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Agencja Rynku Rolnego uruchamia 
kolejne dwa programy promocyjne

Agencja Rynku Rolne-
go w dniu 26 września 
2012 r. podpisała umowy na 
realizację dwóch, trzyletnich 
kampanii promocyjno-infor-
macyjnych pt.:

1. „Mam kota na punkcie mle-
ka”, złożonej przez konsorcjum 
dwóch organizacji – Polska 
Izba Mleka i Polska Federacja 
Hodowców Bydła i Producen-
tów Mleka;

Celem kampanii jest:
• poinformowanie dzieci, matek/

opiekunów dzieci o właściwo-
ściach odżywczych i zdrowot-
nych mleka pitnego, jogurtów, 
serów podpuszczkowych, 
a następnie wzrost ich świa-
domości na ten temat;

• zwiększenie o 25% pozy-
tywnego wizerunku mleka 
pitnego, jogurtów, serów 
podpuszczkowych wśród 

dzieci oraz matek/opieku-
nów dzieci;

• zwiększenie sprzedaży mle-
ka pitnego, jogurtów, serów 
podpuszczkowych.

2. „QMP - wołowina zawsze do-
bra”, złożonej przez Polskie Zrzesze-
nie Producentów Bydła Mięsnego.

Celem programu jest poinfor-
mowanie konsumentów, dystry-
butorów (hurtowników, kupców 

detalicznych, właścicieli restauracji) 
o systemie QMP gwarantującym 
wysoką jakość, bezpieczeństwo 
oraz specyficzne cechy certyfi-
kowanej wołowiny (np. kruchość, 
soczystość), skutkujące wzrostem 
świadomości grup docelowych na 
temat systemu QMP oraz benefi-
cjentów wołowiny produkowanej 
w ramach tego systemu.

Łączny budżet ww. programów 
wynosi 4 063 tys. euro netto. Obie 

kampanie współfinansowane są 
w 50% ze środków Unii Europej-
skiej, w 30% ze środków budżetu 
krajowego oraz w 20% ze środ-
ków krajowych funduszy promo-
cji produktów rolno-spożywczych, 
tj. z Funduszu Promocji Mleka 
oraz z Funduszu Promocji Mięsa 
Wołowego.

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy

Agencja Rynku Rolnego

Produkt na medal

28 września 2012 roku Ho-
dowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR została nagrodzo-
na Złotym Medalem “Quality In-
ternational – Najwyższa Jakość 
2012  w konkursie  organizo-
wanym przez redakcję Forum 
Biznesu, pod patronatem Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalne-
go, Klubu Polskie Forum ISO 
9000 i Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  Hodowla 
Roślin Strzelce Sp. z o.o. Gru-
pa IHAR otrzymała Złoty Medal 
w kategorii PRODUKT za “KWA-
LIFIKOWANY MATERIAŁ SIEW-
NY ROŚLIN ROLNICZYCH”.

Najwyższa Jakość QI to pro-
jekt, którego celem jest promo-
wanie w firmach i instytucjach 
skutecznych metod zarządza-
nia jakością. Równocześnie 
Program wskazuje i ma za za-
danie promocję firm i instytucji, 
które reprezentują najwyższe 
standardy, gwarantujące klien-
tom i konsumentom otrzymanie 
produktu lub usługi na najwyż-
szym poziomie. Konkurs ma 
zadanie wyłonienie i uhonoro-
wanie podmiotów odznaczają-
cych się szczególną dbałością 
o najwyższą jakość oferowa-
nych produktów i usług. Wy-

różnienie to doskonale wpisuje 
się w wieloletnią i konsekwent-
nie prowadzoną strategię Ho-
dowli Roślin Strzelce. Spółka 
sprzedaje materiał siewny wła-
snych odmian, które rywalizują 
z produktami konkurencyjny-
mi, wysoką jakością zarówno 
wykonania jak i użyteczności 
(w przypadku materiału siew-
nego jest to wysoka wartość 
gospodarcza odmian przeja-
wiająca się w wysokim poten-
cjale plonowania, parametrach 
jakościowych spełniających 
wymogi przemysłu przetwór-
czego, wysokiej oporności na 

choroby grzybowe, itp..) Osiąga-
niu tych celów sprzyja polityka 
rozwoju przedsiębiorstwa kon-
sekwentnie realizowana przez 
Zarząd Spółki. Najważniejsze 
inwestycje dokonywane zostały  
w infrastrukturę nasienną oraz 
urządzenia do produkcji mate-
riału siewnego. Zautomatyzowa-
no w pełni proces czyszczenia 
i zaprawiania nasion, oraz sys-
tematycznie prowadzone są in-
westycje mające na celu pełną 
automatyzacje ich workowania 
i paletyzowania. Dzięki tym in-
westycjom potencjał produkcyj-
ny Spółki pozwala na realizację 

nawet największych zamówień 
w dogodnym dla klienta termi-
nie, co wpływa pozytywnie na 
postrzeganie firmy jako partne-
ra zorientowanego na klienta. 
Dzięki wysokiej jakości mate-
riał siewny HR Strzelce cie-
szy się uznaniem zarówno na 
rynku krajowym, jak i wśród 
kontrahentów zagranicznych. 
Charakterystyczne opakowa-
nia (żółto-niebieskie z logo 
firmy) wyróżniające materiał 
siewny pochodzący ze Spółki 
HR Strzelce są rozpoznawalne 
i uznawane za gwarancję do-
brych nasion.

Wieloletnia i konsekwentnie prowadzona strategia rozwoju 
zaowocowała najwyższym laurem.
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Jak przygotować 
zboża do 
przetrwania zimy

Str 15
Zboża ozime muszą przetrwać okres 

zimy, który jest dla nich szczególnie 
trudny. Rośliny zapadają w stan zi-
mowego spoczynku, następuje za-
hamowanie wzrostu i zmniejszenie 
funkcji życiowych trwające aż do wiosny.

Kiedy wapnować 
użytki zielone

Str 18
Optymalny termin wapnowania użyt-

ków zielonych jest zupełnie inny niż na 
gruntach ornych. Zabieg taki najlepiej 
wykonać w okresie późnojesiennym 
po zakończeniu okresu kośnego po 
regeneracji runi. Dopuszczalny jest 
również termin wiosenny przed ru-
szeniem wegetacji.

Mikrociągniki 
YAMAHA 
w produkcji mleka

Str 24-25
Mikrociągniki marki Yamaha, wypo-

sażone w osprzęt TechLander, wyrę-
czają rolników w ich codziennej pracy 
fizycznej, szczególnie w gospodarstwie 
ukierunkowanym na produkcję mleka, 
a po godzinach stanowią wspaniałe 
źródło rozrywki, pozwalające cieszyć 
się przestrzenią wiejskich terenów.
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Kampania „Nowa Jakość w drobiarstwie”

Od początku września w Pol-
sce i w Niemczech prowadzą 
kampanię informacyjną. Jej ce-
lem jest dotarcie z informacją 
o systemie QAFP do konsu-
mentów, producentów i dys-
trybutorów mięsa drobiowego. 

Polska jest potentatem 
w produkcji i eksporcie mię-
sa drobiowego, a największy-
mi odbiorcami drobiu są kraje 
Unii Europejskiej. Producen-
ci zrzeszeni w Krajowej Ra-
dzie Drobiarstwa postanowili 
pokazać, że wysoka jakość 
mięsa drobiowego nie jest tyl-
ko marketingowym hasłem. 
Wdrażają dodatkowy system 
kontroli QAFP. Prace nad za-
adaptowaniem systemu do 
branży drobiarskiej rozpoczę-

ły się w 2010 roku. Program 
recenzowali naukowcy z Uni-
wersytetu Warmińsko - Mazur-
skiego w Olsztynie i Instytutu 
Zootechniki Państwowego In-
stytutu Badawczego – Zakładu 
Doświadczalnego w Kołudzie 
Wielkiej. Dodatkowo, projekt 
zweryfikowali specjaliści do 
spraw jakości z zakładów zrze-
szonych w Krajowej Radzie 
Drobiarstwa. Ostatecznie zaś 
trafił do rąk ekspertów z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Dzięki ich pracy w stycz-
niu 2011 decyzją Ministra Rol-
nictwa ustanowiono pierwszy 
drobiarski system jakości w Pol-
sce. Obejmuje on wszystkie 
etapy produkcji mięsa drobio-
wego – od paszy po produkt 

na sklepowej półce. Zakłady, 
które chcą go wdrożyć przejdą 
szczegółową kontrolę niezależ-
nych audytorów. Jeśli potwier-
dzą oni zachowanie wysokich 
standardów zakład otrzyma 
certyfikat potwierdzający speł-
nienie wymaganych kryteriów. 
Dzięki temu wyroby produko-
wane w takim zakładzie będą 
mogły być oznaczone znakiem 
jakości QAFP. Oznaczenia takie 
będą mogły być zastosowane 
do produktów pakowanych 
bezpośrednio u producenta.

Obecnie trwają działania, któ-
re mają pomóc nagłośnić inten-
cje twórców systemu. Kampania 
„Nowa Jakość w drobiarstwie” 
ma na celu dotarcie z informa-
cją o Systemie Gwarantowanej 

Jakości Żywności QAFP do 
konsumentów, producentów 
i dystrybutorów mięsa drobio-
wego. Organizatorami kampanii 
są: Krajowa Rada Drobiarstwa – 
Izba Gospodarcza wraz z Agen-
cją Rynku Rolnego i Komisją 
Europejską. Aktualnie emito-
wane są spoty w największych 
polskich stacjach telewizyjnych. 
Rozpoczyna się również druga 
tura emisji spotów w 63 kinach 
sieci Helion, Cinema City, Ki-
noplex oraz IMAX w całej Pol-
sce. W ciągu trzech lat trwania 
kampanii będą prowadzone 
wszechstronne działania infor-
macyjne i edukacyjne w Polsce 
i w Niemczech. 

Obejmą one telewizję, prasę, 
Internet, kina. Będą one wspar-

te działaniami media relations 
i idea placement. Organizatorzy 
zaplanowali również seminaria 
dla hodowców i producentów 
na terenie Niemiec oraz study 
tours do polskich zakładów 
dla niemieckich importerów 
i dziennikarzy. 

Za działania w ramach kam-
panii odpowiadają: Partner of 

Promotion, Tailor&Baker oraz 
dom mediowy Maxus. Budżet 
kampanii to ok. 4 milionów 
EURO. Połowa tej kwoty po-
chodzi z dofinansowania UE.

 Potrzebujesz więcej informa-
cji? Skontaktuj się z naszym 
biurem prasowym! 

media@sprawdzonydrob.pl, 
kom. 727 543 692

Polscy producenci mięsa drobiowego podnoszą standardy produkcji i wdrażają system kontroli jakości QAFP. 

Program inwestycji na rzecz 
wsparcia dalszego wzrostu

Podczas corocznej konfe-
rencji prasowej, zorganizowa-
nej 20 września w Monheim, 
Sandra Peterson, Prezes Bayer 
CropScience, poinformowała 
dziennikarzy, że spółka wpro-
wadziła szeroko zakrojony pro-
gram zmian i jest przygotowana 
do dalszego intensywnego 
rozwoju w perspektywie śred-
niookresowej. Ambicje spółki 
obejmują plany inwestycyjne 
w latach 2011–2016 o łącznej 
wartości 7 mld euro w bada-
nia i rozwój oraz w zwiększe-
nie zdolności produkcyjnych 
i budowę zakładów obróbki 
nasion.

W sierpniu spółka Bayer 
CropScience zakończyła 
przejęcie AgraQuest – ame-
rykańskiej spółki z branży 
biologicznego zwalczania 
szkodników. Przejęcie to za-
bezpieczyło pozycję spółki na 
rynku środków biologicznych.

Sandra Peterson zwróciła 
uwagę na znaczny postęp do-
konany przez spółkę od czasu 
wprowadzenia nowej, cztero-
filarowej strategii, która opiera 
się na: 1) odmłodzeniu oferty 
podstawowej przeznaczonej do 
ochrony upraw; 2) wzmocnie-
niu orientacji na klienta w całym 
łańcuchu wartości; 3) innowa-
cjach; oraz 4) rozwoju biznesu 
nasiennego

„Strategia oparta na czte-
rech filarach zmieniła naszą 
spółkę i wyznaczyła ścieżkę 
dla naszego przyszłego suk-
cesu” – stwierdziła Sandra 
Peterson. – „Udoskonaliliśmy 
i zrównoważyliśmy naszą ofer-
tę, przyśpieszając jednocze-
śnie wykorzystanie potencjału 
nowych technologii. Wszystko 
to odgrywa istotną rolę w na-
szym dążeniu do wspierania 
przyszłości rolnictwa.”

Najwyższej klasy portfolio 
w badaniach i rozwoju

Strategia badawczo-roz-
wojowa Bayer CropScience 
oraz najwyższej klasy portfo-
lio stanowią podstawę nasze-
go agresywnego programu, 
który zakłada wzrost wydat-
ków na badania i rozwój oraz 
inwestycje rzędu 5 mld euro 
w latach 2011-2016. Strategia 
ta skupia się na wzmocnieniu 
najlepszego w swojej klasie 
portfolio w badaniach i rozwoju 
w dziedzinie rolnictwa, dostar-
czaniu zróżnicowanych rozwią-
zań zaspokajających potrzeby 
klientów; wykorzystaniu specja-
listycznej wiedzy spółki w za-
kresie hodowli i nasiennictwa 
oraz chemicznej i biologicznej 
ochrony roślin. W oparciu o to, 
chcemy uzyskać wyjątkową 
pozycję w ochronie roślin oraz 

we współpracy technologicz-
nej z innymi firmami.

„Dzięki naszej rozległej wie-
dzy o nasiennictwie oraz roz-
wiązaniach chemicznych 
i biologicznych w rolnictwie, 
spółka Bayer CropScience 
zajmuje wyjątkową pozycję 
w branży rolniczej” – podkreślił 
dr C. David Nicholson, odpo-
wiedzialny za badania i rozwój 
w spółce Bayer CropScience. – 
„Naszym celem jest opracowa-
nie zintegrowanych rozwiązań 
dla rolnictwa, które zapewnią 
rolnikom pełen pakiet produk-
tów i usług niezbędnych w ra-
mach całego cyklu produkcji 
roślinnej – od wysiewu na-
sion po zapewnienie, że na 
sklepowe półki dotrą świeże 
i doskonałej jakości produkty 
żywnościowe.

Aby to osiągnąć, spółka 
Bayer CropScience zintegro-
wała swoją działalność badaw-
czo-rozwojową we wszystkich 
trzech działach i dziedzi-
nach. To pozwala firmie lepiej 
wykorzys tać jej pełen potencjał 
badawczo-rozwojowy w dzie-
dzinie zwalczania chwastów, 
szkod ników i chorób. Dzięki 
takiej strategii udaje się pod-
wyższyć stopień odporno-
ści na niekorzystne czynniki 
środowiskowe i oraz jeszcze 
bardziej poprawić plonowanie 

roślin, w kluczowych uprawach 
rolniczych.

Nowe produkty 
zwiększają potencjał 
maksymalnej sprzedaży

Jako dowód na potencjał in-
nowacyjny Bayer CropScience, 
Sandra Peterson, Prezes spół-
ki, przedstawiła szeroką gamę 
nowych produktów, które spół-
ka wprowadzi do sprzedaży 
w latach 2011–2016 w strate-
gicznych uprawach. „Rozwiąza-
nia, które tworzymy z zakresu 
hodowli i nasiennictwa oraz 
ochrony upraw, będą wspie-
rać producentów w rozwią-
zywaniu ich najważniejszych 
problemów. Wiążemy duże 
nadzieje z wprowadzeniem na 
rynek produktów z nowej oferty 
nasiennej, nowych rozwiązań 
chemicznych i biologicznych 
dla rolnictwa. Spodzie wa my 
się, że potencjał sprzedaży 
naszych produktów wprowa-
dzonych na rynek w latach 
2011–2016 roku osiągnie war-
tość co najmniej 4 mld euro” – 
powiedziała Sandra Peterson.

Inwestycje w potencjał 
produkcyjny

Spółka Bayer CropScience 
zdecydowana jest również za-
dbać o swój przyszły rozwój 
poprzez inwestycje w zdol-

ności produkcyjne i zakłady 
obróbki nasion. Jednocześnie 
dzięki tym inwestycjom, spół-
ka zamierza wzmocnić swo-
ją wiodącą w branży pozycję 
w zakresie kosztów i bezpie-
czeństwa produkcji.

W okresie 2011–2016 spół-
ka przeznaczy 2 mld euro na 
budowę nowych instalacji do 
produkcji środków ochrony ro-
ślin, a także centrów hodowli 
roślin, produkcji i obróbki na-
sion. Plany przewidują również 
inwestycje w zaawansowane 
technologie obróbki, co znacz-
nie zwiększy zarówno świato-
wy zasięg produktów firmy, jak 
i globalną elastyczność dostaw.

„Biorąc pod uwagę znaczne 
zapotrzebowanie, jakiego mo-
żemy spodziewać się na nasze 
produkty, istotnie zwiększamy 
zdolności produkcyjne w za-
kresie najważniejszych sub-
stancji aktywnych do ochrony 
roślin, w tym najlepiej sprzeda-
jących się marek, takich jak se-
ria produktów grzybobójczych 
FoxTM czy środki chwasto-
bójcze LibertyTM/BastaTM” 
– mówi Achim Noack, odpo-
wiedzialny za produkcję oraz 
logistykę w Bayer CropScience.

Spółka już teraz rozszerza 
swoje globalne zaangażowa-
nie w hodowlę różnych roślin 
w ramach planów umocnienia 

jej globalnego zasięgu w za-
kresie nasiennictwa.. „Naszym 
celem jest wykorzystanie na-
szego, najwyższej jakości, łań-
cucha dostaw i produkcji oraz 
wiedzy w szybko rozwijającej 
się globalnej infrastrukturze 
produkcji i obróbki nasion” – 
podkreślił Achim Noack.

Udział jednostki związanej 
z produkcją nasion ma się 
podwoić do roku 2016

Sandra Peterson podkreśliła 
również, że jednostka związana 
z produkcją nasion – dawniej 
znanej pod nazwą BioScience 
– utrzyma szybkie tempo wzro-
stu. „Spodziewamy się, że jed-
nostka zajmująca się hodowlą, 
produkcją i obróbką nasion 
zwiększy swój udział w całko-
witej sprzedaży spółki o około 
20% do roku 2016” – podała 
dyrektor naczelna. Jednostka 
ta odnotowała 21-procentowy 
wzrost sprzedaży w pierwszej 
połowie tego roku w związku 
ze znacznym rozwojem upraw 
wielohektarowych.

2

Sandra Peterson  
Prezes Bayer CropScience
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Szczegółowa oferta ubezpieczeń dla Rolników jest dostępna na www.bgz.pl lub www.concordiaubezpieczenia.pl oraz w Oddziałach Banku BGŻ.

Poczuj się bezpiecznie z solidnym
ubezpieczeniem upraw!

801 123 456
Opłata za połączenie wg cennika operatora

www.bgz.pl www.concordiaubezpieczenia.pl

Przyjdź do Banku BGŻ i ubezpiecz swoje uprawy ozime!
Mamy solidne ubezpieczenie dla naszych Klientów prowadzących 
działalność rolniczą, dostępne w ramach współpracy z Concordia Ubezpieczenia.
Możesz otrzymać dofinansowanie z budżetu państwa do 50% składki.

zpieczenia

y ozime!
tów prowadzących 
pracy z Concordia Ubez

me!

AGRO

Ubezpieczenie upraw ozimych
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Silny może więcej

BZ WBK Finanse & Leasing, 
jako pierwsza instytucja fi-
nansowa w Polsce, została 
członkiem Polskiej Izby Go-
spodarczej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. Przynależność do 
jednej z najprężniej działających 
organizacji rolniczych w Pol-
sce to kolejny krok na drodze 
umacniania pozycji BZ WBK 
Finanse & Leasing w kluczo-
wej dla firmy branży.

Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
jest organizacją samorządu 
gospodarczego o charakterze 
branżowym, zrzeszającą po-
nad 60 przedsiębiorców zwią-
zanych z sektorem rolniczym. 

Podstawowym celem Izby jest 
poprawa warunków, w jakich 
działają przedsiębiorstwa rol-
nicze w Polsce poprzez m.in. 
promocję nowoczesnych środ-
ków produkcji rolnej czy libera-
lizację obrotu gospodarczego. 
BZ WBK Finanse & Leasing to 
firma posiadająca atrakcyjną 
ofertę dla rolników i ciesząca 
się z ich strony dużym zaufa-
niem. Dlatego cieszy nas, że 
jest to pierwsza instytucja fi-
nansowa, która dołączyła do 
naszego grona. Tym bardziej, 
że jednym z naszych zadań jest 
także monitorowanie systemu 
finansowania i ubezpieczeń 
sektora rolnego w Polsce - ko-

mentuje Renata Arkuszewska 
Wiceprezes Zarządu i Dyrek-
tor Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

BZ WBK Finanse & Leasing 
to jedna z pierwszych firm na 
rynku, która zaproponowała 
sektorowi rolniczemu produkty 
dedykowane, obejmujące spe-
cjalne pożyczki, leasing oraz 
pakiety ubezpieczeniowe. Fir-
ma jako pierwsza uruchomiła 
także sieć doradców dedy-
kowanych wyłącznie klien-
tom z branży rolniczej. Dzięki 
tym działaniom BZ WBK Fi-
nanse & Leasing znajduje się 
w ścisłej czołówce leasingo-
dawców obecnych na rynku 

rolniczym, a w pierwszym 
półroczu 2012 r., z portfelem 
umów o wartości 219 mln zł, 
osiągnęła ponadrynkową dy-
namikę na poziomie 65% r/r. 
Nasza koncentracja na bran-
ży rolniczej przynosi efekty. 
Dlatego staramy się jeszcze 
bardziej zgłębiać naszą wie-
dzę dotyczącą potrzeb rolnic-
twa. Członkostwo w Polskiej 
Izbie Gospodarczej Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych to dla 
nas ogromne wyróżnienie, 
zwłaszcza, że znajdujemy się 
w gronie prestiżowych firm 
działających w sektorze rolni-
czym, takich jak Zetor, CNH, 
Claas czy Agromix - mówi 
Szymon Stryjski, odpowie-
dzialny w BZ WBK Finanse 
& Leasing za finansowanie 
sektora rolniczego.

Po raz pierwszy jako członek 
Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczy-
ch,BZ WBK Finanse & Le-
asing, był wystawcą na XIV 

Międzynarodowej Wystawie 
Rolniczej AGRO SHOW, któ-
ra odbyła się w dniach 21 – 
24 września br. w Bednarach 
k. Poznania. W tym roku na naj-
większych targach rolniczych 
w Polsce udało się zgroma-

dzić ponad 700 wystawców 
z 20 krajów oraz 131 tysięcy 
odwiedzających, którzy mieli 
okazję zapoznać się z najnow-
szymi osiągnięciami techniki 
rolniczej oraz sposobami ich 
sfinansowania.

BZ WBK Finanse & Leasing członkiem Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Krajowa Spółka Cukrowa  
w ciągu roku do prywatyzacji.  
Trafi w ręce pracowników i plantatorów

Resort skarbu po raz kolej-
ny podchodzi do sprzedaży 
udziałów w Krajowej Spół-
ce Cukrowej. – Ustaliliśmy 
z uprawnionymi pracownika-
mi i plantatorami formułę pry-
watyzacyjną – mówi Wojciech 
Chmielewski, dyrektor depar-
tamentu prywatyzacji w Mini-
sterstwie Skarbu Państwa. Cały 
proces ma się zakończyć na 
przełomie 2013 i 2014 roku.  
 - Wyceniamy teraz akcje spół-
ki. Planujemy, że na przełomie 
2013 i 2014 akcje znajdą już 
swoich właścicieli, a prywatyza-
cja spółki zostanie zakończona 
– mówi Agencji Informacyjnej 
Newseria Wojciech Chmie-
lewski, dyrektor departamentu 
prywatyzacji w Ministerstwie 
Skarbu Państwa. 

Koncepcja zakłada prywa-
tyzację spółki w trybie oferty 
publicznej, skierowanej do pra-
cowników i plantatorów bura-
ków cukrowych (związanych ze 
spółką umowami). To oznacza, 
że prawo zakupu akcji Krajowej 

Spółki Cukrowej będzie mieć 
około 18 tys. osób. 

 - Ustaliliśmy z uprawniony-
mi pracownikami i plantatorami 
formułę prywatyzacyjną. Bę-
dzie się ona składała z dwóch 
etapów. W pierwszym etapie 
wycenimy przy pomocy ze-
wnętrznego doradcy pulę akcji, 
które zostaną spółce umorzo-
ne, w drugim etapie wycenimy 
akcje już w kontekście udostęp-
niania uprawnionym pracow-
nikom i plantatorom – mówi.

Nieoficjalnie wiadomo, że 
umorzonych miałoby być oko-
ło 330 mln akcji, w tym także 
tych będących w posiadaniu 
byłych plantatorów i pracowni-
ków oraz ich następców praw-
nych, ale nie zainteresowanych 
dalszym uczestnictwem w ak-
cjonariacie spółki. Zaoferowany 
w ramach oferty pakiet akcji ma 
być mniejszy niż poprzednio. 
Wyniesie około 480 mln akcji, 
podczas gdy wcześniej było to 
około 780 mln akcji. 

- Krajowa Spółka Cukrowa 

jest w znakomitej sytuacji finan-
sowej. Paradoksalnie ta sytu-
acje blokuje w pewnym sensie 
możliwość obejmowania akcji 
przez uprawnionych, ponieważ 
kiedy kierujemy do nich ofer-
tę, ta spółka jest droga. Po 
uzgodnieniu z uprawnionymi 
doprowadziliśmy do takiej sy-
tuacji, że zaoferowanie upraw-
nionym odbędzie się dopiero 
po odprowadzeniu ze spół-
ki kontrolowanej przez Skarb 
Państwa środków, które spółce 
w bieżącej działalności nie są 
potrzebne, a znacząco wpły-
wają na jej wartość - wyjaśnia. 

Przedstawiciel MSP zapew-
nia, że nie powtórzy się sy-
tuacja sprzed kilku miesięcy, 
kiedy resort musiał z próby 
sprzedaży się wycofać.

- Po pierwsze, dobezpieczyli-
śmy ten proces, w tym sensi,e iż 
będziemy się koncentrować na 
udostępnieniu tylko jednej transzy 
akcji i będzie ona przeznaczo-
na tylko i wyłącznie dla upraw-
nionych, czyli dla pracowników 

i plantatorów. Po drugie, ko-
rzystając z dotychczasowych 
doświadczeń spółka wesprze 
uprawnionych w przejmowaniu 
akcji. Mówię o wsparciu pożycz-
kowym – wyjaśnia. 

O zamknięciu poprzed-
niego procesu prywatyzacji, 
który trwał do 30 marca br., 
wnioskowali sami plantatorzy 
i pracownicy cukrowni, którzy 
wskazywali na liczne nieprawi-
dłowości. Ich niepokój budziły 
także późniejsze plany resortu 
z maja br., kiedy KSC miała być 
prywatyzowana przez giełdę. 

- Przyjęliśmy założenie, że 
tę próbę podejmiemy raz 
i w związku z tym, w tym jed-
nym etapie ją zakończymy. 
Warunkiem kluczowym jest 
możliwość sfinansowania na-
bycia akcji. W naszej ocenie 
wydaje się, że ten element 
jest zabezpieczony – kwituje 
Chmielewski. 

Za Agencją 
Informacyjną Newseria

Jolanta Malinowska-Kłos

Strategie zwalczania uciążliwych 
chwastów w zbożach

6 września w Sztumie Syn-
genta po raz kolejny zorganizo-
wała wykłady i panel dyskusyjny 
z europejskim ekspertem, do-
tyczący zwalczania najbardziej 
uciążliwych chwastów.

Na konferencję przybyło kil-
kudziesięciu producentów zbóż 
zainteresowanych tematem 
efektywnego odchwaszcza-
nia swoich plantacji.

Gościem specjalnym spotkania 
był dr Hans Raffel – Technical 
Crop Expert z Syngenta Niem-
cy. Głównym tematem konferen-
cji były strategie zapobiegania 
odporności chwastów przy jed-
noczesnym efektywnym ich zwal-
czaniu. Kraj pochodzenia Gościa 
nie był przypadkowy. W Niem-
czech problem odporności wystę-
puje w wielu regionach i niemieccy 
producenci podchodzą do niego 
bardzo poważnie.

Temat okazał się złożony 
i wywołał wiele dyskusji. Każdy 
element agrotechniki wpływa 
w mniejszym lub większym 
stopniu na ryzyko powstawa-
nia odporności. Zmianowanie, 
przygotowanie gleby, para-
metry wysiewu – wszystkie 
te elementy odpowiednio za-

planowane i wykonane będą 
zmniejszały prawdopodobień-
stwo powstania form odpor-
nych. Kolejnym czynnikiem jest 
właściwy program regulacji za-
chwaszczenia. Herbicydy po-
winny być stosowane zgodnie 
ze swoją charakterystyką (wła-
ściwe terminy, dawki i warunki 
zabiegu) oraz, co bardzo waż-
ne, w sekwencjach zabiegów 
zachowujących różne mecha-
nizmy działania substancji ak-
tywnych. Jeśli chodzi o gatunki 
chwastów, najwięcej dyskusji 
wywołało skuteczne zwalcza-
nie miotły zbożowej i wyczyńca 
polnego. Te dwa gatunki nale-
żą do najbardziej uciążliwych 
i jednocześnie wykazują dużą 
skłonność wytwarzania form 
odpornych. Syngenta propo-
nuje skuteczne rozwiązania 
na oba problematyczne chwa-
sty. Herbicydy AXIAL® 100 EC 
i BOXER® 800 EC to bardzo 
elastyczne narzędzia, zwłasz-
cza w kontekście odpornych 
form chwastów. Oba produk-
ty oferują substancje i me-
chanizmy działania, na które 
do tej pory nie zanotowano 
uodpornień.
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R E K L A M A

Echa największej rolniczej imprezy targowej

Jest to największa tego typu 
impreza w Polsce, odbywają-
ca się na świeżym powietrzu. 
W tym roku zajęła przestrzeń 
90 ha i trwała cztery dni.

Na pokazach na ringu a także 
na 6 poletkach o powierzchni 
48 tys. m.kw zaprezentowano 
ponad 40 maszyn. Zagranicz-
nych firm wystawienniczych 
była setka, a przyjechały one 
z 20 krajów. - Wystawę zwie-
dziło również bardzo wielu ob-
cokrajowców: z Litwy, Łotwy, 
Ukrainy, Niemiec, były także 
liczne delegacje z dalszych 
stron, m.in. z Teksasu, Nor-
wegii, Szwajcarii czy Korei - 
mówi Renata Arkuszewska, 
wiceprezes Polskiej Izby Go-
spodarczej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych.

- To, że przyjechało tu tylu 
gości z zagranicy, świadczy 
o tym, że wystawa ma swoją 
renomę w Europie. Mieszkańcy 
naszego kontynentu wiedzą, 
co to jest Agro-Show w Polsce 
i z tego bardzo się cieszymy 

- mówi Józef Dworakowski, 
wiceprezes PIGMUR - A taka 
wystawa, duża, z takim sprzę-
tem i w takiej ilości po prostu 
naszym rolnikom się należy! - 
Nie spodziewaliśmy się też aż 
takiej frekwencji, przekroczyła 
ona nasze oczekiwania - do-
daje drugi wiceprezes Izby, 
Wiesław Kujawa. - Z tego, co 
wiemy, wszystkie firmy wysta-
wiające tu swoje produkty, są 
zadowolone - podsumowała 
Arkuszewska.

Przyszłość dla rolnictwa
- Widzimy, że produkcja rolna 

wykorzystywana jest nie tylko 
w celach żywnościowych, ale 
także energetycznych, prze-
mysłowych, a coraz większa 
część tej produkcji nie wiąże 
się z przemysłem spożywczym. 
Dlatego myślę, że będzie coraz 
więcej inwestycji rolników w te 
maszyny, które są potrzeb-
ne do danej gałęzi produkcji 
- mówi Wiesław Kujawa. - Sta-
nie się więc rolnictwo normal-

nym biznesem, jak każdy inny 
w gospodarce. Będą oczy-
wiście musiały być zapewne 
specjalne programy związa-
ne z ochroną środowiska czy 
rolnictwem ekologicznym, ale 
poza tymi szczególnymi przy-
padkami widać, że biznes rol-
niczy staje się już prawdziwym 
biznesem. A polscy rolnicy da-
dzą sobie radę.

- Nasza żywność ma dobrą 
markę w Europie Zachodniej, 
a sprzedaż żywności rośnie 
– mówi Józef Dworakowski. - 
Jeśli więc połączymy to z poza 
spożywczym przeznaczeniem 
produktów rolnych, z wypro-
wadzeniem się wielkich kon-
cernów za tanią siłą roboczą, 
z obniżeniem oprocentowa-
nia przez banki, to myślę, że 
nie tylko polskie rolnictwo się 
obroni, ale będzie miało duże 
możliwości inwestycyjne. Jedy-
nie duże koncerny i banki mu-
szą troszeczkę spuścić z tonu. 
A dla banków branża rolnicza 
jest najbezpieczniejsza i one 

dobrze o tym wiedzą – pod-
kreśla wiceprezes.

Bezpieczne gospodarstwo
W trakcie wystawy odbyło się 

uroczyste podsumowanie dzie-
siątej edycji Krajowego Konkur-
su „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. Podczas wręczania na-
gród Stanisław Kalemba, mi-
nister rolnictwa i rozwoju wsi, 
zwrócił uwagę, że pomimo iż 
w ostatnim okresie polska wieś 
i rolnictwo ciągle się unowocze-
śniają, to gospodarstwo rol-
ne nadal jest miejscem, gdzie 
występuje ogromna liczba za-
grożeń dla ludzi w nim pra-
cujących. Dlatego tak ważne 
są wszelkie inicjatywy, które 
pomagają skutecznie zmniej-
szać ryzyko wszelkich zagrożeń 
podczas prac w gospodar-
stwach i przedsiębiorstwach 
rolnych. Nagrody wręczył Le-
szek Świętochowski, Prezes 
Agencji Nieruchomości Rol-
nych. W kategorii zakładów 
rolnych pierwsze miejsce otrzy-

mało Gospodarstwo Ogrodni-
cze Łęgajny Sp. z o.o, drugie 
– Gospodarstwo Rolne Stary 
Lubliniec – Zygarlicki Marek 
a trzecie – Biogazownie Rolni-
cze POLDANOR SA. W katego-
rii gospodarstw indywidualnych 
zwyciężyło gospodarstwo Mag-
daleny i Jakuba Wojciechów 
z miejscowości Grzawa w wo-
jewództwie śląskim. 

Alicja Szczypta

Ponad 130 tysięcy rolników i przedstawiciele ponad 700 firm spotkało się w Bednarach k/ Poznania na XIV Międzynarodowej 
Wystawie Rolniczej Agro Show.
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Kukurydziane dysputy

Panie profesorze, jak pan 
ocenia tę imprezę?

Jest to miejsce godne za-
interesowania, a walor tego 
spotkania podnosi to, że mamy 
piękną kukurydzę. Nawet trud-
no wyszukać najładniejszą, bo 
wszystkie dobrze się udały, tu 
więc dla porównania zastoso-
wanie będą miały wyniki PDO 
i innych badań, które prowadzi 
Polski Związek Producentów 
Kukurydzy. Miejsce też jest 
o tyle dobre, że organizator - 
TopFarms Agro - duża firma, 
mogła włożyć w organizację 
wydarzenia dużą ilość pra-
cowników, współpracowni-
ków oraz terenu i przygotować 
miejsce dla firm i pokazów. To 
spowodowało, że oferta stała 
się atrakcyjna i stąd zapewne 
duże zainteresowanie ludzi. Od 
kilku osób słyszałem, że bar-
dzo dobrze, iż jest dużo miej-
sca, bo można ze spokojem 
porozmawiać przy stoiskach. 

A jak pan ocenia organi-
zację wydarzenia?

Trudno mi oceniać, bo jako 

Polski Związek Producentów 
Kukurydzy jesteśmy współor-
ganizatorami. My ze swojej stro-
ny staraliśmy się, żeby było to 
dobrze zorganizowane. Warto 
jednak pamiętać, że dwa dni 
temu spadł deszcz i mocno 
pokrzyżował szyki. Trzeba było 
włożyć sporo pracy, żeby na 
nowo przygotować ten teren, 
szczególnie tam, gdzie prezen-
towany miał być sprzęt. Każdy 
tu dołożył swoją cegiełkę, aby 
ta impreza się udała. Z tego 
co widać, pod względem fre-
kwencji jest to jedna z lepszych 
tego typu imprez w tej części 
Polski. Zazwyczaj dobra fre-
kwencja jest w Szepietowie, 
a w innych miejscach bywa 
różnie. Zdarzało się nawet, że 
przyjeżdżało po prostu mało 
gości, co wręcz stawiało pod 
znakiem zapytania skutecz-
ność i efektywność spotka-
nia. Firmy wystawiające się 
na takich imprezach wymaga-
ją zresztą od PZPK, aby było 
dużo odwiedzających. A więc 
jeśli chodzi o ten aspekt, to 
myślę, że dzisiaj wszyscy są 

zadowoleni.

Czy pan jako szef PZPK 
będzie kontynuował te 
działania na tym terenie 
i z tym partnerem, czyli Top-
Farms Agro?

Trudno w tej chwili przewi-
dywać, jak potoczą się dal-
sze losy. Plany od początku 
były takie, że będziemy robić 
tę imprezę przez kilka lat pod 
rząd, może nie w tym samym 
gospodarstwie, ale w pobli-
żu. Dużo też zależy od tego, 
jak ostatecznie wypadnie dzi-
siejszy dzień. Tu - z tego co 
widzę - raczej ocena będzie 
pozytywna, a to byłby argu-
ment, żeby te spotkania miały 
dalszy ciąg. Nie możemy jed-
nak zapomnieć, że aspektów 
jest kilka a harmonogram na 
przyszły rok będziemy ustalać 
w listopadzie.

Panie profesorze, jak pan 
prognozuje przyszłość ku-
kurydzy w Polsce?

Jestem optymistą i uważam, 
że kukurydzy powinno być wię-

cej. Jeśli w tym roku mamy ok. 
1.1 mln ha, to chciałoby się 
dociągnąć do półtora miliona. 
Jest to jednak w najbliższym 
roku nierealne i spodziewamy 
się raczej lekkiego spadku, bo 
w tym roku część osób zasia-
ła kukurydzę wręcz z musu. 
Z drugiej strony bardzo dobre 
wyniki i na polu i w portfelu są 
argumentem dla rolnika. Cały 
czas aktualne są prognozy, że 
ceny się utrzymają, bo nie ma 
zbyt wiele kukurydzy w Euro-
pie, a niektórzy prorokują, że 
cena wzrośnie.

Równocześnie patrząc na 
naszych sąsiadów z zacho-
du, którzy mają niewiele wię-
cej gruntów ornych, ale w tym 
kukurydzy jest blisko 3 mln ha, 
widać, że musimy nad tym te-
matem jeszcze popracować.

Na Krajowym Dniu Kukurydzy pierwszy raz organizowanym w Łęce 
Wielkiej z prof. Tadeuszem Michalskim rozmawiał Roman Barszcz.

Dni Kukurydzy
Kilka tysięcy osób na kilkudziesięciu hektarach oglądających różne 
odmiany kukurydzy - to bilans pierwszych Dni Kukurydzy w Łęce 
Wielkiej koło Gostynia w Wielkopolsce.
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Producent poleca

Panie prezesie, jak pan 
ocenia to wydarzenie?

Impreza wygląda wspania-
le. Ludzi jest tak wielu i zain-
teresowanie jest tak duże, że 
skończyły nam się materiały 
reklamowe. Dawno nie byliśmy 
na takim wydarzeniu. Prze-
ważnie jest tak, że tego typu 
pokazy „przejadają” się rolni-
kom, a tu byłem zaskoczony. 
Bardzo wiele młodych osób 
przychodzi, pyta, sprawdza, 
przełamuje kolby, liczy ziarenka. 
Świadczy to o tym, że nie jest 
to podmiejska impreza, gdzie 
przychodzą goście z dzieć-
mi dla rozrywki, lecz, że od-
wiedzający są zainteresowani 
tym, co jest wystawione i jest 
to rzeczywiście wydarzenie 
stworzone przez fachowców 
dla fachowców.

Jaka oferta była tu prezen-
towana przez waszą firmę?

Z tego względu, że to była 
pierwsza taka impreza w tym 
rejonie, staraliśmy się poka-
zać rolnikom w telegraficznym 

skrócie wszystko, co mamy. 
Zaczęliśmy od Pyroxenii FAO 
130 a skończyliśmy na Mar-
kizie FAO 280-290. Ta druga 
wzbudziła największe zainte-
resowanie odwiedzających. 
Niektórzy ją już znali, bo jest 
ona od kilku lat dostępna na 
rynku w Polsce. Inni się dziwili, 
że jest to tak duża roślina, ma 
tak dużą kolbę i tak dużo liści 
pomimo tego, że nie jest to ro-
ślina w typie erektywnym, lecz 
tradycyjnym. Dla rolnika to jest 
atut, gdyż zarówno w przypad-
ku uprawy na paszę dla krów, 
jak i w przypadku biogazu to 
bardzo ważny składnik zwięk-
szający wartość odżywczą 
i pokarmową rośliny.

A co było między Pyroxe-
nią a Markizą?

Pomiędzy Pyroxenią a Mar-
kizą był Codimon. Szczególną 
nadzieję wiążemy z tą odmia-
ną, a jest ona naszą nowo-
ścią. Ma liczbę FAO 240, zaś 
w ubiegłorocznych badaniach 
rozpoznawczych COBORU 

i Polskiego Związku Produ-
centów Kukurydzy dał naj-
większy plon masy świeżej 
w całej stawce zbadanych od-
mian. Było to prawie 800 kwin-
tali świeżej masy z hektara. 
Porównanie dotyczy odmian 
kategorii zarówno wczesnej, 
średnio-wczesnej i średnio-
-późnej, a Codimon przecież 
jest raczej wczesny, więc taki 
wynik świadczy o jego wy-
bitnym potencjale plonowa-
nia. Rolnikom oczywiście się 
to bardzo podoba i z tego 
właśnie względu Codimona 
pokazujemy w tym roku na 
pokazach w prawie całej Pol-
sce. Roślina jest - odwrotnie 
niż Markiza - w typie erektyw-
nych liści, a jest to mieszaniec, 
którego można siać i wcze-
śnie i na zimnych glebach. 
I co warto dodać, jest ona, 
podobnie jak większość na-
szych mieszańców, niedroga. 
W tym roku jednostka Codimo-
na 50 tys. ziaren kosztowała 
ok. 183 zł plus VAT w detalu, 
co jest ceną do przyjęcia przez 

plantatorów, więc zaintereso-
wanie było spore. W naszej 
palecie w sumie jest ponad 
20 mieszańców, a tutaj zapre-
zentowaliśmy 6 z nich, dlatego, 
że takie było ograniczenie ze 
strony organizatorów. Wszy-
scy producenci mogli zapre-
zentować taką samą liczbę.

Był pan na wielu różnych 
dniach kukurydzy, więc ma 
pan porównanie różnych im-
prez. Czy tę imprezę war-
to powtórzyć w tej okolicy 
w przyszłym roku?

Z tego, co sądzę po samej 
liczbie gości, to warto. Okolice 
Gostynia to dość „krowięcy” re-
gion, więc wielu rolników jest 
i będzie zainteresowanych ku-
kurydzą jako paszą. Ale o dzi-
wo, wielu pytało nas o odmiany 
na ziarno, a dzięki temu, że 
w portfolio mamy sporo od-
mian ziarnowych, też mieliśmy 
co zaproponować.

Podczas Krajowego Dnia Kukurydzy w Łęce Wielkiej z Wacławem 
Erdmannem, prezesem Oseva Polska rozmawiał Roman Barszcz.

Organizatorzy i wystawcy 
oceniają, że to dobry wynik, 
bo gości było wielu, a rolni-
cy są zadowoleni, gdyż mieli 
okazję poznać odmiany od 
strony praktycznej.

Podczas jednodniowego wy-
darzenia odbyły się pokazy 

i prezentacje mieszańców kuku-
rydzy, środków produkcji stoso-
wanych przy uprawie tej rośliny 
oraz wykłady nt. wybranych 
elementów agrotechniki, prze-
twarzania i użytkowania oraz 
ekonomiki produkcji kukurydzy.

Takie pokazy są świetną oka-

zją dla producentów kukurydzy 
kiszonkowej lub ziarnowej do 
spotkania się z producentami 
pestycydów, nawozów, hodow-
cami odmian i pracownikami 
naukowymi. W trakcie imprezy 
można było także od razu za-
mówić maszyny i ziarno siewne. 

Dni kukurydzy są organizo-
wane od początku lat 90-tych 
w różnych miejscowościach 
na terenie kraju. W Łęce Wiel-
kiej odbyły się po raz pierwszy 
i spotkały z dużym zaintere-
sowaniem ze strony wystaw-
ców i wielkopolskich rolników. 

w nowym miejscu
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Ziemniak na 
sto sposobów

- Te spotkania stały się już 
pewną tradycją - mówi Jan 
Reczko, dyrektor Pomorsko-
-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka 
- I tę tradycję będziemy konty-
nuować - dodaje Bogdan Bart-
nicki, wójt Ostródy. - Nie miałem 
pojęcia, że święto ziemniaka 
może zgromadzić tak wielu lu-
dzi - mówił senator Stanisław 
Gorczyca - a to dlatego, że to 
miejsce, Kraplewo - świetnie 
do tego pasuje. Jest ono po-
wiązane z tą grupą ludzi, która 
zajmuje się hodowlą i produk-
cją ziemniaków. - podsumował. 
Warto dodać, że od dwóch lat 
niebagatelną rolę w organizo-
waniu kolejnych dni ziemniaka 
w Kraplewie ma Stowarzysze-
nie Ziemniak Polski.

- To wspaniała uroczystość 
promująca nie tylko meryto-
ryczne prace nad tak ważną 
rośliną, jaką jest ziemniak w go-
spodarce naszego kraju i całe-
go globu, ale promująca także 
to, co związane jest z przetwór-
stwem ziemniaka i potrawami 
z niego - mówił Gustaw Marek 
Brzezina, marszałek woj. war-
mińsko-mazurskiego - Mazur-
ski Dzień Ziemniaka to także 
pięcioletni dorobek Dworu Kra-
plewo i strzekęcińskiej spółki, 
ale i urzędu marszałkowskie-
go, bo dzięki wnioskowi do 
PROW złożonemu przez urząd, 
dzisiejsza uroczystość została 
dofinansowana. 

Alicja Szczypta

Cała Polska je ziemniaki!

Jak pan ocenia frekwen-
cję, a także zainteresowanie 
gości i wystawców V Ma-
zurskiego Dnia Ziemniaka?

Jest to już piąty Mazurski Dzień 
Ziemniaka, więc można to na-
zwać takim małym jubileuszem. 
Frekwencja z roku na rok jest 
coraz wyższa, początkowo było 
to kilkaset osób, a obecnie oko-
ło dwóch tysięcy. Niebagatelną 
rolę w jej popularyzowaniu od-
grywają takie atrakcje jak go-
towanie ziemniaka, parowanie 
ziemniaka a także wiodąca for-
ma prezentacji ziemniaka, czyli 
placki ziemniaczane. To przy-
ciąga coraz większe rzesze od-
wiedzających zainteresowanych 
tymi typowo polskimi potrawami 
ziemniaczanymi.

Co wywołuje większe za-
interesowanie - ziemniak 
jadalny czy przemysłowy?

Największe jest zainteresowanie 
jadalnym a raczej tym, co z nie-

go można zrobić. Placki ziem-
niaczane, parowane ziemniaki, 
babki ziemniaczane, możliwości 
jest wiele. Organizujemy też gry 
i zabawy z udziałem ziemniaka, 
a wszystko to ma na celu wypro-
mować ziemniaka oraz zwiększać 
popyt i spożycie. Te dwa ostatnie 
wskaźniki niestety w ostatnim cza-
sie zaczynają spadać.

Jakie odmiany zostały 
zaprezentowane na tym 
święcie?

Ze względu na to, że PMHZ 
jest współorganizatorem, prym 
wiodą odmiany pomorsko-ma-
zurskiej hodowli. Najbardziej 
znanymi i popularnymi w re-
gionie są Irga, Cekin, Tajfun, 
Irys i Owacja.

Jak układały się w tym 
roku warunki produkcji i ho-
dowli ziemniaka? Trudny był 
ten rok?

Zeszły rok był specyficznym, 
ponieważ wystąpiła klęska uro-
dzaju. W związku z tym była 
nadwyżka produkcyjna, na 
którą nie wystarczało popytu, 
a to spowodowało spadek cen. 
W tym roku wczesne ziemniaki 
w Polsce niezbyt dobrze roz-
poczęły sezon, ale nieurodzaj 
w innych częściach Europy 
spowodował wzrost popytu 
i to, że ceny obecnie powoli 
zwyżkują.

Czy wzrost popytu jest 
tylko krajowy czy zagra-
niczny też? Miałem tu oka-
zję poznać przedsiębiorcę 
z Białorusi, który jest moc-
no zainteresowany zaku-
pem Waszych ziemniaków. 
Jak to wygląda w skali Wa-
szej firmy?

Oczywiście Polska jest głów-
nym rynkiem Pomorsko Ma-
zurskiej Hodowli Ziemniaka, 
ale mamy kontrahentów na 
Białorusi, Ukrainie i w Mołda-
wii, a także na zachodzie Eu-
ropy, we Francji. Staramy się 
pozyskiwać rynki krajów i są-
siednich i dalszych też.

A w Państwa produkcji 
i hodowli dominuje ziemniak 
jadalny czy przemysłowy?

W tej chwili jest to stosunek 
pół na pół. Kiedyś w naszej 
spółce była przewaga odmian 
skrobiowych, ale koniunktura 
na rynku spowodowała, że sta-

ramy się wyhodować więcej 
odmian jadalnych spełniają-
cych oczekiwania producen-
ta rolnego oraz konsumenta.

Producenci frytek przy-
jeżdżają na Dni Ziemniaka 
czy też oni na święto przy-
jeżdżać nie muszą, bo i tak 
wiedzą, że dostaną u was 
dobre ziemniaki?

Akurat na takie lokalne im-
prezy, gdzie promowany jest 
ziemniak, koncerny i większe 
zakłady produkcyjne nie za-
wsze przyjeżdżają. Mamy z nimi 
kontakt bezpośredni, więc kwe-
stie biznesowe dotyczące zaku-
pu odmian PMHZ załatwiamy 
poza takimi imprezami.

Na Dniu Ziemniaka dzisiaj, 
jak widzę, jest bardzo dużo 
ludzi. Jak państwo ich przy-
ciągacie? Czego oni szuka-
ją? Widziałem tu nawet ludzi, 
którzy ziemniaki w więk-
szych ilościach w workach 
prosto z przyczepy kupują!

To jest już pewna tradycja, 
bo ta impreza odbywa się piąty 
raz. To, że ludzie kupują ziem-
niaki z przyczepy, świadczy 
o tym, że wiedzą co kupują. 
Wiedzą, że dostaną konkretną, 
dobrą, smaczną odmianę. Jest 
to troszkę inaczej niż na ryn-
kach lokalnych, targowiskach, 
gdzie czasami nabywcy dosta-
ją od rolników nie tę odmianę, 
której poszukują. Tu widać za-
ufanie do Pomorsko Mazurskiej 
Hodowli Ziemniaka, pewność, 
że nabywcy dostaną ziemniaki, 
które spełniają ich oczekiwa-
nia. Część ludzi tu przyjeżdża 
też z pewnym sentymentem, 
bo mogą na Dniu Ziemniaka 
zjeść potrawy, które dzisiaj już 
nieczęsto goszczą na polskich 
stołach. Takim przykładem jest 
ziemniak parowany w parow-
niku. Podobnie sprawa się ma 
z plackami ziemniaczanymi, 
które nie są już tak popular-
ne jak kiedyś. Prezentujemy 
placki przyrządzone na wiele 
sposobów, z różnymi dodat-
kami i sosami. Ziemniak jest 
dobrym płodem rolnym, moż-
na go przygotować na wiele 
sposobów i wiele osób przy-
chodzi z ciekawości. Chcą do-
wiedzieć się co jeszcze można 
z niego zrobić, jak go jeszcze 
przyrządzić.

Wśród organizatorów wi-
dzę Stowarzyszenie Polski 
Ziemniak, PMHZ, gminę 
Ostróda... Jak w takim 
trójkącie układa się Wam 
współpraca?

Taką dużą imprezę trudno 
zorganizować samemu. Gmina, 
Dwór Kraplewo, Stowarzysze-
nie Polski Ziemniak i sponsorzy 
dużo nam pomagają, w tym 
żeby całość dobrze zorganizo-
wać, a fakt, że piąty rok współ-
pracujemy i nikt nie narzeka, 
świadczy o tym, że współpra-
ca jest udana 

Dzień Ziemniaka gości wie-
le znamienitych osobistości, 
m.in. senatora Gorczycę. 
Czy trzeba do nich specjal-
nie wysyłać zaproszenia czy 
sami tu zaglądają?

Oczywiście pewna część 
gości otrzymuje zaproszenia. 
Jednak uczestnicy imprezy, 
którzy byli w latach ubiegłych, 
przyjeżdżają sami, bo wiedzą, 
że tu można się dobrze ba-
wić, dobrze zjeść i czegoś się 
jeszcze dowiedzieć. My z te-
gorocznego Dnia Ziemniaka je-
steśmy bardzo zadowoleni, bo 
dla każdego ze współorganiza-
torów jest to wielka korzyść. Dla 
nas, jako hodowli, jest to o tyle 
cenne, że pokazujemy, mno-
gość odmian występujących 
na rynkach lokalnych i w Pol-
sce, a także to, że ziemniak 
jest smaczny, zdrowy i może 
być ciekawie przyrządzony na 
kilka sposobów. Podobnie gmi-
na: promuje region ostródzki, 
Dwór Kraplewo - swój pałac 
i gastronomię, a Stowarzysze-
nie - ideę ziemniaka, typy kon-
sumpcyjne i wykorzystanie. Tak 
jak mówi hasło Stowarzyszenia 
Polski Ziemniak: „Cała Polska 
je ziemniaki!” A my chcemy 
wrócić do tego, aby ziemniak 
znów stał na piedestale.

Ponad tysiąc osób wzięło udział w V 
Mazurskim Dniu Ziemniaka w Kraplewie w 
powiecie ostródzkim. Impreza plenerowa 
odbyła się w końcu września w oddziale 
Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka.

Podczas V Mazurskiego Dnia Ziemniaka w Kraplewie koło 
Ostródy z Radosławem Przybylskim z Pomorsko-Mazurskiej 
Hodowli Ziemniaka rozmawiał Roman Barszcz.
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Jesienne choroby w zbożach ozimych

Zabieg zaprawiania jest jed-
nym z podstawowych działań 
zapewnieniających zbożom 
dobrą zdrowotność w po-
czątkowych fazach rozwoju. 
W ubiegłym sezonie, kiedy wie-
lu rolników było zmuszonych 
do przesiewania wymarznię-
tych zbóż ozimych w pośpie-
chu wysiewano zboża jare. 
Niekiedy zdarzało się, że wy-
siewane ziarno nie było za-
prawione. W przypadku, gdy 
w czasie wegetacji nie wy-
konano zabiegów z użyciem 
fungicydów, to podczas zbio-
ru zbóż okazało się, że ziarno 
jest porażone przez sprawców 
fuzariozy kłosów. Ziarno takie 
używano jako materiał siewny. 
W tej sytuacji nie wzięto pod 
uwagę, że w glebie znajdują się 
grzyby m.in. rodzaju Fusarium, 
które w dogodnych dla nich 
warunkach są gotowe do po-
rażenia wschodzącego ziarna, 
a dalej grzyby te powodować 
mogą fuzariozę liści, a później 
fuzariozę kłosów. Takie osła-
bione przez zgorzele siewek 
rośliny są bardziej narażone 
na porażenie we wczesnych 
fazach przez grzyby choro-
botwórcze. Na rynku dostęp-
ne są zaprawy, które chronią 
zboża ozime do początku fazy 
strzelania w źdźbło, także przed 
chorobami, które mogą poja-
wić się na początku wegetacji 
ozimin, tj. początku fazy strze-
lania w źdźbło. Często rolni-
cy wykonują jesienią zabieg 
przy użyciu insektycydu np. 
w jęczmieniu w celu zwalczenia 
mszyc, które przenoszą wiru-
sy. Najniebezpieczniejsze dla 
jęczmienia ozimego jest przede 
wszystkim wystąpienie wirusów 
żółtej karłowatości jęczmienia 
i żółtej mozaiki jęczmienia. Zda-
rza się, że w przypadku, gdy 
zostaną przekroczone progi 
szkodliwości występowania 
chorób, które są wyznaczone 
dla niektórych chorób (tabe-
la 1) rolnicy łączą insektycyd 
z fungicydem i wykonują zabieg 
mieszaniną środków. Jedną 
z możliwości zminimalizowania 
potrzeby wykonania jesiennego 
zabiegu jest zaprawienie mate-
riału siewnego jedną z zapraw, 
która oprócz fungicydu zawiera 
również insektycyd. Zaprawie-
nie materiału tego typu zapra-
wą może w lata, w które dość 

szybko rośliny wejdą w okres 
spoczynku uniknąć wykonanie 
zabiegu jesiennego. Trzeba za-
znaczyć, że zabieg ten nie jest 
wykonywany corocznie, tylko 
w szczególnych warunkach du-
żego nasilenia występujących 
chorób. Potrzeba wykonania 
zabiegu jesienią będzie zależ-
na także od stopnia odporno-
ści wysianej odmiany. Równie 
ważny jest płodozmian, który 
w przypadku uprawy zbóż po 
sobie sprzyja rozwojowi grzy-
bów chorobotwórczych. W tym 
okresie rolnicy, szczególnie na 
szybko rosnących wcześnie 
wysianych odmianach zbóż 
mogą spodziewać się wystę-
powania się m.in. mączniaka 
prawdziwego zbóż i traw na 
wszystkich oziminach, w upra-
wie pszenicy może wystąpić 
septorioza paskowana liści. 
W początkowych fazach roz-
wojowych zbóż ozimych groźne 
są rdze. W uprawie pszeni-
cy, pszenżyta i żyta występo-
wać może rdza brunatna. Na 
jęczmieniu natomiast niebez-
pieczna jest rdza jęczmienia. 
Na pszenżycie może wystąpić 
również obok rdzy brunatnej, 
rdza żółta. W uprawie jęczmie-
nia niebezpieczne jest także 
wystąpienie plamistości siat-
kowej jęczmienia oraz ryncho-
sporiozy zbóż, ta ostatnia może 
występować także na życie. 

Objawy porażenia przez rdzę 
brunatną obserwować można 
we wszystkich fazach rozwoju 
roślin. Uredinia, czyli skupie-
nia urediniospor (zarodników 
propagacyjnych) rozwijają się 
głównie na liściach pod skór-
ką.  Początkowo są one lekko 
wzniesione, poduszeczkowa-
te, owalne lub prawie okrągłe, 
koloru jasnobrązowego.

Wystąpienie septoriozy pa-
skowanej liści pszenicy obser-
wuje się w postaci owalnych 
szarozielonych plam, które 
szybko żółkną, a na powierzch-
ni plam pojawiają się pikni-
dia (owocniki grzyba). Są one 
ułożone wzdłuż nerwów liści. 
Plamy na liściach starszych 
w późniejszych fazach wzro-
stu są wydłużone, ograniczo-
ne nerwami, między którymi 
rozwijają się piknidia w po-
staci czarnych punktów. Pla-
my w tym czasie mogą mieć 
kształt nieregularnych prosto-

kątów, a przy silnym porażeniu 
blaszki liściowej nekroza może 
obejmować znaczną jej część.

Charakterystyczny biały, mą-
czysty nalot na powierzchni liści 
to oznaka wystąpienia spraw-
cy mączniaka prawdziwego 
zbóż i traw. Nalot ten złożony 
jest z luźnego nalotu grzybni, 
trzonków i zarodników koni-
dialnych. Na starszym, zbitym 
nalocie powstają ciemnobru-
natne otocznie zamknięte, wy-
glądające jak czarne punkty 
(klejstotecja).

Pierwsze symptomy wystą-
pienia rynchosporiozy zbóż 
często pojawiają się na po-
łączeniu blaszki i języczka li-
ściowego — tj. w miejscach, 
w których zatrzymywana jest 
woda. Infekcja w tym miej-
scu doprowadzić może do 
zaschnięcia całego liścia. Cha-
rakterystycznym objawem są 
pojawiające się na liściach rom-
boidalne, wodniste plamy po-
czątkowo długości ok. 0,5 cm, 
które z czasem się wydłuża-
ją. Później w czasie wegetacji 
wnętrze plam ma barwę biało-
szarą z czasem zmienia się na 
żółtobrunatną. Na jęczmieniu 
plamy te mają brunatną, wyraź-
ną, obwódkę. Przebarwienia na 
liściach żyta i pszenżyta oraz 
traw nie mają takiej obwódki. 
Na tych liściach obserwować 
można chlorotyczną obwódkę 
wokół plam. 

Jesienne zabiegi z użyciem 
fungicydów w tzw. terminie 
T-0 nie są corocznie wykony-
wane we wszystkich zbożach 
ozimych. W lata, kiedy tem-
peratury będą stopniowo się 
obniżać, a wegetacja będzie 
bardzo spowolniona również 
rozwój grzybów będzie w ta-
kich warunkach utrudniony. 
W przypadku, gdy konieczne 
będzie wykonanie zabiegu je-
sienią można wykonać zabieg 
przy użyciu fungicydu zawiera-
jącego np. substancje aktywne 
należące do grupy chemicznej: 
quinozolin, morfolin lub mie-
szanin morfolin z triazolami, 
względnie strobiluryn z triazo-
lami oraz z grupy ketoamin lub 
mieszanin ketoamin z triazola-
mi, a także pochodnych ketonu 
difenylowego. W tabeli 2 zesta-
wiono przykłady fungicydów, 
które można zastosować do 
ochrony jęczmienia ozimego.  

Dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka,
Prof. dr hab. Marek Korbas 

I O R – P I B w Poznaniu

Długa i ciepła jesień powoduje, że wcześnie wysiewane zboża ozime są nadmiernie rozwinięte przed okresem 
zimowego spoczynku i wówczas są szczególnie narażone na porażenie przez grzyby chorobotwórcze.

Tabela 1. Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla chorób występujących w okre-
sie krzewienia w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego

Choroba Pszenica ozima Jęczmień ozimy

Mączniak prawdzi-
wy zbóż i traw

50-70% roślin z pierwszymi ob-
jawami porażenia (pojedyncze, 
białe skupienia struktur grzyba)

25-35% roślin z pierwszymi ob-
jawami porażenia (pojedyncze, 
białe skupienia struktur grzyba)

Plamistość siat-
kowa jęczmienia – 15-20% powierzchni liści 

z objawami choroby

Septorioza paskowa-
na liści pszenicy

30-50% liści z pierwszymi objawami 
porażenia lub 1% liści z owocnikami –

Rdza brunatna 10-15% liści z pierwszymi ob-
jawami porażenia –

Rdza jęczmienia – 10-15% liści z pierwszy-
mi objawami porażenia

 Tabela 2. Przykłady fungicydów zarejestrowanych w jęczmieniu ozimym 

Fungicyd
Łamliwość

podsta-
wy źdźbła

Fuzaryj-
na zgorzel 
podsta-

wy  źdźbła 
i korzeni

Mączniak
 prawdziwy

Rdza 
jęczmienia

Plamistość 
siatkowa

jęczmienia

Ryncho-
sporioza

Acanto 250 SC ^ − −  j j j j

Alert 375 SC j j  j j j j 

Allegro 250 SC j j − j j j

Artea 330 EC − − j j j j

Atak 450 EC j −  j j j j

Bayfidan 250 EC − − j j − j

Buffer 250 EC − − j j j j

Bumper 250 EC − − j j j j

Bumper Super 490 EC − − j j j j

Charisma 207 EC j j j j j j

Falcon 460 EC − −  j j j j

Golden Propiconazol 250 EC  − − j j j j

Input 460 EC j j  j j j j

Jetzone 250 EC − −  j j j j

Juwel TT 483 SE j j j j j j

Mondatak 450 EC j − j j j j

Olympus 480 SC − − j j j j

Prokarb 380 EC j j j j j j

Proline Max 460 EC j j j j j j

Prosaro 250 EC − − j j j j

Reveller 280 SC − − j j j j

Safir  125 SC − − j j j j

Sarfun 500 SC j j j − − −

Sarfun Pro 187,5 SC j j  j j j j

Sfera 267,5 EC − − j j j j

Siarkol K 1000 SC j − j − − −

Soligor 425 EC − − j j j

Soprano 125 SC − − j j j j 

Stratego 250 EC − − j j j j

Tango Star 334 SE − − j j j j

Tilt Turbo 575 EC − − j j j j

Topsin M 500 SC j j j − − −

Vista 228 SE j j j − − −

Zenit 575 EC − − j j j j

Acanto 250 SC w zwalczaniu sprawcy łamliwości źdźbła stosować wyłącznie w mieszaninie 
ze środkiem Unix 75 WG 
Siarkol K 85 WP ogranicza występowanie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni 
j – jęczmień
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Czy nawozić dolistnie zboża przed zimą?

Wysoki plon ziarna można 
osiągnąć stosując nawoże-
nie kompleksowe, racjonalne 
w zależności od potrzeb roślin. 
Jesienne nawożenie zbóż ozi-
mych to nie tylko przedsiewne 
nawożenie fosforowo-potaso-
we, ale także jesienne dolistne 
dokarmianie roślin, niezbędny-
mi składnikami pokarmowy-
mi, szczególnie magnezem 
i mikroelementami.

Początkowy jesienny wzrost 
i rozwój zbóż jest niezmiernie 
ważny dla plonowania roślin, 
gdyż w tym okresie kształtu-
je się i programuje potencjalny 
plon roślin. Zboża ozime po-
winny być dobrze odżywione 
wszystkimi składnikami pokar-
mowymi już na starcie, w fazie 
krzewienia, kiedy następuje sil-
ny rozwój systemu korzeniowe-
go oraz kształtowanie struktury 
plonu, zwłaszcza liczby kłosów, 
a także zwiększa poziom tole-
rancji zbóż na różnego rodza-
ju stresy, w tym również stres 
niskich temperatur, co w koń-
cowym efekcie wpływa na wy-
sokość plonu ziarna. 

W praktyce rolniczej często 
bywa tak, że składniki pokar-
mowe nawet, jeśli są poda-
ne do gleby w wystarczającej 

ilości, w roztworze glebowym 
występują w ilościach niedobo-
rowych bądź w formie trudno 
dostępnej i przez korzeń roślina 
nie może ich pobrać. Wówczas 
najprostszym i najefektywniej-
szym sposobem uzupełnie-
nia składników jest dolistne 
opryskiwanie roślin nawozami 
dolistnymi, które umożliwiają 
szybkie wniesienie, w czasie 
wegetacji, deficytowych skład-
ników pokarmowych, zarówno 
w przypadku ich utrudnionego 
pobierania z gleby jak i ich nie-
doborów w glebie.

Kiedy zatem istnieje potrzeba 
dolistnego dokarmiania roślin?
• zawsze, w stwierdzonych 

niedoborach składnika, jest 
to najszybszy sposób do-
starczenia i uzupełnienia ich 
niedoboru,

• w niekorzystnych warunkach 
pogodowych, kiedy należy 
się spodziewać niedoboru 
składników np. w czasie su-
szy, chłodu, kiedy to niektóre 
składniki pokarmowe z gleby 
gorzej są pobierane, nawet 
w przypadku ich dostatecz-
nej zawartości w glebie, m.in. 
magnez, potas, fosfor czy 
mikroelementy,

• przy zbyt niskim lub zbyt 

wysokim pH gleby, kiedy 
większość mikroelementów 
w tych warunkach glebo-
wych wiązana jest w formy 
trudno dostępne i jest dla ro-
ślin słabiej lub niedostępna,

• zawsze przy oczekiwanych 
dużych plonach, jako zabez-
pieczenie potrzeb pokarmo-
wych roślin, tj. w krytycznych 
fazach wzrostu roślin, kiedy 
podaż składników, z różnych 
względów, nie nadąża za ich 
zapotrzebowaniem.
Reasumując dolistnie powin-

niśmy dokarmiać rośliny wtedy, 
kiedy wystąpiły widoczne bądź 
utajone niedobory składnika, lub 
gdy możemy się spodziewać ich 
niedoborów, jak również w inten-
sywnych technologiach uprawy 
roślin jako tzw. „dokarmianie na 
wyrost”, czyli pełne zabezpie-
czenie pokrycia potrzeb pokar-
mowych w krytycznych fazach 
wzrostu roślin. Jesienne dokar-
mianie zbóż najczęściej wykonu-
je się w fazie 3-6 liści, w drugiej 
połowie października i dotyczy 
dostarczenia roślinom niezbęd-
nych makro i mikroelementów 
w postaci nawozów nalistnych. 
Z uwagi na niedobory w glebach 
Polski niezbędnych, ważnych 
dla zbóż mikroelementów m.in. 

miedzi, cynku i manganu w je-
siennym dolistnym nawożeniu ro-
ślin te mikroelementy a ponadto 
magnez, siarka niekiedy także 
niewielkie ilości azotu powinny 
być uwzględnione. Dobre efek-
ty, szczególnie w niedoborach 
potasu i fosforu daje również 
dokarmianie dolistne zbóż tymi 
składnikami. Jesienne dolistne 
nawożenie mikroelementami in-
tensyfikuje gromadzenie się cu-
krów w komórkach roślinnych, 
co prowadzi do zwiększenia 
zimotrwałości roślin, reguluje 
gospodarkę hormonalno-en-
zymatyczną, a także zwiększa 
efektywność nawożenia dogle-
bowego i wykorzystanie wody 
przez rośliny.

Główną zaletą dolistnego 
dokarmiania roślin jest szyb-
kość i efektywność działania 
składnika. Szybkość wnika-
nia zależy od wielkości jonu, 
jego wartościowości i maleje 
w raz ze średnicą jonu, oraz 
od pierwiastka i formy, w ja-
kiej został podany. Kationy, 
na ogół, pobierane są szyb-
ciej od anionów. Z badań wy-
nika, iż przez liście najszybciej 
pobierany jest azot, następnie 
magnez i sód, w dalszej kolej-
ności cynk, mangan, bor a dużo 

wolniej potas, fosfor czy siar-
ka. Mikroelementy, na których 
zapotrzebowanie rośliny jest 
niewielkie, ale bez których jak 
wiemy, roślina nie może pra-
widłowo rosnąć i rozwijać się, 
mogą być w całości podawane 
roślinom drogą dolistną i efek-
tywność ich wykorzystywania 
jest znacznie większa niż przy 
podaniu składnika do gleby. 
W przypadku dolistnego ich 
stosowania wykorzystuje się 
znacznie mniejszą dawkę i ilość 
niż w przypadku podania skład-
nika do gleby. Przyjmuje się, iż 
mikroelementy są 10-, a nie-
które nawet 30-krotnie lepiej 
wykorzystywane przez rośliny 
w porównaniu z ich doglebo-
wym stosowaniem, stąd przy 
niedoborach tych składników 
zaleca się, na ogół, ich poda-
wanie w formie oprysku roślin, 
czyli drogą dolistną.

Ciecz roboczą do dolistnego 
dokarmiania roślin należy przy-
gotować bezpośrednio przed 
zabiegiem, aby nie zachodziły 
reakcje chemiczne pomiędzy 
składnikami. Zawsze w pierwszej 
kolejności napełniamy opryski-
wacz wodą do około 60% obję-
tości i przy włączonym mieszadle 
wsypujemy wyliczoną i odważo-

ną dawkę mocznika, następnie 
odważoną dawkę siarczanu ma-
gnezu i po rozpuszczeniu ww. 
nawozów dodajemy (wcześniej 
rozcieńczony w wodzie) mikroele-
mentowy nawóz dolistny. Dopeł-
niamy pojemnik wodą, wszystko 
dobrze mieszamy i wykonujemy 
oprysk. Pamiętajmy, ze przy sto-
sowaniu nawozów dolistnych, 
ważne jest przestrzeganie pod-
stawowych zaleceń nawozo-
wych oraz zaleceń producenta, 
odnośnie wielkości dawki i stę-
żeń roztworu, łączenia składni-
ków oraz zaleceń pogodowych 
odnośnie temperatury powie-
trza, nasłonecznienia i opadów. 
Oprysk najlepiej przeprowadzić 
w temperaturze poniżej 20oC, 
w pochmurny dzień, kiedy nie 
spodziewamy się opadów. Obec-
nie na rynku nawozowym znaj-
dujące się cała gama gotowych 
wieloskładnikowych nawozów 
płynnych, przeznaczonych do 
dolistnego dokarmiania roślin 
konkretnego gatunku, ale tak-
że do konkretnego dokarmiania 
w określonej fazie roślin m.in. do 
jesiennego dokarmiania zbóż.

Dr Anna Kocoń
IUNG –PIB w Puławach

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia

Pomimo postępu w zakresie hodowli bardzo wydajnych odmian zbóż, a także postępu w zakresie agrotechniki, nawożenie jest nadal 
najistotniejszym czynnikiem plonotwórczym i przyjmuje się, że decyduje aż w około 40-50% o plonie.

Koncerny stawiają na USA i Chiny. 
Europa może na tym stracić

Biotechnologiczny koncern BASF 
wycofuje się z europejskiego rynku, 
a szwajcarska Syngenta w ogóle 
nie planuje tu inwestycji. Chodzi 
o przedsięwzięcia związane z ro-
ślinami genetycznie zmodyfiko-
wanymi. Korporacje wskazują, że 
polskie i unijne przepisy w zasa-
dzie uniemożliwiają prowadzenie 
tu takiej działalności. Przenoszą 
więc i rozwijają laboratoria w Sta-
nach Zjednoczonych i Chinach. 
Stracić ma na tym polska nauka 
i konsumenci.

Przedstawiciele firm mówią zgod-
nie: prowadzenie badań związa-
nych z organizmami genetycznie 
modyfikowanymi (GMO) w Europie 
jest niezwykle trudne.

– Sam proces dopuszczenia 
nasion GMO czy takich roślin do 
uprawy w Europie trwa czasami kil-
ka lub nawet kilkanaście lat. W tej 
chwili mamy tylko dwa rodzaje 

nasion dopuszczonych do obrotu, 
więc to jest mocno skomplikowane 
– wyjaśnia w rozmowie z Agencją 
Informacyjną Newseria Izabela Wa-
werek, dyrektor ds. korporacyjnych 
w firmie Syngenta.

Syngenta, globalna firma nasien-
na, mówi wprost, że nie jest zain-
teresowana europejskim rynkiem.

– Nie prowadzimy tutaj na ra-
zie żadnych inwestycji w zakresie 
GMO. Sytuacja prawna i opinia 
publiczna nie jest korzystna dla 
jakichkolwiek inwestycji w Europie 
w tym zakresie – informuje Izabe-
la Wawerek.

Na europejski rynek zostały do-
puszczone tylko dwie odmiany 
transgenicznych roślin: kukury-
dza MON810 produkowana przez 
koncern Monsanto i ziemniak Am-
flora firmy BASF. Ten ostatni jako 
ziemniak z podwyższoną zawarto-
ścią skrobi na zatwierdzenie przez 

Komisję Europejską czekał 14 lat. 
Dopiero w 2010 roku uzyskał zie-
lone światło.

– W działalność związaną z od-
mianą Amflora dotąd zainwesto-
waliśmy dziesiątki milionów euro 
i nie zarobiliśmy na niej jeszcze 
nic – oznajmia Wojciech Krzywicki 
z BASF. – W Europie pracowaliśmy 
nad kilkoma projektami dotyczący-
mi ziemniaka, lecz wszystkie zo-
staną wstrzymane.

Decyzja o zawieszeniu projektów 
skierowanych wyłącznie na rynek 
europejski nie dotyczyła tylko od-
miany Amflora, lecz całego portfolio 
ziemniaka modyfikowanego gene-
tycznie. Chodzi Amflorę, Modenę, 
Amadeę i Fortunę. Wstrzymane 
zostają również badania nad od-
mianą pszenicy odporną na grzy-
by. Głównym powodem tej decyzji 
był brak akceptacji dla modyfikacji 
genetycznej w Europie.

W przypadku Syngenty Komi-
sja Europejska zezwoliła na wpro-
wadzenie do obrotu na terenie 
Unii produktów zawierających 
zmodyfikowane genetycznie od-
miany kukurydzy (Bt11xMIR604, MI-
R604xGA21 i  Bt11xMIR604xGA21). 
Zgoda dotyczy wyłącznie importu, 
nie uprawy, jak w przypadku ku-
kurydzy MON810 i Amflory Jeśli 
przepisy dotyczące rejestracji roślin 
i nasion zostaną złagodzone, Syn-
genta zapowiada, że będzie starała 
się wprowadzić na rynek kolejne 
produkty. Obecnie w swoich labo-
ratoriach w Stanach Zjednoczonych 
i w Chinach firma pracuje nad na-
sionami kukurydzy, rzepaku, soi.

– Traci na tym europejska nauka, 
ponieważ tutejsze badania są pro-
wadzone w bardzo okrojonym za-
kresie. Uzyskanie wszystkich zgód 
i materiału do prac jest skompliko-
wane i długotrwałe – uważa Izabela 

Wawerek. – Jest to nowa technolo-
gia, która nie zostanie zaprzestana. 
Prace będą prowadzone nadal, na-
tomiast nie w Europie. Ten konty-
nent będzie pomijany. Firmy, które 
do tej pory miały swoje laboratoria 
w Europie, przeniosły je, głównie do 
Stanów Zjednoczonych.

Nie tylko USA stają się mekką 
dla biotechnologicznych korporacji.

– Azja jest dla nas bardzo waż-
nym rynkiem wschodzącym, na 
którym również zamierzamy sku-
pić naszą działalność. Po uzyska-
niu wszystkich przewidzianych 
prawem zezwoleń prowadzimy 
w Indiach badania nad dalszym 
rozwojem i dopracowaniem pew-
nych cech genetycznych ryżu, ma-
jących znacznie zwiększyć plony 
uzyskiwane przez rolników – infor-
muje przedstawiciel BASF.

Przeciwnicy genetycznych mo-
dyfikacji żywności zarzucają kon-
cernom, że ich nasiona zagrażają 
bioróżnorodności planety. A przede 
wszystkim – prowadzą do pogor-
szenia zdrowia, a nawet śmierci 
badanych zwierząt, które np. spo-
żywały paszę GMO. 

Zwolennicy tego typu upraw z ko-
lei odpowiadają, że od lat spoży-
wamy modyfikowane organizmy 
jedząc np. mięso zwierząt karmio-
nych taką paszą.

– Potrzebna jest bardzo solidna 
dyskusja pomiędzy różnymi śro-
dowiskami, zarówno zwolennika-
mi, jak i przeciwnikami GMO. Na 
to bardzo czekamy już od wielu 
lat – komentuje Izabela Wawerek.

Tym bardziej, że dla koncernów 
polski rynek rolny jest szczególnie 
perspektywiczny.

– Nadal dynamicznie się rozwija 
w przeciwieństwie do rynku nie-
mieckiego czy w ogóle zachod-
niego, gdzie mamy do czynienia 
ze stagnacją. Polscy klienci sięgają 
po coraz to nowe produkty i inwe-
stują. Dla przykładu, w Niemczech 
ponad 70 proc. powierzchni upraw 
jest chroniona, w Polsce wskaźnik 
ochrony fungicydami jest znacznie 
niższy. Także tutaj nadal jest jeszcze 
bardzo wiele do zrobienia – mówi 
Agnieszka Dworczak, dyrektor ds. 
marketingu Syngenty.

Za Agencją  
informacyjną Newseria

Jolanta Malinowska-Kłos
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Walkę z mączniakiem rozpocznij jesienią!

Jeśli na plantacjach poja-
wią się patogeny, należy bez-
zwłocznie interweniować. Aby 
skutecznie walczyć z choro-
bami grzybowymi należy, co 
najmniej raz w tygodniu, mo-
nitorować plantację, znać cha-
rakterystykę wysianej odmiany, 
stosować odpowiednią agro-
technikę, znać objawy chorób, 
by można było im skutecz-
nie przeciwdziałać oraz za-
stosować efektywny preparat, 
zawierający substancję aktyw-
ną, na którą patogen nie jest 
uodporniony.

Bardzo groźnym patogenem 
występującym w zbożach jest 
mączniak prawdziwy. Poraża 
on wszystkie zboża oraz wiele 
gatunków traw. Najsilniej na po-
rażenie reaguje jęczmień, silnie 
porażana jest również pszeni-
ca, szczególnie w okresie od 
końca krzewienia do początku 
strzelania w źdźbło. Jest cho-
robą występującą powszechnie 
we wszystkich rejonach nasze-
go kraju. Powoduje duże straty 
w plonie ziarna, czasami się-
gające nawet 40% ogólnego 
plonu, a także obniża parame-
try jakościowe ziarna. Rozwo-
jowi choroby sprzyja wczesny 
i zbyt gęsty siew, intensywne 
nawożenie oraz dodatnie tem-
peratury jesienią. Najgroźniej-
sze są częste opady deszczu, 
których rezultatem jest wysoka 
wilgotność powietrza.

Blumeria graminis – patogen 
wywołujący mączniaka praw-
dziwego zbóż jest pasożytem 
bezwzględnym, rozwijającym 
się jedynie na żywych rośli-
nach. Do rozmnażania wystar-
cza mu powietrze o wysokiej 
wilgotności i dodatnie tempe-
ratury. Zimuje na samosiewach 
i oziminach oraz resztkach po-
żniwnych stanowiących wiosną 
źródło infekcji. Pierwsze jego 
objawy są zauważalne jesienią. 
Na pierwszych liściach lub po-
chwach liściowych mogą poja-
wiać się białe skupiska grzybni. 
Rośliny początkowo rozwijają 
się pozornie prawidłowo, jed-
nakże wraz z ruszeniem wio-
sennej wegetacji grzyb szybko 
opanowuje również zdrowe li-
ście i przemieszcza się w górę, 
wraz ze wzrostem roślin. Żeruje 
na wszystkich zielonych czę-
ściach roślin, składniki pokar-
mowe z komórek skórki rośliny 
pobiera przy pomocy ssawek. 

Zwalczanie mączniaka, tak 
jak i innych chorób grzybowych 
atakujących zboża, powinno 
mieć charakter kompleksowy. 
Producent już przy wyborze od-
miany powinien zwrócić uwagę 
na stopień jej odpornością na 
tę chorobę. Bardzo ważne jest 
niszczenie samosiewów oraz 
przeorywanie ścierniska, tak 
aby wyeliminować możliwość 
infekcji pozostałymi na polu 
resztkami roślin z żerującymi 
na nich patogenami. Ważnym 
elementem jest dobranie przed-
plonu, który zredukuje ryzyko 
infekcji grzybem. W celu za-
pobieżenia rozprzestrzeniania 
się choroby zaleca się racjo-
nalne nawożenie azotem oraz 
niezbyt gęsty siew zbóż, gdyż 
mączniak najczęściej pojawia 
się w słabo przewiewnych, za-
gęszczonych łanach.

Najskuteczniejszą metodą 
w walce z tym patogenem 
jest wykonanie odpowiednie-
go zabiegu fungicydowego. 
Problemem w walce z mącz-
niakiem jest wybór odpowied-
niego preparatu. Przez wiele lat 
stosowano środki oparte na 
substancjach z jednej grupy 
chemicznej (triazole), co do-
prowadziło do podwyższenia 
progu odporności na zabiegi 
wykonywane przy użyciu pre-
paratów opartych na podob-
nym mechanizmie działania. 
Efektywnym rozwiązaniem jest 
zastosowanie preparatu Kendo 
opartego na cyflufenamidzie – 
substancji aktywnej z zupełnie 
innej grupy, o odmiennym od 
dotychczas stosowanych pre-
paratów mechanizmie działa-
nia. Substancja ta wywodzi się 
z amidooksymów i efektywnie 
zwalcza mączniaka. Działanie 
preparatu ma charakter zarów-
no prewencyjny, jak i interwen-
cyjny. Dotychczas stosowane 
fungicydy miały zwykle jedy-
nie działanie zapobiegawcze, 
a przy dużej presji choroby za-
ledwie ją ograniczały.

Mączniak prawdziwy zbóż 
jest wyjątkowo wrażliwy na 
cyflufenamid. Efekt działania 
preparatu utrzymuje się sześć 
tygodni, niezależnie od prze-
biegu pogody. Opady deszczu 
nie powodują spadku efektyw-
ności wykonanego oprysku. 
Ze względu na swoje wynisz-
czające działanie środek może 
być stosowany interwencyj-

nie w momencie wystąpienia 
mączniaka na polu. Dodatko-
wo ogranicza występowanie 
innych ważnych chorób zbóż 
takich jak: fuzariozy, septorio-
zy czy rdze.

Anna Rogowska 
na podstawie opracowań 

dr Zuzanny Sawińskiej 
i dr Bożeny Kozera-Sucharda/

Utrzymanie upraw wolnych od chorób to priorytet każdego 
producenta zbóż. Stanowi ono gwarancję uzyskania wysokich 
plonów o dobrych parametrach jakościowych.
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Szkodliwość chwastów 

W agrofitocenozie oprócz 
rośliny uprawnej spotyka się 
inne gatunki roślin, które poja-
wiają się spontanicznie w jej ła-
nie. Chwasty, bo o nich mowa, 
z rolniczego punktu widze-
nia są to rośliny, które stano-
wią element niepożądany, ze 
względu na posiadanie silnego 
oddziaływania konkurencyjne-
go względem rośliny uprawnej, 
a ponadto pojawiają się sa-
morzutnie w kolejnych latach 
uprawy. Mogą to być rośliny 
dziko rosnące, zdziczałe ro-
śliny uprawne, a nawet obce 
rośliny uprawne (np. innego ga-
tunku). Ostatnie dwie grupy nie 
są chwastami w ścisłym tego 
słowa znaczeniu, mogą jednak 
zachwaszczać jednogatunko-

we uprawy rolnicze. Dlatego 
chwastami właściwymi nazy-
wamy te gatunki roślin wystę-
pujące w agrofitocenozie, które 
przystosowały się do zmienia-
jących się warunków uprawy, 
tak że mogą się samoistnie 
rozwijać, a dzięki odpowied-
nim sposobom rozmnażania 
poprzez nasiona, kłącza, roz-
łogi, bulwy czy cebulki, poja-
wiać się samorzutnie w łanie 
rośliny uprawnej w kolejnych 
latach użytkowania pola.

Na czym polega 
szkodliwość chwastów

Szkodliwość chwastów wiąże 
się przede wszystkim z ich ne-
gatywnym oddziaływaniem na 
wzrost i rozwój rośliny upraw-

nej, co w konsekwencji pro-
wadzi do obniżenia wysokości 
i jakości plonu. Oddziaływanie 
to jest najczęściej wynikiem 
współzawodnictwa (konkuren-
cji), a nierzadko wiąże się z od-
działywaniem biochemicznym 
(zjawisko allelopatii).

Konkurencja rozpoczyna się 
już w momencie kiełkowania, 
głównie o wodę i składniki po-
karmowe, w kolejnym etapie 
o przestrzeń życiową i świa-
tło, a kończy się (lub jak wolą 
rolnicy-praktycy zaczyna po-
nownie) w momencie wydania 
przez chwasty przetrwalników 
- diaspor.

Współzawodnictwo o wodę 
pomiędzy chwastami, a rośli-
ną uprawną może przybie-
rać różne formy. Szkodliwość 
chwastów w tym względzie 
polega głównie na „zabieraniu” 
wody roślinie uprawnej. Niektó-
re chwasty potrafią pobierać 
bardzo duże ilości wody, czę-
sto 2, 3 lub 4 krotność tego, 
co pobiera roślina uprawna. 
Przykładem może być komo-
sa biała, która podczas swojej 
wegetacji zużywa tyle wody, 
co 2 rośliny kukurydzy, a gor-
czyca polna tyle, co 4 rośliny 
owsa zwyczajnego.

Konkurencja o składniki po-
karmowe to kolejne bardzo 
ważne oddziaływanie po-
między chwastami, a rośliną 
uprawną. Chwasty najczęściej 

konkurują o makroelementy, 
głównie o jeden, a mianowicie 
azot. W jego uzyskiwaniu nie-
które gatunki chwastów wręcz 
się wyspecjalizowały i czę-
sto nazywane są po prostu 
chwastami azotolubnymi (np. 
przytulia czepna czy ostrożeń 
polny). Klasycznym przykładem 
takiego silnego oddziaływania 
konkurencyjnego w tym wzglę-
dzie jest perz właściwy, który 
według różnych danych potrafi 
„ukraść” z pola 100-120 kg azo-
tu, 20-30 kg fosforu i 50-70 kg 
potasu oraz szarłat szorstki, 
który potrafi zabrać z pola oko-
ło 100 kg azotu, 80 kg fosfo-
ru, 120 kg potasu i aż 250 kg 
wapnia. Dla porównania, aby 
zapewnić optymalne warunki 
do wzrostu i rozwoju, kuku-
rydza powinna pobrać około 
100-140 kg azotu, 80-100 kg 
fosforu, 100-120 kg potasu 
i 80-100 kg wapnia.

Współzawodnictwo o prze-
strzeń życiową odbywa się za-
równo nad powierzchnią gleby 
(w łanie) jak i w glebie (strefa 
ryzosferowa). Przykładem ta-
kiego rodzaju oddziaływania 
konkurencyjnego mogą być 
następujące chwasty: ostro-
żeń polny czy perz właściwy. 
Ostrożeń polny dzięki odrostom 
korzeniowym, które wyrasta-
ją z pąków przybyszowych 
może w sezonie wegetacyj-
nym znacznie zwiększyć swoją 
populację.  Również perz wła-
ściwy dzięki olbrzymiej masie 
rozłogów potrafi wielokrotnie 
zwiększyć w bardzo krótkim 
czasie swoja liczebność. Nie-
kiedy rozłogi perzu potrafią 

w sposób mechaniczny uszko-
dzić bulwy ziemniaka po pro-
stu przerastając je, co często 
prowadzi do porażenia bulw 
przez grzyby patogeniczne.

W konkurencji o dostęp do 
światła zwyciężaj przeważnie te 
gatunki, które posiadają krótki 
okres wschodów, a następnie 
bardzo szybko i wysoko rosną. 
Przykładem takiego chwastu 
może być komosa biała, któ-
ra w uprawie buraka może 
przez jego silne zacienienie, 
spowodować znaczny spadek 
plonu i obniżenie zawartości 
cukru w korzeniu. Innym przy-
kładem konkurencji o światło 
w wyniku wspinania się po-
przez „czepianie” lub owijanie 
wokół rośliny uprawnej może 
być przytulia czepna, powój 
polny czy rdest powojowaty. 
Chwasty te poprzez bardzo 
bliski kontakt z rośliną uprawną 
ograniczają w sposób bezpo-
średni dostęp światła do czę-
ści „podporowych” i przez silne 
zacienienie łanu w wyniku jego 
przerośnięcia, hamują dalszy 
wzrost i ograniczają przebieg 
procesu fotosyntezy.

O oddziaływaniu jednych 
roślin na drugie nie związa-
nym ze zjawiskiem konkuren-
cyjności wiadomo było już od 
dawna. Jednak dopiero w la-
tach 30-tych ubiegłego wieku 
austriacki botanik H. Molisch 
opisał i zdefiniował to zjawisko 
jako allelopatię, czyli wzajemne 
oddziaływania pomiędzy różny-
mi gatunkami roślin (pozytyw-
ne lub negatywne) w postaci 
wydzielania do środowiska 
glebowego związków o cha-
rakterze biochemicznym.

Rośliny potrafią oddziaływać 
na inne gatunki roślin poprzez 
allelozwiązki zwane kolinami, 
które w sposób inhibicyjny lub 
stymulacyjny wpływają na ich 
wzrost i rozwój. Ponadto związ-
ki chemiczne wydzielane przez 
rośliny jednego gatunku mogą 
oddziaływać korzystnie (np. ka-

iromony) bądź niekorzystnie (np. 
allomony, depresanty) na rośliny 
innego gatunku. Znane są rów-
nież przypadki oddziaływania 
wewnątrzgatunkowego – stymu-
lującego (np. autoinhibitory), czy 
inhibicyjnego (np. autotoksyny).

Przykładem takiego inhi-
bicyjnego oddziaływania na 
początkowy wzrost i rozwój 
kukurydzy, lucerny czy owsa 
jest perz właściwy. Podobnie 
wydzieliny korzeniowe ostroże-
nia polnego wpływają ujemnie 
na rozwój buraka cukrowego, 
lucerny czy pszenicy ozimej.

Jak się okazuje jest to broń 
obusieczna, gdyż niektóre ro-
śliny uprawne również potra-
fią wydzielać do środowiska 
glebowego allelozwiązki, któ-
re hamują rozwój ich odwiecz-
nych konkurentów – chwastów. 
Klasycznym już przykładem jest 
żyto ozime, którego allelopatiny 
potrafią hamować kiełkowanie 
ambrozji bylicolistnej, szarłatu 
szorstkiego, włośnicy zielonej, 
chwastnicy jednostronnej, portu-
laki pospolitej czy komosy białej.

Zjawisko przenoszenia przez 
chwasty (jako wektory) cho-
rób i szkodników na rośliny 
uprawne, często określane 
jest mianem „zielonego mostu”. 
Największe znaczenie w tym 
zakresie mają chwasty, nale-
żące do tej samej rodziny bo-
tanicznej, co rośliny uprawne. 
Przykładem mogą być gatun-
ki chwastów z rodziny traw, tj. 
perz właściwy czy owies głu-
chy, które są porażane przez te 
same choroby (np. mączniaki, 
rdze) czy szkodniki (mszyce, 
skrzypionki, węgorki), co zbo-
ża. Również chwasty należące 
do rodziny psiankowatych, tj. 
psianka czarna czy lulek czarny 
mogą być gospodarzami, ży-
wicielami i wektorami, chorób 
(np. zarazy ziemniaka, czarnej 
nóżki) i szkodników (np. ston-
ki ziemniaczanej, mszyc, mą-
twików) ziemniaka, pomidora 
czy tytoniu.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
I U N i G - P I B w Puławach

Zbiorowiska pól uprawnych stanowią szczególną grupę 
ekosystemów, powstałych pod wpływem działalności człowieka. 
Wytworzona w ten sposób agrofitocenoza przyczynia się do 
powstania korzystniejszych warunków rozwojowych dla rośliny 
uprawnej w wyniku zamierzonej działalności rolnika.

R E K L A M A R E K L A M A
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Gdzie widać przyszłość rolnictwa? W grupie!
Rosnące wymagania odbiorcy, obawy o jakość i wielkość asortymentu, konieczność dostosowania się do 
unijnych zaleceń, ekologicznego sposobu upraw – gospodarka rolna stawia przed rolnikami wiele wyzwań. 
Tylko wspólne działanie pozwoli stawić im czoła. Załóż Grupę Producentów Rolnych lub dołącz do już 
istniejącej w Twoim regionie, bo w grupie siła

Pan Wojciech, 64-letni rolnik z  województwa warmińsko-
-mazurskiego, do niedawna działał sam. – Radziłem sobie 

całkiem nieźle. Był jednak taki rok, kiedy część zbiorów zosta-
ła zniszczona. Przez suszę przepadło ponad 50 procent mojej 
produkcji papryki – wspomina mężczyzna. Dodaje, że na 80 
procent szacowanej produkcji miał już kupca – prężnie dzia-
łającego w  województwie warmińsko-mazurskim producen-
ta sałatek warzywnych. – Niestety, gdy okazało się, że zbiory 
będą marne, ceny papryki poszybowały i mój klient się wyco-
fał – rozkłada ręce pan Wojciech. Dodaje, że zakład, nie chcąc 
ryzykować jakości swoich produktów, wolał nawiązać kontak-
ty z nowymi rolnikami w innym województwie, gdzie uprawy 
się udały i ceny papryki były na tyle niewielkie, by oszczędzić, 
nawet doliczając do zakupu surowca jego transport. 

Trudna sytuacja w  jego gospodarstwie spowodowała, 
że pan Wojciech zaczął interesować się tematem Grup Pro-
ducentów Rolnych. – Gdyby w  naszym rejonie działała taka 
grupa, łatwiej byłoby sprzedawać owoce i  warzywa, nawet 
w  ciężkich sytuacjach. Wystarczyłoby, gdybym połączył siły 
z  jeszcze dwoma rolnikami, a  wielkość naszej produkcji by-
łaby na tyle duża, by nie stracić zaufanego klienta i sprzedać 
paprykę. Szkoda, że nie pomyślałem o takiej formie współpra-
cy wcześniej – przyznaje gospodarz. 

Dziś nie martwi się już o przyszłość. Grupa Producentów 
Warzyw i Owoców, jaką zainicjował, zaczyna trzeci rok swojej 
działalności. Dzięki dofinansowaniu, jakie udało jej się zdo-
być, zgrupowani w niej rolnicy planują właśnie budowę bazy 
przechowalniczo-dystrybucyjnej, co pozwoli im na realizację 
nadrzędnego celu: sprzedaży całości warzyw pochodzących 
z gospodarstw członków oraz obniżenia kosztów standaryza-
cji, przechowywania i sprzedaży. – Tworzymy całkiem zgrab-
ną grupę wspólników, która prosperuje jak solidna firma. 
Wspólne planowanie produkcji jest w ten sposób łatwiejsze, 
bo dzielimy się naszą wiedzą i  doświadczeniem. W  dodatku 
Grupy Producentów Rolnych mogą zyskać spore zniżki przy 
zakupach środków ochrony roślin i nawozów. Takich upustów 
nie udałoby się wynegocjować w  pojedynkę i  przy zakupie 
mniejszych ilości – przyznaje pan Wojciech.

I  rzeczywiście, w  dobie wolnego rynku pojedynczym 
producentom rolnym coraz trudniej sprostać rosnącym wy-
maganiom odbiorców produktów rolnych. Zrzeszonym ła-
twiej utrzymać mocną pozycję i uzyskać przewagę. Wspólne 
działanie rolników zrzeszonych w grupach producenckich ma 
wiele zalet – ułatwia na przykład dostęp do zewnętrznych 
źródeł finansowania oraz do informacji rynkowej i naukowej. 
Pozwala to na lepsze wykorzystanie umiejętności i doświad-
czenia oraz eliminuje walkę o klienta, gdyż działając w grupie, 
rolnicy nie konkurują ze sobą o odbiorcę, ale współpracują. 

Zgodnie z  danymi Krajowego Związku Grup Producentów 
Rolnych liczba Grup Producentów Rolnych w  Polsce systema-
tycznie wzrasta, najwięcej grup zarejestrowano po 1 maja 2004 r. 

Najmocniejsze i aktualnie największe z Grup Producentów Rol-
nych działają w województwach: wielkopolskim (241 grup), ku-
jawsko-pomorskim (110 grup) i dolnośląskim (109 grup). Łącz-
nie w GPR w Polsce zrzeszonych jest 24 876 członków.

Jak tworzy się taka grupa? Pierwszą kluczową sprawą jest 
wybór odpowiedniej formy prawnej. Prawo polskie przewidu-
je szereg form prawnych zrzeszania się producentów; są to 
m.in.: spółdzielnie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
rolnicze zrzeszenia branżowe i stowarzyszenia. W przypadku 
organizowanej grupy z województwa warmińsko-mazurskie-
go, którą zainicjował pan Wojciech, kwestia ta nie nastręczała 
problemu. – Wszyscy członkowie jednogłośnie ustalili, że gru-
pa zorganizuje się jako spółka z  ograniczoną odpowiedzial-
nością – mówi gospodarz.

Po wyborze formy działalności grupa chcących współpra-
cować rolników wybiera swojego menadżera – czyli osobę, 
która stanie na jej czele i  będzie reprezentowała wszystkich 
członków – a  następnie ustala nazwę grupy, plan i  kierunki 

rozwoju, wreszcie dopełnia formalności związanych z  re-
jestracją grupy w  Krajowym Rejestrze Sądowym / Rejestrze 
Przedsiębiorców Grupa zgłasza także swoją działalność 
w urzędzie marszałkowskim. 

Każda GPR w chwili zarejestrowania w KRS staje się przed-
siębiorcą, działa więc jak każda firma. Powinna zatem uzyskać 
swój numer REGON (we właściwym dla siedziby grupy urzę-
dzie statystycznym), numer NIP, własną pieczątkę i rachunek 
bankowy. – Formalności, które trzeba spełnić, nie są takie 
straszne, tymczasem korzyści płynące z działania nie w poje-
dynkę – naprawdę spore – podkreśla wielu założycieli rolni-
czych grup producenckich. 

Krajowe oraz zagraniczne doświadczenia wskazują, że 
efekty ekonomiczne przy zespołowym działaniu są lepsze niż 
przy indywidualnym. Pozostałe cele tworzenia organizacji, tj. 
możliwość uzyskiwania pomocy z budżetu państwa i budżetu 
Unii Europejskiej, są czynnikami dodatkowymi, wspomagają-
cymi i motywującymi do zespołowego działania.

GPR w pigułce

• Obecnie (stan na 17.09.2012 r.) w rejestrach urzędów marszałkowskich wpisanych jest 960 Grup Producentów Rolnych, 
z czego 63% grup prowadzi działalność jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 31% w formie spółdzielni. 

• Grupy Producentów Rolnych są najczęściej zakładane przez producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych, świń oraz 
drobiu. Producenci ziarna zbóż i nasion roślin oleistych zorganizowani są w 243 grupach, producenci świń w 193 grupach, 
ziarna zbóż w 81, a nasion roślin oleistych w 65.

• Producenci drobiu utworzyli 176 grup, mleka – 63, bydła – 36, ziemniaków –25. 
W pozostałych branżach zorganizowanie jest niskie. 

• Najwięcej członków skupiają grupy producentów tytoniu (11 121 członków), świń (4136), mleka (3490) oraz ziarna zbóż i 
nasion roślin oleistych (2349).
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Formy prawne grup producentów w Polsce:
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Gdzie widać przyszłość rolnictwa? W grupie!
Rosnące wymagania odbiorcy, obawy o jakość i wielkość asortymentu, konieczność dostosowania się do 
unijnych zaleceń, ekologicznego sposobu upraw – gospodarka rolna stawia przed rolnikami wiele wyzwań. 
Tylko wspólne działanie pozwoli stawić im czoła. Załóż Grupę Producentów Rolnych lub dołącz do już 
istniejącej w Twoim regionie, bo w grupie siła

Pan Wojciech, 64-letni rolnik z  województwa warmińsko-
-mazurskiego, do niedawna działał sam. – Radziłem sobie 

całkiem nieźle. Był jednak taki rok, kiedy część zbiorów zosta-
ła zniszczona. Przez suszę przepadło ponad 50 procent mojej 
produkcji papryki – wspomina mężczyzna. Dodaje, że na 80 
procent szacowanej produkcji miał już kupca – prężnie dzia-
łającego w  województwie warmińsko-mazurskim producen-
ta sałatek warzywnych. – Niestety, gdy okazało się, że zbiory 
będą marne, ceny papryki poszybowały i mój klient się wyco-
fał – rozkłada ręce pan Wojciech. Dodaje, że zakład, nie chcąc 
ryzykować jakości swoich produktów, wolał nawiązać kontak-
ty z nowymi rolnikami w innym województwie, gdzie uprawy 
się udały i ceny papryki były na tyle niewielkie, by oszczędzić, 
nawet doliczając do zakupu surowca jego transport. 

Trudna sytuacja w  jego gospodarstwie spowodowała, 
że pan Wojciech zaczął interesować się tematem Grup Pro-
ducentów Rolnych. – Gdyby w  naszym rejonie działała taka 
grupa, łatwiej byłoby sprzedawać owoce i  warzywa, nawet 
w  ciężkich sytuacjach. Wystarczyłoby, gdybym połączył siły 
z  jeszcze dwoma rolnikami, a  wielkość naszej produkcji by-
łaby na tyle duża, by nie stracić zaufanego klienta i sprzedać 
paprykę. Szkoda, że nie pomyślałem o takiej formie współpra-
cy wcześniej – przyznaje gospodarz. 

Dziś nie martwi się już o przyszłość. Grupa Producentów 
Warzyw i Owoców, jaką zainicjował, zaczyna trzeci rok swojej 
działalności. Dzięki dofinansowaniu, jakie udało jej się zdo-
być, zgrupowani w niej rolnicy planują właśnie budowę bazy 
przechowalniczo-dystrybucyjnej, co pozwoli im na realizację 
nadrzędnego celu: sprzedaży całości warzyw pochodzących 
z gospodarstw członków oraz obniżenia kosztów standaryza-
cji, przechowywania i sprzedaży. – Tworzymy całkiem zgrab-
ną grupę wspólników, która prosperuje jak solidna firma. 
Wspólne planowanie produkcji jest w ten sposób łatwiejsze, 
bo dzielimy się naszą wiedzą i  doświadczeniem. W  dodatku 
Grupy Producentów Rolnych mogą zyskać spore zniżki przy 
zakupach środków ochrony roślin i nawozów. Takich upustów 
nie udałoby się wynegocjować w  pojedynkę i  przy zakupie 
mniejszych ilości – przyznaje pan Wojciech.

I  rzeczywiście, w  dobie wolnego rynku pojedynczym 
producentom rolnym coraz trudniej sprostać rosnącym wy-
maganiom odbiorców produktów rolnych. Zrzeszonym ła-
twiej utrzymać mocną pozycję i uzyskać przewagę. Wspólne 
działanie rolników zrzeszonych w grupach producenckich ma 
wiele zalet – ułatwia na przykład dostęp do zewnętrznych 
źródeł finansowania oraz do informacji rynkowej i naukowej. 
Pozwala to na lepsze wykorzystanie umiejętności i doświad-
czenia oraz eliminuje walkę o klienta, gdyż działając w grupie, 
rolnicy nie konkurują ze sobą o odbiorcę, ale współpracują. 

Zgodnie z  danymi Krajowego Związku Grup Producentów 
Rolnych liczba Grup Producentów Rolnych w  Polsce systema-
tycznie wzrasta, najwięcej grup zarejestrowano po 1 maja 2004 r. 

Najmocniejsze i aktualnie największe z Grup Producentów Rol-
nych działają w województwach: wielkopolskim (241 grup), ku-
jawsko-pomorskim (110 grup) i dolnośląskim (109 grup). Łącz-
nie w GPR w Polsce zrzeszonych jest 24 876 członków.

Jak tworzy się taka grupa? Pierwszą kluczową sprawą jest 
wybór odpowiedniej formy prawnej. Prawo polskie przewidu-
je szereg form prawnych zrzeszania się producentów; są to 
m.in.: spółdzielnie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
rolnicze zrzeszenia branżowe i stowarzyszenia. W przypadku 
organizowanej grupy z województwa warmińsko-mazurskie-
go, którą zainicjował pan Wojciech, kwestia ta nie nastręczała 
problemu. – Wszyscy członkowie jednogłośnie ustalili, że gru-
pa zorganizuje się jako spółka z  ograniczoną odpowiedzial-
nością – mówi gospodarz.

Po wyborze formy działalności grupa chcących współpra-
cować rolników wybiera swojego menadżera – czyli osobę, 
która stanie na jej czele i  będzie reprezentowała wszystkich 
członków – a  następnie ustala nazwę grupy, plan i  kierunki 

rozwoju, wreszcie dopełnia formalności związanych z  re-
jestracją grupy w  Krajowym Rejestrze Sądowym / Rejestrze 
Przedsiębiorców Grupa zgłasza także swoją działalność 
w urzędzie marszałkowskim. 

Każda GPR w chwili zarejestrowania w KRS staje się przed-
siębiorcą, działa więc jak każda firma. Powinna zatem uzyskać 
swój numer REGON (we właściwym dla siedziby grupy urzę-
dzie statystycznym), numer NIP, własną pieczątkę i rachunek 
bankowy. – Formalności, które trzeba spełnić, nie są takie 
straszne, tymczasem korzyści płynące z działania nie w poje-
dynkę – naprawdę spore – podkreśla wielu założycieli rolni-
czych grup producenckich. 

Krajowe oraz zagraniczne doświadczenia wskazują, że 
efekty ekonomiczne przy zespołowym działaniu są lepsze niż 
przy indywidualnym. Pozostałe cele tworzenia organizacji, tj. 
możliwość uzyskiwania pomocy z budżetu państwa i budżetu 
Unii Europejskiej, są czynnikami dodatkowymi, wspomagają-
cymi i motywującymi do zespołowego działania.

GPR w pigułce

• Obecnie (stan na 17.09.2012 r.) w rejestrach urzędów marszałkowskich wpisanych jest 960 Grup Producentów Rolnych, 
z czego 63% grup prowadzi działalność jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 31% w formie spółdzielni. 

• Grupy Producentów Rolnych są najczęściej zakładane przez producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych, świń oraz 
drobiu. Producenci ziarna zbóż i nasion roślin oleistych zorganizowani są w 243 grupach, producenci świń w 193 grupach, 
ziarna zbóż w 81, a nasion roślin oleistych w 65.

• Producenci drobiu utworzyli 176 grup, mleka – 63, bydła – 36, ziemniaków –25. 
W pozostałych branżach zorganizowanie jest niskie. 

• Najwięcej członków skupiają grupy producentów tytoniu (11 121 członków), świń (4136), mleka (3490) oraz ziarna zbóż i 
nasion roślin oleistych (2349).
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Poradnik – co zyskasz, będąc w grupie
Grupowo czy w pojedynkę? To pytanie zadaje sobie coraz większa liczba rolników, dlatego publikujemy 
specjalny poradnik. Zobacz, jakie korzyści czekają na Ciebie, gdy wybierzesz pierwszą odpowiedź

Ograniczenie liczby 
pośredników

„Od rolnika do pośrednika 
3000 procent znika” – to ak-
cja, którą z początkiem wrze-
śnia tego roku zainicjowali 
gospodarze z  Ponidzia. Po-
przez taką akcję próbowali 
zwrócić uwagę na drastycz-
ne różnice między cenami 
skupu płodów rolnych a wy-
sokością cen tych produktów 
w  sklepach. Rzeczywiście, 
handel produktami rolnymi 
opiera się na pośrednikach. 
Zawiązanie i  działanie w  ra-
mach Grupy Producentów 
Rolnych pozwala ograniczyć 
ich liczbę. W jaki sposób? Na 
przykład w  momencie kup-
na środków do produkcji 
(sadzonek, pasz, nawozów, 
środków ochrony roślin). 
Grupa staje się partnerem 
dla  większych zakładów 
produkcyjnych, które ofe-
rują produkty w  ilościach 
hurtowych. Dzięki większym 
zakupom zgrupowani rolni-
cy mają szansę na wynego-
cjowanie zniżek i  lepszych 
form dostawy zakupionych 
produktów. 
Innym dobrym przykładem 
ograniczenia pośrednictwa 
w branży rolnej jest sklep za-
łożony przez członków GPR. 
W tym przypadku zyskuje się 
bezpośredni kontakt z klien-
telą, której można zapropo-
nować ceny (np. produktów 
mlecznych) lepsze niż nieje-
den supermarket. 

Lepszy kontakt 
z odbiorcą

Dzisiejsze, rozwijające się na 
wielką skalę zakłady produk-
cji spożywczej coraz rzadziej 
współpracują z  indywidual-
nym rolnikiem. Szybkość pro-
dukcji i  jej jakość zmuszają 
przedsiębiorstwa i fabryki do 
korzystania z  ofert dobrych 
i zaufanych partnerów bizne-
sowych – a  takimi z  pewno-
ścią są Grupy Producentów 
Rolnych. Dzięki temu np. 
zakład produkujący dżemy 
owocowe za jednym razem 
kupuje większą partię śliwek 
czy malin. Udział w  grupie 
producentów pozwoli Ci 
zatem na znacznie lepszy 
kontakt z odbiorcami. Są oni 
gotowi zapłacić wyższą cenę 
za produkty o uzgodnionych 
standardach jakości, za za-

pewnioną ilość towaru oraz 
ciągłość dostaw.

Dysponowanie 
większą partią 
towaru 

Susza, powódź, choroby 
roślin i  zwierząt – sytuacji 
które mogą zagrozić Twojej 
produkcji, a  jednocześnie 
przyszłości całego Twojego 
gospodarstwa, jest wiele. 

Dużo łatwiej w  nieprzewi-
dzianych wypadkach i  cza-
sach kryzysowych działać 
wspólnie, wspólnie suszyć, 
magazynować i  pakować 
produkty. W ten sposób Gru-
pa Producentów Rolnych 
zawsze dysponuje większą 
ilością towaru, dzięki czemu 
łatwiej jest go sprzedać, uzy-
skując dobrą cenę. Klient ma 
także pewność, że towar jest 
jednolity i wysokiej jakości. 

Wspólne inwestycje 

Grupie łatwiej sięgnąć po 
dofinansowanie do produk-
cji, dotacje i kredyty, a dzięki 
temu wspólnie inwestować: 
zakupić maszyny rolnicze, 
środki potrzebne do pro-
dukcji, chłodnie, hale do 
magazynowania produktów. 
Można wyjaśnić to na przy-
kładzie kombajnu do zbioru 
zboża. Czy znacie gminę, 

w której wszyscy lub choćby 
większość gospodarzy mają 
w  swoich garażach takie 
maszyny? Często wystarczy 
jeden kombajn, by obrobić 
wszystkie pola w  gminie. 
Wyobraźcie sobie, ile mu-
sieliby zainwestować w jego 
zakup pojedynczy rolnicy? 
I  czy każdemu z  nich opła-
ciłby się taki zakup tylko na 
potrzeby swojego gospo-
darstwa ? 

Nowinki techniczne

Zmiana technologii pro-
dukcji rolnej często ma 
bezpośredni wpływ na 
pracę rolnika. Unowocze-
śnianie produkcji powo-
duje, że praca jest prostsza 
i  szybsza. Wprowadzenie 
nowinek technicznych do 
gospodarstw jest jednak 
kosztowne, a  przez to dość 
ryzykowne. Ryzyko w grupie 
się jednak rozkłada, podob-
nie jak koszty. Zwłaszcza że 
silniejsze partnerstwo po-
woduje wzmocnienie domi-
nacji na rynku i  jego lepszy 
monitoring, w  tym łatwiej-
szy dostęp do informacji.

Wspólna promocja

Reklama jest dźwignią han-
dlu. Nie bez kozery, bo klient 
zawsze sięgnie po markę, któ-
rą zna i  która dobrze mu się 
kojarzy. Reklamować i  pro-
mować się muszą dziś wszy-
scy, także rolnicy, a  zwłasz-
cza ci, którzy zajmują się np. 
wytwarzaniem produktów 
regionalnych i  tradycyjnych. 
Koszty reklamy często spę-
dzają sen z powiek rolnikom 
działającym indywidualnie. 
Taniej i  efektywniej jest pro-
mować się wspólnie, o czym 
wie niejedna Grupa Produ-
centów Rolnych. Wspólny 
udział w  targach (np. na 
jednym, większym stoisku), 
w  konferencjach, wspólne 
prowadzenie szkoleń są efek-
tywniejsze. 

Korzyści finansowe

Grupa Producentów Rolnych 
ma większe znaczenie na 
rynku niż pojedynczy go-
spodarz. Takie formy sprze-
daży płodów rolnych coraz 
częściej wybierają skupy, 
zakłady produkcyjne, a  na-
wet sklepy czy restauracje. 
Szansa na sprzedaż owoców 
pracy rolnika w  takim przy-
padku jest więc większa. Ale 
to nie koniec korzyści finan-
sowych, jakie czerpie rolnik 
– członek GPR. Dla grupy 
tańszy jest zakup środków 
do produkcji, maszyn, sa-
mochodów do transpor-
tu, reklamy. Grupa potrafi 
wywalczyć lepsze ceny za 
jednolity, dobry jakościowo 
produkt dostarczony w  ter-
minie.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt opracowany przez Wydawnictwo Ludowe Sp. z o.o.

Projekt współ nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

To się opłaca - mówią rolnicy, którzy postanowili działać wspólnie 
Dziś nie tylko wspólnie produkują i sprzedają owoce swojej pracy, ale wspólnie inwestują, organizują festiwale 
i degustacje, a także razem świętują  sukcesy. Jakie – zdradzają nam przedstawiciele Grup Producentów 
Rolnych m.in. GPR EKO INDYK z Czemiernik z województwa lubelskiego

Zaczęło się od inicjatywy trzech rolników z  różnych gmin 
województwa lubelskiego. Wszyscy zajmowali się hodow-

lą indyków. – Pomyśleliśmy, że razem będzie łatwiej pracować 
– mówi Jarosław Łaski, prezes założonej w listopadzie 2009 roku 
Grupy Producentów Rolnych EKO INDYK, spółki z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, bo właśnie na taką prawną formę działal-
ności zdecydowali się inicjatorzy. 

2 miliony piskląt

Ceny drobiu na początku tego roku zaczęły spadać, dla EKO IN-
DYKA nie miało to jednak większych konsekwencji. – Dlatego że 
działamy właśnie w grupie. Indywidualni rolnicy zajmujący się, 
podobnie jak my, hodowlą indyczego żywca mieli dużo większe 
problemy – przyznaje Jarosław Łaski. Dodaje, że spółka EKO IN-
DYK rocznie kupuje nawet 2 miliony piskląt. – W takim przypad-
ku sprzedający daje nam zupełnie inne ceny, niż gdybym sam 
zamawiał ich na przykład 200 tysięcy. Ponadto mamy tak dobre 
umowy z klientami, że systematycznie sprzedajemy i dystrybu-
ujemy żywiec indyczy. Nasze przychody są więc większe i regu-
larne. Mniej martwimy się o przyszłość – przyznaje prezes EKO 
INDYKA. 

Festiwal Wieprzowiny

Rolnicy tworzący Grupy Producentów Rolnych mają też inne 
korzyści płynące z  solidarnego działania. Mobilizują się m.in. 
do udziału w targach, organizują degustacje swoich wyrobów, 
a  także chętnie biorą udział w  różnego rodzaju warsztatach 
i konferencjach, podczas których dowiadują się, jak działać, by 
ich grupa rozwijała się jeszcze prężniej. 

Dobry przykład dały m.in. grupy producenckie z wojewódz-
twa pomorskiego, które pod koniec sierpnia tego roku współ-
organizowały słynny już w  okolicy Festiwal Wieprzowiny. Jego 
uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów poprowadzonych 
przez znakomitych specjalistów z tej branży. Były pokazy kulinar-
ne, potyczki o miano najlepszego kucharza, a także wielka degu-
stacja. Uczestnicy festiwalu mieli okazję posmakować kiełbasek 
z grilla, szynki i kiełbasy polskiej na ciepło prosto z wędzarni czy 
pieczonego prosięcia. Hostessy roznosiły salceson biały i boczek 
wędzony. Wszystkie te wyroby pochodziły od rzeźnika zajmują-
cego się produkcją według tradycyjnych receptur, dzięki czemu 
przypomniały smaki dzieciństwa i wakacje u babci. – Takie im-
prezy zawsze obfi tują w wymianę doświadczeń i pozwalają zy-
skać nowych klientów – mówią przedstawiciele organizujących 
Festiwal Wieprzowiny grup producenckich.

Spółdzielczość kwitnie

Obecnie w rejestrach urzędów marszałkowskich wpisanych jest 960 
Grup Producentów Rolnych, z  czego 63% grup prowadzi działal-
ność jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 31% w formie 
spółdzielni. Na koniec 2011 roku funkcjonowało w  Polsce ponad 
250 spółdzielczych grup producentów rolnych. Ta forma spółdzielni 
zyskuje coraz większą popularność. Świadczy o tym systematyczne, 
wysokie tempo tworzenia nowych grup spółdzielczych. Od 2007 
roku średnio rocznie powstaje ok. 150 grup producentów rolnych, 
w tym ok. 50 spółdzielni. Przemawia za tym demokratyczny charak-
ter spółdzielni, w której podejmowanie kluczowych decyzji odby-
wa się zgodnie z zasadą „jeden członek – jeden głos”, w przeciwień-
stwie do spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, w  której siła 
głosu członka zależy od wniesionego do spółki kapitału. Spółdziel-
nie stanowią formę łączenia oferty rynkowej wielu gospodarstw, co 
zwielokrotnia ich siłę ekonomiczną i możliwości działania na rynku. 

Intensywne działania mające na celu promowanie organi-
zowania się rolników w  struktury gospodarcze, ze szczególnym 
uwzględnieniem formy spółdzielczej, prowadzi Krajowa Rada 
Spółdzielcza. – Nasza działalność, m.in. edukacyjna, to odpowiedź 
na duże potrzeby i oczekiwania rolników. Spółdzielczość kwitnie 
w wielu krajach na świecie – przekonują przedstawiciele KRS.

– Taka forma współdziałania się sprawdza. Wszyscy mamy po 
jednym głosie, dlatego decydujemy o naszych planach w takim 
samym stopniu – mówi przedstawiciel Spółdzielni Producentów 
Rolnych „AGRO-PLON”, która ma swoją siedzibę w Jaworzynie Ślą-
skiej. 

Grupa angażuje gospodarzy

Dowodów na to, że działalność Grup Producentów Rolnych 
wpływa mobilizująco na aktywność środowiska wiejskiego i rol-
ników, jest więcej. Grupa angażuje ludzi, przez co słowo „inte-
gracja” wypełnia się konkretną treścią, Grupy Producentów Rol-
nych stanowią najlepszą rekomendację dla wspólnych działań. 
Ich członkowie już wiedzą, że warto się organizować, bo tylko 
wtedy włożony wysiłek procentuje. Nie chodzi tutaj jednak tyl-
ko o  wymierny, materialny zysk. Wspólny front producentów 
rolnych pozwala bowiem na stawienie czoła konkurencji, na 
optymalizację kosztów, na podniesienie jakości produkcji i pro-
duktów rolnych. Istnienie Grup Producentów Rolnych ułatwia 
producentom sprzedaż wytwarzanych produktów w większych, 
jednolitych partiach spełniających wymagania klientów. Czyn-
nikiem motywującym do tworzenia Grup Producentów Rolnych 
jest wspólne planowanie i  dostosowanie produkcji do popytu 
pod względem asortymentu, ilości i jakości towaru.

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zostań partnerem KSOW

Jednym z zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest integrowanie środowisk wiejskich, budowanie sieci współpracy i wymiany 
informacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz obszarów wiejskich. Zapraszamy wszystkie osoby i podmioty  zainteresowane 
współpracą w ramach KSOW do zarejestrowania się w bazie partnerów na stronie www.ksow.pl. 
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R E K L A M A

Jesienne przygotowanie 
zbóż ozimych do zimowania

W okresie zimowym rośliny 
narażone są na działanie wie-
lu czynników stresowych, któ-
re powodują ich uszkodzenia, 
a nawet śmierć.

W ostatnim roku średnio w Pol-
sce straty zbóż ozimych wy-
niosły 30%, przede wszystkim 
wymarzła pszenica, jęczmień 
i pszenżyto. W województwie 
kujawsko-pomorskim, lubel-
skim i lubuskim wymarzło na-
wet 60% plantacji. Jak zatem 
przygotować zasiewy zbóż ozi-
mych by ograniczyć do minimum 
niekorzystne działanie wysokich 
mrozów.

Odporność roślin na wymarza-
nie zależy od gatunku zboża, od-
miany, warunków siedliska oraz 
zahartowania. Roślina uzyskuje 
odporność na mróz dopiero po 
przebyciu kilku dni w tempera-
turze powyżej 0°C, a następnie 
w temperaturze poniżej -2; -3 °C. 
Spadek temperatury bez łagod-
nego przejścia nie gwarantuje 
zahartowania się roślin. Harto-
wanie polega na gromadzeniu 
w soku komórkowym glukozy 
i białek, które obniżają punkt 
zamarznięcia soku komórkowe-
go. Ilość tworzących się cukrów 

zależy od temperatury otocze-
nia. Zahartowanie rośliny jest 
maksymalne na początku zimy, 
toteż przed nadejściem wiosny 
roślina staje się bardzo wrażliwa 
na mróz. Zniszczenie liści nie 
oznacza śmierci rośliny. Dopie-
ro zniszczenie węzła krzewienia 
powoduje jej śmierć. Z roślin 
zbożowych ozimych największą 
odporność na mróz ma żyto, 
następnie pszenżyto, pszeni-
ca, najmniejszą jęczmień. Do-
brze zahartowane żyto znosi 
temperatury nawet do -30 °C, 
podczas gdy jęczmień -15°C. 
Jednak o zamieraniu roślin decy-
duje temperatura na głębokości 
węzła krzewienia, która wynosi: 
dla jęczmienia -10 °C , pszenicy 
-14 °C, dla żyta -25 °C. Okrywa 
śnieżna na głębokość 7,5-12 cm 
skutecznie zabezpiecza rośliny 
przed wymarzaniem.

Warunki klimatyczne do przezi-
mowania zbóż w Polsce określa 
się na średnio i mało korzyst-
ne. Najsurowsze zimy wystę-
pują w północno-wschodnim 
i wschodnim rejonie kraju, naj-
łagodniejsze na zachodzie i po-
łudniowym zachodzie. 

W Polsce nie ma żadnych 

ograniczeń do uprawy odmian 
żyta. Spośród odmian pszenicy 
ozimej, pszenżyta i jęczmienia 
do uprawy w całym kraju nadają 
się te, których mrozoodporność 
wynosi 5,5 i powyżej. Właśnie 
takie odmiany przetrwały wyso-
kie mrozy występujące w ostat-
niej zimie. Zatem wybór odmian 
o odpowiedniej mrozoodporno-
ści jest najważniejszym spo-
sobem ograniczenia ujemnych 
skutków zimy. Spośród gatun-
ków zbóż ozimych największą 
mrozoodporność mają: 
• pszenica: Kobiera, Legenda, 

Mewa (6.0), Satyna Arkadia, 
Batuta, Smuga, Tonacja (5,5), 
Rywalka, Bogatka, Kohelia, 
Nateja, Ostroga (5,0). 

• pszenżyto: Wiarus (6,5), Pawo, 
Subito, Tomko, Trismart (6,0), 
Mikado, Aliko, Amorozo, Bor-
wo, Grenado, Witon, Twin-
go (5,5). 

• jęczmień: Bażant, Fridericus 
(6,0), Henriette, Titus, Wendy, 
Karakan, Matilda, Rosita (5,5). 
Poza wyborem odmiany o lep-

szym przetrwaniu zimy decydują 
między innymi: 

Optymalny termin siewu - 
Większe szanse na przetrwanie 

zimy mają łany zasiane w opty-
malnym terminie. W przypadku 
zbyt późnych siewów w glebę 
wysuszoną i zmrożoną ziarno 
nie jest w stanie pobrać odpo-
wiedniej ilości wody do skiełko-
wania, co powoduje zamieranie 
siewki. W takich warunkach już 
temperatura -8°C może powodo-
wać zamieranie napęczniałego 
ziarna. W czasie ostatniej zimy 
w Puławach odmiany pszenicy 
ozimej wysiane w optymalnym 
terminie przetrwały okres zimy, 
odmiany wysiane 2 tygodnie 
później w odniesieniu do opty-
malnego były bardzo przerze-
dzone, a wysiane 4 tygodnie 
później w stosunku do optymal-
nego wymarzły w 100%. 

Dobre zaopatrzenie roślin 
w fosfor i potas Rośliny lepiej 
zimują na glebach bogatych 
w fosfor i potas. Dobre zaopa-
trzenie roślin w fosfor powoduje 
podwyższenie odporności zbóż 
na niskie temperatury. Plantacje 
dobrze zaopatrzone w potas 
szybciej się regenerują po zimie. 
Potas kieruje gospodarką wod-
ną w roślinie i zwiększa ciśnie-
nie osmotyczne komórki, przez 
co sok komórkowy zamarza 
w niższej temperaturze, wpływa 
ponadto na syntezę węglowo-
danów w tkankach. Ilość tych 
makroelementów stosowanych 
w zbożach należy uzależnić od 
wymagań pokarmowych roślin 
i zasobności gleby. 

W tabeli 1 podano, jakie ilo-
ści fosforu i potasu pobiera-
ją poszczególne gatunki roślin 

zbożowych na wydanie 1 dt 
plonu. Wylicza się je mnożąc 
wielkość plonu, jaki jest możli-
wy do uzyskania w warunkach 
gospodarstwa przez pobranie, 
np. przy plonie 60 dt z ha psze-
nica pobierze 

0,98  x 60 = 59 kg fosforu 
1,51 x 60 = 90 kg potasu
Nawożenie azotem - pra-

widłowe nawożenie powoduje, 
że rośliny są mocne, nadmierne 
natomiast powoduje, że rośliny 
wchodzą w okres zimy zbyt wy-
bujałe, przez co są mniej odpor-
ne na niesprzyjające warunki. 
Azot jesienią nie powinien być 
dostarczony w formie azotano-
wej. Po takim nawożeniu rośliny 
pobierają więcej wody, co powo-
duje rozcieńczenie zgromadzo-
nej w soku komórkowej glukozy 
obniżając punkt zamarznięcia. 
Najlepiej jesienią nawozić azotem 
w formie mocznika lub dolistnie. 

Dobre zaopatrzenie w mi-
kroelementy. Istotne znacze-
nie ma bor, miedz i mangan. 
Pierwiastki te zwiększają za-
wartość cukrów chroniących 
rośliny przed mrozem. Nawo-
żenie należy przeprowadzić je-
sienią stosując nieduże dawki 
w celu podniesienia odporności 
na mróz. W tabeli 3 podano za-
wartość składników pokarmo-
wych w nawozach dolistnych. 

Regulatory wzrostu Niektó-
re mogą polepszyć zimowanie 
roślin zbożowych. Preparaty 
zawierające CCC i trinekspak 
etylu poprzez wpływ na pod-
wyższenie zawartości glukozy 
w komórkach oraz zwiększenie 
grubości ścian komórkowych 
polepszają zimotrwałość roślin. 
Odporność roślin na mróz po-
lepsza również etefon, ponieważ 
wpływa na poziom etylenu i kwa-
su abscynowego. Wymagane 
w celu poprawy zimotrwałości 
dawki środka są o wiele niż-
sze od stosowanych na wiosną 
w celu skrócenia źdźbła. W za-
sadzie można środki te pole-
cić na plantacjach wybujałych, 
ale pod warunkiem, że osiągną 
przed końcem wegetacji stadium 
6 liści. Należy jednak podkre-

ślić, że w Polsce jesienne sto-
sowanie tych środków nie jest 
dopuszczone. 

Występująca pokrywa śnież-
na chroni rośliny przed wyma-
rzaniem, jednak zbyt wczesne 
i obfite opady śniegu są nieko-
rzystne gdyż zazwyczaj padają 
na niedostatecznie zamarznięta 
glebę. Pod taką okrywą utrzymu-
je się długo temperatura około 
zera stopni, a w takich warun-
kach rośliny silniej oddychają niż 
przy zamarzniętej ziemi, szybciej 
zużywają tlen, co jest dla nich 
zabójcze. Objawy to brązowe, 
nadgniłe liście. Zjawisko takie 
zwane jest wyprzeniem. Zamie-
ranie roślin pod okrywą śnieżną 
może wystąpić również przez 
porażenie ich przez pleśń śnie-
gową. Wywołana przez grzyb 
Fusarium nivale. Objawy są bar-
dzo charakterystyczne. Wiosną 
po stajaniu śniegu rozwija się 
na roślinach białoróżowy nalot. 
Objawy te najczęściej występu-
ją placowo. Bardzo szybko na-
lot ten znika, a na porażonych 
liściach widoczne są brązowe 
plamy. Rośliny giną, jeśli znisz-
czony został węzeł krzewienia, 
a poznać to można po tym, że 
bardzo łatwo można je wycią-
gnąć z gleby. Zapobieganie po-
rażeniu przez pleśń śniegową 
to wysiew zbóż w optymalnym 
terminie, oraz zaprawianie ma-
teriału siewnego odpowiednimi 
zaprawami (Baytan Universal 
094 FS, Galmano 201 FS, Joc-
key 201 FS, Jockey New 113 FS, 
Karbosar K 400 FS, Kinto Duo 
080 FS, Lamardor 400 FS, Ma-
xim 025 FS, Maxim Star 025 FS, 
Motto 25 FS, Panoctine 350 LS, 
Premis Pro 080 FS, Real Super 
080 FS, Sarfun T 450 FS, Sarox 
T 500 FS, Scenic 080 FS. Jeśli 
występuje pleśń śniegowa, a wę-
zeł krzewienia nie został uszko-
dzony, należy pole zabronować 
w poprzek rzędów broną lekką 
i jak najwcześniej wzmocnić 
plantacje dawką azotu. 

Prof. dr hab. Gra-
żyna Podolska

IUNG-PIB w Puławach
Z-d Uprawy Ro-
ślin Zbożowych

Zboża ozime muszą przetrwać okres zimy, który jest dla nich szczególnie trudny. Rośliny 
zapadają w stan zimowego spoczynku, następuje zahamowanie wzrostu i zmniejszenie 
funkcji życiowych trwające aż do wiosny.

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

Gatunek zboża
Plon główny + uboczny

fosfor P2O5 potas K2O

Pszenica 0,98 1.51

Żyto 1.00 2.16

Pszenżyto 1.07 2.11

Jęczmień 0.96 1.64

Przy wyliczaniu dawki nawozu należy brać pod uwagę zasobność 
gleby i stosować współczynniki korekcyjne (tab. 2).

Tabela 2 Wartość współczynnika korekcyjnego

Zawartość w glebie P i K

Bardzo niska Niska Średnia Wysoka Bardzo wysoka

1,5 1,25 1,0 0,75 0,5

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych w wybranych nawozach dolistnych sto-
sowanych w roślinach zbożowych (% wagowych).

Nawóz N MgO S B Cu Zn Mn Fe Mo

Agrivit Z 4,0 12,0 10,0 0,07 1,70 1,40 1,60 1,10 0,02

Ekolist mikro Z 4,0 5,0 4,3 0,16 0,35 0,90 0,98 1,0 0,005

Indol 3 15,0 4,6 - 0,28 0,56 1,12 1,68 1,2 0,01

Plonvit Z 15,0 2,0 1,8 - ,9 1,00 1,10 0,8 0,01

YaraVita Zboże 3,8 16,2 - - 3,10 5,00 8,10 - -
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Odporność chwastów na herbicydy

Odporność oznacza brak 
wrażliwości tylko niektórych 
osobników (biotypów) w obrę-
bie gatunku chwastu na taką 
dawkę herbicydu, która w nor-
malnych warunkach powinna 
wyeliminować całą jego po-
pulację. Fakt pojawienia się 
biotypów odpornych w obrę-
bie gatunku wrażliwego został 
po raz pierwszy stwierdzony 
w Kanadzie w 1963 roku, gdzie 
po kilkuletnim stosowaniu 2,4-
D dotychczas wrażliwa dzika 
marchew przestała reagować 
na tę substancję. Pierwsze na 
świecie przypadki odpornych 
biotypów chwastów na herbi-
cydy triazynowe pojawiły się 
po 10 latach od wprowadze-
nia tych związków na rynek, 
a odporne biotypy na herbi-
cydy sulfonylomocznikowe zi-
dentyfikowano już po 5 latach. 
Według informacji zawartych 
w bazie danych międzynaro-
dowej organizacji powołanej 
do koordynacji badań i zapo-
biegania odporności chwastów 
(HRAC, www.weedscience.org) 
cechę odporności na herbicydy 
potwierdzono u 393 biotypów 
należących do 211 gatunków 
chwastów (124 gatunków 
dwuliściennych i 87 jednoli-
ściennych). Największą liczbę 
osobników odpornych na her-
bicydy wykryto wśród chwa-
stów należących do rodziny 
traw oraz do rodziny złożonych. 

Problem pojawienia się bioty-
pów odpornych dotyczy rów-
nież wielu plantacji w Polsce. 
Na podstawie badań prowa-
dzonych przez Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa, 
Państwowy Instytut Badawczy 
(Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu), 
już w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia stwierdzono 
występowanie odporności na 
herbicydy triazynowe biotypów 
chwastnicy jednostronnej, ko-
mosy białej, szarłatu szorstkie-
go. W 2001 roku pojawiły się 
również pierwsze informacje 
o występowaniu odporności 
miotły zbożowej i chabra bła-
watka na chlorosulfuron – sub-
stancję z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika

Problemy związane z selek-
cją i rozprzestrzenianiem się 
biotypów nie niszczonych przez 
herbicydy najwcześniej wystą-
piły w krajach, w których od 
dawna stosowano intensywną, 
chemiczną walkę z chwastami, 
połączoną z daleko posunięty-
mi uproszczeniami w uprawie 
roli i zmianowaniu (monokul-
tura) - fot. 

Dodatkowo zjawisko to po-
tęgować może:
• stosowanie substancji ak-

tywnych o jednym specyficz-
nym mechanizmie działania 
na tym samym stanowisku 
przez wiele lat,

• niewłaściwy dobór herbicy-
dów do składu gatunkowego 
chwastów na danej plantacji,

• nieodpowiednia faza rozwo-
jowa chwastów w momencie 
aplikacji herbicydu

• niesprzyjające warunki po-
godowe i środowiskowe dla 
prawidłowego działania pre-
paratu (wypłukiwanie, rozkład 
fotochemiczny herbicydu, itp.).
Mechanizmy powstawania 

odporności chwastów nie są 
proste i jeszcze nie w pełni 
poznane Na podstawie wielu 
badań prowadzonych przez 
placówki naukowe w Polsce 
i na świecie stwierdzono, że 
odporność na herbicydy może 
wynikać z różnych przyczyn. 
Zjawisko to może być uwarun-
kowane nieaktywnym dla her-
bicydu miejscem jego działania 
(najczęściej zmienionym pod 
względem budowy i sposobu 
funkcjonowania), szybszym 
metabolizmem herbicydu do 
formy nieaktywnej oraz wzmo-
żoną produkcją związków np. 
enzymów, na które dany środek 
działa. Konsekwencje wystę-
powania odpornych biotypów 
chwastów na plantacji pono-
si przede wszystkim rolnik. 
Oznacza to bowiem utratę 
skuteczności chwastobójczej 
herbicydu, spadek plonowania, 
niemożność dalszego stoso-
wania tego samego herbicy-
du oraz niebezpieczeństwo 

pojawienia się wśród chwa-
stów odporności krzyżowej 
i wielokrotnej. W przypadku 
odporności mieszanej (krzyżo-
wej) chwasty nie są niszczone 
przez co najmniej dwa herbi-
cydy o tym samym mecha-
nizmie działania, ale o różnej 
budowie chemicznej np. od-
porność szarłatu szorstkiego 
na nikosulfuron (z grupy sul-
fonylomocznika) i imazetapyr 
(z grupy imidazoli). Herbicy-
dy te posiadają różną budo-
wę chemiczną, ale taki sam 
mechanizm działania – blo-
kują funkcjonowanie enzymu, 
który bierze udział w syntezie 
3 aminokwasów: waliny, leu-
cyny i izoleucyny. Odporność 
wielokrotna natomiast polega 
na braku wrażliwości określo-
nego biotypu chwastu na co 
najmniej dwa herbicydy z róż-
nych grup chemicznych i o róż-
nym mechanizmie działania. 
W Australii zidentyfikowano 
biotyp życicy sztywnej, który 
wykazywał jednoczesną od-
porność na herbicydy z grupy 
triazyn, pochodnych mocznika, 
imidazoli, sulfonylomocznika 
oraz triazoli.

Brak reakcji lub słabsze dzia-
łanie niektórych herbicydów 
spowodowane odpornością 
chwastów wymusza na farme-
rach zmiany w dotychczaso-
wym systemie uprawy i ochrony 
plantacji. Biotypy odporne, któ-

re nie zostały zniszczone, stają 
się konkurencyjne względem 
rośliny uprawnej, co prowa-
dzi do zmniejszenia plonu, jak 
również pogorszenia jego jako-
ści. W takiej sytuacji należy jak 
najszybciej podjąć kroki w kie-
runku zapobiegania rozprze-
strzenianiu się tego zjawiska, 
poprzez staranną i przemy-
ślaną agrotechnikę (unikanie 
wieloletniej monokultury, wy-
korzystywanie różnych metod 
walki z chwastami np. mecha-
niczne, profilaktyczne) oraz ra-
cjonalne stosowanie środków 
chemicznych (aplikacja herbi-
cydów o różnym mechanizmie 
działania, w odpowiednich fa-

zach rozwojowych chwastów). 
Jak wskazują badania prowa-
dzone przez Instytut działania 
takie nie eliminują całkowicie 
chwastów odpornych, a jedy-
nie ograniczają ich liczebność 
w zbiorowisku. Zabiegi zapo-
biegające rozprzestrzenianiu się 
odporności chwastów muszą 
być prowadzone przez wiele 
lat, a plantacja poddana mo-
nitoringowi. Działania te wyma-
gają współpracy producentów 
środków ochrony roślin, jedno-
stek naukowych oraz rolników.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
I U N i G – PIB

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli we Wrocławiu

Zjawisko odporności chwastów na herbicydy znane jest już od wielu dziesiątków lat.

Efekt monokultury pszenicy ozimej połączonej z wieloletnim stosowaniem chlo-
rosulfuronu (fot. T Sekutowski)

Koniczyny i ich wartość pastewna

Skarmianie koniczyn dostar-
czających dużych ilości paszy 
wysokobiałkowej o cennym 
składzie chemicznym ograni-
cza zużycie pasz treściwych 
w gospodarstwach rolnych 
nastawionych na produkcję 
zwierzęcą. Udział koniczyn 
w runi mieszanek z trawami 
zbliżony do 30-40% podnosi 
jej wydajność i smakowitość, 
zwiększa przyrosty zwierząt. 
Ruń zasiewów mieszanych 
koniczynowo-trawiastych użyt-
kowana pastwiskowo w najbar-
dziej sprzyjających warunkach 

w okresie lata może być jedyną 
paszą skarmianą zwierzętami. 
Koniczyny podobnie jak inne 
motylkowate posiadają zdol-
ność do życia w symbiozie 
w bakteriami brodawkowymi, 
dzięki czemu asymilują znaczne 
ilości azotu, z którego 50% to 
azot „darmowy” pochodzenia 
symbiotycznego. Obniża on 
koszt nawożenia mieszanek 
koniczynowo-trawiastych tym 
składnikiem, a pozostawiony 
w resztkach pozbiorowych 
użyźnia glebę pod uprawę ro-
ślin następczych. Wykazano, 

że na każdy 1% koniczyny bia-
łej w runi mieszanek przypada 
około 3-5 kg azotu związa-
nego biologicznie na drodze 
symbiozy.

Największe znaczenie spo-
śród koniczyn mają koniczyna 
łąkowa i biała jako komponen-
ty mieszanek z trawami lub 
w uprawie czystej. Okres użyt-
kowania tych mieszanek i spo-
sób ich wykorzystania na paszę 
zależy od zastosowanych kom-
ponentów. Na jednoroczne 
użytkowanie przeznacza się 
mieszanki z koniczyną perską 

lub aleksandryjską. Do dwu lub 
wieloletniej uprawy stosuje się 
koniczyny: białą, szwedzką, in-
karnatkę i koniczynę łąkową. 
W mieszankach niekiedy łączy 
się kilka gatunków koniczyn 
o różnym okresie użytkowania 
na przykład koniczyny jedno-
roczne z wieloletnimi. Wyma-
gania siedliskowe koniczyn 
oraz podstawowe elementy 
agrotechniki i formę wykorzy-
stania zielonki przedstawiono 
w tabelach 1 i 2.

Najbardziej znanym i najczę-
ściej uprawianym gatunkiem 

jest koniczyna czerwona, któ-
ra zajmuje połowę powierzchni 
uprawy wszystkich roślin bo-
bowatych drobnonasiennych 
(motylkowatych drobnonasien-
nych). Jest ona składnikiem 
runi przemiennych użytków 
zielonych jako komponent dwu- 
i wielogatunkowych miesza-
nek z trawami uprawianymi na 
gruntach ornych. Stosuje się 
ją również do zasiewu nowo 
zakładanych lub renowacji łąk 
przerzedzonych, słabo plonu-
jących, gdzie bywa jednym 
z wielu komponentów mie-

szanek. Razem z koniczyną 
łąkową na łąkach wysiewa-
ne są inne rośliny motylko-
wate: komonica zwyczajna, 
lucerna chmielowa, koniczy-
na szwedzka i wiele gatun-
ków traw. W doborze odmian 
koniczyny łąkowej rozróżnia 
się formy diploidalne i tetra-
ploidalne. Do niedawna wyż-
szy poziom plonowania form 
tetraploidalnych skłaniał do ich 
częstszego stosowania w pro-
dukcji pasz objętościowych niż 
pozostałych odmian, aktualnie 
postęp hodowlany spowodo-

W naszym kraju znaczna część paszy produkowana jest na krótkotrwałych użytkach zielonych uprawianych na gruntach ornych, a 
koniczyny i mieszanki koniczynowo-trawiaste są najczęstszym źródłem paszy objętościowej dla zwierząt przeżuwających. 
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wał, że nie ma dużych różnic 
w ich produktywności.

Koniczyna biała należy do 
gatunków wieloletnich, szyb-
ko odrastających po zbiorze, 
dobrze zadarniających glebę 
dzięki wytwarzanym stolonom 
i rozłogom. Ponieważ znosi 
przygryzanie i udeptywanie 
przez zwierzęta uważa się ją 
za typową roślinę pastwisko-
wą. Dobrze rośnie w różnych 
warunkach siedliskowych, ale 
w warunkach suchych bez 
opadów zanika, aby po spa-
dłych deszczach odrodzić się 
na nowo. Gatunek ten źle zno-

si uprawę w warunkach gleb 
podmokłych. Koniczyna bia-
ła w mieszankach z różnymi 
trawami (kostrzewą łąkową, 
tymotką łąkową, życicą trwałą 
i wielokwiatową) wykorzysty-
wana jest najczęściej w bez-
pośrednim wypasie zwierząt. 
W roku siewu pierwszy od-
rost mieszanki koniczyny białej 
z trawami należy skosić, na-
stępne można już użytkować 
pastwiskowo. Dojrzałość pa-
stwiskową mieszanki te osią-
gają po uzyskaniu wysokości 
runi około 15-20 cm. Znane są 
formy drobnolistne koniczyny 

białej, o mniejszych wymaga-
niach stosowane na pastwiska 
trwałe, dobrze zadarniające 
glebę, średniolistne – dobrze 
zadarniające glebę stosowa-
ne są na trwałe i przemienne 
użytki zielone i wielkolistne 
odmiany plenne, szybko od-
rastające, wykorzystywane 
głównie na krótkotrwałych użyt-
kach zielonych zakładanych na 
gruntach ornych. W roku sie-
wu ruń mieszanki trzeba sko-
sić po osiągnięciu przez nią 
wysokości 20 cm, a następ-
ne można wypasać. Poleca-
ny jest wypas kwaterowy lub 
dawkowany, wtedy mniejsze 
są straty plonu spowodowa-
ne pozostawieniem niedoja-
dów przez zwierzęta. Sezon 
pastwiskowy w naszym kraju 
może trwać 165-170 dni w roku.

Koniczyny perska i aleksan-
dryjska dają wysoki plon zie-
lonki składający się głównie 
z liści, dlatego paszę charak-
teryzuje wysoka zawartość 
białka. W łodygach tych dwóch 
gatunków zawartość włókna 
jest niska, więc są one do-
skonałym źródłem zielonki dla 
trzody chlewnej, drobiu i mło-
dych przeżuwaczy (tabela 3). 
W naszym klimacie koniczy-
na aleksandryjska jest mało 
znaną rośliną jarą, szybko od-
rastającą po skoszeniu, o wy-
sokim potencjale plonowania. 
Koniczynę perską charaktery-

zuje niska zawartość suchej 
masy - około 14 proc. i dla-
tego schnie długo dając niski 
plon siana. Obydwa gatunki 
można uprawiać w mieszan-
kach z krótkotrwałymi trawami 
z życicą wielokwiatową i we-
sterwoldzką, wysiewając oko-
ło 13-15 kg koniczyny perskiej 
i 8-10 kg/ha życicy. Koniczyna 
aleksandryjska może być wy-
siana w ilości: 12 kg/ha i 20 kg/
ha życicy. Od niedawna wpro-
wadza się jednoroczne koni-
czyny perską i aleksandryjską 
do runi mieszanek wieloletnich, 
które charakteryzuje słabe po-
czątkowe tempo rozwoju po 
zasiewie, co sprzyja ich za-
chwaszczaniu. Wprowadze-
nie do mieszanek wieloletnich 
gatunków łatwo kiełkujących 
już przy temperaturze 6-8°C, 
o szybkim początkowym wzro-
ście i rozwoju i głęboko sięga-
jącym systemie korzeniowym 
pozwala w roku siewu wielo-
letniej mieszanki uzyskać dużą 
masę lekkostrawnej, wartościo-
wej zielonki i chroni ją przed 
rozwojem chwastów. Azot 
symbiotyczny i inne składniki 
pokarmowe pobierane przez 
te gatunki z głębszych warstw 
gleby są wykorzystywane po 
ich obumarciu przez mieszan-
kę wieloletnią.

Koniczyny dobrze kompo-
nują się w uprawie z trawami, 
a ruń mieszanek koniczynowo-

-trawiastych jest korzystniejsza 
dla zwierząt z powodu zrów-
noważenia wartości białkowej 
i energetycznej oraz zwiększo-
nej produktywności. Poza tym 
mieszanki lepiej przystosowu-
ją się do warunków siedliska, 
gdyż w warunkach niekorzyst-
nych dla jednego komponenta 
inny rozwija się bardzo dobrze, 
co nie powoduje spadku plono-
wania. Dłuższy jest też okres 
użytkowania mieszanek niż 
czystych zasiewów koniczyn, 
a zużycie nawozów azotowych 
ograniczone ze względu na 
asymilowanie azotu związa-
nego przez bakterie symbio-
tyczne z powietrza. Skład 
gatunkowy mieszanek zależy 
od długości okresu użytkowa-
nia. Do mieszanek na dwu-
letnie użytkowanie powinny 
wchodzić nasiona koniczyny 
czerwonej, życicy wielokwia-
towej i kupkówki pospolitej lub 
koniczyny czerwonej i białej 
z tymi trawami. W składzie 
wieloletniej mieszanki koniczy-
ny czerwonej i białej z trawami 
na użytkowanie zmienne po-
winny znaleźć zastosowanie 
długotrwałe gatunki traw jak: 
kostrzewa łąkowa, kupkówka 
pospolita, tymotka łąkowa, ży-
cica mieszańcowa, wiechlina 
łąkowa i kostrzewa czerwona. 
Udział koniczyn w runi miesza-
nek nie powinien przekraczać 
30-50 procent. Najczęściej 
w skład runi krótkotrwałego 
pastwiska polowego na 2-4 let-
nie użytkowanie wchodzi koni-
czyna biała i 1-2 gatunki traw.

Mieszanki koniczyny bia-
łej z trawami sieje się wiosną 
w zbożową roślinę ochronną 
lub latem w siewie czystym 
(do końca sierpnia). W rejo-
nach chłodniejszych, na pół-
nocy i wschodzie Polski, siew 
letni powinien być wykonany 
do końca sierpnia. W roku sie-
wu praktykuje się przykasza-
nie odchwaszczające zasiewy 
czyste (bez rośliny ochronnej), 
a mieszanki użytkuje się wy-
łącznie kośnie zbierając jeden 
lub dwa pokosy. W następnych 
latach ruń pastwiska spasa 
się 3-5 krotnie, po uzyska-
niu przez nią wysokości około 
20 cm. Wcześniejsze rozpo-
częcie wypasu zwierząt w od-
roście wiosennym gwarantuje 
dobrą jakość paszy w całym 
sezonie wegetacyjnym. Naj-
bardziej efektywny jest wy-
pas dawkowany polegający 
na przesuwaniu ogrodzenia 
elektrycznego w ciągu dnia. 
Do zabiegów pielęgnacyjnych 
koniecznych na pastwisku na-
leży jedno- lub dwukrotne ko-
szenie niedojadów podczas 
sezonu pastwiskowego.

Użytkowanie zasiewów koni-
czyny czerwonej i jej miesza-
nek z trawami w roku siewu 
zależy od sposobu zasiewu. 
Jeśli rośliny te wsiano w owies 
na zielonkę zbierany w fazie 
wyrzucania wiech do począt-
ku dojrzałości mlecznej moż-
liwe jest pozyskanie jesienią 
(wrzesień-październik) niewiel-
kiego plonu tzw. ściernianki. 
Natomiast jęczmień zbierany 
na ziarno hamuje odrastanie 
wsiewki, a jej niewielki plon 
jest wówczas nieopłacalny do 
zbioru. Można też koniczynę 
czerwoną i mieszanki z tra-
wami uprawiać w siewie czy-
stym (bez rośliny ochronnej) 
wtedy zbiera się jeden pokos 
ściernianki.

W latach pełnego użytkowa-
nia koniczyna czerwona daje 
dwa lub trzy pokosy, a mieszan-
ki z trawami dwa do czterech 
zbiorów. Zielonkę można stoso-
wać na bieżące skarmianie lub 
wykorzystać do produkcji siana 
i kiszonki, lub użytkować zmien-
nie kośno-pastwiskowo. Ten 
ostatni sposób skraca okres 
użytkowania zasiewów. Z re-
guły pierwszy odrost runi zbie-
ra się w fazie pełni kłoszenia 
traw, a następne w początku 
lub pełni kwitnienia koniczyny.

Intensywne użytkowanie ko-
niczyny czerwonej i białej i ich 
mieszanek z trawami obniża 
plonowanie i zawartość włókna 
surowego, lecz zwiększa zawar-
tość białka i strawność paszy 
(tabela 4). Przy zbiorze dwóch 
pokosów koniczyny czerwo-
nej w siewie czystym zielonkę 
z tych zasiewów przeznacza się 
do żywienia starszych grup by-
dła, owiec i koni. Natomiast zie-
lonką uzyskaną ze zbioru trzech 
pokosów koniczyny czerwonej 
i trzech lub czterech pokosów 
jej mieszanek z trawami o więk-
szej wartości pokarmowej żywi 
się młode i wysoko produkcyjne 
zwierzęta. Należy pamiętać, że 
zielonka z koniczyny i miesza-
nek z trawami z uwagi na wy-
soką zawartość białka powinna 
być skarmiana łącznie z pasza-
mi węglowodanowymi. Zbyt 
częste koszenie lub spasanie 
runi tych mieszanek koniczyny 
czerwonej i białej z trawami ob-
niża ich trwałość i wydajność. 
Jakość paszy z mieszanek za-
leży też od gatunku trawy. Wy-
soki współczynnik strawności 
charakteryzuje: kostrzewę łą-
kową, festulolium, życicę trwałą 
i wielokwiatową, dlatego mie-
szanki koniczyn z tymi trawami 
wyróżniają się wysoką warto-
ścią pokarmową.

Dr Eliza Gaweł
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych

IUNG-PIB w Puławach

Tabela 1. Wymagania siedliskowe roślin motylkowatych (źródło: Szczegółowa uprawa roślin 2003; badania własne 
wykonane w IUNG-PIB w Puławach

Roślina Gleby i wymagania klimatyczne Warunki wilgotnościowe

Koniczyna białoróżowa (szwedzka) ciężkie, wilgotne, o wysokim poziomie wody wilgotne, znosi długo-
trwałe zalewy wody

Koniczyna czerwona średnie i zwięzłe, żyzne, o odczynie obojętnym lub słabo kwaśnym, pH 6,6-7,6 wilgotne, umiarkowanie wil-
gotne do suchszych

Koniczyna biała średnie i lżejsze, o odczynie obojętnym lub słabo kwaśnym, gliniasto-
-piaszczyste, piaszczyste, rędziny, torfy, ciężkie gliniaste, pH 5,4-6,0

umiarkowanie wilgot-
ne, nie znosi gleb podmok 

-łych i bardzo suchych

Koniczyna perska kompleks pszenny bardzo dobry i dobry, żyzne, zasobne w składniki pokarmowe, wilgotne

Koniczyna krwistoczer-
wona (inkarnatka)

lżejsze, lekko kwaśne i obojętne, piaszczysto-glinia-
ste i szczerki, nie udaje się na glebach zlewnych, suchsze

Koniczyna aleksandryjska żyzne, wilgotne, przepuszczalne, gliniaste, o odczynie obojętnym lub zasadowym, umiarkowanie wilgotne lub suchsze

Tabela 2. Elementy agrotechniki i zbiór koniczyn (z.m. – zielona masa, s.m. sucha masa)

Gatunek koniczyny Wy-
siw kg/ha Termin siewu Poko-sy Plon

t/ha Termin zbioru Wykorzystanie paszy

czerwona:
diploidalna

tetraploidalna
10-14
12-18

wiosna, lato – tylko po przepad-
nięciu siewów wiosennych

2 70 z.m.
11 s.m.

pąkowanie, peł-
nia kwitnienia zielonka, siano

3 50 z.m.
11 s.m.

pąkowanie, począ-
tek kwitnienia

zielonka, sia-
no, zmienne 

kośno-pastwiskowe

biała 8-10 wiosna, jesień przed przy-
mrozkami w zboża ozime 4 30-35 z.m.

11 s.m. wysokość runi 20-25 cm pastwisko, zie-
lonka, siano

białoróżowa - szwedzka 8-12 wiosna – wsiewka w zboża jare, 
sierpień - w siewie czystym 1-2 45 z.m.

3,5-6,0 s.m.

I pokos - peł-
nia kwitnienia

II pokos - spasanie

zielonka, sia-
no, pastwisko

perska 15-20 druga połowa maja 3-5 100 z.m.
12 s.m.

początek kwitnie-
nia pędów głównych

zielonka, ostatni od-
rost runi - wypas

aleksan-
dryjska 22 druga połowa kwietnia

3 70 z.m.
15 s.m. początek kwitnie-

nia pędów głównych zielonka, siano
5 40-60 z.m.

8-10 s.m.

krwistoczerwo-
na - inkarnatka 20-25 sierpień 1 25 z.m.

5 s.m.
pąkowanie, począ-

tek kwitnienia zielonka, siano

Tabela 3. Wydajność i wartość pokarmowa koniczyny per-
skiej  i aleksandryjskiej (Źródło: Bawolski, Gaweł 1985)

Badane elementy wartości roślin
Koniczyna

perska aleksandryjska

Plon suchej masy t/ha 12,0 10,4

Plon białka t/ha 2,2 1,9

Udział liści w plonie pokosów (%):
I
II
III

60
82
83

42
51
54

Zawartość składników pokarmowych(%)
białko ogólne

włókno surowe
18,5
16,4

18,2
19,7

Tabela 4. Zawartość białka ogólnego i włókna suroweg  
w koniczynnie czerwonej, w zależności od częstotliwości 
koszenia (Borowiecki i in. 1996)

Zawartość śred-
nia dla odmian di- 
i tetraploidalnych

Zawartość białka(%) Zawartość włókna (%)

liczba dni odrastania roślin w pokosach

25 35 45 25 35 45

20,5 19,6 18,6 20,6 21,7 22,2
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Kiedy wapnować użytki zielone - wiosną czy jesienią?
Optymalny termin wapnowa-

nia użytków zielonych jest zupeł-
nie inny niż na gruntach ornych. 
Zabieg taki najlepiej wykonać 
w okresie późnojesiennym po 
zakończeniu okresu kośnego 
po regeneracji runi. Dopuszczal-
ny jest również termin wiosen-
ny przed ruszeniem wegetacji.

Wapń to jeden z podsta-
wowych składników pokar-
mowych, który decyduje nie 
tylko o żywieniu roślin, ale 
przede wszystkim ma zasad-
niczy wpływ na glebę, po-
nieważ oddziaływuje na jej 
strukturę i możliwość pobiera-
nia składników przez roślinę. 
Wapń jest niezbędnym i ko-
niecznym składnikiem mineral-
nym dla roślin. Spełnia ważną 
rolę w prawidłowym ich wzro-
ście i rozwoju, wpływa m. in. 
na gospodarkę wodną, wę-
glowodanową i białkową. Du-
żym zapotrzebowaniem na 
wapń odznaczają się rośliny 
motylkowate.

Zakwaszenie gleb wzrasta 
w wyniku naturalnego wyczer-
pywania się zasobów wapnia, 
głównie poprzez wynosze-
nie składnika wraz z plonem 

(około 6 kg Ca na 1 t siana) 
oraz wymywanie tego skład-
nika w głąb profilu glebowego. 
Również działalność człowie-
ka przyczynia się w znacz-
nym stopniu do obniżenia ilości 
wapnia w glebie. Zbyt wysokie 
dawki nawozów mineralnych 
(w szczególności azotowych) 
czy organicznych (gnojowica) 
powodują zakwaszenie gleb. 
W naszych warunkach klima-
tycznych średnio, co roku, tra-
cimy około 200 kg Ca/ha.

Wapnowanie gleb ma na 
celu zneutralizowanie nadmier-
nej kwasowości gleby, oraz 
poprawienie jej właściwości 
fizycznych, chemicznych i bio-
logicznych. Wpływa również na 
zwiększenie pobierania i za-
wartości wapnia oraz magnezu 
w roślinie, zwiększa dostęp-
ność fosforu i stwarza warunki 
do rozwoju mikroorganizmów 
w glebie. Reasumując, rośliny 
rosnące na glebach o uregu-
lowanym odczynie znacznie 
lepiej wykorzystują składniki 
pokarmowe dostarczone w na-
wozach mineralnych.

Ruń trwałych użytków zielo-
nych jest zwykle mniej wrażli-

wa na kwaśny odczyn gleby niż 
uprawy polowe. Najliczniejszą 
grupę w runi łąkowej stanowią 
trawy, które najlepiej rosną na 
glebach o odczynie od kwaśne-
go do lekko kwaśnego. Tylko 
niektóre gatunki traw (kostrze-
wa łąkowa, stokłosa bezostna, 
rajgras wyniosły), najlepiej roz-
wijają się w środowisku obojęt-
nym. Z kolei większość roślin 
motylkowatych wymaga gleb 
o odczynie obojętnym bądź 
lekko zasadowym.

Wapnowania wymagają 
głównie trwałe użytki zielone 
na lekkich i średnich glebach 
mineralnych o odczynie poniżej 
pH 5,5, położone w dolinach 
rzecznych w siedliskach grą-
dowych (nie zalewanych), jak 
również na wywyższeniach 
pozadolinowych, często śród-
polnych. Dawki wapna na ta-
kie użytki mogą wynosić od 
0,5 do 3,0 t/ha CaO i zależą 
od wartości pH oraz zawartości 
węgla organicznego (C%) lub 
gęstości próbki (g/cm3). Gleby 
mineralne ciężkie o pH powy-
żej 5,5 a także organiczno mi-
neralne o pH powyżej 5,0 nie 
wymagają wapnowania. Nie 

należy również wapnować gleb 
organicznych, zawierających 
10-20% substancji organicz-
nej. Wapnowanie tych gleb 
jest zbędne, gdyż wpływa na 
przyspieszenie rozkładu sub-
stancji organicznej. Konieczne 
jest natomiast wapnowanie 
trwałych użytków zielonych na 
glebach organicznych wykazu-
jących odczyn bardzo kwaśny 
pH poniżej 5,0. Wapnowanie 
użytków zielonych powinno 
przeprowadzać się co 4-6 lat, 
uzależniając dawkę wapna od 
pH gleby.

Najlepszym momentem na 
wapnowanie trwałych użytków 
zielonych jest okres ich zago-
spodarowywania lub renowacji. 
Niemniej jednak, gdy wykluczy-
my tę możliwość, optymalny 
termin wapnowania użytków 
zielonych przypada na okres 
późnojesienny, po zakończeniu 
okresu kośnego, ale pod wa-
runkiem dobrej regeneracji runi 
na łące. Zabieg ten wykonać 
można również wczesną wio-
sną, przed ruszeniem wegetacji 
z tym, że należy zaniechać na-
wożenia superfosfatami, gdyż 
może dojść do uwstecznienia 
się fosforu. Również wysiew 
wapna wiosną może wpłynąć 
na zwiększenie strat azotu z na-
wozów azotowych. Wykonując 
zabieg wapnowania w terminie 
wiosennym nie należy prze-
kraczać dawki 1t CaO/ha. Jak 
widać przedstawione powyżej 
argumenty wskazują, że wapno 
na użytki zielone zdecydowanie 

lepiej jest wysiać jesienią, gdyż 
unikamy kolizji z innymi praca-
mi agrotechnicznymi głównie 
nawożeniem mineralnym azo-
tem, czy fosforem.

W terminie wiosennym bez 
obaw możemy stosować na-
wozy mineralne zawierające 
w swym składzie wapń. Pa-
miętajmy, że nie należy łączyć 
zabiegu wapnowania ze sto-
sowaniem na użytkach zielo-
nych gnojowicy, gnojówki oraz 
stosowaniem nawozów mi-
neralnych zawierających azot 
w formie amonowej.

Do wapnowania użytków 
zielonych zaleca się łagod-
nie działające wapna węgla-
nowe, kredę jeziorną, wapno 
łąkowe, wapno defekacyjne, 
jak również inne z produkcji 
przemysłowej zgodnie z ich 
atestacją. Wapna te można 
bezpiecznie stosować na za-
darnioną powierzchnię. Forma 
węglanowa CaCO

3 
zalecana 

jest z tego względu, gdyż nie 
powoduje nadmiernej minerali-
zacji materii organicznej a tym 
samym nadmiernego wymycia 
azotanów do wód gruntowych. 
Wapna tlenkowe, które działa-
ją szybko mogą powodować 
uszkodzenia roślin, dlatego się 
ich nie poleca. Wapnowanie 
przeprowadzamy w oparciu 
o wyniki analiz prób glebowych. 
W przypadku niskiej zawartości 
magnezu w glebie zaleca się 
stosować wapno magnezowe, 
które dodatnio wpływa na ja-
kość runi, zwiększa udział roślin 

motylkowatych, poprawia skład 
chemiczny pasz a przez to po-
lepsza kondycję zdrowotną 
zwierząt i zwiększa wydajność.

Wapnowanie jest zabiegiem 
kosztownym i w przypadku 
użytków zielonych nie przy-
nosi bezpośrednich efektów 
na przykład w porównaniu do 
nawozów azotowych. Efekty 
wapnowania uwidaczniają się 
po kilku latach od momentu wy-
konania zabiegu, gdyż wapń 
wysiany na powierzchnię dar-
ni bardzo wolno przenika do 
głębszych warstw gleby. Pro-
ces ten uzależniony jest mię-
dzy innymi od rodzaju i dawki 
zastosowanego nawozu, ilości 
opadów, warunków wilgotno-
ściowych i typu gleby. Niemniej 
jednak należy mieć na uwadze, 
że uregulowany odczyn gleby 
wpływa na lepsze wykorzysta-
nie składników pokarmowych 
z zastosowanych nawozów 
mineralnych. Efektem wapno-
wania jest także lepsze uko-
rzenianie się roślin, co wpływa 
korzystnie na siłę ich wzrostu, 
a w rezultacie przekłada się na 
wielkość plonu.

Dr Piotr Ochal
IUNG-PIB Puławy

Metoda 
oznaczenia pH w KCl

zawartość 
węgla (%)

gęstość prób-
ki (g/cm3)

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

potrzeby 
wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone

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

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

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

Rola odmiany w kształtowaniu parametrów kiszonki z kukurydzy
Podstawą sukcesu w pro-

dukcji kukurydzy zarówno na 
ziarno jak i na kiszonkę jest 
dobór odmian mieszańco-
wych o odpowiedniej wcze-
sności dla danego rejonu 
uprawy oraz dostosowanych 
do kierunku użytkowania.

Większą koncentrację ener-
gii w kiszonce zapewniają mie-
szańce wcześniejsze. W celu 
zwiększenia wartości energe-
tycznej, propaguje się upra-
wę odmian ziarnowych na 
kiszonkę.

Do najważniejszych kryte-
riów w doborze odmian na 
kiszonkę należą: całkowity 
plon suchej masy łodyg, li-
ści i kolb, udział kolb w cał-
kowitym plonie suchej masy 
(korzystny powyżej 50%), za-
wartość suchej masy w całych 
roślinach przy zbiorze (około 
32%). Ta ostatnia cecha, po-
dobnie jak zawartość suchej 

masy w ziarnie, w przypad-
ku odmian ziarnowych, jest 
podstawą oceny wczesno-
ści mieszańców na kiszonkę 
i wyznaczania ich liczby FAO. 
Duże znaczenie mają również 
wczesny wigor i cecha „stay 
green”, polegająca na wydłu-
żonym utrzymywaniu się zie-
loności liści i łodyg w okresie 
dojrzewania. Wpływa ona ko-
rzystnie na akumulację suchej 
masy w końcowym okresie 
wegetacji jak i na wydłuże-
nie terminu zbioru. Ważnym 
kryterium oceny mieszań-
ców kiszonkowych jest ich 
strawność. O strawności ki-
szonki decyduje udział kolb, 
a zwłaszcza ziarna, w masie 
kiszonkowej. Ziarno jest tra-
wione w ponad 90%. Nowo-
czesne programy hodowlane 
zwracają uwagę na podnie-
sienie poziomu strawności 
wegetatywnych części roślin, 

gdyż są jeszcze duże możli-
wości poprawienia tej cechy.

Odmiany mieszańcowe ku-
kurydzy do uprawy na kiszon-
kę z całych roślin, a także na 
ziarno, muszą wykazywać 
tolerancję na najważniejsze 
choroby - głownię guzowa-
tą, fuzariozy kolb i szkodniki, 
a w szczególności na omac-
nicę prosowiankę. Szczegól-
ne znaczenie ma tolerancja 
w stosunku do chorób fuza-
ryjnych kolb, gdyż wytwarzają 
one bardzo groźne dla zdrowia 
zwierząt i człowieka związki 
chemiczne, mikotoksyny.

Wpływ agrotechniki na wy-
sokość i jakość plonu kuku-
rydzy kiszonkowej

Podstawowe znaczenie 
w uprawie kukurydzy ma 
dostęp wody, której głów-
nym źródłem są opady at-
mosferyczne, w każdej fazie 
okresu wegetacji, a w szcze-

gólności w okresie kwitnienia 
roślin i nalewania ziarna (li-
piec-sierpień). Niekorzystny 
wpływ okresowych niedo-
borów wody w uprawie kuku-
rydzy może być ograniczony 
przez staranną agrotechnikę, 
a przede wszystkim ważne 
jest wykonywanie orki zimo-
wej, przerwanie parowania 
gleby wiosną poprzez jej jak 
najwcześniejsze bronowa-
nie i ograniczenie innych za-
biegów uprawowych. Ważny 
jest również wczesny siew, 
ale w dobrze ogrzaną glebę 
i w taki sposób, aby nasiona 
były umieszczone na twardym 
podłożu i miały kontakt z pod-
siąkającą wodą. Obornik za-
stosowany jesienią przyczynia 
się również do retencji wody 
w glebie. Niedopuszczalny 
jest wysiew kukurydzy po ży-
cie czy innym przedplonie 
przeznaczonym na spasanie, 

gdyż zużywają one zapasy 
wody w glebie i powodują 
opóźnienie siewu. Kukurydza 
musi być uprawiana w plonie 
głównym, co gwarantuje jej 
wysiew w terminie agrotech-
nicznym, wykorzystanie wody 
zgromadzonej w glebie oraz 
właściwe kształtowanie plonu 
suchej masy i jego struktury.

Bardzo ważnym czynni-
kiem agrotechnicznym jest 
zbilansowane nawożenie mi-
neralne, określone poprzez 
analizy zasobności gleby 
w makro i mikroskładniki. 
Można w tym celu wykorzy-
stać również mapy zasobno-
ści w składniki pokarmowe. 
Wiele gleb w Polsce wykazu-
je wysoką zasobność fosforu 
lub potasu, wówczas można 
ograniczyć dawki tych na-
wozów. W przypadku sto-
sowania obornika nawożenie 
mineralne ma charakter uzu-

pełniający. Obornik bydlęcy 
jest zasobny w potas, a obor-
nik kurzy w fosfor. Obornik 
jest zasobny również w mi-
kroskładniki. W przypadku 
braku nawożenia organicz-
nego szczególnie ważne 
jest stosowanie nawozów 
dolistnych zawierających 
mikroskładniki.

Na prawidłowe kształtowa-
nie się korzystnych parame-
trów kukurydzy kiszonkowej 
ma również zapewnienie 
braku konkurencyjności ze 
strony chwastów, czyli ich eli-
minację w możliwie najwcze-
śniejszych stadiach rozwoju 
roślin. Chwasty, konkurując 
z roślinami kukurydzy o wodę 
i składniki pokarmowe, ogra-
niczają budowę masy rośliny 
i prawidłowe wykształcenie 
się kolby.

dr inż. Roman Warzecha
IHAR-PIB Radzików
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X Jubileuszowe Forum 
Spółdzielczości Mleczarskiej 

Prawo spółdzielcze, sytuacja 
ekonomiczno-finansowa pol-
skich spółdzielni mleczarskich, 
perspektywy rozwoju rynku mle-
ka, wyzwania dla branży mle-
czarskiej wynikające z polityki 
unijnej na lata 2014-2020 oraz 
wspieranie konsumpcji to waż-
niejsze tematy X Jubileuszowego 
Forum Spółdzielczości Mleczar-
skiej. Odbyło się onow dniach 
27 – 29 września 2012 roku 
w Rynie (woj. warmińsko-ma-
zurskie) i zgromadziło prawie 
200 uczestników, głównie preze-
sów i kadrę zarządzającą spół-
dzielni i zakładów mleczarskich 
oraz firm współpracujących 
z tą branżą

Pierwszy dzień X Jubileuszo-
wego Forum Spółdzielczości 
Mleczarskiej w Rynie zdomino-
wał temat prawa spółdzielczego. 
Wykład inauguracyjny na temat 
statusu prawnego spółdzielni 
mleczarskich w Polsce wygło-
sił Prof. Senator Henryk Cioch. 
Profesor zaznaczał problem bra-
ku odrębnych regulacji dla spół-
dzielni mleczarskich - pomogłyby 
one osiągnąć kompromis między 
rolnikami (producentami mleka), 
a pracownikami mleczarni, po-
między którymi, według Profe-
sora, dochodzi do konfliktów 
wywołanych sprzecznymi in-
teresami ekonomicznymi. Po 
wykładzie odbyła się otwarta 
debata na ten temat, w której 
udział wzięli m.in. Prof. Mał-
gorzata Wrzołek-Romańczuk, 
Senator Jerzy Chróścikowski 
i Edmund Borawski – Prezes 
Polskiej Izby Mleka.

Kolejnym tematem poruszo-

nym na Forum było wspieranie 
konsumpcji -  temat ten przy-
bliżyła Pani Maria Pawłowska 
z Agencji Rynku Rolnego. 

Obecnie ARR administru-
je trzema mechanizmami 
wspierającymi konsumpcję, 
tj. dostarczanie nadwyżek żyw-
ności najuboższej ludności Unii 
Europejskiej (PEAD), Szklanka 
Mleka oraz Owoce w Szkole. 
Polska jest w gronie Państw 
członkowskich, które pozy-
skują najwięcej środków z Unii 
Europejskiej na realizację tych 
mechanizmów.

Dr inż. Jan Dworniak z Cen-
trum Analiz i Doradztwa Finan-
sowego przedstawił na Forum 
badania o zmianach sytu-
acji ekonomicznej i finanso-
wej spółdzielni mleczarskich 
w latach 1995-2010. Według 
badań nastąpił wzrost gospo-
darczy spółdzielni wyrażający 
się dynamicznym wzrostem ich 
majątku i przychodu ze sprze-
daży. W analizowanym okresie 
lata 1998, 2002, 2008 były kry-
zysowe i wpłynęły na obniżenie 
tempa wzrostu. Rok 2007 był 
natomiast szczególnie korzystny 
dla rozwoju spółdzielni. 

Jednym z tematów X Jubi-
leuszowego Forum Spółdziel-
czości Mleczarskiej był również 
światowy rynek mleka w kontek-
ście kryzysu gospodarczego. 
Temat ten przygotowała Pani 
Prof. Jadwiga Seremak-Bulge 
z IERiGŻ. 

Pierwszym punktem tematu 
z tego zakresu było wskazanie 
najważniejszych czynników zmie-
niających światowy rynek mleka, 

takich jak: zmiany demograficzne 
i przyspieszony wzrost gospo-
darczy, liberalizacja przepływu 
kapitału i przyspieszenie prze-
pływu technologii, rozwój technik 
informatycznych i nowocze-
snych form handlu oraz zmiany 
w świadomości ludzi oraz zmia-
ny realizowanych polityk rolnych. 

Według danych podanych przez 
Profesor Jadwigę Seremak-Bul-
ge w latach 2001-2010 bilansowe 
spożycie mleka i jego przetworów 
wzrosło o ok. 8% przekraczając 
103 kg na mieszkańca w skali 
świata. W odpowiedzi na zmie-
niający się popyt wyraźnemu 
przyspieszeniu uległa dynamika 
produkcji mleka. Światowa pro-
dukcja mleka w 2010 r. wyniosła 
prawie 714 mln ton i była o ponad 
23% większa niż w 2000 roku. 
Rozwój produkcji mleka surowe-
go był dynamiczny i towarzyszyły 
mu zmiany w rozdysponowaniu. 
Mimo postępującej globalizacji 
rynek mleka dotychczas nie ma 
charakteru globalnego, obrót ar-
tykułami mlecznymi odbywa się 
głównie na rynkach lokalnych, 
a w handlu dotychczas dominują 
bezpośrednie transakcje kupna 
sprzedaży.

Eksperci FAO-OECD prze-
widują, że po korygującym 
spadku cen w 2012 r. w po-
równaniu z bardzo wysokimi 
cenami w 2011 r. międzyna-
rodowe ceny przetworów 
mlecznych nominalnie zna-
cząco wzrosną. Przewiduje 
się także, że w dekadzie 2011-
2020 r. ceny światowe prze-
tworów mlecznych realnie będą 
o 10% (SMP) do 40% wyższe niż 

w dekadzie poprzedniej, a rynek 
mleka będzie jednym z najszyb-
ciej rozwijających się rynków 
rolno-żywnościowych. 

Profesor Andrzej Babuchow-
ski, Minister Radca przy Sta-
łym Przedstawicielstwie Polski 
w Komisji Europejskiej przed-
stawił na Forum wyzwania dla 
branży mleczarskiej wynikające 
z polityki unijnej na lata 2014-
2020.  Profesor Babuchowski 
przedstawił dane obrazujące 
pozycję polskiego mleczarstwa 
na tle państw Unii. Według Profe-
sora, biorąc pod uwagę dostawy 
mleka do zakładów przetwór-
czych w okresie styczeń-ma-
rzec 2011, a styczeń-marzec 
2012, w których nastąpił po-
ważny wzrost produkcji mle-
ka, zbliżyliśmy się do momentu 
przekroczenia kwot mlecznych.

Profesor Babuchowski wska-
zał na fakt, że polskim rolnikom 
– producentom mleka, za mało 
płaci się za surowiec. A. Babu-
chowski poruszył również temat 
Pakietu Mlecznego, który jest 
krokiem we wzmocnieniu pozy-
cji producentów mleka. Pakiet 
Mleczny reguluje takie kwestie 
jak zalecenia dotyczące stosun-
ków umownych, siły przetargo-
wej producentów, organizacji 
zawodowych/międzybranżo-
wych i przejrzystości (w tym 
dalszych prac nad europej-
skim instrumentem monitoro-
wania cen). 

Po występie Prof. Babuchow-
skiego odbyła się otwarta debata 
na temat m.in. grup producenc-
kich i kontraktowania. Pojawiły 
się głosy przeciwne kontraktom, 

które byłyby umową między rol-
nikiem, a przetwórcą mleka pod-
pisywaną przy każdej dostawie 
mleka surowego lub pisemną 
ofertą złożenia umowy o dostawę 
mleka surowego przez rolników. 

Kolejnym poruszonym na Fo-
rum Spółdzielczości Mleczar-
skiej tematem było kreowanie 
wartości z zasobów ludzkich 
przez zaangażowanie. Problem 
ten omówił dr Michał Pietrzak 
z SGGW, który już na wstępie 
wymienił błędy tradycyjnego za-
rządzania, takie jak: brak podej-
ścia strategicznego, podejście 
krótkoterminowe, motywowanie 
przez rozkazywanie, które prze-
kłada się na brak zaangażowania 
i postrzeganie rozwoju pracow-
ników w kategorii kosztów, co 
prowadzi do ciągłego „starze-
nia się” kwalifikacji personelu. 
W dalszej części dr Pietrzak 
mówił, czym jest „rachunkowość 
zasobów ludzkich”. 

Dr Pietrzak przedstawił mo-

dele przyczynowo-skutkowe, 
które dowodzą, że w warun-
kach nowej ekonomiki usług, 
pracownicy pierwszej linii 
i klienci powinni znajdować się 
w centrum uwagi kierownictwa 
oraz, że środowisko pracy bar-
dzo mocno wpływa na wzrost 
przychodów i rentowność. 

Przy okazji X Jubileuszowego 
Forum Spółdzielczości Mleczar-
skiej ogłoszone zostały wyniki VI 
Rankingu Spółdzielni Mleczar-
skich. Pierwsze miejsce w te-
gorocznej edycji rankingu zajęła 
Spółdzielnia Mleczarska MLEK-
POL, II miejsce – OSM Piątnica, 
a III – SM Gostyń. Ranking zor-
ganizowany został przez Polską 
Izbę Mleka, a dofinansowany 
z Funduszu Promocji Mleka. 

Z okazji Jubileuszu Forum 
w części oficjalnej konferen-
cji miejsce miało wiele miłych 
momentów, wspomnień oraz 
podziękowań partnerom i uczest-
nikom konferencji.

Laureaci VI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

Była to już szósta edycja ran-
kingu kategoryzującego firmy 
w oparciu o 5 perspektyw: fi-
nansową, klientów, procesu, 
potencjału i dostawców.

To jedyny w kraju ranking 
oceniający spółdzielnie mle-
czarskie pod kątem ich spe-
cyficznych cech – jedną z nich 
jest skup mleka. Również oce-
na potencjału spółdzielni jest 
miernikiem wyróżniającym ran-
king spośród wielu innych. Ran-

king ukazuje nie tylko kolejność 
spółdzielni, ale również wska-
zuje na dystans między nimi, 
wg założenia, iż 100 punktów 
zdobytych w rankingu odzwier-
ciedla spółdzielnię wzorcową, 
natomiast 0 pkt. – spółdzielnię 
antywzorzec.

W tegorocznym rankingu 
udział wzięło 18 spółdzielni 
mleczarskich. Trzy pierwsze 
miejsca zajęły: SM MLEK-
POL, OSM w Piątnicy oraz 

SM w Gostyniu, zdobywając 
odpowiednio 60, 52 i 50 punk-
tów. Przypomnijmy, iż w ubie-
głorocznym rankingu kolejność 
laureatów była następująca: 
I miejsce – OSM w Piątnicy, 
II miejsce - SM MLEKPOL, III 
miejsce – OSM w Sierpcu. Lau-
reaci tegorocznego VI Rankin-
gu Spółdzielni Mleczarskich 
ogłoszeni zostali podczas gali 
jubileuszowej X Forum „Pol-
ska spółdzielczość mleczarska 

w UE – szanse i zagrożenia”, 
które wyjątkowo odbyło się 
w Rynie (woj. warmińsko-ma-
zurskie). Gala wręczenia statu-
etek odbyła się w klimatycznych 
wnętrzach dziedzińca gotyc-
kiego zamku 27 września br.

Ranking opracowany zo-
stał przez dr Michała Pietra-
ka z SGGW, przeprowadzony 
przez Polską Izbę Mleka, a do-
finansowany z Funduszu Pro-
mocji Mleka.

W Rynie, przy okazji części oficjalnej X Jubileuszowego Forum „Polska spółdzielczość mleczarska w UE – szanse i zagrożenia” 
rozstrzygnięty został Ranking Spółdzielni Mleczarskich.
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Umowy dzierżawy pod budowę farmy wiatrowej
Zainteresowanie energety-

ką wiatrową w Polsce rośnie. 
Coraz więcej gmin decyduje 
się na budowę farm wiatro-
wych. Z całą pewnością na 
inwestycji może skorzystać 
zarówno gmina, mieszkań-
cy, jak i osoby dzierżawiące 
grunty. Według ekspertów, 
średniej wielkości farma, skła-
dająca się z kilkunastu turbin 
może generować wpływy do 
budżetu gminy w wysokości 
1,2 – 1,5 mln złotych rocznie. 
Osoby, które udostępnią inwe-
storowi swoją działkę i podpi-
szą z nim umowę dzierżawy lub 
służebności na farmę wiatrową, 
mogą również zwiększyć swoje 
dochody. Ich wysokość zale-
ży od stawek wynegocjowa-
nych w każdym, indywidualnym 
przypadku, jednak zważywszy, 
że turbina wiatrowa zajmuje kil-
ka arów powierzchni, wpływy 
osiągane z dzierżawy działki 
będą z pewnością wielokrotnie 
przekraczać wartość uprawy 
prowadzonej na tym terenie. 
Decydując się na podpisanie 
umowy służebności czy umowy 
dzierżawy pod budowę farmy 
wiatrowej, warto zwrócić uwa-
gę na zapisy w niej zawarte 

i potencjalne zagrożenia wy-
nikające z uregulowań.  

Budowę farmy wiatrowej 
poprzedza często kilkuletni 
okres przygotowywania pro-
jektu, który wiąże się z ana-
lizą wielu czynników. Wśród 
nich możemy wymienić m.in 
analizę wietrzności, analizę po-
tencjalnych konfliktów środo-
wiskowych, wyniki konsultacji 
z lokalnymi władzami, rozpo-
znanie warunków własnościo-
wych gruntów i możliwości 
pozyskania ich pod budowę 
inwestycji, analizę uwarunko-
wań środowiskowych i spo-
łecznych, analizę uwarunkowań 
w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego, analizę moż-
liwości podłączenia farmy pod 
sieć elektroenergetyczną, ana-
lizę przebiegu tras kablowych 
i infrastruktury drogowej. Dla-
tego pierwsze umowy propo-
nowane przez inwestorów są 
umowami zawierającymi wiele 
zobowiązań dla rolników dając 
jednocześnie możliwości wyco-
fania się inwestorom bez więk-
szych konsekwencji. Dzieje się 
tak zazwyczaj, jeżeli wyniki 
przeprowadzonych analiz nie 
będą dawały możliwości reali-

zacji inwestycji i czerpania z niej 
dochodów. Podpisując umowę, 
określamy wysokość i terminy 
zapłaty czynszu dzierżawnego. 
Pamiętajmy, że inwestor powi-
nien opłacać czynsz również 
w fazie projektowej, niezależ-
nie od powodzenia dalszych 
etapów inwestycji.  Do czasu 
rozpoczęcia budowy farmy wia-
trowej zazwyczaj uiszczany jest 
czynsz w mniejszej wysokości. 
W tym okresie, inwestor nie ma 
prawa do korzystania z gruntu, 
a zatem nie może wykonywać 
żadnych prac poza ewentual-
nymi pomiarami.

Umowa dzierżawy może być 
zawierana w formie pisem-
nej lub w formie z podpisem 
poświadczonym przez nota-
riusza. Ta druga forma umoż-
liwia umieszczenie w księdze 
wieczystej nieruchomości in-
formacji o jej zawarciu oraz 
inwestorze. Umowa nie może 
ograniczać prawa właścicie-
la do rozporządzania własną 
nieruchomością, powinna jed-
nak równocześnie zapewniać 
inwestorowi kontynuowanie in-
westycji, nawet w przypadku 
zmiany właściciela. Istotnym 
elementem umowy dzierżawy 

jest sposób określenia upraw-
nień inwestora. Umowa powin-
na jasno określać co właściciel 
wydzierżawia, na jaki cel oraz 
na jak długi okres. Umowa 
powinna zostać tak skonstru-
owana, aby wynikało z niej 
jaką działkę lub jej fragment 
właściciel oddaje w dzierża-
wę inwestorowi. Najczęściej 
obszar ten wyznaczony jest 
na mapce graficznej, w formie 
załącznika do umowy. Ponad-
to, inwestor powinien wskazać 
w umowie co może wybudo-
wać na działce (tzn. drogę, 
kabel, turbinę) oraz przez jak 
długi okres będzie dzierżawił 
teren. Z uwagi na okres eksplo-
atacji farmy, najczęściej propo-
nowany w umowie jest okres 
dzierżawy około 30 lat. Tak 
długi okres zapewnia właści-
cielowi stały dopływ środków 
z dzierżawy przez cały okres 
trwania umowy.

Umowa dzierżawy powin-
na określać warunki płatności  
tzn. wysokość czynszu i ter-
min, w którym inwestor powi-
nien wpłacać kwotę na konto 
właściciela. Stawka czynszu 
ustalana jest w procentach 
od wartości wyprodukowa-

nej energii lub określa się ją 
konkretną kwotą pieniężną za 
odpowiedni okres dzierżawy. 
W tym drugim przypadku waż-
ne jest, by umowa zawierała 
zapis, że czynsz dzierżawny 
co roku będzie waloryzowa-
ny. To oznacza, że każdego 
roku czynsz jest podnoszony 
o wskaźnik inflacji. Korzystne 
z punktu widzenia właścicie-
la gruntu jest pokrycie zwięk-
szonych kosztów podatku od 
nieruchomości w przypadku 
wzrostu stawki po wybudo-
waniu farmy wiatrowej przez 
inwestora. Pamiętajmy również, 
że od dochodu za dzierżawę 
gruntu musimy zapłacić po-
datek, chyba, że dochód nie 
przekracza 3 tys. PLN. W ra-
mach pozarolniczej działal-
ności gospodarczej podatek 
wynosi 18% (gdy dochód nie 
przekracza 85 tys. PLN) lub 
32% (gdy dochód przekracza 
85 tys. PLN) według skali po-
datkowej. Jeżeli wybraliśmy 
zaś podatek liniowy, wysokość 
podatku od dzierżawy gruntu 
będzie wynosić 19%. Nato-
miast, jeśli dzierżawimy grunt 
jako osoba prywatna, podatek 
ten będzie wynosił 8,5% pod 
warunkiem zgłoszenia do Urzę-
du Skarbowego wyboru formy 
opodatkowania ryczałtem, albo 

18 lub 32% według skali po-
datkowej jeśli nie wybraliśmy 
formy ryczałtu.

Ponadto, umowa dzierżawy 
powinna również określać za-
sady, na jakich inwestor ponosi 
odpowiedzialność za szkody 
w uprawach, które powstały 
w wyniku jego działania. Jeśli 
w trakcie eksploatacji farmy 
dojdzie do awarii np. kabla – 
konieczne będzie w tej sytuacji 
zlokalizowanie miejsca awarii 
i przeprowadzenie stosow-
nych napraw. W przypadku 
konieczności rozkopania grun-
tu w sezonie wegetacyjnym 
mogą powstać szkody w upra-
wach, które powinny zostać 
zrekompensowane.

Z uwagi na wartość inwestycji 
i okres eksploatacji farmy wia-
trowej w umowach pojawiają 
się zapisy które uniemożliwia-
ją, albo utrudniają rozwiązanie 
umowy. Należy pamiętać, że 
długi okres dzierżawy jest ko-
rzystny dla obu stron, jednak-
że jakiekolwiek postanowienia 
umowy nie powinny wyłączać 
uprawnień właściciela do roz-
wiązania umowy w przypadku 
braku płatności umówionego 
czynszu.

Autor: Marcin Płoszka, 
Radca Prawny z kancelarii 

Robaszewska & Płoszka

Niezawodne zbiorniki  
do materiałów płynnych i sypkich 

Firma Wolf System opatento-
wała oryginalny system szalun-
ku, który umożliwia budowanie 
różnego rodzaju okrągłych 
monolitycznych zbiorników 
i silosów żelbetowych w śred-
nicach od 2-50m i wysokości 
do 50m. Żelbetowe zbiorniki 
i silosy z oferty idealnie na-
dają się do przechowywania 
materiałów sypkich, takich jak 
biomasa, czy trociny, jak i do 
materiałów w formie płynnej, 
do których należą m.in. woda, 
gnojowica bądź ścieki. 

Od biogazowni po… 
wytwórnię śniegu

Zbiorniki te szczególne uzna-
nie znajdują dzisiaj w sektorze 
biogazowni rolniczych i utyli-
zacyjnych, które do produkcji 
energii wykorzystują materia-
ły organiczne, zarówno w for-
mie płynnej jak i sypkiej. Firma 
Wolf System oferuje inwesto-
rom szeroki wachlarz rozwią-

zań, budując zbiorniki wstępne, 
fermentacyjne, pofermentacyj-
ne, bądź magazyny substancji 
przefermentowanej. Zbiorni-
ki te mogą być wyposażone 
w ocieplenie płyt dennych, 
ścian oraz stropów, jak rów-
nież mogą posiadać specjal-
ną ochronę betonu w części 
gazowej zbiornika. Kolejny-
mi zbiornikami, które cieszą 
się popularnością w sektorze 
rolnictwa są te, przeznaczo-
ne do gromadzenia gnojowicy 
oraz nawozów płynnych. Firma 
oferuje także szeroką gamę 
zbiorników przeznaczonych do 
gromadzenia i przechowywa-
nia wody. Występują one w wa-
riantach o różnej średnicy oraz 
wysokości. Możemy wyróżnić 
tu zbiorniki na wodę procesową 
i użytkową, na wody opadowe 
oraz na wodę pitną. Wolf Sys-
tem buduje także zbiorniki na 
wodę przeciwpożarową. Są to 
tzw. zbiorniki tryskaczowe - do-

stępne w wersji wolnostojącej 
oraz podziemnej - zaopatrzo-
ne w automatyczną instalację 
przeciwpożarową. Innym z ob-
szernej oferty zbiornikiem - jest 
zbiornik retencyjny. Zgroma-
dzona w nim woda dozowana 
jest do oczyszczalni ścieków. 

Precyzja wykonania 
i jakości

Zbiorniki firmy Wolf System 
spełniają wszystkie europejskie 
wymagania formalno-prawne. 
Niewątpliwą zaletą w procesie 
ich konstruowania jest wyko-
rzystanie wyjątkowego opro-
gramowania komputerowego 
do obliczeń statycznych, za 
sprawą, którego dział statyki 
jest w stanie precyzyjnie przy-
gotować wyliczenia dotyczące 
wytrzymałości konkretnych 
obiektów. By mieć pewność, 
że inwestycja będzie charak-
teryzować się wykonaniem na 
najwyższym poziomie, wszyst-

kie materiały wykorzystywane 
podczas realizowania projektu 
budowy zbiorników posiadają 
atesty, dopuszczenia ITB bądź 
deklaracje zgodności, na pod-
stawie, których po zakończeniu 
prac wystawiane jest świadec-
two jakości.

Szalunki podstawą 
sukcesu

U podstaw sukcesu zbiorni-
ków Wolf System leżą precy-
zyjnie przygotowane szalunki. 
To właśnie one zapewniają 
idealnie okrągły kształt zbiorni-
ków żelbetowych. Szalunki te 
mogą być montowane bez ko-
nieczności użycia kotew ścien-
nych. Dzięki zredukowaniu 
niemal do zera potencjalnych 
źródeł przecieków, otrzymu-
jemy gwarancję szczelności 
zbiorników na najwyższym po-
ziomie. Dodatkowo, stalowe 
szalunki opatentowane przez 
firmę dostępne są w dwóch 

wariantach. Pierwszy z nich 
to szalunek małopowierzch-
niowy (KFS), który pozwa-
la na budowanie zbiornika 
o średnicy od 2 m aż do 50 m. 
najczęściej wykorzystywane 
są one w budowie różnych 
wielkości zbiorników, które 
zostaną użyte w oczyszczal-
niach ścieków, biogazowniach 
itp. Drugim rodzajem szalun-
ków jest szalunek wielkopo-
wierzchniowy (GFS), dający 

możliwość budowy zbiorni-
ków, których średnica będzie 
się wahać między 5 m a 33 m. 
Najczęściej wykorzystywane 
są one w budowie zbiorników 
przemysłowych. Co ciekawe 
w obu przypadkach firma Wolf 
System dopasowuje grubo-
ści ścian zbiorników w zależ-
ności od ich przeznaczenia 
oraz warunków gruntowo - 
wodnych w miejscu budowy 
zbiorników.

Firma Wolf System może wykonać inwestycję kompleksowo począwszy od doradzenia 
optymalnego wyboru zbiornika i silosu, wykonania projektu i realizacji.
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Amerykański gigant uruchamia 
inwestycję w Polsce

Deere & Company to jedna 
z najstarszych firm przemy-
słowych w Stanach Zjedno-
czonych. Założona przez John 
Deere’a — kowala i wynalaz-
cę — w ciągu 175 lat istnienia, 
przekształciła się z jednoosobo-
wej kuźni kowalskiej w światową 
potęgę. Dziś prowadzi działal-
ność w 160 krajach, dysponuje 
65 fabrykami w 18 państwach 
i zatrudnia 61 tys. pracowników. 
W 2011 roku wartość sprze-
daży produktów John Deere 
wyniosła ponad 32 mld dola-
rów amerykańskich, a dochód 
2,8 mld dolarów. W Polsce firma 
sprzedaje sprzęt za ok. 200 mln 
dolarów rocznie.

Koncern dostarcza wysokiej 
jakości produkty dla rolnictwa, 
leśnictwa, budownictwa i pie-
lęgnacji zieleni. Firma oferuje 
również usługi finansowe oraz 
produkuje i sprzedaje silniki 
stosowane m.in. w przemyśle 
morskim.

– W Polsce jesteśmy obecni 
od 12 lat. W tym czasie ponad 
dwukrotnie powiększyliśmy 
nasz zespół, zbudowaliśmy 
silną sieć dystrybucji i zdoby-

liśmy 14 proc. rynku maszyn 
rolniczych. Ale mamy apetyt 
na więcej – mówi Mirosław 
Leszczyński Prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalny John De-
ere Polska. – Uruchomienie 
nowej placówki oraz centrum 
szkoleniowego pozwoli całemu 
koncernowi umacniać pozycję 
w regionie. Jestem dumny, że 
to właśnie nasz oddział będzie 
odgrywał ważną rolę w tym 
procesie. Celem jest osiągnię-
cie 7 mld dolarów przychodu 
w „Regionie 2” 25 proc. udziału 
w rynku – dodaje.

Nowa siedziba firmy, którą 
wybudowano kosztem 26 mln 
złotych, połączona z centrum 
szkoleniowym mieści się w Tar-
nowie Podgórnym k. Poznania. 
W dwupoziomowym budynku 
o powierzchni 2400 m² znajduje 
się miejsce na halę ekspozy-
cyjną (450 m²), pomieszczenia 
biurowe (900 m²) oraz część 
szkoleniową, obejmującą 2 sale 
wykładowe i 2 hale warsztato-
we oraz audytorium. Na działce 
o powierzchni 2,2 ha znalazło 
się również miejsce do poka-
zów polowych i jazd demon-

stracyjnych. Funkcyjność nowej 
siedziby John Deere Polska 
sprawia, że jest to nie tylko 
przestrzeń do pracy, ale także 
miejsce profesjonalnych szko-
leń dla ponad 550 pracow-
ników dealerów działających 
nie tylko w Polsce, ale w ca-
łym regionie Europy Środkowo 
Wschodniej.

Decyzja o zainwestowaniu 
w Polsce spowodowana jest 
przewidywaniami dalszego 
dynamicznego rozwoju rynku 
maszyn zarówno w kraju jak 
i regionie oraz celami koncer-
nu. Polska to trzeci, po

Francji i Niemczech, dostaw-
ca zbóż na rynek europejski. 
W dodatku posiadający ko-
rzystny klimat oraz położenie 
geograficzne. Polskie rolnic-
two nie jest jednak wolne od 
problemów np. w postaci sta-
rzejącej się floty. Problem ten 
może rozwiązań m.in. John 
Deere, który prezentuje na ryn-
ku kolejne rozwiązania tech-
niczne m.in. traktory serii 6M, 
które zaprezentowano po raz 
pierwszy dwa tygodnie temu, 
na tegorocznym Agro Show.

Koncern John Deere, jeden z największych producentów maszyn 
rolniczych na świecie, uruchomił nową inwestycję w Tarnowie 
Podgórnym k. Poznania. Nowa siedziba polskiego oddziału 
mieści również nowoczesne centrum szkoleniowe, w którym 
wiedzę i umiejętności będą zdobywać osoby z regionu Europy 
Centralnej i Wschodniej.
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Sprzęt do wywozu i aplikacji gnojowicy 

Aktualnie rynek maszyn rolni-
czych oferuje duży wybór wo-
zów asenizacyjnych z bogatą 
gamą wyposażenia stanowią-
cego o wydajnej, a zarazem 
bezpiecznej pracy przy rozpro-
wadzaniu gnojowicy na użyt-
kach rolnych. Szeroki przedział 
pojemności zbiornika ( od 2 do 
25m³) ułatwia ich dobór pod 
względem parametrów tech-
niczno-eksploatacyjnych do 

potrzeb gospodarstwa z by-
dłem lub trzodą. 

Znaczne pojemności zbiorni-
ków nie pozostają bez wpływu 
na konstrukcyjne rozwiązania 
podwozi wozów asenizacyj-
nych, przede wszystkim układy 
jezdne, wśród których wyróż-
niają się rozwiązania tandem, 
a także tridem z możliwością 
wykorzystania skrętnych osi. 

Do innych ważnych cech 

układu jezdnego wozów 
asenizacyjnych zalicza się 
stosowanie szerokich, nisko-
ciśnieniowych opon, przyczy-
niających się do zmniejszenia 
jednostkowych nacisków na 
glebę. 

Nowoczesność wozu ase-
nizacyjnego, poza cechami 
konstrukcyjnymi układu jezd-
nego, zbiornika i jego osprzę-
tu wyraża przede wszystkim 
zainstalowane w maszynie 
rozwiązanie zespołu odpowie-
dzialnego za rozprowadzenie 
gnojowicy. W praktyce zna-
nych i dostępnych jest wiele 
systemów roboczych mon-
towanych na wozach aseni-
zacyjnych, przystosowanych 
do zagospodarowania gnojo-
wicy na polu. 

Do najważniejszych kryteriów 
oceny systemu rozprowadza-
nia gnojowicy zalicza się wpływ 
zastosowanej konstrukcji na 

wysokość strat azotu z gnojo-
wicy i wynikające stąd niebez-
pieczeństwa dla środowiska, 
wydajność pracy, a także wy-
sokość kosztów ponoszonych 
na mechanizację procesu na-
wożenia gnojowicą. 

Straty azotu towarzyszące 
nawożeniu gnojowicą i ich wy-
sokość stanowią następstwo 
sposobu rozprowadzania na-
wozu na polu. Najprostszym 
i jednocześnie najtańszym spo-
sobom nawożenia jest wyko-
rzystanie łyżek rozbryzgowych, 
jednakże rozwiązaniu temu 
towarzyszą najwyższe straty 
azotu z gnojowicy w wyniku 
emisji amoniaku do atmosfe-
ry. Wysokość tych strat, w sy-
tuacji tradycyjnego rozlewu 
i pozostawienia gnojowicy na 
powierzchni pola przy jedno-
cześnie niekorzystnych wa-
runkach pogodowych może 
dochodzić nawet do 70% łącz-

nej zawartości azotu w gnojowi-
cy. Aby ograniczyć wymienione 
straty zalecane jest możliwie 
jak najszybsze (tzn. w ciągu 
3-6 godzin po rozprowadze-
niu gnojowicy) wymieszanie 
nawozu z glebą, przeprowa-
dzane przykładowo z wyko-
rzystaniem bron, kultywatora 
lub innych narzędzi. 

Wśród alternatywnych roz-
wiązań przeznaczonych do roz-
prowadzania gnojowicy można 
wymienić tzw. wleczone węże. 
Rozwiązania te w znacznym 
stopniu ograniczają straty amo-
niaku i emisję odorów. W przy-
stawce do aplikacji końcówki 
węży zawiesza się bezpośred-
nio nad glebą lub przemieszcza 
po jej powierzchni. Niezależnie 
od zmniejszenia emisji azotu 
w wyniku rozprowadzania gno-
jowicy za pomocą węży ko-
nieczne jest bezpośrednio po 
zabiegu wymieszanie nawozu 
z glebą. Korzyścią wynikającą 
z zastosowania wleczonych 
węży jest możliwość osiągnię-
cia relatywnie wysokiej rów-
nomierności rozprowadzenia 
nawozu na powierzchni użyt-
ku rolnego. Wozy asenizacyj-
ne na ogół można wyposażyć 
w przystawki z wężami o szero-
kości przekraczającej 20 m, co 
oczywiście nie pozostaje bez 
wpływu na możliwość osiąga-
nia wysokich wydajności pra-
cy agregatu maszynowego. 

Stan pogody nie jest czynni-
kiem warunkującym rozprowa-
dzenie gnojowicy za pomocą 
doglebowych aplikatorów. In-
stalowana na wozie asenizacyj-
nym przystawka z aplikatorem 
doglebowym jest na ogół wy-
posażana w specjalny układ 
przystosowany do dokładnego 
rozdrobnienia stałych cząstek 
w gnojowicy i jej ujednorodnia-
nia. Dzięki temu ogranicza się 
niebezpieczeństwo zapchania 
przewodów i ich końcówek (re-
dlic), które wprowadzają nawóz 
bezpośrednio pod powierzch-
nię gleby. 

Rozwiązanie polegające 
na wprowadzaniu gnojowi-
cy pod powierzchnię gleby 
stanowi szczególnie war-
tościową opcję z punktu 
widzenia możliwości ogra-
niczania emisji amoniaku 
i odoru. Wymaga to jednak 
przestrzegania określonych 
zasad. Najważniejsza z nich 
to umieszczenie nawozu na 

określonej głębokości (z re-
guły 8-12 cm) w glebie. Gdy 
tak postawione ograniczenia 
nie zostaną spełnione, tzn. 
gnojowica podlega zaapliko-
waniu na większe głębokości, 
to wówczas ryzykuje się za-
nieczyszczenie środowiska 
glebowego wynikające z nie-
wielkiego zagęszczenia lub 
braku korzeni roślin w danej 
warstwie gleby. 

Elementy robocze w apli-
katorze, bezpośrednio odpo-
wiedzialne za umieszczanie 
gnojowicy pod powierzchnią 
gleby uwzględniają dwa roz-
wiązania, tj. tarcze i talerze, 
przystosowane do realizacji 
szczegółowych zadań robo-
czych na różnych glebach, 
głównie glebach pokrytych 
pozostałościami roślinnymi. 
Warunkiem skutecznej pracy 
zespołów aplikujących gnojo-
wicę jest dostosowanie ciśnie-
nia gnojowicy i jej dawki w taki 
sposób, aby ograniczyć moż-
liwość wylewania się nawozu 
z wyżłobionych rowków. Przy-
kładem nowoczesności kon-
strukcji wozu asenizacyjnego 
może być jego wyposażenie 
w układ odcinający dopływ 
gnojowicy do zespołów robo-
czych w przypadku uniesienia 
nad powierzchnię gleby. 

Znanym rozwiązaniem do 
aplikacji gnojowicy bezpo-
średnio pod powierzchnię 
gleby jest wykorzystanie 
odpowiednio zaadapto-
wanego kultywatora, któ-
ry w połączeniu z układem 
przewodów doprowadza-
jących nawóz do zębów 
umożliwia jego wprowadze-
nie do gleby i przykrycie. 
Kultywatory, które pracują 
w zestawach do aplikacji 
gnojowicy są wyposażane 
w lekkie lub ciężkie zęby, 
zarówno sztywne jak i sprę-
żyste, zakończone gęsio-
stopkami bądź redlicami 
odwracalnymi. Liczba zę-
bów wraz z elastycznymi 
przewodami doprowadza-
jącymi gnojowicę jest do-
stosowana do szerokości 
roboczej kultywatora. Obok 
sekcji kultywatora, doglebo-
we aplikatory gnojowicy są 
także konstruowane na ba-
zie bron talerzowych. 

dr hab. inż. Marek Gaworski, 
prof. SGGW w Warszawie

Zagospodarowanie gnojowicy zalicza się do szczególnie uciążliwych zadań, z jakimi przychodzi zmierzyć się w 
wielu gospodarstwach, dlatego potrzebne są szczególne maszyny.

RozwiązaNia do NawożeNia: Muck MasteR od 12 do 24 M3 

RozRzutniki

Modele Mieszadeł do gNojowicy od 5 do 10,5M. 

Mieszadła

wozy aseNizacyjNe o pojeMNości  od 2600 do 30000 l. 

seRia uNiweRsalNych MaszyN  o Mocy od 26 do 51 kM. 

ładowaRki

wozy asenizacyjne

www.pichon.pl

specjalista RozwiązaŃ do NawożeNia 
i uRządzeŃ dŹwigowych
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Nowoczesne maszyny 
w przechowalni ziemniaków 

Zakres prac wykonywanych 
w przechowalni zależy od funk-
cji, jaką spełnia przechowalnia.

Największym zakresem prac 
charakteryzują się przechowal-
nie ziemniaków jadalnych, które 
mają za zadanie dobrze prze-
chować ziemniaki i przygotować 
je do zbytu. Prace w poszczegól-
nych typach przechowalni można 
podzielić na następujące etapy:
• dostarczanie ziemniaków luzem 

lub w paletach,
• przyjecie ziemniaków od środ-

ków transportu,
• doczyszczanie ziemniaków,
• podział na frakcje i odpady,
• transport ziemniaków wewnątrz 

przechowalni,
• napełnianie przechowalni lu-

zem i w paletach skrzyniowych,
• pobieranie ziemniaków z po-

mieszczeń przechowalni,
• sortowanie i przebieranie,
• czyszczenie i mycie,
• ważenie i pakowanie.

Przyjęcie ziemniaków od 
środków transportu

W ostatnich latach w rolnictwie 
zaszły duże zmiany w zakresie 
wyposażenia w maszyny rolni-
cze i transportowe. Coraz więcej 
ziemniaków dostarczanych jest do 
przechowalni przyczepami z tyl-
nym przechyłem, wysypującym 
ziemniaki na zasobnik przyjęcio-
wy (dozujący).

W dużych gospodarstwach 
rolnych lub przy dużych odle-
głościach transportowych wyko-
rzystywane są samochody o dużej 
pojemności posiadające na dnie 
skrzyni przenośnik rozładowczy 
z regulowanym otworem wysy-
powym. Taki samochód może 
wjeżdżać do środka dużej prze-
chowalni i dozować ziemniaki na-
wet bezpośrednio na pryzmownik.

Doczyszczanie ziemniaków, 
podział na frakcje i odpady

Odsiewacz zanieczyszczeń naj-
częściej wchodzi w skład zasob-
nika przyjęciowego. Składa się 
z wałków profilowanych lub gład-
kich, które jednocześnie przez 
ustawienie w zadanej odległości 
między sobą służą do podziału 
ziemniaków na 2 frakcje.

Podczas sprzętu ziemniaków ko-
paczką ładującą w zbieranej masie 

znajduje się dużo zanieczyszczeń 
takich jak kamienie i grudy. Do ta-
kiej technologii zbioru stosowane 
są nowoczesne odsiewacze wyko-
rzystujące separację mechaniczną 
i elektroniczne czujniki do grud i ka-
mieni. Wydajność odsiewaczy wynosi 
od 15 do 50 t.h-1 przy dokładności 
odsiewania dochodzącej do 95%.

Napełnianie 
przechowalni luzem

Pryzmownik do usypywania 
pryzm składa się z ramy na ko-
łach i przenośników z możliwo-
ścią teleskopowego wysuwania 
do przodu i na boki. Do napędu 
kół wykorzystywane są silniki hy-
drauliczne a ruchu przenośników 
siłowniki hydrauliczne. Utrzymywa-
nie stałej wysokości spadku ziem-
niaków z przenośnika na pryzmę 
ziemniaków (30 – 50 cm) utrzy-
mywane jest przez zastosowanie 
czujników optycznych. W nowo-
czesnych pryzmownikach kolej-
ność usypywania warstw pryzmy 
może być zaprogramowana na 
sterowniku elektronicznym.

Napełnianie przechowalni 
paletowej

Do napełniania palet skrzynio-
wych (o pojemności od 500 do 
1500 kg) stosowane są zasypnice 
utrzymujące mały spadek ziem-
niaków (ok.30 cm). Uzyskiwane 
to jest przez:
• opuszczanie zakrzywione-

go przenośnika do palety 
skrzyniowej,

• równomierne opuszczanie 
uniesionej wcześniej palety 
skrzyniowej,

• pionowe opuszczanie przeno-
śnika kubełkowego do dna pa-
lety skrzyniowej,

• użycie  kaskadowego stabiliza-
tora opadania („harmonijkowy”).

Pobieranie ziemniaków 
z przechowalni

Pobieranie ziemniaków z pryzmy 
odbywa się głównie samojezd-
nym podbieraczem podłogowym 
obsługiwanym przez operatora.  
W przechowalniach wyposażo-
nych w kanały wentylacyjne na-
podłogowe rozładunek pryzmy 
ziemniaków jest utrudniony przez 
konieczność przerywania pracy na 
czas demontażu kanałów.

Sortowanie
Do rozdzielania partii ziemniaków 

na kilka frakcji (3-5) pod względem 
wielkości bulw (szerokość bulwy) 
służą sortowniki sitowe. Sita mogą 
mieć ruch posuwisto zwrotny lub 
obiegowy. W nowoczesnych sor-
townikach do zwiększenia dokład-
ności sortowania stosowany jest 
mechanizm napędowy korbowy 
o zmiennej prędkości. Odpowied-
nio dobrana prędkość wału korbo-
wego sortownika dla danej partii 
ziemniaków umożliwia wybranie 
takiego ruchu sit, przy którym 
występuje optymalna wydajność, 
duża dokładność sortowania i mało 
uszkodzeń bulw.

Przebieranie, czyszczenie 
i mycie ziemniaków

Ziemniaki po przesortowaniu 
wymagają przebierania na sto-
łach selekcyjnych w celu usunięcia 
bulw wadliwych: zazielenionych, 
porażonych chorobami, mocno 
uszkodzonych oraz nadmiernie 
zniekształconych. Stoły selek-
cyjne zbudowane są na zasadzie 
przenośnika obiegowego z obra-
cającymi się wałkami. Ziemniaki 
przemieszczając się na wałkach 
są jednocześnie obracane, co 
ułatwia selekcję

Do czyszczenia ziemniaków 
z piasku służą szczotkarki składa-
jące się z szeregu (7-14) wałków 
ze sztywnym włosiem. Ziemnia-
ki przemieszczają się po wałkach 
obracających się z większą pręd-
kością niż potok ziemniaków i są 
delikatnie ocierane z piasku. Od 
góry ziemniaki dociskane są 
do szczotek elastyczną okrywą 
gumową.

Do mycia ziemniaków wykorzy-
stywane są myjki. Najczęściej są 
to urządzenia składające się z per-
forowanego bębna obracającego 
się do połowy w wodzie, wewnątrz 
którego przemieszczają się ziem-
niaki. Woda może być uzupełnia-
na w sposób ciągły lub cykliczny. 
Wymyte ziemniaki spłukiwane 
są strumieniem czystej wody. Za 
myjką występują wałki gąbkowe, 
które przez docisk do ziemniaków 
pochłaniają wodę „kropelkową”.

Konkurencja na rynku ziemnia-
ków jadalnych sprawia, że produ-
cenci robią różne zabiegi, żeby 

wygląd ziemniaków był bardziej 
atrakcyjny. Jednym z nich jest po-
lerowanie bulw. Maszyna do po-
lerowania składa się z bębna na 
obwodzie którego umieszczone są 
obracające się wałki ze szczotka-
mi. Ziemniaki są myte wodą pod 
ciśnieniem w trakcie przemiesz-
czania w obracającym się bębnie 
z wałkami szczotkowymi.

Przed zapakowaniem ziemnia-
ki mogą być dodatkowo dosu-
szone przez nadmuch suchego 
powietrza.

Pakowanie
Podczas ważenia i pakowania 

ziemniaków istotnym problemem 
jest dokładne naważenie paczki 
ze względu na dużą masę poje-
dynczej bulwy. W wago-paczko-
warkach  dokładność ważenia 

uzyskuje się przez rozdzielne na-
pełnianie dwoma przenośnikami, 
głównym przenośnikiem niecałej 
paczki i uzupełnienie jej drugim 
przenośnikiem dawkującym po-
jedyncze mniejsze bulwy.

Większą dokładność ważenia 
pakowanych ziemniaków uzyskuje 
się na wadze tzw. komputerowej, 
która składa się z 8-20 pojem-
ników-wag i sterownika mikro-
procesorowego. Jej działanie 
oparte jest na sumowaniu kilku 
(np. 4) z 18-20 odważonych po-
jemników posiadających różne 
naważki. Komputer wybiera takie 
4 pojemniki, których suma jest 
najbliższa założonej masie paczki. 
Ziemniaki z 4 pojemników zsypy-
wane są do jednej torby.

Worki, torby i paczki przed eks-
pedycją układane są do opakowań 
zbiorczych. Najczęściej układane 
są na palety płaskie i zabezpiecza-
ne do transportu taśmą foliową.

W przechowalniach realizu-
jących dużą sprzedaż ziem-
niaków (sadzeniaki, ziemniaki 
jadalne) zapakowanych w worki 
po 20-50 kg stosowane są urzą-
dzenia tzw. układarki worków. 
Worki przemieszczane z prze-
nośnika dostają się do głowicy, 
która układa je według zadanego 
schematu na palecie. Urządze-
nia te pobierają automatycznie 
ułożone wcześniej palety płaskie. 
Napełniona paleta jest przesu-
wana na bok i dodatkowo może 
być owinięta folią.

Dr hab. Zbigniew 
Czerko prof. IHAR-PIB

Oddz. Jadwisin
Zakład Przechowalnictwa 
i Przetwórstwa Ziemniaka

Wyposażenie przechowalni w maszyny uzależnione jest od 
sposobu składowania ziemniaków, rodzaju transportu i sposobu 
ich konfekcjonowania.

R E K L A M A

Przeładunek ziemniaków
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R E K L A M A

Poznaj potencjał mikrociągnika z przyczepą

Użytkowe mikrociągniki Yamaha 
z osprzętem do zastosowań 

w rolnictwie:

- pięć pojazdów o pojemności 
od 350 do 700 cm3 
i różnej sile uciągu

-- osiem akcesoriów do wykorzystania 
w pracach rolnych

www.yamaha-motor.pl www.techlander.pl

Największy siewnik świata

Pojemność zbiornika na 
materiał siewny i nawóz wy-
nosi aż 46 metrów sześcien-
nych. Zbiornik ma ponad 
15 metrów długości i pusty 
waży 15 ton. Jego ciężar 
rozkłada się na cztery wózki 
jezdne, aby maszyna w mi-
nimalnym stopniu ugniata-
ła glebę.

„Ogromny zbiornik o pojem-
ności pozwala maksymalnie 
skrócić czas potrzebny do na-
pełnienia maszyny, a tym sa-
mym zwiększa się wydajność.

Pomimo wielkich rozmia-
rów zbiornika można go za-
pełnić materiałem siewnym 
i nawozem w piętnaście minut” 
– mówi Gustav Nilsson z za-
kładów Väderstad, odpowie-
dzialny za sprzedaż na rynku 
kanadyjskim.

Zbiornik jest przedzielony 
grodziami na cztery części 
o różnej pojemności (10 500 li-
trów, 16 800 litrów, 16 800 li-
trów oraz 1400 litrów). Ziarno 
pszenicy zwykle wsypuje się do 
części o pojemności 10 500 li-

trów, a nawóz do części o po-
jemności 16 800 litrów.

„Na podstawie posiadanych 
wiadomości możemy powie-
dzieć, że to największy zbior-
nik nasienny dostępny na 
rynku. Gdy wykorzystuje się 
wraz z nim siewnik do siewu 
bezpośredniego o szerokości 
roboczej 25 metrów, można 
przy jednym napełnieniu ob-
siać do 61 hektarów. Ten wynik 
uzyskuje się przy wysiewaniu 
120 kilogramów nasion i 300 ki-
logramów nawozu na hektar” 
– tłumaczy Brian Dean, jeden 
z założycieli firmy Seed Hawk.

Wyniki testów polowych 
przeprowadzonych przez fir-
mę Väderstad Seed Hawk do-
wodzą, że siewniki do siewu 
bezpośredniego mogą zapew-
niać równie wysokie plony jak 
maszyny do siewu tradycyj-
nego. W Szwecji w systemie 
siewu bezpośredniego obsie-
wa się stosunkowo niewielkie 
powierzchnie, ale na przykład 
w Australii to metoda stosowa-
na najczęściej ze względu na 

bardzo ograniczoną zawartość 
wilgoci w glebie.

„Odnośnie do maszyn Seed 
Hawk 1300, jesteśmy przeko-

nani, że najczęściej będą je 
zamawiać użytkownicy z Ro-

sji, Kanady, USA i Australii” – 
twierdzi Gustav Nilsson.

Podczas zorganizowanej niedawno w Kanadzie wystawy Farm Progress Show Väderstad Seed Hawk zademonstrował największy siewnik świata.

Zbiornik nasienny siewnika Seed Hawk 1300 należy do trzech prototypowych konstrukcji opracowanych w tym roku. W najbliższych latach seria zostanie wzbo-
gacona o dodatkowe modele różnej wielkości.

Mikrociągnik 
w produkcji mleka

Mikrociągniki marki Yama-
ha, wyposażonych w osprzęt 
TechLander mają wiele 
zastosowań.

Wyręczają rolników w ich 
codziennej pracy fizycznej, 
szczególnie w gospodarstwie 
ukierunkowanym na produkcję 
bydła, a po godzinach stano-
wią wspaniałe źródło rozryw-
ki, pozwalające cieszyć się 
przestrzenią wiejskich terenów.

Sposób na zadbane 
pastwisko

Zdarza się, że na pastwisku 
pozostaje sporo niedojedzonej, 
suchej trawy, i to jest najlep-
szy moment, aby do zwinne-
go czterokołowca podczepić 
kosiarkę marki TechLander, 
zrównać z ziemią wszystkie 
niedojady i pozwolić młodej tra-
wie rosnąć. Kosiarki dostępne 

są w wersji nożowej lub prze-
znaczonej na cięższe warunki 
pracy – bijakowej.

Czym zgarnąć paszę?
Częstym problemem w go-

spodarstwach ukierunkowa-
nych na produkcję bydła jest 
czyszczenie korytarza paszo-
wego. I w tej sytuacji z po-

mocą przychodzi Yamaha 
z pługiem zgarniającym marki 
TechLander. Dzięki regulacji 
kąta natarcia, to przeznaczo-
ne do prac porządkowych 
w obrębie gospodarstwa na-
rzędzie pozwoli uporać się 
z codziennym problemem, 
a niewielki i zwrotny Grizzly, 
bez problemu zmieści się 

Tak niepozorny pojazd, a rozwiązuje tak wiele codziennych 
problemów.
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w ciasnych korytarzach bu-
dynków inwentarskich.

Porządek w obejściu
Do dokładnego czyszczenia 

posadzki korytarzy w oborach 
doskonale nadaje się zamiatar-
ka przednia, której szczotka na-
pędzana silnikiem spalinowym. 
Zawieszana z przodu mikrocią-
gnika nie utrudnia manewrowa-
nia a regulacja kąta zgarniania 
pozwala wyszorować do czysta 
wszelkie powierzchnie w bu-
dynkach i placach, natomiast 
zimą może służyć także do 
odśnieżania. W utrzymaniu 
czystości na większych po-
wierzchniach może pomóc 
przyczepiana zamiatarka ze 
zbiornikiem.

Wygodny transport 
na co dzień

O ile obora przeznaczona 
dla dorosłych zwierząt zwykle 
bywa przejazdowa i pozwala 
na zmechanizowanie codzien-
nych prac, o tyle cielętniki, 
kwarantanny i inne pomiesz-
czenia towarzyszące, często 
muszą być obsługiwane wy-
łącznie ręcznie. Dlatego w ta-
kich pomieszczeniach przy 
transporcie paszy, jak i przy 
usuwaniu obornika, niezwy-
kle przydatna może być przy-
czepa o ładowności 450 kg, 
przystosowana do współpra-
cy z mikrociągnikiem. Można 
nią przewozić znaczne ilości 
towaru, a dzięki funkcji wy-
wrotu, jej rozładunek prze-
biega sprawnie i bez wysiłku. 
Przyczepa podczepiona do 
mikrociągnika jest niezwykle 
wygodnym środkiem transpor-
tu tak w obejściu, jak i na polu.

Szeregowe zgrabianie 
z SaMASZ-em 

Praktycznie w każdym roku 
wprowadza na rynek nowe 
konstrukcje przyczyniając się 
do poprawienia komfortu pra-
cy swoich klientów i zwiększe-
nia wydajności pracy maszyn.

W tym sezonie firma ma w ofer-
cie dla rolników nową zgrabiar-
kę szeregową DUO 680, która 
dzięki 44 palcom grabiącym na 
każdym wirniku wyróżnia się 
bardzo dokładnym zgrabianiem.

Maszyna może układać je-
den lub dwa wały pokosu po-

przez hydrauliczną regulację 
szerokości roboczej, a tym 
samym grubości wału, przez 
odpowiednie wychylenie ramy 
głównej.

Siłownik hydrauliczny na dy-
szlu utrzymuje przedni wirnik 
w położeniu poziomym pod-
czas zaczepiania i odczepia-
nia ciągnika. Równocześnie 
dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa dyszel ma regulowaną 
wysokość. Szerokie koła po-
zwalają na komfortową pracę 

w każdych warunkach.
Przestawianie tylnego wirnika 

w lewo lub w prawo wykonuje 
się ze stanowiska kierowcy za 
pomocą siłownika obrotu. Po-
zwala on również na regulację 
szerokości roboczej przy ukła-
daniu pojedynczego wału. Per-
fekcyjne prowadzenie wirnika 
zamocowanego przegubowo 
zapewniają kółka podporowe 
z regulacją wysokości.

W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Firma SaMASZ z Białegostoku w ciągu 28 – letniej działalności, 
wypracowała miano lidera w Polsce i jednego z czołowych w 
Europie producentów maszyn rolniczych i komunalnych.

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M AR E K L A M A

AGRO–USŁUGI
• koszenie kukurydzy i innych upraw  
   na kiszonkę i biogazy
• koszenie: rzepak, zboża, kukurydza na ziarno
Wykonujemy usługi na dużym areale, nowymi kombajnami New 

Holland na terenie całego kraju.

R. Leszczyński tel./fax: 62 725 38 68, kom. 609 835 969

R E K L A M A

www.oseva.pl
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 31 utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które należy przysłać listem na adres redakcji: ul. Mickiewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański.
Osoba, której list z poprawnym hasłem dotrze do siedziby redakcji jako pierwszy otrzyma 

model-zabawkę sieczkarni polowej KRONE ufundowaną przez firmę AGROMIX.

www.agromix.agro.pl

Wyprodukować 
własne paliwo

Mobilny zakład tłoczenia oleju ro-
ślinnego i jego przeróbki na biopali-
wo umożliwia rolnikom zrzeszonym 
w grupach producenckich wytwa-
rzanie biopaliwa z własnych surow-
ców – m.in. z rzepaku, soi, gorczycy, 
lnu, lnianki. Wyprodukowane bio-
paliwo może być wykorzystane do 
napędu ciągników rolniczych, ma-
szyn roboczych i pojazdów, a także 
jako paliwo do celów grzewczych.

Inicjatorem zbudowania Mobilne-
go zakładu tłoczenia oleju roślinne-
go i jego przeróbki na biopaliwo był 
dr. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. 
nadzw., Dyrektor Przemysłowego 
Instytutu Maszyn Rolniczych w Po-
znaniu, a jego głównym pomysło-
dawcą  mgr inż. Paweł Frąckowiak, 
Kierownik Zakładu Badawczego BG.

Mobilny zakład tłoczenia oleju 
roślinnego i jego przeróbki na bio-
paliwo został opracowany w Prze-
mysłowym Instytucie Maszyn 
Rolniczych w Poznaniu w Zespo-
le Badań i Rozwoju Urządzeń do 
Pozyskiwania Energii Odnawialnej 
Prac Gospodarskich i Magazy-
nowych - BG, a wyprodukowany 
w PROMAR Poznań.

Jednym z ważniejszych zespołów 
Mobilnego zakładu jest, wytwórnia 
W-500M nowej generacji ekologicz-
nego biopaliwa z olejów roślinnych 
do napędu silników z zapłonem sa-
moczynnym, w której wdrożony zo-
stał wynalazek opatentowany przez 
Politechnikę Poznańską i Przemy-
słowy Instytut Maszyn Rolniczych 
w Poznaniu. Twórcami wynalazku 
o numerze patentu 209156 „Sposób 
otrzymywania paliwa odnawialne-
go” są mgr inż. Paweł Frąckowiak 
oraz dr inż. Ireneusz Miesiąc z Po-
litechniki Poznańskiej. 

Innowacyjna technologia pozwa-
la na zmniejszenie ilości produktów 
ubocznych i poprawia jakość pro-
duktów końcowych. 

Konstrukcja wytwórni została tak 
zaprojektowana, by umożliwić mon-
taż na przyczepie lub skrzyni ładun-
kowej pojazdu, dzięki czemu stanowi 
ona podstawowy moduł mobilnego 
zakładu tłoczenia oleju roślinne-
go i jego przeróbki na biopaliwo. 
Dzięki jej zagregowaniu z samo-
chodem ciężarowym (dostawczym) 
możliwy jest prosty i szybki dojazd 
do miejsca przeznaczenia.

Przebieg produkcji biopaliwa 
w Mobilnym zakładzie

Cały proces składa się z kilku 
etapów. Pierwszym z jest otrzymy-
wanie oleju będącego surowcem 
dla reaktora chemicznego, w któ-
rym produkowane jest biopaliwo. 
Uzyskuje się go poprzez wytłacza-
nie w prasie. Z każdych 100 kilo-
gramów ziarna uzyskuje się około 
33 kilo oleju, który następnie jest 
oczyszczany w procesie segmen-
tacji i wpompowywany do reaktora 
chemicznego, gdzie wytwarza się 
biopaliwo. Tam jest podgrzewany, 
mieszany z alkoholem metylowym 
i wodorotlenkiem sodu, pełniącym 
rolę katalizatora. Po pięciu godzi-
nach paliwo jest gotowe. Z całego 
procesu zostają jeszcze produkty 
uboczne - między innymi odciek gli-
cerynowy, który trafia do osobnego 
zbiornika, oraz resztki z przetwa-
rzania ziaren, które można wyko-
rzystać jako paszę.

W oparciu o materiały 
P I M R w Poznaniu

Jolanta Malinowska-Kłos

Aby uniezależnić się od dyktatów koncernów 
paliwowych wystarczy mieć nowej generacji 
wytwórnię biopaliwa W-500M.
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Zwiększanie siły uciągu 
przez dociążanie ciągników

Na opór całkowity, który ma 
do pokonania ciągnik składa 
się: opór zespołów roboczych 
podczas pracy w glebie, tarcie 
ślizgowe lub toczne elementów 
podporowych (kół, płozów), 
narzędzia lub maszyny, opory 
pochodzące od kół jezdnych 
przekazujących napęd na ze-
społy robocze. W większości 
narzędzi i maszyn opory ze-
społów roboczych są rozłożo-
ne równomiernie na całej ich 
szerokości. Wyjątkiem jednak 
jest pług, w którym siła oporu 
roboczego jest zwykle ustawio-
na skośnie do kierunku ruchu 
i dąży do zepchnięcia narzę-
dzia w bok.

Niektóre prace uprawowe, 
(np. orka) charakteryzują się tak 
dużymi oporami, że siła uciągu 
ciągnika w standardowej wer-
sji nie wystarcza do ich poko-
nania. Pojawiają się wówczas 
w czasie pracy duże poślizgi 
i utrata siły uciągu.

Przeniesienie siły uciągu 
między ciągnikiem i podło-
żem zależy od zastosowanego 
ogumienia, a głównie od sze-
rokości opon, ciśnienia i stop-
nia zużycia bieżnika oraz od 
rodzaju gleby i jej wilgotności. 
Zależy również od rozwiązań 
konstrukcyjnych przeniesienia 
napędu, a głownie od tego, czy 
jest realizowany na jedną czy 
na dwie osie. Ciągnik powinien 
mieć taką liczbę przełożeń, aby 
zawsze mógł pracować z opty-
malną prędkością i obrotami 
silnika. Oceny zestawu doko-
nuje się przez wyznaczenie 
współczynnika wykorzystania 
siły uciągu. Przy prawidłowo 
dobranym zestawie współ-
czynnik wykorzystania siły 
uciągu powinien wynosić od 
0,85 do 1 – wtedy zużycie pa-
liwa jest najniższe. Poślizg kół 
ciągnika podczas orki nie może 
być większy niż 20–30 proc. 
Po przekroczeniu tej wartości 
wzrasta wyraźnie zużycie pa-
liwa, a koła ciągnika niszczą 
strukturę gleby.

Zwiększenie siły uciągu i re-
dukcja poślizgów jest możliwa 
przez zwiększenie masy cią-
gnika, a więc przez dodatkowe 
jego obciążenie. Dodatkowe 
obciążniki zwiększające ogól-

ną masę ciągnika zakładane 
są na tarcze kół napędowych, 
przedniej ramie ciągnika lub na 
zaczepie przednim.

Obciążniki kół napędowych 
powodują bezpośrednie zwięk-
szenie masy koła, w wyniku 
czego następuje proporcjo-
nalne zwiększenie siły uciągu. 
Obciążniki te mają postać że-
liwnych kół przykręcanych śru-
bami bezpośrednio do tarczy 
koła napędowego ciągnika, 
po stronie wewnętrznej lub 
zewnętrznej. W zestaw ob-
ciążników wchodzi kilka kół 
o różnej średnicy i masie. Do-
kładny montaż obciążników 
i ich ciężar opisany jest w in-
strukcji obsługi każdego cią-
gnika. I tak np. ciągniki CASE 
wyposażone są w odlewane 
obciążniki kół o masie: 90 kg, 
225 kg i 455 kg. Obciążnik 
455 kg montowany jest tylko 
po wewnętrznej stronie koła. 
Nie ma możliwości montażu 
tych obciążników do kół re-
gulowanych. Obciążnik 225 kg 
może być zamontowany po 
wewnętrznej lub zewnętrznej 
stronie koła. Po tej samej stro-
nie koła można zamontować 
maksymalnie trzy obciążni-
ki 225 kg. Obciążnik 90 kg 
może być zamontowany po 
wewnętrznej lub zewnętrznej 
stronie koła. Po tej samej stro-
nie koła można zamontować 
maksymalnie pięć obciążni-
ków 90 kg.

Obciążniki zakładane na 
ramę przednią ciągnika lub 
zaczep przedni umożliwiają 
wyrównanie masy w przypad-
ku pracy z ciężkimi maszynami 
zawieszanymi na podnośniku 
hydraulicznym. Pozwalają one 
na lepsze wykorzystanie efektu 
przeniesienia ciężaru na koła 
tylne. Tam gdzie występuje 
duży opór roboczy, a zwłasz-
cza przy zastosowaniu regula-
cji siłowej, następuje znaczne 
odciążenie kół przednich, co 
może ograniczać wartość siły 
uciągu. Mają one postać że-
liwnych, płaskich odlewów, 
wyposażonych w uchwyt i mo-
cowanie do ramy nośnej ob-
ciążników. Rama nośna z kolei 
przykręcona może być do blo-
ku silnika. Dokładny montaż 

tych obciążników również opi-
sany jest w instrukcji obsłu-
gi ciągnika. Dla rozwiązania 
w ciągnikach CASE w pierw-
szej kolejności ustawić należy 
górną przednią część obciążni-
ka na ramie obciążników. Dalej 
wsunąć obciążnik do środka 
ramy. Dolna część obciążnika 
zostanie zablokowana wystę-
pem w ramie na obciążniki. 
Do utrzymania obciążników 
w ramie wymagane są co naj-
mniej dwa. Każdy kolejny ob-
ciążnik zostanie zblokowany 
z poprzednim za pośrednic-
twem bocznego występu. Na 
końcu montażu wsunąć pręt 
mocujący w otwory w obciąż-
niku i założyć podkładkę oraz 
nakrętkę o typowym momen-
cie dokręcania po przeciwnych 
stronach obciążnika.

Przy małym oporze robo-
czym i wynikającej z tego 
wymaganej małej sile ucią-
gu zastosowanie obciążników 
przednich jest bezcelowe, gdyż 
powodują one głównie zwięk-
szenie oporów kół przednich, 
a nie zwiększenie siły uciągu. 
Innym argumentem, który mó-
wiłby o ograniczeniu stosowa-
nia obciążników przednich jest 
zużywanie się tulejki mocują-
ce przednią oś ciągnika. Jed-
nak ten argument jest dosyć 
dyskusyjny, gdyż gorszym dla 
wytrzymałości tulejki i sworz-
nia jest unoszenie i opadanie 
przodu niż jednostajny, statycz-
ny ciężar. Obciążniki przednie 
należy również zdemontować 
w czasie pracy z ładowaczem 
czołowym. Można pozostawić 
obciążniki na kołach tylnych 
i dodatkowo obciążyć tył, co 
poprawi równowagę i sterow-
ność ciągnika.

Efektywną metodą dociąża-
nia ciągnika jest również napeł-
nienie jego kół napędowych 
cieczą niezamarzającą. Ciecz 
taką można przygotować we 
własnym zakresie. Metoda ta 
ma jednak istotną wadę, po-
nieważ ogranicza wykorzysta-
nie takiego ciągnika do innych 
prac np. do transportu, czy 
uprawy przedsiewnej i siewu 
ze względu na bardzo inten-
sywne ugniatanie gleby.

Chcąc napełnić dętkę przy-

gotowaną cieczą należy unieść 
koło na lewarku i ustawić zawór 
w najwyższym punkcie. Zbior-
nik z cieczą ustawić wyżej niż 
poziom zaworu dętki. Połączyć 
zawór dętki ze zbiornikiem za 
pomocą elastycznego węża, 
wyposażonego w odpowietrz-
nik, który zapobiegnie wzrosto-
wi ciśnienia w dętce w czasie 
napełniania. W wyniku działania 
siły grawitacji nastąpi przepływ 
cieczy ze zbiornika do dętki. 
Gdy uzyskamy założony po-
ziom cieczy wkręcamy zawór 
i opuszczamy koło z lewarka.

Należy jednak pamiętać, że 
wszelkie metody powiększa-
jące ciężar ciągnika powodują 
wzrost ugniatania gleby. Lep-
szym lekarstwem na poślizg, 
podobnie jak i ugniatanie, pozo-
staje zwiększanie powierzchni 
styku kół z podłożem. Można 
to osiągnąć zmniejszając ci-
śnienie w oponach. Trzeba 
jednak pamiętać, że wówczas 
zmniejsza się nośność opony.

Jeśli opona zostanie na-
pompowana zbyt mocno, 
powierzchnia kontaktu z podło-
żem zmaleje. Wówczas wzrasta 
jednostkowy nacisk na glebę, 
czego skutkiem jest jej ugnia-
tanie. W pracach polowych, 
zwłaszcza na wzruszonej gle-
bie, lepiej więc stosować zbyt 
niskie ciśnienie niż za wysokie. 
Jednak, gdy ciągnik wypo-
sażony jest w opony diago-
nalne może powstać pewien 
problem. Zbyt duże obniżenie 
ciśnienia w kołach powoduje 
odkształcenie się opon tego 
typu, które nie przylegają do 
podłoża całą powierzchnią tyl-
ko bokami. Niestety w takiej 
sytuacji uzyskamy efekt od-
wrotny do założonego, a opona 
zużywa się znacznie szybciej. 
Problem ten nie występuje przy 
stosowaniu opon radialnych, 
które mają wzmocnione czoło 
opony (część pod bieżnikiem). 
Dzięki temu czoło opony ra-
dialnej jest sztywniejsze i bar-
dziej odporne na uszkodzenia. 
Specyficzna budowa opony 
radialnej sprawia, iż jest ona 
wytrzymalsza niż opona diago-
nalna na czołowe obciążenia. 
Opony radialne są trwalsze. 
Lepsza przyczepność powo-

duje wolniejsze ścieranie się 
bieżnika. Wzmocnione czoło 
pozwala na stosowanie mniej-
szego ciśnienia w oponach bez 

obawy odkształcenia, co zde-
cydowanie wpływa na zmniej-
szenie poślizgu i zużycie opony.

Dr inż. Piotr Rybacki
UP Poznań

Praca agregatu maszynowego jest możliwa tylko wtedy, gdy siła uciągu ciągnika pokona 
opór całkowity narzędzia lub maszyny.

Zdjęcie 1.Rama na obciążniki przednie

Zdjęcie 2.Każda obręcz koła ma przygotowane otwory pod montaż obciążników

Zdjęcie 3.Pierścieniowe obciążniki na tarczy koła
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R E K L A M A

SPRÓBUJ
OKIEŁZNAĆ

Nowe, imponujące modele ciągników VALTRA 163 
– najmocniejsze czterocylindrowe ciągniki 
serii N 163 (nawet 171 KM) i unikalne modele 
EcoPower - T163e (185 KM) z niższym o 15% 
zużyciem paliwa i jeszcze większym momentem 
obrotowym oraz komfortem pracy.

www. valtra.com
Zadzwoń do najbliższego dealera i umów się na jazdę próbną.

AGCO Sp. z o.o. , tel. 61 662 90 50

Valtra wprowadza nowe, 
mniejsze modele z serii N 

Nowe ciągniki cechuje całko-
wicie nowy przód oraz trzycylin-
drowy silnik. Nowa konstrukcja 
znacznie poprawia widoczność 
z kabiny i sprawność. Poprawie 
ulegną również warunki pra-
cy w nocy i w ciemnościach 
dzięki nowym reflektorom typu 
bi-halogen, łączącym funkcje 
świateł drogowych i świateł 
mijania. Nowe modele emitują 
również znacznie mniej hała-
su w porównaniu z modelami, 
które zastępują. 

Oba nowe modele dostęp-
ne są z tradycyjną przekładnią 
HiTech marki Valtra, z trze-
ma biegami Powershift zmie-
nianymi pod obciążeniem. 
Model N103 dostępny jest 
również z przekładnią HiTech 
5 z 5-stopniowym Powershi-
ftem. Pod względem cech i za-
stosowania jest to taka sama 

przekładnia, jak ta montowana 
w większych modelach, jed-
nakże zmniejszono jej masę. 
W wyniku tego całkowita masa 
ciągnika zmniejszyła się o po-
nad sto kilogramów w porów-
naniu z poprzednimi modelami.

Nowe modele napędzane są 
3-cylindrowym silnikiem  33AWI 
AGCO Power, który wyposażo-
ny jest w układ wtrysku Com-
mon Rail oraz w cztery zawory 
na każdy cylinder. Emitowane 
spaliny są oczyszczane za po-
mocą katalizatora utleniającego 
(DOC) oraz układu recyrkulacji 
spalin schłodzonych w dodat-
kowej chłodnicy (EGR). 

Podobnie jak w przypadku 
wszystkich pozostałych cią-
gników marki Valtra, modele 
N93 i N103 mogą zostać do-
stosowane do wykonywania 
szczególnych prac. Na przy-

kład na potrzeby wykonywa-
nia prac leśnych dostępna jest 
kabina leśna i stalowy zbiornik 
paliwa, natomiast do zastoso-
wań komunalnych ciągnik może 
zostać wyposażony w kabinę 
SVC. Ten większy model do-
stępny jest również z zawie-
szeniem kabiny oraz układem 
jazdy tyłem TwinTrac. 

Wraz z wprowadzeniem 
tych dwóch nowych modeli 
zmodernizowano całą serię 
N. Sztandarowym modelem 
serii N jest model N163, naj-
mocniejszy czterocylindrowy 
ciągnik na świecie, uzyskują-
cy moc do 171 KM. Niezwy-
kle popularna seria N stanowi 
niemal 50 procent wszystkich 
ciągników marki Valtra produ-
kowanych w fabryce w Suolahti 
w Finlandii.

Nowe modele z serii N:
Maks.moc w kW/K /maks. mo-

ment obrot. w Nm  
N93-73/99/430   
N103-82/111/465
www.valtra.pl

Dwa najmniejsze modele z serii N marki Valtra poddano modernizacji. Nowe modele 
N93 i N103 zastąpią odpowiednio modele N82 i N92.


