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Wielkopolski Biogaz 
inwestuje w rozwój branży 
w Wielkopolsce

Wielkopolski Biogaz, powią-
zanie kooperacyjne dziesięciu 
fi rm związanych z branżą bio-
gazowni rolniczych, startuje 
z realizacją dwóch inwesty-
cji. Pokazowa biogazownia 
powstanie w ciągu sześciu 
miesięcy w Kuźnicy Czarn-
kowskiej. W tym samym cza-
sie budowany będzie również 
obiekt, dla laboratorium, które 
będzie wykonywać badania dla 
podmiotów z branży bioener-
getycznej. Stanie on w Cere-
kwicy pod Poznaniem. 

Klaster Wilekopolski Bio-
gaz powstał w 2011 roku, 
aby promować biogazownie 
rolnicze jako sposób na utyli-
zację odpadów rolnych, w tym 
obornika i gnojowicy, a tak-
że wskazywać dobre prakty-
ki w zakresie realizacji takich 
projektów. Temu ostatniemu 
celowi ma służyć referencyjna 
biogazownia, której lokalizację 
zaplanowano pod Czarnko-
wem. Będzie miała ona moc 
250 kW, co oznacza, że mogła-
by wyprodukować prąd, któ-
ry zasili nie tylko urządzenia 
w gospodarstwie, ale nawet 
małą wieś. Jak mówią przedsta-
wiciele należącej do klastra fi r-
my Abios, która bezpośrednio 
odpowiada za budowę obiektu, 
jest to projekt, który nie powi-
nien przekroczyć możliwości 
przeciętnego produkcyjnego 
gospodarstwa rolnego.

– Aby dostarczyć odpowied-
nią ilość substratów do pro-
dukcji biogazu w budowanym 
przez nas obiekcie, wystarczy 
około 200 sztuk bydła i areał 
o powierzchni 200 hektarów 
– mówi René Xavier Gerard, 
członek zarządu spółki Abios. 

Polska dysponuje ogromnym 
zasobem biomasy, którą można 
wykorzystać do produkcji ener-
gii elektrycznej i ciepła. Ten 
sposób zagospodarowania od-
padów rolnych jest powszech-
nie stosowany w Niemczech, 

gdzie obecnie funkcjonuje po-
nad 7,5 tys. biogazowni rolni-
czych, które mają łączną moc 
ok. 4000 MW. To kilkanaście 
razy więcej niż w Polsce, gdzie 
obecnie możemy mówić o nie-
wiele ponad 30 MW mocy 
biogazowni. 

Klaster planuje organizować 
wycieczki połączone z wizy-
tami referencyjnymi w bioga-
zowni. Potencjalni inwestorzy 
będą mogli na własne oczy 
zobaczyć prawidłowo zbudo-
wany obiekt, co do tej pory 
nie było łatwe, bowiem wiele 
z wykonanych do tej pory in-
stalacji nie spełnia odpowied-
nich standardów jakości, które 
pozwoliłyby na ich prawidłowe 
funkcjonowanie. 

– Planujemy, że pierwsze 
wizyty w naszej biogazowni 
referencyjnej będą mogły od-
być się już jesienią tego roku 
– mówi René Xavier Gerard. 
– Chcemy naprawić wizerunek 
biogazowni, bowiem został on 
nadszarpnięty przez pierwsze 
realizacje takich projektów, 
które powstawały w Polsce. 

Również laboratorium, które 
powstanie w nowobudowanym 
budynku klastra w Cerekwicy, 
będzie służyć potencjalnym 
inwestorom zainteresowanym 
budową własnej biogazowni. 
Będą oni mogli sprawdzić, czy 
surowiec, jakim dysponują po-
zwoli na wyprodukowanie od-
powiedniej ilości biogazu, aby 
utrzymać rentowność inwesty-
cji. W zależności od rodzaju 
analizowanego substratu, ba-
danie będzie trwało do 30 dni. 

– Warto podkreślić korzyst-
ne położenie obiektu – mówi 
Roman Pasławski, koordynator 
klastra Wielkopolski Biogaz. 
– Budynek mieszczący biura 
i laboratorium stanie przy ob-
wodnicy Poznania, co zapewni 
dobry dojazd zarówno z mia-
sta, jak i z okolicznych miej-
scowości. Pozwoli to uniknąć 

sytuacji, w której samochód 
z próbkami substratów, próbuje 
się przebijać przez korki w go-
dzinach szczytu, z czym trzeba 
by się liczyć, gdyby laborato-
rium mieściło się w centrum 
miasta – wyjaśnia. 

Biurowiec w Cerekwicy bę-
dzie również centrum konfe-
rencyjnym klastra. Już w tej 
chwili planowane jest zorga-
nizowanie cyklicznego ogól-
nopolskiego wydarzenia, które 
przyciągnie uwagę wszystkich 
osób związanych z branżą 
bioenergetyki.

 

O klastrze 
Wielkopolski 
Biogaz: 

W skład powiązania koope-
racyjnego Wielkopolski Biogaz 
wchodzi obecnie 10 podmio-
tów. Klaster jest zarządzany 
przez podmiot non-profi t, spół-
kę Team of Agra. Działalność 
powiązania kooperacyjnego 
rozpoczęło formalnie podpi-
sanie umowy powiązania la-
tem 2011 r. Współpraca fi rm 
w klastrze ma służyć realizacji 
celu głównego inicjatywy. Jest 
nim wzrost innowacyjności 
członków powiązania, opartej 
o transfer wiedzy, technologii, 
wymianę doświadczeń i koope-
racji z instytucjami otoczenia 
biznesu, jednostkami nauko-
wymi, ośrodkami badawczo 
- rozwojowymi. Klaster stawia 
sobie również za zadanie po-
pularyzację wiedzy dotyczącej 
bioenergetyki, a w szczególno-
ści biogazu.

Pokazowa biogazownia 
i nowoczesne laboratorium 

Rene-Xevier Gerard

Roman Pasławski
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Przedstawiciele sektora OZE 
domagają się regulacji prawnych 

N a  z o r g a n i z ow a n e j 
11.04. w Warszawie konferen-
cji prasowej „Brak uregulowań 
prawnych grozi likwidacją 
sektora Odnawialnych Źródeł 
Energii”, przedstawiciele bran-
ży dyskutowali o największych 
problemach sektora energii od-
nawialnej w Polsce. Wszyscy za-
proszeni eksperci byli zgodni, że 
największą przeszkodą jest brak 
odpowiednich regulacji praw-
nych, co może w przyszłości 
doprowadzić do upadku sektora. 

Przedstawiciele branży od-
nawialnych źródeł energii, 
zaalarmowani pogarszającą 
się sytuacją sektora, domagają 
się od rządu podjęcia natych-
miastowych kroków mających 
doprowadzić do przyjęcia ra-
cjonalnych i kompleksowych 
regulacji prawnych. Przedstawi-
ciele kilku gałęzi sektora OZE 
naświetlili problem z różnych 
perspektyw i pokazali, jak 
ogromne konsekwencje może 
mieć dalsze odkładanie prac nad 
tzw. dużym trójpakiem energe-
tycznym. Zgromadzeni eksperci 
przedstawili także propozycje 
działań, które mogłyby usta-
bilizować rynek OZE w Polsce. 
Konferencja była podsumowa-
niem i wyrażeniem postulatów 

wynikających z listów otwartych 
kierowanych do Rządu RP.

Benny Laursen, specjalista ds. 
biogazu z Laursen Consulting, 
alarmował, że jeśli sytuacja nie 
zostanie uregulowana, prywatni 
producenci energii w Polsce będą 
skazani na upadek, a wszystkie 
inicjatywy zostaną przejęte przez 
duże przedsiębiorstwa kontrolo-
wane przez państwo. Obecnie 
producenci energii elektrycznej 
pochodzącej z biogazu sprzedają 
ją w cenie o połowę niższej od 
poziomu opłacalności. Kolejnym 
problemem jest współspalanie 
biomasy z węglem, które obej-
muje 80% wszystkich genero-
wanych zielonych certyfi katów, 
z czego ponad połowa pocho-
dzi z importowanej biomasy. 
Oznacza to ucieczkę kapitału 
poza granice naszego kraju oraz 
zniszczenie krajowej produkcji 
biomasy, dlatego Pan Laursen 
zażądał redukcji współspalania 
biomasy poprzez wstrzymanie 
jej importu. Jego zdaniem opłata 
zastępcza, jako system regulo-
wania rynku zielonej energii, 
powinna być zlikwidowana. 
Spowodowałoby to automatycz-
nie zwiększenie popytu na zielo-
ne certyfi katy i co za tym idzie, 
zwiększenie ich ceny, która teraz 

jest dramatycznie niska. Kapitał 
pochodzący z zielonych certyfi -
katów pozostałby w ten sposób 
w branży OZE i zapewnił niższą 
cenę energii dla konsumentów.

O zagrożeniach dla sektora 
rolnego opowiadał z kolei Rafał 
Mładanowicz, prezes Krajowej 
Federacji Producentów Zbóż. 
Zwracał uwagę, że obecne roz-
wiązania prawne nie zachęcają 
rolników do wykorzystywania 
nadwyżek areałów do produkcji 
biomasy. Zaznaczył, że jest to 
myślenie krótkowzroczne, które 
może w przyszłości doprowadzić 
do poważnych problemów sek-
tora. Ryszard Gajewski, Prezes 
Zarządu Polskiej Izby Biomasy 
podkreślał, że biomasa powin-
na być produkowana w kraju 
i wykorzystywana lokalnie, na-
tomiast Arkadiusz Sekściński, 
wiceprezes Polskiego Stowarzy-
szenia Energetyki Wiatrowej do-
dał, jak ważne jest, aby w Polsce 
rozwijał się niezależny przemysł 
wiatrowy, a nie tylko kontro-
lowany przez duże państwowe 
koncerny energetyczne. 

Michał Ćwil, dyrektor gene-
ralny Polskiej Izby Gospodar-
czej Energetyki Odnawialnej 
wezwał do jak najszybszego 
stworzenie solidnej i rzetelnej 

ustawy o OZE. Wybitny ekspert 
ds. energetyki, prof. dr hab. inż. 
Jan Popczyk, podkreślił, że dra-
matyczna sytuacja sektora OZE 
grozi rozregulowaniem całego 
polskiego systemu energetycz-
nego. Zdaniem profesora, Polska 
zatrzymała rozwój odnawialnej 
energetyki, podczas gdy więk-
szość krajów Unii Europejskiej 
rozwija tę gałąź, uznając to nie 
za przejaw mody, ale ekonomicz-
nie uzasadnione i atrakcyjne 
inwestycje. Potwierdzeniem 
tego jest fakt, że inne kraje 
Wspólnoty nie tylko sprawnie 
wywiązują się z obowiązków 
wynikających z przyjętych dy-
rektyw, określonych dla roku 
2020, ale podejmują również 
działania dodatkowe.

Podsumowania postulatów 
branży dokonał, prowadzący 
konferencję, Lech Ciurzyński 
specjalista ds. biogazowni, zwra-
cając uwagę na fakt, iż katastro-
falna sytuacja ekonomiczna 
rynku OZE wynika bezpo-
średnio z nadpodaży świadectw 
pochodzenia oraz z utracenia 
zdolności kontrolo – regulacyj-
nej przez odpowiednie instytucje 
państwowe. W imieniu prele-
gentów - przedstawicieli OZE, 
prowadzący wyraził również 

oczekiwanie jak najszybszego 
zakończenia procedowania nad 
„trójpakiem energetycznym”, 
jednocześnie deklarując chęć 
współpracy w przyjęciu dobrych 
rozwiązań.

Projekt tzw. dużego trójpaku 
energetycznego, w tym ustawy 
o OZE, znajduje się w nieusta-
jących konsultacjach międzyre-
sortowych. Rząd zaakceptował 
natomiast poselski projekt no-
welizacji Prawa energetycznego, 

czyli tzw. małego trójpaku ener-
getycznego, który w szybszym 
tempie ma wprowadzić niektóre 
z regulacji zawartych w dużym 
pakiecie. Brak dostosowania pol-
skich przepisów do unormowań 
unijnych sprawił, że Komisja 
Europejska skierowała do Euro-
pejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości pozew przeciwko Polsce.

Daria Brzozowska, Media 
Metropolis

Rafał Mładanowicz Prezes KFPZ
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Polska smakuje… w Chinach!

Stoiska z naszymi specjałami 
żywnościowymi na SIAL China 
zorganizowali: Agencja Rynku 
Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Polska Agencja 
Inwestycji Zagranicznych. Zwie-
dzający targi będą mogli skosz-
tować wyjątkowych polskich 
produktów od ponad 60 fi rm 
z kraju nad Wisłą.

„Polska znana jest w świecie 
jako kraj Chopina, Marii Curie- 
Skłodowskiej. Te wielkie postaci 
są częścią naszej historii, dzie-
dzictwa. A my dziś swoją przy-
szłość widzimy w wyjątkowej 
polskiej żywności – smacznej 
i zdrowej. To właśnie z nią Pol-
ska jest coraz częściej kojarzona, 
nie tylko w Europie, ale także 
w świecie. Na tegorocznym sto-
isku narodowym będziemy czę-
stować wyrobami zbożowymi, 
mleczarskimi, mięsnymi i wę-
dliniarskimi, owocami i sokami, 
naszymi słodyczami i unikato-
wymi nalewkami” - powiedział 
prezes Agencji Rynku Rolnego 
Lucjan Zwolak. 

Agencja Rynku Rolnego, przez 
trzy dni trwania targów, zaplano-
wała pokazy kulinarne, a będą na 
nich królowały tradycyjne dania 

kuchni polskiej, niejednokrotnie 
przygotowane w nowatorski, za-
skakujący sposób. 

„Według staropolskiego przy-
słowia – przez żołądek do serca- 
zwiedzający zostaną ugoszczeni 
wszystkim tym, co Polska ma 
najlepsze. Kucharze przygotują 
królową polskich zup - staropol-
ski krupnik z kaszą, wołowinę 
po myśliwsku. Wykorzystają 
bogactwo naszych pól i lasów 
– grzyby, kapustę kiszoną, miód, 
owoce. Polskie stoisko narodowe 
to dla każdego, coś smacznego! 
”- zapewnił prezes Zwolak. 

Wydarzeniem towarzyszącym 
polskiemu uczestnictwu w tar-
gach będzie misja gospodarcza. 
Jej celem jest umożliwienie ak-
tywnym, nowoczesnym przed-
siębiorcom nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych, zawar-
cia owocnych kontraktów, a tak-
że rozwój poprzez polsko-chińską 
współpracę. Współorganizatorem 
misji jest Prezes fi rmy China-is-
-ok.!, która od wielu lat stwarza 
polskim przedsiębiorcom moż-
liwość spotkań biznesowych 
z chińskimi partnerami. Anto-
ni Roszczuk przypomina i pod-
kreśla „Konfucjusz powiedział: 

łatwiej pływa się w oceanie niż 
w wysychającej kałuży. Pol-
ska żywność jest w Chinach 
mało znana. Co zrobić, żeby to 
zmienić? Marketing, marketing 
i cierpliwość!”

 W programie misji prze-
widziano szereg spotkań 
B2B (bezpośrednich), udział 
w polsko- chińskim seminarium 
biznesowym połączonym z se-
sją matchmakingową i „Store 
Checks” w Szanghaju.

„Polska oferta eksportowa za-
wiera wiele produktów, które 
mogą wzbudzić zainteresowanie 
na dynamicznie rozwijającym 
się i coraz bardziej zdywersy-
fi kowanym rynku chińskim. 
Naszym największym odbior-
cą są kraje europejskie i na tych 
rynkach jesteśmy najbardziej 
aktywni. Równolegle staramy 
się promować nasze produkty 
na innych ważnych rynkach, 
przede wszystkich na rynku 
chińskim, gdzie od lat Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i polscy przedsiębiorcy są 
obecni na targach SIAL China” 
– poinformował wiceminister 
rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusz 
Nalewajk. 

 Od pola do stołu…
Polska, dzięki swoim wa-

runkom geografi cznym i przy-
rodniczym prezentuje wysoki 
potencjał produkcji rolniczej. 
Wstąpienie w 2004 roku do 
Unii Europejskiej dało produ-
centom dużą szansę na rozwój, 
nie tylko na rynku UE, ale tak-
że całego świata. Duże inwesty-
cje w nowoczesne technologie 
przetwórstwa spowodowały, 
że Polska jest unijnym liderem 
wśród producentów żywności. 
Do najbardziej konkurencyjnych 
działów gospodarki żywnościo-
wej należy sektor mięsny, mle-
czarski, owocowo-warzywny, 
cukierniczy oraz przetwórstwa 
zbóż. Głównymi odbiorcami 
polskiej żywności są kraje Unii 
Europejskiej, zwłaszcza Niemcy 
i Wielka Brytania. W ostatnich 
latach została odnowiona współ-
praca z partnerami z rynków 
wschodnich – Rosją, Ukrainą 
i Białorusią, a także z innych 
zakątków świata – USA, Kana-
dą, Koreą, czy właśnie Chinami. 

Surowce z Polski są produko-
wane metodami tradycyjnymi 
i przetwarzane w nowoczesnych 

zakładach przetwórczych. Kon-
trola jakości żywności realizo-
wana jest na każdym etapie 
produkcji- od pola do stołu. 

Wiceminister gospodarki Ilona 
Antoniszyn – Klik: „Polska żyw-
ność cieszy się coraz większym 
uznaniem na rynkach międzyna-
rodowych. Dlatego wielką wagę 
przywiązujemy do jak najwyż-
szych standardów jej produk-
cji i przetwarzania. Kluczem 
do sukcesu polskiej żywności, 
którą promujemy pod hasłem 
„Polska smakuje”, jest przede 
wszystkim udana kombinacja 
tradycji i nowoczesności, po-
łączona z poszanowaniem śro-
dowiska. Wyrażam nadzieję, iż 
hasło „Go China” coraz bardziej 
odnosić się będzie do eksportu 
polskich artykułów spożywczych 
do tego kraju”. 

Ministerstwo Gospodarki uru-
chomiło w 2012 roku trzyletni 
Program Promocji Branży Pol-
skich Specjalności Żywnościo-
wych. Jego realizacją zajmuje się 
Agencja Rynku Rolnego. W ra-
mach wsparcia dla przedsiębior-
ców z branży rolno-spożywczej 
organizowane są szkolenia i misje 
gospodarcze, udział w imprezach 

targowo-wystawienniczych 
w kraju i na świecie. Uczestnic-
two 16 producentów w targach 
SIAL China 2013 to ważne wy-
darzenie możliwe dzięki funkcjo-
nowaniu i sprawnemu działaniu 
Branżowego Programu Promocji. 
Tego typu działania sprawiają, 
że Polski eksport rolno-spo-
żywczy z roku na rok rośnie. 
Z 4 mln Euro w 2003 r do 
17,5 mln Euro w roku 2012.

„Zapraszamy wszystkich 
na polskie stoiska! – mówi 
prezes ARR Lucjan Zwolak. 
To będzie doskonała uczta dla 
wszystkich zmysłów. Czar sma-
ków i zapachów naszej żywności 
z pewnością podbije każde serce. 
Bo Polska żywność smakuje – 
zawsze i wszędzie! Smacznego”.

Lucjan Zwolak

Targi SIAL China, to jedna z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych wystaw branży 
spożywczej. Nie może na niej zabraknąć Polski. 

Więcej polskiego chmielu 
w piwach Kompanii Piwowarskiej

Już w tym roku w piwach pro-
dukowanych przez Kompanię Pi-
wowarską będzie znacznie więcej 
polskiego chmielu. Z tegorocznych 
zbiorów lider branży piwowar-
skiej zakupi wielokrotnie więcej 
zawartych w chmielu alfa-kwasów 
pochodzenia krajowego niż w roku 
ubiegłym.

Planowane już na ten rok przez 
Kompanię Piwowarską zwiększone 
zakupy polskiego chmielu to 
efekt kontraktów podpisanych 
w ubiegłym roku z dostawcami, 
a w kolejnych latach będą coraz 
większe.

– Wspieranie lokalnych dost-
awców to jeden z najważniejszych 
priorytetów Grupy SABMiller, 
do której należy Kompania Pi-
wowarska. Polski chmiel może 
być konkurencyjny pod względem 
jakości i cen w stosunku do ch-
mielu z zagranicy. W zakresie lo-
kalnych odmian – przy założeniu 
dostępności, rynkowych cen oraz 
najwyższej jakości – w ciągu kilku 
lat ponad 95% chmielu używane-
go przez Kompanię Piwowarską 
będzie pochodziło od polskich 
plantatorów – deklaruje Paweł 
Kwiatkowski, dyrektor ds. korpo-
racyjnych Kompanii Piwowarskiej. 

Odbudować więzi
Działające w Polsce bro-

wary chcą pomóc branży 
wyjść z kryzysu. Producenci 

piwa zrzeszeni w Związku 
Pracodawców Przemysłu Pi-
wowarskiego (w tym Kompa-
nia Piwowarska) zadeklarowali 
w ubiegłym roku, że po zbiorach 
w 2013 roku udział polskiego 
chmielu w produkcji branży 
wyniesie 75% (z uwzględnie-
niem deklaracji browarów 
regionalnych). W ciągu kole-
jnych lat udział ten przekroczy 
90% całkowitego zapotrzebowa-
nia działających w kraju bro-
warów. Producenci piwa chcą 
zwiększać udział polskiego ch-
mielu w swoich wyrobach stop-
niowo, ponieważ mają jeszcze 
zapasy surowca i wiążą ich 
wcześniej podpisane kontrakty.

Czwarty chmielnik UE
Według danych Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pols-
ka jest czwartym pod względem 
wielkości – po Niemczech, 
Czechach i Słowenii – producen-
tem chmielu w Unii Europejskiej. 
Chmielowym zagłębiem Polski 
jest Lubelszczyzna, ale plantacje 
występują także w Wielkopolsce 
i na Dolnym Śląsku.

Na około 70% areału uprawi-
ane są odmiany goryczkowe ch-
mielu, resztę powierzchni upraw 
zajmuje chmiel aromatyczny. 
Wśród odmian goryczkowych 
– wyżej plonujących i zawier-
ających więcej alfa-kwasów 

– największą powierzchnię 
zajmują odmiany Marynka 
i Magnum. Wśród odmian aro-
matycznych króluje odmiana 
Lubelski.

– Lubelski to najstarsza polska 
odmiana chmielu, zaliczana do 
grupy chmieli superaromatyc-
znych. Jest ceniona przez pi-
wowarów za swój znakomity, 
niepowtarzalny aromat. Marynka 
to jedna z niewielu odmian, którą 
można dozować zarówno jako 
chmiel aromatyczny, jak i gory-
czkowy – mówi Jacek Piekutowski. 

Dla otrzymania 1 kg al-
fa-kwasów, związków organ-
icznych odpowiedzialnych m.in. 
za charakterystyczną dla piwa 
goryczkę, potrzeba ok. 12-13 kg 
szyszek Marynki i tylko 7-8 kg 
szyszek odmiany Magnum. 
Aby uzyskać 1 kg alfa-kwasów 
z najpopularniejszej odmiany 
aromatycznej – Lubelskiego – 
potrzeba ok. 25-30 kg szyszek. 

Po latach złej koniunktury 
dla polskiego chmielu, wie-
lu chmielników pozostawało 
w uśpieniu, ale po deklaracji 
największych browarów, doty-
czącej planowanych zakupów 
od krajowych producentów 
dała się zauważyć poprawa 
nastrojów wśród plantatorów 
i przetwórców, którzy na 
2013 rok zapowiedzieli większe 
zbiory, większy i lepiej płatny 
skup oraz większy przerób. 

Konkurs „Grunt to 
bezpieczeństwo” rozstrzygnięty

W dniu 25 kwietnia 2013 od-
był się fi nał V edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy 
o Ergonomii i Bezpieczeństwie 
Pracy w Rolnictwie, którego or-
ganizatorami byli:

• Wydział Inżynierii Produkcji 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie

• Redakcja miesięcznika 
ogólnopolskiego „AGRO-
mechanika – Technika 
w gospodarstwie”

• Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

• Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego.
Bayer CropScience już po raz 

drugi był sponsorem generalnym 
konkursu. 

Finał konkursu odbył się na 
SGGW, w Auli Kryształowej do-
kładnie w tym samym miejscu, 
gdzie w 2011 roku nastąpiła in-
auguracja kampanii „Grunt to 
bezpieczeństwo”.

Do eliminacji szkolnych 
konkursu przystąpiło łącznie 
3600 uczniów ze 162 szkół, a w fi -
nale, uczestniczyło 127 uczniów 
z terenu całego kraju. 

Zgodnie z regulaminem kon-
kursu, wyłoniono 5 laureatów, 
dla których fi rma Bayer Crop-
Science ufundowała roczne 
stypendia.

Uczestnictwo w Ogólno-
polskim Konkursie Wiedzy 
o Ergonomii i Bezpieczeń-
stwie Pracy w Rolnictwie to 
jedna z aktywności Bayer 
CropScience w ramach pro-
wadzonej akcji edukacyjno-
-informacyjnej „Grunt to 
bezpieczeństwo”, skierowana 
do uczniów szkół o profi lu 
rolniczym. 

Bayer CropScience sponsorem generalnym 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii 
i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Laureaci konkursu
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Jak zadbać o kaszubską truskawkę?

Przypomnieć trzeba, że ka-
szubskie gleby są słabe, należą 
do V i VI klasy, ale uprawiana 
tu  truskawka jest prawdziwym 
hitem. Ku jej czci od kilkudzie-
sięciu lat w czerwcu na Złotej 
Górze koło Kartuz odbywa 
się wielka impreza plenerowa 
– Truskawkobranie. Truskaw-
ka kaszubska (kasz. kaszëbskô 
malëna) od 2008 roku chroniona 
jest jako unijny produkt trady-
cyjny, a od 2009 posiada unijny 
znak jakości „Chronione ozna-
czenie geografi czne”. Problemem 
jest więc, w jaki sposób na sła-
bych glebach prowadzić efek-
tywną produkcję tego owocu, 
równocześnie będąc w zgodzie 
z naturą i wymogami ekologii.

Z pomocą Kaszubom przy-
szedł doktor Bogdan Jarociński, 
który zaprezentował założenia 
teoretyczne oraz praktyczne 
sposoby na ożywienie gleby. 
Na podstawie prowadzonych 
przez siebie od końca lat 80 ba-
dań opracował własne zalecenia 
dotyczące upraw rolniczych, nie 
tylko truskawek. – Da się pro-
wadzić efektywną uprawę bez 
stosowania pestycydów – mó-
wił Jarociński. – Warunkiem 

powodzenia jest odkwaszenie 
i ożywienie gleby oraz umiejętne 
dawkowanie tych pierwiastków 
- składników pokarmowych, 
które są potrzebne naszej 
uprawie– stwierdził.

Nowością dla plantatorów 
truskawki okazała się ko-
nieczność przeprowadzenia 
na początku bardzo głębo-
kiej, sięgającej nawet metra, 
orki. – Służy to m.in. likwidacji 
podeszwy płużnej – tłumaczył 
doradca. Jak wyjaśnił, musimy 
zadziałać szokowo, aby uzdro-
wić nasza glebę i przywrócić 
jej naturalny bieg procesów 
glebowych. Alternatywą jest 
systematyczne pozbawianie 
gleby składników pokarmo-
wych i eskalacja stosowania 
nawozów sztucznych i środków 
ochrony roślin. – Postępująca 
degradacja gleby i jej wyjało-
wienie związane jest ze sto-
sowaniem ogromnych ilości 
chemii w rolnictwie. W krajach 
zachodnioeuropejskich gleba 
jest na tyle wyjałowiona, że 
rolnicy brytyjscy dają nieraz 
nawet i po 1000 kg składni-
ków nawozowych na hektar, 
a mimo to nie przynosi to już 

efektów – podkreśla Zbigniew 
Zubala, z fi rmy EkoDarPol.

- W jednym litrze naszego 
środka Humus Active jest tyle 
kwasów humusowych, co w ok. 
8 tonach obornika – mówi Zbi-
gniew Zubala. – Kwasy humu-
sowe działają tak, że rozkładają 
składniki pokarmowe i udostęp-
niają je roślinom. Prócz tego, 
udało nam się między koloidy 
próchnicze kwasów humuso-
wych włożyć mikrofl orę bak-
teryjną, która może przetrwać 
nawet bardzo niekorzystne wa-
runki glebowe. Te bakterie na-
mnażając się, rozkładając i także 
obumierając, pomagają roślinie 
się odżywić – dodaje. Środek 
ten przywraca naturalny rytm 
życia gleby, dzięki czemu można 
znacząco ograniczyć nawożenie, 
a z pestycydów zrezygnować cał-
kowicie. Istotnym dopełnieniem 
naturalnego pobierania substan-
cji odżywczych jest aplikowanie 
makroskładników w gnojówce 
i nawozach mineralnych, a mi-
kroskładników – wedle bieżącej 
potrzeby – dolistnie.

Pomysłodawcą Humusa Ac-
tive  jest nieżyjący już prof. Ol-
gierd Nowosielski. Mówił on 

m.in. że jeśli zadbalibyśmy, 
aby resztki pożniwne trafi ały 
do gleby, to, przy zastosowaniu 
Humusa Active, ilość składni-
ka pokarmowego w glebie jest 
wystarczająca nawet na tysiące 
lat. Środek ten dopuszczony jest 
do użytku w rolnictwie ekolo-
gicznym, a równocześnie nadaje 
się do stosowania w gospodar-
stwach wielkoobszarowych. 

Rolników na spotkaniu w No-
wej Karczmie interesowała 
również strona ekonomiczna 
wprowadzenia tych koncepcji. 
Jak wyjaśnia Zbigniew Zubala, 
który od kilkunastu lat z po-
wodzeniem wdraża wynalazek 
prof. Nowosielskiego, pozwalają 
one na znaczne zmniejszenie 
kosztów prowadzonej produkcji.

Alicja Szczypta

Choć emocje kaszubskich plantatorów truskawek do czerwoności rozpala sprawa nieuczciwej fi rmy, która 
prowadziła skup tego owocu, to z dużym zaangażowaniem dyskutowali o ożywieniu gleby i nawożeniu dolistnym na 
konferencji, która odbyła się pod koniec kwietnia w Nowej Karczmie koło Kościerzyny.

Zbigniew Zubala właściciel 
fi rmy EKODARPOL

dr Bogdan Z. Jarociński podczas wykładu.
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Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Ochrony 
Roślin odnośnie zmiany rozporządzenia 
Komisji Europejskiej nr 540/2011

Dnia 8-ego marca 2013 roku 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zatwierdził „Stanowisko Polski 
w odniesieniu do propozycji Komi-
sji Europejskiej w sprawie zmiany 
rozporządzenia nr 540/2011 w od-
niesieniu do zmiany warunków 
zatwierdzenia substancji czyn-
nych imidaklopryd, tiametoksam 
i klotianidyna oraz zakazu siewu 
nasion zaprawionych środkami 
ochrony roślin zawierającymi te 
substancje czynne”.

W stanowisku tym czytamy 
„(…) Polska popiera wprowa-
dzenie przez KE dodatkowych 
ograniczeń odnoszących się do 
warunków zatwierdzania tych sub-
stancji czynnych polegających na 
wprowadzeniu zakazu stosowania 
środków ochrony roślin zawierają-
cych te substancje czynne w formie 
zapraw nasiennych, oprysku lub 
granul doglebowych w uprawach 
roślin atrakcyjnych dla pszczół 
oraz wprowadzeniu zakazu wysie-
wu nasion zaprawionych środkami 
ochrony roślin zawierającymi ww. 
substancje czynne (…)”.

W decyzji odwołano się do 
wniosków zawartych w raportach 
naukowych EFSA a uzasadnienie 
oparto na badaniach PIW-PIB 
w Puławach oraz IH-Oddział w Pu-
ławach (1/Pohorecka et al. 2012).

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oparło swoją opinię na 
raportach EFSA, które po publi-
kacji w styczniu 2013 r. podda-
ne zostały zdecydowanej krytyce 
przez wiele niezależnych instytucji 
z powodu uchybień metodycznych, 

logicznych i formalnych, podwa-
żających wiarygodność wniosków 
końcowych. Według amerykań-
skiego Center for Regulatory Ef-
fectiveness (CRE) raport EFSA 
jest niezgodny z Data Quality Act 
(DQA) ze względu na brak obiekty-
wizmu wskutek pominięcia wielu 
badań, których konkluzje różniły 
się od ocen niniejszego raportu. 
Przyjęcie tego dokumentu jako 
podstawy do opracowania pozycji 
Polski było poważnym błędem.

Uzasadnienie oparte na wyni-
kach badań „Pozostałości insek-
tycydów neonikotynoidowych 
w nektarze i pyłku zbieranym 
przez pszczoły z upraw rzepaku 
i ich wpływ na rodziny pszczele” 
PIW-PIB w Puławach oraz IH-
-Oddział w Puławach (1Poho-
recka et al. 2012) wzbudza nie 
mniej wątpliwości. Uzasadnienie 
pomija milczeniem najważniejsze 
wyniki jednoznacznie stwier-
dzające, że:
• W ciągu dwóch lat badań nie 

stwierdzono negatywnego 
wpływu zbadanych pozosta-
łości neonikotynoidów na prze-
żywalność i ogólną zdrowotność 
rodzin pszczelich.

• Ocena zdrowia rojów z grup 
badawczych nie różniła się 
od grupy kontrolnej i innych 
rodzin.

• Żadne pszczoły oblatujące chro-
niony rzepak nie wykazywały 
symptomów zatrucia pestycy-
dami ani nie stwierdzono pod-
wyższonej ich śmiertelności.

• W i e l k o ś ć  r o d z i n 

doświadczalnych i ich rozwój 
były normalne.

• Nie było różnic statystycznych 
w powierzchni zaczerwionej ani 
komórek zamkniętych.

• Ocena zimowania wiosną 
2011 r. wykazała brak efek-
tów chronicznych, wszystkie 
rodziny przeżyły i ich siła oraz 
rozwój były prawidłowe.

• W całym czasie prowadzonych 
obserwacji nie stwierdzono zja-
wisk w rozwoju kolonii odbie-
gających od normy. Dlatego 
wykonawcy badań przypusz-
czają, że stwierdzony poziom 
pozostałości badanych sub-
stancji nie spowodował suble-
talnych skutków u pszczół ani 
też nie wpłynął na właściwy 
rozwój i funkcjonowanie rodzin 
pszczelich.
Ministerstwo skoncentrował 

o się jednak jedynie nad komenta-
rzem, że ryzyko narażenia pszczół 
na wpływ środków stosowanych 
w intensywnej uprawie rzepaku 
jest wysokie. Komentarz nie sta-
nowi jednak wyniku badań, jest 
jedynie oczywistym stwierdze-
niem, które jest prawdziwe przy 
wszystkich intensywnie chronio-
nych uprawach. Dodatkowo wy-
konawcy badań zwracają uwagę, 
że wpływ neonikotynoidów może 
być inny w zależności od stanu 
fi zjologicznego i zdrowotnego 
pszczół i ich rodzin. Stwierdze-
nie to dotyczy wszelkich czynni-
ków mogących powodować stres 
u pszczół, łącznie z warunkami 
pogodowymi.

Wspomniane w uzasadnieniu 
zjawiska możliwej interakcji lub 
synergizmu neonikotynoidów 
z niektórymi chorobami lub in-
nymi środkami ochrony roślin 
zostały dotąd stwierdzone jedy-
nie w badaniach laboratoryjnych, 
lecz nie potwierdzone w żadnych 
badaniach polowych.

„Stanowisko Polski” zostało 
przygotowane na podstawie ra-
portu EFSA, którego autorzy uznali 
swoje wyniki badań za obarczone 
poziomem niepewności oraz do-
datkowo posłużono się wynikami 
badań polskich Instytów, które nie 
stwierdzają jednoznacznie nega-
tywnego wpływu substancji ak-
tywnych na zdrowotność pszczół.

Przyjęcie przez Polskę takiego 
stanowiska wbrew protestom pro-
ducentów rolnych, fi rm nasiennych 
i innych podmiotów, jest nieuza-
sadnione i szkodliwe.

Decyzja ta jest bardzo szkodli-
wa nie tylko dla rolnictwa i kon-
sumentów, ale również dla procesu 
podejmowania decyzji w sprawach 
istotnych dla bezpieczeństwa żyw-
nościowego i bezpieczeństwa żywno-
ści, w których decydujące znaczenie 
powinny mieć przede wszystkim ar-
gumenty merytoryczne.

1Pohorecka et al. 2012 – „Residues 
of neonicotinoid insecticides in bee col-
lected plant materials from oilseed rape 
crops and their eff ect on bee colonies”; 
Krystyna Pohorecka, Piotr Skubida, 
Artur Miszczak, Piotr Semkiw, Piotr 
Sikorski, Katarzyna Zagibajło, Dariusz 
Teper, Zbigniew Kołtowski, Marta 
Skubida, Dagmara Zdańska, Andrzej 
Bober; Vol. 56 No. 2 2012 Journal of 
Apicultural Science.

Komisja Europejska przeciwko 
neonikotynoidom

Producenci środków ochrony 
roślin z przykrością dostrzegają 
odrzucenie podejścia opartego 
na dowodach naukowych i brak 
solidnych podstaw naukowych 
dla wprowadzenia zakazu

29 kwietnia w Brukseli odbyło 
się głosowanie nad planowanym 
wprowadzeniem zakazu stoso-
wania trzech substancji aktyw-
nych z grupy neonikotynoidów. 
15 państw członkowskich po-
parło ograniczenie, 8 – głoso-
wało przeciw, 4 – wstrzymały 
się od głosu. Wobec tego decyzja 
zostanie podjęta przez Komisję 
Europejską. 

Propozycja KE dotyczy 
ograniczenia stosowania 
trzech substnacji aktywych 
(chlotianidyna, imidachlo-
pryd i tiametoksam) wyko-
rzystywanych do zaprawiania 
nasion, stosowania dogle-
bowego oraz nalistnego, 
w uprawach zbóż i roślin 
atrakcyjnych dla pszczół. 
Ograniczenia ma obowiązy-
wać od 1 grudnia 2013 roku. 
Komisja wyznaczyła sobie 
dwa lata na analizę skutów 
wprowadzenia zakazu. 

Jesteśmy głęboko rozczarowani 
tą decyzją. Po pierwsze dlatego, 
że niezależne badania kontrolne 
wielu państw członkowskich Unii 
Europejskiej, w jednoznaczny 
sposób wykazały, że prawidłowe 
stosowanie insektycydów neoni-
kotynoidowych nie stwarza żad-
nego ryzyka dla pszczół. Ponadto 
proces badawczy, na wynikach 
którego Komisja oparła wniosek, 
obejmował jedynie ocenę zagro-
żenia stosowania tych substancji, 
ignorując ograniczenia ryzyka 
wdrażane w państwach człon-
kowskich. Naukowe podstawy 
do podjęcia takiej decyzji są nie-
wystarczające, biorąc pod uwagę 
niejednoznaczność oceny i braki 
w badaniach EFSA. Decyzje o tak 
ważnym znaczeniu gospodar-
czym powinny być podejmowane 
w oparciu o udokumentowane 
wyniki badań naukowych a nie 
jedynie przypuszczenia. 

Ostatnie wyniki badania 
Europejskiego Laboratorium 
Referencyjnego potwierdziły, 
że pestycydy mają marginalny 
wpływ na zdrowotność pszczół. 
Największym zagrożeniem dla 
zapylaczy są choroby i pasożyty. 

Ograniczenie lub zakazane pod-
stawowej technologii w ochro-
nie roślin będzie miało bardzo 
negatywne skutki ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe. 

Decyzja Komisji jest wyra-
zem nadużycia zasady ostroż-
ności i narusza ramy prawne 
określone w rozporządzeniu 
1107/2009, a w konsekwencji 
zasadę przewidywalności i pro-
porcjonalności. W konsekwencji 
wprowadzenia zakazu możemy 
liczyć się z realnym spadkiem 
wydajności i konkurencyjności 
europejskiego rolnictwa. 

Niezależnie od decyzji Komi-
sji producenci środków ochrony 
roślin nadal będą inwestować 
w poszukiwanie efektywnych 
rozwiązań ochrony zapylaczy. 
Jako odpowiedzialni producenci 
środków ochrony roślin jesteśmy 
przekonani, że   neonikotynoidy 
nie są przyczyną śmiertelności 
rodzin pszczelich. Jesteśmy go-
towi do współpracy ze wszyst-
kimi właściwymi podmiotami 
w celu wypracowania wzajemne-
go zrozumienia i wyeliminowa-
nia głównych zagrożeń zdrowia 
pszczół.

Stanowisko Bayer 
w sprawie 
neonikotynoidów 

Spółka Bayer CropScience 
uważa decyzję Komisji Eu-
ropejskiej w sprawie ograniczeń 
dotyczących stosowania pro-
duktów zawierających neon-
ikotynoidy na obszarze Unii 
za poważny cios dla postępu 
technologicznego, innowacy-
jności i zrównoważonego rozwo-
ju. Na posiedzeniu Komitetu 
Odwoławczego, które odbyło 
się w dniu dzisiejszym, jedy-
nie połowa państw członkow-
skich poparła wniosek Komisji 
dotyczący ograniczeń. Spółka 
Bayer CropScience jest zda-
nia, że plan Komisji nie będzie 
miał pozytywnego wpływu na 
zdrowie pszczół.

Bayer CropScience obawia 
się, że ograniczenie stosowan-
ia neonikotynoidów spowoduje 
straty w plonach, obniży ja-
kość żywności oraz wpłynie 
na spadek konkurencyjnoś-
ci europejskiego rolnictwa. 
Będzie to miało negatywne skut-
ki dla rolników, wspierających 
ich innowacyjnych fi rm, prze-
mysłu nasiennego oraz całego 
łańcucha wartości branży 
spożywczej.

Jako fi rma, której działal-
ność opiera się na wiedzy 
i badaniach naukowych, 

Bayer CropScience wyraża 
swoje rozczarowanie faktem, 
że wyraźne dowody naukowe 
odegrały drugoplanową rolę 
w procesie podejmowania de-
cyzji. Zdaniem spółki, decyzja 
Komisji jest niewspółmierna do 
sytuacji – jest to utrata możli-
wości na znalezienie rozwiąza-
nia, uwzględniającego obawy 
szerokiego grona zaintereso-
wanych stron oraz wszystkie 
dostępne środki z zakresu 
odpowiedzialności za produkt. 
Dalsze restrykcje w stosowaniu 
skutecznych środków ochro-
ny roślin będą zagrażać zdol-
nościom rolników w zakresie 
zwalczania niebezpiecznych 
szkodników, co może poważnie 
ograniczyć ich możliwości 
wytwarzania wysokiej jakoś-
ci żywności.

Spółka Bayer CropScience 
nadal jest przekonana, że neon-
ikotynoidy stosowane w sposób 
odpowiedzialny, prawidłowy 
i zgodny z instrukcją są bezpiec-
zne dla pszczół. Spółka będzie 
współpracować ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami 
i władzami w państwach człon-
kowskich, aby przeciwdziałać 
złożonym skutkom tej decyzji 
oraz dalej.

Spotkajmy się na „Dniach Pola” 
Hodowla Roślin Strzelce Sp. 

z o.o. Grupa IHAR i BASF Polska 
Sp. z o.o. zapraszają na „Dni 
Pola” 13 i 19 czerwca 2013.

Ideą przyświecającą „Dniom 
Pola” jest popularyzacja wśród 
producentów rolnych nowych 
odmian roślin rolniczych oraz 
szeroko pojętych środków i na-
rzędzi produkcji rolniczej. Dla 
zwiedzających zostały przygo-
towane poletka ponad 90 od-
mian najważniejszych gatunków 
rolniczych.

Każdy ze zwiedzających ma 
możliwość nieograniczonych 

konsultacji z hodowcami od-
mian, ekspertami ds. ochrony 
roślin, uprawy, itp. 

Ponadto zostanie zaprezento-
wana oferta producentów i dys-
trybutorów maszyn rolniczych, 
producentów nawozów, mate-
riału siewnego, sadzeniaków 
ziemniaka.

Dla wszystkich przewidzia-
ne są liczne atrakcje i konkursy 
z wartościowymi nagrodami.

13.06.2013 (czwartek) odbędą 
się, już po raz drugi, „Dni Pola-
-MAŁYSZYN” w Oddziale Ma-
łyszyn Hodowli Roślin Strzelce 

w Gorzowie Wielkopolskim (ul. 
Myśliborska 81) godzinach 
11:00 – 15:00.

Ubiegłoroczna impreza zosta-
ła bardzo pozytywnie odebrana 
przez zwiedzających i cieszyła 
się dużym zainteresowaniem rol-
ników. Z tego powodu została 
wpisana na stałe w kalendarz 
imprez promocyjnych organizo-
wanych przez Hodowlę Roślin 
Strzelce.

19.06.2013 (środa) odbędą się 
„Dni Pola” w Strzelcach (pow. 
kutnowski, woj. łódzkie) w go-
dzinach 10:00 – 15:00.

Lokalizacja Data

Udanin 28.05.2013 

Jankowice 05.06.2013 

MHR Ulhówek 07.06.2013 

Szelejewo Danko 11.06.2013

Nowa Wieś Ujska 13.06.2013 

Rolpol Łęczyna 18.06.2013 

Rogóźno 20.06.2013 

Dąbrowa Łazy 25.06.2013 

Bajdyty 27.06.2013 

 Pola Klasy S 2013 
– daty i lokalizacje 
już zaplanowane!

 W sezonie 2013 Syngenta 
zaplanowała aż dziewięć lo-
kalizacji pokazów polowych.

Na Polach Klasy S zapre-
zentuje kompleksowe pro-
gramy ochrony Syngenta 
oraz odmiany rzepaku, ku-
kurydzy i pierwszego w Pol-
sce i na świecie jęczmienia 

hybrydowego.
Szczególna uwaga będzie 

poświęcona nowościom (SE-
GURIS®, MENARA®, AMI-
STAR® Xtra, PLENUM®). 
Warto zarezerwować sobie 
czas i odwiedzić pola poka-
zowe Syngenty w jednej z po-
niższych lokalizacji:

Plan Komisji Europejskiej nie będzie 
miał pozytywnego wpływu na 
zdrowie pszczół
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Konferencja w Augustowie. Maszyny 
rozwojowe, ekonomiczne i nowoczesne

W dniu 21 marca 2013 roku 
w Augustowie, Pracowniczy 
Ośrodek Maszynowy w Au-
gustowie Sp. z o.o. oraz Prze-
mysłowy Instytut Maszyn 
Rolniczych w Poznaniu, zorga-
nizowały konferencję, w celu 
zaprezentowania „Wyników 
uzyskanych podczas realizacji 
badań przemysłowych i prac 
rozwojowych projektu celowe-
go – Opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnego 5-stopniowego 
przenośnika pneumatycznego 
ssąco – tłoczącego”.

Konferencję otworzył uroczy-
ście Wiceprezes Zarządu POM 
Augustów Sp. z o.o. mgr inż. 
Czesław Ostaszewski, a referat 
wprowadzający wygłosił Prze-
wodniczący Komitetu Nauko-
wego Konferencji prof. dr hab. 
inż. Kazimierz Dreszer. 

Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się między innymi 
przedstawiciele PIMR Poznań 
wraz z dyrektorem, dr inż. Ta-
deuszem Pawłowskim, prof. 
nadzw, kontrahenci zagraniczni 
oraz krajowi współpracujący 
z fi rmą POM Augustów Sp. 
z o.o., przedstawiciele Poli-
techniki Białostockiej, Zespołu 
Szkół Technicznych im. Gen. I. 
Prądzyńskiego w Augustowie 
oraz wiele innych znakomitych 
osobistości. 

Program konferencji obej-
mował między innymi omó-
wienie konstrukcji i wyników 
badań eksploatacyjnych inno-
wacyjnego przenośnika ssąco 
– tłoczącego. Temat ten zrefe-
rował Pełnomocnik Zarządu 
ds. Techniki i Rozwoju POM 
Augustów Sp. z o.o., mgr inż. 
Marek Okrągły. W wystąpieniu 
przedstawił budowę przenośnika 
pneumatycznego z podziałem na 
najważniejsze elementy składo-
we maszyny. Zaprezentował też 
przyjęte w projekcie założenia 
konstrukcyjne i eksploatacyj-
ne projektowanego urządzenia 
i zreferował uzyskane wyniki 
zawierając je w danych tech-
nicznych i parametrach eksplo-
atacyjnych przenośnika.

Analizę obliczeń symulacyj-
nych przepływu w zespołach in-
nowacyjnego ssąco – tłoczącego 
przenośnika pneumatycznego 
wyposażonego w dmuchawę 
pięciostopniową omówił dr inż. 
Florian Adamczyk z PIMR Po-
znań. Z szeregu ciekawych ana-
liz i symulacji komputerowych 

szczególną uwagę zwróciła 
symulacja rozkładu ciśnienia 
całkowitego w przekroju dmu-
chawy, która obrazuje ideę 
działania dmuchaw wielostop-
niowych (rys 1). Wyraźnie wi-
doczny jest, dzięki kolorowemu 
oznaczeniu, przyrost ciśnienia 
wytwarzany przez kolejne wir-
niki wentylatora dmuchawy, aż 
do uzyskania wartości 620 hPa 
na króćcu wylotowym.

Wyniki badań laboratoryj-
nych i funkcjonalnych inno-
wacyjnego, pięciostopniowego 
ssąco – tłoczącego przenośnika 
pneumatycznego przedstawił 
mgr inż. Paweł Frąckowiak 
PIMR Poznań. W tym szero-
kim zagadnieniu inżynierowie 
z PIMR-u dokonali miedzy in-
nymi pomiaru parametrów, 
jak: ciśnienie, moc użyteczna 
i sprawność w funkcji wydat-
ku powietrza, niezbędnych do 
sporządzenia charakterystyki 
zewnętrznej dmuchawy.

Dyrektor Naczelny PIMR Po-
znań Tadeusz Pawłowski zapre-
zentował identyfi kację stanu 
dynamicznego innowacyjnego 
przenośnika pneumatycznego 
ssąco – tłoczącego. W swoim 
wystąpieniu przybliżył nowo-
czesne metody analiz wszelkiego 
rodzaju obciążeń działających 
na elementy maszyny z wyko-
rzystaniem czujników tenso-
metrycznych, rozmieszczonych 
w poszczególnych węzłach ba-
danego urządzenia, z których 
dane są rejestrowane i anali-
zowane przez specjalistyczną 
aparaturę pomiarową. Obróbka 
tych danych wykazała, że ma-
szyna zalicza się do II klasy, czy-
li maszyn średnich o mocy od 
15 do 75kW i spełnia wymaga-
nia w zakresie dopuszczalnych 
wartości drgań.

Wyniki obliczeń parametrów 
przekładni wentylatora i dozow-
nika dla uzyskania żądanych 
wartości parametrów przeno-
śnika pneumatycznego omówił 
starszy specjalista konstruktor 
POM Augustów Sp. z o.o. Ar-
tur Lotkowski. Zaprezentował 
on metodykę i wyniki prze-
prowadzonych obliczeń ukła-
du odpowiedzialnego za napęd 
dmuchawy wentylatora i do-
zownika, jak również wyjaśnił 
sposób wyznaczenia głównych 
wymiarów dozownika zapew-
niających przepływ wymaganej 
ilości ziarna. 

Po dyskusji panelowej uczest-
nicy konferencji wymieniali 
się swoimi spostrzeżeniami 
lub polemizowali z referenta-
mi na przedstawione podczas 
spotkania zagadnienia. Komitet 
Naukowy Konferencji zaś bar-
dzo szczegółowo odpowiadał 
na poruszane przez uczestni-
ków kwestie. Konferencja na-
ukowa zorganizowana przez 
POM Augustów Sp. z o.o. oraz 
PIMR Poznań pozwoliła na 
szczegółowe zapoznanie się 
uczestników z wynikami badań, 
jakie przeprowadzono podczas 
opracowania i wdrażania inno-
wacyjnego 5-stopniowego prze-
nośnika pneumatycznego ssąco 
– tłoczącego oraz pozwoliła na 
wymianę własnych opinii doty-
czących tematów poruszanych 
w referatach. 

POM Augustów Sp. z o.o., 
dzięki współpracy z PIMR 
Poznań produkuje maszy-
ny rozwojowe, ekonomiczne 
i nowoczesne. Wyniki badań 
augustowskich maszyn rolni-
czych opracowywane przez 
PIMR Poznań przyczyniają się 
do wydajnej pracy tych urzą-
dzeń w gospodarstwach rolnych 
poprzez zmniejszenie zużycia 
energii w ich eksploatacji, ogra-
niczenia wpływu na środowi-
sko naturalne oraz zmniejszenie 
strat płodów rolnych.

Taki kierunek rozwoju kon-
strukcji augustowskich maszyn 
jest szczególnie przydatny rol-
nictwu, ponieważ użytkownik 
otrzymuje maszynę wysokiej 
jakości, sprawdzoną, bez-
pieczną i pewną, która będzie 
efektywnie służyła mu przez 
wiele lat. 

Prezes Czesław Ostaszewski podczas wykładu

Cisnienie całkowite w przekroju dmuchawy 

Prof. Tadeusz Pawłowski PIMR
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Wpływ nawożenia azotem na jakość plonu pszenicy 

Ziarno wykorzystywane 
na cele młynarsko-piekarskie 
musi charakteryzować się wy-
soką wartością technologiczną, 
określoną przez wartość prze-
miałową ziarna (ilość uzyskanej 
mąki o określonej zawartości 
popiołu ze 100 kg ziarna) i war-
tość wypiekową mąki, zapew-
niającą dobrą jakość pieczywa 
i stabilność procesu technolo-
gicznego. Ponadto musi spełniać 
wymogi dotyczących procentu 
zanieczyszczeń, wilgotności, gę-
stości, wyrównania, zdrowotno-
ści, zapachu itp. Bezpośrednio 
wartość wypiekową określa 
się przez próbny laboratoryjny 
wypiek, pośrednio za pomocą 
szeregu oznaczeń chemicznych 
i fi zycznych takich jak: liczba 
opadania, zawartość białka, 
ilość i jakość glutenu, wskaźnik 
sedymentacyjny, wodochłon-
ność mąki, rozmiękczenie ciasta, 
energia ciasta. 

Najważniejszym czynni-
kiem decydującym o jakości 
surowca jest odmiana. W niej 
zakodowana jest potencjalna 
jakość, która ujawnia się w typo-
wych warunkach pogodowych 
i przy poprawnej agrotechnice. 

Zarejestrowane odmiany psze-
nicy ozimej różnią się wartością 
technologiczną. Według klasy-
fi kacji COBORU odmiany psze-
nicy zalicza się do pięciu grup: 

Elitarna - E 
Jakościowa – A
Chlebowa – B
Na ciastka   C
Ogólnoużytkowa - C 
Odmiany grup E, A, B są 

odpowiednie dla młynarstwa 
i piekarstwa. Im wyższa ocena 
odmiany tym większa gwarancja 
uzyskania odpowiednich para-
metrów dla wyprodukowanej 
wysokiej jakości partii ziarna. 
Dotychczas wśród odmian 
ozimych nie ma zaliczonych 
do grupy elitarnej (E), są nato-
miast zaliczone do grupy jako-
ściowej i chlebowej. Rokrocznie 
postęp hodowli w wyhodowa-
niu wysokoplonujących odmian 
przydatnych na cele młynar-
sko-piekarskie jest znaczny 
i obecnie w doborze odmian 
znajduje się 37 zaliczonych do 
klasy A i 31 do klasy B. 

Odmiany pszenicy jakościo-
wej (A) są odporne na porasta-
nie, cechuje je bardzo dobra 
wartość wypiekowa i dobra 

wymiałowa. Pszenice chlebowe 
(B) to takie, których jakość po-
zwala jeszcze na wykorzystanie 
dla przemysłu i wypieku. Ziarno 
tej grupy nie powinno wykazy-
wać skłonności do porastania, 
i posiadać, co najmniej średnią 
wartość wypiekową. 

Obok cech odmianowych na 
kształtowanie się parametrów 
jakości istotny wpływ mają 
warunki klimatyczne. Dla for-
mowania się białka i glutenu 
w ziarnie korzystna jest wysoka 
temperatura, duże nasłonecz-
nienie i mała ilość opadów 
w okresie po zapyleniu. Ciepła 
i deszczowa pogoda w okresie 

zbioru może być przyczyną po-
rastania ziarna.

Badania wskazują na istotną 
zależność kształtowania się cech 
jakościowych pszenicy od agro-
techniki. Poprzez uprawę można 
wpłynąć na zawartość białka 
i glutenu, jego jakość, liczbę 
opadania i wartość mąki oraz 
cechy reologiczne ciasta. Błędy 
w agrotechnice przyczyniają się 
do pogorszenia cech jakościo-
wych ziarna pszenicy.

Wśród czynników agrotech-
nicznych największy wpływ na 
jakość ziarna ma dawka i termin 
stosowania nawożenia mineral-
nego w tym azotowego. 

Azot jest najbardziej plono-
twórczym makroelementem. 
Wpływa na rozdział asymila-
tów między korzenie i organy 
asymilacyjne. Warunkuje ak-
tywność fotosyntetyczną liści 
i całej rośliny w konsekwencji 
wpływa na obsadę kłosów na 
jednostce powierzchni, liczbę 
ziaren w kłosie i masę tysiąca 
ziaren, a przez to na produktyw-
ność łanu. Ponadto jest skład-
nikiem strukturalnym białek, 
aminokwasów, czyli głównym 
czynnikiem agrotechnicznym 
decydującym o wartości wypie-
kowej pszenicy. 

Przystępując do wyliczenia 
dawki azotu musimy określić po-
trzeby pokarmowe, a następnie 
potrzeby nawozowe. Określenie 
wymagań pokarmowych roślin 
polega na wyliczeniu ilości azo-
tu, jakie rośliny teoretycznie po-
biorą z plonem roślin. Pszenica 
konsumpcyjna potrzebuje około 
30 kg azotu na wytworzenie 1 t 
ziarna. Przykładowo przy plonie 
7,0 t z ha pszenica konsump-
cyjna pobierze 30 x 70 =210 kg 
azotu. (rys.1)

Azot pobierany jest przez ro-
śliny pszenicy ozimej w całym 
okresie wegetacji, ale z różną 
intensywnością, dlatego zarów-
no dawkę jak i termin stoso-
wania azotu należy tak dobrać, 
by były związane z dynamiką 
pobierania przez pszenicę. Pod-
stawową dawkę azotu stosuje 
się na przedwiośniu. Dostatek 
azotu w tym okresie pobudza 
rośliny do wzrostu, wzmagając 
asymilację, co wpływa korzyst-
nie na krzewistość produkcyjną 

i różnicowanie elementów kłosa. 
Stosowanie azotu w tym ter-
minie jest najbardziej plono-
twórcze, ponieważ zwiększa 
dwa główne czynniki plo-
notwórcze tj. obsadę kłosów 
oraz liczbę kłosków i kwiatów 
w kłosie. Zaniechanie pierwszej 
wiosennej dawki azotu zawsze 
wpływa negatywnie na plon po-
mimo zastosowania nawożenia 
w późniejszym okresie. Zazwy-
czaj w tym okresie stosuje się 
60-70% wyliczonej dawki azotu. 

Druga dawka azotu stosowa-
na jest w początkowym okresie 
strzelania w źdźbło. Wpływa 
na liczbę wykształconych kło-
sków w kłosie, oraz zmniejsza 
redukcję pędów kłosonośnych 
na roślinie. Dodatnio wpływa 
na wielkość i aktywność apa-
ratu asymilacyjnego. Dawka ta 
zazwyczaj wynosi 40-30% wy-
liczonej dawki azotu. Zastoso-
wana zbyt wcześnie sprzyja 
wyleganiu i zwiększa podatność 
roślin na choroby.

Stosowanie azotu w póź-
niejszych terminach nie ma 
większego wpływu na wiel-
kość plonu, ale oddziaływa na 
cechy jakościowe, np. powo-
duje wzrost zawartości białka 
i glutenu, polepsza wskaźnik 
sedymentacyjny i cechy reolo-
giczne ciasta. Nie ma natomiast 
istotnego wpływu na gęstość 
ziarna w stanie zsypnym i licz-
bę opadania (tab.1). Na cele ja-
kościowe poleca się stosowanie 
nawożenia azotem w trzech 
terminach przy dawce 120 kg 
N/ha- 160: 50% dawki na wio-
snę w momencie ruszenia we-
getacji, 40% w fazie pierwszego 
kolanka i 20% w okresie kłosze-
nia. Dawki większe pow. 160 kg 
N/ha) należy stosować cztero-
krotnie. 40% dawki w okresie 

wiosennego ruszenia wegetacji, 
30% dawki w fazie pierwszego 
kolanka, 20% w okresie kło-
szenia i 10% dawki w okresie 
początku dojrzałości mlecznej

Przystępując do wyliczenia 
dawki nawozu azotowego po-
winno się uwzględniać dostępne 
źródła azotu, poza nawozami 
należą do nich miedzy innymi 
azot wiązany przez bakterie 
wolno żyjące, azot mineralny 
zgromadzony w glebie, azot 
uwalniany z rozkładu substancji 
organicznej gleby i mineralizacji 
obornika. 

Przy ustaleniu pierwszej 
wiosennej dawki azotu bardzo 
pomocna jest znajomość azotu 
mineralnego N min w warstwie 
gleby do 60 cm. Oznaczenia wy-
konują na zlecenie stacje Che-
miczno - Rolnicze. 

Ustalenie drugiej i trzeciej 
dawki azotu jest bardziej skom-
plikowane. Druga dawka azotu 
stosowana jest w okresie strzela-
nia w źdźbło. Termin aplikacji 
zależy od kondycji łanu oraz 
stanu odżywienia roślin azo-
tem, który określa się oznaczając 
zawartość azotu mineralnego 
w roślinie lub wykorzystując 
pomiary SPAD wykorzystując 
do tego N-Tester. 

Azot może być stosowany za-
równo w formie sypkiej, płynnej 
(roztwór mocznika) lub w formie 
RSM. Badania IUNG wskazują, 
że pszenica nawożona płynną 
formą azotu nie pogarsza cech 
jakościowych ziarna. 

Dodatni efekt dla kształto-
wania się zawartości białka 
i glutenu (wzrost ok. 1-2%) 
w ziarnie pszenicy daje zasila-
nie jej mikroelementami.

prof. dr hab. Grażyna Podolska, 
Zakład Uprawy Roślin Zbożowych 

IUNG-PIB w Poznaniu

Powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu jest rekordowo duża 
i wynosi ok. 1,8 mln ha. Głównym kierunkiem wykorzystania pszenicy, ponad 50% ziarna, jest 
przerób na mąkę. 

Tabela 1. Wpływ nawożenia azotem na cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej 

Rok 
Nawożenie (kg N ha-1) NIR

0 40 80 120 160 200

Gęstość ziarna w stanie zsypnym kg/hl 76,5 76,5 76,8 76,5 76,5 76,2 r.n

Liczba opadania (s)  222 236 241 230 228 235 r.n

Zawartość białka (%)  10,7 11,3 12,0 12,9 13,4 14,0 0,67

Ilość glutenu % 25,0 27,9 31,4 33,5 34,8 37,5 3,58

Rozpływalność glutenu (mm) 1,6 2,0 2,5 2,6 3,0 3,1 r.n

Wskaźnik sedymentacji Zelenyego (cm 3) 21,6 25,0 27,3 29,7 32,1 34,3 6,50
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Przedstawiciele handlowi Horsch:
Pn-zach. Wojciech Ratuszny – tel. 609 811 206
Pn-wsch. Michał Kołakowski – tel. 600 990 322
Pd-zach. Krzysztof Maciuk – tel. 609 720 434
Pd.-wsch. Paweł Przybylik – tel. 605 205 780

www.horsch.com

Duże szerokości robocze - wóz nasienno-nawozowy - dla dużych powierzchni

Wydajny i wytrzymały 

R E K L A M A

Wiosenne odżywianie pszenicy

Pszenica ozima jest rośliną 
o stosunkowo dużych wymaga-
niach glebowych. Wskazana jest 
jej uprawa na glebach o uregu-
lowanym pH oraz co najmniej 
średniej zasobności w składniki 
pokarmowe i wodę. Ważne jest 
również, aby odpowiednio do-
brać do stanowiska odmianę, 
mając na uwadze również sto-
pień mrozoodporności poszcze-
gólnych odmian. Wygląda na to, 
że tegoroczna aura była łaskawa 
dla zbóż i rzepaku. Potencjalne 
plony na tą chwilę zapowiadają 
się nie najgorzej. Należy jednak 
zadbać o wiosenne nawożenie 
zbóż makro i mikroelementami.

Jak wiemy, to azot jest naj-
bardziej plonotwórczym czyn-
nikiem w nawożeniu pszenicy 
i od niego powinniśmy zacząć 
wiosenne dokarmianie roślin. 
Pierwsza dawka azotu decyduje 
o liczbie pędów w roślinie, czyli 
potencjalnych kłosów oraz liczbie 
kłosków i kwiatków w kłosie. 

Należy jednak pamiętać, że zbyt 
duża jednokrotna dawka tego 
pierwiastka może spowodować 
zbyt mocne krzewienie się, a na-
wet wyleganie roślin.

W przypadku uprawy psze-
nicy ozimej dawkę azotu dzieli-
my najczęściej na 2 lub 3 części. 
Pierwsza dawka powinna być 
zastosowana w momencie ru-
szania wegetacji, przy pszenicy 
o odpowiedniej obsadzie i za-
sianej w terminie. Jeśli pszenica 
została zasiana po terminie i jest 
słabo rozkrzewiona, to należy 
zastosować około 30-40 kg N 
w szybko działającej formie przed 
ruszeniem wegetacji, po czym po 
około tygodniu /w zależności od 
pogody/ wysiać resztę pierwszej 
dawki. Docelowo na pierwszą 
dawkę należy zastosować około 
40-60% zakładanej ilości azotu/
ha /w zależności od stanu planta-
cji/. Należy pamiętać, że pierwszą 
dawką azotu regulujemy docelo-
wą liczbę źdźbeł kłosonośnych. 

W polskich warunkach za opty-
malną przyjmuje się obsadę 500-
700szt kłosów/m2.

Ważna jest forma azotu do-
starczonego w pierwszej daw-
ce. Ze względu na panującą 
wczesną wiosną niską tempe-
raturę polecana jest forma sa-
letrzano-amonowa /np. saletra 
amonowa, saletrzak/ gdyż jony 
N-NO3- są najszybciej pobierane 
przez rośliny, zaś jony amonowe 
nie są tak łatwo wymywane, 
dzięki czemu efekt działania 
takiego nawozu jest optymal-
ny. Wskazane jest, aby nawóz 
zawierał również magnez, który 
wspomaga pobieranie azotu, jak 
również wapń – do buforowania 
miejscowego zakwaszenia gle-
by spowodowanego działaniem 
nawozów azotowych i rozwoju 
systemu korzeniowego.

Drugą dawkę nawozów azoto-
wych stosujemy w początkowej 
fazie strzelania w źdźbło w ilo-
ści około 40% dawki całkowitej 

przy planowanych 3 dawkach 
lub w ilości 40-60% przy dwóch 
dawkach. W przypadku systemu 
nawożenia jedynie dwoma daw-
kami azotu, zaleca się na drugą 
dawkę zastosowanie form azo-
tu szybko i jednocześnie długo 
działających /amonową i ami-
dową/. Warunek ten spełnia 
np. nawóz Sulfammo 30 Npro, 
zawierający dwie wspomniane 
formy azotu. W jego składzie 
znajdują się również makroele-
menty drugorzędne, takie jak: 
wapń, siarka i magnez. Warto 
wspomnieć, że siarka i magnez 
są składnikami warunkującymi 
efektywne pobieranie i przetwa-
rzanie azotu. Niedobór siarki czy 
magnezu może doprowadzić do 
znacznego osłabienia pobierania 
tego pierwiastka. Dodatkowo 
nawóz zawiera kompleks Npro 
powodujący szybsze pobieranie 
azotu przez roślinę i przyspiesza-
jący przemiany azotu w roślinie.

Jeżeli zdecydujemy się na 

trzecią dawkę azotu, należy zda-
wać sobie sprawę, że jej działanie 
nie będzie tak plonotwórcze jak 
pierwszych dwóch dawek, jednak 
ma duże znaczenie dla jakości 
ziarna. Dawka nie powinna prze-
kraczać 10-20% i zastosowana 
forma powinna być szybko dzia-
łająca /np. saletra amonowa/.

Oprócz makroelementów w in-
tensywnej uprawie pszenicy nie-
zbędne są mikroelementy – przede 
wszystkim miedź i mangan. W ro-
ślinie odpowiadają one min. za 
proces fotosyntezy, odporność na 
wyleganie, oddychanie, odpor-
ność na choroby grzybowe czy 
przemiany azotu. Obydwa te 
mikroelementy zaleca się podać 
w fazie krzewienia. W tej fazie 
zaczyna kształtować się struktura 
plonu – liczba roślin, pędów, kło-
sów na hektarze. Głównym zada-
niem w tym czasie jest optymalne 
wykorzystanie potencjału fi zjolo-
gicznego rośliny poprzez dostar-
czenie składników pokarmowych, 

gwarantujących ich maksymalne 
wykorzystanie i przetworzenie 
w plon. Warto więc przy okazji na-
wożenia mikroelementami wpro-
wadzić dodatkowo biostymulację 
roślin. W uprawie zbóż dobrym 
rozwiązaniem w fazie krzewienia 
jest zastosowanie nawozu dolist-
nego Fertileader Tonic. Aktywny 
kompleks Seactiv zawarty w tym 
nawozie przyspiesza przemiesz-
czanie asymilatów i składników 
pokarmowych, podnosi odpor-
ność i wydajność, a zawartość 
miedzi i manganu zapewnia do-
stępność niezbędnych dla zbóż 
mikroelementów.

Warto po zimie przyjrzeć 
się dokładnie zbożom ozimym 
i podjąć decyzje o wyborze sys-
temu wiosennego odżywiania 
makro i mikroelementami. Przy 
stabilnych cenach zbóż, wska-
zane jest inwestowanie w kom-
pleksowe i efektywne sposoby 
odżywiania tych roślin.

Wojciech Prokop

W Polsce powierzchnia uprawy zbóż wynosi ok. 8 mln ha, czyli ponad 70% ogólnej struktury 
zasiewów. Najwięcej, bo około 2 mln ha zajmuje pszenica. Jej forma ozima jest w Polsce i Europie 
podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarniczym i ma strategiczne znaczenie dla 
gospodarki żywnościowej.
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R E K L A M A

Konieczność zwalczania szkodników w zbożach

W Polsce występuje wiele ga-
tunków owadów szkodliwych, 
które żerują na zbożach,jednak 
największe znaczenie gospo-
darcze w uprawie zbóż mają 
mszyce i skrzypionki. Szkod-
nikami zasługującymi na uwagę 
są również ploniarka zbożów-
ka, pryszczarki oraz miniarki. 
W ostatnich latach coraz więk-
sze znaczenie mają szkodniki 
mało znane, które od dziesię-
cioleci nie miały znaczenia eko-
nomicznego. Przykładem może 
być mający miejsce od kilku 
lat liczny pojaw pluskwiaków: 
żółwinka zbożowego i lednicy 
zbożowej jak również łokasia 
garbatka. W 2012 roku obser-
wowano lokalnie masowy pojaw 
wciornastków i nałanka kłoś-
ca. Nie można także zapomnieć 
o rolnicach, których masowe 
występowanie ma miejsce co 
kilka lat. Szkodniki występujące 
na zbożach mogą obniżyć plon 
ziarna od 0,2 do 2 t/ha.

Czynnikami decydującymi 
o znaczeniu gospodarczym po-
szczególnych grup szkodników 
są: warunki klimatyczno-glebo-
we i technologia uprawy.

Warunki klimatyczno-gle-
bowe, zwłaszcza w ostatnich 
latach, ulegają systematycznym 
zmianom. Na zmiany warunków 

glebowych wywierają wpływ 
uproszczenia płodozmianu 
i agrotechniki oraz używanie 
do prac polowych ciężkiego 
sprzętu mechanicznego. Nie 
jest obojętne dla gleby nawo-
żenie i stosunki wodne. Zmia-
ny klimatyczno-glebowe mogą 
spowodować wzrost liczebności 
szkodników.

Bardzo ważnym elementem 
prawidłowo prowadzonej ochro-
ny jest agrotechnika. Przestrze-
ganie podstawowych zaleceń 
agrotechnicznych ma duże zna-
czenie i jest podstawą skutecz-
nych programów ochrony zbóż. 
Unikanie monokultur, przestrze-
ganie dostatecznie dużej izolacji 
przestrzennej między tegorocz-
ną i ubiegłoroczną plantacją, 
usuwanie z pól chwastów i ich 
pozostałości ogranicza wystę-
powanie szkodników. Pamię-
tać należy o prawidłowej orce 
i podorywce.

Ważnym aspektem ochrony 
roślin jest wykorzystywanie 
osiągnięć w dziedzinie hodowli 
odmian. Dobór odpowiedniej 
odmiany zbóż może pozwolić 
na ograniczenie chemicznej 
ochrony roślin i osiągnięcie 
większych plonów.

Stosowanie chemicznych 
środków ochrony roślin jest 

jednak i pozostanie w naj-
bliższych latach podstawową 
metodą ochrony upraw przed 
agrofagami. Podczas chemicz-
nej ochrony plantacji należy 
stosować tylko te insektycydy, 
które są zarejestrowane do zwal-
czania szkodników zbóż oraz 
stosować je zgodnie z etykietą 
środka ochrony roślin. Obecnie 
w ochronie zbóż zarejestrowane 
są insektycydy do zwalczania 
mszyc i skrzypionek, wśród któ-
rych najwięcej jest pyretroidów, 
następnie fosforoorganicznych 
oraz jeden środek zawierający 
dwie substancje pyretroid oraz 
neonikotynoid. Do zwalczania 
mszyc dodatkowo dostępny jest 
jeden insektycyd należący do 
karboksamidów.

Podczas doboru insektycydu 
należy wziąć pod uwagę tempe-
raturę otoczenia, w której działa 
najskuteczniej, a także karencję 
i prewencję. Środki ochrony ro-
ślin należy stosować w sposób 
bezpieczny dla środowiska – 
zgodnie z etykietą.

Bardzo ważny jest termin 
i sposób wykonania zabiegu 
oraz warunki atmosferyczne, 
w których prowadzona jest 
ochrona. Dobór odpowiedniej 
dawki środka ochrony roślin, 
prawidłowe przygotowanie 

roztworu, właściwie wykona-
ny zabieg opryskiwania roślin 
mogą decydować o skuteczności 
zwalczania.

Ważnym zagadnieniem do-
tyczącym stosowania środków 
chemicznych jest możliwość 
powstania odporności szkod-
ników na insektycydy. Dokonu-
jąc wyboru insektycydu, należy 
uwzględnić preparaty stosowane 
na danych uprawach w latach 
poprzednich. Wykonując zabiegi 
chemicznego zwalczania owa-
dów należy stosować insektycy-
dy z różnych grup chemicznych 
przemiennie, aby w wyniku sto-
sowania jednego preparatu nie 
doprowadzić do wykształcenia 
się odporności szkodnika.

Decyzja o wykonaniu zabiegu 
i wybór optymalnego terminu 
powinny być podejmowane na 
podstawie monitoringu konkret-
nej uprawy i progów ekonomicz-
nej szkodliwości. Ze względu 
na wiele zmiennych czynników 
środowiskowych, tylko własne 
obserwacje polowe mogą pomóc 
w ocenie rzeczywistego zagro-
żenia upraw. W uprawie zbóż 
z powodzeniem można stoso-
wać metodę „żółtych naczyń”. 
Dobre rezultaty można również 
osiągnąć przy użyciu czerpaka 
entomologicznego.

Mgr inż. Grzegorz Pruszyński
Instytut Ochrony Roślin-PIB 

w Poznaniu

Uproszczenia agrotechniczne, postępujące zmiany agroklimatyczne oraz hodowla nowych odmian znacząco wpływają na 
wzrost liczebności i rozprzestrzenianie się gatunków szkodników, od dawna na plantacjach nie spotykanych.

Skrzypionka zbożowa-imago 
(Fot. G. Pruszyński)

Mszyce (Fot. G. Pruszyński)

Skrzypionka zbożowa-larwa.
(Fot.G. Pruszyński)

Skrzypionka błękitek - imago  
(Fot. G.Pruszyński)
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– Jak zmieniła się w ciągu 
ostatnich lat dostępność środków 
ochrony roślin i czy zachodzą 
jakieś zmiany w zachwaszcze-
niu upraw? 

Adam Paradowski: W latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku intensywnie rozwijała się 
produkcja związków chwastobój-
czych, XXI wiek to nadal oczeki-
wanie na kolejne nowe substancje 
czynne. Jednocześnie rozwija się 
produkcja generyków – wygasające 
patenty stwarzają wielu produ-
centom możliwość wprowadzenia 
na rynek znanych już substancji 
czynnych. Wymagają one jednak 
badań rejestracyjnych, co powo-
duje pewne zamieszanie na rynku. 
Badania generyków prowadzone 
są oczywiście w nowych warun-
kach doświadczalnych. I nagle 
okazuje się, że takie same sub-
stancje czynne mają odmienne 
rejestracje. Dotyczy to zakresu 
upraw, w których jest dozwolone 
ich stosowanie, odmienne są listy 
wrażliwości chwastów, przesunięte 
terminy stosowania, a czasami 
nawet różne dawki. Kolejny etap 
to zmiany w unijnym prawie do-
tyczącym ochrony roślin. Przegląd 
substancji czynnych powoduje, 
że ich liczba dość szybko maleje. 
Ostatni etap to era importu rów-
noległego – poszczególne herbicy-
dy są rejestrowane na podstawie 
etykiet z różnych okresów ich re-
jestracji. To kolejna fala pojawia-
nia się takich samych substancji 
czynnych z różnymi zaleceniami. 
W efekcie, po 25 latach na rynku 
mamy podobną liczbę herbicydów 
jako produktów handlowych, ale 
zdecydowanie mniejszy wybór 
substancji czynnych. 

Sygnałów o ginięciu określo-
nych gatunków chwastów nie ma, 
wręcz przeciwnie. Wraca na pola 
kąkol polny, problemem staje się 
bodziszek drobny i stulicha psia. 
Z zachodu nadciąga wyczyniec 
polny, a z południa ciepłolubny 
zaślaz pospolity

. 
– Jak to się dzieje, że substan-

cje chwastobójcze, np. MCPA, 
2,4-D czy chizalofop-P-etylowy, 
są tak długo na rynku?

A.P.: Wymienione związki 
chwastobójcze należą do różnych 
grup chemicznych, lecz wszyst-
kie je można sklasyfi kować jako 
pochodne regulatorów wzrostu 
(fenoksykwasów). Są to związki, 
które w bardzo podobnej formie 
chemicznej znajdują się w rośli-
nach, oczywiście w wielokrot-
nie mniejszych stężeniach. Na 
tej zasadzie można powiedzieć, 
że chwasty „oszukujemy”. Nie 
wytwarzają one mechanizmów 
obronnych, ponieważ są z tymi 
związkami spokrewnione che-
micznie. Herbicydy to między 
innymi grupa związków, w któ-
rych przypadku w najmniejszym 
stopniu obserwuje się zjawisko 
uodpornienia. Stąd są stale sku-
teczne. Najbardziej znanym na 

rynku preparatem zawierającym 
chizalofop-P-etylowy jest japońska 
Targa Super 05 EC.

– Na czym polega selektyw-
ność i stale wysoka skuteczność 
działania substancji chwasto-
bójczej - chizalofop-P-etylowej? 

A.P.: Specyfi ka molekuły (chi-
zalofop-P-etylowy) powoduje, że 
charakteryzuje się ona selektyw-
nością w stosunku do praktycz-
nie rzecz biorąc wszystkich roślin 
dwuliściennych, a nawet jednoli-
ściennych nienależących do traw. 
Potwierdza to, może nie najlep-
szy przykład, ale jednak fakt, że 
wielu plantatorów – na własną 
rękę i wbrew przepisom – z do-
brym skutkiem stosuje preparat 
do odchwaszczania różnych roślin 
ozdobnych należących do grupy 
dwuliściennych i niektórych jed-
noliściennych, jak lilie czy mie-
czyki. Potwierdzeniem jest także 
rejestracja Targi w uprawie roślin 
zielarskich, w której oprócz wyma-
ganej selektywności są spełniane 
rygorystyczne normy pozostałości 
środków ochrony roślin. 

– W jaki sposób na działanie 
graminicydu wpływają fazy roz-
wojowe roślin? 

A.P.: Podobne jak w przypadku 
większości herbicydów nalistnych, 
wnikających do chwastów przez 
liście. Zasada jest prosta – im 
chwast jest młodszy, tym sku-
teczniej zwalczany. Oznacza to, 
że chwasty młode można zwal-
czać niższymi dawkami, co jest 
zgodne z zaleceniami Integrowa-
nej Ochrony, której obligatoryj-
ny termin wprowadzenia zbliża 
się bardzo szybko i której zasady 
będą nas obowiązywały już od 
1 stycznia 2014 roku. Z wykony-
waniem zbyt wcześnie zabiegów 
też nie można przesadzać. Opty-
malnym terminem jest moment, 
gdy cała populacja zwalczanego 
chwastu już wzeszła. Wczesny za-
bieg zniszczy wszystkie chwasty, 
które wzeszły, jednak osobniki 
pojawiające się po zabiegu będą 
wymagały kolejnego opryskiwania. 
W określonych warunkach moż-
na wykonać zabieg tzw. dawkami 
dzielonymi. Za optymalny termin 
uważany jest początek krzewienia 
się zwalczanych traw, ale zwiększa-
jąc nieco dawkę można je niszczyć 
do końca fazy krzewienia. Nieco 
inaczej należy postępować przy 
zwalczaniu traw wieloletnich, ta-
kich jak np. perz właściwy. Aby 
go efektywnie zniszczyć, substan-
cja czynna chizalofop-P-etylowy 
musi być przetransportowana do 
czasami dość długich rozłogów. 
Wymagana do tego jest jej większa 
ilość, a w celu jej zaabsorbowania 
potrzebna jest duża powierzchnia 
masy zielonej. Dlatego na przy-
kład perz należy niszczyć w fazie 
od 4 do 6 liści, tzn. gdy osiągnie 
wysokość około 20 cm. Z termi-
nem stosowania i efektywnością 
działania związana jest także tem-
peratura. Targę można stosować 

już od 2oC. Działanie jest wtedy 
znacznie spowolnione, przeważnie 
trawy przebarwiają się na fi oletowo 
(zanika chlorofi l, a ujawniają się 
antocyjany), ich wzrost jest zaha-
mowany, ale proces destrukcyjny 
trwa. Wyczerpując zagadnienie 
terminu – należy zwrócić uwagę, 
że w praktyce we wszystkich rośli-
nach dwuliściennych bez obawy 
ich uszkodzenia zabieg można wy-
konać w fazie dwóch wykształ-
conych w pełni liści właściwych. 

– W przypadku graminicydu 
ważna jest możliwość łącznego 
stosowania go z innymi herbi-
cydami. Jak obecnie wyglądają 
możliwości mieszania herbicydu? 

A.P.: Możliwości takie otwiera 
najnowsza interpretacja przepisów 
unijnych, która między innymi 
dopuszcza stosowanie niezareje-
strowanych mieszanin środków 
ochrony roślin – preparatów, które 
są zarejestrowane w uprawie da-
nej rośliny, a terminy zabiegów 

nimi się pokrywają. W przypadku 
Targi Super 05 EC możliwości te 
stwierdzono już dawno, niestety 
w trakcie nowelizacji etykiet wiele 
takich zaleceń wypadło. Nieco 
starsi rolnicy z pewnością pamię-
tają łączne zabiegi tego prepara-
tu i herbicydami zwalczającymi 
chwasty dwuliścienne w uprawie 
rzepaku ozimego czy buraków 
cukrowych. Obecnie tych moż-
liwości z pewnością jest również 
dużo, jednak akceptując wymogi 

integrowanej produkcji i zaleceń 
unijnych, należy przestrzegać tzw. 
dobrej praktyki ochrony roślin 
i przed łącznym zabiegiem zapo-
znać się z badaniami naukowymi, 
przeprowadzonymi przez produ-
centa preparatu, lub oprzeć się 
na własnym, ale sprawdzonym 
doświadczeniu ochroniarskim.

R E K L A M A

Jakość zaczyna się w polu
Inż Adam Paradowski

Rozmowa z inżynierem Adamem Paradowskim
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Targa Super 05 EC - niezawodna od 25 lat 

Nie często się zdarza, żeby 
środek ochrony roślin tak dłu-
go zajmował czołowe miejsce 
w sprzedaży i był wysoko pozy-
cjonowany przez rolników. 

Substancją aktywną tego 
graminicydu jest chizalofop-
-p-etylowy, który jest jednym 
z pierwszych herbicydowych 
substancji aktywnych zarejestro-
wanych w kraju. Badania nad tą 
substancją jeszcze wtedy zako-
dowaną (NC 302) rozpoczęto 
w połowie osiemdziesiątych lat 
ubiegłego wieku. Produkt han-
dlowy pod nazwą Targa poja-
wił się na rynku po kilku latach 
i aktualnie obchodzi 25-lecie 
ciągłej walki z chwastami jed-
noliściennymi. Producentem pre-
paratu jest japońska fi rma Nissan 
Chemical. Targa od początku 
cieszyła się dużą popularnością 
w zwalczaniu chwatów jedno-
liściennych upraw rolniczych 
i ogrodniczych a obecnie jako 
jedyny graminicyd uzyskała 
zezwolenie Polskiego Komitetu 
Zielarskiego na stosowanie Targi 
Super 05 EC do odchwaszczania 
niektórych upraw zielarskich. 
Dystrybutorem herbicydu w Pol-
sce jest od początku fi rma Arysta 
LifeScience (nazwa aktualna), 
która zarejestrowała substancję 

chizalofop-p-etylowy w bar-
dziej stężonej formie również 
pod nazwą Targa 10 EC i Pilot 
10 EC. Na rynku jest również 
chizalofop-p-etylowy pro-
dukowany przez inne fi rmy 
i sprzedawany pod różnymi 
nazwami handlowymi. Targa 
Super ma jednak rejestrację 
w największej ilości upraw: 
rolniczych, warzywniczych 
i sadowniczych. Duża selek-
tywność tego herbicydu powo-
duje, że cieszy się on dużym 
uznaniem wśród producentów 
rolnych. 

Na przestrzeni lat zachodzi-
ły istotne zmiany w formulacji 
Targi, podyktowane dbałością 
o środowisko, a udoskonalana 
technologia produkcji pozwoli-
ła na zastąpienie agresywnych 
składników nowoczesnymi, 
bardziej przyjaznymi substan-
cjami wspomagającymi, emul-
gatorami i rozpuszczalnikami. 
Targa to niezawodny herbicyd, 
jeśli przestrzega się terminów 
stosowania i faz rozwojowych 
zwalczanych chwastów jed-
noliściennych i niezmiennie 
zachowuje wysoką skutecz-
ność, czego dowodem jest 
ogromne zaufanie rolników 
do tego produktu.

W tym roku herbicyd Targa Super 05 EC obchodzi swój 
jubileusz – 25 lat obecności na rynku polskim.

Szkodniki łuszczynowe w rzepaku
Chowacz podobnik i prysz-

czarek kapustnik czyli szkod-
niki łuszczynowe w ostatnich 
latach występują na plantacjach 
rzepaku ozimego coraz liczniej. 
Każdego roku zagrożenie po-
wodowane przez te owady jest 
większe a prawdopodobne straty 
w plonie ulegają zwiększeniu. 
W takiej sytuacji prawidłowa 
ochrona nabiera szczególnego 
znaczenia, a także wymaga 
większych nakładów pracy.

Chowacz podobnik, to 
chrząszcz opuszczający miejsca 
zimowania, gdy temperatura po-
wietrza przekroczy 150C. W tym 
okresie – zazwyczaj kiedy rzepak 
jest w stadium luźnych kwiato-
stanów - pierwsze chrząszcze 
pojawiają się na plantacjach. 
Masowy przelot chrząszczy od-
bywa się w okresie zakwitania 
rzepaku, gdy temperatura po-
wietrza osiągnie 180C.

Pryszczarek kapustnik, to 
muchówka. Zimuje w stadium 
larwy w kokonach na głębo-
kości od 5 do 10 cm, na polu 
na którym uprawiano rzepak. 
Muchówki nalatują na rzepak 
od początku kwitnienia roślin. 
Nalot pryszczarka kapustnika 
trwa około 1 miesiąc.

Najgroźniejsze dla rzepaku 
jest występowanie na polu jed-
nocześnie chowacza podobnika 
i pryszczarka kapustnika. Uszko-
dzenia łuszczyn spowodowane 

przez chrząszcza są dla samic 
pryszczarka dużym ułatwieniem 
w składaniu jaj. Taka sytuacja 
może powodować znacznie 
większe straty w plonie. Ostatnie 
obserwacje wskazują, że zwłasz-
cza nowe odmiany rzepaku 
charakteryzują się między in-
nymi cieńszą okrywą łuszczyn, 
co może też przyczynić się do 
uniezależnienia się pryszczarka 
kapustnika od uszkodzeń spo-
wodowanych przez chowacza 
podobnika i w związku z tym 
dużo większej szkodliwości tej 
muchówki. Należy zatem przy-
puszczać, że w najbliższych la-
tach zagrożenie upraw rzepaku 
przez pryszczarka kapustnika 
może wzrosnąć.

Jednym z podstawowych ele-
mentów prawidłowego zwalcza-
nia jest precyzyjne określenie 
momentu nalotu oraz liczebno-
ści szkodników łuszczynowych. 
Monitoring należy rozpocząć 
już przed zakwitnięciem rzepa-
ku. Trzeba obserwować naloty 
chrząszczy chowacza podob-
nika. Szkodnik ten nalatuje od 
strony brzegów lasów i dlatego 
szczególną uwagę należy zwrócić 
na tą część plantacji, która przy-
lega do zadrzewień. Natomiast 
pryszczarek kapustnik nalatuje 
zwłaszcza od strony ubiegłorocz-
nych plantacji rzepaku.

Progiem ekonomicznej 
szkodliwości dla chowacza 

podobnika jest wystąpienie 
w okresie kwitnienia rzepaku 
1 chrząszcza na 2 roślinach, 
gdy równocześnie na plantacji 
wystąpi pryszczarek kapust-
nik w nasileniu 1 muchówka 
na 1 roślinie. Natomiast, gdy 
na plantacji jest większe na-
silenie chowacza podobnika, 
czyli 1 chrząszcz na 1 roślinie 
to wówczas ekonomicznym za-
grożeniem jest występowanie 
1 muchówki pryszczarka na 
3-4 roślinach.

Optymalnym terminem 
zwalczania szkodników łusz-
czynowych jest okres opadania 
płatków kwiatowych i wykształ-
cania się pierwszych łuszczyn. 
Jednak termin zabiegu powi-
nien być wyznaczony na pod-
stawie monitoriungu nalotów 
i liczebności chowacza podob-
nika i pryszczarka kapustnika. 
W przypadku masowego wystę-
powania szkodników łuszczy-
nowych zabieg ochrony roślin 
trzeba powtórzyć.

Intensywniejszej ochrony 
przed pryszczarkiem kapust-
nikiem wymagają plantacje 
położone w pobliżu upraw ubie-
głorocznych. Plantacje powy-
żej 10 ha mogą być chronione 
w większości wypadków tylko 
w pasie brzeżnym.

Obecnie do zwalczania szkod-
ników łuszczynowych zarejestro-
wane są insektycydy należące 
do pyretroidów, neonikoty-
noidów, jeden eter arylo-pro-
pylowy oraz jeden insektycyd 

zawierający dwie substancje, jed-
ną z grupy pyretroidów a drugą 
z neonikotynoidów.

Ze względu na możliwość wy-
konywania zabiegu w okresie 
kwitnienia rzepaku szczególną 
uwagę należy zwrócić na toksycz-
ność preparatów dla pszczół. Za-
bieg opryskiwania roślin najlepiej 
przeprowadzić wieczorem, po za-
kończeniu dziennego lotu pszczół, 
przestrzegając okresu prewencji.

Mgr Grzegorz Pruszyński
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy 

Instytut Badawczy

Chowacz podobnik 
- G.Pruszyński

Chowacz podobnik 
- G.Pruszyński

Pryszczarek kapustnik 
- G.Pruszyński

Pryszczarek kapustnik
- G.Pruszyński
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Strąkowiec bobowy szkodnikiem nasion bobiku 

Z roślin strączkowych do 
uprawy fitomelioracyjnej 
szczególnie na glebach cięż-
kich i średnich nadaje się przede 
wszystkim bobik. Wytwarza on 
silny palowy system korzenio-
wy, również korzenie boczne są 
tak długie jak korzeń główny. 
Dobrze rozwinięty system ko-
rzeniowy bobiku drenuje glebę, 
poprawiając jej właściwości fi -
zyczne i chemiczne.

Podstawowym warunkiem 
powodzenia w uprawie bobi-
ku jest wczesny i głęboki siew, 
gdyż pozwala wykorzystać wodę 
pochodząca z wiosennych roz-
topów śniegu.

Bobik odgrywa istotną rolę 
w grupie roślin strączkowych, 
jako roślina pastewna. Pełni tak-
że ważną rolę w płodozmianie, 
która przerywa częste następ-
stwo zbóż po sobie, stąd też 
jest cenną rośliną fi tosanitar-
ną. Jego stosunkowo krótki 
okres wegetacji sprawia, że jest 
bardzo dobrym przedplonem 
dla wielu gatunków ozimych 
a przede wszystkim rzepaku, 
jęczmienia i pszenicy. Jednym 
ze sposobów odbudowy pra-
widłowej struktury gleby jest 
wprowadzenie do zmianowania 

roślin strączkowych wysianych 
w plonie głównym.

Ochrona roślin strączkowych 
przed agrofagami powinna 
obejmować zarówno metody 
agrotechniczne, jak i chemiczne 
zwalczanie chorób, szkodników 
i chwastów. Przestrzeganie pod-
stawowych zaleceń agrotech-
nicznych zwiększa skuteczność 
ochrony i obniża koszty zabie-
gów chemicznych.

Rośliny strączkowe ze wzglę-
du na dużą zawartość białka są 
znakomitą pożywką dla grzy-
bów chorobotwórczych i szkod-
ników. Często się zdarza, że plon 
nasion jest zadowalający, ale 
nasiona są uszkodzone przez 
strąkowce.

Strąkowiec bobowy to ciem-
noszary chrząszcz, długości 
4-5 mm. Przedplecze mają trój-
kątne, pokrywy nie nakrywają 
końca odwłoka. Larwy łukowato 
zgięte, beznogie, grube. Żerują 
wewnątrz nasion bobiku.

Chrząszcze strąkowców zi-
mują w różnych kryjówkach na 
polu jak również w nasionach 
znajdujących się w magazynach, 
skąd wiosną wychodzą i przeno-
szą się na pola bobiku. Owady 
dorosłe pojawiają się w maju, ale 

największe nasilenie przypada 
na I i II dekadę czerwca. W okre-
sie kwitnienia samice strąkowca 
składają jaja na zawiązujących 
się strąkach bobiku do końca 
lipca. Wylęgłe larwy wgryzają 
się do nasion i wewnątrz nich 
żerują. Żer larw w nasionach 
bobiku jest ukryty, stąd w okre-
sie wegetacji nie jest widoczny.

Uszkodzenia powodowane 
przez chrząszcze na roślinach 
nie mają znaczenia. Natomiast 
uszkodzenie nasion przez larwy 
ma duże znaczenie gospodarcze. 
Żerowanie oprócz zmniejszenia 
masy nasion silnie ogranicza ich 
zdolność kiełkowania. Uszko-
dzone nasiona kiełkują w znacz-
nie niższym procencie. Otwory 
wydrążone przez larwy w strą-
kach są miejscem wnikania cho-
rób. Larwy przepoczwarczają 
się wewnątrz nasion i jeszcze 
przed zbiorem bobiku większość 
chrząszczy wylatuje i kryje się 
na zimowanie. W nasionach 
bobiku żerują larwy, które wy-
gryzają jamkę. Na powierzch-
ni uszkodzonych nasion widać 
okrągłe plamki „okienka”, a po 
wyjściu chrząszczy niewielkie 
otworki. Żer larw może spowo-
dować uszkodzenia zarodków, 

co wiąże się z obniżeniem siły 
kiełkowania. Chrząszcze opusz-
czają nasiona od końca sierpnia 
do października.

Do metod niechemicznych 
zwalczania strąkowców należy 
wczesny zbiór oraz niszczenie 
resztek pożniwnych strączko-
wych, które mogą być dobrym 
siedliskiem dla przezimowania 
tych szkodników.

Rośliny strączkowe na tym 
samym polu, lub w stanowisku 
po innych strączkowych, można 
uprawiać co 4 lata. Nie powinno 
się ich wysiewać w bliskim są-
siedztwie innych strączkowych 
i motylkowych drobnonasien-
nych. Siew wiosenny powinien 
być wykonany jak najwcześniej, 
przy optymalnej wilgotności 
i temperaturze gleby. Zapewni 
to szybki i prawidłowy rozwój 
roślin, a tym samym zwiększy 
możliwość obrony przed pato-
genami. Trzeba też pamiętać 
o właściwej obsadzie roślin. 
Zbyt gęsty siew sprzyja rozwo-
jowi chorób i wyleganiu.

Nasiona przeznaczo -
ne do siewu powinny 
być zdrowe i zaprawione.
Zaprawianie nasion zabezpie-
cza siewki przed zgorzelą oraz 

zmniejsza możliwość przeno-
szenia chorób przez nasiona. 

Zwalczanie strąkowca bobo-
wego należy prowadzić insekty-
cydami nalistnymi. Skuteczność 
oprysków zależy m.in. od stop-
nia porażenia roślin, właściwego 
doboru pestycydów, temperatu-
ry powietrza i precyzji wykona-
nia zabiegu.

Przy insektycydach stosowa-
nych nalistnie szczególną uwagę 
należy zwrócić na temperaturę 
działania zoocydów. Popularne 
i tanie pyretroidy są skutecz-
ne do 18–20°C. W wyższych 
temperaturach trzeba stosować 
inne preparaty. W czasie kwit-
nienia roślin można stosować 
tylko środki o krótkim okresie 
prewencji dla pszczół. Opryski 
wykonuje się wieczorem po ob-
locie pszczół.

Zwalczanie strąkowca bo-
bowego to przede wszystkim 
opryskiwanie roślin insekty-
cydami nalistnymi. Zabiegi te 
wykonujemy, po stwierdzeniu, 
że został przekroczony próg eko-
nomicznej szkodliwości okre-
ślony dla strąkowca wynoszący 
2 chrząszcze na 1m2 w okre-
sie formowania się strąków lub 
1-2 chrząszcze na 50 roślinach.

Optymalnym terminem zabiegu 
przeciw strąkowcowi bobowemu 
na bobiku jest okres wykształca-
nia się pierwszych strąków. W tym 
okresie plantację należy opryskać 
jednym z zalecanych insektycydów. 
Opryskiwanie podczas kwitnienia 
zaleca się wykonać preparatami 
nieszkodliwymi dla pszczół lub 
o krótkim okresie prewencji.

Każdorazowo przed zabiegiem 
chemicznym należy zapoznać 
się szczegółowo z instrukcją 
(etykietą) stosowania środka 
ochrony roślin.

Dr inż. Zdzisław Kaniuczak
IOR-PIB, TSD Rzeszów

Rośliny strączkowe w naszym kraju są mało popularne w uprawie, a w strukturze zasiewów pod 
te rośliny przeznacza się zaledwie ok. 1,5% gruntów ornych.

Zeal – unikatowy aktywator 
plonowania kukurydzy

Powierzchnia uprawy ku-
kurydzy w Polsce w 2012 roku 
wyniosła 1,05 mln ha, w tym 
543,8 tyś ha w uprawie na ziarno 
(wzrost o 63,1% w stosunku do 
2011 roku). Średni plon ziar-
na wyniósł 73,5 q/ha, a zbiory 
przekroczyły 4,0 mln ton.Duża 
część tej powierzchni została ob-
siana kukurydzą z konieczności 
przesiewu aż 30% powierzchni 
zbóż ozimych i rzepaku ozimego.

Korzystne ceny ziarna i wy-
sokie plony w dwóch ostatnich 
sezonach sprzyjają zaintereso-
waniu uprawą kukurydzy na 
ziarno. Od początku bieżącego 
sezonu obserwuje się wzmożone 
zainteresowanie zakupem nasion 
kukurydzy, co stanowi dobrą 
prognozę dla uprawy tej rośli-
ny do zbiorów na ziarno i na 
kiszonkę również w 2013 roku.

Wraz ze wzrostem powierzch-
ni pojawiają się coraz to nowe 
zagrożenia biotyczne, w szcze-
gólności zwiększa się nasilenie 
szkodników (omacnica proso-
wianka, zachodnia kukury-
dziana stonka korzeniowa, 
ploniarka zbożówka, mszyce, 
rolnice, drutowce, pędraki, 
śmietka kiełkówka) oraz chorób 
(fuzariozy kolb i łodyg, głownia 
guzowata, drobna plamistość 

liści kukurydzy). Innymi, bardzo 
groźnymi agrofagami w uprawie 
kukurydzy są chwasty jedno-
roczne i wieloletnie, zarówno 
jednoliścienne jak i dwuliścien-
ne. Poza czynnikami biotycz-
nymi, w uprawie kukurydzy 
występują liczne stresy abiotycz-
ne. Należą do nich: niskie tem-
peratury w okresie kiełkowania 
i wschodów roślin, przymroz-
ki wiosenne, susza glebowa, 
nadmierne opady powodujące 
zalewanie upraw, uszkodzenia 
herbicydowe, uszkodzenia roślin 
przy stosowaniu nawożenia po-
głównego, błędy w nawożeniu - 
braki makro i mikroskładników 
w glebie lub ich upośledzone 
pobieranie, zbyt kwaśny odczyn 
gleby, uszkodzenia gradowe, 
wyleganie z powodu silnych 
wiatrów, zbyt wysokie tempe-
ratury w okresie kwitnienia. 
Wszystkie te czynniki mogą 
powodować znaczące straty 
w plonie ziarna lub kiszonki. 
Zatem, w jaki sposób ograni-
czyć wpływ czynników streso-
wych na wzrost i rozwój roślin. 
Szczególną rolę odgrywa w tym 
zakresie prowadzenie starannej 
agrotechniki, a w szczególno-
ści stosowanie zbilansowanego 
nawożenia.

Makroskładniki są dostar-
czane głównie przed siewem 
lub w okresie siewu, jako tzw. 
nawożenie zlokalizowane (pod 
korzeń). Są również dostarczane 
w formie uzupełniającego nawo-
żenia dolistnego. Mikroskładni-
ki bardzo często są dostarczane 
w formie „klasycznych” nawo-
zów dolistnych. Szereg nawozów 
dolistnych lub startowych ma 
charakter aktywatorów, gdyż 
poza dostarczeniem, łatwo 
przyswajalnych, specyfi cznych 
składników odżywczych, ak-
tywują lub stymulują procesy 
fi zjologiczne w roślinie.

Aktywatory - aktywują lub 
stymulują procesy w roślinie, 
a ponadto dostarczają składni-
ków odżywczych dostosowa-
nych do konkretnych potrzeb. 
Wywierają pozytywny wpływ 
na procesy fi zjologiczne, między 
innymi na pobieranie składni-
ków mineralnych, fotosyntezę, 
kwitnienie, a w konsekwencji 
na plonowanie roślin upraw-
nych. Firma Arysta w swojej 
ofercie ma szereg aktywatorów 
specjalnie dostosowanych do 
konkretnych roślin, ich potrzeb 
pokarmowych o zróżnicowanym 
działaniu docelowym. Znako-
mitym przykładem jest Zeal, 

aktywator odżywiania mineral-
nego i plonowania kukurydzy, 
wytworzony na bazie techno-
logii PhysioActivator  francu-
skiej fi rmy Goëmar. Zawiera 
biologicznie aktywny fi ltrat GA 
142 z alg morskich Ascophylum 
nodosum, które są bogatym źró-
dłem substancji czynnych: oli-
gosacharydów, aminokwasów, 
fi tohormonów oraz witamin 
oraz fosfor, cynk i molibden. 
Przyśpiesza przyrost biomasy we 
wczesnym etapie rozwoju części 
nadziemnej i systemu korzenio-
wego. Przeciwdziała zahamo-
waniu wzrostu, powodowanym 
przez słaby rozwój systemu ko-
rzeniowego i ogranicza wpływ 
niskich temperatur na pobiera-
nie składników mineralnych, 
zwłaszcza fosforu. Zapewnia 
optymalne odżywianie roślin 
w fazie przed kwitnieniem, 
wpływając na plonowanie. 

Potwierdzeniem tych właści-
wości aktywatora Zeal są wyniki 
badań własnych, przeprowadzo-
nych w dwóch kolejnych latach 
2011 i 2012, w IHAR-PIB w Ra-
dzikowie. Potwierdziły one po-
zytywny wpływ preparatu Zeal 
na plonowanie odmian kukury-
dzy uprawianej w technologii 
ziarnowej i kiszonkowej.

W 2011 roku przeprowadzono 
doświadczenie z 4 odmianami 
kukurydzy na ziarno. W warian-
cie z zastosowaniem aktywato-
ra Zeal, uzyskano plon 14,5 t/
ha, a w wariancie kontrolnym 
12,0 t/ha. Zanotowano zwyżkę 
plonu aż o 20,8%, tj. o 2,5 t/ha. 
Masa tysiąca nasion kształtowa-
ła się na poziomie 342,9g i była 
wyższa o 20,3g niż na obiektach 
kontrolnych (322,6g). Stwierdzo-
no szybszy rozwój roślin w fazie 
BBCH 34-35 (około 10-11 w peł-
ni rozwiniętych liści). Średnia 
masa rośliny z poletek trakto-
wanych Zealem wyniosła 700 g, 
a z poletek kontrolnych 562,2g. 
Rośliny kontrolne wylegały ko-
rzeniowo pod wpływem nad-
miernych opadów, w okresie 
sierpień-wrzesień, co świadczy 
o słabiej rozwiniętym systemie 
korzeniowym.

W doświadczeniu na ziarno 
w 2012 zanotowano średni plon 
4 odmian traktowanych aktywa-
torem Zeal na poziomie 12,4 t/
ha, a na poletkach kontrolnych 
10,8 t/ha. Zwyżka plonu wy-
niosła 1,6 t/ha (14,3%). MTZ 
wyniosła 314,5g i była wyższa 
o 20,1g niż na odmianach kon-
trolnych (294,4g). Masa roślin 
(faza około 8 liścia) wyniosła 
514g, a z poletek kontrolnych 
443,5g. Wegetacja była bardziej 
zaawansowana na poletkach 
traktowanych aktywatorem 
Zeal. Rośliny były wyższe 
o około 9cm.

Jeszcze bardziej korzystne wy-
niki zanotowano w doświadcze-
niu z 4 odmianami w uprawie 
na kiszonkę. Średni plon suchej 

masy odmian traktowanych ak-
tywatorem Zeal wyniósł 21,7 t/
ha i był wyższy o 31,4% niż 
odmian kontrolnych (16,3 t/
ha). Pomiary wykonane w po-
czątkowym okresie wegetacji 
(faza 8-9 liścia), wykazały, że 
średnia masa rośliny wyniosła 
549g, podczas gdy z poletek kon-
trolnych tylko 408g. Wegetacja 
była bardziej zaawansowana, 
gdyż rośliny były wyższe o oko-
ło 15cm.

Wyniki przeprowadzonych 
doświadczeń ścisłych potwier-
dzają jednoznacznie plonotwór-
cze działanie aktywatora Zeal 
w uprawie kukurydzy na ziar-
no i na kiszonkę. Działanie to 
jest wynikiem szybszej budowy 
masy rośliny w początkowym 
stadium rozwoju i lepszego roz-
woju systemu korzeniowego, co 
ułatwia pobieranie składników 
korzeniowych.

W świetle wyników badań 
własnych i danych literaturo-
wych, jest ekonomicznie bardzo 
uzasadnione stosowanie nawo-
żenia dolistnego, w kukurydzy 
na ziarno i na kiszonkę, w for-
mie aktywatora Zeal.

dr inż. Roman Warzecha
IHiAR-PIB w Radzikowie

Bobik w końcowej fazie 
kwitnienia



Mając głównie na względzie 
ochronę środowiska naturalne-
go oraz zdrowie konsumentów 
wprowadza się w szerszym niż 
dotychczas zakresie Integrowaną 
Produkcję Owoców różnych ga-
tunków, która ma na celu minima-
lizację zużycia środków ochrony 
roślin i ograniczenie doglebowego 
stosowania nawozów. Wapno-
wanie i nawożenie doglebowe 
powinno być poprzedzone ana-
lizą gleby.

Znaczenie odczynu gleby 
w odżywianiu roślin

Spośród wielu czynników wpły-
wających na wzrost i plonowanie 
uprawianych roślin kwasowość 
gleb wymienia się jako jeden 
z najważniejszych.

Rośliny uprawiane na glebach 
kwaśnych mają gorsze warunki 
wzrostu i rozwoju. Związane jest 
to z ich niekorzystnymi właściwo-
ściami fi zycznymi, chemicznymi 
oraz biologicznymi, z niedobo-
rem, a także z nadmiarem wielu 
składników pokarmowych, a na-
wet z toksycznym oddziaływa-
niem na uprawiane rośliny.

Zakwaszanie gleb odbywa się 
różnymi drogami. Przede wszyst-
kim polega na wymywaniu za-
sad (wapnia, magnezu i potasu) 
w głąb profi lu glebowego, a ich 
miejsce zajmuje wodór, następnie 
glin i mangan. Ubytek tych jonów 
z warstwy ornej gleb potęgowany 
jest gazowymi zanieczyszczenia-
mi powietrza atmosferycznego, 
takimi jak dwutlenek siarki, tlenek 
azotu, tlenek węgla oraz amoniak, 
które pochodzą z różnych gałę-
zi przemysłu, ze spalania węgla 
i pochodnych ropy naftowej, jak 
również z rolnictwa.

Każdego roku wraz z plona-
mi roślin uprawnych wywozi się 
z pola bardzo dużo składników 
mineralnych, w tym wapnia, ma-
gnezu, potasu. Gdy dawki nawo-
zów alkalizujących środowisko 
są niskie, wówczas zakwaszenie 
gleb potęguje się. (Tabela 1)

Stosowanie niektórych nawo-
zów, w tym szczególnie siarczanu 
amonu oraz nawozów potaso-
wych (soli potasowej), powodu-
je również zakwaszenie gleb. 
Obfi tość nektarowania i pylenia 
kwiatów zależy od właściwości 
dziedzicznych rośliny i czynników 

zewnętrznych, przede wszystkim 
atmosferycznych oraz glebowych 
i agrotechnicznych. Sady i plan-
tacje należy nawozić siarczanem 
potasu, a nie solą potasową, która 
utrudnia wytwarzanie się nektaru 
w miodnikach i silnie zakwasza 
glebę. Od tych czynników za-
leży również wykształcanie się 
owoców z zapylonych kwiatów. 
Ponadto amoniak uchodzący 
w znacznych ilościach z gleby 
do atmosfery łączy się szybko 
z kwasami, tworząc aerosol siar-
czanu amonu lub azotanu amo-
nu i z opadami dostaje się do 
gleb, powodując ich dodatkowe 
zakwaszenie.

Wpływ niskiego 
odczynu gleb na wzrost 
i plonowanie roślin.

W kwaśnych glebach stwierdza 
się wysoką koncentrację wodoru, 
który dla roślin nie jest szkodliwy. 
O ewentualnym ujemnym oddzia-
ływaniu dużych stężeń wodoru 
w glebie na wzrost roślin można 
mówić, gdy jej pH wynosi poniżej 
3,0, czego w praktyce nie spotyka 
się często. Wodór znajdujący się 
w roztworze glebowym charakte-
ryzuje się dużą energią wchodze-
nia do kompleksu sorpcyjnego 
gleb, a tym samym wypierania 
jonów wapnia i magnezu, któ-
re następnie wymywane są do 
głębszych warstw. W dalszej ko-
lejności obserwuje się rozpadanie 
gruzełków glebowych, próchni-
ca w małym nasyceniu wapniem 
zmienia się na próchnicę kwaśną, 
a więc gorszą. W glebie o dużym 
stężeniu wodoru rozwój korzeni 
jest mocno osłabiony. W glebach 
kwaśnych o pH poniżej 5,5 wzra-
sta zawartość ruchliwych form 
glinu i manganu w porównaniu 
z odczynem obojętnym (pH 
6,6-7,2). Jest to spowodowane 
uwalnianiem glinu wchodzącego 
w skład siarki krystalicznej wtór-
nych minerałów ilastych do roz-
tworu glebowego oraz redukcją 
manganu czterowartościowego 
do dwuwartościowego.

Toksyczne działanie glinu ob-
serwuje się przede wszystkim 
na korzeniach roślin. Ich wzrost 
jest zahamowany, są zgrubiałe, 
barwy brunatnej, o małej liczbie 
korzeni drobnych. Ma to swoje 
odbicie w transporcie wody i soli 

mineralnych z roztworu glebowe-
go do części nadziemnych ro-
ślin. Ponadto korzenie roślin są 
bardziej podatne na zakażenia, 
szczególnie patogenami. Duża 
koncentracja glinu w roztworze 
glebowym hamuje pobieranie 
oraz transport wapnia i magnezu.

Mangan jest ważnym skład-
nikiem pokarmowym dla roślin. 
Zaliczany jest do grupy mikro-
elementów, które odgrywają 
kluczową rolę w ich wzroście 
i plonowaniu. Niemniej jednak 
na kwaśnych glebach ilości man-
ganu przyswajalnego dla roślin są 
nadmierne, nawet mogą działać 
toksycznie. Toksyczne działanie 
manganu, inaczej niż glinu, obser-
wuje się przede wszystkim na czę-
ściach nadziemnych roślin. Młode 
liście zwĳ ają się, a na starszych 
występuje cętkowana chloroza. 
Ponadto wysoka zawartość man-
ganu w częściach nadziemnych 
roślin utrudnia pobieranie wapnia 
i magnezu.

W miarę zakwaszania gleb 
pobieranie składników pokar-
mowych przez rośliny ulega 
zakłóceniu. Zmniejsza się przy-
swajalność fosforu, magnezu, 
wapnia, molibdenu. Powstają 
w wodzie oraz w kwasach or-
ganicznych nierozpuszczalne 
fosforany glinu, żelaza oraz mo-
libdeniany glinu i żelaza. Zjawisko 
to nazywa się uwstecznianiem 
fosforu. Wykorzystanie fosforu 
z tych nawozów w pierwszym 
roku po wysianiu wynosi tylko 
25%, nawet, gdy są to nawozy 
zawierające fosfor rozpuszczalny 
w wodzie (superfosfaty).

Wapń i magnez są wymywa-
ne do głębszych warstw gleby, 
a pobieranie tych jonów przez 
rośliny jest utrudnione przez dużą 
koncentrację glinu.

Należy jeszcze dodać, że rośli-
ny rosnące na glebach kwaśnych 
zawierają znaczne ilości metali 
ciężkich i siarczanów. Szczególnie 
ujemny jest wpływ siarczanów 
na pobieranie molibdenianów. 
Wysoki poziom siarczanów w gle-
bie powoduje nagromadzenie się 
azotanów w roślinie, co nie jest 
wynikiem przenawożenia azoto-
wego, ale osłabionej zdolności 
ich redukcji i dalszego przetwa-
rzania. Antagonistyczny wpływ 
siarczanów na pobieranie molib-
denu ma miejsce niezależnie od 

zasobności gleby w ten składnik.
W zaleceniach nawozowych dla 

poszczególnych gatunków roślin 
podaje się optymalny zakres pH. 
Dla większości uprawianych roślin 
ogrodniczych i rolniczych odczyn 
ten mieści się w granicach 5,5 do 
6,5 pH, czyli obejmuje gleby słabo 
kwaśne i od 6,6 do 7,2 pH gleby 
obojętne. Oznacza to, że gleby 
kwaśne i bardzo kwaśne należy 
systematycznie wapnować.

Gleby należy w pierwszej ko-
lejności odkwasić, a dopiero po 
odkwaszeniu wysiewać nawozy 
doglebowe. Jeszcze wielu rol-
ników i sadowników wysiewa 
nawozy na gleby kwaśne i bar-
dzo kwaśne, które to składniki 
bardzo słabo lub w ogóle nie są 
pobierane przez korzenie roślin, 
a tylko podrażają przy tym pro-
dukcję. Zawsze mówię podczas 
szkoleń rolnikom, sadownikom, 
że jeśli masz nawozy potasowe 
czy fosforowe w magazynie to 
niech sobie leżą a zakup wapno 
węglanowe - Kredę Mielnicką, 
która najszybciej zmienia odczyn 
gleby, odkwasza glebę i po jej 
odkwaszeniu wysiej dopiero 
nawozy, a korzenie roślin będą 
pobierały składniki pokarmowe 
i będzie wówczas widoczny efekt 
działania tych nawozów. 

Wiadome jest, że poprzez wap-
nowanie gleby doprowadzimy do 
jej odkwaszenia, a tym samym 
do poprawienia życia gleby po-
przez zastosowanie Humusu 
i mikroorganizmów glebowych. 
Humus Active zwiększa chłon-
ność wodną i sorpcyjną gleby, 
dostarcza aktywną próchnicę 
w postaci kwasów humusowych 
oraz mikroorganizmy. Poprawia 
strukturę gleby i jakość owoców. 
Gdy mamy kłopoty z otrzyma-
niem dobrego obornika to po-
winniśmy zastosować Humus 
Active przed orką na całej po-
wierzchni lub w inny sposób po 
orce w zależności od sposobu 
uprawy poszczególnych gatun-
ków roślin. Większość rolników 
postrzega funkcję gleby jedynie 
jako dostarczycielki pierwiastków 
biogennych i wody. Uważają oni 
za istotne tylko nawożenie mine-
ralne oraz odpowiednie zaopa-
trzenie w wodę. Bytujące w glebie 
mikroorganizmy traktowane są 
jak „czarna skrzynka”. Jedy-
nie obecność drobnoustrojów 

chorobotwórczych (np. Fusarium) 
jest dostrzegana przez rolników. 
Rola pozostałych mikroorgani-
zmów glebowych w kształtowaniu 
warunków wzrostu i rozwoju roślin 
z reguły jest ignorowana !!!

Informuję, że każda rosnąca 
roślina powinna rozwijać się 
w glebie, w warunkach tlenowych, 
w symbiozie z mikroorganizma-
mi. To w rezultacie zwiększa plon 
uprawianych roślin i polepsza 
ich jakość konsumpcyjną. Na 

kwaśnej, chorej glebie rosną 
chore rośliny. Wydają one niskie 
plony, które nie są w pełni warto-
ściowe. Wapnując gleby popra-
wiamy życie gleby i poprawiamy 
jednocześnie życie roślin w niej 
rosnących, co w rezultacie po-
zwala nam uzyskać pełnowarto-
ściowe plony (wzrasta zawartość 
witamin, soli mineralnych i innych 
związków organicznych potrzeb-
nych organizmom żywym). Nie 
potrzeba nam roślin genetycznie 

Dr Bogdan Z. Jarociński
Spec. I i II stopnia w zakresie sadownictwa

Wapnowanie i nawożenie doglebowe 
warunkiem dobrego wzrostu i rozwoju 
roślin nie tylko sadowniczych

DODATEK SPECJALNY

Tabela 1. Ilość pobranych i wywiezionych z pola składników po-
karmowych w sadzie jabłoniowym w porównaniu z pszenicą

Składniki
pokarmowe

Pszenica
(ziarno+słoma)
Plon 6 ton/ha

Jabłoń owoce
40 ton/ha

N 200kg/ha 20kg/ha

P2O5                                                           90kg/ha 8kg/ha

K2O 162kg/ha 50kg/ha

MgO 36kg/ha 4kg/ha

CaO 45kg/ha 4kg/ha

Fe 900g/ha 120g/ha

Mn 840g/ha 36g/ha

Zn 360g/ha 43g/ha

Cu 72g/ha 23g/ha

B 60g/ha 116g/ha
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modyfi kowanych (GMO). A one 
nie uzupełnią brakującego wap-
nia w glebie, a więc nadal gleba 
będzie chora i na niej uprawiane 
jakiekolwiek rośliny będą chore, 
a w efekcie końcowym i produkty 
będą również chore – niepełno-
wartościowe i społeczeństwo, 
które te produkty będzie spo-
żywało będzie również chore! 
Czy o to chodzi tym wszystkim 
zwolennikom GMO!!! Szkoda 
tylko, że polityka Unĳ na bierze 
górę nad zdrowym rozsądkiem, 
gdzie w całości stratna będzie 
cała ludzkość naszego globu!!!.

Zaznaczam, że w warunkach 
glebowo-klimatycznych Polski 
obserwuje się zjawisko syste-
matycznego zakwaszania gleb. 
Przyczyn tego zjawiska jest wiele, 
ale przede wszystkim największy 
wpływ ma mała zasobność gleb 
w składniki o charakterze zasa-
dowym t.j. w wapń i magnez (Ca 
2+ i Mg 2+), które są wymywane 
w głąb profi lu glebowego przez 
wody opadowe. Wyniki krajo-
wych badań wskazują, że na 
przeważającym obszarze gleb 
Polski wymywaniu ulega rocz-
nie 100 – 200 kg CaO z jednego 
hektara [Sas i in., 1995]. Autorzy 
wielu prac są zgodni, że z na-
wozów mineralnych siarczan 
amonowy najbardziej zakwa-
sza gleby [Lipecki, 1991; Ma-
zur, 1993; Smolarz, 1996]. Na 
przykład wniesienie siarczanu 

amonu do gleby w dawce 1kg 
N . ha-1 wymaga dawki 2,9 kg 
CaO w celu zobojętnienia jego 
działania [Mochecki, 1999]. Rów-
nież silnie zakwaszają gleby sa-
letra amonowa i sól potasowa!!!.

Dla przykładu podam, iż war-
to zapamiętać, że Słowik i in. 
[1973] w 50-letnich doświad-
czeniach nawozowych uzyskali 
5-krotnie większą masę korzeni 
porzeczek czerwonych i czarnych 
przy pełnym nawożeniu mine-
ralnym (Ca+NPK) niż na polet-
kach bez nawozów (0). Autorzy 
ci podają, że silne wyczerpanie 
gleby z potasu (Ca+NP) w naj-
większym stopniu ograniczało 
rozwój systemu korzeniowego 
porzeczki czerwonej. Natomiast 
skrajnie niski poziom dostępnego 
fosforu (Ca+NK) w największym 
stopniu ograniczał wzrost korzeni 
porzeczki czarnej.

Proszę zauważyć, że w każdym 
przypadku na pierwszym miej-
scu jest wapń (Ca) a następnie 
poszczególne makropierwiastki. 
Gleba musi być odkwaszona by 
osiągać dobre jakościowo i wy-
sokie plony!!!

Gleby o odczynie zasadowym 
bądź przewapnowane (pH > 
7,2) charakteryzują się również 
wieloma niekorzystnymi wła-
ściwościami. W tych glebach 
uwstecznia się (staje się mniej 
przyswajalny dla roślin) fos-
for, przechodząc w fosforany 

trójwapniowe [Ca3(PO4)2], 
nierozpuszczalne w wodzie. 
Uwstecznia się również magnez 
oraz mikroelementy: Fe, Mn, Cu, 
Zn, B. Molibden jest pobierany 
w zakresie optymalnym.

Uwstecznianie wymienionych 
mikroelementów jest szczególnie 
ważne w nasadzeniach wielolet-
nich, np. w sadach, plantacjach 
krzewów owocowych. W takim 
przypadku najlepszym rozwią-
zaniem jest stosowanie Chylatów 
bądź MIKROVITÓW mikroele-
mentowych (np. CHELAT Fe - 
13, CHELAT Cu – 14, CHELAT 
Zn – 14, CHELAT Mn – 13 lub 
MIKROVIT Cu – 80, MIKROVIT 
Fe – 75, MIKROVIT Mn – 160, MI-
KROVIT Zn- 112) dolistnie. Zmiana 
odczynu gleb zasadowych na 
obojętny czy lekko kwaśny jest 
bardzo trudna.

Dokładność pobierania 
prób glebowych do 
analiz chemicznych

Błędnie wielu sadowników, wa-
rzywników oraz rolników nadal in-
terpretuje zasady pobierania prób 
glebowych do analiz chemicznych 
na określenie odczynu gleby (pH), 
kategorii agronomicznej gleby, 
materii organicznej i zawartości 
makro- (Ca, P, K, Mg, S) oraz 
mikroelementów (Fe, Mn, Cu, 
Zn, B, Mo) w glebie. Informuję, 
iż ocenę gleby pod względem jej 
przydatności dla różnych roślin 
ogrodniczych i rolniczych prze-
prowadza się praktycznie na 
podstawie odkrywek glebowych.

Natomiast próbki gleby np. z sa-
dów już rosnących pobierać można 

(ale nie koniecznie) jednocześnie 
z próbkami liści jeżeli zachodzi taka 
potrzeba, od 15 lipca do 15 sierpnia 
(a w młodych sadach do końca 
sierpnia). Jeśli nie są pobierane 
próbki liści wówczas próbki gleby 
pobieramy przez cały okres wege-
tacji roślin. Wydzielona do badań 
kwatera (pole) nie powinna być 
większa niż do 3-4 ha. W sadach 
i na polach położonych na terenie 
pagórkowatym, nawet o niewielkich 
skłonach, próbki pobiera się od-
dzielnie z górnej, środkowej i dol-
nej części zbocza. Analizy gleby 
są niezastąpione przy określaniu 
potrzeb nawożenia pola pod upra-
wy rolnicze czy przed założeniem 
sadu, plantacji roślin jagodowych 
czy warzyw jak i potrzeb już ro-
snącego sadu bądź plantacji roślin 
jagodowych. Otrzymane wówczas 
wyniki pomagają prawidłowo przy-
gotować pole pod zasiew zbóż, 
a także pod sad, plantacje, warzy-
wa, gdyż wprowadzenie nawozów 
do głębszych warstw gleby jest 
możliwe tylko przed posadzeniem 
drzewek, krzewów czy warzyw. 
Należy próby gleby pobierać do 
analiz chemicznych w sadach czy 
plantacjach roślin jagodowych, co 
3-4 lata. Częstsze są konieczne 
tylko wówczas, gdy występują 
jakieś niepokojące objawy bądź, 
gdy wyniki przeprowadzonych 
analiz budzą wątpliwości, co do 
sposobu i dokładności pobrania 
prób gleby do analiz chemicznych. 
Zaznaczam, że każda próba zbior-
cza reprezentuje określoną kwa-
terę, pole pod uprawy rolnicze, 
plantację, warstwę gleby, pozy-
cję w sadzie (pas herbicydowy, 
murawę lub czarny ugór) bądź 

na plantacji roślin jagodowych 
i składa się z 20-30 małych pró-
bek pobranych z różnych miejsc 
za pomocą laski glebowej. Im wię-
cej jest małych próbek z jednostki 
powierzchni tym próba zbiorcza, 
np. z poziomu próchnicznego jest 
bardziej wiarygodna. Nie można 
ograniczać się tylko do badania 
powierzchniowego poziomu or-
nopróchnicznego. Ze względu na 
głębokie ukorzenianie się drzew, 
krzewów i roślin jagodowych np. 
truskawki, próby gleby koniecznie 
powinny byś pobierane z trzech 
poziomów: a - próchnicznego, b 
- wymycia i c - wmycia składników 
pokarmowych.

Uważam, że ten sposób po-
bierania prób gleby do analizy 
chemicznej z trzech poziomów 
jest nie tylko wskazany, ale bardzo 
konieczny i nie tylko z pól prze-
znaczonych pod założenie upraw 
sadowniczych, ale także z sadów 
i plantacji już owocujących i z pól 
pod uprawy rolnicze. Pozwoli to 
na uzyskanie dokładniejszych 
danych na temat zasobności 
gleby. Dla przykładu podam, że 
dr W. Muller – pracownik Insty-
tutu Sadownictwa w Wadenswil 
– Szwajcaria mocno podkreślił 
podczas Międzynarodowego 
Seminarium, które odbyło się 
w dniach 25-27 marca 1992 roku 
w Limanowej k/ Nowego Sącza, 
że „należy obserwować podziem-
ną część rośliny, jeżeli chcemy 
uzyskać większe plony o bardzo 
dobrej jakości. Musimy zwracać 
uwagę na to, co się dzieje pod 
powierzchnią gleby, w korzeniach 
roślin uprawnych, a nie tylko nad 
ziemią (nad powierzchnią gleby)”. 

Uzyskujemy wtedy dokładniejsze 
dane na temat zasobności gleby.

Pobieranie zaś gleby z poziomu 
od 0 do 20 cm i od 20 do 40 cm, 
można przyjąć za głębokości 
umowne (według wypowiedzi 
prof. A. Sadowskiego z SGGW 
w Warszawie na spotkaniu sadow-
niczym13 lutego 1996 roku w San-
domierzu –„Sandomierz”, 96.

Pobieramy próbę gleby z trzech 
poziomów profi lu glebowego 
(próchnicznego, wymycia i wmy-
cia składników pokarmowych) 
do oddzielnych pojemników, np. 
wiader i dopiero dobrze wymie-
szane 20 i więcej próbek gleby 
z każdego poziomu oddzielnie 
daje średnią próbę z tego pozio-
mu. Z dobrze wymieszanej zie-
mi pobieramy około ½ kg próby 
w kartonik lub woreczek foliowy 
oznaczając, jaki to poziom gleby, 
nr próby, gatunek drzew lub krze-
wów, warzyw, odmiana(y), wiek, 
podkładka itd. Wszystkie próby, 
które nie są pobrane w w/w spo-
sób nie są próbami wiarygodnymi 
dla danej kwatery sadu, pola bądź 
plantacji i mogą przynieść więcej 
szkody niż pożytku rolnikowi, sa-
downikowi. Pobranie prób gleby 
tylko z trzech poziomów pozwala 
na uzyskanie dokładniejszych da-
nych na temat zasobności gleby 
w składniki mineralne.

Korzenie roślin sadowniczych 
głównie gromadzą się na głębo-
kości drugiego i trzeciego pozio-
mu profi lu glebowego i głębiej, 
a więc tam gdzie wypłukiwane 
i wymywane są takie pierwiast-
ki jak np. N, Ca, K, Mg, B tak 
ważne dla prawidłowego wzrostu 
i plonowania roślin sadowniczych 

Foto 1. Objawy zewnętrzne i wewnętrzne niedoboru boru w owo-
cach jabłoni.
A – prawidłowy rozwój owoców po zapyleniu i zapłodnieniu 
kwiatów jabłoni.
B - nieprawidłowy rozwój owoców po zapyleniu i zapłodnieniu 
kwiatów jabłoni. 
B - owoce zdeformowane

Rysunek 1. Odkrywka glebowa
Foto 2. Odkrywka glebowa z widocznymi trzema poziomami 
w profi lu glebowym

Foto 3. Laska glebowa pojemnikami do pobrania próbek  gleby

Foto 4. Widoczne na zdjęciu wysuwanie z laski glebowej  do 
wiaderka  próbkę gleby z trzeciego poziomu (c). Wyraźny podział 
kolorów gleby między trzecim (c), a drugim poziomem gleby (b)  

Rysunek 2. Dr inż. Bolesław Czarnecki 
Dziesięcioletnia jabłoń odmiany Cortland na podkładce M-26

Głębokość ukorzeniania się drzew owocowych
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i warzywniczych oraz rolniczych. 
Próby glebowe z trzech pozio-
mów w profi lu glebowym pobierać 
laską podobną do laski Egnera 
o długości 100 cm z wycięciem 
do pobrania gleby z profi lu gle-
bowego do 80 cm.

Zalecenia nawozowe
W celu opracowania zalece-

nia nawozowego dla danego 
pola, sadu lub plantacji roślin 
jagodowych, rolnik, sadownik 
winien posiadać wyniki analizy 
gleby, zawiązków owocowych lub 
owoców i ewentualnie analizę liści, 
a także (bardzo ważne) informa-
cje o sadzie, plantacji, które sa-
downik uzyskuje po wielokrotnej 
lustracji sadu, plantacji w czasie 
wegetacji roślin.

Dla przykładu podaję wyni-
ki badanej gleby po uprawach 
rolniczych pod sad czereśniowy 
z trzech poziomów od 0 do 80 cm 
w profi lu glebowym w 2007 roku. 
Badania gleb potwierdziły, że 
im głębiej w profi l glebowy tym 
wzrasta ilość niedoborowych 
pierwiastków. Każdy sadownik 
znając swój sad niech zada so-
bie pytanie- „dokarmiać czy nie 
dokarmiać dolistnie”, jeżeli gleba 
jest mało zasobna w poszcze-
gólne pierwiastki tak potrzebne 
uprawianym roślinom.

Ocenę zasobności badanej 
gleby w P, K, Mg przeprowadzo-
no porównując uzyskane wyniki 
z wartościami granicznymi dla 
zawartości składników przyswa-
jalnych w glebie (wg Sadowskiego 
i in. 1990 oraz Ca, Cu, Zn, Mn, Fe, 
B i zawartość próchnicy przepro-
wadzono porównując uzyskane 
wyniki ze Stacji Chemiczno-Rol-
niczej z wartościami graniczny-
mi metody laboratorium Phosyn 
w Anglii  i dla odczynu (Mercik 
i in. 2002).

Terminy i sposób 
stosowania nawozów 
stałych

Głównym źródłem składników 
mineralnych dla roślin jest gle-
ba. Za pomocą korzeni, przede 
wszystkim tych najdrobniejszych, 
czyli włośników korzeniowych, 
pobierane są one do wnętrza 
komórek i następnie transpor-
towane do części nadziemnych. 
Mechanizm przenikania jonów 
z roztworu glebowego do roślin 
jest bardzo skomplikowany. Prze-
biega drogą biernego, która od-
bywa się na zasadzie wymiany 
lub dyfuzji jonów znajdujących się 
w glebie i w komórkach włośników 
korzeniowych oraz aktywnego 
pobierania, który jest ściśle zwią-
zany z metabolizmem komórek. 
Wymaga wkładu energii, która 
pochodzi z oddychania roślin 
(rozkład ATP).

Składniki pobierane są przez 
rośliny w postaci:

* (+) kationów (azot amono-
wy), potas, magnez, wapń, sód, 
żelazo, mangan, miedź i cynk),

* (-) anionów (azot azotano-
wy, fosfor, siarka, molibden, bor 
i chlor), oraz związków chelato-
wych (kationy np. magnezu, że-
laza, manganu, miedzi i cynku).

W i e l u  s a d o w n i k ó w , 

warzywników, rolników uważa, 
że zwiększając dawki nawozów 
uzyskują zwyżkę plonu. Pogląd 
ten nie jest słuszny. Ponieważ 
nadmierne nawożenie może 
spowodować więcej szkody niż 
pożytku. Na przykład, za wyso-
ka dawka nawozu wapniowego 
powoduje uwstecznianie się mi-
kroelementów poza molibdenem. 
Natomiast wysoka dawka azotu 
może powodować niedostatek 
fosforu, gdyż rośliny fosfor po-
bierają wolniej niż azot. Rośliny 
nawożone azotem w formie amo-
nowej pobierają mniej molibdenu 
niż nawożone nawozem saletrza-
nym (np. saletrą wapniową), gdyż 
azot w nawozach amonowych jest 
już zredukowany. Niewłaściwe 
nawożenie prowadzi do pogor-
szenia jakości owoców, warzyw 
a niekiedy nawet do spadku 
plonów w uprawach rolniczych 
i ogrodniczych. Należy tu pod-
kreślić, że drzewa owocowe nie 
należą do „żarłoków”. Zużywają 
one parokrotnie mniej składników 
mineralnych niż np. zboża, buraki 
cukrowe, ziemniaki i szereg ro-
ślin warzywnych. Podstawowym 
źródłem składników mineralnych 
jest gleba, a nawożenie powin-
no tylko uzupełniać te składniki, 
które w glebie znajdują się w nie-
dostatecznej ilości. Określając 
niezbędne dawki nawozów trzeba 
uwzględniać współczynnik ich 
wykorzystania - część składników 
dostarczanych z nawozami może 
ulec trwałemu związaniu w glebie, 
wymyciu lub ulotnieniu. 

 Przed przystąpieniem do przy-
gotowania gleby pod warzywa 
czy wysadzenie drzewek, krze-
wów owocowych na miejsce stałe 
należy koniecznie pobrać z pola 
przeznaczonego pod te uprawy 
glebę w celu wykonania analizy 
chemicznej na określenie odczy-
nu (pH) gleby, określenie katego-
rii agronomicznej gleby i materii 
organicznej oraz jej zasobności 
w makro- i mikroelementy. 

Uzyskamy wtedy dokładniejsze 
dane na temat zasobności bada-
nej gleby i dopiero na podstawie 
tych wyników i otrzymanych zale-
ceń nawozowych możemy okre-
ślić ile i jakich nawozów będzie 
można zastosować doglebowo 
oraz dokarmiać dolistnie dla 
prawidłowego wzrostu, rozwoju 
i plonowania roślin uprawnych. 
Wszystkie próby, które nie są 
pobrane z trzech poziomów nie 
są próbami wiarygodnymi dla da-
nego pola, sadu, plantacji i mogą 
przynieść więcej szkody niż po-
żytku rolnikom, sadownikom.

Analiza zawiązków 
owocowych, owoców

Zaleca się okresową analizę 
owoców na zawartość składni-
ków mineralnychi odpowiednią 
do uzyskanych wyników korektę 
nawożenia. Wczesne analizy ma-
łych zawiązków owocowych czy 
dorastających owoców umożli-
wiają wykrycie nieprawidłowości 
odżywiania i korektę nawożenia 
doglebowego i dokarmiania 
dolistnego.

Według publikacji K. Morano, 
dojrzałe jabłka powinny w czasie 
zbioru zawierać, podaną w tabeli 

1, ilość składników mineralnych 
na 100 g świeżej masy. Względ-
na procentowa zawartość skład-
ników mineralnych w owocach 
bardzo się zmienia w czasie ich 
wzrostu. Zawartość wapnia i cyn-
ku – maleje, natomiast zawartość 
boru – rośnie.

O jakości owoców decyduje 
zarówno sposób ich produkcji 
i przechowywania. W jabłkach, 
gruszkach przeznaczonych do 
długoterminowego przecho-
wywania należy przed zbiorem 
oznaczyć w ich miąższu (wraz ze 
skórką) zawartość podstawowych 
składników mineralnych: 

N, Mg, K, Ca, P, B, Zn, Mn, Cu, 
Fe. To pozwoli sadownikom okre-
ślić, czy badane owoce mogą być 
przechowywane, czy też muszą 
być przeznaczone do bezpośred-
niej konsumpcji.

Podstawowym pierwiastkiem, 
który wpływa na dobre przecho-
wywanie się jabłek i gruszek 
jest wapń. Jego niedobór po-
niżej 5 mg na 100 g (w czasie 
zbioru owoców) jest przyczyną 
wystąpienia gorzkiej plamistości 
podskórnej, rozpadu starczego 
i rozpadu chłodniczego u odmian 
np. Szampion, Ligol, Gloster, El-
star, Rubin, Boskoop, Jerseymac, 
Cortland, Jonagold i jego sporty, 
Gala i innych odmian jabłoni.

Ponieważ koszty przecho-
wywania owoców są bardzo 
wysokie, to też straty w czasie 
przechowywania należy ograni-
czyć do minimum. Dlatego oprócz 
wapnia zaczyna się uwzględniać 
znaczenie innych pierwiastków 
w kontrolowaniu jakości przecho-
walniczej owoców. Dodatkowe 
opryskiwanie zawiązków owoco-
wych jabłoni, grusz roztworami 
soli boru np. BORMAXU i cynku 

np. CHELAT Zn -14 wpływają na 
przedłużenie trwałości przecho-
walniczej, a roztworami soli fos-
foranowych np. FOSTAREM lub 
FOSCALVITEM na co najmniej 
4 i 2 tygodnie przed zbiorem owo-
ców podnoszą zawartość fosforu, 
a co z tym się wiąże – zmniej-
szają ilość owoców z objawami 
zbrunatnienia miąższu, rozpadu 
starczego i chłodniczego w czasie 
ich przechowywania.

Autor w swoich licznych bada-
niach zastosował do dolistnego 
dokarmiania zawiązków owo-
cowych i owoców następujące 
płynne nawozy dolistne: WAPNO-
VIT, ALKALINY: (ALKALIN K+Si, 
ALKALIN KB+Si, ALKALIN PK 
10:20 i ALKALIN PK 5:25, Sto-
pit, BORMAX, Bortrac, CHELATY 
mikroelementowe (Fe - 13, Zn - 
14, Mn - 13, Cu - 14), MIKROVITY 
(Cu - 80, Zn - 112, Fe -75, Mn - 
160), TYTANIT, Zintrac, FOSTAR, 
FOSCALVIT,Seniphos, Plono-
chron wapniowy, Plonochron 
fosforowy, Plonochron potaso-
wy, Plonochron zasadowy, Plono-
chron magnezowy i inne z bardzo 
dobrymi efektami końcowymi, 
o czym przekonali się już nie jedni 
sadownicy w Polsce i zagranicą. 
Natomiast w dokarmianiu dolist-
nym warzyw oprócz wyżej wy-
mienionych nawozów dolistnych 
również zastosowano MOLIBDE-
NIT i SUPERVITY, PLONOVIT 
KALI, PLONOVIT PHOSPHO, 
PLONOVIT NITRO, PLONOVIT 
OPTY oraz Plonochrony: wap-
niowy, magnezowy, fosforowy, 
kompletny, mikroelementowy oraz 
zasadowy i potasowy.

Lustracja sadu, plantacji 
roślin jagodowych

Ocena wizualna jest bardzo cenna przy określaniu stanu 
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Tabela 2. Przykład oceny badanej zasobności gleby. Kwatera nr: I, 
profi l: a, b, c, gatunek: pole po uprawach rolniczych przeznaczone 
pod założenie sadu czereśniowego

Odczyn gleby na poziomie:

a - 4,20 - bardzo kwaśny
b - 4,20 - bardzo kwaśny

c - 4,60 - bardzo kwa-
śny/ kwaśny

* Zawartość próchnicy 
w poziomie: a - 1,29 - niska

* Kategoria  agronomicz-
na  gleby: a – 2; b – 2; c – 2;

Zasobność  gleby w makroelementy.

Fosfor ( P ) w poziomie
a.  5,7 - wysoka
b.  2,8 - średnia

c.  0,6 - bardzo niska

Potas ( K ) w poziomie
a.  6,6 - niska

b.  6,1 - średnia
c.  7,9 - średnia

Magnez ( Mg ) w poziomie
a.  3,8 - niska

b.  2,0 - bardzo niska
c.  2,7 - bardzo  niska

Wapń (Ca ) w poziomie
a.  510 - bardzo niska
b.  210 - bardzo niska
c.  421 - bardzo niska

Zasobność gleby w mikroelementy:

Miedź ( Cu ) w poziomie
a.  2,4 - średnia
b.  1,3 - niska
c.  1,8 - niska

Cynk ( Zn ) w poziomie
a.  3,7 - niska

b.  2,0 - bardzo niska
c.  2,7 - niska

Mangan( Mn )w poziomie
a.  58,3 - niska
b.  39,3 - niska
c.  51,3 - niska

Żelazo ( Fe ) w poziomie
a. 778,0 - dobra
b. 627,0 - dobra
c. 860,0 - dobra

Bor ( B ) w poziomie
a.  0,22 - bardzo niska
b.  0,34 - bardzo niska
c.  0,27 - bardzo niska

Tabela 3. Optymalne zawartości makro- i mikroelementów w jabł-
kach w mg na 100 g (w czasie zbioru wg K. Morano)

Makroelementy Mikroelementy

Azot 65 Bor 0,30

Fosfor 15 Cynk 0,05

Potas 180 Mangan 0,06

Wapń 5 Żelazo 0,30

Magnez 5 Miedź 0,04
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R E K L A M A

odżywiania roślin makro- i mikro-
elementami zarówno w uprawach 
ogrodniczych jak i rolniczych, po-
nieważ chorobowe objawy nie-
doborowe na liściach są dość 
charakterystyczne i występują na 
tyle wcześnie, że można na ich 
podstawie podjąć w porę skutecz-
ną interwencję. Lata poprzednie 
jak i rok 2012 wykazał, że coraz 
więcej spotykamy sadów i plan-
tacji roślin jagodowych z objawa-
mi chorobowymi na blaszkach 
liściowych, pędach, owocach, 
warzywach spowodowanymi nie-
doborami nie tylko makro- ( Ca, 
P, K, Mg), ale również mikroele-
mentami jak: B, Cu, Zn, Fe, Mn. 

Z własnych badań i obserwacji 
podam, że odmiany jabłoni takie 
jak: Fiesta, Szampion, Elstar, Li-
gol, Gloster, Rubin czy Jonagold 
i jego sporty i inne nowe odmiany 
są bardzo wrażliwe na wszelkie 
niedobory bądź nadwyżki skład-
ników pokarmowych.

W nawożeniu wszystkich gatun-
ków roślin uprawnych obowiązuje 
prawo minimum opracowane przez 
Justusa von Liebiga mówiące, że 
podstawowe parametry plonu, 
jego wielkości i jakości, warunko-
wane są czynnikiem występującym 
w minimum. Jeśli więc obok wyso-
kiej dostępności dla roślin w śro-
dowisku glebowym większości 

składników pokarmowych „jeden” 
występuje w ilościach niedobo-
rowych, to właśnie „on” będzie 
powodował niski ilościowo plon 
lub jego kiepską jakość.

W szczególności wielofunk-
cyjny jest wpływ niedoboro-
wy mikroelementów na wzrost 
i rozwój roślin. Ich specyfi czną 
rolę i wpływ tak określił wybitny 
francuski biochemik – Bertrand 
„w świecie roślinnym (i zwierzę-
cym) panuje pewien rodzaj oli-
garchii gdzie bierna większość 
pierwiastków jest rządzona przez 
mniejszość – katalitycznie czyn-
nych”. Innymi słowy, przyswajal-
ność i przemiany w roślinie np. 

azotu, fosforu, potasu zależą od 
zaopatrzenia rośliny w mikroele-
menty. Niezmiernie istotną rzeczą 
jest tutaj forma nawozu, a także 
droga, którą zaopatrujemy rośliny 
w te pierwiastki.

Gdy np. zaobserwowaliśmy 
w 2012 roku i w latach poprzed-
nich objawy niedoborowe na 
liściach, pędach (pniach), owo-
cach to możemy temu zapobiec 
w przyszłym sezonie przez dokar-
mianie dolistne stosując nawozy 
makro- i mikroelementowe, jedno 
i wieloskładnikowe oraz nawo-
zy typu „U”. Natomiast, gdy po 
zastosowaniu kilkakrotnego do-
karmiania dolistnego nawozami 
mikroelementowymi wieloskład-
nikowymi np. MIKROVIT 1, ob-
jawy chorobowe nie ustępują to 
wówczas wykonujemy oprysk 
nawozem dolistnym jednoskład-
nikowym np. BORMAXEM lub 
CHELATEM Fe -13, CHELATEM 
Mn - 13, CHELATEM Cu – 14 czy 
CHELATEM Zn -14. Np. przy sil-
nym niedoborze boru lub cynku 
stosujemy już oprysk wiosną od 
fazy pękania pąków – cynk (np. 
MIKROVIT Zn 112) lub Plonochron 
cynku, od fazy różowego, białego 
pąka, na początku, w pełni i pod 
koniec kwitnienia - bor (BORMAX) 
lub Plonochron boru, a kończąc 
przed opadaniem liści na jesieni. 
Celem podwyższenia odporności 
na chłody i przymrozki, a także 
by spowodować lepszy rozwój 
pąków kwiatowych, kwitnienia 
i zawiązków w roku przyszłym, 
zaleca się jesienią stosowanie 

boru z cynkiem (np. CYNKO-
-BOR), a także ALKALINU KB+Si 
bądź SILVIT.

Dokarmianie dolistne roślin 
w okresie wegetacji roślin stwier-
dza się, że mimo optymalnej za-
wartości niektórych składników 

pokarmowych w glebie, rośliny 
wykazują ich niedobór. Dzieje się 
to wskutek antagonistycznego 
oddziaływania jednych jonów 
na drugie.

Dr Bogdan Z. Jarociński
Spec. I i II stopnia w zakresie 

sadownictwa

Wpływ wartości pH gleby na występowanie pierwiastków
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Foto 5. Objawy niedoboru miedzi na liściach pszenicy
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Dolistne nawożenie kukurydzy

Kukurydza na ziarno, szcze-
gólnie uprawiana na oborniku, 
jest świetnym składnikiem pło-
dozmianów o dużym wysyceniu 
zbożami. Wartość nawozowa 
resztek pożniwnych z udanej 
kukurydzy zebranej na ziarno 
jest porównywalna z połową 
dawki obornika, a zatem roślina 
ta jest świetnym przedplonem 
dla zbóż, szczególnie jarych, ze 
względu na późny okres scho-
dzenia z pola odmian przezna-
czonych na ziarno. 

Kukurydza jest rośliną średnio 
wymagającą w stosunku do kwa-
sowości gleby, ale bardzo mocno 
reagująca na okresowy niedobór 
wody /szczególnie przed kwit-
nieniem/. Udaje się na glebach 
o pH ≥5,5. Jeżeli wartość ta jest 
niższa, zaleca się wapnowanie 
gleby wapnem magnezowym, 
najlepiej jesienią. Wiąże się to 
między innymi z dość dużymi 
potrzebami pokarmowymi tej 
rośliny. Kukurydza bardzo źle 
reaguje na niedobór magnezu, 
podobnie zresztą, jak i na niedo-
bór fosforu, którego pobieranie 
i przyswajanie drastycznie spada 
wraz z obniżaniem się pH gleby. 
Dochodzi tu jednak do pewnego 

paradoksu, mianowicie w gle-
bach o odczynie obojętnym czy 
zasadowym dobrze pobierane są 
makroelementy jak: azot, fosfor, 
potas, magnez czy siarka. Jed-
nak im wyższy wskaźnik pH, 
tym słabsze pobieranie mikro-
elementów /poza molibdenem/, 
które również są niezbędne do 
osiągnięcia wysokich plonów 
kukurydzy. Przy pH powyżej 
6,5 niezbędne staje się nawo-
żenie kukurydzy manganem. 
Spore znaczenie ma również 
bor, którego dostępność waha 
się w przedziale 5-7 pH. Nie-
dobór boru przyczynia się do 
niedostatecznego wykształce-
nia kolb i ziaren kukurydzy. 
W uprawie kukurydzy najważ-
niejszym mikroelementem jest 
jednak cynk, który podobnie 
jak fosfor, wpływa w począt-
kowej fazie wzrostu na szybki 
rozwój systemu korzeniowego, 
a później na procesy enzyma-
tyczne i syntezę białek, przez co 
wyraźnie zwiększa się efektyw-
ność nawożenia NPK. Różnica 
w pobieraniu i przetwarzaniu, 
szczególnie azotu, przy dosta-
tecznym zaopatrzeniu w cynk, 
jest tak duża, że możliwe jest 

uzyskiwanie porównywalnych, 
czy nawet wyższych plonów 
ziarna przy niższym nawoże-
niu azotem. 

Przy podawaniu mikroele-
mentów bardzo ważna jest faza 
rozwoju roślin oraz forma zasto-
sowanego pierwiastka. Najwy-
godniejszym i dość skutecznym 
sposobem jest podanie cynku 
doglebowo podczas siewu współ-
rzędnego razem ze startowym 
nawozem wieloskładnikowym 
/najlepiej azotowo-fosforowym 
z wapniem, siarką i magnezem/ 
w ilości około 1-1,5kg/ha. Za-
kładając, że nie podaliśmy wy-
starczającej dawki cynku lub 
fosforu w nawożeniu doglebo-
wym lub ze względu na nieod-
powiednie pH lub temperaturę 
nie zostały one pobrane, należy 
w fazie do 6-go liścia uzupełnić 
te pierwiastki w dodatkowym 
nawożeniu dolistnym. Jest to 
faza, w której kukurydza budu-
je swój potencjał plonowania, 
pojawiają się już zawiązki kolb 
wewnątrz roślin i każdy niedo-
bór makro czy mikroelementów 
może skutkować obniżką plonu 
ziarna. Przykładem preparatu 
dolistnego dostosowanego do 

potrzeb kukurydzy może być 
nawóz Fertileader Axis, który 
oprócz cynku i manganu zawiera 
także niezbędne makroelementy, 
takie jak azot i fosfor. Składni-
ki są podane w formie wyselek-
cjonowanych aminokwasów, co 
warunkuje ich szybką przyswajal-
ność dla roślin. Preparat zawie-
ra też składniki biostymulujące 
w formie kompleksu Seactiv, któ-
ry ma działanie antystresowe 

i stymulujące transport skład-
ników pokarmowych oraz rozwój 
systemu korzeniowego.

Ważne jest, aby nawożenie do-
listne było stosowane prewencyj-
nie, a nie objawowo, gdyż część 
niedoborów ma przebieg utajony 
– nie można dostrzec ich gołym 
okiem obserwując rozwój roślin, 
a mimo to negatywnie wpływają 
one na plonowanie. Skuteczne 
nawożenie dolistne, preparatami 

biostymulującymi będzie miało 
szczególne znaczenie w tym roku 
ze względu na znacznie opóźnio-
ny okres wegetacji roślin. Każdy 
dzień prawidłowego rozwoju bę-
dzie na wagę złota, dlatego nale-
ży zrobić wszystko, aby zapewnić 
roślinom optymalne warunki 
i dostarczyć wszystkie składniki 
niezbędne do ich prawidłowego 
rozwoju i wzrostu.

Wojciech Prokop 

Uprawa kukurydzy w Polsce staje się coraz powszechniejsza. Do niedawna rolnicy interesowali się przede wszystkim 
odmianami przeznaczonymi na kiszonkę, ale w 2012 roku, po raz pierwszy w historii polskiego rolnictwa, areał 
kukurydzy na ziarno przekroczył wartość pół miliona ha.
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Odchwaszczanie plantacji ziemniaka

Okres od posadzenia ziemnia-
ków do wschodów, a następnie 
do zwarcia rzędów jest długi, 
co stwarza doskonałe warun-
ki dla rozwoju chwastów, któ-
re charakteryzują się wysoką 
odpornością na niesprzyjające 
czynniki agrometeorologiczne, 
na choroby i szkodniki, odzna-
czają się również bardzo wysoką 
plennością, łatwością rozprze-
strzeniania się. Gatunki domi-
nujące w uprawach ziemniaka 
stanowią bardzo liczną grupę 
(nawet do 50).

Szkodliwość chwastów 
w ziemniakach polega na: 
ograniczeniu dostępności wody, 
światła i składników pokarmo-
wych, zwiększeniu zagrożenia 
chorobami i szkodnikami, 
utrudnieniu zbioru i wzroście 
uszkodzeń mechanicznych bulw, 
co w konsekwencji obniża plon 
i zwiększa straty w czasie prze-
chowywania, a także obniża ja-
kość bulw.

Na plantacjach, gdzie chwasty 
występują w dużym nasileniu, 
straty plonu mogą być wysokie 
i sięgać nawet 70%.

Wiele gatunków chwastów 
częściej spotykanych na planta-
cjach ziemniaka charakteryzuje 

duża tolerancja na odczyn gle-
by. Do gatunków,,chętniej’’ ro-
snących na glebach o odczynie 
zbliżonym do obojętnego i za-
sobnych w wapń zaliczane są 
między innymi: gorczyca polna, 
dymnica pospolita, iglica po-
spolita, ostrożeń polny. Chwa-
stem wskazującym na bardzo 
duże zakwaszenie i niedobór 
wapnia w glebie jest sporek po-
lny. Skrzyp polny może rosnąć 
na wszystkich rodzajach gleb, 
a szczególnie na glebach piasz-
czystych i gliniastych. Do gatun-
ków nitrofi lnych (azotolubnych) 
należy większość chwastów spo-
tykanych na plantacjach ziem-
niaka. Są to między innymi: 
komosa biała, gwiazdnica po-
spolita, tasznik pospolity, rdest 
plamisty i powojowy, gorczyca 
polna, chwastnica jednostron-
na, psianka czarna, dymnica 
pospolita.

Zachwaszczenie w ziemnia-
ku można ograniczyć poprzez 
staranne przygotowanie stano-
wiska pod jego uprawę, gdyż 
skład gatunkowy chwastów jest 
uzależniony od intensywności 
zabiegów uprawowych w całym 
płodozmianie.

W uprawie płużnej, gdzie 
w zespołach uprawek stosowany 
jest pełen system mechanicznych 
zabiegów uprawowych rozpo-
czynający się głęboką orką, na-
siona chwastów rozmieszczone 
są równomiernie w warstwie 
ornej, natomiast w uproszczo-
nych systemach uprawy, gdzie 
pług jest zastąpiony płytko dzia-
łającymi narzędziami (glebo-
gryzarki, kultywatory, brony 
talerzowe), nasiona są blisko 
powierzchni gleby. Głębsze 
wprowadzenie nasion do gle-
by nie sprzyja ich kiełkowaniu.

W technologii uprawy ziem-
niaka chwasty można elimino-
wać przez stosowanie zabiegów 
mechanicznych i mechaniczno-
-chemicznych. Herbicydy moż-
na stosować przed sadzeniem, 
po sadzeniu, przed wschodami 
oraz po wschodach ziemniaka. 
Skuteczność niszczenia chwa-
stów środkami chwastobójczymi 
uzależniona jest od wilgotności 
gleby — dotyczy to herbicydów 
do stosowania w trzech pierw-
szych terminach (na wilgotną 
glebę) oraz fazy rozwojowej 
chwastów i ich wrażliwości na 
poszczególne substancje aktyw-
ne — dotyczy to herbicydów do 

powschodowego stosowania.
Bezpośrednie regulowanie za-

chwaszczenia w ziemniakach, 
metodami mechanicznymi, po-
lega na kilkakrotnym bronowa-
niu i obredlaniu aż do zwarcia 
rzędów. Niszczenie chwastów 
następuje na skutek przemiesz-
czania wierzchniej warstwy 
gleby przez obsypnik z dolnej 
części redliny do góry. Narzędzie 
zgarniające grzbiety redlin (bro-
na, łańcuch) spulchnia grzbiety 
redlin i przemieszcza glebę do 
dołu. To przemieszczanie gleby 
nie pozwala na ukorzenianie się 
chwastów i dalszy ich rozwój. 
Stosowanie zabiegów wyłącznie 
mechanicznych wymaga jednak 
dużych nakładów pracy, poza 
tym w wielu przypadkach nie za-
pewniają one pożądanej skutecz-
ności w zwalczaniu chwastów.

Wadą tej metody jest ponadto 
ugniatanie międzyrzędzi a także 
możliwość przenoszenia groź-
nych dla ziemniaka chorób wi-
rusowych i bakteryjnych.

Zaletą chemicznego zwal-
czania chwastów jest wysoka 
skuteczność oraz niskie koszty, 
ponieważ zabieg przeprowadza 
się na dużej powierzchni w krót-
kim czasie. Umiejętne zastoso-
wanie herbicydów umożliwia 
wyeliminowanie konkuren-
cyjnego oddziaływania chwa-
stów na rośliny uprawne już od 
początku założenia plantacji, 
a także ograniczenie później-
szych wschodów chwastów, czyli 
tak zwanego zachwaszczenia 
wtórnego.

Chemiczne zwalczanie chwa-
stów ogranicza ilość zabiegów 
uprawowych, co ma szczegól-
ne znaczenie w rejonach o de-
fi cycie wody czy zagrożonych 
erozją gleby.

Większość herbicydów zale-
canych do zwalczania chwastów 
w ziemniakach niszczy głównie 
chwasty dwuliścienne. W wa-
runkach znacznego zagrożenia 
chwastami jednoliściennymi 
należy dodatkowo zastosować 
preparat niszczący te chwasty 
w formie mieszanek lub od-
dzielnie. Użycie obu rodzajów 
preparatów zapewnia:
• tosowanie mniejszych dawek 

preparatów, co ogranicza ska-
żenie środowiska,

• większe spektrum działania 
środka chemicznego,

• większą skuteczność niszcze-
nia chwastów,

• lepszą opłacalność zabiegów 
mechanicznych.
Do zwalczania chwastów 

dwuliściennych w uprawie 
ziemniaka zalecane jest stosowa-
nie następujących preparatów: 
Afl ex Super SC (1-2l/ha), Racer 
250 EC (2-3l/ha). Herbicydy te 
należy stosować nie później niż 
10 dni po posadzeniu i obsypa-
niu ziemniaka. Na odmianach 
wczesnych nie później niż 3 dni 

po sadzeniu ziemniaka. Inne 
środki chemiczne zwalczające 
chwasty dwuliścienne to: Afalon 
Dyspersyjny 480 EC (1-2l/ha), 
Nightjar B 450 SC (1,5-2l/ha), 
Nightjar C 450 SC (1,5-2l/ha), 
Nightjar D 450 SC (1,5-2l/ha), 
Nufl on 450 SC (1-2l/ha), Sencor 
70 WG (0,75-1kg/ha). Należy 
je stosować przed wschodami 
ziemniaka po obredleniu. W cza-
sie wschodów lub po wschodach 
ziemniaka przy wysokości roślin 
8-10 cm można użyć następują-
cych preparatów: Agro Bentazon 
480 SL (3l/ha) oraz Realchemie 
Bentazon SL (3l/ha); przy wyso-
kości roślin 10-15cm zalecane 
są: Agro Bentazon 480 SL (3l/ha) 
+ Sencor 70 WG (1,25l + 0,25-
03kg), MAC Bentazon 480 SL 
(3l/ha), Wolof A 480 SL (3l/ha), 
Wolof B 480 SL (3l/ha), Wolof 
C 480 SL (3l/ha).

Do zwalczania chwastów 
dwuliściennych i niektórych jed-
noliściennych stosować można 
następujące herbicydy: Emana 
A 70 WG (0,75kg/ha), Emana 
B 70 WG (0,75kg/ha), Gadwall 
+ Sencor 70 WG (0,25l + 0,5kg/
ha), Koral 70 WG (0,75kg/ha), 
Mistral 70 WG (0,5kg/ha), Sen-
cor 70 WG (0,5kg/ha), Reactor 
360 SC (0,2-0,25l/ha).

Preparaty zalecane do 

zwalczania głównie chwastów 
jednoliściennych: Agil 100 EC 
(0,5-1,5l/ha), Agria Rimsulfuron 
25 WG (60g/ha), Fusilade For-
te 150 EC (0,5-2,5l/ha), Harfur 
(60g/ha), Miecz 25 WG (60g/
ha), Targa Super 05 EC (1-3l/ha). 
Stosować je należy po wscho-
dach ziemniaka na rozwinięte 
chwasty: perz właściwy 4-6 li-
ści, jednoliścienne jednoroczne 
2-4liście. Niższe dawki stosować 
na jednoliścienne jednoroczne 
(chwastnica jednostronna), wyż-
sze na perz właściwy.

Herbicydy zwalczające chwa-
sty jednoliścienne i niektóre 
dwuliścienne: Miecz 25 WG 
+ Sencor 70 WG (40-50g + 
0,3kg/ha), Titus 25 WG + Sen-
cor 70 WG + Trend 90 EC (40-
50g + 0,3kg + 0,1%/ha), Agria 
Rimsulfuron 25 WG + Sencor 
70 WG (40-50g + 0,3kg/ha).

Etykiety-instrukcje herbicy-
dów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania zawsze znajdują 
się na opakowaniu środka 
oraz są opublikowane na stro-
nie internetowej Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod 
adresem: http://www.minrol.
gov.pl, a także w zaleceniach 
Instytutu Ochrony Roślin.

Piotr Barbaś
IHAR - PIB - Oddział Jadwisin
Zakład Agronomii Ziemniaka

Ziemniak należy do roślin o dużej wrażliwości na zachwaszczenie, co wynika z powolnego 
początkowego rozwoju tej rośliny.
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Technologia zbioru i konserwacji runi łąkowej

 Ruń łąkową konserwujemy 
w postaci siana lub kiszonki, 
jednak dobrze przygotowana 
kiszonka, zwłaszcza o podwyż-
szonej zawartości suchej masy, 
ma większą wartość pokarmową 
niż siano. 

Koszenie łąk
Ruń łąkowa zarówno na siano 

jak i na kiszonkę powinna być 
koszona we wczesnych fazach 
rozwojowych roślin, tj. na po-
czątku kłoszenia się i wyrzu-
cania wiech dominujących 
gatunków traw i pełnego pącz-
kowania roślin motylkowatych. 
Opóźnienie koszenia zwiększa 
zawartość włókna a zmniejsza 
zawartość białka ogólnego oraz 
strawność i wartość pokarmo-
wą. Terminy koszenia zależą od 
częstotliwości koszenia, czyli 
od liczby pokosów, od regio-
nu klimatycznego i biologicznej 
dojrzałości roślin. Najważniej-
sze jest nie opóźnianie termi-
nu I pokosu, najlepiej między 
20 a 25 maja. 

Optymalna wysokość ko-
szenia łąk wynosi 5-6 cm, zaś 
łąk z przewagą traw wysokich 
do 8 cm. Zbyt niskie koszenie 
utrudnia regenerację roślin, od-
słania glebę, naraża roślinność 
na wyschnięcie, powoduje za-
brudzenie zielonki glebą i może 
źle wpływać na proces kiszenia, 
natomiast zbyt wysokie powo-
duje straty zielonki. 

Suszenie siana można przy-
spieszyć poprzez koszenie 
kosiarką rotacyjną ze spulch-
niaczem lub zgniataczem 
pokosów, a jeśli nie - to sko-
szoną zielonkę należy rozrzu-
cić w dniu koszenia. W ciągu 
następnych dni suszoną masę 
należy przetrząsać kilkakrotnie 
(np. przetrząsaczo-zgrabiarką 
beznapędową). Pamiętajmy jed-
nak, że każde przetrząsanie to 
strata 1-2% suchej masy (kru-
szenie delikatnych części roślin, 
szczególnie roślin motylkowa-
tych). Siano zbieramy, gdy ma 

15-20% wilgotności, za pomocą 
przyczep samozbierających lub 
pras formującymi siano w bele 
lub kostki. 

Dosuszanie
Po wstępnym podsuszeniu 

zielonki na powierzchni łąki 
można ją dosuszać na ruszto-
waniach (np. kozłach) lub po 
zebraniu z łąki, dosuszać zim-
nym lub ogrzanym powietrzem. 
Siano do dosuszania zimnym 
powietrzem podsusza się na łące 
do 35-40% wilgotności, zwozi 
się i układa luźnymi warstwami 
o grubości 2,5-3,0 m na odpo-
wiednich rusztach, pod które 
wentylatory wdmuchują powie-
trze przez 24,a nawet 48 godzin. 
Po osiągnięciu przez dosuszaną 
warstwę siana 18% wilgotno-
ści można załadować następną, 
a po jej wysuszeniu - trzecią, 
do wysokości 6-7 m. W miarę 
podsychania suszonego siana 
wentylatory włącza się raz, 
w dzień. W dni o wysokiej wil-
gotności powietrza wentylatory 
należy uruchamiać 2-, 3-krot-
nie w ciągu doby, aby zapobiec 
przegrzaniu się i samozapłonowi 
siana. Siano jest wysuszone, gdy 
temperatury powietrza w dosu-
szanym materiale i powietrza 
wtłaczanego wyrównują się 
po włączeniu wentylatora po 
15 godzinach przerwy. Czas pra-
cy wentylatorów potrzebny do 
wysuszenia jednorazowej partii 
siana wynosi 100-120 godzin 
(6-l2 dni suszenia). Można go 
skrócić stosując powietrze pod-
grzane o 5-8oC, np. dachowym 
kolektorem słonecznym. W do-
suszonym sianie straty składni-
ków pokarmowych są mniejsze: 
o 22-40% podczas dosuszania 
zimnym i 20-30% ogrzanym po-
wietrzem. W sianie długo suszo-
nym na powierzchni łąki straty 
sięgają ponad 50% suchej masy. 

Technika zakiszania runi 
łąkowej

Ruń do zakiszania kosimy 
wtedy, gdy spodziewamy się 
nawet krótkiego okresu bez 
deszczu. Kosimy tyle, ile będzie 
można następnego dnia zaki-
sić. Należy kosić w słoneczny 
dzień, kiedy ruń jest już sucha 
i wzrasta zawartość węglowo-
danów pod wpływem intensyw-
nego światła - najkorzystniej 
w godzinach południowych 
lub popołudniowych.

Przed zakiszeniem zielonka 
powinna być podsuszona do 
30-40% suchej masy, na co 
wystarczą 1-2 dni. Schnięcie 
skoszonych roślin, podobnie 
jak na siano, należy przyspie-
szać stosując kosiarki ze zgnia-
taczem lub spulchniaczem 
pokosów. W przypadku braku 
takiego zestawu skoszoną ruń 
przetrząsamy natychmiast po 
skoszeniu i jeśli to możliwe po-
nownie po południu. Czynność 
tę trzeba powtórzyć następnego 
dnia i jeśli warunki pogodowe 
sprzyjają, podsuszony materiał 
można zakiszać po południu. 
Optymalny poziom suchej masy, 
który można określić na podsta-
wie cech zielonki (tab.1). 

Podsuszoną zielonkę można 
zakiszać w pryzmach, silosach 
lub dużych belach cylindrycz-
nych owijanych folią. Zielonkę 
do zakiszenia w pryzmach lub 
silosach można zbierać przy-
czepami samozbierającymi 
lub sieczkarniami polowymi 
i rozładować bezpośrednio na 
pryzmę lub do silosu. Należy je 
napełniać jak najszybciej, aby 
zapewnić prawidłowy przebieg 
zakiszania. Silos nie musi być 

napełniany jednorazowo, można 
go uzupełniać, ale wtedy trzeba 
uszczelniać go pomiędzy kolej-
nymi okresami sporządzania ki-
szonki. Pryzmy również można 
otwierać i dopełniać, ale pod 
tym samym warunkiem, tj. ki-
szonka powinna być natych-
miast zakryta i uszczelniona. 
Nowy materiał lepiej dokładać 
na długość, a nie na wysokość.

Wielkość silosu lub pryzmy 
powinna odpowiadać moż-
liwości ich zapełnienia i za-
bezpieczenia w ciągu 1-2 dni. 
Powierzchnia przekroju silosu 
powinna być dostosowana do 
dziennego zapotrzebowania na 
paszę. Przykładowe wymiary 
pryzmy: 20-30 m długości, 5 m 
szerokości i 1,5-1,8 m wysokości. 
W przypadku deszczu rozpoczę-
ty silos lub pryzmę należy okryć 
folią i dokończyć następnego 
dnia. Ugniatanie powinno być 
wykonywane systematycznie 
(np. ciężkim ciągnikiem koło-
wym) do zagęszczenia 200 kg/m3 
(35% sm.). Uformowana pryzma 
powinna być szczelnie okryta 
folią i obciążona z góry i po bo-
kach warstwą ziemi o grubo-
ści 5-10 cm, starymi oponami 
lub workami z piaskiem. Taka 
warstwa ochronna zapobiega 
przenikaniu do kiszonki powie-
trza i wody z opadów atmos-
ferycznych oraz ulatnianiu się 
dwutlenku węgla (produktu fer-
mentacji), będącego naturalnym 
konserwantem.

Zakiszanie w belach owi-
janych folią wymaga pod-
suszenia do 35% sm. Zbyt 

silnepodsuszenie, powyżej 
50% sm., grozi rozwojem pleśni. 
Podsuszoną i zgrabioną w wały 
zielonkę zbiera się prasami zwi-
jającymi i formuje w bele. Bele 
powinny być silnie sprasowa-
ne i równomiernie zagęszczone 
(300 kg/m3). Przewozi się je do 
miejsca ich owijania i składowa-
nia (np. w pobliżu obory). Do 
przewozu używa się przyczep 
skrzyniowych, a do załadunku 
i rozładunku ładowaczy czo-
łowych, rozwijaczo-ładowaczy 
i przyczep samozaładowczo-ste-
rujących. Uformowane bele 
w ciągu 2-4 godzin należy 
owinąć samoprzylepną folią 
za pomocą owijarki czterema, 
a najlepiej sześcioma warstwami 
folii. Dokładne owinięcie gwa-
rantuje hermetyczne zamknięcie 
zakiszanej zielonki w postaci 
beli i uzyskanie warunków 

beztlenowych do rozwoju bak-
terii kwasu mlekowego.

Kiszonkę w belach owinię-
tych folią należy transporto-
wać i składować tak, aby nie 
uszkodzić folii. Bele powinny 
być składowane w pozycji sto-
jącej, aby kontakt z podłożem 
miała powierzchnia czołowa, 
pokryta wieloma warstwami 
folii, które lepiej izolują i zabez-
pieczają przed uszkodzeniami 
np. przez ptaki. Wszelkie ewen-
tualne uszkodzenia powinny być 
natychmiast zaklejone, aby za-
pobiec ulatnianiu się dwutlenku 
węgla. Bele można składować 
obok siebie najlepiej w jednej, 
a w przypadku bel o większej 
zawartości suchej masy także 
w 2-3 warstwach.

Dr hab. inż. Halina Jankowska-Hufl ejt 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

w Falentach

W krótko trwającym w Polsce okresie wegetacyjnym trzeba wyprodukować pasze objętościowe 
na okres żywienia zimowego, który szacuje się na ok. 200 dni.

Tabela 1. Określanie zawartości suchej masy w zielonce na podstawie jej cech zewnętrznych 

Cechy zielonki Zawartość suchej 
masy (%)

Nie widać jeszcze żadnych oznak więdnięcia na łodygach, źdźbłach i liściach 20

Liście zmieniają barwę i więdną; łodygi i źdźbła jeszcze zielone i soczyste 20-30

Liście jaśnieją i zaczynają szeleścić; ogonki liści jeszcze nie łamliwe; łodygi (źdźbła) bieleją i więdną 30-40

Liście są już suche, zaczynają kruszyć się; ogonki liści łamliwe; łodygi (źdźbła) jeszcze giętkie, wilgotne 
w kolankach 40-50

Liście silnie się kruszą; ogonki liści łamią się; łodygi (źdźbła) zaczynają się łamać 50
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 Jakość
potwierdzona 

przez
użytkowników    

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek k. Poznania, ul. Orzechowa 1 
62-002 Suchy Las
tel. 61 812 52 35, fax 61 811 70 10
www.kuhn.com.pl

Jakość
Maszyny zielonkowe KUHN  

Przetrząsacze karuzelowe o szerokościach  
roboczych od 4,20 m do 17,20 m

Zgrabiarki karuzelowe o szerokościach 
roboczych od 3,20 m do 14,70 m

Kosiarki dyskowe o szerokościach 
roboczych od 1,60 m do 8,20 m

Promocja na wybrane modele

R E K L A M A

MERGE-MAXX 900 zgrabiarka 
z przenośnikiem taśmowym

Nieustannie rośnie popyt na 
maszyny oferujące większą wy-
dajność pracy, również wśród 
maszyn zielonkawych. Jednak 
w przypadku zgrabiarek karu-
zelowych, które przemieszczają 
pokos z dużej powierzchni, może 
pojawić się ryzyko zanieczyszc-
zenia paszy glebą i obniżenia 
jej jakości – im większa powi-
erzchnia zgrabiania, tym ryzyko 
jest większe.

KUHN w odpowiedzi na tak 
wysokie wymagania dużych 
gospodarstw rolnych i fi rm 
usługowych, stworzył zu-
pełnie nową maszynę, która 
nie zmusza do podejmowania 
kompromisu pomiędzy wysoką 
wydajnością pracy, a jakością 
uzyskiwanej paszy. Tą maszyną 
jest MERGE-MAXX 900 – 
zgrabiarka z przenośnikiem 
taśmowym.

Podczas pracy zgrabiarki 
rośliny są w delikatny sposób 
podbierane na szerokości rob-
oczej 9m i transportowane 
na bok maszyny za pomocą 
przenośnika taśmowego. Istnieje 

możliwość formowania pojedy-
nczego wału pokosu z szerokości 
roboczej 21 m, co daje możli-
wość dostosowania maszyny 
nawet do najwydajniejszych 
pras i innych maszyn zbierają-
cych. Układanie pokosu z tak 
dużej szerokości roboczej jest 
również pożądane przy późnych, 
rzadkich pokosach. 

3 sekcje maszyny pracują 
niezależnie, co pozwala na 
dokładne kopiowanie nierówn-
ości terenu.  

Wał pokosu może być for-
mowany z lewej lub prawej st-
rony, a także pośrodku maszyny 
jeżeli zdemontowana zostanie 
jej środkowa sekcja. Maszy-
na doskonale dostosowuje się 

do każdych warunków pracy: 
pierwszego czy późniejszych 
pokosów, jak również do tech-
niki zbioru: prasami lub przy-
czepami zbierającymi.

Rośliny przenoszone na 
taśmie, nie są skręcane i spadają 
swobodnie na podłoże, formując 
jednolity i przewiewny pokos, 
który zapewnia swobodną 
cyrkulację powietrza i dosy-
chanie roślin. Największą zaletą 
tej technologii jest optymalizac-
ja zbioru paszy, która eliminuje 
konieczność zgrabiania paszy 
bezpośrednio przed zbiorem 
prasą lub przyczepą. 

Zgrabiarka MERGE-MAXX 
900  posiada zwartą budowę 
i jest bardziej zwrotna 

w porównaniu ze zgrabiarką 
karuzelową:

Wymiary w pozycji rob-
oczej są porównywalne do 
średniej wielkości zgrabiarki 
dwukaruzelowej. 

W pozycji transportowej, 
wysokość maszyny wynosi je-
dynie 3.70 m, a przestawienie 
do transportu nie wymaga od 
operatora opuszczania kabiny 
ciągnika – żadne elementy nie 
są demontowane. 

Według redakcji Nowego 
RAPORTU ROLNEGO oma-
wiana zgrabiarka była HITEM 
Zielonej Gali 2012 w Szepietow-
ie. Co będzie takim HITEM 
w 2013 roku? Przyjedziemy, 
zobaczymy.

W ostatnich latach, rolnicy przywiązują coraz większą uwagę do jakości pasz 
objętościowych, głównie ze względu trudną sytuację na rynku mleka, który 
generuje potrzebę zwiększenia wydajności stada. 
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Technika w produkcji sianokiszonki

Technologie produkcji siano-
kiszonki obejmują kilka charak-
terystycznych etapów, spośród 
których każdy można, a nawet 
trzeba zmechanizować korzy-
stając z dostępnego w szerokiej 
ofercie sprzętu technicznego.

Kosiarki z zespołami 
wspomagającymi

Dostępne kosiarki mogą 
różnić się poziomem nowocze-
sności, a także wskaźnikami eks-
ploatacyjnymi, co wynika z ich 
cech konstrukcyjnych. 

Główną cechą wyróżniającą 
kosiarki jest budowa zespołu 
tnącego, obejmująca rozwiąza-
nia listwowe i rotacyjne.

Kosiarki listwowe zaliczają się 
do rozwiązań o coraz mniejszym 
znaczeniu w gospodarstwach 
produkujących pasze z trwałych 
użytków zielonych. Co prawda 
praca tych maszyn wyróżnia 
się wysoką jakością cięcia, jed-
nak rozwiązania te są wypierane 
przez kosiarki rotacyjne, pracu-
jące z wysoką niezawodnością 
i wydajnością pracy.

Kosiarki rotacyjne są wypo-
sażane w bębnowe lub dysko-
we (tarczowe) zespoły tnące 
z kompletem noży roboczych 
na obwodzie bębnów lub tarcz.

Rotacyjne kosiarki bębno-
we charakteryzują się wysoką 
odpornością na zapychanie, 
a ponadto są przystosowane 
do koszenia przy jeździe do tyłu.

Kosiarki dyskowe cechują się 
w porównaniu z rozwiązaniami 
bębnowymi mniejszą masą wła-
sną, niższym zapotrzebowaniem 
na moc do napędu i dobrym 
przenoszeniem materiału ro-
ślinnego do spulchniacza lub 
zgniatacza pokosu. Kosiarki tego 
typu są przystosowane do pra-
cy z dużą prędkością roboczą, 
na równych powierzchniach 
użytków zielonych nawet do 
15-20 km/h.

Szereg współczesnych modeli 
kosiarek wyposaża się w spulch-
niacze lub zgniatacze pokosu. 
W efekcie działania pierwszego 
z rozwiązań osiąga się równo-
mierne rozłożenie ściętej masy 
na całej szerokości koszenia, co 
ułatwia konwekcyjne suszenie 
i eliminuje konieczność prze-
trząsania masy roślinnej bezpo-
średnio po jej skoszeniu, co jest 
równoznaczne z ograniczeniem 
liczby przejazdów na użytku zie-
lonym. Natomiast wyposażenie 
kosiarki w zgniatacz pokosów 
(zestaw walców zgniatających) 
umożliwia uzyskanie efektu kon-
dycjonowania zielonek grubo-
łodygowych, w tym koniczyny 
i lucerny. Dzięki ścieraniu wosku 
z powierzchni łodyg i wyciska-
niu wody przyspiesza się wysy-
chanie masy roślinnej.

Maszyny do 
przetrząsania 
i zgrabiania masy 
roślinnej

Na rynku oferowana jest 
bogata gama przetrząsaczo-
-zgrabiarek i zgrabiarek, co 
ułatwia wyposażenie gospo-
darstwa w odpowiedni sprzęt. 
Oferta ta obejmuje konstruk-
cje urządzeń zróżnicowanych 
pod względem napędu zespołów 
roboczych, szerokości, liczby 
wirników przetrząsających (je-
śli stanowią element konstruk-
cji) i ich średnicy, a także opcji 
zmiany położenia z roboczego 
w transportowe i odwrotnie. 
W praktyce dostępne są ma-
szyny zawieszane i przyczepiane.

Wobec zgrabiarek stawiane są 
wysokie wymagania w zakre-
sie jakości formowania wałów. 
Zgrabiarki karuzelowe wypo-
saża się w specjalne ekrany 
ograniczające, które ułatwiają 
przygotowanie wału i służą do 
regulacji jego szerokości. Ten-
dencją w doskonaleniu konstruk-
cji zgrabiarek jest zwiększanie 
liczby ramion grabiących i liczby 
montowanych do ramion palców 
sprężystych, co pozwala zmniej-
szyć ich prędkość i intensyw-
ność oddziaływania palców na 
zgrabiane rośliny, ograniczając 
straty masy roślinnej.

Przyczepy 
samozbierające

Cechą nowoczesnych przyczep 
samozbierających jest dodatko-
we wyposażenie w zespoły pod-
noszące funkcjonalność pracy, 
układy do cięcia i rozdrabniania 
masy na etapie zbioru, a także 
zestaw walców do równomierne-
go rozkładania rozładowywanej 
zielonki ma powierzchni silosu. 
Do rozładunku skrzyni przyczep 
może być również montowany 
przenośnik poprzeczny przy-
stosowany do rozprowadzenia 
masy roślinnej na lewą lub prawą 
stronę maszyny.

W konstrukcjach przyczep 
samozbierających obserwuje 
się tendencję do zwiększania 
szerokości roboczej podbieraczy, 
co przekłada się na osiąganie 
wyższych wydajności załadunku 
i łatwiejsze pokonywanie pro-
blemów w przypadku nierówno-
miernej podaży masy z pokosu 
wchodzącej do maszyny.

Oferowanych przyczepy 
samozbierające mają szeroki 
zakres pojemności skrzyń ła-
dunkowych, w przedziale od 
ok. 15 m3 do ponad 70 m3, co 
znacznie ułatwia dobór maszy-
ny do potrzeb danego gospo-
darstwa. Konstrukcje skrzyń 
ładunkowych nowocze-
snych przyczep uwzględniają 

możliwość składania górnej czę-
ści (nadbudowy),upożliwiając 
przejazd w miejscach o niskim 
prześwicie.

Zaletą nowoczesnych przyczep 
jest ich wyposażanie w złożone 
systemy kontroli i sterowania 
funkcjami roboczymi usprawnia-
jącymi pracę operatora agregatu. 
W niektórych przyczepach insta-
lowany jest system przeznaczony 
do programowania wybranych 
ustawień zespołów roboczych, 
monitorowania i odtwarzania 
danych, w tym łącznej liczby 
przepracowanych godzin, łącznej 
ilości załadowanego materiału 
i innych.

Prasy zwijające 
i owijarki

Do formowania balotów 
z sianokiszonką wykorzystu-
je się prasy zwijające o stałej 
i zmiennej komorze prasowania.

Współcześnie produkowane 
prasy zwijające wyposaża się 
w zespoły do cięcia podbiera-
nej masy zielonki. Dzięki temu 
zwiększa się stopień zagęszczenia 
balotów. Równie ważny jest wy-
bór opcji owiązywania balotów 
sznurkiem lub siatką. Do warto-
ściowych rozwiązań zalicza się 
możliwość zamontowania na pra-
sie aplikatora, przystosowanego 
do rozprowadzania wraz podbie-
raniem masy roślinnej środków 
do inicjowania procesów zakisza-
nia. Standardem wyposażenia 
w coraz większej liczbie modeli 
pras zwijających jest cyfrowy pa-
nel sterowania z licznikiem ba-
lotów i funkcjami serwisowymi, 
uwzględniając opcje smarowania 
kół łańcuchowych.

Naturalnym uzupełnieniem 
pras w technologii produkcji 
sianokiszonki są owijarki do 
balotów. Maszyny te wyróż-
niają się szeregiem modyfi kacji 
konstrukcyjnych, w tym auto-
matyzacją załadunku balotów. 
Obok klasycznych owijarek, 
w praktyce dostępne są rów-
nież praso-owijarki (stanowią-
ce połączenie prasy z owijarką 
na jednym podwoziu), a także 
prasy z opcją owijania balotów 
w komorze prasowania.

W ofercie większości fi rm 
znajduje się na ogół po kilka 
modeli owijarek, różniących 
się szczegółami technicznymi 
i zakresem czynności roboczych.

Prof. Marek Gaworski
SGGW w Warszawie

Warunkiem nowoczesnego podejścia do produkcji sianokiszonki jest wyposażenie gospodarstwa 
w równie nowoczesny sprzęt techniczny spełniający ilościowe i jakościowe wymagania realizacji 
zadań związanych z pozyskaniem i zagospodarowaniem plonu roślin z użytków zielonych.
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Folia w produkcji sianokiszonek

Aby folia właściwie spełniła 
swoje zadania w technologii pro-
dukcji sianokiszonki wymaga 
stosownej wiedzy i praktyczne-
go podejścia. W pierwszej ko-
lejności trzeba zwrócić uwagę 
na właściwy dobór folii pod 
względem parametrów, na-
stępnie zaś prawidłowe prze-
chowywanie, użycie i utylizację 
po wykorzystaniu. 

Folia w technologii 
produkcji sianokiszonek 
w balotach 

Folia do owijania balotów 
z podsuszoną masą zielonki jest 
produkowana głównie przy wy-
korzystaniu metod wylewania 
i wydmuchiwania. 

Ważnym kryterium oceny ja-
kościowych cech folii do owija-
nia balotów jest liczba warstw 
roboczych. Folie starszego typu 
na ogół produkowano na bazie 
pojedynczej warstwy roboczej, 
przez co były niższej wytrzyma-
łości mechanicznej i bardziej 
podatne na uszkodzenia me-
chaniczne. Współcześnie pro-
dukowane folie wielowarstwowe 
wykazują znacznie korzystniej-
sze cechy funkcjonalne, w tym 
wytrzymałość mechaniczną. 

Z reguły trzywarstwowe folie 
kiszonkarskie cechuje to, że każ-
da warstwa folii spełnia określo-
ne funkcje. Zewnętrza warstwa 
zabezpiecza pozostałe warstwy 
i kiszonkę przed niekorzystnym 
wpływem promieniowania ul-
trafi oletowego. Wewnętrzna 
warstwa folii jest pokryta kle-
jem, co ułatwia łączenie nakła-
danych pasów folii na balocie 
i tworzenie nieprzepuszczalnej 
dla powietrza izolacji. Środkowa 
warstwa folii (najczęściej wy-
konana z polietylenu) jest od-
powiedzialna za wytrzymałość 

mechaniczną i odporność na 
uszkodzenia. 

Wśród cech kształtujących 
wysoką jakość folii do owija-
nia balotów wymienia się od-
porność na działanie promieni 
ultrafi oletowych i uszkodzenia 
mechaniczne, dobrą zdolność 
do klejenia i odporność na 
przyklejanie się do zakiszanej 
masy. Wysokiej jakości folia nie 
powinna zawierać toksycznych 
składników i wykazywać cechy 
łatwej utylizacji po zużyciu. 

Kolory folii 
Folia do owijania balotów jest 

oferowana w kilku kolorach, 
wśród których dominuje barwa 
biała i różne odcienie zieleni. 
Właściwie dobrany kolor fo-
lii pełni ważną rolę ochronną 
i w pewnym stopniu stymuluje 
również proces fermentacji. 

Na ogół zaleca się, aby 
w przypadku zbioru pierwsze-
go i drugiego pokosu używać do 
owijania możliwie jasnej folii – 
najlepiej białej, a przy kolejnych 
zbiorach do owijania balotów 
wykorzystywać folię o ciem-
niejszych odcieniach zieleni 
lub czarną. 

Korzystanie z folii w różnych 
kolorach ma również aspekt 
praktyczny. Ułatwia segregowa-
nie kolejnych pokosów bez ko-
nieczności datowania balotów. 

Zasady przechowywania 
folii do sianokiszonki

Zachowanie wysokiej jako-
ści folii do sianokiszonek jest 
uwarunkowane przestrzega-
niem odpowiednich zasad jej 
przechowywania. Rolki z folią 
zaleca się umieszczać w suchym 
i zaciemnionym miejscu, z ogra-
niczonym dostępem promieni 

słonecznych. Temperatura, choć 
z reguły nie wykazuje wpływu 
na jakość folii, to jednak powin-
na wynosić kilkanaście stopni 
Celsjusza. W pomieszczeniu do 
składowania, folia nie powinna 
mieć bezpośredniego kontak-
tu ze środkami chemicznymi, 
w tym nawozami, pestycyda-
mi, rozpuszczalnikami i olejami 
mineralnymi. Niedopuszczalny 
jest również kontakt z benzyną, 
olejem napędowym i olejami 
hydraulicznymi. 

Rolki z folią zaleca się prze-
chowywać w oryginalnych 
opakowaniach kartonowych, 
najlepiej na palecie w celu unik-
nięcia bezpośredniego kontakt 
z betonowym, często wilgotnym 
podłożem. 

Na jedną dobę przed owija-
niem balotów, o ile to możliwe, 
folia powinna być przechowy-
wana w temperaturze przekra-
czającej 15°C wówczas osiąga się 
korzystniejsze warunki klejenia 
na balocie. Rolki do czasu za-
łożenia w maszynie powinny 
pozostawać w kartonie. 

Zasady owijania 
balotu folią 

Dokładne owinięcie balotu fo-
lią wymaga uzyskania jej wstępne-
go naciągu wynoszącego 55-70%, 
a także doprowadzenia do tego, 
aby kolejne pasy folii wzajemnie 
zachodziły na siebie (w granicach 
50%). Po jednokrotnym owinięciu 
balotu w każdym jego punkcie 
powinny znajdować się dwie war-
stwy folii. Gdy zakiszany materiał 
jest silnie podsuszony i z dużym 
udziałem twardych włókien, to 
w takim przypadku zaleca się 
nałożenie nawet większej liczby 
warstw folii. 

Ważną zasadą pokrywania 
balotu folią jest czas wykonania 

zabiegu. Balot powinno się owi-
nąć w ciągu dwóch godzin od 
chwili jego uformowania. 

Folia do sianokiszonek 
w silosach i pryzmach 

Zasady obsługi folii do siano-
kiszonek w silosach i pryzmach 
są zbliżone do zasad obowią-
zujących w przypadku folii do 
balotów. 

Na rynku dostępna jest bogata 
gama folii do silosów i pryzm 
z sianokiszonką. W ofercie 
poszczególnych fi rm na ogół 
znajduje się kilka typów folii 
różniących się formułą produk-
cji, liczbą warstw roboczych i ce-
chami funkcjonalnymi. 

Folie są sprzedawane z okre-
śloną gwarancją od daty pro-
dukcji i na ogół z gwarancją 
w pierwszym roku po użyciu. 
Folie mają także wystawiane 
świadectwo jakości zdrowotnej, 
co potwierdza ich przydatność 
do kontaktu z materiałem bio-
logicznym, w tym przypadku 
paszą przygotowywaną do po-
bierania przez zwierzęta. 

Odpowiednio dobrana folia 
w technologii produkcji siano-
kiszonki w silosach i pryzmach 
stanowi jeden, ale nie jedyny 
warunek uzyskania wysokiej ja-
kości paszy. Równie ważne po-
zostaje prawidłowe przykrycie 

powierzchni, przykładowo 
warstwą piasku, ziemi lub 
oponami. We współczesnych 
technologiach zakiszania paszy 
w silosach i pryzmach przewi-
duje się także dodatkowe ma-
teriały ułatwiające realizację 
etapu przygotowania do zaki-
szania. Jako przykład można 
podać specjalistyczne worki 
przeznaczone do dociążania 
silosów. Do zalet worków za-
licza się możliwość ich wielo-
sezonowego wykorzystywania 
w gospodarstwie. 

Planując produkcję sianoki-
szonki w silosach i pryzmach 

trzeba również pamiętać 
o zabezpieczeniu folii przed 
ptakami, gryzoniami i nie-
sprzyjającymi czynnikami at-
mosferycznymi (wiatr i grad). 
Metoda przeciwdziałania za-
grożeniom może sprowadzać 
się do użycia specjalnej siatki 
ochronnej. Siatka jest łatwa 
w użyciu, wyróżnia się wysoką 
wytrzymałością i odpornością 
na promieniowanie UV. 

Wszechstronna wiedza na te-
mat folii i jej użycia w produkcji 
sianokiszonki niewątpliwie prze-
łoży się na uzyskanie wysokiej 
jakości paszy objętościowej. 

Prof. Marek Gaworski 
SGGW w Warszawie 

Warunkiem produkcji wysokiej jakości sianokiszonki jest dostęp do 
odpowiednio dobranej folii, która w bogatej ofercie znajduje się na rynku. 
Równie bogata jest gama kryteriów stanowiących o ocenie folii do pokrywania 
silosów i balotów z sianokiszonką.  
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Przyczepy serii Tetra Cap – 
praktyczne modyfikacje

Główna modyfi kacja dotyczy 
zmiany uszczelnienia skrzyni 
przyczepy. Zastosowano nową 
uszczelkę główną oraz szersze 
uszczelki w pionowych słup-
kach. Dzięki zastosowaniu po-
wyższych rozwiązań przyczepy 
uzyskały doskonałą szczelność, 
tak bardzo pożądaną przy trans-
porcie płodów rolnych.

Druga istotna zmiana dotyczy 
plandek. Zastosowano materiał 
wielowarstwowy o wysokiej 
wytrzymałości, aby uniknąć 
uszkodzeń plandeki powsta-
łych w wyniku tarcia. Zwięk-
szono również liczbę naciągaczy 

mocujących plandekę, dzięki 
czemu materiał jest bardziej na-
pięty i skutecznie odprowadza 
wodę. Na burtach skrzyni ładun-
kowej zamontowano również 
listwę podtrzymującą plandekę, 
co powoduje zrównanie się linii 
burty ze słupkami bocznymi. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
plandeka leży w idealnej płasz-
czyźnie a właściwe naciągnięcie 
plandeki jest łatwiejsze.  

Ostatnia ważna modyfi kacja 
dotyczy systemu zamykania burt 
w przyczepach 12 i 14 tonowych. 
Obecnie przyczepy z dzieloną 
burtą są wyposażone w drugą 

dźwignię zamykającą. Umożli-
wia to osobne otwieranie każdej 
z burt, oraz sprawia, że sama 
czynność zamykania stała się 
dużo łatwiejsza.

„Obecnie stosowane rozwią-
zania z pewnością zostaną do-
cenione przez potencjalnych 
użytkowników przyczep Jo-
skin Tetra CAP. Nowa generacja 
przyczep pozostaje w zgodzie 
z fi lozofi ą poszukiwania najlep-
szych, niezawodnych rozwią-
zań dla rolnictwa” – powiedział 
Wiktor Moszczeński, specja-
lista ds. marketingu Joskin 
Polska.

Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów, Joskin 
dokonał szeregu modyfi kacji w przyczepach rolniczych 
serii Tetra CAP, tak aby uczynić ich użytkowanie 
prostszym i praktyczniejszym.

2012 GOOD DESIGN™ dla pras 
BigBaler marki New Holland

To uznane na arenie między-
narodowej wyróżnienie zostało 
przyznane gamie pras BigBaler 
przez chicagowskie ateneum: 
Museum of Architecture and 
Design i The European Centre 
for Architecture, Art, Design and 
Urban Studies w dowód uzna-
nia za doskonałe rozwiązania 
konstrukcyjne i awangardową 
stylistykę. 

„Nagroda ta potwierdza, iż 
charakterystyczne rozwiązania 
konstrukcyjne i stylistyka New 
Holland mają fundamentalne 
znaczenie dla efektywnego rol-
nictwa. Począwszy od charak-
terystycznych, profi lowanych 
osłon bocznych do jednoczę-
ściowej, całkowicie otwieranej 
maski, prasa BigBaler stanowi 
idealne ucieleśnienie koncepcji 
zbiorów według fi rmy New Hol-
land” - oświadczył Bob Hatz, 
dyrektor ds. produktów. 

To wyróżnienie umacnia 
wiodącą w segmencie pozycję 
pras BigBaler po obu stronach 
Atlantyku. Ostatnio zdobyte 
północnoamerykańskie wy-
różnienie AE50 skupiło się na 
niezrównanej wydajności i efek-
tywności pras BigBaler, pozwa-
lających uzyskać wyniki rzędu 
110 bel/godzinę. Ceniony Srebr-
ny Medal za Innowacje został 
przyznany gamie BigBaler przez 
jury przewodniczące wystawie 
Sima, która odbyła się w lutym 
w Paryżu. Jury było pod wraże-
niem doskonałych zabezpieczeń 
i rozwiązań konstrukcyjnych 

przyjaznych operatorowi.
Wiodąca w branży wydaj-

ność i efektywność w dziedzi-
nie belowania

Prasa BigBaler wyposażona 
jest w cały pakiet rozwiązań 
optymalizujących wydajność, 
takich jak między innymi 
podbieracz MaxiSweep™, za-
pewniający ciągły, płynny prze-
pływ plonu wraz z systemem 
SmartFill™ gwarantującym 
formowanie jednorodnych bel 
dzięki sieci precyzyjnych czuj-
ników. Zaawansowane systemy 

precyzyjnego rolnictwa, włącz-
nie z technologią ważenia bel 
w trakcie jazdy ActiveWeigh™ 
podwyższają wydajność i eko-
nomię zbioru.

Gama BigBaler oferuje go-
spodarstwom z całego świata 
zbierającym siano, zielonki i pro-
dukującym biomasę, najnow-
sze osiągnięcia technologiczne 
w dziedzinie formowania bel 
wielkogabarytowych od ponad 
ćwierćwiecza. 

W oparciu o materiały fi rmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wielokrotnie nagradzana seria pras wielkogabarytowych 
BigBaler marki New Holland zdobyła jeszcze jeden 
prestiżowy dowód uznania: wyróżnienie 2012 GOOD 
DESIGN™.
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Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.

ZETOR MAJOR

ZETOR FORTERRA

Finansowanie: 
Zetor dla „młodego rolnika”*

*dowiedz się u najbliższego autoryzowanego dealera www.zetor.pl

ZET

i

ZETOR PROXIMA

ZETOR MAJORR

R E K L A M A

FORTERRA 140 HSX

To najlepszy ciągnik fi rmy 
Zetor, który łączy wydajność, 
trwałość, dużą moc, efektyw-
ność i niskie koszty eksploatacji.

Ciągniki Forterra HSX wypo-
sażono w najnowocześniejszą 
technologię; najnowszej genera-
cji rewers, nową pięciostopnio-
wą skrzynie z trójstopniowym 
wzmacniaczem, ponadto moc-
niejszy układ hydrauliczny, 
sterowanie trzypunktowym 
zawieszeniem Hitchtronic, wy-
świetlacz LCD, większy rozstaw 
osi poprawiający stabilność, 
nowe fotele i wiele innych in-
nowacji. Ciągniki marki Zetor 
sprzedawane są do około stu 
państw świata na pięciu konty-
nentach w ilości ponad 1,2 mi-
liona sztuk.

Silnik
NOWOŚĆ - Od 2013 roku cią-

gniki modelu Forterra i Forterra 
HSX korzystają z 16-zaworowej 
głowicy silników spełniających 
wymogi normy emisji spalin 
Stage III B.

Nowy silnik, charakteryzuje 
się wysokim (36 %) stopniem 
wzmocnienia momentu obroto-
wego, świetnym startem nawet 
w niekorzystnych warunkach 
temperaturowych, długą żywot-
nością i niskim zużyciem paliwa, 
potwierdzonym przez Niemiec-
kie Towarzystwo Rolnicze DLG 
gdzie przeprowadzono testy. Wy-
soką moc gwarantuje nie tylko 
ulepszona głowica cylindrów, 
ale także zmienione kanały ssące 
i nowy system wtrysku paliwa. 
Silnik wyposażony został także 
w fi ltr cząstek stałych w celu 
obniżenia poziomu emisji. Filtr 
DPF z pasywną regeneracją jest 
bezobsługowy i nie wymaga 
wtrysku oleju napędowego do 
fi ltra ani dodawania domieszek 
do paliwa jak np. Ad Blue. Filtr 
regeneruje się automatycznie 
po osiągnięciu temperatury we-
wnętrznej 250 C.

Skrzynia 
przekładniowa. Układ 
hydrauliczny i WOM

Nowa, 5-cio stopniowa 
synchronizowana skrzynia 
biegów posiada łącznie 30 + 
30 biegów, uzupełnia ją 3-stop-
niowy automatyczny wzmac-
niacz momentu o ciśnieniu 
zwiększonym do 19 barów. 
Przekładnia powershift z sys-
temem HSX daje możliwość 
półautomatycznej preselekcji. 
Nowy elektrohydrauliczny re-
wers włączany jest pod obcią-
żeniem (tzw. Power Shuttle), co 
daje większy komfort i wartość 
użytkową. Biegi zmieniać moż-
na bez użycia sprzęgła nożnego 
wykorzystując do tego przycisk 
na dźwigni zmiany biegów.

Hydrauliczne jest także 

sterowanie obrotami wałka od-
bioru mocy. Ciągnik posiada 
4 prędkości obrotowe tylnego 
WOM 540/540E/1000/1000E, 
przełączanie obrotów od-
bywa się z kabiny ciągnika 
elektorhydraulicznie.

 Udźwig tylnego Tuz pra-
wie 8500 kg i przedniego Tuz 
3500 kg oraz równomierne ob-
ciążenie ciągnika zapewniają 
dwa zewnętrzne pomocnicze 
cylindry hydrauliczne. Filtr 
średniociśnieniowy zapew-
nia niezawodność hydrauliki. 
Dzięki rozstawowi osi 2490 mm 
Forterra HSX jest stabilniejsza 
i bezpieczniejsza.

Podczas pracy z maszyną 
aktywną(np. kosiarką, agrega-
tem aktywnym) na tylnym tuzie 
mamy możliwość zaprogramo-
wania automatycznego wyłą-
czenia WOM przy podnoszeniu 
maszyny oraz ponownego jej 
załączenia po opuszczeniu do 
pozycji roboczej.

HitchTronic
Kolejną nowością jest opa-

tentowana przez Zetor we 
współpracy z Bosch Rexroth 
rewolucyjna funkcja automa-
tycznego sterowania tylnym 
trzypunktowym układem za-
wieszenia HitchTronic, dzięki 
której traktor podczas orki do-
stosowuje się sam do każdego 
terenu. Praca staje się dużo ła-
twiejsza i bardziej efektywna 
zarówno dla początkującego, 
jak i dla doświadczonego trak-
torzysty. Nieważna jest także 
jakość gleby czy typ maszy-
ny. Na dodatek uruchomienie 
HitchTronic oszczędza paliwo, 
przyczyniając się do ochrony 
środowiska naturalnego.

Kabina
Komfort i bezpieczeństwo 

usprawnia pracę operatora, 
a przeszklony luk dachowy uła-
twia współpracę z ładowaczem 
czołowym.

Deska rozdzielcza jest wy-
posażona w wyświetlacz LCD 
podający w komfortowy sposób 
informacje dla obsługi i serwisu.

W siedzeniu kierowcy znajdu-
je się wyłącznik bezpieczeństwa, 
który uniemożliwia start silnika 
lub ruszenie traktora, jeśli trak-
torzysta na nim nie siedzi. Dzię-
ki nowocześnie amortyzowanej 
kabinie i zastosowaniu nowych 
komponentowych materiałów 
podłogowych nastąpiło znaczne 
ograniczenie przenoszenia ha-
łasu i wibracji na stanowisko 
traktorzysty.

Przednia Oś
Dzięki zastosowaniu skręt-

nych błotników i nowej osi 
napędowej uzyskano bardzo 

małą średnicę zawracania 
ciągnika nie przekra-
czającą 10m.

Za łączan ie 
p r z e d n i e go 
napędu oraz 
blokady mo-
stów odbywa 
się elektrohy-
draulicznie, 
a rozłączenie 
następuje po 
przekroczeniu 
prędkości 15km/h.

Linia modelowa Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130 i 140 to traktory uniwersalne, 
przeznaczone do współpracy z maszynami rolniczymi i adapterami przemysłowymi.
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•  Łatwa w użyciu, zupełnie nowa   
 pięciostopniowa przekładnia 
 PowerShift HiTech 5 

• Intuicyjna obsługa – tak prosta, 
 że od razu wiesz jak jej używać 

• Skoncentruj się na pracy, 
 zapomnij o zmianie biegów

Prostsze
życie
dzięki HiTech 5

AGCO Sp. z o.o. – tel. 61 662 90 50  

Umów się na jazdę testową 
u najbliższego dealera.
www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym 
zasięgu, należącą do AGCO.

SUPER
CENA NA

ŁADOWACZ

R E K L A M A

R E K L A M A

Rekordowy rok dla STROM-BEDNAR

Nowy właściciel, 
nowa marka

Na początku tego roku fi rma 
zmieniła strukturę własności. 
Dr inż. Ladislav Bednar, jeden 
z pierwszych właścicieli fi rmy, 
kupił akcje pozostałych partne-
rów biznesowych, a tym samym 

stał się jedynym właścicielem. 
„Zmiana nazwy naszej fi rmy za-
początkowuje nową erę rozwoju. 
Zmiana ta była głównie zwią-
zana ze zbliżającą się wymianą 
pokoleniową w zarządzie spółki. 
Przejście do nowej marki i logo 
będzie realizowane stopniowo, 
przez cały przyszły rok. W tym 

okresie, fi rma będzie używać 
logo STROM-BEDNAR, aby dać 
klientom czas na przyzwycza-
jenie się do zmiany. 2014 rok 
chcemy rozpocząć z nową na-
zwą, BEDNAR” – mówi nowy 
właściciel fi rmy, dr inż. Ladislav 
Bednar.

Nowe maszyny na 
2013 rok

Dążeniem fi rmy jest, aby za-
wsze odpowiadać na bieżące po-
trzeby nowoczesnych rolników, 
nieustannie przekraczać granice 
innowacyjności, wprowadza-
jąc co roku do portfolio nowe 
pozycje. Do najbardziej przy-
kuwających wzrok przyszłorocz-
nych nowości zaliczyć można 
kultywator talerzowy Swifter-
disc XO_F, z osią umieszczo-
ną na przedniej części pakera, 
oraz uniwersalny kultywator 
FENIX ze zintegrowaną osią. 
Ponadto, w ofercie znajdują się 
pakery używane osobno lub ra-
zem z niektórymi maszynami. 
I ostatnia, lecz niemniej waż-
na pozycja, to siewnik ALFA 
do wysiewu poplonu oraz tra-
wy, który można wykorzystać 
jako wyposażenie wytwarza-
nych w fi rmie kultywatorów. 
„Chcieliśmy stworzyć ma-
szynę, która mogłaby praco-
wać w mokrych warunkach, 
bez blokowania tylnych pa-
kerów. Dlatego też, pomię-
dzy zębami umieściliśmy oś 

i w ten sposób powstał Fenix. 
W przypadku Swifterdisc XO_F, 
chodziło o osiągnięcie 2 celów. 
Zbudowanie maksymalnie 
stabilnej maszyny o dużych 
prędkościach pracy oraz lepsze 
mieszanie pozostałości roślin. 
Udało nam się dzięki umieszcze-
niu osi transportowej w przed-
niej części tylnych pakerów oraz 
zastosowaniu talerzy A” – mówi 
Jan Bednar, Kierownik Sprze-
daży ds. Eksportu.

W oparciu o materiały fi rmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Firma STROM Export Sp. z o.o. od 1997 roku jako część składowa grupy handlowej STROM 
Centrum group. W swojej ofercie posiada między innymi maszyny do obróbki gleby, mulczery 
oraz technikę transportową.
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Sprzedam kombajny zbożowe
Claas Lexion 570 2007r • Claas Lexion 580 2004r • Claas Lexion 

480 2002r • Claas Lexion 450 2002r • Claas Mega 208 1995, 1997, 
2001 • Claas Medion 310 2006r • Claas Dominator 108 1996r • 

Case 2388 1998r, 2002r, 2008r • Massey Ferguson MF 40 1996r • 
New Holland TX 68 Plus 2001r • New Holland TC 56 2007r

Siewniki do kukurydzy
Kverneland Optima 6 rzędów • Gaspardo 8 rzędów

Pługi obrotowe
Kverneland 10 skib, Rabe 5,6,7 skib, Gregoire-Besson 6 skib

Ciągniki
Case MX 310 2008r • Case Puma 210 2006r • Case MXM 190 2004r 

• Case CVX 1170 2006r • Fendt 930 2006r • John Deere 7600

Ładowarki teleskopowe
Faresin 7.45 2008r

Kombajny do buraków
Holmer Terra Dos 2003r • Holmer Terra Dos 2000r

Sieczkarnie do kukurydzy
Claas Jaguar 850 Profistar 4x4 2008r • Claas Jaguar 695 1990r

Sprowadzamy Kombajny zbożowe, ciągniki rolnicze i 
inne maszyny na zamówienie. Przyjmujemy używany 

sprzęt w rozliczeniu.
KUPIĘ KOMBAJNY ZBOŻOWE I CIĄGNIKI 

ROLNICZE [WIEK DO 20 LAT]

e mail: agrobaca@wp.pl

Tel 603 481 309

Przystawki do kukurydzy
Geringhoff, Oros, Claas, Cressoni, New Holland, Olimac

Kompaktor 
Strom 8m 2010r

R E K L A M A

R E K L A M A

PÓŁMASKA  AIR-ACEPÓŁMASKA  AIR-ACE

Do pyłów i oprysków
tel. 602 610 618

www.diplomat.com.pl

Do pyłów i oprysków
tel. 602 610 618

www.diplomat.com.pl

www.valtra.pl
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Zabezpieczą 
interesy 
rolników

Ubezpieczeniu w KRUS 
podlega osoba prowadząca 
gospodarstwo rolne powyżej 
1 ha przeliczeniowego, co jest 
jednoznaczne z tym że rolnicy 
posiadający małe gospodarstwa 
rolne 1 - 4 hektary fi zyczne, 
o bardzo niskiej klasie gleby V 
– VI, nie podlegają obowiązko-
wemu ubezpieczeniu w KRUS, 
gdyż nie posiadają przynajmniej 
1 ha przeliczeniowego.

Rolnicy ci mogą dobrowolnie 
zawrzeć ubezpieczenie w KRUS 
na wniosek, albo też wykupić 
dodatkową polisę ubezpiecze-
niową, na którą ich będzie stać 
i która zabezpieczy ich mini-
malne potrzeby. Należy dodać, 
że obowiązkowe ubezpiecze-
nie w KRUS obejmuje ochronę 
ubezpieczeniową w wyniku 
wypadków i świadczeń z tego 
tytułu, jeżeli wypadek nastąpi 
tylko i wyłącznie podczas pra-
cy związanej z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego.

Stąd niezbędnym jest zbudo-
wanie oferty ubezpieczeniowej, 
która będzie uzupełnieniem 
obowiązkowego ubezpieczenia 
rolników dobrowolnym ubezpie-
czeniem od wypadków.

MACIF Życie TUW przygo-
towało ofertę dostosowaną do 
potrzeb rolników i spełniają-
cą ich niezbędne wymagania. 
Oferowany produkt zapewnia 

ochronę na obszarze działalno-
ści rolniczej, w życiu prywat-
nym, a także podczas urlopu 
za granicą. 

- Skąd taka propozycja? 
Wystarczy zadać sobie proste 
pytanie: co stanie się w razie 
śmierci rolnika? Załóżmy, że 
jego rodzina zostaje pozbawio-
na dochodów i musi spłacić po-
zostawione przez niego długi. 
A co stanie się, jeśli ma miejsce 
wypadek, a w jego następstwie 
pobyt w szpitalu? Oferta MACIF 
Życie TUW umożliwia pomoc 
rodzinie poszkodowanego za mi-
nimalną cenę (40 lub 80 złotych 
na rok w zależności od wybra-
nej opcji). W przypadku śmierci 
w następstwie choroby, oferta 
zapewnia pokrycie kosztów po-
grzebu. – Oferowany produkt 
został stworzony w porozumie-
niu z rolnikami i jest dostępny 
od listopada 2012 roku – mówi 
Phillipe Safray, prezes MACIF 
Życie TUW

Rolnik przy rozszerzeniu zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej, może 
sobie zabezpieczyć także kredyt 
dostosowując sumę ubezpieczenia 
i zakres ochrony ubezpieczeniowej 
do wymogów bankowych.

W przypadku chęci uzy-
skania dodatkowych infor-
macji, można kontaktować 
się pod numerem telefonu 
22 535 02 00, 14 655 20 40.

Śmierć z każdej 
przyczyny

Suma ubezpieczenia
1.500,00 złotych

Składka 
roczna

40 złotych

Śmierć  w wyniku NNW Suma ubezpieczenia
15.000,00 złotych

Pobyt w szpitalu w 
wyniku NNW

30,00 złotych/dzień do 
15 dni pobytu

Śmierć z każdej 
przyczyny

Suma ubezpieczenia
3.000,00 złotych

Składka 
roczna

80 złotych

Śmierć  w wy-
niku NNW

Suma ubezpieczenia
30.000,00 złotych

Pobyt w szpitalu w 
wyniku NNW

60,00 złotych/dzień
do 15 dni pobytu

Paweł Augustyn
Przewodniczący Komisji ds. ubezpieczeń KRIR II 

kadencji
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Żywność ekologiczna coraz 
częściej poszukiwana

W Polsce, podobnie jak w in-
nych europejskich krajach, ob-
serwujemy wzrost świadomości 
społeczeństwa w kontekście bez-
pieczeństwa żywności. Dotyczy 
to głównie konsumentów w śred-
nim wieku, mieszkających w du-
żych miastach. Coraz częściej 
produktami „eko” interesują się 
także rodzice, chcący chronić 
swoje dzieci przed żywnością 
z chemicznymi dodatkami. War-
to w tym kontekście zastanowić 
się, jakie warunki musi spełnić 
gospodarstwo, chcące produko-
wać żywność ekologiczną i na 
czym polega rola jednostki cer-
tyfi kującej w tym procesie?

Gospodarstwo ekologiczne 
to takie, w którym nie stosu-
je się syntetycznych nawozów 
mineralnych, pestycydów, re-
gulatorów wzrostu i syntetycz-
nych dodatków paszowych. Na 
wszystkich etapach produkcji 
nacisk stawia się na dbanie 
o jakość środowiska stosując 
naturalne metody produkcji, 
które nie naruszają równowa-
gi przyrodniczej.

Kształtowanie 
eko-świadomości

Rolnictwo ekologiczne staje się 
alternatywą dla intensywnej pro-
dukcji żywności. Coraz większa 
grupa konsumentów uważa, że 
żywność ekologiczna jest smacz-
niejsza oraz zdrowsza. Proces bu-
dowania zaufania konsumentów 
wymaga jednak czasu i wysiłku 
ze strony producentów, jednostek 
certyfi kujących, oraz mediów. 
Celem działań w całym sekto-
rze produkcji ekologicznej jest 
wygenerowanie postawy konsu-
menta, który nie ma wątpliwości, 
że certyfi kowane gospodarstwo 
rolne daje gwarancję produk-
cji żywności wysokiej jakości, 
z poszanowaniem ochrony śro-
dowiska i dobrostanu zwierząt.

Dopłaty i bariery
Dynamiczny rozwój produkcji 

ekologicznej w Polsce w ostat-
nich latach związany był z moż-
liwością otrzymania wsparcia 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Cieszy 
jednak fakt, że gospodarstwa 
ekologiczne, które powstały 
głównie z powodu czerpania 
profi tu z dopłat unijnych znaj-
dują w Polsce rynek zbytu na 
swoje produkty.

Rozwój gospodarstw eko-
logicznych napotyka jednak 
bariery, związane z restrykcyj-
nymi przepisami sanitarnymi 

i weterynaryjnymi. Ideą produk-
cji ekologicznej jest tworzenie 
małych zakładów, produkują-
cych żywność na lokalny rynek. 
Przepisy krajowe i wspólnotowe 
dotyczące produkcji żywności 
w zasadniczy sposób ograniczają 
rozwój tego sektora. Wydaje się 
być zasadne zatem stworzenie 
innych norm dla produkcji eko-
logicznej w zakresie wymagań 
sanitarnych oraz weterynaryj-
nych. Bez funkcjonowania lo-
kalnego rynku zbytu, produkcja 
ekologiczna będzie się rozwijać 
w ograniczonym zakresie.

Kontrola 
i certyfi kacja

System kontroli i certyfi kacji 
w rolnictwie ekologicznym jest 
dla konsumentów potwierdze-
niem, że środki spożywcze wy-
produkowane zostały zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi rolnictwa eko-
logicznego. Podstawowe akty 
prawne regulujące tę produk-
cję to: Rozporządzenie Rady 
nr 834/2007 z dnia 28 czerw-
ca 2007 r. w sprawie produk-
cji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych oraz 
Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 889/2008 z dnia 5 wrze-
śnia 2008 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wdrażania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 
834/2007 w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania pro-
duktów ekologicznych w odnie-
sieniu do produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli, a także 
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. 
o rolnictwie ekologicznym.

Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 834/2007 obejmuje zasady 
produkcji rolnej i przetwórstwa 
metodami ekologicznymi oraz 
sposób kontroli gospodarstw 
ekologicznych i innych pod-
miotów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu pro-
dukty rolnictwa ekologicznego. 
Niniejszy akt prawny reguluje 
podstawowe wymagania w za-
kresie produkcji, znakowania, 
pakowania, transportu, magazy-
nowania i kontroli. Działania te 
mają na celu zwiększenie przej-
rzystości na rynku produktów 
ekologicznych.

W Polsce system certyfi ka-
cji w rolnictwie ekologicznym 
tworzą: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Inspekcja Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych oraz prywatne 
jednostki certyfi kujące.

TÜV Rheinland Polska po-
siada akredytacje Polskiego 
Centrum Akredytacji zgodnie 

z europejską normą EN 45011 lub 
Przewodnikiem ISO 65 („Ogólne 
wytyczne dotyczące akredytacji 
jednostek certyfi kujących wyro-
by w odniesieniu do wymagań 
normy PN-EN 45011:2000”) 
oraz upoważnienie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 
przeprowadzenia kontroli oraz 
wydawania i cofania certyfi -
katów zgodności w zakresie: 
ekologicznej uprawy roślin 
i utrzymania zwierząt; zbioru 
ze stanu naturalnego; pszcze-
larstwa; produktów akwakul-
tury i wodorostów morskich; 
przetwórstwa produktów eko-
logicznych oraz produkcji pasz 
lub drożdży; wprowadzania na 
rynek produktów ekologicznych 
w tym importowanych z państw 
trzecich.

Jak uzyskać status 
ekologiczny?

Gospodarstwa rolne, prze-
twórnie i zakłady, aby uzyskać 
status ekologiczny muszą być 
poddawane corocznej kontro-
li przez jednostkę certyfi ku-
jącą. Pierwszy etap produkcji 
ekologicznej, stanowi okres 
konwersji. W tym czasie pro-
dukcja odbywa się zgodnie z za-
sadami w/w aktów prawnych, 
jednakże produkty nie otrzy-
mują statusu produktów jakości 
ekologicznej. Związane jest to 
z możliwością zanieczyszczenia 
produktu związkami akumu-
lowanymi w glebie w okresie 
produkcji konwencjonalnej. 
Okres konwersji produkcji ro-
ślinnej trwa przynajmniej 2 lata, 
a w przypadku upraw wielolet-
nich – z wyjątkiem pastwisk - co 
najmniej 3 lata.

Przetwórnie, z racji tego, że 
przetwarzają już produkty cer-
tyfi kowane nie muszą przecho-
dzić okresu przestawiania. Na 
podstawie pozytywnej oceny 
z kontroli producent otrzymu-
je certyfi kat, który wydawany 
jest dla konkretnych produktów 
na okres od 12 do 16 miesięcy. 
Kontrolę w gospodarstwie prze-
prowadza inspektor rolnictwa 
ekologicznego wpisany do reje-
stru inspektorów, prowadzonego 
przez Głównego Inspektora Jako-
ści Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych. Aby umożliwić 
inspektorowi zweryfi kowanie 
informacji na temat metod i ilości 
wytworzonych, przetworzonych 
lub wprowadzonych na rynek 
produktów ekologicznych, każdy 
podmiot zobowiązany jest pro-
wadzić odpowiednią dokumenta-
cję umożliwiającą sporządzenie 
bilansu masowego.

Jeśli producent stara się o do-
płaty rolnośrodowiskowe dla pa-
kietu - rolnictwo ekologiczne, 
powinien posiadać kserokopie 
planu rolnośrodowiskowego oraz 
aktualnego wniosku o płatności 
obszarowe na rok bieżący. Po-
zostałe dokumenty to: protokół 
i certyfi kat z poprzedniej kon-
troli (nie dotyczy gospodarstw 
kontrolowanych po raz pierw-
szy), aktualny plan produkcji, 
rejestry i dowody sprzedaży 
i zakupu środków do produkcji 
lub produktów, i jeśli dotyczy: 
pozwolenia na zakup materiału 
siewnego bez certyfi katu, zgody 
na odstępstwo oraz certyfi katy 
ekologiczne dostawców.

Inspektor uzyskuje informa-
cje o gospodarstwie lub zakła-
dzie na podstawie wglądu do 
dokumentacji rozmowy ze 
zlecającym oraz na podstawie 
wizji lokalnej obiektów pro-
dukcyjnych użytków rolnych, 
wybiegów, budynków inwentar-
skich, urządzeń, magazynów, 
przechowalni itp. Rolnik może 
otrzymać w Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnic-
twa dofi nansowanie w ramach 
działania: Uczestnictwo rolni-
ków w systemach jakości żyw-
ności oraz w ramach programu 
rolnośrodowiskowego.

Program rolnośrodowiskowy, 
powstał w celu ograniczenia ne-
gatywnego wpływu rolnictwa 
na środowisko. Jego zadaniem 
jest zachęcanie rolników do po-
dejmowania działań na rzecz 
ochrony środowiska w obrębie 
swojego gospodarstwa. Podsta-
wowymi warunkami uczestnic-
twa w programie jest posiadanie 
przynajmniej 1 ha użytków 
rolnych, opracowanie planu 
działalności rolnośrodowisko-
wej oraz przestrzeganie zasad 
zwykłej dobrej praktyki rolniczej 
na terenie całego gospodarstwa. 
Potwierdzenie spełnienia wy-
magań dotyczących rolnictwa 
ekologicznego przez jednostkę 
certyfi kującą jest wymogiem do 
uzyskania dotacji. Dotacje w za-
leżności od rodzaju uprawianych 
roślin wahają się od 260 zł do 
1800 do produkcji roślin na 1 ha. 
Ci rolnicy, którzy wytwarzają 
produkty ekologiczne przezna-
czone do spożycia przez ludzi 
mogą dodatkowo starać się 
o zwrot kosztów kontroli w ra-
mach działania: Uczestnictwo 
rolników w systemach jakości 
żywności. Wysokość pomocy, 
za każdy z 5 okresów pomoco-
wych wynosi maksymalnie do 
3000 zł.

Anna Klimas, Specjalista w Sekcji 
Systemów Zarządzania w Przemyśle 

Spożywczym TÜV Rheinland Polska

Jajka z wolnego wybiegu, miód prosto z pasieki, wędlina i sery 
bez konserwantów to przykłady, coraz częściej poszukiwanych 
przez konsumentów, produktów ekologicznych. 

Jak pozbyć 
się azbestu?

Bezpieczną alternatywą jest 
włókno-cement, zachowujący 
najlepsze cechy azbestu bez 
szkody dla środowiska i zdro-
wia użytkowników. Zanim go 
jednak położymy, musimy naj-
pierw usunąć szkodliwe pokrycie 
dachowe, co nie jest wcale takim 
prostym zadaniem.

Azbest święcił triumfy w la-
tach 60- i 70- tych ze względu 
na swoje praktyczne walory - 
odporność na wysokie tempe-
ratury i mróz, a także na ogień 
i korozję. Okazało się jednak, 
że azbest jest substancją rako-
twórczą. Z tego powodu od lat 
70-tych ubiegłego wieku w ca-
łej Europie stopniowo zaczęto 
ograniczać produkcję eternitu. 
Mimo to w Polsce wciąż poło-
wa wszystkich dachów domów 
mieszkalnych jest pokryta eter-
nitem. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest m.in. obawa przed sa-
mym procesem usuwania azbe-
stu, koszty oraz brak wiedzy na 
temat dostępnych alternatyw.

Rozwiązaniem tego problemu 
jest włókno-cement, stanowiący 
całkowicie bezpieczną alterna-
tywę dla eternitu. „Najważniej-
sze jest to, że posiada on jego 
najlepsze właściwości, takie jak: 
trwałość, lekkość, wytrzyma-
łość i odporność, a przy tym nie 
wyrządza szkód na środowisku 
czy zdrowiu właścicieli. Jego po-
łożenie nie wymaga żadnych 
zmian w konstrukcji dachu, 
dzięki czemu minimalizowane 
są koszty związane z przebudo-
wą, a dobrze dopasowany kształt 
i rozmiar płyt oraz nowoczesne 
systemy montażowe sprawiają, 
że prace dekarskie z wykorzy-
staniem tego materiału są łatwe 
i szybkie” - przekonuje Marek 
Biziak doradca techniczny z fi r-
my Cembrit.

Zanim jednak do tego doj-
dzie, musimy usunąć azbest z da-
chu. Ze względu na szkodliwy 

charakter tego materiału, za-
leca się powierzenie likwidacji 
starego dachu specjalistycznej 
fi rmie, która w pierwszej kolej-
ności ogrodzi i oznakuje teren 
rozbiórkowy, zabezpieczając 
go przed nieproszonymi gość-
mi. Listę fi rm uprawnionych 
do wykonywania takich pro-
jektów uzyskamy w lokalnym 
wydziale ochrony środowiska 
Z kolei informację o planowa-
nym usunięciu azbestu musimy 
zgłosić, co najmniej 30 dni przed 
rozpoczęciem prac właściwe-
mu organowi architektoniczno-
-budowlanemu w gminie. Ekipa 
usuwająca azbest zobowiązana 
jest do pracy w specjalnych ma-
skach, kombinezonach, rękawi-
cach i pokryciach butów. Jeżeli 
w bliskim sąsiedztwie obiektu, 
z którego usuwany jest eternit, 
znajduje się inny budynek miesz-
kalny, warto poinformować 
jego mieszkańców o naszych 
planach remontowych. Dzięki 
temu będą mogli zabezpieczyć 
swój budynek, a przede wszyst-
kim uszczelnić okna.

Koszt usunięcia i utylizacji 
eternitu z dachu jest spory 
i zazwyczaj waha się od kil-
kunastu do kilkudziesięciu 
złotych za metr kwadratowy. 
Istnieje jednak możliwość 
otrzymania dofi nansowania 
z gminnego lub powiatowego 
wydziału ochrony środowiska. 
W celu uzyskania wsparcia fi -
nansowego należy wypełnić 
formularz, który potwierdza 
zgodność zdjęcia eternitu z pra-
wem oraz przedstawić kosz-
ty poniesione z tego tytułu. 
Niestety nie każda gmina ma 
przeznaczone środki na pomoc 
fi nansową przy realizacji takiej 
inwestycji, dlatego zanim przy-
stąpimy do usuwania eternitu 
warto sprawdzić w urzędzie 
gminy, czy możemy liczyć na 
jej wsparcie w tym zakresie.

W ubiegłym wieku azbest był jednym 
z najpopularniejszych materiałów 
wykorzystywanych nie tylko przy 
budowie dachów. Odkrycie jego 
rakotwórczych właściwości 
wymusiło potrzebę znalezienia 
innego wytrzymałego surowca.
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Być jak najbliżej klienta

Dzień Otwarty, to aktualny 
przegląd maszyn i urządzeń 
rolniczych, atrakcyjne promo-
cje na sprzęt i sposobność do 
konsultacji z serwisantami na 
temat eksploatacji oferowanych 
maszyn. Jest to dobra okazja 
do zapoznania się też z ofertą 
fi rmy, zakupu towaru na nie-
zwykle korzystnych warunkach, 
a także możliwość - dla użyt-
kowników sprzętu zakupionego 
w AGROMIXIE – na wymianę 
swoich spostrzeżeń i doświad-
czeń dotyczących pracy maszyn 
w konkretnych warunkach. 
Dla przybyłych gości, AGRO-
MIX przygotował duży wybór 
sprzętu oraz specjalną ofertę 
promocyjną na wszystkie ma-
szyny. A było z czego wybierać, 
bo fi rma dysponuje szerokim 
wachlarzem wysokiej klasy 
maszyn rolniczych takich ma-
rek jak: KRONE, AMAZONE, 
TRIOLIET. TECNOMA, MA-
NITOU i KUBOTA. 

Dużymi promocjami ceno-
wymi na rozsiewacze nawo-
zów ZA-M 1001 Special i ZA-X 
Perfect 902, na opryskiwacze 
UG i UX i na siewniki ZA-M 
ED ED-X, kusiło AMAZO-
NE. W ofercie marki KRONE 

znalazły się prasy: Round Pack 
1250 MC, Bellami F130 i For-
tami V 1500 MC, a także ko-
siarki talerzowe, przetrząsacze 
pokosów i zgrabiarki. Również 
TECNOMA, na 15-lecie współ-
pracy z AGROMIXEM oferowała 
swoje opryskiwacze samojezdne 
w zdecydowanie obniżonych 
cenach.

Szczególne zainteresowanie 
podczas tej imprezy wzbudzi-
ły japońskie ciągniki KUBO-
TA objęte ofertą Finansowania 
Fabrycznego i 3 letnią lub 
3000 mth gwarancją, zapre-
zentowane w szerokiej gamie 
modeli. Wszystkie z doskona-
łymi silnikami, z przytulną 

i funkcjonalną kabiną, dużymi 
powierzchniami szyb zapew-
niającymi łatwą obserwację 

otoczenia ciągnika i operowania 
ładowaczem czołowym. Zasto-
sowano tu najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczne, przy 
bardzo niskim spalaniu paliwa 
podczas pracy. Warte podkreśle-
nie jest to, że cały ciągnik jest 
projektowany i produkowany 
od podstaw przez jedną fi rmę.

W AGROMIXIE można ku-
pić maszyny do wykorzystania 
w gospodarstwach i przedsię-
biorstwach rolnych przy takich 
pracach jak: uprawa gleby, zbiór 
i transport zielonek, ochrona 
roślin czy żywienie zwierząt. 

W tym roku podczas Dnia 
Otwartego fi rmę odwiedziło 

ponad 800 gości. Na zakoń-
czenie imprezy, prezes Józef 
Dworakowski, podzięko-
wał wszystkim za przyby-
cie i zaprosił do Rojęczyna 
na przyszłoroczny JUBILE-
USZ 25-lecia istnienia fi rmy 
AGROMIX.

Jolanta Malinowska-Kłos

Firma AGROMIX z Rojęczyna po raz trzeci zaprosiła swoich klientów, współpracowników oraz przyjaciół na 
zorganizowany 5 kwietnia Dzień Otwarty.

Prezes Józef Dworakowski


