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Piłkarski LG Cup 2013!

Pod patronatem firmy nasien-
nej Limagrain w wielkopolskim 
Czempiniu zmagali się piłkarze 
roczników 2001 i młodszych. 
Turniej sponsorowała także inna 
francuska firma – zajmująca się 
uprawą buraków Florimond De-
sprez, którą na miejscu repre-
zentował Piotr Zych. Zjawili 
się również reprezentanci Top 
Farms Głubczyce i Top Farms 
Wielkopolska z prezesem Ma-
ciejem Pieczą na czele.

- Jako że nasza firma związa-
na jest mocno z rolnictwem, to 
chcemy wspierać takie właśnie 
sportowe kluby wiejskie – mówi 
Daniel Niewiński z Limagra-
in. – Młodzi piłkarze pokazali, 
że mają talent. To było celem 
tego wydarzenia, aby pokazać, 
że wiejskie dzieci są uzdolnio-
nymi sportowcami.

Gościem specjalnym zawodów 

był pochodzący z Czempinia Mi-
łosz Przybecki, piłkarz pierw-
szoligowej Polonii Warszawa. 
– To zawodnik, który jako mały 
chłopiec zaczynał właśnie tutaj 
w Czempinie i na takich turnie-
jach zostawał królem strzelców. 
I tak mu zostało! A teraz będzie 
strzelał bramki w Polsce i Euro-
pie – przedstawiał piłkarza prezes 
klubu As Marian Kłos. – Idźcie 
w jego ślady! – zachęcał młodzież.

W rozgrywkach udział wzięło 
10 drużyn. Zwycięzcą LG CUP 
2013 został KKS Kalisz Pomor-
ski, drugie miejsce w klasyfikacji 
zajął UKS As Czempiń I, a jako 
trzecia na podium stanęła KS 
Polonia Głubczyce. Na młodych 
piłkarzy czekały prestiżowe 
nagrody. Zwycięskie drużyny 
otrzymały duże puchary, a pozo-
stałe biorące udział w imprezie 
– mniejsze ich wersje. Prócz tego 

zawodnicy zostali nagrodzeni 
medalami.

Zarówno gość zawodów, 
prezes klubu, jak i zgromadze-
ni rodzice i widzowie z zainte-
resowaniem i dumą przyglądali 
się żywiołowej i spontanicznej, 
ale zarazem starannie wytreno-
wanej grze młodych piłkarzy. 

– To zasługa nie tylko tre-
nerów i regularnego, dobrze 
prowadzonego treningu, ale 
przede wszystkim osobowości 
zawodników i ich zaangażo-
wania w sport i zawody. Małe, 
wiejskie kluby są kuźnią zawod-
ników ligowych i reprezentacji 
narodowej, dlatego warto inwe-
stować w młodych sportowców, 
bo to oni są przyszłością – ocenił 
prezes czempińskiego UKS-u.

Choć piłka nożna jest spor-
tem zespołowym, w poszczegól-
nych drużynach obserwatorzy 

zawodów dostrzegli wybijające 
się postaci. Dlatego też, tym wy-
różniającym się zawodnikom 
wręczono nagrody indywidu-
alne. W ten sposób uhono-
rowano najlepszego strzelca, 
bramkarza oraz zawodnika 
płci obojga. Laur najlepszego 
strzelca otrzymał Kacper Ka-
sperowicz (LKS Prime Food 
Przechlewo), a bramkarza Jan 
Kaźmierczak (UKS As Czempin 
I). Tytuł najlepszego zawodnika 
przypadł w udziale Dominikowi 
Tomaszewskiemu (KKS Kalisz 
Pomorski), zaś najlepszej zawod-
niczki – Natalii Ciesiółce (Błę-
kitni Pomierzyn). Wyróżnieniem 
nagradzającym zespół, które-
mu duch sportu jest szczególnie 
bliski, był tytuł Drużyny Fair 
Play. Za dżentelmeńską postawę 
puchar otrzymał LKS Huragan 
Proboszczów.

Warto podkreślić, że turniej 
odbył się na świetnie przygo-
towanym boisku. – Zawody 
przypadły w okrągłą pierw-
szą rocznicę oddania do użyt-
ku tego boiska, więc bardzo 
się z tego cieszymy, że w tak 
piękny sposób mogliśmy uczcić 
tę okazję – powiedział prezes 
Marian Kłos. 

- Organizacja nawet tak nie-
wielkich zawodów to mnóstwo 
pracy, której nie widać gołym 
okiem – podsumowuje Daniel 
Niewiński. - Organizatorzy 
z klubu As Czempiń i wolon-
tariusze podołali temu zadaniu 
i organizacyjnie było bez zarzu-
tu. A my z pewnością będziemy 
dalej wspierać wiejskie zespoły 
piłkarskie i organizować takie 
turnieje. W  przyszłym roku 
również odbędą się tu takie 
rozgrywki.

- Witam wszystkich na gościnnej ziemi czempińskiej, na tym wyjątkowym 
turnieju piłki nożnej. Mam nadzieję, że będziecie go mile wspominali, zwłaszcza, 
że dzisiaj jest Dzień Dziecka – przywitała zawodników Dorota Lew-Pilarska, 
burmistrz Czempinia.
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Po raz kolejny rośnie punktacja Polski
Globalny PKB per capita 

rósł szybciej niż ceny żyw-
ności w pierwszym kwartale 
2013 roku, jak wynika z danych 
Światowego Indeksu Żywności 
opracowanego przez Economist 
Intelligence Unit (EIU) na zle-
cenie DuPont. 

– Od lipca 2012 roku, czyli 
pierwszej publikacji Światowego 
Indeksu Bezpieczeństwa Żyw-
ności, punktacja Polski stale 
rośnie – mówi Piotr Gill, Dy-
rektor Generalny DuPont Polska. 
– Zaczynaliśmy od 72,3 pkt., 
a dziś możemy się już pochwa-
lić wynikiem 75,2 pkt. Wzrost 
punktacji świadczy o naszej sta-
bilnej pozycji. Co ciekawe, Pol-
ska w grupie państw o wysokim 
dochodzie zajmuje 24 miejsce na 
27 badanych państw z wynikiem 
75,2 pkt. Tym samym wyprze-
dza m.in. Węgry (72,7 pkt.), czy 
Słowację (72,5 pkt.) – dodaje.

Polska od lipca 2012 roku 
znajduje się na 24 miejscu 
Indeksu, mimo, że jej ogólna 
punktacja po raz kolejny wzro-
sła (z 75,0 pkt. w poprzednim 
kwartale do 75,2 pkt. obecnie). 
W badanym okresie osiągal-
ność cenowa żywności w kraju 
wzrosła o 0,5 pkt. do 80,5 pkt. 
Biorąc pod uwagę ten wskaź-
nik Polska zajmuje 22 miejsce 

na świecie. W porównaniu do 
poprzedniego kwartału utrzy-
mała taką samą punktację, jeśli 
chodzi o wskaźnik dostępu do 
żywności – 65,9 pkt., zajmu-
jąc 23 miejsce na świecie i tym 
samym wyprzedzając między 
innymi Włochy (65,4 pkt.) czy 
Izrael (65,0 pkt.). W kategorii 
bezpieczeństwo i jakość żyw-
ności Polska zajmuje również 
wysokie 26 miejsce w Indeksie, 
z wynikiem 79,3 pkt.

Zgodnie z kalkulacjami EIU 
szacuje się, że w pierwszym 
kwartale tego roku dochód per 
capita w ujęciu globalnym wzrósł 
o 1 procent w porównaniu do 
poprzednich trzech miesięcy. 
Z kolei średni poziom cen żyw-
ności na świecie wzrósł w bada-
nym okresie jedynie o 0,8 proc., 
jak wynika z danych Indeksu 
Cen Żywności opracowywanego 
przez Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations 
(FAO) (Organizację Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Wy-
żywienia i Rolnictwa). 

Największą poprawę w po-
ziomie osiągalności cenowej 
żywności odnotowały państwa 
o wysokim poziomie wzrostu 
gospodarczego, jak Chiny, Pa-
nama i Chile. Natomiast pań-
stwa przechodzące przez kryzys 

gospodarczy bądź finansowy, 
m.in. Grecja i Wenezuela, do-
świadczyły największych spad-
ków w wartości tego wskaźnika.

W ubiegłym roku światowe 
ceny kukurydzy rosły, po części 
w wyniku suszy w Stanach Zjed-
noczonych, która spowodowała 
obniżenie zapasów magazyno-
wych do najniższego poziomu 
od 6 lat. W tym roku amerykań-
scy rolnicy, którzy są najwięk-
szymi producentami kukurydzy 
na świecie, planują największy 
obsiew od 77 lat. Przewiduje się, 
że produkcja innych zbóż, szcze-
gólnie pszenicy, również wzro-
śnie. Większe plony spowodują 
zwiększenie zapasów, co wpły-
nie na obniżenie ich cen. Uczyni 
to podstawowe produkty żyw-
nościowe bardziej osiągalnymi 
cenowo oraz zwiększy poziom 
bezpieczeństwa żywności. Dobre 
prognozy, co do wielkości zaso-
bów na 2013 rok, zależą jednak 
od tego czy amerykańscy rolnicy 
pokonają przeszkody związane 
ze zmiennością pogody.

– Gospodarka światowa 
powoli nabiera rozpędu, co 
powinno doprowadzić do 
wzrostu poziomu zatrudnienia 
oraz dochodu, a także wpły-
nąć pozytywnie na bezpieczeń-
stwo żywności – twierdzi Leo 

Abruzzese, Global Forecasting 
Director Economist Intelligence 
Unit. – Równocześnie spodzie-
wamy się spadku cen towarów 
nietrwałych. Nasze najświeższe 
prognozy wskazują na obniże-
nie cen żywności, pasz oraz 
napojów łącznie na poziomie 
5,7 proc. w 2013 roku – dodaje. 

Kwartalna aktualizacja Świa-
towego Indeksu Bezpieczeństwa 
Żywności dotycząca poziomu 
osiągalności cenowej żywności 
opiera się na zmianie poziomu 
cen, badanych przez Indeks 
Poziomu Cen opracowywany 
przez FAO. EIU odnosi wyni-
ki zmiany poziomu żywności 
podane przez FAO dla każdego 
kraju, do historycznego związku 
pomiędzy światowymi i krajo-
wymi wahaniami cen żywności. 
Wynik każdego z państw jest na-
stępnie dostosowywany do prze-
widywanej zmiany w wielkości 
jego PKB w przeciągu badanego 
kwartału. Takie podejście do 
badania zmiany poziomu cen 
gwarantuje kompleksową oce-
nę, która wpływa na poprawę 
bądź zmniejszenie krajowego 
bezpieczeństwa żywności. 

Światowy indeks Bezpieczeń-
stwa Żywności (Global Food 
Security Index) został opra-
cowany na zlecenie DuPont 

przez Economist Intelligence 
Unit (EIU) i bada osiągalność 
cenową, dostęp do żywności 
oraz jej jakość i bezpieczeń-
stwo w 105 krajach. Narzędzie 
to jest aktualizowane co kwartał 
o zmiany poziomu cen żywności 
w poszczególnych państwach, 
co wpływa na bezpieczeństwo 
żywności w każdym z nich.

Najważniejsze wnioski do-
tyczące aktualizacji Indeksu 
w pierwszym kwartale 2013 to:

W krajach, które radziły sobie 
najlepiej, wzrost osiągalności 
cenowej żywności w badanym 
kwartale był możliwy dzięki 
wzrostowi poziomu dochodu 
oraz niskiemu ryzyku wahań cen 
żywności. Chiny, Panama, Chile 
oraz kilka innych państw, które 
odnotowały znaczną poprawę 
poziomu osiągalności cenowej 
żywności doświadczyły silnego 
wzrostu PKB per capita oraz re-
latywnie niskiej podatności na 
wahania poziomu cen żywno-
ści. W poprzednich kwartałach, 
głównym czynnikiem wpływa-
jącym na poziom osiągalności 
cenowej żywności były zmiany 
w cenach żywności.

Osiągalność cenowa żywno-
ści w ujęciu globalnym wzrosła 
nieznacznie w pierwszym kwar-
tale. Średni światowy wynik dla 

osiągalności cenowej żywności na 
koniec marca wzrósł do 52 pkt., 
z 51,7 pkt. w grudniu 2012 (gdzie 
100 pkt. jest wynikiem najlep-
szym). W USA, Szwajcarii i Nor-
wegii – państwach znajdujących 
się na szczycie Indeksu w badanym 
kwartale, osiągalność cenowa żyw-
ności wzrosła średnio o 0,23 pkt.

Sri Lanka i Sierra Leone 
doświadczyły największego 
wzrostu w poziomie osiągalno-
ści cenowej żywności pośród 
wszystkich państw cierpiących 
z powodu niedożywienia. Sri 
Lanka i Sierra Leone zajmują 
odpowiednio: 60 oraz 86 miej-
sce ze wszystkich 105 państw 
uwzględnionych w Indeksie. 
Wynik ten spowodowany był 
dość stabilnym wzrostem gospo-
darczym. Szacuje się, że wzrost 
poziomu dochodu w Sri Lance 
wzrósł o 2 proc. i ma osiągnąć 
łącznie 7,9 proc w 2013 roku. 
Dochód per capita w Sierra 
Leone wzrósł z kolei o 3 proc. 
w badanym kwartale; przewidu-
je się, że osiągnie on 12,1 proc. 
na przestrzeni całego roku. 

Interaktywne narzędzie, które 
dokładnie przedstawia problem 
bezpieczeństwa i cen żywno-
ści na świecie, jest dostępne 
na www.foodsecurityindex.
eiu.com.

Światowe Bezpieczeństwo Żywności wzrosło w pierwszym kwartale 2013 roku

Uwaga producenci rolni!!! 

Od 13 czerwca 2013 r. ulegną 
zmianie zapisy w Warunkach 
uzyskania dopłaty z tytułu zu-
żytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany 
w ramach pomocy de minimis 
w rolnictwie. Rolnicy będą mo-
gli ubiegać się również o dopłatę 
z tytułu zużycia do siewu mate-
riału siewnego kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany soi oraz 
pszenicy twardej. 

Zmiany te powstaną w opar-
ciu o rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 13 maja 2013 r. 
w sprawie wykazu gatunków 
roślin uprawnych, do których 
materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany 
przysługuje dopłata z tytułu 
zużytego do siewu lub sadze-
nia materiału siewnego kategorii 

elitarny lub kwalifikowany (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 615) oraz roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 
2013 r. w sprawie minimalnej 
ilości materiału siewnego, jaka 
powinna być użyta do obsiania 
lub obsadzenia 1 ha powierzch-
ni gruntów ornych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 616);

Przypominamy jednocześnie, 
że do 25 czerwca 2013 r. można 
ubiegać się w Agencji Rynku Rol-
nego o dopłaty z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie. 
Dopłatami objęty jest materiał 
siewny - zbóż ozimych i jarych, 
roślin strączkowych, ziemnia-
ka, mieszanek zbożowych i pa-
stewnych - zakupiony i zużyty 

do siewu lub sadzenia w termi-
nie od dnia 15 lipca 2012 r. do 
15 czerwca 2013 r.

Stawki dopłat wynoszą: 
100 zł/ha dla zbóż, mieszanek 
zbożowych i pastewnych 160 zł/
ha dla roślin strączkowych oraz 
500 zł/ha dla upraw ziemnia-
ka. Pod adresem https://elf.arr.
gov.pl/ dostępna jest bezpłatna 
aplikacja ELF, służąca do wy-
pełniania i drukowania wniosku 
o przyznanie ww. dopłaty.

Szczegółowe informacje 
o dopłatach można uzyskać 
w telefonicznym punkcie infor-
macyjnym (22) 661-72-72, w od-
działach terenowych ARR oraz 
na stronie internetowej www.
arr.gov.pl.

 Iwona Ciechan 
Rzecznik Prasowy 

Agencja Rynku Rolnego

Wielofunkcyjność  
Rolniczego Krajobrazu

Syngenta i ELO proponują 
nowatorskie podejście do za-
rządzania zasobami naturalnymi 
w gospodarstwach rolnych

W Warszawie13 maja, od-
była się konferencja w ramach 
nowego i innowacyjnego cyklu 
Multifunctional Landscapes 
Roadshow (Wielofunkcyjność 
Rolniczego Krajobrazu) organi-
zowanego przez firmę Syngen-
ta oraz Europejską Organizację 
Właścicieli Ziemskich (ELO). 
Celem inicjatywy jest pobudze-
nie otwartego dialogu na temat 
praktycznych aspektów wdra-
żania celów Wspólnej Polityki 
Rolnej w obszarze zazielenienia.

W konferencji wzięli udział: 
Philipp Merricks - wiceprezydent 
CLA z Wielkiej Brytanii oraz 
członek Zarządu ELO, Leszek 
Dereziński – prezes Federacji 
Związku Pracodawców-Dzier-
żawców i Właścicieli Rolnych, 
Czesław Siekierski – poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Da-
vid Chmelik – przedstawiciel 
Komisji Europejskiej z Dyrekcji 
Generalnej Budżetu, Prof. dr 
hab. Edward Majewski - Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, Patrick 
Weiss – przedstawiciel Syngenta 
Szwajcaria, Juliusz Młodecki – 
Krajowe Zrzeszenie Producen-
tów Rzepaku oraz wielu innych 

przedstawcieli organizacji i sto-
warzyszeń producentów rolnych.

ELO i Syngenta wspólnie 
działają na rzecz nowatorskie-
go, proaktywnego i wspartego 
na konkretnych rozwiązaniach 
podejścia do zarządzania zaso-
bami naturalnymi i bioróżno-
rodności w rolnictwie. Podejście 
takie zakłada wsparcie dla celów 
dotyczących zazielenienia na 
poziomie gospodarstw rolnych. 
Za pośrednictwem „Wirtualnej 
Farmy” – niezwykłego połącze-
nia zdjęć, filmów i prawdziwych 
plonów - uczestnicy spotkania 
mogli doświadczyć, w jaki spo-
sób zrównoważone, intensywne 
rolnictwo może przyczynić się 
do zwiększenia bezpieczeństwa 
żywnościowego.

- Obrzeża pól przeznaczone 
dla owadów zapylających, za-
krzaczenia czy zadrzewienia, 
pomagają nam rozwiązać pro-
blem zanieczyszczeń i utraty 
siedlisk. Poprawnie wdrożone 
zapewniają wzrost pozytyw-
nych efektów zewnętrznych 
obszarów wiejskich i bioróż-
norodności. Nie twierdzimy 
iż rozwiążą one wszelkie pro-
blemy, ale jest to duży krok 
w stronę poprawy funkcjo-
nowania gospodarstwa - po-
wiedział Thierry de l’Escaille, 
Sekretarz Generalny ELO.

- Płodozmian w wielkotowa-
rowym rolnictwie jest normalną 
praktyką i nie budzi to emocji. Za 
szkodliwe uważamy jednak obo-
wiązek wyłączania z działalności 
produkcyjnej gruntów w sytuacji 
rosnącego zapotrzebowania na 
surowce do produkcji biopaliw. 
Unia Europejska powinna zre-
zygnować z odłogowania – za-
znaczył Dr Waldemar Rolewski, 
Wiceprezes Zarządu Federacji 
Związków Pracodawców-Dzier-
żawców i Właścicieli Rolnych.

- Działając za pośrednictwem 
inicjatywy Multifunctional 
Landscapes, Syngenta nadaje 
nowy wymiar dyskusji na te-
mat bioróżnorodności i ochrony 
zasobów naturalnych. Dzięki 
współpracy z wieloma zainte-
resowanymi stronami wypraco-
wujemy praktyczne narzędzia 
dla rolników, które pozwolą im 
zwiększyć ekologiczną wartość 
ich ziemi oraz utrzymać poziom 
opłacalności - dodał Patrick We-
iss, przedstawiciel Syngenta.

Konferencja na temat wielo-
funkcyjności krajobrazu była 
trzecią z kolei, po Belgii i Hisz-
panii, odsłoną organizowanej 
w Europie inicjatywy wspiera-
jącej zazielenianie. 

W oparciu o materiały prasowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego
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fax 22 739 48 32, 
e-mail: info.mpo@manitou.com
www.pl.manitou.com
www.mlt.manitou.com

Si�� ��al��ska MANITOU Polska: 

GRAVIT AGRO-POL S.A.
20-315 LUBLIN, tel. 81 744 59 71
info@gravit.pl

AGROSERWIS SP. Z O.O.
14-400 PAS��K, tel. 55 248 10 64
biuro@agroserwis-paslek.pl

HITMASZ H.KO�TONOWSKI SP. J.
87-100 TORU�, tel./fax. 56 651 36 76
h.koltonowski@hitmasz.pl

PUP AGROMIX SP. Z O.O.
64-130 RYDZYNA, tel. 65 538 81 81
office@agromix.agro.pl

PHU ZAWADZKA
66-213 SK�PE, tel. 68 341 95 34
zawadzka@zawadzka.com.pl

AGRO-EFEKT
56-500 SYCÓW, tel. 62 786 84 00
maszyny@agroefekt.pl

FRICKE MASZYNY 
ROLNICZE SP. Z O.O.
11-700 MR�GOWO, tel. 89 741 29 74
poczta@fricke.pl

POLBOTO-AGRI SP. Z O.O.
55-340 UDANIN, tel. 76 870 93 25
marketing@polboto.com

F.H.U PIOMAR AGRO-TECH
05-600 GRÓJEC, tel. 48 670 37 21
piomar7@poczta.onet.pl

TECHPOM SP. Z O.O.
06-516 SZYD�OWO
tel. 23 655 64 00
techpom@techpom.pl

AMATECH
JAROS�AW POZNA�SKI
83-110 CZARLIN, tel./fax 58 536 65 15
jarek.poznanski@amatech.com.pll

P.W.AGRO-EKO
48-130 KIETRZ, tel. 77 485 50 89
biuro@agro-eko.com.pl

PW DANZAP
99-311 BEDLNO �ko�o Kutna�
tel. 24 285 52 97
biuro@danzap.pl

BAZA MASZYNOWA DANEX
D.KRAJEWSKI, J.SIWIK  SP. JAWNA
Rogienice Wielkie, 18-516 MA�Y P�OCK
tel. 86 279 15 65, biuro@bmdanex.pl

Odwiedź stoisko Dealera na Opolagra 2013 
I zapytaj o atrakcyjne rabaty

Kompakt do ciasnych przestrzeni 
niezastąpiony w małych i 
średnich gospodarstwach!
6m podnoszenie/ 2.5t udźwig
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MLT 625 Z WYPOSAŻENIEM PREMIUM

Bestseller MANITOU na polskim 
rynku! 
7m podnoszenie/ 3.5t udźwig

MLT 735 Z WYPOSAŻENIEM PREMIUM

MLT 840 2 sztuki / Z WYPOSAŻENIEM PREMIUM LUB ELITE*

Całkowicie nowy standard 
w ładowarkach teleskopowych!
8m podnoszenie/ 4t udźwig

*najbogatszy standard Premium MANITOU

O szczegóły pytaj Autoryzowanych Dealerów!

R E K L A M A

Wszystko dla rolnictwa na Zielonym Agro Show

Zobaczyć w akcji można było 
prawie 50 maszyn zielonkawych 
i opryskiwaczy. Prezentowane 
były poletka doświadczalne zbóż 
i traw. Odbyły się pokazy wy-
pasania i poskramiania bydła. 
Przybyli na wystawę rolnicy mo-
gli też wziąć udział w przepro-
wadzonych przez przedstawicieli 
Agencji Modernizacji i Restruk-
turyzacji Rolnictwa prelekcjach 
dotyczących PROW m.in. „Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 jako 
źródło wsparcia finansowego ze 
środków UE”. W drugim dniu 
Wystawy prócz pokazów ma-
szyn i pokazów wypasu bydła 
odbyła się inauguracja kampanii 
prowadzonej przez Państwową 
Inspekcję Pracy pt. „Szanuj ży-
cie! Bezpieczna praca w gospo-
darstwie rolnym”.

Pokazy maszyn w pracy odby-
wają się w sezonie zbioru trawy 
przeznaczonej na zakiszanie. 
Na 15 ha zaprezentowane więc 
zostały kosiarki oraz maszyny 
potrzebne w każdej technologii 
zbioru zielonek: prasy, owijarki 
do bel, prasoowijarki, przyczepy 
zbierające i sieczkarnie polowe. 

Firma SaMASZ zaprezento-
wała m.in. kosiarki dyskowe, 
przetrząsacze i zgrabiarki, a du-
żym zainteresowaniem publicz-
ności cieszyła się wielokrotnie 
nagradzana dwukaruzelowa 
zgrabiarka Duo 680. Znany 
dealer z Wielkopolski, Korba-
nek, prezentował zgrabiarki, 
przetrząsacze i kosiarki do tra-
wy marki FELLA oraz ciągni-
ki rolnicze, kombajny zbożowe 
i prasy marki FENDT i Massey 
Ferguson. W AGROMIXie do-
minowało KRONE zarówno 
kosiarki jak i prasoowijarki, 
czy przyczepy samozbierają-
ce. Raitech wystawił maszyny 
New Hollanda i Pottingera. 
Firmę AGCO reprezentowały 
ciągniki VALTRA z kosirkami 
Fella i Lely. Podczas pokazów 
pracy, rolnicy mieli doskonałą 
okazję dokonać pełnego prze-
glądu maszyn do zbioru zielo-
nek, zapoznać się z technologią 
zbioru, kosztami eksploatacji 
i wydajnością maszyn, a także 

obejrzeć i porównać konkuren-
cyjne technologie i produkty.

Ważnym elementem wysta-
wy były pomiary gęstości bel 
przygotowanych przez prasy 
i praso-owijarki biorące udział 
w pokazach. Wyniki ekspery-
mentu z podziałem na prasy 
zmienno- i stałokomorowe 
oraz z uwzględnieniem zasto-
sowania podczas zbioru zespołu 
tnącego i wilgotności zebranego 
materiału zostały zebrane przez 
badaczy z Instytutu Inżynierii 
Rolniczej Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu. Zostaną 
one opublikowane na stronie 
internetowej www.agroshow.pl.

Na specjalnej arenie odbył 
się pokaz opryskiwaczy polo-
wych czołowych producentów 
europejskich. Zaprezentowana 
została szeroka gama produk-
tów skierowanych zarówno do 
rolników o małym areale upraw 
(opryskiwacze podwieszane), 
średnim (opryskiwacze zaczepia-
ne) oraz dużym (opryskiwacze 
samojezdne).

Maszyny to nie wszystko. 
Na poletkach pokazowych 
zaprezentowane zostały nowe 
odmiany roślin uprawnych 
i technologie. Firmy nasienne 
prezentowały zarówno oziminy 
jak i jare, a firmy chemiczne - 
przedstawiły najnowsze osią-
gnięcia w dziedzinie stosowania 
nawozów oraz środków ochrony 
roślin. Tu rolnik znowu miał 
możliwość porównać produkty 
konkurujących przedsiębiorstw 
jak HR Strzelce, HR Smolice, 
KWS, Euralis czy Danko i sa-
modzielnie ocenić odmiany od-
porne na niesprzyjające warunki 
pogodowe. czy patogeny.

Od kilku lat rolnicy przyby-
wający do Kąkolewa mają okazję 
obejrzeć stałą ekspozycję bydła 
mięsnego oraz pokaz poskra-
miania zwierząt i wykorzystania 
ogrodzeń elektrycznych. Pokazy, 
które przypominają „dziki za-
chód”, są niezwykle efektowne 
i widowiskowe. Zainteresowani 
hodowcy mogą na żywo zoba-
czyć sprzęt, który jest pomocny 
w hodowli bydła.

150 wystawców z Polski i z zagranicy 
prezentowało swoje produkty na 
powierzchni ponad 40 hektarów. 
Czwarte Zielone Agro Show 
w podgrodziskim Kąkolewie odwiedziło 
ponad 20 tysięcy osób. Była to podwójna 
impreza, bo od dwóch lat Zielonemu 
Agro Show towarzyszy wystawa 
Polskie Zboża.
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Współpraca 
daje więcej 
możliwości

Syngenta i DuPont podpisały po-
rozumienie o wymianie technologii 
w celu wprowadzenia na rynek no-
wych fungicydów 

Podpisanie umowy licencyjnej 
w zakresie wykorzystania technolo-
gii, poszerzą ofertę środków ochrony 
roślin obu firm, a jednocześnie umoż-
liwią bardziej efektywne wprowa-
dzanie na rynek nowych produktów.

Na mocy porozumienia Syngenta 
uzyskała światową licencję na rozwój 
produktów bazujących na substancji 
aktywnej oxathiapiprolin firmy Du-
Pont. Rozwój tej nowej klasy fungi-
cydów będzie znacznym wsparciem 
dla rolników w temacie zwalczania 
chorób w uprawach: ziemniaków, 
winogron, warzyw oraz innych ro-
ślin specjalistycznych.

Zgodnie z umową, Syngenta otrzy-
muje wyłączne prawo do wprowadze-
nia tych fungicydów we wszystkich 
rodzajach upraw w Ameryce Północ-
nej oraz na trawniki i do ogrodów 
na całym świecie. Syngenta uzyska-
ła także prawa do opracowania za-
praw nasiennych i wprowadzeniu ich 
w niektórych uprawach na świecie. 

Umowa daje firmie DuPont wy-
łączny dostęp do środka Solatenol™ 
firmy Syngenta w celu stworzenia 
mieszaniny z fungicydami firmy Du-
Pont zawierającymi pikoksystrobinę. 
To rozwiązanie będzie stosowane 
w uprawie soi i innych roślin w Bra-
zylii. Solatenol™ to nowy fungicyd 
z klasy SDHI, który oferuje nowy 
sposób działania, bez ryzyka wy-
kształcenia odporności krzyżowej 
na istniejące środki grzybobójcze. 
Zapewnia on wyjątkową i długo-
trwałą kontrolę rdzy azjatyckiej 
w uprawie soi.

„Umowa ta potwierdza, że Dział 
Środków Ochrony Roślin DuPont 
poprzez współpracę z innymi firma-
mi zobowiązuje się do dostarczania 
klientom innowacyjnych produk-
tów przy jednoczesnej maksyma-
lizacji wartości dla akcjonariuszy 
„, powiedział Rik L. Miller, prezes 
Crop Protection DuPont.”Ta decy-
zja umożliwia DuPont dostarczanie 
rozwiązań, które pomogą naszym 
klientom poprawiać wydajność 
i opłacalność produkcji, teraz 
i w przyszłości.”

Dyrektor ds. operacyjnych firmy 
Syngenta, John Atkin, powiedział: 
„Dostęp do oxathiapiprolin do-
datkowo poszerza nasze portfolio 
fungicydów jako światowego lidera. 
Zróżnicowane sposoby działania są 
niezbędne do skutecznego zwalcza-
nia chorób i utrzymania cyklu życia 
istniejących produktów w obliczu 
istniejących wyzwań. Jesteśmy za-
dowoleni, że umowa ta przyczyni 
się do maksymalnego zwiększenia 
zasięgu środka Solatenol ™ na bra-
zylijskim rynku.”

W oparciu o materiały prasowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kto gra zawsze ma szansę na wygraną

Zwycięzcy konkursu Grupy 
Azoty Jerzy Małachowski, Ja-
cek Rurarz i Paweł Dyjak ode-
brali na konferencji prasowej 
w Szczecinie kluczyki do trzech 
mercedesów: Sprintera, Vito i Ci-
tana. Laureaci zapewnili, że sa-
mochody przydadzą się w ich 
gospodarstwach.

Konferencja prasowa, pod-
czas której w obecności mediów 
wręczono trzy mercedesy laure-
atom ogólnopolskiego konkursu 
Grupy Azoty, odbyła się tuż po 
długim majowym weekendzie 
w Park Hotelu w Szczecinie. 
Nagrody wręczał zwycięzcom 
– autorom najlepszych haseł 
reklamujących Grupę Azoty 
– Wojciech Naruć, wiceprezes 
Zakładów Chemicznych Police 
S.A. – jednej ze spółek Grupy 
Azoty, będącej fundatorem na-
gród i producentem Polifoski®.

Mercedes Sprinter trafił do 
Jerzego Małachowskiego, któ-
ry prowadzi 350-hektarowe 
gospodarstwo rolne w gminie 
Stubno w województwie pod-
karpackim. Pan Jerzy uprawia 
m.in. pszenicę, rzepak i kuku-
rydzę – dobrze więc wie, jak 
działają nawozy Grupy Azoty. 
Opowiadał, że hasło to ułożył 
razem z żoną, a wygrany sa-
mochód z pewnością przyda 
się w codziennej pracy. - Prócz 
samochodu dostaliśmy też od 

Grupy Azoty czeki na pokrycie 
podatku należnego urzędowi 
skarbowemu za wygrane. Do-
brze, że i o tym pomyślano, by 
rolników nie obciążać żadnymi 
kosztami – powiedział zadowo-
lony laureat.

Mercedes Citan przypadł Paw-
łowi Dyjakowi, mieszkańcowi 
gminy Gryfice w zachodniopo-
morskim, którzy gospodarzy od 
14 lat. Nagrodzone hasło wy-
myślała cała rodzina, a teraz 
wszyscy jej członkowie będą 
z samochodu korzystać.

Jacek Rurarz z gminy Parzę-
czew w woj. łódzkim ułożył aż 
dwa hasła. Obydwa wysłał na 
konkurs Grupy Azoty. Za jed-
no z nich właśnie pan Jacek 
dostał mercedesa Vito. Jako 
jedyny mógł nawet odjechać 
już z konferencji prasowej, pod-
czas której wręczano kluczyki, 
swoim nowym samochodem. 
Zdążył bowiem załatwić formal-
ności związane z jego rejestra-
cją. – Pojazd będzie mi bardzo 
przydatny – zapewniał – Mam 
uprawę warzyw, będę więc nim 
mógł rozwozić swoje plony do 
klientów.

Chwalił też nawozy Gru-
py Azoty, głównie Polifoskę®. 
– To bardzo dobry produkt, 
uniwersalny, stosowany przez 
większość rolników. Inne na-
wozy wieloskładnikowe trzeba 

wysiewać osobno. Polifoska® jest 
jednolita i wygodna, nie wy-
maga dużych nakładów pracy 
– mówił.

Wiceprezes zarządu Zakła-
dów Chemicznych w Policach 
Wojciech Naruć dodał: - Na-
sze nawozy warto wybierać 
przede wszystkim ze względu 
na jakość oraz relację jakości do 
ceny. Jako największa w Polsce 
i jedna z największych w Euro-
pie firm produkujących nawozy 
wieloskładnikowe możemy ne-
gocjować z naszymi dostawcami 
bardzo korzystne ceny. Dzięki 
temu są one przystępne dla osta-
tecznego odbiorcy.

Wojciech Naruć dodał też, że 
Grupa Azoty dysponuje pełną 
paletą produktów nawozowych 
i stara się być dostawcą atrak-
cyjnym dla klientów, bo to oni 
decydują o sukcesie firmy.

Konkurs Grupy Azoty odbył 
się w lutym i marcu tego roku. 
Skierowany był do rolników, 
którzy kupili znane i cenione 
nawozy azotowe i wieloskładni-
kowe Grupy Azoty. Jego celem 
było też wypromowanie nowej 
linii graficznej opakowań oraz 
wybór hasła promującego ofer-
tę Grupy.

Zwycięzców wyłoniła pię-
cioosobowa komisja kon-
kursowa z udziałem radcy 
prawnego Grupy.

Grupa Azoty – przekazała kluczyki do trzech mercedesów

Gospodarstwo Roku 2012 SM Spomlek

Na drugim miejscu uplasowa-
li się Maria i Janusz Skupowie 
a trzecią lokatą cieszyli się pań-
stwo Mariola i Adam Paczóscy.

Licząca ok. 1 200 członków-
-dostawców spółdzielnia już po 
raz drugi zorganizowała te wy-
jątkowe zmagania. Wieńcząca 
rywalizację Gala Finałowa stała 
się wielkim świętem rolników. 
Niezwykle uroczysta oprawa to-
warzyszyła ogłoszeniu wyników 
konkursu Gospodarstwo Roku 
2012, zorganizowanego dla swo-
ich członków przez Spółdzielczą 
Mleczarnię Spomlek. W Gali 
Finałowej uczestniczyło ponad 
200 osób: rolników, pracowni-
ków, przedstawicieli organizacji 
branżowych i władz samorządo-
wych, firm współpracujących ze 
spółdzielnią i hodowcami bydła. 
Ponieważ końcowa klasyfikacja 
utrzymywana była w tajemni-
cy, odczytywanie kolejnych 
nazwisk z finałowej dziesiątki 
budziło coraz większe emocje, 
tym większe, że już nie jedno 
a trzy czołowe miejsca zosta-
ły nagrodzone samochodami. 
Tegoroczną galą poprowadzili 
Monika Grzeszuk z wydziału 
surowcowego SM Spomlek oraz 
Bogdan Sawicki, dziennikarz 

redakcji rolnej TVP, prowadzący 
magazyn „Agrobiznes”.

Na takie uhonorowanie rol-
nicy zasłużyli jak mało kto, 
bowiem rywalizacja nie była 
łatwa. Przez równo 12 miesięcy 
roku kwotowego (od 1 kwiet-
nia do 31 marca) gospodarstwa 
poddawane były nieustannym 
ocenom. O punktacji decydowa-
ły m.in. jakość i wielkość pro-
dukcji, jej wzrost i dynamika, 
wydajność stada, współpraca 
z punktem zaopatrzenia w Spo-
mleku oraz obserwacje instruk-
torów i lekarzy weterynarii. 
Na starcie stanęło 60 rolników, 
po kolejnych etapach odpadało 
25 proc. z najmniejszą liczbą 
punktów. Wyłoniono w ten 
sposób finalistów, których do-
datkowo odwiedzała specjalna 
komisja.

Olbrzymie wrażenie na 
uczestnikach konkursu i go-
ściach Gali zrobiły też nagrody. 
Zwycięscy gospodarze pojechali 
do domu samochodem Toyota 
RAV4, drugie miejsce zostało 
nagrodzone Toyotą Auris, na-
tomiast trzecie Toyotą Yaris. 
Wszystkie tradycyjnie zosta-
ły ozdobione żółto-czarnymi 
barwami Serenady, niezwykle 

popularnej marki serów Spomle-
ku. Zdobywcy kolejnych stopni 
podium odebrali bony na zakup 
biżuterii w salonach Apart.

– Od lat z podziwem obser-
wuję rozwój gospodarstw na-
szych dostawców. To dzięki 
ich pracy nad jakością i ilością 
mleka, Spomlek może podbijać 
rynek swoimi serami. Dlatego, 
choć podczas gali spotkamy się, 
aby uhonorować zwycięzców 
konkursu, to na słowa uzna-
nia i wdzięczności zasługują 
wszystkie gospodarstwa – mówi 
Edward Bajko, Prezes SM Spo-
mlek. – Powinniśmy zawsze 
pamiętać, że u źródeł naszych 
sukcesów leżą wartości spół-
dzielcze. To przede wszystkim 
poczucie wspólnoty solidarności 
w dążeniu do wspólnego celu, ja-
kim jest rozwój naszej spółdziel-
ni i jej członków. Największą 
nagrodą jest dla nas wszystkich 
spokojna przyszłość rodzin do-
stawców i pracowników oraz 
coraz większa wartość naszej 
wspólnej Spółdzielni. – dodaje

Trwają jeszcze zapisy do ko-
lejnej edycji rywalizacji.

Na podstawie materiałów firmowych 
Jolanta Malinowska-Kłos

Państwo Ewa i Piotr Owczarscy z miejscowości Dębowierzchy  
(woj. lubelskie) zwyciężyli  w konkursie Gospodarstwo Roku 2012  
Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.
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Jesteśmy ważnym rynkiem

Jaka jest pańska ocena roz-
woju firmy BASF w Polsce na 
tle ogólnoświatowych trendów 
rozwoju tego przedsiębiorstwa?

- Jeśli chodzi o kontekst glo-
balny, Polska ma dla nas zna-
czenie o tyle, że z biznesowego 
punktu widzenia oczekujemy 
tutaj, wysokiego i dynamiczne-
go, a konkretnie dwucyfrowego 
poziomu wzrostu w perspek-
tywie najbliższych kilku lat. 
Czysta arytmetyka pokazuje, 
że nasze nowe nabytki w Polsce: 
przejęcia i budowa nowych in-
westycji – spowodują przyrost. 
Pieniądze zostały wydane i od 
przyszłego roku zamierzamy 
notować obroty. W porównaniu 
z tym, co dzieje się w Euro-
pie zachodniej, poza central-
ną i środkową, gdzie sytuacja 
jest znacznie bardziej skom-
plikowana, Polska radzi sobie 
bardzo dobrze. Spodziewamy 
się, że Polska będąc już naj-
większym rynkiem tej części 
Europy, jeszcze wzmocni swoją 
pozycję. Wasz kraj jest dla nas 
rynkiem przyszłościowym. Ni-
niejsze światowe tourne, które 

objęło Tokio, Sao Paulo, Detro-
it, w Europie miało dwie loka-
lizacje: Bruksela i Warszawa. 
To najlepiej świadczy o waszej 
randze.

Obserwuję od szeregu lat 
postępy firmy, zwłaszcza 
w sektorze rolniczym. Wła-
śnie dzisiaj zaprezentowano 
nam nowy środek Sistiva, do 
ochrony jęczmienia bez opry-
sków. Stąd moje pytanie: co 
jeszcze wprowadzicie państwo 
do Polski?

- Będziemy wprowadzać nie-
które z tych technologii, które są 
tutaj prezentowane. Na przykład 
środek AgCelence, który wpro-
wadziliśmy w Stanach Zjedno-
czonych w uprawie kukurydzy, 
teraz wprowadzamy w Rumunii 
i na Węgrzech w uprawie sło-
necznika. Będą to również nowe 
fungicydy, które w tej chwili są 
w fazie rejestracji. Te nowości 
pojawią się w Polsce w najbliż-
szym czasie. 

Niezależnie od środków 
przeznaczonych do upraw 
polowych, macie państwo 
w swoim portfolio środki dla 

gospodarstwa, takie jak Storm 
czy Fandana. Czy możemy się 
spodziewać kolejnych nowości 
w zakresie środków ochrony 
gospodarstwa przed gryzo-
niami i innymi szkodnikami?

- To są produkty ochronne, 
chemia ochronna, natomiast 
mamy też całą serię produk-
tów o przeznaczeniu zbliżonym 
do rolnictwa. Choć nie są to 
środki do ochrony plonów, to 
przydają się one w całokształ-
cie działalności gospodarstwa 
rolnego. Na przykład prezento-
wane tutaj folie biodegradowal-
ne, doskonale zdają egzamin 
w gospodarstwie jako materiał 
do przykrycia plonów i będą 
z pewnością bardzo pomoc-
ne polskim rolnikom. Inny 
przykład zastosowania folii to 
uprawa, w której rozkłada się 
folię, robi się otwory, sadzi się 
sadzonki, a na koniec wegeta-
cji, folię się zdejmuje. Jednak-
że tej folii w ogóle nie trzeba 
zdejmować, bo jest ona biode-
gradowalna i dlatego może po 
niej śmiało przejechać traktor 
i ją przeorać. Są też preparaty 

związane ze skarmianiem zwie-
rząt, pomagające w przygoto-
waniu kiszonki, środek, który 
zwiększa mleczność krów czy 
produkty, które mogą znaleźć 
zastosowanie w gospodarstwie 
rolnym, ale są innymi substan-
cjami niż ochronne, biobójcze.

Wasz konkurent, bardzo sza-
nowana firma, kupiła kilka 
firm nasiennych i dysponuje 
dzisiaj różnymi odmianami 
rzepaku już pod swoim wła-
snym szyldem. Czy BASF za-
mierza pójść podobną drogą?

Jeśli chodzi o produkcję rolną, 
jej wspomaganie i technologie 
genetyczne, naszym partnerem 
jest Monsanto i nie zamierzamy 
nabywać żadnych dodatkowych 
spółek nasiennych. Interesuje nas 
doskonalenie materiału roślin-
nego, również od strony gene-
tycznej. Ze względu jednak na 
europejską opinię publiczną i sta-
nowisko europejskich urzędów 
regulacyjnych, jest to dość trudny 
temat. Akceptacja społeczna dla 
takich działań w Europie jest ni-
ska, więc całość tej działalności 
przenieśliśmy do USA.

Polska jest dla nas szczególnym rynkiem – podkreśla dr Joachim Meyer, wiceprezes firmy BASF 
na Europę Centralną. O miejsce naszego kraju w strategii i dalszych perspektywach firmy pytał 
Roman Barszcz podczas warszawskiej wystawy „Rynek Innowacji 2013”.
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Doskonali solo, idealni jako partnerzy
Prawidłowe i skuteczne zwal-

czanie chorób wywoływanych 
przez grzyby wymaga doboru 
właściwego fungicydu, zarówno 
pod względem zwalczanych cho-
rób oraz panujących warunków 
pogodowych. Ważny jest także 
wybór właściwego terminu sto-
sowania, który powinien być 
poprzedzony lustracją polową 
i właściwym określeniem symp-
tomów chorobowych.

Jedną z ważnych substancji 
aktywnych polecaną w ochro-
nie zbóż jest tiofanat metylowy. 
Pełni on istotną rolę w ochro-
nie roślin dzięki układowemu 
działaniu oraz możliwości sto-
sowania w niższych tempera-
turach. Jest to bardzo ważny 
argument przy wyborze pro-
duktu do zwalczania chorób 

w fazie T1. Zwiększony udział 
zbóż w strukturze zasiewów 
i uproszczenia w płodozmia-
nie wywierają wpływ na szko-
dliwość patogenów. Szczególną 
uwagę powinniśmy skupić na 
zwalczaniu chorób podstawy 
źdźbła. Grzyb Tapesia yallundae 
(sprawca łamliwości podstawy 
źdźbła) i Fusarium spp. (sprawcę 
fuzaryjnej zgorzeli podstawy 
źdźbła) należy zwalczać na po-
czątku fazy strzelania w źdźbło 
(BBCH 30-31). Zastosowanie 
w tej fazie tiofanatu metylo-
wego pozwala skutecznie zwal-
czyć pełne spektrum chorób 
podsuszkowych.

Nie mniej ważny jest również 
zabieg T3 („na kłos”). Fuzarioza 
kłosów jest poważnym zagroże-
niem dla zbóż. Powoduje nie tylko 

straty w plonie, ale także pogarsza 
jego jakość przez skażenie ziarna 
mykotoksynami. Tiofanat wyka-
zuje odmienny od innych fungi-
cydów sposób działania, przez 
co zwalcza fuzariozę kłosa, re-
dukując jednocześnie zawartość 
mykotosyn w ziarnie. Walory 
tej substancji czynnej dostrzegli 
nasi zachodni sąsiedzi. Preparat 
DON-Q (niemiecki odpowiednik 
Topsinu M 500SC) jest jedynym 
fungicydem spoza grupy azoli 
zarejestrowanym w Niemczech 
do zwalczania fuzariozy kłosów.

Tiofanat polecany jest zarów-
no do stosowania solo i jako 
komponent do mieszanin 
zbiornikowych z substancja-
mi czynnymi z różnych grup 
chemicznych (triazole, strobi-
luryny, imidazole) w uprawie 

zbóż i rzepaku. Takie kombi-
nacje pozwalają na poszerzenie 
spektrum zwalczanych chorób, 
gwarantując jednocześnie dłu-
gotrwałe działanie.

Aktualna rejestracja tiofanatu 
w Polsce obejmuje zwalczanie 
chorób we wszystkich gatunkach 
zbóż ozimych i jarych. Warte 
uwagi jest również bezpieczeń-
stwo fungicydu dla pszczół i in-
nych owadów pożytecznych.

Oprócz chorób podstawy 
źdźbła groźne może być wy-
stąpienie sprawcy mączniaka 
prawdziwego (Blumeria gra-
minis). Istotny jest tu m.in. 
wybór właściwej odmiany i do-
bór odpowiedniego przedplonu. 
Pierwsze objawy choroby mogą 
być zauważalne już jesienią we 
wcześniej wysiewanych zbożach. 

Rozwojowi choroby sprzyjają 
szczególnie wysokie dawki 
azotu, jak również intensyw-
nie zagęszczony łan. Mączniak 
prawdziwy poraża wszystkie 
zboża oraz wiele gatunków traw. 
Najsilniej na porażenie reaguje 
jęczmień, silnie porażana jest 
również pszenica, szczególnie 
w okresie od końca krzewienia 
do początku strzelania w źdźbło.

W przypadku wystąpienia ob-
jawów mączniaka należy moż-
liwie wcześnie wykonać zabieg 
fungicydowy. Bardzo ciekawym 
rozwiązaniem w ochronie psze-
nicy ozimej przed tym patoge-
nem jest substancja czynna 
– cyflufenamid, pochodząca 
z zupełnie nowej grupy chemicz-
nej – fenyloacetamidów. Cechu-
je ją nowy, nieznany jak dotąd 

mechanizm działania, wykazu-
jący skuteczność we wszystkich 
stadiach rozwojowych grzyba. 
Dzięki działaniu systemicznemu, 
translaminarnemu i gazowemu, 
zwalcza patogena już obecnego 
w roślinie oraz ogranicza roz-
wój nowych infekcji. Sposób 
jak również długość działania 
wyróżnia ją na tle konkurencji.

Wymienione substancje ak-
tywne – tiofanat i cyflufenamid 
– możemy stosować solo, jak rów-
nież łącznie, tworząc mieszaninę 
zbiornikową. Takie połączenie 
gwarantuje zwalczanie chorób 
podsuszkowych, w tym fuzaryj-
nej zgorzeli podstawy źdźbła, jak 
również chorób liści ze szczegól-
nym naciskiem na mączniaka 
prawdziwego zbóż i traw.

dr inż. Daniel Zawada

Jednym z warunków uzyskania wysokich plonów zbóż jest prawidłowa ochrona fungicydowa.

Reakcja zbóż jarych na nawożenie biomasą międzyplonów ścierniskowych

Wyniki badań polowych wska-
zują na możliwość istotnego 
zwiększenia plonu zbóż jarych 
uprawianych w stanowisku z przy-
oraną biomasą międzyplonów. 
Siła tego pozytywnego wpływu 
jest zależna od wielu czynników. 
Najważniejszymi z nich są: gatu-
nek rośliny uprawianej w między-
plonie ścierniskowym; warunki 
pogodowe występujące w trakcie 
uprawy międzyplonów oraz po 
zakończeniu ich wegetacji; sposób 
i termin wprowadzenia biomasy 
międzyplonu do gleby; intensyw-
ność nawożenia mineralnego zbóż.

Wartość i przydatność po-
szczególnych gatunków roślin do 
uprawy w międzyplonie ścierni-
skowym została przedstawiona 
w artykule pt. Wybór rośliny do 
uprawy w międzyplonie ścierni-
skowym (Raport Rolny nr 7/2012). 
Plonowanie i skład chemiczny 
poszczególnych roślin różni się 
znacznie i w konsekwencji masa 
składników nawozowych pobra-
nych i zmagazynowanych w bio-
masie międzyplonów jest zależna 
od wykorzystanej rośliny (tab.1). 

Pod względem nawozowym 
najbardziej wartościowe są ro-
śliny motylkowate i rzodkiew 
oleista (tab. 1 i 2). Może to wy-
nikać z akumulacji w ich biomasie 
znacznych ilości azotu. Ponad-
to rośliny motylkowate ulegają 
w glebie szybkiemu rozkładowi, 
a składniki uwalniane w procesie 
mineralizacji ich biomasy mogą 
być od wczesnej wiosny pobierane 
przez rozwijające się zboża jare. 

Dla wytworzenia przez rośliny 
uprawiane w międzyplonie ścier-
niskowym biomasy o istotnym 
znaczeniu nawozowym niezbędna 

jest dostępność w glebie wody, 
zwłaszcza w sierpniu, w począt-
kowym okresie ich rozwoju. W na-
szych warunkach klimatycznych 
w tym okresie występują niekie-
dy znaczne niedobory opadów, 
uniemożliwiające właściwy wzrost 
i rozwój roślin. Problem ten jest 
szczególnie istotny na glebach lek-
kich, piaszczystych (V i VI klasy 
bonitacyjnej) o niewielkich moż-
liwościach zatrzymywania wody 
opadowej. Na glebach wyższych 
klas wystarczające dla powodzenia 
w uprawie międzyplonu ścierni-
skowego są zasoby wody z opadów 
występujących w lipcu, o ile ich 
suma nie była mniejsza od prze-
ciętnej dla tego miesiąca. 

Duże znaczenie dla wartości 
zielonych nawozów z międzyplo-
nów ścierniskowych ma również 
przebieg pogody w okresie jesien-
no – zimowym. Łagodna i bez-
śnieżna zima umożliwia szybką 
mineralizację przyoranej bioma-
sy międzyplonów (szczególnie 
z roślin motylkowatych) i dobre 
zaopatrzenie roślin w składniki 
pochodzące z ich rozkładu we 
wczesnym etapie wegetacji zbóż. 
Umożliwia to poprawę rozkrzewie-
nia zbóż i w efekcie zwiększenie 
plonu. Jednak duża dostępność 
azotu i potasu w glebie w tym 
okresie prowadzi również do wy-
stąpienia strat tych składników, 
głównie na skutek wypłukiwania. 
W warunkach długiej i mroźnej 
zimy mineralizacja jest spowol-
niona i składniki są udostępniane 
dopiero w okresie formowania 
ziarna. W tym przypadku wpływ 
plonotwórczy międzyplonów jest 
niewielki, szczególnie w przypad-
ku roślin, których mineralizacja 

przebiega powoli (rzepak, rzod-
kiew). Azot uwalniany z biomasy 
międzyplonów w czerwcu, dostęp-
ny dla zbóż w okresie formowania 
ziarna przyczynia się do popra-
wy zawartości białka ogólnego 
w plonie.

Plonotwórczy wpływ mię-
dzyplonów dla zbóż jarych jest 
zazwyczaj silniejszy w gorszych 
warunkach glebowych i zależy od 
terminu i sposobu wprowadzenia 
biomasy do gleby (tab.2).

Przy umiarkowanych warun-
kach pogodowych w okresie 
jesienno-zimowym, biomasa mię-
dzyplonów przyorywana jesienią, 
jest w dużym stopniu dostępna 
dla zbóż w okresie od wschodów 
do kłoszenia i wpływa głównie 
na liczbę wytworzonych kłosów 
i ziaren w kłosie. Jeżeli między-
plon pozostawiamy nieskoszony 
(jako mulcz) i wymieszania bio-
masy z glebą dokonujemy w okre-
sie wiosennym, to składniki są 
dostępne dla roślin od strzelania 
w źdźbło do dojrzewania zbóż 
i w większym stopniu wpływają 
na liczbę ziaren w kłosie i masę 
1000 ziaren oraz jakość ziarna. 

Wyniki badań polowych 
wskazują, że wpływ nawozowy 
międzyplonów ścierniskowych 
dla zbóż jest szczególnie silny 
w uprawach, w których stoso-
wane są niskie dawki nawozów 
mineralnych. Zwiększenie plo-
nu zbóż jarych nienawożonych 
azotem sięga 15% - 20%. Po za-
stosowaniu niewielkiej dawki 
azotu (35-40 kg/ha), zwyżka 
plonu wynosiła około 8 - 10%. 
W zbożach jarych nawożonych 
wyższymi dawkami azotu re-
akcja na nawożenie biomasą 

międzyplonów jest zależna od 
warunków pogodowych w okre-
sie ich wegetacji. Wysokie sumy 
opadów występujące w maju 
i czerwcu umożliwiają uzyska-
nie zwiększenia plonu ziarna pod 
wpływem międzyplonów, nato-
miast niedobór opadów w tym 
okresie uniemożliwia uzyska-
nie plonotwórczego wpływu 
tych upraw. Zboża nawożone 
wysokimi dawkami azotu (po-
wyżej 100 kg/ha N) na ogół nie 
reagują na nawożenie biomasą 

międzyplonów ścierniskowych. 
Udany międzyplon ściernisko-
wy przyorany w całości jesienią 
lub pozostawiony jako mulcz 
na zimę i wymieszany z glebą 
wiosną, zastępuje pod wzglę-
dem nawozowym dla zbóż ja-
rych dawkę 30-50 kg/ha azotu. 
Przy czym na ogół nie umożli-
wia zwiększenia plonu maksy-
malnego w danym warunkach 
glebowych, lecz osiągnięcie go 
przy zastosowaniu niższej dawki 
azotu mineralnego. 

Dr inż. Edward Wilczewski 
UTP Bydgoszcz

Międzyplony ścierniskowe uprawiane w okresie pomiędzy zbiorem zbóż i rzepaku a siewem roślin jarych pełnią we 
współczesnym rolnictwie coraz częściej funkcję nawozową dla roślin następczych.

Tabela 1. Pobranie makroskładników  z gleby przez rośliny uprawiane w międzyplonie ścierniskowym 
i zmiana plonu pszenicy jarej pod wpływem wykorzystania całej biomasy jako zielonego nawozu 
(Skinder i in. 2007, Wilczewski i in. 2006 i 2007, Wilczewski 2010 i 2011).

Międzyplon
Plon suchej 

biomasy między-
plonu [t/ha]

Składnik Wpływ na plon 
ziarna pszeni-

cy jarej N P K Ca Mg

Facelia błękitna 3,59 65 16 130 47 9,1 +3,5 %

Słonecznik 
zwyczajny 4,57 73 16 160 45 10,9 +1,0 %

Rzodkiew oleista 4,52 91 22 184 53 11,6 +5,6 %

Seradela uprawna 2,43 62 11 67 18 5,4 +7,3 %

Groch siewny 2,92 89 12 66 21 7,1 +7,0 %

Łubin żółty 3,31 91 14 85 21 9,1 +5,6 %

Tabela 2. Zwyżka plonu jęczmienia jarego pod wpływem międzyplonów ścierniskowych w zależności 
od gleby i terminu przyorania biomasy (Duer 1996).

Wyszczególnienie

Sadłowice
(mada brunatna o 

składzie gliny lekkiej)

Osiny
(gleba płowa o składzie 

piasku mocnego)

Termin przyorania biomasy międzyplonu

Przed zimą Wiosną Przed zimą Wiosną

Plon jęczmienia [t/ha] bez międzyplonu 5,88 5,33 4,25 3,87

Efekt biomasy z roślin krzyżowych [t/ha] +0,04 +0,10 +0,12 +0,26

Efekt biomasy z roślin strączkowych [t/ha] +0,21 +0,37 +0,49 +0,35
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TAK, wybieram

Wybierz EPSO Top® – pewne rozwiązanie dla Twoich upraw!

EPSO Top® to najlepszy wybór w dolistnym dokarmianiu magnezem i siarką. W pełni 
rozpuszczalne w wodzie składniki (16% MgO, 32% SO3) w formie siarczanowej są szybko 
dostępne dla roślin. Jego wybór gwarantuje:

  bezpieczne stosowanie 
i optymalną kompatybilność

  wysoką przyswajalność 
magnezu i siarki przez liście

  zwiększenie masy 
tysiąca ziaren w zbożach 

TAK, wybieram

pewny plon!

R E K L A M A

Dolistne nawożenie zbóż
Na potrzebę nawożenia mi-

kroelementami (B, Cu, Zn Mn, 
Mo, Fe) wpływa deficyt obor-
nika, wysokie wymagania plen-
nych odmian oraz stosowanie 
wysokich dawek NPK. Jednym 
ze sposobów żywienia roślin 
jest nawożenie dolistne, często 
nazywane „dokarmianiem”, 
co jest w pełni uzasadnione 
ze względu na uzupełniającą, 
a nie podstawową rolę skład-
ników aplikowanych na liście. 
Należy podkreślić, że organem 
„doskonale” przystosowanym do 
pobierania wody i składników 
pokarmowych od początkowych 
faz ich rozwoju jest system ko-
rzeniowy. Nawożenie dolist-
ne jest natomiast najbardziej 
efektywnym, interwencyjnym 
sposobem uzupełniania niedo-
boru składników pokarmowych 
w okresie wegetacji. Niedobór 
ten może być spowodowany 
m.in. intensywnym rozwojem 
roślin, błędami agrotechnicz-
nymi czy wystąpieniem okresu 
posusznego. Taki sposób na-
wożenia zabezpiecza ciągłość 
dostępu składników pokarmo-
wych w okresach krytycznych 
i pozwala na wyraźną poprawę 
wielkości oraz jakości plonu. 
Należy podkreślić, że w nawo-
żeniu dolistnym ogranicza się 
straty składników pokarmowych 

związane z ich doglebowym sto-
sowaniem na skutek wymywa-
nia oraz uwsteczniania, a dawki 
mikroelementów aplikowanych 
dolistnie są 10-20 razy niższe. 

Zboża należą do grupy roślin, 
która korzystnie reaguje na na-
wożenie dolistne. Aby jednak 
uzyskać jak najlepszy efekt do-
listnego dokarmiania należy 
uregulować odczyn gleby do 
wartości pH 6÷7, zabezpieczyć 
potrzeby pokarmowe roślin od-
nośnie fosforu i potasu, uprawiać 
odmiany o wysokim potencjale 
plonowania oraz stosować ścież-
ki przejazdowe umożliwiające 
wielokrotny przejazd przez łan. 

Plonotwórczy efekt stoso-
wania wyższych dawek azotu 
w uprawie zbóż zależy od dobre-
go zaopatrzeniu roślin w pozo-
stałe makroelementy, zwłaszcza 
fosfor, potas, magnez i siarkę. 
Niedobór jakiegokolwiek z nich 
powoduje nagromadzenie w ro-
ślinach niebiałkowych form 
azotu w postaci azotanów lub 
niepełnowartościowych białek. 
Fosfor oraz potas dostarczane 
w formie nawozów dolistnych 
charakteryzują się lepszą przy-
swajalnością niż z nawozów 
doglebowych. Ze względu na 
znaczne wymagania pokarmo-
we zbóż, w stosunku do tych 
składników, a także ich słabszą 

przyswajalność w porównaniu 
z azotem i magnezem zastosowa-
nymi dolistnie, ta forma zaspo-
kajania potrzeb pokarmowych 
jest mniej rozpowszechniona. 
Azot w takich nawozach jest 
dodawany w formie mocznika, 
a magnez w siarczanie magnezu. 
We wcześniejszych fazach roz-
wojowych zbóż mocznik może 
być stosowany w wyższych stę-
żeniach – nawet do 20% (na 
początku strzelania w źdźbło 
– do15%, przed wykłoszeniem 
– do 7%, zaś po wykłoszeniu 
w 5% stężeniu). Można zatem 
jednorazowo wnieść w przeli-
czeniu na 1 ha od 7 do 28 kg 
N∙ha-1. Przy 2-3-krotnym opry-
sku dawka ta zdecydowanie 
wzrasta. W uprawie jęczmienia 
browarnego tuż przed oraz po 
wykłoszeniu nie stosuje się mocz-
nika, gdyż azot w tych okresach 
powoduje wzrost zawartości 
białka w ziarnie, co obniża jego 
wartość technologiczną. 

We wspomnianych fazach 
rozwojowych korzystne jest 
zastosowanie azotu wraz z siar-
czanem magnezu oraz miedzią 
i manganem, a w dalszej kolej-
ności cynkiem w formie chelatu 
w uprawie pszenic chlebowych. 
Zabieg ten podwyższa zawar-
tość i jakość białka, a w szcze-
gólności glutenu. Jedno- lub 

siedmiowodny siarczan ma-
gnezu stosuje się odpowiednio 
w 3% lub 5% stężeniu. 

Zachwianie bilansu siarki 
w agroekosystemach spowodo-
wało wzrost zaintereresowania 
problemem oddziaływania tego 
składnika na wielkość i jakość 
plonów. Istotną rolę odgrywa 
m.in. współdziałanie siarki i in-
nych składników nawozowych. 
W warunkach niedoboru siarki 
w glebie obniżona jest plono-
twórcza efektywność azotu, 
a intensyfikacja nawożenia 
tym składnikiem pogłębia de-
ficyt siarki, który z kolei hamuje 
pobieranie azotu przez rośliny 
ograniczając ich wzrost i rozwój. 
Deficyt siarki zmniejsza inten-
sywność przemieszczania asymi-
latów do ziarniaków. Szacuje się, 
że w warunkach dobrego zaopa-
trzenia jęczmienia jarego w siar-
kę, 70% całkowitej zawartości 
azotu przemieszcza się z liści do 
kłosów, natomiast niedobór siar-
ki redukuje intensywność tego 
procesu o połowę. Zboża na wy-
produkowanie jednej tony ziarna 
pobierają od 2-4 kg tego skład-
nika, który stanowi 9-15 % ilo-
ściowego zapotrzebowania roślin 
na azot. Siarka drogą dolistną 
jest znacznie wolniej pobiera-
na niż azot, magnez, potas czy 
bor. Nawożenie siarką zwiększa 

zawartość białka w ziarnie zbóż, 
szczególnie u odmian chlebo-
wych, powodując wzrost ilości 
glutenu i poprawiając parametry, 
które decydują o wartości wypie-
kowej mąki oraz jej przydatno-
ści do wytwarzania makaronu. 
Zastosowanie siarki w uprawie 
jęczmienia browarnego powo-
duje zwiększenie aktywności 
enzymatycznej słodu. 

Do sporządzania roztworu do-
listnych nawozów wieloskładni-
kowych zaleca się również jako 
dodatek jedno lub siedmiowodny 
siarczan magnezu odpowiednio 
w stężeniach 2,5-3 lub 5%. W tej 
postaci wnosi się jednorazowo na 
hektar do 1,8 kg Mg oraz 2,4 kg 
S. Nawet taka ilość często ma 
istotne znaczenie dla wegetacji 
roślin, gdyż zwykle przyczynia 
się do bardziej efektywnego po-
bierania tych makroelementów 
z gleby. Poprawia to wykorzy-
stanie innych składników po-
karmowych (przede wszystkim 
azotu), co przekłada się na wyż-
sze i bardziej stabilne plony. Sto-
sując kilka oprysków w okresie 
wegetacji można w ten sposób 
zaspokoić utajone niedobory 
roślin w magnez i siarkę. Stąd 
też dolistne dokarmianie magne-
zem i siarką zbóż bez względu 
na dostępność tych składników 
z gleby, należy traktować jako 
obowiązkowe. Zawartość ma-
gnezu w wieloskładnikowych 
nawozach dolistnych nie prze-
kracza z reguły 3% Mg, chociaż 
w niektórych może być ponad 
3-krotnie wyższa. Wówczas moż-
na zrezygnować lub ograniczyć 
dodatek siarczanu magnezu. 

Warto nadmienić, że związek ten 
stosowany w roztworze wykazuje 
działanie ochronne przed zbyt 
wysokim stężeniem mocznika 
i związaną z tym możliwością 
poparzeń roślin spowodowanych 
np. suchą, słoneczną pogodą.

Zasadniczym celem dokarmia-
nia dolistnego jest dostarczanie 
roślinom mikroelementów. Ofe-
rowane na rynku nawozy mikro-
elementowe można podzielić na 
jedno i wieloskładnikowe. Jed-
noskładnikowe charakteryzują 
się wysoką lub bardzo wysoką, 
sięgającą kilkunastu procent, 
zawartością składników po-
karmowych. Kilkakrotne sto-
sowanie tych nawozów w okresie 
wegetacji powinno zaspokoić 
potrzeby pokarmowe roślin na 
określony składnik. Można je 
zatem polecać do interwencyj-
nego stosowania. W nawozach 
wieloskładnikowych zawartość 
poszczególnych składników jest 
znacznie niższa i należałoby je 
wykorzystywać do dokarmia-
nia profilaktycznego. Warto 
podkreślić, że warunkiem do-
brego wykorzystania składni-
ka nawozowego, zastosowanego 
w oprysku dolistnym, jest tak-
że precyzja wykonania zabiegu. 
Zastosowanie zbyt stężonego 
roztworu może spowodować 
poparzenia tkanek. Rośliny we 
wcześniejszych stadiach rozwo-
jowych są bardziej odporne na 
uszkodzenia powierzchni asy-
milacyjnej, dlatego stężenie roz-
tworu powinno być dostosowane 
do ich stadium rozwojowego. 

Dr inż. Wojciech Kozera 
UTP w Bydgoszczy

Intensyfikacja produkcji zbóż wymusza doskonalenie procesu żywienia roślin.
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Zwalczanie stonki ziemniaczanej

Stonka ziemniaczana to jeden 
z najlepiej znanych szkodników 
roślin uprawnych. Chrząszcze 
długości 7-10,5 mm mają cia-
ło ubarwione żółto-pomarań-
czowo. Pokrywy skrzydeł są 
żółte z podłużnymi, czarnymi 
paskami. Na przedpleczu oraz 
spodniej części ciała znajdują 
się czarne, nieregularne pla-
my. Larwy są czerwono-ma-
linowe z silnie nabrzmiałym 

odwłokiem. Poczwarka jest 
jasno pomarańczowa.

Zimują chrząszcze w glebie 
na różnej głębokości. Wiosną, 
gdy temperatura ziemi utrzy-
muje się przez kilka dni na po-
ziomie około 14OC pojawiają 
się chrząszcze, które migrują 
w poszukiwaniu roślin ziem-
niaka. Zazwyczaj jest to okres 
kwitnienia jaśminu, kasztanow-
ca i bzu czarnego. Po krótkim 

i intensywnym żerowaniu sa-
mice rozpoczynają składanie 
jaj w złożach na dolnej stronie 
blaszki liściowej. Jedna samica 
może złożyć 600-800 jaj. Wy-
lęgłe larwy intensywnie żerują 
przez okres od 2 do 4 tygodni 
zjadając całe liście ziemniaka. 
W okresie żerowania larwy prze-
chodzą 4 stadia rozwojowe od 
L1 do L4. Następnie schodzą do 
ziemi gdzie na głębokości 2-5 cm 

przepoczwarczają się. Stadium 
poczwarki trwa od około 10 dni 
do 3 tygodni a chrząszcze po-
kolenia letniego pojawiają się 
przeważnie na początku lipca. 
Przy sprzyjających warunkach 
składają one jaja, ale wylęgłe lar-
wy rzadko kończą swój rozwój. 
Podczas jesiennego ochłodzenia, 
gdy temperatura spada do 11-
12OC stonka przestaje żerować 
i schodzi do gleby na zimowa-
nie. Stonkę ziemniaczaną ce-
chują pojawy gradacyjne, a więc 
zdolność do nagłych i licznych 
pojawów co kilka lat.

Najistotniejszy wpływ na 
ograniczenie plonowania 
ziemniaków mają szkody spo-
wodowane żerowaniem larw. 
Największe straty w plonie 
stonka ziemniaczana może po-
wodować na odmianach wcze-
snych i średniowczesnych. Na 

niechronionych chemicznie 
plantacjach plon bulw może 
się zmniejszyć o 20-30%, 
a w skrajnych przypadkach na-
wet o 70% i więcej. Zniszczenie 
powyżej 15% powierzchni asy-
milacyjnej roślin może spowodo-
wać straty plonu przekraczające 
7 ton z hektara. Ziemniaki silnie 
zaatakowane przez stonkę dają 
niższy plon gorszej jakości (duży 
udział bulw drobnych).

Obecnie znaczenie stonki 
ziemniaczanej jako szkodni-
ka ziemniaków jest mniejsze. 
Zmniejszony został areał uprawy 
ziemniaka do około 500 tys. ha, 
a przerwa w masowym pojawie 
trwa nieco dłużej ale należy go 
na pewno oczekiwać. Jednak 
nadal stonka ziemniaczana po-
zostaje najważniejszym szkod-
nikiem ziemniaków.

Podstawowym elementem 

ochrony plantacji ziemniaka 
przed stonką jest prawidłowo 
wyznaczony termin zabiegu. 
Ten gatunek jest łatwy do za-
obserwowania stąd lustracje 
wzrokowe stanowią podstawę 
monitoringu. Dużą pomoc sta-
nowi prawidłowe posługiwanie 
się progiem ekonomicznej szko-
dliwości, którego wartość we 
wczesnych fazach rozwojowych 
(BBCH 9-14) wynosi 1-2 chrząsz-
cze na 1 m2 plantacji natomiast 
na roślinach w pełni rozwoju 
(BBCH 51-70) jest to ponad 
15 larw na 1 roślinie.

Obecnie zarejestrowanych jest 
wiele insektycydów do zwalczania 
stonki ziemniaczanej z kilku grup 
chemicznych (tabela 1). Przeważ-
nie zwalcza się larwy, jednak nale-
ży pamiętać, że bardziej wrażliwe 
na insektycydy, a więc łatwiej-
sze do zwalczenia, są larwy we 
wczesnych fazach rozwojowych 
tzn. L1-L2. Zdarza się również, że 
zachodzi konieczność zwalczania 
chrząszczy, szczególnie w uprawie 
odmian wczesnych.

Planując zabieg chemicz-
nej ochrony należy pamiętać 
o optymalnej temperaturze 
działania insektycydów, jest 
to ważny czynnik warunku-
jący skuteczność zwalczania. 
Ponadto należy stosować środki 
z różnych grup chemicznych, 
aby zapobiec możliwości wy-
kształcenia się odporności. War-
to również wiedzieć, że wyższe 
dawki insektycydów stosuje się 
w przypadku bujnej naci oraz 
do zwalczania chrząszczy i star-
szych stadiów larwalnych, jak 
również w przypadku dużego 
nasilenia występowania stonki 
ziemniaczanej.

W ograniczaniu liczebności 
stonki ziemniaczanej główną 
rolę pełni zwalczanie chemiczne. 
Warto jednak stosować środki 
mikrobiologiczne, które w upra-
wie ekologicznej są jedynym 
rozwiązaniem, a w ochronie 
integrowanej są ważna alterna-
tywą dla środków chemicznych. 
Ponadto na liczebność stonki 
mają wpływ takie czynniki jak 
skuteczność zwalczania w roku 
poprzednim, prawidłowy pło-
dozmian i zachowanie izolacji 
przestrzennej.

R E K L A M A

Mgr Grzegorz Pruszyński 
IOR – PIB w Poznaniu

Zwalczanie stonki ziemniaczanej prowadzi się głównie w oparciu o stosowanie 
chemicznych środków ochrony roślin.

Stonka ziemniaczana- postać dorosła  - G.Pruszyński

Tabela 1. Insektycydy zarejestrowane do zwalczania stonki ziem-
niaczanej (w nawiasach podano optymalną temperaturę działania 
insektycydów).

Substancja czynna Nazwa 
handlowa

Dawka 
l/kg-na/ha

ANTRANILOWANE AMIDY

chlorantraniliprol Coragen 200 SC 0,05-0,0625

FOSFOROORGANICZNE + PYRETROID (15 - 25 °C)

chloropiryfos + 
cypermetryna Nurelle D 550 EC 0,5-0,6

MAKROCYKLICZNE LAKTONY (8 - 25 °C)

Spinozyn A + Spinozyn D SpinTor 240 SC 0,1-0,15

MIKROBIOLOGICZNE (powyżej 15 °C)

Bacillus thuringiensis
subspecies tenebrionis Novodor SC 3-5

NEONIKOTYNOIDY (obojętna)

acetamipryd Acetamip 20 SP 0,08

Mospilan 20 SP 0,08

Viper 20 SP 0,08

chlotianidyna Apacz 50 WG 0,04

imidachlopryd Nuprid 200 SC 0,125-0,15

tiachlopryd Calypso 480 SC 0,05-0,1

tiametoksam Actara 25 WG 0,06-0,08

NEONIKOTYNOIDY + PYRETROIDY (10 - 25 °C)

tiachlopryd + 
deltametryna Proteus 110 OD 0,3-0,4

PYRETROIDY (poniżej 20 °C)

beta-cyflutryna Alfazot 025 EC 0,2-0,3

Bulldock 025 EC 0,2-0,3

cypermetryna Cyperkill Max 500 EC 0,06

Sherpa 100 EC 0,25-0,3

deltametryna Agria-Deltametry-
na 2,5 EC 0,2-0,3

Decis 2,5 EC 0,2-0,3

Decis Mega 50 EW 0,1-0,15

gamma-cyhalotryna Rapid 060 CS 0,08

lambda-cyhalotryna Karate Zeon 050 CS 0,12-0,16

zeta-cypermetryna Alstar Pro 100 EW 0,15-0,2

Ammo Super 100 EW 0,15-0,2

Fury 100 EW 0,15-0,2

Minuet 100 EW 0,15-0,2

Rage 100 EW 0,15-0,2

Titan 100 EW 0,15-0,2

Żerujące larwy stonki ziemnia-
czanej -G.Pruszyński



czerwiec 2013 r. | Nowy Raport Rolny 9U R O D Z A J

Alternarioza i zaraza ziemniaka  
podstawowe choroby w czasie wegetacji ziemniaków

Choroby te w sprzyjających 
warunkach meteorologicznych 
dla ich rozwoju przyczyniają się 
do niszczenia powierzchni asy-
milacyjnej roślin oraz obniżenia 
plonu bulw i jego jakości. 

Pierwsza na polu pojawia się 
zazwyczaj alternarioza ziemnia-
ka, która występuje przy ciepłej 
i suchej pogodzie przeplata-
nej niewielkimi, ale częstymi 
opadami deszczu. Na porażo-
nych liściach przez Alternaria 
ssp. powstają rożnej wielkości 
ciemnobrązowe plamy z charak-
terystycznymi koncentrycznie 
ułożonymi pierścieniami. Na 
styku tkanki żywej i martwej 
dookoła tych plam może wy-
stąpić charakterystyczna żółta 
obwódka. 

Szkodliwość wystąpienia za-
razy ziemniaka na roślinach jest 
znacznie większa niż alterna-
riozy. Choroba rozwija się już 
przy niezbyt wysokich tempe-
raturach 10-12°C i dużej wil-
gotności powietrza, a wzrost 
temperatury do 18-20°C przy-
czynia się do intensywniejszego 
jej rozwoju. Pierwsze objawy 
zarazy na liściach mogą być 
widoczne po 5-10 dniach od 
porażenia w postaci różnej wiel-
kości oliwkowo-zielonych plam 
z jasnozieloną obwódką na ich 

obrzeżach. W warunkach wyso-
kiej wilgotności powietrza, na 
pograniczu zdrowej i porażonej 
części pojawia się na dolnej stro-
nie liścia biały nalot zarodników 
Phytophthora infestans, a plamy 
te z upływem czasu przybierają 
barwę brązową. Objawy zara-
zy na plantacjach ziemniaków 
mogą być widoczne także w po-
staci ciemnobrązowych plam na 
wierzchołkach roślin, ogonkach 
liściowych i łodygach. Bulwy 
ziemniaków mogą być porażane 
w czasie wegetacji roślin przez 
zarodniki, które wraz z wodą 
deszczową przenikają do gleby 
oraz podczas zbiorów. 

W ograniczeniu występowa-
niu alternariozy i zarazy ziem-
niaka na plantacjach należy 
stosować w pierwszej kolejno-
ści agrotechniczne metody ich 
ograniczania. Następnie dla 
skutecznej ochrony roślin przed 
tymi chorobami zalecane jest 
stosowanie fungicydów.

Skutecznymi preparatami 
w walce ze sprawcami tych 
chorób są fungicydy o działa-
niu systemiczno-wgłębnym: Py-
ton Consento 450 SC i  Infinito 
687,5 SC. 

Pierwszy z nich zawierający 
w swoim składzie fenomen 75 g/l 
i propamokarb 375 g/l chroni 

nowe przyrosty roślin przed al-
ternariozą i zarazą ziemniaka, 
a drugi składający się z propa-
mokarbu 625 g/l i fluopikolidu 
62,5 g/l odznacza się wyjątko-
wo długim okresem działania 
i jest szczególnie polecany do 
zwalczania agresywnych typów 
zarazy. Oba preparaty hamują 
proces tworzenia się zarodników, 
skutecznie ograniczają zarazę, 
w tym jej formę łodygową oraz 
wykazują wysoką skuteczność 
ochrony bulw. W zależności od 
przebiegu pogody fungicydy sto-
suje się przemiennie w okresie 
wegetacji ziemniaków co 7-14 dni 
w dawkach 2,0 l/ha Pyton Con-
sento 450 SC i 1,6 l/ha  Infinito 
687,5 SC. 

Doświadczenia polowe prze-
prowadzone na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu 
w 2012 roku  potwierdzają   
stabilną i wysoką skuteczność 
ochrony fungicydowej przez  Py-
ton Consento i Infinito. Hamo-
wanie  zarazy ziemniaka badano  
w  dwóch terminach stosowania: 
co 7 i 14 dni.  Porażenie liści  
przez zarazę ziemniaka Phyto-
phtora infestans w obu termi-
nach stosowania  było podobne .  
Ryc. 1 przedstawia skuteczność 
ochrony  fungicydu   Infinito 
687,5 S.C. 

Alternarioza ziemniaka wywoływana przez grzyby z rodzaju Alternaria i zaraza ziemniaka 
powodowana przez organizm grzybopodobny Phytophthora infestans są chorobami najczęściej 
występującymi w czasie wegetacji ziemniaków.

Skuteczność stosowania Infinito 687,5 SC przeciwko zarazie ziemniaka w 2012 r. 

Dr Katarzyna Rębarz         
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Alternarioza ziemniaka

Zaraza łodygowa

Zaraza

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem 
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na 

zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
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R E K L A M A

W przypadku roślin ziem-
niaka wysokie zapotrzebowa-
nie na składniki pokarmowe 
rozpoczyna się już w okresie 
tworzenia bulw na stolonach 
i trwa dość długo (w zależności 
od wczesności odmiany nawet 
do początku sierpnia).

Dość często zdarza się w ostat-
nich latach, że podczas wege-
tacji roślin układ czynników 
pogodowych (obfite opady na 
przemian z okresową suszą 
glebową, wysoka temperatu-
ra powietrza itp.) w znacznym 
stopniu oddziałując na glebę, 
wywołuje określone trudności 
w pobraniu przez rośliny zasto-
sowanych na podstawie analizy 
gleby składników. Objawiać to 
się może widocznym lub niewi-
docznym niedoborem składni-
ków w roślinach i być przyczyną 
obniżenia plonu bulw. Niedobór 
składników w okresie wegetacji 
roślin może wystąpić również 
na glebach zasobnych, np. na 
skutek zablokowania niektórych 
pierwiastków w wyniku ich 

wzajemnego antagonistycznego 
oddziaływania czy niewłaści-
wego odczynu gleby. Uzasad-
nione jest wtedy uzupełnianie 
składników poprzez stosowanie 
dolistne. Dolistne dokarmianie 
zapewnia szybką przyswajal-
ność składników, możliwość 
zapobiegawczego lub stwier-
dzonego na podstawie objawów 
na roślinach uzupełnienia ich 
niedoboru w czasie wegetacji, 
wysoką efektywność składników 
stosowanych w stosunkowo nie-
wielkich ilościach w porówna-
niu z nawożeniem doglebowym 
i równomierne rozprowadzenie 
składników na plantacji.

Dążąc do coraz bardziej efek-
tywniejszego wykorzystywania 
przez rośliny składników za-
stosowanych dolistnie opraco-
wuje się nowe technologie ich 
pozyskiwania i produkcji. Jed-
ną z nich stanowi technologia 
produkcji nawozów z wykorzy-
staniem naturalnych surowców 
pozyskiwanych z alg morskich 
oraz wyciągów roślinnych. 

Produkty uzyskiwane z wyko-
rzystaniem alg morskich dzięki 
wysokiej zawartości substancji 
bioaktywnych oraz aktywne-
go kompleksu aminokwasów, 
oprócz funkcji odżywczej, 
zwiększają odporność roślin na 
czynniki stresowe, czyli pełnią 
rolę biostymulatorów.

W Instytucie Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin – PIB Oddział 
w Jadwisinie na glebie lekkiej 
przeprowadzono badania nad 
określeniem wpływu kilku 
nawozów dolistnych wielo-
składnikowych (z makro- i mi-
kroelementami) na plonowanie 
ziemniaka. Gleba charakteryzo-
wała się kwaśnym odczynem, 
wysoką zawartością fosforu, 
średnią potasu i wysoką ma-
gnezu. Nawożenie organiczne 
w badaniach stanowiła przyory-
wana słoma i poplon z gorczy-
cy białej. Nawożenie mineralne 
fosforowo-potasowe ustalono na 
podstawie analizy zawartości 
tych składników w glebie i za-
stosowano w dawkach: 45 kg/ha 

P2O5 (superfosfat wzbogacony 
- 40 % P2O5) oraz 140 kg/ha 
K2O (sól potasowa – 60 % K2O) 
jesienią przed wykonaniem orki 
przedzimowej. Azot w dawce 
100 kg/ha N (saletra amonowa – 
34 % N) stosowano wiosną bez-
pośrednio przed wysadzeniem 
bulw. Zastosowane standardowe 
nawożenie mineralne doglebo-
we stanowiło kontrolę. Zabiegi 
dolistnego dokarmiania roślin 
ziemniaka wykonano w dwóch 
wariantach:

1. Standardowe nawożenie 
mineralne (kontrola) + Fertiactyl 
Starter 5 l/ha (po wschodach) 
+ Fertileader Gold 5 l/ha (po 
zwarciu międzyrzędzi – przed 
kwitnieniem) + Fertileader Vi-
tal 5 l/ha (po kwitnieniu – na 
zawiązki jagód).

W tym wariancie badań uzy-
skany pod wpływem dolistne-
go dokarmiania przyrost plonu 
bulw wyniósł 8,0 t/ha, co stano-
wiło 14,4 % w porównaniu do 
kontroli. Dolistne dokarmianie 
nawozami wieloskładnikowymi 

oddziaływało dodatnio na 
wielkość bulw w strukturze 
plonu, co wyrażało się więk-
szym o 11 % udziałem bulw du-
żych, o średnicy powyżej 60 mm 
w stosunku do kontroli. Udział 
bulw z wadami zewnętrznymi 
w plonie ogólnym (deforma-
cje, zazielenienia, porażenie 
parchem zwykłym) stanowił 
18,4 % na kontroli, a po zasto-
sowaniu dolistnego dokarmiania 
zmniejszył się o 2,2 %. Ponadto 
dolistne dokarmianie spowodo-
wało znaczny wzrost zawarto-
ści skrobi (o 0,6 %) i obniżenie 
poziomu azotanów (o 30 mg/
kg świeżej masy) w bulwach.

2. Standardowe nawożenie mi-
neralne (kontrola) + Fertileader 
Axis 5 l/ha (po zwarciu między-
rzędzi – przed kwitnieniem) + 
Fertileader Vital 5 l/ha (po kwit-
nieniu – na zawiązki jagód).

Z kolei w tym wariancie pod 
wpływem dolistnego dokarmia-
nia uzyskano wyższy plonu bulw 
o 9,0 t/ha, czyli o 16,2 % w po-
równaniu do kontroli. Zabiegi 

dolistnego dokarmiania przy-
czyniły się do wzrostu o 18 % 
udziału bulw dużych, o średnicy 
powyżej 60 mm w strukturze 
plonu w stosunku do kontroli. 
Udział bulw z wadami zewnętrz-
nymi w plonie ogólnym (defor-
macje, zazielenienia, porażenie 
parchem zwykłym) zmniejszył 
się o 0,7 %. Natomiast zawartość 
skrobi w bulwach pod wpływem 
dolistnego dokarmiania wzrosła 
o 0,7 %, a poziom azotanów 
w bulwach uległ obniżeniu 
o 41 mg/kg świeżej masy.

Na podstawie uzyskanych wy-
ników badań można stwierdzić, 
że testowane nawozy, przy za-
chowaniu zasad prawidłowej 
agrotechniki, wykazały pełną 
przydatność w dolistnym dokar-
mianiu ziemniaka. Stosowane 
wg ustalonych zasad korzystnie 
wpłynęły na badane cechy ja-
kości bulw, a jednocześnie za-
pewniły uzyskanie wysokiego 
przyrostu plonu.

dr inż. Cezary Trawczyński 
IHAR - PIB, Oddział Jadwisin 
Zakład Agronomii Ziemniaka

Dolistne nawozy o działaniu biostymulującym 
w uzupełniającym odżywianiu ziemniaka
W niektórych fazach rozwojowych roślin, składniki pokarmowe pobierane są 
szczególnie intensywnie i nie zawsze tradycyjne nawożenie doglebowe 
gwarantuje ich dostępność dla roślin. Cezary Trawczyński
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R E K L A M A

Integrowaną ochroną w kiłę

Przypomnieć należy, że 
1 stycznia 2014 na terenie całej 
UE zostanie wprowadzony wy-
móg ochrony wszystkich upraw 
zgodnie z zasadami ochrony 
integrowanej.

Integrowana ochrona rzepaku 
przed chorobami, a szczególnie 
kiłą kapusty, była przedmiotem 
rozważań prof. Marka Korbasa, 
naukowca z Instytutu Ochrony 
Roślin.

Integrowana ochrona – 
czyli jaka?

Integrowana ochrona to 
szereg rozwiązań technolo-
gicznych i agrotechnicznych, 
a nie chemicznych. Pierwszym 
elementem jest odpowiedni 
płodozmian, który zmniejsza 
zagrożenia chorobami (takimi 
jak: kiła kapusty, zgnilizna twar-
dzikowa, werticilioza i sucha 
zgnilizna kapustnych), redukuje 
ilość struktur przetrwalniko-
wych w glebie, patogenów na 
resztkach pożniwnych i samo-
siewach oraz ogranicza ilość 
samosiewów rzepaku. Dru-
gim ważnym elementem jest 
uprawa płużna, która ograni-
cza zagrożenie ze strony m.in. 
suchej zgnilizny kapustnych, 
czerni krzyżowych czy szarej 
pleśni, a także powoduje dobre 
przykrycie i zniszczenie pora-
żonych przez patogeny resztek 
pożniwnych z poprzedniego 
sezonu i pozwala na szybsze 
zniszczenie chwastów, które 
mogą być pomostem dla wielu 
grzybów chorobotwórczych. 
Jeśli chodzi o siew nasion, to 
konieczne jest trzymanie się 
określonych kryteriów. Nasiona 
powinny być zdrowe i kwalifiko-
wane, siewu należy dokonywać 
w dobrze przygotowaną glebę, 
we właściwym terminie agro-
technicznym, na właściwą głę-
bokość i z zachowaniem norm 
wysiewu. Nawożenie winno być 
oparte m.in. na maksymalnym 
wykorzystaniu naturalnych ma-
kro- i mikroskładników, zna-
jomości zasobności gleby pH 
i racjonalnym uzupełnianiu do-
stosowanym do potrzeb danej 
odmiany rzepaku.

Zarówno nadmiar, jak 

i niedobór składników pokar-
mowych zwiększa predyspozy-
cję do porażenia roślin przez 
patogeny. Co warto podkreślić, 
odpowiedni odczyn gleby jest 
szczególnie istotny dla ograni-
czania rozwoju kiły kapusty. 
W zapobieganiu rozprzestrze-
niania się wielu chorób, w tym 
szczególnie kiły kapusty, nie-
bagatelne znaczenie ma także 
odpowiednia czystość maszyn, 
narzędzi, kół pojazdów itp.

Ważnym elementem inte-
growanej ochrony jest metoda 
biologiczna, czyli stosowanie 
organizmów zwalczających 
szkodniki. Przykładem jest tu 
zastosowanie biopreparatu za-
wierającego zarodniki grzyba 
Coniothyrium minitans. Jest to 
nadpasożyt, który niszczy skle-
rocja sprawcy zgnilizny twardzi-
kowej. Środek stosuje się przed 
siewem rzepaku ozimego, a po 
opryskaniu powierzchni, ziemię 
należy wymieszać na głębokość 
około 5–10 cm.

Wróg numer 1: Kiła 
kapusty

Kiła kapusty jako groźny prze-
ciwnik upraw rzepaku – to temat 
referatu mgr Agnieszki Perek 
(IOR-PIB). Choroba całkowicie 
deformuje system korzeniowy 
rośliny, narośla stopniowo bru-
natnieją, gniją i rozpadają się, 
a zarodniki przetrwalnikowe 
dostają się do gleby. Występują 
również objawy niespecyficz-
ne: zmiany zabarwienia i po-
mniejszenie liści, zahamowanie 
wzrostu roślin, przyspieszone 
kwitnienie i dojrzewanie, a także 
zamieranie roślin i przerzedze-
nie plantacji.

Występowaniem i szkodliwo-
ścią kiły kapusty zajęła się dr 
Ewa Jajor (IOR-PIB). Co warte 
podkreślenia w sporej części kra-
ju zagrożenie tym patogenem 
jest duże i wciąż rośnie. Dotyczy 
to woj. warmińsko-mazurskiego, 
pomorskiego, zachodnio-pomor-
skiego, dolnośląskiego, opol-
skiego i śląskiego. - Rozmiary 
występowania choroby zależą 
od liczby zarodników przetrwal-
nikowych w glebie, a próg in-
fekcji wynosi zaledwie kilka 

zarodników w gramie gleby, wie-
ku zarodników przetrwalniko-
wych, fazy rozwojowej rośliny, 
stopnia podatności uprawianych 
gatunków i odmian, odczynu, 
temperatury i wilgotności gleby 
– podkreśliła dr Jajor. Wśród 
przyczyn rozprzestrzeniania 
choroby wymienia się środki 
transportu rolniczego, maszy-
ny i narzędzia do uprawy roli, 
pielęgnacji i zbioru; usługowe 
prace polowe na zakażonych po-
lach, a następnie bezpośrednie 
przejazdy tym samym sprzętem 
na inne pola (bez mycia i de-
zynfekcji); rozpoczynanie prac 
polowych w gospodarstwie od 
pola zakażonego i przejazd (bez 
dezynfekcji) na następne pola, 

a także drogi publiczne z nanie-
sionym z zakażonych pól błotem 
wraz z zarodnikami przetrwal-
nikowymi kiły.

Zwalczanie chwastów w inte-
growanej ochronie rzepaku ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kapustowatych było tematem 
rozważań Adama Paradowskiego 
(IOR-PIB), który podkreślał licz-
ne zalety zabiegów jesiennych. 
Są wśród nich: szybkie pozba-
wienie roślin rzepaku konkuren-
cji chwastów, atak na chwasty 
znajdujące się we wrażliwych 
fazach, bardzo mała liczba 
chwastów kwitnących i prze-
wiewność łanu (zdrowotność 
łanu) a także uniknięcie prac 
w szczytach wiosennych.

Wybrać odmianę 
odporną

Jak wynika z zasad integro-
wanej ochrony roślin, dobór 
odmiany rośliny jest jednym 
z jej ważniejszych elementów. 
Odmianą o wysokiej odporno-
ści na kiłę kapusty jest SY Ali-
ster. Jak wyjaśnili Jerzy Grzesiek 
i Łukasz Bojkowski z Syngenty, 
jest to odmiana mieszańcowa, 

hybrydyzowana systemem Safe-
cross. Odporna jest na najszerzej 
występujące rasy kiły kapusty 
(Plasmodiophora brassicae), a na 
zainfekowanych polach daje wy-
sokie wyniki plonowania. Cechu-
je się również wysoką tolerancją 
na suchą zgniliznę kapustnych, 
dobrą zimotrwałością, szybkim 
rozwojem roślin jesienią oraz ma-
łymi wymaganiami glebowymi.

Alicja Szczypta

Tematyka ochrony rzepaku przed kiłą kapusty z uwzględnieniem zasad 
integrowanej ochrony roślin była tematem konferencji, która odbyła się 
w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym 
w Poznaniu.
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Nowości odmianowe w rzepaku ozimym
Do krajowego rejestru od-

mian wpisywane są odmia-
ny, zachowujące odrębność, 
wyrównani, i trwałość cech 
(OWT) i jednocześnie wyka-
zujące zadowalającą wartość 
gospodarczą (WGO).

Przyjęcie powszechnie stoso-
wanych w krajach członkow-
skich UPOV i w krajach Unii 
Europejskiej ogólnych zasad 
zakładania i prowadzenia do-
świadczeń oraz uwzględniania 
w badaniach cech uznanych 
za ważne przy ocenie odręb-
ności i wyrównania, pozwala 
na uzyskanie porównywalnych 
wyników i wzajemne korzysta-
nie z wyników badań OWT.

Doświadczenia i testy po-
lowe dotyczące badań OWT 
dla większości gatunków za-
kładane są w dwu punktach 
doświadczalnych w sezonie we-
getacyjnym, w którym przyjęto 
odmiany do badań. Trwają one 
zwykle rok, dwa – trzy lata lub 
cykle wegetacyjne.

W tym roku do krajowe-
go rejestru odmian wpisano 
14 nowych odmian rzepaku 
ozimego w tym 9 mieszańco-
wych i 5 populacyjnych.

Brendy to populacyjna od-
miana, jedyna polska nowość 
w krajowym rejestrze wyhodo-
wana w „Hodowli Roślin Smo-
lice sp. z o.o. Grupa IHAR”. 
Odmiana 00 (zawartość kwasu 
erukowego - do 2%; glukozyno-
lanów - do 15 µmol/g), dająca 
plon w granicach 41,5 dt/ha 
o 47,1% tłuszczu.

Odmiana wysoka, dość od-
porna na zgniliznę Twardziko-
wi, choroby podstawy łodyg 
i wyleganie, ale wrażliwa na 
czerń krzyżowych. Wykazu-
je średnią wytrzymałość na 
wymarzanie.

Konkret – mieszańcowa od-
miana 00, z Hodowli Roślin 
Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, 
dająca plon do 41,8 dt/ha o za-
wartości tłuszczu 46,1 % s.m.. 
Odmiana średnio wysoka, 
średnio odporna na wymarza-
nie, dość odporna na zgniliznę 
twardzikową i choroby pod-
stawy łodyg oraz wyleganie 
natomiast dosyć wrażliwa na 
patogena czerni krzyżowych

Ametyst – odmiana popu-
lacyjna 00 (zawartość kwasu 
erukowego - do 2%; gluko-
zynolanów - do 15 µmol/g) 
dość odporna na zgniliznę 
twardzikową, choroby pod-
stawy łodyg i wyleganie, ale 
bardzo wrażliwa na czerń krzy-
żowych. Odmiana średnio wy-
soka dająca plon do 41,8 dt/ha 
o 48% tłuszczu, mało odporna 
na surowe warunki zimowe. 
Pełnomocnikiem hodowcy 
w Polsce jest Lantmännen SW 
Seed sp. z o.o..

Arsenal – odmiana mieszań-
cowa 00, plonująca do 41,8 dt 
z ha o zawartości tłuszczu 
46.4 % s.m., średnio wyso-
ka, dość wrażliwa na polskie 
warunki zimowe, mało wraż-
liwa na zgniliznę twardziko-
wą i choroby podstawy łodyg 
ale bardzo wrażliwa na czerń 
krzyżowych.

Pełnomocnikiem hodowcy 
w Polsce jest Limagrain Cen-
tral Europe Societe Europeen-
ne Spółka Europejska Oddział 
w Polsce

DK Exclusiv – mieszańcowa 
odmiana 00, dość niska, dająca 
plon 41,8 dt/ha o zawartości 
tłuszczu 48%, odporna na 
wyleganie, dość odporna na 
zgniliznę twardzikową i choro-
by podstawy łodyg, względnie 
dobrze zimująca i wykazują-
ca większą niż wyżej opisane 
odmiany odporność na czerń 
krzyżowych. Hodowcą odmia-
ny jest firma Monsanto Tech-
nology LLC a pełnomocnictwo 
w Polsce sprawuje Monsanto 
Polska sp. z o.o..

DK Impression CL – mie-
szańcowa odmiana 00 wy-
dająca plon 41,8 dt/ha przy 
46,5% tłuszczu w s.m. Od-
miana dość wysoka, dobrze 
zimująca, dość odporna na 
zgniliznę twardzikową i cho-
roby podstawy łodyg a także 
wyleganie, natomiast wrażliwa 
na czerń krzyżowych. 

Minerva – również odmia-
na mieszańcowa 00, wysoko-
tłuszczowa, bo 48% tłuszczu 
w s.m., bardzo dobrze zimująca 
i dobrze plonująca do 41,8 dt/
ha. Rośliny wysokie, dość od-
porne na zgniliznę twardziko-
wą i choroby podstawy łodyg, 
ale podatne na czerń krzyżo-
wych. Hodowcą odmian: DK 
Impression CL i Minerva, jest 
Deutsche Saatveredelung AG, 
a pełnomocnikiem w Polsce 
DSV Polska sp. z o.o.

ES Scarlett – populacyjna 
odmiana 00, wyhodowana 
przez Euralis Semences, dość 
niska, dająca plon 41,8 dt/ha 
o zawartości tłuszczu 46,8%, 
dość dobrze zimująca, wyka-
zujaca się odpornością na zgni-
liznę twardzikową i choroby 
podstawy łodyg, ale wrażli-
wa jest na czerń krzyżowych. 
Pełnomocnikiem hodowcy na 
Polskę jest Euralis Saaten sp. 
z o.o. Oddział w Polsce.

Harry – odmiana popula-
cyjna 00, niska, dająca plon 
41,8 dt/ha o 46,5% zawartości 
tłuszczu, dość dobrze zimują-
ca. Rośliny są średnio odporne 
na porażenie przez zgniliznę 
twardzikową i choroby pod-
stawy łodyg i wykazują dość 
niską odporność na czerń krzy-
żowych. Odmiana wykazuje 
się dobrą odpornością na wy-
leganie. Hodowcą jest firma 
Saatzucht Donau Ges.m.b.H. 
& CoKG, a pełnomocnikiem 
na Polskę Centrala Nasienna 
sp. z o.o..

Garou – odmiana mieszań-
cowa 00, dość niska, dobrze 
zimująca odporna na wylega-
nie oraz zgniliznę twardzikową 
i choroby podstawy łodyg, ale 
jak większość bardzo wrażli-
wa na czerń krzyżowych. Daje 
plon do 41,8 dt/ha o wysokiej 
do 47,1% zawartości tłuszczu. 

Mercedes – mieszaniec 
00, dający plon 41,8 dt/ha 
o wysokiej zawartości tłuszczu 
(48%), bardzo dobrze zimują-
cy, wysoki, dość podatny na 

wyleganie, mało odporny na 
czerń krzyżowych, ale odpor-
ny na zgniliznę twardzikową 
i choroby podstawy łodyg. 

Skater – mieszaniec 00, wy-
soki, plonujący do 41,8 dt/ha 
o zawartości tłuszczu 46,7 %. 
Odmiana dość dobrze zimują-
ca, z małą skłonnością na wy-
leganie, ale dość podatna na 
zgniliznę twardzikową i choro-
by podstawy łodyg oraz bardzo 
wrażliwa na czerń krzyżowych.

Hodowcą odmian: Ga-
rou, Mercedes i Skater, jest 
Norddeutsche Pflanzenzucht 
Hans-Georg Lembke KG, 
a pełnomocnikiem hodowcy 
na Polskę Saaten-Union Polska 
sp. z o.o..

Quarto – populacyjna od-
miana 00, w pokroju średnio-
wysoka, dość dobrze zimująca, 
dajaca plon do 41,8 dt/ha przy 
46,7 % zawartości tłuszczu. Jest 
dość podatna na wyleganie, po-
rażenie przez zgniliznę twardzi-
koweą oraz choroby podstawy 
łodyg i mało odporna na czerń 
krzyżowych. Pełnomocnikiem 
hodowcy na Polskę jest KWS 
Polska sp. z o.o..

SY Marten – mieszańcowa 
odmiana 00, dość wysoka, wy-
dająca plon nasion 41,8 dt/ha 
o zawartości 46,4% tłuszczu, 
dobrze zimująca. Wykazuje się 
dużą odpornością na zgniliznę 
twardzikową i nieco mniejszą 
na choroby podstawy łodyg. 
W porównaniu z innymi od-
mianami można powiedzieć, 
że jest dość odporna na czerń 
krzyżowych. Hodowcą od-
miany jest Syngenta Crop 
Protection AG Seeds Division, 
a pełnomocnikiem na Polskę 
Syngenta Polska sp. z o.o..

SY Alister – to nowość na 
rynku nasiennym – odmiana 
mieszańcowa! Hybrydyzacja 
system SAFECROSS™! Odpor-
ność na najszerzej występujące 
szczepy kiły kapustnych (Pla-
smodipphora brassicae),wy-
sokie wyniki plonowania na 
zainfekowanych polach, wyso-
ka tolerancja na suchą zgniliznę 
kapustnych (Phoma), Odmia-
na dość wysoka, wykazująca 
szybki rozwój roślin jesienią 
o dobrej zimotrwałości i ma-
łych wymaganiach glebowych.

Hodowca – firma Syngenta 
– zastrzega jednak, że „odpor-
ność na kiłę kapustnych jest 
skuteczna przeciwko najsze-
rzej występującym szczepom 
patogena, ale może być nie 
w pełni skuteczna przeciwko 
innym szczepom występującym 
sporadycznie i/lub lokalnie. Na 
dzień dzisiejszy informacja 
na temat identyfikacji wystę-
powania tych specyficznych 
szczepów jest niepełna. Z tej 
przyczyny Syngenta nie gwa-
rantuje, że odmiana odporna 
na kiłę kapustnych jest przy-
datna do uprawy w każdym 
rejonie i w każdych warunkach 
klimatycznych i glebowych, 
a tym samym nie odpowiada za 
ewentualne straty wynikłe z za-
stosowania takiej odmiany”.

W oparciu o materiały COBORU 
i Syngenta Polska sp. z o.o.. 

Jolanta Malinowska-Kłos
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Czy desykacja rzepaku jest 
niezbędna?

Czynników do rozpatrzenia 
jest wiele i trudno zakładać czy 
krótko przed zbiorem, czyli bli-
sko rok po siewie, dosuszanie 
rzepaku okaże się potrzebna.

Jednym z elementów decydu-
jących o zabiegu jest przebieg 
warunków klimatycznych. Czę-
sto susza, a nawet ograniczona 
ilość opadów wyklucza zabieg 
desykacji. W optymalnych 
warunkach przebiegu pogody, 
zwłaszcza na intensywnie na-
ważonych plantacjach bywa, że 
bujnie rozrośnięta zielona masa 
roślin rzepaku jest tak wielka, 
że utrudnia sprawne działanie 
kombajnu. Zdarza się nawet, że 
pod koniec wegetacji założone 
ścieżki przejazdowe są prawie 
niewidoczne. 

Dodatkowo na plantacjach 
zachwaszczonych, zwłaszcza 
gatunkami wieloletnimi oraz 
chwastami w trakcie kwitnienia 
i zawiązywania owoców oraz 
nasion, zabieg desykacji warto 
rozpatrzyć. Unika się wtedy po-
wtórnego przejazdu po ścierni-
sku i zwalczania chwastów oraz 
zapobiega się wzbogaceniu gleby 
o kolejne nasiona. Także zabieg 
desykacji jest korzystny w przy-
padku plantacji, na których z ja-
kichkolwiek przyczyn, proces 
dojrzewania nasion (łuszczyn) 
jest nierównomierny.

Kompleksowy wpływ kilku 
czynników, wymaga rozpatrze-
nia wszystkich „za i przeciw” 
i aby nie być zaskoczonym 
w końcowej fazie uprawy, le-
piej zapoznać się z programem 
desykacji.

Liczba substancji czynnych 
do desykacji nie jest liczna. Nie 
można tego powiedzieć o sa-
mych środkach. Najbardziej po-
pularny glifosat na krajowym 
rynku jest reprezentowany przez 
około 60. preparatów. Wszyst-
kie mogą być użyte do desykacji 
chociaż oficjalną rejestrację do 
tego typu zabiegu posiada tyl-
ko 35. preparatów (użytkowych 
form handlowych). Najbardziej 
popularną formą jest najstarszy, 
wszystkim znany herbicyd Ro-
undup 360 SL, który posiada 
także dwie inne formulacje (Ro-
undup Strong 540 SL i Roundup 
TransEnergy 450 SL). Pozostałe 
herbicydy to genetyki lub środki 

z importu równoległego, wszyst-
kie produkowane w formulacji 
„360 SL” (Acomac, Agrofosat, 
Avans Premium, Barclay Bar-
barian, Barclay Gallup Super, 
Charger, Clayton Rhizeup, Cle-
aner, Dominator, Dominator 
Green, Figaro, GL, Glifocyd, 
GlifoMax, Glifosat Classic, Gly-
fos, Glifto, Glyphoflash Ultra, 
Katamaran, Klinik, Klinik Duo, 
Kosmik, MAC-Glifosat, Marker, 
Nufosate, Pilar Glifosat, Real-
chemie Glifosat Rofosat Agro, 
Torinka, Tochdown Premium, 
Wichura). Preparaty zawiera-
jące glifosat należy stosować, 
gdy wilgotność nasion wynosi 
poniżej 30%. W tym okresie 
większość łuszczyn posiada 
kolor żółtozielony, a około 
60% łuszczyn średniego piętra 
łanu zawiera 2/3 brunatnych 
nasion. Towarzyszące chwasty 
w trakcie zabiegu powinny być 
żywo zielone. Zalecana dawka 
wynosi 3,0-4,0 l/ha. Stosując 
wyższe dawki należy użyć 200-
300 l wody na hektar, obniża-
jąc je można zmniejszyć ilość 
wody do 100-150 l na hektar. 
W celu obniżenia dawki moż-
na niektóre z herbicydów sto-
sować z adiuwantami. Jednym 
z nich jest związek mineralny 
– siarczan amonu, którego na-
leży stosować 5 kg/ha. Innym 
bardzo popularnym adiuwan-
tem jest AS 500 SL i Efektan 
650 SL. Niektóre z form użyt-
kowych zalecane sa łącznie ze 
środkiem Spodnam DC w celu 
zapobiegania pękania łuszczyn 
i osypywania się nasion.

Desykację można przeprowa-
dzić także innymi preparata-
mi. Najstarszym desykantem 
jest Reglone 200 SL. Aktual-
nie posiada kilka odpowiedni-
ków. W formach handlowych 
są one reprezentowane przez 
Knoxdown, Plantes 200 SL 
i Ring 200 SL. Należy je stoso-
wać w dawce 2,0-3,0 l/ha, gdy 
łuszczyny na pędach głównych 
są w 70% zielonkawe, a nasio-
na są koloru ciemnobrązowego 
do czarnego. Planowany zabieg 
należy wykonać 4-10 dni przed 
zbiorem. Wyższa temperatura 
i silne nasłonecznienie przyspie-
szają jego działanie. Jest ono 
dość szybkie i opady deszczu 

wkrótce po zabiegu nie obniżają 
jego skuteczności

Środek Basta 150 SL w dawce 
2,5 l/ha należy stosować, gdy 
łuszczyny na pędach wierzchoł-
kowych są zielone, dolne jasno-
zielone do barwy słomkowej, 
a nasiona zielone z lekkim czer-
wonym zabarwieniem do brązo-
wych przechodzących w czarne. 
W praktyce termin ten przypada 
około 8-10 dni przed zbiorem. 
Basta także ogranicza zachwasz-
czenie, ale nie zapobiega całko-
witemu zniszczeniu chwastów 
bardzo bujnych i wieloletnich.

Spotlight Plus 060 EO za-
lecany jest w dawce 1,0 l/ha. 
Zabieg należy wykonać, gdy 
70% łuszczyn jest żółtych, 
a nasiona w górnej części pędu 
są ciemnobrązowe. Do zbioru 
należy przystąpić po 10 dniach 
od zabiegu. Spotlight Plus 60 EO 
jako substancję czynną posia-
da związek chwastobójczy kar-
fentrazon etylowy znany także 
jako typowy herbicyd (Aurora 
40 WG). Stąd odpowiednio do-
brane komponenty tego prepa-
ratu oprócz desykacji wykazują 
także działanie chwastobójcze, 
ponadto wyrównują dojrzewanie 
i zmniejszają skłonność łuszczyn 
do pękania.

Omówione zalecenia doty-
czą desykacji rzepaku ozime-
go. Z praktycznego punktu 
widzenia można je wykorzy-
stać w rzepaku jarym. Jednak 
oficjalną rejestrację w formie 
jarej posiadają tylko oparte na 
glifosacie Agrofosat, Avans Pre-
mium, Boom Efekt, Touchdown 
Premium oraz Roundup Strong 
(tylko w jarym). Z pozostałych 
środków jedynie Basta jest zale-
cana tylko w rzepaku ozimym.

Desykacja rzepaku należy do zabiegów z góry nie 
planowanych, ale czasami koniecznych.

Inż Adam Paradowski
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Dobry start jesienią 
decyduje o plonach rzepaku

Fosfor w uprawie rzepaku 
jest niezbędny do wytworzenia 
odpowiedniego systemu korze-
niowego, odpowiada za proces 
kwitnienia i wiązania nasion. 
Bardzo istotne jest, aby był on 
dostępny dla roślin rzepaku od 
momentu kiełkowania.

Ogólna ilość fosforu w glebie 
(P2O5)jest stosunkowo duża – 
2000 ppm (8000 kg/ha), ale 
fosforu przyswajalnego już tyl-
ko150 ppm (600 kg/ha), a fosfo-
ru rozpuszczonego w roztworze 
glebowym (tego, który rośliny 
mogą pobrać) tylko 2 ppm (8kg/
ha), a zapotrzebowanie roślin na 
ten fosfor rozpuszczony w roz-
tworze glebowym to 70-100/
ha rocznie. Dodatkowo często 
zdarza się, że w okresie wscho-
dów i początkowego wzrostu 
roślin rzepaku ozimego jest su-
cho, czasami występują jesienne 

przymrozki, a to zdecydowanie 
ogranicza dostępność fosforu 
z gleby dla roślin, w wyniku 
czego następują poważne za-
burzenia w jego pobieraniu, 
a w następstwie tego, roślinom 
brakuje energii do wzrostu, roz-
woju i syntezy chlorofilu. Efek-
tem tego są przyhamowania we 
wzroście roślin i dodatkowo fio-
letowo-antocyjanowe przebar-
wienia na liściach. Pobieranie 
fosforu jest bardzo uzależnione 
od odczynu gleby i temperatury. 
Na glebach kwaśnych i w ni-
skich temperaturach jest ono 
blokowane.

Ponadto fosfor jest pierwiast-
kiem mało ruchliwym w glebie. 
Największa absorpcja fosforu 
przez korzenie następuje w wa-
runkach bezpośredniego kontak-
tu strefy włośnikowej z jonami 
fosforu. W przypadku azotu 

odległość ta może wynosić 
nawet 2 cm.

Cynk wpływa na przemia-
ny biochemiczne i podziały ko-
mórkowe zachodzące w stożku 
wzrostu młodych roślin rzepaku, 
kiedy różnicują się wszystkie 
organy - potencjalna wysokość 
roślin, ilość i długość łuszczyn 
oraz ilość nasion w łuszczynach, 
a więc wszystkie najistotniejsze 
z punktu widzenia rolnika pa-
rametry plonu. Ponadto dobre 
zaopatrzenie od samych wscho-
dów rzepaku w cynk zwiększa 
odporność roślin na jesienne 
przymrozki, poprawia mrozo-
odporność. Cynk wpływa także 
na lepsze wykorzystanie fosforu 
i azotu.

Bor z kolei jest składnikiem 
odpowiedzialnym za rozwój 
strefy włośnikowej systemu ko-
rzeniowego oraz lotność pyłku 

i wiązanie nasion. Dlatego też 
proponujemy stosowanie na-
wożenia startowego nawozem 
Microstar PZ/PMX wraz z sie-
wem nasion. Wprowadzenie 
tego nawozu do agrotechniki 
rzepaku najlepiej połączyć z cał-
kowitą rewolucją w agrotechni-
ce i siewem nasion w szerokie 
rzędy co 45 cm, a w rzędzie co 
6-12 cm. Przy takim siewie ob-
sada roślin wynosi ok. 30-33szt/
m2. Tak siany rzepak lepiej się 
krzewi, wytwarza grubą i sil-
ną szyjkę korzeniową, więcej 
silnych pędów bocznych i zde-
cydowanie więcej łuszczyn. 
Microstar PZ zawiera 10%N, 
40%P2O5, 2% Zn oraz siarkę. 
Microstar PMX zamiast 2% cyn-
ku zawiera zestaw wszystkich 
mikroelementów. Nawóz ma po-
stać mikrogranulatu (0,5-1 mm) 
całkowicie rozpuszczalnego 

w wodzie, a 1 kg nawozu za-
wiera ok. 1.000.000 mikrogra-
nulek nawozu.

Fosfor w nawozie występuje 
w postaci połączeń organicz-
nych, dzięki czemu jest dostępny 
dla roślin prawie w 100% nie-
zależnie od odczynu gleby. 
Precyzyjne dozowanie nawozu 
wraz z siewem nasion w dawce 
20-30 kg/ha pozwala obniżyć 
dawki fosforu o 50%.

Dodatkowo wysoka zawar-
tość cynku zwiększa odporność 
roślin na jesienne chłody oraz 
poprawia wykorzystanie fosforu 
i azotu z gleby.

Bardzo korzystna jest także 
zawartość siarki, która jest nie-
zbędna do budowy aminokwa-
sów siarkowych, tj. metioniny, 
cysteiny, tryptofanu, dlatego też 
jest ona potrzebna do właści-
wego wykorzystania nawozów 
azotowych. Dzięki temu rośliny 
od kiełkowania nasion rozwi-
jają się prawidłowo, są mniej 
wrażliwe na niekorzystne wa-
runki atmosferyczne takie jak 
np. susza, chłody, nadmiar wody 
oraz glebowe tj. kwaśny odczyn 
gleby, złe stosunki wodno-po-
wietrzne. W dalszym etapie 
rozwoju rośliny korzystają już 

z fosforu podanego rzutowo na 
całą powierzchnię pola.

Rzepak wymaga gleb w do-
brej kulturze, o prawidłowej 
strukturze gruzełkowatej, za-
sobnych w próchnicę. Dla-
tego też w regionach, gdzie 
przeważają uproszczone pło-
dozmiany z przewagą roślin 
zbożowych oraz nie stosuje 
się obornika, warto zasto-
sować nawozy poprawiające 
żyzność gleb: Rosahumus - 
zawierajacy 85 % kwasów 
humusowych, potas i żelazo 
oraz Delsol - nawóz stymu-
lujący rozwój w glebie bak-
terii Pseudomonas Putidia, 
które wpływają dodatnio na 
rozwój sytemu korzeniowego 
oraz pobieranie fosforu przez 
rzepak. Oprysk Rosahumusem 
(3-6 kg/ha) najlepiej połączyć 
z Delsolem w dawce 1-2L/ha. 
Oprysk można wykonać przed 
siewem nasion, po siewie oraz 
we wczesnych fazach wzro-
stu rzepaku - wtedy stosujemy 
obniżoną dawkę Rosahumusu 
250g/ha + 1L Delsolu.

Do podstawowego, przedsiew-
nego nawożenia rzepaku jesienią 
polecamy Rosafert.

Mgr inż. Krzysztof Zachaj

R E K L A M A

Dobry start rzepaku od wschodów, silny rozwój systemu korzeniowego, 
gruba silna szyjka korzeniowa oraz odpowiednia ilość liści przed zimą mają 
decydujący wpływ na zimotrwałość uprawy oraz wzrost roślin wiosną 
i dobre plonowanie. Dlatego też niezmiernie istotne jest zapewnienie 
roślinom rzepaku już jesienią (na starcie), dostatecznej ilości składników 
pokarmowych, szczególnie fosforu, potasu, cynku, siarki i boru.



DODATEK SPECJALNY

Efekt dokarmiania dolistnego 
zależy między innymi od gatunku 
i wieku rośliny, warunków podczas 
wykonywania zabiegu, techniki 
oprysku oraz rodzaju nawozu i for-
my, w jakiej występuje składnik 
zawarty w nawozie.

Stosowanie nawozów pozako-
rzeniowych może być uzasadnio-
ne w następujących przypadkach:

Ograniczenie aktywności 
korzeni:

- może je spowodować długo-
trwała susza, czego skutkiem jest 
zmniejszenie pobierania azotu 
i wówczas wskazane jest do-
karmianie dolistnie roztworem 
mocznika.

 - w warunkach niedostatecz-
nego napowietrzenia gleby, np. 
na ciężkich zlewnych glebach po 
obfitych deszczach mogą poja-
wić się niedobory żelaza. W takim 
przypadku najlepszym rozwiąza-
niem jest oprysk np.: Plonochron 
żelazowy bądź INTERMAG CHE-
LAT Żelaza 13 i CHELAT Żelaza 
8 lub MIKROVIT Żelazo – 75

Składnik pokarmowy w glebie 
ulega uwstecznieniu:

- na glebie o wysokim pH 
(z natury alkalicznych lub prze-
wapnowanych) wiele składników 
przechodzi w formy nieprzyswa-
jalne dla roślin. Dotyczy to prawie 
wszystkich mikroelementów (man-
ganu, żelaza, boru, miedzi i cynku) 
oraz magnezu. W takich warun-
kach tylko dokarmianie dolistne 
tymi składnikami (Plonochrony: 
żelaza, miedzi, manganu i cynku 
oraz boru lub INTERMAG CHE-
LAT Żelaza 13 i CHELAT Żelaza 
8, CHELAT Miedzi 14, CHELAT 
Manganu 13, CHELAT Cynku 
14 bądź MIKROVIT Miedź - 80, MI-
KROVIT Mangan - 160, MIKRO-
VIT Żelazo - 75, MIKROVIT Cynk 
- 112, BORMAX-u, BORTYTAN-u, 
MIKROKOMPLEX-u czy Plono-
chronu magnezowego) daje dobre 
rezultaty. Nawożenie doglebowe 
jest nieuzasadnione, gdyż skład-
niki te w krótkim czasie zostają 
uwstecznione.

Niedobór danego składnika
- w warunkach niezależnych 

od nas mogą pojawić się obja-
wy niedoboru magnezu np. na 
drzewkach posadzonych jesie-
nią. Przyczyną może być wymycie 
magnezu do warstwy pod ornej, 
dokąd młode korzenie jeszcze 
nie sięgają. W następnym roku 
objawy niedoboru magnezu mogą 
już nie wystąpić, ale aby przyrosty 
były prawidłowe, drzewa należy 
dokarmiać dolistnie magnezem, 
stosując np. MIKROKOMPLEX 
lub Plonochron magnezowy bądź 

Siarczan magnezowy.
Oszczędność nawozu
- przy dokarmianiu dolistnym 

zużycie nawozów jest znacznie 
mniejsze niż przy nawożeniu do-
glebowym. Są to przede wszyst-
kim mikronawozy oraz nawozy 
magnezowe.

- ponadto, nawożenie poza ko-
rzeniowe, czyli dokarmianie dolist-
ne nie powoduje zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego.

Należy jednak stwierdzić, że do-
karmianie dolistne roślin pozwala 
na otrzymanie wysokich plonów, 
przy zdecydowanie mniejszym 
zużyciu nawozów.

Mniejsze dawki nawozów azo-
towych to mniej szkodliwych azo-
tanów w wodach gruntowych, 
a mniejsze dawki mikronawozów 
to mniej metali ciężkich w glebie.

Jednak dokarmianie dolistne 
nie może zastąpić nawożenia pod-
stawowego, doglebowego, należy 
je traktować jako uzupełniające 
w dolistnym dokarmianiu makro-
elementami, zaś w dokarmianiu 
dolistnym mikroelementami na-
leży traktować jako podstawowe 
dokarmianie roślin.

Podstawowym źródłem składni-
ków pokarmowych dla roślin jest 
gleba, z której pobierają je za po-
średnictwem korzeni. Dostarczone 
do gleby nawozy organiczne(na-
wozy zielone, obornik i Humus 
Active i Biohumusy i mineralne 
uzupełniają ubytki poszczegól-
nych składników.

Rośliny odżywiają się również 
poprzez liście i pędy. Stosowanie 
nawozów pozakorzeniowo należy 
określać jako dokarmianie dolist-
ne. Dostarcza ono roślinie skład-
ników (głównie dolistnie poprzez 
opryskiwanie) nawet wtedy, gdy 
w glebie są one w optymalnej ilo-
ści. Ponadto należy pamiętać, że 
podczas jednego oprysku wpro-
wadza się bardzo mało składni-
ków, w sadach owocujących np. 
1,0 - 1,5 kg na hektar. Stąd też 
nie możemy mówić o nawoże-
niu dolistnym, lecz o dokarmianiu 
dolistnym.

W okresie wegetacji roślin 
stwierdza się, że mimo optymalnej 
zawartości niektórych składników 
pokarmowych w glebie, rośliny 
wykazują ich niedobór. Dzieje się 
to wskutek antagonistycznego 
oddziaływania jednych jonów 
na drugie.

Na przykład, optymalną zawar-
tość magnezu w glebie wykazała 
analiza chemiczna, a mimo to li-
ście drzew były jasnozielone. Przy-
czyną był antagonistyczny wpływ 
potasu na pobieranie magnezu. 

Gdy nawożenie potasowe jest 
w zakresie luksusowym, należy 
liczyć się z utrudnieniem pobie-
rania magnezu.

Potas również jest antagonistą 
wobec wapnia, ale wapń stoso-
wany w dużej ilości utrudnia po-
bieranie potasu.

Zjawisko antagonizmu odnosi 
się również do anionów, a szcze-
gólny ujemny jest wpływ siarcza-
nów na pobieranie molibdenianów.

Wysoki poziom siarczanów 
w glebie powoduje nagroma-
dzenie się azotanów w roślinie, 
co nie jest wynikiem przenawo-
żenia azotowego, ale osłabionej 
zdolności ich redukcji i dalszego 
przetwarzania. Antagonistyczny 
wpływ siarczanów na pobieranie 
molibdenu ma miejsce niezależ-
nie od zasobności gleby w ten 
składnik.

Niedobór spowodowany nie 
brakiem składnika w glebie, lecz 
trudnościami jego przemieszcza-
nia się do owoców

- opryskiwanie jabłoni roztwo-
rami soli wapnia (WAPNOVIT-em 
lub Plonochronem wapniowym 
oraz FOSCALVIT-em bądź Sto-
pitem) powoduje zmniejszenie 
występowania gorzkiej plamisto-
ści podskórnej owoców jabłoni. 
Długotrwałe susze w ostatnich 
latach, zakłócają nie tylko pobie-
ranie wapnia, ale powodują także 
nieprawidłowości w przewodzeniu 
między liśćmi i owocami w fazie 

ich najintensywniejszego wzrostu. 
Niedobór wapnia we wszystkich 
fazach rozwojowych owocu ogra-
nicza podziały komórkowe oraz 
powoduje zaburzenia w strukturze 
błon komórkowych plazmolemmy. 
Fizjologiczna rola tego składnika 
polega m.in. na spajaniu ścian 
sąsiadujących ze sobą komórek, 
utrzymaniu integracji i właściwo-
ści półprzepuszczalnych błon. 
W miarę pogłębiania się niedo-
boru wapnia dochodzi do rozpa-
du struktury błon komórkowych. 
Natomiast optymalna zawartość 
wapnia hamuje proces oddycha-
nia i starzenia się owoców, a także 
przyczynia się do zwolnienia pro-
cesów ich dojrzewania. Zapobiega 
także chorobom fizjologicznym 
w czasie przechowywania jabłek, 
gruszek, jeżeli stworzy się warunki 
sprzyjające pobieraniu i akumulo-
waniu wapnia w owocach poprzez 
dokarmianie dolistne stosując 
np. WAPNOVIT lub Plonochron 
wapniowy oraz FOSCALVIT bądź 
Stopit już w 4-6 tygodniu po za-
kończeniu kwitnienia jabłoni w kil-
ku, kilkunastu powtórzeniach co 
7-10 dni. Proszę zrozumieć, że 
owoce w ciągu tego okresu gro-
madzą ok. 90% tej ilości wapnia, 
którą pobierają do końca swego 
wzrostu na drzewie. Ilość opry-
sków wapniem zależy od gatunku, 
odmiany, sezonu wegetacyjne-
go oraz przewidywanego okre-
su przechowywania owoców. 

Po własnych obserwacjach od 
szeregu lat w okresie wegetacji, 
jak również po dokładnych ob-
serwacjach w ostatnich 5 latach, 
muszę stwierdzić, że okres suszy 
glebowej i wysokich temperatur 
gleby i powietrza spowodował, 
iż owoce już pękały na drzewach 
z braku wapnia. Zbrązowienia 
przygniezdne były częstym wi-
dokiem po przekrojeniu owoców 
nawet u odmiany Idared i innych 
odmian wziętych zarówno z prze-
chowalni jak i z chłodni.

Po zbiorze owoców przystę-
pujemy do drugiego okresu do-
karmiania dolistnego wszystkich 
gatunków roślin sadowniczych, 
do tzw. pozbiorczego okresu 
dokarmiania dolistnego roślin 

uprawnych (drzew, krzewów owo-
cowych i roślin jagodowych). Na-
leży jeszcze przed opadnięciem 
liści zastosować dokarmianie do-
listne, które będzie miało pozy-
tywny wpływ na wzrost i rozwój 
roślin w roku przyszłym. Natomiast 
na przedwiośniu przystępujemy 
do dokarmiania i ochrony kwia-
tów oraz zawiązków owocowych 
przed niskimi temperaturami czy 

Dr inż. Bogdan Z. Jarociński 
Spec. I i II stopnia w zakre-
sie sadownictwa

Tabela 1. Czas pobierania poszczególnych makro- i mikroelemen-
tów przez rośliny po wykonaniu oprysku dolistnego

Pierwiastek Czas i ilość pobrania

Azot (N) 80% po 5 godz.

Fosfor (P) 50% po 2,5-6 dniach  

Potas (K) 50% po 1-4 dniach  

Wapń (Ca) 50% po 4-5 dniach

Magnez (Mg) 20% po 1 godz.
50% po 5 godz.

Bor (B) 50% po 2 dniach  

Miedź (Cu) 50% po 1-2 dniach  

Mangan (Mn) 50% po 1-2 dniach  

Cynk (Zn) 50% po 1 dniu

Żelazo (Fe) 8% po 1 dniu

Dokarmianie dolistne roślin uprawnych

Tabela 2. Dolistne dokarmianie drzew owocowych w odpowiednim czasie

Dla poprawienia jakości owoców Dla zmniejszenia niedoborów u drzew pestkowych i ziarnkowych

Faza
fenologiczna Pierwiastki K Mg B Zn Fe Mn Cu

Nabrzmiewanie pąków

Pękanie pąków Cynk potas (1)  • (1)  • 

Różowy pąk Potas (1) bor  • (1)  •  • 

Początek kwitnienia Bor  • 

Kwitnienie Bor  • 

Opadanie płatków korony Bor  • 

Koniec
kwitnienia Fosfor  potas (1)

 •  • (2)  •  • 

Wzrost zawiązków owoców
 • 
(1)

*
 • 
(3)

Rozwój
owoców

Wapń
min. 5 aplikacji powtórzonych 
w przedziałach 7-14 dniowych

fosfor (1)Zbiory

Przed
opadaniem

liści

Cynk
bor  • 

Dla grusz, 2-3 dokarmiania dolistne wapniem wystarczają.
(1) Stosuj osobno. Nie mieszaj z innymi produktami, (2) Powtórzyć po 3-4 tygodniach., (3) Powtórzyć dokarmianie dolistne w przypadku  

umiarkowanych, bardzo dużych niedoborów.
* W pewnych wypadkach może być wskazane opóźnienie, w dokarmianiu dolistnym gatunków, odmian podatnych na ordzawienie.

Mechanizm pobierania jonów przez korzenie oraz liście, pędy i owoce opiera się na dyfuzji 
i wymianie jonowej oraz na aktywnym pobieraniu i transporcie. 
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wiosennymi mrozami. Jako autor 
wielu badań z nawozami dolistny-
mi typu „U” pragnę poinformować, 
że nawozy typu „U” (ALKALIN 
K+Si, ALKALIN KB+Si, czy AL-
KALINY: PK 10:20 i 5:25 bądź Plo-
nochrony: zasadowy i potasowy, 
fosforowy, magnezowy, wapniowy 
mikroelementowy) są od kilku lat 
stosowane przez sadowników na 
terenie Polski i zagranicy w róż-
nych uprawach sadowniczych, 
warzywniczych i rolniczych. Ci 
wszyscy sadownicy, którzy od 
lat stosowali według autora pro-
gramu dokarmianie dolistne ma-
kro- i mikroelementami, a także 
nawozami Tupu „U” obronili kwia-
ty (słupki) roślin sadowniczych 
przed, nie tylko przymrozkami, 
ale jak w 2007 roku nawet przed 
mrozami. Wszędzie tam, gdzie 
zastosowano już na wiosnę przy-
najmniej 2% roztwór ALKALINU 
KB+Si, a także przed spodzie-
wanymi mrozami z 30 kwietnia 
na 1 maja oraz z 1 na 2 maja 
2007 roku, znacznie podniosło 
w soku komórkowym roślin stęże-
nie krzemu, co miało duży wpływ 
na utrudnienie tworzenia kryształ-
ków lodu w przestworach między-
komórkowych i słupki w kwiatach 
nie przemarzły, ocalały. Informuję, 
że krzem dodatkowo wzmacnia 
(usztywnia) ścianki komórek, 
zagęszcza płyny międzykomór-
kowe i komórek. Krzem ponadto 
tworzy na powierzchni organów 
roślinnych warstwę ochronną 
ograniczającą rozwój chorób grzy-
bowych, wzmacnia strukturę ścian 
komórkowych oraz wzmacnia 

syntezę chlorofilu. Była to meto-
da ocalenia przed przemrożeniem 
słupków w kwiatach (zdjęcia poni-
żej – słupki w kwiatach jabłoni nie 
przemarznięte i zdrowe zawiązki 
owocowe w 18 dniu po mrozach).

Pragnę również wyjaśnić, że 
dobry efekt można było osiągnąć 
wówczas, jeśli rośliny sadownicze 
rosły na glebach o optymalnej 
zasobności w makro- i mikro-
elementy w glebie oraz, że te 
gleby nie były kwaśne i bardzo 
kwaśne. Każda roślina rosnąca 
w niesprzyjających warunkach 
glebowo-klimatycznych: brak 
wody, niska zasobność w ma-
kro- i mikroelementy i przy tym 
jeszcze kwaśna lub bardzo kwa-
śna gleba nie sprzyjały temu, by 
można było w pełni osiągnąć cel 
przy ochronie przed mrozami 
(z 21/22 i z 30 kwietnia na 1 maja 
oraz z 1 na 2 maja 2007 roku). 
Natomiast niemalże wszędzie 
w sadach tam, gdzie były optymal-
ne zasobności gleby w składniki 
mineralne, to i w roślinie stężenie 
tych pierwiastków było znacznie 
wyższe od roślin anemicznych.

Zaletą dokarmiania dolistne-
go jest możliwość szybkiego 
i oszczędnego dostarczania 
składników pokarmowych rośli-
nom w poszczególnych fazach 
fenologicznych w okresie wege-
tacji roślin. W wielu przypadkach 
(szczególnie przy systematycz-
nych badaniach stanu odżywiania 
roślin) jest to jedyna możliwość 
dostarczania w czasie określo-
nych składników pokarmowych. 
W okresach suszy aktywność 

korzeni roślin uprawnych jest 
znacznie mniejsza, wówczas 
efekty daje tylko dokarmianie do-
listne. Powszechnie wiadomo, że 
rośliny mają zdolność pobierania 
składników pokarmowych przez 
liście i inne części nadziemne. 
Pobieranie składników pokarmo-
wych przez liście jest tym większe 
im dłużej pozostają one zwilżone 
zastosowanym roztworem.

Najlepsze wyniki daje dokar-
mianie dolistne wieczorem i nocą 
bez rosy, kiedy tkanki liści są roz-
luźnione i składniki łatwo przenika-
ją do ich wnętrza. Opryski muszą 
być wykonywane w postaci mgły, 
a nie grubokropliste i w tempera-
turze poniżej +200C (a najlepiej 
w temperaturze około +150C). 
Przenikanie to można jeszcze 
przyśpieszamy przez dodanie 
wodnego 0,5% roztworu mocz-
nika, który bardziej rozluźnia 
komórki skórki i sam wnikając 
pociąga za sobą inne składniki 
rozpuszczone w wodzie.

Dokarmianie dolistne roślin sa-
downiczych dla poprawienia ja-
kości i wydajności plonu owoców 
dokonujemy stosując dolistnie na-
wozy makro- i mikroelementowe 
jedno- i wieloskładnikowe oraz 
nawozy typu „U” w dwóch ter-
minach i w kilku powtórzeniach, 
co 7-14 dni:

w okresie wykształcania owo-
ców tj. od zakończenia kwitnie-
nia, po zbiorze owoców do fazy 
opadania liści.

Dokarmianie dolistne roślin sa-
downiczych makro- i mikroelemen-
tami jedno- i wielo- składnikowymi 

oraz nawozami typu „U” w celu 
poprawienia jakości i wydajności 
owoców rozpoczynamy stosując:
• od fazy pękania pąków - cynk 

w postaci np. Plonochron cyn-
kowy lub Intermag CHELAT 
Cynku 14 czy MIKROVIT Cynk 
112 bądź Zintrac,

• przed kwitnieniem (zielony 
pąk) - magnez, stosując np. 
MIKROKOMPLEX bądź  Plono-
chron magnezowy  lub Siarczan 
magnezowy.

• od fazy białego pąka, a także 
w fazie kwitnienia i opadania 
płatków - bor w postaci np. 
BORMAX-u i TYTANIT-u lub 
Plonochron borowy bądź BOR-
TYTAN-u lub Bortracu w fazie 
białego, różowego pąka, a tak-
że tuż po zakończeniu kwitnie-
nia należy rośliny opryskiwać 
stosując np. ALKALIN K czy 
ALKALIN K+Si lub ALKALIN 
KB+Si oraz  Plonochron zasa-
dowy, potasowy bądź ALKALI-
NY: PK 10:20 i PK 5:25, a także 
ACID  PK 30:5 oraz SILVIT, które 
zapobiegają w ten sposób roz-
wojowi wszelkich patogenów 
chorobotwórczych.

• od końca kwitnienia do wzrostu 
zawiązków owocowych, owo-
ców i na cztery i dwa tygodnie 
przed zbiorem owoców - fosfor 
w postaci np. FOSTARU lub 
Plonochronu fosforowego czy 
FOSCALVIT-u bądź Seniphosu 
lub ACID PK 30:5 bądź ALKA-
LINY: PK 5;25 i 10:20.

• od fazy - rozwój owoców - ma-
gnez, stosując np. MIKRO-
KOMPLEX bądź Plonochron 
magnezowy lub Siarczan ma-
gnezowy, PLONVIT KALI i PLO-
NVIT PHOSPHO lub Plonochron 
fosforowy i Plonochron pota-
sowy w kilku powtórzeniach 
co 7-14 dni, wapń - w postaci 
np. WAPNOVITU lub Stopitu 
bądź Plonochronu wapniowego 
lub FOSCALVITU bądź Seni-
phosu, czy OPTYCAL w celu 

poprawienia jędrności owoców, 
a  także PLONVIT ACTYON, 
PLONVIT ENERGY, PLONVIT 
QUALITY bądź Plonochron mi-
kroelementowy w kilku powtó-
rzeniach co 7-14 dni.

• po zbiorze owoców, a przed 
opadnięciem liści z drzew (póź-
ną jesienią), należy zastosować 
razem mieszając bor i cynk np. 
CYNKO-BOR bądź Plonochron 
borowy i Plonochron cynkowy 
lub Bortrac i Zintrac, dodając do 
tych nawozów wodny roztwór 
mocznika.

• w przypadku dużego deficytu 
potasowego w glebie (określo-
nego na podstawie chemicznej 
analizy gleby), należy koniecz-
nie zastosować dokarmianie 
dolistne potasem stosując np. K 
-300 lub Plonochron potasowy 
czy Plonochron zasadowy bądź 
ALKALIN K+Si lub ALKALIN 
KB+Si w kilku powtórzeniach 
co 7-10 dni. Poprzez stworze-
nie środowiska zasadowego 
(na liściach, pędach, konarach 
i owocach), nawozy typu „U” 
niszczą wszelkie stare grzybnie 
oraz uniemożliwiają rozwojowi 
nowych grzybni chorobotwór-
czych, w przypadku dużego 
deficytu fosforowego w glebie, 
należy zastosować dokarmia-
nie dolistnie fosforem w okresie 
wzrostu zawiązków owocowych 
stosując np. FOSTAR bądź 
PLONOVIT PHOSPHO lub Plo-
nochron fosforowy bądź ACID 
PK 30:5 lub Seniphos względnie 
FOSCALVIT.

Oddziaływanie 
poszczególnych makro- 
i mikropierwiastkach na 
rozwój roślin
Wapń – jest składnikiem po-

karmowym i przy jego niedo-
borze następuje słaby wzrost 
systemu korzeniowego, plon 
jest niższy. Brak wapnia łączy 

się z zakwaszeniem gleby. Wy-
stępują wówczas łącznie objawy 
niedoboru wapnia i magnezu oraz 
nadmiar glinu manganu. Spośród 
składników mineralnych wpływ 
wapnia na właściwości przecho-
walnicze owoców należy uznać za 
zasadniczy. Największe trudności 
są z pobieraniem go z gleby. Jego 
absorpcja podporządkowana jest 
bowiem antagonizmowi, głównie 
między wapniem potasem oraz 
wapniem i magnezem. Wapno-
wanie nie powoduje wzrostu za-
wartości wapnia w owocach, ale 
zmniejszając zakwaszenie po-
prawia warunki wzrostu drzew. 
Tak więc wapnowanie wpływa 
pośrednio na zawartość wapnia 
w owocach. Wysokie temperatu-
ry przy niskiej wilgotności gleby, 
ograniczają pobieranie wapnia 
przez korzenie roślin uprawnych. 
W przypadku deficytu wapnia 
w roślinie, jest on odciągany 
wraz z wodą np. z owoców do 
rosnących pędów. Dlatego cięcie 
letnie np. drzew jabłoni zwiększa 
zawartość wapnia w owocach, 
o ile będzie przeprowadzone 
na przełomie miesiąca sierpień-
-wrzesień. Natomiast cięcie wio-
senne drzew owocowych działa 
pobudzająco na wzrost pędów 
i pobudza konkurencję o wapń. 
Również wysokie stężenie potasu 
w glebie obniża stężenie wapnia 
w owocach, a przy braku wapnia 
w owocach np. jabłoni, występuje 
gorzka plamistość podskórna.

Azot – niedobór azotu osłabia 
bardzo czynności fizjologiczne 
roślin, głównie fotosyntezę, gdyż 
azot wchodzi w skład nie tylko 
białek (a tym samym protopla-
zmy), lecz również nukleotydów, 
chlorofilu, alkaloidów, enzymów 
i innych związków.

Przy niedoborze azotu liście 
mają małą powierzchnię. Barwa 
całej rośliny jest blado-żółto-zie-
lona, a w późniejszych okresach 
rozwoju może przechodzić 

Fot.1. Słupki w kwiatach jabłoni nie przemarznięte

Fot.2. Zdrowe zawiązki owocowe w 18 dniu po mrozach
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Kreda nawozowa 
Naturalnie 100% reaktywna

Agrocarb MP – kreda nawozowa  
(dostępna w workach 30 kg)
Węglan wapnia  CaCO3 95%
Tlenek wapnia   CaO 53%
Wilgotność    <1 %
Reaktywność    99,0 %
pH  8,0-8,5

Agrocarb MMP – kreda  
nawozowa (dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 84%
Tlenek wapnia CaO 47%
Wilgotność  15-18%
Reaktywność  98,0%
pH  8,0-8,5

Kreda nawozowa niegranulowana
Kreda nawozowa Phasen  
z magnezem (dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 65%
Tlenek wapnia  CaO   36%
Węglan magnezu MgCO3 20%
Tlenek magnezu  MgO   10%
Woda H2O 12-15%
Reaktywność  >50%

Kreda nawozowa S  
(dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 65%
Tlenek wapnia CaO  36%
Wodorotlenek  
magnezu Mg(OH)2 2%
Siarka S 3%
Woda H2O 12-15%
Reaktywność  90%

Kreda nawozowa – najszybciej działający nawóz węglanowy
Przyjmuje się, że kreda nawozowa podnosi pH o 1 stopień od 3 do 12 miesięcy (w zależności od warunków wilgotnościowych i początkowego pH). Unikalne właś-
ciwości kredy związane są z relatywnie młodym wiekiem (nasze złoża datuje się na okres pomiędzy 100 a 70 mln lat) oraz jej organicznemu pochodzeniu, czego 
wynikiem jest wyjątkowe rozdrobnienie i miękkość surowca. Strukturę kredy określa się jako amorficzną zbudowaną z ogromnej ilości zwapnionych glonów i skorupek 
jednokomórkowców (ok. 3 miliardów w 1 cm3).

Poprzez swoje specyficzne cechy kreda nawozowa może być stosowana na wszystkie kategorie użytkowe gleb, oraz szczególnie na użytkach, na których nie można 
wymieszać nawozu z glebą (użytki zielone, sady). Można ją stosować o każdej porze roku oraz w systemach zabiegów pożniwnych, przedzimowych pogłównie czy 
też na okrywę śnieżną.

Nawozy niegranulowane
Nawozy granulowane na bazie kredy

Nawóz dolomitowy
Agrodol 03 RO (dostępny luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 50%
Tlenek wapnia  CaO   29 %
Węglan magnezu MgCO3 40%
Tlenek Magnezu   21 %
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 50%
Woda H2O 10%

Granulowana kreda nawozowa z dodatkiem magnezu
Granukal – kreda nawozowa (dostępna luzem)
CaCO3  (węglan wapnia) 80 %
CaO  (tlenek wapnia) 45%
MgCO3 (węglan magnezu)  5,0 %
MgO  (tlenek magnezu)     2,50 %
Suma składników odkwaszających  
CaO + MgO  50 %
SiO2 (krzemionka)   1,5 %
Fe2O3        0,2 %
Al2O3   0,5 %
H2O (wilgotność)      < 9 %
Reaktywność       80%
pH    8,5-9,5

Baltic Grade IV Extra – kreda nawozowa   
(dostępna w opakowaniu: (Big Bag 600kg) 
CaO  (tlenek wapnia)     34 %
MgCO3  (węglan magnezu) 32 %
MgO  (tlenek magnezu)   16 %
Suma składników odkwaszających  
CaO+MgO    48 %
 SiO2  (krzemionka)     1,5 %
Fe2O3         0,2 %
Al2O3         0,5 %
H2O (wilgotność) < 5 %
Reaktywność       50%

Baltic Granukal – kreda nawozowa  
z magnezem (dostępna w opakowaniu: Big 
Bag 600kg)
CaCO3 (węglan wapnia) 83 %
CaO  (tlenek wapnia) 46,5 %
MgCO3  (węglan magnezu) 5,0 %
MgO  (tlenek magnezu)   2,50 %
Suma składników odkwaszających 
CaO + MgO   50 %
SiO2   (krzemionka)     1,5 %
Fe2O3        0,2 %
Al2O3          0,5 %
H2O  (wilgotność)     < 9 %
Reaktywność       80%

Baltic Grade II Extra – kreda nawozowa  
z magnezem (dostępna w opakowaniu:  
Big Bag 600kg)
CaCO3  (węglan wapnia)    82 %
CaO  (tlenek wapnia)     46,5 %
MgCO3  (węglan magnezu) 11,0 %
MgO  (tlenek magnezu)   5,26 %
Suma składników odkwaszających  
CaO + MgO     >51 %
SiO2  (krzemionka)     1,5 %
Fe2O3        0,2 %
Al2O3         0,5 %
H2O (wilgotność)      < 5 %
Reaktywność       75%

Baltic Grade I Extra – kreda nawozowa 
 z magnezem (dostępna w opakowaniu:  
Big Bag 600kg)
CaCO3  (węglan wapnia)   88 %
CaO  (tlenek wapnia)     49 %
MgCO3  (węglan magnezu) 5,0 %
MgO  (tlenek magnezu)   2,50 %
Suma składników odkwaszających  
CaO + MgO   >51 %
SiO2 (krzemionka)     1,5 %
Fe2O3         0,2 %
Al2O3         0,5 %
H2O (wilgotność)      < 3 %
Reaktywność       85%

Kreda nawozowa granulowana z siarką
Granukal S – kreda nawozowa z siarką 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 68%
Węglan magnezu MgCO3 1-2%
Siarka S 4%
Woda H2O 10%
Tlenek krzemu SiO2 3%
pH  8,0-9,5

Granukal S PLUS – kreda nawozowa z siarką 
(dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 40%
Wapń Ca 29%
Siarka S 10,5%

Grade S Extra – kreda nawozowa 
 z siarką (dostępna luzem)
Węglan wapnia CaCO3 55%
Suma składników
odkwaszających CaO+MgO 30%
Siarka S 7%
Woda H2O <5%

Kreda nawozowa 80  
(dostępna luzem)
Węglan wapnia  CaCO3 80%
Tlenek wapnia  CaO   45%
Woda H2O 12-15%
Reaktywność  90%

częściowo w żółtą, a nawet czer-
woną jak np. u truskawki. Rośliny 
są wątłe, brak im jędrności, co 
szczególnie odbija się na ilości 
i jakości plonu. Objawy te są wy-
nikiem ograniczonego wytwa-
rzania chlorofilu. Ponieważ azot 
jest podstawowym składnikiem 
protoplazmy, to szczególne duże 
zapotrzebowanie na niego wystę-
puje wszędzie tam, gdzie tworzą 
się nowe tkanki. Jeżeli rosnąca 
roślina nie ma dostatecznej ilości 
azotu do dyspozycji, następuje 
z konieczności przemieszcza-
nie go ze starszych części do 
miejsc, gdzie powstają nowe 
tkanki. W wyniku tego starsze 
liście żółkną, a nawet usychają 
przedwcześnie i opadają.

Pewne ilości azotu rośliny 
mogą pobierać także za pomocą 
liści i łodyg poprzez dokarmianie 
dolistne stosując np. mocznik. 
I w ten właśnie sposób rolnik, 
sadownik może uzupełnić braki 
azotu w roślinach.

Przy nadmiarze azotu zachodzi, 
co prawda synteza białka w wa-
runkach szybkiego wyczerpania 
węglowodanów i gromadzenia 
się rozpuszczalnych związków 
azotu (wśród nich asparginy 
i glutaminy), lecz często pogar-
sza się wartość biologiczna biał-
ka ze względu na zmniejszenie 
się zawartości lizyny. Występuje 
bujny wzrost roślin. Może również 
wystąpić przerost tkanek i nad-
mierna soczystość komórek, co 
zmniejsza odporność roślin na 
choroby grzybowe i wymarza-
nie, sprzyja wyleganiu np. zbóż 
i opóźnia dojrzewanie, zwłaszcza 
przy niedostatecznym zaopatrze-
niu w fosfor.

Fosfor – spełnia szczególną rolę 
w roślinie. Stanowi on składnik 
wielu związków organicznych, 
a ponadto pewne wiązania fos-
foranowe akumulują dużo energii 
wykorzystywanej w różnych pro-
cesach zachodzących w komór-
kach. Skutki głodu fosforowego 
u roślin uprawnych występują 
tym silniej, im gleba jest mniej 
zasobna w fosfor oraz im jest 
bardziej kwaśna. Czynnikiem, 
sprzyjającym silniejszej reakcji 
roślin na niedobór fosforu w po-
czątkowym okresie wegetacji, 
jest wysoki poziom nawożenia 
azotem. Dlatego skutki głodu 
występują na glebach ubogich, 
kwaśnych, nie wapnowanych, 
nawożonych niskimi dawkami 
fosforu i w przypadku jedno-
stronnego nawożenia azotem. 
Również rośliny mają zdolność 
gromadzenia w swoich tkankach 
spichlerzowych duże zapasy fos-
foru, które to często wystarczają 
na 3-4 lata. Jeżeli chodzi o owoce, 
to brak fosforu objawia się np. na 
gruszach, owoce są mniejsze, 
źle wykształcone, kwaśne. Na 
jabłoniach liście i pędy są ciemne 
szaro-zielone, ograniczony jest 
wzrost pędów i liści, zamierają 
pąki, a owoce stają się matowe, 
nie atrakcyjne wykazujące brak 
jędrności oraz występują brą-
zowawe przebarwienia całego 
miąższu. Niedobór powoduje 
również rozpad niskotempera-
turowy i starczy. Fosfor wpływa 
dodatnio na jędrność miąższu 
owoców, a wiec wyraźnie opóźnia 

on proces rozkładu tkanek i wy-
barwienie. Wpływa na wielkość 
owoców i znacznie zapobiega 
chorobom przechowalniczym np. 
gorzkiej zgniliźnie. Niewłaściwe 
wybarwienie owoców może być 
wynikiem zbyt małego zaopa-
trzenia drzew w fosfor, zwłaszcza 
w późniejszym okresie wegeta-
cji. Natomiast dobre wybarwie-
nie owoców świadczy o dobrym 
nawożeniu nie tylko azotem, ale 
również potasem i fosforem.

Potas – jest składnikiem, któ-
ry reguluje gospodarkę wodną 
w roślinie, a w niewielkim stopniu 
decyduje o wielkości biomasy 
(Theun, 1983). Natomiast decy-
dujące znaczenie w produkcji 
biomasy ma azot (N). W tym okre-
sie może być bardzo szkodliwy 
nadmiar magnezu, gdyż silnie 
ogranicza pobieranie potasu. 
W takim przypadku rozwiąza-
niem może być pozakorzeniowe 
dokarmianie potasem. W okre-
sie, gdy zawiązki owocowe np. 
jabłoni osiągną wielkość orze-
cha włoskiego, zaczyna się okres 
wzmożonego zapotrzebowania 
na potas. Niedobór potasu w rośli-
nie powoduje ograniczenie trans-
formacji azotu mineralnego do 
białek. W przypadku wystąpienia 
objawów niedoboru potasu, co 
łatwo można stwierdzić między 
innymi po charakterystycznych 
nekrozach brzeżnych na liściach 
nawożenie poza korzeniowe (do-
listne dokarmianie) tym składni-
kiem wykonuje się wielokrotnie. 
Potas jest silnym antagonistycz-
nym pierwiastkiem w stosunku 
do magnezu i dlatego blokuje 
zarówno jego pobieranie, jak 
i przemieszczanie się w roślinie.

Magnez – rośliny pobierają 
ten pierwiastek w postaci katio-
nu dwuwartościowego (Mg2+). 
Magnez w glebie jest dobrze 
sorbowany wymiennie w kom-
pleksie sorpcyjnym, ale znacznie 
słabiej w porównaniu z wapniem. 
Stąd też przemieszcza się do 
głębszych warstw we wszyst-
kich glebach, ale proces ten nie 
przebiega zbyt intensywnie. Jeżeli 
gleba jest lekka i kwaśna, to po-
tas znajduje się w stanie wolnych 
jonów nie związanych z cząstecz-
kami glebowymi i wówczas na-
wet przy jego małej zawartości 
w glebie może całkowicie zablo-
kować pobieranie magnezu. Aby 
uniknąć kłopotów z magnezem 
w sadzie np. jabłoniowym - nie 
należy nawozić potasem bez po-
trzeby, a tylko wtedy, gdy analiza 
chemiczna gleby wykaże taką 
potrzebę. Deficyt magnezu ob-
jawia się nie tyle tylko przy jego 
niskiej zawartości w glebie, co 
przy nieodpowiednim stosunku 
ilościowym potasu do magnezu. 
Magnez pobrany wiosną przez 
korzenie i zgromadzony w liściach 
ulega powtórnemu użytkowaniu. 
W ciągu lata wycofywany jest ze 
starych liści i przemieszczany do 
wierzchołków pędów. Dlatego też, 
gdy stare liście na pędach wy-
kazują ostry deficyt magnezu, to 
liście młode, rosnące są całko-
wicie zdrowe. Przy deficycie ma-
gnezu zawsze występują objawy 
żółknięcia i brązowienia blaszki 
liściowej między żyłkami, które 
mogą zaczynać się od brzegów 

blaszki i posuwając się w głąb 
liścia lub też od środka blaszki 
liściowej. Mocno uszkodzone li-
ście zwijają się, kurczą i opadają. 
Uszkodzenia liści pojawiają się od 
podstawy pędu i szybko posuwa-
ją się w górę. Charakterystyczne 
dla braku magnezu w uprawach 
sadowniczych jest również to, że 
w najgorszym stanie są kona-
ry obficie owocujące, podczas, 
gdzie konary ze słabym plonem 
nie wykazują deficytu. Jesienią 
znaczna część magnezu jest wy-
cofywana z liści i gromadzona 
w pniu i gałęziach. Na owocach 
nie obserwuje się deficytu ma-
gnezu, jednak jego brak w skła-
dzie chemicznym owocu może 
spowodować, że owoce gorzej 
będą się przechowywały. Aby 
uniknąć kłopotów z magnezem 
w sadzie czy na plantacji roślin 
jagodowych nie należy nawozić 
potasem bez potrzeby, a tylko 
wtedy, gdy analiza chemiczna 
gleby wykaże taką potrzebę.

Mangan – jest niezbędnym dla 
życia roślin mikroelementem po-
karmowym. Fizjologiczna funkcja 
manganu polega na udziale tego 
składnika w szeregu reakcji en-
zymatycznych. Mangan wpływa 
na podwyższenie intensywności 
oddychania, asymilacji dwutlenku 
węgla i syntezy węglowodanów. 
Wpływa również na utlenianie że-
laza dwuwartościowego w rośli-
nie. Brak manganu jest przyczyną 
powstawania w roślinie nadmiaru 
nie dotlenionego żelaza, które 
wpływa niekorzystnie. Przy zbyt 
dużym pobieraniu manganu nad-
miar w roślinie nieaktywnego że-
laza utlenionego wywołuje oznaki 
niedoboru żelaza. Wobec tego 
mangan w roślinie odgrywa rolę 
regulatora między aktywną (Fe 
2+), a nieaktywną (Fe 3+) formą 
żelaza. Mangan wywiera pewien 
wpływ na redukcję azotanów do 
azotynów, a nawet do amoniaku 
w roślinie. Ogromną rolę odgrywa 
we wzroście mikroorganizmów. 

Od dawna znane jest dodatnie 
działanie soli manganowych na 
wzrost roślin. Zawartość manga-
nu w roślinach może się wahać 
w szerokich granicach i zależy od 
gatunku oraz części rośliny, wieku, 
zapasów manganu przyswajalne-
go w glebie i innych czynników. 
Niedobór manganu odbija się tak-
że na wyglądzie roślin i powoduje 
występowanie charakterystycz-
nych objawów. Przede wszystkim 
występuje cętkowana chloroza, 
która się rozprzestrzenia między 
żyłkami liści, zwłaszcza młodych, 
i w miarę nasilania przechodzi 
w nekrotyczne plamy. W przypad-
ku objawów niedoborowych na 
liściach (skrajnego głodu) nawo-
zy manganowe należy stosować 
natychmiast opryskując rośliny 
dolistnie.
Żelazo – niedostatek tego pier-

wiastka w formie przyswajalnej 
może się zaznaczyć w glebach 
o wysokim odczynie (pH) gle-
by i w glebach węglanowych. 

Typowym przykładem braku że-
laza w formie przyswajalnej jest 
tzw. chloroza liści objawiająca się 
tym, że młode liście początkowo 
stają się jasnozielone, następnie 
żółkną i bieleją. Nerwy liściowe 
i tkanka do nich przylegająca 
pozostają zielone. Chloroza roz-
poczynająca się od wierzchołka 
i najmłodszych liści rośliny, stop-
niowo obejmuje też liście star-
sze. Takie objawy dość często 
spotyka się nie tylko w uprawach 
sadowniczych na glebach świeżo 
zwapnowanych, przewapnowa-
nych, zasadowych (o pH powyżej 
7,2) szczególnie przy nadmiernej 
wilgotności i słabym napowietrza-
niu podłoża, a także w rejonach 
emisji przemysłu miedziowego. 
Inne czynniki powodujące chlo-
rozę: to intensywna uprawa, 
duże wahania temperatur, duża 
zawartość azotu, zbyt słabe lub 
bardzo intensywne oświetlenie 
(np. w uprawach szklarniowych 
lub pod folią), wysoka lub niska 
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zawartość substancji organicznej. 
Wpływ wszystkich wymienionych 
czynników można zmniejszyć, 
a objawy niedoboru zlikwidować 
przez dokarmianie dolistne roślin.
Miedź – niedobór uniemożliwia 

normalny rozwój roślin i jest jej 
niezbędnym składnikiem pokar-
mowym. Jest rzeczą zrozumiałą, 
że niedobór miedzi w glebie (przy 
braku dokarmiania dolistnego) po-
woduje nie tylko obniżkę plonu, 
ale również zmniejsza zawartość 
miedzi w paszach, warzywach, 
owocach. Nawożenie roślin mie-
dzią podnosi jakość plonów przez 
wzrost zawartości chlorofilu, karo-
tenu i witaminy C. W razie niedo-
boru miedzi przyswajalnej w glebie 
(w roztworach glebowych), na li-
ściach roślin występują zazwyczaj 
białe plamy, a wzrost roślin zostaje 
zahamowany.

Rośliny zbożowe w takich wy-
padkach mają słabo rozwinięty 
system korzeniowy i często wy-
dają nasiona poślednie. Cha-
rakterystycznym objawem jest 
tzw. „choroba nowin” np. u zbóż 
(zwłaszcza na glebach torfo-
wych i innych wziętych świeżo 
pod uprawę), objawiająca się po 
2-3 tygodniach wegetacji chlorozą 
brzegów liści; bieleniem i skręca-
niem liści, bieleniem kłosów i zasy-
chaniem końców źdźbeł. Opóźnia 
się faza kłoszenia, kwiatostany są 
źle wykształcone. Rośliny mają 
zwiędły wygląd i dużą skłonność 
do wylegania. Plon i jakość ziarna 
są niskie.

Miedź wpływa korzystnie na 
kwitnienie roślin ozdobnych np: 

gerbera, róże. W warzywach pier-
wiastek ten wpływa na poprawę 
właściwości przechowalniczych 
np. marchwi i cebuli. Przy braku 
miedzi u pomidorów, liście wyka-
zują niebiesko zielone zabarwienie, 
owoce mają skłonności do pęka-
nia. Natomiast u papryki występują 
charakterystyczne pofałdowania 
brzegów liści, które w porównaniu 
z liśćmi dobrze odżywionymi są 
wąskie i wydłużone, a także czę-
sto więdną. U marchwi występuje 
odbarwienie, zwijanie i zasychanie 
brzegów liści oraz zaburzenia we 
wzroście i wybarwieniu korzeni.

Na drzewach owocowych 
w okresie lipiec - sierpień, na li-
ściach wierzchołkowych pojawiają 
się chlorotyczne plamy. Brzegi liści 
podwijają się ku górze, a następnie 
liście usychają i opadają. Mogą 
także zasychać wierzchołki pędów 
np. u drzew wiśni. Kora drzew staje 
się chropowata, łuszczy się i głę-
boko pęka. U drzew pestkowych 
występuje gumoza.

Cynk – niedobór cynku w od-
żywianiu się roślin doprowadza 
do poważnego naruszenia pod-
stawowych funkcji fizjologicznych 
w roślinach, co bardzo uwidacz-
nia się na drzewach i krzewach 
owocowych. Niedobory cynku 
występują najczęściej na glebach 
zawierających dużo wapnia lub 
na glebach przewapnowanych 
oraz w przypadku zastosowania 
dużych dawek nawozów fosforo-
wych. W normalnych warunkach 
wzrostu roślin cynk gromadzi 
się w ich częściach zasobnych 
w chlorofil oraz w zarodkach. 

W roślinach rosnących na glebach 
zasobnych w cynk pierwiastek ten 
gromadzi się przeważnie w korze-
niach i łodygach. Cynk w roślinach 
jest mało ruchliwy i przeważnie 
jest unieruchamiany w starych 
liściach, z których nie przecho-
dzi do liści młodych, dlatego te 
ostatnie często wykazują oznaki 
głodu cynkowego. W takich sy-
tuacjach należy ten pierwiastek 
dostarczyć roślinom dolistnie po-
przez ich opryskiwanie. Z roślin 
uprawnych najbardziej czułe na 
niedobór cynku są: kukurydza, 
soja, len, chmiel, zboża, winorośl, 
drzewa i krzewy owocowe, rośliny 
jagodowe, leszczyna, orzech wło-
ski. Średnio czułe są: pomidory, 
papryka, por, cebula, czosnek, 
fasola, groch, bobik, kapusta, ka-
lafior, ziemniaki, lucerna, koniczyna 
czerwona, gryka, gorczyca.

Bor – obecnie jest najbardziej 
deficytowym pierwiastkiem 
spośród mikroelementów. 90-
100% gleb Polskich jest ubo-
gich w ten pierwiastek. Gleby 
lekkie z reguły zawierają mniej 
boru ogółem i boru przyswajal-
nego niż gleby cięższe. Wynika to 
między innymi z faktu, że z gleb 
lekkich, jako naturalnie bardziej 
kwaśnych, bor jest stosunkowo 
łatwo wymywany, bowiem jest sła-
bo sorbowany przez glebę. Gleby 
cięższe i organiczne lepiej sorbują 
(zatrzymują) bor i dlatego z reguły 
są zasobniejsze w ten składnik.

Dlatego też nawożenie borem 
poprzez dokarmianie dolistne sta-
je się coraz częściej konieczne, 
ponieważ jest on niezbędnym 

składnikiem pokarmowym wszyst-
kich roślin wyższych.

Bor jest mikroelementem, któ-
rego przyswajalność dla roślin 
warunkują następujące czynniki:
• odczyn gleby: bor jest lepiej po-

bierany w glebach kwaśnych 
i słabo kwaśnych, a im wyższe 
jest pH, tym przyswajalność jest 
mniejsza,

• wapnowanie gleb zmniejsza 
przyswajalność boru, co waż-
ne jest np. w uprawie roślin mo-
tylkowych (koniczyna) i buraka 
cukrowego, które jednocześnie 
wymagają uregulowanego od-
czynu, czyli wapnowania i po-
trzebują do swego rozwoju 
dobrego zaopatrzenia w bor. 
Rośliny sadownicze również wy-
magają dobrego zaopatrzenia 
w bor i możemy go uzupełniać 
w roślinie poprzez opryskiwa-
nie roślin (dokarmianie dolistne-
),zawartość materii organicznej 
(próchnicy) w glebie, która może 
być „bezpieczną” rezerwą boru 
w glebie,

• wilgotność gleby: w miarę 
wzrostu uwilgotnienia gleby 
wzrasta przyswajalność boru, 
dlatego objawy niedostatku 
boru na roślinach obserwuje 
się najczęściej w latach o ma-
łych opadach atmosferycznych, 
względnie w lata bardzo mokre 
o bardzo dużej wilgotności gle-
by. Niedobory boru występują 
najczęściej, gdy po mokrej zimie 
i sprzyjającej rozwojowi roślin 
wiośnie następuje dłuższy okres 
suszy. Bardzo wrażliwe na nie-
dobór boru wykazują odmiany 

jabłoni np: Arlet, Alwa, Gloster 
i inne.
Objawy niedoboru boru wystę-

pują najczęściej na glebach silnie 
zwapnowanych i glebach lekkich 
piaszczystych. Potęgują je okre-
sy suszy, ale też okresy pogody 
zimnej i deszczowej.

Rośliny potrzebują stałego 
dopływu boru przez cały okres 
wegetacji, ponieważ wędrówka 
boru ze starszych (dolnych) liści 
do młodych w ogóle nie następuje. 
Musi on być pobierany z gleby 
przez cały okres wegetacji, przede 
wszystkim dla tworzenia nowych 
organów. Objawy głodu boru w ro-
ślinach – zarówno wewnętrznie, 
jak i zewnętrznie są następstwem 
zakłócenia funkcji biologicznych. 
Wskutek niedoboru boru następu-
je między innymi, zahamowanie 
wzrostu i obumieranie stożków 
wzrostu zarówno pędów nad-
ziemnych, jak i korzeni, zamierają 
pąki, utrata zdolności roślin do wy-
twarzania części generatywnych 
(kwiatów), nie dochodzi do za-
płodnienia po zapyleniu kwiatów, 
kora jest spękana i chropowata, 
a także występują skorkowacenia 
owoców (inkluzje korkowe), owoce 
są spękane i wcześniej opadają.

Bor jako niezbędny mikroele-
ment dla roślin powoduje:
• prawidłowy wzrost organów ge-

neratywnych (słupek, pylniki, 
pyłek) oraz najmłodszych części 
pędów i korzeni,

• wpływa dodatnio na kwitnienie, 
gospodarkę wodną, procesy 
oddychania oraz właściwy 
rozwój tkanek przewodzących 

(prawidłowa dystrybucja wapna 
w roślinie),

• reguluje przemiany węglowo-
danów w roślinach.
Rośliny wrażliwe na niedobór 

boru to: zboża, buraki, rzepak, bo-
bik, groch, kukurydza, słonecznik, 
fasola, kapusta, kalafior, pomidor, 
papryka, sałata, seler, por, mar-
chew, ogórek, len, konopie, tytoń, 
mak, rośliny motylkowe, drzewa 
i krzewy owocowe, rośliny jago-
dowe. W uprawach sadowniczych 
bor wzmacnia pyłek, a jego do-
stateczna zawartość korzystnie 
wpływa na zapłodnienie. Objawy 
niedoboru występują niekiedy nie 
tylko na owocach, lecz i na liściach 
drzew owocowych w postaci wy-
dłużonych, o kształcie włóczni 
blaszek liściowych. Może to do-
prowadzić do obumarcia drze-
wa. Wiedza na temat boru i jego 
funkcji jest wciąż poszerzana. Do 
zasadniczych funkcji boru należy 
wpływ na gospodarkę węglowoda-
nową oraz na działalność tkanek 
merystematycznych. Oprócz tego 
bor wpływa na procesy związa-
ne z kwitnieniem, zapłodnieniem, 
zawiązywaniem nasion, z funkcjo-
nowaniem i podziałem komórek. 
Bor reguluje uwodnienie koloidów 
plazmy, a również wpływa na po-
bieranie składników pokarmowych 
zwiększając ich efektywność 
(zwłaszcza azotu, potasu, fosfo-
ru, magnezu i wapnia).

Więcej informacji na temat pier-
wiastków będzie można przeczy-
tać i obejrzeć zdjęcia z objawami 
niedoborowymi na www.rapor-
trolny.pl.
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Wnioski od Agencji Nasiennej 
– ankieta czy obowiązek?

Hodowca lub organizacja 
hodowców (w Polsce – Agencja 
Nasienna) ma ustawowe prawo 
wystąpić do rolników z wnio-
skiem o pisemną informację, 
czy w danym sezonie lub roku 
wysiewali oni odmiany chro-
nione z własnego zbioru.

Wnioski o udzielenie takiej 
informacji, które rolnicy otrzy-
mują od Agencji Nasiennej, czę-
sto są postrzegane jako ankieta, 
służąca do badań statystycznych 
lub marketingowych i trafiają do 
kosza. Jest to błąd, który może 
mieć przykre konsekwencje; nie-
znajomość prawa nie zwalnia 
bowiem od odpowiedzialności.

„Nie muszę 
odpowiadać?”

Zgodnie z Art. 23a Usta-
wy z dnia 26 czerwca 2003 r. 
o ochronie prawnej odmian ro-
ślin, każdy posiadacz gruntów 
rolnych o powierzchni 10 ha 
i więcej jest zobowiązany do 
odpowiedzi na otrzymany 
wniosek, nawet, jeśli w da-
nym sezonie/roku siał wyłącz-
nie materiał kwalifikowany, nie 
uprawiał odmian prawnie chro-
nionych lub nie przeprowadził 

zasiewów w ogóle. Obowiąz-
kowi temu podlegają zarówno 
gospodarstwa tradycyjne, jak 
i ekologiczne.

Pamiętajmy, że organizacja 
hodowców może wezwać sądow-
nie danego rolnika do udziele-
nia informacji. Lepiej więc nie 
lekceważyć otrzymanego wnio-
sku, a wątpliwości skonsultować 
z Agencją Nasienną.

„Jak to zrobić?”
Informacja, której oczekuje 

organizacja hodowców, jest 
prosta: musi zawierać odpo-
wiedź tak lub nie na pytanie, 
czy w danym roku rolnik sko-
rzystał z odstępstwa rolne-
go (wysiał wyprodukowany 
przez siebie materiał odmia-
ny chronionej). Jeśli tak, ma 
on obowiązek wskazać użyte 
odmiany, powierzchnię nimi 
obsianą, a także podać, ile ma-
teriału każdej z odmian użył do 
siewu. Na złożenie informacji 
ustawa przewiduje 30 dni od 
daty otrzymania wniosku, a za 
jej nieudzielenie karze grzywną.

W informacji rolnik wykazuje 
wysiane odmiany chronione, 
które wcześniej zebrał ze swoich 

gruntów. Jeśli nie zna nazw od-
mian, wyjątkowo może wpisać 
gatunki; obowiązkiem rolnika 
jest jednak uzupełnienie wiedzy 
o wysiewanych odmianach, np. 
z pomocą laboratorium, wyko-
nującego badania tożsamości 
odmianowej. Nie znając nazw 
odmian, rolnik nie może bo-
wiem stwierdzić, czy wysiana 
przez niego odmiana jest chro-
niona wyłącznym prawem i czy 
w związku z tym nie powstał 
obowiązek uiszczenia opłaty 
za odstępstwo rolne na rzecz 
hodowcy.

Informacji należy udzielać 
rzetelnie, zgodnie z posiadaną 
wiedzą. Błędem jest wpisywanie 
zmyślonych lub losowo wybra-
nych nazw odmian! Pamiętaj-
my, że udzielenie informacji 
fałszywej jest karalne podob-
nie, jak nieudzielenie informacji 
w ogóle.

Najczęstsze błędy, 
popełniane 
w formularzach AGNAS

Informację najwygodniej skła-
dać na formularzu AGNAS - po-
mocniczym druku, dołączonym 
do wniosków od organizacji 

hodowców. Niestety, w wypeł-
nionych formularzach, odsyła-
nych na adres Agencji Nasiennej, 
niejednokrotnie pojawiają się 
błędy, czy to wskutek niewie-
dzy, czy też niedbalstwa. Oto 
najczęstsze z nich:

Rolnik nie zna nazwy odmia-
ny wysianej ze zbioru, więc wpi-
suje dowolną, losowo wybraną 
z wykazów odmian chronionych 
(Załączników), otrzymanych 
razem z formularzem.

Jest to ryzykowne - za zło-
żenie informacji niezgodnej 
z prawdą, w myśl przepisów Art. 
37a Ustawy o ochronie prawnej 
odmian roślin, rolnikowi grozi 
kara grzywny. Takie postępowa-
nie jest też nieuczciwe wobec 
hodowców, posiadających wy-
łączne prawo do opracowanych 
przez siebie odmian roślin. Jak 
już wspomnieliśmy, w przypad-
ku nieznajomości nazwy odmia-
ny dopuszczalne jest wpisanie 
samego gatunku w formularzu 
AGNAS – rolnik musi jednak 
pamiętać, że nie zwalnia go to 
z odpowiedzialności cywilno-
-prawnej oraz obowiązku uzu-
pełnienia tej wiedzy.

Rolnik wykazuje kwali-
fikowany materiał siewny 

w niewłaściwej tabeli.
Formularz AGNAS zawiera 

dwie tabele: D.1, służącą do 
wykazywania odmian chro-
nionych, wysianych z własne-
go zbioru (odstępstwo rolne), 
oraz D.3, gdzie należy wpisywać 
wykorzystany materiał kwalifi-
kowany. Jeśli rolnik wpisze do 
tabeli D.1 odmiany, które wysiał 
z materiału kwalifikowanego, 
może zostać niesłusznie obcią-
żony opłatą na rzecz hodowcy, 
tak, jakby skorzystał z odstęp-
stwa rolnego.

Informacje są niepełne.
Aby prawidłowo udzielić 

informacji, należy wypełnić 
wszystkie rubryki formularza 
AGNAS – dotyczy to szczególnie 
tabeli D.1, na podstawie której 
naliczana jest wysokość opłaty, 
należnej hodowcy za odstępstwo 
rolne. Jeżeli rolnik nie wpisze 
nazw odmian lub ilości (kg) wy-
sianego materiału z własnego 
zbioru, nie można stwierdzić, 
na któremu hodowcy i w jakiej 
kwocie należna jest opłata.

Wpisywanie powierzch-
ni gruntów ornych zamiast 
rolnych.

Ustawodawstwo krajowe 
i unijne definiuje grupę rolni-
ków, zobowiązanych do uisz-
czania opłaty za odstępstwo 
rolne, na podstawie posiadanej 
przez nich powierzchni grun-
tów rolnych (czyli grunty orne, 
nieużytki, odłogi, pastwiska, 
łąki, użytki zielone, sady, sta-
wy). Wielu rolników błędnie 
bierze pod uwagę wyłącznie 

powierzchnię gruntów ornych 
w swoim gospodarstwie i taką 
też wykazuje na formularzu 
AGNAS. Sposób wypełniania 
formularza zależy od tego, 
w jakim przedziale mieści się 
powierzchnia gruntów rolnych, 
posiadanych przez danego rol-
nika; jeśli wybierze on niewła-
ściwy przedział, złożona przez 
niego informacja będzie niepeł-
na lub niepoprawna.

„Złożyłem informację – 
i co dalej?”

Od 7 sierpnia 2012 r. Agen-
cja Nasienna Sp. z o.o., jako or-
ganizacja hodowców, oprócz 
występowania z wnioskami 
o udzielenie informacji oraz 
kontroli, posiada uprawnienie 
do zbierania opłat, wnoszonych 
przez posiadaczy gruntów rol-
nych za wykorzystanie odmian 
objętych ochroną wyłącznego 
prawa w ramach instytucji od-
stępstwa rolnego.

Jeśli rolnik wysiał odmianę 
chronioną wyłącznym prawem 
z własnego zbioru, a następnie 
udzielił pisemnej informacji 
w odpowiedzi na wniosek, 
otrzyma fakturę tytułem sko-
rzystania z odstępstwa rolne-
go, wystawioną przez Agencję 
Nasienną zgodnie z otrzymaną 
informacją. Należność, którą 
rolnik ureguluje na podstawie 
tej faktury, zostanie przekazana 
przez Agencję Nasienną wła-
ściwemu hodowcy/hodowcom.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.
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Przełom w nawożeniu azotem upraw ekologicznych
Istotą nawożenia w rolnictwie 

ekologicznym jest utrzymanie lub 
podwyższenie żyzności i biolo-
gicznej aktywności gleby oraz 
stworzenie optymalnych warun-
ków rozwoju roślin.

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady (WE) Nr 834/2007 w eko-
logicznej produkcji roślinnej 
żyzność i aktywność biologicz-
na gleby utrzymywana jest po-
przez stosowanie płodozmianu 
z udziałem roślin motylkowa-
tych oraz maksymalne wyko-
rzystanie nawozów naturalnych 
i organicznych powstających 
w gospodarstwie. W przypad-
ku, kiedy zabiegi te nie zapew-
niają osiągnięcia lub poprawy 
żyzności gleby dozwolone jest 
stosowanie nawozów i środków 
poprawiających właściwości gleby 
zawartych w zamkniętym wyka-
zie dopuszczonych do obrotu, 
zgodnie z przepisami obowią-
zującymi w danym państwie 
członkowskim. 

W rolnictwie ekologicznym 
dopuszczone jest stosowanie na-
wozów mineralnych niepocho-
dzących z syntezy chemicznej 
o niskim stopniu rozpuszczal-
ności i koncentracji składnika 
pokarmowego. Nie zezwala się na 
stosowanie mineralnych nawo-
zów azotowych. Są to wytyczne 
IUNG-PIB w Puławach, który jest 
jednostką organizacyjną ocenia-
jącą i potwierdzającą zgodność 
w zakresie wymagań określonych 
w przepisach rolnictwa ekolo-
gicznego dla nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby 
do produkcji ekologicznej.

Podstawowymi nawozami 
w gospodarstwie ekologicznym 
są: obornik, kompost, gnojów-
ka i woda gnojowa oraz nawo-
zy zielone. W rejonach górskich 
dopuszcza się stosowanie gno-
jowicy, pod kontrolą doradcy. 
Można stosować także nawozy 
uzupełniające takie jak: nawozy 
mineralne – mielone skały: ba-
zalt, bentonit, gips, kizeryt, dolo-
mit, wapno magnezowe, wapno 
węglanowe, kreda nawozowa 
(pojezierna, łąkowa, margiel), 
boraks; nawozy potasowe: kainit, 
kalimagnezja, siarczan potasu, 
skały fosforytowe (mączki), po-
piół drzewny, nawozy organiczne 
– mączka z kości, krwi, rogów, 
pierza, skorupy jaj, mączka rybna, 
odpady z własnego gospodarstwa, 
makuchy, kora drzewna i trociny 
oraz muł i osady z naturalnych 
zbiorników wodnych, torf w ilości 
do 20% w podłożach do produk-
cji rozsad. 

W tej sytuacji wydarzeniem 
wielkiej wagi jest dopuszczenie 
przez Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach do 
stosowania w rolnictwie ekolo-
gicznym pierwszego doglebowego 
nawozu azotowego Fertil 12,5 N.

Dużą zaletą produktu jest jego 
wielofunkcyjne działanie. Za-
opatruje rośliny w azot, pełni 
funkcję użyźniacza glebowego 
i ukorzeniacza roślin. Zawarte 
w nawozie organiczne formy 
azotu (12,5%) i węgla (40%) są 

stopniowo i całkowicie uwalnia-
ne do gleby, a następnie w ciągu 
sezonu wegetacyjnego efektywnie 
pobierane przez rośliny i mikro-
organizmy glebowe poprawiając 
fizyczne, chemiczne i biologiczne 
właściwości gleby. Dzięki dużej 
zawartości materii organicznej 
nawóz ten istotnie zwiększa 
dostępność wody i składników 
mineralnych w glebie dla ro-
ślin, poprawia żyzność i życie 
biologiczne gleby, a także prze-
ciwdziała przenawożeniu roślin 
i zanieczyszczeniu środowiska 
glebowego nadmiarem azotu. 
Wzbogaca glebę w substancję 
organiczną, dlatego jest poleca-
ny do stosowania szczególnie na 
glebach ubogich w próchnicę. Co 
ważne, jednorazowe zastosowa-
nie nawozu zaspokaja całkowite 
zapotrzebowanie roślin upraw-
nych na azot, a 5% całkowite-
go azotu stanowi rozpuszczalny 
w wodzie azot organiczny, któ-
ry występuje w formie amino-
kwasów. Związki te wpływają 
stymulująco na rozwój systemu 
korzeniowego roślin, poprawiając 
ich ukorzenianie. Stała zawar-
tość tego parametru w nawozie 
jest bardzo trudna do uzyskania 
w warunkach produkcyjnych.

Pojawienie się na polskim 
rynku, już w tym sezonie na-
wozu azotowego dopuszczone-
go do stosowania w uprawach 
ekologicznych spowoduje prze-
łom w technologii nawożenia 
tych upraw.

Małgorzata Biały

UE od 1 grudnia ograniczy stosowanie pestycydów
Komisja przyjęła przepisy 

ograniczające stosowanie trzech 
pestycydów z rodziny neoniko-
tynoidów. Wykazano bowiem, 
że te pestycydy (klotianidyna, 
imidaklopryd i tiametoksam) 
są szkodliwe dla europejskich 
pszczół miodnych.

Ograniczenia wejdą w życie 
1 grudnia 2013 r., a w przeciągu 
dwóch lat Komisja przeanalizuje 
ich funkcjonowanie. Dotyczą one 
pestycydów, którymi opryskuje 
się rośliny i zboża przyciągające 
pszczoły i owady zapylające.

„Zapoznawszy się z opinią 
naukową Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności, 
w której stwierdza się zagrożenie 
dla pszczół miodnych, w ubie-
głym miesiącu zobowiązałem się, 
że zrobię wszystko, co w mojej 
mocy, aby zapewnić odpowied-
nią ochronę tych owadów. Temu 
celowi służą przyjęte dziś przepi-
sy, które stanowią kolejny ważny 
krok na drodze do poprawy per-
spektyw naszych pszczół. Owady 
te są istotne z dwóch względów: 
nie tylko wytwarzają miód, ale 
przede wszystkim zapylają ro-
śliny. Pszczołom zawdzięczamy 
ok. 80 proc zapylania – w do-
datku odbywa się to metodą 
naturalną i nic nas nie kosz-
tuje”, powiedział Tonio Borg, 
komisarz ds. zdrowia i polityki 
konsumenckiej.

Środek przyjęty dziś przez 
Komisję jest częścią jej kom-
pleksowej strategii. Od cza-
su opublikowania w 2010 r. 

strategii Komisji w sprawie zdro-
wia pszczół miodnych rozpoczę-
to lub już zrealizowano kilka 
działań. Unia realizuje także 
programy badawcze, takie jak 
BeeDoc i STEP, w ramach któ-
rych analizowane są różne czyn-
niki, które mogą powodować 
zmniejszanie się europejskiej 
populacji pszczół.

Kolejne kroki
Państwa członkowskie muszą 

do dnia 30 września 2013 r. cof-
nąć lub zmienić obowiązujące 
pozwolenia, tak aby dostosować 
się do ograniczeń wprowadzo-
nych przez UE. Mogą one dopu-
ścić wykorzystywanie najpóźniej 
do dnia 30 listopada istniejących 
zapasów. Krajowe organy są od-
powiedzialne za dopilnowanie, 
aby ograniczenia te były prawi-
dłowo stosowane.

Gdy tylko Komisja uzyska 
nowe dane w tej sprawie, w prze-
ciągu dwóch lat przeanalizuje 
wprowadzone ograniczenia, 
dostosowując je do aktualnej 
wiedzy naukowej i postępu 
technicznego.

 

Kontekst
Na posiedzeniu komitetu od-

woławczego w dniu 29 kwietnia 
2013 r. państwa członkowskie 
nie osiągnęły porozumienia 
(większości kwalifikowanej) 
w tej sprawie. Komisja ogłosi-
ła, że będzie prowadzić dalszą 

procedurę ograniczania zgodnie 
z planem.

Ograniczone będzie stoso-
wanie trzech neonikotynoidów 
(klotianidyny, imidakloprydu 
i tiametoksamu), którymi za-
prawia się nasiona, jakie stosuje 
się w glebie (w postaci granu-
lek) lub którymi opryskuje się 
rośliny i zboża (z wyjątkiem 
zbóż ozimych) przyciągające 
pszczoły. Pozostałe dozwolone 
zastosowania są dostępne tylko 
dla użytkowników profesjonal-
nych. Wyjątki będą ograniczo-
ne do możliwości opryskiwania 
roślin przyciągających pszczoły 
przy uprawach szklarniowych, 
a na polach tylko po okresie 
kwitnienia.

Pestycydy zostały uznane za 
jeden z kilku czynników, które 
mogą powodować spadek liczby 
pszczół. Do pozostałych należą 
pasożyty i inne patogeny, niesto-
sowanie lub nieodpowiednie sto-
sowanie leków weterynaryjnych, 
sposób prowadzenia pasiek oraz 
czynniki środowiskowe, takie 
jak brak siedlisk i pożywienia 
oraz zmiana klimatu.

Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/food/

animal/ l iveanimals/bees/
neonicotinoids_en.htm 

Strona internetowa Europej-
skiego Urzędu ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności:

http://www.efsa.europa.
eu/en/topics/topic/beehealth.
htm?wtrl=01

Przemyśl temat GMO 
Europejski przemysł biotech-

nologiczny chce zachęcić Europe-
jczyków do otwartej dyskusji na 
temat GMO. W 2012 roku znacząco 
wzrosło poparcie dla roślin GMO. 
Przemysł uważa za swój obowiązek 
w stosunku do społeczeństwa 
przedstawić rzeczowe i obiekty-
wne informacje na temat roślin 
GMO i korzyści, jakie ta techno-
logia przynosi w zmieniającym 
się świecie.

Zdaniem Carela du Marchie Sar-
vaas z EuropaBIo „Wątpliwości, 
co do innowacyjnych rozwiązań 
takich jak rośliny genetycznie 
zmodyfikowane wynikają często 
z braku obiektywnej debaty oraz 
upowszechniania nieprawdziwych 
informacji. Wśród naukowców 
istnieje konsensus, co do korzyś-
ci z upraw roślin GMO. Należy, 
więc wyjaśniać społeczeństwu skąd 
biorą się nieporozumienia związane 
z tą technologią. Dzięki zmianie 
w podejściu do GMO zarówno rol-
nicy jak i konsumenci otrzymają 
szerszy dostęp do tej technologii 
oraz korzyści z niej płynących”. 

W tym celu EuropaBio przygot-
owała broszurę „Nauka, a nie fik-
cja; GMO – przemyślmy to jeszcze 
raz!”. Pokazuje ona stan obecnej 
debaty o GMO w Europie. Przedst-
awia też stanowiska w tej debacie 
naukowców, polityków, mediów, 
jak i przeciwników GMO w ciągu 
ostatnich 20 lat.

Jak zauważa Carel du Marchie 
Sarvaas „ Przytłaczająca grupa 

ludzi obawia się roślin GMO, 
chociaż sami nie wiedzą, co jest 
tego przyczyną. Ponowne otwarcie 
debaty umożliwi ludziom wyro-
bienie sobie obiektywnej opinii 
na temat GMO w świetle nowych 
badań naukowych.” 

Głównym założeniem broszury 
jest konfrontacja z mitami, które 
krążą wokół GMO. Dziś mamy sze-
roką gamę zdrowego, pożywnego 
i smacznego jedzenia, które jest 
wynikiem innowacji wprowadzon-
ych w przeszłości. Opinia publiczna 
zapomniała, że hodowla roślin leży 
u podstawy tego rozwoju. Nie moż-
na tworzyć sztucznego podziału na 
organiczne i konwencjonalne up-
rawy - „oryginalne” i genetycznie 
zmodyfikowane jako te - „inne”. 
Wszystkie, bowiem odmiany roślin 
uprawnych były celowo hodowane 
dla poprawy naszego rolnictwa 
i zapewniania wyżywienia. GMO 
jest jedną z technologii, która ma 
pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne, klimat oraz rolnictwo, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wystarczającej ilości żywności dla 
wciąż rosnącej populacji „.

Broszura w języku polskim 
dostępna jest w wersji elektron-
icznej na http://www.gbepolska.pl/
aktualnosci/art115,przemysl-tem-
at-gmo-przemysl-biotechnologic-
zny.html 

W oparciu o informację prasową 
GBE Polska

Jolanta Malinowska-Kłos

Unia opóźnia autoryzację 
produktów GM

51 lat z nieuzasadnionych 
opóźnień w zatwierdzaniu produk-
tów genetycznie modyfikowanych 
w Unii Europejskiej

Komisja Europejska przyznała, że 
regularnie przekraczane są terminy 
autoryzacji produktów genetycznie 
modyfikowanych (GM). Obecnie 
suma opóźnień dla wszystkich pro-
duktów GM wynosi co najmniej 
51 lat. Komisja Europejska na swojej 
stronie internetowej przyznaje, że 
„system zezwoleń powinien być 
bardziej wydajny”. Ponad 15 miesię-
cy, czyli około jednej trzeciej cał-
kowitego czasu, w ramach którego 
powinna zostać wydana decyzja 
o autoryzacji, bezproduktywnie 
mija po zakończeniu oceny ryzyka 
dla produktu GM. To właśnie wt-
edy regularnie dochodzi do nieu-
zasadnionych opóźnień. WTO 
orzekło, że w Unii Europejskiej 
„procedura autoryzacji obarczo-
na jest zbędną zwłoką” oraz „Unia 
Europejska narusza umowy zawarte 
w ramach WTO”.

Unia Europejska jest nadal 
największym na świecie import-
erem produktów rolnych. Znaczna 
i wciąż rosnąca część z nich to pro-
dukty GM. Dziś standardem dla 
soi i bawełny są odmiany GM. 
Większość europejskich zwierząt 
gospodarskich jest karmionych 
białkiem z soi GM, ponieważ te 
odmiany są powszechnie wyko-
rzystywane przez rolników. 

Owoce badań prowadzonych 
przez biotechnologów od daw-
na goszczą w naszych domach 
i codziennym życiu np.: w lekach 
- insulina, w proszkach do prania 
- enzymy, które sprawiają, że pro-
szki są skuteczniejsze w niższych 
temperaturach oraz jako dodatki 
do żywności i witaminy.

Jak wynika z najnowszego 
raportu EuropaBio zatytułowa-
nego „Porażki unijnego systemu 
autoryzacji GMO”, czas autoryzacji 
GMO w Unii Europejskiej się nie 
skrócił, mniej produktów zostało 
autoryzowanych w 2012 roku niż 
w latach poprzednich, zaś ogromny 
portfel produktów, które czekają 
na autoryzacje stale rośnie. Pomi-
mo tych faktów rzecznik Komisji 
oraz inni wysocy rangą urzędnicy 
Komisji złożyli oświadczenie, że 
Unia nie będzie przyspieszyć sys-
temu autoryzacji. 

Opóźnienia te nie są kwestią 
bezpieczeństwa, ponieważ pro-
dukty GM przed dopuszczeniem 
na rynek Unii Europejskiej zostały 
poddane ocenie ryzyka, zaś w wielu 
krajach zostały już autoryzowane. 
Obecnie szacuje się, że rządy na 
całym świecie wydały około 
2500 indywidualnych zezwoleń 
dla produktów GMO.

Źródło: ht tp: //w w w.eu-
r o p a b i o . o r g / p o s i t i o n s /
half-century-undue-delays-eu-ap-
proval-gm-products

Wpływ polityki UE na genetycznie 
zmodyfikowane uprawy.

W zeszłym miesiącu w Bruk-
seli odbyło się spotkanie zorga-
nizowanej przez EuropaBio dla 
ekspertów z zakresu rozwoju, 
handlu, dyplomacji oraz nauki, 
na którym wymieniano wspólne 
spostrzeżenia na temat global-
nego wpływu polityki UE na 
genetycznie zmodyfikowane 
(GM) uprawy.

Podczas dwóch dyskusji pa-
nelowych na temat „Globalnego 
bezpieczeństwa żywności oraz 
roli upraw biotechnologicz-
nych” i „Wpływu polityki UE 
na światowy handel towarami 
rolnymi”, prelegenci z Azji, obu 
Ameryk i Europy przedstawiali 
swoje opinie na temat wyzwań 
takich jak zapewnienie dostaw 
żywności w ciągle zmieniającym 
się środowisku. Biotechnologia 
rolnicza jest najszybciej wdro-
żoną technologią rolniczą w hi-
storii rolnictwa. Uprawy GMO 
są stosowane na 170,3 mln ha, 
przez ponad 17 mln rolników na 
całym świecie, a 90% z nich to 
rolnicy posiadający małe gospo-
darstwa w krajach rozwijających 
się. W 2012, obszary uprawy 
roślin GM w krajach rozwijają-
cych były większe niż w krajach 
rozwiniętych.

Unia Europejska jest obecnie 
największym na świecie importe-
rem produktów rolnych. Unijny 
import surowców białkowych 
szacuje się łącznie na powyżej 
60 kg na mieszkańca Unii rocznie 

(500 mln), z których większość 
to GMO. Jednak europejski sys-
tem autoryzacji dla produktów 
GMO nie działa sprawnie, co za-
burza handel między importującą 
Unią Europejską oraz krajami 
eksportującymi. Dla porównania, 
w Unii Europejskiej autoryza-
cja importowanych produktów 
trawa około 3,7 roku w Brazy-
lii aktualnie proces ten zajmuje 
nieco ponad 2 lata, a USA dąży 
do skrócenia tego procesu do 
1,5 roku. Jeśli Europa nie przy-
śpieszy obecnego procesu portfel 
produktów oczekujących wzro-
śnie do 106 w 2020 r., co będzie 
miało poważne konsekwencje 
ekonomiczne dla rynków żyw-
ności i paszy w Unii Europejskiej.

„Zwiększajaca się ilość auto-
ryzowanych produktów GMO 
w krajach eksportujących, po-
woduje, że Unia Europejska musi 
usprawnić swój system autory-
zacji w celu uniknięcia zakłóceń 
w handlu, które oznaczać będą 
straty nie tylko dla przemysłu, 
ale również europejskich konsu-
mentów”, mówi Nathalie Moll, 
Sekretarz Generalny EuropaBio. 
„Nasze podejście utrudnia przy-
jęcie upraw zmodyfikowanych 
genetycznie, które mogą chronić 
plony i pomóc w zwiększaniu 
dochodów rolników” dodaje. 

Źródło: http://www.europabio.
org/press/how-do-eu-policies-
biotech-crops-impact-trade-and-
development
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Rolnik nie może zostać sam
- Jaki będzie ten rok dla sek-

tora maszyn rolniczych?
- W tym roku nie tylko moja 

firma, ale i firmy podobne do 
mojej, notują spadki sprzedaży 
i za pierwszy kwartał i za kwie-
cień. Nie do końca wiadomo, 
czym są spowodowane, choć 
po części - tak. Mnie natomiast 
bardziej niż to wyhamowanie, 
zajmuje fakt, że w tym roku 
są dobre ceny na płody rolne: 
rzepak – prawie 2 tys. zł, psze-
nica – tysiąc zł, ceny na żyto 
i pszenżyto też nie należą do 
niskich. Ceny są dobre, a koszta 
uprawy roli pozostały takie jak 
w latach ubiegłych.

- Czyli rolnicy po tego-
rocznym sezonie będą bar-
dziej skłonni kupować nowe 
maszyny?

- Tak by się mogło wydawać. 
Natomiast nie ma nowych na-
borów na PROW. Podczas do-
grywki, do agencji wpłynęło 
wniosków na kwotę aż sześcio-
krotnie większą niż możliwo-
ści ARiMR. Gdyńska agencja 
otrzymała na województwo po-
morskie 48 mln zł, a przyjęła 
prawie 1200 wniosków. Dotąd 
główną przyczyną napędzającą 
rynek maszyn były PROW-y, 
czyli środki pomocowe. A teraz 
to, co było głównym kołem na-
pędowym, stało się hamulcem. 
To wsparcie publiczne, europej-
skie, wyhamowało dlatego, że 
nowe nabory wniosków zostaną 
uruchomione w 2014-2015 roku. 
A jeśli rolnicy skorzystali już 
wcześniej z tego dobrodziejstwa, 
to chcą dalej inwestować korzy-
stając z możliwości kupowania 
maszyn za połowę wartości.

- To znaczy, że trzeba bę-
dzie przeczekać aż do nowego 
PROW-u?

- Dokładnie tak. Będzie 
wyhamowanie, ale to nie jest 
przecież żadna tragedia. Myśmy 
przyzwyczaili się do wzrostów 
sprzedaży z roku na rok, słup-
ków i wskaźników, które wciąż 
rosły, ale pamiętajmy, że nic nie 
jest nikomu dane raz na zawsze. 
Przyszedł czas lekkiego odwrotu, 
od dłuższego czasu natomiast 
budowałem swoją firmę, zdając 
sobie sprawę, że to wyhamowa-
nie sprzedaży kiedyś nastąpi. Ta 
moja budowla polega na tym, 
że bardzo mocno rozwijaliśmy 
serwis. Myśmy zawsze podkre-
ślali, że jesteśmy dla naszych 
klientów, którzy u nas dokonują 
zakupu, więc w okresie nasilo-
nych prac polowych serwis jest 
dostępny 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Po 6 latach 
rozwoju: pracy mechaników 
i tworzenia procedur, progra-
mów, doszliśmy do naszego naj-
większego wzrostu w zakresie 
obsługi poza sprzedażowej, ser-
wisowej, zaopatrzenia w części 
zamienne i dostępności naszych 
mechaników dla rolników.

- Bo właściwie ten serwis 

częstokroć jest o wiele ważniej-
szy niż sama maszyna. Wyobra-
zić sobie można postawę „kup 
pan maszynę, weź ją na pole 
i do widzenia”, ale rolnikowi 
przecież nie tylko o to chodzi, 
a najbardziej potrzebna jest po-
moc w momentach krytycznych.

 Czy bywają takie sytuacje, 
że w środku nocy trzeba jechać 
z serwisem?

- W czasie żniw – tak. W czasie 
siewów wiosennych czy jesien-
nych – raczej się to nie zdarza. 
Podczas żniw kombajny bardzo 
późno kończą pracę, wcześnie 
rano muszą być gotowe na polu 
do dalszego koszenia, więc mu-
simy być na to przygotowani. 
Bardzo ważną rzeczą jest to, 
że rolnik nie może zostać sam. 
Dlatego naszym hasłem jest 
„Z nami nigdy nie zostaniesz 
sam”. W tym jednym haśle za-
warta jest nasza filozofia: my nie 
sprzedajemy maszyny i od razu 
zapominamy o naszym kliencie, 
ale trwamy przy nim, obsługując 
i remontując każdą sprzedaną 
maszynę. Ma to ogromne zna-
czenie, bo mnogość firm do ob-
sługi i mechanizacji rolnictwa 
jest olbrzymia, ale nie każdy 
widzi tę drugą twarz sprzedaży 
maszyn, czyli obsługę serwisową 
i zaopatrzenie w części. My taką 
firmą jesteśmy i dzięki temu je-
steśmy w dobrej kondycji.

- Kilka miesięcy temu w Ra-
porcie Rolnym pokazywaliśmy 
przykład współpracy dobrosą-
siedzkiej trzech rolników z oko-
lic Sierpca, którzy, aby mieć 
nowsze, lepsze maszyny i racjo-
nalniej je wykorzystywać, posta-
nowili kupować je wspólnie. Nie 
powołali formalnie spółki ani 
spółdzielni rolniczej, ale działali 
jako nieformalna kooperatywa, 
kupując maszyny jako współ-
właściciele. W tej chwili to już 
drugie pokolenie kontynuuje 
tę współpracę i bardzo sobie 
to chwali. Czy spotyka się pan 
z takimi kooperatywami?

- Oczywiście, z takimi sąsiedz-
kimi kooperatywami, spotkałem 
się pierwszy raz w Niemczech 
na początku lat 90.

- A w Polsce? Na Pomorzu?
- Również. Spotykam się do 

tej pory i obsługujemy takie 
związki zarówno formalne, jak 
i nieformalne. Nie jest to jeszcze 
na takim poziomie rozwoju jak 
na zachodzie Europy, ale sam 
fakt, że to jest – bardzo dobrze 
wróży. Przede wszystkim dlate-
go, że ludzie umieją się dogadać, 
a po drugie że mogą wspólnie 
użytkować jedną dużą maszynę 
i wszyscy korzystają. To prze-
chodzi z pokolenia na pokolenie 
i mam nadzieję, że to się będzie 
rozwijać. Choć faktem jest, że 
jako firma sprzedająca maszy-
ny nie zyskujemy na tym, ale 
zyskują rolnicy.

- Firmy sprzedające ma-
szyny nie zyskują na takich 

praktykach? Przecież, gdyby 
kilku drobnych rolników nie 
połączyło swoich sił i funduszy, 
to każdy z osobna w ogóle by 
nie kupił żadnego traktora…

- Nie do końca. Jak popatrzeć 
na podlaskie czy małopolskie, to 
widać, że PROW był skierowa-
ny do gospodarstw kilkunasto-
hektarowych i oni korzystając 
z programu, kupili sobie ciągni-
ki. I teraz jest pytanie, ile dni 

w roku ten ciągnik jest wykorzy-
stywany. Typowy ciągnik, uży-
wany przez takiego rolnika, ma 
80-100 KM. Natomiast jak kilku 
rolników połączy swoje siły, to 
już mają razem kilkadziesiąt-
-sto hektarów, więc kupują jeden 
mocniejszy ciągnik, jeden pług, 
jeden agregat. W tym sensie to 
działa na naszą – sprzedawców 
- niekorzyść. Pojedynczy rol-
nik potrzebuje kilku mniejszych 

maszyn, a grupa potrzebuje jed-
nego, większego sprzętu. Myślę, 
że ważne jest obopólne pogodze-
nie różnorodnych celów, bo za-
wsze będą i grupy i indywidualni 
rolnicy. Niech współpracują, bo 
to łączy a nie dzieli.

- Z punktu widzenia czysto 
formalnego nie stanowi to żad-
nego problemu, aby 3 rolników 
wspólnie kupiło maszynę?

- Absolutnie żadnego..
R E K L A M A

O tegorocznej sytuacji w sektorze maszynowym i roli serwisu w handlu maszynami rolniczymi - z Markiem Kunce, 
prezesem Roltopu, rozmawiała Alicja Szczypta.
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Majówka na Żuławach

Majówka z Roltopem już 
chyba na dobre wpisała się 
w kalendarz imprez rolniczych 
organizowanych w regionie 
Pomorza. Warto podkreślić, 
że impreza ta, pierwotnie or-
ganizowana tylko w centrali 
firmy w Cedrach, od kilku lat 
gości także w innych miejsco-
wościach, gdzie Roltop ma swoje 
oddziały. Na Mazurach są to 
Wieliczki koło Olecka a na Po-
morzu Środkowym Grzmiąca 
nieopodal Szczecinka.

Majowe spotkanie producen-
tów, handlowców i rolników 
stało się miejscem wymia-
ny doświadczeń, nawiązania 
kontaktów i zapoznania się 
z najnowszymi osiągnięciami 
techniki w rolnictwie. Impre-
za przyciągnęła rolników i ho-
dowców, a także zwiedzających. 
W Cedrach gościło też liczne 
grono uczniów ze szkoły rolni-
czej z położonych w sąsiednim 
powiecie Skarszew. Wszyscy mo-
gli zapoznać się z bogatą ofertą 
maszyn rolniczych, a pracow-
nicy Roltopu odpowiadali na 
pytania rolników i zapozna-
wali klientów z ofertą handlo-
wą firmy.

- Stało się to już naszą tra-
dycją, że spotykając się tu na 
majówce, cieszymy się tym, co 
przynoszą nowinki technicz-
ne w rolnictwie – powiedział 
Janusz Goliński, wójt Cedrów. 
– Dlatego dziękuję firmie Rol-
top, która wiele robi, abyśmy 
tu na Żuławach mogli cieszyć 
się rozwojem rolnictwa w na-
szej gminie.

- Wójtowi gminy oraz firmie 
Roltop gratuluję wspaniałej ini-
cjatywy i aktywności na polu 
upowszechniania nowoczesnej 
techniki rolniczej - napisał w li-
ście do organizatorów wicemini-
ster rolnictwa Kazimierz Plocke.

- Jest to dla nas i dla pań-
stwa bardzo ważny dzień, tym 
bardziej, że to właśnie miesiąc 
maj decyduje o naszych plonach, 
a więc i również o naszej kon-
dycji finansowej – mówi prezes 
Roltopu Marek Kunce.

Najważniejszym elementem 
imprezy był pokaz maszyn 
rolniczych. Na polu tuż za sie-
dzibą firmy oglądaliśmy pracę 
ciągnika Deutz - Fahr Agrotron 
150 (150 KM) z kultywatorem 
ścierniskowym Kverneland CLC 
PRO 3m. Następnie na pokaz 
wjechał ciągnik Deutz - Fahr 

Agrotron  X 720 (270 KM) 
wyposażony w agregat upra-
wowy Unia Grudziądz Cross 
3m. Zainteresowani zakupem 
brony talerzowej z uwagą ob-
serwowali model Kverneland 
Qualidisc 3m, czyli kompakto-
wą bronę talerzową zawieszaną 
z siewnikiem poplonów, współ-
pracującą z ciągnikiem Deutz - 
Fahr Agrotron 6160 (160 KM). 
Agregat talerzowy Unia Group 
Ares Twix 3,0m prezentowany 
był wraz z ciągnikiem Deutz - 
Fahr Agrotron M 640 (176 KM). 

Zaprezentowano również dwa 
pługi zawieszane obracalne. Jako 
pierwszy wystąpił Kverneland 
ES 100/4, a j drugi Unia Gru-
dziądz Vario 4.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się pokaz pracy ciągni-
ka Same Laser 140 (140 KM) 
z ładowarką Kverneland Acces-
s+S Drill PRO. Po nim przyszedł 
czas na pokaz pracy ładowarek 
Schaffer i Pichon.

Na koniec zobaczyć można 
było pracę pneumatycznego ze-
stawu uprawowo-siewnego Unia 
Grudziądz Feniks 700/3 z uży-
ciem ciągnika Deutz – Fahr 
Agrotrac 620 (160 KM), wa-
łów uprawowych Expom Jacek 

oraz opryskiwacza polowego 
zaczepianego Kverneland Rau 
IXTRACK C 4000 L.

Po pokazach rolnicy mo-
gli sami odbyć jazdę próbną. 
Do dyspozycji były 3 zesta-
wy: pierwszy z nich to Cią-
gnik Deutz - Fahr Agrotron  X 
720 (270 KM) z agregatem upra-
wowym Unia Grudziądz Cross 
3m, drugim był Ciągnik Deutz 
- Fahr Agrotron 6160 (160 KM) 

z broną talerzową Kverneland 
Qualidisc 3m i ostatnią ma-
szyną przeznaczoną do jazd 
próbnych był ciągnik Deutz – 
Fahr Agrofarm 430 (109 KM) 

z wałem uprawowym Expom 
Jacek. Na miejscu można było 
wypróbować również ładowarki 
Schaffer i Pichon.

Alicja Szczypta

Majówka u Romanowskiego
Kilkutysięczne grono zapro-

szonych gości i klientów miało 
okazję zapoznać się z nowościa-
mi McCormicka, jak i poznać 
cała gamę maszyn i urządzeń 
rolniczych, których przedsię-
biorstwo Romanowski jest 
dystrybutorem.

Przybyłych gości przywitali 
Roman Romanowski, gospodarz 
wydarzenia oraz Zbigniew Łu-
komski, który później oprowa-
dzał po położonych nieopodal 

poletkach pokazowych, które 
chronione są środkami produ-
kowanymi przez BASF.

Podczas majówki prezentowa-
ły się 3 firmy chemiczne: BASF, 
Arysta i Adob. Obejrzeć można 
także było szereg maszyn. Były 
to: małe i duże ciągniki marki 
McCormick, maszyny zielon-
kowe Kuhna, maszyny budow-
lane i ładowacze teleskopowe 
firmy JCB, ciągniki gąsiennico-
we Challanger, a także siewnik 

i agregat uprawowy Horsch oraz 
małe kosiarki i odśnieżarki fir-
my Zappator.

- Nasza współpraca trwa od 
wielu lat i spodziewamy się dal-
szego mocnego rozwoju – mówił 
Andrea Valeri z McCormicka. 
- Takie rezultaty mógł zrealizo-
wać tylko Roman Romanow-
ski i cała firma jest dumna ze 
współpracy z nim. Chcieliby-
śmy, aby wszyscy inni nasi de-
alerzy byli tacy, jak on. Aby byli 

dla nas jak członkowie rodzi-
ny, wierzyli w to, co robią, byli 
prawdziwymi przedsiębiorcami 
i całą swoją energię poświęcali 
rozwojowi i świetnym rezulta-
tom – powiedział Valeri.

Warto przypomnieć, że prze-
znaczone do ogrodnictwa i sa-
downictwa ciągniki tej marki 
produkowane są od 6 lat, a cią-
gniki rolnicze – od 11. W tym 
czasie okazało się, że małych, 
ogrodniczo-sadowniczych 

sprzedaje się znacznie więcej 
niż typowych rolniczych.

Obok McCormicka prezen-
towała się inna firma, również 
włoska i również zajmująca się 
produkcją maszyn, która od nie-
dawna współpracuje z Roma-
nowskim, czyli Zappator. W ich 
ofercie znaleźć można urządze-
nia komunalne i ogrodnicze.

Znakomitą zabawę uświet-
niły liczne konkursy i zabawy, 
natomiast główną atrakcją było 

losowanie nagrody głównej. 
W ubiegłych latach były to samo-
chody osobowe Toyota, a w tym 
roku – dla odmiany – rozlosowano 
ciągnik McCormick z kosiarką 
o wartości 70 tys. zł. Szczęśliw-
cem okazał się Robert Kaczyński.

Atrakcją wieczoru był kon-
cert Jacka Stachurskiego zna-
nego jako Stachursky, przed 
którym supportował Summer 
Music z Litwy.

Alicja Szczypta

Coroczna majówka w Roltopie, czyli Żuławski Dzień Europejskiej Techniki 
Rolniczej, odbyła się po raz dwunasty.

VII majówka z firmą Romanowski odbyła się w Dworku Romanowskich w Sułowie .
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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

Nowości wśród ładowarek

- Rolnicy chętnie przyjeż-
dżają na takie pokazy, bo 
w przeciwieństwie do reklamy 
w telewizji, tutaj mogą maszynę 
obejrzeć, dotknąć i wypróbo-
wać. Ale frekwencja zależy też 
od nasilenia prac polowych i po-
gody – mówi Jarosław Poznań-
ski, dealer maszyn Manitou.

- Naszym hitem jest najnowszy 
model, czyli MLT 840 – mówi 
Wojciech Mańkiewicz z firmy 
Manitou. - W Polsce rynek takich 
maszyn nie jest jeszcze rozbudo-
wany, ale na zachodzie kosztem 
maszyn uniwersalnych, rozbudo-
wują się dwa segmenty: maszyn 
kompaktowych takich jak MLT 
625 i maszyn ciężkich, tzn. tych 
powyżej 4 ton. Rynek w Polsce 
zapewne też pójdzie w tym kie-
runku, że zamiast modeli „dla 
każdego” o udźwigu 3 ton i 7-me-
trowym wysięgniku, będziemy 
sprzedawać albo kompakty, albo 
maszyny ciężkie, przynajmniej 
4-tonowe. To wynika z samej 
ekonomii i rozwoju gospodarstw, 
które dochodzą do tego pułapu, 
gdzie maszyna uniwersalna nie 
jest „lekiem na wszystko” – wy-
jaśnia Mańkiewicz.

Mniejsze przodem
Mniejszy podnośnik, czyli 

MTL 625, to maszyna dająca 
duże możliwości przy małych 
gabarytach. – Jest numerem je-
den w swej klasie, jeśli chodzi 
o gabaryty i proporcje szerokości 
do wysokości, udźwig, wyso-
kość i prześwit. A równocze-
śnie wsiada do niej „chłop jak 
dąb” i jest mu w niej wygod-
nie – podkreśla Mańkiewicz. 
Maszyna ta świetnie sprawdza 
się w gospodarstwie, w którym 
prowadzona jest hodowla dro-
biu, trzody chlewnej czy krów 
w oborze starszego typu, gdzie 
kanały gnojowe są starszego 
typu – węższe.

Duży i silny
MLT 840 dedykowany jest 

większym farmom, gdzie częste 
są załadunki większych ilości 
zbóż, buraków, ziemniaków 
czy rzepaku; oraz takim, gdzie 
stado liczy tysiące sztuk, a więc 
obory czy chlewnie są nowego 
typu – przystosowane do wjazdu 
wyższych maszyn.

Joystick
W każdej maszynie Manitou 

montowany jest innowacyjny 
joystick GSM, który odpowia-
da układowi ludzkiej dłoni. Po 
pierwsze więc nie chwytamy go 
z boku, lecz z góry. Po drugie wy-
korzystuje się naturalne funkcje 
palców: wskazujący – wskazuje 
kierunek, kciuk – sygnalizuje 
chwytanie itd. Dzięki temu nie 
następuje zmęczenie nadgarstka 
nawet po wielu godzinach pracy.

Ergonomia i wygoda
W oferowanych obecnie ma-

szynach w standardzie monto-
wane są elementy, które dotąd 
były w klasie premium: fotel 
pneumatyczny, klimatyzacja, 
wentylator zwrotny do czysz-
czenia chłodnicy oraz system 
easy-connect, który odpowiada 
za redukcję ciśnienia na prze-
wodach podczas podłączania.

- Przy wyborze tego typu ma-
szyny, zwraca się uwagę nie tyl-
ko na przydatność i parametry, 
ale też na dostępność serwisu. 
Nie mniej ważna jest wygoda 

i ergonomia. Trzeba pamiętać, że 
operator pracuje w niej 8-10 go-
dzin, więc na przykład klimaty-
zacja nie jest żadnym luksusem 
– mówi Tadeusz Bojnarowicz, 
kierownik gospodarstwa w Po-
łchówku, w którym odbywał 
się pokaz. 

Wydajność
W 7-metrowych maszynach 

Manitou montowane są prze-
ważnie pompy 150-litrowe. 
- Dzięki temu zyskujemy na 
cyklu roboczym kilka sekund, 
liczba niby niewielka, ale gdy 
ją przemnożyć razy ilość cykli 
w dniu, a dni w roku, to robi 
się już widoczna oszczędność 
– podkreśla Mańkiewicz. – 
A prócz tego sam jestem zwo-
lennikiem tego, aby maszynę 
wykorzystywać nie w stu, ale 
w 60-70% jej mocy. Jeśli potrze-
bujemy maszynę 3-tonową, to 
kupmy z zapasem, 3,5-tonówkę, 
po to aby nie pracowała ona cały 
czas na maksymalnej mocy. To 
się odbija na spalaniu i zużyciu 
urządzenia – pamiętajmy o tym 
– radzi Mańkiewicz.

Rolnicy, którzy zjawili się na 

pokazie często pytali o uciąg 
na koła, czyli wartość, która 
przekłada się wprost na warunki 
transportu z przyczepami, wbi-
janie się w pryzmę gnoju albo 
z łyżką w zboże. Jak podkreślał 
Jarosław Poznański, maszyny 
Manitou ten parametr mają naj-
lepszy na polskim rynku.

Finansowanie
Najpoważniejszą barierą dla 

rolników są finanse, a sporym 
zagrożeniem jest zjawisko prze-
inwestowania. W sytuacji, gdy 
w tym roku nie ma środków eu-
ropejskich na maszyny, więk-
szym jednak problemem może 
być to pierwsze. Producent ma 

więc 2 propozycje. Pierwsza 
z nich to Manitou Finance, czyli 
linia kredytowa, do której Mani-
tou dopłaca do oprocentowania. 
Druga z nich zwana jest finan-
sowaniem fabrycznym, a jest 
to rozłożenie płatności na raty.

Jak mówi Tadeusz Bejnaro-
wicz gospodarstwo planuje nowe 
inwestycje maszynowe w postaci 
ciągnika większej mocy i łado-
warki do obory, takiej jak zapre-
zentowana właśnie ładowarka 
Mustang, którą testowano przy 
wypychaniu obornika. – Wy-
gląda na fajną i nad zakupem 
takiej małej, zwinnej maszyny 
poważnie się zastanawiamy – 
mówi kierownik.

Alicja Szczypta

W Połchówku, małej kaszubskiej wsi w powiecie puckim, mieliśmy okazję 
obejrzeć prezentację maszyn marki Manitou: podnośników i ładowarek 
teleskopowych.
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Nowoczesne kombajny zbożowe
Kombajny stanowią równo-

cześnie doskonały przykład po-
stępu aplikowanego w polowej 
produkcji roślinnej, podkreślają-
cego nowoczesność współczesnej 
mechanizacji rolnictwa. 

Oczekiwania stawiane w go-
spodarstwach wobec współcze-
snych kombajnów zbożowych są 
coraz wyższe. I jest to w pełni 
uzasadnione. Decyzja o wypo-
sażeniu gospodarstwa rolnego 
w nowy kombajn zbożowy jest 
na ogół podejmowana na okres 
kilkunastu, a nawet więcej lat, 
co w zestawieniu z relatywnie 
wysokimi kosztami towarzyszą-
cymi inwestycji w kombajn, nie 
bez przyczyny przekłada się na 
znaczenie przywiązywane do 
nowoczesności maszyn. 

Pracujący w gospodarstwie 
kombajn zbożowy powinien 
wyróżniać się odpowiednio 
dobraną szerokością zespołu 
żniwnego i przepustowością 
zespołu młócącego, wysoką 
wydajnością pracy, niskimi stra-
tami ziarna, niskim poziomem 
uszkodzeń zbieranego plonu, 
funkcjonalnością i komfortem 
użytkowania, jak również ni-
skimi jednostkowymi koszta-
mi eksploatacji. Praktycznym 
przełożeniem odpowiedniego 
doboru kombajnu jest jego 

roczne wykorzystanie decydu-
jące o możliwości minimalizacji 
jednostkowych kosztów zbioru 
i eksploatacji maszyn. Są to cele 
możliwe do osiągnięcia w zasa-
dzie przy udziale każdego współ-
cześnie dostępnego kombajnu 
zbożowego na rynku. A modeli 
takich kombajnów jest wiele. 

Kombajny 
zbożowe – komfort 
i nowoczesność 

Przykładem postępu tech-
nicznego jest doskonalenie 
konstrukcji zespołów młócą-
co-separujących, dających moż-
liwość uzyskania wydajności 
zbioru 25-35 ton ziarna na 
godzinę, a w przypadku nie-
których maszyn i korzystnych 
warunków pracy nawet powyżej 
40 t/h. Poza klasycznymi roz-
wiązaniami z bębnem młócącym 
i wytrząsaczami, w coraz więk-
szej liczbie modeli wprowadza 
się zespół omłotowy połączony 
z rotorami separującymi. Do ty-
powych zespołów omłotowych 
dołącza się uzupełniające bęb-
ny, w tym tzw. przyspieszacze, 
bądź separatory odśrodkowe. 
Ponadto, odrzutniki słomy wy-
posaża się we własne klepiska. 
Najważniejszym czynnikiem 

motywującym wprowadzanie 
zmian jest podniesienie przepu-
stowości zespołów omłotowych, 
poprawa skuteczności wydziela-
nia i zmniejszenie strat ziarna. 

Nowoczesne kombajny zbo-
żowe wyróżniają się wyposa-
żeniem w elektroniczne układy 
kontrolno-sterujące, ułatwiają-
ce monitorowanie przepływu 
masy zbożowej przez maszynę, 
a na tej podstawie optymalizo-
wanie parametrów roboczych. 
Obok wskaźników charaktery-
zujących pracę silnika, układu 
napędowego, zespołu żniwne-
go, młócącego i czyszczącego, 
w kombajnach w sposób ciągły 
mierzony jest także plon zbiera-
nego ziarna. Ostatnia spośród 
podanych funkcji, w połączeniu 
z wyposażeniem w GPS stanowi 
warunek włączenia kombajnu 
zbożowego w system monito-
rowania plonu i tworzenia map 
plonowania wymaganych w rol-
nictwie precyzyjnym. Nie jest 
to zresztą jedyna cecha nowo-
czesnego kombajnu zbożowego. 
Producenci kombajnów oferują 
odbiorcom przykładowo wy-
posażenie w laserowy system 
do precyzyjnego prowadzenia 
zespołu żniwnego kombajnu 
wzdłuż krawędzi zbierane-
go łanu, co znacznie ułatwia 

prowadzenie maszyny na polu 
i pełne wykorzystanie szeroko-
ści roboczej zespołu żniwnego. 
Innym, praktycznym rozwią-
zaniem jest wyposażenie kom-
bajnu w układ zapobiegający 
nierównomiernemu omłotowi 
masy zbożowej podczas pracy 
maszyny na zboczach. 

Wymienione przykłady udo-
godnień ułatwiają pracę operato-
ra, podnosząc komfort obsługi 
kombajnu. O komforcie pracy 
decyduje również wyposażenie 
kabiny, w której operator ma 
do dyspozycji zestaw urządzeń 
ograniczających uciążliwość pra-
cy i zapewniających dostęp do 
pełnego zbioru informacji na 
temat najważniejszych wskaź-
ników roboczych maszyny. 

Przykłady nowoczesnych 
kombajnów zbożowych 

W ofercie firmy Case IH skiero-
wanej na polski rynek znajdują się 
modele kombajnów zbożowych 
serii AFX. Obok najdłużej dostęp-
nego modelu AFX 2388 dostępne 
są również wersje AFX 8010 oraz 
AFX 9010 wraz z modyfikacjami 
różniącymi się takimi parame-
trami jak: szerokość robocza (od 
5,18 m do 9,15 m), długość bęb-
na wzdłużnego, powierzchnia 

sit, pojemność zbiornika na 
ziarno (od 7400 l do 10500 l) 
i znamionowa moc silnika (do 
ok. 360 kW). 

Szczególnie bogatą ofertą kom-
bajnów zbożowych dysponuje fir-
ma Claas, sprzedająca na polskim 
rynku ponad 20 modeli maszyn, 
w tym z serii: Dominator, Medion, 
Mega, Tucano i Lexion. Dobór od-
powiedniej maszyny do gospodar-
stwa niewątpliwie ułatwia znaczna 
rozpiętość szerokości roboczej 
zespołów żniwnych kombajnów, 
która kształtuje się w zakresie od 
4,2-4,5 m (w serii Dominator) do 
9,0-10,5 m (kombajn Lexion 600). 
W większości modeli stosowane 
są zespoły młócąco-wytrząsające 
z 4-6 klawiszami wytrząsaczy, 
zaś trzy największe modele Le-
xion są wyposażone w dwa rotory 
wzdłużne. 

W ofercie firmy John Deere 
znajduje się kilkanaście modeli 
kombajnów zbożowych produ-
kowanych w seriach CWS, W, T, 
C i S, różniących się szerokością 
roboczą zespołu żniwnego, licz-
bą klawiszy wytrząsaczy, pojem-
nością zbiornika na ziarno (do 
14000 l) i znamionową mocą 
silnika (od ok. 150 kW do ok. 
390 kW). Kombajny John Deere 
są wyposażane w systemy Auto-
Trac, HarvestSmart i Harvestoc, 

a także układy HillMaster do 
poprzecznego poziomowania 
maszyny. Stosowane jest także 
wyposażenie do automatyczne-
go dostosowywania roboczej 
prędkości jazdy do założonych 
wielkości strat ziarna i innych 
wskaźników roboczych.

Firma New Holland oferuje na 
polskim rynku ponad 20 modeli 
kombajnów zbożowych serii: 
TC, CS, CSX i CR o następu-
jących zakresach wybranych 
parametrów roboczych: sze-
rokość robocza (od 3,66 m do 
10,67 m), liczba klawiszy wy-
trząsaczy (4, 5 lub 6), pojemność 
zbiornika na ziarno (od 4000 l 
do 12500 l) i znamionowa moc 
silnika (do ok. 400 kW). Obok 
serii CR z całościowym zespo-
łem osiowym, pozostałe wersje 
konstrukcyjne kombajnów są 
wyposażane w konwencjonalny 
zespół młócąco-wytrząsający. 

Na rynku dostępne są rów-
nież kombajny zbożowe innych 
producentów, w tym Challenger, 
Deutz-Fahr, Hemas, Laverda, 
Massey Ferguson/ Fendt, Ro-
stselmash i inne. 

Prof. Marek Gaworski  
SGGW w Warszawie 

Kombajny zbożowe stanowią kluczowe ogniwo w sprawnym przebiegu żniw w każdym 
z gospodarstw produkujących zboża w skali towarowej. 
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OSTATNIE DNI

Świętuj z namiPromocji urodzinowej

Do pojemności 7000l - zawór boczny gratis! od pojemności 8400l - zawór boczny oraz wałek szerokokątny gratis! 

MODULOMODULOQUADRA
Pojemność od 2.500 do 18.000 l

1 lub 2 osie

Zbiornik w całości ocynkowany

Pojemność od 16.500 do 20.000 l

Zbiornik w całości ocynkowany

Do każdego typu oprzyrządowania

Pojemność od 2.500 do 18.000 l
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Szczegóły promocji na www.joskin.com lub pod numerem (67) 216 82 99

R E K L A M A

Rzepak: zbiór nasion i zagospodarowanie słomy

Zwiększająca się powierzch-
nia uprawy rzepaku stanowi nie 
tylko o konieczności zbioru i za-
gospodarowania coraz większej 
ilości nasion, ale i słomy.

Szczegółowe działania zwią-
zane ze zbiorem rzepaku można 
podzielić na kilka etapów, wśród 
których najważniejsze miejsce 
zajmuje przyjęcie odpowiedniej 
strategii postępowania z plan-
tacją roślin i dostosowanie do 
tego specjalistycznych środków 
technicznych.

Strategia postępowania z ła-
nem rzepaku uwzględnia wy-
bór opcji zbioru. Podstawowe 
opcje obejmują zbiór jedno- lub 
dwuetapowy.

Rzepak zbiera się na znacznej 
części pól metodą dwuetapową, 
obejmującą koszenie roślin na 
pokosy, a następnie ich pod-
bieranie połączone z omłotem.

Do koszenia roślin na pokosy 
przystępuje się wtedy, gdy łan 
rzepaku zmienia barwę z soczy-
sto-zielonej na zielono-seledy-
nową (zielono-żółtawą), a na 
łuszczynach można zauważyć 
zarysy linii nasion, łuszczyny są 
miękkie i elastyczne, ale potrzą-
sane nie otwierają się. W pełni 

ukształtowane nasiona w łusz-
czynach mają wilgotność w gra-
nicach 25-35%. W tej formie 
dojrzałości około 40% nasion 
w łuszczynach jest jeszcze zielo-
nych. Optymalny czas koszenia 
rzepaku na pokosy w okresie 
dojrzałości technicznej rzepaku 
jest krótki, trwa 3-5 dni i jest 
uwarunkowany przebiegiem 
pogody.

W porównaniu ze zbiorem 
jednofazowym, koszenie łanu 
rzepaku na pokosy pozwala 
przyspieszyć jego zbiór śred-
nio o 12-15 dni. Pozostawie-
nie roślin na pokosie sprzyja 
przyspieszeniu dojrzewania 
nasion w łuszczynach i w efek-
cie zbierane nasiona są mniej 
wilgotne i mniej zanieczyszczo-
ne. Kombajnowy zbiór rzepaku 
z pokosów jest przeprowadzany 
średnio o 6-8 dni wcześniej niż 
zbiór rzepaku metodą jednoeta-
pową. Nasiona zebrane metodą 
dwuetapową często nie wyma-
gają dodatkowego dosuszania 
i mogą być transportowane 
z pola wprost do magazynu 
w gospodarstwie albo do punktu 
skupu. Zbiór dwuetapowy jest 
szczególnie zalecany w sytuacji 

dużego zróżnicowania dojrzewa-
nia roślin, na skutek występo-
wania na polu mozaikowatości 
gleb, nierównomiernego nawo-
żenie azotowego i nieuregulo-
wanych stosunków wodnych. 
Ponadto, zbiór dwuetapowy jest 
wartościowym rozwiązaniem 
na plantacjach z wtórnym za-
chwaszczeniem i w warunkach 
przerastania chwastami wyle-
głego łanu rzepaku.

Po zbiorze nasion rzepaku po-
zostaje kwestia podjęcia decyzji, 
co zrobić ze słomą rzepakową 
pozostającą na powierzchni 
ścierniska. Teoretycznie taką 
decyzję można podjąć już na 
etapie zbioru, przystosowując 
kombajn do pocięcia masy słomy 
wraz z łuszczynami i jej roz-
rzucenia na powierzchni pola.

Pocięcie i rozrzucenie słomy 
opuszczającej kombajn jest rów-
noznaczne z zasileniem gleby 
w formę nawozu naturalne-
go, tak ważnego z punktu wi-
dzenia równoważenia bilansu 
substancji organicznej w glebie. 
Wśród głównych korzyści to-
warzyszących nawożeniu sło-
mą wymienia się odnawianie 
zapasów próchnicy (w efekcie 

wzbogacania gleby w substan-
cję organiczną), zwiększanie 
zawartości składników pokar-
mowych w glebie, intensyfikację 
aktywności mikroorganizmów 
glebowych. Równie ważnymi 
efektami nawożenia słomą pozo-
staje ograniczanie wymywania 
azotu z ornej warstwy gleby, po-
prawa jej pojemności sorpcyjnej 
(w przypadku stosowania złomy 
z dodatkiem azotu), pozytywny 
wpływ na strukturę i gospodar-
kę wodną gleby, a także ograni-
czenie zagrożenia erozją wodną 
i powietrzną.

Słoma rzepakowa, obok sło-
my z kukurydzy uprawianej na 
ziarno i z roślin strączkowych 
zalicza się do szczególnie cen-
nych źródeł materii organicznej 
w porównaniu ze słomą zbóż. 
Wykorzystanie właściwości sło-
my jako nawozu naturalnego jest 
m.in. uwarunkowane częstotli-
wością jej umieszczania w glebie 
w powiązaniu z czasem rozkładu 
w glebie. Na ogół zaleca się, aby 
nawożenie słomą na danym polu 
przeprowadzać nie częściej niż 
co dwa lata.

Rozdrobnienie i rozrzuce-
nie słomy na powierzchni pola 

stanowi jeden, ale nie jedyny 
warunek osiągania korzyści wy-
nikających z nawożenia słomą. 
Równie ważny pozostaje sposób 
podejścia do kolejnych zabiegów 
po rozprowadzeniu słomy na 
powierzchni pola. Do najważ-
niejszych zalicza się płytkie 
przykrycie rozdrobnionej słomy 
na etapie podorywki lub wpro-
wadzenie słomy do głębszych 
warstw gleby z wykorzystaniem 
orki przedsiewnej, nawożenie 
wspólnie z wykorzystaniem 
gnojowicy, nawożenie w połą-
czeniu z nawozami zielonymi. 
Wartościowym rozwiązaniem 
jest również mulczowanie, które 
polega na pokryciu powierzchni 
gleby słomą, a po upływie kilu 
tygodni przeprowadzeniu płyt-
kiego wymieszania słomy z glebą.

To, jaki będzie efekt nawo-
żenia słomą w istotny sposób 
zależy od warunków siedlisko-
wych. Z reguły zaleca się unikać 
głębokiego przyorywania słomy, 
ponieważ taki sposób postępo-
wania prowadzi w przypadku 
ciężkich gleb do hamowania 
rozkładu masy w wyniku bra-
ku tlenu. Wśród innych czynni-
ków decydujących o przebiegu 

rozkładu słomy w jest to, że wy-
różnia się znaczną kruchością 
i w związku z tym daje się ła-
two wymieszać z powierzchnią 
ścierniska, przykładowo przy 
wykorzystaniu brony talerzo-
wej. Najlepsze efekty nawoże-
nia słomą osiąga się na glebach 
ciepłych, o wilgotności 60-70%, 
glebach niezakwaszonych i za-
sobnych w składniki pokar-
mowe. Słoma rzepakowa, ze 
względu na szybkość rozkłada-
nia jest szczególnie zalecana jako 
nawóz naturalny pod oziminy.

Wykorzystanie słomy rzepa-
kowej jako nawóz naturalny nie 
jest jedynym sposobem jej zago-
spodarowania. Do równie popu-
larnych zalicza się przeznaczenie 
słomy na cele energetyczne, a to 
chociażby z racji wysokiej war-
tości opałowej. Do najważniej-
szych form przetwarzania słomy 
na cele energetyczne wymienia 
się brykietowanie i peletowanie. 
Słoma rzepakowa, ze względu 
na swoją specyfikę nie jest za-
lecana jako pasza i ściółka dla 
zwierząt inwentarskich.

Prof. Marek Gaworski  
SGGW w Warszawie

Rzepak, z racji rosnącej opłacalności produkcji zalicza się do coraz bardziej popularnych roślin uprawianych 
w krajowych gospodarstwach rolnych. 
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Nowa strategia rozwoju sieci sklepów GRENE

W realizacji tych ambitnych 
założeń istotne miejsce zajmu-
je rozwój oferty współpracy 
za pośrednictwem franczyzy, 
wypracowanej na bazie 17 lat 
doświadczeń na rynku technicz-
nego zaopatrzenia rolnictwa.

Działająca od 17 lat w Polsce 
duńska spółka Grene, opera-
tor sieci sklepów rolniczo – 
technicznych oraz właściciel 
największego w Polsce maga-
zynu dystrybucyjnego ogłosi-
ła nową strategię rozwoju na 
lata 2013-2018. W ramach jej 
założeń dotychczasowe tempo 
12 nowych sklepów rocznie 
ma znacząco wzrosnąć, osią-
gając średnią roczną na pozio-
mie 18-20 nowych placówek 
handlowych, dzięki czemu 
do końca 2018 roku w Polsce 

funkcjonować będzie 220 wy-
specjalizowanych sklepów tech-
nicznego – rolnictwa. Większość 
z nich funkcjonować będzie 
w oparciu o umowę franczy-
zową. Jak twierdzą przedsta-
wiciele Grene jest to możliwe 
dzięki temu, że koncept sklepu 
detalicznego z artykułami dla 
potrzeb rolnictwa, przemysłu 
i ogrodnictwa jest dokładnie 
przetestowanym modelem biz-
nesu, sprawdzonym w trakcie 
wielu lat działania na ryn-
ku, jednym z niewielu, które 
z powodzeniem sprawdzają się 
w małych miejscowościach, czy 
nawet wsiach. W chwili obecnej 
ponad 30 sklepów sieci działa 
w tego typu miejscach, a oma-
wiane podczas konferencji plany 
rozwoju wyraźnie wskazują, że 
ten kierunek będzie nadal kon-
tynuowany, przyczyniając się 
do szybszego rozwoju handlu 
i usług w regionach o charak-
terze rolniczym.

- „Przystępując do tworzenia 
strategii opracowaliśmy mapę 
potencjalnych lokalizacji, które 
wstępnie zostały przez nas zwe-
ryfikowane pod kątem atrakcyj-
ności potencjału dla prowadzonej 
przez nas działalności. Jest ich 

w chwili obecnej 200, ale bio-
rąc pod uwagę, że wokół wska-
zanych miejscowości mogą się 
znajdować lokalizacje sąsiadu-
jące o dobrym skomunikowa-
niu, traktowane alternatywnie, 
przez co ich ilość szacujemy na 
ok. 300. Mapa powstała dla ce-
lów efektywniejszej komunikacji 
z rynkiem potencjalnych kan-
dydatów, dla których jest ona 
wyraźną wskazówką, gdzie uru-
chomienie naszego biznesu może 
zaowocować sukcesem.” – wy-
jaśnia Dariusz Stróżyk, Członek 
Zarządu, Dyrektor Zarządzający 
Grene Sp. z o.o.

Ambitne plany rozwoju sieci 
sklepów rolniczo - technicznych 
mają swoje ugruntowanie w osza-
cowanym przez Grene potencjale 
rynku technicznego zaopatrzenia 
rolnictwa, którego wartość oce-
niana jest na poziomie 2,7-3 mld 
zł., a roczna dynamika wzrostu 
nie spada poniżej 4%. 

- „Szacujemy, że w 2013 roku 
będziemy posiadali jako cała 
grupa Grene ok 14,5% rynku, co 
daje nam miano jego lidera, co 
dodatkowo zwiększa bezpieczeń-
stwo współpracy dla naszych 
obecnych i przyszłych Franczy-
zobiorców. Przez blisko 2 lata od 

momentu ogłoszenia oferty fran-
czyzowej podpisaliśmy umowy 
z bardzo zróżnicowanymi pod 
względem wiedzy i doświad-
czeń branżowych i biznesowych 
kandydatami. Wśród naszych 
franczyzobiorców są osoby bez 
przygotowania w zakresie tech-
niki rolniczej, jak i Ci, którzy 
dotychczas prowadzili sklep lub 
punkt handlowy, zaopatrujący 
rolników w części zamienne, czy 
inne potrzebne do utrzymania 
infrastruktury technicznej ar-
tykuły. Obserwujemy również 
wyraźnie zarysowującą się ten-
dencję do łączenia kilku komple-
mentarnych biznesów w jednym 
miejscu, szczególnie w mniej-
szych miejscowościach. Sklep 
spożywczy, punkt paszowy, 
usługi serwisowe, stacja kontroli 
pojazdów, stacja paliw, sprze-
daż środków ochrony roślin to 
branże, wraz z którymi sklep 
rolniczo – techniczny Grene 
stanowi kluczowy element za-
spokajający potrzeby każdego 
profilu klienta. Zainteresowanie 
ze strony bardzo różnorodnych 
kandydatów to dowód, że na-
sza oferta jest bardzo elastyczna 
i odpowiednia dla praktycznie 
każdego, kto chce rozwijać swój 

biznes pod nasza marką.” – wy-
jaśnia Dariusz Stróżyk.

Doświadczenia wyniesione 
z ostatnich 17 lat działalności 
firmy Grene na polskim rynku, 
tylko dopingują jej przedstawi-
cieli do stałego unowocześnia-
nia oferty franczyzowej, której 
głównym trzonem są szkolenia 
wstępne i okresowe, kompletna 
instrukcja prowadzenia biznesu 
w postaci podręcznika operacyj-
nego oraz elastycznie prowadzona 
polityka zakupowa, gdzie dostęp 
do „półki” w sklepie mają zapew-
niony również i inni dostawcy.

- „Budując sieć franczyzową 
od początku wiedzieliśmy, że 
zmieniać to będzie nasze do-
tychczasowe podejście do rynku. 
Coraz większa specjalizacja wy-
maga nawiązywania współpracy 
z nowymi dostawcami, którzy 
mogą sprzedawać swoje towary 
za pośrednictwem naszej sieci. 
Daje to nam i naszym franczyzo-
biorcom szybszą i dokładniejszą 
informację o produkcie, a także 
monitorowanie najlepszych cen, 
co jest przecież nie bez znaczenia 
dla rentowności biznesu sklepu 
rolniczo – technicznego” – in-
formuje Leszek Niewiedziała, 
Szef Działu Rozwoju Sieci Grene 

Sp. z o.o. „Nie poprzestajemy 
na wprowadzanych aktualiza-
cjach naszego know-how, pla-
nując w dalszej perspektywie 
dostarczenie dla naszych fran-
czyzobiorców nowych narzę-
dzi promocji i reklamy, a także 
zmianę dotychczasowej struk-
tury rabatów dla klientów. Po 
pomyślnie przeprowadzonych 
testach w sklepach własnych, 
będziemy je wdrażać w całej 
sieci”. – dodaje Niewiedziała. 

Grene dysponuje w Polsce nie 
tylko siecią sklepów rolniczo – 
technicznych, ale również hur-
townią z największym w Polsce 
magazynem dystrybucyjnym, 
prowadzonym i zarządzanym 
według najnowszych technologii 
logistycznych. Firma posiada 
również sieć przedstawicieli 
handlowych obsługujących 
wszystkie kanały dystrybu-
cji rynku. Mając tego typu 
potencjał, zaplecze, a przede 
wszystkim kreśląc jasne plany 
na przyszłość należy sądzić, że 
przyjęta strategia rozwoju da 
firmie miano niekwestionowa-
nego lidera rynku na kolejne 
lata rozwoju handlu i usług na 
obszarach miejscowości powia-
towych, czy gminnych w Polsce.

220 sklepów do końca 2018 roku i blisko 300 mln rocznych przychodów to cel nowej strategii rozwoju największej 
w Polsce sieci sklepów rolniczo – technicznych Grene, która została ogłoszona podczas konferencji zorganizowanej 
w ramach Międzynarodowych Targów Forum Franczyzy 2013 w Poznaniu. 

www.grene.pl
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Wiosenna Konwencja 
Dealerów Farmtrac

W Mrągowie, 9 maja, odbyła 
się Wiosenna Konwencja Deale-
rów Farmtrac, na którą licznie 
przybyli Autoryzowani Deale-
rzy Farmtrac Tractors Europe 
z całego kraju. Podsumowano, 
bardzo udany dla Farmtrac, se-
zon sprzedaży 2012, ustalono 
plany na rok 2013. Uczestników 
Konwencji zapoznano z najnow-
szymi projektami rozwojowymi 
Farmtrac. 

Podczas uroczystej kolacji 
wręczone zostały nagrody dla 
Najlepszych Dealerów Farmtrac 
oraz wyróżnienia za wniesiony 
wkład w rozwój marki Farmtrac. 

Kulminacyjnym punktem 
Konwencji było uroczyste prze-
kazanie najbardziej aktywnym 
dealerom Farmtrac - głównych 
nagród w programie dealerskim 
2012 - samochodów Citroen 
Berlingo.

20 lat AgroLigi

W uroczystości udział wzięli 
Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Stanisław Kalemba, Se-
kretarz Stanu reprezentujący 
Kancelarię Prezydenta Dariusz 
Młotkiewicz, eurodeputowany 
Czesław Siekierski, zastępca Pre-
zesa Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa Zbi-
gniew Banaszkiewicz, Prezes 
Agencji Rynku Rolnego Lu-
cjan Zwolak oraz przedstawi-
ciele Centrali KRUS, urzędu 
marszałkowskiego i wojewódz-
kiego z Łodzi, Ośrodków Do-
radztwa Rolnego oraz ponad 

200 wybitnych rolników, agro-
biznesmenów, laureatów 20 edy-
cji AgroLigi.

Podczas Gali Zarząd Sto-
warzyszenia AgroBiznesKlub 
wręczył honorowe „złote laury 
20 lecia Agro Ligi” tym, którzy 
najaktywniej pracują na rzecz 

rozwoju polskiego rolnictwa 
i przetwórstwa. Wśród wyróż-
nionych znalazł się polski pro-
ducent ciągników rolniczych 
firma FARMTRAC TRACTORS 
EUROPE z Mrągowa, a nagro-
dę odebrał Dyrektor Handlowy 
spółki Piotr Kalinowski.

W dniu 18.05.2013 w Spale odbyła się Gala 20-lecia konkursu 
AgroLiga pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego.
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Rolniczy strajk dał dobry skutek jak kupować z ANR?

- Zimą rolnicy wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
wystrajkowali zmiany zasad 
rządzących sprzedażą ziemi 
z zasobu Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych, czy nowe warunki 
dotyczą tylko ich, czy wszyst-
kich polskich rolników?

- Dotyczy wszystkich, bo pre-
zes ANR w Warszawie podjął 
decyzję, że nie może być tak, że 
rolnicy w jednym województwie 
byliby traktowani inaczej niż 
w pozostałych. Muszę z satys-
fakcją stwierdzić, że jak daleko 
sięgam pamięcią, to są to najlep-
sze warunki nabywania ziemi ja-
kie kiedykolwiek były w Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa i Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Kiedyś trzeba było 
wpłacić 20% pierwszej wpłaty, 
dzisiaj wystarczy 10%. Kiedyś 
można było się jednego dnia za-
meldować w danej gminie, a na 
drugi dzień kupować ziemię, 
teraz jest wymagany minimal-
ny okres czasu zamieszkania. 
Został wprowadzony wymóg 
wykształcenia rolniczego i osobi-
stego prowadzenia działalności 
rolniczej przez nabywcę. Rol-
nikom nie podobało się dotąd, 
że przychodził ktoś z zewnątrz 
z walizką pieniędzy i kupował 
ziemię, a autentyczni rolnicy 

musieli się obejść smakiem. Zo-
stały nareszcie wprowadzone te 
zasady i ograniczenia, o które 
rolnikom chodziło. Prócz wy-
mogów przy samej sprzedaży, 
jeśli ktoś kupi grunt z zasobów 
Agencji, to przez 10 lat musi 
osobiście prowadzić działal-
ność rolniczą i nie może w tym 
okresie przeznaczyć go na inne 
cele. Ostatnim warunkiem jest, 
że hipoteka na gruncie przez 
ten okres też należeć będzie do 
Agencji. W przypadku złamania 
tych zasad ANR może odebrać 
ziemię, a nieuczciwy nabyw-
ca zapłaci karę w wysokości 
40% wartości gruntu.

- Rok temu rozmawialiśmy 
o tych sprawach i wówczas 
mówił pan, że powinno być 
tak jak na zachodzie Europy, 
że w sprzedaży uczestniczyć 
powinni przedstawiciele samo-
rządu rolniczego. Czyli udało 
się to osiągnąć?

- Tak. Połowę składu komi-
sji przetargowej mogą stanowić 
członkowie izby rolniczej. Ale 
nie tylko izb, lecz również in-
nych organizacji rolniczych, 
więc myśmy zaprosili do niej 
również wszystkie związki za-
wodowe rolników, działające 
w naszym terenie. Są to kół-
ka rolnicze, Solidarność RI 

i Samoobrona. Chodziło nam 
o to, aby każda organizacja 
miała możliwość uczestnicze-
nia w tych postępowaniach.

- Są jakieś minusy nowych 
regulacji sprzedaży ziemi?

- Jedyny problem, jaki mamy, 
to postanowienie, że od momen-
tu ogłoszenia przetargu izba rol-
nicza ma tylko 5 dni na podanie 
swoich delegatów do komisji. 
Staramy się wskazywać ich bar-
dzo szybko, ale jeśli w ciągu tego 
pięciodniowego terminu wy-
padnie weekend, to jest ciężko. 
Staramy się uczestniczyć w każ-
dym przetargu, choć w sumie 
nie ma takiej konieczności, żeby 
uczestniczyć we wszystkich.

- Co może strona społeczna 
w komisji przetargowej?

- Izba rolnicza uczestnicząc 
w komisji może – jeśli są uza-
sadnione wątpliwości – odwołać 
pierwszy przetarg, a także drugi 
przetarg…

- Czyli zawetować sprzedaż?
- Tak. A gdy dwa przetargi 

ustne ograniczone zostaną od-
wołane, wówczas Agencja ogła-
sza krótkoterminową dzierżawę 
terenu na jeden rok.

- A jeśli już rolnik kupu-
je ziemię, to z czego może 
sfinansować taki zakup? 
Dwuprocentowe kredyty 

obowiązują nadal?
- W tym roku rolnicy mogą 

korzystać jeszcze z kredytów 
ANR i te kredyty są oprocento-
wane w wysokości 2%. To bar-
dzo dobra okazja, bo jeszcze nie 
tak dawno ten dwuprocentowy 
kredyt obowiązywał tylko do 
średniej ceny gruntów rolnych 
w województwie. U nas byłoby 
to ok. 22,5 tys zł/ha. A jeśli ktoś 
wylicytował wyższą kwotę, to 
dla pokrycia nadwyżki musiał 
korzystać z kredytów komer-
cyjnych. Teraz zaś ANR udziela 
dwuprocentowego kredytu ma 
całą kwotę bez względu na wyso-
kość wylicytowanej ceny. Są tego 
negatywne skutki, bo zniknął 
hamulec, więc padają rekordy 
licytacji. W woj. opolskim hek-
tar został wylicytowany do ceny 
130 tys.zł, a u nas na Pomorzu za 
98 tys.zł. A to ma swoje minusy.

- Ceny horrendalnie poszły 
w górę, w ciągu ostatniego 
dwudziestolecia w samej ANR 
wzrosły one nie kilku, lecz kil-
kudziesiątkrotnie. Wygląda to 
na sztuczne nadmuchiwanie 
cen. Czy obawiałby się pan 
kolejnej bańki, tym razem 
– nieruchomościowej?

- Są pewne zagrożenia. Nato-
miast to nie jedyny skutek, bo 
gdy padają coraz wyższe ceny 

na licytacjach, to powoduje też 
wzrost cen innych gruntów, 
bo cena wywoławcza gruntów 
w zasobie Agencji, które jesz-
cze nie zostały sprzedane, auto-
matycznie idzie w górę. Jeszcze 
jednym zagrożeniem jest to, że 
owe dwuprocentowe kredytowa-
nie zakupu ziemi zostało przez 
Komisję Europejską zaskarżone 
do Trybunału Europejskiego. 
Jeśli wyrok TE będzie dla Pol-
ski niekorzystny, to po pierwsze 

zapłacimy karę, a po drugie ktoś, 
kto kupił teraz ziemię z dwupro-
centowym kredytem, a w lipcu 
okaże się, że nie ma już dwupro-
centowego kredytu, to rolnicy 
mogą stanąć przed konieczno-
ścią wysokooprocentowanych 
kredytów komercyjnych, a część 
przelicytowanych gruntów wró-
ci do zasobów Agencji.

- A co z prawami nabytymi?
- Ja tylko mówię, co ewentu-

alnie się może zdarzyć.

O nowych zasadach nabywania ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych z Zenonem Bistramem, prezesem 
Pomorskiej Izby Rolniczej rozmawiała Alicja Szczypta.
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Opinie ekspertów i praktyków 
o agrobiotechnologii

Chociaż innowacyjne tech-
nologie widziane są przez więk-
szość ekspertów jako szansa 
i nadzieja na rozwiązanie wie-
lu problemów cywilizacyjnych, 
to jednocześnie powszechnym 
zjawiskiem społecznym jest 
technofobia. Grupa naukowców 
przeprowadziła badanie, które 
dotyczyło agrobiotechologii.

W przeprowadzonych 
w 2012 roku badaniach wyka-
zano, że 66% respondentów 
nie potrafiło rozwinąć skrótu 
GMO, co więcej wśród osób, 
które słyszały te nazwę, zaled-
wie 2% określiło swoją wiedzę 
jako dużą, a 23% zadeklarowało 
ogólne rozeznanie w tematy-
ce. Taki stan rzeczy skłonił na-
ukowców do przeprowadzenia 
badania, które pozwoli poznać 
i zrozumieć postawy wobec 
komercyjnego wykorzystania 
GMO. W okresie październik 
2012 – styczeń 2013 przeprowa-
dzono badania na przedstawi-
cielach trzech środowisk:

ekspertów naukowych, 
członków Komitetu Biotech-
nologii PAN posiadających 
co najmniej stopień naukowy 
doktora w dziedzinie nauk 
biologicznych i pokrewnych, 
prowadzących działalność 

naukowo-dydaktyczną obej-
mującą zagadnienia związane 
z inżynierią genetyczną,

pracowników Wielkopol-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego (WODR), zaanga-
żowanych w dostarczanie in-
formacji na temat dostępności 
nowych agrotechnologii rolni-
kom z Wielkopolski,

producentów rolnych z tere-
nu Wielkopolski, potencjalnych 
użytkowników technolo-
gii GM w zakresie produkcji 
rolno-spożywczej.

Badanie wykazało, że polary-
zacja opinii społecznych znaj-
duje swe odzwierciedlenie, jak 
i uzasadnienie, w opinii fachow-
ców różnych poziomów, w tym 
konkretnym przypadku prakty-
ków i naukowców akademickich. 
Wspólnym mianownikiem tych 
opinii jest stwierdzanie koniecz-
ności edukacji powszechnej oraz 
żądanie oparcia dyskusji i po-
lemik na faktach, a zatem na 
wynikach badań naukowych. 
Wszyscy dyskutanci podkre-
ślają również konieczność re-
alizacji eksperymentów we 
własnym kraju.

Wspólnym elementem oce-
ny jest również podkreślanie 
niemożliwości uniknięcia 

wykorzystywania technik in-
żynierii genetycznej oraz GMO 
w bardzo różnych działach go-
spodarki. Jednoznaczna, jak się 
wydaje, jest wspólna ocena, że 
dla dalszego rozwoju niektórych 
sektorów gospodarki GMO są 
po prostu nieuchronne. Dlatego 
najwyższym priorytetem winno 
być opracowanie właściwych 
form prawnych pozwalających 
na korzystanie z tej innowacji.

Natomiast zwraca uwagę 
podkreślanie przez środowisko 
akademickie braku populary-
zacji i kształcenia ustawicz-
nego, przy czym ta opinia nie 
jest ograniczana do zagadnień 
inżynierii genetycznej, a doty-
czy wszelkich innowacyjnych 
technologii. Zapewne zasadni-
czą kwestią jest brak motywa-
cji związanych z działalnością 
upowszechniającą.

Jednocześnie podkreślano, że 
wśród naukowców pojawiają się 
głosy sprzeciwu w stosunku do tej 
technologii, ale najczęściej mają 
one podłoże nie merytoryczne, 
a ideologiczne. Naukowcy wyra-
zili również wątpliwość wobec 
sposobu doboru ekspertów z za-
kresu GMO: osoby posiadające 
wysokie stopnie naukowe wypo-
wiadają się na temat zagadnień, 

na których się nie znają i wtedy 
nie jest właściwe wykorzystywa-
nie swoich tytułów naukowych. 
Osoby niesłusznie uzurpują sobie 
prawo do bycia ekspertem, bo 
można być biologiem molekular-
nym, a nie znać się na hodowli 
roślin i rolnictwie.

Ważną kwestią wskazywaną 
przez ekspertów jest niski pozio-
mi zaufania społecznego wobec 
ludzi nauki i instytucji państwo-
wych: społeczeństwo europejskie 
nie ma zaufania do naukowców 
i rządu. Ludziom się wydaje, że 
koncerny, czy naukowcy, chcą 
oszukać, coś zataić. GMO jest 
dobrym zwierciadłem innych 
problemów, które dziś istnieją, 
szczególnie dlatego, że jest blisko 
środowiska.

W opinii akademików ko-
nieczny jest dialog społeczny 
prowadzący do zrozumienia isto-
ty postępu naukowo-techniczne-
go, co jest warunkiem akceptacji 
innowacji przez społeczeństwo. 
Obecnie wiele ocen społecznych 
na temat GMO przypomina wy-
powiedzi dotyczące i charak-
teryzujące UFO [Unidentified 
Flying Obiects] czy też Nessie 
[legendarny potwór z jeziora 
Loch Ness. Przedstawiono ty-
siące „dowodów” istnienia tych 

dwóch wytworów ludzkiej wy-
obraźni, ale nikt nie udowodnił 
ich istnienia. W takiej sytuacji 
nie można przypisywać UFO czy 
Nessie żadnych pozytywnych 
czy też negatywnych efektów.

Zdaniem ekspertów bardzo 
silny sprzeciw społeczny oraz 
niesprzyjająca legislacja regulu-
jąca kwestie organizmów trans-
genicznych przekładają się na 
ograniczone finansowanie badań 
naukowych z wykorzystaniem 
organizmów transgenicznych: 
warto zadać pytanie, czy akcja 
anty-GMO nie jest akcją anty-
naukową, która rykoszetem od-
bija się na badaczach. Zdaniem 
naukowców stanowisko rządu 
stwierdzające, że Polska powinna 
być krajem wolnym od GMO 
podważa zasadność prowadzenia 
badań naukowych z potencjałem 
aplikacyjnym w tym zakresie. 
Taka sytuacja może potęgo-
wać już istniejącą dyspropor-
cję w dostępie do technologii, 
która jest „skupiona w rękach 
międzynarodowych koncernów 
paradoksalnie działalność grup 
lobbingowych przeciw GMO 
spowodowała bardzo restryk-
cyjne regulacje dopuszczające 
do handlu GMO, te wszyst-
kie regulacje spowodowały, że 

wprowadzenie nowej odmiany 
GM jest tak kosztowne, iż mogą 
sobie na to pozwolić tylko gi-
ganty, małej firmy nie stać na 
takie działania.

W perspektywie rozwoju bio-
ekonomii w naszym kraju spo-
łeczna akceptacja biotechnologii 
(i wielu innych innowacyjnych 
rozwiązań) jest koniecznością, 
a jednocześnie społeczeństwo na-
szego kraju ma prawo i przywilej 
wyboru, ale racjonalny wybór 
wymaga przygotowania mery-
torycznego. Z pewnością jest to 
zadanie dla naukowców, a ad-
ministracja państwowa winna 
zapewnić właściwe środki umożli-
wiające realizację takiego zadania.

Znamienne jest, że uczestnicy 
dyskusji w najmniejszym stopniu 
nie wykazują obecności przemy-
słu w propagowaniu tematyki 
GMO, a z drugiej strony podkre-
ślają brak zaufania do instytucji 
badawczych i naukowców zaanga-
żowanych w badania nad GMO.

Źródło:Aleksandra Małyska, 
Marian Filipiak, Tomasz Twar-
dowski „Opinie ekspertów i prak-
tyków o agrobiotechnologii”, 
NAUKA nr 1/2013, s. 149-160

http://www.gbepolska.pl/ak-
tualnosci/art114,opinie-eksper-
tow-i-praktykow-o.html

Pomorska Izba Rolnicza 
promuje drób

O tym , że warto spożywać 
mięso drobiowe i jak je można 
smacznie przyrządzić mogli się 
przekonać uczestnicy Pikniku 
Drobiowego zorganizowanego 
19 maja na terenie Pomorskiego 
Centrum Rolno Spożywczego 
Renk w Gdańsku przez Pomor-
ską Izbę Rolniczą.

 Dopisała zarówno pogoda 
jak i goście, których zwabiła 
na plac gdzie odbywał się pik-
nik nie tylko skoczne dźwięki 
kaszubskiej muzyki, ale przede 
wszystkim intrygujące zapachy 
drobiowych potraw przygoto-
wanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. Organizatorzy dobrze 
zadbali o żołądki swoich gości. 
Każdy mógł nie tylko spróbować 
drobiowych łakoci, ale również 
poznać sposób ich przyrządza-
nia oraz dowiedzieć się dlaczego 
warto aby na naszych stołach 
często gościł drób. 

 O tym, że gospodynie przy-
rządziły smaczne potrawy 
świadczyły tłumy chętnych 

zgromadzone wokół stoisk 
degustacyjnych. Dodatkową 
atrakcją pikniku były konkursy 
skierowane zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych na temat mię-
sa drobiowego. I one również 
cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem i nie tylko dlatego, 
że można było wygrać wiele 
cennych nagród, ale przede 
wszystkim ze względu na do-
brą, dowcipną zabawę z walo-
rami edukacyjnymi. Pomorska 
Izba Rolnicza po raz kolejny 
pokazała jak można trafić w gu-
sta „mieszczuchów” promując 
zdrowe, ekologiczne produkty 
pochodzące z pól i ferm pomor-
skich rolników.

Głównym celem Pikniku, któ-
ry został sfinansowany z Fundu-
szu Promocji Mięsa Drobiowego, 
była nie tylko promocja spożycia 
mięsa drobiowego, ale również 
wskazanie  konsumentom jak 
ważne jest, aby wybierać polskie 
produkty , których jakości nie 
musimy się wstydzić.

Trudna sytuacja polskich rolników

Najbliższe kilka lat to czas, 
który zadecyduje o kształcie 
polskiego rolnictwa. Wpływ na 
to będą miały nowe regulacje 
w UE, m.in. zniesienie limitów 
na produkcję mleka i nowe za-
sady unijnej polityki rolnej, jak 
i planowane zmiany w kraju, 
czyli np. nowe regulacje doty-
czące genetycznie zmodyfikowa-
nej żywności, zmiana systemu 
opodatkowania gospodarstw 
rolnych oraz ubezpieczenia spo-
łecznego. Decyzje rządu mogą 
zaważyć na tym, czy przetrwa 
700 tys. gospodarstw.

– Około 16 proc. polskich 
gospodarstw skorzystało na 
wejściu do Unii Europejskiej 
i może konkurować na unij-
nym rynku albo jest stanie taką 
zdolność osiągnąć. Większość 
gospodarstw ma kłopoty. Około 
700 tys. nie ma w ogóle maszyn, 
prawie nie ma siły pociągowej, 
duża część nie stosuje nawo-
zów mineralnych, ani środków 
ochrony roślin. To są gospodar-
stwa, które są u kresu swoich 
dni, jeszcze trochę i przestaną 
egzystować – mówi Agencji 

Informacyjnej Newseria prof. 
Wojciech Jóźwiak z Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej – Państwo-
wego Instytutu Badawczego.

Te 16 proc. gospodarstw, czyli 
prawie 300 tys., daje 64 proc. 
produkcji i dzięki temu „na pol-
skich stołach jest żywność wy-
twarzana z polskich surowców”. 
Część pozostałych gospodarzy 
odeszła z rolnictwa i rozwija in-
nego typu działalność. Według 
Powszechnego Spisu Rolnego 
w 2010 roku takich gospodarstw 
było 54,7 tys. (to 2,9 proc. go-
spodarstw prowadzących dzia-
łalność rolniczą).

Prof. Wojciech Jóźwiak trud-
ną sytuację polskich rolników 
tłumaczy również tym, że nie 
są oni przygotowani do współ-
czesnych wymogów rynkowych.

– Często brakuje im wiedzy, 
nie tylko z zakresu techniki pro-
dukcji rolniczej, agrotechniki, 
także z zakresu zarządzania 
i marketingu. Mają kłopoty ze 
zbytem, z zarządzaniem gospo-
darstwem. A czasy są trudne 
i trzeba dobrze główkować, żeby 

sobie radzić – wyjaśnia ekspert 
IERiGŻ.

Tym bardziej, że w ciągu naj-
bliższych lat rolnicy muszą li-
czyć się z uchwaleniem nowych 
regulacji, które będą miały głę-
boki wpływ na tę branżę.

– W 2017 roku upływa mora-
torium na import śruty sojowej 
GMO, a niedostatek tego rodzaju 
składnika pasz wywrze wpływ 
na dochody części gospodarstw 
polskich. W 2016 roku przesta-
nie obowiązywać limit mleczny 
dla gospodarstw zajmujących 
się produkcją mleka, co też 
wywrze wpływ na efekty tych 
gospodarstw. Poza tym w roku 
2014 zmianie ulegną prawdo-
podobnie dopłaty bezpośrednie 
– wymienia profesor.

A to tylko niektóre ze zmian, 
które czekają tę branżę.

– To, co spotka rolnictwo 
w 2020 roku, nie wygląda 
różowo. Trzeba pilnie śledzić 
warunki, jeśli chodzi o recesję 
światową. Jeżeli będzie się ona 
przedłużać, to należy ostrożnie 
kształtować politykę wewnętrz-
ną związaną z gospodarstwami 

rolnymi. Przede wszystkim 
ostrożnie podejść do rewizji 
systemu opodatkowania. Nie 
można w trudnych warunkach 
dołożyć gospodarstwom jeszcze 
dodatkowego obciążenia – uwa-
ża prof. Wojciech Jóźwiak.

W ocenie eksperta rządzący 
powinni rozważyć, czy w tych 
trudnych warunkach przepro-
wadzać również reformę systemu 
ubezpieczeń społecznych, „bo 
wtedy rząd dołożyłby gwóźdź do 
trumny szeregu gospodarstw”.

Po przystąpieniu do UE na-
stąpiły zmiany w strukturze 
gospodarstw – spadek o ponad 
1/4 tych najmniejszych (o po-
wierzchni 0-5 ha użytków rol-
nych) oraz o 17 proc. Tych nieco 
większych (5-20 ha). Natomiast 
znacznie wzrosła liczba zagród 
największych o powierzchni 
50 ha i więcej (o ponad 34 proc.). 
W porównaniu z wynikami PSR 
2002, w 2010 r. liczba gospo-
darstw rolnych zmniejszyła się 
o 656 tys., tj. o 22,4 proc.

Za Agencją Informacyjną Newseria 
Jolanta Malinowska-Kłos

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. liczba 
gospodarstw rolnych wynosiła 2.278 tysięcy, a z tego aż 
700 tysięcy polskich gospodarstw jest na skraju bankructwa
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wyłączny dystrybutor marki TYM w Polsce

www.raportrolny.pl

www.domzogrodem.pl

www.oseva.pl

www.valtra.pl www.valtra.plwww.pom.com.pl

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 Pro�star 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
Geringho�, Oros, Claas, Cressoni, New Holland, Olimac

Kompaktor 
Strom 8m 2010r
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Kąśna z danielami w tle

Pod hasłem „Melodia Sma-
ków” w dniach 25/ 26 maja 
w dworku Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Kąśnej Dolnej 
w województwie małopolskim 
odbyła się kolejna już edycja 
„Majówki u Paderewskiego”.

Głównym organizatorem 
imprezy był Polski Związek 
Hodowców Jeleniowatych wspo-
magany przez lokalne władze 
samorządowe.

Dopisała, zarówno pogoda jak 
i goście, którzy tłumnie przy-
byli w tych dniach do jedynego 
w Polsce dworku Ignacego Jana 
Paderewskiego. I nie mają czego 
żałować, można było bowiem 
skosztować smacznych potraw 
z mięsa danieli z hodowli przy-
zagrodowej, przygotowanych 
przez szkoły z Ciężkowic, Tar-
nowa i Zakliczyna pod okiem 
Grzegorza Russaka – znane-
go w Polsce miłośnika kuch-
ni myśliwskiej, a oprócz tego 
spróbować wina pochodzącego 
z pobliskich winnic i posłuchać 
muzyki klasycznej w wykonaniu 
wirtuozów akordeonu.

W tym roku gościem hono-
rowym był Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Stanisław Ka-
lemba, który do Kąśnej Dolnej 
przyjechał na specjalne zapro-
szenie Władysława Żabińskie-
go, prezesa Polskiego Związku 
Hodowców Jeleniowatych i Paw-
ła Augustyna, członka Komisji 
Etyki Hodowlanej w Polskim 
Związku Hodowców Jeleniowa-
tych. Szef resortu rolnictwa nie 
tylko spróbował doskonałych 
potraw z daniela, ale również 
znalazł czas, aby porozmawiać 
z hodowcami tych sympatycz-
nych zwierząt, w jaki sposób 
można im pomóc w dalszym 
rozwoju tej alternatywnej na 
wsi produkcji zwierzęcej.

- Daniele i jelenie hodowane 

w zagrodach doskonale wyko-
rzystują nisze ekologiczną. Mogą 

Być hodowane tam, gdzie 
nie można hodować krów czy 
owiec. Wykorzystują wszelkie-
go rodzaju zioła i rośliny, któ-
rych nie chcą jeść krowy, czy 
owce( np. pokrzywa czy oset). 
Jedzą między innymi dziki 
bez, tarninę dziką różę kru-
szynę i inne rośliny krzaczaste. 
Wszystko to wpływa na jakość 
mięsa – mówi Paweł Augustyn. 
Jak podkreślają hodowcy sposób 
hodowli danieli prowadzony jest 
bez nawożenia mineralnego, bez 
herbicydów i pestycydów. Jest 
więc przyjazny środowisku, a za-
tem mięso pozyskiwane z tych 
hodowli posiada najwyższe 
walory ekologiczne i smakowe.

Pierwszą hodowlą w Pol-
sce była ferma jeleniowatych 
w Kosewie Górnym. Był to Za-
kład Doświadczalny Instytutu 
Parazytologii PAN. Instytut 
prowadził badania pod kątem 
parazytologii i przydatności po-
szczególnych gatunków jelenio-
watych do hodowli zagrodowej. 
Ferma ta później była źródłem 
materiału hodowlanego ( głów-
nie danieli) dla wielu nowo 
powstających hodowli zagro-
dowych w Polsce. Tam też zro-
dziła się inicjatywa powołania 
Polskiego Związku Hodowców 
Jeleniowatych. 

Dziś PZHJ zrzesza ponad 
75 hodowców z całej Polski, 
którzy prowadzą hodowle je-
lenia europejskiego, jelenia 
mandżurskiego oraz daniela. 
Ilość hodowanych zwierząt to 
około 12 tysięcy sztuk daniela, 
5 tys. szt. jelenia europejskiego 
i około 400 sztuk jelenia man-
dżurskiego – stada podstawowe.

Wojciech Petera 
Rzecznik prasowy 

Polskiego Związku Hodowców 
Jeleniowatych
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Na kieszeń każdego rolnika
Rozmowa z Pawłem Augu-

stynem, ekspertem od ubez-
pieczeń wzajemnych i rolnych, 
przewodniczącym komisji ds. 
ubezpieczeń majątkowych i oso-
bowych przy Krajowej Radzie 
Izb Rolniczych.

Czy rolnicy powinni się 
ubezpieczać?

- Rolnicy powinni się ubezpie-
czać i nie mam co do tego żadnej 
wątpliwości. Mają zresztą obo-
wiązkowe ubezpieczenia eme-
rytalno – rentowe jak również 
i wypadkowe w Kasie Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego. 
I większość rolników się ubez-
piecza. W KRUS ubezpieczeni 
są nie tylko rolnicy, ale również 
domownicy, ponieważ każdy kto 
zamieszkuje z rolnikiem może 
sobie takie składki opłacić.

Rolnicy w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
mają zapewnione ubezpiecze-
nia emerytalno – rentowe, od 
upraw i zwierząt, ale nie mają 
pakietu ubezpieczeniowego do-
tyczącego pracy rolnika poza 
gospodarstwem rolnym.

- To jest duży problem, po-
nieważ firmy ubezpieczenio-
we w większości swój pakiet 
ubezpieczeniowy kierują do 
całej populacji – wszystkich 
mieszkańców naszego kraju, ale 
na oferowaną przez nie wyso-
ką składkę 90 % rolników po 
prostu nie stać. Na wykup takie-
go pakietu ubezpieczeniowego 

mogą sobie pozwolić tylko po-
siadacze dużych gospodarstw 
rolnych. W związku z tym, 
teraz wspólnie z izbami rolni-
czymi i Towarzystwem Ubez-
pieczeń Wzajemnych MACIF 
Życie chcemy stworzyć takie 
ubezpieczenia, które spełni-
łyby oczekiwania wszystkich 
rolników. Aby jednak każdy 
kto jest ubezpieczony w KRUS 
mógł dodatkowo kupić sobie 
polisę ubezpieczeniową na ży-
cie muszą być spełnione dwa 
warunki. Polisa taka nie może 
być kosztowna. Musi to być tani 
produkt, który zapewni mak-
symalną ochronę ubezpiecze-
niową, czyli taki, który za jak 
najniższą stawkę ubezpieczy 
rolnika i żeby to było uzupeł-
nieniem ubezpieczenia w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego. Osoba ubezpieczona 
w KRUS jeśli ulegnie wypadkowi 
to otrzyma odszkodowanie tyl-
ko w przypadku jeśli zdarzenie 
to miało miejsce w trakcie prac 
w gospodarstwie rolnym. Nato-
miast, jeśli rolnik uległ wypad-
kowi czy zginął np. pomagając 
sąsiadowi w budowie domu to 
już nie otrzyma tego jednorazo-
wego świadczenia za poniesiony 
uszczerbek na zdrowiu a rodzina 
z powodu jego śmierci.

Dlaczego dla rolników tak 
ważne jest ubezpieczenie 
na życie?

- Jak już wspomniałem, jeśli 

zdarzy się wypadek w gospodar-
stwie rolnym lub poza nim a nie 
będzie związany z produkcją 
rolną to rolnik nie będzie miał 
wypłaconego jednorazowego 
świadczenia. Jeśli w wyniku 
nieszczęśliwego zdarzenia rol-
nik poniesie śmierć to rodzina 
nie otrzyma żadnego wsparcia 
finansowego a jedynie zostaną 
pokryte zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami koszty po-
grzebowe. Dlatego nasza oferta 
obejmuje ubezpieczenie rolnika, 
które będzie obowiązywało nie 
tylko na terenie gospodarstwa 
rolnego, ale również poza nim 
i  rodzina zawsze jakieś odszko-
dowanie otrzyma.

Czy na wsi jest duże zapo-
trzebowanie na tego rodzaju 
ubezpieczenia?

 - Wszystko zależy od bezpo-
średniej rozmowy z rolnikami. 
Jak mówimy tylko o ubezpie-
czeniu życiowym, że jest taka 
oferta i bardzo „sucho” to prze-
każemy, to nie ma odzewu. Na-
tomiast jeśli mówimy, że jest 
to Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych MACIF czyli spół-
dzielczość ubezpieczeniowa tak 
jak w przypadku TUW gdzie 
ubezpieczamy budynki i że 
rolnicy nie są w KRUS objęci 
pełnym ubezpieczeniem (ob-
jęte nim są wypadki związane 
tylko z wykonywaniem pracy 
zawodowej) to okazuje się że 
zainteresowanie jest bardzo 

duże. Rolnicy chcą się dodat-
kowo ubezpieczać, ponieważ 
składka jest przystępna. Przy-
pomnę, że w wariancie ubez-
pieczenia na 15 tysięcy złotych 
składka roczna wynosi 40 zło-
tych, a w wariancie gdzie rolnik 
może otrzymać 30 tysięcy zło-
tych odszkodowania 80 złotych. 
Natomiast 100 tysięcy złotych 
odszkodowania otrzyma oso-
ba, która opłaci roczną składkę 
195 złotych. Są to dobrowolne 
ubezpieczenia dostosowane do 
kieszeni każdego rolnika. Do-
datkowym atutem tego pakietu 
ubezpieczeniowego jest wypłata 
rolnikowi za każdy dzień pobytu 
w szpitalu ekwiwalentu finan-
sowego (60- złotych za każdy 
dzień), aby rolnik mógł za te 
pieniądze wynająć sobie na czas 
pobytu w szpitalu osobę, która 
zastąpi go w pracach związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego.

Propozycja Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych MA-
CIF Życie jest nowatorska na 
polskim rynku ubezpieczenio-
wym, jeśli chodzi o rolników.

- Mam takie odczucie, że fir-
my ubezpieczeniowe skupiły się 
na 40 % populacji mieszkańców 
naszego kraju, którzy są średnio 
i wysoko uposażeni a rolnicy 
szczególnie ci mali – zarabiający 
miesięcznie od 1000 - 1500 zło-
tych nie zostali objęci żadnym 
ubezpieczeniem. Tych ludzi 

bowiem nie stać na zapłace-
nie rocznie 500 zł składki. My 
z TUW MACIF Życie takie ubez-
pieczenie właśnie zbudowaliśmy, 
żeby tego najmniej uposażonego 
rolnika było również stać na wy-
kupienie dodatkowego pakietu 
ubezpieczeniowego.

Dlaczego Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
jest bliższe rolnikowi od 
innych firm działających 
obecnie na naszym rynku 
ubezpieczeniowym.

- TUW jest towarzystwem, 
gdzie klienci są najważniejsi. 
Zasadą Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych jest to, że nie 
wypłaca się dywidendy zało-
życielom. Ubezpieczony, czy-
li Członek Towarzystwa, jest 
podmiotem, a nie przedmio-
tem działalności TUW. Przypo-
mnę, że jako jedni z pierwszych 
w Polsce w Tarnowskiej Izbie 
Rolniczej zaszczepiliśmy ideę 
ubezpieczeń wzajemnych mało-
polskim rolnikom ubezpieczając 
budynki gospodarskie,  maszy-
ny i urządzenia rolnicze. Teraz 
promujemy TUW MACIF Życie 
i propozycje tanich ubezpieczeń 
na życie, ponieważ tutaj każdy 
z ubezpieczonych jest również 
członkiem - udziałowcem TUW. 
Składki kalkulujemy na takim 
poziomie, aby starczyły na po-
krycie kosztów administracyj-
nych i wypłatę odszkodowań. 
Każdy ubezpieczony rolnik jest 
współwłaścicielem TUW.

To z Pana inicjatywy po-
wstało w Tarnowie jako jedno 
z pierwszych w kraju Towarzy-
stwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

W 1986 roku, kiedy odro-
dziły się struktury samorządu 
rolniczego w Polsce wspólnie 
z kolegami z Tarnowskiej Izby 
Rolniczej zastanawialiśmy się 
jak ulżyć rolnikom i obniżyć 
koszty utrzymania gospodar-
stwa rolnego. Wówczas wpa-
dłem na pomysł, aby rolnicy 
w ramach Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych sami zajęli się 
ubezpieczeniami gospodarstw 
rolnych, co sprawiło, że koszty 
ubezpieczeń spadły nam o poło-
wę. I tak powstał TUW Galicja. 
Mój pomysł okazał się strza-
łem w dziesiątkę i spotkał się 
z wielkim entuzjazmem rolni-
ków z Tarnowskiej Izby Rolni-
czej. Dziś widzimy, że przyniósł 
znakomite efekty, ponieważ już 
milion osób ubezpieczonych 
jest w TUW.

Czy Pana zdaniem rolnicy 
powinni mieć odrębny system 
ubezpieczeń?

- Na całym święcie rolnicy 
maja swoje, odrębne systemy 
ubezpieczeń. Uważam, że w Pol-
sce mamy bardzo dobry system, 
który został wypracowany w Ka-
sie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.. Powinno się go 
tylko nieco ulepszyć.

Dziękuje za rozmowę

Wieś atrakcyjna dla turysty
Produkt turystyczny wsi ka-

szubskiej był tematem konferen-
cji naukowo-praktycznej, która 
odbyła się w połowie maja w Za-
jeździe U Stolëma w Ostrzycach. 
Wśród prelegentów nie zabrakło 
znawców PROW-u, ekonomi-
stów, dziennikarzy i praktyków. 

Istotnym tematem okazuje 
się wydłużenie sezonu tury-
stycznego z 2 miesięcy do na-
wet pół roku. Drugą sprawą 
jest potencjał turystyczny wsi, 
a także sposoby jego promocji 
i zarządzania. Ostatnią, choć 
równie ważną sprawą jest to, 
aby same produkty turystyczne 
były atrakcyjne i zakorzenione 
w tradycji.

O potencjale turystycznym 
wsi mówił dr Jacek Leśniak 
z Centrum Doradztwa Rol-
niczego. Jak wynika z badań, 

Polska dzieli się na 3 obszary 
o różnych potencjałach, wśród 
których Pomorze i Małopolska 
są w grupie regionów o najmniej-
szych możliwościach. – Nie mam 
odwagi kwestionować wyników 
badań ministerialnych, wykona-
nych przez zespół uczonych, ale 
z tym się trochę nie zgadzam – 
stwierdził Leśniak. Faktem jest, 
że turystyka wiejska na Pomo-
rzu, co widzi każdy turysta, jest 
bardzo rozwinięta i widoczna.

Bardzo ważne, zdaniem 
uczestników konferencji jest 
zarządzanie lokalnym poten-
cjałem na poziomie grupowym, 
a nie tylko indywidualnym. - 
Zarządzanie lokalnym poten-
cjałem wymaga współpracy 
ludzi, instytucji, organizacji 
i samorządów, a także sprawnej 
organizacji, zrozumienia istoty 

zarządzania i porozumienia – 
mówił dr Leśniak. 

Istotne jest w tym tworzenie 
większych całości, łatwiejszych 
w promocji, na przykład pakie-
tów zwanych produktami sie-
ciowymi i sieciami produktów. 
Chodzić może na przykład o go-
spodarstwa posiadające konie 
do jazdy wierzchem lub stawy 
rybne, gdzie prócz podstawo-
wych świadczeń typowych dla 
agroturystyki dołączają inne, 
powiązane aktywności.

Kluczowym elementem opero-
wania dowolnymi produktami, 
również turystycznymi, kultu-
ralnymi i wiejskimi, jest wie-
dza. Podczas konferencji kwestie 
edukacyjne omawiał Krzysztof 
Nuszkiewicz dyrektor Zespołu 
Szkół w Golądkowie. Wygłosił 
on referat „Agroturystyka na 
przykładzie gospodarstwa eko-
logicznego w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego im. 
J. Dziubińskiej w Golądkowie”, 
a zarówno temat jak i malowni-
czo położona szkoła rolnicza na 
Mazowszu wzbudziła ogromne 
zainteresowanie wśród uczest-
ników konferencji.

Jednym ze sposobów promocji 
są festyny i festiwale produk-
tów regionalnych. O festiwalu 
Kaszëbsczé Jestku (Kaszubskie 
potrawy), jako formie promocji 
kuchni regionalnej mówił doc. 
Henryk Lewandowski, prorektor 

Wyższej Szkoły Turystyki i Ho-
telarstwa w Gdańsku. Festiwal 
polegał na tym, że przygoto-
wywano tradycyjne potrawy, 
a uczestnicy rywalizowali o Zło-
tą, Srebrną i Brązową Łyżkę. Fe-
stiwal Potraw Kaszubskich ma 
na celu podtrzymanie tradycji 
kulinarnych Kaszub, przekaza-
nie młodemu pokoleniu wiedzy 
na temat kuchni regionalnej, 
zapoznanie z technikami przy-
gotowania i podawania potraw 
kaszubskich oraz stworzenie no-
wych produktów w kuchni ka-
szubskiej. Uczestnicy Festiwalu 
startowali w trzech kategoriach: 
dla szkół gastronomicznych, kół 
gospodyń wiejskich oraz pod-
miotów gastronomicznych. Po-
trawy oceniane były w dwóch 
konkurencjach: obiad kaszubski, 
na który składały się: zupa, da-
nie główne, przystawka i deser 
oraz potrawa kaszubska.

- Kuchnia kaszubska nie po-
zostaje bez wpływu na kuchnię 
gdańską – podkreślał Lewan-
dowski. Wieś kaszubska w prze-
szłości dała Gdańskowi bardzo 
wiele, a podkreślić trzeba, że 
i dzisiaj w mieście tym, uznawa-
nym za historyczną stolicę Ka-
szub, spotkać można restauracje 
serwujące regionalne potrawy 
i napitki. Za unikalną potra-
wę kaszubską uchodzi czernina, 
czyli zupa z gęsiej krwi, popu-
larne były także inne potrawy 

z gęsiny, a w przeszłości hodow-
la gęsi była w regionie bardzo 
rozwinięta.

- Aktualnie w ramach PROW 
realizuje się mnóstwo projek-
tów związanych z agroturysty-
ką, a większość z nich to małe 
projekty, do 25 tys. zł. Na celu 
mają zachęcenie turystów do 
przyjazdu, a w praktyce realizuje 
się np. przez unowocześnianie 
gospodarstw, budowę małych 

obiektów wypoczynkowych lub 
boisk – mówiła Aneta Gajger, 
z departamentu PROW Urzędu 
Marszałkowskiego. – Drugim 
programem jest PO RYBY, gdzie 
dużo projektów dotyczy zago-
spodarowania jezior, w tym 
także budowę pomostów. Oba 
te programy są bardzo cenne, 
więc warto wykorzystać te moż-
liwości, które Unia nam daje.

Alicja Szczypta
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Dobrze, by taka żywność była widoczna w skle-
pach. Pomocny jest w tym europejski system 
ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. 
Producenci, którzy zarejestrują swój produkt 
w Komisji Europejskiej i uzyskają prawo do zna-
kowania go jednym z trzech oznaczeń, zostaną 
otoczeni ochroną prawną na terenie Unii Euro-
pejskiej. Zwiększy się także konkurencyjność 
ich produktu. 

Producenci mogą ubiegać się o jedno z trzech 
europejskich oznaczeń: 

Dwa pierwsze są umieszczane na produktach 
o  nazwie nawiązującej do miejsca, w którym są 
wytwarzane, i podkreślają związek ich jakości 
z tym miejscem. 

W przypadku ChNP relacja ta jest  ścisła: wszystkie 
surowce muszą pochodzić z określonego obszaru 
i cały proces produkcji odbywa się na jego terenie.
 

Natomiast oznaczenie ChOG mówi, że przynaj-
mniej jeden z kilku etapów powstawania produktu
przebiegał na obszarze, do którego odnosi się 
dana nazwa, a jego wyjątkowe cechy powiązane 
są z tym obszarem. 

Trzecie z oznaczeń, GTS, odnosi się do produktów 
noszących tradycyjne nazwy. Unikalność smaku 
sprawia, że nie można ich pomylić z innym pro-
duktem tej samej kategorii. Wytwarza się je z tra-
dycyjnych składników, według starej receptury lub 
z zachowaniem tradycyjnej technologii. 

Do tej pory w Polsce zarejestrowano 36 pro-
duktów. Oznaczenie ChNP otrzymały np. fasola 
Piękny Jaś z Doliny Dunajca i wiśnia nadwiślanka, 
ChOG – obwarzanek krakowski i śliwka szydłow-
ska, a oznaczenie GTS nosi olej rydzowy i kabanosy. 
Na rejestrację czekają następne wnioski. 

Aby zachęcić producentów do rejestrowania swo-
ich produktów, Agencja Rynku Rolnego zainicjo-
wała kampanię pt. „Trzy znaki smaku”, która jest 
fi nansowana przez Unię Europejską i Rzeczpospo-
litą Polską. Celem kampanii jest informowanie 
o europejskim systemie ochrony produktów regio-
nalnych i tradycyjnych oraz promocja opatrzonej 
nimi żywności. 

Produkty regionalne i tradycyjne:

Dodatkowo Agencja Rynku Rolnego administruje działaniem 133 – Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013, 
które pozwala grupom producentów oraz podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa spółdzielczego pozyskać znaczące środki 
finansowe na promocję produktów rolnych i środków spożywczych, dzięki którym mogą oni skuteczniej konkurować na rynku unijnym.
 
Bliższe informacje na temat działania 133 w ramach PROW na lata 2007-2013 można uzyskać w Sekcjach Informacji i Promocji w 16 oddziałach 
terenowych ARR.

Więcej informacji na stronie 
www.trzyznakismaku.pl

Obwarzanek krakowski ChOG

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca ChNP

Chronione 
Oznaczenie Geografi czne 
ChOG 

Chroniona
Nazwa Pochodzenia
ChNP

Gwarantowana
Tradycyjna Specjalność
GTS

Osoby spragnione wyjątkowego smaku szukają w sklepach

żywności pochodzącej z określonego regionu oraz produkowanej

według tradycyjnych receptur. Doceniają jej wysoką jakość 

i są gotowi za nią więcej zapłacić.

TEGO CHCĄ 
KONSUMENCI
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