SPIS TREŚCI

RAPORT
Relacja z konferencji Bayera ........................... 2
XV Dni Pola BASF ............................................ 4
Energia z odzysku ........................................... 4
Nowości w ofercie INTERMAG ....................... 5
Uwaga na nielegalne środki ochrony roślin ... 6
Dni Pola SYNGENTA ....................................... 6
Manewry polowe w Śmiardowie Złotowskim .. 8
URODZAJ
Zebrać dobre siano ...................................... 10
Sianokiszonka czy kiszonka? ........................ 12
Szkodniki w zbożach i ich zwalczanie ........... 14
Dokarmianie dolistne plantacji zbóż ............ 18
Rola i funkcje cynku w roślinie ..................... 22
Szkodniki kukurydzy i ich zwalczanie ........... 24
Nowa sztuka walki z mączniakiem ............... 28
Dopłaty do materiału siewnego .................. 30
FARMA
Ekologiczna inwestycja w przyszłość ...........
Wpływ przechowywania na jakość ziarna ...
Zbiorniki żelbetowe z firmy Wolf System ......
AGRIFAC z Holandii ......................................
Co zrobić z odpadami na wsi ......................

32
36
40
44
46

Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Roman Barszcz
Redaktor Prowadzący:
Jolanta Malinowska-Kłos
(58) 324 10 87
redakcja@raportrolny.pl
roman@raportrolny.pl

Projekty graficzne i skład
AngeDesign
marcin.osko@angedesign.pl
www.angedesign.pl
GSM: 0 502 744 506
Sekretariat/prenumerata
tel./faks: (58) 300 06 89
e-mail:
biuro@raportrolny.pl

Konsultant Naukowy:
dr Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Reklama:
Danuta Grażyna Barszcz
e-mail:
danuta.barszcz@raportrolny.pl
tel.: 58 308 93 10
GSM +48 504 129 302

Lista dystrybutorów Raportu Rolnego:
16 oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego
Autorzy artykułów:
Jolanta Malinowska-Kłos, Wojciech Krasucki, Zbigniew Podkówka,
Mariola Staniak, Bożena Kozera-Sucharda, Natalia Dusek, Lesław
Janowicz, Zygmunt Nasternak, Sylwester Borowski, Marek
Mrówczyński, Henryk Wachowiak, Dorota Pikuła, Bogdan Z.
Jarociński, Roman Warzecha, Hanna Gehrke-Gut
Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego miesiąca. Nie wymaga ona ponownego zamawiania na następny
rok. Jest automatycznie przedłużana, aż do jej pisemnego odwołania.

PRENUMERATA: 45 zł/rok
nr konta:
38 1060 0076 0000 3260 0191 3142
Wydawnictwo

TRAKTOR
MANITOU z Mustangiem...........................
Nowoczesne kosiarki rolnicze .......................
Osiągnięcia CNH Rok 2011
- rokiem New Holland ...................................
POL-MOT Warfama z URSUSEM .................
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

AGENCJA ROLNA

48
50
54
56

Roman Barszcz
83-000 Pruszcz Gdański,ul. Mickiewicza 1
NIP: 584-141-87-23
Prenumeratę instytucjonalną Raportu Rolnego można zamawiać w oddziałach firmy
Kolporter S.A. na terenie całego kraju. Informacje pod numerem infolinii 0801-205-555
lub na stronie internetowej http://www.kolporter-spolka-akcyjna.com.pl/prenumerata.asp
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych materiałów. Materiały prasowe i fotograficzne wykorzystano za zgodą ich właścicieli. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i skrótów
nadesłanych tekstów. Prawa autorskie do tekstów i zdjęć oraz opracowania graficzne reklam zastrzeżone.
Redakcja składa serdeczne podziękowania za nadesłane materiały.
druk: drukarnia ArtDruk

1

RAPORT

Innowacyjność
i rozwój dewizą firmy Bayer
Na konferencji prasowej, zorganizowanej 14 kwietnia 2011 rokku w Warszawie, nowy prezes
zarządu Bayer, Dirk Ehle, przedstawił kierunki rozwoju firmy w Polsce.

westujemy w dziedziny, w których nadal
występuje deficyt skutecznych rozwiązań, takie jak np. onkologia, kardiologia
czy okulistyka – stwierdził Dirk Ehle.
W sektorze Medical Care firma upowszechniła w 2010 nowy glukometr
Contour LINK z technologią No Coding, który umożliwia bezprzewodową transmisję danych do wszystkich
pomp insulinowych firmy Medtronic.

W weterynarii

Bayer zapowiada intensywny rozwój
i wprowadzanie innowacyjnych produktów na wszystkich polach działalności firmy, czyli w dziedzinie ochrony
zdrowia, weterynarii, budownictwia jak
również rolnictwa.

Innowacyjne rozwiązania
dla rolnictwa
W dziedzinie nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa Bayer CropScience wprowadził na rynek w 2010 roku
4 produkty: Atlantis® 12 OD i Sekator® PAK – herbicydy do stosowania w zbożach, Prestige Forte®
370 FS - fungicydowo-insektycydową zaprawę do ziemniaków oraz
Modesto® 480 FS - insektycydową zaprawę do rzepaku. W 2011 Bayer CropScience rozszerzy paletę produktów o
dwa typy herbicydów – dla zbóż (Huzar
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Active) i dla kukurydzy (Adengo) - oraz
dwa typy fungicydów - dla zbóż (Soligor) i owoców (Flint Plus). Substancje
czynne zawarte we wprowadzanych
fungicydach skutecznie przerywają proces rozkładu różnych typów grzybów.
Szacujemy, że równie wysoki poziom
innowacyjności uda nam się utrzymać
także w przyszłości.

W zakresie ochrony zdrowia
Bayer opracowuje innowacyjne leki,
dające możliwość pacjentom i ich lekarzom prowadzenia nowoczesnej
terapii o wysokiej skuteczności, wysokim profilu bezpieczeństwa i wygodzie
stosowania. Produkty Bayer powstają w oparciu o najnowsze osiągnięcia
technologii medycznej.
Dysponujemy kilkoma molekułami o
dużym potencjale terapeutycznym. In-

Bayer jest jedyną firmą w Polsce, której produkt do odrobaczania dla psów
– Drontal Plus Flavour – uzyskał nowe
wskazanie do zwalczania giardiozy,
występującej na świecie i w Polsce
choroby pasożytniczej zaliczanej do
chorób odzwierzęcych.
Advantix Spot - on, preparat o potrójnym działaniu, zwalczający i zapobiegający infestazji kleszczy i pcheł u psów,
odstraszający komary i muchówki uzyskał od roku 2011 pozwolenie na sprzedaż poza kanałem weterynaryjnym.

Badania i rozwój
12 miliardów złotych wyniosą w bieżącym roku nakłady na prace badawczo-rozwojowe w firmie Bayer w skali
globalnej. W Polsce firma od wielu lat
inwestuje w badania kliniczne, realizując 26 projektów badawczych z udziałem 20 tysięcy pacjentów.
Badania te stwarzają pacjentom szansę na dostęp do innowacyjnych środków leczniczych.
Ponadto badania umożliwiają dokształcanie uczestniczących w nich
lekarzy, zaś projekty badawcze nierzadko wiążą się z inwestycjami w
sprzęt medyczny niezbędny do realizacji tych projektów.
Rok 2011 to dalszy rozwój prograw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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mów odpowiedzialności społecznej
realizowanych przez Bayer w Polsce. „Z dumą pragnę zapowiedzieć jeszcze
większe zaangażowanie firmy Bayer w
polską naukę, mające na celu promocję nauk ścisłych. Od kilku lat współpracujemy z fundacją Bayer Science &
Educational Foundation, której celem
jest nagradzanie przełomowych odkryć
naukowych, promowanie uzdolnionych
naukowców, wspieranie ważnych projektów badawczych – mówi Dirk Ehle.

Lider w zakresie wysoko
specjalistycznych tworzyw
Strategię działu rozwiązań dla przemysłu wyznacza rozwój innowacyjnych
zastosowań tworzyw poliwęglanowych
z grupy polimerów takich jak Makrolon,
produkowany przez Bayer MaterialScience. Produkt ten o bardzo szerokim zastosowaniu wykorzystywany
jest obecnie przy budowie stadionów
na EURO 2012 (konstrukcja nowego
stadionu PGE Arena w Gdańsku).
Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju celem firmy Bayer jest
także zmniejszanie emisji dwutlenku
węgla wytwarzanego w ramach procesów produkcyjnych.
Zmniejszeniu emisji CO2 służy takw w w . r a p o r t r o l n y. p l

że opracowywanie nowych rozwiązań
chroniących klimat. Przykładem na to
jest koncepcja budynków o zerowej
emisji zanieczyszczeń, znane jako EcoCommercial Building.

Inwestycje
Inwestycją infrastrukturalną firmy w
2011 roku będzie ukończenie rozbudowy nowej siedziby w Warszawie przy
Al. Jerozolimskich.
Nowy budynek jest świadectwem
innowacyjnej strategii firmy, łączącej
efektywność, zrównoważony rozwój i
ochronę środowiska, a jego koncepcja została przygotowana przez Bayer
Technology Services GmbH, dostawcę
zintegrowanych rozwiązań dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego.
Projekt jest inwestycją nowoczesną,
budowaną zgodnie z założeniami zasad zrównoważonego budownictwa i
oraz zminimalizowania niekorzystnego
wpływu na środowisko.
Chcemy nadal rozwijać naszą działalność w sektorze chemicznym i farmaceutycznym i utrzymać pozycję lidera
na tym wymagającym rynku. Rozbudowa jest dowodem na to, jak dużym
zaufaniem darzymy rynek w Polsce.
– powiedział Dirk Ehle.
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XV Jubileusz Dni Pola BASF.

Firma BASF zaprasza na organizowane XV już, Jubileuszowe Dni Pola.
Na poletkach będą tradycyjnie prezentowane pełne systemy ochrony roślin - głównie w zbożach oraz rzepaku.
Będzie można zasięgnąć obszernej informacji o nowościach BASF, czyli preparatach: CARYX, Medax Top, Kelvin
Pack. Po zwiedzaniu poletek tradycyjnie odbędą się konkursy i zabawy dla rolników. Każdy otrzyma
PRZEWODNIK PO DNIACH POLA BASF a także mały poczęstunek.
Dodatkowo w Jarosławcu oraz Pągowie przewidujemy dodatkowe atrakcje akcentujące XV Jubileusz Dni Pola
BASF.Poniżej terminy imprez otwartych :

TERMINY poszczególnych DP 2011:

Jarosławiec k. Środy Wielkopolskiej:

impreza otwarta

09.06., czw.

Wspólnie z HR Strzelce – w Strzelcach k.Kutna:

16.06., czw.

Wspólnie z HR Danko – Sobiejuchy k. Bydgoszczy:

Pągów k. Namysłowa:
impreza otwarta

16.06., czw.

Gurcz k. Kwidzyna /NOWA LOKALIZACJA!/:

Energia z odzysku
Chociaż główną działalnością duńskiej firmy Poldanor S.A. jest chów i hodowla trzody chlewnej,
to w połowie kwietnia tego roku uruchomiła swoją siódmą już biogazownię w Uniechówku
w gminie Debrzno Poldanor S.A. jest liderem w tworzeniu biogazowni na rynku polskim, a
docelowo do 2013 roku ma funkcjonować w sumie 12 takich obiektów
Firma tworzy zamknięty cykl produkcyjny i działa zgodnie z wymogami rolnictwa zrównoważonego.
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28.06., wt.

Surowcem do produkcji biogazu są
uzyskane z własnego gospodarstwa
odpady produkcji zwierzęcej i roślin-

21.06., wt.

nej, jak również uzyskiwana z własnej
produkcji biomasa.
Powstały z tych produktów w procesie technologicznym biogaz zostaje
przetwarzany na energię elektryczną i
cieplną, która wykorzystywana jest na
potrzeby własne biogazowni a nadwyżka sprzedawana jest ewentualnym
odbiorcom zewnętrznym, natomiast odpody powstałe po produkcji biogazu
są wykorzystywane do nawożenia pól
uprawnych, czy produkcji kompostów.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Nowości w ofercie INTERMAG
w sezonie 2011
W 2011 roku Przedsiębiorstwo INTERMAG wprowadziło wiele zmian do swojej oferty produktowej
przeznaczonej na rynek rolniczy.
Jedną z najistotniejszych zmian produktowych było wprowadzenie nowej innowacyjnej formuły CHAAT do
płynnych nawozów serii PLONVIT
przeznaczonych do poszczególnych
upraw rolniczych. Bardzo popularna
„Zetka” (Plonvit „Z”), „Erka” (Plonvit
„R”) oraz pozostałe nawozy mikroelementowe serii Plonvit są sukcesywnie
wzbogacane o biostymulujący kompleks aminokwasów, witamin oraz
Tytanu. Dzięki temu zwiększyła się
efektywność stosowanych nawozów,
w szczególności w takich sytuacjach
stresowych jak susza, przymrozki, czy
nadmiar wilgoci.
Kolejną istotną zmianą w ofercie produktowej jest udoskonalenie płynnych
jednoelementowych nawozów mikroelementowych serii MIKROVIT, które aktualnie zawierają zdecydowanie

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

wyższą zawartość (liczoną w gramach)
składnika pokarmowego w litrze: Fe 75 g, Cu -80 g, Zn - 112 g i Mn - 160.
Nawozy te charakteryzują się z jednej
strony wysoką przyswajalnością dzięki
zastosowaniu odpowiednich kwasów
organicznych, z drugiej strony surowce
zastosowane do produkcji są w pełni biodegradowalne, co wyróżnia je
spośród produktów konkurencji. W tej
serii produktów został wprowadzony zupełnie nowy produkt MIKROVIT
Si150. Jest to nawóz o właściwościach
ochronnych zwiększający odporność
roślin na patogeny.
W tym roku INTERMAG wprowadził
na rynek nową serię nawozów płynnych NPK o nazwie Makrovit. Nowa
seria charakteryzuje się wysoką koncentracją składników pokarmowych
oraz łatwością stosowania. Nawozy

te zostały również wzbogacone o biostymulującą formułę CHAAT. Proporcje
NPK w nawozach tej serii zostały tak
dobrane, aby można było z łatwością
budować z nich kompleksowe programy dokarmiania, dostosowane do
potrzeb określonej uprawy.
Intermag rozszerza również swoją ofertę agrochemikaliów. Od tego
roku wprowadzony został nowy kondycjoner wody Pro Aqua pH. Nowy
produkt jest najbardziej innowacyjnym
preparatem przeznaczonym do uzdatniania wody stosowanej w zabiegach
dolistnych. Oprócz neutralizowania
jonów metali (w szczególności wapnia) – tzw. efekt „zmiękczania wody”,
obniża poziom pH cieczy roboczej.
W efekcie zwiększa się efektywność
rozpuszczonych środków ochrony
roślin i nawozów. Ponadto obniżone
pH ułatwia mieszalność różnych preparatów (w praktyce rolnik stara się
zastosować kilka preparatów łącznie)
oraz poprawia stabilność cieczy roboczej (wydłuża się okres, w którym nie
wytrącają się osady). Efekty zastosowania Pro Aqua pH łatwo zmierzyć za
pomocą pasków wskaźnikowych do
mierzenia twardości wody.
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Drodzy Rolnicy,
Właśnie teraz pojawia się ryzyko, że
groźne, nielegalne środki ochrony roślin
docierają do wielu europejskich krajów,
nie wyłączając naszego. Niedozwolone
środki, zatrzymane w jednym kraju, mogą
być zagrożeniem w kraju sąsiedzkim.
Nielegalne, fałszywe pestycydy mogą
powodować poważne zagrożenie dla
zdrowia i dla środowiska, szkodząc dobrym praktykom rolniczym, niszcząc i

uprawy i reputację rolnictwa.
By ustrzec się przed zakupem nielegalnych lub fałszywych pestycydów
należy stosować się do kilku oczywistych zasad:
• Zawsze kupuj środki ochrony roślin
od zaufanych dostawców
• Zawsze unikaj ofert, które są zbyt
atrakcyjne by być prawdziwe
• Nigdy nie kupuj w handlu obwoźnym

• Nigdy nie kupuj pestycydów, które
mają niekompletną etykietę lub etykietę w obcym języku
• Nigdy nie kupuj środków od sprzedawcy, który odmawia wystawienia
faktury, na której umieszczona jest
nazwa produktu oraz ilość
• W przypadku wątpliwości zawsze,
kontaktuj się z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Federacja Branżowych Związków
Producentów Rolnych
Polskie Stowarzyszenie Ochrony
Roślin

SYNGENTA zaprasza na Dni Pola

Terminy i lokalizacje imprez polowych ( Pola Klasy S)
organizowanych przez firmę SYNGENTA w 2011 r
Szelejewo 31.05, Jankowice 07.06, Ulhówek 09.06,
Lubków 14.06, Łasin 16.06, Bajdyty 21.06
Poza tymi lokalizacjami i terminami, w dniach 3-4 czerwca
firma jest obecna na „Polskich Zbożach” w Modrzu.
6
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POMORSKI OŒRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
w GDAÑSKU

XX POMORSKIE

TARGI
ROLNO - PRZEMYS£OWE

POMORSKA WOJEWÓDZKA
WYSTAWA
ZWIERZ¥T HODOWLANYCH

4 - 5 czerwca 2011r.

Lubañ k/Koœcierzyny
W programie:
ekspozycja firm obs³uguj¹cych rolnictwo
promocja PROW na lata 2007-2013
Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych
kiermasz ogrodniczy
wystawa maszyn rolniczych
materia³y budowlane i systemy grzewcze
samochody osobowe

Imprezie towarzyszyæ bêdzie wiele atrakcji:
pokaz mody
przeja¿d¿ki bryczk¹, pokazy jeŸdzieckie
atrakcje dla dzieci: przeja¿d¿ki kucykami, weso³e miasteczko

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Pokazać się w Śmiardowie
Złotowskim
Tradycyjnie już w Śmiardowie Złotowskim odbyły się Wiosenne Manewry Polowe. Temat
wiodący, to zwiększenie efektywności nawożenia plantacji kukurydzy i zbóż, przedstawiony przez
dr Witolda Szczepaniaka, a zwieńczony pokazem siewu kukurydzy.
Spotkania takie, to wyśmienita okazja do pokazania swoich produktów
przez firmy produkujące dla rolnictwa,
jak również oferujące usługi a z drugiej strony bardzo przydatna rolnikom, bo mają możliwość zapoznania
się z nowościami na rynku rolniczym
i nowymi technologiami produkcji oraz
wymienić się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniem.
Udział w imprezie wzięło wiele firm
związanych z rolnictwem ale my skupiliśmy się tym razem na materiale
siewnym kukurydzy i skierowaliśmy
się do znanej doskonale na polskim
rynku firmy nasiennej – Hodowli Roślin
Smolice i rozmawialiśmy z dyrektorem
Sławomirem Zagierskim.
Panie Dyrektorze proszę powiedzieć jakie odmiany kukurydzy na
ziarno i na kiszonkę oferujecie Państwo w tym roku do uprawy dla hodowców bydła mlecznego?
W Śmiardowie jesteśmy ze swoimi
produktami prawie od zawsze natomiast dzisiaj przywieźliśmy dwie odmiany – Glejt i Bielik.
Glejt jest starą odmianą z 2001 roku
ale jest najlepiej przystosowana do
tych warunków glebowych i klimatycznych. Można ją uprawiać na glebach
lekkich i wysiewać wcześnie, co jest
u nas bardzo istotne, w glebę niezbyt
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ogrzaną i jest dobrze dostosowana
głównie w II rejonie i płd. części III rejonu uprawy kukurydzy.
Odmiana Bielik, zarejestrowana
w 2007 roku, jest tu pierwszy raz prezentowana, natomiast w badaniach
COBORU w latach 2005-2006 plasowała się na 1 miejscu w plonie ziarna.
Jest to odmiana bardziej ukierunkowana pod ziarno i można powiedzieć, że
to jest taka ziarnowo-kiszonkowa odmiana, bo dobra odmiana ziarnowa
jest dobrą odmianą kiszonkową, gdyż
w efekcie chodzi o to, żeby w kiszonce
była energia, czyli kolba i ziarno a nie
tylko balast z łodygi i liści. W kiszonce
kolba i ziarno powinny stanowić ok.
52% suchej masy.
Obie odmiany polecane są do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę
gdyż wytwarzają bardzo ładne, zaziarnione kolby typu "stay green"czyli dojrzała kolba a jeszcze w miarę zielona
żywa łodyga dzięki czemu ziarno to
może być bardzo dobrze wypełnione
w odpowiedniej dojrzałości i tylko od
rolnika zależy jak je zbierze i jak z tego
przygotuje kiszonkę.
W roku ubiegłym zarejestrowaliśmy 4
odmiany kukurydzy w tym również 4.
Najnowsze odmiany idą za trendem
światowym w kierunku precyzyjnego
użytkowania albo na kiszonkę albo na
ziarno z pewnym już składem bioche-

dyr Sławomir Zagierski

micznym, albo do biogazu.
W swoim dorobku też mamy 2
odmiany z przeznaczeniem na biogaz – Vitras(FAO 260) z 2010 roku
i zarejestrowana w tym roku Ułan
(FAO 260), która w doświadczeniach
polowych w 2009 i 2010 roku przeskoczyła wzorzec o kilkanaście % suchej masy. Obie odmiany będą w tym
roku prezentowane na Dniach Kukurydzy PZPK w Szepietowie i Grubnie
i tu zapraszam już wszystkich zainteresowanych na te pokazy.
Powracając do pozostałych nowości,
to w 2010 roku zarejestrowaliśmy Rataja, Smolika (FAO 220 -230) i Smolitopa
(FAO 230 -240) natomiast w tym roku
Rywala, Smolana i Lokatę. Wszystkie
te odmiany są skierowane na użytkowanie ziarnowe ale też przy osiągnięciu odpowiedniej wzrostowości 230
-240 cm można uzyskać bardzo dobrą kiszonkę.
Nasza hodowla ma w tej chwili ok.
36 odmian kukurydzy pastewnej oraz
4 odmiany konsumpcyjne, -2 kukurydzy cukrowej i 2 kukurydzy pękającej.
Hodowla w Smolicach prowadzona
jest od 60 lat, natomiast teraz wkraczamy w drugą dekadę działalności
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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jako Hodowla Roślin, mamy duży dorobek, ale przed nami pracy jest jeszcze więcej a i zapału hodowcom też
prawdopodobnie nie zabraknie.
No ale proszę powiedzieć, co poleciłby Pan hodowcom bydła mlecznego, którzy używają do produkcji
smolickich odmian, czy ma Pan
jakieś specjalne uwagi, zalecenia,
wskazówki, żeby rolnicy mogli poprawić jakość żywienia bydła i jego
wydajność?
Oczywiście każdy z producentów
wie, że teraz obora to już fabryka i te
krowy, które tam stoją, to też są maw w w . r a p o r t r o l n y. p l

szynami produkującymi mleko. W tej
chwili jesteśmy na takim etapie produkcji, że każdy błąd coraz więcej
kosztuje. Oprócz innych czynników
wpływających na produkcję mleka,
jednym z ważniejszych jest żywienie
i tu jest widoczny nasz udział i godne
polecenia nasze odmiany kukurydzy
zarówno starsze, które rolnicy chętnie uprawiają szczególnie w rejonach
północnej i wschodniej Polski, jak i
odmiany nowe. Rolnik musi dobrać do
siewu taką odmianę, która w konkretnych warunkach danego gospodarstwa się sprawdzi i wyda odpowiedni
plon. Chodzi o to, że nie można siać

odmiany o wysokim wskaźniku FAO w
regionach, gdzie ten okres wegetacji
jest zdecydowanie krótszy, ponieważ
w okresie od siewu do zbioru ona nie
zdąży dojrzeć, a podstawą dobrej kiszonki jest energia w niej zawarta czyli
zrobiona z dobrze dojrzałej kukurydzy.
Drugą ważną rzeczą jest sposób przygotowania kiszonki. Przede wszystkim
musi być zebrana w odpowiednim momencie, nie można wejść do zbioru za
wcześnie. Bardzo ważne jest też jak
rośliny są zebrane, czy nie są zanieczyszczone ziemią i czy maszyny użyte do zbioru zapewniają odpowiednie
rozdrobnienie i zgniecenie zielonej
masy, kolb i ziaren. Warto skorzystać
z dobrych maszyn ponieważ można
wtedy opóźnić termin zbioru i zebrać
bardziej dojrzałe ziarna i uzyskać kiszonkę o większej wartości energetycznej.
Żeby uzyskać dobrą kiszonkę musi
być ona przygotowana w odpowiednich warunkach zapewniających należyte jej ugniecenie i zabezpieczenie
przed dostaniem się zanieczyszczeń,
wyciekiem soków i dostępem powietrza no i oczywiście do przyspieszenia
zakiszenia i poprawienia jakości kiszonki warto też dodawać zakiszacze.
Kiszonkę najlepiej zadawać w połączeniu z paszami treściwymi i dodatkami
mineralnymi a do tego najlepiej nadają się wozy paszowe, ponieważ przy
ich pomocy zwierzęta dostają paszę
w odpowiednim zestawieniu a rolnicy
oszczędzają czas i energię.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych osiągnięć oraz sukcesów w
pracy hodowlanej na rzecz polskiego, i nie tylko, rolnictwa.
Rozmawiał Roman Barszcz
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Zebrać dobre siano

Dr hab. Zbigniew Podkówka
U T-P w Bydgoszczy

Suszenie jest jednym ze sposobów konserwacji zielonki. Po skoszeniu zielonka zawiera 70 – 80%
wody a w wyniku procesu suszenia jej zawartość obniża się do 14 – 15%.

Proces suszenia dzieli się na dwa
etapy. Pierwszy trwa od chwili skoszenia rośliny do jej obumarcia. Zachodzą
wówczas procesy przemian głodowych,
w wyniku których rozkładowi ulegają
składniki pokarmowe zgromadzone
w komórkach (cukry proste i białko).
Stwierdzono, że przy wzroście zawartości suchej masy w podsuszonym surowcu do 40% procesy te ustają. Chcąc
ograniczyć straty do minimum należy
maksymalnie skrócić czas więdnięcia.
Słoneczna, sucha i wietrzna pogoda
przyspiesza ten proces, zaś chłodna
i wilgotna go spowalnia. Drugi etap (tzw.
dosuszanie) trwa od czasu obumarcia
rośliny do pełnego jej wysuszenia na
siano. Odparowywanie wody podczas
tego etapu jest wolniejsze niż w pierwszym etapie. Bardzo często w trakcie
przetrząsania siana dochodzi do ob-
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łamywania delikatnych liści i młodych
pędów, gdyż wysychają one szybciej
niż grube łodygi. Prowadzi to do strat
najbardziej zasobnych w składniki pokarmowe części roślin.
Po zwiezieniu siana do stodoły czy
stogu, zachodzą w nim procesy fermentacyjne połączone z odparowywaniem wody (tzw. pocenie się siana).
Jest to zjawisko normalne, a nawet pożądane, gdyż siano takie jest lepsze,
smaczniejsze i zdrowsze dla zwierząt
od siana świeżo sprzątniętego. Jeżeli
wilgotność siana nie jest zbyt wysoka
(do 20%) to proces przebiega łagodnie
i po kilku dniach samoczynnie ustaje.
Natomiast, gdy wilgotność jest wyższa (powyżej 20%) proces przebiega
intensywnie, w wyniku czego podnosi
się temperatura, co może doprowadzić
do samozapłonu. Siano wówczas ma

barwę brunatną i znacznie obniża się
w nim strawność składników pokarmowych, a tym samym jego wartość
pokarmowa. Przy zbiorze wilgotnego
siana czasami zaleca się jego solenie.
W zależności od wilgotności należy dodać od 0,5 do 1 kg soli na 100 kg siana.
Większe dawki soli są skuteczniejsze
w działaniu, lecz nie są wskazane ze
względów zdrowotnych.
Przy podjęciu decyzji o koszeniu runi
łąkowej na siano należy uwzględnić
fazę rozwojową dominujących gatunków traw, jak również pogodę. Optymalnym terminem zbioru jest początek
do pełni kłoszenia. W naszych warunkach klimatycznych kłoszenie traw rozpoczyna się w ostatniej dekadzie maja,
a jego pełnia przypada na pierwsze
dni czerwca. Po 45 – 50 dniach ruń
łąkowa jest dostatecznie wyrośnięta by
zebrać drugi pokos. Chociaż w drugim
odroście rośliny nie drewnieją tak szybko jak wiosną, gdyż większość roślin
nie wytwarza pędów kwiatowych, to
opóźnienie zbioru nie jest wskazane.
Gęsta, w tym okresie, ruń łąkowa łatwo wylega i od dołu zaczyna pleśnieć,
co negatywnie wpływa na jakość siana. Trzeci termin zbioru wypada 8 tygodni po drugim. Nie powinno się go
opóźniać, by ruń zdążyła odrosnąć
i wzmocnić się przez zimą.
Ściętą zielonkę należy rozrzucić równą
warstwą na całym polu, by zwiększyć
powierzchnię wysychania. Następnego
dnia należy ją odwrócić. Kolejnego dnia,
przy sprzyjających warunkach pogow w w . r a p o r t r o l n y. p l
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dowych, podsuszana zielonka osiągnie
wilgotność około 50%. Wówczas na
noc zwija się ją w wałki lub kopki, a na
dzień rozrzuca na polu by ją dosuszyć.
Przy dobrej pogodzie dosuszanie trwa
1 – 3 dni, przy gorszej 3 – 6 dni. Suszenie można przyśpieszyć wykorzystując różnego rodzaju przyrządy, tzw.
suszaki. Uzyskuje się wówczas siano
o wyższej wartości pokarmowej, gdyż
ogranicza się straty mechaniczne (obłamywanie liści w czasie przetrząsania
i zgrabiania). Na przyrząd nakłada się
zielonkę w stanie lekkiego przewiędnięcia, gdy osiągnie wilgotność około
50%. Szczególnie zaleca się tę metodę suszenia dla roślin motylkowatych,
które mają grube, trudno schnące łodygi, a rozgniatanie łodyg tych roślin
w czasie koszenia znacznie przyspiesza proces suszenia.
Deszcze opóźniają proces suszenia.
Nawet krótkotrwały i drobny deszcz
powoduje, że na uzyskanie poprzedniego stopnia wysuszenia potrzeba pół
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

dnia dobrej pogody. Długie suszenie
sprawia, że siano traci w dużym stopniu smak, aromat i właściwości dietetyczne. Rozkładowi ulegają witaminy
z grupy B, witamina C i β-karoten, wzrasta natomiast ilość witaminy D, która
powstaje pod działaniem promieni
słonecznych. Jeżeli w czasie zbioru
panują niekorzystne warunki atmosferyczne, to wartość pokarmowa siana
jest niska, często zbliżona do wartości
pokarmowej słomy.
Wartość pokarmowa siana zależy od
składu botanicznego zielonki, z której
pochodzi, fazy wegetacji w chwili zbioru
oraz warunków atmosferycznych w czasie suszenia. Trawy stanowią źródło
energii, rośliny motylkowate wzbogacają ruń w białko i składniki mineralne,
zaś zioła poprawiają walory smakowe
i dietetyczne. Jak już wspomniano, ruń
należy kosić, gdy kłoszą się dominujące gatunki traw. Opóźnianie zbioru
nie jest korzystne, gdyż zmniejsza się
zawartość białka, a zwiększa włókna,

które negatywnie wpływa na strawność. Im proces suszenia przebiega
szybciej, tym mniejsze są straty składników pokarmowych, a produkt końcowy ma wyższą wartość pokarmową.
Dobre siano ma przyjemny zapach.
Obce zapachy (stęchły lub pleśniowy)
świadczą o procesach gnilnych i siano takie nie powinno być skarmiane.
Dobrze wysuszone siano (do 15%
wody) szeleści, a podczas skręcania
kruszy się. Siano wilgotne (więcej niż
18% wody) podczas skręcania słabo
szeleści, a wiązka nie rozkręca się lub
rozkręca się bardzo powoli.
Obserwuje się tendencję rezygnowania z siana w dawkach pokarmowych
dla bydła na rzecz sianokiszonek, gdyż
jego produkcja jest pracochłonna, a ze
względu na warunki atmosferyczne ryzykowna. Jednak dobre siano w żywieniu bydła, owiec czy koni jest paszą
bardzo wartościową. Jest ono chętnie
pobierane przez zwierzęta, zawiera
wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, dostarcza odpowiednią ilość
suchej masy oraz korzystnie wpływa
na właściwą pracę przedżołądków
i odczyn płynu żwacza. Krowom wysoko wydajnym można podawać od 6
do 8 kg siana, zaś przy niższych wydajnościach do 12 kg. Dla koni siano
powinno być twarde i szeleszczące.
Zaleca się stosować siano łąkowe,
a nie z roślin motylkowatych, w ilości
do 6 kg. Szczególnie ulubionym przez
konie jest siano z tymotki. Zwierzęta
te są bardzo wrażliwe na jakość siana. Niedostatecznie wypocone lub
stęchłe może wywoływać zaburzenia
w trawieniu, czego wynikiem jest często ochwat. Owcom można podawać
dziennie do 2 kg siana.
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Sianokiszonka, czy kiszonka
Podstawową paszą dla wysokowydajnych krów mlecznych, w okresie jesienno-zimowym
jest sianokiszonka lub kiszonka. Taka pasza jest doskonałym źródłem białka oraz umożliwia
właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej. Dobrej jakości kiszonka jest chętnie zjadana przez
krowy, dzięki czemu można zmniejszyć pobranie drogich pasz treściwych i produkować tańsze
mleko o lepszych parametrach technologicznych.

Podstawowym elementem warunkującym uzyskanie pełnowartościowej
kiszonki jest odpowiednia zawartość
suchej masy w zakiszanym materiale
roślinnym. Zielonki cechują się małą
zawartością suchej masy (od 12 do
25%), co utrudnia sporządzanie dobrych
i trwałych kiszonek. Duża zawartość
wody w świeżej masie roślinnej powoduje, że przebieg fermentacji może być
niewłaściwy, a produkt kwaśny i niesmaczny. Powstaje też dużo wyciekającego soku kiszonkowego, z którym
tracone są składniki pokarmowe; od
15% w dobrze sporządzonych i przykrytych pryzmach do nawet 50% i więcej
przy nieprawidłowo zabezpieczonych.

Kiszonki
Zakiszanie zielonki wilgotnej powinno być wykonywane w wyjątkowych
sytuacjach, kiedy długotrwałe opady
deszczu, przerywane parogodzinnymi
okresami bezdeszczowymi i zachmurzeniem uniemożliwiają podsuszenie zielonki. Należy wówczas dodać
konserwanty, najlepiej z preparatami chemicznymi zawierającymi kwas
mrówkowy, które obniżają odczyn zielonki i stwarzają dogodne warunki do
rozwoju bakterii kwasu mlekowego.
Okres tworzenia pryzmy kiszonki nie
powinien być dłuższy niż 1-2 dni. Proces konserwacji masy roślinnej poprzez
jej zakiszanie zachodzi w warunkach
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beztlenowych, sprzyjających rozwojowi bakterii kwasu mlekowego, dlatego odpowiednie jej zabezpieczenie
przed dostępem powietrza decyduje
o prawidłowym przebiegu fermentacji
i o dalszym przechowywaniu kiszonki.
Trzeba również pamiętać o dokładnym
ubiciu zakiszanej masy i szczelnym jej
okryciu, bowiem opady deszczu do nie
okrytego silosu, degradują proces fermentacji i powodują, że kiszonka będzie
złej jakości, o nadmiernej zawartości
kwasu octowego, który powoduje, że
taka pasza jest niechętnie pobierana
przez krowy.
Najkorzystniejsza dla produkcji mleka
i żywienia krów jest produkcja kiszonek
z przewiędniętych roślin, o zawartości
suchej masy 30-40%. Określane są one
powszechnie jako „kiszonki 1-dniowe”
(one day silage), bowiem potrzeba na
to 1 dnia słonecznej pogody. Podsuszenie roślin przed zakiszeniem powoduje, że nie rozwijają się w nich
bakterie kwasu masłowego, natomiast
zwiększa się zawartość cukrów, które
służą do produkcji kwasu mlekowego
zapewniającego właściwe pH kiszonki
i właściwy przebieg fermentacji. Ograniczone są również straty składników
pokarmowych powstające wraz z wyciekającym sokiem kiszonkowym. Jakość kiszonek podsuszonych poprawia
stosowanie bakterii kwasu mlekowego
(tzw. inokulantów). Te biologiczne pre-

Dr Mariola Staniak
IUNG-PIB w Puławach

paraty sprzyjają pobudzaniu fermentacji
mlekowej, osłabiają fermentację octową,
a fermentacja masłowa jest w zaniku.
Kiszonki sporządzane z dodatkami mikrobiologicznymi są smaczne i dlatego
zdecydowanie chętniej pobierane są
przez zwierzęta niż kiszonki z dodatkami chemicznymi. Rośliny zakiszać
można w silosach, pryzmach, belach
lub balotach szczelnie owiniętych folią. Zakiszanie traw podsuszonych jest
korzystne również ze względów ekonomicznych, ponieważ mniejsze jest
zużycie energii na produkcję kiszonki,
jak również ze względów ekologicznych
polegających na wyeliminowaniu wycieku soków kiszonkowych oraz przykrego zapachu kiszonki.
Według Brzóski [2009] w warunkach
klimatycznych naszego kraju wzorcem
kiszonki z traw podsuszonych może być
kiszonka o następujących parametrach
chemicznych i fizycznych:
• zawartość suchej masy od 300 do
400 g/kg paszy,
• kwasowość w zakresie pH 4,0-4,6,
• zawartość sumy kwasów fermentacyjnych 60–80 g/kg świeżej masy
kiszonki,
• udział kwasu mlekowego w sumie
kwasów, co najmniej 75%,
• brak kwasu masłowego,
• zawartość kwasu octowego poniżej
10 g/kg świeżej masy,
• zawartość alkoholu poniżej 8 g/kg
świeżej masy,
• brak wyczuwalnego zapachu oraz
oznak pleśni i drożdży,
• rośliny mogą występować w postaci
całej lub sieczki 5-12 cm
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Sianokiszonki
Gdy surowiec jest bardziej podsuszony, a zawartość suchej masy wynosi
40-60% produkujemy z niego sianokiszonki. Na uzyskanie takiej wilgotności
wystarczą 2 dni, a gdy jest słoneczna
pogoda i lekki wiatr, to czasem wystarczy nawet 1 dzień. Pełnowartościowa
sianokiszonka jest źródłem suchej masy,
białka i składników mineralnych. Charakteryzuje się delikatnym zapachem
oraz wysokimi walorami smakowymi i
dietetycznymi. Często występują jednak trudności z przygotowaniem sianokiszonki, ponieważ im większa jest
zawartość suchej masy w zakiszanym
surowcu, tym jest on twardszy i bardziej sprężysty. Przesuszoną zielonkę
trudno jest ubić i usunąć z niej powietrze, przez co pogarszają się warunki
fermentacji. Kiszonki z przesuszonego
materiału mają wysokie pH oraz są podatne na rozwój pleśni i drożdży, które rozkładają kwas mlekowy i jeszcze
bardziej podnoszą wartość pH. Dlatego ugniatanie powinno trwać jeszcze
przez 1 godzinę po zwiezieniu ostatniej przyczepy.

Dobra pasza więcej mleka
Kiszonkę z traw i ich mieszanek z roślinami motylkowatymi można sporządzać z każdego pokosu, ale w praktyce
najczęściej na kiszenie przeznacza się
pierwszy i trzeci pokos. Drugi pokos
z reguły suszy się na siano, ponieważ
wypada on latem, co sprzyja szybkiemu
odpasowaniu wody z traw. Optymalnym okresem zbioru i zakiszania traw
jest faza początku kłoszenia się traw,
stanowiących główną masę plonu. Zawartość białka w tej fazie wzrostu traw
waha się od 12-16%, a cukrów prostych
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

od 6 do 11%. Zawartość włókna surowego przed zakiszaniem nie powinna przekraczać 25-30% suchej masy.
Rośliny motylkowate należy zbierać w
fazie pełni pączkowania. Opóźnianie
terminu zbioru zielonki do zakiszania
pogarsza strawność składników pokarmowych, przez co obniża wartość
energetyczna kiszonki nawet o 20%.
Kiszonka dłużej zalega w żwaczu, co
zmniejsza pobranie paszy przez krowy, a w konsekwencji produkcję mleka.
Najodpowiedniejszą porą dnia do koszenia zielonki są godziny południowe i
popołudniowe ze względu na największą koncentrację cukrów w roślinach.
W gospodarstwach małych, o obsadzie 10-20 krów najbardziej efektywną technologią produkcji kiszonki jest
zakiszanie zielonki w belach owijanych
folią. W większych gospodarstwach, o
obsadzie 30-40 krów bardziej efektywne ekonomicznie jest stosowanie przyczep samozbierających, lub sieczkarni
tnących doczepianych do ciągników.
Natomiast w dużych gospodarstwach
o obsadzie powyżej 100 krów kiszenie
powinno odbywać się przy użyciu sa-

mobieżnych sieczkarń zbierających lub
przyczep zbierających. Prace w gospodarstwie związane z produkcją kiszonki powinny być tak zorganizowane, aby
zakiszanie zakończyć w ciągu 3 dni.
Zbyt długi czas sporządzania kiszonki powoduje bowiem zagrzewanie się
surowca, co prowadzi do termicznego
uszkodzenia białka, które jest źle trawione przez krowy i w konsekwencji odbija
się to na wynikach produkcyjnych. Prawidłowy przebieg kiszenia oraz dobrą
jakość kiszonek warunkują też dokładne
okrywanie i uszczelnienie silosu po każdorazowym pobraniu kiszonki oraz jak
najmniejszy kontakt kiszonki z powietrzem w czasie wybierania. Wnikające
powietrze do odkrytej pryzmy powoduje bowiem procesy wtórnej fermentacji,
rozwijają się grzyby i drożdże, które rozkładają kwas mlekowy i resztki cukru,
prowadząc do wydzielania dużej ilości
ciepła. To prowadzi z kolei do podnoszenia się temperatury kiszonki, która
jest wówczas niechętnie zjadana przez
krowy. Ograniczone pobranie suchej
masy przez zwierzęta odbija się negatywnie na wynikach produkcyjnych.
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Zwalczanie szkodników zbóż

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński
Inż. Henryk Wachowiak
I O R – PIB w Poznaniu

Rośliny zbożowe zajmują w Polsce największą powierzchnię spośród wszystkich upraw rolniczych.
Duży areał uprawowy zbóż jest siedliskiem wzrostu i rozwoju wielu gatunków owadów zarówno
pożytecznych jak i szkodliwych.

W ostatnich latach pojawiły się szkodniki dotychczas rzadziej występujące
na zbożach. Takimi szkodnikami są:
miniarka, łokaś garbatek, żółwinek
zbożowy i lednica zbożowa.
W okresie wiosennej wegetacji największym zagrożeniem dla upraw zbożowych są jednak dotychczas najliczniej
występujące: skrzypionki i mszyce.
Przestrzeganie podstawowych zaleceń prawidłowej agrotechniki, stosowanie izolacji przestrzennej i czasowej oraz
prawidłowy płodozmian pozwalają na

zmniejszenie liczebności szkodliwych
agrofagów w uprawie zbóż.
Podstawową metodą zwalczania
szkodników zbóż jest metoda chemiczna zalecanymi insektycydami, po
przekroczeniu progu ekonomicznej
szkodliwości przez szkodniki.
Progi ekonomicznej szkodliwości dla
poszczególnych szkodników zbóż podano w tabeli 1, natomiast aktualnie
zarejestrowane środki ochrony roślin
do ich zwalczania tabela 2.
Lednica zbożowa, to szkodnik wy-

stępujących dotychczas w mniejszym
nasileniu, ale którego znaczenie ostatnio wzrasta. W ciągu roku rozwija się
jedno pokolenie. Zimują owady dorosłe, na polach oraz w przydrożnych
ściółkach i zaroślach. Po przezimowaniu, na przełomie maja i czerwca
następuje przelot owadów dorosłych
na zboża, głównie oziminy. Tam żerują, a następnie składają jaja na liście,
źdźbła i kłosy zbóż. Larwy żerują podobnie jak postacie dorosłe, szybko
osiągając pełny rozwój. Dojrzałe osob-

Tabela 1. Progi ekonomicznej szkodliwości wiosennych szkodników zbóż
Termin

Próg

Szkodniki

obserwacji

szkodliwości

Łokaś garbatek

Jesień – wschody do przerwania wegetacji

1-2 larwy lub 4 świeżo uszkodzone rośliny na 1 m2

Wiosna – początek wegetacji

3-5 larw lub 8-10 świeżo uszkodzonych roślin na 1 m2

Mszyce zbożowe

Kłoszenie lub zaraz po wykłoszeniu

5 mszyc na 1 kłosie

Skrzypionki zbożowe

Wyrzucanie liścia flagowego

1-1,5 larwy na źdźble

Wzrost i krzewienie na wiosnę

2-3 osobniki dorosłe na 1 m2

Formowanie ziarna, dojrzałość mleczna

2 larwy na 1 m2

Żółwinki
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niki po krótkim żerowaniu wyszukują
miejsc do zimowania.
Żółwinek zbożowy, żeruje wysysając soki z tkanek roślin powodując
uszkodzenia takie jak lednica zbożowa,
jaja składają na liściach. Na zboża (głów-

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

nie pszenica i żyto ozime) przylatują na
przełomie kwietnia i maja, i składają
jaja na liściach. Młode larwy początkowo jasnozielone, po kilku godzinach
czernieją, żerują na liściach i pochwach
liściowych, następnie przechodzą na

kłosy. Przepoczwarczenie i pod koniec
maja oraz w czerwcu, postacie dorosłe po krótkim żerowaniu poszukują
na miedzach i przydrożach miejsc do
zimowania. Liczebność pluskwiaków
obniża wczesny wysiew zbóż, sianie
odmian wczesnych oraz wykonywanie podorywki. Zaoranie ściernisk po
zbiorze może być bardzo skuteczne
w obniżeniu liczebności zimujących
tam postaci dorosłych.
Łokaś garbatek również w ostatnich latach pojawił się na plantacjach
zbóż. Głównymi przyczynami wzrostu
zagrożenia powodowanego przez łokasia garbatka jest: uprawa zbóż po
zbożach, uproszczenia agrotechniczne
oraz zmiany agroklimatyczne. Po przezimowaniu w glebie larwy łokasia garbatka zaczynają żer na zbożach ozimych
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i trawach, następnie na zbożach jarych.
Liście są uszkadzane nie wskutek zjadania, lecz poprzez żucie i wysysanie.
Objawy żerowania larw łokasia to rośliny o postrzępionych lub przeżartych
liściach i połamanych źdźbłach. Rośliny uszkodzone giną lub wytwarzają
nadmierną ilość źdźbeł bocznych, nie
zawsze wydających kłosy, na polach
powstają „łysiny”. Chrząszcze żerują
na kłosach traw i zbóż (na owsie rzadko), odżywiając się miękkim ziarnem.
Skutkiem tych uszkodzeń jest szczerbatość kłosów. Jeden chrząszcz może
w ciągu nocy wyjeść ziarno nawet z
całego kłosa.
Miniarki pojawiają się wiosną i powodują uszkodzenia na liściach zbóż.
Drobne muchówki, które w okresie lar-
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walnym są wewnętrznymi pasożytami
liści zbóż. Odżywiają się miękiszem
palisadowym, wygryzając nieregularne korytarze. Każda larwa uszkadza
tylko po jednym liściu, gdy uszkodzenie jest silne zasycha cała blaszka
liściowa. W momencie stwierdzenia
rozległych uszkodzeń na liściach, tzw.
„min”, na chemiczną ochronę przed
tymi szkodnikami jest już za późno.
W ciągu roku rozwijają się zwykle dwa
pokolenia. Wstępne badania wykazały
możliwość ograniczenia szkodliwości
miniarek przez równoczesne chemiczne zwalczanie młodych larw skrzypionek i miniarek.
Mszyce są powszechnie występującymi szkodnikami na wszystkich
uprawach rolniczych. Zarówno larwy

jak i postacie dorosłe uszkadzają rośliny przez wysysanie soków z liści,
pochew liściowych, źdźbeł i kłosów.
Skutkiem jest zachwianie gospodarki
wodnej rośliny, co prowadzi do więdnięcia i zasychania młodych roślin,
natomiast u starszych roślin do niewykłaszania zbóż i bielenia kłosów.
Innym dużym zagrożeniem niesionym
przez mszyce są przenoszone przez
nie choroby wirusowe. W jednym sezonie wegetacyjnym, zależnie od gatunku może się rozwijać od ośmiu do
dwunastu pokoleń. W ciągu 30-dniowego życia, przy wysokim wskaźniku
reprodukcji, populacja mszycy zbożowej może się podwoić podczas trzech
dni, a po 20 dniach wzrost może być
pięćdziesięciokrotny. Stosowanie naw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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wozów azotowych sprzyja mszycom,
gdyż potrzebują one dużej ilości rozpuszczalnych związków azotowych.
Skrzypionki występują na zbożach
co roku w mniejszym lub większym
nasileniu. Chrząszcze o ciele wydłużonym, metalicznie błyszczące, zielonkawe lub niebieskie, czułki długie,
nitkowate. Zimują w ściółce i korzeniowych częściach roślin. Postacie dorosłe
wiosną prowadzą żer uzupełniający na
liściach zbóż i traw. W maju i czerwcu
w miejscach żerowania składają jaja.
Larwy odżywiają się miękiszem, zdrapując go wzdłuż nerwów liści. Prowadzi to do powstawania białych plam
i podłużnych dziurek na liściach, a u
roślin młodych nadmierne krzewienie.
Chrząszcze pojawiają się w lipcu, żyją
do jesieni żerując na zbożach i trawach.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Dolistne nawożenie plantacji zbóż
Dolistne nawożenie roślin to szybki sposób na uzupełnienie niedoborów składników
pokarmowych, szczególnie w okresie przedłużającej się suszy lub gdy nie zastosowaliśmy
z różnych przyczyn nawożenia doglebowego. Ten sposób aplikacji zalecany jest także na
plantacjach tzw. intensywnych, na których uprawia się odmiany plonujące wysoko.
Drogą dolistną możemy aplikować
zarówno makro- jak i mikroskładniki, ale
tylko niewielką ilość danego składnika.
Z tego powodu nawożenie dolistne traktuje się zwykle jako uzupełnienie podstawowego nawożenia doglebowego
roślin. Spośród składników pokarmowych przez liście najszybciej pobierany jest azot, następnie magnez i sód,
natomiast dużo wolniej pobierane są
potas, fosfor i siarka.
W przypadku nawożenia zbóż mikroelementami, zalecana jest przede
wszystkim dolistna aplikacja, gdyż daje
nie tylko szybsze efekty, ale jest tańsza
w porównaniu do nawożenia doglebowego. Zaletą stosowania nawozów mikroelementowych jest również
możliwość mieszania ich ze środkami
ochrony roślin i z wodnym roztworem
mocznika oraz roztworem siarczanu
magnezowego.
W uprawach zbóż występują najczęściej niedobry miedzi, magnezu i manganu. Zboża, spośród roślin uprawnych
są szczególnie wrażliwe na brak miedzi. Średnie zawartości miedzi w zbożach są wciąż niskie i w związku z tym
uważa się niedobór miedzi jako czynnik znacznie ograniczający plonowanie zbóż.
Miedź bierze udział w procesie fotosyntezy, jest także składnikiem enzymów oraz bierze udział w przemianach
azotu w roślinie. Najbardziej wrażliwe
na brak miedzi są młode liście. Przy
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znacznym niedoborze tego składnika
liście więdną i skręcają się, pojawia się
choroba nowin. Wtedy kłosy są płone
o białym zabarwieniu. Wskutek czego
następuje znaczna redukcja plonów
oraz pogarsza się jakość ziarna. Do
dolistnego nawożenia zbóż miedzią
zaleca się schematyzowane nawozy
płynne, np. Basfoliar 34, Mikrolit- Cu.
Nawozy stosujemy od pełni fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.
Magnez jest niezbędnym makroelementem dla prawidłowego przebiegu fotosyntezy i syntezy białek. Zboża
należą do tzw. roślin wskaźnikowych
niedoboru magnezu, ponieważ już we
wczesnych fazach rozwoju pojawiają się
na nich typowe objawy braku tego pierwiastka, najpierw na starszych liściach
widoczne są żółte plamy wynikające
ze zmniejszenia zawartości chlorofilu,
tworzące tzw. paciorkowatość liści.
Dość charakterystycznym symptomem świadczącym o niedobrze magnezu u roślin są jasne i podwinięte do
góry wierzchołki liści i zwiędły pokrój
całych roślin. Są to oczywiście symptomy wizualne, które też mogą wynikać z innych zaburzeń fizjologicznych
u zbóż i dlatego zaleca się właściwe
nawożenie zbóż magnezem stosować
po analizie gleby na zasobność w ten
składnik oraz aktualny odczyn. Jeśli
analiza gleby wykaże, że dana gleba
jest kwaśna, to dolistne dokarmianie
magnezem będzie nieefektywne, gdyż

Dr Dorota Pikuła
IUNG-PIB Puławy

roślina i tak nie będzie się prawidłowo rozwijać, ponieważ w warunkach
kwaśnego odczynu gleby utrudnione
jest pobieranie z gleby składników pokarmowych. W takim przypadku należy
najpierw glebę doprowadzić do optymalnego odczynu, poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju wapna.
Do dolistnego nawożenia zbóż magnezem zaleca się roztwór siarczanu
magnezu oraz wieloskładnikowe nawozy dolistne z magnezem, na przykład:
Ekolist Standard, Ekolist wapniowy,
Basfoliar 36 Extra, Plonovit Z. Zboża
zleca się dokarmiać od początku fazy
strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia. Zboża jare można dodatkowo
zasilić w okresie krzewienia siarczanem magnezu, zwłaszcza jeśli wystąpią
wyraźne objawy niedoboru magnezu
i siarki w postaci żółknących liści.
Mangan, to kolejny, niezwykle ważny składnik pokarmowy dla zbóż, który bierze głównie udział w fotosyntezie
i w tworzeniu chloroplastów, jest także
ważnym czynnikiem biosyntezy kwasów tłuszczowych, aktywuje wzrost
rośliny oraz wiąże wolne rodniki, powstające w warunkach stresowych.
Brak manganu, tak jaki i miedzi obserwuje się najpierw na młodych liściach. Z czasem pojawia się chloroza
między żyłkami liści oraz nekrotyczne plamy na liściach starszych, które
powiększając się powodują łamanie
liści. Najbardziej wrażliwy na niedobór
manganu jest owies.
Zwykle niedostateczna ilość manganu dla roślin występuje na glebach
o odczynie zasadowym lub obojętnym,
a wzrasta natomiast w miarę zakwaw w w . r a p o r t r o l n y. p l
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NAWOZY
DLA ROLNIKÓW

Zadbaj o precyzję mechanizmów natury
FoliQ Aminovigor (Aminokwasy)
FoliQ Ascovigor (Wyciąg z alg morskich
Ascophyllum Nodosum)
FoliQ

Bor
FoliQ 36 azotowy
FoliQ N uniwersalny
FoliQ Mikromax
FoliQ Kombimax
FoliQ K
FoliQ P
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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szenia gleby. Z tego względu z niedoborem tego składnika spotykamy
się na glebach nie zakwaszonych i w
dobrych kulturach. Manganem zaleca
się dokarmiać zboża w okresie suszy
i na glebach o odczynie zasadowym.
W tym celu należy wykonać opryski
chylatami z manganem, Basfoliarem
34, czy też Mikrosolem Z.

Przestrzegać zaleceń
Dokarmiając dolistnie rośliny należy przestrzegać szeregu zaleceń.
Do dokarmiania roślin azotem zaleca
się wodny roztwór mocznika, magnezem – siedmiowodny lub jednowodny
siarczan magnezu. Trzeba pamiętać
o tym, iż ciecz użytkową przeznaczoną do dolistnego dokarmiania roślin
należy przygotować zawsze bezpośrednio przed jej stosowaniem, ze
względu na ryzyko wystąpienia niekontrolowanych reakcji chemicznych
między łączonymi i mieszanymi substancjami. Nawozy mikroelementowe
zawsze należy rozpuścić w wodzie , a
następnie dodać do wodnego roztworu mocznika. Należy pamiętać również
o dokładnym, powolnym mieszaniu łą-
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czonych składników. Przy aplikowaniu
składników odżywczych dolistnie, duże
znaczenie odgrywa stężenie roztworu.
Warto pamiętać, że rośliny wykazują
różną odporność na stężenia wodnego
roztworu mocznika. Rośliny młode są
bardziej odporne na wyższe stężenia,
a tracą ją wraz z rozwojem. Z tego też
względu trzeba stosować coraz słabsze roztwory.
Czasem zdarza się, że mimo zastosowania właściwego i dobrze nam znanego nawozu dolistnego zabieg jest
mało, albo wręcz w ogóle nieskuteczny.
Bezpośrednia przyczyną może być w
tym przypadku niewłaściwy moment
wykonania oprysku – przy zbyt wysokiej temperaturze (powyżej 20 st.C) i
małej wilgotności powietrza (powinna przekraczać 60%). Może również
dochodzić do strat na drodze między
dyszą opryskiwacza a opryskiwanym
organem rośliny – wskutek słabej przyczepności preparatu i jego zbyt szybkiego spływania. Przyczyną największych
strat jest jednak stosowanie do oprysku
nieodpowiedniej jakościowo wody. Nie
może być ona zanieczyszczona związkami organicznymi i nieorganicznymi
zbyt zimna lub gorąca. Najlepiej aby
w dniu wykonywania oprysku pogoda była pochmurna, ale nie deszczowa (zabiegu nie można wykonywać
bezpośrednio przed i po deszczu). W
przypadku stosowania mieszanin (nawozów dolistnych i środków ochrony
roślin), zabieg należy przeprowadzać
gdy terminy, np. dolistnego dokarmiania roślin i, np. zwalczania chwastów są
zbieżne. Poza tym, gdy łączymy środki ochrony roślin z zabiegiem dolistnego dokarmiania trzeba bezwzględne
przestrzegać zasad ustalonych na
podstawie badań przeprowadzonych

w Instytucie Ochrony Roślin. Nie wolno więc samodzielnie dobierać preparatów do mieszania, gdyż może to
prowadzić nie tylko do uszkodzenia
opryskiwacza, ale też stanowić niebezpieczeństwo dla sporządzającego mieszaninę, gdyż nie można przewidzieć
skutku reakcji, np. mogą wytwarzać
się toksyczne opary lub żrące osady.
Dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z instrukcją danego środka ochrony roślin i przestrzegać zasad
sporządzania i stosowania mieszanin.
W celu zapobiegania wytrącania się
związków chemicznych należy sporządzać ciecz roboczą zawsze tuż
przed zabiegiem. Nie można jej przygotowywać wcześniej i przetrzymywać. Stosując łącznie agrochemikalia
należy opryskiwanie wykonywać przy
niewielkim wietrze, aby nie spowodować znoszenia preparatu poza granice
chronionej plantacji.

Jest w czym wybierać
Obecnie na rynku można znaleźć
całą gamę gotowych wieloskładnikowych nawozów płynnych, przeznaczonych do dolistnego dokarmiania zbóż
konkretnego gatunku, nawozów uniwersalnych- do dokarmiania różnych
gatunków zbóż czy też nawozów mikroelementowych poprawiających jakość
ziarna zbóż. Nawozy te oznaczone są,
na ogół, pierwszymi literami nazwy roślin, dla których są przeznaczone, np.:
Z do dokarmiania zbóż, R -rzepaku
itp. Natomiast nawozy mikroelementowe produkowane w Puławach przez
Instytut Nawozów Sztucznych są numerowane, np. Insol 3 przeznaczony
jest do dokarmiania zbóż, Insol 4 -buraków cukrowych.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Znaczenie cynku i jego funkcje
w roślinie
C y n k jako mikroelementowy pierwiastek odgrywa ważną rolę biochemiczną w organizmach
roślin, zwierząt i ludzi. Bierze on udział w procesach oksydacyjno redukcyjnych, jest niezbędnym
składnikiem lub aktywatorem wielu enzymów.
Cynk w roślinie bierze udział w przetwarzaniu kwasów organicznych, syntezie chlorofilu i witamin C, B, P, wpływa
na proces wzrostu i rozwoju roślin. Występuje on we wszystkich roślinach,
a jego zawartość jest różna i zależy od
gatunku roślin. Istnieją też duże różnice
między roślinami w ich zdolności pobierania cynku z gleby, a więc zawartość
jego w roślinach zależy od biologicznych właściwości roślin i od zawartości przyswajalnego cynku w glebach.
C y n k w glebie występuje przeważnie w związkach niedostępnych dla
roślin. Pierwiastek ten jako k a t i o n
jest mocno wiązany przez koloidy gle-
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bowe, dlatego jego zawartość zależy
od wielkości kompleksu sorpcyjnego
i odczynu gleby.
Gleby o dużej zawartości substancji organicznej, minerałów ilastych oraz gleby
zasadowe zawierają więcej cynku ogólnego niż gleby kwaśne, o małym kompleksie sorpcyjnym. Zawartość cynku
ogółem w glebach wynosi od około 10
do ponad 200 mg cynku (Zn) w 1kg gleby. Na ogół gleby o odczynie obojętnym
i zasadowym, mimo dużej ilości cynku
ogółem, zawierają go mało w formie przyswajalnej dla roślin. Najwięcej zawierają
go czarnoziemy. Natomiast gleby kwaśne torfowe na ogół zawierają średnie

dr Bogdan Z. Jarociński
spec. I i II stopnia w zakresie sadownictwa
MODR Warszawa, Oddział w Radomiu

ilości cynku przyswajalnego, natomiast
niedobór najczęściej występuje na glebach piaszczystych. Znaczna część tego
pierwiastka występuje w warstwie ornej.
C y n k, podobnie jak m i e d ź, jest
pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie.
Nie stwierdza się zależności pomiędzy składem mechanicznym gleby
a zawartością w niej cynku.
Na przyswajalność cynku wpływa:
• odczyn gleby; im gleba jest bardziej
kwaśna, tym lepsza przyswajalność,
ale również zwiększa się możliwość
wymywania cynku,
• zawartość materii organicznej w glebie; w glebach organicznych i cięższych mineralnych przyswajalność
cynku jest niższa,
• zawartość fosforu; pobieraniu cynku
przez rośliny ograniczone jest w przypadku bardzo dużych zawartości fosforu w glebie.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Niedobór doprowadza do poważnego naruszenia podstawowych funkcji
fizjologicznych w roślinach, co bardzo
uwidacznia się na drzewach i krzewach
owocowych. Niedobory tego pierwiastka występują najczęściej na glebach
zawierających dużo wapnia lub na glebach przewapnowanych oraz w przypadku zastosowania dużych dawek
nawozów fosforowych.
W normalnych warunkach wzrostu roślin cynk gromadzi się w ich częściach
zasobnych w chlorofil oraz w zarodkach. W roślinach rosnących na glebach zasobnych w cynk pierwiastek ten
gromadzi się przeważnie w korzeniach
i łodygach. C y n k w roślinach jest mało
ruchliwy i przeważnie jest unieruchamiany w starych liściach, z których nie
przechodzi do liści młodych, dlatego te
ostatnie często wykazują oznaki głodu cynkowego. I w takich sytuacjach
należy ten pierwiastek dostarczyć roślinom dolistnie poprzez ich opryskiwanie, stosując np. Mikrovit Zn112 lub
Zintrac, a także Chelat Zn 14 (do dolistnego i doglebowego nawożenia roślin)
w okresie pękania pąków (w stadium
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

tzw. mysiego uszka) - przed kwitnieniem i po kwitnieniu drzew (w okresie
intensywnego przyrostu pędów jednorocznych) oraz przed opadaniem liści
jesienią w uprawach sadowniczych.
W pozostałych uprawach rolniczych,
warzywniczych, zielarskich stosować
Chelat Zn 14 lub Zintrac względnie
Mikrovit Zn112 w okresie wegetacji przed i po kwitnieniu roślin. Mikrovit
Zn 112, CynkoBor i inne wymienione
są łatwo wchłaniane przez wszystkie
rośliny, a tym samym skutecznie likwidują niedobory cynku w uprawach.
Niedobór cynku powoduje specyficzne choroby roślin, nie tylko drzew
i krzewów owocowych. Objawy głodu cynku u różnych gatunków drzew
owocowych wykazują wyraźne cechy
podobieństwa. Niedobór cynku powoduje, że młode liście drzew i krzewów
owocowych są bardzo drobne i skręcone- jest to tzw. rozeta. Następuje karłowacenie liści, które stają się sztywne i
kruche, z czasem brunatnieją i zamierają. Owoce są drobne, nieprawidłowo
wykształcone i ilościowo jest ich mało.
Pomiędzy żyłkami liści często ukazują

się bladozielone chlorotyczne plamy.
Dla przykładu np. u kukurydzy przy
niedoborze tego pierwiastka wierzchołki
liści tracą czasem barwę zieloną, stają się białe i następuje cała chloroza
liści. Na górnych liściach występują
podłużne, żółte smugi, podczas gdy
najmłodsze są białe, a dolne stopniowo obumierają.
Natomiast np. w uprawie pomidorów
liście są zredukowane, z nieregularnie
zasychającymi plamami. Ogonki liściowe zaginają się do dołu aż do całkowitego zwinięcia i liście bardzo szybko
zamierają.
Dokarmianie dolistne wymienionymi
preparatami cynku, zapobiega chlorozomi przedwczesnemu opadaniu
liści, podwyższa odporność roślin na
wymarzanie, stymuluje rozwój pąków,
zwiększa odporność owoców na choroby przechowalnicze.
Z roślin uprawnych najbardziej czułe
na niedobór cynku są: kukurydza, soja,
len, chmiel, zboża, winorośl, drzewa i
krzewy owocowe, rośliny jagodowe,
leszczyna, orzech włoski.
Średnio czułe na niedobór cynku są:
pomidory, papryka, por,cebula, czosnek, fasola, groch, bobik, kapusta,
kalafior, ziemniaki, lucerna, koniczyna
czerwona, gryka, gorczyca.
Słabo reagują na niedobór cynku są:
rzepak, sałata, marchew, tytoń, kapusta pastewna, trawy, buraki cukrowe
i pastewne.
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Szkodniki kukurydzy i ich
zwalczanie
Najbardziej rozprzestrzenionym szkodnikiem kukurydzy w skali kraju jest ploniarka zbożówka
(Oscinella frit L.). Występuje ona na terenie całego kraju powodując corocznie, w zależności
od przebiegu pogody, mniejsze lub większe straty. Jej nasilenie jest większe, gdy są chłodne
wiosny oraz na plantacjach z opóźnionym, majowym terminem wysiewu.

Foto. 1 Głownia guzowata

Ploniarka zbożówka zeruje na
wszystkich gatunkach zbóż, kukurydzy oraz na trawach uprawnych i dziko
rosnących. Owad dorosły to muchówka, która składa jaja na roślinach kukurydzy. Kilka dni później z jaj wylegają
się larwy, które przemieszczają się
z podstawy łodygi do stożka wzrostu.
Wylęgłe larwy niszczą stożki wzrostu
i zawiązki liści, powodując nadmierne
krzewienie, deformacje i karłowatość
roślin oraz żółknięcie i skręcanie się
środkowych liści, a także zniekształcenie pozostałych liści. Uszkodzenie
liści jest przyczyną zahamowania wzrostu oraz silniejszego opanowania roślin przez głownię guzowatą (Foto. 1),
co w konsekwencji powoduje spadek
plonu i pogorszenie jego jakości. Nakłucia roślin przez szkodniki ułatwiają
wnikanie zarodników głowni. Głownia
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rozwija się u podstawy roślin i powoduje ich zamieranie. Najgroźniejsze dla
kukurydzy jest pierwsze pokolenie ploniarki zbożówki. Uszkodzenia można
obserwować od fazy czwartego liścia
kukurydzy, a pełne objawy w fazie 5-6
liści. Następstwem dużego lub średniego wystąpienia szkodnika są straty
w plonie zielonej masy kukurydzy, brak
lub słabe zawiązywanie kolb. Straty
mogą osiągnąć nawet 10-20%.
Zwalczanie szkodnika polega na dodatkowym zaprawianiu nasion insektycydami, stosowaniu oprysków w fazie
rozwijania się trzeciego liścia oraz na
przestrzeganiu zasad agrotechniki,
głównie wczesny wysiew nasion.
Aktualnie najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy w Polsce jest
omacnica prosowianka (Ostrinia
nubilalis Hbn. Jest to niewielki, ciepło-

dr inż. Roman Warzecha
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Radzików

lubny motyl nocny. Jego larwy dorastające do długości 2, 5 cm żerują niemal
na wszystkich nadziemnych organach
kukurydzy. Motyle pojawiają się od połowy czerwca. Największe nasilenie
lotu motyli i składania jaj przypada na
pierwszą i drugą dekadę lipca. Okres
wylęgu gąsienic zbiega się z wiechowaniem kukurydzy. Po wylęgu gąsienice, wgryzają się one do pochew
liściowych lub do głównego nerwu
liścia, niekiedy uszkadzają blaszki liściowe upośledzając fotosyntezę. Wędrują również do wiech, wgryzają się
do kłosków powodując ich zniszczenie.
Uszkodzenie kwiatostanów męskich
(wiech) prowadzi do ich łamania się
oraz stopniowego zamierania, czego
efektem jest krótsze i słabsze pylenie,
co powoduje gorsze zaziarnienie i deformację kolb. Żer w zawiązkach kolb
prowadzi natomiast zwykle do ich całkowitego zamarcia, co ma ogromne
znaczenie w sytuacji wcześniejszego
pojawu szkodnika, gdy rośliny masowo formują młode kolby.
Od końca lipca gąsienice rozpoczynają wgryzanie się do wnętrza łodyg
i kolb. W łodygach wygryzają rdzeń
tworząc liczne kanały i komory, bardzo
często na długości jednego lub więcej
międzywęźli. Ten rodzaj żeru upośledza, a przy silnym żerowaniu blokuje
transport wody i substancji odżywczych,
przez co rośliny są słabiej odżywione,
a ziarniaki słabiej wypełnione. W miejscach silnego uszkodzenia dochodzi
do łamania się łodyg. Z ekonomicznego
punktu widzenia szczególnie szkodliwe
są złomy łodyg poniżej kolby. Powow w w . r a p o r t r o l n y. p l
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duje to, że kolby leżą bezpośrednio na
ziemi lub zwisają nisko. Mechaniczny
zbiór takich kolb jest bardzo utrudniony, a często niemożliwy. Kolby ze złamanych roślin padają pastwą gryzoni
i są atakowane przez choroby.
Wszelkie uszkodzenia roślin, szczególnie kolb, ułatwiają ich wtórne porażenie przez grzyby oraz bakterie
powodując rozkład, pleśnienie i gnicie
kolb i ziarna w polu i w czasie przechowywania. Wtórnym efektem jest porażenie miejsc żerowania przez grzyby
fuzaryjne wytwarzające bardzo groźne dla zdrowia zwierząt i ludzi związki
chemiczne – mikotoksyny. Stosowanie chemicznych zabiegów przeciwko
omacnicy jest bardzo utrudnione, gdyż
motyle składają jaja w okresie poprzedzającym wytwarzanie męskich kwia200x133HectorMax
4/16/11
9:52
AM Page
tostanów (wiech),
gdy łan
kukurydzy
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osiąga ponad 2 m wysokości.
Na wielu plantacjach, w rejonach silnego nasilenia szkodnika, uszkodzenia obejmują 50-80% roślin, a straty
w plonie ziarna wynoszą nawet do
30%. Zwalczanie omacnicy metodami agrotechnicznymi polega na dokładnym rozdrobnieniu i przyoraniu
resztek pożniwnych. Należy również
unikać uprawy kukurydzy w monokulturze. Można stosować insektycydy, ale
trzeba dysponować specjalistycznymi
„szczudłowymi” opryskiwaczami. Niekonwencjonalną metoda zwalczania
omacnicy jest stosowanie odmian kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej
MON 810 z genem Bt kodującym białko szkodliwe dla gąsienic. Kukurydza
MON 810 jest dopuszczona do uprawy
w Unii Europejskiej. Jest także upra1
wiana
w niewielkim zakresie w Polsce.

Innym groźnym szkodnikiem kukurydzy, który zadomowił się w ostatnich
latach jest zachodnia kukurydziana
stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). Jej larwy niszczą
korzenie, a dorosłe chrząszcze ziarno
w kolbach. Uszkodzenia korzeni spowodowane przez larwy są przyczyną
ograniczenia pobierania przez rośliny
wody i składników odżywczych. Masowe występowanie larw powoduje
wyleganie roślin. Stonka kukurydziana aktualnie w Polsce nie powoduje dużych strat, ale jest szkodnikiem
kwarantannowym; podlega obowiązkowemu zwalczaniu (Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12
maja 2010 roku, Dz. U. Nr 94 z 2010 r.,
poz. 606) . Zwalczanie polega na niszczeniu owadów dorosłych - chrząszczy
poprzez zastosowanie insektycydów
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Ważną grupę stanowią szkodniki kukurydzy, które uszkadzają podziemne
części roślin: drutowce (Elateridae),
pędraki (Melolonthidae), rolnice (Agrotinae), lenie (Bibio spp.) i śmietka kiełkówka (Delia platura Mig.). Zwalczanie
tych szkodników polega na mechanicznej
uprawie gleby, powodujacej wydobycie
na powierzchnie larw oraz na stosowaniu płodozmianu. Do skutecznych metod
chemicznych należy zaprawianie nasion

i stosowanie granulatów w trakcie siewu
lub przed siewem na powierzchnię pola.
W uprawach kukurydzy również mszyce mają pewne znaczenie ekonomiczne,
zwłaszcza dwa gatunki: mszyca czeremchowo-zbożowa (Rhapalosiphum
padi L.) i mszyca różano-trawowa
(Metopolophium dirhodum Walk.). Mszyce są groźne wówczas, gdy występują
masowo a rośliny są osłabione z powodu
suszy lub chorób. Większe zagrożenie

dla roślin, od bezpośredniego wysysania soków przez mszyce, powoduje
wnikanie przez uszkodzenia zarodników
grzybów lub bakterii, przyczyniających
się do powstawania groźnych chorób.
Integrowana ochrona, która łączy metody agrotechniczną, biologiczną, stosowanie odpornych odmian i metodę
chemiczną, jest aktualnie najbardziej
pożądaną strategią zwalczania szkodników w kukurydzy.

Podstawowe zalecenia dotyczące zwalczania najważniejszych szkodników kukurydzy metodą chemiczną, przy
zastosowaniu insektycydów (na podstawie opracowania dr Pawła K. Beresia, IOR Rzeszów, 2011 r.)
Zwalczany szkodnik

Preparaty chemiczne i dawki

Faza stosowania

Zaprawy nasienne:
ouraze 350 FS 1,1-1,7 l/100 kg nasion,
Gaucho 600 FS 0,5-0,6 l/100 kg nasion
Nuprid 600 FS0,5-0,6 l/100 kg nasion,
Ploniarka zbożówka

Mesurol 500 FS 1l/100 kg nasion
Opryskiwanie roślin:
Karate Zeon 050CS 0,1 l/ha, Kung-Fu 050CS 0,1l/

Zaprawianie nasion przed siewem

W fazie 2-3 liści

ha, LambdaCz Z 050CS 0,1l/ha, Pilar-LambdaCyhalotryna 050CS 0,1l/ha, Proteus 110 OD
0,5l/ha, Roztoczol Extra 050CS 0,1l/ha
Opryskiwanie roślin:

Omacnica prosowianka

Karate Zeon 050CS 0,2 l/ha, Kung-Fu 050CS 0,2l/

1-2 krotne opryskiwanie roślin pod koniec czerwca

ha, LambdaCz Z 050CS 0,2l/ha, Pilar-Lambda-

lub na początku lipca oraz (podstawowe) w drugiej

Cyhalotryna 050CS 0,2l/ha, Proteus 110 OD

lub na początku trzeciej dekady lipca

0,5l/ha, Roztoczol Extra 050CS 0,2l/ha
Strefa zasiedlenia i ryzyka – pierwszy zabieg
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa

Proteus 110 OD 0,75 l/ha

wykonać w okresie od drugiej połowy lipca do polowy
sierpnia. W przypadku konieczności powtórzenia
zabiegu należy wykonać go 7-14 dni później

Zaprawy nasienne:
Nuprid 600 FS 0,5-0,6 l/100 kg nasion
Rolnice

Opryskiwanie roślin:
Karate Zeon 050CS 0,15-0,2 l/

Opryskiwać wieczorem

ha, Fastac 100EC 0,15 l/ha
Drutowce i pędraki

Zaprawy nasienne:
Nuprid 600 FS 0,5-0,6 l/100 kg nasion
Opryskiwanie roślin:

Mszyce

Karate Zeon 050CS 0,1 l/ha, Kung-Fu 050CS 0,1l/ha,
LambdaCz Z 050CS 0,1l/ha, Pilar-Lambda-Cyhalotryna
050CS 0,1l/ha, Roztoczol Extra 050CS 0,1l/ha
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Stosować gdy nie stosuje się zabiegów przeciwko
omacnicy i stonce kukurydzianej, gdy jest przekroczony
próg szkodliwości (300 mszyc na roślinę
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Nowoczesne nawozy dla rolnictwa i ogrodnictwa

Program nawożenia dolistnego kukurydzy
PPC ADOB od 20 lat produkuje na licencji firmy BASF nawozy dolistne typu
Basfoliar®.

Basfoliar® 6-12-6
Basfoliar® 36 Extra
ADOB® Zn

Nawozy te charakteryzują się niezmiennie najwyższą jakością oraz
przystępną ceną. Zapewniają pełną i szybką przyswajalność zawartych
w nich składników pokarmowych. Pełna chelatacja mikroskładników
nowym, biorozkładalnym środkiem IDHA, zawartym w nawozach typu
Basfoliar®, gwarantuje pełną skuteczność w stosowaniu tych nawozów.
Basfoliar® 6-12-6 jest nawozem dolistnym specjalnie zalecanym do
stosowania w uprawie kukurydzy. Wiosną często występują niskie
temperatury, w efekcie czego kukurydza pobiera z gleby niewystarczające
ilości fosforu. Objawami tego są fioletowe przebarwienia liści.
Zastosowanie Basfoliaru® 6-12-6 w dawce 6-12 l/ha zapobiega tym
niekorzystnym procesom.
Kukurydza jest uprawą, która reaguje bardzo pozytywnie na nawożenie
cynkiem. ADOB® Zn jest nawozem dolistnym szybko wchłanianym przez
liście, zalecanym do zastosowania w fazie 6-8 liści łącznie z nawozem
Basfoliar® 6-12-6 lub Basfoliar® 36 Extra.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe

Sp. k.
w w w . rADOB
a p o r t r oSp.
l n y.zpo.o.
l

Dział Handlowo-Produkcyjny
ul. Kołodzieja 11
61-070 Poznań

tel. +48 61 878 04 01
fax +48 61 878 02 61

e-mail: kolodzieja@adob.com.pl
www.adob.com.pl
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Nowa sztuka walki
z mączniakiem
Erysiphe graminis lub Blumeria graminis - patogen wywołujący mączniaka prawdziwego zbóż
jest grzybem z rodzaju Ascomycota, który poraża wszystkie zboża oraz wiele gatunków traw.
Blumeria graminis jest pasożytem bezwzględnym rozwijającym się jedynie na żywych roślinach.
Patogen zarodnikuje w temperaturze 10-15°C, a nawet już od temp. 5°C. Nie potrzebuje wody
do rozwoju, gdyż zarodniki zawierają jej aż 70%. Do rozmnażania wystarcza mu powietrze
o wysokiej wilgotności i dodatnie temperatury. Zimuje na samosiewach i oziminach stanowiących
wiosną źródło infekcji.
Pierwsze objawy choroby mogą być
zauważalne już jesienią we wcześniej
wysiewanych zbożach. Na pierwszych
liściach lub pochwach liściowych mogą
pojawiać się białe skupiska grzybni
z niewidocznymi gołym okiem zarodnikami. Rośliny rozwijają się początkowo pozornie prawidłowo. Nawet, jeśli
objawy nie pojawią się jesienią, to już
wraz z ruszeniem wiosennej wegetacji grzyb szybko opanowuje zdrowe
liście i przemieszcza się w górę wraz
ze wzrostem roślin. W warunkach
sprzyjających rozwojowi grzyba na
początku lata całe blaszki liściowe,
pochwy liściowe i źdźbła dolnych
części roślin pokrywa brudnobiała
pleśń. Przy silnym rozwoju choroby
blaszki liści szybko żółkną i zasychają. W tym czasie w grzybni tworzą się
ciemnobrunatne lub czarne drobne
kuleczki, które są otoczniami zawierającymi worki z zarodnikami workowymi, a z nich sypie się białawy pył.
Warunkami sprzyjającymi rozwojowi mączniaka jest wczesny i zbyt
gęsty siew, intensywne nawożenie
oraz ciepło.
W ostatnim 10-leciu zaobserwowano pewne anomalia w rozwoju tej
choroby. Po pierwsze, stał się bardziej
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agresywny a także coraz bardziej odporny na fungicydy, co jest zapewne
wynikiem stosowania od lat preparatów opartych na tym samym mechanizmie działania. Realne zagrożenie
na skalę epidemii wystąpiło w Wielkopolsce w 2004 r. oraz na terenie całej
Polsce w sezonie 2009/10. Mączniak
spowodował wówczas bardzo duże
straty w plonie ziarna, czasami przekraczające nawet 15% ogólnego plonu, a dodatkowo obniżył parametry
jakościowe ziarna. W tym krytycznym
dla Wielkopolski sezonie (2003-2005)
naukowcy z Instytutu Ochrony Roślin
w Poznaniu podjęli się próby wyjaśnienia występowania tego zjawiska
(Jańczak C. i Pawlak A., 2005 i 2006).
Stwierdzono, że mączniak prawdziwy
był chorobą dominującą w tych latach
i to zarówno pod względem nasilenia, jak i czasu trwania patogenezy.
Analiza przebiegu warunków pogodowych w okresach oceny wskazuje, że rozwój Blumeria graminis coraz
rzadziej jest zbieżny z wilgotnością
powietrza. Bardzo duże nasilenie
choroby obserwuje się w okresach
deficytu wody i niskiej wilgotności powietrza. Pomimo niekorzystnych warunków meteorologicznych choroba

Dr inż. Bożena Kozera-Sucharda

dynamicznie rozwijała się, a zarodniki
grzyba kiełkowały często bez wody,
wytwarzając kilka generacji patogena. W tym okresie inne choroby powodowane przez grzyby pojawiały
się na liściach lub kłosach tylko na
krótko i to w niewielkim nasileniu. Prewencyjną walkę z mączniakiem należy zatem zastosować niezależnie od
warunków pogodowych.
Spośród roślin zbożowych, najsilniej
na porażenie mączniakiem reaguje
jęczmień w fazie od końca krzewienia do ukazania się liścia flagowego.
Silnie porażana jest również pszenica,
z największą szkodliwością w okresie od końca krzewienia do początku strzelania w źdźbło. W przypadku
jęczmienia silne porażenie dolnych liści bardziej obniża plon, niż w uprawie pszenicy, gdzie plon budują liście
podflagowy i flagowy. Nie oznacza to
jednak, że nieistotny jest stan zdrowotny dolnych liści, ponieważ ich silna
infekcja przyczynia się do porażania
górnych partii roślin, co skutkuje obniżeniem plonu i pogorszeniem jego
parametrów jakościowych.
W celu uzyskania wysokich i dobrych jakościowo plonów każdy producent powinien podjąć stosowne
działania. Po pierwsze przy wyborze odmiany należy zwrócić uwagę
na odmiany odporne na mączniaka.
Z czynników agrotechnicznych istotne jest przeorywanie ścierniska, tak
aby wyeliminować możliwość infekcji pozostałymi na polu resztkami roślin z obecnymi na nich patogenami.
W celu zapobiegania wiosennemu porażeniu upraw jarych, należy unikać
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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bezpośredniego sąsiedztwa upraw
ozimych tego samego gatunku. Ważnym elementem profilaktycznym jest
dobranie odpowiedniego przedplonu,
który zredukowałby ryzyko infekcji
grzybem. Również w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zaleca się racjonalne nawożenie
azotem oraz niezbyt gęsty siew zbóż,
gdyż mączniak najczęściej pojawia
się w słabo przewiewnych, zagęszczonych łanach. Przede wszystkim
należy prewencyjnie, co najmniej raz
w tygodniu monitorować plantację.
Jeśli na plantacjach pojawią się jakiekolwiek patogeny, rolnik powinien
możliwie wcześnie wykryć ich objawy i zastosować odpowiedni zabieg.
Oczywiście w przypadku mączniaka

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

najskuteczniejszą metodą jest jego
chemiczne zwalczanie. W tym celu
należy uwzględnić progi ekonomicznej szkodliwości które dla pszenicy
ozimej przedstawiają się następująco:
• od początku do końca krzewienia:
50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby;
• w fazie strzelania w źdźbło: 10%
źdźbeł z pierwszymi objawami
porażenia;
• w fazie kłoszenia: pierwsze objawy
choroby na liściu podflagowym, flagowym lub kłosie.
Problemem w walce z mączniakiem
jest niejednokrotnie wybór odpowiedniego preparatu. Przez wiele lat stosowano środki oparte na substancjach
z jednej grupy chemicznej, co do-

prowadziło do podwyższenia progu
odporności na zabiegi wykonywane
przy użyciu preparatów opartych na
podobnym mechanizmie działania.
Ciekawym rozwiązaniem wydaje się
być w tej sytuacji zastosowanie zupełnie nowej substancji aktywnej – cyflufenamidu, pochodzącego z zupełnie
nowej grupy chemicznej - fenyloacetamidów. Dokładny mechanizm działania cyflufenamidu nie jest do końca
rozpoznany. Zaobserwowano jego wielopoziomowe działanie w cyklu rozwojowym mączniaka prawdziwego zbóż.
Już na poziomie komórkowym substancja aktywna ogranicza wnikanie
grzyba do komórki żywiciela, hamuje wytwarzanie haustorium, a także
rozwój grzybni czy wytwarzanie koni-
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diosporów. Preparat oparty na bazie
cyflufenamidu został po raz pierwszy
zarejestrowany w Japonii w 2002 r.,
a w Europie jest już stosowany w Belgii,
Bułgarii, Niemczech, Francji, Rumunii
i Wielkiej Brytanii. W grudniu 2010 r.
został zarejestrowany w Polsce pierwszy produkt oparty na cyflufenamidzie
- Kendo 50 EW. Fungicyd ten działa
na mączniaka prawdziwego zarówno
profilaktyczne, jak i interwencyjne oraz
wyniszczająco, a działanie to utrzymuje się przez długi okres czasu. Efekt
działania preparatu Kendo jest widoczny nawet do 45 dni po zabiegu
i to praktycznie niezależnie od przebiegu warunków pogodowych. Preparat działa zarówno w wysokich jak
i niskich temperaturach. Stwierdzono
niezwykle szybki i jednocześnie dłu-

gi okres działania translaminarnego
fungicydu. Zaobserwowano, że nawet niespodziewany opad deszczu
pół godziny po wykonanym zabiegu
nie powoduje spadku skuteczności
działania preparatu. Poprzez działanie
systemiczne środek zabezpiecza również nowe przyrosty rośliny uprawnej.
Ze względu na swoje wyniszczające
działanie środek może być stosowany interwencyjnie w momencie wystąpienia mączniaka na polu. Dodatkowo
ogranicza występowanie innych ważnych chorób zbóż takich jak: fuzariozy,
septoriozy czy rdze.
Cechą, która zdecydowanie wyróżnia ten preparat na tle innych fungicydów zarejestrowanych do zwalczania
mączniaka prawdziwego zbóż, jest
jego silne działanie wyniszczające,

które warunkuje skuteczność produktu zastosowanego w każdej fazie
rozwoju patogena oraz niezależnie od
fazy wzrostu rośliny uprawnej. Dotychczas stosowane fungicydy miały zwykle jedynie działanie zapobiegawcze,
a przy dużej presji choroby zaledwie
ją ograniczały. Inne z kolei działały
wyłącznie przy wysokiej temperaturze (triazole) lub zbyt krótko np. morfoliny. Dla tego też, fungicyd Kendo
zawierający cyflufenamid, został nazwany preparatem „ostatniej szansy”
na zwalczenie mączniaka, a w 2010
r. otrzymał maksymalną ocenę - 4
gwiazdki - w publikacji „The wheat
diseases management guide 2010”
(Zwalczanie chorób grzybowych pszenicy 2010) wydawanej przez brytyjska
organizacje ds. zbóż.

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO –
zainteresowanie producentów rolnych nie maleje
Niezaprzeczalnie jednym z podstawowych czynników gwarantujących
zwiększenie plonów oraz ich jakości jest
wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału
siewnego. Grono producentów rolnych
korzystających z dobrodziejstw stosowania materiału siewnego oraz dopłat
udzielanych z tego tytułu powiększa
się. Porównując początki funkcjonowania systemu wsparcia, w pierwszym
roku udzielania dopłat (2007 r.) liczba
złożonych wniosków oscylowała na
poziomie 18,5 tys., natomiast w roku
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2010 wyniosła ponad 60 tys. wniosków.
W 2011 r. do oddziałów terenowych
ARR wpłynęło do końca kwietnia ponad 18,4 tys. wniosków o przyznanie
dopłaty. Liczba ta jest porównywalna
do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Po zakończeniu wiosennych prac polowych
spodziewany jest przyrost liczby wniosków. Z tytułu dopłat do materiału siewnego ARR do końca kwietnia wypłaciła
producentom rolnym ok. 15 mln zł. Kolejne płatności trafią do rolników w maju br.
Należy pamiętać, że warunkiem uzyskania dopłaty jest nie tylko zakupienie

materiału siewnego, ale również jego
zużycie do siewu lub sadzenia.
Wnioski o przyznanie dopłaty należy składać w oddziałach terenowych
ARR w terminie do:
- 1 czerwca 2011 r. – w przypadku
dopłat do materiału siewnego przeznaczonych dla producentów rolnych
poszkodowanych przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.;
- 25 czerwca 2011 r. - w przypadku dopłat do materiału siewnego mających charakter pomocy de minimis
w rolnictwie.
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Ekologiczna inwestycja
w przyszłość
Rolnictwo ekologiczne cieszy się na świecie niesłabnącą popularnością. Sytuacja na rodzimym
rynku, mimo dostrzegalnego rozwoju, wciąż różni się od zachodnich standardów. O problemach,
ale także perspektywach i praktycznych stronach ekologicznej działalności opowiadają Pan
Artur Kielian – Specjalista ds. Rolnictwa ekologicznego i dokumentacji TÜV Rheinland Polska
oraz Pani Maria Janas – właścicielka ekologicznego gospodarstwa.

Na początku drogi
Wdrożenie zasad rolnictwa ekologicznego wymaga od właściciela gospodarstwa wiele trudu. Przede wszystkim,
musi się on liczyć z twardymi wymaganiami stawianymi tego typu podmiotom.
Mimo trudności, ekologiczna działalność
na zachodzie cieszy się ogromnym,
niesłabnącym powodzeniem.
Rolnictwo ekologiczne największą
popularnością cieszy się w krajach tzw.
Starej Unii, czyli państwach, w których
dochody ludności plasują się zdecydowanie powyżej unijnej średniej – mówi
dr inż. Artur Kielian, Inspektor i specjalista rolnictwa ekologicznego w TÜV
Rheinland Polska – niezależnej jednostki certyfikującej, będącej liderem usług
certyfikacyjnych i badawczych w Polsce – W naszym kraju obserwujemy
zainteresowanie pewnymi produktami
rynku. W poprzednim roku zaobserwowaliśmy wielkie zainteresowanie
klientów i producentów jajami kurzymi
z gospodarstw ekologicznych. To jednak
dopiero początek drogi, typowy dla krajów, o których wspomniałem. Możemy
podejrzewać, że kolejne towary, które
będą się cieszyć wzrastającą popularnością wśród konsumentów, to mięso
i jego przetwory. Na końcu, wzrośnie
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popyt na ekologiczne warzywa, owoce
i ich przetwory oraz ekologiczne produkty ze zbóż i innych ziaren.
Dla kogo rolnictwo ekologiczne?
Praktycznie – dla każdego. Dla każdego, kto czuje w sobie wystarczająco dużo determinacji, aby swoje
gospodarstwo zmienić w całkowicie
naturalne, przyjazne dla środowiska
i konsumentów.
Po powzięciu decyzji, zgłoszenie powinno być skierowane do jednostek
certyfikujących posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
oraz upoważnienie do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania
certyfikatów nadane wraz z numerem
referencyjnym (np. PL-EKO-08) przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na internetowej stronie ministerstwa
każdy zainteresowany znajdzie listę
upoważnionych jednostek certyfikacyjnych. W tym samym serwisie dostępne są wszystkie niezbędne akty
prawne określające wymagania dla
działalności.
Warto bardzo dokładnie zastanowić
się nad wyborem konkretnej jednostki.
Należy bowiem pamiętać, iż jej eksperci, prócz kontroli poprawności funkcjonowania gospodarstwa udzielają
niezbędnych wskazań pokontrolnych,

Natalia Dusek Agencja PR Pan Pikto

pomocnych w procesie przestawienia
i prowadzenia ekologicznego gospodarstwa. Współpraca z wykwalifikowanymi, zaangażowanymi ekspertami,
może znacznie ułatwić trudny proces
konwersji gospodarstwa na produkcję
ekologiczną i jej utrzymanie.

Gospodarstwa pod
specjalnym nadzorem
Czas konwersji gospodarstwa to
dwa do trzech lat. – mówi Artur Kielian.
– Producent zdecydowany na wdrożenie zasad, podlega obligatoryjnym corocznym kontrolom, potwierdzającym
przestrzeganie zasad w danej jednostce
produkcyjnej (gospodarstwie). Istotną
informacją, może być fakt, iż od 2008
roku, rolnik ekologiczny wytwarzający
produkty żywnościowe (nie pasze),
może ubiegać się o pomoc finansową
do kosztów kontroli w wysokości do
996 zł rocznie netto. Jest planowane
zwiększenie kwoty pomocy.
Wielu rolników może obawiać się
o zbyt restrykcyjne, bezwzględne zasady obowiązujące w rolnictwie ekologicznym. Należy jednak zwrócić uwagę,
iż prawodawcy wzięli pod uwagę możliwość zaistnienia pewnych wyjątkowych okoliczności, w których możliwe
są odstępstwa od zasad. Przykładem,
może być choroba zwierzęcia, gdzie
ustawodawca jasno określa, iż w celu
ratowania życia lub ulżenia w cierpieniu dopuszczalne jest podanie syntetycznego środka weterynaryjnego na
odpowiedzialność weterynarza i za powiadomieniem Jednostki certyfikującej.
Oczywiście, zwierzętom nie możemy profilaktycznie podawać środków
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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ŁadOwaCze CzOŁOwe, sPYChaCze KOParKI, PIasKarKI, PŁuGI,
brOnY talerzOwe, OPrzYrządOwanIe dO ŁadOwaCzY

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

Spychacze – zabezpieczenia
sprężynowe

Ładowacze czołowe o udźwigu
od 500 kg do 2350 kg

Szuﬂe o dowolnych rozmiarach
malowane proszkowo, lemiesz
ze stali hardox

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

Chwytaki do bel

Skrzynie załadunkowe
dowolnej szerokości

Koparki

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

Brony o szerokości 1,8-3,2 m

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

Pługwodśnieżny
w w . r a p o r t r o l nszer.
y. p l 2,5 m, 2,7 m, 3,0 m.

Piaskarka samozaładowcza szer. 1,8 m
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konwencjonalnych. Inaczej jest w przypadku choroby, która upoważnia do
zastosowania leków. W konsekwencji, okres karencji dla pozyskiwanych
produktów zwierzęcych powinien być
dwukrotnie dłuższy niż podany przez
producenta leku, a zwierzę i jego
produkty powinny być odpowiednio
rejestrowane i odseparowane od pozostałych. W przypadku ponownego
leczenia w roku lub tym samym cyklu
produkcyjnym syntetycznymi środkami weterynaryjnymi winny być poddane ponownej konwersji – tłumaczy
Artur Kielian.

Wymierne korzyści?
Pani Maria Janas, zmiany związane
z konwersją na rolnictwo ekologiczne
rozpoczęła w 2000 roku. Certyfikat
otrzymała dwa lata później. Jej gospodarstwo zlokalizowane jest w gminie
Stepnica w województwie zachodniopomorskim, a podstawą działalności jest
hodowla zachowawcza i chów bydła.
Dlaczego się zdecydowałam? Bo
trzeba zacząć od siebie. Impulsem
do działania byli moi sąsiedzi zaangażowani w Stowarzyszeniu Ochrony
Wybrzeża. Zdecydowałam się swoją
codzienną działalnością zaangażować
w ochronę środowiska. Tak się zaczęło.
Panią Marię pytam również o bardziej
wymierne korzyści płynące z wcielenia
zasad rolnictwa ekologicznego.
Oczywiście, wizerunkowo to bardzo pomaga. Natomiast jeśli pyta pani
o czynniki ekonomiczne – tutaj sprawa
nie jest jednoznaczna. W naszym kraju
świadomość ważkości zdrowego odżywania jest wciąż koszmarnie niska.
A dopóki tej świadomości nie będzie,
nie będzie również wystarczającego
popytu, by móc pewnie stwierdzić –

34

jest certyfikat – są dochody.
Owa niska świadomość zarówno
ekologiczna, jak i żywieniowa to chyba
wciąż największy problem. Wygodne,
szybkie zakupy, brak przywiązywania
uwagi do tego, co naprawdę spożywamy sprawiają, iż w konsumentach
wciąż brakuje inicjatywy sięgania po
towary ekologiczne, mimo, ich niezwykle wysokiej jakości.
Żywność ekologiczna ma wyjątkowe
właściwości, nie tylko prozdrowotne. Nie
ulegają wątpliwości jej walory organoleptyczne czyli sensoryczne, jak wygląd,
zapach i smak, które sprawiają, że jej
spożywanie to czysta przyjemność.
Dodatkowo jest niezwykle korzystna
dla organizmu – mówi Artur Kielian.

Perspektywy
Fakt zaniedbywania kwestii zdrowego
odżywiania i wspomnianej niskiej świadomości to wciąż bariera dla powstających gospodarstw ekologicznych.
Mimo to, ilość gospodarstw rośnie,
co jest odpowiedzią na konsekwentnie zmieniające się zapotrzebowanie na rynku. Spełnianie światowych
standardów, to także realna możliwość

otwarcia dla swoich produktów zagranicznych rynków, w których cieszą się
one niezwykłą popularnością
Warto również zauważyć, że prócz
czynników ekonomicznych w rolnictwie
ekologicznym istotne są także inne
wartości, nieosiągalne w tradycyjnym
rolnictwie. Najbardziej oczywistym,
jest pozytywny wpływ na środowisko
naturalne, a także realny wpływ na
kreowanie idei zdrowego trybu życia.
Należy oczekiwać, iż to co zyskało
popularność na zachodnich rynkach,
przyjmie się również u nas. Realną
przesłanką, ku temu stwierdzeniu jest
fakt, iż obserwuje się tendencję wzrostową, której można spodziewać się
także w najbliższych latach.
Nie będzie więc nadużyciem stwierdzenie, iż konwersja na rolnictwo ekologicznego to inwestycja w przyszłość.
Nie tylko w przyszłość obecnych i kolejnych pokoleń, poprzez racjonalne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych ale także w przyszłość
ekonomiczną gospodarstwa poprzez
udział w coraz bardziej popularnym,
a wciąż mało konkurencyjnym rynku.

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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OFERUJE: Precyzyjne badanie gleby

Pobór prób glebowych specjalistycznymi automatami do g³êbokoœci nawet 90 cm
z jednoczesnym podzia³em próby na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badañ i
otrzymanych wyników z pobranych prób
gleby tworzymy mapy zasobnoœci glebowej
które wykorzystujemy do zmiennego
dawkowania nawozów.

Systemy GPS Firmy Ag Leader - lidera rynku Precyzyjnego Rolnictwa w USA
Najpotê¿niejsze obecnie na rynku panele dla wymagaj¹cych profesjonalistów
EDGE oraz INTEGRA steruj¹ce
- zmiennym dawkowaniem nawozów wspó³pracuj¹ce z wiêkszoœci¹ europejskich rozsiewaczy
- zmiennym dawkowaniem cieczy
- zmienn¹ gêstoœci¹ siewu

System automatycznego prowadzenia maszyn

- Prowadzenie maszyn rolniczych z dok³adnoœci¹ 1 cm za pomoc¹ opatentowanego
zestawu dwu anten GPS z Logic 7D
Zasadniczym elementem zestawu nawigacji do jazdy równoleg³ej s¹ dwie anteny z jednym odbiornikiem który odbiera
dane z amerykañskiego GPS i rosyjskiego Glonass. Sygna³ korekcyjny RTK pobierany jest za pomoc¹ modu³u
z krajowej sieci geodezyjnej EUPOS. Dziêki temu nie trzeba korzystaæ z drogich przenoœnych stacji RTK .
Z systemu PARADYME mo¿emy korzystaæ wszêdzie tam gdzie mamy zasiêg sieci komórkowej, w której wykupimy
abonament na transmisjê danych. Koszt takiego abonamentu to ok. 30 z³ za miesi¹c.
System PARADYME z dwoma antenami bardzo precyzyjnie okreœla po³o¿enie pracuj¹cej maszyny, rozpoznaje on
przód i ty³ maszyny dziêki czemu dzia³a przy prêdkoœciach zaledwie kilkudziesiêciu metrów na godzinê.
System bardzo dobrze sprawdza siê w uprawach warzywniczych, ogrodniczych gdzie potrzebna jest du¿a precyzja
oraz przy siewie buraków lub kukurydzy w czasie wykonywania prac w godzinach nocnych.
Paradyme morze byæ montowany na wszystkich pojazdach posiadaj¹cych uk³ad kierowania typu orbitrol.

System monitoringu plonu,
- wilgotnoœæ
- plon

OptRx

- zmienne dawkowanie azotu
na podstawie odczytu kondycji roœlin

Asystent nawigacji ONTrac2

- ekonomiczny system wspomagania jazdy
na podstawie nawigacji GPS bez potrzeby
wpinania siê w hydraulikê maszyn.

Utrzymywanie wysokoœci belki opryskiwacza

- Norac Uc5 automatyczne utrzymanie
zadanej wysokoœci roboczej belki
opryskiwacza na podstawie czujników

Panele nawigacyjne

G6 Farmnavigator
- idealny stosunek ceny do jakoœci
- wirtualna belka robocza
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

Partner
Kamil Szymañczak
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Wpływ przechowywania na
jakość ziarna
Właściwości ziarna podczas składowania mogą ulegać pogorszeniu, gdyż parametrami, jakie
mają wpływ na ich wielkość są wilgotność, temperatura i czas. Czynnik czasu można regulować
poprzez planowaną sprzedaż. Natomiast czynnik wilgotności i temperatury można zmniejszyć
przez suszenie i obniżenie temperatury.
W okresie przechowywania ziarna
powstają duże straty ilościowe i jakościowe, które mogą sięgać nawet 60% zbieranego ziarna. Główną
przyczyną tego jest zły stan magazynów zbożowych, a szczególnie brak
urządzeń do automatycznego wentylowania, chłodzenia lub suszenia.
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Najbardziej popularną metodą konserwacji ziarna w Polsce jest metoda
umożliwiająca długookresowe przechowywanie oraz metoda krótkoterminowego przechowywania ziarna
(do 3 mc) w oparciu o aktywne przewietrzanie. Metody umożliwiające długookresowe przechowywanie ziarna

Dr inż. Lesław Janowicz
Członek Rady Ekspertów PZPRZ

polegają głównie na jego suszeniu
i chłodzeniu. Do najczęściej stosowanych metod suszenia zalicza się suszenie nisko- i wysokotemperaturowe.

Cechy jakościowe ziarna
Wilgotność ziarna najszybciej ocenia się elektronicznymi mierniki wilgotności. Urządzenia te, w standaryzowany
sposób, pobierają próbkę ziarna i mierzą jej właściwości elektryczne. Na
podstawie przewodności ziarna, moduł obliczeniowy w mierniku oblicza
wilgotność, uwzględniając nieprzewodzące składniki ziarna (skrobia, białko,
błonnik i tłuszcz) i podaje wynik, jako

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

nr 5 maj 2011

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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procentową wartość w wilgotnej masie.
Gęstość nasypowa oznacza relację między wagą (masą) a objętością,
jaką dana masa zajmuje. Wartość gęstości jest zwykle wyrażana w tonach
na metr sześcienny (t/m3). Metoda
nosi potoczną nazwę „test wagowy”.
Gęstość nasypowa, czy też „test wagowy” nie jest tym samym, co gęstość
właściwa indywidualnych ziaren.
Najbardziej oczywistym powodem, dla
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którego mierzy się gęstość nasypową,
jest szacowanie wagi ziarna w magazynach (skrzyniach, wagonach, silosach
itd.) o znanej objętości.

Zmiany jakościowe ziarna
w trakcie przechowywania
Jednym z większych zagrożeń, jakie
mogą wystąpić w magazynie przechowalniczym jest niekontrolowany wzrost
zanieczyszczenia ziarna, który inicjuje

zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne w ziarnie. Niejednokrotnie przyczynia się do wzrostu temperatury ziarna
w silosie a co za tym idzie również
pośrednio do zmian jego wilgotności.
Typowe zanieczyszczenia zawierają
pozostałości zwierząt (kał, mocz, włosy,
lub części szczątków ptaków, gryzoni
i innych zwierząt), kamienie, szkło, nawozy, paliwo, smary, toksyczne nasiona chwastów. W trakcie próbkowania
wymaga się by kontrolować zapach
i obserwować próbki w trakcie badań
w celu wykrycia odorów, które nie powinny być obecne.
Ziarno w procesie zanieczyszczenia
mikrobiologicznego może ulegać skażeniu przez dwa zasadnicze typy grzybów: polowe i magazynowe. Grzyby
polowe rozwijają się na ziarnie podczas
jego normalnej wegetacji. Większe
zagrożenie stanowią grzyby rodzaju Aspergillus i Penicillium nazywane
magazynowymi, rozwijające się przy
niewłaściwym przechowywaniu ziarna.
Rozwoju grzybów pleśniowych Penicillium i Aspergillus zależy od temperatury
i wilgotności względnej powietrza. Wytwarzają one niebezpieczne produkty
materii - mikotoksyny, które powodować mogą uszkodzenie wątroby, nerek
i centralnego układu nerwowego zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Zagrożenie mikotoksynami można zmniejszyć,
zapobiegając porażeniu zbóż w czasie
wegetacji grzybami z rodzaju Fusarium.
Zarodniki grzybów kiełkują, gdy wilgotność ziarna przekracza 15%, wytwarzają grzybnię, która żywi się składnikami
ziarna. Wzrost grzybni powoduje wzrost
wilgotności i temperatury, co sprzyja
dalszemu rozwojowi kolonii grzybów.
W miejscach intensywnego rozwoju
pleśni najczęściej występuje zjawisko
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 5 maj 2011

samozagrzewania oraz zbrylanie się
ziarna. Jednocześnie zdarza się, że
ziarno ulega zagrzaniu przy wilgotności poniżej 15%, inicjowane przez
owady, takie jak wołki czy żuki a nawet
przez roztocza. Lokalne nagromadzenie
owadów powoduje miejscowy wzrost
temperatury i wilgotności wyzwalając
aktywność grzybów i stwarzając warunki, których owady rozmnażają się
gwałtownie. Ogniska zagrzania ziarna
mogą być początkowo trudne do wykrycia, ponieważ mogą być niewielkie
i oddalone od czujników temperatury.
Można je traktować fumigantami, jeżeli
wykryto insekty, przemieścić ziarno w
celu przemieszania lub najlepiej, przeczyścić i podsuszyć. Samozagrzewanie
powoduje nieodwracalne pogorszenie
jakości i duże ubytki suchej substancji
ziarna, a niekiedy jego całkowitą dyskwalifikację. Sytuację pogarsza migracja wilgoci w składowanej partii. Kiedy
pojawią się ogniska samozagrzania
wzrasta różnica temperatur w masie
ziarna, co wywołuje niewielkie prądy
wznoszące powietrza, które przenoszą
wilgoć z cieplejszych do chłodniejszych
miejsc. Dodatkowo efekt ruchu wilgoci
pogłębia zmiana pór roku, podczas których temperatura na zewnątrz opada a

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

zewnętrzne warstwy w
zbiorniku i im najbliższe
ulegają ochłodzeniu. Powietrze pomiędzy nimi
chłodzi się również i jako
„cięższe” zaczyna opadać w dół przemieszczając jednocześnie w
górę cieplejsze powietrze znajdujące się w
centralnej części zbiornika. Na powierzchni
ciepłe powietrze chłodzi
się wytrącając wilgoć,
przemieszczając ją w
ten sposób z miejsca
cieplejszego w chłodniejsze. Odwrotnie,
chłodniejsze ziarno
położone latem w zbiorniku zaczyna
grzać się przy ścianach zbiornika. Tak
część zewnętrzna staje się cieplejsza
od centralnej, więc kierunek prądów
konwekcyjnych będzie odwrotny, ale
transport wilgoci będzie również miał
miejsce. Aby zminimalizować efekty
tego zjawiska pożądane jest okresowe napowietrzanie - wietrzenie ziarna.
Najlepsze warunki do chłodzenia ziarna
powietrzem atmosferycznym występują
we wrześniu i październiku. Latem chło-

dzenie jest możliwe tylko nocą. Silosy
zbożowe należy systematycznie kontrolować, szczególnie w okresie występowania wysokich temperatur. Ziarno
ze względu na swoją kapilarno - porowatą budowę, odznacza się między
innymi higroskopijnością tj. zdolnością
pochłaniania lub wydzielania pary wodnej. Proces ten jest ściśle uzależniony
od wilgotności względnej i temperatury
powietrza otaczającego ziarno.
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Zbiorniki żelbetowe firmy Wolf
System – budowlana
technologia przyszłości

Powstające oczyszczalnie ścieków,
zbiorniki retencyjne czy tak przydatne
biogazownie rolnicze przyczyniają się
do dbałości o środowisko naturalne.
Mało kto zastanawia się jednak nad
konstrukcją tych zakładów. Firma Wolf
System dostarcza zbiorniki żelbetowe
budowane w oparciu o opatentowany
system szalunku. Doskonała jakość,
a także zastosowanie zbiorników w najtrudniejszych warunkach sprawia, że
firma Wolf System Sp. z o. o. rokrocznie prowadzi około 6000 tego typu inwestycji w kraju i za granicą.

Specjalistyczne szalunki
stalowe firmy Wolf System
Popularność zbiorników sygnowanych
marką Wolf System w dużym stopniu
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opiera się na opatentowanym i wyprodukowanym przez tę firmę stalowym
szalunku dla zbiorników cylindrycznych.
Perfekcyjnie przygotowany system
usztywniający gwarantuje dokładne
i idealnie okrągłe formy zbiorników.
Szalunki wewnętrzne i zewnętrzne są
tak skonstruowane, by mogły być montowane bez kotew ściennych i elementów dystansowych. Warto podkreślić,
że taka konstrukcja gwarantuje najwyższy poziom szczelności. Kolejną zaletą
szalunków Wolf System jest elastyczność i wytrzymałość poszczególnych
detali. Specjalistyczne szalunki stalowe oferowane są w dwóch rodzajach:
szalunki małopowierzchniowe (KFS)
oraz wielkopowierzchniowe (GFS).
Małopowierzchniowe - w zależności

od wybranej opcji – dają możliwość
skonstruowania zbiornika o średnicy
od 2 m do nawet 50 m. Są one najczęściej stosowane podczas budowy wszystkich wielkości zbiorników
dla oczyszczalni ścieków, zbiorników
przemysłowych, silosów na materiały
sypkie, zbiorników na gnojowicę czy
biogazowni. Z kolei wielkopowierzchniowe szalunki opracowane przez Wolf
System są wykorzystywane przy budowie zbiorników o średnicach od 5
m do 33 m, znajdując zastosowanie
w budowie zbiorników przemysłowych
oraz biogazowini. Warto podkreślić,
że zarówno przy szalunkach małopowierzchniowych, jak i wielkopowierzchniowych firma Wolf System dopasowuje
grubości ścian zbiorników do rodzaju
i wymogów inwestycji oraz warunków
gruntowo-wodnych.

Cylindryczne zbiorniki żelbetowe
i silosy firmy Wolf System
Program budowy zbiorników firmy
Wolf System rozciąga się od silosów
na wióry i trociny, aż po zbiorniki o dużej pojemności dla przemysłu, a także
od zbiorników na gnojowicę lub wodę
po duże oczyszczalnie ścieków. Jest to
możliwe dzięki innowacyjnej technologii
szalowania oraz specjalnie stworzonemu oprogramowaniu, które umożliwia
działom statyki szybkie i precyzyjne
przygotowanie obliczeń wytrzymałościowych dla poszczególnych obiektów.
Z kolei specjaliści Wolf System w oparw w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 5 maj 2011

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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ciu o wymagania budowlane optymalizują konstrukcje, zgodnie z założeniami
dotyczącymi racjonalnego pod względem ekonomicznym procesu inwestycji. Warto także podkreślić, że firma
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Wolf System buduje monolityczne,
cylindryczne zbiorniki dla oczyszczalni
ścieków, począwszy od stacji pomp,
poprzez zbiorniki na wody opadowe,
aż do oczyszczalni ścieków dla dużych

obszarów. Zgromadzone dotychczas
praktyczne doświadczenie w połączeniu
z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych pozwalają firmie
Wolf System realizować najtrudniejsze zadania na najwyższym poziomie.
Budowa okrągłych zbiorników żelbetowych przeznaczonych na wodę,
produkty sypkie czy biomasę to wyzwanie nie tylko dla architektów, ale
także wykonawców. Ponad 40-letnie doświadczenie firmy Wolf System w konstruowaniu i budowaniu żelbetowych
zbiorników monolitycznych-okrągłych
w połączeniu ze specjalnym systemem
szalunków sprawiają, że inwestycje realizowane przez Wolf System potrafią
sprostać ciągle zmieniającym się wymaganiom formalno – prawnym, jak
również oczekiwaniom inwestorów
w całej Europie.

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

POTRZEBUJESZ BUDYNKU ROLNICZEGO?

Budynki Frisomat to doskonały wybór dla rolnictwa - magazyny, garaże,
przechowalnie, chlewnie i kurniki to tylko niektóre z możliwych zastosowań.
Gwarantujemy szybką dostawę i montaż tak by sprostać każdym wymaganiom.
Frisomat Sp. z o.o.
Al. Krakowska 80a Stefanowo
05-552 Wólka Kosowska
biuro@frisomat.pl
www.frisomat.pl
tel. 022 736 29 03

Siła doświadczenia

Modulo2 • Tetra-CAP

w w w. j o s k i n . c o m

Wozy asenizacyjne od
2.500l do 26.000l
Przyczepy dwuosiowe Tetra-Cap
od 8t do 14t

TWÓJ NAJBLIŻSZY DEALER
tel: 67-216-82-99
e-mail: handlowy@joskin.com

NYD
O
L
ZIE CU

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Europejskie tourne Condora
Tourne po gospodarstwach różnych krajów Europejskich nowego flagowego opryskiwacza
Condor, ma być początkiem ekspansji na Europę holenderskiej firmy Agrifac.

Agata Michalak

Polscy rolnicy mieli okazję zapoznać
się z holenderskim producentem w zeszłym roku podczas serii pokazów. Teraz firma Agrifac rozpoczęła intensywną
budowę sieci dilerów w całej Europie.
W Polsce za rozwój sieci dystrybucji odpowiedzialni są Agata Michalak
i Adam Kłoda
„Biorąc pod uwagę moje doświadczenie jestem przekonany, że Polska
to przyszły rynek dla maszyn firmy
Agrifac – zapewnia Kłoda. – Moim zdaniem hasło firmy „ Agrifac for growers”
łatwo trafi do polskich rolników. Oznacza ono, że klienci Agrifac to rolnicy
z przejrzystą wizją swojej przyszłości,
nastawieni na postęp.
Growers to jedno ze słów oznaczających plantatorów albo hodowców,
jednak pochodzi od słowa rosnąć – rozwijać się, co stanowi sedno hasła firmy”.
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No i trzeba przyznać , że Agrifac
stawia na rozwój. Obecnie Agrifac
ma trzech dealerów w naszym kraju.
Do końca roku ma być ich dziesięciu.
Początki firmy sięgają końca lat trzydziestych, kiedy to w holenderskiej
miejscowości Steenwijk rozpoczęła
sprzedaż opryskiwaczy do ziemniaków. Lata pięćdziesiąte wzbogaciły
asortyment o przetrząsacze i sadzarki do ziemniaków pod nazwą AMAC.
Dziś firma Agrifac słynie z samojezdnych opryskiwaczy. Pierwszy pojazd
tego typu pojawił się w połowie lat
osiemdziesiątych i nazywał się Cebeco. Jednak gwałtowny rozwój przyniósł
dopiero rok 2008. Zmiana właściciela
pociągnęła za sobą zmianę nazwy na
Agrifac, ale i zmianę filozofii. Od trzech
lat firma otworzyła filie w Rosji i Wielkiej
Brytanii, rozpoczęła produkcję nowych

maszyn i modernizację dotychczas
produkowanych. Postawiono na 4E:
efektywność, ekonomiczność, ergonomię i ekologię.
Agrifac chce szybko zostać numerem jeden wśród producentów maszyn
do ochrony roślin oraz zbioru buraków
cukrowych.
Wśród oferowanych maszyn jest cała
gama kombajnów do zbioru buraków
i ziemniaków. Różnią się one ładownością, szerokością roboczą i systemem zbioru. Można więc skonfigurować
maszynę najbardziej optymalną do
własnych potrzeb. Wszystkie są wyposażone w wiele rozwiązań podnoszących zarówno komfort pracy jak i
efektywność.
Najnowszym produktem firmy jest
samojezdny opryskiwacz Condor, o
niespotykanej rozpiętości belki roboczej, bo wynoszącej ponad pięćdziesiąt metrów. Aby zapewnić stabilność
pracy tak ogromnemu urządzeniu opracowano specjalny system stabilizacji
wózka jezdnego oraz samego ramienia roboczego. Konstrukcja nazwana
StabiloPLus ma zapewnić równomierny rozkład masy pojazdu na wszystkie
cztery koła oraz zapobiegać przechyw w w . r a p o r t r o l n y. p l

nr 5 maj 2011

Adam Kłoda

Początkiem wielkiej ekspansji Condora był pokaz prasowy zorganizowany
w siedzibie firmy w Steenwijk, na który
zaproszono dziennikarzy z całej Europy. Później ruszy wielkie tourne.
Wojciech Krasucki

łom belki opryskowej, która dodatkowo
posiada niezależną stabilizację określaną jako system BalansPlus.. Ma to
wpływać na precyzyjne dawkowanie
oprysku na całej długości belki roboczej, niezależnie od kształtu podłoża i
jednocześnie zapewnić trwałość belce.
„Innowacyjność firmy nie ogranicza się
jedynie do innowacyjności maszyn. Agrifac chce też promować swoje produkty
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

w nowoczesny sposób, chce pozyskiwać sobie nowych klientów w różnych
krajach. Najlepszą do tego drogą jest
pokazanie maszyny na żywo w gospodarstwie. – mówi Agata Michalak odpowiedzialna za międzynarodowy marketing.
- Z tego powodu organizujemy Europejskie Demo Condora. Opryskiwacz
będzie jechał z gospodarstwa do gospodarstwa, z kraju do kraju, na kołach”.
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Co zrobić z odpadami na wsi?
Odpadami są wszystkie substancje lub przedmioty, nieprzydatne w gospodarstwie rolnym.
Postępujemy z nimi zgodnie z zasadami ochrony środowiska, czyli w taki sposób, aby nie
spowodować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Odpady o dużej wartości opałowej
można poddać przemysłowym procesom odzysku energii. Natomiast
odpady biodegradowalne poddaje
się procesom odzysku organicznego - kompostowania - w celu uzyskania pełnowartościowego kompostu.
Unieszkodliwia się tylko te, których
nie można wykorzystać przemysłowo, ale wówczas traci się bezpowrotnie zawarte w nich materiały i energię.
Podstawowe metody postępowania
z odpadami są następujące:
• Odzysk odpadów przemysłowych:
recykling materiałowy, recykling organiczny, odzysk energii.
• Unieszkodliwianie odpadów: deponowanie na składowiskach, spalanie
bez odzysku energii w specjalnych
instalacjach.
Obecnie wiele wyrobów (np. opakowania, wyposażenie pojazdów), z których w przyszłości powstaną odpady,
projektuje się z myślą o przyszłych
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metodach odzysku. Dlatego w wyrobach tych ogranicza się zawartość
metali ciężkich, jak i innych substancji niebezpiecznych dla środowiska.
Jak wiemy na terenach wiejskich powstaje wiele rodzajów odpadów. Wśród
nich są komunalne, wytwarzane w gospodarstwach domowych. Nie należy razem z nimi umieszczać
innych odpadów, szczególnie
niebezpiecznych.
A oto praktyczne zalecenia, co powinniśmy robić z różnego rodzaju
odpadami:
• zużyte baterie - należy umieszczać
w specjalnych pojemnikach ustawionych np. w szkołach, bankach,
urzędach gmin itp.;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektrotechniczny (pralki, chłodziarki, odkurzacze, sprzęt komputerowy itd.)
- można zwrócić jednostce handlowej przy zakupie nowego sprzętu,
lub oddać do punktu odbierania zużytego sprzętu;

• odpady biodegradowalne (organiczne,
kuchenne, odpady zielone) – można
je poddać kompostowaniu we własnym zakresie;
• zużyte świetlówki - należy je umieścić w specjalnych pojemnikach na
terenie gminnych punktów odbioru
odpadów;
• pojazdy wycofane z eksploatacji powinny być przekazywane do stacji demontażu;
• przeterminowane leki - powinny być
zbierane w specjalnych pojemnikach
na terenie aptek;
• odpady zawierające azbest – trzeba je przekazać specjalistycznym
przedsiębiorstwom posiadającym
pozwolenie na odbiór takich odpadów. Pamiętajmy, aby nie usuwać
płyt azbestowo-cementowych samodzielnie. Bliższe informacje na temat jednostek wyspecjalizowanych
w usuwaniu i utylizacji azbestu można uzyskać w każdym urzędzie gminy w wydziale ochrony środowiska;
• odpady opakowaniowe - należy
umieszczać w specjalnych zbiornikach lub workach z tworzywa sztucznego z podziałem na odpowiednie
grupy oznaczone kolorem pojemników. Makulatura - kolor niebieski,
szkło bezbarwne - kolor biały, szkło
kolorowe (brązowe i zielone) – kolor
zielony, zużyte opakowania z tworzyw
sztucznych i metalu – kolor żółty.
Odpadów opakowaniowych nie należy spalać, wyrzucać do lasu, na pobocza dróg itp., ponieważ produkty ich
spalania zatruwają środowisko, a same
odpady stanowią wartościowy surowiec wtórny dla przemysłu.
Źródło: Opracował: Zygmunt Nasternak, TZD Grodzisk Mazowiecki, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
www.modr.mazowsze.pl, fot. sxc.hu
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MANITOU z MUSTANGIEM
w Jeziorkach

11.kwietnia 2011 r. w Jeziorkach
w gminie Osieczna, firma MANITOU
zorganizowała pokaz nowych ładowaczy przegubowych teleskopowych.
Amerykańska firma Mustang od 3
lat należy do koncernu Manitou. Maszyny firmy MUSTANG, prezentował
przedstawiciel tej marki na Polskę
Olivier Vasseur, natomiast produkty
marki MANITOU przedstawił Wojciech
Mańkiewicz.
Maszyny Mustang, to proste konstrukcje tak w obsłudze jak i budowie a to
co potrzebne do pracy jest w większości na wyposażeniu podstawowym.
Ostatnio firma zaprezentowała nową
serię ładowarek klasy Mustang AL oraz
SL (sterowanych burtowo). W nowych
modelach, firma zwiększyła bezpieczeństwo elementów hydraulicznych.
W większości modeli zastosowano gaz
ręczny, dający pełną kontrolę nad silnikiem i wprowadzono sterowanie zinte-
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growane za pomocą joysticka. Napęd
hydrostatyczny i blokada mechanizmu
różnicowego, a do pracy w szczególnie ciężkim terenie napęd gąsienicowy sprawia, że maszyny te poradzą
sobie z każdym postawionym przed
nimi zadaniem.
Natomiast firma Manitou zaprezentowała nowy model, ładowarkę teleskopową serii MLT 625 w miejsce MLT
523. Wszystkie produkty Manitou zachwycają stylem i zapewniają komfort
pracy operatora.
Pomimo wspólnej działalności każda
z firm zachowała swoją filozofię odnośnie projektowania i produkcji maszyn
ale głównym, wspólnym wyznacznikiem
wprowadzanych innowacji są oczekiwania klientów.
Specjalnie dla Raportu Rolnego Wojciech Mańkiewicz specjalizujący się
w branży rolniczej, nakreślił strategię
wdrażania produktów i działania firmy

na polskim rynku.
- Panie Wojtku, jaki jest cel organizowanych w Jeziorkach spotkań,
dzisiaj dla dziennikarzy, jutro dla
dilerów maszyn?
- Celem jest odniesienie obopólnych
korzyści Dla nas jako przedstawiciela
fabryki MANITOU spotkanie jest po to,
aby ten proces wprowadzenia nowych
produktów na rynek dotarł do świadomości klienta szybko i bezproblemowo.
Dziennikarze w mediach rozpropagują
informacje o tych produktach. Dla Was
jest to też istotne, bo wiecie szybko,
jako jedni z pierwszych o nowościach
rynkowych, co się dzieje w mechanizacji rolnictwa, o nowych modelach,
o nowych produktach. Macie informację z pierwszej ręki, co pojawiło się na
rynkach i co nowego jeździ w polu.
Po dziennikarzach dowiadują się
handlowcy i oni mają robotę do wykonania w terenie. Wiedząc o nowych
produktach, mogą już zaoferować je
rolnikom. Chcemy żeby rolnicy wiedzieli
jak najszybciej o nowych produktach
i nowych możliwościach, żeby klient
mógł wybrać między innymi ofertami
również naszą.
- Jaki będzie Pański zakres obowiązków, jako przedstawiciela na
Polskę północną, czym będzie się
Pan zajmował i, co to będzie znaczyło dla rolnika?
- Moja działalność opiera się głównie
na opiece nad dilerami i współpracą
z nimi, a szczególnie wdrażaniu nowych produktów, organizowaniu szkoleń produktowych, szkoleń handlowych,
badaniu rynku – w którą stronę się on
rozwija, jak wykorzystywane są środki unijne i w jakim tempie. Dodatkową
sprawą z mojej strony jest też współpraca z rolnikami na takim poziomie
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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doradztwa, jeżeli klient jest zainteresowany produktem MANITOU a diler nie
czuje się na siłach dobrze zaproponować, dobrze dobrać maszyny do jego
potrzeb, to jest już moja rola. Ja spotykam się z klientem, omawiamy wyposażenie techniczne gospodarstwa,
technologię produkcji, zakres możliwości finansowych i dobieramy najlepszy
model MANITOU dla tego klienta.

- Rynek maszyn, jak wiemy jest dobrze nasycony, rolnicy kupują wtedy,
kiedy mają pieniądze. Jak Państwo
chcecie przekonać do siebie, żeby
rolnik klient korzystał z Waszych
maszyn a nie konkurencji?
- Myślę, że pierwszym naszym atutem największym, są nasi dilerzy, to
jest nasza sieć autoryzowana około 13
dilerów rolniczych plus do tego jeszcze
dilerzy budowlani i przemysłowi. To są
bardzo dobre, mocne firmy, tutaj klient
mając dilera blisko siebie ma łatwiejszy
serwis, szybszy dojazd tańsze kilometry i to jest nasza siła.
Drugi atut to przede wszystkim specjalizacja. MANIYOU specjalizuje się
w ładowarkach teleskopowych od naj-

mniejszych do największych, w granicach 5 m do 30 m podnoszenia.
- Na koniec proszę powiedzieć,
jaką rolnik dostanie odpowiedź, kiedy zapyta o cenę?
- To pytanie najczęściej, w 99%, trafia
do naszych handlowców i dilerów. Jeżeli klient dokonuje zakupu pakietowego, np.: ładowarka teleskopowa, jakiś
nośnik, kombajn i tak dalej, to kwestia
ceny jest jak najbardziej do dyskusji, ale
to już diler decyduje o toku negocjacji.
My jako MANITOU działamy z dilerami na podstawie cennika zakupowego
dla dilera i to nas interesuje. Ceny budują dilerzy, rynek i konkurencja. Tak
powstają ceny.
Rozmawiał Roman Barszcz

Cedry Ma³e k/Gdañska, ul. Wiœlana 4,
83-020 Cedry Wielkie
tel. /58/ 683-61-15,
www.roltop.pl

Roltop - solidnym partnerem ka¿dego gospodarstwa
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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NOWOCZESNE KOSIARKI ROLNICZE

Kosiarka bębnowa

Dobrze dobrana kosiarka jest podstawą dobrego procesu technologicznego
zbioru roślin na pasze objętościowe.
Stosowanie maszyn nieprzystosowanych do potrzeb gospodarstwa powoduje nie tylko bezpośrednie straty
związane z czasochłonnością procesu
koszenia. Może także powodować straty cennych składników pokarmowych.
Podstawowym zabiegiem stosowanym w zbiorze roślin na pasze
objętościowe jest koszenie. Wybór odpowiedniej maszyny nie jest łatwy. Na
polskim rynku dostępnych jest wiele
maszyn przeznaczonych do koszenia,
a o przydatności poszczególnych maszyn decyduje przede wszystkim wydajność w rzeczywistych warunkach.
Kosiarki z nożycowym zespołem tnącym (kiedyś popularne) pomimo swych
niewątpliwych zalet wpływających na
niskie zużycie paliwa, łatwość odra-
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stania roślin i występujące małe straty
składników pokarmowych zostały wyparte przez kosiarki rotacyjne. Wysoka
wydajność tych ostatnich i pewność
ich pracy spowodowały spadek zainteresowania maszynami z nożycowym
zespołem tnącym.
W kosiarkach rotacyjnych ścinanie
roślin następuje bez ich podpierania o krawędź przeciwtnącą (cięcie
bezpodporowe). Rośliny uderzane są
ostrzem wirującym z dużą prędkością
obwodową.

Górno i dolno napędowe
Kosiarki rotacyjne, za względu na
sposób przenoszenia napędu, dzielimy na górno napędowe zwane bębnowymi oraz dolno napędowe zwane
dyskowymi. Sposób przeniesienia napędu wpływa na charakter pracy kosiarek rotacyjnych. Kosiarki bębnowe

Dr inż. Sylwester Borowski
Radosław Zwiefka
UTP w Bydgoszczy

wyposażone są w talerze na których
zamocowane są noże-bijaki. Napęd
przenoszony jest z belki górnej poprzez
bębny. W związku z tym kosiarka taka
układa wąski, zbity pokos ograniczany
poprzez wymiary bębnów.
W przypadku kosiarek dyskowych
napęd przenoszony jest poprzez belkę dolną na której zamocowane są
owalne dyski. Taki sposób napędu
i mocowania dysków powoduje, że
skoszona masa przesuwa się ponad
dyskami układając szeroki, niezbyt
zbity pokos ograniczony poprzez zewnętrzne bębny układające pokos dla
następnego przejazdu ciągnika. Pokos
uzyskany po przejeździe kosiarki dyskowej będzie więc miał tendencję do
szybszego wysychania. Dodatkowo
także mała średnica i masa dysków
powodują, że kosiarki dyskowe mają
mniejsze zapotrzebowanie na moc (o
ok. 20 – 40%). Poza tym bardzo ważną zaletą kosiarek dyskowych jest
ich mniejsza masa. Przy takiej samej
szerokości roboczej różnica może dochodzić do 30%. Wysoka wydajność
kosiarek dyskowych spowodowana
jest ich wysoką prędkością roboczą.
W sprzyjających warunkach dochodzi
ona nawet do 20 km/h.

Jak agregować kosiarkę –
zwiększanie wydajności.
Podstawowym sposobem agregowania kosiarek z ciągnikami jest ich
zawieszanie na tylnym TUZ ciągnika.
Kosiarka przystosowana do tego sposobu agregowania pracuje najczęściej
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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po prawej stronie ciągnika. Takie rozwiązanie podyktowane było tradycją
i mocą posiadanych przez rolników
ciągników. Ich mała moc pozwalała
na napędzanie tylko kosiarek o ograniczonej szerokości roboczej. Wzrost
mocy produkowanych ciągników oraz
areałów użytków zielonych spowodował powstawanie nowych kosiarek
przyczepianych o zwiększonych szerokościach roboczych. Następnym
impulsem pozwalającym na zastosowanie nowego typu kosiarek stało się
pojawienie przedniego TUZ. Kosiarka
zawieszona z przodu ciągnika pozwala
na rozpoczęcie pracy bez pierwszego
przejazdu ciągnikiem po nie skoszonych jeszcze roślinach. Takie rozwiązanie umożliwiło zwiększenie wydajności,
ale także zaczepienie z tyłu ciągnika
przyczepy zbierającej i zbiór zielonek
do bezpośredniego zużycia. Dalsze
zapotrzebowanie na wzrost wydajności skutkowało powstaniem agregatów
składających się z kosiarki przedniej i
tylnej prawej (prawej i lewej) oraz zespołu kosiarek zawieszonych na tylnym
TUZ ciągnika przy czym ciągnik porusza się w układzie „rewers”.

Kondycjonery. Magiczne sztuczki
które warto stosować.
Nieodłącznym elementem współpracującym z nowoczesną kosiarką powinny być kondycjonery. Są to urządzenia
służące do wstępnej obróbki masy
bezpośrednio po ścięciu, stosowane
w celu przyspieszenia procesu wysychania. W zależności od zbieranych
roślin nasza kosiarka powinna być
wyposażona w spulchniacz lub zgniatacz pokosu. Kondycjonowanie roślin
wpływa na skrócenie czasu suszenia
a w konsekwencji zmniejszenia strat
w w w . r a p o r t r o l n y. p l

składników pokarmowych. Jak wykazują badania nawet w sprzyjających
warunkach przy słonecznej pogodzie
zbyt długie pozostawienie skoszonych
roślin na powierzchni użytku zielonego może powodować straty np. beta-karotenu do 70%. Do obróbki traw
należy stosować spulchniacze pokosów. Urządzenie to zamocowane do
kosiarki umożliwia równomierne rozłożenie pokosu na całej szerokości pracy. Pozwala to na ograniczenie ilości
zabiegów przetrząsania. Efektem tego
jest uzyskanie oszczędności czasu,
nakładów pracy i kosztów. Nie należy
także zapominać o tym, że w trakcie
przetrząsania występują straty związane z okruszaniem się liści. Zasada
działania spulchniacza pokosów polega na tym, iż palce zamocowane na
poziomym wirniku wciągają świeżo
skoszoną masę w szczelinę powstałą
ze współpracy wirnika i jego osłony.
W wyniku tak drastycznego oddziaływania następuje niszczenie źdźbeł
i łodyg roślin oraz zdzieranie wierzchniej warstwy woskowej hamującej parowanie wody. Intensywność pracy
spulchniaczy regulowana jest najczęściej poprzez zmianę położenia osłony
względem wirnika. Tak działający kondycjoner nie powinien być stosowany
do roślin posiadających grube łodygi
i delikatne listki (np. lucerna). Do tego
typu roślin stosuje się drugi typ kondycjonerów – zgniatacze pokosów.
Zgniatacz pokosów wyposażony jest
w zespół walców zgniatających. W zależności od wytwórcy mogą one różnić się wykonaniem, jednak zasada ich
działania pozostaje taka sama. Rośliny
grubołodygowe trafiają pomiędzy dwa
walce gdzie następuje zdzieranie woskowiny, niszczenie łodyg, wyciskanie
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wody. Zgniecione łodygi rozbijają się i
co za tym idzie zwiększają powierzchnię parowania a liście roślin pozostają
przy łodygach. O intensywności pracy
kosiarek decyduje siła docisku walców.
Należy ją dostosować do istniejących
warunków oraz gatunku obrabianych
roślin. W nowszych typach zgniataczy
pokosów stosuje się hydropneumatyczne układy regulacji pozwalające
na zmianę docisku walców bez wychodzenia z kabiny.

Eksploatacja. Kilka uwag.
Kosiarka bębnowa w pracy

Tyłem do przodu
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Praca dobrze przygotowaną kosiarką pozwala na uzyskane najlepszych
efektów ekonomicznych. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić
stan wszystkich osłon i części wirujących kosiarki. Duże prędkości wirujących bębnów lub dysków wymagane
do prowadzenia procesu cięcia mogą
spowodować zagrożenie. W przypadku uderzenia w kamień nożyka kosiarki może nastąpić ich wyrzucenie. Tak
wystrzelony pocisk może przy braku
odpowiednich osłon stać się przyczyną tragedii. Również tępe noże bijaki
zwiększają opory cięcia i przyczyniają się do wzrostu zużycia paliwa. Bardzo istotnym zagadnieniem, często
pomijanym przez rolników jest także
stan źdźbeł i łodyg roślin po cięciu.
W przypadku stosowania nieostrych
noży końcówki roślin pozostają po-
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strzępione. Rośliny pozostawione w
takim stanie są narażone na wnikanie
chorób grzybowych i później odrastają. Powoduje to spadek plonów roślin
w trakcie całego roku.

Co kupić
Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa. Wielu wiodących
producentów maszyn jak i mniejszych
oferuje swoje wyroby w różnych cenach.
Są to całe typoszeregi przystosowane przede wszystkim do mocy ciągników. Jednak często poszczególne
maszyny posiadają różną możliwość
współpracy z dodatkowym wyposażeniem (np. kondycjonery, roztrząsacze). W nowoczesnych rozwiązaniach
kosiarek producenci prześcigają się
w rozwiązaniach ułatwiających pracę

kosiarkom lub późniejszym maszynom
stosowanym w technologi zbioru pasz
objętościowych. Takim ciekawym rozwiązaniem jest między innymi możliwość układania pokosów w różnych
miejscach niekoniecznie za zespołem
tnącym. Takie rozwiązanie umożliwia
składanie kilku pokosów w jeden szerszy przyspieszając tym samym pracę
przetrząsarek lub sieczkarni. W przypadku ograniczonych środków finansowych przeznaczonych na zakup nowej
wymarzonej maszyny należy zastanowić się nad kupnem maszyny którą w
przyszłości przy polepszeniu kondycji
finansowej będzie można rozwijać poprzez dodanie nowego osprzętu lub
łączenie w zespoły kosiarek w celu
zwiększenia wydajności.
Kosiarka dyskowa

w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Osiągnięcia CNH ! Rok 2011rokiem New Holland
Po raz kolejny firma CNH udowodniła, że produkty marki New Holland sprawdzają się
w warunkach rynku polskiego. Najszersza gama w połączeniu z najnowocześniejszymi
technologiami, konkurencyjne ceny oraz wzorowa sieć dealerska powodują, że konkurencja
zostaje daleko w tyle.
Dane z rejestracji za I kwartał 2011
udowodniły niepodważalną pozycję
marki New Holland jako lidera na rynku nowych traktorów w Polsce. Tylko
w miesiącu marcu bieżącego roku zarejestrowanych zostało 309 ciągników
rolniczych New Holland, co daje pozycję
numer 1 w Polsce. Natomiast w pierwszym kwartale 2011 zarejestrowanych
zostało 551 traktorów New Holland, co
potwierdza fakt, iż to właśnie tej mar-
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ce zaufało największe grono klientów.
„Wychodząc na przeciw potrzebom
polskiego rolnictwa wraz z firmą CNH
Capital przygotowaliśmy specjalną ofertę finansową ułatwiającą zakup nowych
maszyn New Holland. Promocyjna
oferta finansowania fabrycznego CNH
Capital spotkała się z ogromnym zainteresowaniem podczas swojej premiery
na targach Agrotech 2011” - komentuje Marketing Manager New Holland

- Tomasz Kozieł.
Poprzez wprowadzenie na rynek
nowego modelu TD3.50 firma New
Holland jeszcze raz potwierdza swoją
renomę, tradycję i powszechnie uznaną pozycję lidera w dziedzinie wielofunkcyjnych ciągników kompaktowych.

New Holland TD3.50, godny
uwagi model kompaktowy
Zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu wymagań niewielkich gospodarstw
rolnych, potrzebujących wszechstronnej maszyny oraz wszystkich tych, którzy z rolnictwem mają do czynienia w
niepełnym wymiarze czasu bądź hobbystycznie, model TD3.50 charakteryzuje się korzystną relacją wyposażenia
do ceny.
Dostępny wyłącznie w wersji z napędem na 4 koła z ramą bezpieczeństwa, model TD3.50 napędzany jest
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4-cylindrowym silnikiem o pojemności
skokowej 2216 cm3 , spełniającym wymogi normy Tier 3 i osiągającym moc
znamionową 48 KM przy prędkości
obrotowej wynoszącej 2800 obrotów
na minutę.
Wytrzymała mechaniczna przekładnia napędowa 8x8 połączona jest z
opracowaną przez firmę New Holland
innowacyjną przekładnią nawrotną
Synchro Shuttle, umożliwiającą szybką i płynną zmianę kierunku jazdy przy
pełnej mocy.
Z uwagi na wysokość ciągnika wraz z
wysuniętymi narzędziami (nie przekracza 2 metrów) i wagę (zaledwie 1900
kg) TD3.50 bez problemu dociera nawet do niższych i węższych przestrzeni,
do budynków gospodarczych, sadów
czy rzędów roślin.
Podnośnik tylny osiąga maksymalny udźwig 1430 kg i umożliwia również zastosowanie wielu narzędzi do
pracy w polu.
Tylny WOM. obsługuje dwa tryby:
540 obr./min. oraz prędkość obrotową
zsynchronizowaną ze skrzynią biegów.
Kompaktowy, łatwy w obsłudze, wytrzymały i wszechstronny TD3.50 jest
doskonałym towarzyszem prac polowych, który może stawić czoło każdemu zadaniu.

od koloru karoserii w żywym, pomarańczowym kolorze.
Jest dedykowany fanom ciągników
Fiata oraz wszystkim tym, którzy pragną posiadać niebanalną maszynę, model F480 jest również, a może przede
wszystkim ciągnikiem przeznaczonym
do pracy i nowoczesnym wydaniem
wszystkich cech, takich jak moc, niezawodność, łatwość obsługi i niepowtarzalny styl, które uczyniły serię „Złota
Wstęga” sukcesem wszech czasów.
Oprócz innych istotnych charakterystycznych cech estetycznych uwagę

zwraca dolna część maski w kolorze brązowym, chromowana poręcz,
korek wlewu paliwa i rura wydechowa oraz olśniewająca biel konstrukcji
zabezpieczającej.

New Holland F480 legenda, która powraca
Zainspirowany legendarnym modelem Fiata 480 o nazwie „Złota Wstęga”
z roku 1973, nowy ciągnik F480 firmy
New Holland jest specjalną edycją modelu TD3.50.
Podczas gdy parametry techniczne
ciągnika F480 są identyczne z modelem
TD3.50, jego stylizacja jest diametralnie
różna i bardzo oryginalna, począwszy
w w w . r a p o r t r o l n y. p l
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Czy „ URSUSA” kupimy
w POL-MOT Warfamie
26 kwietnia 2011r. Spółka POL-MOT Warfama SA podpisała ze spółką Bumar sp. z o.o. Umowę
sprzedaży ciągników marki „URSUS”, znaków towarowych oraz udziałów spółki URSUS,
Wejście w życie umów zostało uzależnione od ziszczenia się dwóch warunków zawieszających – nieuzyskania
zgody Prezesa UOKiK w zakresie koncentracji i zgody Zgromadzenia Wspólników Bumar na zawarcie przez Bumar
sp. z o.o. ww. Umów. W przypadku
nieziszczenia się któregokolwiek z warunków zawieszających w terminie 6
miesięcy od dnia zawarcia, umowy
zostaną automatycznie rozwiązane.
Z chwilą rozwiązania umów z powodu
niespełnienia się warunków zawieszających wygasną wszystkie zobowiązania
i roszczenia stron wynikające z umów.
O spełnieniu się warunków zawieszających lub o rozwiązaniu umów spółka POL-MOT Warfama SA poinformuje
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w raporcie bieżącym, przekazanym
po zaistnieniu jednej z powyższych
okoliczności.
Decyzja o podpisaniu powyższych
umów jest wynikiem przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej spółki, zawierającej umacnianie
swojej pozycji na rynku, co dzięki wykorzystaniu zdobytego doświadczenia
powinno znaleźć odzwierciedlenie
w istotnym wzroście udziału w rynku
krajowym. Strategia zakłada rozwój poprzez wprowadzanie nowych wyrobów
do oferowanego asortymentu, pozycjonowanie ich na dotychczasowym
rynku krajowym i międzynarodowym,
wykorzystanie stosowanych kanałów dystrybucji oraz akwizycje innych

podmiotów. Przykładem realizacji tych
zamierzeń jest wprowadzenie na rynek
serii ciągników POL-MOT H, oraz pickupa Grand Tiger, którego początek
sprzedaży detalicznej planowany jest
na czerwiec tego roku.
POL-MOT Warfama SA, to jeden
z największych polskich producentów
sprzętu dla rolnictwa oraz jedyna spółka z branży maszyn i urządzeń rolniczych, która jest notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka posiada zakład produkcyjny w Dobrym Mieście k. Olsztyna
oraz trzy oddziały w Biedaszkach Małych k. Kętrzyna, Opalenicy i Lublinie.
POL-MOT Warfama S.A. Specjalizuje
się w produkcji pras zwĳających, owijarek, rozrzutników obornika, przyczep,
ładowaczy czołowych TUR, ładowaczy
zaczepianych i zawieszanych tylnych
oraz ciągników rolniczych. Bogata oferta
spółki została poszerzona o linię technologiczną do produkcji ekologicznych
brykietów, która w chwili obecnej jest
najbardziej wydajną tego typu linią na
rynku krajowym.
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