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Targi SIMA już wkrótce!
REKLAMA
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SIMA - SIMAGENA 2013 to międzynarodowe targi maszyn rolniczych i biotechnologii, które odbędą się w
Villepinte pod Paryżem. Będzie to 75. edycja, przypadająca w 90 rocznicę ich powołania.
W ubiegłym roku wzięło
w nich udział 1302 wystawców,
z których połowa była z Francji natomiast wśród wystawców zagranicznych pierwszy
raz pojawili się reprezentanci
z Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Hongkongu, Japonii i Rumunii. Z Polski było co prawda
tylko 6 wystawców, m.in. Unia
Group, Defalin i Krakowiak, ale
zajęli oni ogromną powierzchnię 825 m.kw.
Centrum targów są maszyny
i urządzenia rolnicze, pogrupowane w kilka sektorów: maszyn dla hodowli, sektor usług
maszynowych, coraz popularniejszy sektor odnawialnych
źródeł energii oraz irygacji.
Swoistą „imprezą w imprezie”
jest sektor poświęcony bydłu
w kontekście zarówno hodowli
jak i genetyki, czyli SIMAGENA. Można będzie zobaczyć
tam prawie pół tysiąca sztuk
bydła mięsnego i mlecznego.
Na arenie odbywać się będą
pokazy, obok można będzie też

kupić prezentowane zwierzęta.
Podczas wystawy wręczonych
zostanie kilka nagród m.in. dla
zwycięzców Innovation Awards,
czyli konkursu dla najbardziej
innowacyjnych urządzeń prezentowanych na targach.
Idea, która przyświeca organizatorom targów, to coraz
bardziej ekologiczna produkcja rolna. W rolnictwie współczesnym dokonuje się zwrot
ku zrównoważonej produkcji i ochronie środowiska.
W związku z tym prezentowane maszyny muszą spełniać określone kryteria.
Podczas targów odbędzie
się szereg warsztatów i konferencji tematycznych, podczas
których na podstawie konkretnych przykładów będzie prowadzony instruktaż.
Jak zapewniają organizatorzy, goście liczyć mogą na indywidualne przyjęcie. W galerii
łączącej wszystkie sale ekspozycyjne usytuowany będzie
międzynarodowy klub bizne-

sowy, czyli miejsce podejmowania gości z zagranicy. Tam,
w spokoju i komforcie, można
będzie porozmawiać o szczegółach przedsięwzięć. Warto
podkreślić, że pierwszy raz
wprowadzona będzie internetowa rejestracja uczestnictwa.
Dzięki niej uzyskać można będzie ulgowy bilet wstępu na targi, zamówić katalog w ulgowej

cenie, zaplanować trasę swojej
wizyty, a nawet zarezerwować
posiłki na terenach targowych,
bilety lotnicze i noclegi. Ciekawostką jest dostęp do wszystkich materiałów targowych za
pomocą smartphonów.
W tym roku na targach wśród
wystawców spodziewane są
polskie firmy obecne podczas
poprzedniej edycji: Unia Group,

Defalin i Krukowiak, ale także
nowe podmioty: Skrawmet
i Farmer. Jak mówią organizatorzy, polskie firmy swoją
obecność na targach uzależniają od dopłat. Organizatorzy
dobrze wspominają ogromne, bo 300-metrowe stoisko
Pronaru na paryskich targach
w 2003 roku.
Alicja Szczypta

Pomysł na KRUS
W pierwszej połowie października, w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych EFRWP, odbyła się
konferencja, na której przedstawiono koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych
rolników w Polsce. Spotkaniu towarzyszyła debata, podczas której rozmawiano na temat
możliwych zmian i płynących z nich korzyści.
Impulsem do przygotowania
raportu był brak propozycji konkretnych rozwiązań w dotychczasowej debacie na temat
KRUS-u. Medialna i polityczna
dyskusja, dotycząca rolniczych
emerytur, to jak dotychczas
niewiele wnoszące rozważania
dwóch skrajnych rozwiązań:
utrzymania statusu quo KRUS-u oraz likwidacji tej instytucji.
Podczas wtorkowej konferencji
Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej, wraz ze współautorami raportu – Jarosławem
Nenemanem i Mariuszem Plichem, przedstawili koncepcję,

która zakłada zdecydowane,
lecz jednocześnie ewolucyjne
zmiany obecnego systemu.
Podstawą propozycji reformy jest zdefiniowanie rolnika,
uprawnionego do korzystania
z systemu ubezpieczenia społecznego rolników, jako osoby,
która czerpie minimum 50 proc.
przychodów z działalności rolniczej. W nowym systemie rolników podzielono na trzy grupy:
• grupa 1
znaleźliby się w niej rolnicy
o niskich przychodach, potrzebujący wsparcia; ich rozliczanie odbywałoby się wedle
starych zasad;

• grupa 2
to gospodarstwa osiągające
wyższe przychody; rozwiązaniem dla tej grupy byłby system
hybrydowy – składka proporcjonalna do osiąganego przychodu
(nie niższa niż obecna składka
KRUS, ale nie wyższa niż obecna składka ZUS, płacona przez
osoby fizyczne, prowadzące
działalność gospodarczą);
• grupa 3
objęłaby ona rolników o wysokich przychodach, którzy
płaciliby składki ubezpieczeniowe tak jak osób fizyczne, prowadzące działalność
gospodarczą.

Rolnicy w grupie drugiej
i trzeciej w zamian za wyższe
składki otrzymywaliby wyższe
emerytury.
– Obecny system emerytur
rolniczych to duże obciążenie
dla państwa. Jest on nie tylko kosztowny, lecz także niesprawiedliwy, bo umożliwiający
spore nadużycia – mówi Marek
Zagórski, prezes Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
– Należy w końcu zmierzyć się
z potrzebą zmian. Reforma systemu ubezpieczeń rolniczych
jest bowiem niezbędna: nie tylko
z powodów budżetowych, ale
także dlatego, że zmieniają się
potrzeby rolników i sytuacja na
polskiej wsi – dodaje.
Eksperci, biorący udział w debacie, pozytywnie zaopiniowali
propozycję reformy, która mogłaby przynieść 2-3 mld zł do-

datkowych przychodów rocznie.
Nowy system zakłada „zasilenie”
ZUS-u składkami pseudorolników. Z kolei KRUS zyskałby
środki z podwyższonych składek średnio i dobrze zarabiających gospodarstw (co zmniejszy
jednocześnie dotację państwa
na przyszłe emerytury rolnicze).
W panelu dyskusyjnym udział
wzięli dr Agnieszka Chłoń-Domińczak (Zakład Demografii,
Szkoła Główna Handlowa), poseł Joanna Kluzik-Rostkowska,
prezes ZUS-u Zbigniew Derdziuk, prof. zw. dr hab. Marek
Góra (Katedra Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa), wiceprezes KRUS-u Daniel Zahorenko,
Adam Tański (Członek Kapituły
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) oraz autorzy
raportu: Marek Zagórski, Jarosław Neneman i Mariusz Plich.
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Nowości u DuPonta
Zmiana na stanowisku country managera firmy DuPont była okazją do szeroko
zakrojonej konferencji zorganizowanej przez firmę DuPont.

Następcą Krzysztofa Golca
w polskich strukturach firmy
DuPont został Robert Adler.
Konferencja była okazją do
szerszej prezentacji nowin
firmowych.

Światowy Indeks
Bezpieczeństwa
Żywnościowego
Jak mówią prognozy,
w 2050 roku liczba mieszkańców Ziemi osiągnie 10 mld.
Indeks ten został opracowany dla 105 krajów, a trzema
podstawowymi wskaźnikami
określającymi bezpieczeństwo
żywnościowe są: dostępność,
osiągalność cenowa, jakość
i bezpieczeństwo żywności.
Zbiorcza mapa świata pokazuje najmniejsze zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego
w Ameryce, Europie, Japonii,
Australii i Chile. Najgorzej spra-

wy się mają w Afryce subsaharyjskiej, choć tam właśnie
prognozowany jest skok rozwojowy. Tam jednak, na równi
z Azją wschodnią, mieszkańcy
są najbardziej narażeni na skoki cenowe żywności, bo udział
wydatków na nią przekracza
nawet połowę budżetów domowych. Równocześnie Azja
Wschodnia i Ameryka Łacińska
cechują się dobrze funkcjonującymi programami bezpieczeństwa żywności. Jednak
wysoka niestabilność polityczna na Bliskim Wschodzie jest
główną przyczyną umiarkowanych wartości wskaźnika w tym
regionie w kategorii dostępności i w ogólnym indeksie. Azja
południowa i wschodnia ma
zasadniczo problem z dostępnością żywności, ale mocną ich
stroną jest stabilność produkcji rolnej. Stwierdzono także,

że dostawy żywości w krajach rozwiniętych to średnio
1200 kalorii na osobę więcej,
niż w gospodarkach o niskim
dochodzie.

Ważna ochrona
- Rzepak jest w naszym kraju bardzo ważną uprawą, której z roku na rok zwiększa się
areał uprawy - mówi Andrzej
Lesiak – i jak podkreśla - bardzo istotna w tych uprawach
jest ich ochrona. Zapowiedział
wprowadzenie nowych środków ochrony roślin m.in. nowego herbicydu Salsa 75 WG,
który zwalcza chwasty „pomijane” przez inne herbicydy, między innymi chwasty krzyżowe
- gorczycę, tasznik pospolity,
stulisz lekarski, tobołki polne,
bodziszki i chwasty rumianowate. W sumie Salsa zwalcza
16 gatunków, a może być sto-

sowana jako drugi zabieg (po
zabiegu przedwschodowym)
albo mieszana z herbicydem do
stosowania powschodowego.
- Stosowanie powschodowe
zapewnia bardzo wysoką skuteczność - podkreślał Lesiak.
Do zwalczania suchej zgnilizny kapustnych i czerni krzyżowych niezawodny jest Alert Solo
250SC. Inne bardzo skuteczne
fungicydy, to Alert 375SE przeznaczony głównie do zwalczania
zgnilizny twardzikowej i zarejestrowany w tym roku Acanto 250SC zwalczający czerń
i zgniliznę.
Problemem plantatorów jest
słodyszek rzepakowy, który
od szeregu lat systematycznie
uodparnia się na insektycydy,
a przede wszystkim na pyretroidy. Pierwsze przypadki odporności w Europie stwierdzono
już w 1967 roku właśnie u nas,
a w 2007 roku powołano specjalną „słodyszkową” grupę roboczą w IRAC. Firma DuPont
już wkrótce wprowadzi na rynek Avaunt 150EC, insektycyd
o wysokiej skuteczności, działający na populacje odporne na
inne insektycydy. Co ważne,
jest on odporny na zmywanie
przez deszcz i cechuje się małym rozkładem pod wpływem
UV. – Wkrótce pojawi się szereg zupełnie nowych produktów, między innymi zaprawa do

nasion rzepaku, a także nowe
fungicydy, które są już w badaniach rejestracyjnych - zakończył Andrzej Lesiak.
Paweł Prokop, odpowiedzialny za dział upraw specjalistycznych, przedstawił uczestnikom
konferencji środki do ochrony
owoców, warzyw i ziemniaków.
Preparatem o szerokim spektrum działania jest Coragen,
który stosuje się do zwalczania
szkodników na jabłoniach (owocówki jabłkóweczki i zwójkówki), kapuście głowiastej (bielinka
rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka i piętnówki kapustnicy) a także w ziemniakach na stonkę
ziemniaczaną. Mechanizm działania jest stosunkowo prosty:
preparat wpływa na receptory
RyR, regulujące wydzielanie
wapnia, które odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu mięsni
owada. Rynaxypyr uaktywnia
mięśnie, powodując niekontrolowane wydalanie i wyczerpanie wewnętrznego wapnia, co
prowadzi do paraliżu i śmierci owada.
Nowością jest zarejestrowany w tym roku Vydate
10G - insektycyd i nematocyd
- skutecznie zwalczający szereg nicieni w produkcji ziemniaków, a zwłaszcza mątwika
ziemniaczanego, guzaka, nicienie wędrujące i korzeniami.
Zapowiedziany został również
nowy środek do ochrony jabłoni
- Fontelis 200SC, który zwalcza
szarą pleśń, mączniaka i parcha
jabłoni, a dostępny na rynku ma
być w 2014.
Jacek Czernichowski przedstawił perspektywy rejestracji produktów w latach
2012-2014. Wśród tegorocz-

nych wydarzeń wymienił oczekiwaną w najbliższym czasie
rejestrację preparatu Finish SX
40SG, przypomniał o oczekującym na rejestracje Avauncie
150EC i Arigo 51WG.
Arigo 51WG to rozpuszczalny w wodzie herbicyd do powschodowego zwalczania
jednorocznych i wieloletnich
chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych w kukurydzy.
Jego substancjami aktywnymi jest nikosulfuron, rimsulfuron i mezotrion. Dwie pierwsze
należą do rodziny sylfonylomoczników, a mezotrion jest
herbicydem HPPD. Dzięki temu,
że kukurydza bezproblemowo
metabolizuje te substancje, nie
pozostają żadne ich pozostałości w roślinie po zbiorze.
W przyszłym roku planowanych jest szereg rejestracji,
a wśród nich zbożowe fungicydy
Abrusta 210SC, Treoris, herbicydy Concert SX 44SG, Chisel
Nowy 51.6WG i Gradio 74.4SG.
W sprzedaży spodziewane są
w roku 2014. Zarejestrowana
i sprzedawana ma być Salsa
75WG, kukurydziany herbicyd
Victus 040 OD, zaś w uprawach
specjalistycznych dwa fungicydy: Curzate C Extra do upraw
ziemniaka i warzyw i Fontelis 200SC do sadów jabłoniowych. W 2014 roku planuje się
również rejestrację herbicydu
zwalczającego jesienne chwasty w zbożach -Lexus 50WG,
rozszerzenie rejestracji fungicydów Acanto 250SC i Reveller
280SC na buraka cukrowego
oraz rejestrację nowego herbicydu do uprawy kukurydzy
- Collage OD.
Alicja Szczypta

XIV Konferencje firmy DuPont
Konferencje firmy DuPont
są już dobrze znane polskim
producentom rolnym.
Współczesne rolnictwo wymaga od rolników nie tylko
wiedzy z zakresu uprawy, ale
również spełnienia szeregu
skomplikowanych wymogów
administracyjno prawnych, które zmieniają się praktycznie
w każdym sezonie. Dlatego też
podnoszenie własnych kwalifikacji oraz znajomość aktualnie najnowszych rozwiązań
i innowacyjnych technologii
uprawy, jakie są wprowadzane
we współczesnym rolnictwie
to dzisiaj podstawowe warunki zapewnienia sobie stabil-

nej pozycji ekonomicznej. Jak
wskazuje wieloletnie doświadczenie, Konferencje DuPont
są dla rolników najłatwiejszym
i najefektywniejszym sposobem pozyskania aktualnych
informacji na temat możliwości
wdrożeń najnowszych innowacyjnych rozwiązań i technologii
w produkcji roślinnej.
W nadchodzącym sezonie
Konferencje firmy DuPont rozpoczną się tradycyjnie w Opolu, w dniu 15 stycznia 2013 r.
W programie każdej z Konferencji przewidziane jest
przedstawienie najnowszych
informacji o aktualnych osiągnięciach naukowych dla
rolnictwa i możliwościach wdrażania postępu biologicznego w konkretnych warunkach
każdego regionu. Dlatego też,
podobnie jak w latach ubie-

głych, na Konferencjach nie
zabraknie cieszących się dużym zainteresowaniem spotkań z przedstawicielami:
ośrodków naukowych, agencji zajmujących się analizami
sytuacji na rynkach rolnych, jak
i z przedstawicielami znanych
firm z branży rolniczej.

Plan konferencji
• Główne tematy konferencji:
• Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywnościowego.
• Granstar® Ultra SX – uniwersalny herbicyd do ochrony
zbóż przed chwastami w terminie wiosennym.
• Wirtuoz® i Reveller® w strategiach ochrony fungicydowej zbóż ze szczególnym
uwzględnieniem pszenicy
ozimej, pszenżyta i jęczmienia jarego.

• Charakterystyka występowania i problemy w zwalczaniu słodyszka rzepakowego
w Polsce
• Kompleksowa ochrona rzepaku wg. programu DuPont
• Ochrona przed chorobami z wykorzystaniem systemu SPEC
• Ochrona przed szkodnikami – Avaunt ® nowe
możliwości z nowym insektycydem DuPont
• Zwalczanie uciązliwych
chwastów w rzepaku ozimym – Salsa ® nowe
możliwości z nowym herbicydem DuPont
• Nowoczesne podejście
do zwalczania chwastów
w kukurydzy w terminie
powschodowym
• Najnowsze propozycje
odmian kukurydzy firmy

Pioneer.
• Obecna sytuacja na rynkach rolnych w Polsce,
Europie i Świecie oraz perspektywy rozwoju w sezonie 2012-2013.

Już tera z serdecznie
zapraszamy.
Andrzej Lesiak
Starszy Specjalista
d/s Marketingu

Plan konferencji
Data

Miasto

Miejsce Konferencji

15.01.2013
16.01.2013
17.01.2013
18.01.2013
22.01.2013
23.01.2013
24.01.2013
29.01.2013
30.01.2013
31.01.2013
01.02. 2013
05.02.2013
06.02.2013
07.02.2013
08.02.2013

Opole
Katowice
Radymno
Lublin
Stargard Szczeciński
Koszalin
Gdańsk
Wrocław
Zielona Góra
Poznań
Piła
Bydgoszcz
Włocławek
Mikołajki lub Olsztyn
Białystok

Filharmonia
Dom Lekarza
Dwór Kresowy
Chatka Żaka
MOK Kino
Multikino
Filharmonia
Uniwersytet Przyrodniczy
Multikino
Kinepolis
Local University
Multikino
Multikino
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 unowocześnia
polską wieś
Realizacja wdrażanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dobiega końca. Przyniosła ona znaczące
efekty. Do połowy 2012 roku Agencja wypłaciła beneficjentom
blisko 36 mld zł, a z całego
budżetu PROW 2007-2013,
wynoszącego ponad 70 mld
zł, już około 90% środków
zostało zagospodarowanych
m.in. w ramach podpisanych
przez ARiMR umów.

wielu rolniczych i ogrodniczych grup producenckich. Program
pozwolił również na odbudowywanie potencjału produkcyjnego w setkach gospodarstw rolnych, zniszczonych przez
klęski żywiołowe. Dla konsumentów istotne jest, że wraz

Najbardziej widoczne rezultaty przyniosło działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”, z którego Dzięki pieniądzom z PROW 2007-2013 wybudowano dotychczas ponad 2 tys. różnych budynków służących do produkcji rolniczej.
około 36 tys. rolników otrzymało z Agencji wsparcie w wyso- z dopłatami bezpośrednimi, środki z PROW 2007-2013 zapewkości 5,2 mld zł, co umożliwiło inwestycje, których wartość wy- niają utrzymanie stosunkowo niskich cen żywności oraz jej
niosła około 8 mld zł. Rolnicy kupili m.in. blisko 25 tys. ciągników, dobrą jakość.
około 196 tys. maszyn i urządzeń rolniczych oraz zrealizowali
przeszło 2 tys. inwestycji budowlanych. Pieniądze z PROW W całym kraju są widoczne efekty działań w ramach PROW
2007-2013 unowocześniły też dziesiątki firm zajmujących się 2007-2013, których realizację ARiMR powierzyła samorządom
przetwórstwem żywności oraz umożliwiły utworzenie na tere- wojewódzkim. Z działania „Odnowa i rozwój wsi” Agencja
nach wiejskich w sumie około 21 tys. nowych stanowisk pracy wypłaciła 1,7 mld zł, wspierając około 5 tys. inwestycji. Powstały
niezwiązanych z rolnictwem. Młodzi i dobrze wykształceni rol- setki placów zabaw, wybudowano bądź odnowiono wiele świetnicy, którzy otrzymali po 75 tys. zł premii na samodzielny start lic wiejskich, zakupiono do nich wyposażenie, instrumenty
zawodowy, mogli stworzyć 22 tys. nowoczesnych gospodarstw. i stroje, odnowiono centra wielu miejscowości. Jakość życia na
obszarach wiejskich poprawiają projekty wspierane
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
z którego wypłacono ponad
2,7 mld zł. Przeznaczono je
na budowę: wodociągów,
kanalizacji, systemów segregacji odpadów, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz na budowaNa wsi powstały też tysiące nowych, czasami nietypowych miejsc pracy.
nie targowisk pod szyldem
Co roku ponad 700 tys. rolników, korzysta z dopłat do gospoda- „Mój Rynek”. Do tej pory najwięcej inwestycji dotyczyło gosrowania na terenach „trudnych do gospodarowania” i górskich. podarki wodno – ściekowej, a jeden z projektów obejmował buDzięki temu nie zaniechano produkcji na 7,3 mln hektarów, czyli dowę ponad 100 oczyszczalni ścieków.
na połowie areału Polski. Prowadzenie upraw ekologicznych na
obszarze ok. 2,5 mln hektarów i zalesienie 62 tys. hektarów naj- Wdrażanie PROW 2007-2013 nadal trwa. W ARiMR do 25 lisgorszych gruntów oraz zachowanie tradycyjnego krajobrazu topada br. można np. składać wnioski o wsparcie na odbudowę
na terenach wiejskich było również możliwe dzięki pieniądzom produkcji w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywioz tego Programu. Podobnie jak „Uczestnictwo rolników w sys- łowe. Jesienią planowany jest kolejny nabór wniosków o przytemach jakości żywności” oraz powstanie i funkcjonowanie znanie pomocy na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
WIĘCEJ INFORMACJI: pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84, czynnej 7 dni w tygodniu w godz. 7 – 21; na stronach
internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl; a także w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Instytucja wdrażająca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Dlaczego bydło mięsne?
Nowoczesne rozwiązania produkcji wołowiny kulinarnej były tematem konferencji w
Starej Kiszewie w pomorskiem. Dyskutowano o systemach utrzymania bydła mięsnego,
aspektach zdrowotnych, żywienia i aktualnej sytuacji na rynku wołowiny.

Na początku spotkania Helena Artyszuk z Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego mówiła o produkcji wołowiny jako szansie dla Pomorza.
W tym regionie średnia ilość
sztuk bydła na 100ha użytków
rolnych to niecałe 25 sztuk. Dla
porównania w krajach wysokorozwiniętych jest to około
40, a teoretyczne możliwości
hodowlane to nawet 200 sztuk.
– Dzięki temu Pomorze ma
ogromny potencjał do wykorzystania – mówi Helena Artyszuk.
Polacy jedzą mało wołowiny,
choć lekarze podkreślają, że
wołowina to zdrowe mięso, zawierające niezbędne składniki
odżywcze, jak mikroelementy
i białka. U nas mamy głównie
wołowinę ras mlecznych, ale
zachętą do sprofilowania się

na rasy mięsne jest fakt, że
na Pomorzu są zarówno duże
i niewykorzystane zasoby paszowe jak i duży rynek zbytu podsumowała Artyszuk.
W przypadku chowu bydła mięsnego, w porównaniu
z mlecznym, są znacznie niższe koszty infrastruktury, co
wynika ze specyfiki ras mięsnych, które mogą przebywać
na świeżym powietrzu nawet
przez cały rok.
Systemy hodowli ras mięsnych przybliżył Andrzej Okrój
z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W Polsce
najczęściej stosowany jest system pastwiskowo-alkierzowy,
polegający na utrzymaniu bydła
w okresie od wiosny do późnej jesieni na pastwisku a zimą
w budynkach. W zachodnio-

pomorskiem stosowany jest
system pastwiskowy, gdzie
zwierzęta przebywają cały rok
na pastwiskach.
Wybór systemu zależy nie
tylko od warunków atmosferycznych w regionie, ale też od
stopnia odporności poszczególnych ras na warunki klimatyczne. Bardziej odporne rasy,
np. szkockie bydło górskie, galloway, angus, hereford, mogą
przebywać cały rok na wolnym
powietrzu, korzystając jedynie w trudniejszych okresach
z zadaszeń chroniących przed
zimnymi wiatrami i zamieciami
śnieżnymi. Rasy delikatniejsze, np. limousine, charolaise,
blond d’aquatine, powinny mieć
możliwość schronienia w budynkach. Stosuje się także
system otwarty, polegający na

wydzieleniu wyścielonych boksów legowiskowych pod wiatą,
z przylegającym, wygrodzonym
dużym wybiegiem, w którym
bydło przebywa cały rok.
W oborach dla bydła mięsnego powinny być wydzielone cztery rodzaje pomieszczeń
(sektorów): dla krów matek
z cielętami, młodzieży hodowlanej, opasów i buhajów. Należy też zapewnić odpowiednią
wielkość wybiegu, który jest konieczny. Jak mówił dr Andrzej
Łozicki - najlepszym systemem
chowu bydła mięsnego w budynkach jest chów na głębokiej
ściółce z wydzieloną strefą legowiskową i obszarem żywieniowym z posadzką pełną lub
szczelinową.
W chowie bydła mięsnego
stosowany bywa system wolnostanowiskowy, który jest
znacznie bliższy naturalnym
potrzebom zwierząt. Do jego
zalet należą małe nakłady pracy na obsługę zwierząt, większa zdrowotność, łatwiejsze
rozpoznawanie rui, a także
większa możliwość mechanizacji prac. Do jego wad należy
jednak możliwość walk hierarchicznych, co wiąże się z koniecznością usuwania rogów,
a w przypadku wystąpienia
choroby zwiększa szansę na
jej szerzenie się.
Systemy uwięziowe z zasady przeznaczone są dla małej
liczby zwierząt. Zaletą tego
systemu jest eliminacja walk
byczków oraz możliwość indywidualnego dozoru i kontroli
żywienia, co szczególnie waż-

ne jest w przypadku słabszych
osobników, natomiast wadą
jest konieczność większego
nakładu pracy.

Jak żywić?
O najważniejszych aspektach
żywienia stada podstawowego bydła mięsnego mówił dr
Andrzej Łozicki z SGGW. Podkreślał on, że hodowla bydła
mięsnego ma niskie koszty
utrzymania i żywienia, ponieważ opiera się na paszach
objętościowych, a latem na
wypasie, ale muszą być zaspokojone potrzeby pokarmowe.
Istotny dla produkcji cielaków
jest termin wycielenia: letni, zimowy lub wczesnowiosenny.
Plusem wycieleń letnich jest
to, że młode zwierzęta trafiają na okres, kiedy pasza na
pastwisku jest najlepszej jakości. Przez to zimą karmić je
możemy paszami o słabszych
parametrach. Jeśli jednak krowa wycieli się w listopadzie
lub grudniu, to najwyższe zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe będzie miała ona
w trakcie żywienia zimowego.
Wówczas cały czas musimy
stosować pasze o wysokiej
wartości pokarmowej, czasem
także pasze treściwe. - Wycielenia wczesnowiosenne (koniec
lutego-kwiecień) są w naszych
warunkach najrozsądniejsze
w aspekcie i ekonomii i wykorzystania pasz – mówi Andrzej
Łozicki. Ich zaletą jest to, że na
pastwisko z najlepszą zielonką wychodzą cielaki mające
1-2 miesiące, czyli te, które najlepiej ją potrafią wykorzystać.
Ważną sprawą przy intensywności żywienia jest
kondycja krów. Największe
zapotrzebowanie na składniki
pokarmowe jest w ostatnich tygodniach zasuszenia i początku laktacji. Jeśli krowa w okres
wycielenia wchodzi w słabszej
kondycji, to musimy zapewnić
jej zarówno pasze objętościo-

we jak i treściwe, – natomiast,
jeżeli jest przekarmiona, a zbliża się okres wycielenia, to powinniśmy zastosować lekkie
„odchudzanie” – radził Łozicki. Kondycja krowy przekłada
się w na ewentualne problemy
z wycieleniem i jakością siary.
Problem związany z żywieniem może pojawić się, gdy
krowa wychodzi z młodymi cielakami na wiosenne pastwisko
i zaczyna produkować więcej
mleka i może się zdarzyć, że
cielęta piją go zbyt dużo, co
skutkuje biegunką.
Zapotrzebowanie białkowo-energetyczne zmienia się
w funkcji czasu. Od momentu wycielenia stopniowo ono
wzrasta do szczytu laktacji,
czyli przełomu 2 i 3 miesiąca
po wycieleniu. Jest to równocześnie moment, kiedy krowa
wchodzi w okres rozrodu. Jeśli
więc chcemy mieć dobre wyniki odchowu i rozrodu, to w tym
właśnie okresie dawka pokarmowa powinna być najlepiej
zbilansowana. Po tym okresie
cielęta stają się starsze, produkcja mleka maleje, a więc
zapotrzebowanie na energię
i białko spada. Gdy w wieku
7-8 miesięcy zabieramy cielęta
od matek, jest ono najmniejsze.
Następnie stopniowo wzrasta,
a największy wzrost przypada
na 2 ostatnie miesiące zasuszenia, co jest wynikiem zapotrzebowania pokarmowego płodu.
- Zakładając nowe stado zacząć powinniśmy nie od jałowic, ale od odsadka, aby
razem z dorastaniem zwierzęcia nabierać do siebie zaufania – radzi Ryszard Przekwas
z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. – Niektórzy zaczynają
od jałowic, ale taka taktyka
oznacza dla zwierzęcia dużo
stresu związanego z transportem, ze zmianą miejsca, właściciela i warunków, więc tej
metody nie polecam.

IX rok Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej w Polsce
W tym roku przypada
25 rocznica obchodów Międzynarodowego Dnia Walki
z Ubóstwem ogłoszonego
przez Zgromadzenie ONZ.
W obliczu rosnących różnic
pomiędzy dochodami ludzi bogatych i ludzi biednych, szczególne znaczenie mają programy
wspierające osoby najuboższe. Przedstawiciele instytucji europejskich podkreślają,
że jedną z ważniejszych idei
w Unii Europejskiej jest walka
z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.

Jednym z programów wspierających osoby najbardziej potrzebujące w UE jest program
„Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD). Program jest
administrowany przez agencje
płatnicze w poszczególnych krajach członkowskich. Administracją programu w Polsce zajmuje
się Agencja Rynku Rolnego.
Komisja Europejska przeznacza na realizację programu ok.
500 mln Euro rocznie. Polska jest
w gronie państw, które pozyskują
najwięcej środków na realizację

programu – trzecie miejsce po
Włoszech i Hiszpanii (w 2011 roku
– 75,4 mln Euro, w 2012 roku –
75,3 mln Euro, w 2013 – 76,9 mln
Euro). W Polsce pomoc dociera
do ok. 4 milionów potrzebujących.
Przedsiębiorcy wybrani
przez ARR w drodze przetargu, dostarczają gotowe artykuły
spożywcze do magazynów organizacji charytatywnych wyznaczonych przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej (Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski
Komitet Pomocy Społecznej,

Polski Czerwony Krzyż).
Wszystkie produkty są specjalnie oznakowane — zawierają nie tylko informacje
o producencie czy dacie przydatności do spożycia, ale też
specjalne nadruki, w tym m.in.:
informacje o tym, że artykuły
dostarczane w ramach programu są finansowane ze środków UE oraz nie mogą być
przeznaczane do sprzedaży.
W ramach programu 2012 ARR
zawarła umowy z 23 przedsiębiorcami na dostawy 17 różnych
produktów do ponad 140 ma-

gazynów 4 organizacji charytatywnych na terenie całej Polski.
Dostawy obejmują ok. 101,8 tys.
ton artykułów spożywczych
o wartości ok. 325,1 mln PLN,
w tym (artykuły zbożowe – ok.
31%, artykuły owocowo-warzywne– ok. 25%, artykuły mleczne
ok. 23%, artykuły mięsne – ok.
17%, olej rzepakowy – ok. 4%).
Dostawy artykułów mlecznych realizowane są od marca do grudnia 2012 roku, natomiast dostawy
pozostałych artykułów spożywczych od lipca 2012 roku do lutego 2013 roku.

Organizacje charytatywne
dystrybuują otrzymywane artykuły spożywcze, bezpośrednio
lub za pośrednictwem innych
lokalnych organizacji, wśród
osób najuboższych spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej oraz
w wytycznych Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
Pomoc żywnościowa przekazywana jest m.in. ubogim rodzinom wielodzietnym, osobom
bezrobotnym i bezdomnym.
Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy ARR

RAPORT

listopad 2012 r. | Nowy Raport Rolny

Dzień Kukurydzy w Bądeczu
Wysokowydajna kiszonka oznacza wysokie wyniki produkcji
mleka. Aby to osiągnąć, należy starannie dobrać odmianę
kukurydzy.
Wiedzą o tym ci, którzy zjawili się w Dniu Kukurydzy na
polach Rolniczego Kombinatu
Spółdzielczego Bądecz koło
Piły. Głównym celem spotkania
było ukazanie kukurydzy jako
podstawowej paszy w żywieniu
wysokomlecznych krów. Prócz
tego przedstawiono kukurydzianą ofertę firmy Limagrain.
- Kukurydza drugi rok z rzędu
bardzo nam obrodziła - mówił
Mieczysław Zaremba, prezes
Zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Bądecz
- Siejemy ją na 580ha. To co
zbierzemy z 230ha - pójdzie
w silos, a pozostała część zbioru będzie młócona - wylicza
prezes.
Gościom zaprezentowano
mieszańce wyhodowane przez
Limagrain. - Jako jedyna firma
prowadzimy zupełnie odrębną
hodowlę odmian w kierunku
typowo kiszonkowym - mówił
Jacek Wojciechowski - a przez
te lata udało nam się wyhodować odmiany o najlepszej
strawności włókna. Dzięki temu
krowy chętnie jedzą tę kiszonkę i dają dużo mleka. W procesie hodowlanym tak się udało
wyhodować ściany komórkowe
części zielonych kukurydzy, że
strawne substancje - celuloza
i hemiceluloza - są o wiele łatwiej dostępne niż w innych
odmianach - wyjaśniał.
Na polach pokazano m.in.
odmianę Laurent, typowo ziarnową odmianę o FAO 240, będącą mieszańcem w typie
trójliniowym. Jak zapewniają
specjaliści z Limagrain, ta odmiana radzi sobie w różnych
warunkach polowych. Zarejestrowana została 2 lata temu,
a charakteryzuje się dużą odpornością na szkodniki i choroby. Tegoroczną nowością, jeśli
chodzi o odmiany kiszonkowe, jest LG 30.220, podobnie
jak Laurent będąca mieszańcem trójliniowym. Mimo, że
jest to typowo kiszonkowa
kukurydza, to równie dobrze
można ją uprawiać na ziarno. Cechuje się ona strawnością włókna wynoszącą
54% i silnym efektem stay-green. LG 32.32 to odmiana
dobrze znana odwiedzającym pole rolnikom, ma ona
liczbę FAO 240 i nieco wyższe wymagania glebowe. Jest

to odmiana typowo kiszonkowa, choć często też bywa
uprawiana na ziarno. Większą uwagę rolników wzbudziła
LG 32.58, mająca bardzo korzystną proporcję plonu ziarna,
energii ze skrobi i suchej masy.
Ma ona FAO 250 i jest numerem 1 na ziarno wedle badań
COBORU z ostatnich dwóch
lat. Podobne wyniki notowała
ona również w badaniach francuskich i niemieckich. Z kolei
LG 30.290 (FAO 280) to jedna
z pierwszych odmian w typie
koński ząb, jakie Limagrain
wprowadził do sprzedaży.
Numerem jeden na kiszonkę
jest LG 30.238 o liczbie FAO
240. Charakterystyczne dla
niej są ciemne wybarwienia
niektórych ziarniaków w kolbie, które są jej charakterystyczną cechą genetyczną.
Dzięki tej cesze przyjęła się
jej potoczna nazwa „Strawny
Piegus”. LG 32.52 to bardzo
popularna w Wielkopolsce,
choć nieco już starsza odmiana. Jest nieco późniejsza (FAO
250), a dzięki wysokiej strawności włókna rekomendowana jest typowo na kiszonkę.
Charakteryzuje się też wysokim potencjałem regeneracji
po wiosennych przymrozkach
i stabilnym plonem w różnych
warunkach glebowych. LG
30.275 to jeszcze późniejsza
(FAO 270) odmiana kiszonkowa. Jest to tegoroczna nowość cechująca się wysokim
plonem z hektara, strawnością wynoszącą prawie 55%,
dobrym efektem stay-green
oraz popularnością we Francji i Niemczech.
- Z odmian kiszonkowych
szczególnie warta uwagi jest
30.328 czyli „Strawny Piegus”,
bo ma ona cechy ważne dla

dobrej kiszonki: wysoką strawność włókna i wysokie plony
skrobi - mówi Daniel Niewiński
z firmy Limagrain - Z odmian
ziarnowych polecam szczególnie odmianę 32.58, która
od 2 lat ma najlepsze wyniki
i w doświadczeniach porejestrowych i na polach u rolników w różnych regionach kraju.
Tym rolnikom, którzy chcą
rozłożyć w czasie zbiór kukurydzy, eksperci radzą jednocześnie posiać obok siebie kilka
różnych odmian, na przykład:
LG 30.220, Strawny Piegus, LG
30.52 i LG 30.275. Rozłożenie
zbiorów w czasie możliwe jest
dzięki różnicom w liczbie FAO,
czyli w okresie wegetacji.
Licznie zgromadzeni rolnicy
zainteresowani byli sposobami
oceniania zawartości suchej
masy u roślin, które są jeszcze na polu. Jako, że jest to
istotne jeśli chodzi o dokładny
wybór momentu prowadzenia
żniw, Stanisław Sesiuk przedstawił dwie metody. Pierwsza,
precyzyjniejsza, ale bardziej
czasochłonna, polega na samodzielnym pobraniu próbki
rośliny, zważeniu jej, wysuszeniu jej w suszarce na grzyby,
ponownym zważeniu i podzielenia przez siebie obu wyników wagi. Druga polega na
ocenie tzw. linii mlecznej. Gdy
oglądamy przełamaną dojrzewającą kolbę, ziarniak jest od
góry żółty, a od osadki - biały. Linia mleczna to granica
między żółtą skrobią z góry,
a białą od osadki. Może ona
pomóc ocenić gotowość do
zbioru i suchą masę. Jeśli od
góry będzie 1/3 żółtej skrobi,
oznacza to około 30% suchej masy. Gdy dojdzie do
połowy ziarniaka, będzie to
około 35%.

REKLAMA
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Choroby kukurydzy - podsumowanie sezonu
Sezon wegetacyjny kukurydzy 2012 był zróżnicowany pod względem zagrożeń kukurydzy ze strony chorób na jego przebieg wpłynęły
przede wszystkim warunki meteorologiczne.
Kukurydza należy do grupy
Kukurydza należy do grupy
roślin, które są silnie narażone
na uszkodzenie ze strony agrofagów, szczególnie w początkowym okresie rozwoju. Obok
chwastów, które są znacznym
problemem na większości plantacji kukurydzy w Polsce, coraz
większego znaczenia nabiera
łączne oddziaływanie pozostałych dwóch grup agrofagów tj.
szkodników i chorób.
Na przełomie kwietnia i maja
pogoda sprzyjała prawidłowemu kiełkowaniu i terminowym
wschodom. Kolejno susze i niekiedy gradobicia na południu
polski spowodowały osłabienie kondycji i uszkodzenie mechaniczne roślin, co ułatwiało
infekcje grzybowe. Trwająca
ciepła pogoda w miesiącach
letnich była korzystna dla rozwoju kukurydzy jak również
chorób ją infekujących. Niekorzystna okazała się susza, która
na części obszaru spowolniła
rozwój chorób.
W 2012 roku w dużej części
rejonów upraw kukurydzy wystąpiła zgnilizna korzeni i zgorzel
podstawy łodygi oraz fuzariozę kolb, zwłaszcza na plantacjach intensywnie opanowanych
przez omacnicę prosowiankę,
mszycę, przylżeńce, rolnice. Na
zainfekowanych roślinach powoli od dołu ku górze, zamierały liście. Dalej w lipcu i sierpniu
pojawiły się pojedyncze rośliny
lub ich skupiska zasychające
i bielejące ze zwisającymi kolbami. Z powodu rozwoju grzybni
w łodygach postępował rozkład
tkanek w drugim i trzecim międzywęźlu, następnie również
w węzłach. W trakcie ciepłej
i deszczowej pogody łodygi
gniły, a pod wpływem wiatru
łamały się i kolbami dotyka-

ły gleby, przez co ziarno było
narażone na gnicie, zjadanie
przez gryzonie polne i pominięte w trakcie zbiorów kombajnem. Grzybnia patogena
widoczna była również na liściach okrywowych kolb i ziarniakach w okresie mlecznej
i woskowej dojrzałości.
W czerwcu na w wielu rejonach uprawy kukurydzy doszło
do pojawienia się drobnej plamistości liści kukurydzy. Największe szkody patogen powodował
w rejonach gdzie występowała
umiarkowanie ciepła temperatura powietrza. Grzyb porażał
głównie liście, niekiedy również pochwy i liście okrywowe
kolb. W obszarze gdzie choroba wystąpiła wcześnie i w dużym nasileniu, już w sierpniu
powodowała zamieranie i zbyt
wczesne dojrzewanie roślin.
Miejscami na plantacjach
kukurydzy zaobserwowano
helmitosporiozę. Pierwsze objawy choroby zanotowano na
dolnych liściach, następnie na
środkowych oraz na liściach
okrywowych kolb. Pierwotnie
wodniste szarozielone plamy
z czasem zmieniały się w owalne, wydłużone z ciemnobrunatną lub czerwono- fioletową
obwódką. Żółta plamistość liści kukurydzy zmniejszała powierzchnie asymilacyjną rośliny
i w późniejszym okresie była
przyczyną przedwczesnego
zasychania porażonych części roślin.
Na plantacjach w trakcie ciepłej pogody, obfitej rosy i niewielkiej wilgotności powietrza
zanotowano występowanie
rdzy kukurydzy. Początkowe
ogniska choroby ukazały się
na dolnych liściach na przełomie czerwiec-lipiec. Grzyb
powodował niewielkie zasy-

chanie liści od brzegów ku nerwowi głównemu i ich zwijanie
się. W monokulturze w trakcie sprzyjających warunków
choroba rozprzestrzeniła się
na nadziemne zielone organy roślin. Na jakość ziarna nie
wpłynęło ogniskowe zasychanie pojedynczych liści.
Niepokojące okazało się występowanie głowni guzowatej
i głowni pylącej kukurydzy na
południu Polski. Porażone rośliny stwierdzono na plantacjach,
na których podczas okresu
wegetacji przeszły gwałtowne
burze z gradem, powodujące
mechaniczne uszkodzenia roślin oraz uszkodzenia roślin
przez szkodniki. Choroby obserwowano w różnych miejscach
plantacji jednakże najczęściej
w pasach brzeżnych. Pierwsza
generacja grzyba odpowiedzialnego za głownię guzowatą
opanowywała rośliny w okresie rozwijania liści. Rośliny silnie zainfekowane zamierały,
w wyniku czego na plantacjach
powstały puste miejsca, inne
zdeformowane słabo rosły, często wytwarzały pędy boczne
i nie zawiązywały kolb. Druga
generacja głowni guzowatej
widoczna była na młodych łodygach oraz wiechach i kolbach
w okresie wiechowania i pylenia. Trzecia generacja choroby rozwijała się na kolbach
w okresie pylenia. I mlecznej
dojrzałości ziarna i najczęściej
lokalizowana była na czubkach
kolb w postaci drobnych narośli
na pojedynczych ziarniakach.
Jej szkodliwość była najniższa.
Podobne objawy porażenia na
wiechach i kolbach powodował
grzyb sprawca głowni pylącej.
Formujące się wiechy i kolby zasiedlonych roślin przekształcały
się w masę zarodników skupio-

Kukurydza 3 D
W dniach 25-26 października, w Wolborzu odbyła się III
Międzynarodowa Konferencja
Timac Agro Polska, poświęcona
najnowszym trendom w uprawie kukurydzy pt. „Kukurydza
3D” – gdzie każdy z trzech wymiarów reprezentował trzy nurty
w jej uprawie: ziarno, kiszonka,
biogaz. Gościliśmy czołowych
producentów kukurydzy, przed-

stawicieli polskiej nauki, jak
i gości z zagranicy. Prelegentów zagranicznych reprezentował Silvere Fredaigue z Timac
Agro France, który przedstawił
Physiostart – mikrogranulowany nawóz startowy przeznaczony do ultrazlokalizowanego
siewu, zawierający ekstrakty
z alg morskich. Polską naukę
reprezentowali prof. Zygmunt

M. Kowalski z UR w Krakowie
oraz prof. Witold Grzebisz z UP
w Poznaniu.
Otwierająca konferencję prelekcja prof. Witolda Grzebisza,
poświęcona była racjonalnemu
gospodarowaniu kluczowymi
w odżywianiu kukurydzy składnikami, jak: P, Zn, Mg, S oraz wodą.
Profesor wskazywał na ogromne,
choć zbyt słabo wykorzystywane

nych na pozostałościach wiązek
przewodzących. Zarodniki były
zlepione i z zewnątrz osłonięte
delikatną błonką, która w miarę
ich dojrzewania pękała, uwalniając je i umożliwiając rozproszenie ich przez wiatr i deszcz
na sąsiednie pola. Przykładem
jest monokultura na Podkarpaciu gdzie głownie opanowały
5-7% roślin na plantacji.
Ochrona kukurydzy przed
chorobami jest jednym z podstawowych zabiegów w jej
uprawie w głównej mierze decydującym o jakości i wysokości plonu. Niezbędne jest
systematyczne kontrolowanie
zasiewów, aby sprawdzić stopień uszkodzenia roślin, objawy chorobowe, którym można
zapobiec.
W przyszłorocznym ograniczaniu chorób w szczególności zgnilizny korzeni i zgorzeli
podstawy łodygi oraz fuzariozy
kolb bardzo ważne będzie terminowe zbieranie plonu, zaraz
po osiągnięciu dojrzałości zbiorczej przez ziarniaki. Opóźnienie
zbioru zwiększy straty ilościowe
i jakościowe oraz będzie mogło
spowodować wzrost poziomu
zawartości mikotoksyn.
W kolejnym roku w trakcie
zbioru plonu należy nisko skosić słomę, zastosować rozdrabniacz resztek na ściernisko
i wykonać orkę zimową. Umożliwi to ograniczenie nasilenia
występowania chorób. Ważne
będzie systematyczne wykonywanie obserwacji plantacji pod
kątem występowania agrofagów, co da możliwość pojęcia odpowiednio wczesnego
działania zapobiegawczego.
mgr Katarzyna Pado
Instytut Ochrony Roślin– PIB
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie

możliwości, jakie drzemią w potencjale jej plonowania i jakość
osiąganych plonów. Prezentacja
profesora rzuciła nowe światło
na często pomijane w uprawie
kukurydzy ziarnowej problemy,
a startujące już na polu.
Równie dużym zainteresowaniem, cieszył się wykład prof.
Kowalskiego na temat jakości
kiszonki z kukurydzy, jako kluczowej paszy w żywieniu wysokowydajnego bydła mlecznego.
Prezentacja profesora skupiała się na rosnących kosztach

Objawy drobnej plamistości liści kukurydzy (fot.K.Pado)

Objawy głoni kukurydzy na kolbie (fot.K.Pado)

Objawy rdzy kukurydzy fot (K.Pado)

produkcji pasz wynikających
z błędów, jak np.: brak porządku w silosie, niski plon skrobi
czy zbyt dużą zawartość suchej
masy, które to błędy limitują produkcyjność kukurydzy. Profesor
podkreślał, że to nie dodatki
paszowe, a wysokiej jakości
kiszonka decyduje o wykorzystaniu potencjału dzisiejszego
bydła mlecznego.
Trzecim, obok kukurydzy kiszonkarskiej i ziarnowej, wymiarem przedstawianym na
konferencji był biogaz. Firma

Timac Agro Polska przedstawiła – ENERGIS, autorski projekt
dedykowany produkcji biomasy
z kukurydzy przeznaczonej na
biogaz w oparciu o sprawdzone
rozwiązania oferowane przez
firmę. Uzupełnieniem konferencji były prezentacje znanych
„kukurydzianych” rozwiązań
Timac Agro Polska: Eurofertil
NP 35 – nawóz dedykowany
w podsiew, Soleflor – wspomagający mineralizację azotu
z próchnicy, oraz wspomniany
Physiostart.
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Czy warto uprawiać
soję w Polsce?
Soja ma bardzo wiele zalet, jej uprawa w rejonach Śląska, Małopolski, Podkarpacia
oraz Wielkopolski, Mazowsza
i Pomorza Zachodniego jest
możliwa.
Uwzględnienie soi w płodozmianie wpływa korzystnie
nie tylko na poprawę struktury
gleby, ale też różnicuje ofertę
produktową.
Za wprowadzeniem tej rośliny
do uprawy przez polskich rolników przemawia to, że:
• wzbogaca płodozmiany
zbożowo- rzepakowe lub
zbożowo-kukurydziane
• może zastępować rzepak w przypadku problemu z samosiewami lub kiłą
kapuścianą
• poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby, zwiększa
zawartość próchnicy, dostarcza do gleby około 100 kg
N/ha (dla roślin następczych
60-75 hg N/ha)
• jest uprawą proekologiczną, nie wymaga intensywnej ochrony chemicznej
przed chorobami i szkodnikami i wyższego nawożenia azotem
• w Krajowym Rejestrze, jak
i Wspólnotowym Katalogu
Odmian są odmiany dobrze
plonujące, nie modyfikowane genetycznie
• nowe odmiany wcześniej dojrzewają i są przystosowane
do zbioru bezpośredniego
(przy odpowiedniej wilgotności nasion), bez desykacji
• jest cenną paszą i produktem żywnościowym, zawierając 35-40% białka,
18-22% tłuszczu (ze znaczną ilością nienasyconych
kwasów tłuszczowych) oraz
związki mineralne i witaminy

z grupy B
• szczepionki zawierające
bakterie brodawkowe Bradyrhizobium japonicum są
dostępne na rynku
• objęta jest specjalną płatnością obszarową do
powierzchni uprawy roślin strączkowych (około
100 euro/ha)
W doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych prowadzonych przez
S t a c j e D o św ia d cz a ln e
Oceny Odmian w latach
2010-2012 badane odmiany
soi plonowały średnio około
29,0 dt/ha. Zawartość białka
wynosiła 34, a tłuszczu 25,5%.
W doświadczeniu odmianowym prowadzonym w SDOO
Głubczyce w 2012 r plony
7 badanych odmian wynosiły
26,9 – 40,2 dt/ha (Augusta –
26,9, Aldana – 28,9, Klaxon –
33,1, Aligator i Merlin – 37,4, ES
Senator – 38,9 i Lissabon –
40,2 dt/ha), a w agrotechnicznym, w którym badano gęstość
siewu, rozstawę międzyrzędzi,
poziomy nawożenia azotem
i fungicydy, średnio dla 3 odmian (Aldana, Augusta, PGR
408) plonowanie soi było zbliżone i wynosiło 30,4 dt/ha.
W łanowych doświadczeniach agrotechnicznych wykonywanych przez Top Farms
Głubczyce odmiana Augusta
plonowała 20,2-24,7, Aldana 19,3-23,3, Klaxon 19,326,7, a Merlin 24,0-27,3 dt/ha.
W porównaniu z rzepakiem
ozimym ceny soi na rynku są za
niskie. Za soję można uzyskać
160 zł/dt, a za rzepak 200 zł/dt.
Przyjmując identyczne koszty
uprawy i zbioru, rośliny te różnią się zdecydowanie kosztami nasion, nawożenia azotem
i ochrony roślin, które dla soi

REKLAMA
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www.HaleStudnicki.pl

Konstrukcje stalowe budynków
dla rolnictwa
Wiaty, obory,
stodoły,
kurniki,
Konstrukcje stalowe
budynków
dla rolnichale magazynowe i inne
twa
Wiaty, obory,Mocne
stodoły,konstrukcje
kurniki, halestalowe
magazynowe i inne w rozsądnej cenie
Konkurencyjne
na polskim rynku
Mocne konstrukcje
stalowe w ceny
rozsądnej
Działamy na terenie całego kraju
cenie
Szybko
i solidnie
Konkurencyjne
ceny na
polskim rynku
Działamy na terenie całego kraju
szybko i solidnie
30-062 Kraków
al. 3 Maja 9
tel. kom. +48 505 302 260
tel. kom. +48 792 251 674
e-mail: kontakt@halestudnicki.pl

wynoszą ok. 400 zł/ha, a dla
rzepaku 1100 zł/ha.
Przy porównywalnych plonach soi 30 dt/ha i rzepaku
ozimego 40 dt/ha, które można realnie uzyskać dochód
z uprawy rzepaku jest około
2500 zł/ha wyższy. Jeżeli porówna się soję z rzepakiem
jarym, którego plony w latach
2012-2013 w Głubczycach wynosiły średnio 30 dt/ha dochód
z uprawy tych gatunków roślin
jest zbliżony, lecz wpływ na rośliny następcze w zmianowaniu wyższy w przypadku soi.
dr inż. Kazimierz Pyziak,
SDOO Głubczyce
REKLAMA

REKLAMA
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Klasyfikacja chwastów
Chwasty można sklasyfikować najczęściej według kilku
kryteriów, np. siedliskowych,
życiowych (długości cyklu
oraz układu przestrzennego),
sposobu rozmnażania czy
odżywiania.
Ze względu na miejsce występowania (siedlisko), chwasty można podzielić na: polne
i ogrodowe, łąkowe i pastwiskowe, leśne oraz wodne.

trudno jednoznacznie zakwalifikować do którejś z tych grup,
gdyż mogą występować zarówno na polu (w szczególności z uprawą uproszczoną
czy zerową) jak i na odłogu.
Jako przykłady można podać
kilka gatunków, tj. komosa biała, rdest ptasi, stulicha psia,
mlecz polny, bniec biały, ślaz
zaniedbany, bylica pospolita
czy bodziszek drobny.

Chwasty polne i ogrodowe

Chwasty łąk i pastwisk

Ze względu na podobieństwo
siedliska, w którym chwasty te
występują, bardzo trudno jest
dokonać jednoznacznego podziału na chwasty polne czy też
ogrodowe. Ewentualnie można
określonym uprawom rolniczym
czy ogrodowym przypisać pewne charakterystyczne gatunki
chwastów. Przykładowo dla
zbóż charakterystyczne są takie chwasty, jak: miotła zbożowa, chaber bławatek czy mak
polny.dla roślinach okopowych:
chwastnica jednostronna, włośnica, komosa biała, szarłat
szorstki, rdest ptasi, psianka
czarna czy żółtlica wielokwiatowa. Natomiast w uprawach
roślin wieloletnich występują:
powój polny, mniszek pospolity, szczaw zwyczajny czy bylica pospolita. Tego podziału
nie należy traktować jako ścisłego wyznacznika, gdyż wiele
gatunków chwastów posiada
charakter kosmopolityczny
i może występować w dwóch
czy w bardzo wielu uprawach
polowych czy ogrodowych.
Przykładem takich gatunków
mogą być perz właściwy, ostrożeń polny, gwiazdnica pospolita,
jasnoty czy przetaczniki, które
można spotkać niemal w każdej uprawie.
Chwasty ze względu na
miejsce występowania można jeszcze podzielić na segetalne (polne), których cykl
życiowy jest ściśle związany
z rośliną uprawną i działalnością agrotechniczną rolnika (np.
chaber bławatek, mak polny,
kąkol polny) oraz na chwasty ruderalne, które związane
są z odłogami, poboczami,
rumowiskami, miedzami, zadrzewieniami śródpolnymi (np.
trzcinnik piaskowy, przymiotno
kanadyjskie, nawłoć kanadyjska, serdecznik pospolity, starzec lepki, krwawnik pospolity,
wrotycz pospolity, podbiał pospolity, pięciornik gęsi czy łopian większy). Również i przy
tym podziale, znajdą się takie
gatunki, które będzie bardzo

Na trwałych użytkach zielonych (łąkach i pastwiskach) dominują oczywiście trawy, takie
jest przecież ich przeznaczenie,
jednak i tutaj można spotkać
wiele gatunków z innych klas
i rodzin. Jeżeli udział tych gatunków (szczególnie o walorach dietetyczno-leczniczych)
jest na poziomie 5-10% to mówimy o nich - zioła. Do ziół łąkowo-pastwiskowych możemy
zaliczyć kminek zwyczajny,
krwawnik pospolity, mniszek
pospolity, pokrzywę zwyczajną,
kozibród łąkowy, złocień właściwy, krwiściąg lekarski czy
przywrotniki. Pozostałe rośliny
występujące w runi najczęściej
możemy zaliczyć do zbiorowiska chwastów. Poszczególne
gatunki tych taksonów pojawiać się mogą w różnym nasileniu, zależnie od warunków
glebowych i wodnych, sposobu
i poziomu nawożenia, zabiegów
pielęgnacyjnych i systemów
użytkowania. Za szkodliwe dla
runi i niebezpieczne (trujące)
dla zwierząt uważa się następujące chwasty: ciemiężyce,
zimowit jesienny, szalej jadowity, szczwół plamisty, tojad
mocny, wilczomlecz sosnka,
wilczomlecz lancetowaty, świetlik, zawilec gajowy, skrzyp błotny, jaskier rozłogowy, barszcz
zwyczajny, szczaw tępolistny,
sity czy kłosówkę wełnistą.

Chwasty leśne
Problem chwastów występuje tylko w tzw. młodnikach czy
szkółkach leśnych, w których
młode drzewa z trudem opierają się konkurencyjnemu oddziaływaniu chwastów. Do takich
gatunków można zaliczyć kilka podstawowych chwastów:
trzcinnik leśny i piaskowy, perz
właściwy, śmiałek darniowy,
mietlice, skrzyp leśny, łąkowy
i olbrzymi, wierzbówki, nawłocie czy pokrzywę zwyczajną.

Chwasty wodne
Szkodliwość chwastów wodnych polega głównie na utrud-

nianiu przepływu wody (cieki
płynące) przez co często dochodzi do podnoszenia poziomu
wody i miejscowych podtopień
lub na „zarastaniu” cieków stojących, które są wykorzystywane rybacko, rekreacyjnie czy
przemysłowo. Ze względu na
rodzaj zanurzenia chwasty te
można podzielić na: wyrastające z wody lub terenów o bardzo wysokim poziomie wody
gruntowej (np. trzcina pospolita,
pałki, oczeret jeziorny, manna
mielec, potocznik wąskolistny,
jaskry, wierzbownica kosmata,
mozga trzcinowata czy tatarak
zwyczajny). Na rośliny swobodnie pływające w wodzie lub na jej
powierzchni (np. różne gatunki
rzęsy), na rośliny o liściach pływających na powierzchni wody
(np. rdest ziemnowodny czy
rdestnica pływająca) oraz na
rośliny rosnące całkowicie pod
wodą (np. moczarka kanadyjska,
wywłócznik kłosowy czy rdestnica grzebieniasta i przeszyta).
Ze względu na długość życia (czasokres występowania), sposób rozmnażania
oraz układ przestrzenny w łanie rośliny uprawnej, chwasty
można podzielić na kolejnych
kilka grup.

Chwasty krótkotrwałe
(roczne i dwuletnie)
Są to chwasty, które kwitną
tylko raz w swoim życiu i po
wydaniu nasion zamierają.
Cykl życiowy chwastów rocznych (od momentu wschodów do wydania nasion) może
wynosić od 1-3 miesięcy do
18 miesięcy. Chwasty te rozmnażają się generatywnie, za
pomocą nasion, a po ich wydaniu zamierają. Wśród chwastów rocznych można wyróżnić
formy jare, jare i ozime oraz
ozime. U form jarych inaczej
nazywanych efemerydami, cykl
rozwojowy zamyka się w przedziale czasowym obejmującym okres wegetacyjny czyli
zaczyna się od bardzo wczesnej wiosny, a kończy w momencie nastania pierwszych
przymrozków (późna jesień).
Przykładowe gatunki to żółtlica drobnokwiatowa, rzodkiew
świrzepa, starzec jakubek, komosa biała, rdest ptasi, gorczyca polna, iglica pospolita,
chwastnica jednostronna, włośnice, szarłat szorstki. Niektóre gatunki chwastów tak się
przystosowały do warunków
środowiskowych, że po nastaniu pierwszych przymrozków
nie zamierają tylko pozostają

w stanie wegetatywnym przez
okres zimowy w formie rozkrzewionej lub tzw. różyczek liściowych, a pędy kwiatostanowe
wytwarzają dopiero z nastaniem wiosny. Gatunki posiadające zarówno formy jare jak
i ozime często określane są
mianem chwastów zimujących.
Należy zdawać sobie jednak
sprawę z faktu, że w obrębie
jednej populacji tego samego gatunku mogą występować biotypy tylko jare, ozime
lub mające charakter zarówno
jarych jak i ozimych (tzw. przewódki). Przykładowe gatunki to
gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, starzec zwyczajny,
tobołki polne, tasznik pospolity,
chaber bławatek, fiołek polny
czy jasnota różowa. Typowe
chwasty, które posiadają formy ozime kiełkują już w końcu
lata, chociaż większość z nich
w okresie jesieni a co po niektóre gatunki nawet podczas
łagodnych zim i dopiero wiosną
oraz latem tworzą pędy kwiatostanowe. W związku z tym ich
cykl życiowy może trwać nawet
18 miesięcy. Do najczęściej wymienianych przedstawicieli tej
grupy można zaliczyć: stokłosy, miotłę zbożową, przetacznik bluszczykowy i trólistkowy,
przytulię czepną, rumian polny,
marunę bezwonną, mak polny
czy nawrot polny.
Cykl życiowy chwastów dwuletnich przebiega w dwóch
sezonach wegetacyjnych.
W pierwszym roku pozostają w formie wegetatywnej,
tworząc zgrubiały korzeń spichrzowy, a po przezimowaniu
w okresie wiosennym roku
następnego, wytwarzają pęd
generatywny (kwiatowy), dzięki
któremu owocują i następnie
zamierają (np. marchew zwyczajna, nostrzyk biały i żółty,
oset kędzierzawy czy ostrożeń
lancetowaty).

Chwasty trwałe
(wieloletnie)
Cechą charakterystyczną
tej grupy chwastów jest to, że
po pierwszym wydaniu nasion
nie zamierają, ale za pomocą
części wegetatywnych, tj. rozłogi podziemne i nadziemne,
kłącza, korzenie spichrzowe,
bulwy i cebulki potrafią sobie
przedłużyć o kolejne kilka lat
swoją żywotność. Paradoksalnie mechaniczna uprawa
gleby sprzyja rozmnażaniu
wegetatywnemu tych gatunków chwastów. Ponieważ
w wyniku rozerwania, pocię-

cia i przemieszania kawałków
kłączy, korzeni itp. z warstwą
gleby następuje ich dalsze
rozprzestrzenianie.
Chwasty o korzeniu spichrzowym to: mniszek pospolity,
szczaw zwyczajny, kędzierzawy, tępolistny, cykoria podróżnik czy glistnik jaskółcze ziele.
Chwasty rozmnażające się
wegetatywnie za pomocą rozłogów nadziemnych to: jaskier
rozłogowy, pięciornik gęsi, bluszczyk kurdybanek. Natomiast rozmnażające się wegetatywnie za
pomocą rozłogów podziemnych
to: perz właściwy, mietlica rozłogowa i biaława, wiechlina łąkowa, kłosówka miękka, skrzyp
polny, podbiał pospolity, krwawnik pospolity, rdest ziemnowodny, bylica pospolita czy pokrzywa
zwyczajna.
W grupie chwastów korzeniowo-odroślowych wyróżniamy
takie gatunki jak: wilczomlecz
sosnka, pięciornik gęsi, mlecz
polny, powój polny, szczaw polny czy ostrożeń polny. Natomiast tzw. chwasty cebulowe
stanowią najmniej liczną grupę,
do której zalicza się zaledwie
kilka gatunków o małej szkodliwości rolniczej, np. czosnek
winnicowy i zielonawy, złoć polną czy zimowit jesienny.
Przedstawiony powyżej podział chwastów wieloletnich nie
wyczerpuje wszystkich możliwości ich rozmnażania wegetatywnego, gdyż niektóre
gatunki potrafią wykształcić
kilka różnych typów rozmnażania. Przykładem może być
skrzyp polny, który poza systemem rozłogów podziemnych,
może rozmnażać się za pomocą drobnych zaopatrzonych
w liczne pączki wzrostowe,
bulwek, które są umieszczone właśnie na tych rozłogach.

Chwasty różnych
poziomów w łanie
rośliny uprawnej
Gatunki chwastów można
również klasyfikować ze względu na ich występowanie (układ
przestrzenny) w łanie rośliny
uprawnej. W warstwie górnej
możemy spotkać takie gatunki
jak: miotłę zbożową, ostrożeń
polny czy mlecz polny. W warstwie środkowej łanu (połowa
do ¾ wysokości) najczęściej
występuje rumian polny, maruna bezwonna, chaber bławatek, mak polny, stokłosy,
ostróżeczka polna czy coraz
rzadszy na naszych polach
kąkol polny. Chwasty warstwy
dolnej można spotkać na ¼ wy-
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sokości łanu, są to gatunki najczęściej nie koszone podczas
żniw, przez co kwitną i owocują aż do momentu podorania
ścierniska (np. fiołki, niezapominajka polna, rdest ptasi, wiechlina roczna, czerwiec roczny
czy sporek polny). Natomiast
tuż przy samej ziemi możemy
spotkać mysiurka drobnego,
połonicznika kosmatego czy
karmnika rozesłanego.
Również ze względu na sposób odżywiania, możemy dokonać podziału chwastów na:
samożywne i cudzożywne.

Chwasty samożywne
(zielone)
Zdecydowana większość
chwastów jest zaliczana do
autotrofów, czyli roślin samożywnych. Dzięki chlorofilowi
i prowadzonej przy udziale
światła, asymilacji CO2 oraz
pobieranej wodzie z podłoża,
potrafią wytwarzać niezbędne
im do życia substancje, a jako
produkt uboczny produkować
tlen. Chwasty samożywne możemy podzielić ze względu na
przebieg procesu fotosyntezy
na typu C3 i C4. Większość
chwastów naszej strefy klimatycznej prowadzi fotosyntezę
typu C3 (np. owies głuchy, perz
właściwy, komosa biała), natomiast chwasty cieplejszych
i suchszych rejonów preferują
bardziej wydajną, fotosyntezę
typu C4 (np. chwastnica jednostronna, palusznik krwawy,
setarie czy szarłat szorstki).

Chwasty cudzożywne
Bardzo niewielka liczba
chwastów należy do roślin
cudzożywnych zwanych potocznie pasożytami. Rośliny
te korzystają z substancji pokarmowych produkowanych
przez gospodarza – roślinę samożywną. Wyróżnia się wśród
nich pasożyty względne (półpasożyty zielne), takie jak: szelężnik większy, zagożałek późny,
mniejszy i włochaty, świetlik
łąkowy i wyprężony, gnidosz
błotny i rozesłany oraz pasożyty bezwzględne (tzw. całkowite – bezzieleniowe), takie
jak: kanianka koniczynowa,
macierzankowa, lnowa, pospolita oraz zaraza gałęzista
i krwistoczerwona.

URODZAJ
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Ufaj, ale sprawdzaj
W niektórych publikacjach
zamieszczanych w prasie rolniczej pojawiają się ostatnio
doniesienia o narastającej odporności chwościka buraka
na różne substancje aktywne środków ochrony roślin
używanych do jego zwalczania. Podejrzenie o narastającą odporność można znaleźć
w odniesieniu do różnych grup
chemicznych powszechnie
stosowanych w ochronie tej
uprawy, takich jak triazole,
strobiluryny i benzymidazole.
Czy w związku z tym można
bezkrytycznie ufać takim doniesieniom oraz poradom, że
należy zaprzestać stosowania jakiegoś środka, ponieważ
stwierdzono odporność, która
w wielu przypadkach może być
jedynie obniżoną skutecznością spowodowaną np. czyn-

nikami agrotechnicznymi czy
nawet błędami poczynionymi
na etapie planowania lub realizacji programów ochrony?
Postępując w taki sposób
można bardzo szybko stanąć
w obliczu sytuacji, że do ochrony naszej plantacji nie można
już stosować żadnych środków!
Oczywiście problemu ryzyka pojawienia się odporności
nie należy lekceważyć – wręcz
przeciwnie, należy traktować
ten problem bardzo poważnie
i to już na etapie planowania
zabiegów ochrony roślin. Przy
czym należy tu podkreślić, że
jest to problem znacznie szerszy i nie dotyczy wyłącznie
zwalczania chwościka w buraku, lecz występuję również
w przypadku innych patogenów, a także szkodników
i chwastów w wielu uprawach.

W dobrze pojętym interesie wszystkich użytkowników
środków ochrony roślin warto starannie stosować się do
zasad dobrej praktyki ochrony roślin, a w odniesieniu do
kwestii odporności stosować
przede wszystkim prawidłową
strategię antyodpornościową.
Do bardzo ważnych elementów dobrej praktyki ochrony
roślin można zaliczyć:
• Ścisłe stosowanie się do zapisów, zawartych w etykietach-instrukcjach stosowania
środków ochrony roślin –
zwłaszcza w odniesieniu do
terminów stosowania, a także zalecanych dawek;
• Staranne i systematyczne
wykonywanie lustracji pól,
co umożliwi właściwe rozpoznanie problemu i zastosowanie odpowiedniej reakcji

w odpowiednim terminie;
• Każdorazowa i systematyczna kontrola skuteczności
przeprowadzonego zabiegu, a w razie stwierdzenia
niezadowalających efektów
dokładna analiza możliwych
przyczyn takiego stanu rzeczy i odpowiednia reakcja
(powtórzenie zabiegu, eliminacja błędów i nieprawidłowości, zmiana strategii
ochrony);
• Zastosowanie rotacji różnych grup chemicznych stosowanych w ciągu jednego
sezonu – zwracanie uwagi
nie tylko na nazwę handlową środków, lecz także na
to, z jakiej grupy one pochodzą i wykonywanie kolejnych zabiegów środkami
pochodzącymi z innych grup
chemicznych;
• W przypadku zaobserwowania obniżonej skuteczności
danego patogena na określoną substancję aktywną

Poprawiamy odczyn gleby
Jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed rolnikiem jest przeciwdziałanie
zakwaszeniu gleby poprzez stosowanie wapna.
Zbliża się okres jesieni i jeżeli
zachodzi taka potrzeba będzie
to odpowiedni moment do przywrócenia właściwego pH gleby.
Większość nawozów azotowych
ma właściwości zakwaszające
glebę, dlatego należy bardzo precyzyjnie dobrać zarówno formę,
jak i dawkę nawozu na 1 ha powierzchni upraw.

Nie zawsze nawożenie
mineralne
Zakwaszenie gleb w Polsce jest
procesem postępującym. Niestety
ciągle w naszym kraju obniża się
zarówno pH gleby, jak i zwiększa
się powierzchnia uznawana za
glebę kwaśną.
Pośrednio niekorzystne działa-

nie na rośliny niskiego odczynu
gleby, związane jest ze zwiększonym wymyciem substancji
odżywczych. W konsekwencji ze
spadkiem zawartości kationów
wymiennych – zwłaszcza wapnia, magnezu, a w pewnym stopniu potasu. Wiąże się to również
z uruchomieniem w kompleksie
sorbcyjnym gleby szkodliwych dla
roślin jonów glinu, kadmu i manganu. W rezultacie na glebach
kwaśnych nawożenie mineralne
powoduje małe przyrosty plonów,
może nie działać w ogóle, bądź
w skrajnych przypadkach może
nawet działać ujemnie. Przykładowo, przy zbyt kwaśnym odczynie
gleby sól potasowa w przeciwieństwie do siarczanu potasu dzia-

REKLAMA

WAPNO NAWOZOWE

ła szczególnie słabo lub wręcz
ujemnie.
Wapń dla roślin jest składnikiem
pokarmowym i przy jego niedoborze następuje słaby wzrost systemu korzeniowego, co w rezultacie
daje niższy plon. Brak wapnia
łączy się z zakwaszeniem gleby.
Występują wówczas łącznie objawy niedoboru wapnia i magnezu
oraz nadmiar glinu i manganu.

Konieczne wapnowanie
Rolnik, jak i sadownik nie powinien dopuszczać do dalszego pogłębiania zakwaszenia gleb, gdyż
na glebach kwaśnych nawożenie
mineralne powoduje małe przyrosty plonów, może też w uprawach
rolniczych przynosić wręcz szkody. W rezultacie niestety mimo wysokich nakładów na nawożenie,
opłacalność produkcji jest wtedy zbyt niska, a plon zbyt mały.
W miarę zakwaszania gleb pobieranie składników pokarmowych
przez rośliny ulega silnemu zakłóceniu. By temu zapobiec należy
gleby wapnować zarówno w sadzie, na plantacji i przed przygotowaniem gleby pod kolejne uprawy
rolnicze czy sadownicze. W miarę
zakwaszania gleb zmniejsza się
przyswajalność fosforu, magnezu, wapnia i molibdenu. Powstają
w wodzie nierozpuszczalne fosforany glinu, żelaza oraz molibdeniany glinu i żelaza.
Także w warunkach kwaśnej

gleby nie azot i potas, lecz wapń
decyduje o wysokości i jakości
plonów. Szczególnie ważne jest
to na glebach piaszczysto-gliniastych, które z natury są ubogie
w wapń, a więc kwaśne i bardzo kwaśne. Dlatego ciągle namawiam rolników do pobierania
prób gleby, by określić ile i w jakie
składniki mineralne jest zasobna
gleba w danych uprawach lub
przeznaczona do uprawy pod
poszczególne gatunki roślin. Jest,
więc teraz czas by wysiać wapno w uprawy rolnicze, natomiast
do dokarmiania dolistnego roślin
rolniczych czy sadowniczych należy stosować w określonej fazie
ich wzrostu np.: WAPNOVIT lub
FOSCALVIT bądź Plonochron
Wapniowy lub Stopit. Należy podkreślić, że od odczynu gleby zależy pobieranie z gleby wszelkich
składników pokarmowych przez
korzenie roślin i ma wpływ na
prawidłowy wzrost, rozwój i plonowanie roślin, ich jakość i późniejsze lepsze przechowywanie.

Badanie gleby
Najodpowiedniejszym okresem
pobierania próbek glebowych jest
okres wiosenny lub jesienny –
przed wysiewem nawozów. Próby
gleby do analiz chemicznych dostarczamy do Stacji Chemiczno-Rolniczej, gdzie możemy uzyskać
informacje na temat: zasobności
gleby w makro- (Ca, P, K, Mg, S)

stosować środek o innym
mechanizmie działania lub
środki stanowiące mieszaniny substancji aktywnych
z różnych grup chemicznych.
Oczywiście przedstawione
powyżej porady nie wyczerpują tematu zasad dobrej praktyki
ochrony roślin, a tym bardziej
zasad strategii antyodpornościowych. Te tematy są obecnie
i z pewnością będą w najbliższej
przyszłości – przedmiotem wielu publikacji i wydawnictw naukowych i gorąco zachęcamy,
aby z takich rzetelnych opracowań korzystać jak najczęściej
w praktyce rolniczej.
Wracając do tematu odporności różnych substancji aktywnych
i związanej z tym faktem obniżonej skuteczności działania,
pragniemy przedstawić wyniki
najnowszych badań, skuteczności zwalczania chorób buraka cukrowego środka opartego
na substancji aktywnej tiofanat
metylu z grupy benzymidazoli.
i mikroelementy (B, Fe, Mn, Cu,
Zn, Mo) oraz oznaczenie jej kwasowości (pH w KCl) i zawartości
materii organicznej. Wszystkie
próby gleby zalecam pobierać
z trzech poziomów profilu glebowego (próchnicznego, wymycia
i wmycia składników pokarmowych). Z doświadczenia wiem,
że próby, które nie są pobrane
z trzech poziomów nie są próbami wiarygodnymi dla danego
sadu, dla danej plantacji, czy dla
gleby przygotowywanej pod uprawy sadownicze, rolnicze oraz warzywnicze i mogą przynieść więcej
szkody niż pożytku. I z własnych
licznych doświadczeń, które przeprowadziłem w różnych uprawach,
w różnych województwach Polski
też wiem, że najszybciej i najlepsze efekty w poprawieniu odczynu gleby, a przy tym poprawieniu
życia biologicznego gleby osiąga
się przy zastosowaniu wapnowa-
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Badania biologicznej skuteczności dla środka Topsin M 500 SC, który zawiera
substancję aktywną tiofanat
metylu, zostały wykonane ze
względu na obowiązek formalny wznowienia rejestracji środka. To wznowienie rejestracji
zostało zakończone w maju
2012 roku, a o wysokiej skuteczności tego preparatu może
świadczyć szeroki zakres rejestracji w różnych uprawach
przeciwko wielu patogenom –
w tym do zwalczania chwościka i brunatnej plamistości liści
w buraku cukrowym.
Przedstawione poniżej, obiektywne wyniki badań prowadzonych według ujednoliconych
metod EPPO i uzyskane w certyfikowanych jednostkach pokazują jednoznacznie na pełną
przydatność środka Topsin M
500 SC do zwalczania chwościka w uprawie buraka cukrowego.
Dr inż. Bożena
Kozera-Sucharda

dr Bogdan Z. Jarociński
spec. I i II stop. w zakr. sadownictwa
MODR Warszawa
Oddział w Radomiu

nia gleb Kredą Mielnicką. Po poprawieniu odczynu gleby, drugim
ważnym etapem dla sadownika,
rolnika jest wprowadzenie życia
biologicznego do gleby i poprawienia pojemności sorpcyjnej oraz
wodnej gleby.(Myślę, że o tych
sprawach – życia biologicznego
w glebach napiszemy w drugim
artykule).
Udział gleb koniecznych
i potrzebnych do wapnowania
w poszczególnych województwach
Polski.						
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Lucerna nie tylko do koszenia
Na gruntach ornych mieszanki lucerny z trawami należą do podstawowych upraw zabezpieczających gospodarstwo rolne w pasze
objętościowe na zielonkę, siano, sianokiszonkę rzadziej kiszonkę.
Innowacyjną, mało znaną
i rzadko stosowaną technologią w polskich gospodarstwach
jest pastwiskowe wykorzystanie mieszanek lucerny z trawami. Należy podkreślić, że ten
sposób wykorzystania zasiewów był stosowany zazwyczaj
bezpośrednio przed likwidacją
plantacji mieszanek, rzadziej
specjalnie dokonywano zasiewów wyłącznie w celu wypasu
zwierząt. Analiza ekonomiczna kosztów bezpośrednich
produkcji suchej masy paszy
i jednostek energetycznych
wykazała, że spasanie runi
jest najbardziej ekonomiczną
formą pozyskiwania paszy.
Ponadto wartość żywieniowa
runi pastwiska jest lepsza niż
paszy przetworzonej.
Lucerna posiada głęboki system korzeniowy, dzięki czemu dobrze znosi przejściowy
niedobór wilgoci w glebie zapewniając zwierzętom stały
dopływ paszy bardzo dobrej
jakości. Wysoka wartość pokarmowa pastwiska z lucerną wynika z dużej zawartości
białka, urozmaiconego składu
węglowodanów, zasobności
w aminokwasy egzogenne,
witaminy i karoten oraz wapń,
fosfor i magnez.
Przystępując do zakładania
pastwiska lucerniano-trawiastego ważny jest wybór odpowiedniej odmiany lucerny
z licznie odrastającymi pędami
z dużych szyjek korzeniowych,
głęboko osadzonych w glebie. Szyjki korzeniowe u roślin
motylkowatych są swoistym
spichlerzem, w którym magazynowane są substancje zapasowe niezbędne do odrastania
po wypasach lub pokosach,
dlatego ich ochrona przed rozdeptaniem i przygryzaniem jest
bardzo ważna. W niektórych
krajach na pastwiska polowe
stosuje się wszystkie dostępne
odmiany lucerny, a gdy lucerna wypadnie z runi mieszanek
plantację zaoruje się nawet po
jednym roku pełnego użytkowania. W innych, hodowane
są odmiany trwałe, przydatne
do użytkowania pastwiskowego. U nas nie ma specjalnych odmian przystosowanych
wyłącznie do wypasu, wykazano jednak przydatność kilku odmian do wypasu bydła

np. krajowej odmiany Radius,
amerykańskiej wielolistkowej
Legend i francuskiej Luzelle.
W warunkach gleb wilgotnych i suchszych do mieszanek z lucerną na pastwiska
polowe należy stosować kupkówkę pospolitą i kostrzewę
łąkową, natomiast tymotkę łąkową i festulolium na glebach
optymalnie wilgotnych. Bardziej konkurencyjnymi dla lucerny gatunkami są kupkówka
pospolita i kostrzewa łąkowa.
Sporządzać można mieszanki dwu- i wielogatunkowe traw
z lucerną, w których wskazany jest 50% udział lucerny
i 50% udział wszystkich gatunków traw. Zasiew mieszanek wykonuje się nasionami
zmieszanymi. Ilość wysiewu
nasion komponentów mieszanek w siewie czystym wynosi
dla lucerny – 20 kg/ha, tymotki łąkowej 8-12 kg/ha, kupkówki pospolitej – 20 kg/ha,
kostrzewy łąkowej 30 kg/ha
i festulolium – 35 kg/ha. Dobre efekty na pastwisku daje
wysiew mieszanek dwugatunkowych, w których stosuje się
10 kg nasion lucerny i 10 kg
nasion kupkówki pospolitej lub
10 kg nasion lucerny i 15 kg
nasion kostrzewy łąkowej. Można również wysiewać lucernę
w ilości 11 kg nasion/ha w mieszance z dwoma gatunkami
traw, jak np. kupkówką pospolitą – zastosowaną w ilości
5 kg/ha i festulolium – 8 kg/ha.
W mieszankach wielogatunkowych oprócz lucerny i różnych
traw mogą także występować
inne rośliny motylkowate, najlepiej nie powodujące wzdęć
REKLAMA

u bydła jak esparceta siewna
lub komonica zwyczajna.
Mieszanki przeznaczone na
wypas zwierząt sieje się bez rośliny ochronnej, najlepiej wiosną
po nagrzaniu gleby w stanowisku bez chwastów. Aktualnie
ochrona chemiczna mieszanek przed zachwaszczeniem
nowo założonej plantacji nie
jest możliwa ze względu na
brak odpowiednich preparatów. Przed wysiewem nasion
należy zastosować przedsiewne nawożenie w ilości 30 kg/
ha azotu, 70-100 kg /ha fosforu i 80 -100 kg/ha potasu
przy średniej zasobności gleby w te składniki pokarmowe.
Nasiona umieszcza się w glebie na 1-2 cm. Wcześniejsze
wałowanie pola wałem gładkim gwarantuje równomierne
rozmieszczenie nasion na powierzchni pola. W roku siewu
chwasty zwalcza się przykaszając mieszanki jedno- lub
dwukrotnie po uzyskaniu przez
łan wysokości 30 cm. W roku
siewu mieszanki kosi się na siano lub sianokiszonkę. W latach
pełnego użytkowania mieszanki nawozi się azotem, fosforem
i potasem oraz realizuje wypas
zwierząt. Fosfor można wysiać
w całości wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin w dawce
wynoszącej 70-110 kg fosforu
na ha. Natomiast potas w ilości 110-130 kg/ha stosuje się
w równych częściach wiosną,
po pierwszym i drugim wypasie. W zależności od udziału
roślin motylkowatych w runi
mieszanek ustala się dawkę
nawożenia azotem. Najczęściej
w pierwszym roku użytkowa-

nia mieszanek w runi przeważa lucerna i dlatego stosuje się
120 kg N/ha. Wzrost udziału
traw w runi w kolejnych latach
użytkowania wymaga zastosowania do 120-150 kg N/ha.
Najmniejsze potrzeby nawozowe odnośnie tego składnika posiada tymotka łąkowa,
więc dla tego gatunku roczna
dawka w pierwszym roku wypasania wynosi 80 kg N/ha,
a w następnych latach - 120 kg
N/ha. Zazwyczaj azot aplikuje
się w równych ilościach wiosną po ruszeniu wegetacji oraz
po pierwszym i drugim wypasie. Jeśli pastwisko użytkuje się intensywnie dokonując
4-5 wypasów w sezonie najlepiej stosować azot po każdym wypasie w ilości 30 kg N
wyłączając z tej zasady ostatni
zbiór przed zimą.
Ważną rolę odgrywa organizacja wypasu, za najlepszy

uważa się krótkotrwały wypas
kwaterowy i dawkowany dużą
stawką bydła. W wypasie kwaterowym ruń pastwiska jest
na trwale podzielona na kilka
równych kwater, które kolejno
spasa się zwierzętami. Zwierzęta powinny przebywać na
kwaterze 1-2 dni. W wypasie
dawkowanym raz lub dwukrotnie w ciągu dnia wydzielana
jest określona powierzchnia
pastwiska do wypasu. Niezbędnym wyposażeniem każdego pastwiska jest poidło
automatyczne zapewniające
zwierzętom dostęp do wody
oraz lizawki solne.
Warto pamiętać o tym, że
młodą ruń mieszanek lucerny
z trawami cechuje wysoka zawartość białka i mała włókna,
co może powodować zaburzenia trawienne u zwierząt. Aby
uniknąć wzdęć należy stopniowo przyzwyczajać zwierzęta do

spożywania paszy wysokobiałkowej. Dlatego, na tydzień lub
dwa przed wyjściem zwierząt na
pastwisko lucerniano-trawiaste
należy wraz z innymi paszami
objętościowymi podawać bydłu
skoszone mieszanki, po to by
przystosować mikroflorę żwacza do trawienia zielonki wysokobiałkowej. Jest to ważne
zwłaszcza wiosną, gdy organizm
zwierząt nie zdążył się przestawić na żywienie letnie. Trzeba
powstrzymać się od spasania
wilgotnej runi bezpośrednio po
deszczu lub z rosą gdyż to też
może być przyczyną wzdęć.
Zwierzętom przed wyjściem na
pastwisko należy podać paszę
energetyczną - siano lub słomę
i napoić je. Nie będą po tym
łapczywie wyjadały smakowitej
zielonki na pastwisku.
Dr Eliza Gaweł
Zakład Uprawy
Roślin Pastewnych
IUNG-PIB w Puławach
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Interes na wsi kwitnie. Załóż tu swoją firmę
Kto powiedział, że firmę najlepiej założyć w dużym mieście? Kto powiedział, że rolnik musi działać
tylko w branży rolno-spożywczej? W tym numerze „Expressu Rolnego” rozprawiamy się z mitami na temat
działalności gospodarczej. Pokażemy naszym czytelnikom, że firma może działać właśnie na obszarach
wiejskich. Prężnie i z sukcesem.

N

ieduży, jasny budynek z kwitnącym ogródkiem. Na
drzwiach duży plakat z uśmiechniętą blondynką
z długimi, kręconymi włosami. To tu, w niewielkiej gminie
pod Nowym Sączem, w zeszłym roku otworzyła swój salon fryzjersko-kosmetyczny 36-letnia pani Aldona. – Mój
ojciec był rolnikiem, ale ja zawsze myślałam o tym, żeby
rozkręcić własny biznes poza branżą rolniczą – wspomina
pani Aldona.
Skończyła szkołę kosmetyczną, jednak jej marzenie o ekskluzywnym salonie w centrum Nowego Sącza przez długi czas nie
mogło się ziścić. Przez wiele miesięcy szukała wolnego lokalu do
wynajęcia. Gdy zwolnił się taki w dobrej lokalizacji, okazało się, że
wynajem i wyposażenie go nawet w podstawowe sprzęty kosmetyczno-fryzjerskie grubo przekraczają jej możliwości finansowe. –
Pech chciał, że gdy zbierałam pieniądze na mój biznes, w okolicy
powstał już duży salon. Przy takiej konkurencji nawet dogodna lokalizacja – w samym centrum Nowego Sącza – nie na wiele by się
zdała. Mogłoby się okazać, że klientek nie jest tak dużo, jak zakładałam, przez co dochody byłyby niższe niż wydatki. Choć długo
marzyłam o własnym salonie, ryzyko było zbyt duże – mówi pani
Aldona. Marzenia musiała więc odłożyć na wiele miesięcy.

Babskie spotkanie okazało się przełomem
Pewnego dnia spotkała się z przyjaciółką, która wybierała się
na wesele kuzynki. Znając umiejętności pani Aldony, poprosiła, by ta ją uczesała. Pani Aldona nie spodziewała się, że jedno
babskie spotkanie może tak zmienić jej życie. – Przyjaciółka

opowiedziała mi o znajomej, która otworzyła podobny biznes dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Poradziła, by
sprawdzić, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie przyjmuje wniosków w ramach kolejnych działań
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okazało się, że akurat trwa nabór do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Jednym z warunków była konieczność założenia
takiego biznesu na obszarze wiejskim. – Wtedy pomyślałam,
że skoro moja przyjaciółka i wiele sąsiadek korzysta z moich
usług u mnie w domu, zamiast jechać do renomowanych salonów w Nowym Sączu, to może warto właśnie tu, w mojej
wsi, uruchomić taki biznes – mówi pani Aldona. Przyznaje, że
zdobycie funduszy na salon początkowo wydało jej się zupełnie nieprawdopodobne, jednak dzięki informacji uzyskanej
od urzędników wypełniła wniosek i cała sprawa nabrała rozpędu. – Wreszcie uwierzyłam we własne siły. Jako że nie zainwestowałam wówczas w wynajem lokalu w centrum Nowego
Sącza, miałam połowę kwoty potrzebnej, by otworzyć firmę,
był też niewielki budynek, w którym niegdyś moja rodzina
prowadziła nieduży sklep wielobranżowy, no i moje chętne
do pracy ręce. Bardzo liczyłam na to, że uda się zdobyć dotację z Unii. Kiedy dowiedziałam się, że naprawdę się udało,
cieszyłam się jak dziecko – mówi z uśmiechem pani Aldona.

Salon pełen piękna
Co zrobiła dzięki dotacji? Wyremontowała budynek po byłym sklepiku, zaaranżowała na cel przyszłego salonu z usłu-

gami kosmetycznymi i fryzjerskimi, wyposażyła go w sprzęt
niezbędny do prowadzenia tego typu działalności. Szybko
okazało się, że zainteresowanie tego typu usługami nie tylko
w gminie pani Aldony, ale też sąsiednich miejscowościach
jest spore. – Już pół roku po otwarciu salonu miałam stałe
grono klientek. Niedawno do wachlarza wcześniej oferowanych usług doszły jeszcze dodatkowe: stylizowanie paznokci
oraz masaże lecznicze. Zatrudniam nawet jedną pracownicę
– pęka z dumy pani Aldona. – A wszystko dzięki tej dotacji
unijnej, bez niej pewnie wciąż tylko marzyłabym o prowadzeniu własnego biznesu – mówi właścicielka salonu i dodaje, że przebranżowienie się z branży rolniczej na inną nie
jest takie trudne. Dofinansowania m.in. w ramach unijnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
dotyczą nie tylko kwestii założenia swojego biznesu na wsi,
ale też jego rozwoju. Co więcej, by prowadzić własne przedsiębiorstwo na terenie wiejsko-miejskim, nie trzeba nawet
mieszkać na wsi. Szeroki jest też wachlarz profilów firmy,
którą możesz prowadzić: od klubu fitness po warsztat samochodowy.
Szczegółowe informacje na temat prowadzenia tego typu
działalności, możliwości jej rozwoju i zdobycia funduszy z Unii
Europejskiej znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), na stronie Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
Pomoc uzyskasz także w Lokalnej Grupie Działania. Informacji szukaj też poradniku zamieszczonym na następnej stronie
„Expressu Rolnego”.
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Od rolnika do właściciela firmy. Poradnik mikroprzedsiębiorcy
Branża rolna, a może zupełnie inna? Tereny wiejskie są idealnym miejscem do rozkręcenia własnego biznesu.
Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapoznaj się z naszym poradnikiem.
Pomysł na biznes
Mieszkasz na wsi i chcesz być
prężnie działającym przedsiębiorcą? Możliwości rozwinięcia skrzydeł daje ci m.in.
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW 2007-2013). To podstawowy instrument wsparcia
przekształceń strukturalnych,
ekonomicznych i społecznych
w rolnictwie i przetwórstwie
produktów rolnych w obecnym okresie programowania,
finansowanym z udziałem
środków UE. Zanim zdecydujesz się wziąć udział w programie, który umożliwi ci zdobycie funduszy na założenie lub
rozwój już istniejącej firmy,
zastanów się nad pomysłem
na swój biznes (lub rozwinięciem biznesu, który już prowadzisz). Jeśli twoja rodzina
od lat zajmuje się np. sadownictwem, możesz rozwinąć
taką działalność na większą
skalę, np. dzięki zakupowi
małej linii przetwórczej. Jeśli
nie chcesz działać w branży
rolniczo-spożywczej, pomyśl
np. o założeniu salonu fryzjerskiego, klubu fitness, warsztatu samochodowego, stacji diagnostycznej lub może
firmy budowlano-remontowej. Żeby trafić w dziesiątkę,
zastanów się nie tylko nad
tym, jaka branża cię interesuje, ale także, jakie jest
zapotrzebowanie na takie
usługi w twojej okolicy. Jeśli
w twojej miejscowości istnieją już dwa salony fryzjerskie, uruchomienie trzeciego
może nie być najlepszym
pomysłem. Jeśli jednak nie
ma w pobliżu np. salonu rehabilitacyjnego, a masz wykształcenie w tym kierunku, ta
branża może okazać się niszą,
którą sprytnie wykorzystasz.
Zanim otworzysz firmę, spróbuj przeanalizować potrzeby
rynku i oszacować liczbę potencjalnych klientów. Jak to
zrobić? Najprościej będzie porozmawiać z sąsiadami i znajomymi. Zapytaj ich, czego we
wsi brakuje im najbardziej.

Unia daje
możliwości
Jeśli martwisz się o fundusze na rozwój lub
uruchomienie
swojego
przedsiębiorstwa, zobacz,
jakie możliwości działania

aby go w tym wspomóc.
W jaki sposób? Jeśli chcesz
zatrudnić pracownika, możesz starać się o wyższe dofinansowanie. Np. PROW na
lata 2007-2013, Działanie
3.1.2 – „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
na
obszarach wiejskich” przewiduje, że 100 tys. zł otrzyma wnioskodawca planujący utworzyć jedno nowe
miejsce pracy, 200 tys. zł
– dwa miejsca pracy, 300
tys. zł – trzy miejsca pracy.
Trzeba jednak pamiętać, że
nowe miejsca pracy muszą
być utrzymane przez przedsiębiorcę
przynajmniej
przez 2 lata, licząc od dnia
dokonania przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostatecznej
płatności za ich utworzenie.

Kiedy i gdzie można
składać wnioski
o przyznanie
pomocy?

proponują ci instytucje
zajmujące się dofinansowaniami z programów unijnych. Zadzwoń lub umów
się z urzędnikiem, który
wskaże ci pole do rozwoju, pomoże znaleźć źródło
dofinansowania,
doradzi
branżę, w której będziesz
mógł się sprawdzić, lub poradzi, jak rozwinąć firmę,
którą już prowadzisz. Kto
może być beneficjentem
programu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
działających na obszarach
wiejskich? O pomoc mogą
ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, osoby prawne – podejmujące lub prowadzące
działalność gospodarczą,

spółki prawa handlowego,
nieposiadające osobowości
prawnej.

Na co możesz dostać
fundusze
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich daje ci duże
możliwości, w tym m.in.
dofinansowanie w postaci
50 procent sumy przeznaczonej na to, by uruchomić
wymarzony biznes lub rozwinąć już istniejący. Fundusze zdobyte w taki sposób
możesz przeznaczyć m.in.
na budowę lub rozbudowę
niemieszkalnych obiektów
budowlanych, gdzie działać ma twoja firma. Możesz
zagospodarować za nie

przestrzeń wokół budynku,
zakupić sprzęt do swojej
firmy (maszyny, urządzenia, narzędzia, niezbędne
wyposażenie, w tym np.
komputery i oprogramowanie służące do wsparcia podejmowanej lub już
wykonywanej działalności
gospodarczej). Możliwości
jest więcej. Z dotacji unijnej możesz pokryć koszty
samochodów potrzebnych
ci do pracy i rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu. Wszelkie projekty
architektoniczne, raporty
oddziaływania na środowisko, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna
także mogą być sfinansowane z unijnej kasy.

Zatrudnij
pracownika
Głównym celem programów pomocowych dla
rolnictwa jest nie tylko
modernizacja tej branży
i aktywizacja rolników bądź
przedsiębiorców działających na obszarach gmin
wiejskich i wiejsko-miejskich, ale też pobudzenie
rynku pracy poprzez stworzenie nowych możliwości.
W niektórych sytuacjach
prowadzenie jednoosobowej firmy nie jest możliwe,
po pewnym czasie każdy
przedsiębiorca może chcieć
zatrudnić pracownika, dlatego programy pomocowe
stworzone są w taki sposób,

Osoba
zainteresowana
uzyskaniem wsparcia w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, podobnie jak
w przypadku innych działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR, musi
złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników. Informacja o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego
PROW 2007-2013 podawana jest na stronie internetowej ARiMR. Tu znajdziesz
też wzór wniosku o przyznanie pomocy. Wniosek
możesz złożyć osobiście,
przez osobę upoważnioną
w oddziale regionalnym
albo za pośrednictwem
poczty. Nie obawiaj się, że
wypełnienie dokumentów
cię przerośnie. Pomocy
i doradztwa możesz szukać
w Lokalnej Grupie Działania na swoim obszarze (ich
listę znajdziesz na stronie
Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich
www.ksow.pl),
w ośrodkach doradztwa
rolniczego lub innych prywatnych i publicznych wyspecjalizowanych podmiotach.
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Biznes w duecie
Biznes wymaga – unia pomaga. Tę zasadę dobrze zna małżeństwo Kowalewskich z niewielkiego, liczącego
zaledwie 3 tysiące mieszkańców Pasymia w województwie warmińsko-mazurskim.

P

ani Ewelina dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej
wyposażyła swój gabinet rehabilitacji w nowoczesne
sprzęty medyczne. Jej mąż – pan Krzysztof – dzięki dofinansowaniu zdobytemu w ramach unijnego programu
rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich mały
warsztat zamienił w profesjonalną stację diagnostyki pojazdów. – Biznes na wsi może naprawdę nieźle prosperować – zapewniają zgodnym chórem Kowalewscy.
Express Rolny: Kto z Państwa pierwszy pomyślał o złożeniu
wniosku o dofinansowanie unijne na rozwój własnego biznesu?
Ewelina Kowalewska: Praktycznie na ten pomysł wpadliśmy
wspólnie. Mnie pierwszej udało się jednak zdobyć w ten sposób
fundusze. Prowadziłam wówczas niewielki gabinet rehabilitacji w naszym Pasymiu, chciałam go wyposażyć w nowoczesne
sprzęty medyczne: lasery, lampy, specjalne leżanki, a to wszystko dużo kosztowało. Udało się dzięki unijnemu programowi.
Krzysztof Kowalewski: Gdy żona wyposażała swój gabinet,
dowiedziałem się, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ogłosiła nabór do programu dotyczącego rozwoju
przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Postanowiłem spróbować swoich sił, bo myjnia i niewielki warsztat samochodowy
to nie był szczyt moich marzeń. Chciałam uruchomić pierwszą
w Pasymiu profesjonalną stację diagnostyki pojazdowej.
ER: Stacja diagnostyczna w malutkim Pasymiu?
Krzysztof Kowalewski: Podobnie reagowali moi znajomi, dziwili się, że zdecydowałem się na taki rodzaj biznesu. Ostrzegali, że
mogę nie mieć wystarczającej liczby klientów, by zakład utrzymać. Wiedziałem jednak, że się uda i że mogę być konkurencyjny
dla działających w pobliskim Szczytnie podobnych firm.
ER: Kto wypełnił wniosek o dofinansowanie?
Krzysztof Kowalewski: Na początku wydawało mi się to dość
trudne. Dokumentów, które powinny wpłynąć do ARiMR-u, nie
było mało, dlatego o pomoc poprosiłem firmę specjalizującą
się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne.
Później, kiedy już wdrożyłem się w całą sprawę, zrezygnowałem
z pomocy firmy. Okazało się, że z pomocą urzędników jestem
w stanie naszykować niezbędną dokumentację.
ER: Ile czekał Pan na przyznanie funduszy na rozwój przedsiębiorstwa?
Krzysztof Kowalewski: Ponad rok. Zgodnie z zasadami przyznawania takich dofinansowań, by móc je otrzymać, konieczne było
posiadanie 100 procent sumy potrzebnej na rozkręcenie biznesu.

Wziąłem kredyt na bardzo preferencyjnych warunkach. Gdy okazało się, że ARiMR pozytywnie rozpatrzył mój wniosek, odetchnąłem
z ulgą. Okazało się bowiem, że warto było zaryzykować i zainwestować. Otrzymałem zwrot 50 procent kosztów inwestycji.
ER: Co kupił Pan w ramach dofinansowania?
Krzysztof Kowalewski: Na początek przebudowałem budynek,
w którym prowadziłem wcześniej myjnię i warsztat samochodowy, tak by spełniał wymogi stacji diagnostycznej z prawdziwego
zdarzenia. Najważniejsze były jednak specjalistyczne sprzęty. Za
dotację kupiłem m.in.: podnośniki, rolki, urządzenie do amortyzatorów, badania spalin, geometrii kół, miernik poziomu hałasu,
szarpak do sprawdzania opon czy urządzenie do badania szczelności instalacji gazowych.
Ewelina Kowalewska: Mąż bardzo chciał mieć tę stację diagnostyczną, ale bez dofinansowania na rozwój mikroprzedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich do dziś pewnie nie
byłoby nas stać na zakup potrzebnych sprzętów. Kredyt z banku
komercyjnego nie był dla nas najlepszym rozwiązaniem.

ER: Jak w tej chwili mają się Państwa biznesy?
Krzysztof Kowalewski: Dziękujemy, dobrze. W mojej stacji diagnozowane są i samochody osobowe, i dostawcze do 3,5 tony,
ciągniki rolnicze, przyczepki. Zatrudniam dwóch pracowników,
mam grupę stałych klientów z Pasymia i pobliskich wsi.
Ewelina Kowalewska: Tak jak my, fundusze może zdobyć każdy przedsiębiorca działający na wsi. Trzeba tylko mocno wierzyć
w sukces i nie być biernym.
ER: Jesteście młodym małżeństwem. Planujecie jeszcze rozwijać swoje biznesy?
Ewelina Kowalewska: Dla lata temu urodziły nam się bliźniaki,
więc ja trochę zwolniłam, ale mąż przyspieszył tempa. Niedawno wróciłam jednak do pracy na cały gwizdek, mam podpisać
nawet kontrakt z NFZ.
Krzysztof Kowalewski: Nasza starsza, 13-letnia córka też chce
być w przyszłości przedsiębiorcą. Wydaje mi się jednak, że bardziej niż praca rehabilitantki pasowałaby jej praca diagnosty samochodowego (śmiech).

W ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich odbędzie się konferencja
„Czy PROW jest dla kobiet – kobiety w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich”, poświęcona prezentacji wyników badania:
„Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”.
Relacji z konferencji szukaj, w grudniu br., na stronach www.ksow.pl.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt opracowany przez Wydawnictwo Ludowe Sp. z o.o.
Projekt współnansowany 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.
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Suszone wysłodki buraczane
w żywieniu krów
Wysłodki buraczane są pozostałością powstającą w procesie produkcji cukru. Stanowią je
rozdrobnione buraki cukrowe,
z których wcześniej wyługowano wodą cukier i inne składniki
rozpuszczalne w wodzie.
Sucha masa wysłodków
składa się w około 80% z wę-

glowodanów. Tłuszcz surowy występuje w śladowych
ilościach, zaś związki azotowe to głównie białko właściwe, gdyż inne frakcje azotowe
zostają wymywane w trakcie
dyfuzji cukru. Włókno surowe w wysłodkach składa się
głównie z pektyn, celulozy

i hemicelulozy. Te strukturalne węglowodany trawione są
przez mikroflorę: u przeżuwaczy żwacza, a u koni jelita ślepego i grubego.
Przez wiele lat świeże wysłodki buraczane powszechnie
wykorzystywano w żywieniu
bydła. Niestety wysoka zawartość wody powodowała,
Tabela 1. Skład chemiczny wysłodków buraczanych (Ze- że bardzo źle się zakiszały, co
man 1995)
utrudniało ich przechowywanie.
Później pojawiły się wysłodki
suszone
melasowane
prasowane (wodę z świeżych
Sucha masa (%)
90,0
92,0
wysłodków usuwa się - do
Popiół surowy (% SM)
6,0
6,4
zawartości około 22% suchej
Białko ogólne (% SM)
9,2
9,9
masy), z których zakiszaniem
Tłuszcz surowy (% SM)
8,5
6,0
nie ma większych problemów.
Włókno surowe (% SM)
20,1
17,0
Stanowią one wartościowy
komponent dawki pokarmoBNW (% SM)
56,2
60,7
wej dla bydła, ale nadal jest to
Cukier (% SM)
6,4
10,3
pasza objętościowa. Dopiero
Tabela 2. Zawartość składników mineralnych w wysłodkach wykorzystanie wysłodków buburaczanych (Zeman 1995)
raczanych w postaci suszonej
suszone
melasowane
pozwala je w pełni wykorzystać
na rynku paszowym.
Ca (g/kg SM)
9,1
6,1
Suszone wysłodki buraczane
P (g/kg SM)
1,1
1,1
stanowią cenną paszę w żyNa (g/kg SM)
1,4
1,5
wieniu przeżuwaczy. Zawarte
K (g/kg SM)
4,8
16,9
w nich pektyny są idealnym
Mg (g/kg SM)
2,8
1,4
źródłem energii dla krów o wyS (g/kg SM)
2,2
4,2
sokiej wydajności. Związki te są
w żwaczu wolniej rozkładane
Fe (mg/kg SM)
334,3
294,0
niż skrobia, jednak znacznie
Cu (mg/kg SM)
11,6
13,8
szybciej niż celuloza i hemiMn (mg/kg SM)
51,5
38,3
celuloza. Dlatego zastąpienie
Zn (mg/kg SM)
10,4
10,3
w dawce pokarmowej części
Se(mg/kg SM)
0,1
0,2
pasz treściwych pochodzenia
J (mg/kg SM)
1,7
1,8
zbożowego suszonymi wysłodkami zmniejsza ilość skrobi,
Tabela 3. Wartość pokarmowa wysłodków buraczanych
(Zeman 1995, obliczenia własne autora)
suszone

melasowane

EB (MJ/kg SM)

17,66

17,51

NEL (MJ/kg SM)

6,87

6,88

JPM (w 1 kg SM)

1,01

1,01

JPŻ (w 1 kg SM)

0,99

1,00

BTJN (g/kg SM)

59

63

BTJE (g/kg SM)

100

96

Tabela 4. Wybrane parametry dla Melasowanych wysłodków Tofi w/g danych firmy Pfeifer&Langen Glinojeck SA.
Parametr

Melasowane Wysłodki Tofi

Extra Melasowane wysłodki Tofi

Sucha masa %

88,00

88,00

Białko ogólne %

11,40

11,40

Tłuszcz surowy %

0,40

0,40

Popiół %

7,65

7,65

Włókno surowe %

16,40

16,40

Cukry ogółem

18,20

20,45

BTJN g/kg

77

77

BTJE g/kg

107

107

JPM JPM/kg

1,03

1,03

NDF g/kg

363

363

ADF g/kg

170

170

NEL MJ/kg

7,31

7,61

a tym samym ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia
kwasicy żwaczowej.
Na szczególną uwagę zasługują melasowane wysłodki
buraczane. Podczas ich produkcji dodawane jest (w zależności od producenta) od 5 do
30% melasy buraczanej. Dodatek do wysłodków cukrów
prostych w postaci melasy
stanowi doskonałą pożywkę dla bakterii żwacza, które
wykorzystując to łatwe źródło
energii szybciej się namnażają.
Dlatego melasowane wysłodki
buraczane stanowią cenny dodatek do dawek pokarmowych
charakteryzujących się szybkim rozkładem białka w żwaczu, np. zawierających zielonkę
pastwiskową czy sianokiszonkę z lucerny. Wtedy w żwaczu
powstaje duża ilość amoniaku,
który bakterie mogą wykorzystać do produkcji „swojego”
białka, gdy dostępna jest łatwo
przyswajalna energia. A taką
właśnie dostarczają melasowane wysłodki. W konsekwencji
powoduje to zwiększenie efektywności syntezy białka mikroorganizmów w żwaczu, co
przekłada się na większą ilość
białka dostępnego w jelicie
cienkim zwierzęcia. Ponadto
dawka z udziałem melasowanych wysłodków korzystnie
wpływa na obniżenie poziomu mocznika w mleku. Nie

bez znaczenia jest również
poprawa smakowitości wysłodków buraczanych, które
przez dodatek słodkiej melasy
są jeszcze chętniej pobierane.
Melasowane wysłodki buraczane bogate są w potas.
Powoduje to ograniczenie ich
wykorzystania w żywieniu krów
zasuszonych, które nie powinny
pobierać zbyt dużych dawek
tego pierwiastka. Ograniczenie dawki takich wysłodków
do 1 kg w ostatnich 3 tygodniach ciąży zmniejsza ryzyko nadmiernego pobrania tego
makroelementu przez krowy.
Na rynku dostępne są również wysłodki buraczane tzw.
„Tofi”. Są to suche melasowane wysłodki buraczane
zawierające 20% melasy lub
30% w przypadku Tofi Extra.
Ważną cechą wysłodków Tofi
jest średnica pelletu (granuli),
która wynosi 6mm. Zapewnia
to lepszą homogeniczność
TMR-u, a tym samym ogranicza sortowanie miksu. Ponadto Tofi mogą być wzbogacone
w poekstrakcyjną śrutę rzepakową. Zachowują one wszystkie korzystne cechy suszonych
wysłodków, ale poprzez dodatek poekstrakcyjnej śruty rzepakowej podnosi się w nich
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zawartość białka do 11 – 12%,
a stosowany proces technologiczny sprawia, że nabiera
ono cech białka chronionego.
Suszone wysłodki buraczane łatwo chłoną wodę, przez
co zwiększają swoją objętość
2–3 krotnie. Dawniej zalecano
ich moczenie w wodzie przez
6 do 12 godzin przed skarmianie, co zapobiegało pęcznieniu
w przewodzie pokarmowym.
Przy dzisiejszych systemach
żywienia nie ma takiej konieczności. Jednak dla krów o najwyższych wydajnościach nie jest
wskazane podawanie dawek
przekraczających 3 kg suszonych wysłodków, bowiem pasza ta pęczniejąc w przewodzie
pokarmowym stwarza uczucie
sytości, co zmniejsza pobranie
paszy, a tym samym negatywnie
wpływa na wyniki produkcyjne.
Suszone wysłodki buraczane są na pograniczu pomiędzy
paszami treściwymi i objętościowymi. Pod względem energetycznym należy je traktować
jak paszę treściwą, natomiast
pod względem oddziaływania
na żwacz krowy zachowują się
jak pasza objętościowa.
Dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy
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Dobrostan zwierząt wyzwaniem
dla hodowców bydła mlecznego
Najważniejsze w nowoczesnej hodowli bydła jest zdrowie zwierząt, bo tylko zdrowe zwierzęta są potęgą
produkcyjną i źródłem bezpiecznej żywności.

Helena Artyszak
PODR Gdańsk

go cielęcia. Rolnik powinien
Wszystkie przepisy dotyczące obowiązujących wymogów
uwzględniają potrzeby fizjologiczne zwierząt, bowiem każde zwierzę oczekuje od swego
hodowcy szacunku i wysokich parametrów dobrostanu.
Mówiąc o dobrostanie mamy
na myśli stworzenie warunków, w których zwierzę jest
wolne od chorób, bólu, dyskomfortu, głodu i pragnienia,
zdolne do wyrażania zachowań behawioralnych charakterystycznych dla danej grupy
zwierząt. Zwierzęta zdrowe odpłacą bezpieczną produkcją,
co pozwoli hodowcy na satysfakcję ekonomiczną. Planując
budowę, czy modernizację budynków inwentarskich należy
uwzględnić potrzeby zwierząt.
Pomieszczenia oraz urządzenia wykorzystywane w hodowli
muszą być wykonane z materiałów nieszkodliwych dla
zwierząt, o gładkich, łatwych
do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniach. Podłogi
w miejscu bytowania powinny być gładkie, ale nie śliskie, stabilne i równe, tak by
zwierzęta mogły swobodnie
się poruszać. W budynkach
należy stworzyć mikroklimat
stosowny dla danej grupy zwierząt, uwzględniając: oświetlenie światłem dziennym lub
sztucznym przystosowanym
dla danej grupy, odpowiednią
wymianę powietrza, utrzymanie właściwej temperatury, zabezpieczenie przed wpływami
atmosferycznymi oraz wilgocią
z podłoża i zalegających odchodów zwierzęcych. Bardzo
ważna jest sprawnie działająca
wentylacja. Nie należy przekraczać maksymalnego stężenia poszczególnych gazów
w pomieszczeniach: dwutlenku węgla- 3000 ppm, siarkowodoru- 5 ppm i amoniaku
– 20 ppm. Szczególnie szkodli-

we są siarkowodór i amoniak,
gdyż przekroczenie maksymalnego ich stężenia może powodować drażnienie płuc( kaszel),
a także mogą wchodzić w związek z hemoglobiną. Szczegóły dotyczące parametrów
mikroklimatycznych zawarte
są w rozporządzeniu w sprawie
minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich
(Dz. U. nr 47 poz. 456 z późniejszymi zmianami). Bydło
należy do zwierząt dobrze znoszących niskie temperatury,
szczególnie wysokowydajne
krowy mleczne, które szok termiczny przeżywają w temperaturze powyżej + 20º C i poniżej
- 20°C. Istotnym jest jednak
by nie było nadmiernej wilgoci i przeciągów.
W zależności od temperatury otoczenia krowa wydala w postaci pary wodnej
dziennie 15 l wody, przy temperaturze 1°C i ponad 30 litrów wody przy temperaturze
26° C, czyli np. ciepłego letniego dnia z obory obsadzonej
100 zwierzętami musi zostać
odprowadzone 3000 litrów
wody. Dobra wymiana powietrza obok pozytywnego efektu
na mikroklimat, wpływa także
na wysychanie zawilgoconych
stanowisk. Optymalna wilgotność powietrza nie powinna
przekraczać 70 %. Dobrym
rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast okien siatek, przez
które przepływa powietrze nie
powodując przeciągów. Przy
wystąpieniu silnych wiatrów
i niskiej temperatury otwory
okienne przykrywa się plandekami od strony nawietrznej.
Oświetlenie naturalne określa
się stosunkiem oszklonej powierzchni okien do podłogi
pomieszczenia. Obecnie budowane obory wolnostanowiskowe są dobrze doświetlone.

Najlepsze oświetlenie obory
można uzyskać przez światło
w kalenicy, przez którą odpływa również zużyte powietrze
z obory. Stosunek powierzchni
świetlików do powierzchni podłogi wynosi około 1:10. Natomiast w oborach wiązowych,
szczególnie z poddaszem
użytkowym, należy za minimalny stosunek powierzchni
oszklonej do podłogi przyjąć
1:18. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem można obory doświetlić światłem
sztucznym. Minimalne oświetlenie sztuczne powinno wynosić 20-30 luksów.
Bydło może być utrzymywane w różnych systemach:
w budynkach wolnostanowiskowych i uwiązowych. Obory
wolnostanowiskowe powinny być rozplanowane tak, by
w każdym sektorze krowy czuły się komfortowo. Powierzchnie i rozmieszczenie korytarzy
spacerowych, obszarów wypoczynkowych, poideł oraz
stanowisk żywieniowych ma
ogromne znaczenie dla dobrego funkcjonowania systemu
utrzymania. Miejsce bytowania urządzone tak, by zwierzęta mogły swobodnie się
poruszać, wstać czy położyć
się. Zróżnicowane wymagania
zwierząt w zakresie wielkości
powierzchni wynikają z różnych
ich rozmiarów. Nie ma jednolitych uniwersalnych wymagań
dla wszystkich zwierząt i należy
każdorazowo dostosowywać
rozwiązania stanowisk dla konkretnych potrzeb. Wymiary stanowisk, boksów powinny być
zgodne z gabarytami zwierzęcia. Stały dostęp do wody ma
kluczowe znaczenie dla wydajności mlecznej i przyrostów
oraz zdrowia zwierząt. W oborach wolnostanowiskowych
zaleca się poidła komorowe
o pojemności 200-300 litrów,

a prędkość przepływu wody
winna wynosić co najmniej
10 litrów na minutę. Obszary
spacerowe, nie mogą być śliskie, ich powierzchnia nie może
powodować uszkodzeń racic.
Ważną sprawą jest odpowiednia powierzchnia korytarzy, co
zapewnia sprawne poruszanie
się zwierząt. Zbyt mała powierzchnia, to jeden z głównych powodów agresywności
u bydła. Zalecana powierzchnia
na jedną krowę wynosi co najmniej 4m2. W sektorze obszaru paszowego dorosła krowa
potrzebuje około 0,70 m stanowiska żywieniowego. Przy
żywieniu ograniczonym – dawkowanym każde zwierzę musi
mieć dostęp do stołu paszowego w tym samym czasie,
natomiast przy żywieniu do
woli maksymalnie 3 sztuki na
jedno stanowisko paszowe.
Boksy muszą być dostatecznie
duże, by zapewnić możliwość
łatwego wstawania i kładzenia
się. Należy przewidzieć po jednym boksie na jedno zwierzę.
Za duża powierzchnia boksu,
prowokuje do kładzenie się
krów w poprzek, co powoduje
brudzenie legowisk odchodami.
Boks powinien stanowić czysty
suchy i miękki obszar wypoczynkowy ze spadkiem podłogi

w kierunku ciągu gnojowego.
W przeciwieństwie do systemu
wolnostanowiskowego, system
uwięziowy wiąże się z ograniczeniem swobody poruszania
się. Stanowisko musi być tak
urządzone, by zwierzę mogło
swobodnie się poruszać, czyli
położyć się wstać, mieć swobodny dostęp do paszy i wody.
Długość stanowiska mierzy
się od tylnej krawędzi żłobu
do tylnego progu stanowiska.
Właściwie urządzony sektor porodowy, zagwarantuje
bezstresowe porody, komfortowe warunki, zarówno,
dla cieląt jak i matek. Zaleca
się 1 kojec na 30 krów ( przy
równych odstępach pomiędzy
kolejnymi wycieleniami). Lokalizacja kojców porodowych powinna zapewnić możliwie jak
największą łatwość nadzoru.
Powierzchnia kojca minimum
10 m2, przy czym minimalna
długość każdego boku nie
mniejsza niż 3m, a wysokość
przegrody minimalna 1,3 m.
Kojec musi być czysty, wyścielony świeżą ściółką przed
każdym kolejnym wyścieleniem. Krowy w kojcu nie wolno
trzymać na uwięzi, należy jej
zapewnić swobodę poruszania się podczas porodu oraz
wylizania nowonarodzone-

zadbać o to, by każde cielę otrzymało wystarczającą
ilość siary od własnej matki, pierwsze łyki nie później
niż 2 godziny po porodzie.
Przepisy unijne dopuszczają
utrzymywanie odsadzonych
cieląt w wieku do 8 tygodni
w kojcach indywidualnych lub
grupowych (w zależności od
liczebności stada). Po ukończeniu 8 tygodnia życia cielęta utrzymuje się w kojcach
grupowych. Wszystkie cielęta
utrzymywane w budynkach
powinny być kontrolowane
pod względem zdrowotności
dwa razy dziennie, a utrzymywane na wolnym powietrzu co
najmniej raz. Wymiary kojca indywidualnego powinny zapewnić
swobodne położenie się i wstawanie. Szczegóły w cyfrach dotyczące wielkości pomieszczeń
bytowania zwierząt w zależności
od systemu utrzymania zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych
gatunków zwierząt gospodarskich. Każdy rolnik musi mieć
świadomość, iż stworzenie
warunków zgodnie z potrzebami zwierząt zagwarantuje
zdrową produkcję od zdrowych zwierząt.

www.RaportRolny.pl
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Fala ciepła
– w sekundę po włączeniu

Firma Valtra podjęła decyzję o rozpoczęciu w 2013 roku
Zimne wieczory, noce i poranki są już faktem. Zima coraz bliżej. Czy jest limitowanej produkcji seryjnej ciągników napędzanych biogazem.
sposób na niedrogie i błyskawiczne ogrzanie tylko tych miejsc, na których Valtra jest pierwszym producentem ciągników na świecie, który
nam zależy, również na zewnątrz i to bez strat ciepła z powodu odpływu rozpoczyna seryjną produkcję tego rodzaju maszyn.
ogrzanego powietrza? Wszystkie te kryteria spełniają krótkofalowe
promienniki ciepła, zwane także lampami grzewczymi.
To rozwiązanie łatwo dostępne, niewymagające skomplikowanych instalacji i montażu
– wystarczy gniazdko elektryczne. Co bardzo ważne,
promienniki emitują ciepło już
w sekundę po uruchomieniu.
Urządzenie można włączyć
zatem dopiero wtedy, gdy jest
nam potrzebne, bez konieczności wcześniejszego nagrzewania pomieszczeń.

krótkofalowych promienników
ciepła emitowana przez nie
podczerwień przechodzi bez
strat przez przestrzeń i bezpośrednio ogrzewa osoby znajdujące się w polu działania. Jest
to zatem najbardziej efektywne
ogrzewanie. Powstałe w ten
sposób kojące i przyjemne
ciepło jest bardzo podobne
do słonecznego – wyjaśnia
Michał Bartocha.

Małe, prywatne słońce

Bezpieczne ciepło

Podstawową cechą, odróżniającą lampy grzewcze od innych sposobów ogrzewania,
jest źródło ciepła. W przypadku tradycyjnych grzejników
najpierw ogrzewa się powietrze i to ono sprawia, że robi
się nam ciepło. Niestety, powstałe w ten sposób ciepło
podlega wielu stratom. Wystarczy przeciąg czy zła izolacja
cieplna budynku, by olbrzymia
część energii się zmarnowała. Dodatkowym problemem
są duże kubatury obiektów
- w takich przypadkach, aby
poczuć komfort termiczny, należy najpierw ogrzać olbrzymie masy powietrza.
- Co więcej, ciepłe powietrze
zawsze unosi się ku górze,
do najwyższych miejsc w pomieszczeniu, gdzie jest całkowicie bezużyteczne – mówi
Michał Bartocha, prezes firmy GLOBAL, dystrybuującej
promienniki ciepła w Polsce.
– Tymczasem w przypadku

Podczerwień jest całkowicie
bezpieczna dla żywych organizmów, co sprawia, że promienniki ciepła z powodzeniem
mogą być stosowane zarówno
w gastronomii (ogródki), kościołach, magazynach, halach
fabrycznych i sportowych, jak
i w budynkach, w których prowadzona jest hodowla zwierząt
(stajnie, obory, chlewy). Sprawdzają się także w przydomowych ogrodach zimowych i na
balkonach.
Promienniki ciepła nie emitują zapachu, nie są też źródłem
hałasu. W przeciwieństwie do
tradycyjnych grzejników nie
powodują ruchu powietrza,
a więc i kurzu – co jest istotne szczególnie dla alergików.
Nie są też źródłem szkodliwego dla skóry promieniowania
UV, a wręcz przeciwnie – emitowana przez nie podczerwień
krótkofalowa wykorzystywana
jest w dermatologii, neurologii,
a także w saunach.

REKLAMA

Komfort za 1 zł/h
Szeroka gama dostępnych rozwiązań pozwala wybrać model lampy
grzewczej najlepiej dostosowany do
środowiska, w którym ją ustawimy.
- Oferujemy między innymi promienniki pyłoszczelne (do pomieszczeń
przemysłowych) i wodoszczelne,
o współczynniku ochrony IP 65 (do
pracy na zewnątrz) – wyjaśnia Michał
Bartocha. Najtańsze modele można kupić już za ok. 600 zł, zaś koszt
1 godziny eksploatacji promiennika
to w przybliżeniu 1 zł.

Wydajność i mobilność
Głównym elementem urządzenia jest żarnik, którego żywotność wynosi od 5000 do
7000 godzin pracy. Przy codziennej pracy na jedną zmianę (8 godzin) podczas sezonu
grzewczego (maksymalnie
6 miesięcy) oznacza to ok.
4 lata niezawodnego działania.
Pojedyncza lampa grzewcza
o mocy 2 kW pozwala ogrzać
12-14 mkw. To naprawdę dużo,
a w razie potrzeby promienniki można zamontować na przenośnych
statywach, które ustawiamy tam,
gdzie akurat potrzebujemy ciepła.
Firma GLOBAL to dostawca promienników ciepła do
wszystkich zakątków Polski,
obecny na rynku już od 6 lat.
Standardowa obsługa obejmuje również specjalistyczne
doradztwo w tym zakresie.
Grono klientów stanowią zarówno duże firmy, jak i mniejsze
podmioty oraz osoby fizyczne.

Przez ostatnie kilka lat firma
prowadziła systematyczne badania i prace nad rozwojem
technologii ciągników na biogaz. Prototyp czterocylindrowego ciągnika napędzanego
biogazem serii N został zaprezentowany latem 2010 roku, po
czym jesienią następnego roku
przedstawiono sześciocylindrowy ciągnik na biogaz serii T.
Do limitowanej produkcji seryjnej wybrano model
N101 o mocy 110 KM. Ciągnik ten może być napędzany dwoma rodzajami paliwa:
biogazem transportowym lub
gazem ziemnym oraz olejem
napędowym. W silnikach przystosowanych do dwóch rodzajów paliwa do cylindrów
jest wtryskiwana mieszanka
biogazu i oleju napędowego.
Spalana jest niewielka ilość
oleju napędowego, natomiast
REKLAMA

od 70 do 80 procent energii
pochodzi z biogazu. W razie
braku biogazu ciągnik może
być również napędzany samym
olejem napędowym.
Ciągnik napędzany biogazem
nie ma ograniczeń zastosowań
i może wykonywać takie same
zadania oraz pracować w takich
samych warunkach roboczych
i z takimi samymi narzędziami
jak tradycyjne ciągniki. Ciągnik
na biogaz jest przykładem promującym wykorzystanie energii
odnawialnej w rolnictwie i leśnictwie, a także w pracach

komunalnych. Dzięki zastosowaniu biogazu i paliwa biodiesel
ciągnik jest w stanie pracować
wyłącznie z wykorzystaniem
energii odnawialnej. Napędzanie maszyny biogazem oznacza również obniżenie łącznych
kosztów paliwa. Ponieważ nie
opracowano jeszcze wspólnych przepisów dotyczących
pojazdów napędzanych dwoma
rodzajami paliwa, zarejestrowanie ciągnika na biogaz wymaga odpowiednich zezwoleń na
poszczególnych rynkach.
www.valtra.pl
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CODIMON
FAO 240

REKLAMA

CODIMON to przedstawiciel „nowej fali” w ofercie Osevy Polska.
Oprócz specyficznego pokroju – erektywne liście - i „stay
green” jest to mieszaniec o rekordowym potencjale genetycznym. Jego szczególną
zaletą jest możliwość uprawy
na tzw. „zimnych” stanowiskach oraz możliwość wczesnego siewu.
Chociaż był badany i został
zarejestrowany w 2009 roku
jako kiszonkowy, trójliniowy
mieszaniec, w typie „stay
green” o kombinowanym –
kiszonka/biogaz/ziarno - kierunku wykorzystania. Polskie
doświadczenia – PZPK i COBORU – oraz makrodoświadczenia, świadczą o tym, że
można go uprawiać, zgodnie
z początkowymi sugestiami

hodowcy, na kiszonkę. CODIMON wyróżnia się wyjątkową
strawnością, jest odporny na
helmintosporium (plamistość liści) oraz wyleganie. W PDO dał
najwyższy plon świeżej masy
spośród wszystkich mieszańców – niezależnie od kategorii
wczesności a plon 902 q/ha
w Kobierzycach to naprawdę
rekord.wśród 61 mieszańców.
Plon świeżej masy wynoszący 870 q/ha we Wrocikowie
świadczy, że można uprawiać
go na kiszonkę i biogaz w Północnej Polsce.
Ubiegłoroczne i tegoroczne
makrodoświadczenia w kierunku plonu ziarna wskazują
również na możliwość ziarnowego wykorzystania CODI-

MONA. Widoczny jest bardzo
duży potencjał w produkcji
ziarna – np. 130,5 q/ha suchego ziarna z ha w okolicach Łańcuta. Docierają do
nas informacje od plantatorów,
którzy z powodu nadprodukcji
kiszonki zbierają go na ziarno, o rekordowych zbiorach
znacznie przekraczających
10 ton suchego ziarna.
Pomimo takich parametrów
CODIMON był sprzedawany przez OSEVĘ POLSKA
w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 192, 0 PLN
netto za jednostkę siewną
50 000 nasion.
W nowym sezonie cena
nie powinna się zasadniczo
zmienić.

Tabela 1.Wyniki doświadczeń COBORU i PZPK w 2011 r.
Cecha

Wzorzec

CODIMON

%wzorca

Plon ogólny świeżej masy, dt z ha

680

776

114

Plon świeżej masy kolb, dt z ha

228

229

101

Plon ogólny suchej masy, dt z ha

216,9

228,6

105

Plon jednostek pokarmowych, tys. z ha

24,28

25,06

103

Tabela 2. Wyniki doświadczeń kukurydzy 2011 roku – plon ziarna 14% wilg.,
Żywocice woj. opolskie

CODIMON

Plon
dt/ha

Wilgotność
%

Plon 15 %
dt/ha

133,34

27

114,54

Tabela 3. Wyniki doświadczeń w 2012 roku – plon ziarna 14% wilg.,
Doświadczenie

Plon mokry dt/ha

Wilgotność. %

Plon „suchy” dt/ha

Biestrzykowice woj. opolskie

133,34

27,0

114,54

Janów woj. opolskie

141,25

27,7

118,70

Głuchów woj. podkarpackie

150,00

25,2

130,50

Tabela 4. Wartość „biogazowa” odmian kukurydzy kiszonkowej z doświadczeń PDO 2011 r.
[Z. Podkówka, W. Podkówka – „kukurydza” 2 (41)12
Cecha

Wzorzec

Codimon

% Wzorca

Plon świeżej masy [dt/ha]

680,00

776,00

114,00

Plon kiszonki [dt/ha]

598,00

683,00

114,21

Plon biogazu [m /ha

107,04

11201

104,64

3

Plon metanu [m /ha]

5581

5806

104,03

Produkcje energii elektrycznej [kWh/ha]

21599

22601

104,64

3
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MOTYLE - Firmowym Hitem Roku 2013r.
Firmowym hitem POM Augustów Sp. z o.o. jest seria rozsiewaczy do nawozów.
Augustowska Spółka jest producentem trzech modeli dwutarczowych rozsiewaczy do nawozów
typu MOTYL COMPACT, MOTYL
FRUIT, APOLLO oraz dwóch modeli jednotarczowych MOTYL,
popularnie od lat nazywanych
„motylami”.

Rozsiewacze dwutarczowe, zawieszane są na trzypunktowym
układzie zawieszenia ciągnika rolniczego klasy 2. Składają się z ramy
z układem zawieszenia, układu
wysiewającego z systemem Vibro,
kosza zasypowego i hydraulicznego sterowania otwarciem zasuw.

Nastaw rozsiewacza dokonuje się
poprzez układ regulacji wysiewu
wg tabel wysiewu (rys.1).
Zamykanie i otwieranie zasuw
realizowane jest sterownikiem
hydraulicznym, zasilanym z zewnętrznej hydrauliki ciągnika montowanym w jego kabinie (rys.2).
Zbiornik załadowczy posiada siatkę filtrująco - odciążającą
i możliwość zamontowania osłony
przeciwdeszczowej.
Osiągnięcie nierównomierności
wysiewu poniżej 5% (rys.3) jest
możliwe dzięki zastosowaniu opatentowanego w Europie systemu
wibrującego dna oraz systemu
automatycznej regulacji optymalizującej punkt wejścia nawozu na
tarczę rozsiewającą w zależności
od wielkości wysiewanej dawki.
Vibro System, który składa się
z wibrującej podstawy kosza, zapewnia równomierne i jednostajne
dozowanie nawozu i podawanie
na tarcze (rys.4).
Z Vibro System rozwiązane zostały wszystkie problemy
związane z:
- niszczeniem nasion i granulatu nawozów,
- występowaniem procesu „mielenia” nawozu (w przypadku typowych rozsiewaczy) i związanych
z tym nagrzewania się i formowania brył,
- wysiewem każdego rodzaju
nawozu w skrajnych warunkach
atmosferycznych,
- nierównością wysiewanych dawek.
Nowością konstrukcyjną jest
elastycznie zamocowana skrzynia
przekładniowa. Specjalne gumowe amortyzatory zabezpieczają
przekładnie przed jej mechanicznym uszkodzeniem i gwarantują
współosiową pracę wałków przy
niewielkich dynamicznych deformacjach ramy (rys.5).
Wszystkie elementy mające kontakt z nawozem są wykonane
z blachy kwasoodpornej, rama
natomiast posiada proszkową powłokę malarską o grubości 150190 µm, co gwarantuje długotrwałe
zabezpieczenie antykorozyjne.
Nowością jest Motyl 2 Fruit przeznaczony specjalnie do wysiewu
równoległego w uprawach sadowniczych, jak również do upraw
polowych na małych i średnich powierzchniach. Charakteryzuje się
dużą wytrzymałością konstrukcji,
prostotą obsługi, oraz niewielkimi
wymiarami gabarytowymi, umożliwiającymi wysiewy w sadach i na
plantacjach. Motyl 2 Fruit wykorzystywany jest do wysiewania nawo-

zów mineralnych, granulowanych.
Przezbrojenie rozsiewacza z pracy na polu z szerokości roboczej
12 m, do pracy w sadzie na szerokości roboczej 2 - 5 m i odwrotnie
zajmuje mniej niż 1 minutę.
Od lat wielką popularnością cieszą się tradycyjne „motyle”, które
wykorzystywane są w średnich
i małych gospodarstwach oraz du-

REKLAMA

żych, jako rozsiewacz uzupełniający. Służą do rozsiewania nawozów
granulowanych, pylistych i mogą
być - z uwagi na brak mieszadła
- doskonale wykorzystywane do
wysiewu nasion, w szczególności
traw. W sprzedaży znajdują się
rozsiewacze o wielkości kosza
400 i 600 kg. Można je również
dostosować do pracy w sadach

oraz po zamontowaniu specjalnej przystawki mogą pracować,
jako rozsiewacze komunalne do
posypywania dróg piaskiem lub
solą, np. zimą.
Aby zapewnić wysoką jakość
wyrobów, rozsiewacze produkowane przez POM Augustów Sp. z o.o.
są stale unowocześniane i dostosowywane do potrzeb klientów.
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Krone BiG X 1100 – sieczkarnia
o największej mocy na świecie

Sieczkarnie samojezdne pod
marką KRONE są produkowane od 2000 roku i od samego
początku były to maszyny z silnikami o bardzo dużych mocach. Przez kilka ostatnich lat
producent oferował maszynę
z najsilniejszym układem napędowym na świecie, który
składał się z dwóch 12 cylindrowych silników pracujących
w układzie V. Takie rozwiązanie pozwalało na uzyskanie
maksymalnej mocy na poziomie 1078 KM. Podczas pracy z mniejszym obciążeniem
oraz przy przejazdach drogami, w maszynie pracował jeden silnik. Natomiast podczas
prac z dużym obciążeniem pracowały dwa silniki, które były
kontrolowane poprzez układ
synchronizujący zapewniający
ich prędkość obrotową wynoszącą 1850 Obr./min.
W ostatnim czasie, firma Krone zrezygnowała z tego oryginalnego rozwiązania i w nowej
serii maszyn do napędu jest
wykorzystywany jeden pracujący w układzie V,
12-cylindrowy silnik marki
MAN o pojemności skokowej
24,24 dm3 i rozwijający moc
1078 KM (793 kW) - wg ECE
R 120. Konstruktorzy firmy
Krone przywiązali tym razem

szczególną wagę do oszczędzania paliwa. W sieczkarni
zastosowano hydrostatyczny układ regulacji wentylatora
w funkcji temperatury dla zapewnienia pracy silnika w optymalnym zakresie temperatur.
Przy niskich obrotach wentylatora oszczędza się paliwo
i zmniejsza się natężenie hałasu. Nowoczesna konstrukcja
silników MAN z bezpośrednim
wtryskiem paliwa, zapewnia
wysoką moc i małe jego zużycie przy jednocześnie wysokiej
sprawności i niewielkim zakresie konserwacji. Innowacyjny
system Power-Management
firmy Krone daje operatorowi możliwość wyboru dwóch
trybów pracy z różną mocą.
W przypadku długotrwałej pracy pod dużym obciążeniem (np.
zbiór kukurydzy na kiszonkę)
maszyna może pracować w trybie XPower z dostępną mocą
1034 KM (758 kW). Podczas
przejazdów drogami i przy pracy z mniejszym obciążeniem
maszyna może pracować w trybie EcoPower przy dostępnej
mocy wynoszącej 638 KM
(469 kW). Ponadto operator ma
możliwość przełączania z trybu pracy EcoPower na XPower
albo odwrotnie, a więc w zależności od potrzeb, można

włączać większą lub mniejszą
moc. W sieczkarni zastosowano również automatyczną
regulację granicznego obciążenia silnika ConstantPower pozwalającą na dostosowywanie
prędkość roboczej sieczkarni w zależności od obciążenia silnika. Żądane obciążenie
silnika wybierane jest przez
naciśnięcie przycisku. Maszyna dostosowuje w pełni automatycznie prędkość jazdy do
warunków pracy i zmiennego
plonu. To rozwiązanie odciąża
operatora i zapewnia wysoką
wydajność przy mniejszym
zużyciu paliwa. Hydrostatyczny układ napędowy na 4 koła
daje możliwość pracy maszyną
w zakresie prędkości od 0 do
22 km/h. Natomiast zakres
prędkości transportowych wynosi od 0 do 40km/h.
Zespół wciągająco-prasujący zielonkę w sieczkarni
Krone BiG X 1100, składa się
z 6 hydraulicznie napędzanych
walców i daje możliwość bezstopniowej regulacji długości
sieczki w czterech zakresach
(5–29; 4-21; 2,5-15 i 2–12 mm)
w zależności od liczby zamontowanych na bębnie noży
(20, 28, 40 i 48 noży). Wciągana masa jest zagęszczana
na odcinku 82 cm, co lepiej
pozwala sprasować zielonkę oraz daje pełną gwarancję
zatrzymania walców wciągająco-prasujących po wykryciu
metalowego przedmiotu. Detektor metalu składający się
z 6 magnesów jest umieszczony w pierwszym dolnym walcu
wciągającym, który poprzez
zawór odcinający błyskawicznie zamyka dopływ czynnika
hydraulicznego i tym samym
zatrzymuje walce wciągająco-prasujące. Maszyna może być
również wyposażona w wykrywacz kamieni RockProtect.
Sieczkarnia Krone BiG X
1100 może być wyposażona
w adaptery do zbioru zielonek
niskołodygowych i wysokołodygowych oraz podbieracz.
Do zbioru zielonek niskich i na
biomasę sieczkarnie mogą być
wyposażone w przyrząd XDisc
o szerokości 6,2 m w którym
zastosowano belkę tnącą typy
tarczowego. Ścięta masa jest
dalej transportowana przenośnikami ślimakowymi do walców wciągająco prasujących.
Sieczkarnia może też zbierać

zielonkę z wałów podbieraczem EasyFlow o szerokości
roboczej 3,0 lub 3,8 m w którego konstrukcji nie zastosowano bieżni krzywkowej do
sterowania palcami. Wsporniki
palców są zamocowane bezpośrednio na tarczach wirnika
podbieracza i współpracują ze
specjalnie wyprofilowanymi
pierścieniami. Podczas zbioru
kukurydzy największa sieczkarnia firmy Krone może być
wyposażona w bezrzędowe
przyrządy EasyCollect o szerokości roboczej 7,5; 9,0 i 10,5 m,
którymi można pracować niezależnie od kierunku rzędów.
W przypadku pracy wzdłuż rzędów można zbierać 10, 12 lub
14 rzędów w rozstawie 75 cm.
Konstrukcja przyrządu (dwa
pętlowe podajniki) zapewnia uporządkowany transport
roślin kukurydzy do zespołu
wciągająco-prasującego dzięki czemu w rozdrobnionej ma-

sie zmniejsza się udział frakcji
o długościach większych od
nastawionej. Warto w tym miejscu również zwrócić uwagę
na standardowe wyposażenie
przyrządu w czujnik AutoScan,
który pozwala na automatyczną
ocenę dojrzałości zbieranych
roślin kukurydzy w oparciu o ich
barwę i następnie dokonywanie automatycznej zmiany długości sieczki. Kukurydza mniej
dojrzała cięta jest na sieczkę
dłuższą, a bardziej dojrzała na
krótszą, co pozwala uzyskać
bardzo wysoką jakość paszy.
To rozwiązanie pozwala również na oszczędność paliwa,
gdyż rośliny są cięte na długość ściśle uzależnioną od ich
dojrzałości. Sieczkarnię Krone
BiG X 1100 można też wyposażyć w walcowy lub tarczowy
rozdrabniacz ziarna kukurydzy.
W rozdrabniaczu walcowym
średnica elementów roboczych wynosi 250 mm przy

standardowej różnicy prędkości walców wynoszącej 20%.
Natomiast opcjonalnie walce
mogą pracować z różnicą obrotów 30% lub 40%. Z kolei
rozdrabniacz tarczowy posiada
2,5-krotnie większą powierzchnię roboczą w porównaniu do
rozdrabniacza walcowego, co
zapewnia większą wydajność
i bardzo dobre rozdrobnienie
ziaren. Walce tarczowe pracują
z taką samą prędkością obrotową. Powoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na moc
do 10%.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, sieczkarnia Krone BiG
X 1100 może osiągać bardzo
duże wydajności – do 10 ha/h
przy zbiorze zielonek niskich
oraz do około 6 ha/h przy zbiorze kukurydzy, co pozwala zebrać do około 350 ton zielonej
masy w ciągu jednej godziny.
Dr Ireneusz Kowalik
UP Poznań
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Kombajn 6040 DEUTZ-FAHR z ROLTOPU
Firma ROLTOP z Cedrów
Wielkich k/Gdańska już 20 lat
istnieje na polskim rynku maszyn rolniczych i jako pierwsza
wprowadziła na nasz rynek maszyny niemieckiego koncernu
DEUTZ-FAHR, sprzedając ponad tysiąc kombajnów zbożowych i ciągników rolniczych.
Do miana HITU ROKU
2013, firma ROLTOP typuje
KOMBAJN 6040 DEUTZ-FAHR.
Kombajny 6040 wyposażone
w nowe silniki Tier 4i o mocy
163 kW (222 KM, wyznaczają standardy w zakresie parametrów pracy i rozwiązań
zwiększających wydajność,
ekonomię i komfort pracy użytkownika. Silnik EuroIII z systemem E-EGR daje recyrkulację
spalin i niższy poziom hałasu
a nowa ergonomiczna kabina
z wyposażeniem typu CommanderCab oraz standardowo zainstalowany system do
kontroli pracy maszyny - CCM
Combie Control Manager odzwierciedlają wszystkie cechy
charakterystyczne dla kombajnów DEUTZ-FAHR jak moc
i solidność jednocześnie dodając wiele nowych, ważnych
funkcji:
REKLAMA

• maksymalne osiągi niezależnie od typu plonów
• ekonomiczność pracy
• dbałość o czystość i eliminowanie uszkodzeń ziarna
• łatwość czynności
konserwacyjnych
Uniwersalny heder o szerokości roboczej od 4,2 do
5,4 m z hydraulicznie sterowaną
i automatycznie utrzymywaną
wysokością cięcia od 300 do
1370 mm może być wykorzystywane do zbioru zbóż, jak
również do zbioru rzepaku,
pozwalając tym samym na
przedłużenie okresu wykorzystania kombajnu, co dodatkowo podnosi jego wydajność.
Doskonałe parametry robocze kombajnu daje również
nowa konstrukcja zbiornika
o pojemności 6500 z hydraulicznie wysuwaną na wysokość
do 5 m rurą wyładowczą przy
prędkości rozładunku 75 l/sek.
Całkowicie przeprojektowano
chwytacz kamieni: jest teraz
szerzej otwierany, zapewniając łatwiejszy dostęp i ułatwiając czynności konserwacyjne.
Nowy przenośnik plew, wykorzystujący dwa zsypy z tyłu
sit, zapewnia łagodne poda-

wanie materiału na rozrzutnik
plew i rozrzut na dwie strony,
bez obciążania rozdrabniacza słomy.
System koszenia typu
tandem zapewnia precyzję i czystość pracy, również
w przypadku koszenia położonego zboża. Przekładnia
planetarna zapewnia koszenie
z częstotliwością 1220 cięć na
minutę oraz sprawia, że ostrze
porusza się bardzo płynnie
i bez wibracji.
Nowy przenośnik pochyły jest
w stanie współpracować nawet z ciężkim hederami, w tym
z przystawkami do kukurydzy,
a moc jest przekazywana przy
zachowaniu maksymalnego
bezpieczeństwa. W wyposażeniu standardowym kombajnu znajdują się dwa siłowniki
podnoszenia, a dodatkowy trzeci jest stosowany w przypadku
użycia szczególnie ciężkich
przystawek.
Kombajny 6040 łączą zalety
wyższych modeli serii 60, oferując jednocześnie dużą wydajność, dobre wyposażenie
w wersji standardowej oraz
atrakcyjną cenę.
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ŠKODA Yeti
zwycięzcą w raporcie
niezawodności
ŠKODA Yeti okazała się najbardziej
bezawaryjnym autem według raportu
niezawodności GTU oraz w badaniach
Which?
Niemieckie Stowarzyszenie
Nadzoru Technicznego (GTU)
skomponowało listę modeli,
które uzyskały najlepszą ocenę
pod względem niezawodności
w 2013 roku. Wyniki dotyczyły samochodów maksymalnie
3-letnich z podziałem na segmenty. Do stworzenia rankingu
wykorzystano dane z ponad
5 mln pojazdów, które zostały sprawdzone w przeciągu
ostatnich dwóch lat. ŠKODA
Yeti została wyróżniona pierwszym miejscem w kategorii samochodów terenowych. Model
ten osiągnął bardzo niski poziom usterkowości, wynoszący
zaledwie 1,8 proc. Jest to najlepszy rezultat w całym zestawieniu. ŠKODA Yeti zwyciężyła
w rankingu GTU już drugi raz
z rzędu. Samochód został wyróżniony także przez Which?
Awards. Jest to największe,
niezależne brytyjskie badanie przeprowadzane wśród
właścicieli samochodów. Do
tegorocznej edycji konkursu
zaangażowano aż 47 000 kierowców różnych pojazdów. Najbardziej bezawaryjnym autem

okazał się model Yeti z silnikiem benzynowym. Ponadto,
terenowa ŠKODA charakteryzowała się niezawodnością na
poziomie 98 proc. i osiągnęła najlepszy wynik spośród
wszystkich badanych aut. „Niezawodność to dla nas bardzo
ważny element, ponieważ kierowcy doceniają samochody, na których mogą polegać.
ŠKODA pracowała bardzo ciężko by osiągnąć tak dobry wynik
i by upewnić się, że jej samochody należą do najlepszych”
– mówi Alasdair Stewart, Brand
Manager ŠKODY w Wielkiej
Brytanii. Yeti zadebiutował na
rynku w 2009 roku. Jest to
kompaktowy, pięciodrzwiowy SUV, który świetnie spisuje się zarówno w mieście, jak
i na nieutwardzonych drogach.
Samochód dostępny jest z silnikami benzynowymi: 1.2 TSI
(105 KM), 1.4 TSI (122 KM),
1.8 TSI (160 KM). Jednostka
wysokoprężna 2.0 TDI CR DPF
oferowana jest w trzech wariantach mocy: 110 KM, 140 KM
lub 170 KM.
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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 ciągnika Deutz Fahr - ufundowaną przez firmę ROLTOP.
„GDY JESIEŃ ZAMGLONA ZIMA ZAŚNIEŻONA”- to prawidłowa treść hasła krzyżówki
z nr 10/październik 2012, a szczęśliwym posiadaczem nagrody, modelu-zabawki sieczkarni KRONE ufundowanej
przez firmę AGROMIX, został tym razem pan Janusz Wołowiec z miejscowości Białoboki.
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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
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Koncern Kubota wkracza do Polski
Od 1-go listopada 2012r. ciągniki rolnicze i maszyny komunalne marki Kubota będą miały nowego dystrybutora w Polsce. To ważna
wiadomość dla obecnych i przyszłych użytkowników maszyn z literą „K” na masce.
Marka Kubota jest nad Wisłą
obecna od 2004r. dzięki staraniom firmy Marubeni Machinery
Distribution Poland Sp. z o.o.,
niezależnego pośrednika, który z producentem pomarańczowych maszyn związany
jest jedynie umową handlową. Przez osiem lat wysoką
jakość japońskich maszyn i ich
doskonałe walory praktyczne
doceniło ponad tysiąc trzystu
użytkowników. Odnoszone na
naszym rynku sukcesy i stabilna pozycja marki Kubota
w pierwszej dwudziestce największych dostawców ciągników rolniczych zmobilizowały
władze firmy Kubota Corporation, producenta ciągników
i maszyn komunalnych z literą „K” na masce, do większego zaangażowania w Polsce.
Jak poinformowano na konferencji prasowej towarzyszącej
targom AGRO SHOW koncern
Kubota postanowił otworzyć
w Warszawie swoje przedstawicielstwo, a tym samym
REKLAMA

przejąć dystrybucję ciągników
rolniczych i maszyn komunalnych Kubota. Celem tej decyzji
jest zwiększenie tempa rozwoju marki Kubota w naszym
kraju i umocnienie jej pozycji
pośród liderów rynku maszyn
rolniczych i komunalnych. Jak
powiedział Pan Ryo Tsujiyama, General Manager Działu
Sprzedaż Traktorów i Maszyn
Użytkowych Kubota Corporation: “Koncern wiąże szczególne nadzieje ze wzrostem
sprzedaży swoich produktów
w Polsce, ponieważ segment
pojazdów o mocy 50-100 KM,
w którym marka Kubota jest
szczególnie silna, stanowi bardzo znaczącą część całego
tutejszego rynku ciągników
rolniczych.” Duże znaczenie
dla takiej decyzji Japończyków
miał z pewnością fakt, że nasz
kraj w ostatnich latach wysunął
się na czwartą pozycję wśród
największych odbiorców ciągników rolniczych w Europie,
a prognozy na najbliższe lata

nadal są obiecujące. Z kolei
rozwijającą się dopiero u nas
branżę maszyn komunalnych
koncern ma nadzieję zawojować korzystając z bogatego
doświadczenia lidera tego biznesu w wielu krajach świata.
Jak wyjaśniał Pan Maciej
Rujner, Dyrektor Zarządzający
marki Kubota w Polsce, nadchodzące zmiany mają charakter ewolucyjny. Choć 1-go
listopada dystrybucję marki
w Polsce oficjalnie przejmie
własne przedstawicielstwo
Kubota Corporation oparte
o struktury oddziału marki Kubota w Niemczech, obecna
sieć Dilerska w Polsce będzie
dalej rozwijana, a z ramienia
importera marką Kubota zajmować będzie się ten sam zespół ludzi. Cel nadchodzącej
zmiany stanowi zapewnienie
jeszcze wyższego standardu obsługi sprzedażowej, posprzedażowej i serwisowej,
a w niedługim czasie także rozszerzenie oferty produktowej

o nowe, nieoferowane w Polsce
modele. Już podczas AGRO
SHOW, oprócz najnowszych
modeli ciągników rolniczych
M8560, M9960, M110GX
i M135GX, pokazano nieznany szerzej w Polsce pojazd
użytkowy Kubota RTV 900.
Organizatorzy konferencji
podkreślali, że dzięki własnemu przedstawicielstwu pomarańczowe maszyny staną się
jeszcze bardziej widoczne na
naszym rynku, a budowa silnej
marki stanowi jeden z priorytetów japońskiego producenta.
Dla osób rozważających zakup
pojazdów komunalnych lub ciągników rolniczych z logo „K”
na masce zmiana ta oznacza
lepszą dostępność produktów
Kubota i akcesoriów do nich
dedykowanych, większą dbałość o klienta i jego wsparcie
w procesie sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej. Obecni
użytkownicy maszyn Kubota
zyskają krótszy czas dostawy części zamiennych i ich

większy wybór, a także opiekę
jeszcze lepiej przeszkolonych
serwisów.
Warto jeszcze raz podkreślić, że klienci marki Kubota
mogą spać spokojnie: choć
formalnie zmienia się dystrybutor japońskich ciągników,
jego dane kontaktowe i osoby odpowiedzialne za markę
Kubota w naszym kraju pozo-

stają te same. Dalszy rozwój
sieci dilerskiej będzie oparty
o obecnych dilerów, tak więc
każdy dotychczasowy diler Kubota będzie mógł dostarczać
maszyny i części zamienne
również wtedy, gdy obecny
importer zostanie zastąpiony
przez nowego.
w oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

