
wej decyduje również strawność masy 
organicznej całych roślin, która zależy 
głównie od strawności włókna części 
wegetatywnych.

Firma Oseva Polska wychodząc na-

przeciw oczekiwaniom rolników z rejonu 
Podlasia systematycznie bada ofero-
wane przez nią mieszańce kukurydzy 
na ten rynek pod kątem parametrów 
żywieniowych.

W roku 2009 zlokalizowane były na 
terenie Województwa Podlaskiego trzy 
doświadczenia kiszonkowe z odmiana-
mi o różnej liczbie FAO. W niniejszym 
artykule porównane zostaną dwie 
odmiany, najwcześniejsza i najpóź-
niejsza oferowana na ten teren: Py-

roxenia (FAO130) i Celive (FAO245) 
zbierane w dwóch terminach: Pierw-
szy - 15.08.2009, drugi - 10.09.2009.

Na podstawie zamieszczonych wykre-
sów doskonale widać, że przy pierw-
szym terminie zbioru wyraźną przewagą 
odznacza się wcześniejsza odmiana 
– Pyroxenia z prawie dwukrotnie więk-
szą zawartością skrobi i wyższą straw-
nością w stosunku do odmiany Celive, 
natomiast przy drugim wrześniowym 
terminie zbioru, różnice pomiędzy tymi 
odmianami są mało widoczne. 

W warunkach podobnego doświad-
czenia (analizowane są inne parametry 
plonowania) w Czechach i na Słowa-
cji wyniki obu mieszańców zbiera-
nych w dojrzałości technologicznej 
podają tabele. 

Po analizie powyższych wyników po-
twierdza się zasada, że termin zbioru 
kukurydzy ma bardzo istotny wpływ na 
parametry odżywcze sporządzonej z niej 
kiszonki, jak również to, że lepszym roz-
wiązaniem jest uprawa wcześniejszego 
mieszańca i jego zbiór w pełnej dojrza-
łości technologicznej. Pozornie wydaje 
się, że zabraliśmy mniejszy plon kiszonki, 
jednak wartość tego plonu jest niepo-
równanie wyższa niż z mieszańca zbyt 
późnego, którego plon jest znacznie 
niższej jakości i przydatności. 

Podsumowując, przy opóźnionym 
siewie lub wcześniejszym zbiorze ku-
kurydzy należy się skłaniać ku odmia-
nom o krótszym okresie wegetacji, 
aby nie tracić na wartości pokarmo-
wej kiszonki.

Firma Oseva w swojej szerokiej ofer-
cie odmian poleca w tym momencie 
odmiany takie jak: Pyroxenia (FAO130), 
Codimi (FAO200), Scanor, (FAO 200), 
Cemilk222 (FAO 220).

Mgr inż. Michał Waranica 
Akademia Podlaska w Siedlcach 

Mgr inż. Wacław Erdmann 
Oseva Polska 

Odmiana Włókno [%] Skrobia [%] NDF [%] Strawność OM [%]

Pyroxenia 19,11 31,24 38,90 75,80

Celive 18,92 36,20 52,52 67,50
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Po raz drugi konferencja gościła poza 
Skierniewicami i zorganizowana zo-
stała wspólnie przez Instytut Sadow-
nictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana 
Pieniążka (ISK) oraz firmę Bayer Crop-
Science (BCS). 

Tegoroczne spotkanie odbyło się 
pod hasłem: „Ochrona upraw sa-
downiczych w świetle nowych wymo-
gów UE”. Zarówno interesujący dobór 
tematów jak i szeroko prowadzona 
kampania informacyjna zaowoco-
wały wysoką frekwencją uczestni-
ków. W ciągu dwóch dni konferencji 
w spotkaniu udział wzięło około 1100 
osób, w głównej mierze sadowników 

oraz 39 firm reprezentujących branżę 
sadowniczą.

Konferencję otworzył Zastępca Dy-
rektora ds. naukowych z zakresu sa-
downictwa ISK, prof. dr hab. Edward 
Żurawicz, który powitał gości z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a 
w szczególności Podsekretarza Sta-
nu Mariana Zalewskiego oraz przed-
stawicieli PIORiN, gospodarzy terenu, 
jak również wszystkich przybyłych na 
spotkanie. 

W następnym wystąpieniu dyrektor 
Bayer CropScience dr. Manfred Weiser, 
przedstawił firmę Bayer, jako najbar-
dziej innowacyjny koncern chemiczny 

będący równocześnie liderem na ryn-
ku środków ochrony roślin. Podkreślił 
także, że duże zainteresowanie i inwe-
stycje firmy w tym segmencie rynku, 
powodowane są faktem, że uprawy 
sadownicze stanowią czwartą naj-
większą uprawę w Europie. 

Po wystąpieniu Pana Mariana Zalew-
skiego (MRiRW) który w swoim wystą-
pieniu, omówił politykę Ministerstwa w 
zakresie rozwoju i wsparcia produkcji 
sadowniczej w Polsce, prof. Remi-
giusz Olszak (ISK) uhonorował osoby 
szczególnie zasłużone dla rozwoju In-
stytutu, najwyższą Nagrodą Dyrekto-
ra – „KRYSZTAŁOWYM JABŁKIEM”. 
Nagrodę tą otrzymali: Maria Wojcie-
chowska (WODR w Końskowola), sa-
downicy: Ewa Mączewska, Tadeusz 
Wójcik i Jerzy Papiernik, przedstawi-
ciel ZZO Warka - Wiesław Trojanow-
ski, oraz pracownicy ISK: doc. dr hab. 
Anna Bielenin, dr Alicja Maciesiak, dr 
Teresa Badowska-Czubik, mgr Krysty-
na Jaworska, dr Zofia Płuciennik oraz 
mgr inż. Jerzy Mochecki. 

W ciągu 2 dni konferencji wystąpiło 
30 prelegentów reprezentujących różne 
jednostki naukowe, BCS oraz prasę. 
Na zakończenie spotkania wyłoniono 
także zwycięzców konkursu wiedzy 
sadowniczej, organizowanego przez 
Bayer CropScience - „Znajomość za-
sad stosowania środków ochrony ro-
ślin firmy Bayer CropScience”, którzy 
otrzymali wartościowe nagrody w po-
staci preparatów do ochrony sadów.

53. Konferencja Ochrony 
Roślin Sadowniczych
25-26 lutego 2010 r. w Centrum Konferencyjnym w Ossie koło Rawy 
Mazowieckiej, odbyła się 53. Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych.
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Otoczki zazwyczaj produkowane są 
zgodnie z ustaloną specyfikacją kali-
brażu, odpowiadającą wymaganiom 
stosowanych siewników. W zależno-
ści od rodzaju nasion, masa nasion 
po otoczkowaniu jest zwiększana o 
około 100 do 5000%.

Proces otoczkowania polega na po-
prawieniu kulistości nagich nasion 
przez zastosowanie materiału obo-
jętnego, który nie zaszkodzi zdolności 
kiełkowania, a który w zależności od 
użytych składników i wymagań rynku 
posiada właściwości absorpcyjne lub 
hydrofobiczne. 

Głównym celem otoczkowania na-
sion w rolnictwie i ogrodnictwie jest 
przystosowanie nasion do siewu ma-
szynowego, aby w ten sposób uniknąć 
wysokich kosztów robocizny związa-
nych z sianiem, pikowaniem i prze-
rywaniem roślin w polu. Granulaty 

nasion powinny posiadać przynajmniej 
tę samą liczbę wschodów w polu, co 
nasiona surowe. Od początku rozwo-
ju technik granulacyjnych uważano, ze 
granulat powinien być możliwie mały 
dla uzyskania maksymalnych wscho-
dów polowych.

Dzięki otoczkowaniu uzyskujemy 
materiał siewny najwyższej jakości, 
zwiększenie polowej zdolności kiełko-
wania, wyrównane i wczesne wschody, 
eliminację pracochłonnego przerywa-
nia roślin, ominięcie przygotowywania 
rozsad i pikowania.

Nasiono powstałe podczas procesu 
granulacji niskociśnieniowej posiada 
wiele korzystnych cech: ułatwia wy-
siew gatunków o nasionach drobnych 
i zastosowanie siewnika punktowe-
go, zapewnia równomierne wschody 
roślin w polu, pozwala na regularne 
rozmieszczenie roślin w rzędzie, zapew-

nia roślinie korzystne warunki wczes-
nej fazy wzrostu przez kiełkowanie 
w sterylnych warunkach w otoczce, 
usunięcie z nasion inhibitorów kiełko-
wania, stworzenie bariery chroniącej 
kiełki przed atakiem patogenów z gle-
by, przeprowadzenie podkiełkowania 
nasion, które wyrównuje kiełkowanie 
i skraca czas wschodów.

Podczas procesów otoczkowania 
otrzymujemy:

· materiał siewny najwyższej jakości,
· zwiększenie polowej zdolności 

kiełkowania,
· wyrównane i wczesne wschody,
· eliminację pracochłonnego prze-

rywania roślin,
· ominięcie przygotowywania rozsad 

i pikowania,
· równomierne pokrycie plantacji ro-

ślinami, co wpływa na jakość plonu.
Nasiona otoczkowane można po-

dzielić zależnie od budowy na:
· jednowarstwowe,
· wielowarstwowe.
W zależności od rodzaju materia-

łów użytych na otoczkę rozróżnia się:
· granulki lekkie, pływające w wodzie 

zaraz po zamoczeniu,
· granulki ciężkie, i szybko tonące w 

wodzie po zamoczeniu,
· granulki pośrednie, wielowarstwo-

we, wykonane z mieszanin materiałów 
ciężkich i lekkich.

Typowe nasiono otoczkowane (rys.1.) 
składa się zazwyczaj z następujących 
elementów:

· umieszczonego centralnie nasiona,
· warstwy fungicydów (środków che-

micznych najczęściej związków or-
ganicznych siarki i miedzi) mających 
zastosowanie w zwalczaniu grzybów 
atakujących rośliny.

· otoczki wewnętrznej zbudowanej z 
materiałów mineralnych lub organicz-
nych sprzyjających kiełkowaniu (np. do-
lomit, kreda, gips, glina, węgiel drzewny, 

Powlekanie nasion
Otoczkowania nasion roślin warzywnych, przemysłowych i kwiatów 
polega na powiększeniu wymiarów ziarna przez naniesienie drobnego 
materiału otaczającego. Celem granulowania nasion jest dopasowanie 
wielkości, kształtu i własności nasion do wymogów procesu wysiewania. 
Dodatkową korzyścią jest możliwość wprowadzenia do wnętrza granuli 
substancji wspomagających kiełkowanie, a także środków chemicznych 
lub biologicznych.

Rys. 1. Budowa nasiona otoczkowanego.
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torf, pył drzewny, kompost itp.), Otoka 
powinna posiadać takie właściwości, 
by nie chłonęła i nie utrzymywała wil-
goci w stopniu utrudniającym dopływ 
tlenu do nasiona,

· warstwy zoocydów (substancji syn-
tetycznych lub naturalnego stosowania 
do zwalczania organizmów szkodliwych 
lub niepożądanych, używanych głów-
nie do ochrony roślin uprawnych, la-
sów, działających trująco na zwierzęta),

· otoczki zewnętrznej (materiałów 
wygładzających, nadających granul-
ce cechy powierzchniowe takie jak: 
kolor, gładkość, przepuszczalność, 
zmniejszających tarcie, poprawiają-
cych sypkość nasion np. talk). 

Nanoszenie na powierzchnię nasion 
minimalnej warstwy ciała stałego i 
grubej warstwy kleju dało początek 
nasionom powlekanym. Nasiona po-
wlekane zbudowane są z cienkich 
warstw, rozdzielających środki ochro-
ny roślin. Zewnętrzna powłoka z ma-
teriami o małym współczynniku tarcia 
(talk) powoduje łatwe przesypywanie 

się nasion w kanałach aparatów wy-
siewających. Dodatkowo dozuje się 
również odpowiednie barwniki i środki 
dekorujące powierzchnię. 

Nasiona powlekane zbudowane są z:
· cienkich warstw, rozdzielających 

środki ochrony roślin,
· otoczki wewnętrznej z materiałów 

mineralnych lub organicznych sprzyja-
jących kiełkowaniu takich jak: zmielo-
ny wapien, dolomit, kreda, gips, glina, 
węgiel drzewny, torf, pyl drzewny, pro-
dukty celulozowe, kompost itp.,

· otoczki barwników,
· otoczki zewnętrznej z materiałów 

wygładzających i zmniejszających 
tarcie, takich jak: talk, wermikulit, ben-
tonit, produkty celulozowe, produkty 
skrobiowe

· środków dekorujące powierzchnię.
Wewnątrz otoczkowanej granulki 

nasiona mogą znajdować się warstwy 
zawierające fungicydy, sole mineralne 
i mikroelementy, zoocydy i inne sub-
stancje pomocnicze np. nadtlenki. 
Wybór miejsca ulokowania środków 

chemicznych podyktowany jest kom-
promisem pomiędzy maksymalnym 
zbliżeniem środka chemicznego do 
nasiona (tak, aby spotęgować jego 
działanie), a oddaleniem w celu unik-
nięcia fitotoksyczności. Przykrycie tych 
składników powłoką zewnętrzną po-
prawia własności balistyczne nasion i 
umożliwia ich precyzyjny wysiew i jed-
nocześnie stanowi barierę ograniczają-
cą przemieszczanie użytych środków 
chemicznych i zaporę przed atakiem 
patogenów glebowych.

Operacja powlekania polega na po-
kryciu granulek powłoką spoiw, które 
mogą również zawierać fungicydy, in-
sektycydy i środki koloryzujące. W przy-
padku najdelikatniejszych produktów 
aplikowane są one w wielu warstwach. 

Granulacja jest procesem aglomeracji 
małych cząstek materiałów rozdrobnio-
nych w większe zespoły i prowadzona 
jest w obecności cieczy. Mechanizm 
otaczania polega na formowaniu gra-
nulki z pylistego materiału wokół za-
rodka granulacji. W tym przypadku 
zarodkiem dla granulki jest nasiono, 
na którym nabudowuje się granulka 
ze zwilżonego rozdrobnionego mate-
riału będącego w ruchu. 

Proces otaczania i powlekania jest 
bezciśnieniową metodą powiększania 
średnicy ziarna i może obywać się w: 

· bębnach granulacyjnych cylindrycz-
nych lub stożkowych,

· bębnach pionowych,
· talerzach granulacyjnych,
· granulatorach wibracyjnych,
· na ruchomej taśmie granulacyjnej,
· aparatach ze złożem fluidalnym.
Otoczkowania nasion w praktyce 

produkcyjnej  składa się najczęściej 
z następujących operacji:

· kalibracji, czyli wydzielenia ze zbioru 
nasion frakcji o jednakowych wymia-
rach i wysokiej zdolności kiełkowania, 
Przed rozpoczęciem pełnego proce-

Rzodkiewka
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su czyszczenia nasion dzielimy partię 
nasion każdego z producentów na 
trzy części pod względem wielkości. 
Ta bardziej precyzyjna kalibracja po-
mocna jest w chwili poddawania na-
sion delikatnym procesom, z użyciem 
maszyn takich jak separatory grawita-
cyjne i urządzenia szlifujące.

· czyszczenia wstępnego, obejmują-
cego wstępną selekcję pod względem 
wielkości przy pomocy sit o okrągłych 
otworach. W trakcie tej operacji elimi-
nowane jest około 20% zanieczyszczeń 
(zbyt małe lub zbyt duże nasiona, na-
siona chwastów, patyki, itd.) i automa-
tycznie pobierana jest próba z partii 
przeznaczona do analizy jakości. Próba 
ta wykorzystywana jest jako podstawa 
do ustalenia płatności jakościowej dla 
producenta, do określenia ustawień 
maszyn, które usuną pozostałe za-
nieczyszczenia oraz puste nasiona.

· czyszczenia zasadniczego, czyli 
przepuszczenia nasion przez sepa-
ratory cylindryczne i kalibratory paso-
we w celu usunięcia źdźbeł i obcych 
nasion, a następnie przez separatory 
grawitacyjne w celu wyeliminowania 
nasion pustych i tych z nieprawidło-

wymi zarodkami. Również podczas 
tej operacji ponownie pobierane są 
próby do analizy jakości. 

· odkażenia nasion w roztworze kwa-
su solnego lub podchlorynu sodowego 
i wymycie nasion po tej operacji wodą,

· wykonania podkiełkowania nasion 
przy określonym ciśnieniu osmotycz-
nym lub pełnym potencjale wodnym 
z dodatkiem środków odkażających,

· pokrycia zwilżonych nasion fungi-
cydami i klejem,

· wprowadzenia pyłu w celu rozdzie-
lenia nasion (singularyzacja),

· o d s i a n i a  n a d m i a r u  py ł u 
rozdzielającego,

· uruchomienia granulacji przez na-
przemienne dozowanie pyłu granu-
lacyjnego i wodnego roztworu kleju,

· odsiewania okresowego w celu usu-
nięcia nadmiaru pyłu, małych pustych 
gra nulek oraz nasion opornych - nie-
poddających się procesowi granulacji,

· nałożenia warstwy chemicznych 
środków ochrony - zoocydów,

· przykrycia granulatu dodatkową 
warstwą otoki kryjącej chemiczne środ-
ki ochrony,

· pokrycia granulek warstwy zewnętrz-

ną z dodatkiem talku i/lub barwników,
· suszenia granulatu,
· dokładnego rozdziału wysuszone-

go granulatu na frakcje, 
· wydzielenia odpadu w postaci nad-

ziarna i granulek drobnych,
· sprawdzenia zdolności kiełkowania 

otrzymanego produktu,
· szczelnego zapakowania granulatu.

Techniki siewu i granulacji osiągnęły 
obecnie taki poziom rozwoju, że po-
zwalają na:

· właściwy rozkład roślin na plantacji, 
· dostarczają lepszej ochrony prze-

ciw grzybom i szkodnikom przy niż-
szym zużyciu środków chemicznych, 

· zmniejszają zanieczyszczenie śro-
dowiska naturalnego, pod warunkiem 
stosowania do otoczkowania materia-
łów biodegradowalnych w środowisku.

Podstawowym zastosowaniem otocz-
kowania jest produkcja nasion przysto-
sowanych do punktowego wysiewu w 
polu roślin przemysłowych, np. buraka, 
roślin baldaszkowatych, cebulowych. 
Odbiorcami nasion otoczkowanych 
są przede wszystkim plantatorzy wa-
rzyw: buraka ćwikłowego, cukrowe-
go, marchwi, pietruszki, cebuli, porów, 
rzodkiewki, sałaty, pomidorów papry-
ki, kapusty i w mniejszym wymiarze: 
kopru, fenkula, ogórków, pasternaku, 
kapusty pekińskiej i ziół. Otoczkowa-
nie znajduje coraz szersze zastoso-
wanie do produkcji sadzonek, ziół, 
selera i kwiatów z użyciem siewników 
szklarniowych wysiewających nasiona 
do paletek. Jest to odrębna dziedzina 
ogrodnictwa przemysłowego, wyma-
gająca nasion szybko kiełkujących o 
wysokiej sile kiełkowania.

mgr inż. Tomasz Leszczuk 
doktorant na Wydziale Mechanicznym Politech-

niki Białostockiej 
prof. dr hab. inż. Roman Hejft 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Suwałkach
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Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie 
i piąte na świecie pod względem wielkości 
powierzchni uprawy i produkcji chmielu. 
Całkowita powierzchnia uprawy chmie-
lu w Polsce wyniosła w 2009 r. 2.166,8 
ha, w tym odmiany goryczkowe stano-
wiły 67,5%, a aromatyczne 32,5%. Upra-
wę chmielu prowadzi 1.010 plantatorów, 
a do ewidencji zgłoszono 2.118 plantacji. 
Wielkość produkcji chmielu w 2008 r. wy-
niosła. 3.446 ton, natomiast w roku 2009 
szacowana jest na ok. 3.400 t.  

Szacunkowy udział polskiego chmie-
lu w globalnym zużyciu alfa-kwasów do 
produkcji piwa, deklarowany przez naj-
większe browary na terenie Polski (posia-
dających łącznie ok. 85% udział w rynku) 
wynosi: ok. 85% w Grupie Żywiec S.A, 
ok. 65% w Kompani Piwowarskiej i ok. 
10% w Grupie Carlsberg Polska. Nato-
miast lokalne browary prawie całe za-
potrzebowanie na alfa-kwasy pokrywają 
produktami chmielowymi pochodzącymi 
z surowca krajowego.

Ta wysoka pozycja w Europie i świecie 
nie przekłada się jednak na dobrą kon-
dycję finansową plantatorów chmielu. 
Dlatego też minister podejmował i podej-
muje szereg działań na rzecz poprawy 
tej grupy gospodarstw. 

Ze względu na trudną sytuację produ-
centów chmielu, którzy w 2008 r. i w 2009 
r. z powodu załamania na rynku sprzedaży 
szyszek chmielowych nie uzyskali przy-
chodów z prowadzonej produkcji w no-

welizowanym rozporządzeniu w sprawie 
realizacji niektórych zadań Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zaproponowano wprowadzenie rozwiązań 
mających na celu udzielenie w 2010 r. po-
mocy de minimis gospodarstwom rolnym, 
które w 2008 r. lub 2009 r. otrzymały płat-
ność uzupełniającą do powierzchni upra-
wy chmielu. Stawka tej pomocy wynosić 
będzie 14 000 zł na 1 ha powierzchni 
uprawy chmielu. Łączna wysokość po-
mocy dla jednego producenta chmielu 
ustalana będzie jako iloczyn, deklarowa-
nej przez niego we wniosku o przyzna-
nie płatności uzupełniającej powierzchni 
uprawy chmielu kwalifikującej się do ob-
jęcia płatnością w 2008 r. albo w 2009 r., 
przyjmując rok, w którym powierzchnia 
ta była wyższa oraz stawki pomocy na 
1 ha i nie będzie mogła być wyższa niż 
równowartość 7 500 euro dla jednego 
rolnika. Z uwagi na to, że powyższa po-
moc będzie miała charakter pomocy de 
minimis w rolnictwie i będzie udzielana 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 
grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania 
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy de minimis w sektorze produkcji 
rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, 
str. 35) od kwoty stanowiącej równowar-
tość 7 500 euro  będzie odliczana kwo-
ta innej pomocy de minimis otrzymana 
przez producenta chmielu w okresie 
ostatnich trzech lat obrotowych. Rów-

nowartość kwoty 7 500 euro ustalana 
będzie przy zastosowaniu kursu śred-
niego walut obcych ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązujące-
go w dniu przyznania pomocy.  Pomoc 
będzie przyznawana, w drodze decyzji 
administracyjnej, kierownika biura powia-
towego Agencji właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
producenta chmielu. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek 
Sawicki, mając na uwadze konieczność 
wypracowania rozwiązań, które mogłyby 
wpłynąć na poprawę zaistniałej sytua-
cji oraz wzmocnić pozycję plantatorów, 
zorganizował szereg spotkań z repre-
zentantami branży chmielarskiej: w dniu 
23.12.2009 r. - z przedstawicielami związ-
ków plantatorów, w dniu 30.12.2009 r. 
– z przedstawicielami przedsiębiorstw 
skupowo-przetwórczych, a  w  dniu 
13.01.2010 r. – z przedstawicielami branży 
piwowarskiej. Następnie, w celu wypra-
cowania trwałej i długofalowej strate-
gii w zakresie produkcji i przetwórstwa 
chmielu w Polsce minister, w dniu 5 lu-
tego 2010 r., zorganizował trójstronne 
spotkanie z przedstawicielami całej bran-
ży chmielarskiej: związków plantatorów, 
przedsiębiorstw skupowo-przetwórczych 
oraz branży piwowarskiej, na którym za-
chęcał browary do większego zaintereso-
wania polskim chmielem, a plantatorów 
do stworzenia jednej silnej organizacji 
reprezentującej interesy wszystkich pro-
ducentów chmielu w Polsce.

W dniach 15 lutego oraz 2 marca br. 
zorganizowano natomiast spotkania 
przedstawicieli plantatorów chmielu oraz 
przedsiębiorstw skupujących i przetwa-
rzających chmiel, na których prowadzono 
prace dotyczące kształtu standardowej 
umowy kontraktacyjnej na tym rynku. 
W wyniku powyższych spotkań, w dniu 24 
marca br. ustalono, satysfakcjonujący dla 
obydwu stron, ostateczny wzór standar-
dowej wieloletniej umowy kontraktacyjnej

Pomoc dla producentów 
chmielu
Ze względu na trudną sytuację producentów chmielu Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało wprowadzenie rozwiązań 
mających na celu udzielenie w 2010 r. pomocy de minimis gospodarstwom 
rolnym, które w 2008 r. lub 2009 r. otrzymały płatność uzupełniającą 
do powierzchni uprawy chmielu.
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Azoty Tarnów zdobyły Złoty Medal 
Targów Agrotech Kielce za nawóz sa-
letrosan 26 makro. 

Saletrosan 26 makro to nowy nawóz 
granulowany w ofercie Azotów Tarnów 
zawierający 26% azotu i 13% siarki. 
Cechą charakterystyczną tego nawo-
zu jest występowanie w jego składzie 
szybko przyswajalnych przez rośliny 
form azotu i siarki. Produkt otrzymy-
wany jest w procesie chemicznym z 
azotanu amonu i siarczanu amonu. W 
swoim składzie zawiera mączkę dolo-
mitową, której głównymi składnikami 
jest wapń i magnez.
Skład nawozu:
- zawartość azotu całkowitego (N) 26% 

(19% azotu amonowego, 7% azotu 
azotanowego)

- zawartość siarki(S) 13% w formie 
siarczanowej 

- zawartość granulek o wymiarach 2 
- 5 mm min. 95%
Obecność środka antyzbrylającego 

naniesionego powierzchniowo zabez-
piecza nawóz przed zbryleniem.

Saletrosan 26 makro jest nawozem 
zawierającym azot w dwóch formach 
– amonowej NH

4
+ i azotanowej NO

3
- 

oraz siarkę w formie SO
4

2-. Cechą 
charakterystyczną tego nawozu jest 
występowanie w jego składzie dwóch 
form azotu dobrze przyswajalnych 
przez rośliny – szybko działającej formy 
azotanowej, nie sorbowanej w glebie 
oraz formy amonowej, działającej wol-
niej, wiązanej z koloidami glebowymi 
w procesie sorpcji fizykochemicznej 

(wymiennej). Dlatego też nawóz ten 
może być stosowany zarówno przed-
siewnie, jak i pogłównie (podobnie jak 
saletra amonowa). Występowanie w 
saletrosanie 26 makro azotu w formie 
amonowej gwarantuje przedłużoną do-
stępność tego składnika dla roślin, co 
jest szczególnie ważne w uprawach o 
długim okresie wegetacji (np. kukury-
dza na ziarno). Jon siarczanowy, wy-
stępujący w saletrosanie 26 makro, 
jest najłatwiej dostępną formą siarki dla 
roślin. Stosunkowo wysoka zawartość 
siarki 13% umożliwia ustalenie opty-
malnej dawki nawozu, uwzględniającej 
zapotrzebowanie uprawianych roślin 
na ten pierwiastek, jak i szybkie uzu-
pełnienie powszechnie występujące-
go w glebach deficytu tego ważnego 
dla roślin składnika pokarmowego.

Korzyści zastosowania saletrosanu 
26 makro:

* Zawarta w saletrosanie 26 makro 
siarka jest niezbędnym pierwiastkiem 
do rozwoju roślin,

* Saletrosan 26 makro zawiera siarkę 
w postaci siarczanowej, szybko przy-
swajalnej przez rośliny,

* Odpowiedni stosunek azotu do siar-
ki (2:1) w omawianym nawozie ułatwia 
obliczenie dawki koniecznej roślinom,

* Siarka jest pierwiastkiem powodu-
jącym lepsze pobieranie azotu oraz 
makro- i mikroelementów,

* Nawożenie saletrosanem 26 ma-
kro zapobiega utracie siarki z gleby,

* Zagwarantowanie potrzeb siarko-
wych roślin powoduje ich lepszy roz-
wój, poprawia plonowanie i odporność 
na stresy w czasie wegetacji,

* Nawożenie saletrosanem 26 ma-
kro dzięki zawartości siarki wpływa 
na podniesienie jakości plonów roślin 
uprawnych.

Saletrosan 26 makro
Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. to jedna z największych 
polskich firm chemicznych łącząca ponad 80-letnią tradycję z 
nowoczesnością. Są uznanym producentem nawozów azotowych 
granulowanych.
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PRP Polska to spółka handlowa 
wchodząca w skład francuskiej gru-
py PRP SAS – lidera innowacyjnej tech-
nologii w produkcji rolniczej z 35-letnią 
historią działalności we Francji. Przed-
siębiorstwo wspiera produkcję rolniczą 
preparatami wykorzystującymi właś-
ciwości stabilizujące i stymulujące 
związków mineralnych, które umożli-
wiają rozwój żywotnych funkcji gleby 
oraz roślin.

Zakład produkcyjny, który jest zlo-
kalizowany w Bretanii (Francja), do-
starcza produkty na terytorium całej 
Francji, jak również do Szwajcarii, Ho-
landii, Polski, Niemiec, Czech, Słowe-
nii, Serbii i Chorwacji.

W bieżącym roku firma obchodzi ju-
bileusz 10-lecia stosowania produktu 
PRP SOL w Polsce. Produkt ten 11. 
stycznia 2010 roku nagrodzony został 
prestiżowym wyróżnieniem: Laur Kon-

sumenta – Odkrycie Roku. Dołączył 
również do złotych medalistów XVI 
Międzynarodowych Targów Techniki 
Rolniczej Agrotech Kielce. 

PRP SOL jest produktem polepsza-
jącym funkcje życiowe gleby, wspoma-
gającym walkę z fizyczną, chemiczną i 
biologiczną degradacją gleby. Wystę-
puje w formie granulatu. Jest utworzony 
na bazie węglanu wapnia i magnezu 
oraz minerałów właściwych dla tech-
nologii PRP. Całość jest związana roz-
puszczalnym spoiwem pochodzenia 
roślinnego : sulfonianem ligniny. Po-
mocnicze dodatki technologiczne uży-
wane w metodzie MIP takie jak sód, 
żelazo, cynk, bor, są selekcjonowane 
i dozowane zgodnie ze ściśle określo-
nymi wymogami (proporcje między 
poszczególnymi elementami, stopnie 
utleniania i redukcji, pochodzenie). 
Formulacja stanowi know-how PRP 
Technologies.

Ze względu na zastosowanie węgla-
nu wapnia i magnezu, PRP SOL nale-
ży, wg przepisów, do grupy nawozów 
wapniowych z dodatkiem magnezu, 
odmiana 07.

Te wyjątkowo rozpuszczalne skład-
niki mineralne przenikają do roztworu 
glebowego i modyfikują środowisko, 
w którym żyją mikroorganizmy. Sty-
mulacja flory mikrobiologicznej silnie 
oddziaływuje na wszystkie funkcje 
życiowe gleby, poprawia jej żyzność 
i wpływa korzystnie na wzrost rośli-
ny. Dzięki mocno rozbudowanemu 
systemowi korzeniowemu roślina ma 
dostęp do większej ilości gleby, która 
jest jednocześnie bardziej aktywna 
biologicznie.

PRP SOL jest bardzo prosty w uży-
ciu, bez względu na rodzaj uprawy i 
stosowane rozwiązania techniczne. 
Jego działanie znacznie poprawia 
stan gleby i sprzyja osiągnięciu uda-
nych plonów.

PRP SOL
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ASKET jest firmą córką wydzieloną 
z firmy SERWIS AKPiA, działającej 
w branży inżynierii energetycznej od 
1984 roku. W roku 2005 firma ASKET 
jako pierwsza wprowadziła na rynek 
brykieciarki ślimakowe do słomy. Dzi-
siaj specjalizuje się w przetwarzaniu 
agrobiomasy na cele energetyczne. 
W Zakładzie Produkcji Biomasy pro-
wadzone są nieustanne badania nad 
doskonaleniem produkowanych ma-
szyn oraz przeprowadzane szkolenia 
i pokazy z zakresu brykietowania sło-
my. Brykiety ze słomy wytwarzane we 
własnym gospodarstwie są w 100% 
paliwem ekologicznym i należą do 
grupy odnawialnych źródeł energii.

Całość działań brykietowania na-
zwana została Technologią BIOMAS-
SER®. Technologia BIOMASSER® 
jest rozwiązaniem polskim, opraco-
wanym przez inżynierów z Poznania. 
Produkowane przez ASKET linie tech-
nologiczne do produkcji brykietów ze 
słomy przeznaczone są dla małych, 
średnich i dużych gospodarstw rol-
nych oraz przedsiębiorców. 

Brykieciarka BIOMASSER® jest wy-
jątkowym rozwiązaniem na rynku ma-
szyn z branży odnawialnych źródeł 
energii, gdyż pozwala brykietować 
słomę bez uprzedniego suszenia tzn. 
pracuje z surowcem o wilgotności od 
15% do 30%. Charakterystyczny otwór 
w brykiecie umożliwia odparowanie 
wilgoci z biomasy podczas procesu 
brykietowania i polepsza jego spalanie. 

W technologii BIOMASSER® bry-

kietowany jest naturalny surowiec bez 
dodawania klejów, lepiszczy itp. Otrzy-
mujemy w ten sposób w 100% eko-
logiczne paliwo opałowe – brykiety 
ze słomy nazywane „złotym węglem” 
do zastosowania zamiast węgla czy 
drewna.

Sukces technologii BIOMASSER® to 
jej prostota, brak urządzeń hydraulicz-
nych, pneumatycznych, procesorów i 
skomplikowanej elektroniki oraz niskie 
zużycie energii. 

Najnowszym oferowanym produk-
tem, i jedynym tego typu dostępnym 
na rynku, jest BIOMASSER® MOBILE, 
czyli przewoźna wytwórnia do produk-
cji brykietów. Maszyna przeznaczona 
jest do brykietowania słomy, siana i in-
nych roślin trawiastych w miejscu ich 
składowania np. przy stogu na polu, 
czy w stodole. W ten sposób wyso-
ki koszt transportowania surowca do 
przetwórni zostaje wyeliminowany. Linia 
BIOMASSER® MOBILE składa się z 
rozdrabniacza balotów TOMASSER®, 
zasobników sieczki oraz ślimakowych 
brykieciarek BIOMASSER® DUO. Ma-
szyny zasilane są z sieci elektrycznej 
lub agregatu prądotwórczego. 

Maszyna Rolnicza Roku 2010
Brykieciarka ślimakowa do słomy i siana BIOMASSER produkowana 
przez ASKET na targach Agrotech Kielce 2010 otrzymała tytuł Maszyny 
Rolniczej Roku 2010 w kategorii maszyny krajowej w konkursie 
organizowanym przez Instytut  Technologiczno – Przyrodniczy.
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Ciągniki T7070 Auto Command™ 
“Blue Power” to łatwość obsługi, duża 
moc i wydajność, bogate wyposażenie 
oraz, komfortowa kabina.

Ciągniki T7070 Auto Command™ 
“Blue Power” są dostępne z bogatym 
wyposażeniem obejmującym podło-
kietnik SideWinder™ II, ekran Intellivew 
III, układ automatycznego naprowa-

dzania IntelliSteer oraz przedni TUZ 
. Auto Command posiada łatwą w 
obsłudze przekładnie bezstopniową 
(CVT) opracowaną przez firmę New 
Holland, oferującą płynne sterowanie 
wzrostem prędkości.

Do wyboru jest odcień niebieski oraz 
metalik w stylu Maserati.

Ciągnik T7O7O Auto 
Command™ Blue Power

Moc znamionowa wg ISO TR14396- ECE R120   167/225 kW/KM

Moc maksymalna wg ISO TR14396-ECE R120 

z układem zarządzania mocą silnika    185/251 kW/KM

Ciągła przekładnia bezstopniowa Auto Command™

Maks. udźwig na końcówkach kulowych - siłowniki 110 mm  10463 kg

Pojemność      6728 cm3

Średnica cylindra i skok tłoka     104x132 mm

Znamionowa prędkość obrotowa silnika    2201 obr./min

Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396   950/1400 Nm

Maks. moment obrotowy wg ISO TR14396 

z układem zarządzania mocą     1025/1500 Nm

Przyrost momentu obrotowego standard / z układem zarządzania mocą silnika 32 / 30 %

Pojemność zbiornika paliwa      412 l

Min. prędkość / Maks. prędkość przy 1450 obr./min.  0,03 / 40 km/h

Min. prędkość / Maks. prędkość przy 1550 obr./min.   0,03 / 50 km/h

Napędzana oś przednia (napęd na 4 koła)

Kąt skrętu osi standardowej / Terraglide / SuperSteer  55 / 55 / 65°

Maksymalny udźwig w całym zakresie (610 mm za końcówkami kulowymi) - siłowniki 110 mm 9266 kg

Udźwig przedniego układu zawieszenia narzędzi na końcówkach kulowych (w całym zakresie) 3785 kg

Automatyczny układ miękkiego startu

Prędkość obrotowa silnika przy 540/540E/1000 obr./min. 1569/1700/1893 obr./min.

Automatyczny WOM

Elektroniczny wybór prędkości WOM

Elektroniczny hamulec parkingowy

Pneumatyczne hamulce przyczepy
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Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. 
specjalizuje się w produkcji nowoczes-
nych i ekonomicznych ciągników rolni-
czych z napędem na 2 i 4 koła o mocy 
od 33 do 90 KM, posiadających ho-
mologację europejską, wyposażonych 
w silniki Perkins Euro IIIA oraz układy 
napędowe Carraro.

Najnowszą gamę  ciągników Farm-
trac tworzą modele FT 685DT (o mocy 
silnika 82KM) i 690DT (o mocy silni-
ka 88KM). 

Na Targach Agrotech Złotym Meda-
lem nagrodzony został Farmtrac - FT 
690 DT: o mocy 88 KM z 4 - cylindro-
wym silnikiem Perkins 1104D-44T 
spełniającym normy emisji spalin Euro 
IIIA, z mechaniczną skrzynią biegów 
o stałym zazębieniu zsynchronizowa-
ną z rewersem i reduktorem. Posiada 
napęd na cztery koła, układ przenie-
sienia napędu konstrukcji włoskiej fir-
my Carraro, hamulce tarczowe mokre, 
podnośnik hydrauliczny MITA. Ciągnik 
wyposażono w komfortową ogrzewaną 
kabinę. W opcji na żądanie ciągnik 
może być wyposażony w klimatyzację, 
przedni TUZ lub WOM i TUZ.

Moc znamionowa  64kW (87,8KM) 
przy 2200 obr/min

Max.moment obrotowy 368 Nm przy 
1400 obr/min

Silnik typu Perkins 1104 D-44T, 
czterocylindrowy

Pojemność skokowa 4400 cm3
System chłodzenia cieczą
Suchy, dwustopniowy filtr powietrza 
Układ napędowy typu Carraro
Dwutarczowe, suche sprzęgło z nie-

zależnym sterowaniem WOM
Mechaniczna skrzynia biegów z ko-

łami o stałym zazębieniu, zsynchro-
nizowana z rewersem i reduktorem, 

24+24 biegów przód/tył 
40 km/h – maksymalna prędkość 

jazdy do przodu przy znamionowej 
prędkości silnika min.1,51 

Mechaniczna blokada mechanizmu 
różnicowego 

Niezależny i zależny wał odbioru mocy
Prędkość obrotowa WOM 540/1938, 

540E/1648
Średnica końcówki /liczba wypu-

stów 35 mm /6
Regulacja pozycyjna i  siłowa 

podnośnika
Wydatek pompy 50 l / min
Ciśnienie nominalne 18 MPa
Układ zawieszenia narzędzi 2 kat.ISO
Max.udźwig podnośnika  3100 kg
6 szybkozłączy
Hydrostatyczny układ kierowniczy
Tarczowe,mokre,sterowane mecha-

nicznie hamulce robocze 
Sterowany ręcznie hamulec postojowy 
Oś przednia typu Carraro ze zwol-

nicami planetarnymi i automatyczną 
blokadą mech.różnicowego

Ogumienie : przód 12,4-24, tył 18,4-30
Zaczep przedni, górny i dolny zaczep 

transportowy, zaczep rolniczy

Komfortowa, ochronna, dwudrzwio-
wa kabina wyposażona w ogrzewanie 
i wentylację, uchylane okna bocz-
ne i tylne, spryskiwacz i wycieraczka 
szyby przedniej, wycieraczka szyby 
tylnej, lusterka boczne, reflektory ro-
bocze przednie i tylne w dachu kabiny

Długość /Wysokość /Szerokość 
4280/2560/1970 mm

Rozstaw kół przednich i tylnych 1497-
1897 / 1511-1585 mm

Prześwit (pod zaczepem rolniczym) 
378 mm

Masa ciągnika gotowego do pracy 
(bez obciążników) 3980 kg

Zbiornik paliwa 84 l
Układ smarowania silnika min. 6 - 

maks. 8,5 l
Przedni most + zwrotnice 4,5 + 2 

x 0,5 l
Skrzynia biegów / tylny most + zwro-

nice 50 l

Farmtrac - FT 690 DT
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W Kielcach nagrodzono trzy ma-
szyny BOMET-u: pług zębowo – ta-
lerzowy, pług talerzowy oraz głębosz 
ze zgrzebłem.

Pług zębowo-talerzowy przeznaczo-
ny jest do uprawy dwuwarstwowej 
polegającej na głębokim spulchnieniu 
gleby zębami i płytkim jej odwróceniu 
talerzami. Pług talerzowy przeznaczo-
ny jest do płytkiego odwracania gleby 
i przykrywania resztek roślinnych bez 
naruszania głębszej warstwy gleby. Głę-
bosz przeznaczony jest do głębokiego 
spulchniania gleby, a współpracujące 
z nim zgrzebło rozgrabia i wyrównu-
je powierzchnię wypiętrzonej gleby.

Zalety i innowacyjność:
- rama nośna - główny zespół ma-

szyny, będąca bazą do mocowania 
wszystkich zespołów roboczych: zębów 

głębosza, zębów lekkich kultywatora, 
talerzy odkładających glebę, zgrze-
bła i wału strunowo-pierścieniowego, 

- uporządkowane rozmieszczenie 
elementów roboczych i możliwość 
zróżnicowania ich zagłębienia zapew-
nia dobrą jakość uprawy przy obniżo-
nych oporach roboczych,

- mechanizm obrotu talerzy– hydrau-
liczny lub mechaniczny układ umoż-
liwia regulacje kąta natarcia talerzy,

- wymienność elementów roboczych 
pozwala zastosować narzędzia wg pro-
ekologicznej zasady „głęboko spulch-
niać – płytko odwracać”, 

- możliwość wyposażenia zębów 
głębosza w wąskie redlice i dodatko-
we podcinacze boczne poszerzające 
strefę spulchniania gleby,

- parametry techniczne w zakresie 

bezpieczeństwa obsługi i ergonomii 
odpowiadają normom i standardom 
europejskim, 

- wysoka jakość i efektywność 
konstrukcji uzyskana przez zastoso-
wanie najnowocześniejszych, wspo-
maganych techniką komputerową, 
metod projektowania i konstruo-
wania, jakie stosowane są w PIMR. 
Dzięki parametrycznemu modelowa-
niu konstrukcji w systemie 3D oraz 
wszechstronnym analizom konstrukcji 
za pomocą systemów MES, w krót-
kim czasie uzyskano rozwiązania 
zoptymalizowane pod względem 
trwałości i wytrzymałości. 

 Wielofunkcyjność, swobodna moż-
liwość wyboru konfiguracji roboczej 
narzędzia, nowoczesność zastoso-
wanych rozwiązań (nowe rozwiąza-
nie techniczne w zakresie maszyn 
uprawowych), wysoki stopień wyko-
rzystania rozwiązań innowacyjnych, 
zastosowanie produkowanych w kraju 
podzespołów powoduje, że omawia-
ny wyrób znajdzie szerokie zastoso-
wanie w rolniczych gospodarstwach 
konwencjonalnych, zrównoważonych 
i ekologicznych. 

Pług zębowo – talerzowy dostępny 
jest w wersji z trzema i czterema zęba-
mi, odpowiednio sześcioma i ośmioma 
talerzami, z rozstawem zębów 0,75 m i 
maksymalną głębokością roboczą zę-
bów 0,45 m i talerzy 0,2 m.

Pług talerzowy dostępny jest w wersji 
z sześcioma i ośmioma talerzami. Głę-
bokość robocza talerzy to 0,2 m przy 
kącie natarcia talerzy 20 – 40 stopni. 
Masa pługa  w opcji 6 talerzy to 905 
kg, w wersji 8 talerzy – 1000 kg. 

Głębosz w wersjach: 1, 2, 3 lub 4 
zęby, z rozstawem zębów przy dwóch 
zębach - 1,50 m i 0,75 m przy trzech i 
czterech zębach, maksymalną głębo-
kością roboczą 0,45 m i masą od 290 
kg do 500 kg zależnie od liczby zębów.

BOMET
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “BOMET” specjalizuje 
się w produkcji maszyn uprawowych. Aktualnie w ich ofercie znajdują 
się agregaty uprawowe, kultywatory, wały strunowe,  brony talerzowe, 
pielniko - obsypniki, sadzarki do ziemniaków, pługi. 
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PŁUG ZĘBOWO-TALERZOW Y

 Ilość zębów (szt.)  3 4

 Rozstaw zębów (m)  0,75 0,75

 Głębokość robocza zębów (m)  max 0,45  max 0,45 

 Liczba talerzy (szt.)  6 8

 Podziałka poprzeczna talerzy (m)  0,375  0,375

 Głębokość robocza talerzy (m)  max 0,2  max 0,2 

 Kąt natarcia talerzy (o)  20-40 20-40

 Masa pługa (kg)  1130 1310

 Zapotrzebowanie mocy (kW)  90-140  120-190 

PŁUG TALERZOWY

 Liczba talerzy (szt.)  6 8

 Podziałka poprzeczna talerzy (m)  0,375  0,375 

 Głębokość robocza talerzy (m)  max 0,2  max 0,2 

 Kąt natarcia talerzy (o)  20-40 20-40

 Masa pługa (kg)  905 1000

 Zapotrzebowanie mocy (kW)  60-100  80-140
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Marka John Deere jest obecna na 
rynku polskim od wielu lat, sukcesywnie 
zdobywając zaufanie i uznanie klientów. 
Oferuje szeroką gamę maszyn rolniczych 
wyposażonych w nowoczesne systemy 
dla rolnictwa precyzyjnego: ciągniki rol-
nicze, kombajny zbożowe, sieczkarnie 
samojezdne, prasy zwijające, kosiarki 
rolnicze, ładowacze czołowe, opryski-
wacze oraz inne produkty. Na Targach 
Agrotech Kielce, jak również na targach 
Polagra Premiery 2010 złotym medalem 
nagrodzony został System Automatycz-
nej Komunikacji Prasa-Ciągnik. 

System ten działa w połączeniu pra-
sy zwijającej 864 Premium podłą-

czonej do ciągników serii 6030/7030 
Premium John Deere przystosowa-
nych do automatyzacji komunikacji 
ciągnik-narzędzie. 

Aby system mógł działać, ciągniki zo-
stały wyposażone w dwukierunkowy 
system komunikacji pomiędzy ciągni-
kiem i narzędziem, w tym przypadku 
prasą. Dzięki niemu ciągnik nie tylko 
może wymieniać i kontrolować funkcje 
prasy zgodnie ze standardem ISOBUS, 
ale również prasa może kontrolować 
wybrane funkcje ciągnika. Dzięki użyciu 
Systemu Automatycznej Komunikacji 
Prasa-Ciągnik proces belowania jest 
w pełni zautomatyzowany. 

Jest to rozwiązanie pionierskie przy-
noszące wiele korzyści dla operatora, 
gdyż znacznie poprawia komfort pracy. 
Zmniejsza się ilość wykonywanych ope-
racji i obciążenie operatora, zwieksza 
możliwość koncentracji na kierowaniu. 
Nawet mniej doświadczony operator 
będzie w stanie dokładnie wykonać 
belowanie, ponieważ praca z syste-
mem automatyzacji jest łatwiejsza.

System Automatycznej 
Komunikacji Prasa-Ciągnik

Fot. Prasa zwijająca z ciągnikiem
Prasa komunikuje się z ciągnikiem dając sygna-
ły o potrzebnej prędkości, momencie otwarcia 
i zamknięcia tylnej pokrywy, czy zatrzymyma-
niu ciągnika.

Na targach Agrotech firma Korbanek 
została nagrodzona Złotym Medalem 
za ciągnik Fendt 207 F Vario.
Moc znamionowa wg. ECE R  
2444/60 kW/KM
Moc maksymalna wg. ECE R  
2451/70 kW/KM
Moc znamionowa wg. EG 97/68    
52/71 kW/KM
Moc maksymalna wg. EG 97/68    
55/75 kW/KM
Max moment obrotowy   295/1600 
Nm / obr
Najniższe zużycie paliwa wg. produ-
centa 212 g/kWh
Silnik SISU Diesel Power Tier III
Turbo, Intercooler, Common Rail, EDC, 
AGRex
Chłodzenie cieczą
3 cylindry

Poj. skokowa 3300 cm³
Pojemność zbiornika paliwa   
125 l.
Przekładnia i WOM Bezstopniowa „Va-
rio” z hydr. przek. Nawrotną Standard
Prędkość 0,02 - 40 do przodu i 0,02 
- 25 do tyłu km/h
Obroty WOM 540 / 750 / 1000 obr/min
Załączanie WOM elektro-hydraulicznie, 
obsługa w kabinie
Sterowanie tylnym podnośnikiem
Udźwig podnośnika tylnego   
4204 kg
Zawory hydrauliczne seryjne / opcja 
2 / max 4 par
Mechaniczne sterowanie zaworami 
hydraulicznymi
Hamulce na 4 koła, wielotarczowe, 
mokre, sterowane hydraulicznie
Przednia oś, napęd  4x4

Najmniejszy promień zawracania  
3.98 m.
Blokada układu różnicowego i napędu 
automatyczna – opcja z „TMS”
Amortyzacja osi przedniej
Masa własna bez obciążników  
3750 kg
Długość całkowita    
4068 mm
Szerokość minimalna 1970 mm
Rozstaw osi  2294 mm
Wysokość całkowita  2477 mm
Kabina: klimatyzacja, ogrzewanie, 
programowanie obrotów silnika i „tem-
pomat”, informator, 2 światła robocze 
przednie i 2 światła robocze tylne.

Ciągnik Fendt 207 F Vario
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Wśród laureatów prestiżowych na-
gród po raz kolejny znalazła się firma 
SaMASZ – którą wyróżniono za nie-
jednokrotnie już nagrodzoną (m.in. 
Złoty medal MTP Polagra-Premiery 
2010, Podlaska Marka Roku) kombina-
cję trzech kosiarek GigaCUT 860 ST.

Podczas uroczystej gali wręczenia 

nagród, złoty medal z rąk Ministra - Ar-
tura Ławniczaka odebrał dyrektor han-
dlowy SaMASZ-u Karol Wdziękoński.

Kosiarki dyskowe GigaCUT służą do 
koszenia traw i roślin motylkowych na 
trwałych użytkach zielonych. Ze wzglę-
du na swoją dużą wydajność (ok.10 
ha/h) idealnie nadają się do pracy w 

wielkoobszarowych gospodarstwach 
rolnych i koszenia dużych obszarów 
zielonych (np.lotniska). Zestaw kosiarek 
GigaCUT 860 S/T składa się z kosiar-
ki dwustronnej KDD 860 zawieszonej 
na tylnym TUZ ciągnika oraz kosiar-
ki czołowej KDF 300 zawieszonej na 
przednim TUZ ciągnika.Tylna kosiar-
ka dwustronna KDD 860 składa się z 
dwóch kosiarek dyskowych z central-
nym zawieszeniem zamontowanych na 
wspólnej ramie nośnej. Centralne za-
wieszenie elementów tnących kosiar-
ki powoduje równomierne rozłożenie 
nacisku na podłoże oraz większy za-
kres pochylenia listwy (do 24°). Daje to 
lepsze kopiowanie terenu i umożliwia 
szybsze i czystsze koszenie.

Kombinacja trzech kosiarek Giga-
CUT jest  wyposażona alternatywnie 
w spulchniacze lub walce pokosu. Do-
datkowo można zamontować transpor-
tery pokosu (przenośniki taśmowe). 
Dzięki nim przyczepa samozbierają-
ca lub sieczkarnia polowa potrzebuje 
3-krotnie mniej przejazdów, aby zebrać 
skoszoną zielonkę. Istnieje możliwość 
koszenia zarówno z transporterami, jak 
i bez nich. Kosiarkę czołową można 
podłączyć zarówno z przodu (wersja 
standardowa), jak i z tyłu (wersja na 
życzenie).

Firma SaMASZ jest pierwszym w Pol-
sce producentem tego typu zestawu 
kosiarek i jedynym, który produkuje 
kosiarki „HEAVY DUDY ” na własnej 
listwie tnącej.

Zestaw kosiarek GigaCUT i bliźnia-
czy zestaw MegaCUT został wprowa-
dzony na rynek w 2008 r.

Kosiarka GigaCUT 860 ST

Parametry techniczne   GigaCUT 860 S/T    
Szerokość koszenia   8,60 m  
Szerokość pokosu   2,00 - 3,00 m  
Liczba dysków    21  
Liczba noży    42  
Obroty WOM    1000 obr./min  
Moc ciągnika     od 200 KM  
Wydajność robocza   ~ 10 ha/h  
Wał przekaźn. mocy    1100 Nm  
Masa bez transportera     3100 kg  
Sugerowane ceny netto   101 300,00 zł
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Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych 
KRUKOWIAK to firma z ponad dwu-
dziestoletnią tradycją specjalizująca 
się w produkcji maszyn rolniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem opryski-
waczy. Produkuje opryskiwacze rolnicze 
zawieszane, ciągnione i samojezdne o 
pojemności zbiornika od 400 do 4000 
litrów i szerokości roboczej od 10 do 
30 metrów. Opryskiwacze sadowni-
cze taczkowe, zawieszane, ciągnio-
ne, tunelowe i samojezdne. Produkuje 
również kopaczki do ziemniaków, ce-
buli i tulipanów, zbieracze, sortow-
niki, obcinarki, sadzarki do rozsady, 
kosiarki sadownicze, rozdrabniacze 
gałęzi, głębosze, agregaty uprawo-
wo – siewne i in.

Firma wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom najbardziej wymagających 

klientów stale udoskonala swoje pro-
dukty. Jako pierwsi w kraju wyposażyli 
swoje opryskiwacze w elektroniczno - 
komputerowy system dozowania. Są 
też pionierami w opracowaniu i zasto-
sowaniu wspomagania powietrznego 
(system Air Jet). Intensywnie prowadza-
ne prace badawcze przy współpracy 
z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciar-
stwa w Skierniewicach zaowocowały 
powstaniem opryskiwacza sadowni-
czego z prekursorskim na skalę świa-
towa rozwiązaniem tunelowym. Jako 
pierwsi z polskich producentów stwo-
rzyli opryskiwacz o pojemności 3500l 
z belką o szerokości 24m i 30m.

Krukowiak – opyskiwacz GOLIAT 
P 356/4

Opryskiwacze przyczepiane z se-

rii GOLIAT są przeznaczone do wy-
konywania zabiegów ochrony roślin 
i nawożenia płynnymi nawozami w 
dużych i bardzo dużych gospodar-
stwach. Są to obecnie największe i 
najnowocześniejsze opryskiwacze 
produkowane w kraju o bogatym wy-
posażeniu standardowym.

Zbiornik wykonany z laminatu (GO-
LIAT) lub z polietylenu (GOLIAT PLUS). 
W jednej bryle zbiornika ukryte są trzy 
zbiorniki:

- główny
- na płukanie układu cieczowego
- na umycie rąk - 15 L

Opyskiwacz GOLIAT P 356/4

METAL-FACH to firma produkująca 
maszyny i urządzenia rolnicze oraz 
kotły centralnego ogrzewania. Firma 
istnieje od 1989 roku. Metal-Fach w 
wyniku wieloletniej działalności stwo-

rzył niepowtarzalne możliwości produk-
cyjne i usługowe z myślą o odbiorcy 
indywidualnym i grupowym. W swojej 
ofercie produkcyjnej posiada następu-
jące maszyny i urządzenia:

* Wozy paszowe
* Prasy zwijąjace
* Owijarki bel (stacjonarne i samoza-
ładowcze z załadunkiem tylnym oraz 
bocznym)
* Przetrząsacze karuzelowe
* Chwytaki bel
* Ładowacze czołowe wraz z osprzętem
* Skrzynki zawieszane
* Kotły centralnego ogrzewania

Wszystkie produkty posiadają dekla-
racje zgodności. Przed dopuszczeniem 
ich do sprzedaży przechodzą dokład-
ne testy techniczne i funkcjonalne. 
Maszyny i urządzenia dostępne są w 
kilkudziesięciu punktach sprzedaży na 
terenie całej Polski. Z powodzeniem 
konkurują z wyrobami z innych krajów.

W konkursie Przemysłowego Instytu-
tu Maszyn Rolniczych przyznającego 
wyróżnienie Wyrób na Medal METAL-
FACH został nagrodzony za serię roz-
rzutników obornika T 267.

Rozrzutniki obornika T 267
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Marzec to bardzo owocny miesiąc 
dla Przemysłowego Instytutu Maszyn 
Rolniczych i Pracowniczego Ośrodka 
Maszynowego POM w Augustowie 
Sp. z o.o. Podczas targów AGRO-
TECH 2010 POM Augustów został 
nagrodzony Pucharem Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Nagroda została 
przyznana za całokształt działań na 
rzecz postępu technicznego w zakre-
sie produkcji maszyn, szczególnie do 
transportu dla gospodarstw rolnych. 
Również w marcu Minister Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara 
Kudrycka przyznała firmie dyplom za 
projekt pod nazwą przenośnik ślima-
kowy do transportu materiałów ziarni-
stych z centralnym napędem.  

Twórcami projektu są mgr inż. Cze-
sław Ostaszewski, mgr inż. Marek Okrą-
gły, mgr inż. Romuald Trećko, dr inż. 
Tadeusz Pawłowski, dr inż. Jan Szcze-
paniak, dr Ryszard Grzechowiak oraz 
mgr inż. Jarosław Mac. Liczne nagro-
dy i wyróżnienia doceniające rozwią-
zania technologiczne POM Augustów 
świadczą o dobrej jakości produktów, 
podążaniu za nowoczesnymi techno-
logiami i ukierunkowaniu na spełnianie 
oczekiwań klientów.

POM Augustów Sp. z o.o. jest firmą 
związaną z rolnictwem od 1955 roku. 
Od tego czasu nastąpiły duże zmia-
ny zarówno w profilu produkcji i usług 
oraz zmiany własnościowe. 

Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w 
Augustowie w obecnym kształcie po-

wstał w 1997 r. Prowadzi działalność 
na bazie zakupionego od Skarbu Pań-
stwa majątku Państwowego Ośrodka 
Maszynowego. Na początku istnienia 
było to przedsiębiorstwo ukierunkowa-

ne na produkcję i usługi dla rolnictwa. 
Zmiany gospodarcze oraz ustrojowe 
spowodowały rozszerzenie działalności 
przedsiębiorstwa. POM Augustów jest 
przedsiębiorstwem wielobranżowym.

POM Augustów zbiera nagrody
POM Augustów podczas XVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH 2010 został 
nagrodzony Pucharem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kilka dni wcześniej Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. Barbara Kudrycka odznaczyła dyplomem projekt przenośnika ślimakowego autorstwa 
ekspertów z firmy POM Augustów. Nagrody świadczą o jakości marki, niezawodności maszyn i ciągłym 
rozwoju technologicznym. Gratulujemy!
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Ciągniki POL-MOT H firma wprowa-
dziła w związku z dużym zapotrzebo-
waniem krajowego rolnictwa na ciągniki 
o mocach od 80 do 100 KM spełnia-
jące wymagania światowych rynków. 
Ciągniki te stanowią alternatywę dla 
drogiej oferty zachodnich producen-
tów. Seria H charakteryzuje się bardzo 
dobrymi parametrami technicznymi, 
nowoczesną sylwetką oraz oryginal-
ną stylistyką.

Patrząc na parametry techniczne POL
-MOT H niczym nie ustępuje znanym 
zachodnim markom. Ciągnik Warfamy 
posiada oryginalny silnik PERKINSA 
oraz układ przeniesienia napędu Hema 
wyposażony w pełni zsynchronizowa-
ną skrzynię biegów z rewersem. Seria 

H w standardzie oferuje klimatyzację, 
zaczepy (transportowy górny i dolny 
oraz rolniczy), sterowanie hamulców 
pneumatycznych przyczep jedno i dwu-
obwodowe oraz obciążniki przednie.

POL-MOT H, jako jedyny ciągnik do-
stępny na rynku wyposażony jest w 
okno zlokalizowane w przedniej czę-
ści dachu ułatwiające pracę z ładowa-
czem czołowym. Posiada reflektory 
robocze przednie i tylne oraz jedno- i 
dwuobwodową instalacje pneuma-
tyczną. Nowoczesna kabina z szeroko 
otwieranymi drzwiami ułatwia wsiada-
nie i wysiadanie, a konstrukcja maski 
umożliwia sprawną obsługę serwiso-
wą jednostki napędowej. Ciągniki serii 
H są dostępne w trzech kategoriach 

mocy: 82, 92 i 102 KM.
Ciągnik rolniczy POL – MOT serii H w 

zestawie z ładowaczem czołowym TUR 
zdobył rownież na tegorocznych tar-
gach Agrotech statuetkę DOBROSŁAW 
oraz miano „Wyrobu zwiększającego 
bezpieczeństwo pracy w gospodar-
stwie rolnym”. Nagrodę z rąk Preze-
sa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w imieniu Spółki odebrał 
Wiceprezes Zarządu Stanisław Kulas.

Było to jedyne, i tym bardziej cen-
ne, wyróżnienie KRUS przyznane na 
tych targach. 

Tegoroczny Agrotech był dla fir-
my POL-MOT Warfama wyjątkowo 
korzystny. 

Odznaczeniem Przemysłowego In-
stytutu Maszyn Rolniczych „Wyrób na 
Medal“ nagrodzone zostały dwuosio-
we przyczepy rolnicze T-610 przezna-
czone są do transportu materiałów 
objętościowych i sypkich (głównie 
płodów rolnych). Przystosowane są 
do współpracy z ciągnikami o mocy 
min. 35 kW (48 KM) wyposażonymi 
w górny zaczep transportowy. Nisko 
położona podłoga skrzyni ładunkowej 
umożliwia załadunek i rozładunek nie-
zmechanizowany. Przyczepy wyposa-
żone zostały w oburtowanie profilami 
Fuhrmann lub Profilcar do wyboru. 
Ściana tylna posiada regulowaną za-
stawkę umożliwiającą dozowanie mate-
riałów sypkich. Instalacja hydrauliczna 
oraz ruchome burty boczne i tylne z 
centralnym otwieraniem/zamykaniem 
zapewniają rozładunek na trzy strony. 
Posiadają tylny zaczep i przyłącza do 
agregowania drugiej przyczepy wyłącz-
nie dwuosiowej. Przyczepy są w pełni 
przystosowane do transportu po dro-
gach twardych i gruntowych. W opcji: 
plandeka ze stelażem, koło zapasowe 
ze wspornikiem, szerokie ogumienie 
400/60-15,5 14 PR

Nagrody dla POL-MOT 
Warfama SA
POL-MOT Warfama S.A. na tegorocznym AgroTech-u otrzymała Złoty 
Medal za Ciągniki rolnicze POL-MOT serii H wyposażone w ładowacze 
czołowe TUR. W imieniu Spółki POL-MOT Warfama medal odebrał 
Dyrektor Handlowy - Członek Zarządu Tomasz Horbal.
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Rolnicy zainteresowani nowoczes-
nymi metodami uprawy i siewu mogą 
prawie cały park maszynowy oprzeć 
właśnie na sprzęcie brodnickiej firmy. 
Firma od wielu lat produkuje i rozwija 
konstrukcje maszyn stosowanych w 
technologiach uprawy, wprowadza 
coraz wydajniejsze i nowocześniej-
sze wersje.

Agregaty podorywkowe
Dla przygotowania ściernisk oferowa-

ne są agregaty podorywkowe zalicza-
ne do grupy produktowej BRODNICA 1.
Produkowane są o szerokościach 
roboczych od 2.1 do 5.3m (od 3.7 
m maszyny są składane hydraulicz-
nie). Podstawową wersją jest agregat 
U 753, w którym elementy robocze 
rozmieszczane są na dwóch belkach 
ramy, na trzeciej zamontowane są 
talerze niwelujące, a następnie na ra-
mionach mocowany jest wał rurowy. 
Firma oferuje także zmodernizowane 
wersje A i B tego agregatu. Różnią się 
one ilościami elementów roboczych dla 
danej szerokości, sposobem regulacji 
głębokości pracy, ilością tylnych wa-
łów oraz miejscem mocowania i spo-
sobem regulacji talerzy niwelujących.

Nowością w tej grupie maszyn jest 
agregat uniwersalny Meteor, przezna-
czony do szerokiego zakresu upraw: od 
ścierniskowej, pościerniskowej i upraw 
pośrednich, aż do uprawy przedsiew-
nej. Występuje w dwóch wersjach – 
zawieszany (U 581) i półzawieszany 

(U 580). Podstawowy zespół roboczy 
stanowi 4-belkowy kultywator z moc-
nymi zębami sprężynowymi o przekroju 
od 45x12 do 70x12, mocowanymi w 

rozstawie 150mm. Stosowane zęby o 
prześwicie 500-600 mm zakończone 
są dwustronną redliczką prostą lub gę-
siostópką. W wersji  do uprawy ścier-
niskowej, oprócz wału tylnego (rurowy, 
Packer, pierścieniowy typu T lub W) 
maszyna posiada zgrzebło do słomy, 
natomiast w wersji do uprawy przed-
siewnej wyposażona jest w przednią 
włókę niwelującą. Produkowane są 
jako stałe - o szerokości roboczej 3.0 
i 4.0 m oraz hydraulicznie - składane o 
szerokości 4.0, 5.0 i 6.0 m, które mogą 
być również zarówno zawieszane, jak 
i półzawieszane.

POM Brodnica  
rozszerza ofertę
POM Ltd Brodnica jest od wielu już lat producentem maszyn rolniczych 
znanych i rozpoznawalnych przez rolników zarówno w kraju, jak i poza 
granicami, zwłaszcza na domagającym się bardzo mocnych i dobrej 
jakości maszyn, rynku niemieckim. 
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Rolnicy na pewno znajdą coś dla siebie 
wśród maszyn do stosowania w różnych 
technologiach i rodzajach upraw. POM 
Brodnica proponuje agregaty tworzone 
na bazie kultywatora, brony redlicowej i 
sprężynowej - BRODNICA 2 i 2W. Głów-
nym elementem roboczym agregatów 
w tej grupie są kultywatory z zębami 
sprężynowymi lekkimi wyposażone w 
koło podporowe lub przedni wał stru-
nowy uzębiony służący do wstępnego 
kruszenia zbrylonych grud ziemi. Kul-
tywatory uzbrajane są w dwurzędowe 
wały strunowe uzębione. Produkowane 
są w szerokościach roboczych: od 1.8 
m do 3.0 m (U 755) jako stałe nieskła-
dane do transportu oraz jako składa-
ne hydraulicznie – od 3.7 m do 4.2 m 
(U 709) i od 4.6 m do 5.6 m (U 651).

Oferowane są również agregaty ze 
sprzęgiem do siewnika - BRODNICA 3. 
Maszyny z tej grupy służą do różnego 
rodzaju upraw: od ścierniskowej, mul-
czowej do przedsiewnej uprawy różnego 
rodzaju gleb z jednoczesnym wysiewem 
nasion. Należą do nich agregaty z zę-
bami sprężynowymi o szerokościach 
roboczych – 2.7 m; 3.0 m; 4.0 m jako 
stałe, zawieszane (U 644), posiadające 
w standardzie dwucylindrowy sprzęg 
umożliwiający agregowanie siewnika. 
Oferowane są również w tej grupie ma-
szyn agregaty półzawieszane (U 643) 
składane hydraulicznie do transportu 
o szerokościach: 4.5 m; 5.0 m; 6.0 m.

Nowy agregat uprawowo - siewny 
DUO X należący do tej grupy jest  ze-
stawem dwóch maszyn. Pierwsza ma-
szyna -  agregat uprawowy U 644X 
– jest nowszą wersją produkowanego 
już agregatu U 644, druga to  siewnik 
CAMI N (S 118). Konstrukcja agrega-
tu zapewnia precyzyjne utrzymanie 
głębokości uprawy przy prostej regu-
lacji głębokości roboczej kultywatora. 
Zestaw biernych zespołów roboczych 
daje dobre przygotowanie gleby pod 

siew nie niszcząc jej struktury. Elemen-
tami roboczymi agregatu są: dzielony 
przedni wał strunowy, 3-belkowy kulty-
wator o zębach sprężynowych lekkich 
(wcześniejsza wersja posiada 2-belko-
wy kultywator) oraz tylny wał krusząco
-niwelująco-zagęszczający (rurowy, 
Packer, pierścieniowy typu T-ring lub 
W-ring. Mogą występować w wersji ze 
sprzęgiem do siewnika lub bez sprzęgu 
- do nabudowy lub w zestawie z siew-
nikiem Cami Z.

POM Brodnica ma w swojej ofercie 
również agregaty talerzowe o regulo-
wanym bezstopniowo kącie natarcia 
i pochylenia talerzy –TR oraz posia-
dające stały, niezmienny kąt natarcia 
i pochylenia – TS. Produkowane są w 
szerokościach roboczych – jako stałe 
zawieszane – 2.7 m; 3.0 m i 4.0 m oraz 
zawieszane hydraulicznie składane do 
transportu – 4.0 m; 4.5 m; 5.0 m i 6.0 
m. Te ostatnie występują też jako pół-
zawieszane i składane do transportu. 
Wszystkie te agregaty w zależności od 
rodzaju gleby mogą być wyposażone 
w różne rodzaje wałów krusząco-za-
gęszczających typu: strunowy rurowy, 
pierścieniowy typu T-ring lub W-falisty, 
pierścieniowy Crosskill oraz Packer.

Dla przygotowania gleb ciężkich ofe-
rowane są różnego rodzaju wały upra-
wowe  - BRODNICA 4, produkowane 
w wersjach zarówno zawieszanych o 
stałych szerokościach roboczych, jak 
i przyczepiane składane hydraulicznie 
do transportu. Głównymi elementami 
roboczymi wałów w zależności od po-
trzeb rolników są pierścienie żeliwne 
Crosskill lub Cambridge. 

Natomiast do siewu firma oferuje uni-
wersalne siewniki mechaniczne CAMI (S 
118) należące do grupy maszyn BROD-
NICA 5. Nasiona: od rzepaku poprzez 
zboża do najgrubszych jak groch, wy-
siewane są za pomocą dwuczęściowych 
rolek aparatu wysiewającego typu ko-

łeczkowego napędzanego bezstopniową 
przekładnią. Produkowane są w wersjach 
do nabudowy CAMI N oraz zawieszanej 
CAMI Z. Siewniki CAMI wyposażane 
są w skrzynie o pojemności 400; 700 
i 1000 litrów. Posiadają automatyczne 
hydrauliczne sterowanie znacznikami 
śladów, hydrauliczne unoszenie redlic 
oraz znaczników przedwschodowych 
(opcja), centralną i indywidualną regu-
lację docisku redlic, centralną regulację 
maksymalnej głębokości siewu. Wypo-
sażone są w zagarniacze nasion oraz 
podesty załadowcze. Posiadają również 
elektryczny system załączania ścieżek 
technologicznych sterowany kompute-
rem. Oferowane są w wersjach z redlicą 
stopkową (wersja standardowa) oraz z 
redlicą talerzową (opcja). 

Ostatnio na poznańskich targach Pola-
gra Premiery 2010 oraz Agrotech w Kiel-
cach firma zaprezentowała swój nowy 
wyrób - siewnik poplonów VEGA 3. 
Rzutowy siewnik poplonów jest maszyną 
przystosowaną do współpracy z innymi 
maszynami do uprawy pościerniskowej. 
Przeznaczony jest do rzutowego sie-
wu nasion roślin za pomocą aparatów 
wysiewających. Aparatami są zespo-
ły wysiewające typu roweczkowego. 
Są one osadzone na wspólnym wałku 
wysiewającym. Na jednym końcu tego 
wałka znajduje się pokrętło regulacyjne, 
za pomocą którego ustala się czynną 
długość wałka roweczkowego, a zatem 
ustawienie dawki wysiewnej.

Siewnik jest maszyną nabudowaną, co 
umożliwia dogodną pracę na polu oraz 
transport dostosowany do możliwości 
maszyny współpracującej. Wałek wysie-
wający w zależności od opcji otrzymu-
je napęd pośrednio od koła biegowego 
(ostrogowego) połączonego z siewni-
kiem za pomocą ramienia napędowego 
lub pośrednio od wału tylnego maszy-
ny współpracującej, za pomocą spec-
jalnych ramion kasetowych. 
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Silnik
Nowa generacja ciągników Valtra 

serii T została tak zaprojektowana, 
aby zaspokoić potrzeby współczes-
nych profesjonalnych rolników oraz 
przedsiębiorców.

Silniki AGCO SisuPower to silniki do 
pojazdów terenowych, przeznaczo-
ne do ciągników współpracujących 
z wymagającymi maszynami. Jest to 
zwłaszcza widoczne w ich solidnej 
budowie, wytrzymałości, niezawodno-
ści i wysokim momencie obrotowym.

Wszystkie ciągniki Serii T są napędza-
ne silnikami AGCO SisuPower Com-
mon Rail, które dodatkowo ulepszono 
w celu udoskonalenia spalania i obni-
żenia emisji spalin. Dzięki tym zmianom 
siliniki są teraz cichsze, zużywają mniej 
paliwa i mają jeszcze większą moc niż 
dotychczas. Nowa generacja silników 
z układem wtrysku Common Rail jest 
wyposażona w system elektronicznego 
sterowania silnikiem EEM opracowany 
przez AGCO SisuPower. Technologia 
EEM zapewnia wiele zaawansowanych 
funkcji, takich jak niskie obroty biegu 
jałowego (650 obr/min) przy włączo-
nym hamulcu postojowym oraz do-
datkową moc w trybie transportowym 
- i jest dostępna w modelach HiTech, 
Advance, Versu i Direct.

W silnikach z układem Common Rail 
paliwo wtryskiwane może być nawet 
w pięciu etapach w ciągu jednego cyklu 
pracy. Elektroniczny system sterowania 
silnikiem EEM analizuje i odpowiednio 
dostosowuje ilość paliwa potrzebną 
silnikowi z częstotliwością ponad 100 
razy na sekundę. Wielostopniowy układ 
wtrysku paliwa znacząco wpływa na 

obniżenie emisji spalin. Jednocześnie 
pozwala optymalizować zużycie paliwa.

Tempomat (układ regulacji 
prędkości)

Tempomat pozwala kierowcy usta-
wić odpowiednią prędkość jazdy lub 
prędkość obrotową WOM. Zaprogra-
mowana prędkość jest utrzymywana 
automatycznie niezależnie od zmian 
obciążenia. Podczas skrętów czy za-
trzymania pracy za pomocą przycisku 
można chwilowo przestawić prędkość 
na bieg jałowy lub na ustaloną wcześ-
niej wartość. Ponowne użycie przyci-
sku powoduje automatyczny powrót do 
pierwotnej prędkości pracy. Tempomat 
sprawia, że codzienną pracę wykonuje 
się prościej i szybciej. Poprawia rów-
nież jakość i wydajność pracy.

.
Rezerwa mocy

Rezerwa mocy sprawia, że silnik do-
starcza maksymalną moc przy niższych

obr/min niż znamionowa prędkość 
obrotowa. Dla silników z serii T z za-
sobnikowym układem wtryskowym 
(CR) znamionowa prędkość obroto-
wa wynosi 2200 obr/min, natomiast 
moc maksymalna osiągana jest przy 
2000 obr/min. Rezerwa mocy wynosi 
w przybliżeniu 3-4 KM.

Przekładnia
Wyjątkowy system przeniesienia na-

pędu Power Control wybiera najlepsze 
warunki do użycia przekładni nawrot-
nej, napędu na cztery koła, sprzęgła 
sterowanego przyciskiem HiShift i do-
biera stopień przekładni Powershift 
oraz bieg WOM dla każdej sytuacji.

HiShift
Kierunek jazdy można zmienić za po-

mocą dźwigni przekładni nawrotnej nie 
używając do tego sprzęgła. Przekład-
nia działa zawsze szybko i sprawnie, 
niezależnie od obciążenia. Dźwignia 
przekładni nawrotnej steruje również 
hamulcem ręcznym.

Sprzęgło sterowane przyciskiem HiS-
hift pozwala kierowcy zmienić bieg lub 
zakres bez użycia pedału sprzęgła. Pe-
dału sprzęgła można użyć jednak jeśli 
wymagany jest wysoki poziom precyzji.

Przedni WOM i przedni 
podnośnik TUZ

Przedni podnośnik o udźwigu 3500 
kg jest montowany fabrycznie na linii 
produkcyjnej i w razie potrzeby dostar-
czany z przednim WOM (1000 obr/
min) napędzanym mechanicznie a za-
łączanym wielotarczowym sprzęgłem 
sterowanym elektrohydraulicznie. Za-
montowanie narzędzi na obu końcach 
ciągnika umożliwia znaczne podnie-
sienie wydajności pracy. Przedni TUZ 
może być montowany wraz z osią Aires 
lub ładowaczem czołowym.  

Wybrane elementy ciągnika 
Valtra serii T
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W liście Rektora UWM prof. dra hab. 
Józefa Górniewicza zamieszczono po-
dziękowanie za wieloletnią współpra-
cę z Wydziałem Nauk Technicznych, 
Wydziałem Kształtowania Środowiska 
i Rolnictwa. Rektor złożył życzenia 
dalszych sukcesów na niwie dobrego 
przechowania zbóż oraz dynamicz-
nego rozwoju firmy na rynku europej-

skim oraz pogratulował osiągnięcia 
wysokiej pozycji rynkowej i uczynienia 
marki BIN jedną z najlepiej rozpozna-
walnych na polskiej wsi. Delegacja 
w składzie prof. dr hab. Marian Ko-
złowski, dr inż. Bolesław Pilarek, mgr 
inż. Kazimierz Rodek zwiedziła firmę 
zapoznając się z nowymi osiągnię-
ciami technologicznymi w produkcji i 

montażu silosów. W trakcie dyskusji 
omówiono perspektywy współpracy 
Uczelni z firmą, a w szczególności 
potencjału badawczo-rozwojowego 
na rzecz zmian konstrukcyjnych silo-
sów i urządzeń towarzyszących. War-
to podkreślić, że ówczesna Akademia 
Rolnicza w Olsztynie dokonywała, w 
latach 90-tych ubiegłego stulecia, ba-
dania funkcjonalności silosów, sku-
teczności przepływów i schładzania 
masy przechowywanego ziarna zbóż 
(badania termalne silosów). Badania 
te przyczyniły się do dynamicznego 
rozwoju metody niskotemperaturowe-
go dosuszania zbóż w płaskodennych 
silosach BIN.

Marką BIN sygnowane są silosy do-
suszające o pojemności od 10 do 1500 
ton wraz z osprzętem, urządzenia trans-
portowe do załadunku i rozładunku silo-
sów, dmuchawy do zbóż i wentylatory do 
przewietrzania, nagrzewnice elektrycz-
ne, sterowniki czuwające nad procesem 
przechowywania, systemy pomiaru tem-
peratur w silosach, mieszadła. Wszystkie 
produkty pod znakiem nowoczesnych 
rozwiązań dla przechowalnictwa.

O jakości i silnej pozycji na rynku 
świadczy rozpoznawalność marki 
wśród rolników, 50 000 silosów zbo-
żowych o łącznej pojemności 4 mln 
ton sprzedanych i zamontowanych w 
ciągu 20 lat funkcjonowania firmy oraz 
liczne nagrody doceniające zarówno 
produkty, jak i jej przedstawicieli dzia-
łających na rzecz rozwoju polskiego 
rolnictwa. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

BIN doceniony przez 
naukowców
W dniu 25 marca 2010 delegacja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
z Olsztyna odwiedziła firmę BIN w celu przekazania Prezesowi Zarządu 
Janowi Krzemińskiemu listu gratulacyjnego z okazji 20-lecia działalności 
firmy BIN. 
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