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Czy trudno być ministrem
rolnictwa?
- Uważam, że jest to odpowiedzialna funkcja, tak jak każdego
ministra. Resort rolnictwa ma
swoją specyfikę - na pewno nie
łatwą - bo Wspólna Polityka Rolna, w której teraz uczestniczymy
to najbardziej rozbudowana polityka ze wszystkich. W związku
z tym jest mnóstwo uregulowań
poszczególnych rynków np. jeśli
chodzi o płatności bezpośrednie, czy działania inwestycyjne.
Ja już prawie od dwudziestu
dwóch lat funkcjonuję w Sejmie. Zawsze byłem członkiem
Sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Komisji Integracji Europejskiej czy po akcesji - Komisji do spraw Unii
Europejskiej i cały czas w tych
komisjach działam. Z mojego
parlamentarnego doświadczenia
wynika, że połowa rozporządzeń, dyrektyw czy uregulowań
dotyczy właśnie wsi i rolnictwa.
Wszystko co dotychczas robiłem
związane z pełnieniem funkcji
publicznych, traktuję jako służbę i obecnie jako minister chcę
służyć Polsce, wsi i rolnictwu,
bo konstytucyjnie za to odpowiadam. To powód do dumy aby
być Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w państwie, które jest
jednym z największych producentów żywności. Warto służyć
polskiemu rolnictwu i rolnikom
i jestem przekonany, że polska
wieś, rolnictwo i cały sektor
rolno-spożywczy jest i będzie
nadal mocnym filarem polskiej
gospodarki.
W Brukseli toczą się obecnie
negocjacje dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej
(w latach 2014 – 2020). Jakie są
nasze priorytety negocjacyjne?
- Podczas posiedzenia Rady
Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej (w marcu bieżącego roku), w którym aktywnie
uczestniczyłem, zrealizowane
zostały wszystkie zakładane
przez nasz rząd priorytety negocjacyjne. Wśród najważniejszych dla Polski postanowień
wypracowanego kompromisu
znalazły się zagadnienia związane z płatnościami bezpośrednimi, wsparciem rozwoju
obszarów wiejskich, a także
wspólnej organizacji rynków
rolnych. Prosty, akceptowany
system płatności bezpośrednich

SAPS, który był negocjowany
najbardziej zdecydowanie przez
Polskę, został uzgodniony do
2020 roku. Utrzymano dla
rolników, mieszkańców wsi
i przedsiębiorców dofinansowanie inwestycji do 50 % włącznie
z województwem mazowieckim.
Utrzymano kwoty cukrowe do
2017 roku. Bez stanowczego stanowiska Polski byłoby to niemożliwe. Ponadto ustalono, że
w ramach płatności bezpośrednich będzie można wypłacać
część płatności (12 % koperty
krajowej) w powiązaniu z produkcją. Ten postulat miał wielu
zdecydowanych przeciwników
wśród państw członkowskich
Unii Europejskiej. Osiągnęliśmy
sukces. Możemy z optymizmem
patrzeć w przyszłość.
Stawia Pan na spółdzielczość, na odrodzenie spółdzielczości rolniczej widząc
w rozwoju tego kierunku przyszłość polskiego rolnictwa. Jakie zatem działania podejmuje
resort rolnictwa aby w naszym
kraju powstawało coraz więcej
spółdzielni rolniczych czy grup
producenckich?
- Uważam, że na tym polu
mamy jeszcze wiele do zrobienia. Szczególnie, że nadal
w naszym kraju mamy bardzo
dużo drobnych producentów
rolnych, którzy aby lepiej funkcjonować muszą się zorganizować w spółdzielnie czy grupy
producenckie. Wiemy przecież,
że tam gdzie branża jest zorganizowana w spółdzielczość, to
sobie dobrze radzi, co najlepiej
widać na przykładzie branży
mleczarskiej. W odróżnieniu
od mleczarstwa nie ma spółdzielczości np. hodowli trzody
chlewnej, w której Polska ma
takie piękne tradycje. Szkoda,
być może dobre zorganizowanie się hodowców uratowałoby
ten sektor produkcji rolniczej
przed zapaścią. Odrodzenie się
rolniczej spółdzielczości może
być ogromną szansą na dalszy
rozwój dla wszystkich małych
gospodarstw, których najwięcej
znajduje się obecnie w południowo-wschodniej Polsce. Dlatego,
aby tym tematem zając się systemowo i dotrzeć do rolników
15 kwietnia powstał w MR i RW
wydział do spraw spółdzielczości. Jak dotąd w Polsce nie było
projektu rządowego jeśli chodzi
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o spółdzielczość, a uważam, że
jest to jedna z wielkich, niewykorzystanych możliwości i nie
bardzo moim zdaniem elity rządowe zdają sobie z tego sprawę.
Wymaga to jednak ogromnej pracy organicznej, szkoleń, zmiany
świadomości jeśli chodzi o samych rolników. Doktor Franciszek Stefczyk – jeden z najbardziej
znanych działaczy spółdzielczych
w naszych kraju stwierdził , że
,,miejscowy pieniądz powinien
trafiać do miejscowych spółdzielni na miejscowe potrzeby”.
I całkowicie się z nim zgadzam.
Szkoda, aby pieniądze rolników wypływały na zewnątrz.
Powinny krążyć w środowisku
i pomagać rozwiązywać w nim

wszystkie sprawy. Spółdzielczość
rolnicza w naszym kraju ma duże
możliwości i jako minister będę
starał się wspierać jej rozwój.
Co trzeba zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali ze
wsi i przejmując ,,ojcowiznę’’
kontynuowali tradycje polskiej wsi w produkcji zdrowej
żywności?
- Jest to problem ogólnoeuropejski, a nawet światowy, że
część wiosek pustoszeje bo młodzi ludzie wyjeżdżają do miast.
O tym mówi się w Brukseli
i szuka się skutecznej recepty
aby ten proces zahamować.
Dlatego w nowym Programie
Rozwoju Obszarów Wiejskich

ma być kontynuowane działanie
,,Młody rolnik”, więcej pieniędzy ma też być przeznaczonych
na inwestycje czy modernizacje
gospodarstw. Uważam, że młodych rolników trzeba wspierać
różnymi działaniami. Warto stawiać na młodych rolników, bo
oni stanowią o przyszłości wsi
polskiej. Od młodych rolników
będzie zależała przyszłość polskiego rolnictwa, całego sektora
rolno-spożywczego. Rolnictwo
jest bowiem wielkim skarbem
dla Polski i moim zdaniem ten
sektor gospodarki będzie decydował o rozwoju gospodarczym
i cywilizacyjnym.
Dziękuję za rozmowę
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Nauka kształtuje
społeczności
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Od cząsteczek celowanych przez tapety
sejsmiczne po odporne na mróz nasiona
Nauka w życiu codziennym
ma bardzo różnorodne oblicza
– czego dowodzą innowacje,
wdrożone przez Bayer w obszarze zdrowia, ochrony roślin,
zaawansowanych tworzyw.
Z badania ‘Barometr Edukacyjny Bayer’, zrealizowanego
w czerwcu 2013 na zlecenie
Bayer, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora
Politechniki Warszawskiej, przez
Millward Brown wśród młodych
Polaków (20-35 lat, N=600) wynika, że 77 proc. młodych Polaków wyraźnie dostrzega, że
nauka przyczynia się do poprawy jakości codziennego życia.
W wymiarze indywidualnym respondenci bardzo wysoko oceniają wpływ nauki na
różne aspekty własnego życia:
dostęp do nowoczesnych leków
i terapii (63 proc.), przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym
i będącym efektem starzenia
się społeczeństwa (52 proc.),
dostęp do nowoczesnych,

energooszczędnych materiałów
budowlanych (53 proc.) oraz innowacji z zakresu energii odnawialnej (51 proc.).
W wymiarze społecznym,
zdobycze nauki ułatwiają kontakty międzyludzkie (40 proc.)
i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego (36 proc.).
W efekcie umożliwiają postęp
cywilizacyjny, rozumiany jako
rozwój ludzkości (pojmowanie świata i praw natury) oraz
rozwój jednostki (intelektualny, osobisty) –odpowiednio
44 i 42 proc. respondentów.
- Nauka towarzyszy nam na
każdym kroku - młodzi wykorzystują jej ogromne możliwości,
aby lepiej żyć – mówi Christophe
Dumont, Prezes Bayer Sp. z o.o.
- Od 150 lat Bayer przenosi innowacje naukowe do życia codziennego – w myśl motto ‘Science
For A Better Life’. Od stworzenia
pierwszego na świecie glukometru, poprzez wyhodowanie
mrozoodpornych nasion, po
samolot napędzany energią

To kolejna już próba prywatyzacji Warszawskiego Rolno
- Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach. Ile będą kosztować akcje Bronisz? Ich zbyt
wysoka wycena w zeszłym roku
spowodowała, że proces prywatyzacji zakończył się fiaskiem.
Nie spotkało się prawo popytu
z podażą – powiedział w „Studiu TVR” prezes Zarządu WR-SRH w Broniszach Mirosław
Mazuruk pytany o przyczyny niepowodzenia trwającej
już 4 lata prywatyzacji rynku hurtowego. Za jedną akcję
Skarb Państwa chciał ostatnio
2536 zł. Chętnych nie było. Teraz rząd przygotowuje kolejną
próbę sprzedaży Bronisz. - Toczy się jeszcze korespondencja
między firmą przygotowującą
prospekt emisyjny, a ministerstwem skarbu państwa dotyczące pewnych szczegółowych
zagadnień. Myślę, że wszystkie
dokumenty niebawem trafią do
podpisu na biurko ministra skarbu państwa. Wówczas prospekt
emisyjny zostanie zgłoszony do
Komisji Nadzoru Finansowego.
Wierze, że tam procedury przebiegną dosyć sprawnie i szybko
- tłumaczy Mirosław Mazuruk.
Konstrukcja zbycia akcji jest
identyczna jak przy poprzednim prospekcie emisyjnym.
W pierwszej kolejności będą

mogli je nabyć akcjonariusze
serii, czyli obecni użytkownicy rynku. To około 780 osób
fizycznych i prawnych. Ta emisja
będzie trwała 60 dni. W drugim
etapie do prywatyzacji zostaną
dopuszczeni akcjonariusze serii
A, B i D. Tu również emisja będzie trwała 60 dni. W trzecim
i ostatnim etapie akcje będą
mogli kupić pracownicy rynku i współpracujący z nim co
najmniej dwa lata rolnicy, pośrednicy i handlowcy. Nie będzie
możliwości kupna Bronisz przed
firmę zewnętrzną.
Bez odpowiedzi pozostaje na
razie pytanie po ile Skarb Państwa będzie chciał tym razem
sprzedać akcje Bronisz. Cena
nie jest zawarta w prospekcie
emisyjnym i poznamy ją dopiero
na kilka dni przed rozpoczęciem
prywatyzacji.
Zdaniem szefa rynku hurtowego w Broniszach wystarczy,
że rząd zmieni sposób wyceny
wartości akcji, aby stały się
one bardziej dostępne dla zainteresowanych. - Można obliczyć wartość spółki w formie
dochodowej. Nasza EBITDA
wynosi obecnie ok. 20 mln.
zł. A przyjmuje się, że dziesięciokrotność EBITD – y to jest
wartość spółki. Wtedy akcje
byłyby o 30-40 proc. tańsze.
Tymczasem, jeżeli przyjmiemy

słoneczną – to tylko niektóre
przykłady naszych innowacji.
Pokolenie Y wskazuje nauki medyczne i przyrodnicze
oraz techniczne, jako nauki
o największym znaczeniu dla
jakości życia. O ile za najważniejsze obecnie uważane są postępy w medycynie, elektronice
i informatyce, o tyle przyszłość
należy do genetyki, biotechnologii oraz automatyki i robotyki.
- Pokolenie Y, nazywane generacją Millenials, to opiniotwórcza grupa ludzi w wieku
20-35 lat. Są otwarci na innowacyjne rozwiązania, dostrzegają
konstruktywną wartość nauki
- mówi dr Izabella Anuszewska,
Dyrektor Działu Badań Millward Brown – Cenią osiągnięcia
naukowe za bardzo konkretny
i użytkowy wkład, jaki mają
one w ich własne życie. Dzięki
nim mogą w większym stopniu
skupić się na istotnych dla siebie
obszarach, wykraczając poza
zaspokajanie podstawowych
potrzeb.

Koalicja
Na Rzecz Biopaliw
Finansowe zaangażowanie
w badania naukowe winno, zdaniem respondentów, być domeną
państwa (35,5 proc.), organizacji
międzynarodowych, takich jak
Unia Europejska (27 proc.), firm
(18 proc.).
Środki na prowadzenie badań,
w połączeniu ze współpracą ośrodków akademickich z biznesem, to
przepis na wzrost innowacyjności.
Kolejnymi czynnikami wzrostu
innowacyjności są: wysoka jakość
edukacji oraz możliwości pracy
stwarzane naukowcom. Znacznie
niższą rolę respondenci przypisują
takim czynnikom, jak korzystne regulacje prawne i podatkowe oraz uproszczone procedury
biurokratyczne.
Ankietowani oceniają zarazem,
że środki na badania powinny być
lepiej wykorzystywane. Uważają,
że na prace naukowe powinno
przeznaczać się więcej pieniędzy,
ale powinno to być poprzedzone dokładnym namysłem w celu
określenia najważniejszych dyscyplin zasługujących na dofinansowanie. (Wyniki badań na www.
bayer.com.pl).
W oparciu o materiały
prasowe Bayer
Jolanta Malinowska-Kłos

W dniu 11 lipca br. w Warszawie odbyło
się kolejne posiedzenie sygnatariuszy
Koalicji Na Rzecz Biopaliw.
Przedmiotem spotkania było
omówienie oraz ocena polityki
aktualnie prowadzonej przez
Unię Europejską wobec sektora
biopaliwowego i jej wpływu na
stan i możliwy dalszy rozwój
branży w Polsce. Uczestnicy
posiedzenia w szczególności
omówili stan prac na forum
organów Unii Europejskiej nad
wnioskiem legislacyjnym Komisji Europejskiej z dnia 17 października 2012 r. w sprawie
zmian w dyrektywach biopaliwowych (RED i FQD).
Członkowie Koalicji podnieśli pomijany często w dyskusjach dotyczących tej tematyki
aspekt nieuniknionych, poważnych zakłóceń w bilansie białka paszowego w skali
Wspólnoty, jakie mogą nastąpić w związku z ograniczeniem
produkcji biopaliw w UE. Nie
ulega również wątpliwości, że
propozycje Komisji zmierzające
do redukcji udziału biodiesla
w paliwach transportowych
muszą nieuchronnie spowodować ograniczenie uprawy rzepaku nawet do 50%.
Spowoduje to katastrofalny

w skutkach „efekt domina”
w całym rolnictwie europejskim w postaci zakłócenia
istniejącej obecnie względnej
równowagi agrotechnicznej
i ekonomicznej w produkcji
roślinnej i zwierzęcej.
Następnym problemem, który
wzbudziło zaniepokojenie członków Koalicji jest proponowane
przez Komisję wielokrotne naliczanie biopaliw wytwarzanych
z surowców odpadowych, w tym
z olejów posmażalniczych (tzw.
UCO od ang. used cooking oil)
do przyjętych celów wskaźnikowych wobec braku skutecznych
narzędzi zapobiegających oszustwom i nadużyciom.
Ważnym punktem obrad
była również kwestia możliwych
do podjęcia działań w zakresie poprawy wskaźnika redukcji
emisji gazów cieplarnianych na
poziomie upraw rolnych poprzez
poprawę agrotechniki, co było
przedmiotem ostatnich analiz
prowadzonych przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pod
przewodnictwem prof. Antoniego Fabera.

Prywatyzacja rynku hurtowego Propozycja modyfikacji systemu
w Broniszach na ostatniej prostej ubezpieczenia upraw rolnych
Obecny system ubezpieczenia upraw rolnych wymaga
modyfikacji, ponieważ nie spełnia swojej roli.

Mirosław Mazuruk w Studiu
Telewizji TVR
wartość odtworzeniową lub likwidacyjną, to znaczący wpływ
na wycenę spółki mają grunty. A wszystkie rynki hurtowe
posiadają zawsze potężne nieruchomości – tłumaczy prezes
Zarządu WR-SRH w Broniszach.
Zdaniem akcjonariuszy serii C, którzy jako pierwsi będą
uprawnieni do nabycia walorów Bronisz do zaakceptowania byłaby cena, jaka obecnie
funkcjonuje we wtórnym obrocie. Przez ostatnie 10 lat ok.
20% akcji zmieniło właściciela,
a jej średnia cena wynosiła ok.
1500 zł za akcję.
Źródło: dział informacji Telewizji
TVR (www.tvr24.pl)

Nad problemem pochylił się
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej oraz Krajowa Rada Izb
Rolniczych. Podczas seminarium,
będącego efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów, zaprezentowano propozycje modyfikacji
obowiązującej obecnie ustawy
oraz dodatkowych rozwiązań,
które mogą funkcjonować w oparciu o propozycje w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem,
jakie oferuje nowe rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów
wiejskich po 2014 roku.
Spotkanie otworzył Wiktor
Szmulewicz – Prezes KRIR oraz
Marek Zagórski – Prezes EFRWP,
który podkreślił konieczność
modyfikacji obecnego systemu
oraz wskazał na możliwości, jakie daje nowe rozporządzenie
dotyczące rozwoju obszarów
wiejskich, szczególnie w zakresie
zarządzania ryzykiem.
Obecny system ubezpieczenia upraw rolnych wymaga
modyfikacji, ponieważ nie spełnia swojej roli. Z jednej strony
rolnicy niechętnie ubezpieczają uprawy między innymi
z powodu wysokich składek
i ubogiego pakietu, jaki oferują
zakłady ubezpieczeń, z drugiej

– dzisiejszy system nie bilansuje się i zakłady ubezpieczeniowe coraz częściej sygnalizują
chęć wycofują się z ubezpieczania upraw. Dodatkowo dotowane ubezpieczenia obecnie
są mało efektywne – pomimo
obowiązku ubezpieczania jedynie 1/5 gruntów rolnych w Polsce jest nimi objęta. Generuje
to silną presję na władze na
udzielanie wsparcia doraźnego
w przypadku wystąpienia zdarzeń katastroficznych. Dlatego
warto, szczególnie w momencie
programowania nowego PROW
na lata 2014-2020, prowadzić
dyskusję na temat modyfikacji
systemu ubezpieczenia upraw
rolnych w Polsce i stworzenia
kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
Podczas seminarium dr Marietta Janowicz-Lomott z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Krzysztof
Łyskawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprezentowali koncepcję modyfikacji
systemu ubezpieczeń upraw
rolnych w Polsce. Przedstawiono także szereg rozwiązań, które
mogłyby zostać wykorzystane
w ramach pełnego instrumentarium zarządzania ryzykiem.

Wśród takich rozwiązań
znalazł się m.in. Fundusz Wzajemnego Wsparcia, który na
zasadach wzajemności umożliwiałby stowarzyszonym rolnikom wspólne ubezpieczanie
się od różnych rodzajów ryzyka,
będących poza ofertą zakładów
ubezpieczeń. Kolejną propozycją
jest stworzenie funduszy stabilizacji dochodów, które stanowiłyby uzupełnienie innych
instrumentów ubezpieczeniowych i rekompensowałyby część
utraconych dochodów przez rolników, których nie pokryłyby
pozostałe instrumenty.
Prezentacja koncepcji stanowiła wprowadzenie do dyskusji na temat przyszłości systemu
ubezpieczenia upraw w naszym
kraju. Uczestnicy zgodzili się
z koniecznością modyfikacji
obecnego systemu, podkreślali
potrzebę uproszczenia go oraz
zdefiniowania adresatów pomocy
doraźnej. Na spotkaniu obecni
byli przedstawiciele Ministerstwa
Rolnictwa, Ministerstwa Finansów, rolnicy oraz przedstawiciele
zakładów ubezpieczeniowych.
W oparciu o materiały prasowe
ITBC Communication
Jolanta Malinowska-Kłos
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Rozmawa z Philippe Saffray,
prezesem zarządu MACIF Życie TUW
Jak długo MACIF Życie TUW
działa już w Polsce?
- MACIF Życie TUW w Polsce
istnieje od 2003 r. Jest otwartym
dla wszystkich Towarzystwem
Ubezpieczeń Wzajemnych, oferującym ubezpieczenia na życie,
działającym zgodnie z przepisami ustawy ubezpieczeniowej
i innych przepisów prawa. Kontrolę nad działalnością Towarzystwa sprawuje Komisja Nadzoru
Finansowego.
Siedziba główna Towarzystwa
mieści się w Warszawie jednak
posiadamy przedstawicielstwa
na terenie całego kraju. Realizacja potrzeb i oczekiwań naszych
ubezpieczonych jest nadrzędnym
celem MACIF Życie TUW.
Od wielu lat zdobywamy zaufanie naszych klientów, o czym
świadczą wyniki, które odnotowaliśmy we Francji - ponad
5 milionów członków i 91, 5 %
osób zarekomendowałoby Grupę
MACIF swoim znajomym. Artur
D.Little reprezentujący globalną
firmę doradczą na świecie uznał
MACIF za najbardziej rentownego ubezpieczyciela w Europie
na podstawie przeprowadzonych
badań wśród 50 największych
ubezpieczycieli. Jako Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
naszym celem jest utrzymanie
najwyżej jakości standardów stosowanych przez Grupę MACIF
na świecie oraz kontynuowanie
szczytnej tradycji. Jesteśmy organizacją non profit. Nie wydajemy
środków finansowych na duże
kampanie promocyjne. Jakość
produktów i usług oferowanych
naszym ubezpieczonym w możliwie najniższej cenie, jest źródłem
naszego europejskiego sukcesu.
Oferty nasze odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu na
rynku ubezpieczeń życiowych.
Stale poszukujemy możliwości
zapewnienia ubezpieczającemu
wzrostu wartości środków w perspektywie długoterminowej, przy
jednoczesnym zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa.
Na wypadek jakich okoliczności ubezpiecza MACIF Życie TUW?
- Ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych MACIF Życie oferującej
kompleksowe ubezpieczenia
na życie pozwala zabezpieczyć
się przed wieloma możliwymi
zdarzeniami losowymi. Jest to
o tyle ważne, że w przypadku
sytuacji, których przyczyną był
nieszczęśliwy wypadek, a często
są nieuniknione w naszym życiu,
posiadamy dodatkowe wsparcie
finansowe. Ubezpieczenie w MACIF Życie oferuje kilka wariantów,
na które możemy się ubezpieczyć.
Na wypadek śmierci, trwałego
inwalidztwa, pobytu w szpitalu
bądź ostatniej drogi. W obecnych
czasach wiele z nas zaciąga kredyty na pobudzenie swojej firmy,
innowacyjność, czy po prostu na
zwiększenie plonów. W momencie
zaciągania takiego kredytu nawet
przez chwilę nie myślimy o tym,

że może nas zabraknąć. Nasze gospodarstwa w spadku przejmuje
osoba, którą wskazaliśmy, tylko
co w momencie, kiedy się okaże,
że niemożliwe jest dalsze spłacanie kredytu?. Osoba wskazana
przez nas na przykład ma inne
zobowiązania? Wtedy zaczynają
się problemy. Osoba, którą wyznaczyliśmy by nasze gospodarstwo
czy firmę poprowadziła zadłuża
się, wpada w pułapkę finansową. Ubezpieczenie oferowane
przez Macif Życie TUW to pewna przyszłość, o której warto już
dziś pomyśleć.

wiele jednak niezbędnym jest
zabezpieczenie się na wypadek
takich sytuacji.
Gdzie poza granicami Polski
TUW MACIF prowadzi Jeszce
swoją działalność?
- Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych Grupa MACIF powstała w 1960 roku we Francji
i została założona przez grupę
konsumentów i związkowców odpowiadając dzisiaj na zapotrzebowanie polskiego konsumenta
w dziedzinie ubezpieczeń na życie.
Poza granicami Polski i Francji
REKLAMA

Dlaczego warto ubezpieczyć
się w MACIF Życie TUW?
- Proponujemy możliwość
skorzystania ze sprawdzonych
rozwiązań, które zapewniają
bezpieczną przyszłość. Każdy
zainteresowany otrzyma specjalnie dopasowaną ofertę do
swoich potrzeb. Dodatkowo
każdy ubezpieczony zarządza
swoimi pieniędzmi, decydując
o wysokości składki. Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
nie są nastawione na zysk. Nadwyżki finansowe Macif Życie
TUW mogą być przeznaczane
na różne działania prewencyjne. W tym roku wraz z Bankami
Spółdzielczymi z racji wspólnych
korzeni przygotowaliśmy kampanię uświadamiająca każdą osobę,
co może się wydarzyć podczas
zwykłej podróży samochodem.
Specjalny symulator dachowania,
obracający się kilkukrotnie wokół
własnej osi oraz piłeczki gumowe
(które mają imitować wszystkie
„luźne” przedmioty w samochodzie) pozwalają zastanowić się nad
przyszłością. Symulator zderzenia
przy 14km/h daje mocne odczucie uderzenia. Demonstrujemy
okulary alkogogle, które upośledzają zmysły występujące po
spożyciu alkoholu. MACIF Życie
TUW, z racji idei pomagania, ma
za zadanie poinformować i dbać
o bezpieczeństwo. Każda osoba,
która uczestniczy w naszej akcji
otrzymuje szelkę odblaskową,
pozwalającą być widocznym,
mającą chronić życie.
Dlaczego rolnik powinien
się ubezpieczyć w MACIF Życie TUW?
Acti Ochrona Plus dla Rolników
jest uzupełnieniem ubezpieczenia
KRUS. Zapewnia kompleksową
ochronę na obszarze działalności
rolniczej, w życiu prywatnym,
a także podczas urlopu za granicą.
Dając przykład: rolnik umiera w wypadku nieszczęśliwego
następstwa, pozostawiając gospodarstwo z zaciągniętym kredytem. Może wydarzyć się też
taka sytuacja, kiedy po śmierci
rolnika najbliższa osoba przejmie gospodarstwo bez środków
finansowych, bez których przyszłość firmy zostaje zagrożona.
Nie zaplanowany pobyt w szpitalu rolnika naraża go na straty
finansowe, bo pod nieobecność
nie ma kto zarządzać firmą. Takich przykładów można podać

prowadzi działalność w Belgii,
Grecji, Hiszpanii, Niemczech,
Portugalii oraz Włoszech. Aktywnie współpracuje z wieloma
Towarzystwami ubezpieczeniowymi na całym świecie. Dzięki
zdobytemu doświadczeniu oraz
50 letniej tradycji Grupa MACIF
TUW zapewnia bezpieczeństwo
finansowe oraz zabezpiecza przyszłość swoim członkom stając
się w wielu krajach świata bliskim i jednocześnie ludzkim
ubezpieczycielem.
Dziękuje za rozmowę

Philippe Saffray
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Wycena gruntów
pod okiem Wojewody

Wojciech Dzierzgowski-wicewojewoda podlaski
Długo oczekiwana inwestycja
– obwodnica Augustowa – jest
właśnie w trakcie realizacji.
Już jesienią 2014 roku kierowcy będą mogli odetchnąć
z ulgą wtedy planowane jest
zakończenie przedsięwzięcia.
Obwodnica Augustów przebiega przez Gminę Augustów,
Gminę Raczki. Byli właściciele nieruchomości przejętych
pod budowę obwodnicy z terenu tych gmin zwrócili się do

Wojewody Podlaskiego z prośbą o wyjaśnienie ich zdaniem
niskiej wartości odszkodowań
wynikających z operatów szacunkowych określających wartość przejętych nieruchomości,
wycenionych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
wyłonionego w postępowaniu
o zamówienia publiczne.
Wicewojewoda podlaski
Wojciech Dzierzgowski, który wielokrotnie spotykał się

XV

z zainteresowanymi osobami
i Komitetem Protestacyjnym
oraz władzami gmin Augustów i Raczki poinformował,
że wszystkie uwagi i zastrzeżenia
dotyczące budowy obwodnicy
Augustowa są w sposób bardzo
skrupulatny badane i analizowane. Podkreślił też, że:
-Dotychczas nie uzyskaliśmy
informacji potwierdzających
nieprawidłowości w operatach szacunkowych wykonywanych przez uprawnionego
rzeczoznawcę majątkowego,
które służą do ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu
wywłaszczenia nieruchomości.
Obecnie wniesione zostały odwołania do Ministra Transportu
od decyzji Wojewody ustalającej
wysokość odszkodowania, więc
po ich rozpatrzeniu będziemy
wiedzieć czy zostały wydane
zgodnie z prawem. Jesteśmy organem, który prowadzi postępowanie w sposób obiektywny
a nie subiektywny i rozstrzyga
wydając decyzję - powiedział
wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski.
Obwodnica Augustowa to fragment przyszłej droga Ekspresowa
S61 z Ostrowi Mazowieckiej do
granicy z Litwą w Budzisku. Inwestycja ma na celu odciążenie
miasta Augustów od uciążliwego ruchu tranzytowego. Augustów jako ośrodek turystyczno
- uzdrowiskowy potrzebuje
usprawnienia komunikacyjnego i zwiększenia komfortu życia
mieszkańców i gości.

Zbliżają się największe targi maszyn dla rolnictwa
w Europie Środkowo – Wschodniej. Za pół roku,
w dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2014 roku, odbędą
się Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa
Polagra Premiery.
To już piąta edycja cieszącego
się ogromnym zainteresowaniem
wydarzenia. Tradycyjnie pierwszego dnia organizatorzy zapraszają największe gospodarstwa
i przedstawicieli handlu – dealerów z zakresu rolnictwa z Polski oraz z zagranicy. W ramach
dnia Agrospecjalisty odbędzie
się szereg wydarzeń – konferencji, warsztatów, szkoleń dedykowanych właśnie tej grupie
zwiedzających. Kolejny dzień to
czas dla adeptów branży, a więc
Dzień Młodego Rolnika.
Organizatorzy wsłuchali się
w głos gości poprzednich edycji
Polagra PREMIERY i w związku
z ogromnym zainteresowaniem
z ich strony do tegorocznej edycji
dołączy Salon Hodowli i to od
razu na przestrzeni dwóch pawilonów. Właśnie tu wystawcy zaprezentują NOWOŚCI z techniki
hodowlanej, ale nie zabraknie
też zwierząt. Premiery hodowlane potwierdziło już kilkunastu

Marek Luty z HR STRZELCE - Polagra Premiery 2012
hodowców, a zamysłem organizatorów jest pokazanie nowych, maksymalnie wydajnych,

wyjątkowo mięsnych okazów.
Więcej informacji:
www.polagra-premiery.pl

BASF nie zgadza się z ograniczeniem stosowania
podstawowego insektycydu na terenie UE

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza
Dla rolnika. Dla natury.

2013

20-23 września 2013 r.
WSTĘP WOLNY

Bednary koło Poznania, gmina Pobiedziska

• największa kompleksowa wystawa rolnicza w Europie
• oferta wszystkich czołowych producentów maszyn i urządzeń rolniczych
• bogaty program pokazów maszyn w pracy na poletkach pokazowych i ringu opryskiwaczy
• prezentacje nowości
• finały konkursów: Mechanik na Medal, Młody Mechanik na Medal, Serwis na Medal

BEZPŁATNY PARKING
DARMOWY KATALOG WYSTAWY
DOFINANSOWANIE
DOJAZDÓW GRUPOWYCH

Patronat
Honorowy

Beata Borowska

Polagra Premiery –
NOWOŚCI na tapetę

www.agroshow.pl
Organizator
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Wystawa czynna:
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ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń,
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Wieloaspektowe badania naukowe konieczne do określenia
środków poprawy dobrostanu
pszczół
Limburgerhof, Niemcy– 16 lipca 2013 – W dniu dzisiejszym
firma BASF oświadczyła, że nie
zgadza się z ostatnią decyzją
Komisji Europejskiej zakazującą
na okres dwóch lat stosowania
materiału siewnego zaprawionego insektycydem zawierającym substancję ak tywną
fipronil. Decyzja ta ogranicza
dostęp hodowców do cennych
i dopuszczonych do stosowania
technologii. Podobnie, jak większość specjalistów, firma jest
przekonana, że spadek liczebności populacji pszczół jest
wywołany licznymi i złożonymi
czynnikami, zaś ograniczenie
stosowania fipronilu nie przyczyni się do ochrony owada.
“U podstaw decyzji dotyczącej
fipronilu leży ocena jego skutków skupiająca się przede
wszystkim na nowych obszarach technicznych, co do któr yc h n i e m a j e s z c z e
obowiązujących kryteriów prowadzenia badań. Ponadto, nie
wzięto wystarczająco pod uwagę rzetelnych danych z badań
polowych potwierdzających
bezpieczeństwo naszego produktu dla pszczół”, stwierdził
Jürgen Oldeweme, wiceprezes
Global Product Safety and Regulatory Affairs, BASF Crop
Protection. “Jesteśmy przekonani, że Europa może osiągnąć
oba cele jednocześnie – ochronę
owadów zapylających oraz
wsparcie dla europejskiego

rolnictwa – w tym celu jednak
władze muszą zaangażować się
w poszukiwanie podejścia skutecznie służącego poprawie
dobrostanu pszczół ale jednocześnie opierającego się na
solidnych podstawach
naukowych.”
W ostatnich latach BASF zyskał
szeroką wiedzę na temat czynników wpływających na dobrostan pszczół wynikającą ze
współpracy z naukowcami,
rolnikami i pszczelarzami. Stosując ją, firma opracowała praktyczne i przebadane rozwiązania
mające na celu poprawę dobrostanu, na przykład poprzez zalecenie wysiewania roślin
kwiatowych na miedzach dla
poprawy dostępu do pokarmu
pszczół żyjących na terenach
rolniczych. Innym aktywnym
działaniem BASF jest współpraca z kanadyjską firmą NOD
Apiary Products udostępniającą
europejskim pszczelarzom nowatorskie rozwiązania zwalczające pajęczaka Verroa destructor
pasożytującego w ulach i zagrażającemu dobrostanowi
pszczół. Inicjatywy te dowodzą
możliwości współistnienia
pszczół i nowoczesnego
rolnictwa.
“Będziemy wspierać Komisję
Europejską w pracach na rzecz
opracowania szeroko zakrojonych działań korzystnych dla
pszczół, a jednocześnie zabezpieczających produkcję żywności w Europie. Planowane
ograniczenie stosowania fipronilu jednak temu nie służy”,
dodał Oldeweme.

Doradzić to więcej niż sprzedać
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W Stańkowie koło Prabut na Warmii, doradcy firmy Ampol-Merol prezentowali nie tylko filozofię firmy.
- Marka „Nasze nasiona” to
brand, jaki nadaliśmy materiałowi siewnemu, który produkujemy ponad standardowo.
Mamy dwie niezależne linie
technologiczne, wyposażone
w markowe stoły grawitacyjne,
a także nowoczesne zaprawiarki
nasion i dzięki temu plantacje
obsiane naszymi nasionami są
dobrej jakości – mówi Dyrektor
Działu Nasiennego Łukasz Winiecki. – Ostatnio w zaprawiarce
zainstalowaliśmy wytwornicę
piany, która dodatkowo polepsza
właściwości fizyczne zaprawy
pokrywającej nasiona. Dawka
jest taka sama, ale pokrycie nasion jest równomierne o gładkiej
powierzchni.

Pszenice

REKLAMA

W ofercie Ampol-Merol są
nasiona zarówno krajowe jak
i zagraniczne. Spośród pszenic
wybrano Banderolę, Bamberkę,
Fregatę oraz Zytę z HR Strzelce,
Jantarkę z HR Danko, Legendę
z Poznańskiej HR, Arktis i Matrix od Saaten Union, Tacitusa
z Saatbau Linz, Operetkę firmy
Limagrain oraz Juliusa i Magic
z KWS Lochow. Jeśli chodzi
o odmiany jęczmienia, wybór
padł na hybrydy produkowane
przez Syngentę: Hobbit, Zoom

i Leo. – Są to odmiany, w których
wykorzystano efekt heterozji,
czyli wybujałości pierwszego pokolenia – tłumaczy Łukasz Winiecki. – Mimo, że rodzicielskie
linie tych odmian nie koniecznie
muszą wyglądać okazale, to potomstwo w stopniu F1 ma bardzo
wysokie plonowanie. Bierze to się
przede wszystkim z lepiej rozbudowanego systemu korzeniowego, co oznacza, że roślina może
pobierać składniki pokarmowe
z głębszych warstw gleby, a także wcześniej niż inne odmiany.
Można je także wysiewać nieco
później niż odmiany populacyjne. O ile te drugie powinno się
siać w okresie 5-15 września, to
heterozyjne – nawet w pierwszych dniach października.

Pszenżyto
Jeśli chodzi o odmiany pszenżyta polecane są z HR Danko:
świetnie radzący sobie na słabych glebach Baltiko, odporny
na porastanie ziarna w kłosie
Koral oraz cechujące się wysoką masą tysiąca ziaren Twingo
i Magnat. Prócz tego doradcy
Ampol-Merol polecają popularnego i odpornego na nieuregulowany pH gleby Tulusa z Saaten
Union, a z HR Strzelce: wysoko
plonującego Borowika i dobrze

radzącego sobie na słabych glebach Pigmeja. Żyto hybrydowe
w ofercie to 3 odmiany z KWS
Lochow: Brasetto – określane
jako „tęga odmiana dająca tęgi
plon”, Palazzo – charakteryzujące się sztywną i krótką słomą,
co zapobiega wyleganiu, oraz
Visello, w której zastosowano
technologię zwiększenia zapylenia Pollen Plus. Technologia
ta pomaga zwalczać sporysz.

Rzepak
W rzepaku specjaliści z Ampol-Merol proponują rolnikom
27 odmian. Warto zwrócić uwagę na to, że pięć rzepakowych
mieszańców Admiral (Limagrain), Speed, Samoa (Syngenta),
Minerva (Rapool) i Jennifer
(Bayer) to odmiany czołowych
firm zajmujących się genetyką.
Samoa charakteryzuje się dobrą
zimotrwałością i małymi wymaganiami glebowymi. Jennifer
daje wysokie i stabilne plony,
a rejestrowany jest właśnie w Rosji, Białorusi, Szwecji i Ukrainie,
co świadczy o tym, że zimotrwałość jest jego mocną stroną.
Admiral to przykład najnowszej
genetyki odmian mieszańcowych
Limagrain. Minerva z kolei, to
tegoroczna nowość o dobrym
plonie i zawartości tłuszczu,

radząca sobie w zróżnicowanych
warunkach glebowych.
Choć najważniejszym czynnikiem udanego plonu rzepaku
jest rozkład opadów, to pamiętać
trzeba, że jest to roślina bardzo
łakoma, co pokazują prowadzone poletka doświadczalne, gdzie
prócz nawożenia azotem (260kg),
zastosowano nawożenie siarką
(45kg). Podanie siarki jako drugiego pod względem ilości składnika
(przed potasem) jest o tyle ważne,
że pierwiastek ten gwarantuje nie
tylko lepsze wchłonięcie potasu
i azotu, ale także wpływa na kwitnienie i łuszczyny. - W przypadku
rzepaku pamiętać też warto o wapniu, który w rzepaku jest istotnym
składnikiem pokarmowym, odpowiadającym za zwartość, grubość
i wytrzymałość łuszczyn – przypominał Dyrektor ds. Innowacji
Produktowych Grzegorz Kopeć.

Nawozy dolistne
W doświadczeniach polowych
pokazano imponujące efekty
stosowania najwyższej jakości
nowoczesnych nawozów dolistnych z serii Agravita®:
• stymulujące wzrost plonu
(Aktiv 48, Aktiv 70)
• zawierające aktywne algi
i aminokwasy ( Amino Rzepak, Amino Zboże)

• NPK+Mg+S+mikroelementy
(Complete, Potasowa, Fosforowa, Expert, Velvet, Sprint)
• o właściwościach antyseptycznych (Agravita Galaxy)
• siedmiowodny siarczan magnezu (Agravita Siarczan
Magnezu)
• zawierające mikroelementy
w postaci płynnej i stałej
(Bor, Mangan, Cynk, Miedź,
Molibden)
• 100% chelaty EDTA (Mangan, Cynk, Miedź)
• mikrogranulat startowy
(Agravita Starter)
• Wszystkie nawozy Agravita® to produkty, które są
premiowane w programie
Agriclub®

Chwasty
Po przejściu wszystkich poletek pokazowych, głos zabrał dr
Andrzej Bruderek specjalista ds.
herbologii: - Ten rok, jeśli chodzi
o zwalczanie trudnych chwastów, szczególnie jednoliściennych, nie był łatwy, a problem
narasta – mówił dr Bruderek. –
Dawały się we znaki między innymi wyczyniec, owies głuchy,
a najbardziej miotła zbożowa
wschodząca na wiosnę. Występuje też problem uodparniania
się chwastów na herbicydy. Należy więc uważnie obserwować
pole i stosować zabiegi zarówno
jesienne jak i wiosenne.
Alicja Szczypta

Dni pola w Stanowie
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W Stanowie pod Dzierzgoniem, na wschodzie województwa
pomorskiego, odbyły się bardzo owocne Dni Pola oraz pokaz
maszyn rolniczych marek John Deere, Vaderstad i Kverneland.

Gości przywitał burmistrz Kazimierz Szewczun, a po nowych
odmianach roślin oprowadzali
eksperci z firmy Procam.
Na polu prezentowane były
efekty działania środka ImPROver+ - stymulatora wzrostu roślin. Jest to preparat oparty na
węglowodorach aromatycznych
pochodzenia roślinnego. Działa
on na podstawowy mechanizm
w roślinie, czyli fotosyntezę,
w taki sposób, że rozszerza spektrum światła, które roślina może
przyswoić. Przez to, że ma ona
więcej energii może lepiej radzić
sobie w warunkach stresowych
i lepiej wykorzystywać składniki
pokarmowe z gleby. Jest to preparat
dolistny, który można zaaplikować
do 3 razy w ciągu wegetacji.
REKLAMA

Drugim prezentowanym
środkiem jest probiotyk Revital - użyźniacz doglebowy.
Celem jego działania jest przywrócenie materii organicznej
pozostawionej na polu, aby jak
najszybciej włączyła się ona
w przemiany dokonywane przez
pożyteczne mikroorganizmy.
Pokazano tu wyniki doświadczenia przeprowadzonego przez
Piotra Pańczaka z ProCamu.
Doświadczenie polegało na
tym, że miesiąc temu na bardzo słabej glebie przekopana
została słoma, a następnie
zaaplikowany został Revital
w postaci oprysku. Obejrzeć
można było próbki gleby, po
której wyraźnie widać różnicę
w rozłożeniu słomy po aplikacji
środka oraz bez jego użycia.
Mechanizm działania polega
na przyśpieszaniu rozkładu,
tak, aby w kolejnym sezonie
rośliny miały w glebie więcej
łatwoprzyswajalnych substancji. Użyźniacz ten w warunkach
polowych należy aplikować po
żniwach, a najlepiej jesienią.

Rzepak
Podczas Dni Pola ProCamu
zaprezentowano także szereg
odmian rzepaku i pszenicy.
Uwagę rolników zwracała zarejestrowana 5 lat temu odmiana
mieszańcowa Abakus. Cały czas
jest ona w czołówce odmian,
osiągając plony do 121% w regionie północnym. Udaje się jej
to dzięki cechom agronomicznym, m.in. dobrej zimotrwałości, co szczególnie ważne było
w ubiegłym roku, a także takim
cechom jak: brak szczególnych
wymagań, co do stanowiska,
szybki rozwój jesienią i dużą
zdrowotność. Andromeda z kolei
to nowa odmiana, odporna na
kiłę kapustnych. Odznacza się
szybkim rozwojem jesiennym
i wiosennym. Nadaje się ona
na wczesne siewy. DK Expower, to wczesna i nowoczesna
odmiana, o bardzo wysokim
potencjale plonowania z wysoką
zawartością oleju. Ze względu
na szybki rozwój jesienią i duży
wigor przy restarcie na wiosnę,

polecana jest przy opóźnionych
siewach i w regionach północnych. Na pozostałym obszarze
kraju konieczne jest zastosowanie regulatorów wzrostu.

Konkret dla
konkretnych
Wiele uwagi odwiedzających
pole rolników przykuła odmiana
Konkret. Jest to najmłodsza odmiana z polskiej hodowli. Wieloletnie badania i użycie całkowicie
nowych linii hodowlanych pozwoliło na stworzenie odmiany dorównującej najlepszym
rzepakom na świecie. Konkret
reprezentuje bardzo wysoki potencjał zarówno plonu nasion jak
też tłuszczu – nawet na słabszych
gruntach, a dobra zimnotrwałość
i zdrowotność gwarantuje bezpieczeństwo plonowania. Również
nową odmianą, mieszańcową, jest
Mascara. Zarejestrowana została
w ubiegłym roku, a z racji swego genotypu cechuje się bardzo
dobrym wigorem jesiennym oraz
dobrą zimotrwałością. Odmianę

tę można śmiało wykorzystywać
przy uprawie uproszczonej. NK
Technik, to bardzo wczesny mieszaniec, który powstał przy użyciu
nowoczesnego systemu hybrydyzacji Safecross. Odmiana ta
dobrze znosi rozmaite stresy środowiskowe, w tym również ciężką
zimę. Z odmian populacyjnych
uwagę przyciągała Goya, która
w badaniach częstokroć uzyskuje
wyniki lepsze niż mieszańce. Podkreślić należy jej dużą odporność
na wertycyliozę, suchą zgniliznę
kapustnych i wyleganie. Drugą
prezentowaną na polu odmianą
populacyjną był Monolit, który jest średniowczesny, cechuje
się dużą elastycznością w stosunku do warunków pogodowych, co wpływa na wierność

jego plonowania. Prócz tego jest
on bardzo odporny na choroby
grzybowe, w tym pałecznicę –
zgniliznę rzepakową.

Polecają pszenice
Z polecanych przez Procam
pszenic warto zauważyć odmianę Sax, która jest najwyżej plonującą odmianą ozimą
w klasie A. Uwagę rolników
zwrócić może również nowość
- odmiana Norin - najwcześniejsza z możliwych. Cechuje się
wysoką jakością wypiekową,
odpornością na choroby, a rekomendowana jest szczególnie
na północy kraju.
Alicja Szczypta

Jak skuteczniej
wykorzystywać fosfor?
Komisja rozpoczyna konsultacje na temat
wykorzystywania fosforu w bardziej zrównoważony
sposób i stworzenia warunków dla jego recyklingu.
Fosfor, jako główny składnik
nawozów i pasz, jest powszechnie stosowany w rolnictwie, lecz
nie istnieją żadne jego substytuty. Zasoby fosforu są ograniczone, ceny bardzo niestabilne,
a znaczne jego ilości są obecnie
marnowane, co powoduje obawy co do przyszłych cen tego
surowca i jego dostępności w UE
oraz na całym świecie.
Prowadzone konsultacje
mają odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można zapewnić dostępność rezerw dla
przyszłych pokoleń. Celem konsultacji jest rozpoczęcie debaty
nad wykorzystywaniem fosforu
i sposobami uczynienia go bardziej zasobooszczędnym.
Wskazuje się szereg działań,
które mogłyby poprawić obecną
sytuację i należą do nich: stosowanie nawozów i pasz w bardziej ukierunkowany sposób, ograniczenie
erozji gleby, a także zachęcanie do
recyklingu fosforu pochodzącego
z obornika, ścieków i kompostu.
W ramach konsultacji pyta
się także o opinie na temat

sposobów rozwiązania problemów popytu i podaży a także
sposobów radzenia sobie z ryzykiem zanieczyszczenia gleby.
Parlament Europejski, Rada
i inne instytucje europejskie,
obywatele, władze publiczne,
organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa zachęcane są do zgłaszania uwag do dnia 1 grudnia
2013 r. Komisja przeanalizuje
zgłoszone opinie w ciągu 2014 r.
Wydajność nowoczesnych
systemów rolnych zależy w dużej mierze od stosowania fosforu w glebach, jako nawozu,
oraz w żywieniu zwierząt, jako
dodatku do paszy. Większość
fosforu pochodzi z kopalni fosforytów, ale w UE istnieje tylko
jedna taka kopalnia; większość
fosforytów wykorzystywanych
w UE pochodzi z Afryki Północnej i Rosji.
Obecnie na wszystkich etapach cyklu produkcyjnego
żywności marnuje się znaczne
ilości fosforu, co często powoduje problemy w ochronie środowiska naturalnego w formie

zanieczyszczenia wód. Unijne
przepisy regulują zanieczyszczenie wody fosforanem poprzez
dyrektywę azotanową lub dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, ale
nie zawierają obecnie zachęt do
bardziej efektywnego wykorzystywania tej substancji.
Kilka państw członkowskich
podjęło działania mające na celu
zachęcenie do upowszechnienia
recyklingu i efektywnego wykorzystywania fosforu, a niektóre
formy ponownego użycia, takie
jak wykorzystywanie obornika i osadów ściekowych, są powszechne w całej UE. UE pracuje
nad poprawą dostępu do rynku
dla niektórych rodzajów fosforu pochodzącego z recyklingu,
w szczególności poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie
nawozów.
Dodatkowe informacje:
Link do komunikatu konsultacyjnego:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska
Przedstawicielstwo w Polsce
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W królestwie ziemniaka
DNI POLA

Nieopodal Biesiekierza na Pomorzu, wsi, w której ziemniakowi wystawiono
pomnik, odbyły się dni pola poświęcone tej roślinie uprawnej.
Spośród około 20 różnych odmian szczególną uwagę zwracają
cztery, w tym trzy nowości;
Odmiany prezentowali
Krzysztof Korolewicz i Jan Sztepiuk – obaj z firmy Europlant
Handel Ziemniakami oraz Karsten Bur z niemieckiego oddziału
Europlantu.
Bellinda N – to nowa średnio
wczesna odmiana jadalna. Cechuje się sałatkowym smakiem
i żółtym miąższem. Odmiana
ta wymaga gleb średnich oraz
średniego zapotrzebowania na
wodę, przy czym jest odporna
na stres związany z suszą.
Bellinda jest typu kulinarnego A, nadaje się na sałatki,
a ciemnożółta barwa miąższu
zachowuje zwartą konsystencję
również po pokrojeniu. Bulwy
są owalne i podłużnoowalne,
położenie oczek jest płytkie
a skórka – gładka. Odporna
jest na mątwika ziemniaka, jej
podatność na parcha jest średnia, zaś na rdzawą i czarną plamistość oraz uszkodzenia jest
mała do średniej. Do jej atutów
należy również to, że dobrze się
przechowuje.

Jelly N – jest drugą nowością–
odmiana średnio późna, jadalna, cechująca się wyjątkowym
smakiem, kształtnymi bulwami,
żółtym miąższem i wysokim
plonem – powyżej 50 t/ha. Podobnie jak Bellinda, Nelly ma
średnie wymagania glebowe
i zapotrzebowanie na wodę. Ze
względu na duże bulwy wymaga
ona jednak gleb odkamienionych i utrzymanych w dobrej
kulturze.
Jelly jest typu konsumpcyjnego B, nie występuje w niej
ciemnienie miąższu surowego
przed i po ugotowaniu, a prócz
tego nadaje się na frytki. Kształt
bulw jest owalny, położenie
oczek bardzo płytkie, barwa
miąższu żółta, a skórka – gładka.
Europrima NN - to trzecia
nowość – wczesna odmiana
chipsowa, cechująca się wysokim, dobrej jakości plonem,
a także niskim poziomem cukrów redukujących. Zalecana
jest na wczesny zbiór i przetwórstwo. Wymaga gleb średnich,
a zapotrzebowanie na wodę jest
równieżśrednie.
Odmiana ta charakteryzuje

się podłużnym lub podłużno-owalnym kształtem, płytkimi i średniopłytkimi oczkami,
jasnożółtym miąższem i lekko
szorstką skórką. Odporna jest
na mątwika, jej podatność na
parcha oraz plamistości jest
mała do średniej. Ze względu
na dobrą trwałość, przechowywać ją można nawet do wiosny.
Z innych nowości Europlantu zwracały uwagę bardzo
wczesne: Nandina i Viviana,
charakterystyczna odmiana
o czerwonej skórce Red Sonia
oraz wczesna jadalna Ewelina N.
Ze średniowczesnych dostrzec
należy: przemysłową Zuzannę
NN, sałatkową Reginę, jadalną
Georginę oraz przemysłową do
przetwórstwa na frytki i puree
Juratę. Wizualnie wśród nich
wyróżnia się druga odmiana
o charakterystycznej czerwonej skórce - Red Fantasy.
Vineta N - wczesna odmiana
jadalna - nie jest nowością na
polu, ale jest za to niekwestionowanym „numerem jeden” w Polsce. Ma średnie wymagania, co
do gleby i wody, nadaje się także na gleby lekkie, byle byłyby

utrzymane w dobrej kulturze
rolnej. Odporna jest także na
stres związany z suszą. Cechuje się również długim okresem
przechowywania.

Doświadczalnie
o sadzeniakach
niekwalifikowanych
Pomiędzy równymi i zdrowymi rzędami rozmaitych odmian
ziemniaka, uwagę zwrócił pas
roślin, które charakteryzowały
się rzadszymi i zniekształconymi liśćmi, nierówną wysokością
oraz wyraźnie mniejszą bujnością. Ich plon również dalece
odstawał od standardu. – Tu
wysadziliśmy 3 rzędy sadzeniakami tzw. niekwalifikowanymi,
używanymi trzeci rok z rzędu
– mówi Krzysztof Martyna.
– Praktyka taka bywa częsta
wśród rolników mniejszych
lub niedoświadczonych, którzy wysadzają materiał własny
lub kupiony od przypadkowego
sprzedawcy. I tak właśnie się to
kończy, bo zamiast oszczędności, rolnik ma bardzo słaby plon.

Jak chronić?
Ziemniaki, aby rosły zdrowe
i miały dobry plon, muszą być
chronione. Pokazano więc na
polu duet chroniący je przed
zarazą ziemniaka i alternariozą, czyli Revus i Amistar.
Środki te należy stosować po
ok. 7-8 tygodniach od wzejścia

– w momencie zwierania roślin
w rzędach. Drugi zabieg przeciw alternariozie wykonuje
się Amistarem po kolejnych
2 tygodniach. W latach o dużym nasileniu infekcji warto
zrobić jeszcze trzeci zabieg,
pod koniec kwitnienia, znów
stosując oba preparaty.
Alicja Szczypta

Ziemniak z kwalifikacjami da radę! Na pomidora
Wielu rolników nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo pod względem jakościowym
różni się kwalifikowany i niekwalifikowany materiał sadzeniakowy.
W Laskach Koszalińskich,
na poletku pokazowym przeprowadzono eksperyment:
obok kilkudziesięciu różnych
odmian obsadzonych z materiałem kwalifikowanym, kilka
rzędów obsadzono sadzeniakami niekwalifikowanymi,
użytymi kolejny rok z rzędu.
Różnica widoczna jest gołym
okiem. W Rzędach gdzie wysadzono materiał niekwalifikowany, rośliny są nierówne, liście
zniekształcone i odbarwione,
a bulwy – słabe. O eksperymencie i płynących zeń wnioskach
z Krzysztofem Martyną z firmy
Europlant Handel Ziemniakami rozmawiała Alicja Szczypta.
- Taki stan uprawy świadczy
o tym, że jest poletko obsadzone sadzeniakami niekwalifikowanymi, używanymi trzeci
rok z rzędu. Praktyka taka powszechna jest wśród mniejszych
i niedoświadczonych rolników,
którzy wysadzają materiał własny, zakupiony u sąsiadów lub
z niepewnego źródła. Taki jest
właśnie efekt.
Ale to są ziemniaki rozmnożone w sposób właściwie jak najbardziej naturalny, rzec by można
ekologiczny, taki, jak to miało
miejsce od wieków, bez ingerencji
laboratorium i zaawansowanej

technologii biochemicznej. Więc
to tak naprawę świadczy o słabości naszych współczesnych
odmian?
- Dokładnie. Widoczne tu
choroby wirusowe są przenoszone przez mszyce, a na plantacjach towarowych w zasadzie nie
zwalcza się mszyc, lecz stonkę
ziemniaczaną. Szczególnie odmiany zachodnioeuropejskie,
które ze względu na swoje cechy
jakościowe wypierają odmiany
krajowe, nie są przystosowane
do polskiej specyfiki i nie mają
takich genetycznych cech odpornościowych jak odmiany
wyhodowane w Polsce.
Oglądając całe poletko pokazowe na myśl nasuwa mi się
wniosek, że to jest po prostu „coś
za coś”. Jeśli chcemy mieć ziemniaki o odpowiednich parametrach i kryteriach handlowych,
z właściwym kolorem miąższu
i skórki włącznie, to jesteśmy
niejako „skazani” na materiał
kwalifikowany i odmiany nie naturalnie rozmnożone, ale wyhodowane laboratoryjnie.
- Oczywiście. Nie ma już od
tego odwrotu. To jest „cena”
za odmiany, które są równe,
ładne, świetnie plonują i nie
ma w nich miejsca na przypadek. A równocześnie wciąż

musimy się tłumaczyć naszym
kolegom czy to z Niemiec czy
innych rozwiniętych krajów,
czemu nasi rolnicy tak mało
inwestują w podstawę uprawy
ziemniaka, czyli kwalifikowany
materiał sadzeniakowy. Z tym
jest tak samo jak z fundamentem przy budowie domu. Jeśli
się na początku coś zawali, to
się to później za nami ciągnie.
A dlaczego nasi rolnicy nie inwestują? Nie chcą czy nie mają
pieniędzy?
- Przyczyn jest kilka. Na pewno na początku jest to większy
koszt, który może wielu rolników przerażać, bo rzeczywiście
wydanie kwoty rzędu 3-4 tys.
na materiał sadzeniakowy jest
na początku odczuwalne. Po
drugie, problemem jest niestabilność cen, bo rolnik sadząc

ziemniaki tak naprawdę nie wie
za ile je sprzeda. To są moim
zdaniem dwie główne przyczyny, dla których rolnicy nie
chcą inwestować w materiał
kwalifikowany.
Bo się boją?
- Dokładnie. Chociaż mamy
przykłady, jeśli chodzi o przemysł chipsowy, czy frytkowy.
Rolnicy, którzy uprawiają ziem
niaki dla tych działów przetwórstwa, w zasadzie w stu
procentach zakupują materiał
sadzeniakowy kwalifikowany.
Ale fabryka naciska w tym
kierunku, również we własnym
interesie.
- Tak, bo to są zachodnie
firmy, które od dawna już to
praktykują, mają sprawdzone
metody oraz odmiany, i wiedzą
jak to przenieść do nas.

w gruncie
W pierwszej połowie 2013 r.
została wydana decyzja w sprawie rejestracji środka Vaxiplant
SL i możliwości stosowania
go w uprawach truskawki
i pomidorów.
Vaxiplant SL – to nowoczesny
środek ochrony roślin o opatentowanym mechanizmie działania, oparty na naturalnej
laminarynie, przeznaczony do
walki z niektórymi chorobami
roślin uprawnych.
Laminaryna, pozyskiwana z morskiego wodorostu listownicy palczastej (Laminaria
digitala), to polisacharyd. Od
2005 roku laminaryna jest
wpisana na listę substancji aktywnych dozwolonych do stosowania na terytorium Unii
Europejskiej zgodnie z Dyrektywa 91/414/CE (Aneks I).
Vaxiplant SL to jedyny na polskim rynku preparat ochrony
roślin z tą substancją aktywną.
Aktualna rejestracja obejmuje
uprawy truskawki i pomidora.
W ochronie truskawki przed
szarą pleśnią, mączniakiem
prawdziwym, białą plamistością liści i czerwoną plamistością
liści oraz w ochronie pomidora
w gruncie przed bakteryjną cętkowatością. Środek stosowany
nalistnie wykazuje działanie
systemiczne.
Vaxiplant SL działa jak
szczepionka - pobudza reakcje

odpornościowe w roślinie, ponieważ substancja jest odbierana
przez roślinę jak atak patogenu. W ten sposób roślina staje się wcześniej aktywna i jest
przygotowana na ewentualne
zagrożenie patogenu. Dzięki
temu roślina może sobie sama
poradzić z patogenem i choroba
nie rozwinie się.
Vaxiplant SL należy stosować
zapobiegawczo, przed wystąpieniem czynnika chorobotwórczego. Po przeprowadzeniu wielu
badan ustalono, ze najbardziej
efektywna jest dawka 1,0 l/ha
stosowana systematycznie co
7-10 dni. Środek należy stosować przy użyciu opryskiwaczy,
wykorzystywanych do oprysków
innymi fungicydami.
Vaxiplant SL to doskonałe uzupełnienie dla standardowej ochrony chemicznej.
Skutecznie chroni przed uodpornionymi patogenami i nie
wpływa na narastanie odporności. Jest bezpieczny dla
organizmów pożytecznych,
dlatego może być stosowany
nawet w okresie kwitnienia.
Wpływa na ograniczenie poziomu pozostałości innych
fungicydów, dlatego będzie
szczególnie przydatny w uprawach, gdzie wymagana jest
bardzo krótka karencja, prewencja lub występuje problem
pozostałości.
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Zapraszamy do współpracy firmy paszowe,
oferujemy atrakcyjne warunki handlowe.
Oferujemy:
- silosy paszowe o ładowności:
3, 5, 9, 12, 15, 21, 26, 31 ton.
- mieszalniki paszowe
- rozdrabniacze ssąco-tłoczące
- przenośniki ślimakowe
- silosy zbożowe płaskodenne
- silosy zbożowe lejowe

„BIN” Sp. z o.o. 87-700 Aleksandrów Kujawski., ul. Narutowicza 12
= Dział Handlowy tel. 54 282 88 00-03, fax 54 282 88 63
= Dział Marketingu tel. 54 282 88 06, tel. kom. 604 614 716
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Skontaktuj się
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tel. 61 662 90 50
Valtra jest marką o światowym
zasięgu należącą do AGCO.

* oferta ważna do końca września 2013,
podana kalkulacja nie ma charakteru oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego
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SYNGENTA – program ochrony ziemniaka
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DNI POLA

Programy ochrony upraw ziemniaka, prezentacje szkodników i chorób, a także nowe odmiany
hodowlane, były tematem XI Dnia Ziemniaka, który odbył się w Rolniczym Zakładzie
Doświadczalnym SGGW w Żelaznej nieopodal Skierniewic.
Dr Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin w Jadwisinie przyszłość
Polski w uprawie ziemniaka widzi
co prawda w różowych barwach,
ale pod pewnymi warunkami.
Najważniejszy z nich na szczęście jest zależny od samych rolników. – Dawniej rolnictwo nie
było zawodem, profesją. Pojęcie
profesjonalisty było zastrzeżone dla
szczególnych zawodów, wymagających zaufania, np. prawnik, lekarz
czy nauczyciel. Rolnik po prostu
produkował żywność. Czasy się
zmieniły, a rolnicy stali się profesjonalistami. Jako profesjonalizm
rozumiem wysoki standard wykonywania danej czynności, z którym
wiąże się wiedza i doświadczenie.
Dziś nie da się być rolnikiem bez
wykształcenia – mówił Nowacki. – Rolnik musi znać rozmaite
gatunki i uprawiać je celowo,
znać ich wymagania klimatyczne i glebowe, a także technologię, programy ochrony, standardy
bezpieczeństwa fitosanitarnego aż
po ekonomikę produkcji. Tego nie
dowiemy się przy okazji, ani nie
możemy bazować na informacjach
zasłyszanych. Równocześnie wielkość gospodarstwa powyżej 50ha
wymusza określone standardy gospodarowania. Choć gospodarstw
tej wielkości jest w skali kraju zaledwie kilkaset, a plony powyżej
30t/ha otrzymuje tylko ok. 7 tys.
z ok. 600 tys. gospodarstw uprawiających ziemniaki, to obydwie
te liczby wciąż rosną - dodał.
Integrowaną ochroną ziemniaka zajął się dr Bogusław
Rzeźnicki z Departamentu
Hodowli i Ochrony Roślin
MRiRW. Prócz powszechnie
obowiązującej zasady, że chemię rolniczą stosować należy
w najmniejszej możliwej ilości,
a preferować należy metody niechemiczne, Rzeźnicki podkreślał
wagę kwalifikowanego materiału sadzeniakowego, a także
utrzymania czystości maszyn
i urządzeń stosowanych na polu,

co zapobiega rozprzestrzenianiu
się organizmów szkodliwych.
Ważny również jest porządek
w dokumentacji – wszystkie zabiegi i czynności powinny być
ujmowane w ewidencji, a uprawa na bieżąco monitorowana.
Zgromadzeni na panelu dyskusyjnym rolnicy zwracali uwagę,
że częstokroć trudno jeszcze bardziej ograniczyć użycie środków
chemicznych, bo używają ich
i tak stosunkowo niewiele. – Nie
można przesadzić w żadną ze
stron – mówili. – Większość producentów uprawiających ziemniaki powinna być spokojna, bo
jeśli przestrzega się zasad dobrej
praktyki rolniczej, to nie będzie
problemów z wdrożeniem wytycznych integrowanej ochrony
– odpowiadał Rzeźnicki.
O systemie wspomagającym
podejmowanie decyzji w ochronie ziemniaka NegFry mówiła
prof. Józefa Kapsa z IHAR w Boninie. System ten pozwala na skuteczne zwalczanie zarazy, przy
jednoczesnym zredukowaniu
liczby zabiegów nawet o połowę, w porównaniu z tradycyjnym
modelem ochrony. Nie sprawdzi
się on jednak w walce z infekcjami odglebowymi ani jeśli jest
ona wynikiem założenia uprawy z porażonych sadzeniaków.
– Ziemniak nie jest łatwą rośliną
uprawną, bo rozmnaża się przez
bulwy, a więc większość agrofagów jest przenoszonych wraz
z bulwami z sezonu na sezon –
podkreśliła Kapsa.
Technikę opryskiwania omówił prof. Ryszard Hołownicki
z Instytutu Ogrodnictwa. Jak
podkreślał kluczowym elementem jest pomocniczy strumień
powietrza, który wytwarzają
niektóre modele opryskiwaczy.
Jeśli nie dysponujemy żadnym
z nich, to warto przynajmniej
zamontować rozpylacze wysokiej
jakości. Z kolei, aby zapobiegać
znoszeniu cieczy roboczej i poprawić pokrycie opryskiwanej

uprawy doradzał zastosowanie
korpusów dwurozpylaczowych,
rozpylaczy kątowych lub dwustronnych o asymetrycznym rozchylaniu wypryskiwanej cieczy
roboczej.
Nie sposób jednak wyobrazić
sobie Dnia Ziemniaka bez wizyty na polu i samodzielnego oglądania rozmaitych odmian oraz
efektów działań ochronnych.
W Żelaznej SYNGENTA od
lat testuje ochronę części nadziemnej roślin i bulw, a także
odkażanie gleby. Doglebowo
zastosowany został podczas sadzenia Amistar. Aplikowany był
za pośrednictwem dysz zamontowanych w sadzarce, które podawały go z dwóch stron: jedna
w podglebie, a druga z góry. Nie można jednak opryskiwać
bulw, bo grozi to opóźnieniem
kiełkowania – tłumaczył Grzegorz Gruszecki. Skutkiem takiego zabiegu jest zdrowsza skórka
bulw, mniejsze oczka, lepsze wyrównanie oraz mniejszy odrost.
Zaprezentowano także tegoroczną nowość - technologię
uprawy High Yield Technology
(HYT). Bazuje ona na wykorzystywaniu nawozu składającego
się z aminokwasów i mikroorganizmów. Aplikuje się go zarówno doglebowo jak i dolistnie,
a stosowany we właściwej kombinacji zabiegów daje poprawę
zarówno wielkości, jak i przede
wszystkim jakości plonu.
Odrębną kwestią jest świadomy
konsument, który kupuje ziemniaki nie dlatego, że są tanie, ale
dlatego, że są dobre. – Wiedza naszych konsumentów o ziemniaku
jako składniku naszej diety, o jego
rodzajach i odmianach, jest bliska
zeru. Powinniśmy dążyć do tego,
aby tę wiedzę rozpowszechnić
i promować, by ziemniak jadalny nie był tylko wypełniaczem,
ale świadomie wybieranym warzywem – stwierdzili uczestnicy
panelu dyskusyjnego.
Alicja Szczypta
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Życie gleby i zdrowotność roślin oraz
konsumentów i pszczół jest zagrożone!!!
URODZAJ

Środowisko przyrodnicze składa się z wielu czynników, przyrody nieożywionej (zewnętrzna
warstwa skorupy ziemi wraz z glebą) i ożywionej (flora i fauna).

W ostatnich latach produkcja rolnicza i ogrodnicza oraz
produkcja miodu i innych produktów pszczelich stała się coraz
droższa i bardzo niebezpieczna
dla środowiska, zdrowia i życia
pszczół, a także ludzi. Ochrona
roślin przed szkodnikami i chorobami opierała się do ostatnich
lat w głównej mierze na metodzie chemicznej. Nadmiernie,
a często niepotrzebnie stosowane chemiczne środki ochrony roślin okazały i okazują się
szkodliwe dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi, zwierząt,
pszczół. Dlatego też wraz z ulepszeniem metod chemicznych,
rośnie zainteresowanie innymi metodami, między innymi
biologicznej i proekologicznej
tzw. bezpestycydowej. Bywa
ona często wysoce skuteczna,
tania i nie powoduje szkodliwych następstw dla środowiska
naturalnego.
Czynniki środowiska pozostają ze sobą w ścisłej współzależności, podlegając równocześnie
wzajemnym wpływom. Nieodłączną częścią przyrody jest
człowiek funkcjonujący z nią
na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Pozytywnego, gdy człowiek
działa zgodnie z siłami przyrody, negatywnego, gdy prawa
przyrody narusza, na przykład
wprowadzając GMO.
Na dzień dzisiejszy jednym
z najważniejszych zadań, które
stoi przed rolnikiem i ogrodnikiem jest przeciwdziałanie
zakwaszeniu gleb poprzez stosowanie wapna.
W 2006 roku zorganizowana była Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem
„Narodowy Program Wapnowania Gleb w Polsce” w Instytucie
w Puławach. Na tej konferencji
omówiono zagadnienia związane ze stanem, przyczynami
i skutkami zakwaszenia gleb

w Polsce. Znaczne zakwaszenie gleb i małe zużycie nawozów
wapniowych wyróżnia Polskę
bardzo niekorzystnie w porównaniu z krajami sąsiadującymi.
Aktualne zużycie nawozów wapniowych nie wyrównuje nawet
strat wapnia z gleby, a odczyn
gleb nie ulega żadnej poprawie. Należy tu jednak podkreślić, iż gleby kwaśne i bardzo
kwaśne zawierają szkodliwe
dla roślin pierwiastki glinu
i manganu, a ubogie są przeważnie w pierwiastki: fosforu,
potasu i magnezu nie wspominając już o mikroelementach.
Produktywność tych gleb jest
mała i małą mają odporność
na procesy degradacji fizycznej i chemicznej. Gleby takie
są „chore” a produkowane na
nich produkty roślinne w rolnictwie i ogrodnictwie są produktami niepełnowartościowymi.
Wiadome jest, że poprzez
wapnowanie gleby doprowadzimy do jej odkwaszenia, a tym
samym do poprawienia życia
gleby poprzez zastosowanie
Humusu i mikroorganizmów
glebowych. Na przykład: Humus
Active zwiększa chłonność wodną i sorpcyjną gleby, dostarcza
aktywną próchnicę w postaci
kwasów humusowych oraz mikroorganizmy. Poprawia strukturę gleby i jakość owoców. Gdy
mamy kłopoty z otrzymaniem
dobrego obornika to powinniśmy zastosować Humus Active
przed orką na całej powierzchni
lub w inny sposób po orce w zależności od sposobu uprawy poszczególnych gatunków roślin.
Humus Active – to polepszacz glebowy organiczno-mineralny, w którego produkcji
są wykorzystywane mikroorganizmy pochodzące z przewodu pokarmowego dżdżownic
kalifornijskich.
Według badań prowadzonych

w ostatnich latach przez Instytut
Ogrodnictwa w Skierniewicach,
Humu Active wykazał dużą skuteczność w poprawie jakości gleb
oraz rozwoju roślin i ich systemu
korzeniowego, jak też plonowanie i jakość owoców. Został
też dopuszczony do stosowania
w rolnictwie ekologicznym.
Większość rolników postrzega funkcję gleby jedynie jako
dostarczycielki pierwiastków
biogennych i wody. Uważają
oni za istotne tylko nawożenie
mineralne oraz odpowiednie
zaopatrzenie w wodę. Bytujące
w glebie mikroorganizmy traktowane są jak „czarna skrzynka”.
Jedynie obecność drobnoustrojów chorobotwórczych (np. Fusarium) jest dostrzegana przez
rolników. Rola pozostałych
mikroorganizmów glebowych
w kształtowaniu warunków
wzrostu i rozwoju roślin z reguły jest ignorowana, a to one
w rezultacie zwiększają plon
uprawianych roślin i polepszają
ich jakość konsumpcyjną. Na
kwaśnej, chorej glebie rosną
chore rośliny. Wydają one niskie plony, które nie są w pełni
wartościowe.
Wapnując gleby poprawiamy
życie gleby i poprawiamy jednocześnie życie roślin w niej rosnących, co w rezultacie pozwala
nam uzyskać pełnowartościowe
plony (wzrasta zawartość witamin, soli mineralnych i innych
związków organicznych potrzebnych organizmom żywym).
Wapno, jeżeli zachodzi taka
potrzeba, możemy stosować
w uprawach sadowniczych, czy
rolniczych zarówno w okresie jesienno - zimowym jak i wiosennym, gdy tylko będą sprzyjały
warunki pogodowe i glebowe.
Wiadoma, że większość nawozów azotowych ma właściwości zakwaszające gleby dlatego
należy bardzo precyzyjnie dobrać zarówno formę jak i dawkę
nawozu na 1 ha. Zakwaszenie
gleb w Polsce jest procesem
postępującym zarówno, jeśli
chodzi o obniżenie się pH gleby
jak i powierzchnię uznawaną za
kwaśną. Pośrednio niekorzystne działanie niskiego odczynu
gleby na rośliny związane jest
ze zwiększeniem wymycia,
a w konsekwencji ze spadkiem
zawartości kationów wymiennych, zwłaszcza wapnia, magnezu a w pewnym stopniu potasu
oraz z uruchomieniem szkodliwych jonów glinu, kadmu
i manganu w kompleksie sorbcyjnym. W rezultacie na glebach
kwaśnych nawożenie mineralne
powoduje małe przyrosty plonów, może w ogóle nie działać,
bądź w skrajnych przypadkach

może nawet działać ujemnie.
Na przykład szczególnie słabo,
a nawet ujemnie działa przy zbyt
kwaśnym odczynie gleby sól potasowa w przeciwieństwie do
siarczanu potasu.
Rolnik, czy ogrodnik nie powinien dopuszczać do dalszego
pogłębiania zakwaszenia gleb.
W warunkach kwaśnej gleby nie
azot i potas, lecz wapń decyduje
o wysokości i jakości plonów.
Nasze drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki, a także warzywa i rośliny rolnicze rosną
najczęściej w glebie kwaśnej lub
bardzo kwaśnej. I tu informuję wszystkich, że ze wszystkich
krajów – ze Wspólnoty Państw
Europejskich wywieźliśmy dotychczas najwięcej wapna na
gleby uprawne, a z drugiej strony
mamy największą powierzchnię gleb kwaśnych i bardzo
kwaśnych.
Gleby należy w pierwszej
kolejności odkwasić, a po odkwaszeniu wysiewać dopiero nawozy doglebowe. Jeszcze wielu
rolników i sadowników wysiewa
nawozy na gleby kwaśne i bardzo kwaśne, które to składniki
bardzo słabo lub w ogóle nie
są pobierane przez korzenie roślin, a tylko podrażają przy tym
produkcję.
Zawsze podczas moich wykładów przypominam słuchaczom,
że jeśli masz nawozy potasowo - fosforowe w magazynie to
niech sobie leżą a zakup wapno
- kredę Mielnicką - węglanową,
która najszybciej zmienia odczyn gleby, odkwasza glebę i po
odkwaszeniu jej wysiej nawozy,
a korzenie roślin będą pobierały składniki i będzie wówczas
widoczny efekt działania tych
nawozów.
Sadownikom i rolnikom doradzam, by na początek produkcji
lub, gdy ją już prowadzą, podjęli decyzję i zbadali swoje sady,
pola pobierając próby gleby na
określenie zawartości materii
organicznej, odczynu gleby, makroelementów: wapnia, fosforu,
potasu, magnezu i siarki oraz
mikroelementów: boru, miedzi,
cynku, żelaza i manganu. Próbę
gleby należy koniecznie pobrać
z trzech poziomów profilu glebowego (próchnicznego, wymycia
i wmycia składników pokarmowych. Na ten temat przeczytaj
art. „postępujące zakwaszenie
gleb oraz dokładność pobierania
prób gleby do analiz chemicznych” w nr1/2011 - Życie Powiśla lub na stronie internetowej
www.raportrolny.pl.
Pragnę wyjaśnić sadownikom
i rolnikom, jako autor wielu badań z nawozami dolistnymi, że
nawozy typu „U” (ALKALIN

K+Si, ALKALIN KB+Si i ALKALINY PK 10:20 i 5:25), ACID
PK 30:5 bądź Plonochrony: zasadowy, potasowy, wapniowy,
fosforowy, mikroelementowy
i inne, są od ponad 10 lat stosowane przez sadowników na
terenie Polski i zagranicy w różnych uprawach sadowniczych,
warzywniczych i w uprawach
roślin rolniczych. Sadownicy,
którzy od lat stosuja się do
mojego programu dokarmiania dolistnego makro- i mikroelementami, a także nawozami
dolistnymi typu „U” uchronili
kwiaty (słupki) roślin sadowniczych przed, nie tylko przymrozkami, ale jak to miało miejsce
w 2007 roku - przed mrozami.
Postanow iłem wzorem
lat ubiegłych już od jesieni
2011 roku lustrować sady, a także przechowalnie i chłodnie,
w których złożono owoce po
zbiorach. To co zobaczyłem było
tylko potwierdzeniem moich
przypuszczeń, że większość sadowników bardzo ograniczyła
ilość opryskiwań wapniem pomimo bardzo zróżnicowanych
warunków pogodowych, jakie
panowały w 2010 i w 2011 roku
oraz w 2012 roku po gradobiciach. Owoce prawie wszystkich
odmian jabłoni ze względu na
gorzką plamistość podskórną,
oparzeliznę powierzchniową
i miękką oparzeliznę, rozpad
chłodniczy i wewnętrzny nie
nadawały się do konsumpcji,
a przyczyną było to, ze jabłka te
były ubogie w wapń. Ale są i tacy
sadownicy, co już od szeregu
lat stosują wapno doglebowo,
a także corocznie wapń dolistnie
od 10-12 opryskiwań np. WAPNOVITEM czy Plonochronem
wapniowym i oni mają owoce
bardzo ładne, wyrośnięte i bez
objawów gorzkiej plamistości
podskórnej.
W artykule tym staram się
wyjaśnić czy można było uniknąć chorób fizjologicznych w sadzie i podczas przechowywania
owoców. Bardzo groźną chorobą wywołaną brakiem wapnia
jest gorzka plamistość podskórna. Podatne są na nią niektóre

Dr inż. Bogdan Z. Jarociński
spec. I i II stop. w zak.
Sadownictwa
odmiany np. Jerseymac, Koksa
Pomarańczowa, Piękna z Boskoop, Elstar, Jonagold i jego sporty,
Gala i jego sporty, Szampion,
Ligol, Gloster, Cortland.
Informuję, że jędrność miąższu owocu zależy od wysycenia
ścian komórkowych miąższu
przede wszystkim wapniem
i fosforem. W przypadku dużego deficytu fosforowego w glebie (określonego na podstawie
chemicznej analizy gleby) lub
objawów niedoborowych na
liściach, należy zastosować
w okresie wzrostu zawiązków
owocowych, a także na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem owoców,
dokarmianie dolistne stosując
np. FOSTAR lub FOSCALVIT
bądź Plonochron fosforowy
lub ACID PK 30:5 bądź PLONOVIT PHOSPHO oraz MAKROVIT PHOSPHO względnie
Seniphos.
Chcąc owoce przechowywać
jak najdłużej w przechowalni,
czy też chłodni, należy przynajmniej na miesiąc przed zbiorem
owoców wykonać badanie laboratoryjne na zawartość składników mineralnych w owocu.
Dopiero na podstawie otrzymanych wyników możemy określić
braki. Wówczas jest jeszcze czas
by wprowadzić korektę w dokarmianiu dolistnym i uzupełnić
brakujące składniki. Na sukces
w przechowywaniu możemy liczyć wówczas, gdy owoce będą
miały optymalny skład chemiczny (patrz tabela 1.).

Tabela 1. Optymalne zawartości makro- i mikroelementów w jabłkach w mg/100 g (w czasie zbioru wg K. Morano)
Makroelementy

Mikroelementy

Azot

65

Bor

0,30

Fosfor

15

Cynk

0,05

Potas

180

Mangan

0,06

Wapń

5

Żelazo

0,30

Magnez

5

Miedź

0,04

Nawozy Lafarge dla obfitych zbiorów
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Ponad 50% gleb w Polsce ma
odczyn kwaśny i bardzo kwaśny
(pH poniżej 5,5). Dlatego, aby
uprawy rolne rozwijały się lepiej, ziemię należy dodatkowo
wapnować, tak aby jej odczyn
zmienił się na słabo kwaśny lub
lekko zasadowy. W procesie tym
wspomogą nas dwa nowe nawozy
od Lafarge – Radkowit i Kujawit.
Kwaśne deszcze, zakwaszający
wpływ nawozów mineralnych
(głównie azotowych) oraz samego klimatu to główne przyczyny
zakwaszenia gleb w Polsce. Na
obszarze naszego kraju przewaga
opadów nad parowaniem powoduje ciągłe przemieszczanie się
zasadowych składników pokarmowych w głąb profilu glebowego. Obecnie, w przeciwdziałaniu
procesowi zakwaszania, stosuje
się przede wszystkim wapnowanie, które skutecznie przywraca
zasadowy odczyn glebie. Zastosowanie dobrego wapna pozwala na
uzyskanie odczynu, odpowiedniego do danej uprawy. Dopiero
tak przygotowaną ziemię warto
wzbogacić o składniki pokarmowe, znajdujące się w nawozach
mineralnych lub organicznych.

wzrostu. Do najważniejszych
zalet procesu należy eliminacja
toksycznego glinu z gleby (jego
obecność niekorzystnie wpływa na rośliny wrażliwe) czy
wspomaganie budowy silnego
systemu korzeniowego rośliny,
poprzez stymulację wzrostu korzeni w głąb profilu glebowego.
Zmiana pH na bardziej zasadowe wpływa również na poprawę
warunków wodno-powietrznych,
czyli lepsze przemieszczanie się
wody i składników pokarmowych w glebie, mniejsze zagrożenie erozją oraz zmniejszone
ryzyko spływu powierzchniowego składników pokarmowych.
Warto pamiętać również, że pH
w granicach 6,0 – 6,5 sprzyja
procesom uwalniania składników
mineralnych z resztek roślinnych
i nawozów naturalnych, a także
zwiększa aktywności mikroorganizmów utleniających azot
amonowy. W efekcie polepsza
się zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, co sprzyja ich
wzrostowi i zwiększeniu plonu.
Wśród podstawowych składników – niezbędnych dla rozwoju
roślin – znajdują się: azot, fosfor,
potas, wapń, magnez, siarka, żelazo, bor, cynk, mangan, miedź
oraz molibden. Z badań wynika,
że pod wpływem wapnowania
zwiększa się przyswajalność
większości makroelementów,
gdyż w kwaśnych glebach występują one w formie niedostępnej

Dobrodziejstwo
wapnowania
Wapnowanie gleby poprawia
żyzność gleb kwaśnych i jest
niezbędne dla stworzenia roślinom optymalnych warunków

URODZAJ

dla roślin. Wapnowanie więc,
wpływa na przyrost plonu jednocześnie obniżając koszty jego
uzyskania.

Jak odkwaszać glebę?
Należy pamiętać, że nawozy
wapniowe wchodzą w reakcję
z innymi nawozami, dlatego
bardzo ważny jest wybór odpowiedniego momentu wapnowania. Generalna zasada mówi,
że nawozy wapniowe powinno
się stosować na przedplon. Efekt
takich działań najczęściej jest
optymalny w drugim roku po ich
zastosowaniu, a rośliny uprawne
są wrażliwe na nagłe zmiany odczynu w czasie wegetacji. Zarówno przed, jak i po wapnowaniu
nie należy stosować nawozów
zawierających formę amonową
azotu, jak i nawozów fosforowych. Pamiętajmy, że nawozu
wapniowego nie wysiewamy na
obornik lub gnojowicę. Przerwa
między tymi zabiegami powinna
wynosić minimum 4 tygodnie.
Warunkiem prawidłowego działania tego typu nawozów jest
ich równomierne wymieszanie
z glebą na całej głębokości warstwy ornej.

Radkowit – duet
cennych składników

zawartości wapnia i magnezu
(min. 45% CaO + MgO). Produkt jest również nośnikiem
dużej ilości innych składników
niezbędnych dla rozwoju roślin
takich jak siarka, żelazo, miedź
czy cynk. Nawóz jest polecany
dla wszystkich rodzajów gleb,
szczególnie dobrze sobie radzi
na kwaśnych glebach lekkich,
ubogich w wapń i magnez. Natomiast dla gleb wymagających
szybkiej i gruntownej zmiany
odczynu stworzony został Radkowit Premium – bardzo dobry
nawóz o wysokiej aktywności
chemicznej.

Kujawit – solidna
dawka wapnia
Kujawit – powstający
w wyniku przerobu złoża
wapieni i margli jurajskich
– charakteryzuje się bardzo
wysoką zawartością wapnia
(45-53% CaO). Nawóz polecany jest w szczególności na
glebach lekkich i średnich.
Dzięki wysokiej zawartości
wapnia nadaje się również
do gleb zwięzłych. Dla uzyskania szybkich efektów warto
zastosować Kujawit Premium
– wapno nawozowe odmiany
04, o bardzo drobnym uziarnieniu (99% < 0,125 mm).
W oparciu o materiały Lafarge
Jolanta Malinowska-Kłos

Radkowit to nowoczesne
wapno nawozowe o wysokiej

REKLAMA

Zadbaj o przyszłoroczne plony już dziś!

Humus Active zawiera:
• 90% substancji organicznych w postaci:

®

®

PAPKA
HUMUS ACTIVE UNIWERSALNY
POLEPSZACZ GLEBOWY
Dopuszczony do obrotu przez Ministra Rolnictwa
decyzją nr G-233/11

Zalety Humusu Active
Humus Active uzyskał bardzo dobre wyniki w badawczym
programie unijnym EkoTechProdukt
• gleba zatrzymuje nawet do 12 razy więcej składników
pokarmowych w strefie korzeniowej co
pozwala na lepsze wykorzystanie dostarczanych składników mineralnych,
• przyspiesza rozkład materii organicznej,
• zwiększa próchnicę w glebie i poprawia jej
strukturę,
• zwiększa pojemność wodną gleby nawet 5
krotnie,
• stabilizuje pH gleby,
• powoduje lepsze ukorzenianie roślin,
• powoduje zwiększenie plonów,
• poprawia kondycję i zdrowotność roślin,
• poprawia jakość i zdrowotność plonów.
• zmienia barwę gleby na bardziej brunatną
poprawiając jej właściwości cieplne,
• zwiększa opłacalność produkcji rolnej
• nie posiada okresu karencji,
• znacznie przyśpiesza rozkład resztek pożniwnych.

- próchnicy (TAP-Trwała Aktywna Próchnica),
- pozytywnych mikroorganizmów (azotobacter,
nitrosomonas,
bakterie fotosyntetyzujące, pozytywne pałeczkowce i grzyby).

Próchnica i Pozytywne
Mikroorganizmy zawierają:
55% kwasy humusowe w tym:

• 45% kwasy huminowe • 5% kwasy fulwowe
• 5% huminy i ulminy, oraz białka glebowe, substancje wzrostowe
(witaminy, auksyny i kwasy organiczne),
celulozę, polisacharydy, tłuszcze roslinne i ligliny.

Stosowanie:
• Na glebach o zawartości próchnicy do 3,5% przez 2 – 3 lata stosujemy jesienią i wiosną po 20 l Humusu Active na ha w każdym zabiegu.
W następnych 2-3 lat stosujemy tylko wiosną 20 l /ha. W dalszych
latach możemy stosować tylko 10 l /ha w okresie wiosennym.
• Na glebach o zawartości próchnicy po wyżej 3,5% dawki możemy
zmniejszyć o połowę.
Dostępny w opakowaniach: 5L; 20L; 1000L.
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym
pod numerem NE/147/2011.

W 1 litrze Humusu Active zawartych jest tyle kwasów humusowych i pozytywnych
mikroorganizmów ile zawiera kilka ton obornika. W praktyce można przyjąć,
że 2l Humusu Active zastępuje efektywnie minimum 1 tonę obornika.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL”
ul. Grunwaldzka 20, 74-400 Dębno
tel./fax.: +48 95 760-03-22, +48 95 760-37-37
sekretariat@ekodarpol.pl
www.ekodarpol.pl • www.humusactive.pl
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Odmiany mieszańcowe zbóż ozimych

Spośród odmian mieszańcowych zbóż, w Polsce największe
znacznie mają odmiany żyta.
Obecnie w krajowym rejestrze
znajduje się 38 odmian tego gatunku przeznaczonych do uprawy na ziarno, spośród których
16 to odmiany mieszańcowe.
W tej grupie 75% stanowią
odmiany zagraniczne, które pochodzą z dwóch firm hodowlanych: KWS Lochow i HYBRO
Saatzucht. Odmiany krajowe
pochodzą z Poznańskiej Hodowli Roślin, Hodowli Roślin
Smolice grupa IHAR i DANKO
Hodowla Roślin.
Ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych
dostępne na naszym rynku są
również mieszańcowe odmiany pszenicy ozimej i jęczmienia
ozimego. Z firmy Saaten-Union
pochodzą mieszańcowe odmiany pszenicy ozimej: Hybred, Hymack, Hystar, Hybery i Hyxtra.
Odmiana Hybery badana jest
pierwszy rok w doświadczeniach
rejestrowych COBORU. Mieszańcowe odmiany jęczmienia
ozimego oferowane przez firmę Syngenta to: Hobbit, Zzoom
i SY Leoo. Są to odmiany typu
pastewnego.
Odmiany mieszańcowe żyta,
podobnie jak populacyjne, badane są w ramach Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR)
w kilkudziesięciu doświadczeniach rocznie. Doświadczenia
PDOiR prowadzone są na dwóch
poziomach agrotechniki (przeciętnym - a1 i wysokim - a2).
Wysoki poziom agrotechniki

(a2) różni się od przeciętnego
zwiększonym o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, stosowaniem
dolistnych preparatów wieloskładnikowych, ochroną przed
wyleganiem i chorobami. Natomiast doświadczenia rejestrowe
z żytem, inaczej niż w innych
gatunkach, prowadzone są tylko
na jednym poziomie. Stąd dla
kilku nowych odmian wyniki
plonowania pochodzą tylko
z tego poziomu agrotechniki.
W tabeli 1 przedstawiono wyniki zarejestrowanych odmian
mieszańcowych żyta. Pominięto
jedynie odmianę Gradan, która nie była badana w ostatnich
trzech latach.
Najważniejszym wskaźnikiem
wartości gospodarczej odmian
jest plenność. W tej cesze odmiany mieszańcowe mają wyraźną
przewagę nad populacyjnymi.
W ostatnim trzyleciu w doświadczeniach PDOiR odmiany mieszańcowe plonowały średnio
kilkanaście dt z ha wyżej niż
populacyjne. Warto również
podkreślić, że różnice w plonowaniu poszczególnych odmian
są znacznie większe w grupie
odmian mieszańcowych niż populacyjnych, stąd bardzo ważny
jest wybór właściwej odmiany.
Odmiany mieszańcowe na
ogół cechują się gorszą zdrowotnością w porównaniu do
odmian populacyjnych. Mimo
znacznego postępu hodowlanego
w przypadku większości nowych
kreacji, odmiany mieszańcowe

cechują się mniejszą odpornością głównie na rdzę brunatną
oraz mączniaka prawdziwego
i rdzę źdźbłową. Z kolei przewaga odmian mieszańcowych
zaznacza się w odporności na
rynchosporiozę i septoriozę liści.
Odmiany mieszańcowe są niższe
(średnio o 10 cm), charakteryzują się jednak większą podatnością na wyleganie. Stąd przy
intensywnej uprawie niezbędnym zabiegiem jest stosowanie
regulatorów wzrostu.
Ważnym problemem w uprawie niektórych odmian mieszańcowych żyta jest większe
zagrożenie porażenia sporyszem. Przy niekorzystnym przebiegu pogody (deszcze w czasie
kwitnienia) ilość pyłku w łanie może być niewystarczająca
do zapylenia roślin. W takich
przypadkach słabsze jest zawiązywanie ziaren w kłosie
oraz silniejsze niż u odmian
populacyjnych porażenie sporyszem. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia przez tę chorobę,
do materiału siewnego odmian
mieszańcowych dodaje się około 10% ziarna odmiany populacyjnej jako zapylacza. Dodatek
odmiany populacyjnej powoduje jednak spadek plonowania. Aby temu zapobiec, firma
KWS Lochow od kilku lat stosuje technologię „Pollen Plus”.
Odmiany wyhodowane w tej
technologii wytwarzają wystarczającą ilość pyłku, dlatego są
mniej podatne na porażenie

sporyszem i nie wymagają dodawania do materiału siewnego
odmiany populacyjnej.
Większość odmian mieszańcowych cechuje się wyższą liczbą
opadania, ale mniejszą zawartością białka w ziarnie. Zarejestrowane odmiany żyta nie
wykazują natomiast większego
zróżnicowania pod względem
terminu kłoszenia i dojrzewania.
W roku 2012 powierzchnia
plantacji nasiennych z żytem
wynosiła ponad 6,7 tys. ha,
z czego odmiany mieszańcowe zajmowały 28%. Największy
udział w nasiennictwie, spośród
grupy odmian mieszańcowych
miały Brasetto i Palazzo, a także
Gonello.
Dodatkową pomoc dla rolnika przy wyborze odmiany
do uprawy w danym rejonie
stanowią „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze
województwa (LOZ)”. W roku
2013 odmianami mieszańcowymi zalecanymi do uprawy
w największej liczbie województw są Palazzo i Brasetto.
„Listy odmian zalecanych do
uprawy na obszarze województwa” publikowane są również
na stronie www.coboru.pl
Uprawa odmian mieszańcowych wiąże się z wyższymi
nakładami na materiał siewny, który jest znacznie droższy niż odmian populacyjnych.
Ponadto materiał siewny odmian mieszańcowych musi być
kwalifikowany.

1 Balistic

2007

76,0 87,9

2 Brasetto

2009

78,4 91,5 5

3 Gonello

2009

76,4 90,2

4 Minello

2008

5 Palazzo

Liczba opadania

Zawartość białka

g

skala 9º

s.

%
s.m.

Gęstość

Masa 1000 ziaren

Wyleganie
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5
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3
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5
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2009

78,6 92,4

5

5

4

4

5

5

6
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5

35,2

5

5

253

9,1

6 Stach

2002

69,8 80,7

5

4

4

5

5

6

12

140

6

32,9

5

4

215 10,4

7 SU Allawi

2012

77,9

5

5

4

4

6

5

10

132

4

35,6

5

5

246

9,7

8 SU Drive

2011

79,7 90,9

5

4

4

5

6

6

9

131

4

34,7

5

5

231

9,4

9 SU Satellit

2013

83,4

5

4

4

4

5

5

7

131

4

34,9

5

4

264

9,3

10 SU Skaltio

2010

76,8 92,1

5

4

5

5

6

5

9

135

3

35,7

5

5

212

9,9

11 SU Spektrum

2013

82,0

•

5

5

5

5

5

6

8
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5

32,1

6

5

243

9,6

12 SU Stakkato

2012

81,5

•

6

5

5

5

6

5

12
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5

34,2

5

6
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9,4

13 Tur

2013

80,4

•

5

5

5

5

5

6

7

139

5

33,8

5

4

221

9,6

14 Visello

2007

74,5 88,0

5

4

5

5

5

4

3

131

4

33,9

6

5

278

9,5

Plon ziarna:
		
		

•
•

5

Sporysz

Septorioza liści

Rynchosporioza

Rdza źdźbłowa

skala 9º

Porastanie

dt/ha

Rdza brunatna

Odmiana

Choroby
podst. źdźbła
Mączniak
prawdziwy

Lp.

Plon ziarna a2

Tabela 1. Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe mieszańcowych odmian żyta ozimego (wg COBORU)
Plon ziarna a1

URODZAJ

Rok rejestracji

14

a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe,
ochrona przed wyleganiem i chorobami) Skala 9º – wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę „•” – brak danych
Mgr inż. Andrzej Najewski
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Kiedy w zbożach potrzebna jest desykacja?
URODZAJ

Na terenie kraju warunki klimatyczne w momencie dojrzewania zbóż są sprzyjające i nie wymagają
przyspieszania ani wyrównywania tego procesu, ale w wyjątkowych sytuacjach zabieg desykacji jest konieczny.
Właściwy termin zbioru
wyznacza wilgotność ziarna,
która w zależności od jego przeznaczenia powinna wahać się
w granicach 14 do 16%. Takie
wartości fizyczne ziarno uzyskuje bez ingerencji środków chemicznych. Wyjątek stanowią np.
uprawy mieszanek zbożowych
z udziałem roślin motylkowych
na ziarno. Inne sytuacje to bardzo zagęszczony siew, który ze
względu na obfitą masę zieloną
utrudnia zbiór. Desykacja w zbożach jest też zalecany w przypadku silnego zachwaszczenia,
zwłaszcza z udziałem chwastów
wieloletnich – głównie perzu
właściwego.
W praktyce do desykacji
zbóż wykorzystuje się jedynie
glifosat, substancję czynną herbicydu Roundup i jego ponad
sześćdziesięciu odpowiedników, znajdujących się na rynku
w formie generyków lub herbicydów z tak zwanego importu
równoległego. Zastosowanie tej
substancji czynnej powoduje
bardzo szybkie i nienaturalne
wysuszanie kiełków. Stąd desykacja nie jest zalecana na plantacjach nasiennych oraz podczas
produkcji (uprawy) jęczmienia
browarnianego. Jednocześnie
należy pamiętać, żeby słomy
zbóż nie używać jako podłoża
ani podściółki ogrodniczej, ale
można jej używać jako paszy lub
podściółki dla zwierząt.
Wskazania rejestracyjne zalecają stosować glifosat „przed
zbiorem roślin uprawnych w celu
zwalczenia perzu właściwego
i innych chwastów oraz ułatwienia zbioru”. Informują, że
„środek należy stosować w fazie
dojrzałości woskowej ziarna,
gdy jego wilgotność wynosi
20-30%, to jest na 10-14 dni
przed przewidywanym zbiorem.
W momencie przeprowadzania
zabiegu chwasty powinny być
zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju”. Glifosat, mimo różnych form użytkowych oferowanych przez

poszczególnych producentów
działa nieomalże identycznie.
Poza kilkoma wyjątkami produkowany jest w formulacji
„360 SL”. Poszczególne preparaty (produkty handlowe)
mogą się nieco różnić zawartością różnych adiuwantów,
rozpuszczalników i substancji
obojętnych nie mających wpływu na działanie chwastobójcze
lub jak w przypadku zbóż desykacyjne (wysuszające).
Rejestracja poszczególnych
produktów różni się. Cześć
z nich jest zarejestrowana jedynie do desykacji pszenicy
ozimej, cześć zgodnie z treścią
etykiety można stosować we
wszystkich zbożach, a jeszcze
inne mają określone poszczególne gatunki. Przeważnie obejmują one pszenicę ozimą i jarą,
pszenżyto (bez podziału na jare
i ozime), żyto i jęczmień jary.
Drugim zmiennym elementem
jest dawka. Najczęściej preparaty
zalecane są w ilości 3,0-4,0 l/
ha. Dawkę niższą można stosować, gdy do zabiegu zużywa
się 100 do 150 l wody na hektar
(odpowiednie dysze). Podczas
„normalnego” wydatkowania
cieczy roboczej (200 do 300 l)
zaleca się dawki wyższe (4,0 l/
ha). Innym wariantem stosowania glifosatu są łączne zabiegi
z udziałem adiuwantów. One
również pozwalają na obniżenie
dawki do 3,0 litrów preparatu
na hektar, formulacji 360 SL.
Jednym z częściej polecanych
wspomagaczy jest adiuwant mineralny reprezentowany przez
siarczan amonu. Jego dodatek
wynosi 5,0 kg/ha. W przypadku
masowego występowania perzu
właściwego lepiej jest stosować
adiuwanty olejowe. W tym przypadku największą popularnością
cieszą się AS 500 SL (1,0-2,0 l/
ha) i Efektan 650 SL (1,0 l/ha).
Zaletą stosowania glifosatu
oprócz ułatwienia zbioru i równoczesnego pozbycia się chwastów, jest jego ujemne działanie
na dalszy prawidłowy rozwój

nasion chwastów. Podobnie jak
u roślin uprawnych, także powoduje on zakłócenie rozwoju
kiełków nasion chwastów. Dzięki temu procesowi tak zwany
„bank nasion” w glebie jest zdecydowanie mniej wzbogacany.
Aktualnie zarejestrowanych
jest kilkadziesiąt herbicydów
zawierających sam glifosat.
Najpopularniejszy Roundup
jest produkowany w formach
użytkowych 360 SL, 450 SL

REKLAMA

i 540 SL. Wszystkie pozostałe
to formulacje 360 SL. Zarejestrowane do desykacji zbóż to:
Agro Glyphosat, Agrofosat, Atut
BIS, Avans Premium, Barclay
Barbarian, Barclay Gallup Super,
Boom Efekt, Charger, Clayton
Rhizeup, Cleaner, Dominator,
Dominator Green, Figaro, Gallup, Glifocyd, Glifosat Classic,
Glifostar, Glyfos, Glyfto, Glyphpflash Ultra, Huragan, Huragan Extra, Katamaran, Klinik,

Klinik Duo, Kosmik, Madrigal,
Marker, Nufosate, Realchemie
Glifosat, Rofosat, Taifun, Torinka, Vival i Wichura. Jest
doprawdy w czym wybierać.
Decydując się na konkretny
preparat, mimo że wszystkie
działają identycznie, warto zapoznać się z aktualną etykietą
preparatu. To substancja czynna
dość dynamicznie stosowana
w rolnictwie i często zakres
stosowanych herbicydów ulega

Inż. Adam Paradowski
zmianie. Również warto śledzić
aktualną rejestrację, ponieważ
niektóre z preparatów wypadają
z obrotu i trudno znaleźć je na
rynku, ale w ich miejsce rejestrowane są kolejne.
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Pszenica ozima LZO na 		

Wpisanie odmiany do krajowego rejestru, daje uprawnionym podmiotom możliwość
wprowadzenia materiału siewnego takiej odmiany do obrotu w Polsce, a po wpisaniu do

wspólnotowych katalogów odmian roślin rolniczych (CCA)
lub roślin warzywnych (CCV),
także w pozostałych krajach
Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać, że prawo to działa

również w drugą stronę, czyli
że wszystkie odmiany z CCA
i CCV mogą być formalnie oferowane na naszym rynku nasiennym, mimo braku informacji
o ich przydatności do uprawy

w naszych warunkach.
W przypadku ważnych gospodarczo gatunków roślin
rolniczych wpisanie odmiany
do krajowego rejestru wiąże
się z dalszym badaniem WGO
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województwa w 2013 roku
w ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego
(PDOiR), którego ukoronowaniem może być wpisanie na Listę
odmian zalecanych do uprawy

na obszarze danego województwa (LOZ).
Badania PDOiR COBORU
prowadzi we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi. System badań

porejestrowych pozwala sukcesywnie oceniać znaczną grupę
odmian wpisanych do krajowego
rejestru, i tym samym oddziaływać na powierzchnię kwalifikowanych plantacji nasiennych

i areał uprawy poszczególnych
odmian. Na szczególnych zasadach badaniami PDOiR mogą
być objęte odmiany wpisane do
wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA).
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Wykorzystano materiały COBORU
Jolanta Malinowska-Kłos
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Zaprawianie zbóż ozimych
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Zabieg zaprawiania to ochrona chemiczna
Pierwszym i podstawowym
zabiegiem rozpoczynającym
walkę o dobrą zdrowotność
zbóż, a co z tym związane
o plon, jest zaprawianie ziarna, pozawalające wyeliminować
wielu sprawców chorób, których
w momencie, gdy się pojawią nie
zwalczymy żadnym fungicydem
do opryskiwania roślin.
Zaprawianie zabezpiecza rośliny przed sprawcami chorób
powodującymi: zgorzele siewek
(różne gatunki grzybów, m.in.
Bipolaris sorokinina, Rhizoctonia solani, grzyby rodzaju
Fusarium), pleśń śniegowa
(Microdochium nivale), głownia pyląca pszenicy (Ustilago
tritici), głownia pyląca jęczmienia (U. nuda), głownia zwarta
jęczmienia (U. hordei), głownia
źdźbłowa żyta (Urocystis occulta), śnieć cuchnąca (Tilletia
caries), śnieć gładka (Tilletia laevis), pasiastość liści jęczmienia
(Drechslera graminea), pałecznica zbóż i traw (Typhula spp.).
Patrząc na listę powyżej wymienionych chorób i ich sprawców
zdajemy sobie sprawę z zagrożeń „czyhających” na kiełkujące ziarno i wschodzące rośliny.
Nie ma gatunku zboża ozimego,
który nie byłby porażany przez
co najmniej trzy wspomniane
powyżej patogeny. Niektóre zaprawy w zakresie rejestracji mają

również zwalczanie chorób liści
w początkowych fazach rozwojowych zbóż. Z reguły ta ochrona w sprzyjających warunkach
trwa do początku strzelania
w źdźbło. Dzięki temu ochronić możemy liście przed: plamistością siatkową jęczmienia,
septoriozą liści, mączniakiem
prawdziwym i rdzą brunatną.
Przystępując do wysiewu
zbóż ozimych oprócz wyboru
zaprawy trzeba dobrać odpowiednią odmianę. Pierwszym
kryterium, jakim kierujemy
się przy wyborze odmiany jest
jej potencjał plonowania. Ma
to szczególnie duże znaczenie
w gospodarstwach o intensywnym systemie gospodarowania.
Warto jednak zwrócić uwagę
również na zdrowotność danej
odmiany. Ponieważ często zdarza się w praktyce, że odmiany bardzo wysoko plonujące
są dość silnie porażane przez
sprawców chorób. W takich sytuacjach zysk z wyższego plonu
może zostać pochłonięty przez
koszty ochrony fungicydowej.
Dlatego warto wybierać odmiany o wysokiej odporności na
porażenie przez kilku sprawców, co najmniej 7-8. Wysiewając zaprawione ziarno odmiany
o dużej odporności na porażenie
i zasiedlenie przez grzyby, możemy zaoszczędzić na wykonaniu

Prof. dr hab. Marek Korbas
IOR – PI B

Dr Joanna
Horoszkiewicz-Janka

1 zabiegu z użyciem fungicydu.
Wybierając zaprawę należy
wziąć pod uwagę źródło pochodzenia zboża przeznaczonego do
siewu. Jeżeli jest to materiał kwalifikowany z renomowanej firmy
nasiennej, to nie mamy czym się
martwić, gorzej jeżeli ziarno kupiliśmy od sąsiada i nie mamy
pewności co do jego zdrowotności, tym bardziej, że w kończącym
się sezonie notowaliśmy znaczny
udział kłosów z objawami fuzariozy kłosów. Grzyby te przenoszone
wraz z materiałem siewnym będą
stanowiły zagrożenie dla kiełkujących ziarniaków w okresie
wschodów. Patogeny te są także
sprawcami fuzariozy liści oraz fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła.
Ich wystąpienie w sprzyjających
warunkach może być niebezpieczne i stanowić potencjalne ryzyko
obniżenia plonu, dlatego ważne
jest, aby wybrać odpowiednią zaprawę i prawidłowo przeprowadzić zabieg zaprawiania. Zwrócić
też należy uwagę na substancje (ę)
czynne zawarte w zaprawie, aby
później w okresie wegetacji nie

stosować do opryskiwania środków zawierających te same s.cz.
ze względu na możliwość mutacji
patogenów i ich uodparniania się
na te składniki. Jest to związane
z dużą liczbą zarejestrowanych
generyków, np. tebukonazolu,
który również stosowany jest
do opryskiwania roślin w trakcie wegetacji.
Koszt wykonania zabiegu zaprawiania nie jest duży
w porównaniu z późniejszymi
wydatkami na ochronę zbóż.
Należy także pamiętać, że dzięki
niemu wyeliminowaliśmy wiele chorób, których wystąpienie
powoduje znaczne straty w plonie i wpływa również na jakość
ziarna. Przykładem może być
obecność, np. śnieci cuchnącej w pszenicy, której toksyny
o śledziowym zapachu zniweczą
wszystkie poniesione nakłady
na wyprodukowanie ziarna.
Zarówno producenci zbóż jak
i konsumenci są zainteresowani, aby z naszych pól zbierane
były zboża w dużych ilościach
i o dobrej jakości.

Przykłady zapraw zarejestrowanych do zaprawiania ziarna zbóż
ozimych
Astep 225 FS – stosujemy w p.
przeciw – zgorzeli siewek, śnieci
cuchnącej i śnieci gładkiej, a w j.
przeciw zgorzeli siewek i głowni
pylącej.
Baytan Universal 094 FS –przeciw
pleśni śniegowej i zgorzeli siewek
w p., pz, z. i j.; przeciw śnieci
cuchnącej stosujemy tylko w p.,
a przeciw głowni pylącej w p. i j..
Beret Trio 060 FS – przeciw pleśni
śniegowej i zgorzeli siewek w p.,
pz., z. i j.; przeciw śnieci cuchnącej
i śnieci gładkiej stosujemy tylko
w p.; przeciw głowni pylącej w p.
i j.; przeciw plamistości liści jęczmienia tylko w j., a przeciw głowni
źdźbłowej tylko w z..
Celest Trio 060 FS – przeciw
pleśni śniegowej i zgorzeli siewek
w p., pz., z. i j.; przeciw śnieci
cuchnącej i śnieci gładkiej tylko
w p.; przeciw głowni pylącej w p.
i j.; przeciw plamistości liści jęczmienia tylko w j., a przeciw głowni
źdźbłowej tylko w z..
Certicor 050 FS – przeciw zgorzeli
siewek w p., pz., z. i j.; przeciw śnieci
cuchnącej i śnieci gładkiej tylko
w p.; przeciw głowni pylącej i plamistości liści jęczmienia tylko w j..
Dividend 030 FS – tylko
w p. przeciw zgorzeli siewek, śnieci cuchnącej i śnieci gładkiej.
Funaben Plus 02 WS – przeciw
zgorzeli siewek w p., pz., z. i j.;
przeciw śnieci cuchnącej i gładkiej
tylko w p.; przeciw głowni pylącej
w p. i j., a przeciw głowni źdźbłowej
tylko w z..

Galmano 201 FS – przeciw
pleśni śniegowej, zgorzeli siewek,
zgorzeli podstawy źdźbła i rdzy
brunatnej w p., pz., z.; przeciw
śnieci cuchnącej w p., a przeciw
septoriozie w p. i pz..
Gizmo 060 FS – tylko w p. –
przeciw zgorzeli siewek, śnieci
cuchnącej i śnieci gładkiej.
Goliat 025 FS – przeciw pleśni
śniegowej i zgorzeli siewek w p., pz.,
z.; przeciw śnieci cuchnącej i gładkiej tylko w p. a przeciw głowni
źdźbłowej tylko w z..
Jockey New 113 FS– przeciw
pleśni śniegowej, zgorzeli siewek
i zgorzeli podstawy źdźbła w p.,
pz. i z.; przeciw śnieci cuchnącej
i gładkiej tylko w p.; przeciw septoriozie w p. i pz., a przeciw głowni
źdźbłowej tylko w z..
Kinto Duo 080 FS – przeciw
pleśni śniegowej i śnieci cuchnącej
w p., pz. i z., a przeciw zgorzeli
siewek w p., pz., z. i j..
Konazol Duo 080 FS – przeciw
pleśni śniegowej i śnieci cuchnącej
w p., pz. i ż., a przeciw zgorzeli
siewek w p., pz., z. i j..
Lamardor 400 FS – przeciw pleśni
śniegowej w p, pz, z.; przeciw zgorzeli siewek w p, pz, z, j, a przeciw śnieci cuchnącej i gładkiej tylko w p..
Latitude 125 FS – tylko w pszenicy przeciw zgorzeli podstawy
źdźbła.
Maredo 400 FS – przeciw pleśni
śniegowej w p, pz, z; przeciw zgorzeli
siewek w p., pz., z., ij., a przeciw
śnieci cuchnącej i gładkiej tylko w p..
Maxim 025 FS - przeciw pleśni
śniegowej i zgorzeli siewek w p., pz.

i z.; przeciw śnieci cuchnącej i gładkiej tylko w p., a przeciw głowni
źdźbłowej tylko w z..
Maxim Star 025 FS – tylko w j.,
przeciw pleśni śniegowej, zgorzeli
siewek, głowni pylącej i plamistości
liści jęczmienia.
Nuprid Max 222 FS – tylko
w p. przeciw zgorzeli siewek, śnieci cuchnącej i gładkiej.
Omnix 025 FS – przeciw pleśni
śniegowej i zgorzeli siewek w p., pz.
i z; przeciw śnieci cuchnącej i gładkiej tylko w p., a przeciw głowni
źdźbłowej tylko w z..
Premis 025 FS – przeciw pleśni
śniegowej w p., pz. i j.; przeciw zgorzeli siewek w p., pz., z. i j.; przeciw
śnieci cuchnącej i gładkiej w p.;
przeciw głowni pylącej w p. i j.,
a przeciw pasiastości liści jęczmienia tylko w j..
Premis Pro 080 FS – przeciw pleśni
śniegowej w p., pz. i z; przeciw zgorzeli siewek w p., pz., z. i j., a przeciw
śnieci cuchnącej w p. i pz..
Rancona 015 ME – tylko
w p. przeciw zgorzeli siewek, śnieci cuchnącej i gładkiej.
Raxil Extra 515 FS – tylko w p.
przeciw śnieci cuchnącej.
Raxil Gel 206 GF – przeciw zgorzeli siewek w p., pz., z. i j.; przeciw
śnieci cuchnącej w p., a przeciw
głowni pyłkowej w p. i j..
Real Super 080 FS – przeciw pleśni
śniegowej w p., pz. i z.; przeciw zgorzeli siewek w p., pz., z. i j., a przeciw
śnieci cuchnącej w p. i pz..
Sarfun T 450 FS – przeciw pleśni
śniegowej i zgorzeli siewek w p., pz.,
z. i j., a przeciw śnieci cuchnącej
i gładkiej tylko w p..

Sarfun T 65 DS – przeciw pleśni
śniegowej i śnieci cuchnącej tylko w p.; przeciw zgorzeli siewek
w p., pz., z. i j., a przeciw głowni
źdźbłowej w z..
Sarox T 500 FS – przeciw pleśni
śniegowej i zgorzeli siewek w p.,
pz., z. i j.; przeciw śnieci cuchnącej
i gładkiej tylko w p.; przeciw głowni
pylącej tylko w j., a przeciw głowni
źdźbłowej w z..
Scenic 080 FS – przeciw pleśni
śniegowej i zgorzeli siewek w p., pz.
i z.; przeciw śnieci cuchnącej i gładkiej tylko w p., a przeciw głowni
źdźbłowej w z..
Syrius 02 WS – tylko w p.
przeciwko zgorzeli siewek i śnieci
cuchnącej.
Tarcza 060 FS – przeciw zgorzeli
siewek w p., pz., z. i j.; przeciw śnieci cuchnącej i gładkiej tylko w p.,
a przeciw głowni pylącej tylko w j..
Vitavax 200 FS – tylko w p.
przeciwko zgorzeli siewek i śnieci
cuchnącej.
Zaprawa Domnic 060 FS –
przeciw zgorzeli siewek w p., pz.,
z. i j., a przeciw śnieci cuchnącej
i gładkiej tylko w p..
Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS –
tylko w p. przeciwko zgorzeli siewek,
śnieci cuchnącej i gładkiej.
Zaprawa zbożowa Orius 060 FS
– przeciw zgorzeli siewek w p., pz.,
z. i j., a przeciw śnieci cuchnącej
tylko w p..
Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS – stosujemy tylko w p.
przeciwko zgorzeli siewek i śnieci
cuchnącej.
p.- pszenica; pz.- pszenżyto; z –
żyto; j.- jęczmień
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Szkodniki kukurydzy:
jak je zwalczać?
Jean-Paul Renoux, doradca techniczny
z Francuskiego Zrzeszenia Producentów
Kukurydzy przedstawia kilka
kluczowych zagadnień.
Metody chemiczne
W ciągu kilku lat doszło
do zmiany strategii w walce
ze szkodnikami, która już nie
polega na pełnej dezynfekcji gleby, ale na stosowaniu ochrony
podczas siewu oraz ochronie siewek. Z punktu widzenia wpływu tych środków na środowisko
naturalne, możemy uznać to
za postęp polegający na coraz
większym « ukierunkowaniu »
na najbliższe otoczenie rośliny
i zmniejszeniu stosowanej ilości substancji czynnych w przeliczeniu na hektar. Z punktu
widzenia kontroli sprawowanej
nad populacjami szkodników,
efekt jest odwrotny: mniejszy
wpływ na populacje szkodników i mniejsza wszechstronność
działania substancji czynnych,
bardziej ukierunkowanych na
docelowego szkodnika.

Metody agrotechniczne
Zmiana strategii i technik
uprawy wpływa na występowanie i szkodliwość szkodników.
Techniki uprawy gleby stają się
coraz bardziej uproszczone, zmniejszeniu ulega liczba przejazdów, rezygnuje się z orki, co może sprzyjać
rozprzestrzenianiu się niektórych
szkodników żyjących w glebie (np.
scutigerella) lub w powietrzu (np.
rolnica gwoździówka), gdyż nie jest
ono zakłócane pracami związanymi
z uprawą gleby.
REKLAMA

Wielokrotne stosowanie środków chemicznych z niektórych
rodzin może doprowadzić do
ich przyspieszonej biodegradacji
przez wyspecjalizowane mikroflory. Dobra praktyka rolnicza
nakazuje zróżnicowanie ich
zastosowania.
Wszystkie techniki zwiększające tempo wschodów oraz
przyjmowania się roślin, w którym są one najbardziej narażone
na działanie szkodników, wpływają korzystnie: odpowiednie
przygotowanie gleby i/lub nawóz typu starter na szkodniki
atakujące system korzeniowy.
Wybór odmian gwarantujących
odpowiedni wigor roślin w początkowej fazie wzrostu oraz
zdolność zrekompensowania
(częściowego) strat w obsadzie
roślin.
Ograniczenie i wykorzystanie resztek pożniwnych, są one
bowiem dodatkowym źródłem
sprzyjającym rozwojowi pasożytów, znajdujących w nich
schronienie.
Siew bezpośredni (no till) lub
pasowy (strip till) może zwiększać ryzyko ataku szkodników
(inokulum i grzyby).
Płodozmian / monokultura: monokultura nie wpływa
w szczególny sposób na zagrożenie ze strony szkodników. Duże
powierzchnie uprawy kukurydzy sprzyjają rozmnażaniu się
pasożytów uzależnionych od
kukurydzy tak jak kukurydziana

URODZAJ
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stonka korzeniowa ale również
uniemożliwiają zakażenie pasożytami pochodzącymi z innych
upraw (mszyce).
Przesunięcie terminu siewu:
znaczne różnice w terminie
siewu w obrębie tego samego
regionu, umożliwiające szkodnikom żyjącym w powietrzu
dostęp do roślin we wszystkich
kolejnych stadiach rozwoju, wydłużają okres zagrożenia roślin,
zwłaszcza jeśli sposób działania i rozmnażanie się danego
szkodnika są uzależnione od
któregoś stadium.
Za F.N.P.S.M.S.
MAIZ’EUROP’ Group
Jolanta Malinowska-Kłos
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Kompensacja
chwastów
– problem wcale nie
sporadyczny
W agrofitocenozie oprócz
rośliny uprawnej występują
również gatunki roślin, które
mogą pojawiać się spontanicznie
w łanie rośliny uprawnej. Mowa
oczywiście o chwastach, które
pojawiają się tylko w określonych warunkach.
Występowanie poszczególnych gatunków chwastów
kształtowane jest w dużej mierze przez siedlisko, a ściślej
przez współdziałanie czynników klimatyczno-glebowych
i biotycznych oraz w wyniku
zamierzonej, bądź nie zamierzonej działalności człowieka.
Czynniki te wywierają pośredni lub bezpośredni wpływ na
zachwaszczenie zarówno pod
względem jakościowym jak
i ilościowym.
W warunkach polowych
mamy do czynienia z jednej
strony z kompleksem czynników
siedliskowych oraz antropogenicznych oddziaływujących
na chwasty, a z drugiej strony
z chwastami o dużej zmienności gatunkowej oraz wewnątrzgatunkowej wynikającej z ich
biologii.
Który z wyżej wymienionych czynników (siedlisko
czy człowiek) ma największy wpływ na zachwaszczenie pola?
Wydaje się, że w krótkiej perspektywie czasowej to właśnie
czynnik antropogeniczny wywiera bardzo duży wpływ na
stan i stopień zachwaszczenia.
Bardzo dobrym przykładem na
potwierdzenie tej tezy jest działalność rolników polegająca na
celowym stosowaniu uproszczeń
w zakresie zmianowania roślin
lub jego całkowite zaniechanie
prowadzące do monokultury
oraz stosowanie daleko idących
uproszczeń w samej uprawie
roli. Efektem takiego postępowania są zmiany zarówno
w składzie gatunkowym jak
i ilościowym flory segetalnej. Objawia się to tym, że na
miejsce zbiorowisk, w których
występuje duża różnorodność
gatunkowa chwastów, pojawiają
się bardzo uproszczone zbiorowiska, składające się zaledwie
z jednego lub z kilku gatunków
dominujących, często charakterystycznych dla poszczególnych
upraw rolniczych np. w roślinach zbożowych może masowo
występować miotła zbożowa,
mak polny i chaber bławatek, a na plantacji kukurydzy
chwastnica jednostronna, komosa biała czy szarłat szorstki.
Szkodliwość takich zbiorowisk,
bardzo często jest dużo większa
niż zbiorowiska złożonego z kilkunastu lub z kilkudziesięciu
gatunków chwastów. W tym
przypadku o szkodliwości

decyduje nie liczba gatunków,
lecz łączna liczebność i całkowita masa chwastów na polu.
Wszelka działalność rolnika,
prowadząca do zachwiania
względnej równowagi, jaka
panuje w agrofitocenozie, powoduje powstawanie bardzo
dobrych warunków do wzrostu
nasilenia gatunków chwastów
najlepiej przystosowanych do
gwałtownie zmieniającego się
siedliska, co w konsekwencji
bardzo często prowadzi do powstania zjawiska kompensacji.
Na czym polega zjawisko
kompensacji chwastów?
Kompensacja chwastów – polega na masowym pojawieniu
się jednego lub kilku gatunków chwastów w łanie rośliny
uprawnej, w obrębie których
występuje ponadto nieliczna
grupa gatunków towarzyszących. Bezpośrednia szkodliwość
takiego rodzaju zachwaszczenia
może polegać na jednostronnym
i wybiórczym pobieraniu jednego z makroelementów np. azotu
(chwastnica jednostronna, szarłat szorstki, przytulia czepna)
lub na wydzielaniu do środowiska fitotoksycznych związków
biochemicznych (zjawisko allelopatii), tj. terpenoidów, laktonów (bylica pospolita) czy
triterpenów, saponin (nawłoć
olbrzymia), które pomagają tym
gatunkom w kolonizowaniu
i zdominowaniu siedliska.
Jakie czynniki wpływają na powstawanie zjawiska
kompensacji?
Głównymi czynnikami
sprzyjającymi temu zjawisku
są: daleko idące uproszczenia
w zakresie zmianowania roślin
i uprawy roli. Skrajnym przykładem takich uproszczeń jest
wieloletnia monokultura połączona z siewem bezpośrednim
(uprawa zerowa). Intensywne
nawożenie mineralne, zwłaszcza
azotowe oraz zastąpienie metod agrotechnicznych metodami
chemicznymi. Szczególnie chemiczna metoda walki z chwastami, czyli za pomocą herbicydów
może w bardzo krótkim czasie
doprowadzić do kompensacji
chwastów, wynikającej ze zjawiska powstawania odporności na
konkretną substancję aktywną
herbicydu lub grupę chemiczną. Zjawisku temu szczególnie
sprzyja stosowanie herbicydów
o tym samym mechanizmie
działania przez szereg lat na
tym samym polu lub stosowanie preparatów w zbyt niskich
dawkach i w niewłaściwej fazie rozwojowej chwastów oraz
długo zalegających w glebie.
Takie postępowanie prowadzi
do eliminacji w obrębie gatunku osobników wrażliwych,

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNiG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli Wrocław
a z drugiej strony stwarza idealne warunki do rozwoju i rozmnażania osobników średnio
wrażliwych i odpornych.
Obszerniejsze informacje na
temat kompensacji chwastów
wynikających ze zjawiska odporności oraz omówienie samego zjawiska powstawania
odporności chwastów na herbicydy, czytelnik może znaleźć
w artykule pani dr Katarzyny
Marczewskiej-Kolasy (Nowy
Raport Rolny 2012, 10:16).
Czy można zapobiegać zjawisku kompensacji chwastów?
Oczywiście, że można, a nawet trzeba! W celu przeciwdziałania zjawisku kompensacji
chwastów należy przestrzegać
kilku podstawowych zasad,
a mianowicie: bezwzględnie
wprowadzić zmianowanie roślin uprawnych, stosować prawidłowo dobraną rotację upraw
(płodozmian), ograniczać zachwaszczenie, ale herbicydami
o zróżnicowanym mechanizmie
działania (rotacja herbicydów),
stosować mieszaniny herbicydowe, przestrzegać prawidłowych zasad agrotechniki oraz
wykorzystywać różne metody
zwalczania chwastów (metoda
integrowana*).
Jeżeli będziemy przestrzegać
wyżej wymienionych zasad, to
prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska kompensacji
chwastów będzie minimalne,
a na polach, gdzie już występuje,
zostanie przynajmniej bardzo
mocno ograniczone.
*W 2009 roku, Parlament
Europejski i Rada Unii Europejskiej zatwierdziły Dyrektywę
2009/128/WE z dnia 21 października, której głównym
celem jest ustalenie ram wspólnotowego działania na rzecz
zrównoważonego stosowania
pestycydów, a w dalszej kolejności produktów biobójczych,
biorąc pod uwagę podejście profilaktyczne. Dyrektywa ta zakłada, że sposobem osiągnięcia
tego celu powinno być stosowanie integrowanej ochrony upraw
roślin rolniczych. W Polsce rozporządzenie to nabiera mocy
prawnej z dniem 1 stycznia
2014 roku. Przez integrowaną
ochronę roślin, w myśl Dyrektywy 2009/128/WE, należy rozumieć stosowanie wszystkich
dostępnych metod ochrony roślin w celu uzyskania zdrowych
oraz jakościowo dobrych plonów przy minimalnych zakłóceniach agroekosystemu.
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Z czego produkować biogaz?
Skuteczność łączenia różnych składników
produkcji trzeba potwierdzić badaniami.

Rolnicy, którzy rozważają
inwestycję w biogazownię rolniczą już na etapie koncepcji
muszą zmierzyć się z decyzją
z jakiego surowca produkować
energię. Od tego zależy bowiem
model pracy biogazowni i technologia, która powinna zostać
w niej zastosowana. Jak mówi
Roman Pasławski, ekspert rynku
biogazowego z klastra Wielkopolski Biogaz, może się okazać,
że już na rozważaniach trzeba
zakończyć.
Tabele zawierające zestawienia
produktywności substratów pokazują różnorodność surowców,
które można wykorzystywać
w produkcji biogazu. Rolnik,
przed budową biogazowni,
powinien dokładnie przeanalizować, które z możliwych do
zastosowania substratów są dla
niego dostępne.
W tym zakresie należy wziąć
pod uwagę po pierwsze własne
gospodarstwo i jego zasoby: co
produkuje i jakie odpady generuje. W następnej kolejności
sprawdzamy, jakie substraty
można zdobyć w najbliższym
otoczeniu – w sąsiednich gospodarstwach i w miejscowości,
gdzie potencjalnie ma stanąć
biogazownia. Na koniec trzeba się zorientować, co można
sprowadzić z dalszej odległości.
– Część osób o tym zapomina,
ale wybór substratów to absolutna podstawa dalszych wyborów
i działań. Dlatego myśląc poważnie o budowie biogazowni,
która ma być rentownym przedsięwzięciem, trzeba poświęcić
odpowiednio dużą ilość czasu
na przemyślenie tego tematu
– wyjaśnia Roman Pasławski,
ekspert rynku biogazowego
z klastra Wielkopolski Biogaz.
Z czego można wybierać? Tabele zestawiają substraty zwykle
w trzech lub czterech kategoriach, w których znajdziemy
najczęściej:
• odpady z hodowli, czyli naturalne nawozy,
• rośliny energetyczne,
• odpady pochodzące z przetwórstwa rolno-spożywczego.
Pierwsza grupa obejmuje

gnojowice oraz oborniki. Do
drugiej zaliczymy wszelkiego
rodzaju kiszonki (np. z kukurydzy, żyta), buraki (pastewne
i cukrowe) oraz rośliny w stanie
nieprzetworzonym (np. liście
buraczane). W trzeciej znajdują się natomiast takie surowce,
jak wysłodki buraków, wywar
pogorzelniany, odseparowana
tkanka tłuszczowa czy inne
odpady poubojowe.
Studiując tabele potencjału
produkcji nietrudno zaobserwować, że wydajność wyrażona
w metrach sześciennych biogazu
otrzymywanych z tony suchej
masy surowca znacząco się różni pomiędzy poszczególnymi
substratami. Może się więc wydawać, że wystarczy zapewnić
sobie dostęp do jednego z tych
substratów, które charakteryzują
się relatywnie wysoką produktywnością, a sukces biogazowy
będzie gwarantowany. Tak jednak nie jest.
– Niestety nie można produkować biogazu z samego pomiotu kurzego czy odpadów
poflotacyjnych z rzeźni – mówi
Roman Pasławski. – Wprawdzie
są to odpady, które w zestawieniach produktywności mają jedne z najwyższych potencjałów,
to jednak nie mogą stanowić
samodzielnego składnika wsadu
do produkcji biogazu – tłumaczy
ekspert. – Każdy z substratów
należy mieszać w różnej proporcji z przynajmniej jeszcze
jednym. Wynika to z szeregu
różnych czynników. Z jednej
strony musimy stawić czoła konieczności bilansowania pH,
ponieważ zakwaszanie wsadu
może hamować, a nawet całkowicie zatrzymać proces fermentacji. Z drugiej strony, część
substratów zwyczajnie należy
rozcieńczyć. Inną sprawą jest,
że bakterie beztlenowe odpowiedzialne za proces fermentacji
muszą mieć pożywienie, którego
nie ma w samej gnojowicy w takiej ilośc,i aby móc produkować
znaczne ilości biogazu.
Najpopularniejszym, jak do
tej pory, składnikiem bilansującym dla większości substratów

była kiszonka z kukurydzy. Popularność kiszonki z kukurydzy,
wynikająca m.in. właśnie z dużego potencjału produkcyjnego,
doprowadziła z kolei do ogromnego wzrostu jej ceny. Istnieje
jednak rozsądna alternatywa.
– Drogą kiszonkę kukurydzianą można zastąpić mniej produktywną kiszonką trawy, która
jest znacznie tańsza, pozyskiwana praktycznie minimalnym
kosztem – doradza Pasławski.
– Może więc okazać się, że zastosowanie mieszanki substratów o mniejszej produktywności
przyniesie rolnikowi większe
zyski dzięki obniżeniu kosztów
względem teoretycznie optymalnego zestawu. Natomiast
jeśli nie mamy do nich dostępu, a sprowadzanie jest drogie,
być może trzeba zrezygnować
z planowanej inwestycji lub przenieść ją do bardziej dogodnej
lokalizacji.
Dobór substratów i proporcji,
w jakich należy je mieszać, jest
nieodłącznie związany z badaniami i kalkulacją ekonomiczną.
Tej można dokonać wstępnie
z wykorzystaniem kalkulatorów internetowych. Jeden z nich
jest udostępniony na stronie
Laboratorium Eko-technologii poznańskiego Uniwersytetu
Przyrodniczego (http://www.au.poznan.pl/ekolab/biogaz.html).
– Wprawdzie najczęściej spotykamy się z sytuacją, w której
mieszane są dwa różne składniki,
ale praktycznie nie ma żadnego
ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę
substratów, które umieścimy na
raz we wsadzie do biogazowni –
wyjaśnia ekspert Wielkopolskiego
Biogazu. – Jeżeli tylko badanie
dokonane przez wyspecjalizowane laboratorium potwierdzi
nasze przypuszczenia i wstępne
kalkulacje dotyczące opłacalności przedsięwzięcia z założonym
zestawem substratów, możemy
przejść do kolejnego kroku planowania budowy biogazowni,
czyli konsultacji z technologiem
– podsumowuje Pasławski.
Na podstawie materiałów prasowych inACT Public Relations
Jolanta Malinowska-Kłos
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Powschodowe odchwaszczanie rzepaku ozimego

Decydując się na uprawę rzepaku ozimego należy uwzględnić warunki, które
w istotny sposób wpływają na jego rozwój.
Bardzo ważnym okresem jest czas od
siewu nasion do spoczynku zimowego,
ponieważ w tym czasie rzepak buduje
swój potencjał plonotwórczy. Rzepak
w sprzyjających warunkach, jesienią,
wykształca rozetę 8-10 liści i silny system korzeniowy pozwalający mu przetrwać zimę. Jednak w przypadku dużego
zachwaszczenia następuje nadmierne
wydłużanie się roślin rzepaku, osłabienie ich kondycji, i zwiększenie się ich
wrażliwość na wymarzanie. Dlatego najkorzystniej jest zastosować herbicydy
już jesienią, a wiosenne zabiegi należy
traktować jako uzupełniające. Jesienne
zwalczanie chwastów jest zdecydowanie
korzystniejsze dla rozwoju, przezimowania i plonowania rzepaku ozimego.
Na plantacjach rzepaku ozimego
w warunkach panujących w Polsce
występuje około 40 gatunków chwastów,
które charakteryzują się różnym wpływem na ograniczenie rozwoju roślin
uprawnych. Do chwastów szczególnie uciążliwych, mających największy
wpływ na obniżkę plonu rzepaku należą:

przytulia czepna, gatunki rumianowate, gwiazdnica pospolita, komosa biała, samosiewy zbóż i perz właściwy,
natomiast w ostatnim czasie nasiliło się
występowanie fiołka polnego, bodziszka
drobnego oraz gorczycy polnej i tzw.
rzepakochwastów.
Przy doborze herbicydu bardzo ważna
jest znajomość chwastów, określenie ich
liczebności na polu oraz gatunku dominującego. Odchwaszczanie plantacji
w terminie powschodowym pozwala
dobrać właściwy herbicyd, który pozwoli
skutecznie wyeliminować niekorzystną (dla rośliny uprawnej) konkurencję
chwastów.
Zabiegi powschodowe należy wykonać, gdy rzepak wykształcił od 2 do 6 liści, a chwasty znajdują się w fazie od
kiełkowania do dwóch liści właściwych.
Do najpowszechniej stosowanych preparatów zwalczających chwasty dwuliścienne, należą: Bora 500 SC, Fuego Extra
500 SC i Metazanex 500 SC, Rapsan
500 SC, zawierające w swoim składzie
metazachlor oraz Permuson 416 SC, który

posiada gotową mieszaninę metazachloru
z chinomerakiem. Zwalczają one dobrze
większość popularnie występujących
w uprawie rzepaku chwastów skutecznie niszcząc także przytulię czepną
i maki. Nowy Butisan Star Max 500 SE
dodatkowo zwalcza bodziszka drobnego. Herbicydy zawierające chlopyralid
jak: Cliophar 300 SL i Lontrel 300 SL
bardzo skutecznie niszczą chwasty
rumianowate i ostrożeń polny nawet
w wyższych stadiach rozwojowych,
ponadto skutecznie zwalczają chaber
bławatek i dymnicę pospolitą. Galera
334 SL dodatkowo dobrze zwalcza przytulię czepną. Navigator 360 SL posiadający w swoim składzie aminopyralid,
dobrze zwalcza fiołka polnego i tobołki
polne. Zaletą Kerbu 50 WP jest skuteczne
działanie w niskich temperaturach, oraz
zwalczanie chwastów jednoliściennych
np. samosiewy zbóż.
Jesienią po wschodach rzepaku
skutecznie możemy niszczyć chwasty
jednoliścienne przy użyciu graminicydów charakteryzujących się działaniem

układowym. Samosiewy zbóż jarych
i ozimych, miotłę zbożową oraz rzadziej
występujące włośnice, chwastnicę jednostronną czy owies głuchy najlepiej zwalczać już jesienią, gdy rzepak wykształci
co najmniej jedną parę liści na chwasty
w fazie od 2-3 liści do krzewienia.
Na skuteczność walki z chwastami,
a tym samym na ekonomiczną efektywność zabiegu, decydujący wpływ ma
prawidłowy dobór preparatu, który
zapewni ograniczenie liczebności i osłabienie kondycji chwastów zagrażających roślinie uprawnej. Przy zakupie
herbicydu należy kierować się przede
wszystkim zakresem zwalczanych chwastów, następnie kosztem preparatu.
Użycie bowiem niewłaściwego środka,
nie przyniesie oczekiwanych efektów
chwastobójczych, przy jednocześnie
poniesionych określonych kosztach.
mgr Marek Badowski
IUNiG – PIB
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

Tab. 1. Gatunki chwastów wrażliwe na substancje aktywne herbicydów stosowanych w rzepaku ozimym
Substancja aktywna (herbicyd)

Najważniejsze zwalczane gatunki chwastów

metazachlor
(Fuego 500 SC,
Metazanex 500 SC)

gwiazdnica, jaskier polny, mak polny, maruna bezwonna, mlecz polny, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek, tasznik,
żółtlica drobnokwiatowa, jasnoty

metazachlor + chinomerak
(Butisan Star 416 SC)

jak wyżej

chlopyralid
(Lontrel 300 SL, Faworyt 300 SL, Cliophar
300 SL)

chaber bławatek, dymnica pospolita, maruna bezwonna, mlecze, ostrożeń polny, rdest
powojowy, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, żółtlica
drobnokwiatowa

propyzamid
(Kerb 50 WP,

bodziszki, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rdesty,
samosiewy zbóż

Tab. 2. Dobór herbicydów do odchwaszczania rzepaku ozimego jesienią po wschodach roślin uprawnych.
Preparat

Dawka na ha

Termin zabiegu

Bora 500 SC
Fuego Extra 500 SC
Fym 500 SC
Mashona 500 SC

2,0

Metazanex 500 SC

zabieg wykonać po wschodach rzepaku po wykształceniu
pierwszej pary liści na chwasty w fazie liścieni do 2 liści

Naspar 500 SC
Rapsan 500 SC
Butisan Duo 400 SC
Springbok 400 SC

2,0 – 2,5

Butisan Star Max 500 SE
Permuson 416 SC

3,0

Galera 334 SL

0,35

Galera 334 SL+ Metazanex 500SC

0,35+ 1,6

Navigator 360 SL

0,3

Cliophar 300 SL

0,3 – 0,4

Lontrel 300 SL

0,3 – 0,4

Fox 480 SC

0,6 – 1,0

w fazie 3-4 liści rzepaku
w fazie 3-4 liści rzepaku
w fazie 3-4 liści rzepaku
w fazie 4-6 liści rzepaku
od fazy 4 liści rzepaku

Kerb 50 WP

1,0 – 1,5

Kerb 50 WP+ Lontrel 300 SL

1,0+ 0,3 – 0,4

od fazy 4-6 liści rzepaku, na wilgotną glebę

Tabela 3. Dobór graminicydów do zwalczania chwastów jednoliściennych jesienią w rzepaku ozimym.
Dawka l/ha

Dawka l/ha

samosiewy zbóż, miotła
zbożowa

perz właściwy

0,5 – 0,8

1,25 – 1,5

Focus Ultra 100 EC

1,0 – 1.5

3,0

Fusilade Forte 150 EC

0,5 – 0,75

1,5 – 2,0

Preparat
Agil 100 EC
Aria 100 EC

Grapan Extra 040 EC

2,0

2,0

Leopard Extra 05 EC

0,7 – 1,0

2,0 – 3,0

Pantera 040 EC

2,0

2,0

Pilot 10 EC

0,3*) – 0,4

0,75*) – 1,0

Select Super 120 EC

0,8

-

Targa 10 EC

0,3*) – 0,4

0,75*) – 1,0

Targa Super 05 EC

0,6*) – 1,0

2,0

*) stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC lub Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha

Termin zabiegu

Jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej
1 parę liści na chwasty jednoliścienne w fazie od
2-4 liści do pełni krzewienia a w przypadku perzu
właściwego, gdy wykształci 4-6 liści
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REKLAMA

PROMOCJA!
Przy zakupie

Tilmor 5 l – otrzymasz Proteus 1 l
Tilmor 15 l – otrzymasz Proteus 3 l
Szczegóły u przedstawicieli regionalnych firmy Bayer

Tilmor – klucz

do bezpiecznego przezimowania
Optymalna kombinacja fungicydu i regulatora wzrostu,
biorąc pod uwagę narastające zagrożenie
ze strony patogenów chorobotwórczych jesienią
Zwiększona skuteczność zwalczania suchej
zgnilizny kapustnych
Zwalczanie wszystkich najważniejszych chorób rzepaku
Efekt regulacyjny, zapobieganie wyrastaniu
rzepaku w pęd, zwiększona zimotrwałość
Stymulacja wzrostu masy korzeniowej
Poprawa wigoru rośliny i kondycji całej plantacji

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.

Bayer CropScience, Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

www.bayercropscience.pl
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TRAKTOR

Wagon (nie)zwykle
uniwersalny
Widok maszyn Strom-Bednar na polach
w całej europie nie jest rzadkością, a maszyny
w żółto-czarnych barwach, głównie za sprawą
uniwersalnych przyczep Wagon coraz częściej
pojawiają się również na naszych drogach.

Wagon, to nazwa uniwersalnej
gamy przyczep transportowych
Strom-Bednar, obejmująca 3 typy
maszyn o masie całkowitej wynoszącej 16, 18 oraz 21 ton. Oferta przyczep skierowana jest do
gospodarstw poszukujących
szybkiego, taniego oraz uniwersalnego środka transportu. Cechą szczególnie wyróżniającą te
przyczepy jest najlepszy stosunek
pomiędzy masą maszyny, a objętością skrzyni ładunkowej.

Wzmocniona i płaska
skrzynia
Prosta oraz kompaktowa
skrzynia ładunkowa przyczep
Wagon została wykonana
z wysoką dokładnością, a działania konstruktorów z firmy
Strom-Bednar pozwoliły na
ograniczenie ilości spoin
i spawów, które zazwyczaj są
potencjalnym miejscem powstawania ognisk korozji.
Brak spoin oraz zastosowanie jednej, całkowicie płaskiej
płyty ze stali o grubości 4 mm
dla każdej ze ścian dodatkowo
zapobiega zatrzymywaniu materiału podczas opróżniania
skrzyni. Dolna część przyczepy
wykonana jest z mocnych profili i pokryta 4-milimetrową
podłogą. Żywotność przyczep
dodatkowo zwiększa użebrowanie konstrukcji pod podłogą
w przedniej jej części. W przypadku wykorzystywania przyczep
w branży budowlanej cała skrzynia może być docelowo zbudowana
ze stali Hardox o zwiększonej
wytrzymałości.

Do tyłu i na bok
Komfort pracy z wykorzystaniem przyczep Wagon skonfigurowanych ze skrzynią typu
wanna, bez wątpienia podnosi
tylne, hydrauliczno-mechaniczne
zamykanie burty.
Firma przewiduje również
możliwość konfiguracji swoich
przyczep jako wywrotek, dla
których wysyp może odbywać
się zarówno na prawą jak i lewą
stronę. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane w przypadku
pracy w niskich budynkach. Precyzyjny wysyp masy umożliwia

otwór wypustowy o wymiarach
300 x 400 mm zamontowany
w tylnej burcie.
Uniwersalność zastosowania
przyczep Wagon poprawia możliwość dodatkowego zwiększenia
jej objętości z wykorzystaniem
dwóch rodzajów nadstawek.
W pierwszym przypadku możemy
wykorzystać pełne, ocynkowane
nadstawki o wysokości 300 mm.
Rozwiązaniem znacznie zwiększającym objętość tych przyczep,
a przeznaczonym szczególnie do
transportu sieczki z zielonek lub
rozdrobnionej biomasy są nadstawki sieciowe o wysokości wynoszącej 600 mm i co ciekawe,
możliwe jest połączenie obu konfiguracji nadstawek. W przypadku
największej z przyczep jej objętość
zostaje tym samym zwiększona
z 20 do 32 m3. Czynność ta nie
jest zbyt czasochłonna, co ma
ogromne znaczenie dla firm usługowych z branży rolniczej.

Sztywne i bezpieczne
podwozie
W wielofunkcyjnych przyczepach Wagon montowane jest tandemowe zawieszenie typu boogie.
Posiada ono jeden czop obrotu
i pozwala na równomierne obciążenie wszystkich czterech kół
przyczepy. Aby zminimalizować
zużywanie opon konstruktorzy
z Czech zdecydowali się na zastosowanie skrętnej osi tylnej.
Komfort podczas jazdy z prędkościami do 40 km/h zapewnia
przyczepie układ amortyzacji
dyszla zaczepowego oraz tylnej
osi oparty na resorach piórowych.
Rama przyczepy wykonana jest
z dużych profili i cała przed montażem poddawana jest procesowi
cynkowania żarowego.
Bezpieczeństwo pracy przyczep
Wagon oprócz ogranicznika stopnia podniesienia skrzyni ładunkowej zapewnia pneumatyczny
układ hamulcowy, z automatyczną regulacją siły hamowania
zależną od aktualnego obciążenia
przyczepy. Komfortowe i sprawne
podczepienie przyczep gwarantuje opcjonalnie montowana
hydrauliczna podpora, której
sterowanie może odbywać się za
pomocą pompy ręcznej lub przez
układ hydrauliczny ciągnika.

Ładowacze są niezbędne
w gospodarstwie
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Działalność gospodarstwa rolnego wiąże się z koniecznością podejmowania
wielu zadań wymagających załadunku, rozładunku i przeładunku różnych
materiałów. Dlatego niezbędnym wyposażeniem w większości gospodarstw
okazuje się sprzęt do załadunku.
Szczegółowe zadania związane
z załadunkiem i rozładunkiem produktów w gospodarstwie rolnym
mogą być realizowane przez bardzo zróżnicowany pod względem
technicznym sprzęt. Specyfika
zadań związanych z załadunkiem
i rozładunkiem stanowi odzwierciedlenie tego, jak różna masa towarowa podlega przemieszczaniu
w gospodarstwie. Z jednej strony
są to pasze sypkie, objętościowe,
pakowane w worki, owijane folią,
czy też wycinane z silosu, z drugiej strony luźny, a niejednokrotnie ugnieciony obornik, nawozy
mineralne w workach po 50 kg lub
tzw. big-packach o masie 1 tony.
Przestrzeń prowadzenia prac
załadunkowych to bardzo często
niewielkie podwórko gospodarstwa
lub równie niewielkie pomieszczenia
inwentarskie i gospodarcze, wymagające określonych cech konstrukcyjnych i użytkowych sprzętu
technicznego do załadunku.
Zarówno stopień specjalizacji, jak
też uniwersalność, udźwig, wydajność pracy i inne cechy decydują
o kosztach, jakie trzeba ponieść na
zakup sprzętu załadunkowego do
gospodarstwa. Zakres możliwych do
poniesienia wydatków jest bardzo
szeroki, dlatego wymaga skonfrontowania z tym, co mamy do zrobienia w gospodarstwie w zakresie prac
załadunkowo-przeładunkowych.
W praktyce wyróżnia się dwie
podstawowe opcje wyposażenia
gospodarstwa w sprzęt mechanizujący prace załadunkowe. Są
to ładowacze nabudowywane
lub agregatowane z ciągnikiem
oraz samojezdne nośniki narzędzi przystosowane wyłącznie
bądź jako jedna z opcji do prac
załadunkowo-przeładunkowych.

Ładowacz + ciągnik
Jedną z najprostszych i z reguły
najmniej kosztochłonnych opcji
wyposażenia gospodarstwa rolnego
w sprzęt do ładowania jest nabycie ładowacza przystosowanego do
zamontowania na ciągniku. Jest
to najczęściej ładowacz czołowy,
którego działanie jest oparte na
wykorzystaniu układu hydrauliki
zewnętrznej ciągnika do sterowania podstawowymi funkcjami roboczymi. Funkcje te uwzględniają
przede wszystkim zmianę położenia elementów roboczych w płaszczyźnie pionowej i szereg innych
możliwości, co można wyjaśnić na
przykładzie ładowania i przemieszczania balotów.
W przypadku cylindrycznych balotów, a także wielkogabarytowych
kostek z sianokiszonką na ogół trudno jest uniknąć w gospodarstwie

Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
zadań związanych z ich transportem, załadunkiem i układaniem
w sterty. Jest to o tyle złożony problem, że przykładowo masa pojedynczego balotu, w zależności od
wilgotności zielonki i konstrukcyjnych cech prasy zwijającej obejmuje
od ok. 500 do ponad 1000 kilogramów. Jeśli w gospodarstwie etap mechanizacji przygotowania balotów
do spasania sprowadza się jedynie
do przeprowadzania zadań transportowych, to konieczne staje się
wyposażenie ciągnika w ładowacz
czołowy lub nośnik montowany na
trójpunktowym układzie zawieszenia. Klasyczny ładowacz widłowy
powinien być wyposażony w układ
tylko dwóch pojedynczych zębów,
co znacznie ułatwia wykonywanie czynności roboczych, przede
wszystkim zdejmowanie pojedynczych balotów z wideł.
Zaletą układu nabudowanego na
ciągniku jest możliwość montowania, obok ładowacza widłowego,
również chwytaka balotów. W skład
konstrukcji chwytaka wchodzi
układ dwóch ramion, które niezależnie od tego, że mogą obejmować i zakleszczać baloty, to jeszcze
są przystosowane do wykonania
obrotu o kąt 90º. Dzięki temu uzyskuje się dodatkową opcję ustawiania balotów w dowolnej pozycji na
podłożu. Skuteczne wykonywanie
zadań roboczych gwarantuje sterowanie ramion chwytaka siłownikami hydraulicznymi.
W przypadku rozwiązań do
ładowania w mniejszej skali równie rozpowszechnione, obok zestawu ciągnik + ładowacz, są
miniładowarki, których podstawowe funkcje robocze sprowadzają się do wykonywania prac
załadunkowo-transportowych.

Ładowarki w minii makroskali
Na rynku sprzętu rolniczego dostępna jest bogata oferta samojezdnych rozwiązań przystosowanych

wyłącznie do realizacji specjalistycznych zadań, jakimi są załadunek
w połączeniu z transportem na niewielkie odległości w gospodarstwie.
Cechą produkowanych dla rolnictwa (i nie tylko dla rolnictwa)
ładowarek jest duże zróżnicowanie
dostępnych modeli pod względem
masy własnej i mocy zainstalowanego silnika spalinowego, konstrukcji
układów jezdnych (pojazdy kołowe
i gąsienicowe), sterowania funkcjami jezdnymi (kierownica, joystick), opcji zmiany kierunku jazdy
(rozwiązania przegubowe i z pojedynczą bryłą podwozia). Zróżnicowanie dotyczy także wysokości
unoszenia ładunku, maksymalnego
obciążenia zespołów ładujących,
zasady podnoszenia zespołów roboczych, przystosowania do agregatowania z różnymi przystawkami
do ładowania, chwytakami, wycinakami, nośnikami palet i innymi urządzeniami. Niezależnie
od szczegółów konstrukcyjnych,
cechą współczesnych ładowarek
jest wysoki poziom nowoczesności.

Nowoczesność wyraża się poprzez
zastosowanie hydrostatycznych napędów na wszystkie koła jezdne,
powszechne wykorzystanie układów
hydraulicznych do sterowania pracą
podstawowych zespołów roboczych,
a także bezpieczeństwo i komfort
pracy operatora. O nowoczesności świadczy też funkcjonalność
użytkowania, tj. przystosowanie
do mechanizowania dużej liczby
zadań w gospodarstwie rolnym,
tak w obejściu jak i w pomieszczeniach inwentarskich. Niejednokrotnie ograniczona wielkość
powierzchni przeznaczonej do
wykonywania zadań roboczych,
szczególnie w pomieszczeniach inwentarskich implikuje jeszcze jedną
istotną cechę charakteryzującą samojezdne ładowarki. Jest nią doskonała zwrotność, niewielki promień
skrętu, a w przypadku niektórych
rozwiązań możliwość wykonywania
nawrotów na miejscu w wyniku obrotu wokół własnej osi, co stanowi
cechę wielu dostępnych na rynku
tego typu pojazdów.

Bez wysuszenia trudno
przechować ziarno
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Przebieg pogody, w szczególności zaś rozkład opadów,
wilgotność i temperatura w czasie żniw decydują
o konieczności wszechstronnego przygotowania się do
sezonu przechowywania ziarna w gospodarstwie.
Uwzględniając ryzyko niesprzyjających warunków
pogodowych w okresie zbioru warto pomyśleć
o zabezpieczeniu w możliwość dosuszania ziarna.
Zagospodarowanie ziarna po
zbiorze jest zadaniem odpowiedzialnym. W odpowiedzialny
sposób trzeba bowiem podejść
do jakości, a ta jest kształtowana przez wilgotność i czystość
masy roślinnej. Szczególnie
ważna jest wilgotność ziarna
wprowadzanego do silosu lub
magazynu, która nie pozostaje bez wpływu na stan masy
roślinnej i jej przydatność do
dalszego wykorzystania (na siew,
do konsumpcji i na paszę) po
okresie przechowywania. Pełną
kontrolę nad wilgotnością ziarna gwarantuje dostęp do odpowiedniego sprzętu, w pierwszym
rzędzie wilgotnościomierza, zaś
na kolejnym etapie – suszarni
do ziarna.

Wilgotność warto
zmierzyć
W wyniku nadmiernej wilgotności ziarno podlega bardziej
intensywnemu oddychaniu, co
wiąże się z powstawaniem strat
związanych z ubytkiem masy
ziarna. Ponadto, wzrostowi
temperatury wilgotnego ziarna
w czasie przechowywania towarzyszy rozwijanie się pleśni, bakterii i innych drobnoustrojów.
W wilgotnym ziarnie podlegającym samozagrzewaniu do coraz wyższych temperatur może
dochodzić do inicjowania procesów fermentacji alkoholowej
lub octowej. W skrajnych przypadkach prowadzi to do utraty
zdolności i energii kiełkowania.
Do wyznaczenia wilgotności
ziarna można wykorzystać wilgotnościomierze przystosowane
do pomiaru z dużą dokładnością (błędem rzędu 1%) i dużym zakresem (od kilku do ok.
40%) wilgotności ziarna zbóż,
kukurydzy, nasion rzepaku, siemienia i innych. Są to z reguły
przenośne urządzenia ręczne,
zasilane baterią, wyróżniające
się prostą zasadą obsługi i odczytu wyniku pomiaru. Działanie mierników wilgotności
ziarna opiera się na wykorzystaniu układów z mikroprocesorami. Pomiary wilgotności
są najczęściej wykonywane na
bazie pobranej próbki ziarna
lub za pomocą zewnętrznych
sond pomiarowych (z jedną
lub wieloma igłami penetracyjnymi). Nowoczesne mierniki
wilgotności ziarna wyposaża

się w wewnętrzne pamięci (do
gromadzenia danych z ponad
100 i więcej pomiarów), opcje
ustawienia alarmu i kontroli
kalibracji.

Suszarnie
i suszenie ziarna
Użytkowaniu urządzeń suszących do ziarna powinno
towarzyszyć przestrzeganie
zbioru zasad gwarantujących
bezpieczny przebieg procesu
obniżania wilgotności w masie roślinnej. Przede wszystkim
trzeba dostosować temperaturę
suszenia i czas jego trwania do
rodzaju ziarna i początkowej
wilgotności ziarna, uwzględniając eliminację ryzyka przegrzewania, szczególnie szkodliwego
w przypadku suszenia ziarna
siewnego. Aby spełnić wyrafinowane wymagania związane
z suszeniem ziarna konieczne
jest zatem użytkowanie odpowiednio dobranych urządzeń
suszących.
Wybór metody i środków
technicznych do suszenia nie
pozostaje bez wpływu na czas
realizacji zabiegu i wysokość
ponoszonych kosztów. Wśród
najbardziej rozpowszechnionych
metod zmniejszania wilgotności masy zbożowej wymienia
się suszenie poprzez wentylację
oraz suszenie termiczne. Cechą
drugiej z wymienionych metod
jest wyższa skuteczność działania, której towarzyszy jednak
wysoka energochłonność i kapitałochłonność wynikająca
z wyposażenia w specjalistyczne
instalacje do nagrzewania powietrza pośredniczącego w suszeniu ziarna.
Suszarnie termiczne znajdują
się w ofercie wielu krajowych
i zagranicznych firm. Dobór
urządzenia do potrzeb gospodarstwa jest tym samym znacznie
ułatwiony, tak pod względem
wskaźników roboczych, jak i nakładów inwestycyjnych. Jeden ze
wskaźników, tj. godzinowa lub
dzienna wydajność na ogół odzwierciedla konstrukcyjne cechy
danego typu suszarni. Rozwiązań
suszarni jest zaś wiele. W praktyce użytkuje się suszarnie podłogowe, kolumnowe o zabudowie
daszkowej, przepływowe, obiegowe i inne. Są także suszarnie
przystosowane do pracy ciągłej
i pracy porcjowej.

Wśród czynników uwzględnianych przy doborze suszarni
do potrzeb gospodarstwa wymienia się także funkcjonalność
decydującą chociażby o łatwości
regulacji parametrów roboczych.
Ważny jest zakres regulacji i wynikający stąd przebieg procesu
suszenia, jak też przystosowanie
do suszenia zróżnicowanej gamy
nasion i ziarna. Funkcjonalność
suszarni wyraża się w tym przypadku uniwersalnością, tj. przystosowaniem do suszenia nie
tylko ziarna zbóż, ale i innych
roślin, w tym kukurydzy, nasion
rzepaku, roślin strączkowych,
słonecznika, ziół, a nawet cebuli.
Istotna dla oceny funkcjonalności instalacji roboczych jest
automatyzacja wybranych funkcji działania, w tym opcja monitorowania zmian wilgotności
w suszonej masie i osiągnięcia
ustalonego poziomu wilgotności w połączeniu z przejściem
do etapu schładzania ziarna po
zakończeniu suszenia. Ważna cechą użytkową suszarni jest odporność na zakłócenie procesu
suszenia przykładowo w wyniku
zanieczyszczenia ziarna resztkami
plew, słomy itp., przejawiająca
się równomiernym przepływem
suszonej masy w instalacji.
Przewidując zespołowe użytkowanie suszarni zwraca się uwagę
na łatwość montażu instalacji
oraz jej mobilność wyrażaną
przystosowaniem do przemieszczania na różne odległości w terenie. Suszarnie przewoźne cechuje
wyposażenie we własny układ
jezdny i inne elementy instalacji
konieczne do sprawnego przystosowywania do pracy.
Bardzo istotnym aspektem
dla potencjalnego użytkownika suszarni jest sposób
zasilania pieca grzewczego.
Do najczęściej wykorzystywanych źródeł zasilających
suszarnie w strumień ciepła
zalicza się paliwo stałe (np.
węgiel), płynne (olej opałowy)
oraz gaz ziemny. Dostępne są
również opcje zasilania instalacji nagrzewającej w energię
elektryczną, co decyduje o wysokości ponoszonych kosztów.
Na krajowym rynku suszarnie
do ziarna są oferowane przez
wiele firm, w tym: Ag-Projekt,
Agrosec, Araj, Dozamech, Drzewicz, Pedrotti, Riela.
Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
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New Holland T9.505 w gospodarstwie Agro-Bledzew
Właściciele i dzierżawcy dużych gospodarstw szukają maszyn
o mocy ponad 500 KM, gdyż pomimo wysokiego jednostkowego
spalania ich wydajność w przeliczeniu na powierzchnię uprawionych pól lub wykonaną pracę jest
znacznie większa niż tradycyjnych
ciągników.
- W zeszłym roku doszliśmy
do wniosku, że aby przyspieszyć
prace polowe i zarazem przejść na
głęboką uprawę bezorkową musimy mieć odpowiedni agregat. Stąd
zakup czterobelkowego agregatu
uprawowego Horsch Tiger 6 AS.
Po jego nabyciu zdaliśmy sobie
sprawę, iż przejście na technologię
bezorkową z takim narzędziem
będzie od nas wymagało również
inwestycji w nową znacznie większą siłę pociągową dla Tigera mówi Marcin Biesiada, prezes
spółki Agro Bledzew w powiecie
międzyrzeckim, w woj. lubuskim.
Gospodarstwo użytkuje 2500 ha
gruntów ornych, częściowo dzierżawionych i częściowo własnych.
Na polach główną uprawę wykonuje się agregatem uprawowym
Horsch Tiger ciągniętym przez
przegubowego New Hollanda
T9.505 o mocy maksymalnej
507 KM. Ciągnik ten rozpoczął pracę w połowie 2012 roku
i w ciągu połowy pierwszego
sezonu już wypracował prawie
400 motogodzin.

Tygrys
potrzebuje mocy
Horsch Tiger 6AS o szerokości
6 m ma cztery rzędy zębów, które
- jak wyjaśnia Marcin Biesiada
- zagłębiane są podczas głównych upraw na 25 cm. Dlatego
do uprawy z prędkością 12 km/h
potrzeba sporo ponad 400 KM.
Próbowaliśmy ten agregat z ponad
300-konnym ciągnikiem tradycyjnym i nie był on w stanie uzyskać
odpowiedniej prędkości roboczej.
Producent agregatu ważącego 7 t,
o długości prawie 8 m podaje, że
minimalne zapotrzebowanie na
moc dla tego narzędzia wynosi
300 KM, a maksymalne 550 KM.
Dlatego przegubowy ciągnik stał
się nierozłącznym wręcz towarzyszem Tigera. Marcin Biesiada
podkreśla, iż – wydajność tego
zestawu jest o 100 proc. większa niż wydajność tradycyjnego
ciągnika z pługiem. Przed zakupem nowego ciągnika i agregatu
w czasie dwóch zmian, czyli 22 godzin pracy, oraliśmy do 50 ha.
Teraz w czasie o połowę krótszym
uprawiamy ten sam areał. Nawet
nie wspominam, ile przerw było
podczas orki i jak trudno nam się
było wyrobić na czas. Z Tigerem
i T9 wszystko po prostu idzie normalnie, teraz możemy zaplanować
prace na polu i mieć pewność, że
damy radę na czas. Do zaorania
50 ha, do baków ciągników trzeba
było nalać ok. 1000 litrów. Natomiast T9.505, którego spalanie

przy pełnym obciążeniu silnika
wynosi ok. 90 l/godzinę zużył na
uprawienie 50 hektarów ok 550 l,
więc spalanie w przeliczeniu na
jeden hektar wynosi ok. 11 l ON.
Co tu dużo mówić, to jest najbardziej oczywista oszczędność.
Prezes Biesiada zdradza, że
w najbliższych latach powierzchnia uprawiana bezpłużnie będzie
rosnąć w stosunku do powierzchni
oranej. Dlatego tak duża wydajność zestawu T9 z Tigerem jest
potrzebna. Jednak prezes Agro
Bledzew nie zamierza postawić
pługów w krzaki. Uważa, że pług
stosowany co kilka lat na danym
polu zlikwiduje wszystkie niedoskonałości i błędy, jakie mogą się
pojawić w uprawie lub np. przy
rozlewaniu gnojowicy.

Ważny jest komfort
operatora
Ciągniki New Holland serii
T9 mają w kabinie podłokietnik
SideWinder, taki sam jak podłokietniki w kombajnach tej marki.
Dlatego trzej operatorzy 505-tki
z Bledzewa nie mieli problemu
z opanowaniem obsługi ciągnika. Nie muszą też kontrolować,
na którym biegu jedzie ciągnik.
Jest on wyposażony w przekładnię PowerShift z automatyczną
sekwencyjną zmianą przełożeń
w sposób umożliwiający zachowanie prędkości roboczej przy jak
najniższym spalaniu. Aby włączyć automatykę zmian przełożeń wystarczy wcisnąć przycisk
na dżojstiku oznaczony literą A.
Praktycznie na polu, jak opisują
działanie Piotr Sąsiadek, jeden
z operatorów – Po wciśnięciu tego
guzika i opuszczeniu narzędzia
skrzynia przekładniowa automatycznie zredukuje bieg lub wrzuci
wyższy, aby utrzymać prędkość
roboczą w trudniejszych warunkach lub zmniejszyć obroty, gdy
ciągnik ma lżej.
Przy zakupie ciągnika Marcin
Biesiada zdecydował się na firmowy układ jazdy równoległej.
Jak podkreśla - Przy sześciometrowym narzędziu uprawowym
ciągnionym przez traktor jadący
z prędkością 12 km/h automatyczna jazda po wyznaczonej ścieżce,
aby nie robić nakładek, jest wręcz
konieczna. Wraz z upływem czasu
koncentracja operatora maleje,
a komputer działa cały czas dokładnie tak samo precyzyjnie.
Prezes Biesiada jest przekonany,
że jazda po wyznaczonych przez
GPS liniach pozwala nie tylko precyzyjnie poruszać się po polu bez
nakładania się przejazdów, ale
przede wszystkim nie tracić nic
z ogromnej wydajności.

Niebieskie serce
Pod maską New Hollanda T9
kryje się prawie 13-litrowy diesel
Cursor 13. Jest to jednostka napędowa spełniająca najostrzejszą

normę czystości spalin Euro III B,
dlatego o czystość wylatujących
z potężnego komina spalin dba
układ redukcji katalitycznej – SCR.
Aby działał poprawnie ciągnik
potrzebuje uzupełniania AdBlue
w zbiorniku z niebieskim korkiem.
Nie można go pomylić nie tylko ze
względu na kolor korka, ale także średnicę wlewu. W przypadku
wlewu do zbiornika AdBlue średnica jest znacznie mniejsza niż we
wlewie zbiornika na olej napędowy. To rozwiązanie nie przysparza
najmniejszych kłopotów podczas
tankowania. Ciągnik tankowany
jest w gospodarstwie, a zużycie
AdBlue jest tak skalkulowane, żeby
napełniać zbiornik z niebieskim
korkiem przy co drugim tankowaniu oleju napędowego. W gospodarstwie Agro-Bledzew AdBlue
składowane jest w 1000-litrowym
zbiorniku w warsztacie. Jak mówi
Marcin Biesiada uzupełniają główny zbiornik niezbyt często, ale
zakup od razu większej ilości
przekłada się na korzystniejszą
cenę. Co ciekawe, ciągnik pracuje
tylko na pojedynczych oponach
o rozmiarze 710/75 R42. Jak podkreśla Marcin Biesiada – u nas
gleby nie są zbyt ciężkie, dlatego takie ogumienie w zupełności
wystarcza, jak sprawdzałem, poślizg w normalnych warunkach
nie przekracza 2–4%. Rolnik,
który osobiście przepracował
tym ciągnikiem kilka godzin,
podkreśla, iż w normalnych warunkach polowych pojedyncze
ogumienie wystarczy, jeśli koła
mają dużą średnicę i opona ma
wysoki profil, a takie właśnie ma
T9.505,natomiast zeszła jesień,
kiedy trzeba było wykonać uprawę po kukurydzy w październiku
przekonała rolnika do poszukania
ogumienia bliźniaczego, gdyż potężna moc nie mogła być odpowiednio przeniesiona na glebę.
Jak przyznaje Jarosław Jakubowski, kierownik filii firmy Raitech
w miejscowości Przytoczna, który
sprzedał T9.505 do gospodarstwa
w Bledzewie, koszt utrzymania
ciągnika pozytywnie zaskoczył
użytkownika. - Koszt wymiany
olejów i filtrów jest porównywalny
do największych tradycyjnych maszyn o mocy ok. 300 KM. Materiały eksploatacyjne do pierwszego
przeglądu po 300 motogodzinach
kosztowały 2500 złotych netto wylicza Jakubowski.
Jak przyznaje jego pierwszym
zmartwieniem, był nie sama obsługa posprzedażna ciągnika, ale
konieczność zapewnienia „w razie czego” ciągnika zastępczego.
Jesteśmy dilerem, który zapewnia
klientowi pomoc w postaci ciągnika zastępczego w trudnych
sytuacjach. Dlatego uspokoiłem
się jak otrzymałem informację, iż
w naszym innym punkcie mamy
maszynę, także przegubową o nieco niższej mocy, którą mógłbym
udostępnić w razie unieruchomienia T.9-tki.

Agregaty uprawowo-siewne
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Początek nowego sezonu
produkcji zbóż i wielu innych
roślin wiąże się z planowaniem
działań obejmujących przygotowanie podłoża siewnego i siew
ziarna. Cechą współczesnych
technologii produkcji roślinnej
jest możliwość wspólnego planowania uprawy i siewu, a to
dzięki coraz nowocześniejszym
agregatom uprawowo-siewnym.
Doskonalenie technologii
produkcji roślinnej wiąże się
z poszukiwaniem oszczędności. Jednym z kierunków
takich poszukiwań jest wdrażanie zasady: dwa w jednym.
Wykonanie dwóch zabiegów
przy okazji jednego przejazdu
ciągnikiem stanowi o oszczędności czasu, a ten jest bardzo
cenny w okresie nasilenia prac
w gospodarstwie. Agregaty uprawowo-siewne są doskonałym
przykładem praktycznej aplikacji idei: dwa w jednym, a nawet
trzy w jednym, uwzględniając
możliwość połączenia w jednym
agregacie zestawu do uprawy,
siewu i nawożenia mineralnego. Pełne wykorzystanie tej idei
jest uwarunkowane dostępem
do nowoczesnego sprzętu technicznego i dostosowaniem parametrów roboczych agregatu
uprawowo-siewnego do stanu
gleby. Cechą nowoczesnych
agregatów jest przystosowanie
do pracy na glebach w różnym
stanie, tj. tradycyjnego siewu

po orce, jak też siewu w mulcz
bądź w ściernisko po uprawie
uproszczonej.
Uwzględniając cechy konstrukcyjne, w praktyce wyróżnia
się agregaty uprawowo-siewne
bierne i aktywne. Pierwsza z wymienionych kategorii rozwiązań
obejmuje zestaw siewnika z biernymi zespołami przeznaczonymi
do uprawy gleby, wśród których
można wymienić włóki, kultywatory i różnego rodzaju wały.
Stosowanie tego typu agregatów
uprawowo-siewnych jest szczególnie uzasadnione na glebach
lekkich i średnich. Natomiast
zestaw z aktywnymi zespołami
do uprawy gleby i siewnikiem
zaleca się na ogół użytkować
na glebach cięższych. Wśród
ważnych zalet stosowania zestawów aktywnych jest szeroki
zakres regulacji efektów prac
uprawowych.

Bogata oferta
rynkowa agregatów
uprawowo-siewnych
Na rynku dostępna jest bogata gama modeli agregatów
uprawowo-siewnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych firm. Ze względu na sposób
połączenia z ciągnikiem są to
agregaty półzawieszane i zawieszane. Każdy z agregatów wymaga właściwego doboru ciągnika
pod względem mocy silnika, zaś

w przypadku rozwiązań zawieszanych dodatkowo wymagany
jest odpowiedni udźwig na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Praca agregatów
aktywnych wiąże się z większym
zapotrzebowaniem mocy, co
wynika ze specyfiki działania
zespołów roboczych w glebie,
napędzanych z WOM ciągnika.
Wyposażenie gospodarstwa
w aktywny agregat uprawowo-siewny na ogół generuje
wyższe koszty inwestycyjne
i koszty eksploatacji. Ponadto,
agregaty tego typu mogą wykazywać wyższą podatność
na uszkodzenia mechaniczne
w przypadku użytkowania na
glebach zakamienionych. Agregaty aktywne, w porównaniu
z agregatami biernymi na ogół
pracują na polu z mniejszymi
prędkościami, co przekłada się
na niższą wydajność pracy.
Wspólną cechą agregatów jest
wyposażenie w siewnik z mechanicznym lub pneumatycznym systemem wysiewu ziarna.
Cechą różnicującą jest zaś zestaw elementów roboczych odpowiedzialnych za mechaniczne
doprawienie gleby, tak w przypadku agregatów biernych jak
i aktywnych. Potwierdzają to
przykłady szczegółowych rozwiązań oferowanych na polskim rynku.
W ofercie Unia Group
znajduje się kilka zestawów

uprawowo-siewnych, obejmujących rozwiązania FS, Plus,
Eco, Fenix i Focus. Przykładowo, najbardziej rozbudowaną
serię Eco tworzy siedem modeli
agregatów uprawowo-siewnych
o szerokości roboczej od 3 m
do 6 m, budowanych na bazie
agregatów uprawowych Atlas
i siewników mechanicznych Polonez lub Mazur, wzajemnie dostosowywanych pod względem
szerokości roboczej. W siewniki pneumatyczne wyposaża się
z kolei zestawy FS, przy czym
siewniki mogą być nabudowywane na uprawowe agregaty
zębowe, talerzowe i aktywne.
W agregacie biernym mogą znaleźć się wały dogniatające, talerze i rzędy sprężyn roboczych.
Wśród przykładów wyrafinowanych konstrukcji do
uprawy połączonej z siewem
można wymienić rozwiązania
szwedzkiej firmy Väderstadt.
Agregat uprawowo-siewny Spirit może być przystosowany do
bezpośredniego siewu ziarna
w ściernisko lub siewu po orce.
Intensywną uprawę gleby zapewnia wyposażenie agregatu
w system Disc Agressive, wykazujący efektywne działanie
na glebę dzięki rzędom talerzy
o profilu stożkowym. W skład
agregatu wchodzi również włóka spełniająca funkcję wyrównywania pola przed siewem.
Za wyrównanie powierzchni
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pola odpowiedzialne są również spulchniacze śladów, dzięki
którym nawet na lekkich glebach uzyskuje się dobre efekty
zagarniania kolein po przejeździe ciągnika. Zasada działania systemu Spirit polega na
zagęszczaniu gleby przed i po
siewie, w czym ważną rolę pełni wał oponowy. Jak przystało
na nowoczesne rozwiązanie
techniczne, agregat jest przystosowany do przeprowadzenia
wielu regulacji, w tym odległości
między redlicami wysiewającymi, głębokości siewu, nacisku wywieranego przez redlicę
wysiewającą na glebę (regulacja
hydrauliczna), no i oczywiście
dawki wysiewu (w zakresie 1,5500 kg/ha) nasion o znacznie
zróżnicowanej wielkości (bez konieczności wymiany elementów
roboczych). Warte podkreślenia
jest również wyposażenie agregatu Spirit w nowoczesny system
kalibracji, którego działanie bazuje na wykorzystaniu urządzeń
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automatyzujących pobieranie
próbki i jej ocenę, której wyniki
stanowią podstawę do automatycznego ustawienia (za pomocą
konsoli sterującej) parametrów
pracy systemu dozującego.
Obok przykładowo wymienionych, na krajowym rynku
agregaty uprawowo-siewne są
również oferowane przez inne
firmy, w tym: Agro-Masz, Amazone, Farmet, Horsch, Kverneland, Kockerling, Lemken,
Pöttinger, Rolmako, Sulky, Ursus
i inne. Cechą agregatów uprawowo-siewnych jest połączenie
nowoczesności z bezpieczeństwem użytkowania, zarówno
w warunkach polowych jak
i w czasie transportu. Dlatego
agregaty o większej szerokości
roboczej są przystosowane do
składania na czas transportu, co
ułatwia bezpieczne przemieszczanie się po drogach.
Prof. Marek Gaworski
SGGW w Warszawie

REKLAMA

www.koeckerling.com

MASTER
Technologia Strip - Till w uprawie buraków,
kukurydzy, rzepaku i zbóż

Specjalista od uprawy i siewu.
Trzy zabiegi za
jednym przejazdem
Spulchnianie pasowe
Siew nawozów pod korzeń
5 cm i głębszy 20 cm
Siew roślin w spulchniony pas

Efekty
Zapewnione równomierne
wschody
Zmniejszenie kosztów uprawy
nawet do 30%
Oszczędność ilości
przejazdów i czasu pracy
Efektywne wykorzystanie
wysianych nawozów

Marketing i Sprzedaż w Polsce:
mgr inż. Henryk Kozub | tel. kom. +48 - 69 19 83 037 | tel. kom. +49 - 170 - 59 57 329 | fax +49 - 4108 - 41 96 76 | e-mail: Hvkozub@aol.com

Wszechstronny kultywator Fenix_FO
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Możliwość przeprowadzenia sprawnej uprawy pożniwnej, zapewniającej odpowiednie
wymieszanie resztek pożniwnych, a także zerwanie podeszwy płużnej w przypadku
wykorzystania jednej maszyny jeszcze niedawno było prawie niemożliwe.
Intensywne prace konstruktorów z Strom-Bednar zaowocowały w ostatnim czasie
prezentacją kompaktowego
kultywatora, którego główną
zaletą jest wysoka uniwersalność. Wszechstronny kultywator Strom-Bednar Fenix_FO
z czterema rzędami zębów, bo
o nim mowa pozwala na sprawną uprawę gleby, niezależnie od
jej zmienności oraz aktualnie
panujących warunków.
Fenix jest
 wyposażony w zintegrowaną oś transportową, która pozwala na pracę bez tylnych
wałków. Zapewnia to łatwą pracę również w bardzo trudnych
warunkach polowych, a jesienią
może zastąpić orkę.

Na sztywnej ramie
Możliwość pracy kultywatora
Fenix_FO w zakresie głębokości
roboczych aż do 35 cm wynika przede wszystkim z wysokiej sztywności konstrukcji
Strom-Bednar. Podwójna rama
środkowa wykonana z profili
o wymiarach 150x100 mm lub
120x120 mm. Przestrzenna konstrukcja ramy zapewnia odległości pomiędzy zębami roboczymi
wynoszące 80 cm i ich wzajemny
rozstaw sięgający wartości 30 cm.
Całości dopełnia duży, bo wynoszący 86 cm prześwit pod ramą,
który gwarantuje płynną pracę
kultywatora niezależnie od ilości
resztek pożniwnych. Stabilność
kultywatora Fenix_FO dostępnego w czterech szerokościach

roboczych (od 4,0 do 7,0 m)
poprawia również system zamkowego łączenia ram bocznych.

Półzawieszany
i bez wału
Cechą wyróżniającą kultywator Fenix_FO jest również oś transportowa, a w zasadzie sposób jej
umiejscowienia. Jej umieszczenie
w środku maszyny umożliwia
skuteczną pracę agregatu nawet
w przypadku jej skonfigurowania
bez wału doprawiającego (przykładowo pracując na mokrym podłożu
lub jesienią zamiast orki). Poza tym
oś umieszczona jest bliżej ciągnika, a co za tym idzie agregat daje
większe możliwości do manewrowania i ogranicza powierzchnię
przeznaczoną na uwrocia. Za kołami transportowymi znajdują się
zęby, które zapobiegają powstawaniu kolein. Za utrzymanie zadanej
głębokości roboczej w maszynach
Fenix_FO odpowiadają przednie
koła kopiujące. Ich hydrauliczna
regulacja, daje możliwość nastawienia parametrów pracy maszyny
bez opuszczania fotela operatora.
Prosta regulacja głębokości roboczej
agregatów Strom-Bednar odbywa się
również z wykorzystaniem hydro-klipsów. W zależności od konfiguracji głębokość pracy maszyny może
być również regulowana w pełni
hydraulicznie.

Bezpieczne zęby
Z myślą o pracy w ekstremalnie
trudnych warunkach kultywator

Zdjęcie 4: Można wyposażyć Fenix’a w siewnik ALFA do siewu
poplonów.

Zdjęcie 3: Fenix jest wyposażony w 4 rzędy zębów, 1 rząd talerzy
wyrównujących oraz wał tylny.

Fenix_FO wyposażony został
w bezobsługowe zabezpieczenie
przeciążeniowe. Obejmuje ono
dwie pionowe sprężyny z wyzwalającym naciskiem w zakresie od
450 do 700 kg. Konstrukcja zabezpieczenia umożliwia wychylenie
sztywnych słupic na wysokość do
30 cm. Rozwiązanie oferowane
przez Strom-Bednar zapewnia
przy tym stałą geometrię dla
każdej z słupic niezależnie od
głębokości jej pracy.

okazać się montaż dłut (o szerokości 60, 80 lub 100 mm) doposażonych w skrzydła, które
zwiększają intensywność mieszania gleby i równomiernie
podrywają pozostałości po
zbiorach.

Do wyboru do koloru
Możliwości konfiguracyjne maszyn serii Fenix_FO są
niemal nieograniczone i gwarantują ich dostosowanie do
wszelkich wymagań. W zależności od warunków glebowych,

pogodowych, a także charakteru
prowadzonych prac na elementach roboczych zamontowany
jeden z pięciu rodzajów dłut.
W przypadku przeprowadzania
płytkiej podorywki producent
zaleca zastosowanie gęsiostópki
o szerokości 280 mm. Poderwanie oraz wymieszanie resztek
pożniwnych oraz gleby wzmaga
intensywność wzrostu samosiewów i chwastów. W przypadku
uprawy gleby na głębokości do
30 cm warto skorzystać z możliwości szybkiego zamontowania
dłut mulczujących z odkładnicą.
Kombinacja ta, zapewnia intensywne mieszanie gleby w głębszych jej warstwach zachowując
niskie opory elementów roboczych. Kompromisem pomiędzy
dwoma rozwiązaniami może

Moc niższego ciśnienia

W specyfice prac polowych bardzo ważne jest, aby nie niszczyć upraw, nie
degradować gleby, a przede wszystkim móc wjechać w grząskie pole.
Kierowcy podróżujący po
szosach wiedzą, że obniżone
ciśnienie w oponach powoduje
zwiększenie spalania. Wiedzą też
– szczególnie ci, którzy jeździli
w czasach, gdy nie znano opon
zimowych, że lekkie obniżenie
ciśnienia zwiększa przyczepność
na śliskiej drodze.
To drugie zjawisko jest bardzo
ważne w przypadku opon w maszynach rolniczych, bo zwiększenie powierzchni przylegania
opony, powoduje zarówno większą przyczepność, jak i rozkład
masy na większą powierzchnię,
czyli mniejszy nacisk na grunt.
Aby osiągnąć taki cel, bez zwiększenia spalania, trzeba zastosować specjalne opony do jazdy
na zmniejszonym ciśnieniu.
Jednym z producentów takich
opon jest wszystkim znana firma

Stomil Olsztyn, obecnie funkcjonująca w barwach Michelina.

Prototypowy, jeszcze
większy AxioBib

Przeciw ugniataniu
- AxioBib

Maszyny rolnicze są coraz
większe, a więc stosowane
w nich opony również muszą się
powiększać. Prototypowa opona
AxioBib 2m32 jest przeznaczona
do ciągników o mocy powyżej
350 KM. Ma ona być produktem flagowym w gamie opon
rolniczych Michelin, a opiera się
na technologii Ultraflex, która
pozwala na większe obciążenie
pojazdu przy ciśnieniu niższym
nawet o 0,8 bara.

Pierwszym tego typu modelem opony jest AxioBib,
która została opracowana do
ciągników o dużej mocy, powyżej 220 KM, w celu maksymalnego przeniesienia mocy
uciągu przy ciśnieniu niższym
niż w standardowych oponach
o tym profilu.
Opony te wykazują się dużą
nośnością przy niskim ciśnieniu.
Dla przykładu, przy obciążeniu
6500 kg opona pracuje ciśnieniem powietrza o ok. 0,8 bara
niższym od ciśnienia stosowanego w standardowych oponach
przy tym samym obciążeniu.

Do oprysków
- SprayBib
Niektóre opryskiwacze najnowszej generacji mają nawet
50 metrów szerokości, co wiąże

się również ze wzrostem ich ciężaru, a więc nacisku na glebę.
Prócz tego opryskiwacze wyposaża się w wąskie koła, które
pozostawiają głębokie koleiny,
i używa się ich w okresie, gdy
gleba jest bardzo delikatna,
a uprawy są we wczesnej fazie
wzrostu. Opony SprayBib, dzięki
temu, że są niskociśnieniowe,
umożliwiają zmniejszenie ugniatania gleby przez opryskiwacz,
zapewniają lepszy uciąg, a to
przekłada się na obniżenie zużycia paliwa.

Dla miniładowarek
- BibSteel
W oponie BibSteel w wersjach
Hard-Surface i All-Terrain zastosowano dwie warstwy opasań
metalowych, wzmocnione boki

W trosce o konsolidację
Mimo iż Fenix_FO dzięki specjalnemu umiejscowieniu osi transportowej doskonale sprawdza się
także w przedzimowej uprawie gleby
(bez wału doprawiającego kultywator pozostawia glebę w lepszej
strukturze przed zimą), to czeski
producent wyposażył Fenix’a w tylny wał, który można dobrać spośród 8 dostępnych rodzajów, aby
dopasować maszynę do własnych
potrzeb i warunków.
- grubsze o 2,5 mm oraz żebro
chroniące felgę, dzięki czemu cechuje się większą wytrzymałością
bieżnika, a także odpornością na
uszkodzenia powstałe na skutek
uderzeń w bok opony. Trakcja BibSteel przyczynia się do zwiększenia
mobilności na trudnym podłożu o 12%. Oponę charakteryzuje
otwarta, samoczyszcząca rzeźba
bieżnika oraz trwałość zwiększona
o 85% dzięki zastosowaniu technologii radialnej.

Opona czy gąsienica
Często jako rozwiązanie
wszystkich tych problemów
stosowane bywają gąsienice.
Aby porównać je z technologią
opon o zmniejszonym ciśnieniu –
podwyższonym ugięciu Francuski
Narodowy Instytut Naukowo-Badawczy Środowiska i Rolnictwa
(IRSTEA), niezależny ośrodek naukowy, przeprowadził badanie
porównawcze przy użyciu kombajnu z załadowaną przyczepą
wyposażonego w trzy różne rozwiązania: opony typu IF (o podwyższonym ugięciu) o szerokości
800 mm, szerokości 900 mm oraz
gąsienice o szerokości 760 mm.

Rozwiązaniem doskonale sprawdzającym się na glebach o większej
wilgotności jest sprężynowy wał
typu Paker, który oprócz zagęszczenia gleby intensywnie miesza
ją i rozdrabnia. Kolejno rozważyć
można również zamontowanie wału
typu V-ring, lub ciężkiego wału
segmentowego. Obie konstrukcje
dobrze rozbijają glebę i jednocześnie eliminują zjawisko oklejania
wałów. Ostatnią z możliwych do
zastosowania opcji jest wał Roadpacker wykonany z twardej gumy,
którego stopień nacisku na glebę
może być w pełni regulowany lub
tradycyjny wał rurowy. Nowością
są 2 rodzaje wałów Combi (wały
Spring i V/ U).
W oparciu o materiały
prasowe 4Green
Jolanta Malinowska-Kłos

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2012 roku na polu
o powierzchni 3,5 hektara. Jak
się okazało, na miękkim podłożu
kombajn wyposażony w gąsienice
spowodował zwiększenie twardości gleby o 55%. Z kolei maszyna wyposażona w opony typu IF
o szerokości 900 mm o ciśnieniu
powietrza wynoszącym 1,4 bary
zwiększyła twardość gleby o 46%,
czyli o 9 punktów procentowych
mniej niż kombajn na gąsienicach.
Z kolei na twardym podłożu
gąsienice wywierały nierównomierny nacisk na grunt, który
w niektórych momentach był
nawet dwa razy większy niż ten
wywierany przez opony typu IF.
Kombajn wyposażony w opony
typu IF o szerokości 900 mm
i ciśnieniu 1,4 bara równomiernie rozkłada siłę nacisku
na glebę, która wynosi niewiele
ponad 4 bary. Natomiast kombajn wyposażony w gąsienice
wywiera nierównomierny nacisk, który dochodzi nawet do
9 barów, czyli ponad dwa razy
więcej niż nacisk powodowany
przez opony.
Alicja Szczypta
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Sprzedam kombajny zbożowe

Claas Lexion 570 2007r • Claas Lexion 580 2004r • Claas Lexion
480 2002r • Claas Lexion 450 2002r • Claas Mega 208 1995, 1997,
2001 • Claas Medion 310 2006r • Claas Dominator 108 1996r •
Case 2388 1998r, 2002r, 2008r • Massey Ferguson MF 40 1996r •
New Holland TX 68 Plus 2001r • New Holland TC 56 2007r

Kombajny do buraków

Holmer Terra Dos 2003r • Holmer Terra Dos 2000r

Sieczkarnie do kukurydzy

Claas Jaguar 850 Profistar 4x4 2008r • Claas Jaguar 695 1990r

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

Siewniki do kukurydzy

Kverneland Optima 6 rzędów • Gaspardo 8 rzędów

Przystawki do kukurydzy

Geringhoff, Oros, Claas, Cressoni, New Holland, Olimac

Pługi obrotowe

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

Kompaktor
Strom 8m 2010r

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

Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889

REKLAMA
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FARMTRAC wprowadza najtańszy
ciągnik rolniczy na rynku
Polski producent traktorów
z Mrągowa wprowadza na rynek
nowy model ciągnika rolniczego, którego cena i jakość staje
się prawdziwym wyzwaniem
dla polskiej wsi.
Farmtrac - polska fabryka
ciągników z Mrągowa uzupełniła gamę swoich produktów,
ciągnikiem, który jest w zasięgu
finansowym nawet niewielkich
gospodarstw, nastawionych na
produkcję tradycyjną, na niewielkich areałach.
Traktor o nazwie Farmtrac
Escort 550/550 DT został skontrowany w mazurskiej firmie
przez inżyniera Eligiusza Szymańskiego. W założeniach
konstruktora jest to maszyna
nawiązująca do sprawdzonych
przez rolników pojazdów o prostej, wytrzymałej i solidnej konstrukcji. Nowy traktor odznacza
sie dużą niezawodnością i niskimi kosztami eksploatacji.
Twórca nowego pojazdu opisując założenia konstrukcyjne
podkreśla jego wytrzymałość
i prostotę obsługi. „ Moim marzeniem było zaprojektowanie ciągnika odpowiadającego realiom
polskiej wsi, tj. prostego, całkowicie mechanicznego ciągnika,
z wykorzystaniem tradycji polskiej
myśli technicznej, z której przecież możemy być dumni. Uważam, że nasz nowy ciągnik jest
świetną alternatywą dla zalewającej nas fali zagranicznych używanych ciągników niewiadomego
pochodzenia. Oferujemy ciągnik
o porównywalnych parametrach
i cenie, za to z 24 miesięczną gwarancją fabryczną”.
Farmtrac Escort 550/550DT,
sprawdzi się we wszystkich pracach w małym gospodarstwie
oraz okaże się nieocenionym

pomocnikiem w większych gospodarstwach. Gwarantuje to
układ napędowy składający się
z oszczędnego 3 cylindrowego
silnika połączonego z mechaniczną skrzynią biegów o 8 przełożeniach do przodu i 2 do tyłu
i mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego.Do wyboru
klientów zaprojektowano wersje z napędem na 2 lub 4 koła,
z przednią osią napędzaną marki
Carraro.
Mocny, nieograniczony elektroniką silnik, w połączeniu
z korzystnie rozłożoną masą
blisko 3 tonowego ciągnika,
zapewnia najlepszą siłę uciągu w klasie, przy czym manewrowanie ciągnikiem jest łatwe
i wygodne dzięki znakomitej
zwrotności i lekko pracującemu układowi wspomagania kierownicy. Ciągnik wyposażony
w ładowacz czołowy – świetnie
nadaje się do pracy w gospodarstwach hodowlanych, zwłaszcza
w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie zaletą okażą się
kompaktowe wymiary ciągnika.
Nowością w tej klasie ciągników jest możliwość wyboru koloru nadwozia i podwozia.
Każdy klient może stworzyć swój
własny unikalny ciągnik.
Cena ciągnika kształtuje sie
na poziome poniżej 40 tys. złotych. Równie atrakcyjnym i ważnym elementem oferty Farmtrac
Escort 550/550DT jest możliwość korzystnego finansowania
zakupu. Ciągnik dostępny jest
w atrakcyjnym Finansowaniu
Fabrycznym Farmtrac z ratą
już od 301 zł netto miesięcznie.
Dodatkowe informacje – Paweł Bareja, tel. 694-774-327
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Polscy Klienci w fabryce i muzeum Manitou
TRAKTOR

W czerwcu użytkownicy ładowarek teleskopowych Manitou odwiedzili fabrykę maszyn we francuskim Ancenis. Do
atrakcji wyjazdu należały: zwiedzanie fabryki, centrum logistycznego i muzeum maszyn Manitou, wizyta w lokalnej
winiarni oraz sam nocleg w miejscowym XIII-wiecznym Chateau należącym do słynnych Zamków nad Loarą.
Pełna wrażeń wycieczka do
siedziby marki Manitou w Ancenis (Kraj Loary, zachodnia
Francja) polskich użytkowników
tych ładowarek teleskopowych
odbyła się w dniach 25-27 czerwca 2013. Miejscowość Ancenis
to nie tylko lokalizacja fabryki
maszyn Manitou, ale również
centrum logistycznego, biura filii
francuskiej, czołowej siedziby
Grupy Manitou oraz muzeum.
Podczas wizyty gościom towarzyszyli ich opiekunowie z sieci
dealerskiej Manitou Polska oraz
sam Marcel Braud – prezes zarządu Grupy Manitou i wynalazca
maszyn MANITOU. Wycieczkę rozpoczęto od wysłuchania
prezentacji o Grupie Manitou
i wizyty w zakładzie produkcyjnym. Było, co zwiedzać, ponieważ fabryka o powierzchni
42 ha zatrudnia aktualnie około
1400 pracowników. Produkcja
ładowarek teleskopowych w fabryce (od 40 do 60 sztuk dziennie) odbywa się równolegle na
dwóch liniach montażowych.
Najciekawszym fragmentem linii montażowej jest punkt weryfikacji jakości oraz montażu
wysięgników teleskopowych
i monobloków, które przez samego producenta są uznawane
za najważniejsze i jednocześnie
najbardziej wymagające części

ładowarek Manitou.
Po wizycie w fabryce goście
z Polski mieli okazję obserwować
pracę operatorów Manitou na
placu testowym znajdującym
się bezpośrednio przy zakładzie. Każda maszyna Manitou
opuszczająca fabrykę jest tu
poddawana kilkugodzinnym
testom praktycznym, w tym
dźwiganiu ładunków cięższych
o około 20 proc. od maksymalnego udźwigu podawanego
w specyfikacjach technicznych
maszyn.
Kolejnym punktem programu
była wizyta w centrum logistycznym części zamiennych. Budynek o powierzchni 22 tys. m²
i 1,3 km linii transportowych,
który każdego dnia przyjmuje
60 ton nowych części, szczyci
się perfekcyjną logistyką.
W muzeum Manitou goście
poznali bliżej historię marki i Grupy Manitou – firmy
nietypowej, bo choć wyrosła
na globalną korporację, zachowała rodzinny charakter
i organizację. Firma została
założona w 1953 roku pod nazwą „Braud & Faucheux” przez
Andrée Braud i Henri Faucheux.
Zarządzanie firmą państwo
Braud szybko powierzyli swojemu synowi, Marcelowi Braud,
wnuczkowi Alexandra Braud

- założyciela przedsiębiorstwa
„Braud” produkującej maszyny
rolnicze.
Początkowo firma „Braud &
Faucheux” miała zdywersyfikować ofertę produktową przedsiębiorstwa „Braud” poprzez
produkcję dźwigów i betoniarek.
Jednak, gdy w 1958 roku młody
Marcel Braud wpadł na innowacyjny pomysł odwrócenia

schematu ciągnika rolniczego
i dodania do niego masztu oraz
hydrauliki, firma „Braud & Faucheux” zaczęła szybko rozwijać
się w zupełnie innym od zakładanego kierunku, rozpoczynając
produkcję pierwszych terenowych wózków widłowych.
W 1973 roku firma „Braud-Faucheux” przeniosła się z warsztatu garażowego do przemysłowej

okolicy na północ od Ancenis,
a w 1981 roku zmieniła nazwę
na Manitou, jej czołowej marki.
Rok później powstała pierwsza
ładowarka teleskopowa Manitou.
Od tamtej pory firma szczyci się
tworzeniem wysokiej jakości maszyn na rynki rolniczy, budowlany i przemysłowy, takich jak:
obrotowe ładowarki teleskopowe,
innowacyjne podesty robocze

czy ładowarki dla rolnictwa premium z opatentowanym przez
Manitou joystikiem JSM. Sam
Marcel Braud do dziś piastuje
fukcję prezesa Grupy Manitou
i pozostaje jej większościowym
właścicielem, a mała miejscowość
Ancenis dalej stanowi serce firmy.
W poarciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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