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Powstaje „Chemiczne
Centrum Technologii i Rozwoju”
Dla przyszłości przemysłu chemicznego szczególne znaczenie ma umiejętne wdrażanie
innowacyjnych efektów prac rozwojowo-badawczych, co niewątpliwie ułatwi współpraca
między sferą nauki a przedsiębiorstwami z branży chemicznej.
Spółki Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów podpisały list intencyjny z Miastem Tarnów oraz
Województwem Małopolskim
w sprawie podjęcia działań prowadzących do utworzenia jednostki badawczo-wdrożeniowej
pod nazwą „Chemiczne Centrum
Technologii i Rozwoju”.
Nadrzędnym celem podjętej
inicjatywy ma być poszukiwanie, organizacja, prowadzenie
i wdrażanie najnowszych, najbardziej efektywnych, bazujących
na zrównoważonym rozwoju

innowacyjnych rozwiązań oraz
ich opatentowanie (w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej i podniesienia poziomu
innowacyjności).
Ponadto działania te będą
wspierać innowacyjną przedsiębiorczość, aktywnie uczestniczyć
w polityce rozwoju regionalnego oraz aktywizacji rynku pracy.
Efektem realizacji projektu ma
być stworzenie instytucji o zasięgu ponadregionalnym, która zintegruje współpracę przemysłu,
nauki i administracji publicznej.

Małopolska i Tarnów od dawna
uważane są za kolebkę polskiego
przemysłu chemicznego (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. niedawno świętowały
85 rocznicę powstania), nic dziwnego, że właśnie tu zrodziła się
inicjatywa partnerstwa biznesu
i nauki w dziedzinie chemii dla
lepszego rozwoju regionu i kraju.
Sygnotariusze listu intencyjnego zadeklarowali także, że podejmą działania w celu podpisania
porozumień o współpracy w ramach „Chemicznego Centrum

Technologii i Rozwoju” z przedstawicielami środowisk akademickich, instytutami badawczymi
oraz przedstawicielami innych
instytucji współpracujących
z branżą chemiczną, w celu
efektywniejszej realizacji prac
badawczych i rozwojowych oraz
pogłębiania współpracy środowisk przemysłu i nauki.
Wszystkie te działania będą
prowadzone także dla spółek
Grupy i w ich lokalizacjach,
m. in. w Kędzierzynie-Koźlu
i Policach.
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50 lat Wspólnej Polityki Rolnej
a działalność Agencji Rynku Rolnego
W 2012 r. przypada 50. rocznica wdrożenia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która pomogła ukształtować dzisiejszą Unię Europejską.

UE w 2004 r. Agencja
uzyskała status akredytowanej agencji płatniczej.
Zakres kompetencji ARR
W ramach administrowanych mechanizmów
Agencja:
• Wypłaca producentom
rolnym, przetwórcom
i eksporterom środki finansowe z tytułu
uczestnictwa w administrowanych przez
ARR mechanizmach
unijnej polityki rolnej i w działaniach
krajowych.
• Wydaje decyzje administracyjne związane z uczestnictwem
tych podmiotów w mechanizmach WPR
i krajowych.
• Informuje o warunkach, które należy
spełnić, by skorzystać z programów
UE zarządzanych
przez ARR.
• Administruje rejestrami prowadzonymi na
podstawie przepisów prawa krajowego i unijnego.
• Monitoruje wielkość
produkcji kwotowej
i pozakwotowej w ramach przyznanych
kwot produkcyjnych.
• Pobiera i wypłaca środki finansowe
przeznaczone na promocję żywności pochodzące z budżetu

fot. Archiwum ARR

Pierwotnie głównym
celem polityki Unii Europejskiej w dziedzinie
rolnictwa było zapewnienie wystarczającej
ilości pożywienia. Dlatego też subwencjonowano produkcję oraz
skupowano jej nadwyżki
od rolników. W związku
ze zmieniającą się sytuacją na przestrzeni lat
WPR jest wciąż dostosowywana do dynamiki rynków rolnych oraz
zapotrzebowania konsumentów na żywność
wyższej jakości.
Obecnie działania
WPR mają przede
wszystkim na celu
umożliwienie producentom rolnym produkowania bezpiecznej
żywności wysokiej jakości w wystarczających
ilościach, wnoszenia
wkładu w zróżnicowany rozwój gospodarczy
na obszarach wiejskich
oraz spełniania bardzo
wysokich norm związanych z ochroną środowiska i dobrostanem
zwierząt.
W Polsc e je dną
z dwóch agencji płatniczych administrujących
mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej jest
Agencja Rynku Rolnego.
Od 1990 r. działa ona na
rzecz stabilizacji sytuacji
na rynkach rolnych. Po
przystąpieniu Polski do

UE oraz krajowego,
a także z funduszy
promocji produktów
rolno-spożywczych.
• Prowadzi kontrole
stwierdzające, czy
przedsiębiorcy – otrzymujący przyznane
przez ARR środki finansowe lub prawo do
produkcji określonych
produktów – działają
zgodnie z przepisami.
• Przekazuje Komisji Europejskiej informacje
o realizowanych przez
ARR działaniach z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej.
• Uczestniczy w podejmowaniu przez
instytucje unijne decyzji związanych
z administrowanymi
mechanizmami WPR
i przekazuje beneficjentom oraz wszystkim zainteresowanym
osobom informacje
o tych decyzjach.
• Sporządza cykliczne
i doraźne analizy, prognozy, informacje oraz

opracowania o bieżącej i przewidywanej
sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.
• Prowadzi działania informacyjne mające na
celu poszerzanie wiedzy na temat – zarządzanych przez ARR
– programów unijnej
polityki rolnej oraz warunków uczestnictwa
w tych programach.
Źródła finansowania
działań
Administrowane przez
ARR mechanizmy WPR
są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).
Niektóre mechanizmy są
także współfinansowane z budżetu krajowego.
Agencja realizuje również
mechanizmy finansowane
w całości z budżetu krajowego (dopłaty do spożycia mleka i przetworów
mlecznych w szkołach
podstawowych i dopłaty do materiału siewnego). Od akcesji Polski do

UE do 2012 r. z budżetu
krajowego były finansowane również krajowe
uzupełniające płatności
bezpośrednie w sektorze tytoniu i skrobi
ziemniaczanej. Działania wynikające z ustawy
o funduszach promocji
produktów rolno-spożywczych finansowane są ze
składek pobieranych od
uczestników rynku rolno-żywnościowego z poszczególnych sektorów.
Środkami tymi administruje ARR na zasadach
określonych w tej ustawie.
Wsparcie finansowe
kierowane do beneficjentów to nie jedyny
efekt realizowanych
przez ARR zadań. Agencja administruje również
mechanizmami niezwiązanymi z płatnościami –
kwotowaniem produkcji
mleka, mechanizmami
handlu zagranicznego,
a także mechanizmami
monitorowania i kontroli
procesu produkcji oraz
przetwórstwa.

Działania Agencji
Rynku Rolnego służą
producentom rolnym,
przetwórcom, eksporterom, a także – w coraz
szerszym wymiarze –
konsumentom. Wysoka
jakość pracy w centrali i 16 oddziałach terenowych ARR wynika
z wdrożenia i przestrzegania norm dotyczących
podziału zadań, organizacji pracy, zarządzania
oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
Spełnianie przez ARR
wymogów akredytacyjnych, ustanowionych
dla agencji płatniczych
państw członkowskich
UE przez Komisję Europejską pozwala bez zakłóceń wypłacać środki
finansowe beneficjentom mechanizmów WPR
i dokonywać bieżących
rozliczeń z EFRG.
Oprac. ARR

Telefoniczny Punkt
Informacyjny ARR
22 661 72 72
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Zrównoważone nawożenie
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Organizatorem konferencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo” były
Zakłady Azotowe PUŁAWY SA. Uczestniczyło w niej szereg
wybitnych naukowców w zakresie nauk rolniczych.
Zarządzanie składnikami nawozowymi, bilans azotu i potasu w glebie, skutki przyjęcia
różnych taktyk przez rolnika –
to tematy, które podejmowano
na konferencji w Puławach.
Tematykę zarządzania składnikami nawozowymi na poziomie gospodarstwa rolnego
przybliżył prof. Stefan Pietrzak
z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.
Przypomniał, że tylko część
składników nawozowych, które zaaplikujemy, zostanie przetworzona na produkty roślinne
i zwierzęce. Część pozostanie
niewykorzystana w produkcji, ulegnie kumulacji w glebie
albo wyemigruje do wód powierzchniowych, podziemnych
i atmosfery.
Tematyką plonu potencjalnego, maksymalnego i rzeczywistego zajął się w swoim
wykładzie prof. Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrod-

niczego w Poznaniu. – W jakiej
rozstawie siejemy kukurydzę?
– 75 centymetrów – prawie
zgodnym chórem odpowiedzieli słuchacze.
- I to jest właśnie narzut
techniki nad myśleniem! Siejemy w takiej rozstawie, aby
roślina pobrała dostateczną
ilość składników pokarmowych i wody w krytycznych
fazach rozwoju – zripostował
Profesor i przedstawił czynniki definiujące wielkość plonu
in plus, czyli: samą roślinę, jej
fenologię, fizjologię, odmianę
i strukturę plantacji, w związku z promieniowaniem słonecznym, dwutlenkiem węgla
i temperaturą, czyli warunkami,
na które w praktyce nie mamy
wpływu. Czynnikami ograniczającymi plon są z kolei: dostępność wody, która determinuje
plon maksymalny, ilość azotu oraz czynniki warunkujące
efektywność obu tych skład-

ników. Konfiguracja wszystkich
tych elementów wraz z presją
szkodników i chwastów w krytycznych momentach rozwoju
określa nam ostateczny plon
realny.
Ze względu na nawożenie
fosforem i potasem, istotne jest
takie zmianowanie, aby rośliny
liściaste uprawiane były w określonej sekwencji po zbożach.
Wynika to z szeregu faktów: po
pierwsze, systemy korzeniowe
roślin liściastych są z reguły
znacznie słabiej rozwinięte od
silnego systemu korzeniowego
zbóż; po drugie, rośliny liściaste pobierają z reguły więcej
potasu niż zboża; a po trzecie,
zboża i inne rośliny ziarnowe
są wrażliwe na niedobór fosforu w fazie budowy systemu
korzeniowego i okresie tzw.
wypełniania nasion.
O produkcyjnych i środowiskowych skutkach nawożenia w Polsce mówił prof.

Janusz Igras z Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.
W swoim wykładzie przedstawił
wieloskalową degradację procesów zlewniowych i intensywną degradację w obszarach
zurbanizowanych.
Całościowe spojrzenie na
nawozy z punktu widzenia produkcji i środowiska było przedmiotem wystąpienia prof. dra
hab. Tadeusza Filipka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. - Szczególnego znaczenia
nabiera ocena wpływu nawozów na środowisko, w ujęciu zarówno historycznym jak
i współcześnie – mówił prof. Filipek. Oczekiwania społeczne
w zakresie ochrony środowiska
określają wymagania wobec
środków i technologii używanych w produkcji rolniczej.
Jednym z narzędzi do systemowego (holistycznego) oszacowania współoddziaływania
technologii i wyrobów z oto-

Zenon Pokojski otwiera konferencję

czeniem jest ocena cyklu życia
produktu (Life Cycle Assessment – LCA), która pozwala
na identyfikację i kwantyfikację
potencjalnego całościowego
wpływu procesów produkcyjnych oraz surowców i wyrobów na środowisko. LCA
określa skutki oddziaływania
na środowisko „od kołyski aż
po grób” obejmujące wydobycie i przetwarzanie surowców,
proces produkcji, transport,
dystrybucję, stosowanie, recykling i ostateczny powrót do
zasobów naturalnych.
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www.zapulawy.pl

Płynna formuła na sukces
• Posiada wszystkie dostęPne formy azotu w korzystnych ProPorcjach
• zaPewnia roślinom stały doPływ azotu w okresie wegetacji
• nawóz o szybkim i długotrwałym działaniu

zakłady azotowe Puławy sa
al. tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
dział sprzedaży krajowej nawozów, tel.: 81 565 21 03,
fax: 81 565 31 17, e-mail: nawozy@azoty.pulawy.pl

www.zapulawy.pl

Jakość plonu wobec równowagi składników pokarmowych w nawożeniu to temat,
który szeroko omówił prof. Jan
Łabętowicz (SGGW). Profesor
przeanalizował w szczególności
wpływ azotu na ilość i jakość
plonu, ale także rolę potasu,
fosforu, magnezu, siarki oraz
mikroelementów dla utrzymania
dobrej jego jakości. - Istotnym
zjawiskiem jest współdziałanie nawożenia mineralnego
i organicznego.
Alicja Szczypta
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BayLab – multimedialny
salon popularno-naukowy
Innowacyjność, odwaga myślenia, wychodzenie poza schematy – to wartości, które
Bayer promuje w swoim otoczeniu.
W warszawskiej siedzibie
firmy przy al. Jerozolimskich,
powstał BayLab – multimedialny salon popularno-naukowy
- miejsce spotkań z nauką.
- Chcemy, by młodzi ludzie
uwierzyli tu, że mogą naprawdę
wiele osiągnąć. Wiara we własne siły, podparta zainteresowaniami, jest ważna nie tylko
dla nich, ale i dla budowania
społeczeństwa obywatelskiego
i gospodarki. Będziemy dzielić
się wiedzą, by nasi goście poznawali najnowsze dokonania
naukowe i ich zastosowanie
w praktyce – powiedział Christophe Dumont, Prezes Zarządu Bayer Sp. z o.o .
Warszawski BayLab to drugie tego typu miejsce w Europie (po Niemczech) i będzie
publicznie dostępny wiosną
2013 roku. Dla uczniów szkół
podstawowych organizowane
będą warsztaty, a dla starszych
REKLAMA

gości – debaty popularno-naukowe i spotkania. Wstęp dla
wszystkich będzie bezpłatny, wymagana będzie jedynie
wcześniejsza rejestracja.
Patronat nad BayLab objęły:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika
Warszawska oraz miesięcznik ‘Focus’.
Firma Bayer, innowacyjne
rozwiązania wprowadza na
wszystkich polach działalności.
– zgodnie z motto: „Science
For A Better Life”. - Bayer jest
jedyną firmą na świecie, która
prowadzi równoczesne badania nad poprawą zdrowia ludzi,
zwierząt i roślin–powiedział
Christophe Daumont.

Innowacje w ochronie
zdrowia
W zakresie ochrony zdrowia
do priorytetowych obszarów
wprowadzania innowacji na-

leżą: kardiologia, onkologia
i okulistyka.
Najważniejszym efektem naszych autorskich badań jest
nowatorski doustny preparat
przeciwzakrzepowy.
W zakresie onkologii Bayer
prowadzi zaawansowane prace badawcze i rejestracyjne
w dwóch obszarach: raka jelita grubego oraz raka gruczołu
krokowego.
Nowy lek stosowany w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami oznacza ogromny
postęp we wprowadzaniu potencjalnej nowej terapii u pacjentów, u których wyczerpano
inne możliwości leczenia.
Bayer prowadzi bardzo zaawansowane badania nad radiofarmaceutykiem, który dzięki
celowanej terapii zwalcza przerzuty raka prostaty do kości.
Innowacyjna terapia wykorzystuje promieniowanie, które

minimalizuje skutki uboczne
dla szpiku.
Również okulistyka i choroby oczu związane z wiekiem
(Wysiękowa postać AMD) są
obszarem badań naukowców
firmy Bayer. Substancja, którą
w 2011 zarejestrował w USA
Bayer HealthCare i Regeneron, to nowatorski produkt biotechnologiczny: białko fuzyjne
wstrzykiwane do oka,. dzięki
czemu można zapobiegać postępującej ślepocie.

Innowacyjna stacja
rzepaku w Polsce
Wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań to jeden z czterech
filarów strategii Bayer CropScience. Plany inwestycyjne
w latach 2011–2016 wynoszą
7 mld EUR, z czego 5 mld EUR
zasili badania i rozwój w zakresie hodowli, nasiennictwa
oraz chemicznej i biologicznej

ochrony upraw. Aby zaspokoić rosnące globalne zapotrzebowanie na produkty rolne,
firma zainwestuje 2 mld EUR
w nowe zdolności produkcyjne, zwłaszcza w nasiennictwie.
Również w Polsce i w najbliższym czasie zostanie uruchomiona stacja hodowli odmian
rzepaku w okolicach Poznania,
gdzie będą testowane nowe
odmiany rzepaku pod kątem
wysokości plonu oraz zimotrwałości – cech bardzo istotnych
dla rolników w tej części Europy. Stacja hodowlana będzie
pracować na potrzeby całej
Europy Centralnej i Wschodniej.

Zaawansowane tworzywa
Strategię działu rozwiązań dla
przemysłu wyznacza rozwój innowacyjnych zastosowań tworzyw poliwęglanowych z grupy
polimerów. Wykorzystanie nowych technologii zmniejsza
pośrednią emisję gazów cie-

plarnianych o ok. 30% w energochłonnej produkcji chloru.
Bayer koncentruje się również
na opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek „produktów
przyjaznych zasobom”. Do ich
przykładów należą surowce do
budowy izolacji do lodówek,
lekkie tworzywa sztuczne do
samochodów i materiały wysokiej jakości do śmigieł turbin
wiatrowych.
Bayer promuje autorską koncepcję budynków o zerowej
emisji zanieczyszczeń EcoCommercial Building. Budynki
takie, zrealizowane przy użyciu
materiałów i technologii Bayer
MaterialScience, powstały już
w Niemczech, Belgii, Stanach
Zjednoczonych i Indiach. Obecnie idea ta rozpowszechniana
jest w Polsce. W 2012 Bayer
został członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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CENA ZAWIERA :

projekt branży konstrukcyjnej
konstrukcję ocynkowaną
pokrycie blachą
bramę 4mx4m
płyty świetlne dachowe
3 standardowe kolory
dostawę
montaż (10-15 dni)

m
2
,
1
1
fundament gratis

TYLKO 99 000 zł

+ VAT* z fundamentem
20m
5,5m

13m

CENA ZAWIERA :
projekt branży konstrukcyjnej
konstrukcję malowaną farbą
antykorozyjną
pokrycie blachą
bramę 4mx4m
płyty świetlne w dachu
3 standardowe kolory
dostawę
montaż (10-15 dni)

fundament gratis

OFERTA WAŻNA DO 28.02.2013r

Frisomat Sp. z o.o.
Al. Krakowska 80a Stefanowo
05-552 Wólka Kosowska
biuro@frisomat.pl
www.frisomat.pl
tel. 022 736 29 00
*(z wyłączeniem IV i V strefy obciążenia śniegiem)
**(cena dotyczy jednej wybranej hali)
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XIV Konferencje firmy
DuPont „Z postępem
w przyszłość razem”
Od czternastu lat firma DuPont organizuje coroczne
Konferencje dla producentów
rolnych, przedstawicieli firm naukowych, doradczych i handlowych, które zostały uznane jako
jedno z najważniejszych źródeł
informacji o aktualnych problemach i wyzwaniach w produkcji roślinnej.
Spełniając Państwa oczekiwania, przekażemy informacje z zakresu produkcji rolnej,

z pokreśleniem jej roli w wyżywieniu świata. Przedstawione
zostaną też najnowsze efekty
prac doświadczalnych i rejestracyjnych zespołu DuPont
w najważniejszych uprawch:
zboża, rzepak i kukurydza.
Przedstawiciele świata nauki
przedstawią aktualne problemy
i zagrożenia, które występują
w produkcji rzepaku i zbóż.
We wszystkich lokalizacjach
będzie możliwość rozmowy

bezpośredniej z naukowcami,
przedstawicielami firm związanych z agrobiznesem: Pioneer, Ekoplon, Keytrade Polska
Sp. z o.o. BGŻ, jak również
z przedstawicielami związków
i federacji producentów.
Rosnąca corocznie liczba
uczestników Konferencji świadczy o olbrzymim zainteresowaniu
jak również uznaniu dla prezentowanych tematów. W roku
2013 cykl konferencji rozpoczniemy 15 stycznia w Opolu i będziemy je kontynuować w ciągu
czterech tygodni w 15 lokalizacjach w całej Polsce.
Już teraz serdecznie
zapraszamy
Andrzej Lesiak
Starszy Przedstawiciel
d.s. Marketingu

Kalendarium Konferencji
Data
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
REKLAMA

Miasto

Miejsce Konferencji

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

Filharmonia
Dom Lekarza
Dwór Kresowy
Chatka Żaka
MOK Kino
Multikino
Filharmonia
Uniwersytet Przyrodniczy - Aula J.P.II
Multikino
Kinepolis
PWSZ - Auditorium Maximum,
Multikino
Multikino
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
Multikino
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MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA ROLNICTWA I HODOWLI
PARK EKSPOZ YC YJNY PARIS-NORD VILLEPINTE - FRANC JA

24 – 28 LUTEGO 2013

Światowe spotkanie
wydajnego i zrównoważonego
rolnictwa
PRZYGOTUJCIE SWĄ WIZYTĘ POPRZEZ simaonline.com
Wydrukujcie już teraz swą wejściówkę
Zamówcie już teraz katalog wystawców i przygotujcie swą
wizytę na targach
Zamówcie już teraz posiłki w trakcie targów

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z : PROMOSALONS POLSKA, Warszawa, tel. 22 815 64 55 - e-mail : promopol@it.pl
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Szkodniki kukurydzy – podsumowanie 2012 roku
Na liczebność oraz poziom zagrożenia, jakie stanowiły w bieżącym roku szkodniki w dużej mierze miały wpływ warunki meteorologiczne.
Bezpośrednio na początku okresu wegetacji, kukurydzy zagroziły
drutowce oraz pędraki. Licznie
pojawiły się jedynie na lokalnych
zasiewach, zwłaszcza założonych
po wieloletnich użytkach zielonych
i nieużytkach oraz gdy nie zastosowano zapraw owadobójczych.
Lokalny charakter szkód powodowały także w okresie wiosennym, a później i jesiennym ptaki
oraz zwierzyna leśna. Początkowo
zwierzęta wyjadały pęczniejące
ziarniaki, siewki lub młode roślinki,
natomiast w okresie dojrzewania
ziarniaków uszkadzały głównie kolby. W przypadku zwierzyny leśnej
największe starty w plonach wynikały nie tyle z wyjadania samego ziarna, co z tratowania roślin.
Stosunkowo chłodna wiosna
w wielu regionach kraju sprzyjała
rozwojowi i żerowaniu ploniarki
zbożówki. W zależności od plantacji gatunek ten uszkadzał miejscami
do maksymalnie 40% roślin, przy
czym w tkankach roślin były niewielkie nadżerki i przejaśnienia na
blaszkach liściowych i tylko w nieznacznym stopniu w porównaniu
do roku 2011 wzrosła liczebność
roślin silnie uszkodzonych przez
ten gatunek, które miały uszkodzone bądź całkowicie zniszczone stożki wzrostu.
W 2012 roku nie odnotowano też
znaczącego wzrostu szkodliwości
rolnic. Jedynie w okresie czerwca i lipca głównie w południowej
i częściowo centralnej części kraju

gąsienice wystąpiły w większym
nasileniu uszkadzając do kilku
procent roślin na zasiewie i zwykle zasiedlały pojedyncze rośliny.
Również gąsienice drugiego pokolenia, które pojawiły się w lipcu
i sierpniu, atakowały tylko nieliczne
rośliny, nie stanowiąc poważnego
zagrożenia dla plonów.
Bardzo często rolnicom żerującym na kolbach towarzyszą
piętnówki. Gąsienice piętnówek
podobnie jak rolnice zasiedlały w tym sezonie tylko pojedyncze kolby.
Powszechnymi szkodnikami kukurydzy w całym kraju są mszyce,
niemniej w 2012 roku nie stanowiły
dużego zagrożenia dla roślin, gdyż
w większym nasileniu pluskwiaki te
pojawiły się pod koniec września
i w październiku i już nie stanowiły większego znaczenia. Jedynie
w południowo-zachodniej i częściowo centralnej części Polski
mszyce wystąpiły liczniej w okresie od czerwca do sierpnia. Zagrażały wówczas zwłaszcza roślinom
dotkniętym przez suszę. Podobnie jak w latach ubiegłych gatunkiem dominującym była mszyca
czeremchowo-zbożowa.
Do powszechnie występujących
szkodników kukurydzy w kraju zalicza się także wciornastki. Z uwagi na bardzo małe rozmiary owady
te są często marginalizowane, niemniej zasiedlając niemal wszystkie
nadziemne części roślin, zwiększają ich podatność na porażenie

przez choroby. W 2012 roku w południowej Polsce na większości
plantacji kukurydzy odnotowano
wzrost liczebności wciornastków
w porównaniu do roku ubiegłego.
Ponadto powszechnie na dolnych
blaszkach liściowych obserwowano
objawy ich uszkodzenia w postaci
przebarwiających się tkanek z tzw.
wciornastkową plamistością liści.
Bez wątpienia jednym z najgroźniejszych szkodników kukurydzy
mijającego sezonu wegetacyjnego
była omacnica prosowianka. Motyl ten wystąpił w całym kraju, niemniej najwyższą szkodliwość jego
gąsienic odnotowano w południowej (do 87% roślin uszkodzonych)
i częściowo centralnej Polsce (do
40% roślin uszkodzonych). Lokalnie
także i na północy kraju stwierdzono, że najprawdopodobniej wskutek
oddziaływania wysokich temperatur owad ten uszkodził w niektórych
miejscowościach do kilku lub kilkunastu procent roślin. W południowo-wschodniej Polsce zaobserwowano
ponadto pojawienie się drugiego,
nielicznego pokolenia szkodnika,
które nie miało jednak żadnego
znaczenia gospodarczego.
Ważnym szkodnikiem kukurydzy z uwagi na status organizmu kwarantannowego jest
stonka kukurydziana. Na podstawie urzędowego monitoringu występowania tego gatunku
prowadzonego przez Państwową
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykazano, że do 18 wrze-

śnia 2012 roku owad ten wystąpił
na obszarze 9 województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego,
dolnośląskiego, świętokrzyskiego,
mazowieckiego i wielkopolskiego.
W porównaniu do roku 2011 odnotowano nieznaczne przesunięcie
się zasięgu występowania szkodnika w kierunku północnym. Liczebność chrząszczy tego gatunku
była bardzo zróżnicowana, gdyż
na jednych plantacjach stwierdzono wyraźny wzrost ich liczebności
w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast na innych spadek, co było najprawdopodobniej
związane z wpływem warunków
pogodowych. Zarówno larwy jak
i chrząszcze tego gatunku nie spowodowały jednak żadnych potwierdzonych strat ekonomicznych
w plonach kukurydzy, za wyjątkiem
pól doświadczalnych IOR–PIB
zlokalizowanych na Podkarpaciu,
gdzie prowadzone są badania polowe nad tym gatunkiem.
W okresie mlecznej i woskowej
dojrzałości ziarniaków, zwłaszcza
w południowych regionach kraju,
obserwowano lokalny wzrost liczebności urazka kukurydzianego.
Chrząszcze tego gatunku liczniej
zasiedlały plantacje uszkodzone
w stopniu silnym przez omacnicę
prosowiankę i ptaki, a ich szkodliwość wiązała się głównie z wyjadaniem ziarniaków uprzedzono
uszkodzonych przez inne szkodniki. Owady te zwykle uszkadzały

pojedyncze kolby, niemniej lokalnie ich szkodliwość dotknęła do
3% kolb na plantacji. Nie stwierdzono natomiast masowego żerowania chrząszczy na kolbach, tak
jak miało to miejsce w 2007 roku,
gdy na plantacji w okolicach Rzeszowa spotykano nawet ponad
40 chrząszczy na jednej kolbie.
Do powszechnie występujących
w kraju szkodników kukurydzy,
lecz o mniejszym znaczeniu należy zaliczyć także: pchełki ziemne, śmietkę kiełkówkę, ploniarkę
gnijkę, ślimaki, zwójki, zmieniki,
skrzypionki, przędziorka chmie-

Panie Ministrze Rolnictwa,
Panie KALEMBA, Polska była
do tej pory, potęgą w dziedzinie
hodowlanej, i powinna nią być
dalej. Istnieją możliwości, aby
skłonić nasze firmy do większej reprezentacji na takich
ważnych targach jak SPACE,

dzięki pomocy promocyjnej
i finansowej. To by pozwoliło
firmom wystawczym łatwiej
się reklamować i skuteczniej
zadziałać w eksporcie.
Dwudziesta szósta edycja
targów SPACE pokazała, iż
mimo nieograniczonej, aktual-

Dr inż. Paweł K. Bereś
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja
Doświadczalna w Rzeszowie

lowca, gryzonie i inne. Tylko na lokalnych zasiewach liczebność tych
gatunków była nieznacznie wyższa i można było zaobserwować
uszkodzenia roślin przez nie powodowane, niemniej nie miały one
bezpośredniego wpływu na plon.

SPACE 2012
Zawsze we wrześniu, RENNES staje się światową stolicą hodowli
i jest to już ogólnie przyjęte, jako prawdziwa „tradycja”.
W tym roku w dniach
11-14 września odbyły się XXVI
z rzędu Międzynarodowe Targi Hodowlane SPACE. Pod tereny targowe zarezerwowano
ponad 3 ha powierzchni, gdzie
znalazło miejsce 1300 wystawców w tym 360 zagranicznych, a wśród nich JEDEN!!!
polski przedstawiciel, firma
ARKOP, którzy zaprezentowali najnowocześniejszy sprzęt
i maszyny rolnicze oraz specjalistyczne urządzenia do hodowli zwierząt.
Targi zwiedziło prawie 110 tysięcy gości(109 035), w tym ponad 11 tysięcy zagranicznych

z całego świata, Europy, jak
i z bardziej oddalonych krajów
Afryki, Azji i Ameryki. Atrakcyjność na skale narodową i międzynarodową, prezentowanych
okazów zwierząt, potwierdza
czołowa pozycja targów SPACE w dziedzinie genetyki. Po
raz pierwszy, sprzedano w licytacji dojne bydło genotypowane z rasy Limousin
- jest to światowa
ekskluzywność.
Spośród licznych firm prezentujących swoje innowacje
technologiczne przeznaczone dla hodowli, aż 47 zostało
nagrodzonych dyplomem IN-

NOV’SPACE. Jednym słowem,
tegoroczne SPACE odniosły
nadzwyczajny sukces, czy tylko
z powodu, że inaugurował je
nowo wybrany Prezydent Francji François Hollande z trzema
ministrami? Napewno nie.
Tego sprawozdania nie możemy zakończyć bez pytania,
dlaczego aż tak słaba obecność Polski? Czy nie stać naszych fachowców z dziedziny
hodowlanej na uczestniczenie
w tak ważnej imprezie, jako wystawcy, bądź w delegacjach,
aby wykazać swe realizacje
i umiejętności, startując np.
w konkursie INNOV’SPACE?

nie, podwyżki cen surowców
i środków do produkcji, hodowcy mają wiele projektów
i patrzą w przyszłość z realnym optymizmem.
Z Paryża J. F. Dziedzic
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Nawozy z Austrii
Austriacki System Nawożenia AKRA, umożliwia ograniczenie wydatków na środki
uprawy przy zachowaniu plonu
na podobnym poziomie a nawet
jego podwyższenie.
W systemie nawożenia AKRA
pierwszym elementem nawożenia gleby, jest granulat AKRA
KOMBI, który zawiera w swoim
składzie 8 makro i 17 mikroskładników odżywczych, jaki
można wysiać bezpośrednio po
siewie na glebę, lub też przed
siewem przemieszać z wierzchnią warstwą gleby do ok. 5cm.
Wyróżnia go wysoka zawartość przyswajalnego krzemu
(30%), co korzystnie wpływa
na rozwój i zdrowotność roślin
i zeolitu(20%), co zwiększa
pojemność sorpcyjną gleby,
chroniąc substancje odżywcze przed wypłukiwaniem,
jednocześnie poprawia zdolność magazynowania wody.
Jedną z najważniejszych właściwości AKRA KOMBI jest
udostępnianie nadwyżek P
i K zmagazynowanych w glebie do tej pory niedostępnych
dla roślin. Wraz z poprawą
struktury gleby – zwiększenie pulchności i porowatości, optymalizacja stosunków
powietrzno-wodnych, wzrasta aktywność mikro i makroorganizmów glebowych,
proces ten wspierany jest
dodatkowo poprzez obecność na granulkach bakterii
wiążących azot z powietrza
(Azotobacter).
W skład Systemu nawożenia
AKRA wchodzą również nawozy płynne dolistne: AKRA Blatt
i AKRA Plus 9, zawierające
całą gamę niezbędnych pierwiastków pokarmowych. Nawozy te nadają się także idealnie
do przedzimowego zasilania
rzepaku i pozostałych ozimin.
Odpowiednia koncentracja
pierwiastków dostarczanych
roślinom, podnosi ich mrozoodporność i ułatwia wejście
w wiosenne fazy rozwoju.
Zwiększa witalność roślin,
redukuje zużycie środków
grzybobójczych, poprawia
wchłanianie i przetwarzanie
azotu w roślinie, odżywia roślinę również w przypadku

uszkodzenia liści i korzeni.
Interesującym produktem
w Systemie AKRA jest również AKRA Stroh – preparat
do mineralizacji resztek pożniwnych (słomy, ścierni, nawozów
gospodarczych). Nie wymaga
on uzupełniającego nawożenia azotem mineralnym. Zalety
tego preparatu: możliwie najszybszy rozkład wiązań lignin
i celulozy w słomie, odżywianie
bakterii glebowych a zwłaszcza
azotowych poprawia właściwości gleby, pomaga w tworzeniu gruzełkowatej struktury
gleby, duża skuteczność również
w czasie suszy, obniża koszty
nawożenia.
Proponujemy również warty uwagi następujący produkt
Systemu AKRA – mieszanka
nawozowa AKRA SAAT, zawierająca mikroelementy dla
mocnego ukorzenienia siewek
i roślin w uprawie polowej i na
użytkach zielonych oraz do ukorzeniania sadzonek zdrewniałych. Wspomaga kiełkowanie
i rozwój siewek, pobudza przyrost systemu korzeniowego,
zwiększa odporność młodych
roślin i ich witalność.
Kolejnym ważnym produktem
Systemu AKRA jest AKRA
Magnesia – nawóz dolomitowy
wapniowo-magnezowy. Przeznaczony jest do stosowania
na użytki rolne i zielone, celem
podniesienia wskaźników żyzności gleby, zdrowotności roślin
i stabilizacji pH. Charakteryzuje się wysoką reaktywnością
(90%), zawiera (55%) CaCO3
i (44%) MgCO3 w glebie i roślinie, korzystnie wpływa na
rozwój pożytecznej mikroflory, zwiększa przyswajalność
głównych składników pokarmowych roślin, polepsza właściwości chemiczno-fizyczne
oraz sorpcyjne gleb, ogranicza
toksyczne działanie wolnego
Al i metali ciężkich, zwiększa
zawartość próchnicy w glebie,
optymalizuje pH gleby, chroni
cenne składniki pokarmowe
przed wypłukiwaniem.
Więcej informacji na ten temat
proponujemy uzyskać na stronie
firmy AgrO-KOMBI wyłącznego
Dystrybutora na Polskę. www.
agro-kombi.pl
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Żywienie
okołoporodowe krów

Dzisiejsza hodowla bydła
mlecznego ma inny wizerunek niż przed laty. Pogłowie
bydła w większości jest przekrzyżowane holsztyno-fryzami
(HF), które charakteryzuje się
wysoką mlecznością. Z roku
na rok wydajność od krów
rośnie i przybywa rekordzistek. Wysokie wydajności to
nowe wyzwania przed hodowcami. O licznych problemach hodowlanych w stadach
wysokowydajnych świadczy
fakt wysokich ubytków krów
z tytułu chorób okołoporodowych.1/3 brakowań, to ubytki
z tytułu chorób okołoporodowych (zalegania i porażenia
poporodowe, zatrzymania łożysk- ropomacice, a w efekcie
trudności z zacieleniem. Okres
okołoporodowy jest najważniejszy dla przebiegu kolejnej laktacji. Właściwie to już początek
okresu zasuszenia, rzutuje na
całą następną laktację. Jest
to czas, kiedy krowy już nie
produkują mleka, a apetyt im
służy i zapasy energetyczne
odkładają się w formie tłuszczu. Tłusta krowa, to trudny
poród, zatrzymanie łożyska,
gorączka okołoporodowa, nieżyt dróg rodnych, zaburzenia
w rozrodzie. Z kolei nieżyt dróg
rodnych to spadek odporności i otwarta droga dla organizmów chorobotwórczych
wielu chorób.
Pierwszym wyzwaniem jest
utrzymanie krów w okresie zasuszenia w kondycji hodowlanej. Nie wolno dopuścić do
nadmiernego otłuszczenia.
Okres zasuszenia to czas odpoczynku dla wymienia i żwacza. Końcówka ciąży to czas
potężnych zmian w organizmie
krowy: szybki wzrost płodu,
przemiany hormonalne, początek produkcji siary i czas
na przygotowanie żwacza do
trawienia pasz, które krowa
powinna otrzymać tuż po porodzie. A więc stopniowo wprowadzamy pasze o wysokiej
koncentracji energii bowiem tej
energii potrzeba po porodzie
dużo. Zważywszy na fakt, że

szybki wzrost płodu ogranicza
pojemność żwacza, a stres
porodowy zmniejsza apetyt,
często zaopatrzenie w składniki
pokarmowe nie jest adekwatne
do potrzeb. W związku z powyższym krowy nadmiernie
chudną, spada ich odporność,
pogarsza się jakość siary i mleka, opóźnia się inwolucja dróg
rodnych, przez co obniżają się
wskaźniki rozrodu, coraz częściej występują choroby metaboliczne (kwasica, zasadowica,
ketoza, zaburzenia mineralne).
Z kolei choroby metaboliczne
stają się przyczyną zaburzeń
w rozrodzie, obniżonej odporności, mastitis i innych chorób
charakterystycznych dla krów
wysoko produkcyjnych.
Drugim wyzwaniem jest przygotowanie pasz o wysokiej
koncentracji energii i białka
na okres okołoporodowy oraz
przygotowanie żwacza do pobrania ich dużych ilości tak, aby
w pełni wykorzystać możliwości
genetyczne krowy, przy jednoczesnej regeneracji organizmu
i przygotowaniu dróg rodnych
do kolejnej ciąży, bo przecież
głównym celem hodowcy jest
dużo mleka o wysokich parametrach jakościowych i jedno
cielę w roku.
By prawidłowo ustawić żywienie należy znać wartość pokarmową pasz, na bazie której
układa się dawki pokarmowe.
Bo jakże można nakarmić krowę w okresie okołoporodowym
nie znając rzeczywistej wartości pasz objętościowych? Jedną z natychmiastowych reakcji
krów na żywienie jest zmiana
ilości i składu mleka, w dalszej kolejności, brak rui, cysty
i torbiele, obumieranie zarodków itp. Brak satysfakcjonujących efektów inseminacji krów
wiązany jest głównie z niewłaściwym żywieniem od okresu
okołoporodowego począwszy
do szczytu laktacyjnego. Czy
można oczekiwać zadawalających parametrów rozrodu krów
mlecznych w warunkach żywienia odległego od potrzeb?
Trzecim wyzwaniem jest ko-

nieczność układania dawki
pokarmowej skrupulatnie odważając poszczególne komponenty z uwzględnieniem
wartości pokarmowej pasz
i składu mleka. Układając menu
dla bydła należy się kierować
oceną prawidłowości żywienia,
posługując się następującymi
wskazówkami:
• Grupą fizjologiczną, inne potrzeby mają krowy na początku laktacji, inne w drugiej
połowie, jeszcze inne krowy
zasuszone.
• Kondycją krów, kierując się
koniecznością utrzymania kondycji hodowlanej.
(3 pkt. wg metody BCS).
Najbardziej popularną oceną kondycji krów jest metoda
BCS w skali 5-cio punktowej, gdzie 1 punkt uzyskuje
krowa bardzo chuda ( nie powinno mieć miejsca w oborze) a powyżej 4-5 punktów
krowy dotknięte syndromem tłustej krowy. Kondycja hodowlana powinna mieć
w granicach 3 punktów.
• Ilością i składem mleka: ilość
białka, tłuszczu, mocznika
mówią o jakości żywienia.
Poziom tłuszczu w mleku
to odpowiedź na typ fermentacji w żwaczu. Poziom
mocznika i białka w mleku
to informacja o ilości i jakości dostarczanego w dawce
białka i stopnia jego wykorzystania. Stosunek tłuszczu do białka to informacja
o tempie uwalniania rezerw
tłuszczowych po porodzie.
Poziom laktozy może być
istotną wskazówką dotyczącą zaopatrzenia organizmu
w glukozę.
• Ocena odchodów krów
może dostarczyć informacji o charakterze fermentacji
w żwaczu, czyli sprawności trawienia pasz. Oceniając kał zwracamy uwagę na
jego konsystencję i ewentualne resztki niestrawionych
składników.
Jak należy postępować z krowami o potencjale genetycznym nastawionym na wysoką
produkcję? Krowy należy zasuszać 6-8 tygodni przed spodziewanym wycieleniem.Tuż
przed zasuszeniem wyeliminować z codziennego menu
pasze energetyczne: treściwe,
kiszonkę z kukurydzy itp. Przyjęte jest, że krowy zasuszone
winne być żywione wyłącznie paszami objętościowymi.

Helena Artyszuk
PODR Gdańsk

Pobranie suchej masy w tym
okresie wynosi 1,7-2 kg/100kg,
a więc krowa 600 kilogramowa
winna otrzymać 12 kg suchej
masy, podczas, gdy krowa dająca 40 kg mleka musi otrzymać około 25 kg suchej masy.
Okres zasuszenia nie może
być okresem poprawy kondycji. Krowa zasuszona w odpowiedniej kondycji przybiera
na wadze 40-50 kg w całym
okresie zasuszenia. Przyrost
ten wynika jedynie z rozwoju
płodu i błon płodowych. Na trzy
tygodnie przed planowanym
wycieleniem należy wprowadzać do żywienia pasze treściwe. Na początku tylko pasze
energetyczne np. śruta jęczmienna od 0,5 kg i stopniowo
zwiększać do 3 kg, a następnie pasze białkowe np. otręby
pszenne, śruty poekstrakcyjne
od 0,5 kg do 1 kg. Należy też
rozpocząć skarmianie kiszonki z kukurydzy. Kukurydza pozytywnie wpływa na rozwój
brodawek żwaczowych. Przy
stopniowej zmianie żywienia
mikroorganizmy żwacza mają
czas, aby przystosować się do
trawienia pasz skarmianych
w I etapie laktacji. Dawki pasz
treściwych muszą być dostosowane do potrzeb krowy, aby
nie dopuścić do nadmiernego
otłuszczenia zwierzęcia.
Nie wolno zapominać o dodatkach mineralno-witaminowych w okresie zasuszenia,
zarówno ich niedobór, jak i nadmiar w 6-8 tygodniach przed
wycieleniem, wpływa na zdrowotność i rozrodczość wysokowydajnych krów mlecznych.
Ważnym jest, by zachować odpowiednie proporcje wapnia do
fosforu ( 1:1) Zbyt wysokie dawki wapnia w tym okresie obniżają wchłanianie pierwiastków
odpowiedzialnych za prawidłowy rozród, między innymi fosforu, magnezu, cynku i miedzi.
Nadmierna ilość wapnia w tym
okresie jest jedną z przyczyn
zalegania okołoporodowego
oraz trudnych porodów. Bardzo
ważne jest stosowanie mieszanek mineralno-witaminowych
po porodzie, w skład których
wchodzi: selen, cynk, miedź,
mangan i witaminy A, D oraz E.
Układajmy dawki pokarmowe, zwracając szczególną
uwagę na suchą masę i koncentrację energii w paszy.

Wysoka jakość
kiszonki to wysokie
przyrosty u bydła
21 listopada w Suchowoli
odbyło się spotkanie dla rolników, hodowców bydła mięsnego zorganizowane przez
Polski Związek Hodowców
i Producentów Bydła Mięsnego oraz firmę DOW GmbH
Europe na temat „Minimalizacji strat w produkcji kiszonek.
Jak otrzymać sianokiszonkę
wysokiej jakości”.
Konferencje rozpoczął wykład prof. dr hab. Janiny Pogorzelskiej z Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, poświęcony wpływowi jakości paszy na produkcyjność zwierząt.
Profesor dr hab. Tadeusz
Stefaniak poruszył problem
znaczenia jakości paszy dla
zdrowia bydła. Podkreślił znaczenie zbilansowania pokarmu
pod względem energetycznym, gdyż niedobory energii
mogą prowadzić do zaburzeń
metabolicznych i łatwiejszej
zapadalności na różnego rodzaju schorzenia. Duża część
prezentacji poświęcona była
także niedoborom magnezu,
pierwiastka często lekceważonego przez hodowców ale jego
niedobory mogą być przyczyną m.in. tężyczki pastwiskowej,
wzrostu wrażliwości na endotoksyny bakteryjne, tendencji
do nasilonego przebiegu stanów zapalnych, wzrostu ryzyka
zamierania zarodków w macicy.
W konferencji uczestniczył
także dr Dave Davies dyrektor
Silage Solutions i niezależny
ekspert współpracujący z firmą Dow. Dr Davies w swojej
prezentacji udowodnił, że przy
skarmianiu dobrze przygotowanej kiszonki wysokiej jakości,
przyrosty u bydła mogą być
na podobnym poziomie jak
przy dodaniu paszy treściwej

– a wynik ekonomiczny znacznie korzystniejszy.
Aby osiągnąć taki efekt konieczne jest odpowiednie kontrolowanie procesu fermentacji,
który jest kluczowy dla jakości
kiszonki. W tym celu konieczne
jest dobre rozdrobnienie zielonki i odpowiednie zwinięcie
balotów - im większa gęstość
balotów, tym mniej powietrza
i tym lepsza fermentacja. Dzięki
temu otrzymujemy też mniejsze baloty – co jest korzystne
ze względów ekonomicznych
– mniej folii i mniejsze koszty
magazynowania
Bardzo ważne jest też szybkie owinięcie zielonki folią –
w ciągu dwóch godzin od
zbalotowania. Zmniejsza to
ryzyko zanieczyszczenia tlenem, przyspiesza fermentację
i obniża pH, co jest kluczowe
do zapobiegnięcia procesowi
rozkładu białek i zhamowania
procesu namnażania się niekorzystnych dla nas bakterii
Ilość warstw folii również ma
kluczowe znaczenie dla przechowywania kiszonki. Dzięki
większej ilości warstw zabezpieczamy bele przed zniszczeniem już w pierwszym etapie po
owinięciu podczas przenoszenia
beli z maszyny na ściernisko.
Badania pokazują, że w przypadku 4 warstw zniszczenie
może osiągnąć 8%, w przypadku 6 warstw nie przekroczy 1%.
Sześć warstw redukuje także
pleśń na powierzchni beli oraz
utrzymuje wyższy poziom energii i cukrów w kiszonce, co ma
swoje odzwierciedlenie w zwiększonej produkcyjności zwierząt.
Więcej informacji:
dr Agnieszka Sznyk-Basałyga, a.sznyk@headlines.pl, tel. 784 630 153
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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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Dziedzictwo kulturowe to też produkt rynkowy
Była stara chata, teraz jest tętniące życiem muzeum. To jeden z wielu przykładów, jak dzięki programom
wsparcia na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa kulturowego wsi przeszłość połączyła się
z przyszłością.

P

rzyglądając się zdjęciom, które pokazuje nam pan Stefan,
mieszkaniec niewielkiej wsi w województwie kujawsko-pomorskim, aż trudno uwierzyć, że w miejscu, gdzie dziś
stoi piękny dom z pomalowanymi na zielono okiennicami,
jeszcze kilka lat temu była stara, opuszczona chata. – Wiele osób, które nas odwiedza, też nie może w to uwierzyć.
Wtedy wyciągam ten album, patrzą i aż oczy przecierają ze
zdziwienia – mówi z uśmiechem 43-letni gospodarz.

Drugie życie zabytku
– Ten budynek zachwycił mnie od razu – mówi gospodarz
i opowiada o rzeźbionych drzwiach wejściowych i ludowych
malowidłach wokół okien. – Czegoś takiego dziś można ze
świecą szukać! – mówi pan Stefan. Przyznaje jednak, że pomysł,
by chatę przekształcić w muzeum, poddał mu znajomy z czasów dzieciństwa, na stałe mieszkający w Niemczech. – Wojtek
przyjechał odwiedzić groby swoich bliskich, spotkaliśmy się
i przywiozłem go tutaj. Powiedział, żebyśmy się nawet nie zastanawiali, to przecież element dziedzictwa tutejszej kultury,
musimy uratować chatę, żeby cieszyła oczy następnych pokoleń – opowiada gospodarz. Przyznaje, że nie miał sumy potrzebnej do samodzielnego wyremontowania i zaadaptowania
chaty. Dzięki współpracy z jednym z lokalnych stowarzyszeń
oraz z władzami gminy część pieniędzy udało mu się pozyskać
z dofinansowania z funduszy unijnych, a dokładnie Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie

„Odnowa i rozwój wsi”. Prawo użytkowania chaty przekazał na
cele publiczne, do dyspozycji gminy.
Renowacja i adaptacja zniszczonej przez czas wiejskiej chaty nie
była prosta, bo nad pracami czuwał konserwator zabytków, jednak
efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Odnowiono elewację pokrytą ludowymi motywami, wymieniono dach, wprawiono nowe
drzwi, a przy framugach okien pojawiły się zielone okiennice. – Zagospodarowaniem terenu wokół budynku zajęła się moja żona,
która z zamiłowania jest ogrodnikiem. Przy domu posadziła szpaler
ozdobnych krzewów i drzew owocowych, a na oknach ustawiła donice z pelargoniami – mówi pan Stefan. Wspólnie z zaprzyjaźnionym
rzeźbiarzem w jednej z izb urządził izbę pamięci poświęconą ziemi
kujawskiej. W oszklonych gablotkach ustawił dawny sprzęt gospodarstwa domowego, na ścianach zawisły zaś stare, pożółkłe zdjęcia
pierwszych właścicieli i innych mieszkańców wsi. – Ludzie, widząc
mój entuzjazm i chęć odratowania zabytku, sami zaczęli się do mnie
zgłaszać. Podarowali przynajmniej połowę eksponatów do naszego
małego muzeum – mówi z dumą pan Stefan i dodaje, że w ten sposób cała gmina uratowała najpiękniejszy budynek w okolicy, który
służy dziś mieszkańcom i turystom.

Dziedzictwo to dobro wspólne
Historia starej chaty, w którą za sprawą oczarowanego jej pięknem nowego gospodarza znów tchnięto życie, to tylko jeden
z przykładów ratowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.
Co się na nie składa? Wszystko, co jest świadectwem tego, jak

niegdyś na wsi żyły dawne pokolenia: kościoły, przydrożne kapliczki, domy i obejścia gospodarskie, narzędzia i maszyny rolnicze, wytwory rzemiosła oraz przedmioty codziennego użytku.
Ale to nie tylko to, czego możemy dotknąć i co zobaczyć, to też
elementy niematerialne, takie jak pieśni, tańce, obrzędy i zwyczaje. Na dziedzictwo składa się także krajobraz: pola, układ wsi,
przebieg dróg, poszczególne zabudowania i całe panoramy.
Wszystkie te elementy składają się na historię miejsc i ludzi, którzy w tych miejscach żyją. To elementy niezwykle wartościowe,
ponieważ przemijalne, i tylko dbanie o pamięć o nich oraz kult
jej przekazywania czyni je wciąż żywymi. Naszym wspólnym
obowiązkiem jest ochrona tych dóbr po to, by służyły nam i następnym pokoleniom. Spadek po naszych przodkach jest ważny,
bo decyduje o naszej tożsamości, naszych korzeniach, o swojskości miejsca, z którego się wywodzimy. Jednocześnie, jak podkreślają specjaliści z zakresu unijnych programów pomocowych
dla rolnictwa, dziedzictwo może się przyczynić do rozwoju obszarów wiejskich. Podnosi jej atrakcyjność turystyczną, pozwala
tworzyć nowe miejsca pracy i źródła dochodów dla mieszkańców. Dostarcza doznań estetycznych i emocjonalnych, podnosi jakość życia, zachęca do przyjazdu. W sieci jest wiele portali
internetowych promujących tradycje gmin. Takie informacje
znajdziesz np. na stronie www.witrynawiejska.pl. Być może za
pośrednictwem internetu znajdziesz też możliwości rozwoju
w twojej miejscowości. Nie wahaj się przed zaangażowaniem
w działalność stowarzyszeń i fundacji, które zajmują się tą tematyką (np. Lokalne Grupy Działania).
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Jak wykorzystać dziedzictwo w rozwoju lokalnym?
Nie każda wieś może pochwalić się wielkim bogactwem elementów dziedzictwa kulturowego. Każda jednak,
choćby w niewielkim stopniu, takie dobra posiada. Przyjrzyj się im z bliska, może się okazać, że nie tylko
uratujesz cenne pamiątki po przeszłości, ale też otworzysz sobie i innym drogę do świetlanej przyszłości.
Jak wykorzystać dziedzictwo w rozwoju lokalnym, dowiesz się z poniższego poradnika.
Przyjrzyj się okolicy
Często zdarza się tak, że nie
dostrzegamy w naszej okolicy
żadnych sposobów rozwoju lub rozkręcenia biznesu.
Narzekamy, że wieś nie daje
możliwości. Tymczasem możliwości często mamy tuż pod
nosem, nie umiemy ich jednak dostrzec. Stara chata, wiatrak, młyn, zniszczony wiejski
pałacyk, a może wyjątkowo
urokliwe widoki mogą być
wartościami nie tylko samymi
w sobie. Stare, często zabytkowe budynki wręcz idealnie
nadają się na biznes lub małe
przedsiębiorstwo.
Współczesny świat spragniony jest
bowiem tradycji i bliskości
z przyrodą. Restauracja uruchomiona w starym dworku,
leśniczówce, stacji kolejowej
lub karczmie może okazać
się zatem strzałem w dziesiątkę. Chata przebudowana na
potrzeby hotelu może ściągnąć do twojej miejscowości
masę turystów, a wycieczki
po okolicy mogą być ulubionym fragmentem spędzania
tu czasu. Rozejrzyj się więc,
czy w pobliżu nie ma takiego
miejsca. Popytaj w urzędach,
lokalnych stowarzyszeniach,
a nawet u regionalnych twórców. Poszukaj też możliwości
za pomocą internetu. Czy
wiesz, że np. województwo
opolskie stworzyło specjalny
portal internetowy poświęcony wszelkim aspektom
wykorzystania dóbr dziedzictwa wsi? Pod adresem www.
dziedzictwowsiopolskiej.pl
znajdują się informacje o zasobach dziedzictwa kulturowego ponad 150 miejscowości z Opolszczyzny, które
zinwentaryzowano i opisano
pod względem ich cech i wyróżników zasługujących na
ochronę.

Znajdź pomysł
pasujący do ciebie
Jeśli znajdziesz już odpowiednie miejsce, spróbuj wyobrazić sobie, jak może wyglądać
po remoncie lub co możesz
osiągnąć, traktując takie miejsce jak klucz do biznesu i rozwoju lokalnego. Realizacja
takiego pomysłu może nie
być łatwa, dlatego spróbuj

dopasować go do siebie. Jeśli lubisz gotować, możesz
sprawdzić się jako restaurator, jeśli jesteś producentem
regionalnych przysmaków,
możesz sprawdzić się też jako
znakomity sklepikarz, jeśli interesuje cię muzyka, możesz
poświęcić swój czas, by założyć zespół grający regionalną
muzykę lub zostać menadżerem takiego zespołu. Dziedzictwo kulturowe to przecież nie tylko budynki, to też
muzyka, literatura czy sztuka.

Zainwestuj
w dziedzictwo
Czy wiesz, że atrakcyjność
miejscowości, która eksponuje swoje dobra kultury,
powoduje, że jest ona wybierana nie tylko jako miejsce
zamieszkania, ale także jako
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej? Dziedzictwo wiejskie może być produktem rynkowym. Oznacza
to, że może się stać ważnym
czynnikiem rozwoju, pozwalającym tworzyć nowe miejsca pracy i źródła dochodu
dla mieszkańców, szczególnie
w następujących dziedzinach:
turystyka, wytwarzanie produktów regionalnych, wytwarzanie produktów rzemieślniczych i świadczenie usług
przez przedstawicieli tak
zwanych ginących zawodów.
W dziedzictwo wsi warto zainwestować.

Zaprzyjaźnij się
z mieszkańcami
Dziedzictwo kulturowe to,
jak podkreślaliśmy wcześniej,
nie tylko wartości materialne
w postaci budynków i przedmiotów. To też wartości,
które odgrywają ważną rolę
w budowaniu tożsamości
i poczucia wartości mieszkańców wsi. Ale to nie wszystko.
Świadomość, że jest się odpowiedzialnym dziedzicem
dóbr kultury, wzbudza emocjonalny stosunek do swojej
miejscowości, rodzi poczucie
wspólnoty i gotowość do
podejmowania nowych inicjatyw na rzecz lokalnego
rozwoju. Wyłaniają się liderzy
gotowi takim inicjatywom
przewodzić. Może jesteś jed-

nym z nich? A może warto
poszukać wspólników do
swojego biznesu: uruchomienia hotelu, skansenu, galerii
z wyrobami artystycznymi
lub muzeum poświęconego
lokalnej tradycji. Być może
część eksponatów przekażą ci inni mieszkańcy, którzy
chętnie udostępnią swoje
zdjęcia, obrazy, dokumenty
lub przedmioty na taką ekspozycję.

Współpracuj
z władzami
Niezmiernie ważna w procesie przekształcenia dziedzic-

twa kulturowego w materię
służącą rozwojowi wsi jest
rola samorządu lokalnego.
Jego wrażliwość na problem ochrony dziedzictwa,
niezbędna wiedza w tej
dziedzinie, gotowość do
wspomagania projektów na
rzecz ochrony i wykorzystania lokalnych dóbr kultury
stwarzają dobrą podstawę
dla rozwoju wsi. Często to
właśnie lokalne władze są
też właścicielami dóbr kultury i z powodów ograniczonego budżetu próbują znaleźć prywatnych inwestorów
do zaopiekowania się np.
zabytkowymi i cennymi ar-

chitektonicznie budynkami.
Urzędnicy chętnie pomogą
wskazać taki obiekt, poradzą, w jaki sposób załatwić
formalności, podpowiedzą
nawet, gdzie szukać dofinansowania na takie cele.
Dziedzictwo kulturowe jest
w końcu wspólnym dobremwszystkich i wielu zależy na tym, by cieszyło oczy
następnych pokoleń.

Promuj dziedzictwo
Gdy uda się rozwinąć skrzydła swojego biznesu, konieczna jest jego promocja. Postarać się zrobić co

w twojej mocy, by o twojej
restauracji, galerii sztuki,
skansenie, zespole lub chórze ludowym dowiedziało
się jak najwięcej osób. Załóż stronę internetową dla
swojego biznesu, postaraj
się o znaki ułatwiające dojazd, reklamę przy drodze
lub broszury informacyjne.
Bierz udział w szkoleniach
i wykładach na temat promowania dziedzictwa kulturowego, jarmarkach i uroczystościach. Część osób,
które poznasz w takich okolicznościach, to być może
twoi potencjalni klienci lub
partnerzy.
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Wieś jak malowana, bo coraz częściej dbamy o dziedzictwo
Nie francuska, włoska czy hiszpańska, lecz polska miejscowość została uznana za Europejską Wieś Dziedzictwa
Kulturowego. Swołowo, bo o nim mowa, liczy niecałe 250 mieszkańców i znajduje się około 15 km od Słupska.
Tutejsze władze łącznie z mieszkańcami tak mocno postawiły na promocję dziedzictwa, że wieś zasłynęła jako
stolica Krainy w Kratę.

Z

czym Polakom kojarzy się Pomorze? Zazwyczaj z dużymi, pomorskimi ośrodkami – Gdańskiem i Szczecinem. Tereny położone między tymi dwoma miastami dla
mieszkańców drugiego końca Polski są już mało znane.
Tymczasem właśnie w pomorskich wsiach znajdziemy najlepiej zachowane regionalne budownictwo wraz ze średniowieczną formą rozmieszczenia ulic i budynków. Odnajdziemy tu doskonałe przykłady dbania o dziedzictwo
kulturowe polskiej wsi.

Architektoniczna perełka
Pod tym względem jedną z najpiękniejszych jest Swołowo, które
od Słupska oddalone jest o zaledwie 15 km. Uroki tej niewielkiej
miejscowości dostrzegli twórcy przewodników po Pomorzu. Podkreślają w nich, że Swołowo to najlepiej zachowana wieś z uwagi
na swoją pierwotną formę rozplanowania, stan obecny oraz typy
budynków. To wzorcowy przykład pomorskich owalnic, czyli średniowiecznych form rozplanowania zabudowy, których główną
zasadą była zwarta zabudowa tworzona na kształcie pierścienia
z jednym lub dwoma wejściami do wsi. Z końca wsi, w jej zachodniej części, rozchodzą się promieniście cztery drogi. Dwie z nich
prowadziły do sąsiednich wsi – Możdżanowa i Pieszcza, natomiast
przez całą wieś przechodzi dawny trakt drogowy ze Sławna do
Słupska, który przestał funkcjonować na początku XVIII wieku. Za
to pod koniec tego samego stulecia wybudowano drogę z Słupska do Darłowa. Droga ta ominęła zabudowę o około 700 m, co
w istotny sposób pomogło zachować zabytkowy charakter zabudowy wsi. W Swołowie prowadzi się też hodowlę zachowawczą
rzadkich i ginących gatunków zwierząt gospodarczych. Ale to
tylko część powodów, dla których Swołowo zostało uznane za
Europejską Wieś Dziedzictwa Kulturowego. Znajdują się tu idealnie zachowane obiekty budownictwa szkieletowego (ryglowego) z początków XIX wieku, typowego dla bogatych pomorskich
zagród chłopskich. To słynne „kraciaste domy”, w których jasną
elewację dzielą ciemne drewniane deski, dzięki którym cała wieś
została nazwana Krainą w Kratę.

Ratują krajobraz
Swołowo nie byłoby jednak tak znane, gdyby nie szereg wspólnych przedsięwzięć lokalnych władz i tutejszych mieszkańców.
Postawili na dziedzictwo kulturowe i wzmocnienie potencjału
turystycznego swojej okolicy, a projekty mające na celu ratowanie krajobrazu realizuje się w Swołowie już od kilkunastu lat.

W 1997 roku wieś objęto pilotażowym europejskim projektem
Phare Tourin II, którego celem był rozwój turystyki wiejskiej.
Opracowano studium krajobrazowe, zagospodarowano otoczenie stawu i wykonano urządzenia parkowo-rekreacyjne oraz
tablice opisujące historię i architekturę poszczególnych zagród.
Dofinansowano również remont świetlicy, zakup materiałów
budowlanych, szkolenie dotyczące sposobów remontowania
budynków szkieletowych oraz materiały promocyjne. Kolejnym
etapem była rekonstrukcja zabytkowej zagrody. W 2002 roku
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przejęło w Swołowie
działkę ze znajdującą się na niej zagrodą Albrechta. Dobiegają
końca prace przy rozbudowie filii muzeum poprzez adaptację
kolejnych obiektów zagrodowych.

Dziedzictwo w centrum uwagi
Coraz więcej polskich wsi dostrzega wagę dziedzictwa kulturowego. Remontuje się stare chaty, które są idealnym

świadectwem tego, jak kiedyś się żyło. Odnawia się stare
młyny, stodoły oraz inne elementy wiejskiej architektury
i krajobrazu. Dba się też o dziedzictwo niematerialne. Lokalni twórcy rejestrują dawną muzykę ludową, powstaje coraz
większa liczba chórów i kół gospodyń wiejskich. Pretekst do
takiego działania dają nie tylko polskie władze, ale też programy współfinansowane ze środków unijnych, mające na
celu ratowanie tradycji. Dzięki unijnym funduszom umożliwiającym sfinansowanie działań mających na celu dbałość o dziedzictwo kulturowe wsi, odnowiono już tysiące
wiejskich zagród, wyposażono setki wiejskich świetlic, wyremontowano parki, place zabaw, a nawet chodniki. Takie
przedsięwzięcia nie tylko połączyły mieszkańców, ale dały
też możliwości rozwoju lokalnych środowisk. W odrestaurowanych budynkach powstały świetnie prosperujące firmy,
w których zatrudnia się lokalnych mieszkańców. A co najważniejsze, ratuje się przeszłość pięknej polskiej wsi, o której pisał sam Jan Kochanowski.

Konferencja „Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury na obszarach wiejskich” zorganizowana została, z okazji finału IV edycji konkursu
„Przyjazna wieś” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
Tematem konferencji były różne aspekty innowacji na obszarach wiejskich. Relacji z konferencji szukaj na portalu www.ksow.pl.
Ponadto w Bibliotece KSOW znajdziesz publikację Fundacji Wspomagania Wsi
pod tytułem „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje”.

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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Połączenie zwrotności i mocy - N163
Valtra N163 jest najlepszym przykładem, jak już na etapie wyboru ciągnika można dokonywać oszczędności.
Co tak naprawd ę może
czterocylindrowy ciągnik
można było zobaczyć podczas polowych prezentacji
N163, z dwoma narzędziami
uprawowymi – agregatem talerzowym i odwracalnym pługiem
czteroskibowym wyposażonym
w wał dogniatający, przeprowadzonych w na polach rolników. Najmocniejsza na świecie
czwórka zyskała duże uznanie
wśród uczestników pokazów
polowych.
Sam fakt, że ten ciągnik
jest nominowany do nagrody
Tractor of The Year, czyli cią
gnika roku świadczy o jego
wyjątkowości.
Najmocniejszą N-kę pomyślano tak, aby standardową
masę 5,6 t można było zwiększyć nawet do 8,1t. Przy maksymalnym ogumieniu tylnej osi
o rozmiarze 710 mm mamy
ciężki, ale wciąż oszczędny
traktor polowy. Praktycznie
bezstopniowa przekładnia
Direct, pokazuje szczególnie
swoje atuty w ciężkiej pracy.

.N163 może być ekstremalnie mocnym, lekkim i zwrotnym ciągnikiem do współpracy
z ładowaczem

Pięć litrów pod maską
Pod maską N163 kryje się
jednostka napędowa Agco
Power 49 AWI, o pojemności 4,9 litra. Czterocylindrowy
motor to zmniejszona o dwa
cylindry wersja sześciocylindrowej jednostki napędowej
o pojemności 7,4 litra. Charakterystyka tego silnika jest tak
przygotowana przez inżynierów z Linnavuori w Finlandii, iż
prawie 100% maksymalnego
momentu obrotowego mamy
już od 1000, a jego maksimum
przy 1600 obr./min. Szybko dostępny maksymalny moment
obrotowy doceniali rolnicy.
Krótkie, acz praktyczne testy pokazały, że moment obrotowy rzędu 700 Nm i moc
maksymalna nawet 170 KM
po prostu przekładają się na
oszczędne gospodarowanie
paliwem.

Fiński silnik ma także kilka
rozwiązań technicznych, które
ułatwiają jego kontrolę i obsługę. Przykładowo ciągnik podpowiada, kiedy można zgasić
rozgrzany silnik. Gdy zatrzymamy ciągnik a dźwignię zmiany
kierunku ustawimy w pozy
cji hamulca postojowego, na
wyświetlaczu umieszczonym
na słupku pojawia się migający
napis COOL. Kiedy napis przestanie migać możemy przekręcić kluczyk i zgasić motor bez
uszczerbku dla turbiny.

Tak jak sobie życzysz
Valtra według swojego najlepszego zwyczaju zawsze daje
użytkownikowi ostateczną decyzję, co do wersji i wyposażenia. Dlatego w N163 mamy
do wyboru model z przekładnią Versu lub Direct. W obu
napęd głównie przekazywany jest mechanicznie i w obu
wersjach przekładni mamy po
dobny podłokietnik ValtraArm,
na którym nie uświadczymy
dźwigni zmiany biegów. Znaj-

dziemy na nim wszystko, co
potrzebne do sterowania nie
tylko jazdą, ale i funkcjami
roboczymi w postaci ergonomicznie rozłożonych pokręteł
i przycisków.
Wsiadając do N163 musimy
przede wszystkim kierować
się wymaganiami narzędzia,
o możliwości ciągnika możemy być spokojni.
Możemy nawet kilkanaście
funkcji wykonanych automatycznie po sobie wywołać
jednym przyciśnięciem guzika. Przyciskami nawiga
cyjnymi na podłokietniku
ValtraArm przy wyświetlaczu ustawimy nie tylko kolejność funkcji, ale również
np. czas lub przebytą drogę
pomiędzy zmianami.
Kontrolowanie na bieżąco
umożliwia nowy terminal. Teraz możemy podzielić go na
trzy obszary pracy, np. ustawienia pracy silnika, hydrauliki
i sekwencji czynności układu
U-Pilot. Natomiast lewe pokrętło umożliwia szybkie przejście

VALTRA - N163
Cztery cylindry
Pojemność 4.9 l
171 KM ze zwiększeniem mocy
650/700 Nm momentu obrotowego
Promień zawracania 4.7 m
Masa 5600 kG
Pojemność zbiornika 230 l
Długość 4664 mm
Maks. udźwig tylnego TUZ 8100 kG
LH Link – skrętny przedni TUZ
Hydrauliczna amortyzacja przedniej osi
Kabina SVC
Dostępne z przekładnią Direct lub Versu
do bezpośredniego sterowania
za pomocą dźwigni na podłokietniku hydrauliką tylną lub
przednią.
Warto też podkreślić możliwość regulacji prędkości poruszania się do tyłu i do przodu.
Jeśli pracujemy z ładowaczem
czołowym bądź tyłem do przodu za pomocą układu Twin
Trac możemy z powodzeniem
ustawić skrzynię tak, iż do tyłu
będziemy jechać szybciej niż
do przodu.

REKLAMA

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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TAJFUN - Lider w Lidze
Odmian Sadzeniaków PMHZ

REKLAMA

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w
Strzekęcinie jest wiodącą firmą hodowlaną w Polsce kontynuującą
ponad 60 letnią tradycję polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka.
Hodowlana działalność firmy
realizuje się na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko
– mazurskiego. W skład spółki wchodzą cztery oddziały:
Strzekęcino (woj. zachodniopomorskie), Jezierzyce i Celbowo
(woj. pomorskie) oraz Szyldak
(woj. warmińsko-mazurskie).
Hodowla nowej odmiany, prowadzona zgodnie z programem
hodowlanym, trwa 10 lat.
W nowej strukturze organizacyjnej firmy program hodowlany
jest podzielony na dwie części:
pierwsze pięć lat w Strzekęcinie, kolejne pięć lat w Szyldaku.
Wszystkie oddziały umiejscowione są w rejonach o najmniejszym zagrożeniu presją
wirusową. Cykl rozmnażania
materiałów hodowcy rozpoczyna się od rozmnożeń „In vitro” we własnych laboratoriach
tkankowych do uzyskania mi-

kro- i mini bulw, aż po superelity (BI) i elity (BII).
Aktualna oferta firmy, to
19 odmian jadalnych o wysokich walorach smakowych
i 19 skrobiowych o wysokim
technologicznym plonie skrobi.
Liderem wśród odmian ziemniaka Spółki jest Tajfun wyhodowany w Strzekęcinie i wpisany do
Rejestru Odmian w 2004 roku.
Jest to odmiana średnio wczesna, w typie konsumpcyjnym
ogólnoużytkowym do mączystego. Charakteryzuje się bulwami
bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo
plenna o bardzo dużym udziale
frakcji handlowej. Małe wymagania glebowe, tolerancyjna na
suszę. Od kilku lat zajmuje czołowe miejsce w polskim nasiennictwie – 2012 rok 5 miejsce.
Jest bardzo popularną odmianą
do bezpośredniej konsumpcji,

ale również do produkcji frytek,
placków ziemniaczanych na skalę
przemysłową i chipsów. Poprawia
ekonomiczność gospodarstw ze
względu na wysoki plon 50 do
60 ton/ha. Tajfun podkiełkowany
i uprawiany pod okrywami daje
satysfakcjonujące, bardzo wysokie plony, a zarazem wysoką
opłacalność uprawy we wczesnym terminie zbioru. Stale rośnie zapotrzebowanie na Tajfuna
na polskim rynku. Tajfun spełnia
oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców. Pogląd, że
PMHZ jest firmą na najwyższym
europejskim poziomie, podzielają odbiorcy z kraju i zagranicy. Inwestujemy w nowoczesne
technologie w celu zwiększenia
wydajności i jakości plonu, aby
w pełni usatysfakcjonować naszych klientów.
Koniecznie kupujcie nasze
odmiany, polskie odmiany. Więcej na www.pmhz.pl
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www.hrsmolice.pl

Pierwsza odmiana pszenicy jarej wyhodowana
w HR Smolice, wpisana do Krajowego Rejestru
w roku 2010

Ostka Smolicka
pszenica jara

Opis odmiany

wysokoplenna odmiana
jakościowa, klasa A
odmiana oścista, rośliny
średniej wysokości
o wysokiej odporności
na wyleganie,
nadaje się do późnych
siewów jako odmiana
przewódkowa,
wysoka odporność na
septoriozę liści i plew oraz
fuzariozę kłosów,
odporna na porastanie
ziarna w kłosie i wiosenne
przymrozki,
rekomendowana
do uprawy w 11
województwach
Hodowla Roślin Smolice
Sp. z o.o. Grupa IHAR
tel. 65 548 24 20, smolice@hrsmolice.pl

OSTKA SMOLICKA
odmiana jakościowa, klasa A

Materiał

siewny

zbóż jarych
i ozimych

• kłos ościsty, średniej długości, luźny, piramidalny, biały,
o słabym nalocie woskowym;
• ziarno czerwone, średniej wielkości (ok. 45 g), dobrze wyrównane, o wysokim wskaźniku
sedymentacji;
• s ł o m a śre d ni o d ł u g a
(90-95 cm), o słabym nalocie
woskowym i wysokiej odporności na wyleganie zarówno
w fazie dojrzałości mlecznej
jak i przed zbiorem;
• kłoszenie i dojrzewanie średnio
wczesne na poziomie odmiany wzorcowej – Tybalt;
• średnia odporność na mączniak, wysoka na septoriozę
plew i liści, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła;
• wysoka odporność na wiosenne przymrozki;
• nadaje się do późnojesien-

nych siewów jako odmiana
przewódkowa;
• wysoka plenność

Wymagania glebowe
Ostka Smolicka jest odmianą
przystosowaną do intensywnych warunków uprawy
i wdzięczną za stosowanie
pełnej technologii. Według
badań COBORU, przy stosowaniu technologii podstawowej,
w latach 2007 - 2009 wyniósł
średnio 58,9 dt/ha, zaś przy
pełnej technologii – 70,9 dt/ha.
Odmiana bardzo dobrze
i dobrze plonuje na glebach
kompleksów pszennych i żytnich bardzo dobrych. Najwyższe plony uzyskuje się
po takich przedplonach jak:
okopowe, kukurydza, motylkowe wieloletnie. Najgorszymi
przedplonami są zboża z wyjątkiem owsa.

Siew i nawożenie
Termin siewu, w znacznym stopniu, decyduje o wielkości plonów,
dlatego pszenicę jarą należy siać,
gdy tylko można wejść w pole,
na głębokość – około 3 cm, przy
gęstości siewu 500 – 550 ziaren/
m², tj. 200 – 250 kg/ha.
Zależnie od zasobności gleby w podstawowe składniki
oraz wysokość spodziewanego plonu ziarna nawożenie
fosforowo-potasowe kształtuje
się na poziomie 50 – 80 kg/ha
P2O5 oraz 40 – 100 kg/ha K2O.
Nawożenie azotowe, w ilości 60 – 120 kg/ha N należy
stosować w dwóch terminach: pierwsza dawka (4060%) przedsiewnie, a druga
w okresie strzelania w źdźbło.
Przy intensywnym nawożeniu azotowym wskazane
jest stosowanie regulatorów
wzrostu.
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SUWEREN –
najlepszy jęczmień

REKLAMA

Wśród wielu odmian jęczmienia jarego uwagę przyciąga odmiana
SUWEREN, który Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
typuje do miana Firmowego Hitu Roku 2013
Odmiana zarejestrowana
w 2010 roku od początku wyróżnia się bardzo wysokim
i stabilnym plonowaniem we
wszystkich rejonach kraju. Dzięki wysokiemu plonowaniu SUWEREN został wybrany przez
COBORU na odmianę wzorcową już w pierwszym roku
rejestracji. Jest to bardzo wyraźny dowód na wysoką wartość użytkową tej odmiany.
SUWEREN od początku wzbudzał zainteresowanie rolników,
ponieważ poza wysokim potencjałem plonotwórczym jest
jedną z najwcześniejszych odmianą jęczmienia jarego wśród
wszystkich zarejestrowanych
w Polsce. Odmiany wczesne
często wykazują podwyższoną tolerancję na okresy suszy późnowiosennej i reagują
mniejszym spadkiem plonu

niż odmiany późne. Różnica
w terminie kłoszenia pomiędzy SUWERENEM a późnymi
odmianami dochodzić może
nawet do jednego tygodnia.
Praktycy zauważyli również,
że SUWEREN bardzo dobrze
się krzewi nawet w niezbyt korzystnych warunkach panujących po siewie (deficyt wody).
Dzięki zdolności do intensywnego krzewienia odmiana ta
dobrze toleruje obniżoną normę wysiewu. Podwyższona
tolerancja na suszę i dobra
zdolność krzewienia powoduje, że SUWEREN z powodzeniem uprawiany jest także na
glebach lżejszych, mozaikowych. Fakt ten potwierdzają
sygnały pochodzące bezpośrednio od rolników uprawiających tę odmianę: „Odmiana
jęczmienia jarego pastewnego

SUWEREN spełniła moje oczekiwania przede wszystkim ze
względu na swoją wczesność
oraz tolerancję na słabsze, zakwaszone częściowo stanowiska. Szybszy zbiór SUWERENA
w porównaniu do innych odmian
jęczmienia umożliwił mi spokojne
przygotowanie tego samego pola
pod zasiew rzepaku ozimego już
w połowie sierpnia. Cieszy mnie
również dorodne ziarno o bardzo
dobrych walorach paszowych”
– Pan Kamil Janik z miejscowości Moszczenica (pow. chojnicki,
woj. pomorskie).
Tegoroczny średni plon
z plantacji produkcyjnych odmiany SUWEREN w Strzelcach
wynosi w tym roku 7,5 t/ha i był
jednym z najwyższych uzyskanych kiedykolwiek w uprawie
jęczmienia jarego w Hodowli
Roślin Strzelce.
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www.lgseeds.pl
hodujemy Twój zysk

www.lgseeds.pl
hodujemy Twój zysk
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Ankor
Ankor One, to innowacyjny produkt, który pozwala na
zwiększenie opłacalności produkcji mlecznej poprzez wpływ na
wzrost wydajności, poprawienie parametrów mleka i kontrolę
prawidłowych przemian metabolicznych.
Starannie dobrane
i zbilansowane składniki
Ankor One działają wielotorowo, odpowiadając
na większość najpoważniejszych problemów
dzisiejszej produkcji.
Dzięki obecności enzymów Aspergillus Oryzae produkt zawierający
drożdże nabiera nowego znaczenia. Posiada on
zdolność trawienia ścian
komórkowych, a także pobudza do działania bakterie celulolityczne i grzyby
żwaczowe. Pozwala to na
zwiększenie dostępności
składników pokarmowych,
których wchłanianie rozpoREKLAMA

czyna się już w pierwszym
odcinku jelita cienkiego.
Ponadto wydobywa zamknięte wewnątrz komórek drożdży enzymy,
peptydy, witaminy i chelaty.
Ankor One jest produktem, który dostarcza
również Saccharomyces serevisae(4x1011),
a także zapewnia wpływ
innych szczepów o działaniu probiotycznym:
Kluyveromyces lactis,
Kluyveromyces fragilis.
Tam, gdzie środowisko
żwacza nie jest sprzyjające dla żywych kultur (jak przy kwasicy)
Ankor One zapewnia

działanie metabolitów
drożdży .
Ankor One:
• zwiększa ilość produkowanego mleka.
• ogranicza ilość komórek somatycznych.
• zapobiega problemom metabolicznym.
• zmniejsza wpływ
stresu cieplnego na
produkcję.
Dzięki wysokiej kondensacji składników
minimalna dawka daje
wymierny efekt.
Ankor One jest jedynym na rynku produktem,
którego spektrum działania jest tak szerokie.

FIRMOWY HIT ROKU

grudzień 2012 r. | Nowy Raport Rolny

ZGRABIARKA 2 KARUZELOWA
SZEREGOWA DUO 680
Najważniejsza innowacja, to zgłoszona do opatentowania
hydrauliczno – mechaniczna regulacja wysokości zgrabiania i
unoszenia karuzel do pozycji transportowej.
Końcówki „palców” po uniesieniu sięgają nawet do 47 cm
nad ziemię. Pozwala to na wykonywanie ciasnych nawrotów
na końcu pola oraz na pokonywanie przeszkód bez ich omijania. Wzdłużny i poprzeczny
mechanizm kopiowania terenu,
pozwala na niezależne ustawienie dwóch karuzel. Uzyskano to dzięki 2- tandemowemu
systemowi jezdnemu. Dwa koła
kopiujące i dwa niezależne wirniki zapewniają idealne kopio-

REKLAMA

wanie łąki i bardzo dokładne
zgrabianie nawet przy najwyższych prędkościach roboczych.
Rygiel hydrauliczny zabezpiecza stabilność toru jazdy drugiej karuzeli, a sprężyny na
tylnym wirniku poprawiają właściwości jezdne i dopasowanie
do pola. Zmienna szerokość
zgrabiania pozwala na pracę w pokosie max. do 6,8 m.
Możliwość formowania jednego lub dwóch pokosów to nie
wszystko. Z DUO 680 można

również przy dwóch przejazdach dograbiać do jednego
dużego pokosu – max. 13,6 m.
Są i inne zalety:
• łatwość przejścia od pracy
do transportu, który odbywa
się na 4 z 10 kół,
• zmiana szerokości transportowej z 3 m do 1,8 m po
zdjęciu ramion,
• mniejsza masa i gabaryty,
• niewielkie zapotrzebowanie mocy,
• elastyczność stosowania.

REKLAMA
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Preparat odżywczy stosowany do nasion
Dobry, zdrowy początek kiełkowania rośliny ma podstawowe znaczenie dla jej rozwoju
przez cały sezon.

Naukowe uzasadnienie
skuteczności preparatu
PROTINUS.
Po pierwsze, odżywka optymalizuje pH w mikrostrefie otaczającej nasiona, wzmacniając
naturalny proces wykorzystywany przez korzenie. Dzięki
regulacji pH w mikrootoczeniu
każdego nasiona, PROTINUS
zwiększa dostępność substancji odżywczych i optymalizuje
ich pobór przez roślinę.
Po drugie, PROTINUS dostarcza substancje odżywcze bezpośrednio do nasiona. W skład
odżywki wchodzą trzy podstawowe mikroelementy ważne
dla funkcji życiowych rośliny

we wczesnej fazie rozwoju –
cynk, mangan i żelazo – dzięki
czemu stają się one bezpośrednio dostępne dla rośliny.
1. Wcześniejsze i bardziej
równomierne kiełkowanie
Szybkie i równomierne kiełkowanie i wschodzenie, stanowi
dobry punkt wyjścia dla osiągnięcia optymalnej wydajności
uprawy na koniec sezonu. Jednak, gdy podczas siewu jest
chłodno, zbyt wilgotno lub zbyt
sucho – jak dzieje się w wielu regionach Polski – równomierne kiełkowanie może być
trudne do uzyskania. Nasiona
nawożone preparatem PROTINUS wykazują większą żywotność oraz szybsze i bardziej
równomierne kiełkowanie.
2. Zwiększona odporność
roślin na stres we wczesnych
fazach rozwoju.

Uprawy, którym dostarczono
preparat PROTINUS w fazie
początkowej rozwijają się lepiej, nawet, gdy warunki nie są
optymalne. Lepsze odżywianie
w fazie kiełkowania pomaga
młodym roślinom w dalszym
rozwoju nawet, gdy w tym okresie jest sucho lub chłodno.
3. Szybszy wzrost i rozwój korzeni
Lepsze odżywianie roślin we
wczesnej fazie rozwoju z użyciem preparatu PROTINUS prowadzi do szybszego rozwoju
systemu korzeniowego, dzięki
czemu roślina może skuteczniej
pozyskiwać substancje odżywcze i wilgoć. Większa masa korzeni zwiększa też odporność
na stres w początkowej fazie
rozwoju, a także odporność
na wyleganie w późniejszej
części sezonu.

4. Wzrost młodych roślin
PROTINUS sprzyja szybkiemu rozwojowi nadziemnych części młodych roślin.
Szybszy wzrost i większa
masa może ułatwić młodym roślinom rywalizację
z chwastami i zapewnia
prawidłowy rozwój ulistnienia. Szybszy rozrost części
nadziemnej jest bezpośrednio związany ze zdolnością
rośliny do fotosyntezy, co
w rezultacie ma wpływ na
wydajność.
5. Większe plonowanie.
Stosowanie preparatu
PROTINUS, pozwala na uzyskanie maksymalnej wydajności upraw oraz wyższych
zysków, co zostało potwierdzone przez wielu producentów rolnych na całym
świecie.

Sposób użycia preparatu PROTINUS.
PROTINUS jest wyjątkowo prosty w zastosowaniu.
Preparat ma postać suchego, łatwego do rozsypywania
proszku, który należy aplikować na nasiona na sucho lub
tuż po preparatach płynnych,
co zapewnia, że trafi on we

właściwe miejsce na całej powierzchni nasiona.
Dawki
100 g / 25 kg nasion
Więcej informacji na temat preparatu PROTINUS można uzyskać pod numerami telefonu:
0 600 837 695 lub 0 600 039 618.

Kukurydza nawożona preparatem PROTINUS™ (z prawej) wykazuje szybszy
wzrost w fazie początkowej niż kukurydza, której nie dostarczono odżywki.

Omya Sp. z o.o.,ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa
Tel. +48 22 525 89 00, Fax. +48 22 525 89 10/11, www.omya.com

Nurt elektronizacji
i automatyzacji w M-Rolu
Jako Hit Roku 2013 firma M-Rol z Odolanowa typuje linię do
automatycznego przyrządzania suchych pasz treściwych dla
różnych grup zwierząt.
Linia, zbudowana głównie
z dotychczas oferowanych
urządzeń i podzespołów,
ale uzupełnionych rozdzielaczem ssącym i komputerem
sterującym z odpowiednim
oprogramowaniem.
Ważnym elementem linii proponowanej przez M-Rol jest
sterowany komputerem rozdzielacz, który pozwala zastosować różne rodzaje ziarna,
dozowanego w dowolnych
proporcjach.
Rozdzielacz ssący (3 lub
5 drogowy), umożliwiający
samoczynne pobieranie kilku
różnych składników, przystosowany jest do współpracy
z bijakowym rozdrabniaczem
ssąco-tłoczącym, który samo-

czynnie zasysa zboże, z odległości do 8 lub 10 m, rozdrabnia
na śrutę, a następnie tłoczy
do mieszalnika na odległość
do 3 m.
Z drugiej strony do dolnej
części zbiornika maszyny
mieszającej trafiają dodatki,
podawane przez przenośnik
ślimakowy, również w ilości
nadzorowanej przez komputer, który odmierza także zaprogramowany czas
mieszania.

Centrum zarządzania
Sterowanie rozdzielacza
odbywa się poprzez elektroniczny dozownik wagowy produkcji M-Rol lub opcjonalnie
przyciskami.

Mieszalniki, rozdrabniacze
Podstawowym elementem linii
jest mieszalnik, wyposażone w silnik 2,2 lub 3 kW (tylko 2-tonowy),
zapewniający wymieszanie paszy
w czasie od 15 do 35 min, zależnie od wielkości zbiornika (w stałej ofercie firmy M-Rol, dostępny
o pojemności 500, 750, 1000,
1200, 1500, 2000 kg.).
Nad całością linii czuwa
komputer, współpracujący
z elektroniczną wagą w mieszalniku, zapewniającą błąd
do pół kg w pracy ciągłej, co
gwarantuje wysoką dokładność odmierzania.
Komputer pozwala ustawić ilości dozowanych przez
rozdzielacz składników i podawanych przez przenośnik

dodatków, a także czas
mieszania.
Nieodzownym elementem linii jest także rozdrabniacz ssąco-tłoczący,
odpowiednio przygotowujący ziarno. W tej grupie urządzeń M-Rol
oferuje 4 modele, przeznaczone
wyłącznie do współpracy z mieszalnikami, osiągające wydaj-

ność od 0,8-2,5 t/h, wyposażone
w silniki o mocy 11; 15; 18,5 oraz
22 kW. Urządzenia samoczynnie
zasysają zboże, z odległości do
8 lub 10 m, zależnie od modelu,
rozdrabniają na śrutę, a następnie tłoczą do mieszalnika na odległość do 3 m.
W ofercie firmy M-Rol jest
także bogaty wybór przenośników ślimakowych, przystosowanych do pracy pod

kątem do 45° i pionowych,
które znajdują zastosowanie
nie tylko w liniach paszowych.
Urządzenia pracujące ukośnie
mają średnicę od 110, 140 lub
150 mm i długość od 4 do
12 m, a pionowe – 140 mm
i wysokość 4-12 m. Wyposażone są w silniki o mocy od
1,5 do 4 kW (pionowe 3 kW
i 4kW) i osiągają wydajność od
7 do 15 t/h (pionowe – 7-16 t/h).

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2013
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Systemy automatyki
przemysłowej z Omniventu
Firma Omnivent bazując na wieloletnich doświadczeniach oraz znajomości najnowszych rozwiązań systemów automatyki postanowiła
wprowadzić kolejny element do swojej oferty.
Polityka jakości pracy, konkretne dbanie o wyrób finalny dla
Klienta sprawiają, że potrafimy
sprostać nawet najtrudniejszym
wyzwaniom. Nasze biuro projektowe od dawna zajmuje
się projektowaniem automatyki. Układy nasze zapewniają wzrost wydajności pracy
maszyn i urządzeń, zwiększa
ich niezawodność, obniża
koszty eksploatacji, poprawia bezpieczeństwo obsługi.
Zajmujemy się także dostawą i montażem szaf sterowniczych, oraz układy sterowania
i automatyki.
Proponujemy naszym
Odbiorcom pełną obsługę od
projektu po dostawę i montaż
w zakresie usług związanych z:
• projektowaniem systemów

•

•

•

•
•

automatyki sterowania i pomiarów - od prostych instalacji po złożone systemy,
kompletacje i dostarczanie
aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej,
wykonawstwo gotowych szaf
sterowniczych i zasilających
do różnorodnych systemów
automatyki - również wg specyfikacji dostarczonej przez
klienta,
montaż i uruchomienie
aparatury automatyki na
dowolnych obiektach przemysłowych wraz z okablowaniem strukturalnym
w miejscu docelowej pracy
układu automatyki,
szkolenie obsługi,
ser wis gwarancyjny
i pogwarancyjny,

• obsługa działających
obiektów
• doradztwo techniczne,
Wdrażane przez nas systemy automatyki przemysłowej
będą spełniać najwyższe wymagania, dzięki zastosowaniu
sprzętu niezawodnego, nowoczesnego, dopasowanego
do zagadnienia, od znanych
i sprawdzonych dostawców.
Poza kompleksową ofertą,
wykonujemy również szafy
sterownicze w oparciu o dokumentację własną lub powierzoną. Konfiguracja jak i budowa
szaf może być dowolna, jako
wolno-stojące, wiszące itp.…
Wykonujemy systemy automatyki najczęściej stosując
(na życzenie Klienta możemy
zastosować inne komponenty):

• szafy sterownicze: Schneider Electric, Rittal, EATON

• osprzęt NN: EATON, Schneider
Electric, Finder, Legrand i inne,

• osprzęt pneumatyczny: Festo, SMC, Metal-Work,

REKLAMA

NOWE MODELE TRAKTORÓW

HIT 2013 ROKU
WŚRÓD TRAKTORÓW DLA LEŚNICTWA
Moc nominalna 110KM, 102 KM, 92 KM, 76 KM
Angielski silnik Perkins
Niemieckie podzespoły ZF
Hydraulika Bosch
Napęd 4 WD

WESOŁYCH ŚWIĄT!

ORION 13
Silnik SISU EURO III A i III B
Efektywna skrzynia Power shuttle ZF 40/40
Wydajna hydraulika i mocny podnośnik EHR Bosch
Dodatkowy układ jazdy do tylu (traktorrewers)
Komfortowa amortyzowana kabina
Profesjonalne osłony podwozia

www.traktor.pl

48 43 827 19 71

crystal@traktor.pl
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Kolejny sklep pod
szyldem GRENE
Otwarto nowy, już 10 w tym roku, a 96 w
całej sieci, sklep rolniczo-techniczny
GRENE, tym razem w województwie
lubelskim w miejscowości Polichna.
Do otwarcia w najbliższych tygodniach (jeszcze przed świętami) przygotowywane są sklepy
w Sokołowie Podlaskim woj. mazowieckie i w Bolesławicach k.
Słupska woj. pomorskie.
Sieć GRENE dzięki intensy wnemu rozwojowi
w tym roku osiągnie liczbę
98, a w 2013 planowane jest
otwarcie kolejnych 12-15 sklepów w Polsce. Przyjęta strategia rozwoju opiera się na
otwieraniu sklepów rolniczo-technicznych w systemie franczyzowym, który polega na
wykorzystaniu sprawdzonych, kompleksowych zestawów narzędzi organizacyjnych,
handlowych i marketingowych,
pozwalających na szybkie uruchomienie sklepu franczyzobiorcy. Narzędzia te w postaci
rozbudowanego zakresu szkoleń wstępnych i bieżących, bezpośredniej pomocy w budowie
i organizacji sklepu oraz jego
ułożeniu, konfiguracji i przygotowaniu do otwarcia, a także
sfinansowaniu i przeprowadzeniu marketingowej kampanii
otwarcia nowej placówki zosta-

ły obecnie poszerzone o nowe
obszary, które jeszcze sprawniej pozwalają niedoświadczonym w branży przedsiębiorcom
uruchomić działalność w perspektywicznej, rozwojowej
i coraz bardziej dochodowej
branży. W związku z rozszerzeniem zakresu wsparcia ze
strony Grene procesu uruchamiania kolejnych sklepów
franczyzowych, zmieniają się
warunki oferty franczyzowej
w części opłaty licencyjne.
Od 1 stycznia 2013 roku
Wstępna Opłata Licencyjna
wynosić będzie 20 tys. zł. netto (obecnie 10 tys. zł.).
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podpisanie umowy przed końcem 2012 roku
otrzymają rozszerzony zakres
wsparcia, korzystając z benefitów niższej Wstępnej Opłaty
Licencyjnej.
Kompendium informacji
o systemie franczyzowym
GRENE można znaleźć w prospekcie informacyjnym na stronie www.franczyza-grene.pl
Jarosław Łuczak
Szef Działu Rozwoju
Sieci Detalicznej

Podnoszenie
rąk ku
górze
Brak
konfliktu
Pasożyt
jelita
cienkiego
pszczół

Przyboczna
władcy
Projekt,
koncepcja

Moore
lub
Federer

25

Solenizant
z 27 XI

1

Dodatkowy pojedynek
Boznańska,
malarka

4

Ava,
aktorka
Połowa
kartki

38

Porośnięte
trawą

Ireneusz
Krosny

18

Poniżej
kostki

44

15

Talon

Opłata
pobierana na
granicy

Kurek,
cyngiel

Tonacja
muzycz- Bedrich,
słynny
na
kompozytor
czeski

23

Tarcza
Zeusa

10

Akuszerka
Wirująca
zabawka

Zespół
elementów

Wydanie
opinii

16
11

Gatunek wierzby
Miasto
Pląs na
nad
parkiecie Maruszą

Krewny
po
kądzieli

Waluta
Boliwii

Odmiana
tlenu
Strzęp
waty

...
Tse-tung
Dowód
kontroli

6
14

41

Dowodzi
dywizją

Skupienie,
koncentracja
Istota
bezcielesna

Wodny
na
banknocie

3

Minerał
skałotwórczy

Groźny
szkodnik
upraw

22

27

Duży
Seniorka
pokój
wśród
Sztuczwódek na skóra

19

Tajna
policja
carska

Komfortowe
auto
z USA

35

Ujemna
cecha Wrzątek,
charakukrop
teru

31

Jałowcówka
Piłkarze
z Mielca

30

Język
zwierzęcia

Ostra
krawędź

28

Roztwór
z ciemni
Element
uprzęży

5

Przeszkoda
na
drodze
Bolesne
uderzenie, cios
Angielska
jednostka
powierzchni

Ziemniak
z
Wielkopolski

Październikowa
solenizantka

36
Atrybut
kelnera

37

17

Człowiek
wrażliwy
na
piękno

Świętuje
19
stycznia
Służył
do
narkozy

Szachowy
remis

W oku
się kręci

Biletowa
na
dworcu

20

Mleczny
napój

Głuszec
lub
bażant
Wśród
domowego
ptactwa
Ze
stolicą
w Teheranie

Obszar
polarny

Barszcz
na zakwasie

43

21

40

Boli
przeziębione
Do listów

www.hr-strzelce.pl
Zbocze,
pochyłość

8

Srebrzys- Podłużtobiały
ne
metal
usypisko

Pióro
ptasie

Tereny
blisko
granicy

26

Ważny w
wierszu

Ogród
owocowy

42

Klej
do papy

13

Próżniak

Kamień ozdobny
Miasto
Narząd
na Podwzroku karpaciu

12

Krążek
kiełbasy
Mydlana
kula

Nasada
Znak
strzały
zodiaku
z piórami

Starożytny
filozof

Izolacja
cieplna

Kurka
wodna

Brzdąc

24

Gruba
księga

Broń
drzewcowa

Sztuka
układania
kwiatów

Mieszka
nad
Wisłą
Krawiecki
zasięg
U boku
Adama

Przerwa
teatralna

Nauczycielka
dla pierwszaka

Dopełnienie
dania

33

32

Spód
naczynia

29

Odmiana
walki
zapaśniczej
Zorganizowane
działania
zbrojne

Próbnik Nadawa- Zakońkosmiczne
czenie
ny
wasalowi włóczni

39

Leciał
z
Dedalem

Belka
wiązania
dachowego

34

9

Katarina,
łyżwiarka
figurowa
Imię Casillasa,
bramkarza

7

2

Chaczaturian,
kompozytor

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 44 utworzą rozwiązanie - przysłowie ludowe.
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

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 upominek firmowy od Hodowli Roślin Strzelce.
„GDY LISTOPAD MROŹNY TO LIPIEC NIEGROŹNY ”- to prawidłowa treść hasła krzyżówki
z nr 11/listopad 2012, a szczęśliwym posiadaczem nagrody - modelu zabawki ciągnika Deutz Fahr
- ufundowanej przez firmę ROLTOP został tym razem pan Thomas Hinz z Tczewa.
Nowy Raport Rolny
nakład 12 000 szt.
egzemplarze bezpłatne
Wydawca:
Wydawnictwo Agencja Rolna
Roman Barszcz
Mail: roman@raportrolny.pl
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Mickiewicza 1
NIP: 584-141-87-23
Konsultant naukowy:
dr Ireneusz Kowalik

Reklama:
Tel. 58 324 10 79
Mobile: +48 508 286 480
Danuta Grażyna Barszcz
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Funkcja Control w kultywatorze NZA
Väderstad wyposaża legendarny kultywator NZA w układ Control umożliwiający precyzyjne ustawianie głębokości uprawy z kabiny
ciągnika podczas pracy.
„Dzięki tej modernizacji,
opracowanej na podstawie
rozwiązania zastosowanego
w agregatach uprawowo-siewnych Rapid, rolnik może
zmieniać głębokość roboczą
z kabiny ciągnika” – mówi Bo
Stark z Väderstad, dyrektor
działu sprzedaży na rynki
skandynawskie.
„Ustawia się położenie skrajne siłownika sterującego. Przesuwa się je w górę albo w dół
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poprzez dodanie albo spuszczenie oleju. Umożliwia to łatwą
zmianę głębokości roboczej
podczas przejazdu. Maszyna
przy tym „zapamiętuje” poprzednie ustawienia głębokości uprawy. Na czytelnej skali
widać położenie skrajne siłownika, czyli głębokość roboczą kultywatora” – tłumaczy
Bo Stark.
Dzięki temu rozwiązaniu maszyna może nieco intensywniej
uprawiać glebę na uwrociach
i tam, gdzie wskazana jest trochę głębsza uprawa.
Od 2013 roku układ umożliwiający niezwykle precyzyjne dostosowanie głębokości
uprawy wierzchniej warstwy
gleby będzie elementem standardowego wyposażenia kultywatorów NZA. W rezultacie
obsługa tych maszyn stanie
się jeszcze prostsza.
Od debiutu kultywatora NZ
na początku lat osiemdziesiątych zakłady Väderstad
wypuściły na rynek prawie

25 tysięcy tych maszyn. Kilkakrotnie modernizowano ich
konstrukcję, ale obecna modyfikacja polegająca na zastosowaniu układu Control to
zmiana równie rewolucyjna jak
innowacje z roku 2002, kiedy
na rynek wprowadzono kultywatory NZ Aggressive.
Firma Väderstad wywołała przełom w rolnictwie
w1995roku,wyposażającmaszyny
w opracowaną przez jej konstruktorów włókę Crossboard.
Obecnie przednia włóka Crossboard należy do wyposażenia
standardowego, a tylną można
wybrać jako element wyposażenia dodatkowego w celu dodatkowego wyrównania pola
po przejeździe maszyny.

