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Rola mediów w rozwoju
polskiej wsi
Agencja Rynku Rolnego oraz Polska Telewizja Rolnicza TVR, w siedzibie ARR, zorganizowały
14 listopada konferencję prasową pod hasłem „Ale wieś… na temat roli mediów w kreowaniu
zmian na polskiej wsi”.
Zainteresowanie konferencją potwierdziło, jak potrzebna to była inicjatywa.
Szkoda tylko, jak stwierdził wiceminister
rolnictwa, Andrzej Butra, że przez wielu
naszych rodaków, polska wieś nadal
bywa postrzegana w niekorzystnych
dla niej stereotypach, co więcej tak
prezentuje nasze rolnictwo część mediów. A przecież ostatnie lata to okres
wielkich zmian gospodarczych, infrastrukturalnych i przede wszystkim
społecznych.
Prezes ARR dr Władysław Łukasik odnosząc się do tematu konferencji stwierdził, że mieszkańcy wsi zasługują nie
tylko na większe zainteresowanie mediów ich sprawami, ale także znacznie
bogatszy i bardziej urozmaicony dopływ
wiedzy dostarczany przez wszystkie
media. W tej materii pierwsza polska
Telewizja Rolnicza, od momentu powstania, czyli od roku, spełnia wielką misję.
W konferencji wzięli udział znakomici znawcy przedmiotu:
1. prof. Andrzej Kaleta, kierownik
Zakładu Socjologii Obszarów Rustykalnych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2. dr Ewa Jaska, Katedra Ekonomiki
Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego,
3. Elvira Thiessen, analityk z Sustain
Ability,
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

4. dr Ryszard Miazek, dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej,
5. prof. Józef Kania, prorektor z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Warto też odnotować wrażenie, jakie
na uczestnikach wywarła prezentacja dotychczasowego dorobku Telewizji Rolniczej, przedstawiona przez
Prezesa TVR Tomasza Siołka. Była
to prezentacja bardzo dynamiczna,
która pokazała jak dużą różnorodność
programową ma do zaoferowania telewidzom nasza stacja.
„Na pewno nie jest proste przekazywanie informacji o sytuacji w rolnictwie i na terenach wiejskich z uwagi
na olbrzymią złożoność i różnorodność
problemów” - przyznał Władysław Łu-

Szanowni Państwo!
Okres Świąt Bożego Narodzenia
to czas radości, refleksji i podsumowań
mijającego roku oraz
zamierzeń na rok przyszły.
W imieniu własnym oraz pracowników
Agencji Rynku Rolnego pragnę złożyć
najserdeczniejsze życzenia wszystkim
rolnikom, przedsiębiorcom branży rolno-spożywczej oraz instytucjom działającym
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Święta Bożego Narodzenia to również czas spotkań w gronie osób bliskich, przyjaciół, współpracowników.
Życzę Państwu, aby chwile te upłynęły w zdrowiu, spokoju i radości,
a świąteczny nastrój był okazją do wyciszenia i wytchnienia od codziennych
trosk, źródłem siły, optymizmu i nadziei na nadchodzący rok.
Mam nadzieję, że rok 2012 przyniesie
naszym Beneficjentom wiele satysfakcji ze współpracy z ARR, a z unijnego
i krajowego wsparcia finansowego skorzysta jeszcze więcej rolników, przedsiębiorców, placówek oświatowych oraz
innych uczestników rynku rolnego.
Wszystkiego najlepszego!
Władysław Łukasik
Prezes Agencji Rynku Rolnego

kasik, podsumowując naszą konferencję. Ale na pewno jest to ogromne
wyzwanie dla mądrego, profesjonalnego dziennikarstwa.
Zorganizowanie takiego spotkania
było bardzo dobrym pomysłem, a poruszane tematy mądre i na czasie - tak
wypowiadali się uczestnicy zorganizowanej przez telewizję TVR, wspólnie
z Agencją Rynku Rolnego, konferencji.
Jolanta Malinowska-Kłos
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Owoce w szkole
Program „Owoce w szkole” jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE uruchomionym
przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010.
Został on wprowadzony jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej
zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania, określonych
w Białej Księdze KE „Strategia dla Europy
w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”
skierowanej do Parlamentu Europejskiego
i Rady. Dokument ten zawiera m.in. analizę
problemu otyłości dzieci w Europie, spis
zagrożeń, jakie pociąga za sobą to zjawisko dla zdrowia publicznego oraz jego
skutków społecznych i ekonomicznych.
Program ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynić się do
ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które – jak wykazują badania – będą utrzymywały się również
w późniejszych latach życia.
W Polsce główne zasady realizacji
programu zostały określone w Strategii
krajowej wdrożenia w Rzeczypospolitej
Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013,
którą przekazano Komisji Europejskiej.
Cele programu to:
• trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie
udziału owoców i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się
ich nawyki żywieniowe,
• podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania
– w szczególności dzieci – oraz propagowanie zdrowego odżywiania
poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.
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Realizacja powyższych celów ma skutecznie przeciwdziałać:
• wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku
szkolnym,
• wzrostowi zachorowań na choroby
cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą,
• spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.
W programie mogą uczestniczyć dzieci
uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział
w programie. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego
produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
Dzieciom udostępniane są następujące produkty:
• świeże owoce (jabłka, gruszki,
truskawki)
• świeże warzywa (marchew, papryka
słodka, rzodkiewki)
• soki owocowe, warzywne oraz
owocowo-warzywne.
ARR określa ogólną liczbę dzieci
uczestniczących w programie w danym semestrze roku szkolnego.
Jeśli liczba ta stanowi w wielkości
grupy docelowej:
• 66% lub więcej – w danym tygodniu
udostępnia się dzieciom 2 porcje,
• 50% lub więcej, ale mniej niż 66%
– w danym tygodniu udostępnia się
dzieciom 3 porcje,
• mniej niż 50% – w danym tygodniu

dzieci otrzymają 4 porcje owoców
i warzyw.
W danym roku szkolnym program realizowany jest w dwóch okresach obejmujących
poszczególne semestry. Owoce i warzywa udostępniane są dzieciom w ciągu 9
dowolnie wybranych tygodni w ramach
danego semestru. W tym okresie dzieci
otrzymują porcje owoców i warzyw 2, 3
lub 4 razy w tygodniu – w zależności od
łącznej liczby dzieci biorących udział w programie w całym kraju. Dzieci uczestniczące w programie otrzymują owoce
i warzywa nieodpłatnie.
Program finansowany jest ze środków
pochodzących z budżetu UE (75%) oraz
z budżetu krajowego (25%). Całkowity
budżet programu w Polsce w roku szkolnym wynosi ok. 12,3 mln EUR.

Zasady uczestnictwa
W Polsce programem „Owoce w szkole”
administruje Agencja Rynku Rolnego. Na
poziomie województw obsługiwany jest
przez Oddziały Terenowe ARR.
W programie udział biorą:
• dostawcy owoców i warzyw, którzy
uzyskali zatwierdzenie dyrektora OT
ARR do udziału w programie,
• szkoły podstawowe, które zgłosiły w OT ARR zamiar uczestnictwa
w programie oraz podpisały umowę na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw wyłącznie z jednym
zatwierdzonym dostawcą wybranym
z „Wykazu zatwierdzonych dostawców” opublikowanego przez ARR na
stronie internetowej www.arr.gov.pl lub
• szkoły podstawowe, które uzyskały zatwierdzenie dyrektora OT ARR
do udziału w programie i samodzielnie pozyskują i udostępniają owoce
i warzywa dzieciom z klas I-III oraz
wnioskują do ARR o pomoc.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Zatwierdzony dostawca, który realizuje dostawy owoców i warzyw do danej
szkoły, lub szkoła, która uzyska zatwierdzenie ARR, wnioskują o pomoc do ARR.
Wnioski o pomoc składane są w OT
ARR po pierwszych pięciu tygodniach
udostępniania, a następnie po kolejnych
czterech lub po zakończeniu całego dziewięciotygodniowego okresu udostępniania w danym semestrze.
Wysokość zryczałtowanej stawki pomocy – za porcję owoców i warzyw –
ustalana jest dla danego roku szkolnego
w krajowych aktach prawnych.
Działania z zakresu komunikacji
oraz działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym
W ramach programu prowadzone są
działania z zakresu komunikacji mające na
celu informowanie o programie, w szczególności o zasadach udziału w nim szkół
i dostawców owoców i warzyw.
Ponadto efektywność programu
i skuteczne jego oddziaływanie na
dzieci, a w szczególności na zmianę
ich nawyków żywieniowych, mają
zapewnić realizowane w ramach programu działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Dyrektorzy
szkół podstawowych, uczestniczących
w programie, zobowiązani są do zapewnienia realizacji przez szkołę co
najmniej dwóch zajęć w każdym semestrze roku szkolnego – w ramach

edukacji przyrodniczej lub wychowania
fizycznego – informujących uczniów
o zdrowych nawykach żywieniowych.
Na podstawie zrealizowanych przez
szkołę podstawową działań, szkoła
opracowuje informację i przekazuje ją do OT ARR na formularzu ARR
w terminie do 31 października roku
szkolnego następującego po tym
roku szkolnym, w którym realizowany był program.

Szczegółowe warunki uczestnictwa
w programie „Owoce w szkole”, terminy
oraz formularze dostępne są na stronie
internetowej ARR www.arr.gov.pl oraz
na stronie www.owocewszkole.org.
Więcej informacji można uzyskać w:
• Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego
• Telefonicznym Punkcie Informacyjnym 22 661 72 72.

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR 22 661 72 72

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

5

RAPORT

Powrót legendy Polagry
Największe i najnowocześniejsze traktory, kombajny oraz inne maszyny rolnicze wypełnią wkrótce prawie cały teren targowy w Poznaniu.
Warto więc na luty zarezerwować czas, by zajrzeć na poznańskie
Premiery.
Więcej na www.polagra-premiery.pl

Wystawcy szykują się do Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa
Polagra-Premiery (16-19 lutego 2012),
podczas których zaprezentują ponad
200 rynkowych nowości, wcześniej
dostępnych dla zwiedzających jedynie
na targach w Hanoverze. Zapowiada
1 się prawdziwy powrót legendarnej
Polagry. Przez cztery dni będzie można obejrzeć ponad 2 tysiące modeli maszyn i urządzeń dedykowanych
dla małych i średnich gospodarstw,
jak i nowoczesnych przedsiębiorstw
rolniczych. Ekspozycja ma zająć aż
13 pawilonów, a swoją ofertę przedstawi blisko 40% więcej niż w 2010 firm
z Austrii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii, Węgier i Włoch. Ekspozycję
wzbogacą wydarzenia specjalne organizowane z udziałem ekspertów – Forum
Producentów Zbóż i Kukurydzy, Forum
Producentów Rzepaku, Forum Roślin
Energetycznych, Europejski Dzień Młodego Rolnika, czy pokazy Strong Men
Polska z udziałem Jarosława Dymka
i Sławomira Toczka. Pierwszy dzień
targów, 16 lutego, dedykowany jest
agrospecjalistom, drugi dzień, 17 lutego - młodym rolnikom.
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Nowa strategia Bayer
CropScience
Podczas dorocznej konferencji prasowej w Monheim, w Niemczech, firma Bayer CropScience
przedstawiła cztery nowe filary swojej strategii rozwoju.
Sandra E. Peterson, Prezes Bayer CropScience, opowiedziała o działaniach spółki
mających na celu przyśpieszenie jej rozwoju, skupionych wokół czterech kluczowych celów:
• odmłodzenie podstawowej działalności firmy, jaką jest ochrona roślin,
• ukierunkowanie na klienta na każdym
etapie łańcucha wartości („od materiału
siewnego do półki sklepowej”)
• zwiększenie nacisku na innowacyjność
dzięki większym inwestycjom w badania i rozwój,
• rozwoju działalności jednostki biznesowej BioScience.
• „Nasza firma nieustannie skupia się na zaspokajaniu szybko zmieniających się
potrzeb planety, na której istnieje deficyt produktów rolnych” – powiedziała
Sandra E. Peterson

Odmłodzenie podstawowej
działalności firmy w ramach
działu Crop Protection
Bayer CropScience przeprowadza obecnie restrukturyzację działu Crop Protection,
w ramach której wycofuje starsze produkty,
koncentruje uwagę na rodzinach produktów kluczowych dla swojej działalności,
rozszerza zasięg geograficzny, wkracza
na rynki wschodzące i rozwija łańcuch
dostaw w dążeniu do osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży. Na dowód tych
działań, Pani Prezes zwróciła uwagę na tegoroczne wprowadzenie na rynek rodziny
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nowych, przełomowych fungicydów zbożowych marki Xpro®.
„Xpro® jest dobrym przykładem, jak nasze innowacje i wiedza w zakresie inżynierii chemicznej przekładają się na poprawę
skuteczności i wydajności” – podkreśliła.
Rodzina produktów Xpro® odnotowała w Europie obroty o wartości ponad 100 mln euro
już w ciągu pierwszych sześciu miesięcy
swojej obecności na rynku w 2011 roku.

Ukierunkowanie na klienta na każdym
etapie łańcucha wartości
Bayer CropScience dąży do zintensyfikowania podejścia ukierunkowanego
na klientów i ich potrzeby w całym łańcuchu wartości, aby zapewnić kompleksowe
rozwiązania. Jak wyjaśnia Sandra E. Peterson, wiąże się to ze wzmożoną uwagą
skierowaną na potrzeby producentów, poprawą zarządzania kanałami dystrybucji,
jak również wykorzystaniem supernowoczesnych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami. Swoją rolę odegra również
wykorzystanie cieszącej się powszechnym
uznaniem wiedzy spółki Bayer oraz rozszerzeniem jej udanego modelu biznesowego,
który opiera się na partnerstwie w obrębie
łańcucha dostaw żywności - dzięki współpracy z międzynarodowymi firmami przetwórczymi i sprzedawcami detalicznymi.

Zwiększenie nacisku na innowacyjność
Trzecim filarem strategii jest zwiększenie
nacisku na innowacyjność. Cel ten zostanie

dr Manfred Weiser

zrealizowany poprzez poświęcenie większej
uwagi jednostce biznesowej BioScience
oraz nowym obszarom rozwoju w dziedzinie badań agrochemicznych. Aby zadbać
o ważną rolę innowacji w kontekście przyszłego rozwoju spółki, do 2015 roku Bayer
CropScience zamierza podwoić roczne wydatki na badania i rozwój w ramach jednostki biznesowej BioScience (w 2010 roku
wydatki wyniosły ok. 200 mln euro). Sandra
E. Peterson zapowiedziała, że cały budżet
na badania i rozwój firmy Bayer CropScience
ma do 2015 roku wzrosnąć o około 20%,
czyli do ponad 850 mln euro.

Rozwój działalności jednostki
biznesowej BioScience
Czwarty filar strategii zakłada rozszerzenie działalności w zakresie BioScience
w konkretnych uprawach.
„Przez ostatnie 10 lat pokazaliśmy, że możemy stać się światowym liderem z zakresu
biotechnologii na tych rynkach, na których zdecydowaliśmy się konkurować” –
powiedziała Sandra E. Peterson. Patrząc
w przyszłość, Bayer CropScience planuje dalsze umacnianie swojej pozycji lidera
w sektorze bawełny, nasion roślin oleistych
i warzyw, – czyli w obszarach, w których
w 2010 roku spółka wyprzedziła wzrost
światowego rynku nasion i odmian. Trend
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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ten utrzymuje się także w roku 2011. Ponadto Bayer CropScience zamierza umocnić
swoją pozycję na rynku soi, ryżu i pszenicy – trzech z czterech światowych upraw
wielkopowierzchniowych0.

Znaczący rozwój w pierwszej
połowie 2011 r.
Wypowiadając się na temat rozwoju firmy w pierwszym półroczu 2011, Sandra E.
Peterson wyraziła swoje zadowolenie z wyników Bayer CropScience. W pierwszej połowie roku Bayer Crop Science osiągnęła
rekordowe wyniki – obroty sięgnęły 4,2 mld
euro. Wzrost skorygowany o różnice kursowe i zmiany w strukturze portfela wyniósł
11% więcej niż w poprzednim roku. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych

w ważnych obszarach wzrostu, podgrupa
koncernu Bayer odnotowała dobre wyniki
zarówno w segmentach Crop Protection,
jak i BioScience na kluczowych rynkach.
Udało się to dzięki zwiększonej koncentracji działań, poprawieniu wydajności i przyśpieszeniu innowacji. W ramach działu
Crop Protection firma zrealizowała wzrost
(skorygowany o różnice kursowe i zmiany
w strukturze portfela) o 10% do poziomu
3,24 mld euro. Jednostka biznesowa BioScience osiągnęła 25% wzrostu sprzedaży
do poziomu 598 mln euro. Obroty w ramach działu Environmental Science wyniosły 364 mln euro. Ponadto spółka Bayer
CropScience odnotowała 34-procentowy
wzrost EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w stosunku do ra-

czej słabego wyniku z pierwszej połowy
2010 roku – od 911 mln euro do 1,22 mld
euro w tym roku.

Konferencja prasowa w Polsce
Na zorganizowanej przez firmę konferencji
prasowej w dniu 21 września 2011 roku podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby
Bayer CropScience w Warszawie, dr Manfred Weiser przedstawił założenia strategii i odpowiadał na pytania zaproszonych
dziennikarzy. Doskonale przygotowana przez
organizatora konferencja pozwoliła na dogłębne omówienie wszystkich zagadnień
związanych z wprowadzeniem w życie
nowej strategii.
W oparciu o materiały Bayer CropScience
Jolanta Malinowska-Kłos

Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
oraz w nowym 2012 roku
życzymy dużo zdrowia,
dalszych sukcesów
oraz spełnienia
wszelkich marzeń.

Cedry Małe k/Gdańska, ul. Wiślana 4, 83-020 Cedry Wielkie
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Tel. /58/ 683-61-15

www.roltop.pl

9

RAPORT

Puławy budują centrum
kompetencyjne
Zakłady Azotowe „PUŁAWY” SA wraz z partnerami, zainicjowały projekt mający na celu stworzenie
Centrum Kompetencyjnego, które stanowić będzie pole wymiany doświadczeń pomiędzy
polskimi instytutami naukowymi, przedsiębiorcami rolnymi oraz przemysłem nawozowym.
9 listopada 2011 roku, w Puławach
odbyła się konferencja „Nauka, biznes,
rolnictwo – nowe możliwości współpracy”, której głównym celem było
zainicjowanie debaty na temat przyszłości polskiego rolnictwa i możliwości współpracy pomiędzy uczestnikami
rynku, skupionymi wokół rolnictwa.
Grupa PUŁAWY w swych działaniach
koncentruje się na wzmacnianiu kompetencji dystrybucyjnych. W tym celu
wraz z uznanymi partnerami – Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach,
Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy, Szkołą Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
oraz Puławską Szkołą Wyższą podpisane zostało konsorcjum, którego celem jest zbudowanie platformy będącej
centrum wymiany informacji dla rolników, doradców rolnych, instytucji nauki,

a także szeroko rozumianego biznesu.
Podpisanie umowy konsorcjum,
a w rezultacie powołanie do życia
Centrum Kompetencyjnego Grupy
Kapitałowej PUŁAWY, to kolejny krok
w realizacji naszej strategii, która zakłada budowanie oraz wzmacnianie
naszych kompetencji na rynku dystrybucji nawozów sztucznych. Oprócz
naszych podstawowych produktów dla
rolnictwa, chcemy dostarczać na rynek
wiedzę o tym jak efektywnie nawozić.
Chcemy także stworzyć platformę
edukacyjną dla doradców rolnych,
która zaowocuje łatwiejszym dostępem do nowoczesnych rozwiązań dla
polskich przedsiębiorców rolnych. –
komentuje Zenon Pokojski, Członek
Zarządu „PUŁAW”
PUŁAWY w swojej strategii zakładają wzmocnienie potencjału rynkowego

poprzez m.in. wydłużenie łańcucha
wartości produktów, zwiększenie aktywności w nowoczesnym tradingu,
rozbudowanie oferty, rozwój logistyki
i kanałów dystrybucji.
Podczas konferencji odbyły się następujące panele dyskusyjne:
• Zrównoważone rolnictwo [Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach] - Aspekty najlepszych praktyk
rolniczych, wpływ rolnictwa na środowisko oraz problematyka efektywnego nawożenia.
• Bezpieczeństwo żywnościowe [Fertilizers Europe] - Dostępność żywności w perspektywie długookresowej,
legislacja unijna w kontekście produktywności rolnictwa i rola europejskiego rolnictwa w zapewnieniu
zaopatrzenia w żywność bez szkody
dla środowiska.
• Badania naukowe i innowacyjność
w rolnictwie [Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa] - Technologie efektywnego wykorzystywania
składników pokarmowych i systemy
wsparcia rolników innowacyjnymi
i przyjaznymi dla użytkownika systemami do zarządzania nawożeniem.
• Jakości żywności [Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego] - Wpływ
działań zrównoważenia rolnictwa
na ubogich glebach, przy niedoborach wody, na jakość produktów
spożywczych.
Tekst Zakłady Azotowe „PUŁAWY” SA
Foto Sławomir Kłak
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To była Premiera!
26.10.2011 RENEXPO® Poland świętowało swoją premierę w Polsce i już w pierwszym dniu, po
ceremonii otwarcia można było stwierdzić, że polski sektor OZE czekał na takie właśnie targi.
W Ceremonii Otwarcia wzięło udział
wiele osób, szczególnie dużym uznaniem cieszyło się wystąpienie szefa
Grupy REECO. Johann Georg Röhm
przedstawił historię sukcesu Grupy
REECO i organizowanych przez nią
targów w wielu krajach europejskich.
Była także mowa o tym, iż energetyka odnawialna ma w Polsce ogromny
potencjał, „który w znacznym stopniu może ożywić polską gospodarkę i na stałe zapewnić Polsce miano
<zielonej wyspy>” podkreślał Röhm.
Dużą popularnością cieszyły się także konferencje towarzyszące targom,
jak też Dzień Samorządowca, w którym wzięło udział wielu przedstawicieli środowisk samorządowych.
Swego rodzaju hitem była konferencja „Fotowoltaika - Polska na tle kra-

jów sąsiadujących” organizowana przy
współpracy z dr Stanisławem Pietruszko. Poruszyła ona wiele zagadnień
trapiących branżę jak też pokazała
rozwiązania istniejących problemów.
Omówiono nie tylko pozytywne przykłady procesów wsparcia fotowoltaiki,
ale także błędy popełnione przez kilka
krajów. Reprezentowane były nie tylko firmy krajowe, ale też i zagraniczne,
które inwestują w Polsce.
Biogaz w Polsce - stan obecny i kierunki rozwoju do 2020 była konferencja zorganizowana przez REECO Poland
Sp. z o.o., która zaprosiła do współpracy autorytety z branży, aby podzielili się
swoim know-how. Zapewne nie było
to proste, ponieważ biogaz boryka się
w Polsce z wieloma problemami mimo
dużego potencjału, jaki istnieje w wielu

polskich gminach.
FORUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ ‘2011. Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki skupiło się na nowej
ustawie, stąd też nic dziwnego, że cieszyło się ono dużą popularnością. Rozmawiano też o planach na przyszłość
związanych z ustawą o OZE. Grzegorz
Wiśniewski i inni uczestnicy spotkania
zaprezentowali czarną listę barier, które
blokują rozwój energetyki odnawialnej
w Polsce, a przecież wcale tak być nie
musi. I miejmy nadzieje, że uczestnicy
Forum, a szczególnie Ci, którzy biorą
czynny udział w tworzeniu nowego
prawa wezmą pod uwagę wnioski wyciągnięte podczas forum.
Małgorzata Bartkowski

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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„Z postępem w przyszłość - razem”
XIII Konferencje firmy DuPont
Jedną z najbardziej efektywnych i najłatwiejszych metod pozyskania aktualnych
informacji na temat wdrożeń innowacyjnych
technologii w produkcji roślinnej są corocznie organizowane Konferencje firmy DuPont.
Producenci rolni muszą obecnie spełniać szereg skomplikowanych wymogów administracyjno prawnych, które
zmieniają się praktycznie w każdym sezonie. Zarówno w sytuacji dobrych jak
słabych zbiorów, wysokich jak i niskich
cen, często trudno sprostać wymogom
kontrahentów i utrzymać się na trudnym
i konkurencyjnym rynku rolnym.
Jednym z podstawowych warunków
zapewnienia sobie stabilnej pozycji ekonomicznej jest podnoszenie własnych
kwalifikacji oraz znajomość aktualnie
najnowszych rozwiązań i tak zwanych
innowacyjnych technologii, jakie są wprowadzane we współczesnym rolnictwie.
Krajowe Konferencje DuPont są od lat
forum zdobywania wiedzy i jednocześnie
wymiany informacji pomiędzy producentami. Od lat cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, a liczba uczestników z roku

na rok systematycznie wzrasta. Z tego
powodu w tym roku będą one zorganizowane już w 14 miejscach na terenie
kraju. Kolejnym nowym miejscem spotkań będzie Białystok.
W nadchodzącym sezonie Konferencje firmy DuPont rozpoczną się tradycyjnie w Opolu, w dniu 17 stycznia 2012 r.
Pracownicy firmy DuPont przedstawią
zalecane na następny sezon programy ochrony najważniejszych gatunków
uprawnych, oraz informacje o nowych
rejestracjach środków DuPont.
We wszystkich lokalizacjach będą uczestniczyć autorytety ze świata nauki. Przekażą
najnowsze, praktyczne informacje na temat
ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi. Swój udział zapowiedzieli również
przedstawiciele firm związanych z agrobiznesem, takich jak: Keytrade Polska Sp.
z o.o. , EKOPLON, BGŻ itp.
Podczas Konferencji przewidziany jest też udział związków i federacji
producentów.
Główne tematy konferencji:
• Nowe regulacje związane ze stosowa-

Plan konferencji
Data

Miasto

Miejsce Konferencji

1

17.01.2012

Opole

Teatr Muzyczny

2

18.01.2012

Katowice

Dom Lekarza

3

19.01.2012

Przemyśl

Hotel Gromada

4

20.01.2012

Lublin

Teatr Muzyczny

5

24.01.2012

Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy

6

25.01.2012

Zielona Góra

Multikino

7

26.01.2012

Poznań

Kinepolis

8

27.01.2012

Włocławek

Multikino

9

31.01.2012

Stargard Szczeciński

MOK Kino

10

01.02.2012

Koszalin

Multikino

11

02.02.2012

Elbląg

Multikino

12

03.02.2012

Bydgoszcz

Multikino

13

07.02.2012

Mikołajki

Hotel Gołębiewski

14

08.02.2012

Białystok

Kino „Helios” (Galeria Biała)

12

	
  

niem środków ochrony roślin zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009.
• Najnowsze strategie ochrony zbóż
przed chorobami ze szczególnym
uwzględnieniem pszenicy ozimej,
pszenżyta i jęczmienia.
• Stosowanie w praktyce herbicydów
zbożowych DuPont, z grupy SX.
• Kompleksowa ochrona rzepaku w technologii DuPont
• Nowoczesne podejście do zwalczania
chwastów w kukurydzy
• Kompleksowa oferta firmy DuPont
w rzepaku uwzględniająca zwalczanie chwastów, chorób i szkodników
• Najnowsze propozycje nasion firmy
Pioneer.
• Obecna sytuacja na rynkach rolnych w Polsce, Europie i Świecie
oraz perspektywy rozwoju w sezonie
2012-2013.
• Oferta firm nawozowych np. Ekoplon,
Keytrade
• Oferta BGŻ
• Wystąpienia przedstawicieli federacji
i zrzeszeń producentów rolnych.
Więcej informacji na temat możliwości udziału w Konferencjach znajdą Państwo na stronie internetowej: www.dupont.
pl. We wszelkich sprawach związanych
z udziałem w Konferencji proszę kontaktować się telefonicznie z przedstawicielem firmy DuPont, panią Anną Durko,
pod numerem: 0-22 320 09 15.
Już teraz serdecznie zapraszamy.
Jacek Czernichowski
Starszy Specjalista d/s Marketingu

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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„We create chemistry”
BASF chce umocnić swoją pozycję jako wiodąca firma chemiczna. Jak osiągnąć ten cel,
przedstawiono w czasie prezentacji strategii firmy o tytule „We create chemistry”.
Szczegóły strategii przedstawili Dr Kurt
Bock, Prezes Zarządu BASF SE, jego
zastępca Dr Martin Brudermüller
i Dr Hans-Ulrich Engel, który w Zarządzie BASF odpowiada za finanse.
Najpierw Bock odniósł się do pozytywnego rozwoju BASF w ostatnich latach,
w których firmie udało się uzyskać pozycję lidera w branży chemicznej. „Ten
rozwój jest dla nas podstawą dalszego
działania i pozwoli nam przyczynić się
do rozwiązywania problemów, z jakimi zmaga się wciąż powiększające się
społeczeństwo.“ Wzrost liczby ludności na świecie to dla BASF trend, który
jest jednocześnie najważniejszym wyzwaniem obecnych czasów, a jednocześnie wielką szansą dla przemysłu
chemicznego.
BASF chce przyczynić się do tego,
aby kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewnić wciąż rosnącej liczbie ludności żywienie i poprawić
jakość życia. Bock: „To, jak BASF jest
w stanie przyczynić się do rozwiązywania globalnych problemów zapisaliśmy w naszej strategii, która stanowi
naszą filozofię działania. Mówiąc krótko:
We create chemistry for a sustainable future, czyli tworzymy chemię, dla
zrównoważonego rozwoju“

BASF chce nadal rosnąć
BASF stawia sobie ambitne cele. Koncern wychodzi z założenia, że wysokość
produkcji w przemyśle chemicznym
do roku 2020 będzie wzrastać szybciej niż średni przyrost PKB na świe-
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cie. BASF zakłada roczny wzrost PKB
na świecie na poziomie 3%, czyli nieco
wyżej niż w ostatnich dziecięciu latach.
Wzrost produkcji w przemyśle chemicznym wyniesie zdaniem BASF około
4% rocznie. Jednocześnie BASF chce,
aby jej produkcja rosła rocznie o 2% więcej niż średnia produkcja w przemyśle
chemicznym na świecie. Obroty firmy
do roku 2020 mają wzrastać o 6% rocznie. W sumie w roku 2020 BASF chce
osiągnąć obroty na poziomie 115 miliardów euro i EBITDA na poziomie
23 miliardów euro.

BASF tworzy wartość
jako jedna firma
BASF dostarcza produkty i rozwiązania systemowe dla prawie wszystkich
gałęzi przemysłu, jej portfolio sięga
od ropy naftowej i gazu, przez klasyczne chemikalia, tworzone na miarę
produkty aż po chemię specjalistyczną. „Ta różnorodność naszej oferty
sprawia, że jesteśmy lepsi od naszej konkurencji. To, co nas wyróżnia,
to wysoka innowacyjność, doskonała
baza technologiczna, operacyjność
i dostęp do klientów na całym świecie”, podkreślił Bock. „Łącząc nasze
siły i działając jako jedna firma, jesteśmy w stanie stawić czoła konkurencji. Dlatego chcemy jeszcze bardziej
wzmocnić współpracę między poszczególnymi segmentami w naszej
firmie, zarówno w zakresie produkcji,
technologii jak i obsługi klienta. Chcemy wspólnie koncentrować się na klu-

czowych dla nas branżach tak, aby
dostarczać im całościowych rozwiązań. Nasi pracownicy, którzy są doskonale wykształceni i zmotywowani,
dbają na całym świecie o to, aby to połączenie funkcjonowało.”

Innowacje dla
zrównoważonego rozwoju
Innowacyjność w przemyśle chemicznym to coraz rzadziej nowe chemikalia. Nowe materiały i rozwiązania
systemowe powstają w wyniku współpracy wielu dyscyplin. „Podstawą
tworzenia innowacji tego typu, jest
szerokie portfolio produktów, współpraca interdyscyplinarna i dogłębne
zrozumienie potrzeb klientów”, wyjaśnił
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Brudermüller. 30 miliardów euro obrotów i 7 miliardów EBITDA - tyle w roku
2020 mają przynieść BASF innowacje,
które są na rynku nie dłużej niż dziesięć lat. Ponadto głównym czynnikiem wzrostu ma być zrównoważony
rozwój. Klienci BASF oczekują tego
od BASF tak samo jak pracownicy,
którzy chcą, aby zasady zrównoważonego rozwoju stały się integralną
częścią strategii firmy. Brudermüller:
„Zrównoważony rozwój jest możliwy tylko poprzez innowacje, a te nie
powstaną bez nowoczesnej chemii”.
Dlatego zasady zrównoważonego
rozwoju będą odgrywały decydującą
rolę we wszelkich decyzjach biznesowych BASF.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Rozwój działalności na rynkach
krajów rozwijających się
W ciągu ostatnich dziesięciu lat obroty
BASF, pochodzące ze współpracy z klientami z krajów rozwijających się, wzrosły
niemal trzykrotnie i w 2010 stanowiły
jedną trzecią obrotów całego koncernu
(z wyłączeniem działalności wydobywczej
ropy i gazu). W roku 2020 obroty osiągane
w krajach rozwijających się będą stanowić
45% łącznych obrotów firmy. Do wzrostu i rozwoju firmy w znacznym stopniu
przyczynią się inwestycje. W latach 20112020 BASF planuje inwestycje w dobra
trwałe na poziomie 30-35 miliardów euro.
Ponad jedna trzecia tej sumy zostanie
zainwestowana w krajach rozwijających
się. „Już dziś mamy wiodącą pozycję

w krajach rozwijających się i wciąż rosnącą działalność, którą chcemy nadal
wzmacniać”, zapowiedział Bock.

Solidna strategia finansowa
zorientowana na akcjonariuszy
BASF nadal prowadzić będzie strategię
finansową pozwalającą na osiągnięcie
Ratingu A. „Do elementów tej strategii
należą ambitna polityka dotycząca dywidendy jak i zdolność do kupna własnych
akcji“, podkreślił Engel. Aby wzmocnić
konkurencyjność i zyskowność firmy,
BASF rozpoczęła nowy program o nazwie
„STEP”, który do końca 2015 przyczyni
się do wzrostu zysku firmy o miliard euro.
Na podstawie mat. BASF
Jolanta Malinowska-Kłos
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FIRMOWY HIT ROKU
PYROXENIA FAO 130 najwcześniejsza
kiszonka (ale również ziarno) na rynku!!!
PYROXENIA, ze względu na swoją wyjątkową wczesność jest przydatna do uprawy na kiszonkę w rejonach
uniemożliwiających uprawę jakichkolwiek innych odmian kukurydzy – północny wschód i tereny podgórskie.
Można ją wysiewać w drugiej połowie
maja – po ustąpieniu przymrozków późnowiosennych i zbierać na kiszonkę
- w pełnej dojrzałości technologicznej jeszcze w sierpniu – przed nadejściem
pierwszych przymrozków wczesnojesiennych. Ze względu na mniejszą
wysokość roślin i stosunkowo duży

udział kolb w stosunku do pozostałych
części rośliny zaleca się obsadę ok.
120 000 roślin/ha a w przypadku gleb
zasobniejszych w składniki pokarmowe
i wodę nawet 130 000 roślin/ha. W sprzyjających warunkach cieplnych i wodnych
PYROXENIA może być z powodzeniem
wykorzystana jako poplon dający dojrzały technologicznie surowiec na pełnowartościową kiszonkę.

• możliwość zebrania plonu ziarna w czasie „kukurydzianego
przednówka”
• odporność na zwiększone zagęszczenie plantacji
• szybki przyrost suchej masy kolb
przed nastąpieniem wczesnojesiennych przymrozków
• możliwość wykorzystania jako poplon w korzystniejszych warunkach
wodnych i termicznych
Obsada:
• na kiszonkę : ok. 120 000 roślin/ha
• na CCM i LKS : 100 000 roślin/ha

Właściwości:
• ekstremalna wczesność
• relatywnie wysoki udział kolb w plonie

Tabela 1. Wyniki badań rejestrowych
Plon suchej masy kolb (t/ha)

Mieszaniec

Zawartość suchej masy w ziarnie (%)

2006

2007

Średnio

2006

2007

PYROXENIA

6,65

8,36

7,51

46,9

56,8

51,9

Wzorzec

7,09

7,48

7,28

42,7

50,4

46,5

Tabela 2. Wyniki doświadczeń ziarnowych w roku 2010
Plon ziarna w przel. na 14% wilg

Lokalizacja doświadczenia

Tabela 3. Wyniki doświadczeń ziarnowych w roku 2011
Lokalizacja doświadczenia

[dt/ha]

Średnio

Plon ziarna w przel. na 14% wilg
[dt/ha]

Ełk

68,80

Żywocie

73,13

Biała Podlaska

57,50

Żabice

84,60

Łańcut

89,50

Ujście

86,40

Tabela 4. Wyniki doświadczenia kiszonkowego na Podlasiu – porównanie odmiany b. wczesnej Pyroxenia (do wysiewu
w niesprzyjających warunkach) i optymalnej dla tego regionu Celive przy 2 terminach zbioru.
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
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NASIONA OSEVY
ŹRÓDŁO WYSOKICH
PLONÓW
PYROXENIA
CODIMON
ALOMBO
CESKOR
CELIVE
TACITO
SCIREN

najwcześniejsza kiszonka i ziarno w Polsce
najwyższy plon świeżej masy wsród wszystkich
mieszańców w doświadczeniach PZPK 2011
rekordowe plony ziarna (na grys) i kiszonki
+ 5,8 % ziarna w stosunku do wzorca w
badaniach PZPK
wyjątkowy plon skoncentrowanej energii i szybkie
oddawanie wody z ziarna w czasie dojrzewania
105 q/ha suchego ziarna na północy Polski
świetny na biogaz również na na północy Polski

CEMILK 222 | CESTER 230 | CEKLAD 235
ALOMBO | CEMAX 245 | CELIO 250 | CEFIN

www.oseva.pl
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Microstar PZ
na start razem
z siewem nasion
Nawóz startowy Microstar PZ jest
wysiewany w rządek nasion. Fosfor
w uprawie wszystkich roślin jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, odpowiada
za proces kwitnienia i wiązania nasion. Ponadto fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Bardzo
istotne jest, aby był on dostępny dla
roślin od momentu kiełkowania. Często jednak w okresie wschodów i początkowego wzrostu roślin jest zimno,
występują nawet wiosenne przymrozki,
co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu w wyniku czego następują zaburzenia w jego pobieraniu.
W następstwie tego roślinom brakuje energii do syntezy chlorofilu, czego
efektem są fioletowo-antocyjanowe
liście. Pobieranie fosforu jest bardzo
uzależnione od odczynu gleby i temperatury. Największa absorpcja fosforu

przez korzenie następuje w warunkach
bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu. W przypadku azotu odległość ta może wynosić
nawet 2 cm, dlatego też zasadne jest
stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar PZ wraz z siewem
nasion kukurydzy, buraka cukrowego,
rzepaku i innych upraw.
Microstar PZ zawiera 10% N,
40% P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Nawóz ma
postać mikrogranulatu (0,5-1 mm), całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. W 1 kg
nawozu znajduje się ok. 1.000.000 mikrogranulek. Fosfor w nawozie występuje w postaci połączeń organicznych,
dzięki czemu jest on dostępny dla roślin
w 100% niezależnie od odczynu gleby.
Precyzyjne dozowanie nawozu wraz
z siewem nasion w dawce 20 kg/ha
pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%.
Dodatkowo wysoka zawartość cynku

zwiększa odporność roślin na wiosenne chłody oraz wykorzystanie fosforu
i azotu z gleby. Bardzo korzystna jest
także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy aminokwasów siarkowych tj. metionina, cysteina, tryptofan,
a także do właściwego wykorzystania
nawozów azotowych. Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się
prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne takie
jak susza, chłody, nadmiar wody, kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju
rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.
Przy zakupie nawozu Microstar PZ
w firmie Agrosimex lub Agrokon istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia
dozownika do nawozu firmy Delimbe.
Dozownik ten ( w ofercie są 4, 6 i 8 –
rzędowe dozowniki) jest prosty w montażu na siewniku i łatwy w obsłudze.
Zasilany jest na prąd z ciągnika. Możliwy jest także zakup takiego dozownika w wymienionych wyżej firmach.
Polecane nawozy są od lat stosowane
przez rolników w Niemczech, Francji,
Belgii, dzięki czemu rolnicy w tych krajach uzyskują wysokie, stabilne plony,
zachowując żyzność gleb. Korzystając
z tych nawozów każdy rolnik w Polsce
może poprawić plony i ich jakość, poprawić żyzność gleby oraz obniżyć
koszty nawożenia.
mgr inż. Krzysztof Zachaj
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Bingo – Niepodważalnie najlepsza
odmiana owsa w Polsce!
Odmiana Bingo została wpisana do krajowego rejestru w 2009 roku i od razu wprowadziła spore zamieszanie na rynku odmian
owsa. Jej potencjał plonowania zdecydowanie przewyższa obecne na Polskim rynku
odmiany. W 2009 roku różnica w plonowaniu pomiędzy BINGO a najniżej plonującą
odmianą wyniosła aż 2,1 t/ha na korzyść
BINGO ,w 2010 różnica ta wyniosła 1,64 t/
ha (doświadczenia PDO COBORU, rejon II).
We wszystkich latach badań PDO BINGO
plonowało najwyżej ze wszystkich odmian
osiągając w latach 2010 i 2011 jako jedyne
wynik powyżej 100% wzorca!
BINGO pod wieloma względami jest
odmianą wyjątkową, ponieważ poza najwyższym potencjałem plonowania wyróż-

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

nia się też najwyższą masą 1000 ziaren
oraz najniższym udziałem łuski w ziarnie.
Cechy te powodują, że BINGO jest niezastąpionym źródłem wysokowartościowego
ziarna, które może być wykorzystane zarówno na cele paszowe jak i konsumpcyjne.
BINGO jest odmianą wdzięczną w uprawie. Słoma charakteryzuje się dużą sztywnością, a wczesny termin wiechowania
i dojrzewania powoduje, że doskonale nadaje się do mieszanek zbożowych. Odporność
na poszczególne choroby oceniana jest
na poziomie 7,5 – 8,0 co gwarantuje bardzo wysoką zdrowotność łanu.
Wszystkie te cechy sprawiły, ze BINGO
jest od dwóch lat najpopularniejszą odmianą owsa w Polsce, chętnie uprawia-

na przez rolników na terenie całego kraju.
Za przykład niech posłuży jedna z bardzo
wielu pozytywnych opinii wyrażona przez
Pana Szczepana Brysia posiadającego
300 ha gospodarstwo w woj. opolskim,
pow. krapkowicki : „W sezonie 2010 Bingo
zaplonował u mnie na poziomie 7t z ha.
W tym roku mimo bardzo dokuczliwej suszy w maju i czerwcu plon był nieznacznie niższy tj. 6,7t. Właściwie to nie ma się
czemu dziwić, gdyż Bingo lepiej znosi
dłuższe okresy bez opadów ze względu
na swoją wyjątkową wczesność. Odmiana ta z pewnością zagości u mnie na dłużej
z jeszcze jednego względu, a mianowicie
z wysokiej odporności na choroby grzybowe, a zwłaszcza na mączniaka i septoriozy.”
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ACT-40 Kontrola totalna
Komputer sterujący przechowalnią
trzeciej generacji. Dzięki doświadczeniu zdobytym podczas projektowania
i użytkowania ACT-10 i ACT-20 powstał
nowy standard.
• technologicznie zaawansowany komputer nadzorujący pracę wentylowanych przechowalni płodów rolnych,
• duży ekran dotykowy zapewniający czytelny odczyt wszelkich wartości i ustawień,
• przyjazny interfejs i inteligentna nawigacja w programie,
• przechowuje wszystkie pomiary
i ustawienia, dzięki czemu łatwiej przeprowadzać analizę stanu produktu,

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

• bezpośredni dostęp do Twojego systemu przez internet
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Wybrane z najlepszych BASF
BASF jest światowym liderem w produkcji chemicznych środków ochrony roślin. Wszystkie produkty firmy są powszechnie znane i stosowane przez rolników na całym świecie. Natomiast w roku
2011 na miano Hitu Roku zasługują 3 produkty: CARYX®, MEDAX® TOP 350 S.C. oraz ECO PACK.

22



nowe na rynku

nowe na rynku

BASF – CARYX® – środek stanowiący kombinację substancji
o działaniu grzybobójczym i regulujących wzrost roślin, do
stosowania w uprawach rzepaku; zawiera metkonazol hamujący
biosyntezę ergosterolu grzybów chorobotwórczych i chlorek mepikwatu odpowiedzialny za wzrost wydłużeniowy rzepaku, działa
bezpiecznie i skutecznie już w temp. od 5°C, zarówno jesienią,
jak i wiosną; substancje czynne docierają do roślin skuteczniej niż
czysty triazol, działając przez dłuższy czas produk jest wyjątkowo
odporny na zmywanie przez deszcz
➥ str. XX

BASF – ECO PACK – innowacyjny system opakowań
o pojemnościach 1, 5 i 10 litrów; specjalna nakrętka z uszczelką
pozbawioną plomby aluminiowej zapewnia bezpieczne i szybkie
otwieranie; centralnie umieszczony otwór wlewowy ułatwia
opróżnianie oraz płukanie opakowania; obrotowy uchwyt gwarantuje wygodne przenoszenie i umożliwia trzymanie opakowania
w dowolnej pozycji; niewielka masa opakowania ułatwia magazynowanie i zgniatanie po użyciu; antypoślizgowa powierzchnia
chwytna sprawia, że pojemnik nie wyślizguje się z ręki, co ułatwia
wylewanie lub przelewanie cieczy
➥ str. XX

BASF – MEDAX® TOP 350 SC – nowoczesny regulator wzrostu
o działaniu systemicznym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą; środek stosuje się w dawce od 0,8 do 1,25 l/ha
w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu
w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego; zawiera chlorek
mepikwatu i proheksadion wapnia. W uprawie pszenicy ozimej
należy go stosować jeden raz, w sezonie od początku wzrostu
źdźbła, a w pszenżycie ozimym – w fazie liścia flagowego
➥ str. XX
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ENERGIA
przetrwania rozwoju plonowania
ENERGIA CARYXU – wszędzie tam, gdzie jest
potrzebna rzepakowi:
+ do osiągnięcia najwyższych plonów rzepaku
+ do regulowania wzrostu jesienią i wiosną
+ do zwalczania chorób
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

w w w . r a p ochrony
o r t r o l n y. roślin
pl
Ze środków
należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
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Silosy paszowe BIN
Silosy paszowe typu PBIN są przeznaczone do magazynowania śruty
zbożowej oraz suchych mieszanek
paszowych granulowanych i sypkich.
PBIN, to zbiorniki walcowe z dnem
w kształcie stożka (lejowym), płaszcz
wykonany z blachy płaskiej ocynkowanej, dach samonośny z uniwersalnym wlotem załadunkowym. Lejowe
dno wykonane z blachy płaskiej ocynModel silosu

kowanej, umożliwia całkowity grawitacyjny rozładunek silosu. W tym celu
w dnie wykonano otwór wylotowy
wraz z zasuwą.
Silosy PBIN są standardowo wyposażone w podzespoły:
1. Rurę załadunkową z przyłączem
oraz rurę odpowietrzającą. Rury
służą do załadunku pneumatycznego z pojazdów do transportu pasz.

Ładowność dla
Pojemność użytkowa¹
mieszanki paszowej²
m³
t

Średnica
m

2. Uniwersalny wlot załadunkowy z klapą. Umożliwia załadunek silosów
za pomocą przenośników ślimakowych, spiralnych, zgarniakowych itp.
3. Dolny otwór wylotowy z zasuwą.
Służy do rozładunku silosów za
pomocą przenośników lub wózków
paszowych.
4. Wzierniki rewizyjne. Zapewniają kontrolę napełnienia silosu.
Silosy typu PBIN montuje się na wolnej przestrzeni lub wewnątrz budynków.
Warunkiem jest zapewnienie dostatecznej przestrzeni do jego montażu
oraz późniejszej eksploatacji.
Masa silosu
kg

PBIN 3

5

3,25

1,91

260

PBIN 5

7,7

5

1,91

310

¹) – całkowita objętość wewnętrznej przestrzeni silosu - rzeczywista objętość materiału zgromadzonego w silosie zależy od: sposobu załadunku, właściwości usypowych mieszanki paszowej, itp.
²) – odniesiona do pojemności użytkowej, dla mieszanki paszowej o gęstości 650 kg/m³.
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SILOSY PASZOWE

WIATY ROLNICZE
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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SILOS
DO ZIARNA Z LEJEM
typ KONSIL60
Model: K60/3, K60/4,
K60/5, K60/6
Standardowe i opcjonalne wyposażenie silosów
K60/3

K60/4

K60/5

K60/6

drabina zewnętrzna

S

S

S

S

właz serwisowy dolny

S

S

S

S

górny otwór inspekcyjny

S

S

S

S

centralny wlot załadunkowy

S

S

S

S

króciec do rozładunku awaryjnego

S

S

S

S

zasuwa

S

S

S

S

O

O

O

O

wielopunktowa sonda do pomiaru temperatury

TEMP_S_4

TEMP_S_6

TEMP_S_6

TEMP_S_8

rura załadowcza Ø180

O

O

O

O

Dane techniczne i opis konstrukcji silosu typu KONSIL60:
LP

PARAMETR

MODEL K60/3

MODEL K60/4

MODEL K60/5

MODEL K60/6

1

Powierzchnia zabudowy silosu

15,6 m2

15,6 m2

15,6 m2

15,6 m2

2

Powierzchnia użytkowa silosu

15,6 m2

15,6 m2

15,6 m2

15,6 m2

3

Kubatura całkowita silosu

63,5 m

3

78,4 m

3

93,2 m

3

108 m3

4

Kubatura użytkowa silosu

63,5 m

3

78,4 m

3

93,2 m

3

108 m3

5

Ładowność silosu[1]

47,6 ton

58,8 ton

69,9 ton

81 ton

6

Średnica silosu

4,46 m

4,46 m

4,46 m

4,46 m

7

Wysokość całkowita

7,14 m

8,09 m

9,04 m

10,0 m

8

Wysokość płaszcza silosu

2,90 m

3,85 m

4,80 m

5,75 m

9

Ilość słupów

8 szt

8 szt

8 szt

8 szt

10

Masa silosu

2665 kg

2785 kg

2905 kg

3025 kg

[1] obliczona dla kubatury użytkowej silosu zakładając zapełnienie silosu równe kubaturze całkowitej (w rzeczywistości może być
mniejsze) i dla materiału o gęstości 750kg/m3
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AGROTECHNIK – koła bliźniacze
Firma AGROTECHNIK oferuje pełen asortyment kół jezdnych standardowych i specjalnych. Dostarcza koła
do wszystkich marek i modeli traktorów oraz maszyn rolniczych jezdnych
i maszyn przemysłowych, jak również
pojazdów specjalnych. Oferowane koła
w 100 % sprawdzają się w pracach polowych pielęgnacyjnych i uprawowych,

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

transportowych, a także w zastosowaniach specjalnych i przemyśle. Swoim klientom i partnerom handlowym
firma zapewnia fachowe doradztwo
w zakresie doboru właściwej technologii uprawy i optymalnych rozwiązań
na każdym etapie zaistniałej sytuacji.
Agrotechnik jest w stanie dostarczyć
każde koło bliźniacze, oraz między-

rzędowe w dowolnym rozstawie międzyrzędzi –zarówno pojedyncze jak
i podwójne. W firmie można również
wykonać koła i felgi specjalne na indywidualne zamówienia.
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HYDRAMET
Firma HYDRAMET Sp. z o.o.
z Giżycka, na polskim rynku maszyn
rolniczych, istnieje od 1992 roku. Początkowo zajmowała się produkcją ładowaczy czołowych TUR do ciągników
o małej mocy. Obecnie firma posiada
w swojej ofercie handlowej ładowacze do ciągników o mocy do 180 km
jak również koparki zaczepiane na tył
ciągnika. Dodatkowo ofertę swą poszerzyła o spychacze, pługi, piaskarki
i jest w stanie zaopatrzyć nieomal każdy rodzaj ciągnika w osprzęt roboczy
dla rolnictwa oraz do wykorzystania
w gospodarce komunalnej. Dążeniem
firmy jest zapewnienie klientom wysokiej jakości produktów w przystępnej
cenie, co sprawia, że sprzęt z HYDRAMETU, z pewnością może konkurować
z innymi markami tej branży. Na nadchodzący sezon zimowy w ofercie są,
między innymi:
Spychacz czołowy T-218/2 – przeznaczony do odśnieżania, spychania
piachu, węgla lub obornika w gospodarstwie rolnym. Może być zamontowany na ciągnikach rolniczych o różnej
mocy. W zależności od wielkości ciągnika, zastosowane mogą być tarcze spychające od 1,6m do 2,5m. Spychacz
sterowany jest hydraulicznie. Ustawianie
kąta skrętu tarczy może odbywać się
ręcznie lub hydraulicznie. Do wyboru
są dwie wersje spychaczy przednich
tj.: z zabezpieczeniem sprężynowym
lub bez, w zależności, do jakich prac
będzie on przeznaczony.
Pług odśnieżny T-017 - do odśnieżania
dróg, ulic oraz placów. Montowany jest
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na trójpunkcie z tyłu ciągnika rolniczego
o mocy min. 70 km. W zależności od wielkości ciągnika, zastosowane mogą być
tarcze zgarniające od 2,5m do 3,0m. Pług
odśnieżny sterowany jest hydraulicznie.
Ustawianie kąta skrętu tarczy odbywa się
za pomocą hydrauliki ciągnika.
Piaskarka ciągnikowa samozaładowcza T-018 - zawieszana na tylnym TUZ
jest przeznaczona do wysiewu żwiru suchego. Skrzynia o pojemności powyżej
0,8 m3 z zaworem regulującym intensywność wysypu, szerokość robocza 1,8 m

i maksymalna prędkość pracy agregatu 10 km/h pozwalają na komfortowe
użytkowanie w każdym gospodarstwie,
jak i w firmach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Piaskarkę łatwo załadować piaskiem bezpośrednio
z pryzmy, a niekwestionowaną zaletą jest
to, że piasek nie jest rozrzucany metodą
odśrodkową i nie stanowi zagrożenia dla
przechodniów, ani parkujących pojazdów.
Na podstawie materiałów
firmy Hydramet Sp. z o.o.
Jolanta Malinowska-Kłos
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11-500 GIŻYCKO - Gajewo
ul. Obwodowa 3, Poland
tel. +48 87 428 61 21
tel. +48 87 428 97 12
fax +48 87 429 81 03
info@hydramet.pl

www.hydramet.pl

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

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

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki

Ć
NOWOŚ
i do bel
k
a
t
y
w
h
C
tnych.
prostoką

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

W standardzie malowanie proszkowe, stal Hardox 500 na lemieszach, kute palce włoskiej
ﬁrmy BPT w widłach, wysokowytrzymałe łapy stosowane w wózkach widłowych !!!
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Pług odśnieżny szer. 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m.

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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PICHON zwiększa
gamę rozrzutników
obornika
Przez ostatnie lata PICHON, lider w produkcji wozów asenizacyjnych zwiększa swoje pole
działalności o gamę maszyn specjalistycznych, jak również ładowarek przegubowych o mocy
od 26 do 51KM.
Ponad 40 letnia znajomość mechanizacji
rolnictwa, umożliwiła firmie PICHON stworzenie kompletnych rozwiązań do rozprowadzania nawozów ciekłych jak i stałych,
aby sprostać oczekiwaniom wszystkich
użytkowników.
Po przedstawieniu dwóch pierwszych
modeli M16 i M20 na targach SIMA, Pichon
ma przyjemność poinformować Państwa
o wprowadzeniu na rynek swojej nowej
gamy rozrzutników obornika. Ta gama
została stworzona na podstawie analizy
i oceny pierwszych użytkowników. W celu
zaspokojenia swojej sieci dystrybucji, PICHON proponuje 8 modeli od 12 do 24m3
o bardzo krótkim czasie realizacji.
Po raz pierwszy zaprezentowany w Polsce
na wystawie AGROSHOW ten nowy roz-

rzutnik MUCK MASTER M12 zachował zalety poprzednich modeli: prostą koncepcję,
solidną, wąską, dwustronnie ocynkowaną
skrzynię i dwa pionowe wałki o ogromnej
średnicy.
Wałki o niespotykanej średnicy jak dla
tego typu skrzyni, umożliwiają równomierne i regularne rozrzucanie bez względu

na przerabiany materiał, z zachowaniem
jednakowej wydajności pracy.
Ten nowy M12 może być wyposażony
w różnego rodzaju opcje dodatkowe, które
są również dostępne dla całej gamy rozrzutników, jak np. zasuwa gilotynowa, centrala
hydrauliczna, sterowanie z kabiny, jeden lub
dwa deflektory boczne, naprężenie hydrauliczne łańcucha taśmy…
Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z naszą gamą produktów na targach Polagra
Premiery w Poznaniu i Agrotech w Kielcach.
Serdecznie zapraszmy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej
i odkrycia naszej całej gamy produktów. : www.pichon.pl

SPECJALISTA ROZWIĄZAŃ DO NAWOŻENIA
I URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
ODKRYJCIE NASZĄ GAMĘ PRODUKTÓW NA : WWW.pichon.pL

OŚĆ

NOW

Wozy asenizacyjne
OD 3000 DO 30000 l

RozRzutniki
8 MODeli OD 12 DO 24 M3

ładoWaRki
13 MODeli OD 26 DO 51 KM

Wozy asenizacyjne | Mieszadła | RozRzutniki oboRnika | ładoWaRki
PiCHON - Zi De lavallOt - BP21 - 29490 GuiPavas - FRaNCe - tel: 506 282 653 - www.pichon.pl - sprzedaz@pichon.pl
pub_atrexpress_NOVEMBRE.indd 1
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FARMER F-8244 C2
„Farmer” Sp. z o.o. z w Sokółce konstruuje i produkuje proste, trwałe i tanie ciągniki rolnicze.

Model F-8244 C2, tak jak wszystkie
„FARMERY”, jest oparty na własnej
konstrukcji z 4 cylindrowym, 80 konnym
silnikiem firmy MMZ i układem napędo-
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wym firmy Carraro o 12 przełożeniach
do przodu i 12 do tyłu, zmienianych
poprzez mechaniczny rewers. Traktor jest prosty w obsłudze z minimal-

ną ilością elektroniki. W wyposażeniu
standardowym znajdują się obciążniki
przednie, zaczep regulowany góra-dół,
WOM tryb zależny i niezależny od jazdy,
ramiona hakowe drugiej kategorii, trzy
pary szybkozłączy, mechaniczne sterowanie TUZ, oraz wentylowana i ogrzewana kabina z komfortowym fotelem
firmy Granit. Zaletą tych ciągników jest
prosta obsługa, małe wymagania co
do jakości paliwa, tanie przeglądy silnika, niskie koszty ewentualnych napraw i w związku z tym niskie koszty
eksploatacji.
Traktory te niezmiennie od wielu lat
dobrze się sprzedają i wciąż cieszą się
ogromnym zainteresowaniem rolników.
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VALTRA - N111 EcoPower
Valtra serii N to nowy rodzaj ciągnika łączący najlepsze osiągi i parametry w swej klasie w postaci
zrównoważonego i funkcjonalnego pakietu.
Klienci mogą wybrać opcje, w tym
moc silnika, stosownie do potrzeb, począwszy od podstawowej wersji Classic do najnowocześniejszej Advance,
z programowanym układem napędowym i hydrauliką oraz specjalnym
zawieszeniem kabiny i przedniej osi.
Seria Valtra N reprezentuje skandynawską praktyczność w najlepszej postaci, zachęcającą do profesjonalnego
korzystania z ciągników w najbardziej
wymagających warunkach, przez cały
rok. Wszystkie moduły podstawowe
są budowane lub projektowane w firmie.
Dotyczy to silnika, podwozia, skrzyni
przekładniowej, układu napędowego,
tylnej osi, hydrauliki, kabiny i poszycia.
Model N111 EcoPower oferuje oszczędność paliwa rzędu 1015% poprzez obniżenie obrotów
silnika. Średnia prędkość tłoków jest
o 20% niższa niż w zwykłych silnikach.
W związku tym odpowiednio wydłuża
się żywotność silnika. Mokre tuleje cy-
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lindrów i chłodzenie powietrza doładowywującego również przyczyniają się
do przedłużenia żywotności silników
AGCO Sisu Power. W praktyce model Valtra N111 EcoPower oznacza
znacznie niższe koszty roboczogodziny,
technologię przyjazną dla środowiska
oraz niską emisję spalin. Dodatkową
korzyścią jest redukcja hałasu silnika
o 4-5 decybeli.
Nową cechą silników EcoPower
jest możliwość przełączenia się między trybem pracy ekonomicznej Eco
a tryb pracy standardowej Power.
N111e wyposażony w czterocylindrowy Silnik, AGCO Sisu Power 44 CVA
o pojemności 4,4 litra, mocy znamionowej 90/122/ Kw/KM i 2200 obrotów
na min. Układ napędowy Przekładnia
PowerShuttle -elektrohydrauliczna,
sterowana komputerowo, programowana przez operatora z ilością biegów 36+36.
W oparciu o materiały firmy Valtra
Jolanta Malinowska-Kłos
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Przenośniki pneumatyczne
ssąco-tłoczące z wentylatorem
wielostopniowym
Przenośniki pneumatyczne ssąco - tłoczące przeznaczone są do transportu ziarna zbóż, nasion strączkowych i oleistych
w kierunku poziomym i pionowym. Mogą
być stosowane do napełniania i opróżniania spichlerzy, silosów zbożowych oraz
do załadunku i rozładunku różnych środków transportu. Transportowane ziarno
zasysane jest z miejsca pobierania ssawką, natomiast dalszą drogę transportu,
do miejsca składowania można budować
w sposób wieloraki.
Przenośniki pneumatyczne ssąco - tłoczące T 450 oraz T 449/2 z napędem
elektrycznym są przeznaczone dla średnich producentów zbóż, gospodarstw
rodzinnych, punktów przeładunku i magazynowania zbóż.
Przenośniki z napędem mechanicznym
T 450/1, T 449, T 449/1, T 470 napędzane
są poprzez wał przegubowo - teleskopo-
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wy (WPT) od ciągnika. Stąd też mogą być
zastosowane do prac zarówno w polu, jak
i w gospodarstwie, tam gdzie brak jest dostępu do sieci energetycznej lub nie jest
możliwe zastosowanie urządzeń z napędem
elektrycznym. Przenośniki przeznaczone
są dla dużych producentów zbóż, punktów magazynowania i przeładunku zbóż.
O jakości tych przenośników świadczy
ich eksploatacja przez użytkowników wielu krajów, m.in. Niemiec, Austrii, Czech,
Włoch, Danii, Finlandii, Bułgarii, Macedonii,
Rosji, Litwy, Łotwy i Ukrainy, a także zdobyte liczne nagrody i wyróżnienia.
Zaletami przenośników pneumatycznych są:
- dobra mobiln o ś ć, d o w o l n e
kształtowanie i kierowanie rurociągu
transportowego,
- duża sprawność
Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH
urządzenia w zakresie przygotowania i uruchomienia
do pracy,
- możliwość pobierania ziarna ssawką
lub zasypywania materiału prosto do kosza przyjęciowego,
- możliwość stworzenia całkowitej mechanizacji transportu,
- wyeliminowanie
strat materiału,
- duża wydajność,
- bezpieczeństwo
pracy w w yniku
braku ruchomych
części na drodze
transportu.
www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889
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URODZAJ

W uprawie kukurydzy liczy się
wiedza i umiejętności
Pokaz maszyn do zbioru kukurydzy, wystawa sprzętu rolniczego, a także liczne konkursy
i plebiscyty, były głównymi atrakcjami XIII Dnia Kukurydzy województwa mazowieckiego
i łódzkiego. Impreza odbyła się 9 października w Skrzelewie.
Rolnicy mijającego roku z pewnością nie zaliczą do udanych. Szczególnie wiele powodów do zmartwień
mają producenci kukur ydzy
- Wyjątkowo mokra i zimna wiosna, a później dotkliwe upały, z wyraźnymi oznakami
suszy, sprawiły, że tegoroczne plony są niskie, a i ich jakość pozostawia wiele do życzenia - takimi, smutnymi słowami przywitał
gości Tadeusz Szymańczak - szef komitetu organizacyjnego XIII Dni Kukurydzy.
Słowa Szymańczaka potwierdza oficjalna statystyka. Zdaniem GUS, tylko
do połowy maja br. straty w powierzchni zasiewów były znaczne. Powierzchnię uprawy rzepaku i rzepiku zaoraną
i zakwalifikowaną do zaorania szacowano wówczas na ok. 118,3 tys. ha, tj.
15,7% powierzchni zasianej (5-cio krotnie
więcej niż w 2010 r.). W zdecydowanej
większości przypadków, straty te spowodowane były uszkodzeniem mrozowym.
Jednak nie tylko pogoda doskwiera
rolnikom. Problemem jest także kwestia płatności obszarowych. Te zdaniem
Szymańczaka są dla polskich rolników
nawet 3 razy niższe niż dla producentów
rolnych z tzw. „Starej Unii”. Co więcej,
pozyskanie pieniędzy z budżetu Wspólnoty wcale nie jest łatwe. Zasady przydzielania środków są skomplikowane,
a i sami rolnicy rzadko decydują się
na szczegółowe zapoznanie się z instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej.

34

- Bez szkoleń, podnoszenia swojej
wiedzy i kwalifikacji o konkurowaniu
z rolnikami z Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii możemy jedynie marzyć ubolewa Szymańczak
Okazją do zwiększenia swojej wiedzy o uprawie kukurydzy z pewnością
jest udział w organizowanych cyklicznie targach, seminariach i konferencjach. Przekonali się o tym rolnicy,
którzy mimo jesiennej aury tłumnie
zjawili się 9 października w Skrzelewie (województwo mazowieckie)
na XIII Dniach Kukurydzy. Pasjonatom
rośliny przyszłości, za jaką uchodzi
kukuryda, z pewnością nie zabrakło
niczego. Na Targach zaprezentowano

najnowsze technologie upraw na ziarno
i kiszonkę. Zorganizowane zostały także praktyczne pokazy maszyn do zbioru
kukurydzy, a na stoiskach wystawienniczych rozstawiono najnowszy sprzęt
rolniczy. Pewni swojej wiedzy producenci rolni mogli wziąć również udział
w konkursie wiedzy, a także sprawdzić, która konstrukcja otrzyma miano
najbezpieczniejszej maszyny rolniczej.
- Wkładany w organizację Dnia Kukurydzy trud, zaczyna dawać oczekiwane rezultaty. Co roku systematycznie
zwiększa się liczba odwiedzających
nas rolników, rolników którzy po fachową, pewną wiedzą przychodzą właśnie
do nas - podsumowuje Szymańczak
Łukasz Iwaszkiewicz
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Betanal maxxPro* 209 OD
- najnowszy herbicyd – nowa jakość odchwaszczania buraków cukrowych
W 2012 roku oczekiwany jest na rynku polskim Betanal
maxxPro 209 ODnajnowszy herbicyd
do stosowania w burakach cukrowych. Preparat zawiera
3 składniki czynne: fenmedifam, desmedifam, etofumesat oraz niewielką
ilość lenacylu – wypełniającego unikalną
funkcję aktywatora. Dzięki technologii
formulacyjnej, w tym - wprowadzeniu
aktywatora, Betanal maxxPro znacząco lepiej zwalcza większość chwastów
dwuliściennych i jednoliściennych, wnosząc jednocześnie mniej substancji
czynnych na hektar w porównaniu
z innymi 3-skladnikowymi herbicydami
na rynku (od 5-30%). Efekt aktywacji
w korzystnych warunkach stosowania,
zwiększa skuteczność chwastobójczą
preparatu Betanal maxxPro nawet o ponad 5% w porównaniu z najwyższej
jakości preparatami porównawczymi.
Betanal maxxPro stosowany będzie
w zakresie dawek 1,25-1,5 l/ha, przy
czym dawka wyższa zalecana jest,
gdy występują na polu chwasty trudne
do zwalczenia, np. rdesty, gdy rozwój
chwastów przekroczył fazę liścieni lub
przy niekorzystnych warunkach pobierania substancji czynnych przez chwasty,
np. po okresie wysokich temperatur.
Dawka podstawowa – 1,25 l/ha zalecana jest przede wszystkim do stosowania w mieszankach. Betanal maxxPro

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

działa najskuteczniej, gdy jest stosowany w fazie liścieni chwastów bez
względu na fazę rozwojową buraków.
Zabieg należy powtórzyć przy pojawieniu się następnych chwastów.
Dzięki innowacyjnej formulacji Betanal
maxxPro działa bardzo szybko, w tym
na tzw „trudne” chwasty, np. rdesty.
Ciecz robocza preparatu doskonale
pokrywa liście chwastów, co znacznie przyspiesza pobieranie przez nie
substancji czynnych skracając czas
podatności na zmywanie przez deszcz.
Betanal maxxPro tworzy bardzo
stabilną ciecz roboczą, praktycznie nie
wrażliwą na niską temperaturę wody

używanej do zabiegu i jej twardość. Jeżeli z ważnych technicznie powodów
musi się przerwać zabieg opryskiwania, można go wznowić po kilku godzinach bez strat jakości cieczy roboczej.
Przy poprawnej aplikacji, herbicyd
Betanal maxxPro jest doskonale tolerowany przez buraki cukrowe. Zostało to potwierdzone w wieloletnich
doświadczeniach z ponad 50 odmianami buraka.
Betanal maxxPro jest osiągnięciem
technologicznym najwyższej klasy
i ma wszelkie podstawy do ustanowienia, w przystępnej cenie, nowej
jakości w odchwaszczaniu buraków
cukrowych.
Dr Dariusz Przeradzki
Bayer CropScience

35

URODZAJ

Spotkanie u Romanowskich
W Dworku Romanowskich w Sułowie k/ Lidzbarka Warmińskiego, 4 października Syngenta wspólnie
z Przedsiębiorstwem „Romanowski”, zorganizowały konferencję poświęconą problemom regulacji
zachwaszczenia a w szczególności zwalczaniu chwastów jednoliściennych.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli prasy i świata nauki oraz największych dystrybutorów środków ochrony
roślin a także znaczące gospodarstwa
z regionu Warmii i Mazur.
Zaproszonych gości przywitała Marzena Włodarska z Syngenty i Roman
Romanowski reprezentujący rodzinne
Przedsiębiorstwo „Romanowski”.
Konferencję rozpoczęła pani Geal Le
Goupil ze Szwajcarii, reprezentująca
firmę Syngenta, wykładem na temat
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regulacji zachwaszczenia w zbożach
w krajach Europy i świata, przedstawiając problemy, z jakimi zmagają się
rolnicy nie tylko w Polsce. Ważną kwestią poruszoną w tym wykładzie było
zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenie
upraw ze strony chwastów uodpornionych na działanie herbicydów, wynikające z wieloletnich błędów popełnianych
w zakresie stosowania środków ochrony roślin, jak i uproszczeń w uprawie
roli oraz upraw monokulturowych.

Prof. Kazimierz Adamczewski w wystąpieniu potwierdził problem nakreślony przez panią Geal Le Goupil,
że zagrożenie upraw ze strony chwastów uodpornionych jest bardzo poważne. W swoim wykładzie nakreślił
sytuację w Polsce i zwracał uwagę
na przyczyny tego zjawiska oraz możliwości jego zażegnania.
Zdaniem Profesora do czynników
powstawania odporności chwastów
w głównej mierze należy zaliczyć: mechanizm działania herbicydu, dawka
herbicydu, częstotliwość zabiegu, wrażliwość gatunku, sposób rozmnażania
i rozsiewania się, sposób uprawy gleby (uproszczona uprawa). Rolnik ma
wpływ na dawkę herbicydu i częstotliwość zabiegów oraz sposób uprawy
gleby, natomiast na pozostałe czynniki
niestety nie. Uodpornienie się chwastów
na herbicydy generuje rolnikowi koszty produkcji, ponieważ konieczne jest
powtarzanie zabiegów, wprowadzanie płodozmianów i uprawę większej
ilości gatunków roślin uprawnych, odstąpienie od uprawy uproszczonej, itp.
Odnotowuje się coraz więcej gatunków chwastów uodpornionych na poszczególne herbicydy a szczególnie
oparte o sulfonylomoczniki( określane jako inhibitory ALS). W Polsce najwięcej odpornych biotypów miotły
zbożowej występuje w rejonie woj.
warmińsko-mazurskiego, na Żuławach
i w południowej części woj. zachodnio-pomorskiego. Te rejony, to już poważny
problem, ponieważ występuje masowo
a nie sporadycznie na poszczególnych
plantacjach. W przypadku miotły zbożowej gen odporności jest przenoszony
przez pyłek, a że jest ona wiatropylna,
to namnażanie się biotypów odpornych
intensywnie wzrasta i pojawiają się maw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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sowo zasiedlając coraz większe obszary
upraw. Aby zminimalizować ekspansję
biotypów chwastów uodpornionych
profesor Adamczewski zaleca stosować rotację upraw, ograniczyć zabiegi
tym samym herbicydem, wprowadzać
do uprawy gleby więcej mechanicznych

zabiegów agrotechnicznych.
W swoim wystąpieniu prof. Adamczewski apelował do rolników o baczne
obserwacje swoich upraw zwracając szczególną uwagę na intensywność występowania poszczególnych
gatunków chwastów. Powiedział też,

Znane substancje aktywne
środków ochrony roślin – inne
spojrzenie
Szybki rozwój technologiczny jest dzisiaj domeną większości gałęzi gospodarki. Również rolnictwo korzysta z jego
osiągnięć. Na rynku pojawiają się preparaty oparte na nowych, coraz bardziej
skutecznych substancjach aktywnych.
Wachlarz dostępnych preparatów jest
bezsprzecznie miernikiem postępu
w dziedzinie ochrony upraw. Należy
jednak zwrócić uwagę, że postęp w tej
dziedzinie można osiągnąć także poprzez nowe zastosowanie znanych
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

wcześniej substancji aktywnych, wykorzystywanych dotychczas w preparatach
dedykowanych wysoce specjalistycznym i bardzo wymagającym uprawom
(głównie sadowniczym i warzywniczym),
a obecnie zastosowanych w środkach
ochrony upraw rolnych. Warto zatem
wspomnieć o substancjach aktywnych,
które istnieją na naszym rynku od wielu
lat, a jednak, jak się okazuje nadal pozostają niezawodne i świetnie sprawdzają się w nowych obszarach zastosowań.

że najlepszym do zastosowania w praktyce testem na stwierdzenie, że mamy
na polu odporne chwasty, jest fakt,
kiedy po prawidłowo wykonanym zabiegu herbicydem tylko część chwastów wrażliwych na ten sam preparat
została zniszczona oraz, gdy na polu
są niezniszczone chwasty tego samego gatunku, a także, kiedy skuteczność stosowanego herbicydu obniża
się z roku na rok.
Jolanta Malinowska-Kłos

Jedną z takich substancji jest tiofanat metylowy – organiczny związek chemiczny zarejestrowany jako
substancja czynna w kilku fungicydach, m.in. w preparacie Topsin
M 500 SC oraz Yamato 303 SE.
Warto przypomnieć, że tiofanat metylowy ma działanie systemiczne
zarówno zapobiegawcze, jaki i interwencyjne, w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych
i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. W preparatach może być
przeznaczony do opryskiwania roślin,
zaprawiania nasion, cebul i do odkażania podłoża lub jako składnik
maści ogrodniczych. Farba emulsyjna z dodatkiem 2% Topsinu, jest
zalecana jako środek zastępujący
maść ogrodniczą.
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Tiofanat metylowy został wprowadzony
do obrotu przez japońską firmę Nippon
Soda. Pierwsze doniesienia naukowe
na temat tej substancji aktywnej pochodzą od K. Ishii z materiałów 7 Międzynarodowego Kongresu Ochrony Roślin
z 1970 r., który odbył się w Paryżu. Początkowo tiofanat był stosowany tylko
w sadownictwie do zwalczania parcha
na jabłoni i gruszy, brunatnej zgnilizny
drzew pestkowych, gorzkiej zgnilizna jabłek oraz raka drzew owocowych. W następnej kolejności rozszerzono zakres
jego stosowania o zwalczanie mącznika prawdziwego drzew ziarnkowych
i pestkowych, warzyw, truskawek, winorośli i róż.
Kolejnym etapem rozwoju produktów
opartych o tiofanat metylowy była ich rejestracja w uprawach roślin rolniczych, tj.
buraku cukrowym, rzepaku oraz chmielu i tytoniu, do zwalczania szarej pleśni
i zgnilizny twardzikowej. Tiofanat metylowy został pozytywnie oceniony przez
Komisję Europejską i włączony do aneksu
I Dyrektywy 91/414 WE z dniem 1 marca 2006 r.
Druga substancja, o której warto wspomnieć w kontekście rozwoju i szerokiego wachlarza możliwości wykorzystania
związków chemicznych to tetrakonazol.
Tetrakonazol to związek chemiczny z grupy triazoli/konazoli, „młodszy” od tiofanatu. Pierwsze doniesienia na jego temat
pochodzą od C. Garavaglia i autorów
z 1988 r. z materiałów konferencyjnych
z Brighton Crop Protection Conference.
Substancja aktywna została wprowadzona do obrotu przez firmę Isagro (dawniej
Agrimont). Tetrakonazol wykazuje szerokie spektrum działania grzybobójczego o charakterze zarówno ochronnym,
leczniczym jak i wyniszczającym. Pobierany jest poprzez korzenie, łodygi i liście
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i przemieszcza się szybko akropetalnie
po całej roślinie. W początkowej fazie
rejestracji był zalecany do zwalczania
mączniaka i rdzy na warzywach, mączniaka i parcha na jabłoni, mączniaka na winogronach i ogórku, a także mączniaka,
rdzy, septoriozy i rynchosporiozy występujących w uprawie zbóż. Tetrakonazol
- substancja o działaniu systemicznym
łatwo przenika przez warstwę woskową
kutikuli, szybko się przemieszcza oraz
wykazuje działanie lecznicze i interwencyjne, a nie ma fitotoksycznego wpływu
na rośliny uprawne. Triazol ten został włączony do aneksu I Dyrektywy 91/414 WE
z dniem 1 stycznia 2010 r. Produkty firmy
Isagro zawierające w składzie tetrakonazol nadal są dostępne Polsce, np. środek
Domark 100 EC służący do zwalczania
chorób grzybowych w uprawie jabłoni,
truskawki, roślin warzywniczych oraz
ozdobnych, Eminent 125 SL zalecany
w zbożach oraz w uprawie buraka cukrowego i pastewnego lub Eminent Star
316 w pszenicy ozimej i rzepaku ozimym.
Od 2009 roku na polskim rynku dostępny jest produkt, który stanowi połączenie wymienionych wyżej substancji
czynnych. Preparat Yamato 303 SE, bo
o nim mowa, zawiera w składzie dwie
substancje aktywne z dwóch różnych
grup chemicznych, o różnych i wzajemnie uzupełniających się mechanizmach
działania: tiofanat metylu oraz tetrakonazol. Fungicyd posiada innowacyjną i zaawansowaną formulację SE, ułatwiającą
szybkie wchłanianie i pobieranie środka.
Taki układ przyczynia się do łatwiejszego przenikania przez warstwę woskową
liści oraz ogranicza zmywanie substancji przez deszcz. Działanie systemiczne
preparatu powoduje zabezpieczenie
całej rośliny bez względu na miejsce jej
naniesienia i szybkość wzrostu rośliny.

Nowy fungicyd bardzo dobrze radzi
sobie z wczesnymi infekcjami rozwijającymi się od jesieni (zabieg w terminie
T1) oraz z chorobami liści porażającymi łan (w terminie T2), takimi jak rdze,
septorioza, mączniak, brunatna plamistość liści, a także doskonale nadaje się
do zwalczania septoriozy i fuzariozy kłosa
w terminie T3. Zalecana dawka Yamato w zbożach wynosi 1,5 l/ha/. Fungicyd
bardzo skutecznie zwalcza czerń krzyżowych, zgniliznę twardzikową oraz szarą pleśń w uprawach rzepaku ozimego
w dawce 1,75 l/ha. W razie wystąpienia
tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia
pierwszych łuszczyn, przestrzegając jednak terminu karencji. W uprawie buraka
cukrowego zastosowanie tego innowacyjnego preparatu pozwala na skuteczną ochronę uprawy przed chwościkiem.
Zalecana dawka wynosi 1,25-1,5 l/ha.
Wyższą dawkę należy zastosować przy
dużym nasileniu choroby.
Podsumowując, można powiedzieć,
iż Yamato 303 SE aczkolwiek oparty
na znanych od lat substancjach aktywnych to nowy, a przede wszystkim nowoczesny preparat ochrony upraw rolnych.
Charakteryzuje się szerokim zakresem
stosowania, dobrą klasyfikacją ekotoksykologiczną, brakiem prewencji dla
pszczół oraz zawartością dwóch substancji aktywnych wykazujących synergizm
działania. To kompleksowe rozwiązanie,
bez potrzeby tworzenia mieszanin, dające lepsze możliwości walki z chorobami
grzybowymi zbóż, rzepaku ozimego oraz
buraków cukrowych. Działanie środka
wydaje się współgrać z nazwą Yamato i ma w sobie coś z japońskiego ducha
bojowego oraz trochę z mitologii japońskiej symbolizującej nowo odkryty ląd.
Dr Bożena Kozera-Sucharda
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Kształtuje plon!

Doskonale wzmacnia, pogrubia i skraca źdźbło
Wyjątkowo silnie wpływa na rozwój
systemu korzeniowego
Jest elastyczny w stosowaniu, działa szybko,
pewnie i skutecznie
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

w w w . r a pochrony
o r t r o l n y.roślin
pl
Ze środków
należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
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Krajowa Federacja Producentów
Zbóż i jej rekomendacje
wywiad z Dyrektor Biura KFPZ, Panią Joanną Leśniewską
Czym zajmuje się Krajowa Federacja Producentów Zbóż?
Krajowa Federacja Producentów Zbóż
jest apolityczną, samofinansującą się
organizacją rolniczą. Reprezentuje interesy polskich producentów zbóż. Jej
członkami są rolnicze zrzeszenia i stowarzyszenia branżowe, spółdzielnie
rolnicze, grupy producenckie, jak i gospodarstwa rodzinne. Głównym celem
organizacji jest podejmowanie działań
konsolidujących i aktywizujących członków organizacji i inne podmioty branżowe w zakresie kształtowania założeń
polityki gospodarczej, zwłaszcza w kwestiach zapewnienia rentowności produkcji zbóż. KFPZ reprezentuje potrzeby
i interesy producentów zbóż wobec organów państwowych i samorządowych.
Działa na rzecz tworzenia warunków
sprzyjających optymalizacji produkcji
zbóż, a także prowadzi działalność
edukacyjną i oświatową. Członkowie
federacji na bieżąco są informowani
o sytuacji na krajowym i światowym
rynku zbóż poprzez komunikaty wysyłane drogą mailową oraz biuletyn
federacji - Świat Zbóż.
Od kiedy działa organizacja?
Co zaliczyłaby Pani do sukcesów
federacji?
Z informacji uzyskanych od Założycieli Krajowej Federacji Producentów
Zbóż wiem, że pomysł powstania organizacji skupiającej producentów zbóż
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inicjowany był przez rolników. To bardzo ważne, żeby rolnicy wiedzieli, co
może im pomóc, odczuwali oni potrzebę integracji i wspólnych działań
w celu poprawy swojej sytuacji. Spotkanie założycielskie Krajowej Federacji
Producentów Zbóż odbyło się 2003 r.
w Warszawie.
Myślę, że największym sukcesem
jest ciągle potrzeba działania takiej organizacji. Od początku Zarząd federacji wykonuje swoją pracę społecznie,
co oznacza poświęcanie prywatnego
czasu. Z roku na rok jesteśmy większą, prężniejszą i aktywniejszą branżową organizacją.
Zboża zostały zebrane, jaka jest
jakość ziarna?
Dobrze zapowiadające się żniwa
skomplikowała deszczowa aura w lipcu
i w pierwszej połowie sierpnia na terenie większości kraju, raz utrudniając
i znacząco przedłużając żniwa, a dwa
radykalnie obniżając jakość zbieranych
zbóż. Z rozmów z producentami zbóż
i pracownikami zakładów skupujących
wynika, iż jakość zebranego w tym
roku ziarna była zła, a szczególnie niska liczba opadania i porośnięte ziarno.
Jak będą się kształtowały
ceny zbóż?
Na potrzeby naszej rozmowy przeprowadziłam 6 października monitoring
cen wybranych zakładów skupowych.

Za żyto konsumpcyjne można było uzyskać 600-900 zł netto za tonę, a za
tonę pszenicy konsumpcyjnej od 730940 zł netto. Zdaniem federacji ceny
zbóż od sierpnia br. do kształtują się
na wysokim aczkolwiek stabilnym poziomie. Za jęczmień konsumpcyjny
(06.10.2011) oferowano w zależności od regionu od 660 do 750 zł/t.
Z kolei za pszenicę paszową oferowano od 620 do 710 zł/t, a za pszenżyto 640 do 700 zł/t.
Na ceny zbóż na rynkach światowych
ma wpływ wiele czynników m.in.: prognozy i szacunki zbiorów światowych
producentów zbóż, kurs euro, konflikty
i kryzysy u największych światowych
importerów, cła i zakazy eksportu.
Także muszę powiedzieć, że mnogość
czynników utrudnia prognozowanie cen
na tym rynku.
Jak zatem KFPZ ocenia wegetację w sezonie 2010/11?
Federacja szacuje wielkość zbiorów
pszenicy na poziomie 9,05 mln ton
i 3,25 mln ton żyta. Oceniamy, iż jedynie
30% zebranych zbóż można zakwalifikować jako ziarno o jakości w pełni
konsumpcyjnej. Przyczyniły się do tego
nadmierne opady w Polsce południowej i południowo-wschodniej, wyleganie plantacji, wysoka presja chorób
w skutek nadmiernej ilości opadów oraz
opóźnione zakończenie żniw poprzez
załamanie się pogody w lipcu i na pow w w . r a p o r t r o l n y. p l
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czątku sierpnia. Region, w którym najbardziej ucierpiało na jakości ziarno,
a co za tym idzie producenci, to Lubelszczyzna. To były trudne żniwa dla
rolników w całym kraju.
A czego możemy spodziewać się
w przyszłym roku? Jakie są rekomendacje Federacji?
Członkowie federacji otrzymują regularnie informacje, prognozy i szacunki odnośnie rynku zbóż, zatem
zachęcam rolników do podpisania
deklaracji członkowskiej federacji (dostępna na stronie www.kfpz.pl). Prognozowanie zbiorów zbóż w Polsce
staje się coraz trudniejsze, wiąże się
to z coraz większą zmiennością klimatyczną nawet na bardzo niewielkich

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

obszarach, która w sposób bezpośredni przekłada się na poziom plonów
uzyskiwanych przez rolników. Mam
nadzieje, że pogoda będzie sprzyjać
producentom zbóż, bo od niej bardzo
dużo zależy.
W tym roku fungicyd Yamato 303 SE otrzymał rekomendację
KFPZ. Czym charakteryzuje się ten
preparat?
Ze względu na duże porażenie zbóż
chorobami grzybowymi w tym sezonie federacja zdecydowała się wydać
taką rekomendację jednemu produktowi w sezonie. Chcemy w ten sposób
zwrócić uwagę na znaczenie profilaktyki i zwalczania chorób grzybowych
w zbożach. Yamato 303 SE jest pro-

duktem, który w tym kontekście jest
wart rekomendacji KFPZ. Fungicyd
ten dostępny jest na polskim rynku
od 3 lat. Nie wymaga on precyzyjnego określenia patogenów znajdujących się na plantacji. Cechuje się
elastycznością stosowania i wyjątkową skutecznością. Preparat jest zarejestrowany do zwalczania szeregu
chorób w najważniejszych uprawach
- pszenicy ozimej, rzepaku i buraku
cukrowym. W najbliższym czasie
planowane jest rozszerzenie rejestracji o kolejne uprawy: pszenicę
jarą, jęczmień ozimy, jęczmień jary,
żyto, a także poszerzenie rejestracji
o kolejne choroby w uprawie buraka
cukrowego.
Rozmawiała Anna Rogowska
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Ostatnia pora by wybrać
odmianę ziemniaka do uprawy
w przyszłym roku
Jesień, to w rolnictwie nie tylko pora zbiorów i siewu ozimin, ale także czas przygotowań do
następnego sezonu. Jedną z takich „spraw do załatwienia” dla rolnika uprawiającego ziemniaki
stanowi wybór odmian do obsadzenia plantacji w roku przyszłym.
Jest to bardzo ważne ze względu
na to, że czas krótko po zbiorach pozwala na dość wyczerpującą ocenę
czy odmiany, które były uprawiane
w gospodarstwie w minionym sezonie
wegetacyjnym spełniły oczekiwania,
czy konieczne jest wybranie innych.
Ponadto w okresie jesiennym możliwości zabezpieczenia poszukiwanych
sadzeniaków są znacznie większe
niż wiosną przed sadzeniem.
Liczne właściwości determinujące
wartość ziemniaka oraz wyraźna zmienność poziomu cech decydujących
o jego walorach użytkowych i wymaganiach agrotechnicznych powoduje,
że ilość odmian tego gatunku będących
w uprawie jest duża. Są one efektem
prac hodowlanych mających na celu
możliwie najkorzystniejsze połączenie
w jednym genotypie określonych walorów użytkowych z tymi właściwościami roślin i bulw, które czynią produkcję
bardziej efektywną. Tym samym każda z wprowadzanych od uprawy odmian stanowi kolejny etap postępu
biologicznego w dążeniu do spełniania
społecznych oczekiwań. Decyzja producenta o wyborze określonej odmiany
do uprawy w jego gospodarstwie wiąże się, zatem z wykorzystaniem owego postępu. By było ono racjonalne,
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odmiany, jakie znajdą się na polu powinny dysponować zestawem cech,
dzięki, którym zebrane ziemniaki będą
w możliwie najwyższym stopniu atrakcyjne jako artykuł poszukiwany przez
odbiorcę a jednocześnie uzyskanie
plonu dobrej jakości nie będzie nastręczało nadmiernych trudności w warunkach danego gospodarstwa.
Podstawową kwestią, stanowiąca
punkt wyjścia dla dalszych kryteriów
wyboru odmiany jest sprecyzowanie
celu uprawy, czyli określenie, jakie będzie wykorzystanie zbiorów. Odmiennymi właściwościami musi, bowiem,
charakteryzować się plon przeznaczony do przerobu na skrobię a innymi
na cele konsumpcyjne. Jeszcze inne
parametry zarówno zewnętrznego stanu bulw jak i ich składu chemicznego
są ważne wówczas, kiedy ziemniaki
stanowią surowiec dla przetwórstwa
spożywczego.
W obecnej sytuacji, kiedy coraz więcej ziemniaków produkowanych jest
dla z góry ustalonego odbiorcy, to czy
ma być to plon takiej czy innej odmiany jest sprecyzowane w zawieranej
umowie kontraktacyjnej. Często, też
zobowiązujący się do odbioru plonu
kontrahent zapewnia sadzeniaki na planowaną plantację.

Do podejmowania decyzji odnośnie wyboru odmiany zmuszona jest,
natomiast zdecydowana większość
producentów ziemniaków jadalnych,
którzy na ogół z wyboru, ale dość często również z konieczności sami zajmują się marketingiem tego, co zebrali ze
swoich pól. Niekiedy też samodzielne
działania, co do wyboru odmiany i zaopatrzenia się w potrzebne sadzeniaki
podejmują rolnicy uprawiający ziemniaki
dla przemysłu skrobiowego.
Aby poniesione na produkcję ziemniaków koszty i nakłady mogły zwrócić się z oczekiwanym zyskiem, dobór
odmian powinien być staranny. Przystępując do dokonania takiego wyboru
warto mieć na uwadze, że w podjęciu
prawidłowej decyzji pomocne będzie
przyjęcie następującego postępowania: W pierwszej kolejności przeprowadza się analizę odmian pod względem
istotnych dla kierunku produkcji cech
użytkowych i typuje te, które w możliwie największym stopniu pokrywają się
z oczekiwaniem tego sektora rynku
ziemniaczanego, dla którego planowane jest przeznaczenie plonu. Następnie, odmiany zaliczone do takiej grupy
poddaje się starannej analizie, co do ich
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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wymagań agrotechnicznych, tworząc
przy tym wykaz zagadnień, na które
w przypadku poszczególnych odmian
odmiany należałoby zwrócić szczególną uwagę w trakcie zabiegów przygotowania do uprawy oraz w jej trakcie.
Porównanie tak sporządzonych list wymagań uprawowych pozwala w miarę
wystarczająco odpowiedzieć na pytanie,
które z odmian dają większe szanse
powodzenia a zatem wydają się najwłaściwsze do uprawy w konkretnych
warunkach (gospodarstwie).
W podejmowaniu decyzji o wyborze odmiany jadalnej należy kierować
się przede wszystkim poziom podstawowych cech konsumpcyjnych,
takich jak barwa i zwięzłość miąższu
oraz smak. Wprawdzie wymagania
konsumentów odnośnie pierwszych
z wymienionych cech ziemniaka podlegają pewnej fluktuacji, ale ciągle
jeszcze w wielu rejonach kraju, przede wszystkim tam, gdzie tradycja kulinarna jest silna stanowią ważny atut.
Obok barwy i faktury skórki cechy
te są jednymi z najbardziej stabilnych
właściwości odmianowych bulw, tzn.,
że podlegają one wyraźnej zmienności pod wpływem warunków uprawy.
Stanowią, więc cechy rozpoznawcze
odmian, które bardzo często wpływają na decyzję o dokonaniu zakupu.
Co do smakowitości poszczególnych
odmian opinie bywają podzielone, bowiem jest to cecha subiektywna, nie
mniej każda z odmiany jest waloryzowana odnośnie smaku, a wynik takiej
oceny podawany w skali 1-9. Wyższa
ocena oznacza, że odmiana zyskała
w przeprowadzonych testach wyższe
uznanie. Za odmiany najsmaczniejsze
uważane są te, którym przyznano ocenę 7 i powyżej. Handlową atrakcyjność
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

ziemniaków warunkują również genetycznie determinowane parametry
wyglądu bulw, jak kształt i jego regularność, głębokość oczek a także charakter i kolor skórki. Jak wspomniano
są one także cechami odmianowymi,
czyli ulegającymi raczej niewielkim
zmianom na skutek zróżnicowania środowiska wzrostu roślin i gromadzenia
plonu. Wobec rosnących wymagań
konsumentów ziemniaka jadalnego,
do ważnych cech ich jakości handlowej, należy obecność w oferowanej
do sprzedaży partii, bulw z defektami
wyglądu zewnętrznego oraz wadami
miąższu (tj. zdeformowanych, spękanych, uszkodzonych mechanicznie,
czy z rdzawą plamistością miąższu).
Występowanie takich bulw w plonie
jest efektem reakcji odmiany na niekorzystne warunki wzrostu. Dlatego
warto zwrócić uwagę na to czy odmiana należy do tych, które wykazują niższą czy też wysoką wrażliwość
na abiotyczne stresy, objawiające
się powstawaniem wymienionych
nieprawidłowości.
Kolejnym etapem jest porównanie
wytypowanych odmian, co do ich wymagań glebowych i wodnych oraz
pod względem cech agrotechnicznych
(takich jak wymagania pokarmowe,
reakcja na pobudzanie i podkiełkowywanie itp.). Taka wiedza jest niezbędna do zapewnienia uprawianej
odmianie optymalnych warunków rozwoju, co stanowi podstawowy warunek uzyskania wysokiego plonu bulw
dobrej jakości. Ponadto poprzez dobór odmiany o określonych walorach
np. o genetycznie wyższej odporności na określony organizm szkodliwy
możliwe jest ograniczenie nakładów
na zabiegi ochronne.

Naturalnie podstawowym elementem pozwalającym na odjęcie prawidłowej decyzji jest oparcie jej o możliwie
szeroką wiedzę. Dla zainteresowanych
odmianami ziemniaka, źródłem informacjami są publikacje dostępne zarówno
w formie tradycyjnej oraz (w mniejszym
zakresie) na stronach internetowych.
Są to zarówno materiały będące kolejnymi edycjami wydawnictw cyklicznych jak i prezentowane w różnego typu
periodykach rolniczych. Opracowaniami, zawierającymi dużą ilość danych
są przede wszystkim przygotowywane
przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych: Lista Opisowa
Odmian. Rośliny Rolnicze, Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych – Ziemniak oraz Charakterystyki
Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka,
zawierające syntetyczne zestawienie
wyników oceny cech odmian poddawanych badaniom w Zakładach Naukowych
IHAR-PIB w Radzikowie/Oddział w Jadwisinie. Ponadto niemal we wszystkich
Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa
Rolniczego dostępne są szczegółowe analizy wyników badań odmianowych zebranych w trakcie realizacji
doświadczeń PDO w poszczególnych
rejonach (obejmujących 3-4województwa). To na podstawie tych wyników sporządzane są listy zalecanych do uprawy
odmian na obszarze województwa (LZO).
W zaopatrzeniu się w sadzeniaki wybranej odmiany może być natomiast
pomocny bank ofert sprzedaży sadzeniaków 2011-2012, który podobnie jak w latach ubiegłych znajduje się
na stronie www.ihar.edu.pl, w zakładce: ziemniak.
Dr inż. Barbara Lutomirska
I H i A R -PIB
Zakład Agronomii Ziemniaka
Oddział w Jadwisinie
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Ulepszone formuły, więcej
produktów i większy eksport…
…tak w kilku słowach można podsumować tematykę omawianą szczegółowo podczas konferencji prasowej,
zorganizowanej przez firmę INTERMAG
Sp. z o. o., 17 listopada 2011 roku
w Jerzmanowicach, w województwie
małopolskim.
W czasie spotkania Hubert Kardasz,
prezes spółki INTERMAG, przedstawił podsumowanie minionego sezonu
sprzedaży w ich firmie oraz plany działań na przyszły rok, dotyczące zarówno asortymentu, jak i rozwoju eksportu.
Zwracał uwagę m.in. na plany dotyczące zwiększenia eksportu na wschód
oraz poszerzenia oferty handlowej nie
tylko o nowe nawozy dolistne, ale także o produkty niebędące sensu stricto nawozami, lecz działające korzystnie
na kondycję roślin, ich zdrowotność
i plonowanie – takie działanie ma m.in.
nowy TYTANIT®, o ulepszonej formule, który w sierpniu tego roku został
zarejestrowany jako mineralny stymulator wzrostu (zgodnie z wytycznymi
ustawy z 10 lipca 2007 „O nawozach
i nawożeniu”).

Kierunki eksportu polskich
nawozów
Według danych przedstawionych
przez Huberta Kardasza, prezesa firmy
INTERMAG, w strukturze sprzedaży nawozów ich firmy ostatnio wzrasta udział
eksportu. W 2007 roku wynosił on
około 20%, w kolejnym sezonie wzrósł
do mniej więcej 30%, w bieżącym roku
udział eksportu sięgnął 35% ogólnej
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wartości sprzedawanych nawozów,
a w planach jest dalsze jego zwiększanie – zamierzeniem zarządu spółki
jest osiągnięcie wyniku 50%. Obecnie
nawozy z przedsiębiorstwa INTERMAG
trafiają już do kilkunastu krajów głównie w Europie wschodniej i środkowej,
spośród nich największym rynkiem jest
Rosja, w której, mimo obecności złóż
surowców produkuje się stosunkowo niewiele nawozów dolistnych – co
daje polskiej firmie duże możliwości rozwoju sprzedaży na tym chłonnym rynku.
Kolejne kraje to Ukraina (okazuje się,
że bardzo dobre wyniki przynosi stosowanie nawozów dolistnych firmy INTERMAG w uprawach na tamtejszych
czarnoziemach – uzyskano wzrost plonu dochodzący nawet do 30%) i Litwa
(sprzedaż do tych 3 państw stanowi
prawie 75% eksportu), następnie Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Austria.
Duże nadzieje są wiązane z planowanym wejściem na rynek węgierski.

2011 - liczne
nowości w asortymencie
W ofercie firmy INTERMAG w bieżącym roku pojawiły się płynne nawozy
PLONVIT, wzbogacone o nową grupę
składników (m.in. aminokwasy, witaminy, schelatowanytytan i mikroelementy) określanych jako formuła CHAAT.
Nową w tym roku pozycją w asortymencie są także płynne, dolistne nawozy mikroelementowe z serii MIKROVIT
oraz płynne nawozy wieloskładnikowe
MAKROVIT. Ciekawą propozycją jest

także seria HYDROPON, składająca
się z 4 rodzajów płynnych nawozów
do fertygacji. Nowością wprowadzoną
w tym sezonie jest również kondycjoner wody ProAqua pH – przeznaczony
do uzdatniania twardej wody, stosowanej do zabiegów dokarmiania dolistnego czy do zabiegów ochrony
roślin. Listę ubiegłorocznych nowości uzupełniają ACID PK 30:5 – nawóz
fosforowy z potasem i borem, o pH <
1, a także BORTYTAN - płynny nawóz
borowy z dodatkiem tytanu.
Aby ułatwić klientom orientację w coraz bardziej rozbudowanej ofercie nawozów firma INTERMAG wydała „Poradnik
– dokarmianie upraw rolniczych”, zawierający nie tylko charakterystykę
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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produktów, ale także szczegółowe
programy nawożenia podstawowych
gatunków rolniczych w całym okresie uprawy (z wyszczególnieniem faz
rozwojowych roślin), z uwzględnieniem
nawozów własnej produkcji (ukazały
się także odrębne poradniki nt. dokarmiania zbóż, rzepaku oraz kukurydzy).
Jest to pierwsza z serii poradników
przygotowywanych przez specjalistów
z firmy INTERMAG, następne poświęcone będą nawożeniu upraw sadowniczych oraz warzyw, a także ziemniaków
i buraków.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Tytanowe i krzemowe nowości
W ostatnich latach coraz częściej
w uprawach wykorzystuje się różnego
rodzaju stymulatory, korzystnie wpływające na wzrost, rozwój i plonowanie
roślin, wiele z nich zawiera m.in. wyciągi
z glonów morskich, witaminy czy aminokwasy. Korzystny wpływ na procesy
zachodzące w komórkach roślinnych,
a także na odporność roślin na czynniki
stresowe i patogeny mogą wywierać
także pierwiastki naturalnie występujące w glebie, jednak w roślinach obecne

w niewielkich ilościach, dlatego niezaliczane do typowych składników pokarmowych. Jednym z nich jest tytan,
którego działanie – jak wyjaśniał Piotr
Lubaszka, dyrektor handlowy firmy INTERMAG – polega m.in. na:
zwiększaniu aktywności jonów żelaza,
które stymulują powstawanie chlorofilu,
a to z kolei intensyfikuje fotosyntezę;
zwiększaniu tempa pobierania składników pokarmowych (zarówno dostarczonych dolistnie jak i z roztworu
glebowego);
• podniesieniu wigoru ziaren pyłku;
• wzmocnieniu odporności na niektóre
patogeny oraz na stresowe czynniki
abiotyczne.
W wyniku tych mechanizmów możliwe
jest uzyskanie większego plonu z roślin
traktowanych jonami tytanu (preparatem
TYTANIT®) w różnych doświadczeniach
ten wzrost wynosił średnio 10-20%,
notowano jednak także przypadki,
gdy plon wzrastał o 32% (doświadczenia w uprawie papryki), a nawet
74% (w uprawie pomidorów).
TYTANIT®, zawierający 0,8% tytanu, to produkt już znany na naszym
rynku. Hubert Kardasz, prezes spółki
INTERMAG, zwracał jednak uwagę,
że obecnie dostępny jest on w nowej,
ulepszonej formule, a w sierpniu uzyskał
rejestrację, jako mineralny stymulator
wzrostu. Nowy TYTANIT® jest wzbogacony w substancje zwiększające jego
efektywność i ma postać żelu, co ułatwia precyzyjne dawkowanie tego stymulatora, a ponadto zwiększyło jego
odporność na niską temperaturę – nie
następuje jego krystalizacja w temperaturze poniżej zera (do -7°C). Nasz
produkt może przynieść dużo lepsze
efekty niż inne, oferowane na rynku stymulatory wzrostu i jest także od nich
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znacznie tańszy. Dodatkowo poprzez
wprowadzenie nowej, żelowej formulacji i wzbogacenie preparatu TYTANIT
o jeszcze lepsze nośniki, jego biostymulujący efekt będzie jeszcze lepszy
– informował H. Kardasz.
Krzem jest kolejnym pierwiastkiem,
który, mimo że nie jest zaliczany ani
do makro-, ani mikroelementów, ostatnio coraz częściej staje się składnikiem
nawozów. Na temat dolistnego nawozu
SILVIT® – nowego produktu w ofercie
firmy, o dużej zawartości krzemu (150 g/l
w przeliczeniu na SiO2, zawierającego
także K2O, B, Zn i aminokwasy) podczas konferencji w Jerzmanowicach
mówił Wiesław Ciecierski (fot. 3), odpowiedzialny w spółce INTERMAG za
rozwój biznesu i nowe produkty. Rośliny
traktowane nawozem krzemowym ze
względu na mechaniczne wzmocnienie
ścian komórkowych są bardziej odporne, m.in. na szkodniki i patogeny grzybowe (działanie fungistatyczne). Produkty
krzemowe zwiększają także tolerancję
roślin na niską temperaturę, pozwala-

ją zmniejszyć intensywność transpiracji w okresie suszy, a w warunkach
niedostatku światła intensyfikują fotosyntezę. Ponadto ograniczają negatywny wpływ wysokiego zasolenia gleby
na rośliny, a także mogą redukować
toksyczne działanie glinu na wzrost
korzeni. W doświadczeniach z wykorzystaniem nawozu SILVIT® bardzo
dobre efekty uzyskano w uprawie roślin krzemolubnych – m.in. ogórków.
Ogólnie w uprawach warzywniczych
pierwszy zabieg tym produktem poleca
się wykonać 15-20 dni po wschodach
lub 4-7 dni po przyjęciu się rozsady.
Warto także wykonać kilka zabiegów
w okresach intensywnego wzrostu roślin oraz w sytuacji spodziewanego
wystąpienia warunków stresowych,
np. susza, niska temperatura czy słabe doświetlenie. Z kolei w uprawach
sadowniczych pierwszy zabieg należy
wykonać na tydzień przed kwitnieniem.
Bezpośrednio po kwitnieniu zaleca się
2 lub 3 zabiegi w odstępach 7–10 dni.
Dodatkowo zaleca się stosować nawóz

Rośnie znaczenie nawozów
naturalnych dla upraw
rolniczych
Znaczenie nawozów naturalnych wzrasta w ostatnim czasie głównie za sprawą
odnawiania zapasów próchnicy w glebie,
i rosnących cen nawozów azotowych.
W ostatnich latach produkcja roślinna koncentrowała się głównie na sterowaniu
wielkością i jakością plonu poprzez stosowanie nawozów mineralnych. Spowo-
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dowało to z jednej strony, zwiększenie
plonowania roślin, a z drugiej, wskutek zaniechania nawożenia naturalnego, znaczny spadek zawartości materii organicznej
w glebach. Obecnie obornik i gnojowica
powracają znowu do łask.
Nawozy naturalne poprawiają nie tylko
właściwości gleby, ale i wpływają korzyst-

SILVIT® w sytuacji spodziewanych warunków stresowych.

Osiągnięcia, Certyfikaty
Do ostatnich osiągnięć spółki INTERMAG, poza wzrostem eksportu i wdrażaniem nowych, innowacyjnych
produktów, zaliczyć można także liczne
nagrody i wyróżniania, z których najważniejsze to: Złoty Medal MTP GARDENIA
2011, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za 2010 (przyznany przez firmę
Dun&Bradstreet, będący świadectwem
wysokiego poziomu rentowności, płynności finansowej i niskiego zadłużenia),
Certyfikat Innowacyjności przyznany
przez Instytut Nauk Ekonomicznych
PAN i Sieć Naukową MSN, jako jednej
z 500 najbardziej innowacyjnych firm
w Polsce. Kolejnym dowodem dobrej
pozycji spółki z Osieka k. Olkusza jest
znalezienie się w rankingu najbardziej
dynamicznych małych i średnich firm
publikowanym przez „Puls Biznesu” –
Gazele Biznesu 2011
W oparciu o materiały INTERMAG
Jolanta Malinowska-Kłos

nie na plonowanie roślin. Gleba po ich
zastosowaniu jest pulchniejsza, bogatsza w składniki pokarmowe i pożyteczne
mikroorganizmy.
Według szacunków IUNG w Polsce produkuje się rocznie ok. 80 mln ton
obornika, ok.13 mln m3 gnojówki i ok.
7,5 mln m3 gnojowicy. Najwięcej obornika,
w przeliczeniu na hektar użytków rolnych
produkuje się na Podlasiu i w Wielkopolsce. Najmniej tego nawozu wytwarza się
na Dolnym Śląsku i w województwach:
zachodniopomorskim i lubuskim. W produkcji gnojówki i gnojowicy przodują Wielkopolska, Podlasie i Mazowsze. Najczęściej
stosowanym płynnym nawozem naturalnym
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Tabela 1. Zawartość makroelementów w oborniku zależności od gatunku zwierząt wg Maćkowiak i Żebrowski
(2000) IUNG Puławy
Składnik %

Gatunek zwierząt

świeżej masy

Bydło

Trzoda

Konie

Owce

Sucha masa

20,99

21,44

24,71

26,82

Azot (N)

0,47

0,51

0,54

0,75

Fosfor (P205)

0,28

0,44

0,29

0,38

Potas (K20)

0,65

0,68

0,90

1,19

Wapń (Ca0)

0,43

0,44

0,43

0,58

Magnez (Mg0)

0,15

0,18

0,16

0,19

Sód (Na20)

0,10

0,11

0,06

0,12

jest gnojowica bydlęca. Równie często rozlewana jest także mieszana gnojowica:
z obory i chlewni, zwłaszcza w mniejszych
gospodarstwach.
Zgodnie z przepisami Dyrektywy Azotanowej ilość azotu wnoszona na hektar
w nawozach naturalnych (obornik, gnojowica i gnojówka) ograniczona jest do 170 kg
rocznie. W przypadku gnojowicy maksymalna wielkość dawki nie może być większa niż 45 m3, a obornika 35 ton na hektar.
Jesień jest najlepszym okresem nie tylko do wapnowania gleby, ale do stosowania nawozów naturalnych, które są przede
wszystkim źródłem azotu dla roślin uprawnych. Stosując te nawozy należy pamiętać,
że ich użycie jest obwarowane szeregiem
przepisów. I tak nie wolno stosować nawozów naturalnych w sąsiedztwie strefy
ochronnej źródeł lub ujęć wody, brzegów
wód powierzchniowych i kąpielisk. Nie zaleca się, np. stosować gnojowicy na gle-

by słabo przepuszczalne i zbyt wilgotne.
Spośród nawozów naturalnych wielostronne właściwości posiada obornik. Ze
względu na dużą zawartość substancji
organicznej korzystnie wpływa na zwiększenie zapasów próchnicy w glebie, a dla
roślin jest bogatym źródłem makro i mikroelementów. Oczywistym jest to, że obornik, ze względu na wolniejsze działanie nie
może zastąpić szybko działających nawozów mineralnych, ale na pewno jest najtańszym źródłem składników pokarmowych.
Korzystne oddziaływanie obornika na glebę oraz rośliny jest powszechnienie znane.
Ze względu na bogaty skład makroelementów zwiększa plony roślin. Obornik jest też
prawdziwą skarbnicą mikroelementów. Jest
to o tyle istotne, gdyż nasze gleby są mało
zasobne w te pierwiastki. Systematycznie
stosowany obornik pozwala znacznie wzbogacić glebę w te mikroskładniki. Szczególnie wrażliwe na ich brak są kukurydza

i pszenica (cynk), rzepak i buraki cukrowe
(bor), oraz zboża (mangan i miedź). Poza
tym, obornik pozwala utrzymać optymalny
poziom próchnicy w warstwie ornej gleby.
Skład chemiczny obornika, podobnie
jak innych nawozów naturalnych jest zmienny. Zależy przede wszystkim od gatunku,
żywienia i kierunku użytkowania zwierząt,
a także warunków przechowywania tego
nawozu. Dlatego zaleca się zawsze wykonać analizę składu chemicznego obornika.
Wykonanie jej pozwala nie tylko określić
ilości składników pokarmowych wniesionych do gleby z daną dawką obornika, ale
również oszacować, czy wprowadzone ilości nie przekraczają norm i są bezpieczne
dla środowiska.
Obornik można stosować corocznie,
a zwykle zaleca się przyorywać go raz
na 3-4 lata, w dawce dostosowanej do wymagań pokarmowych roślin. Na glebach
lekkich i średnich najlepiej stosować ten

Tabela 2. Zawartość mikroelementów w oborniku w zależności od gatunku zwierząt wg Maćkowiak i Żebrowski
(2000) IUNG Puławy
Składnik mg/kg

Gatunek zwierząt

s.m.

Bydło

Trzoda

Konie

Owce

Bor (B)

20,9

15,9

13,6

18,4

Miedź (Cu)

21,5

22,5

12,3

18,4

Mangan( Mn)

345

288

270

290

Molibden (Mo)

1,66

1,57

0,94

1,23

Cynk (Zn)

173

213

94

112

Kobalt (Co)

1,8

1,46

1,02

0,86

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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URODZAJ
Tabela 3. Średnie zawartości składników pokarmowych
w gnojowicy i gnojówce wg Maćkowiak, 1997

Tabela 4. Średnie zawartości mikroelementów w gnojowicy i gnojówce wg Maćkowiak, 1997

zawartość
Rodzaj nawozu

Gnojowica
bydlęca*
Gnojowica
trzody chlewnej**
Gnojówka
bydlęca
Gnojówka trzody
chlewnej

Zawartość

w % świeżej masy
P2O5

K2O

CaO

MgO

0,34

0,20

0,37

0,21

0,08

Gnojowica
bydlęca

0,43

0,33

0,23

0,25

w mg/kg świeżej masy

Rodzaj nawozu

N

0,08

Gnojowica
trzody chlewnej

0,32

0,03

0,80

0,06

0,04

0,28

0,04

0,41

0,08

0,03

Gnojówka bydlęca
Gnojówka trzody
chlewnej

B

Cu

Mn

Mo

Zn

2,32

2,76

19,89

0,18

13,1

1,57

2,49

12,9

0,16

24,53

2,4

0,34

2,74

0,06

1,91

1,48

0,60

3,87

0,14

3,82

*przy zawartości suchej masy 6,82%
**przy zawartości suchej masy 4,52%

nawóz wiosną, a na cięższych jesienią.
Obornik stosujemy przede wszystkim
pod rośliny o długim okresie wegetacji,
a więc pod kukurydzę, ziemniaki i buraki
cukrowe. Rośliny te najlepiej wykorzystują składniki pokarmowe z tego nawozu,
głównie azot i potas. Pod ziemniaki dajemy przeciętnie 20-30 t/ha obornika,
pod buraki 40 t/ha, a pod kukurydzę
25-30 t/ha. Stosując obornik w dawce
30 t/ha pod na przykład ziemniaki wprowadzamy do gleby, co najmniej 140 kg
azotu, 84 kg fosforu, 195 kg potasu oraz
130 kg wapnia i 45 kg magnezu. Z tej ilości ziemniaki uprawiane w pierwszym roku,
po zastosowania obornika będą mogły
wykorzystać maksymalnie 30% wprowadzonego do gleby z tym nawozem azotu,
40% fosforu i 70% potasu. Po przeliczeniu
wynosi to odpowiednio: ok.42 kg azotu,
34 kg fosforu i 137 kg potasu. Są to wcale niemałe ilości, które należy uwzględnić w bilansie składników pokarmowych
i w związku z tym zastosować odpowiednio mniej nawozów mineralnych.
Pamiętajmy, że bez względu na to,
pod jakie rośliny będzie stosowany obornik,
powinien być dobrze przefermentowany.
Ponieważ obecnie największy udział
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w strukturze zasiewów mają zboża i wynosi on w skali kraju 75%, a w niektórych
województwach osiąga nawet 80%, co
skutkuje zmniejszeniem ilości resztek
roślinnych pozostawianych w glebie po
zbiorach, stanowiących istotne źródło
próchnicy w glebie, zaleca się stosować
obornik pod zboża. Szczególnie poleca
się go na polach, na których uprawia się
zboża w monokulturze lub na słabym stanowisku. Jednorazowa dawka obornika
nie powinna przekraczać 20 t/ha.
Coraz częściej obornikiem nawozi się też
użytki zielone. W tym przypadku obornik
musi być dobrze przefermentowany, nie
słomiasty, w przeciwnym razie nie rozłoży
się. Ustalając dawkę obornika na użytki
zielone należy zawsze brać pod uwagę zawartość azotu i potasu, ponieważ
przenawożenie tymi składnikami pogarsza jakość i skład botaniczny runi. Optymalna dawka obornika na użytki zielone
nie może być większa niż 20 t/ha. Wówczas w krótkim okresie czasu obserwuje się poprawę składu botanicznego runi
i stwierdza poprawę jakości paszy.
W celu zminimalizowania strat azotu z obornika należy stosować go w bezwietrzne i pochmurne dni, a po rozrzuceniu

na polu szybko przyorać. Na glebach
cięższych należy to zrobić na głębokość
ok. 15 cm. Głębsze przyorywanie obornika zaleca się tylko na glebach lekkich,
w celu zwiększenia tempa jego rozkładu
w wilgotniejszej warstwie gleby.
Z toną obornika wnosimy do gleby
przeciętnie 5 kg azotu N, 3 kg fosforu (P205) i 7 kg potasu (K20). Biorąc
pod uwagę warunki glebowo- klimatyczne
Polski w pierwszym roku po zastosowaniu obornika wykorzystanie N, P i K jest
mniejsze. Efektywność wykorzystania tych
składników pokarmowych wzrasta w następnych latach i zależy od szybkości rozkładu obornika w glebie. Zwykle obornik
szybciej mineralizuje się w glebach lekkich, bo proces ten następuje do 2 lat,
a w cięższych dopiero po 3-4 latach.
Często zdarza się, że termin przyorywania obornika zbiega się z zabiegiem
wapnowania. W tym roku deszczowa
pogoda po żniwach spowodowała opóźnienie wapnowania. Z tego zabiegu nie
można rezygnować, gdyż jak wiadomo
wpływa korzystnie nie tylko na właściwości gleby, ale poprawia wykorzystanie
składników pokarmowych. Jednak nigdy
nie wolno łączyć wapnowania z przyoryw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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waniem obornika, bo w ten sposób tracimy
azot z obornika. Jeśli termin stosowanie
tych nawozów pokrywa się, to należy najpierw rozsiać wapno, a następie w odstępie, co najmniej 2 tygodni stosować
obornik. Regularne wapnowanie gleby
dawkami 1,5 t/ha CaO na glebach lekkich
w formie wapna węglanowego, dawkami
2 t/ha CaO na średnich w formie wapna węglanowego lub tlenkowego i 2,5 t/
ha CaO na glebach ciężkich w formie
wapna tlenkowego pozwala długoterminowo utrzymać optymalny odczyn gleby.
Po oborniku, dość popularnym nawozem naturalnym jest gnojowica. Nawóz
ten powstaje ze zmieszania moczu, kału
i wody, którą spłukuje się stanowiska
w bezściołowym chowie zwierząt. Jej
skład zmienia się w zależności od gatunku
i żywienia zwierząt, a także stopnia rozcieńczenia wodą. Przeciętnie z 1m3 gnojowicy wnosimy do gleby do 4 kg azotu (N),
3 kg fosforu (P2O5), 4 kg potasu (K2O)
oraz 3 kg wapnia (CaO) i 1 kg magnezu
(MgO). Oprócz makroelementów, gnojowica jest także źródłem mikroelementów oraz materii organicznej. Przeciętnie
z toną suchej masy gnojowicy w glebie
pozostaje 0,28 t/ha materii organicznej.
Gnojówka - to po prostu przefermentowany mocz zwierząt. Zawiera do 0,3% azotu (N) i 0,7% potasu (K2O) oraz znikomą
ilość fosforu. Metr sześcienny gnojówki
wzbogaca glebę w 3 kg azotu (N) i do 7 kg
potasu (K2O). Gnojówka to praktycznie nawóz potasowo-azotowy, którego
skład zależy od gatunku zwierząt. Gnojówka bydlęca jest zasobniejsza w potas od gnojówki od trzody chlewnej. Ze
względu, że zarówno skład chemiczny
gnojowicy, jak i gnojówki jest zmienny,
należy przed każdorazowym wylaniem
tych nawozów na pole pobrać próbki
gnojowicy i gnojówki w celu oznaczenia
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

podstawowych składników pokarmowych
oraz suchej masy w przypadku gnojowicy, co pozwala precyzyjnie oszacować
wielkość optymalnej dawki oraz ilość
składników pokarmowych wniesionych
do gleby z tymi nawozami. Jest to niezbędne także do dokonania korekty dawek nawozów mineralnych.
Gnojowica i gnojówka wpływają przede
wszystkim korzystnie na żyzność gleby,
głównie poprzez wzbogacanie jej w materię organiczną i pobudzenie aktywności biologicznej gleby.
Gnojowica i gnojówka znacznie różnią
się działaniem od obornika. Ich nawozowe działanie jest dużo szybsze niż obornika, ponieważ większość substancji
nawozowych znajduje się w formie mineralnej. Azot z tych nawozów jest więc
lepiej wykorzystywany niż z obornika. Jednak należy liczyć się z tym, że podczas
stosowania gnojówki dochodzi do strat
azotu. Z tego względu gnojówkę należy
stosować w bezwietrzne dni, a następnie
szybko przykryć glebą. Przy jesiennym
wylewaniu gnojówki na pole azot jest wykorzystywany przez rośliny w 50%. Fosfor
i potas w gnojowicy są tak samo dostępne dla roślin, jak z nawozów mineralnych.
Tak też jest w przypadku potasu gnojówki.
W związku z tym te składniki pokarmowe w całości odejmujemy od planowanej
dawki nawozów mineralnych pod rośliny,
pod których uprawę stosujemy te nawozy.
Gnojówką możemy nawozić buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydzę oraz zboża,
najlepiej przedsiewnie, bez rozcieńczenia.
Jednorazowo można wprowadzić do gleby 15-20 m3/ha tego nawozu. Gnojówkę zaleca się rozlewać na przyorywaną
słomę oraz pod oziminy. Przy ustalaniu
dawki gnojówki należy brać pod uwagę
przede wszystkim zawartość potasu i pamiętać o konieczności dodatkowego na-

wożenia roślin mineralnym fosforem, co
najmniej 60 kg P2O5, w czystym składniku. W dawce gnojowicy ponadto, należy zawsze uwzględniać optymalny udział
azotu dopuszczalny dla określonych gatunków roślin, wyznaczony na podstawie wieloletnich doświadczeń polowych.
Pod rośliny okopowe, kukurydzę, owies,
jęczmień jary i poplony ścierniskowe cała
zalecana dawka azotu może być zastosowana w gnojowicy. Pod zboże ozime
azot z gnojowicy może stanowić jedynie
50% wielkości zalecanej dawki, a pod rze
pak ozimy tylko 25%.
Stosowanie gnojowicy i gnojówki, ze
względu na znaczną zawartość składników pokarmowych pozwala zmniejszyć
dawkę nawozów mineralnych, a więc
zmniejsza koszt ich zakupu. Nawozy mineralne powinny zatem uzupełniać jedynie
niewystarczające ilości składników pokarmowych wnoszonych z gnojowicą, czy
gnojówką na zasadzie bilansu składników
z uwzględnieniem potrzeb pokarmowych
roślin oraz faz największego zapotrzebowania na azot. Stosując jesienią płynne
nawozy naturalne należy pamiętać, aby
nie przekraczać wielkości ich zalecanych
dawek. Przekroczenie norm skutkuje bujnym rozwojem ozimin, co w konsekwencji obniża ich przezimowanie. Nadmiar
gnojowicy może też ograniczać rozwój
dżdżownic w glebie.
Jeśli na danym stanowisku stosujemy
regularnie gnojowicę i gnojówkę, należy
zrezygnować z nawożenia azotem mineralnym, gdyż gleba jest wystarczająco
bogata w azot. Dobre rezultaty plonotwórcze i próchnicotwórcze daje stosowanie
gnojowicy na słomę, zwłaszcza na glebach lekkich. Na 5 ton słomy należy wylać 10 m3 gnojowicy.
Dr Dorota Pikuła
IUNG-PIB Puławy
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TRAKTOR

Sprzęt do nawożenia
obornikiem
Gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą i produkujące obornik starają się mieć na
wyposażeniu maszyny do nawożenia organicznego. Decydując się na zakup nowego rozrzutnika,
trzeba podjąć decyzję o ładowności skrzyni ładunkowej oraz o typie zespołu roztrząsającego

Szeroka oferta na rynku
Oferta maszyn rolniczych do nawożenia stałymi nawozami naturalnymi
jest obecnie bardzo bogata. Ponadto daje się zauważyć również duże zróżnicowanie konstrukcji, co z jednej strony
umożliwia dobranie maszyny do warunków gospodarstwa z drugiej jednak
trudniej jest podjąć decyzję o zakupie.
W segmencie maszyn nowych dla
mniejszych i średnich gospodarstw
dominują głównie producenci krajowi,
natomiast duży sprzęt klient może wybierać z oferty producentów krajowych
oraz zagranicznych. Taka sytuacja ma
miejsce, ponieważ bardzo silna konkurencja cenowa w grupie maszyn mniejszych spowodowała, że rozrzutniki
producentów zagranicznych są praktycznie nieobecne ze względu na wysoką cenę. Gospodarstwa mniejsze
dysponują bowiem skromniejszymi zasobami finansowymi i wybierają tańsze
rozwiązania. Tym samym nabywcy tanich rozrzutników muszą się liczyć z tym,
że użytkowany przez nich sprzęt będzie
mniej trwały. Jednak rozwiązania konstrukcyjne małych rozrzutników są tak
proste i konieczne naprawy mogą być
wykonywane bezpośrednio we własnym zakresie na terenie gospodarstwa.
W maszynach o ładowności kilku ton
przeznaczonych dla mniejszych gospodarstw, występują podobne rozwiąza-
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nia konstrukcyjne. Są to najczęściej
rozrzutniki jednoosiowe lub na podwoziu typu tandem. Mogą być one również wykorzystywane jako przyczepy
z samoczynnym rozładunkiem przy
transporcie płodów rolnych oraz innych
materiałów na terenie gospodarstwa
jak i po drogach publicznych. Napęd
przenośnika podłogowego może być
mechaniczny lub hydrauliczny. Adaptery
są najczęściej poziome jedno- lub dwubębnowe o szerokości roboczej około
2,5–3,0 m. Kupując rozrzutnik dla mniejszego gospodarstwa, warto uwzględnić możliwość jego adaptacji do prac
transportowych. W szczególności dotyczy to przewożenia materiałów objętościowych, które można rozładować
za pomocą przenośnika podłogowego. W takim przypadku należy zwrócić
uwagę na dostępność w wyposażeniu
opcjonalnym nadstawek, które pozwalają dodatkowo zwiększyć pojemności skrzyni ładunkowej. Do krajowych
producentów rozrzutników należą: Agromet Pilmet Brzeg, POL-MOT Warfama,
Sipma z Lublina, CynkoMet z Czarnej
Białostockiej, Pronar z Narwi, Metal-Fach z Sokółki, Igamet z miejscowości Nowe Iganie k. Siedlec, Metaltech
z Mirosławca, Firma Moskit Marek
Strzyż, P.H.U.P. „Roltrans” z Makowa
Mazowieckiego, Wielton S.A. z Wielunia (tab.1.).

Dla gospodarstw o większych i dużych
powierzchniach oferowane są maszyny o ładownościach powyżej 10 ton.
Do producentów zagranicznych obecnych na rynku krajowym należą: Annaburger – przedstawicielem handlowym
jest BAG POLSKA Sp. z o.o., której
biuro jest w Jasinie; Jeantil – maszyny
są w ofercie GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o.o. w Kowanówku, Joskin –
Joskin Polska w Trzciance; Bergmann,
- importerem rozrzutników obornika
produkcji niemieckiej jest firma Berutex
z Siechnic; KUHN – oferuje rozrzutniki
obornika z bocznym wyrzutem, które
są w ofercie KUHN Maszyny Rolnicze
sp. z o.o. z Jelonka k/Poznania;. TEBBE – oferowane przez firmę Lehmann-Agrotechnika z Niepruszewa; Joskin
– maszyny są w ofercie Joskin Polska
z Trzcianki; Strautmann – oferowane
przez Pol-Strautman z Lwówka (tab.1.).

Wyposażenie dużych rozrzutników
Adapter jest najważniejszym zespołem roboczym decydującym
o wydajności i jakości pracy maszyny. Producenci dużych rozrzutników
oferują je z adapterami poziomymi,
pionowymi i talerzowymi. Duże maszyny najczęściej są nabywane z adapterami pionowymi, ale coraz większym
zainteresowaniem cieszą się adaptery talerzowe. Adaptery pionowe mogą
występować w wersji czterobębnowej o szerokości roboczej do 10 m
i dwubębnowej o szerokości roboczej
do 16 m. Kupując rozrzutnik z adapterem pionowym, warto wybrać adapter pochylony do przodu o około
10-15 stopni, co korzystnie wpływa
na równomierność pokrycia pola nawozem. Kombinowany adapter talerzowy z poziomymi lub pionowymi
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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nika. Transport obornika czy innych
materiałów w danych warunkach gospodarstwa środkami o dużej ładowności jest tańszy, dlatego też wiele
firm oferuje modele rozrzutników o ładowności powyżej 20 ton. Rozrzutniki
dostępne są z różnymi rozwiązaniami
skrzyń ładunkowych. Są to zazwyczaj
skrzynie o normalnej szerokości umieszczone nad podwoziem oraz skrzynie
o mniejszej szerokości umieszczone
pomiędzy kołami o dużej średnicy. Maszyny z węższymi skrzyniami na dużych kołach wymagają do współpracy
mniejszych ciągników oraz łatwiej można nimi rozprowadzać nawozy sypkie
podczas wietrznej pogody ze względu na mniejszą odległość ich podłogi
od powierzchni pola.

Kilka maszyn na jednym podwoziu

bębnami dozującymi jest rozwiązaniem
najlepszym dla uzyskania dużych szerokości roboczych – do 24 m. Takie
rozwiązanie zapewnia uzyskanie dużej wydajności oraz równomierność
pokrycia pola nawozem. Jednak decyzja o wyborze konkretnego typu
powinna wynikać ze struktury stosowanego obornika. Przy nawożeniu stanw w w . r a p o r t r o l n y. p l

dardowym obornikiem z normalnym
udziałem słomy, najlepszym rozwiązaniem będzie adapter pionowy. Z kolei
do rozprowadzania obornika przekompostowanego i innych nawozów
o jednorodnej konsystencji lepiej będzie wybrać adapter szerokopasmowy.
Pojemność skrzyni ładunkowej ma
wpływ na koszty użytkowania rozrzut-

Obecne na krajowym rynku niektóre firmy oferują możliwość wykorzystania jednego podwozia do różnych maszyn. Na tym
samym podwoziu można zamontować
rozrzutnik obornika, beczkę do przewozu
gnojowicy z przystawkami do jej rozlewania lub wprowadzania do gleby, skrzynię
do przewozu materiałów objętościowych
oraz przyczepę samowyładowczą czy wóz
przeładowczy. Wymiana nadwozi trwa około 30 minut i jest prosta. Takie rozwiązanie
jest oferowane dla bardzo dużych gospodarstw i nie jest tanie, ale jak podaje producent w ramach wspólnego podwozia
można kupić trzy maszyny, zamiast dwóch
maszyn na indywidualnym podwoziu.
Ze szczegółową charakterystyką
sprzętu do nawożenia obornikiem,
można zapoznać się na stronach internetowych producentów i dostawców
tej grupy maszyn.
dr Ireneusz Kowalik
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Zdrowe stado – to zdrowe produkty
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Gdańsku oraz Polska Federacja Hodowców
Bydła i Producentów Mleka Oddział Gdańsk,
przy współpracy takich firm jak: CHEMIROL,
ROLSTAL PAWŁOWSKI, POLSANDERS, Schils
i Boehringer Ingelheim, zorganizowały 21
października 2011konferencję na temat „ Zdrowe
stado – podstawą do zdrowej produkcji”.
Spotkanie, pod patronatem Redakcji:
„Raport Rolny”, „Agro Farma” i „Bydło”
oraz Wielkopolskiego Wydawnictwa
Rolniczego odbyło się w sali Powiatowego Zespołu Szkół w Lubaniu
k / Kościerzyny. Uczestnicy konferencji,
hodowcy bydła i producenci mleka oraz
uczniowie szkół rolniczych, mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów,
na temat żywienia, rozrodu, leczenia
i pielęgnacji bydła.
W dziedzinie zdrowia i pielęgnacji bydła
z wykładami wystąpili: lek. wet. Wojciech
Barański z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tematem
„ Najważniejsze problemy wpływające
na rozród bydła mlecznego i mięsnego”,
dr wet. Wiesław Niewitecki z firmy Boehringer Ingelheim, problemy z Mastitis
poruszył w swoim wykładzie – „ Postępowanie profilaktyczne i podstawy terapii zapaleń wymienia”, natomiast temat „
Najczęściej występujące schorzenia racic
– leczenie i zapobieganie” przedstawił
lek. wet. Krzysztof Okrój z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W zakresie żywienia bydła wykłady
prowadzili: dr inż. Tomasz Soukup z firmy CHEMIROL przedstawiając „Prosty
System Bilansowania Dawek - PSB”
oraz Gabi Bongers z holenderskiej firmy
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Schils Bv prezentując temat „ Prawidłowe żywienie cieląt celem uzyskania
zdrowych jałówek”.
Na koniec wystąpień prelegentów,
zaproszeni na konferencję goście mo-

gli zadawać pytania i zasięgnąć dodatkowych informacji, czy wskazówek
od ekspertów w zakresie poszczególnych zagadnień.
Jolanta Malinowska-Kłos
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Żywienie bydła
rosnącego i opasanego

w oparciu o paszę bovimix 372 i bovimix 374
DOSSCHE Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Obozowa 32-36, tel. 62 753 87 00, fa x 62 753 87 07

Do żywienia bydła opasanego Dossche poponuje:
Bovimix 372 + Rumica

Bovimix 374 + Rumica

Mieszanka o wysokim poziomie białka.
Stosowana od 3 miesiąca życia do masy
300-350 kg. Mieszanka ta ma wysoki poziom białek strawnych w jelicie cienkim.
Produkt polecany dla opasu intensywnego.

Mieszanka o wysokim poziomie energii.
Stosowana od masy ciała 300-350 kg.
Polecana zwłaszcza w dietach opartych
o sianokiszonki, lucernę, młóto. Produkt
polecany dla opasu intensywnego.

Jeśli chcesz osiągnąć duże sukcesy i przyrosty stosuj schemat żywienia:
Pasza objętościowa

Kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka, inne kiszonki

Waga opasanego bydła

do 100 kg do 200 kg do 300 kg do 400 kg do 500 kg do 600 kg

Pasza treściwa Bovimix

1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

Rumica

100 g

100 g

100 g

200 g

200 g

200 g

Bovimix 372 + Rumica
Bovimix 374 + Rumica
Żywienie intensywne
dawka 1kg paszy Bovimix
na 100 kg masy ciała
Dawki pokarmowe powinny być uzupełniane dodatkami
mineralno-witaminowymi Rumica w ilości 100-200 g
dziennie na sztukę.
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SPACE 2011
XXV Międzynarodowe targi hodowlane SPACE, odbyły się w RENNES.
Od 13 do 16-tego września targi zwiedziło ponad 100 tysięcy osób, w tym
ponad 10 tysięcy gości zagranicznych.
1300 wystawców prezentowało najnowsze osiągnięcia w genetyce bydła rogatego, co jest w tej dziedzinie
prawdziwą rewelacją. Według zwyczaju najlepsze realizacje targowe zostały
wyróżnione i nagrodzone dyplomami
INNOV’SPACE.
Targi były także okazją do wielu imprez, licznych konferencji, rozdania nagród, dyplomów, (konkurs
INNOV’SPACE) i wyróżnień hodowców za przedstawione okazy zwierząt.
XXV edycja jasno potwierdziła światową rangę SPACE, czego dowodem jest
udział 380 wystawców spoza Francji
i przybycie ponad 100 delegacji zagranicznych w poszukiwaniu najlepszych

rozwiązań w rozwoju hodowli zwierzęcej
we własnych krajach. Targi potwierdziły
tym samym, iż dzisiejsze rolnictwo i hodowla są dziedzinami mającymi przed
sobą ogromną przyszłość - tak, aby jutro móc sprostać potrzebom żywnościowym 9 miliardów ludzi na świecie.
J. F. Dziedzic

Reforma unijnej polityki rolnej
pilnie potrzebna
Do końca polskiej prezydencji powinniśmy skupić się na wypracowaniu lepszych niż proponuje to Komisja Europejska - zasad dystrybucji środków na rolnictwo. Priorytetem
powinno być tworzenie nowych miejsc pracy. Dyskusja o unijnym budżecie na lata 2014-2020
na Wspólną Politykę Rolną (WPR) podczas apogeum kryzysu w strefie euro jest karkołomna.
Trzeba jednak walczyć o jej korzystny dla Polski kształt.

Zgodnie z propozycją Brukseli w latach 2014-2020 z budżetu UE na rolnictwo zostanie wydatkowanych
około 418 mld euro, z czego 317 mld
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na płatności obszarowe, natomiast
101 mld na rozwój obszarów wiejskich. Do tych środków dostępne
będą fundusze dodatkowe m.in.

na bezpieczeństwo żywności w kwocie 17 mld euro.

Więcej na nowe wyzwania Unii
Priorytetem w wydatkowaniu środków
rolniczych będzie w ochrona środowiska naturalnego.
Podstawowy element tego priorytetu to tzw. „zazielenienie” płatności rolniczych tj. bardziej ekologiczny sposób
upraw z przeznaczeniem min. 30% koperty krajowej na ten cel. Projekt KE
zakłada także stopniowe dochodzenie
do wyrównania dopłat rolniczych. Jest
to konsekwencja stanowiska Niemiec
i Francji, które będąc największymi
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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płatnikami do budżetu unijnego nie
zgadzają się na szybkie zmniejszenie
płatności przyznawanych dla rodzimych rolników kosztem podwyższenia
płatności dla takich krajów jak Polska,
kraje nadbałtyckie czy też nowe we
wspólnocie Rumunia i Bułgaria. Okres
wyrównywania dopłat pomiędzy krajami członkowskimi UE do 2028 r. (dwie
perspektywy finansowe UE) jest zbyt
długi i z tego względu nie powinien być
akceptowany.

Upraszczać, a nie
komplikować system
System dystrybucji pomocy unijnej dla
rolnictwa nie jest prosty, ale też skala
przedsięwzięcia, jakim jest wydatkowanie środków dla rolników i obszarów
wiejskich jest ogromna. W budżecie
WPR na lata 2007 – 2013 dla Polski
przeznaczono 24 mld euro. Aplikowanie o unijne środki dla rolnictwa jest
często krytykowane za nadmierną
biurokrację. Bariery w wydatkowaniu
środków mają wieloraki charakter. Pośród nich występują te instytucjonalne,
prawne i finansowe, a także o charakterze czysto rynkowym. Dlatego
Polska opowiadała się za wypracowaniem możliwie prostych i zrozumiałych dla beneficjentów i podatników
zasad wsparcia. Niestety, jedynie za
pozorne uproszczenie można uznać
zmniejszenie liczby mechanizmów rozwoju obszarów wiejskich i powiązanie
dzisiejszych działań w większe instrumenty wsparcia.

Polska wieś się zmienia
Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego
2010 pokazały, że w kraju przybywa
największych gospodarstw rolnych.
Jest to niewątpliwie skutkiem konsow w w . r a p o r t r o l n y. p l

lidacji. Od ostatniego badania GUS
z 2002 roku, o 30 proc. wzrosła liczba gospodarstw powyżej 50 ha użytków rolnych. Nadal jednak odsetek
największych gospodarstw, powyżej
15 ha stanowi niewiele ponad 9 proc.,
tymczasem najwięcej w kraju jest wciąż
gospodarstw najmniejszych, rodzinnych, których obszar nie przekracza
powierzchni 10 ha. Takich gospodarstw jest ponad 70 proc. Widać zatem, że funkcjonowanie gospodarstw
małych w naszym kraju nie powinno
być traktowane jako proces przejściowy małych gospodarstw w kierunku
gospodarstw towarowych. A zatem
dla tych gospodarstw dostosowany
powinien zostać mechanizm wsparcia unijnego w kierunku podniesienia
jakości życia gospodarujących w nich
rolników, szczególnie pozyskiwania
dochodu z działalności pozarolniczej,
a więc agroturystyki i rekreacji, drobnego przemysłu i usług.

Pakiet dla małych gospodarstw
Pozytywnie należy ocenić ujęte w projekcie WPR wyeksponowanie
roli małych gospodarstw w europejskim
modelu rolnictwa i dla realizacji celów
strategii Europa 2020. Dla takich właśnie gospodarstw planuje się płatność
ryczałtową, która wiązać się będzie
z wyłączeniem z kontroli zasady wzajemnej zgodności (ang. cross-compliance). Nakazują one prowadzenie
działalności rolniczej w sposób nie szkodzący środowisku naturalnemu, dbałość o „zdrowotność roślin”, czyli m.in.
przestrzeganie norm użycia nawozów
i środków ochrony roślin i zachowywanie
szczególnej troski o zwierzęta gospodarskie. Przestrzeganie tych zasad jest
poddawane kontroli. Korzystnie moż-

na ocenić również stworzenie nowych
mechanizmów wsparcia: nowe instrumenty zarządzania ryzykiem w gospodarstwie, wsparcie funkcjonowania grup
producenckich i rozszerzanie europejskiej inicjatywy LEADER. Ciekawym
rozwiązaniem jest również postulat
utworzenia finansowanej ze środków
na rozwój obszarów wiejskich Europejskiej Sieci ds. Innowacji.

Polski wkład w dyskusję
Zdecydowana część negocjacji
o kształcie WPR po 2013 przypadnie na okres następujący po polskiej
prezydencji tj. na przyszły rok, kiedy
pracami Unii będzie kierować Dania,
a następnie Cypr. Przedstawiona przez
KE propozycja kształtu WPR wymaga zmiany. Warto jednak pamiętać,
że w obecnym, post lizbońskim systemie prawnym ogromne znaczenie dla
wytyczenia propozycji będzie mieć nie
tylko administracja centralna, czyli Rada
UE lecz także Parlament Europejski.
Nie możemy sobie pozwolić na niskie
wykorzystanie funduszy europejskich.
Dlatego konieczne jest monitorowanie
i usuwanie barier w wydatkowaniu środków w kraju. Ważne jest więc lepsze
planowanie przyszłych środków i koordynacja już realizowanego wsparcia,
szczególnie w celu komplementarnego
wykorzystania środków polityki spójności napływających na tereny wiejskie.
Najważniejszym wydaje się jednak wypracowanie mechanizmów właściwego
adresowania mechanizmów wsparcia
tak, aby środki służyły jak największej
grupie mieszkańców terenów wiejskich.
Michał Marciniak - ekspert w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. W latach
2009 – 2011 dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW
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Rolniku ubezpiecz solidnie
swoje uprawy
Ubezpieczenie jest jednym z ważnych
elementów skutecznego zarządzania
ryzykiem w gospodarstwie. Dotyczy
to również gospodarstw rolnych, gdzie
dzięki umiejętnemu zarządzaniu, Rolnik może niektóre ryzyka omijać, a inne
ograniczać. Niezbędne jest więc posiadanie solidnego ubezpieczenia. Concordia Ubezpieczenia dostrzegając
potrzeby Rolników przygotowała pakiety doskonale dopasowane do różnorodnych jego potrzeb. Dzięki temu
właściciel gospodarstwa może spełnić
swój obowiązek i ubezpieczyć uprawy
z dopłatą budżetu Państwa.
Zawieranie umów ubezpieczenia
upraw w minionych latach w Polsce
zyskuje na popularności. Statystyki
pokazują wzrost liczby ubezpieczanych gruntów i zwierząt gospodarskich.
Na początku obowiązywania ustawy
z 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło na dopłaty do ubezpieczeń upraw
w 2006 roku tylko 10 mln zł. W następnym roku była to już kwota 30 mln
zł, a w 2008 - 150 mln zł. Gwałtowny
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wzrost deklarowanych środków jest
związany z racjonalnym podejściem
Rolników do upraw i chęci zapobiegania skutkom coraz częstszych anomalii
pogodowych.
Istotnym elementem wpływającym
na zwiększenie dostępności ubezpieczeń dla Rolników było wprowadzenie
możliwości ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami do składek realizowanych przez budżet Państwa. Dzięki
temu, w ostatnich latach ubezpieczeniu
podlega już ok. 3 mln ha. Przed wprowadzeniem ubezpieczeń z dopłatami
budżetu Państwa powierzchnia ubezpieczonych upraw była ponad trzy razy
niższa niż obecnie.
Ubezpieczenie oferowane z dopłatą z budżetu Państwa polega na tym,
że połowę składki opłaca Rolnik, a połowa jest dotowana przez budżet Państwa. Ubezpieczenie jest obowiązkowe
dla każdego Rolnika pobierającego
dopłaty bezpośrednie do produkcji
rolnej. Obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli ubezpieczone zostanie nie
mniej niż 50% powierzchni upraw rolnych, przynajmniej od jednego ryzyka.

Warto o tym pamiętać, zwłaszcza,
że od 2010 r. weszły w życie przepisy
Komisji Europejskiej, które przy braku
spełnienia obowiązku ubezpieczenia
ograniczają Rolnikom dostęp do kredytów preferencyjnych, pomocy społecznej, dopłat do materiału siewnego itp.
Jesienny sezon ubezpieczania upraw
jest w pełni. Rolnik może ubezpieczyć
zboże ozime i rzepak ozimy. Uprawy
narażone są na różne ryzyka, a wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia
gwarantuje finansowe zabezpieczenie
przed utratą najważniejszej inwestycji.
- Odszkodowanie jest wypłacane m.in.,
gdy uprawy zostały zniszczone wskutek
gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, deszczu
nawalnego lub huraganu - mówi Andrzej
Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych w Concordia Ubezpieczenia.
Concordia Ubezpieczenia jest jednym
z czterech Ubezpieczycieli na rynku
oferującym ubezpieczenia upraw z dopłatą budżetu Państwa.
Świadomy zagrożeń Rolnik
może w taki sposób zabezpieczyć
swoje gospodarstwo i mienie, by szkody nie zrujnowały jego biznesu, a wręcz
odwrotnie - pozwoliły mu, w krótkim
czasie, powrócić do równowagi finansowej sprzed zaistnienia szkody.
Elżbieta Podolska ExPress
Dziennikarska Agencja Usługowa

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Wolf System buduje biogazownię rolniczą
w Rzeczycach
W ostatnich dniach firma Wolf System
rozpoczęła budowę kolejnej biogazownii rolniczej na Śląsku. Inwestycja realizowana jest w Rzeczycach
w gminie Rudziniec. Budowa potrwa
około 12 miesięcy. Infrastrukturę biogazowni w Rzeczycach przygotuje śląska firma Wolf System, która brała
również udział w budowie instalacji
w Kostkowicach.
Nowo powstająca biogazownia
rolnicza w Rzeczycach to druga,
po zakładzie w Kostkowicach, realizacja tego typu w województwie śląskim. Inwestorem instalacji
jest spółka Polskie Biogazownie
„Energy Rzeczyce”. Budowa rozpoczęła się pod koniec listopada
2011, jej zakończenie zaplanowane
jest na wrzesień przyszłego roku.
Jednak, jak przekonuje inwestor, termin ten może ulec przesunięciu ze
względu na niesprzyjające warunki
pogodowe. Zakład w Rzeczycach
docelowo osiągnie moc na poziomie 1 lub 2 MW. W skład instalacji
wejdzie 5 zbiorników żelbetowych
do przechowywania substratu i przeznaczonych do fermentacji, które
wybuduje śląska firma Wolf System.
„W tym roku to już 4 budowa biogazowni rolniczej realizowana przez
Wolf System i kolejna tego typu instalacja na Śląsku. Sieć biogazowni
w naszym kraju nie jest mocno rozbudowana, dlatego też cieszy mnie kolejny tego typu zakład powstający tym
razem w rejonie śląskim” – mówi Rajw w w . r a p o r t r o l n y. p l

mund Reichel, Dyrektor Działu Zbiorników w firmie Wolf System.
Infrastruktura biogazowni w Rzeczycach będzie składać się z dwóch agregatów kogeneracyjnych, pozwalających
na spalanie biogazu i produkcję energii
elektrycznej oraz cieplnej. Głównym
substratem stanowiącym wkład do komór fermentacyjnych będzie kiszonka
zielona z kukurydzy, a także roślinne
oleje odpadowe, młóto browarniane
oraz gnojowica dostarczana z sąsiadującej z instalacją fermy. Z kolei uzyskany w procesie fermentacji nawóz
będzie wywożony na pola uprawne.
Kolejne biogazownie na mapie Polski
przyczyniają się do produkcji zielonej
energii bez szkodliwych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, powstających w elektrociepłowniach opalanych
węglem. Dlatego tak ważne jest, aby
zakłady podobne jak ten powstający
w Rzeczycach, w efekcie zbudowały
stabilną sieć wytwarzającą ekologiczny
prąd oraz energię cieplną. Warto zaznaczyć, że w Polsce ilość biomasy
nadającej się do produkcji biogazu
jest porównywana z tą w krajach zachodnich, jednak jej wykorzystanie jest
wciąż mało efektywne.
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Nasze spotkania na AGRO
SHOW 2011
Rozmowa z Klausem Poettingerem
Pan Klaus Poettinger, pomimo bardzo
napiętego programu podczas tegorocznej
wystawy Agro Show, wygospodarował
trochę czasu na rozmowę, z nami i nakreślił pokrótce profil i założenia powstałej przed 140 laty rodzinnej firmy, którą
z dumą prowadzi wraz z bratem Heinzem.
Dumni są z tego, że przez te 140 lat istnienia firmy, zawsze, każdego miesiąca
i każdego roku wypłacali wynagrodzenia
pracownikom, spłacali uczciwie kredyty,
i należności dostawcom, a jednocześnie
wprowadzali nowe usprawnienia, nowe
technologie i nowe rozwiązania w maszynach, żeby wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom rolników.
Cztery lata temu, gdy byłem na konferencji prasowej gdzie byli panowie
Klaus i Heinz Poettinger, zadałem
pytanie, kiedy logo firmy Pottinger
zobaczymy na traktorach. Natomiast
dwa lata temu, kiedy byliśmy z wizytą w siedzibie firmy, jeden z dziennikarzy zapytał o rozszerzenie oferty
i wówczas pan Heinz Poettinger powiedział, że ”nie należy modlić się
do prochów, a należy dbać o podsycanie ogniska”. Chciałbym prosić, aby Pan rozszerzył tę maksymę.
Odpowiadam tak trochę z żartem, my
nie wyprodukujemy żadnego ciągnika
dlatego, by John Deere mógł produkować ciągniki, a my byśmy mogli do nich
wyprodukować dobre kosiarki.
Tutaj idziemy, że tak powiem dwutoro-
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wo, jednym z nich jest ulepszanie tych
produktów, które już są i tu niech przykładem niech będzie siewnik VITASEM,
który mieliśmy przed laty, to znakomita maszyna, ale innowacje wprowadzone
do niej sprawiły, że jest jeszcze lepszą,
bardziej funkcjonalną maszyną. Innym
przykładem jest przyczepa JUMBO, też
znakomity produkt, a po wprowadzeniu nowych rozwiązań, między innymi
ostrzałki do noży, zwiększyła się jej funkcjonalność i od tego roku, jako nowość,
oferujemy TORO również z auto cutem.
W ostatnich latach do oferty doszły dużej
szerokości maszyny uprawowe, maszyny mulczowe do 9 metrów, duże pługi
– półzawieszane do 8 skib, 4-ro karuzelowa zgrabiarka prezentowana właśnie tu w Bednarach. Innym przykładem
obranego kierunku są również produkty
nowej serii IPIN w tym roku są wprowadzane 3 nowe maszyny, do tego są wprowadzane nowe linie klasyków. Tak jak
już powiedziałem, konsekwentnie pozostajemy jako producent maszyn towarzyszących, ale świat nam się zmienia
i jeszcze przed chwilą 200 KM to były
największe moce, a obecnie producenci oferują już ciągniki o 300 KM, 400 KM
i większej mocy, i tutaj Pottinger będzie
rozszerzał swoją paletę produktów.
Naszym celem strategicznym w firmie
i tu w Polsce jest to, żebyśmy jako producent maszyn uprawowych i zielonkawych osiągnęli równowagę w obrotach.
W Polsce jesteśmy już blisko tego celu,

bo 40% całego obrotu stanowią już maszyny uprawowe. I tutaj, tak w nawiązaniu do firmy rodzinnej, muszę zaznaczyć,
że produkując maszyny dla dużych gospodarstw nie zapominamy absolutnie o gospodarstwach rodzinnych, bo to jest trzon
gospodarki. Widzę to w Polsce i wielu innych krajach, nawet w Rosji okazuje się,
że jednostką wiodącą jest jednak to gospodarstwo rodzinne I tu Pottinger, jako
firma rodzinna będzie cały czas oferował
nowe maszyny i nowe rozwiązania, żeby
wspierać te rodzinne gospodarstwa, by
mogły się one rozwijać, bo to jest ważne, i w Polsce widzę takie możliwości.
Koncerny, to nie jest wszystko, to nie jest
cały świat, są też ważne i my nie zapominamy o tym, ale gospodarstwa rodzinne
są równie ważne dla nas.
Właśnie nie tak dawno, parę dni temu,
mieliśmy takie ciekawe zdarzenie, zadzwonił do nas rolnik, któremu popsuła
się 40-letnia przyczepa samozbierająca
Pottinger, kupiona jeszcze w latach 70tych i potrzebował do niej części a my
byliśmy w stanie zapewnić mu te części.
W przypadku dużego przedsiębiorstwa, jeżeli popsuje się jakaś maszyna,
to najczęściej jest oddawana na złom,
natomiast rolnik prowadzący mniejsze,
rodzinne gospodarstwo chce, żeby taka
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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maszyna pracowała jak najdłużej, naprawia ją i potrzebuje części, a my
staramy się, aby mu je zapewnić. Rolnik, kupując maszynę, płaci duże pieniądze, to chce, aby służyła mu jak
najdłużej, aby mógł ją naprawić i aby
mógł ją odsprzedać i jeszcze dostać
konkretne pieniądze.
Dlatego jak przyjeżdżają różne wycieczki do fabryki, to są zdziwieni jak dużo
jest urządzeń, które produkują te części właśnie do starych typów maszyn.
Są u nas listy części zamiennych
przygotowane jeszcze przez mojego
dziadka, można jeszcze w Internecie
je zobaczyć.
Takie spojrzenie, takie stosunki między klientem a firmą Pottinger, to jest
historia, która liczy sobie już 140 lat
i mimo, że jesteśmy już tak starzy, choć
wyglądamy młodo, pamiętamy o tym
żeby jakość była na pierwszym miejscu.
Czy Pottinger ma jakieś wzorcowe
gospodarstwo o profilu produkcji
mleka, gdzie do obsługi wykorzystywane są tylko maszyny Pottingera?
W Polsce mamy takich klientów, którzy mają pięć, sześć naszych maszyn.
Właśnie to jest ten duch Pottingera,
ta jakość i bliskość klienta, co przekłada
się na to, że jak rolnik kupi jedną maszynę i zobaczy tę jakość, to zazwyczaj jest tak, że kupuje kolejną i kolejną,
bo jest po prostu z nich zadowolony.
Podsumowując to pytanie, to nie mamy
jakiegoś takiego wzorcowego gospodarstwa, ale gospodarstw, w których
pracuje się maszynami Pottingera jest
bardzo dużo, w Polsce też. Nasze obroty i wzrosty świadczą o tym, że mamy
coraz więcej klientów posiadających
całą gamę naszych maszyn. Mamy
sieć dilerów, którzy są blisko naszych

klientów, staramy się słuchać klientów,
znać ich potrzeby i służyć pomocą przy
wyborze maszyny i przy jej eksploatacji.
Nie wszystko robimy idealnie, popełniamy błędy, jak każdy, ale jeżeli coś
takiego się przydarzy, to jestem pewny,
że jesteśmy przynajmniej jedną z pierwszych firm, które są od razu u swojego
klienta, wysłuchają, co on ma do powiedzenia i starają się jemu pomóc.
Ponad 50 lat temu, kiedy byłem dzieckiem, jeżdżąc do dziadka na wakacje widziałem, jak on
zmęczony ociera pot z czoła kosząc
trawę ręczną kosą, pomyślałem
sobie, że jak będę większy, to wymyślę dziadkowi takie kosy mocowane butów, żeby nie musiał się tak
męczyć tylko będzie sobie chodził
po polu i kosił nogami. Gdyby mój
dziadek teraz wstał z grobu i zobaczył te wszystkie maszyny, nie
uwierzyłby, że to rzeczywiście się
dzieje. W nawiązaniu do tego mam
pytanie, czy Pan ma wizję tego, co
będzie za 20 może 30 lat?
Za 10 lat będzie tak, że będziemy mieli większe urządzenia, większe ciągniki
200 – 250KM a w 20 % z maszynami
będzie zintegrowana elektronika, za
15 lat wszystkie maszyny będą wyposażone w elektronikę, nie będziemy
mieli ciągników tylko roboty, ponieważ
coraz większe ciągniki i maszyny powodują coraz mocniejsze ugniatanie gleby,
zużywają coraz więcej paliwa i generują coraz większe koszty eksploatacji.
Rolnik będzie przyczepą zawoził takie
urządzenia – roboty z odpowiednim
oprogramowaniem na pole i będą wykonywały wszystkie zaplanowane prace. Tylko musimy wystarczająco długo
żyć, żeby tego doczekać.Ja chciałbym

Wesołych
Świąt i
szczęśliwego
Nowego Roku!

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

www.poettinger.pl

59

TRAKTOR
teraz Pana Redaktorze zapytać, jak Pan
odnajduje te targi, cały ten nastrój, ideę
tych targów i tak dalej?
Do AGRO SHOW mam okazję porównać, takie targi jak: SIMA w Paryżu,
gdzie odwiedzam stoisko Pottingera,
ale z racji nieznajomości języka ograniczam się tylko do robienia zdjęć
(które pokazujemy później w naszych gazetach), bywam też w Hanowerze na AGRITECHNICE, mam
okazję uczestniczyć w wielu różnych
targach w Europie. Muszę jednak
stwierdzić, że te targi tu w Polsce,
w Bednarach są niepowtarzalne, nie
ma takich drugich wielkich targów
pod gołym niebem które tak bardzo
się wszystkim podobają. Ja z wielką
radością przychodzę na te targi i tutaj do Państwa na stoisko, bo jest mi
miło z Państwem porozmawiać i zobaczyć, co nowego prezentujecie.
A jak Pan, panie Redaktorze widzi
przyszłość polskiego rolnictwa?
Moim zdaniem będzie się rozwijać
i to dobrze bez względu na okoliczności. To, że Polacy się buntują przeciwko zróżnicowaniu dopłat
w rolnictwie, że są kraje uprzywilejowane a my nie, to jest bunt naturalny. Natomiast ja widzę dużą
ambicję u polskich rolników, żeby
dorównać najlepszym, nie patrząc
na dopłaty. Uważam, że rolnictwo
w Polsce będzie się rozwijać, będzie szło do góry, oczywiście tendencja będzie taka, że będzie mniej
gospodarstw, ale będą większe,
to jest normalne i chyba wszędzie
tak jest. Ja już widzę, że polskie
gospodarstwa są coraz lepiej wyposażone w sprzęt. Raport Rol-
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ny jest od dziesięciu lat na rynku
i ja w ciągu tego okresu dostrzegam
olbrzymie zmiany, jakie nastąpiły
w polskim rolnictwie.
Czy zna Pan takie przykłady, że ktoś
zainwestował i żałuje tego?
Nie, nie spotkałem się z takimi
stwierdzeniami. Spotkałem natomiast takich rolników, którzy żałują,
że nie zainwestowali w odpowiednim czasie.
Stąd wniosek, że należy dobrze liczyć,
a jeśli chce się dalej prowadzić gospodarstwo rolne i się rozwijać, to trzeba
inwestować.
No taka jest tendencja u nas i naprawdę, żałują ci, którzy nie zainwestowali, żałują, że mieli okazję,
mieli szansę, ale nie wykorzystali jej i teraz widzą różnicę, jaka ich
dzieli od tych, którzy nie bali się
zainwestować.
Właśnie o to chodzi, że te nowe produkty, które wprowadzamy, te wszystkie
niby nieduże kroki, ale zsumowane razem,
w końcowym efekcie powoli dają zysk.
Przykładem tego jest nasza nowa zgrabiarka, która jest tak przekonstruowana,
że jeszcze mniej niż dotychczas tych zabrudzeń z pola pobieranych przez palce
maszyny, trafia do pasz, i to są te istotne różnice, które prowadzą do ulepszeń
a w gruncie rzeczy do lepszego gospodarowania. Podam też przykład gospodarstwa z Austrii, gdzie rolnik przestawił
się z sieczkarni na przyczepę samozbierającą. Jak została z tego zrobiona kiszonka, wtedy zobaczył że bydło wyjada
tę kiszonkę do czysta, nie zostawiając
ani źdźbła. Okazało się, że kiszonka zrobiona z zielonki zebranej przyczepą jest
lepsza, ponieważ dostające się z zielon-

ką kamienie nie są mielone, w kiszonce
znajdują się w całości i krowa ich nie zjada natomiast sieczkarnia mieli kamienie
na drobno i takie rozdrobnione kamienie
dostają się z paszą do krowiego żołądka
powodując, że zwierzęta często chorują a nawet dochodzi do padnięć. Właśnie
o to chodzi, żeby nie bać się nowego,
trzeba inwestować a powoli osiągnie się
zamierzony cel.
Wiem, że mamy ograniczony czas
na rozmowę, ale tak na zakończenie, wrócę jeszcze do poprzedniego
pytania, że ci rolnicy, którzy nie zainwestowali żałują tego, a ci, co zainwestowali są zadowoleni i to samo
jest w moim przypadku jako wydawcy. Inwestowaliśmy w tytuły o tematyce żeglarskiej, wyposażenia wnętrz,
czy budowlane a teraz zostawiliśmy
tamte tytuły i otworzyliśmy nowy tytuł rolniczy Agro Farma, to jest nasz
drugi tytuł rolniczy i to jest ten właśnie kierunek, w którym pozostaniemy i to musi się rozwijać.
Tutaj mamy plakaty z naszymi klientami preferencyjnymi, na pewno zna Pan
Wiesława Gryna, który jest naszym
klientem i gospodarstwem partnerskim,
dalej będziemy działali w tym kierunku
i rozwijali naszą współpracę. Na pewno
za jakiś czas zorganizujemy tam konferencję prasową z udziałem pana Gryna,
aby podzielił się swoimi doświadczeniami z siewu mulczowego bezpośredniego
z użyciem naszych maszyn.
Bardzo dziękuję, że był Pan uprzejmy poświęcić mi tyle czasu, jeszcze
raz dziękuję.
Mnie też przyjemnie było spotkać się
z Panem - Redaktorze.
Rozmawiał Roman Barszcz
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 11/12 listopad/grudzień 2011

Zanim kupisz warto zobaczyć
Firma Adler Agro zorganizowała 8 października,
w Gospodarstwie Rolnym Straduny k/ Ełku,
polowe pokazy maszyn uprawowych Pottingera
i ciągników rolniczych New Hollanda jak
również, cieszących się coraz większym
zainteresowaniem wśród polskich rolników,
pojazdów ATV YAMAHA.
Pokazy, to możliwość bezpośredniej
obserwacji maszyny podczas pracy
w polu i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, a impreza w Stradunach tylko potwierdziła tę regułę. Firma
Adler Agro w ofercie posiada szeroki
wachlarz maszyn i urządzeń rolniczych,
ale tu, ze względu na ograniczony czas,
zaprezentowano najnowsze produkty z oferty. Pokaz Spośród ciągników
New Hollanda w pokazach zaprezentowano: T8.390, T7.270 Blue Power,
T7.200, T6050 RC T6070PC. Natomiast
z maszyn uprawowych Pottingera można było zobaczyć w polu podczas pracy
• SERVO 35S-4 NOVA – pług zawieszany 4 korpusowyz z zabezpieczeniami non stop
• SERVO 6.50-8 NOVA - pług półzawieszany 8 korpusowyz z zabezpieczeniami non stop
• TERRADISC 4000T – brona talerzowa zaczepiana
• SYNKRO 5003T- kultywator 3 belkowy zaczepiany
• LION 301 – brona wirnikowa z wałem Packera
• VITASEM 302 – mechaniczny siewnik
zaczepiany z redlicami talerzowymi
• TERRASEM C4 Artis plus – pneumatyczny siewnik zaczepiany,
również do upraw bezorkowych
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

(w uproszczeniach)
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pojazdów ATV Yamacha:
Grizzly 550 i Rhino 700 4x4.
Prezentowane maszyny wzbudziły
duże uznanie wśród rolników, gdyż
pokazy ich pracy przebiegały na wysuszonym i kamienistym ściernisku
po kukurydzy zbieranej na kiszonkę
i świetnie się sprawdziły w tak trudnych warunkach.
Jolanta Malinowska-Kłos
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Z wizytą w Holandii
Firma Agrifac z Steenwijk wspólnie z firmą Miedema z Winsum, zaprosiły dziennikarzy, aby
pokazać i promować swoje nowości produktowe. Redakcja Nowego Raportu Rolnego postanowiła
wybrać się do Holandii i to sprawdzić.

Inteligentne opryskiwacze
Firma Agrifac , specjalista w dziedzinie
samojezdnych opryskiwaczy polowych
wprowadziła na rynek opryskiwacz Condor dodatkowo wyposażony w ClearancePlus i AirFlowPlus.
ClearancePlus - urządzenie umożliwiające zwiększenie prześwitu aż do 200 cm
od podłoża, pozwalające na skuteczne
wykonanie zabiegu ochrony roślin takich
upraw jak szparagi, słonecznik, czy kukurydza w późniejszych stadiach wzrostu.
Wymaganą stabilność belki zapewnia,
wzmocniony i odpowiednio dostosowany
do szerokości roboczych, unikalny układ
zawieszenia podwozia StabiloPlus z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie
od 190 do 270 cm. Zastosowanie tego
systemu pozwala na osiągnięcie wysokiej stabilności belki roboczej, ograniczając do minimum jej ruchy poziome
i pionowe. Condor z ClearancePlus po-
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siada również możliwość bezstopniowej
regulacji rozstawu kół.
Nowym rozwiązaniem w Condorze
jest też system wspomagania powietrzem - AirFlowPlus. System ten to inteligentna konstrukcja, w której na belce
roboczej opryskiwacza, co 3 metry zamontowany jest wentylator, dzięki czemu, wewnątrz belki na całej jej długości,
powstaje silny równomierny strumień
powietrza wspomagający penetrację
roślin cieczą roboczą podczas oprysku.
Kierunek strumienia cieczy i powietrza
można łatwo dostosować do panujących
warunków i do kierunku wiatru, poprzez
odpowiednie ustawienie belki polowej.
System AirFlowPlus znacznie obniża
koszty zabiegów ochrony roślin, ponieważ eliminuje używanie, szybko zużywających się, rękawów powietrznych.
W dziedzinie kombajnów do buraków
cukrowych firma Agrifac również nie zostaje w tyle za innymi producentami. Z myślą
o dużych kontrahentach, którzy potrzebują zespołu wyorującego odpowiedniego
dla każdego typu gleby i warunków polowych, do swoich maszyn wprowadziła
system RotoLiftPlus, który obsługiwany
przez hydraulicznie napędzane talerze
podbierające stopniowo korzenie buraka,
minimalizuje ilość pobieranej z korzeniami
ziemi. Dzięki 60 mm ruchom poziomym
podzespoły wyorujące podążają bezpośrednio w rzędach nie powodując uszkadzania buraków, a rotacyjne podbieranie
buraków gwarantuje stały ich przepływ
do gniazd sitowych.

Wszystkie maszyny Agrifac są dobre
dla operatora, przedsiębiorcy, dostawcy
i środowiska, ponieważ projektowane
i produkcja odbywa się według koncepcji „4E for growers”, czyli Efektywność,
Ekonomiczność, Ergonomia i Ekologia
z przeznaczeniem dla wiodących i rozwijających przedsiębiorstw z sektora
upraw rolnych.

Nowe rozwiązania
w uprawie ziemniaka
Winsum, niewielkie miasteczko położone
w północno-wschodniej części Holandii.
To właśnie tutaj zlokalizowana jest fabryka
Miedemy - jednego z największych producentów maszyn rolniczych w regionie.
Firma powstała dość dawno - w roku
1940. Jej założycielem był Lykele Miedema,
który swój biznes rozpoczął w niewielkich pomieszczeniach wydzierżawionych
od lokalnej mleczarni. Przez dłuższy czas
działalność firmy skupiała się na produkcji
przyczep i przenośników siana. Dopiero
w latach 80 -tych Miedema postanowiła
skupić się na produkcji maszyn niezbędnych do uprawy ziemniaków.
Dziś fabryka Miedemy w niczym nie
przypomina tej z połowy ubiegłego stulecia. Nowoczesny, w pełni zmechanizowany i bardzo wydajny zakład robi spore
wrażenie. Produkowane są tutaj wszelkiego rodzaju maszyny niezbędne w uprawie ziemniaków, począwszy od etapu
sadzenia, aż po zbiór i przechowywanie.
Holendrom udało się stworzyć nowoczesny i kompleksowy system maszyn
i urządzeń, dzięki którym uprawa ziemniaka i cebuli może być prosta oraz, co
najważniejsze, jeszcze bardziej opłacalna.
W ofercie znajduje się cała gama maszyn,
jak: sadzarki, przyczepy, kosze przyjęciowe, duo transportery, pryzmowniki, napełw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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niacze skrzyniopalet, sortowniki siatkowe,
sortowniki optyczne.
W swojej fabryce Holendrzy stawiają na innowacje. Jedną z nich jest MSG
(Miedema Smart Greders 400/600), czy-

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

li elektroniczny system selekcji ziemniaków.
Jego skuteczność zapewniają rozmieszczone na taśmociągu specjalne kamery,
umożliwiające selekcję warzyw jednocześnie pod kątem - wielkości, jakości i kształtu.
Nowoczesne rozwiązanie imponuje, podobnie jak jego wydajność. Przy pomocy
systemu w ciągu jednej godziny można dokonać selekcji nawet 15 ton ziemniaków.
Po powrocie z Winsum wybraliśmy się
do niewielkiej miejscowości Niedźwiedź
w województwie wielkopolskim, gdzie mieści się siedziba firmy Agrotop Kaczmarek
- jedynego w Polsce dilera maszyn Miedemy. Urządzenia produkowane w Wiesen, sprzedawane są tutaj od 2008 roku.
To stosunkowo krótko, ale polscy producenci ziemniaków najwyraźniej polubili tę firmę.

- Co roku sprzedajemy kilkanaście maszyn rocznie, to dość dobry wynik - mówi
Grzegorz Kaczmarek - specjalista ds.
sprzedaży w firmie Agrotop Kaczmarek.
- Do zakupu sprzętu Miedemy, naszych
klientów przekonuje przede wszystkim
wysoka jakość wykonania maszyn, ich
innowacyjność i prostota w użytkowaniu.
Dużą zaletą jest także ich ergonomiczność. Sprzęt Miedemy pozwala w znaczący sposób zaoszczędzić siłę roboczą
i energię - dodaje Kaczmarek.
Wizyta w Wiesen oraz w Niedźwiedziu
przekonała nas, że pojawiające się coraz
częściej pozytywne opinie nt. maszyn Miedemy, są jak najbardziej prawdziwe. Sprzęt
prosto z Holandii naprawdę się sprawdza!
Jolanta Malinowska-Kłos
Łukasz Iwaszkiewicz
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Premiera Joskin Drakkar
na targach Agritechnica 2011
Joskin Drakkar to nowa przyczepa objętościowa przeznaczona do różnorodnych prac
transportowych. Innowacyjność tej maszyny polega głównie na koncepcji wyładunku.
Ruchoma przednia ściana jest napędzana przenośnikiem UHR (Ultra Haute Résistance) ze zwijaną taśmą. Ładunek
jest dosłownie wynoszony ze skrzyni wyjaśnia założyciel firmy Victor Joskin.
Możliwości zastosowania Drakkara są bardzo liczne: transport zboża,
ziemniaków, zielonki (trawy lub kukurydzy), a nawet ziemi! Skrzynia o wysokości 1,75 m ma obecnie pojemność
37 m3 DIN. Może być ona powiększona dzięki zastosowaniu nadstawek.
Przednia ściana Drakkara jest wyposażona w boczne taśmy zgarniające,
które umożliwiają dokładne opróżnienie
skrzyni, bez przesypywania się ładunku z przodu czy z boku.
Cała skrzynia jest dobrze uszczelniona. jest wyposażona w boczne taśmy
zgarniające, które umożliwiają dokładne
opróżnienie skrzyni, bez przesypywania
się ładunku z przodu czy z boku. Wyładunek jest równomierny, a materiał nie
ulega ugniataniu, gdyż przednia ściana zabezpiecza go, lecz nie popycha.
Poza wyładunkiem, warto zwrócić
uwagę na załadunek - oprócz tradycyjnego ładowania od góry, możliwe
jest również ładowanie balot lub innych paczkowanych towarów od tyłu.
Lekka struktura i syntetyczne ścianki
skrzyni Drakkar, pozwalają zmniejszyć
ciężar własny przyczepy i zapewniają dodatkowe oszczędności ze względu na mniejsze zużycie paliwa.
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Ciągnik na miarę potrzeb
gospodarstwa
Ciągniki rolnicze są podstawowym źródłem siły pociągowej w gospodarstwach rolnych. Stąd
proces modernizacji parku maszynowego w poszczególnych gospodarstwach rozpoczyna się
najczęściej od zakupu potrzebnego ciągnika.

Kryteria wyboru ciągników
Wybór ciągnika do gospodarstwa
powinien uwzględniać kryteria agrotechniczne, techniczne i ekonomiczne.
Najbardziej ogólny charakter mają kryteria agrotechniczne, ponieważ na ich
podstawie określa się przeznaczenie
i sposób wykorzystania ciągnika, który planujemy kupić. W tym celu należy dokonać analizy następujących
czynników: kierunki produkcji rolniczej, areał gospodarstwa, struktura
zasiewów, wielkość pól i ich odległość od gospodarstwa oraz rodzaj
gleb i ukształtowanie terenu. Analiza
czynników agrotechnicznych pozwala określić, jakim potrzebom ma odpowiadać kupowany ciągnik, czy ma
być przeznaczony do konkretnego rodzaju prac polowych np. uprawowych,
transportowych, czy też potrzebny jest
ciągnik uniwersalny z przeznaczeniem
do większości prac w gospodarstwie.
Dobór ciągnika na podstawie kryteriów technicznych dotyczy oceny
ważniejszych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych danego ciągnika. Należą do nich: moc silnika, napęd
na 2 lub 4 koła, liczba biegów, wydatek
hydrauliki i udźwig podnośnika, obroty
WOM (540/750/1000 obr/min), przedni układ zawieszenia narzędzi i WOM,
masa ciągnika bez balastu i całkowita,
komfort kabiny itp.
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Spośród parametrów technicznych
o „wielkości” ciągnika świadczy moc
jego silnika wyrażona w kilowatach
lub koniach mechanicznych (kW/KM).
W praktyce to moc jest podstawowym
i najważniejszym kryterium wyboru
ciągnika do gospodarstwa. Analizując dane o mocy ciągników należy
zwrócić uwagę, że są one podawane
w różny sposób. Producenci ciągników
podają różne rodzaje mocy np. moc
maksymalna, nominalna itp. Ponadto moc ciągników określona jest według różnych norm, takich jak 97/68/
EC, ECE-R24, ISO TR 14396 itp. Brak
jednej obowiązującej normy podawania
mocy ciągników jest pewnym utrudnieniem dla rolnika, jeżeli chce on szybko porównać jeden ciągnik z drugim
pod względem ich mocy. Zatem zróżnicowanie sposobów i norm podawania mocy powoduje, że moc jednego
ciągnika nie zawsze jest równa mocy
innego ciągnika.
Dobór mocy ciągnika powinien również uwzględniać zapotrzebowanie
energetyczne maszyn przewidywanych
do współpracy z kupowanym ciągnikiem. Przyjmuje się, że do zabiegów
agrotechnicznych, podczas których
występuje największe zapotrzebowanie
mocy należy orka, uprawy pożniwne
oraz siew bezpośredni w mulcz. Dlatego
warto sprawdzić czy planowany ciągnik

„poradzi” sobie z konkretnym pługiem
obracalnym, agregatem do uprawy
ścierniskowej lub mulczowej.

Rachunek ekonomiczny
przy wyborze ciągnika
Urynkowienie rolnictwa spowodowało, że bardzo ważnym kryterium przy
wyborze ciągnika jest rachunek ekonomiczny. Podstawowym czynnikiem ekonomicznym przy wyborze ciągnika jest
cena jego zakupu, która powinna być
dostosowana do zasobów finansowych
gospodarstwa. Cena bezpośrednio
wpływa na poziom kosztów eksploatacji ciągnika w przeliczeniu na godzinę pracy (zł/h). Jednostkowe koszty
eksploatacji ciągników i współpracujących maszyn są istotnym składnikiem
kalkulacji kosztów poszczególnych
upraw. Sposobem, który pozwala obniżyć koszty eksploatacji ciągnika jest
wzrost intensywności ich użytkowania. Badania wykorzystania maszyn
w warunkach gospodarstw o dużej
towarowości produkcji prowadzone
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wskazują, że roczne wykorzystanie ciągników często przekracza
1000 godzin. Dlatego cena zakupu
potrzebnego ciągnika musi uwzględniać potencjalne jego wykorzystanie
w danym gospodarstwie.

Serwis techniczny,
a wybór ciągnika
Postęp techniczny i technologiczny
w budowie współczesnych ciągników
powoduje wzrost trwałości i niezawodności pracy. Tym niemniej nadal
integralną częścią eksploatacji nowoczesnych ciągników jest obsługa
techniczna, w praktyce nazywana serwisem. Dlatego kupując nowy ciągnik
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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warto zapoznać się, jaki system serwisowania ciągnika jest przewidziany
przez jego producenta. System serwisowania ciągników obejmuje najczęściej
kilka przeglądów technicznych wykonywanych z określoną częstotliwością, która wyrażona jest w godzinach
pracy ciągnika (w motogodzinach).
Dla nowego ciągnika po okresie jego
docierania (np. 50 mth) wykonywany jest pierwszy przegląd techniczny.
W jego zakres wchodzą takie czynności przeglądowe jak wymiana oleju
w silniku, wymiana filtrów, smarowanie, a także kontrola poziomu płynów
eksploatacyjnych, instalacji elektrycznej, napięcia pasów napędowych, kół
i opon itp. Zakres czynności serwisowych do wykonania podczas kolejnych przeglądów obejmuje coraz
większą liczbę operacji obsługowych.
Przy czym obowiązuje zasada, że każdy przegląd wyższego stopnia zawiera
czynności przeglądów wykonywanych
wcześniej (tzw. hierarchizacja obsługi
technicznej). Przegląd o najszerszym
zakresie czynności serwisowych wykonywany jest na zakończenie każdego cyklu obsługowego ciągnika.
W tabeli 1 na przykładzie ciągników
o zbliżonej mocy (ok. 100 KM) podano podstawowe informacje o systemie
ich serwisu technicznego.
Konieczność realizacji systemu serw w w . r a p o r t r o l n y. p l

wisowania danego ciągnika to określone wydatki pieniężne gospodarstwa.
Koszty przeglądów zależą głównie
od ilości zużywanych materiałów eksploatacyjnych (filtry, oleje) oraz nakładów
robocizny na ich wykonanie. W przypadku, gdy serwis ciągnika wykonywany
jest u rolnika (tzw. serwis dojazdowy)
należy uwzględnić także koszty dojazdu serwisu, przy czym kilometry dojazdu liczone są najczęściej podwójnie.
W początkowym okresie eksploatacji
ciągnika, zwanym okresem gwarancyjnym rolnik jest zobowiązany wykonywać
przeglądy techniczne w upoważnionych
punktach serwisowych pod rygorem
utraty gwarancji. Czas trwania okresu
gwarancji należy do najważniejszych
zapisów gwarancyjnych. Dla ciągników
podstawowy okres gwarancji wynosi
najczęściej 12 miesięcy, przy czym niektórzy producenci stosują pewne jego
ograniczenia w postaci tzw. limitu motogodzin. Wcześniejsze przepracowanie przez ciągnik większej liczby godzin,
niż wynosi limit sprawia, że zasadniczy okres gwarancji ulega skróceniu.
Zatem kupując nowy ciągnik warto brać pod uwagę koszty serwisu
technicznego, a także sposób jego
organizacji przez poszczególne firmy
handlujące.
Dr inż. Zenon Grześ
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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FARMER & FARMER
Firma „FARMER” Sp. z o.o. już od 2003 roku produkuje i sprzedaje ciągniki rolnicze własnej
konstrukcji. W początkowym okresie firma prowadziła sprzedaż 2 modeli ciągników o mocy 81
i 105KM wykorzystując silniki firmy MMZ i układy napędowe firmy Carraro.
Obecnie FARMER jako jedyny producent w Polsce, posiada możliwość
budowania ciągników w oparciu o silniki John Deere. Aktualna oferta rozszerzona jest o 7 modeli wyposażonych
w silniki tego producenta w przedziale mocy od 61KM do 86KM. Nadrzędnym celem przedsiębiorstwa jest
produkcja ciągników rolniczych najwyższej jakości, spełniających oczekiwania klientów, charakteryzujących
się nowoczesnością, niezawodnością
oraz wysoką funkcjonalnością. Dzięki
temu zbudowano sieć dealerską liczącą 50 oddziałów krajowych oraz
10 zagranicznych w takich krajach
jak: Łotwa, Litwa, Finlandia, Irlandia,
Rumunia, Węgry, Słowacja oraz kraje arabskie. Poprzez zaangażowanie
własnych środków oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakończono pierwszy
etap projektu, jakim jest budowa nowych prototypów. W efekcie Firma
poszerzyła ofertę o nowe ciągniki przeznaczone do prac sadowniczych i komunalnych (FARMER F3) oraz ciągniki
dużej mocy (FARMER F5). Kolejnym
etapem projektu jest budowa nowoczesnej hali produkcyjnej oraz wprowadzenie nowych technologii produkcji
ciągników. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2012 roku.

Nowe modele
Budowa nowego modelu ciągnika
technicznie zaawansowanego, nie by-
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łaby możliwa bez podpisania umów
z nowymi dostawcami podzespołów, takich jak ZF Niemcy oraz Iveco. Wprowadzane nowe rozwiązania
techniczne w serii ciągników F5 (97KM,
112KM) to w głównej mierze nowoczesna skrzynia biegów, która pozwala m.in.
na zmianę kierunku jazdy bez użycia
sprzęgła oraz przełączanie półbiegów
pod obciążeniem.
Ciągniki z serii F, to podstawowe
modele produkowane od początku
powstania firmy. Budowane są na podzespołach włoskiej firmy CARRARO
i wyposażone w sprawdzone, ekono
miczne cztero-cylindrowe silniki MMZ
(turbosprężarka, intercooler) o mocach
od 81KM do 105 KM. Skrzynia biegów
jest mechaniczna, zsynchronizowana,
o szybkości jazdy do 40km/h.
W wyposażeniu dodatkowym znajduje się:
• dodatkowe obciążenie,
• przedni TUZ oraz
• ładowacz czołowy.
FARMER F3
Model ciągnika rolniczego F3, ze
względu na wąski rozstaw kół, przeznaczony jest głównie do prac w sadzie
i uprawie warzyw oraz na potrzeby firm
komunalnych. Ciągnik ten ma indywidualny charakter i jest jedynym takim
modelem występującym na rynku.
FARMER F4
W roku 2010 przedsiębiorstwo wpro-

wadziło do produkcji seryjnej nową
gamę ciągników
60-konnych oznaczonych F4. Modele te zbudowano przy wykorzystaniu
4 cylindrowych turbodoładowanych silników firmy John Deere o mocy 61KM
i 66 KM, które spełniają normy czystości spalin Tier IIIA. Układ napędowy
pochodzi od włoskiego producenta firmy Carraro, a główną zaletą modelu pod względem użytkowym jest
zastosowany przedni most napędowy o dużym nacisku, dzięki czemu
ciągnik ma napęd na 4 koła, a zwarta konstrukcja i duża wytrzymałość
podzespołu pozwala na zamontowanie
ładowacza czołowego o dużym udźwigu ok. 1600kg. Kolejnym rozwiązaniem
technicznym wpływającym na wysoki
komfort użytkowania jest zastosowanie
nowoczesnej transmisji (skrzyni biegów) z rewersem, która ma 8 przełożeń do przodu i 8 przełożeń do tyłu.
Z zastosowania nowoczesnej transmisji wynika kolejna, funkcjonalność tj.
Wał Odbioru Mocy – w skrócie WOM
o dwóch trybach pracy - zależnym
i niezależnym oraz dwóch prędkościach obrotowych 540 i 540E. Zalety
dwóch prędkości WOM, w tym ekonomicznego 540E to przede wszystkim
nowe możliwości pracy z urządzeniami do sadzenia, uprawy gleby oraz
oszczędności paliwa związane z uzyskaniem pełnych obrotów WOM przy
mniejszych obrotach silnika. Ciągnik
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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w wyposażeniu standardowym jest bogato zaopatrzony. Przydatnym rozwiązaniem jest nowoczesny, trzypunktowy
układ zawieszenia firmy CBM z podłączeniami hakowymi o udźwigu ok.
2500kg. Nowy model w ofercie spółki
FARMER zaspokaja potrzeby klientów,
którzy mają mały areał lub szukają ciągnika pomocniczego w gospodarstwie.
FARMER F5
Ciągniki FARMER z serii F5 różnią się
mocą i występują w dwóch wariantach
mocy tj. 97KM (F5-11272) i 112KM (F512272). Jest to nowy model w ofercie
FARMERA. Ciągnik wyposażony jest
w silnik IVECO o pojemności ok. 4,5L.
Zastosowany silnik to prosta i sprawdzona konstrukcja sterowana pompą
mechaniczną. Ciągnik jest zaawansowany technicznie dzięki wykorzystaniu
transmisji znanego producenta firmy ZF.
Skrzynia biegów jest wyposażona w rewers elektrohydrauliczny (Power Shuttle), który pozwala na zmianę kierunku
jazdy bez używania sprzęgła. Skrzynia
wyposażona jest także w półbiegi (możliwość zmiany pod obciążeniem) oraz
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

ma 16 przełożeń do przodu i 8 do tyłu.
Dodatkowe atuty to duży udźwig podnośnika 4200 kg, który jest sterowany
elektrohydraulicznie (EHR). Niewątpliwą
zaletą jest również dodatkowy zbiornik
na olej do hydrauliki zewnętrznej. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko mieszania
się oleju z olejami współpracującymi
z ciągnikiem i maszynami.
W wyposażeniu standardowym
posiada:
• dwubiegowy układ pneumatyczny,
• 10 obciążników o łącznej masie
450kg,
• komplet zaczepów, wentylowaną
i ogrzewaną kabinę,
• 3 pary szybkozłączy.
• W wyposażeniu opcjonalnym dostępne są m.in.:
• zaczep high-up,
• półautomatyczna klimatyzacja,
• szersze ogumienie,
• przedni WOM i TUZ.
FARMER TE
Ciągniki FARMER z serii TE zbudowane są również na podzespołach włoskiej
firmy CARRARO. Wyposażone w eko-

nomiczny cztero-cylindrowy silnik firmy
John Deere w 3 wariantach mocy 76KM,
82KM i 86KM. Zastosowana jednostka
napędowa jest prostym, turbodoładowanym dieslem, posiadającym certyfikat
emisji spalin TIER IIIA. Ciągnik pracujący
z tym silnikiem jest cichy oraz ma długą
żywotność związaną z jego jakością i potwierdzone to jest przedłużoną gwarancją do 1500 mtg. Skrzynia biegów jest
mechaniczna, zsynchronizowana, posiada
12 biegów do przodu i 12 do tyłu, przełączanych za pomocą dźwigni rewersu
umieszczonej pod ręką z lewej strony.
Opcjonalnie dostępna jest skrzynia z półbiegami załączanymi pod obciążeniem
o 24 przełożeniach (24x24). Zastosowane w skrzyni biegów koła zębate z zębami skośnymi gwarantują cichą pracę
oraz łatwe operowanie dźwignią biegów.
Ciągniki w wyposażeniu standardowym posiadają:
• przednie obciążniki,
• kompletne oświetlenie,
• instalacje pneumatyczną oraz
• komplet zaczepów.
Nowoczesna kabina odpowiada
wszelkim normom bezpieczeństwa,
a wszechstronnie przeszklona pozwala
na doskonałą widoczność w każdych
warunkach pracy. Wszystkie sterowniki, panel oraz dźwignie w kabinie operatora umieszczone są tak, aby były
czytelne i łatwe w dostępie.
W oparciu o mat. firmy Farmer
Jolanta Malinowska-Kłos
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Aby nam służyły jak najdłużej
Nowoczesne maszyny rolnicze składają się z dużej liczby zespołów i elementów, w tym także
elektronicznych. Coraz bardziej złożona budowa współczesnych maszyn rolniczych powoduje,
że są one drogie. Dlatego znaczna wartość ekonomiczna kupowanych maszyn wymaga
zapewnienia odpowiednich warunków ich przechowywania w gospodarstwach.

Przechowywanie maszyn uprawowych na otwartym placu o nieutwardzonym podłożu

Zdecydowana większość maszyn rolniczych, szczególnie wykorzystywanych
w produkcji roślinnej to maszyny pracujące w sposób sezonowy. W praktyce
oznacza to, że maszyny użytkowane
są w ciągu roku w stosunkowo krótkich okresach czasu, przy czym łączny
czas ich użytkowania nie przekracza
często kilkudziesięciu godzin. Pozostały
czas w roku to okres ich przechowywania. Okres „bezczynności” maszyn nie
oznacza wyeliminowania ich z obsługi
technicznej, która jest podstawowym
warunkiem bezawaryjnej eksploatacji maszyn w kolejnym sezonie pracy.
Podczas przechowywania maszyn
pomiędzy sezonami pracy należy zapewnić takie warunki, aby spowolnić
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procesy starzenia fizycznego maszyn
w wyniku korozji.

Ochrona maszyn przed korozją
Środowiskowe warunki eksploatacji
maszyn rolniczych sprzyjają powstawaniu korozji. Podczas pracy maszyn
narażone są na działanie chemicznie
agresywnych czynników powodujących korozję, do których należą nawozy
sztuczne, nawozy organiczne, środki
ochrony roślin itp. Natomiast w okresie
przechowywania maszyn korozja intensyfikuje swoje niszczące działanie,
szczególnie w warunkach atmosferycznych przy dużej wilgotności powietrza.
Dlatego ważna jest ochrona maszyn
rolniczych przed korozją już na etapie

ich wytwarzania. W celu ograniczenia
negatywnych skutków korozji producenci nowoczesnych maszyn zabezpieczają je stosując odpowiedni dobór
materiałów do budowy maszyn, Dodatkowym sposobem jest zabezpieczanie
elementów maszyn powłokami antykorozyjnymi, które skutecznie chronią
przed korozją w dłuższym okresie czasu. Ponadto konstruktorzy starają się tak
kształtować niektóre elementy maszyn
np. ramy, osłony, aby nie było gromadzenia w nich wilgoci i wody z opadów
atmosferycznych, co zapobiega tworzeniu ognisk korozji.
Dobre zabezpieczenie antykorozyjne
aktualnie produkowanych maszyn nie
zwalnia ich właścicieli od ochrony maszyn przed korozją w procesie eksploatacji. Zadanie to powinni realizować
użytkownicy maszyn głównie w okresie ich przechowywania. Szczegółowe
zalecenia w zakresie obsługi maszyn
po sezonie pracy zawarte są w instrukcji obsługi danej maszyny. Niezależnie
od typu maszyn właściwie prowadzona obsługa posezonowa maszyn rolniczych obejmuje najczęściej zabiegi
mycia i czyszczenia oraz konserwacji
czasowej.

Przygotowanie maszyn
do przechowywania
Zabiegiem, od którego rozpoczyna się
proces obsługi posezonowej maszyn
jest ich oczyszczenie i umycie. W pierwszej kolejności należy oczyścić maszyny
z Należy to zrobić możliwie szybko po
zakończeniu prac polowych tak, aby
pozostała gleba, nawozy, resztki poomłotowe, resztki przewożonej paszy itp.
nie zaschły na powierzchniach maszyn.
Umycie maszyny w krótkim czasie po
zjechaniu maszyny z pola zapewnia
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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skuteczne usunięcie zanieczyszczeń
przy minimalnych nakładach pracy,
energii i środków myjących.
Aktualnie wydajnym sposobem usuwania zanieczyszczeń z maszyn rolniczych jest mycie ciśnieniowe przy
użyciu specjalnych urządzeń, do których należą myjnie wysokociśnieniowe
do mycia zewnętrznego. W zależności od typu urządzenia umożliwiają one
mycie maszyn bez podgrzewania wody,
z podgrzewaniem wody, a niekiedy za
pomocą strumienia parowego. Zakup
urządzenia do mycia wysokociśnieniowego powinien odpowiadać potrzebom
danego gospodarstwa. Wybierając model i wydajność urządzenia do mycia
ciśnieniowego warto brać pod uwagę
rodzaj usuwanych zanieczyszczeń
w gospodarstwie, liczbę i wielkość
maszyn oraz częstość zabiegu mycia.
Po umyciu i wysuszeniu maszyny
należy dokładnie przyjrzeć się czy nie
pojawiły się ogniska korozji. Produkty
korozji usuwa się mechanicznie (szczotka druciana, skrobak, papier ścierny),
a w miejscach trudno dostępnych przy
użyciu odrdzewiaczy. Po usunięciu
produktów korozji i starannym odtłuszczeniu powierzchni należy uzupełnić
ubytki powłok lakierniczych stosując

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

odpowiednie lakiery.
Po sezonie pracy dobrze jest sprawdzić stan techniczny maszyn i razie potrzeby wykonać także drobne naprawy
Ważną czynnością obsługi posezonowej jest smarowanie maszyny smarami
plastycznymi. Smarowanie punktów
smarowniczych maszyny należy wykonać zgodnie z tabelą smarowania
podaną instrukcją obsługi technicznej.

szenia i usuwania, stabilnością powłoki
smarowej. Szereg firm oferuje środki
ochrony czasowej, które najczęściej
spełniają powyższe kryteria. Tym niemniej ze względu na wszechstronne
działanie aktualnie oferowanych środków antykorozyjnych należy zapoznać
się szczegółowo z ich właściwościami
i przeznaczeniem, sposobem nanoszenia, a także kosztami zakupu.

Konserwacja czasowa maszyn

Sposoby i warunki
przechowywania maszyn

Kolejnym etapem posezonowej obsługi maszyn rolniczych jest konserwacja czasowa, która ma na celu ochronę
przed korozją elementów maszyn, które
nie zabezpieczono lakierami. Dotyczy
to szczególnie elementów roboczych
pracujących w glebie np. lemiesze,
odkładnice, zęby kultywatorów, a także przekładni zębatych, przekładni
łańcuchowych, przegubów, śrub regulacyjnych, przyrządów tnących, tłoczysk
cylindrów hydraulicznych itp.
Podstawowymi materiałami do ochrony czasowej są smary i oleje produkowane na bazie produktów destylacji
ropy naftowej z odpowiednimi dodatkami. Powinny się one charakteryzować
przede wszystkim dobrymi właściwościami antykorozyjnymi, łatwością nano-

Podczas przechowywania maszyny
rolnicze narażone są na działanie wielu
czynników sprzyjających korozji. Dlatego
sposoby i warunki, w jakich przechowywane są maszyny pomiędzy sezonami
pracy mają istotny wpływ na szybkość
procesu fizycznego starzenia maszyn.
Najbardziej pożądanym rozwiązaniem
byłoby przechowywanie wszystkich
maszyn w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, gdzie najlepiej
są one zabezpieczone przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Tym niemniej w gospodarstwach
znajduje się zazwyczaj duża liczba
różnego rodzaju maszyn i zapewnienie
im pomieszczeń typu zamkniętego jest
często niemożliwe. Dlatego rolnicy szu-
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należy wymontować akumulatory, które
są źródłem energii elektrycznej w tych
pojazdach. Po wymontowaniu należy
je oczyścić oraz sprawdzić poziom
i gęstość elektrolitu. W razie potrzeby
uzupełnić poziom elektrolitu destylowaną wodą i naładować akumulator.

Gotowe garaże i wiaty garażowe

Przechowywanie maszyn na otwartej przestrzeni o utwardzonym podłożu

kają pewnego kompromisu w kwestii
miejsca przechowywania poszczególnych maszyn. Stąd w nie ogrzewanych
garażach przechowywane są najbardziej złożone maszyny, często najdroższe i najbardziej wrażliwe na działanie
korozji. Niekiedy maszyny zawierające
zespoły elektryczne lub elektroniczne,
a także niektóre elementy maszyn np.
pasy napędowe wymagają zapewnienia
odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w czasie przechowywania. Dobrym rozwiązaniem jest również
przechowywanie maszyn w pomieszczeniach zadaszonych o utwardzonym
podłożu (tzw. wiaty), które chronią maszyny przed opadami atmosferycznymi. Natomiast maszyny o prostej
budowie, złożone tylko z zespołów
mechanicznych najmniej narażonych
na korozję przechowuje się na zewnątrz, na otwartych placach o podłożu utwardzonym lub żwirowym (fot.
1). Podczas przechowywania maszyn
na otwartym placu wskazane jest ustawienie maszyn na izolujących od ziemi
podkładkach (fot. 2). Podłoże na otwartych placach powinno być równe
i lekko pochyłe umożliwiające odpływ
wody z opadów. Suche podłoże przy
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wzroście temperatury zapobiega parowaniu i skraplaniu się wody na powierzchniach maszyny, co może być
przyczyną korozji elektrochemicznej.
Niektóre elementy np. pasy napędowe, łańcuchy napędowe, akumulatory
itp., powinny być zdemontowane z maszyny i przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych. Pasy napędowe po
wymontowaniu należy oczyścić i umyć
w ciepłej wodzie, a następnie wysuszyć i przesypać talkiem. Natomiast
łańcuchy napędowe po umyciu w oleju
napędowym i osuszeniu należy zakonserwować środkiem antykorozyjnym.
Maszyny mające koła ogumione powinny być ustawione na odpowiednich
podporach lub podstawkach w celu
odciążenia kół w okresie przechowywania. Ponadto należy zmniejszyć
ciśnienie w ogumieniu do wartości 7080% ciśnienia nominalnego. Dodatkowo,
jeśli maszyny przechowuje się na otwartej przestrzeni należy zabezpieczyć
ogumienie maszyn przed niekorzystnym wpływem promieni słonecznych.
W tym celu należy przykryć ogumienie lub założyć brezentowe pokrowce.
Z przechowywanych pojazdów i maszyn samobieżnych (ciągniki, kombajny)

Gospodarstwa wyposażone są w coraz większą liczby nowoczesnych i drogich maszyn o dużej wydajności pracy.
Powoduje to, że dotychczas wykorzystywane garaże, wiaty i inne pomieszczenia
gospodarcze, w których przechowuje się
maszyny mogą okazać się niewystarczające. Budowa nowych garaży wymaga pozwolenia na budowę, a co za
tym idzie odpowiedniego projektu takiego budynku. Specjalistyczne biura
projektowe działające na rynku usług
w zakresie budownictwa rolniczego
dysponują bogatą ofertą gotowych projektów garaży i wiat garażowych przeznaczonych specjalnie do przechowywania
różnych maszyn rolniczych, w tym maszyn wysokich o dużych gabarytach.
Proponowane projekty tworzą najczęściej określony typoszereg budynków
o zróżnicowanych wymiarach oraz różnej liczbie bram i otworów wjazdowych.
Najczęściej są to konstrukcje stalowe
lub w tradycyjnej technologii murowanej.
Wybór budynku garażowego powinien
uwzględniać liczbę i gabaryty maszyn
przeznaczonych do przechowywania
w danym gospodarstwie. Odpowiedni
dobór wymiarów i kubatury budynku,
a także rozmieszczenia oraz wielkości bram wjazdowych zapewni dobre
manewrowanie maszynami w budynku
garażowym.
dr inż. Zenon Grześ
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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