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Technika i technologia w rolnictwie

My nadajemy trend
Charakterystyczny niebieski kolor nadwozia to
znak rozpoznawczy ciągników marki New
Holland. Jakie jeszcze cechy łączą maszyny tej
firmy? Jakie perspektywy są przed rynkiem
maszyn rolniczych na najbliższe lata? O tym,
z Adamem Sulakiem, dyrektorem rozwoju
marki w Polsce, rozmawiała Alicja Szczypta.
Rozmowa odbyła się „na pokładzie” flagowego
ciągnika z serii 8000.
Jest to seria ciągników produkowanych w Stanach Zjednoczonych, skąd bezpośrednio do
nas docierają. Na rynku polskim
próbujemy budować image marki i przekonać klientów, że nie
tylko serie o mocy do 100 KM są
najlepsze dla naszych rolników,
bo te większe maszyny mogą
stanowić potężny walor dla gospodarstw wielkoobszarowych.
Właśnie… Ten traktor należy do wyższego segmentu, więc
w małym gospodarstwie się nie
przyda, bo jest za duży chyba…
Po pierwsze – jest za duży,
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po drugie – nie miałby co robić
w małym gospodarstwie. Jest to
nowy traktor, oczywiście z silnikiem Tier 4, który radzi sobie
praktycznie z każdą maszyną
na polu. Dzisiaj przykładamy
ogromną wagę, żeby zwiększyć
sprzedaż tych traktorów na rynku polskim i przekonać klientów
do tego, że te traktory świetnie
nadają się, aby podwyższać poziom kultury rolnej i rozwijać
przemysł rolny w Polsce.
Sama nazwa „New Holland”
kojarzy się zarówno z regionem Niderlandów – Holandią,

również z Ameryką, bo cząstka „New” brzmi jak w „New
York” czy „New Jersey”, zarząd firmy siedzibę ma we Włoszech, a w Płocku produkuje
też swoje maszyny, a więc jest
to również polska marka.
New Holland na początku
swojego intensywnego rozwoju zainwestował duże pieniądze,
kupując w Płocku byłą Fabrykę
Maszyn Żniwnych, późniejszą
spółkę Bizon. W Płocku są produkowane kombajny, co prawda
najmniejsze gabarytowo modele, ale świetnie się sprzedające. W Płocku jest dzisiaj jedna
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z 20 fabryk globalnego koncernu
CNH. Produkuje ona kombajny
TC 5000 dla rolników nie tylko
w Polsce, ale w całej Europie
i na świecie.
Patrząc z perspektywy czasu,
te 15 lat, które minęło, przyczyniło się do ogromnego rozwoju
technologicznego kombajnów.
Maszyny te dają komfort, bezpieczeństwo, myślę, że również
radość z pracy taką maszyną.
Rozwinięta technologia przyczynia się do dobrych zbiorów, do tego, że straty ziarna
są minimalne.
Czy polski rolnik, pod względem stosunku do inwestowania
w maszyny, odróżnia się od
rolnika niemieckiego, francuskiego, brazylijskiego czy
amerykańskiego?
Trudno powiedzieć. Na
pewno dzisiaj polski rolnik
jest mocno związany z subsydiami unijnymi. Dzisiaj trendy
i kierunki rozwoju polskiego
rolnictwa, umaszynowienia
i modernizacji gospodarstw,
wiążą się przede wszystkim
z dopływem dotacji unijnych. To one są głównym
aspektem, jaki wykorzystują
i jakim mogą grać na rynku polscy rolnicy, a w tym
również nasi klienci. Dzisiaj
myślenie o rozwoju rolnictwa
odbywa się przez pryzmat dotacji unijnych, więc mam nadzieję, że te dotacje na lata
2014-2020 będą na tyle dobre,
duże i stabilne, że będą dalej
wzmacniały polskie rolnictwo,
będą dawały możliwości rozwoju i tym samym przyczynią
się do tego, że takie maszyny
jak ta, w której właśnie siedzimy, będą nadal znajdowały
swoich nabywców.

Patrząc na wyposażenie maszyny: wspomaganie, klimatyzacja, wygodny fotel i kierownica
też taka jak w sportowych autach, mniejsza niż przeciętna,
widzimy, że to wszystko wiąże
się z ergonomią?
Ergonomia kabiny, komfort
operatora jest dla nas bardzo
ważne. Wszystkie te traktory,
pomimo swoich gabarytów mają
dobrze rozwiązany układ kierowniczy, układ wspomagania,
dzięki czemu jeden mały ruch
kierownicą powoduje, że skręt
kół jest natychmiast odczuwalny, a równocześnie doskonale
kontrolowany. Ta kierownica pozwala na to, aby nie rozpraszać
się na boki a zarazem prowadzić
ten traktor w sposób doskonały.
Często mówi się o określonych
markach, że mają swoją charakterystyczną cechę. Pewną markę
samochodów uważamy za wyjątkowo bezpieczną, inną – za
wyjątkowo trwałą, albo łatwą
w serwisowaniu, a jeszcze inną
doceniamy za wysokie osiągi. Czy
marce New Holland też można
przypisać tego typu skojarzenie?
New Holland wyróżnia się
zaawansowaniem technologicznym, w szczególności
technologiami Clean Energy,
czyli ekologicznymi silnikami
i innymi rozwiązaniami stosowanymi w naszych ciągnikach
i kombajnach. My jako marka
nadajemy światowy trend rozwoju maszyn rolniczych.
Technologiczne zaawansowanie to jest sygnał, który my,
oferując maszyny, kierujemy do
naszych klientów. A klienci zarówno w Polsce jak i na świecie przy decyzjach zakupowych
kierują się tym sygnałem, który
New Holland im nadaje.
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WPR w obecnej i przyszłej
perspektywie finansowej

Ustalenia Szczytu Europejskiego z 8 lutego br. dotyczące przyszłej perspektywy
finansowej na lata 2014-2020 muszą być przyjęte przez Parlament Europejski.
Parlament Europejski przyjmie wysokość budżetu ogólnego
na okres 2014-2020, w tym na
WPR oraz alokacje na poszczególne państwa członkowskie.
Jednocześnie trwają prace nad
wysokością budżetu krajowego
na WPR. Uzgodnienia szefów
państw na Szczycie Europejskim (8 lutego br.) oraz przyjęty kompromis Rady Ministrów
Rolnictwa UE (26 czerwca br.)
dają możliwość przesunięcia do
25% środków z II filara WPR
na płatności bezpośrednie oraz
uzupełnienia płatności z budżetu krajowego.
W dotychczasowych ustaleniach przyjęto, że płatności
bezpośrednie po 2013r. będą
zwiększone poprzez przesunięcie
do 25% środków z II filaru WPR

oraz wsparcie krajowe. Jednocześnie budżet krajowy uzupełni
środki na PROW. Również z budżetu krajowego zapewnione
zostanie odpowiednie współfinansowanie funduszu PROW.
W ramach Umowy Partnerstwa, przewiduje się także odpowiednie wsparcie dla
obszarów wiejskich w ramach
polityki spójności - na rozwój
infrastruktury, rynku pracy
i usług publicznych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi współpracuje z wszystkimi
resortami a także z Urzędami
Marszałkowskimi nad właściwymi zapisami programów
operacyjnych, w tym programów regionalnych. Umowa
partnerstwa przewiduje zaangażowanie wszystkich programów

operacyjnych w realizację powyższych zadań .
W okresie 2007-2013 budżet
UE dla Polski na wspólną politykę rolną wyniósł 28,6 mld euro,
w cenach bieżących. Stosowanie
cen bieżących jest podejściem
właściwym, gdyż w cenach
bieżących wypłacane są środki
z WPR oraz kwoty wsparcia dla
rolników określane w decyzjach
administracyjnych.
Przewidywany budżet unijny na WPR w Polsce na lata
2014-2020 wyniesie 32,1 mld
euro. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej Polska uzyska około 12% więcej
unijnych środków na rolnictwo niż otrzymała w latach
2007-2013.

Tabela 1. Proponowane środki dla Polski w ramach płatności bezpośrednich i rozwoju obszarów
wiejskich z budżetu UE w latach 2014-2020 (mln EUR, ceny bieżące)
Rodzaj wsparcia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Płatności bezpośrednie

2 970

2 987

3 005

3 022

3 042

3 062

3 062

2014-2020
21 148

Rozwój obszarów wiejskich*

1 571

1 570

1 569

1 567

1 565

1 564

1 562

10 968

Łącznie płatności i PROW

4 541

4 557

4 573

4 589

4 607

4 625

4 623

32 116

* wartości w cenach bieżących obliczone w MRiRW na podst. danych w cenach stałych z 2011 r.
podanych przez KE. Źródło: Dane na podstawie niepublikowanych materiałów KE i Rady, przeznaczonych do użytku wewnętrznego; Dokument: Płatności Bezpośrednie - nr 7772/13 z dnia 10
kwietnia 2013 r. oraz Rozwój Obszarów Wiejskich - nr 10235 z dnia 3 czerwca 2013 r.
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Grene i Kramp łączą siły

Fuzja daje więcej możliwości i podwyższa jakość usług.
Jako dystrybutorzy w branży
technicznej Grene i Kramp, były
partnerami od wielu lat. W ostatnich latach Grene i Kramp współpracowały już w sferze wspólnych
zakupów a w 2008 podjęły się
wspólnego przedsięwzięcia w Rosji.
Teraz łączą siły, aby móc zaoferować jeszcze więcej swoim klientom.
„Nie musisz być dużą firmą żeby
dostarczać usługi wysokiej jakości
i być zorientowanym na klienta”
mówi Carsten Thygesen, dyrektor Grupy Grene. „Wysoką jakość
usług możesz zapewnić będą blisko klienta, poznając kulturę ich
firmy oraz dostarczając najlepsze
rozwiązania. Jednakże w naszym
biznesie skala i zasięg działania są
niezwykle ważne, ponieważ umożliwiają oferowanie wysokiej jakości
usług. Tylko największe firmy mogą
sobie pozwolić na szeroką ofertę
produktową, najszybsze usługi onlinie oraz najszybszą i najbardziej
rzetelną wysyłkę. Pozostaniemy
blisko klienta i będziemy oferować
najszerszą gamę produktów w Europie - to jest właśnie nasza siła.”
Fuzja z firmą Kramp to dla Grene duży krok w rozwoju firmy.
Obaj dystrybutorzy uzupełniają
się nawzajem. Grene to lider na
rynkach skandynawskich, bałtyckich i w Polsce. Natomiast Kramp
jest czołową firmą w swojej branży w krajach tj. Holandia, Belgia

Powiew najwyższej jakości

czy Niemcy i działa w 13 innych
krajach europejskich. W każdym
kraju współpracuje z lokalnymi
sprzedawcami i organizacjami
usługowymi dostosowując się do
kultury i języka kraju, w którym
działa. Po połączeniu, nic się nie
zmieni w tej sferze.
Oferta produktowa gwałtownie
się rozszerzy co oznacza, że klienci
będą mogli zwiększyć swoje zamówienia z Kramp czy Grene. W dającej się już przewidzieć przyszłości
wybierać oni będą produkty z listy
zawierającej ponad 700 000 pozycji.
A ponieważ wysiłki i inwestycje
w systemy i procesy będą wciąż
rozwijane i łączone, wkrótce klienci
mogą oczekiwać nowych rozwiązań
i usług w dziedzinie dostarczania
informacji, składania zamówień,
dostaw i wsparcia.
„Synergia w tej fuzji nie tyle
dotyczy korzyści w zakresie kosztów, a raczej rozwoju naszej oferty
produktowej.” Tłumaczy Carsten
Thygesen, dyrektor zarządzający
w Grene Group. „Ta fuzja jest
krokiem skoncentrowanym na
zwiększaniu naszej inicjatywy
w zakresie oferty produktów, usług
i dystrybucji. Silna pozycja opiera
się na oferowaniu naszym klientom najwyższej klasy asortyment
we wszystkich krajach, w których
działamy.”
Thygesen wyjaśnia, że systemy

i procesy będą lepsze i bardziej
wydajne w wyniku fuzji. „Spośród tego co obie firmy mają do
zaoferowania na poszczególnych
rynkach, wybierzemy to co najlepsze. Następnie będziemy mogli
skupić się na inwestowaniu w dalsze innowacje, które przysłużą się
naszym klientom jeszcze bardziej.”
To nie przewaga kosztowa ale
niezrównana gama produktów
wsparcie techniczne i serwis są
podstawą przyszłego rozwoju
i ekspansji. „Działamy na rozdrobnionym rynku z dużą ilością
małych dostawców w każdym
kraju” tłumaczy dalej Thygesen.
„W wyniku połączenia, nasz udział
w rynkach europejskich wciąż będzie mniejszy niż 10%. Mimo to
żadna inna organizacja nie może
równać się z nasza ofertą produktową czy oferowanym serwisem.
Poprzez zachowanie i przyszłe poszerzanie naszych mocnych stron
związanych z zasięgiem i jakością
ostatecznie chcemy zwiększyć bazę
klientów i zaoferować im więcej
niż do tej pory.”
W ciągu najbliższych kilku
lat, Grene i Kramp skupi się na
rozwoju w istniejących rynkach
i rozpoczęciem nowej działalności w Europie Wschodniej
i Południowo-Wschodniej.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Nadmorski klimat, piaszczyste plaże, molo w Sopocie…
i wspaniała żywność – najwyższej jakości wyroby mięsne
posiadające certyfikat Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP!
W sopockim hotelu Sheraton,
2 sierpnia, odbyła się kolejna
impreza z cyklu „Jakość jest
sztuką – spotkania z QAFP”.
Wydarzenie, sfinansowane ze
środków Funduszu Promocji
Mięsa Wieprzowego, zorganizowała Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.
W rozmowach o systemach jakości żywności uczestniczyli: prezes UPEMI Wiesław Różański,
ambasadorowie QAFP – Paweł

Królikowski i Piotr Machalica, mistrzowie kuchni QAFP
– Dariusz Zahorański, Adam
Michalski, Carlos Gonzalez –
Tejera. Wśród gości znalazł się
również prezes Agencji Rynku
Rolnego – Radosław Szatkowski,
a także przedstawiciele zakładów mięsnych, handlu i dystrybucji, blogerki kulinarne.
Prezes UPEMI Wiesław Różański, witając zgromadzonych gości, podkreślił: „Unia

Milena Zacharzewska, Wiesław Różański, Paweł Królikowski

jest organizacją, która zrzesza
producentów branży mięsnej
i reprezentuje ich interesy. Ale
naszym celem jest również
dbanie o jakość życia Polaków.
Właśnie dlatego stworzyliśmy
System QAFP i dostarczamy konsumentom najwyższej jakości
wyroby. Bo to właśnie jakość
jest tym czynnikiem, który decyduje o zakupie. Potwierdzają
to sieci handlowe, które obserwują rosnące zainteresowanie
produktami ze znakiem QAFP”.
Znany i lubiany aktor – Paweł
Królikowski, poinformował, że
„wyroby ze znakiem QAFP dostępne są w ponad 1000 sklepów
w całej Polsce. Konsumenci coraz lepiej znają znak i poszukują
go przy zakupach mięsa drobiowego i wieprzowego, a także
wędlin”.
Z kolei drugi z ambasadorów
– Piotr Machalica dodał, że „produkty ze znakiem być może nie
należą do najtańszych, ale konkurują na rynku jakością, a nie
ceną. I to właśnie jakość jest tym,
co pamięta się zdecydowanie dłużej! A poza wszystkim lepiej jest

kupić mniej za więcej, niż później
niesmaczną żywność wyrzucać”.
W dyskusji o jedzeniu uczestniczył również prezes Agencji
Rynku Rolnego, instytucji, która
zarządza Funduszami Promocji
Żywności – Radosław Szatkowski. „Zawsze i wszędzie należy
podkreślać – polska żywność
jest najlepsza! Jej wyjątkowość
polega na bogatej tradycji kulinarnej naszego kraju, ale jednocześnie na innowacyjnych
technologiach, jakie wprowadzają polskie zakłady przetwórcze, a także na nowoczesnych
metodach produkcji”.
Mistrzowie Kuchni QAFP
– Adam Michalski, Dariusz
Zahorański i Carlos Gonzalez
– Tejera jednogłośnie podkreślali, że produkty z certyfikatem
Systemu używane w kuchni są
przejawem dążenia do doskonałości. Dzięki nim możemy gościom restauracji, ale również
najbliższym zgromadzonym
przy domowym stole podarować
to, co najlepsze. Bo gotowanie to
sztuka, do której używa się głowy, ale przede wszystkim serca!

Prezes UPEMI Wiesław Różański
Pomysłodawcą kampanii
„Jakość jest sztuką – spotkania
z QAFP” – finansowanej ze środków Funduszu Promocji Mięsa
Wieprzowego, jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, która w 2009 roku
opracowała System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP.
Dotyczy on kulinarnego mięsa
wieprzowego (schab, szynka,
karkówka,
polędwiczka, łopatka), mięsa
z piersi kurczaka, indyka i gęsi,

a także wędlin drobiowych
i wieprzowo-wołowych.
Impreza „Jakość jest sztuką –
spotkania z QAFP” jest kolejnym
już spotkaniem z konsumentami, producentami, dystrybutorami żywności i, przede
wszystkim, mediami. Celem
akcji, jest utrwalenie wśród konsumentów świadomości znaku
QAFP, poinformowanie o walorach zdrowotnych i smakowych
produktów oznaczonych tym
symbolem.

wrzesień 2013 r. | Nowy Raport Rolny

RAPORT

3

4

wrzesień 2013 r. | Nowy Raport Rolny

RAPORT

Wieprzowina Gdańsk zdobyła Okazja do świętowania sukcesu
O tym , że warto jeść mięso wieprzowe i to te najwyższej 10 sierpnia dostawcy, pracownicy i przyjaciele SM
jakości przekonywała w sobotę 10 sierpnia mieszkańców MLEKPOL, wraz ze swoimi rodzinami, uczestniczyli
Gdańska i ich gości Pomorska Izba Rolnicza , która
w IX Letnim Pikniku z MLEKPOL-em.
w trakcie Jarmarku Dominikańskiego zorganizowała
Mimo kapryśnej pogody, na
w centrum stolicy Pomorza Piknik Wieprzowy.
teren Klubu „Hades” w GraI wszyscy ci, którzy wybrali się w tym dniu na ulicę Św.
Ducha, gdzie odbywała się
zorganizowana przez pomorski samorząd rolniczy impreza
na pewno nie wyszli stamtąd
głodni i zawiedzeni, a atrakcji
było co niemiara, zarówno dla
ducha jak i ciała. O tym jak smakuje wieprzowina można było
przekonać się osobiście degustując potrawy przyrządzonego
z tego mięsa przez członkinie
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa pomorskiego.
Uczestnicy pikniku poza posmakowaniem doskonałych kulinariów mogli też zaopatrzyć
się w przygotowane przez PIR
ulotki i broszury informujące
o wartościach żywieniowych
mięsa wieprzowego oraz uczestniczyć w zorganizowanych
z myślą zarówno o dzieciach
jak i dorosłych wielu ciekawych
konkursach i zabawach. Na koniec zaś wystąpił zespół Fokus
prezentując swojskie szanty przemieszane z celtyckimi rytmami.
Zorganizowany przez PIR
piknik był częścią cyklu
REKLAMA

prowadzonej przez samorząd
rolniczy ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, której celem jest promocja wyrobów
mięsnych, wędlin i przetworów na bazie wieprzowiny ze
szczególnym uwzględnieniem
wyrobów wysokiej jakości
produkowanych w oparciu
o gwarantowane unijne i krajowe systemy jakości, w tym

produkowanych tradycyjnymi
metodami produkcji.
Celem kampanii jest także
zwrócenie uwagi konsumentów,
na istotę właściwego i zdrowego odżywiania, oraz rolę mięsa
wieprzowego w diecie człowieka. Organizacja imprezy
została sfinansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa
Wieprzowego.

jewie, przybyło kilka tysięcy
osób w tym wielu znamienitych
gości, wśród nich Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Stanisław
Kalemba, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
- To spotkanie to doskonała okazja do podsumowania
i świętowania dobrych wyników
gospodarczych Spółdzielni za
rok 2012 – powiedział podczas
oficjalnego otwarcia Pikniku
Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Zawadzki. - Światowa
gospodarka targana jest kryzysem, natomiast Nasza Spółdzielnia zanotowała dalszy rozwój
gospodarczy. Osiągnęliśmy najwyższy skup mleka w historii
1 374 mln l i jednocześnie rekordowy wynik w historii polskiego
mleczarstwa – dodał.
Spółdzielnia Mleczarska
MLEKPOL przerabia dziennie
4 mln litrów mleka i osiągnęła
wartość sprzedaży wyrobów
własnych i usług powyżej 3 mld
zł - powiedział Edmund Borawski, Prezes SM MLEKPOL.
Spółdzielcy, dostawcy i pracownicy SM MLEKPOL usłyszeli

wiele słów uznania od ministrów
gospodarki i rolnictwa. Rolnictwo jest najbardziej proeksportową gałęzią polskiej gospodarki
- podkreślił wicepremier Janusz
Piechociński.
Minister Rolnictwa, Stanisław
Kalemba, zwrócił uwagę na rolę
SM MLEKPOL, jako stabilnego
i znaczącego dla regionu pracodawcy. Podkreślił również znaczenie spółdzielczości w rozwoju

polskiego mleczarstwa, rolnictwa i regionu.
Była to również dobra okazja do wręczenia kilkudziesięciu dostawcom, pracownikom
oraz partnerom współpracującym ze Spółdzielnią odznaczeń
nadanych przez Prezydenta RP,
Ministra Rolnictwa i Krajową
Radę Spółdzielczą.
Za Agencją PR First Comunication
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wozy asenizacyjne

Pojemność od 2.500 do 26.000 litrów
Komfort i łatwość jazdy
Dobra inwestycja na przyszłość

tel. (67) 216 82 99

www.joskin.com

ŚWIĘTUJ RAZEM Z NAMI
Ciągniki VALTRA serii N i T
w specjalnej jubileuszowej ofercie
Finansowania Fabrycznego*
na

miesięcy w

OPrOcentOwanie

3 ratacH

AGCO
Financ
e
równie
ż do 7
lat.
Spraw
dź peł
ną
ofertę

0%

bez PrOwizji

Skontaktuj się
z najbliższym dealerem,
wejdź na www.valtra.pl
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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Pokazywali i wręczali
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Demo Tour w Rybołach

New Holland wspólnie z firmą Adler
Cała gama maszyn rolniczych produkowanych przez New Holland ściągnęła do Agro zorganizowały 17 sierpnia,
warmińskiej wsi Lichtajny koło Ostródy liczne grono rolników wraz z rodzinami. w Rybołach na Podlasiu, pokazy polowe
pod nazwą DEMO TOUR 2013.
Wydarzenia w Lichtajnach
odbywały się przed neoklasycystycznym dworkiem z drugiej
połowy XIX wieku oraz na położonym nieopodal polu. Dworek
oraz zabudowania folwarczne
wybudował dawny właściciel
majątku, Walther Rose. W ostatnich latach ubiegłego stulecia
budowla podupadła, a dopiero
nabycie jej przez firmę Perkoz
w 2005 roku pozwoliło na generalny remont i przywrócenie
jej do stanu świetności. Obecnie
w dworku znajduje się siedziba
i biura firmy.
Spotkanie otworzył prezes
Perkoza Stanisław Koziorzemski,
który wraz z Adamem Sulakiem,
dyrektorem rozwoju marki New
Holland w Polsce, przywitał
rolników i zaprosił na pokazy.
Niewielki, około 500-metrowy,
dystans goście przebyli bryczkami i wozami drabiniastymi. Na
miejscu obejrzeli pracę maszyn
polowych zarówno z ziemi, jak
i na potężnym telebimie.
Scenariusz pokazu ilustrował rzeczywisty przebieg żniw.
Rozpoczęto od skoszenia zboża, wyładowano ziarno, zbierano słomę, układano bele,
a na koniec przeprowadzono
orkę i inne prace uprawowe.
REKLAMA

Zaprezentowano w ten sposób
całą paletę maszyn i urządzeń
rolniczych, które można kupić
w Perkozie, a także wachlarz
ciągników i kombajny New
Hollanda.
Atmosfera spotkania była
familijna i piknikowa, bo
w przeciwieństwie do większości pokazów, warmińscy
rolnicy przyjeżdżali tu całymi
rodzinami. Prócz spragnionych
technicznych szczegółów farmerów, skorzystało również
młode pokolenie, które z bliska
obejrzało wiele urządzeń znanych im dotąd tylko z ilustracji. Niektóre z prezentowanych
maszyn można było zobaczyć
po raz pierwszy na żywo w naszym kraju, a inżynierowie na
przygotowanym stoisku przed
dworem w Lichtajnach służyli
informacjami jakie udoskonalenia wprowadzono w znanych
już, starszych modelach.
Na koniec uroczyście wręczono kluczyki do traktora z serii
8000 okolicznemu rolnikowi,
nabywcy maszyny. Rolnik może
mówić o dużym szczęściu, bo
z okazji 15-lecia firmy w Polsce,
jako nabywca ciągnika, otrzymał w prezencie wycieczkę do
Brazylii.

Pogoda dopisała i sobotniego
popołudnia na imprezie zgromadziło się ponad 300 osób.
Podczas pokazów zaprezentowano szereg nowości: kombajn New
Holland serii TC, ciągnik New
Holland serii T4, prasę zmiennokomorową New Holland RB
150 oraz prasę stałokomorową
New Holland ORKEL 125. Ponadto można było zobaczyć w pracy
i skorzystać z jazdy próbnej szerokiej gamy ciągników i kombajnów New Holland oraz maszyn

uprawowych i innych takich marek
jak Poettinger oraz Krukowiak.
Demo Tour w Rybołach, oprócz
pokazów i prezentacji najnowszej
oferty wiodących producentów
maszyn rolniczych, była również
doskonałą okazją do zapoznania
się z nowościami firm nasiennych,
nawozowych i chemicznych oraz
sposobnością do wymiany poglądów i doświadczeń w licznym gronie rolników z Podlasia.
Na podstawie informacji firmowej
Jolanta Malinowska-Kłos

Już XV Dni Kukurydzy woj.
Mazowieckiego i Łódzkiego
Organizatorzy XV Jubileuszowych Dni Kukurydzy woj. Mazowieckiego i Łódzkiego oraz
Ogólnopolskiej Prezentacji
Odmian Kukurydzy zapraszają Państwa na imprezę, która
odbędzie się 6 października
2013 r. w Skrzelew gm. Teresin
Organizacja Dni Kukurydzy
ma swoją długą tradycję jak
też ukształtowany wizerunek.
Szybko rosnąca liczba patronów,
wystawców i zwiedzających najlepiej świadczy o celowości jej
organizowania. Tym bardziej,
że początki intensywnej uprawy
kukurydzy na tym terenie sięgają
lat 80 – tych ubiegłego stulecia.
Program imprezy, która
rozpocznie się już od godz.
9.00, przewidziane jest między innymi:
• zbiór z poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy na
ziarno i kiszonkę,

• prezentacja poletek herbicydowych i nawozowych,
• prezentacja firm branżowych z zakresu produkcji
rolniczej,
• wystawa sprzętu rolniczego
• pokaz użytkowania maszyn
rolniczych,
• kiermasz drzewek owocowych
i roślin ozdobnych,
• wiele atrakcji kulturalno
- rozrywkowych,
• konkursy dla uczestników
imprezy z nagrodami.
• konkurs wiedzy rolniczej dla
uczniów szkół rolniczych.
Dni Kukurydzy z założenia odbywają się na terenie
otwartym, co nie ogranicza
wystawcom miejsca do swojej
prezentacji, a ponadto ułatwia
nawiązanie kontaktów miedzy producentem czy dealerem
a klientem. Impreza jest o zasięgu ogólnokrajowym a co

roku uczestniczy w niej ponad
150 wystawców i 6 do 8 tysięcy
zwiedzających.
Dla wielu zainteresowanych
rolników jest to wyjątkowa
okazja do porównania upraw
różnych odmian, a jest ich
prawie 100, porównania jakości pracy poszczególnych maszyn, czy różnych procesów
technologicznych.
Będzie, więc możliwość nie
tylko do zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami,
ale też do wymiany informacji
pomiędzy uczestnikami.
Zdobyta wiedza zaowocuje
z pewnością praktycznym wykorzystaniem nowych technologii
w gospodarstwach rolnych.
Więcej informacji na stronie
www.kukurydza.home.pl
Przewodniczący Komitetu
OrganizacyjnegoXV Jubileuszowych
Dni Kukurydzy
Tadeusz Szymańczak
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Rekordowa edycja
Roltechniki!
Organizowaną już po raz siódmy
w Wilkowicach (koło Leszna, gmina
Lipno) Wystawę Roltechnika oraz
odbywający się równolegle XII
Festiwal Starych Ciągników
i Maszyn Rolniczych można zaliczyć
do rekordowych!
Rekordowa była ilość prezentowanych maszyn i ciągników.
Przez dwa dni trwania imprezy (24-25 sierpnia 2013) do
Wilkowic przyjechało ponad
24 500 zwiedzających z całej
Polski i nie tylko!
W tym roku wystawcy
Roltechniki zaprezentowali
15 marek ciągników oraz sprzęt
rolniczy nowej generacji ułatwiający prowadzenie gospodarstwa.
Natomiast XII Festiwal Starych
Ciągników i Maszyn Rolniczych
im. Jerzego Samelczaka w tym
roku zgromadził 130 kolekcjonerów z Polski, Czech, Holandii
oraz Austrii, którzy przywieźli
ze sobą ponad 150 traktorów
i innych oldskulowych maszyn rolniczych. Ponadto sam
Festiwal tradycyjnie obfitował
w wydarzenia przyciągające do
Wilkowic pasjonatów techniki
zabytkowej. To dla nich organizatorzy Festiwalu przygotowali
wiele atrakcji, wśród których
było odpalanie „bumbaja” i „odpalanie korbą”, czy „Traktor Pulling” polegający na przeciąganiu
liny przez dwie odrestaurowane
maszyny.
W tym roku, podobnie jak
w latach poprzednich, na Festiwalu wręczano statuetki

i puchary dla najlepiej odrestaurowanych maszyn. Nagrodę prezesa Międzynarodowych Targów
Poznańskich za propagowanie
idei kolekcjonerstwa starych
ciągników i maszyn rolniczych
otrzymał Jacek Grzywacz. Natomiast prezes MTP Andrzej Byrt
otrzymał od dyrektora Agencji
Rynku Rolnego OT Andrzeja
Bobrowskiego Laur Uznania za
zaangażowanie, wkład i nieocenioną pomoc w szerzenie wiedzy
oraz dostępu do nowoczesnych
technologii rolniczych.
- Spodziewaliśmy się, że będzie to rekordowa edycja Roltechniki, ale nie sądziliśmy, że
wyjdzie taka fajna impreza.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym: wystawcom, zwiedzającym i naszym partnerom!
– powiedział dyrektor Roltechniki Łukasz Rachubiński.
Organizatorzy zapewniają, że
w przyszłym roku planują dalszy
rozwój Wystawy Roltechnika
i Festiwalu i już dziś zapraszają
na kolejną edycję, która odbędzie się w sierpniu 2014 roku,
tradycyjnie w Wilkowicach.
W oparciu o materiały prasowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Polagra Premiery
już za pięć miesięcy
Hektary Międzynarodowych
Targów Poznańskich zapraszają
gości na wiele imprez, ale tylko największe z nich zajmują
wszystkie dostępne pawilony.
Tak właśnie będzie podczas
najbliższej edycji Międzynarodowych Targów Mechanizacji
Rolnictwa POLAGRA PREMIERY, które odbędą się w dniach
30 stycznia – 2 lutego 2014 r.
REKLAMA

Zainteresowanie targami
przerosło nasze oczekiwania –
mówi Jakub Patelka, dyrektor
targów Polagra Premiery –dwuletnie oczekiwanie na największe wydarzenie branży podnosi
temperaturę zarówno wśród wystawców jak i zwiedzających.
Swoją obecność na przestrzeni
wydarzenia potwierdziły już
m.in. Grupa Agco, John Deere,

Claas, Krone, Mc Cormick,
a także szereg polskich producentów jak Expom, Krukowiak,
Bury oraz wielu innych.
Do targów pozostało jeszcze
pięć miesięcy, a już dziś możemy
się pochwalić grupą kilkunastu
produktów zgłoszonych do prestiżowego konkursu o Złoty Medal. Wystawcy cenią znaczenie
Złotego Medalu i jego wpływu

RAPORT
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na postrzeganie i wizerunek
produktu. Także w przypadku
nowości niejednokrotnie producenci wstrzymują się z premierą
do czasu Polagry Premiery, jako
platformy idealnej do prezentacji
najnowszych osiągnięć w dziedzinie mechanizacji rolnictwa.
W oparciu o materiały MPT
Jolanta Malinowska-Kłos
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Własność intelektualna a postęp
biologiczny w hodowli roślin uprawnych
URODZAJ

Zaludnienie naszego globu systematycznie rośnie, a zasoby ziemi uprawnej maleją.
W ciągu ostatniego półwiecza
powierzchnia gruntów rolnych
przypadająca na 1 osobę zmniejszyła się z 0,43 ha do 0,25 ha
i nadal maleje. Jak zwiększyć
plony i wyżywić ludzkość?

Hodowca - odkrywca
Hodowla roślin to przedsiębiorstwo, którym rządzą takie
same prawa ekonomiczne, jak
każdym innym. Jest w nim jeszcze miejsce na pasję. Hodowca
roślin rolniczych na swój sposób jest odkrywcą. Badając cechy dziedziczne danej rośliny
uprawnej, hodowcy poszukują
metod ich wzmocnienia lub osłabienia, aby otrzymać odmianę
o lepszej jakości, dającą wyższe
plony. Poza tworzeniem nowych
odmian, hodowcy zajmują się
również hodowlą zachowawczą
już istniejących odmian, produkując elitarny materiał siewny,
o cechach w najwyższym stopniu odpowiadających wzorcowi
odmiany.
Prowadzenie hodowli roślin
rolniczych jest kosztowne.
Hodowca musi dysponować
REKLAMA

bardzo dobrze wyposażonym
zapleczem technicznym, m.in.
specjalistycznymi laboratoriami i sprzętem, odpowiednimi
warunkami do szybkiej wegetacji roślin, wykwalifikowaną
kadrą oraz dostępem do zasobów genetycznych. Odzyskanie
nakładów finansowych rzędu
kilku mln zł, zainwestowanych
w opracowanie nowej odmiany,
zwykle zajmuje hodowcy kilka
lat. Popyt na nową odmianę na
rynku trwa ok. 5 lat.
Geniusz hodowcy nie polega
na tworzeniu jak największej liczby odmian, ale na tworzeniu jak
największej liczby poszukiwanych odmian. Oczekiwania rynku musi przewidzieć wcześniej
niż nabywcy i jeszcze tym oczekiwaniom sprostać. Taki hodowca
zdobywa rynek, który zwróci mu
poniesione nakłady, wynagrodzi
pracę i zapewni środki finansowe
na dalsze innowacje.

Ochrona prawna odmian
– istotą innowacyjności
Jak do tworzenia nowych
odmian ma się ochrona

prawna odmian roślin? W dużym uproszczeniu jest ona istotą innowacyjności w hodowli.
Środki pozyskane przez hodowcę z tytułu opłat licencyjnych
i opłat za odstępstwo rolne są
warunkiem rozwoju hodowli.
Bez tych funduszy postęp biologiczny jest niemożliwy.
Poprzez opłaty za korzystanie
z odmian roślin rolnicy kształtują hodowlę. Rolnicy wybierają
i uprawiają najlepsze odmiany,
które spełniają ich oczekiwania.
W ten sposób inwestują opłaty licencyjne w rozwój wybranych odmian i hodowców oraz dostarczają
hodowcom wskazówek, w jaki
sposób mają efektywnie zarządzać
swoją własnością intelektualną.
Prawo rynku buduje silną hodowlę. Rolnicy, jako konsumenci,
mają w tym procesie swój niezaprzeczalny udział. Korzystając
z chronionych odmian roślin rolnicy zgodnie z prawem uiszczają
opłaty i w ten sposób stymulują
rozwój hodowli roślin. W zamian
otrzymują bogatą ofertę nowych
odmian roślin, lepiej dostosowanych do potrzeb i możliwości danego gospodarstwa rolnego.

Naruszenie wyłącznego
prawa szkodzi!
Rolnicy często nie zdają sobie sprawy, jak wiele ryzykują,
nabywając materiał siewny na
targowisku, od przypadkowego
sprzedawcy lub też w ramach
tzw. „wymiany sąsiedzkiej. Jeśli
bowiem przedmiotem transakcji
są sadzeniaki lub nasiona odmiany chronionej wyłącznym
prawem, zarówno ich oferowanie i sprzedaż do siewu bez
licencji od hodowcy, jak i sam
siew takiego materiału są nielegalne. Zarówno sprzedawca
lub sąsiad, jak i rolnik, który
wysieje uzyskany tą drogą materiał odmiany objętej ochroną
wyłącznego prawa, dopuszczają
się działania wbrew przepisom
Art. 21 Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej
odmian roślin (Dz.U. z 2003 r.,
nr 137, poz. 1300 z późn. zm.),
narażając się na dotkliwe sankcje
cywilno-prawne i karne. Nieznajomość nazwy odmiany lub
obowiązujących przepisów, którymi często zasłaniają się strony transakcji, nie zwalniają

z odpowiedzialności.
Zgodnie z Art. 36a pkt. 1 tej
ustawy, hodowca, którego odmiana została nabyta i wysiana
w drodze nielegalnego obrotu,
ma prawo domagać się wysokiego odszkodowania od osób,
które naruszyły jego wyłączne
prawo i naraziły go na szkodę.
Jeśli sprawa trafi do sądu, sprzedawca i rolnik mogą zostać ukarani grzywną, karą ograniczenia
lub pozbawienia wolności (Art.
37 ustawy). Bezpieczniej siać
legalne, kwalifikowane nasiona, zakupione od wiarygodnego
sprzedawcy i opatrzone etykietą,
która gwarantuje, że materiał
siewny został urzędowo oceniony i spełnia wymogi jakościowe.
Agencja Nasienna Sp. z o.o.

Art. 21. Ustawy z dnia
26 czerwca 2003 r. o ochronie
prawnej odmian roślin
Wyłączne prawo obejmuje:
1) wytwarzanie lub
rozmnażanie,
2) przygotowanie do
rozmnażania,
3) oferowanie do sprzedaży,
4) sprzedaż lub inne formy
zbywania,
5) eksport,

6) import,
7) przechowywanie materiału
siewnego odmiany chronionej.
Art. 36a
1. Hodowca, którego wyłączne
prawo zostało naruszone, może
żądać od osoby, która naruszyła
to prawo:
1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków
naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej
szkody:
a) na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy
pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej,
która w chwili jej dochodzenia
byłaby należna tytułem udzielenia przez hodowcę licencji,
a w razie zawinionego naruszenia w wysokości odpowiadającej
wielokrotności tego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż jej
trzykrotność;
4) wydania uzyskanych korzyści.
Art. 37
Kto:
1) narusza wyłączne prawo do
odmiany,
2) oznacza nazwą odmiany
chronionej wyłącznym prawem
materiał siewny lub materiał ze
zbioru innej lub nieznanej
odmiany
– podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.
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Drugi rok Platynowych Nasion

URODZAJ
REKLAMA
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Wiosną 2012 firmy Top Farms Agro i Syngenta ogłosiły
powstanie Platinum Seeds.
Celem programu Platinum
Seeds, jest edukacja rolników
w zakresie zwiększania wydajności produkcji polowej, poprzez
stosowanie najwyższej jakości
kwalifikowanego materiału
siewnego wraz z odpowiednio
dopasowaną technologią ochrony roślin. Jest on dedykowany
dla gospodarstw rolnych, które
chcą skorzystać z najnowszych
osiągnięć hodowców zbóż oraz
firm produkujących środki
ochrony roślin.
W ofercie Platinum Seeds
znajduje się 14 odmian pszenicy
ozimej, 3 jęczmienia ozimego
oraz 2 rzepaku, które zostały
starannie dobrane pod kątem
wymagań polskiego rynku oraz
przetestowane przez Top Farms
Agro na swoich polach produkcyjnych. W 2013 roku pojawi się
wiele nowych odmian pszenicy
ozimej takich jak: Nelson (E)
i Brons (A) o bardzo wysokiej
jakości ziarna, a także Princeps
(A) i Oxal (A). Dostępne będą
również znane już odmiany takie jak: wyróżniająca się wysoką
zawartością białka oraz wysoką
i stabilną liczbą opadania Kerubino (E), wysoko plonująca
Kelvin (E), najpopularniejsza
w Czechach Bohemia (A) oraz
REKLAMA

MV Lucilla (A), Jenga (B), Barok (B).
W 2013 firma Syngenta poszerzyła swoje portfolio o nowe
produkty fungicydowe. Jednym
z nich jest Menara ® 410 EC –
fungicyd do ochrony górnych
liści i kłosa oparty na dwóch
substancjach triazolowych, co
czyni go działającym i zapobiegawczo, i interwencyjnie. Menara w swoim składzie i dawce
jest propozycją największej ilości
substancji triazolowych aplikowanych na hektar. Zastosowanie
produktu Menara gwarantuje,
że dalszy rozwój choroby jest
zatrzymany natychmiast po
aplikacji produktu. Szerokie
spektrum zwalczanych chorób
sprawia, że produkt może być
stosowany w zwalczaniu prawie
wszystkich gatunków patogenów grzybowych, a możliwość
zastosowania we wszystkich gatunkach uprawnych czyni go
uniwersalnym.
Dla tych, dla których celem
jest maksymalizacja plonowania oraz długotrwała ochrona
plantacji idealnym rozwiązaniem ochrony fungicydowej
plantacji jest Seguris® 215 SC.
To innowacyjny, zaawansowany
technologicznie fungicyd, który

zwalcza wiele chorób górnych liści i kłosa. Wyniki doświadczeń
polskich jak i zagranicznych
wyraźnie wskazują, iż produkt
ten zapewnia wysoką skuteczność zwalczania: septorioz, rdzy
i brunatnej plamistości liści.
Seguris to preparat o wyjątkowo długim okresie działania,
z udowodnionym efektem plonotwórczym. Zaawansowana
technologia przekłada się na
widoczne korzyści: dłuższe
działanie preparatu zapewnia
oszczędności i pozwala uniknąć
wykonywania zabiegów korekcyjnych w wypadku wysokiej
presji patogena. Wydłużone
działanie pozwala również
na wcześniejsze zastosowanie
preparatu, tak by w pełni wykorzystać efekt fitotoniczny.
Seguris poprawia plonowanie
poprzez ograniczenie chorób
oraz przez redukcję stresów
fizjologicznych. Skuteczność
w zwalczaniu chorób oraz efekt
fitotoniczny wpływają na dłużej
utrzymujący się efekt zieloności liścia, co przyczynia się do
wzrostu plonu.
Szczegóły na stronie: www.topfarms-nasiona.pl
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Odchwaszczanie zbóż ozimych przed wschodami
Zabieg jesienny powinien być
podstawowym w ochronie zbóż
ozimych przed chwastami. Dzięki
temu rośliny zbożowe mają zapewniony lepszy dostęp do składników pokarmowych, zasobów
wodnych i światła.
O skuteczności zabiegu odchwaszczającego decyduje przede
wszystkim odpowiedni do zachwaszczenia dobór herbicydu,
co w przypadku zabiegów przedwschodowych jest utrudnione ze
względu na brak chwastów na
polu. W związku z powyższym
niezbędna jest dobra znajomość
historii pola - jakie gatunki chwastów występowały w poprzednich latach oraz jaka roślina była
przedplonem. Pozwala to oszacować potencjalne zachwaszczenie
na danym polu.
Zabiegi przedwschodowe wykonuje się bezpośrednio po siewie,
najpóźniej do 3 dni, a w przypadku środka Racer 250 EC do 2 dni
po wysianiu zboża. Herbicydy
doglebowe należy stosować na
starannie uprawioną, pozbawioną grud glebę. Istotnym czynnikiem ograniczającym wykonanie
zabiegu przedwschodowego jest
zapas wody w glebie, która jest
niezbędna do aktywizacji działania tych środków. Z tego powodu
lepiej zrezygnować z zabiegów
przedwschodowych, gdy okres
poprzedzający siew zbóż jest
ubogi w opady. Należy również
pamiętać, że dla zachowania bezpieczeństwa dla wschodzących

zbóż, zabieg taki może być wykonany jedynie na polach równomiernie obsianych, na jednakową
głębokość, nie mniejszą niż 3 cm.
W przeciwnym razie może dojść
do przerzedzenia i nierównomiernych wschodów zbóż oraz zażółceń blaszek liściowych.
Spośród szerokiej oferty herbicydów stosowanych do odchwaszczania zbóż, zaledwie
dziesięć z nich nadaje się do zabiegów przedwschodowych, które
są szczególnie zalecane przy silnym zachwaszczeniu gatunkami
jednoliściennymi. Z tego względu
wszystkie herbicydy doglebowe
są skuteczne w niszczeniu miotły
zbożowej, a środki zawierające
mieszaninę diflufenikanu z izoproturonem (Cougar 600 SC, Legato Plus 600 SC, Pelican Plus
550 SC, Protekt Plus 600 SC)
nadają się także do zwalczania
wiechliny rocznej, życicy wielokwiatowej oraz wysoce konkurencyjnego wyczyńca polnego.
Herbicydy te odznaczają się
również wysoką skutecznością
w stosunku do szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych.
Zaleca się je głównie do jesiennego zwalczania fiołka polnego,
ale niszczą również takie gatunki
jak: bodziszek drobny, gwiazdnicę
pospolitą, jasnoty, mak polny,
niezapominajkę polną, rumianowate, przytulię czepną, przetaczniki, samosiewy rzepaku,
tobołki polne, tasznik pospolity.
W grupie środków stosowanych

doglebowo znajduje się również
herbicyd sulfonylomocznikowy
– Glean 75 WG (chlorosulfuron).
Zwalcza on m.in. bodziszka drobnego, gorczycę polną, gwiazdnicę
pospolitą, jasnoty, rumianowate,
tasznika pospolitego, samosiewy
rzepaku, jednak do zwalczania
przytulii czepnej zaleca się wykonać zabieg po wschodach. Środka
nie należy stosować na glebach
piaszczystych oraz o pH powyżej
7,5, ponieważ w tych warunkach
wykazuje słabszą skuteczność.
Szerokie spektrum zwalczanych
gatunków posiada również Maraton 375 SC (pendimetalina +
izoproturon), skutecznie niszcząc
wszystkie wyżej wymienione gatunki chwastów dwuliściennych.
Jego przedwschodowa aplikacja
jest odpowiednia dla zbóż wysianych po terminie optymalnym
dla danego gatunku. W grupie
środków do przedwschodowego
odchwaszczania zbóż znajdują
się również Pilar-Pendimetalina
400 SC (do stosowania jedynie
w jęczmieniu ozimym) i Stomp
330 EC. Oba posiadają tę samą
substancję aktywną (pendimetalinę), jednak różnią się jej zawartością oraz formą użytkową,
w związku z tym posiadają różny
zakres zwalczanych gatunków.
Zgodnie z treścią etykiety, Pilar-Pendimetalina 400 SC niszczy
m.in. gwiazdnicę pospolitą, gorczycę polną, jasnoty, wiechlinę
roczną, natomiast nie jest skuteczna w stosunku do groźnej

dla zbóż przytulii czepnej. Dla
odmiany Stomp 330 EC posiada
w etykiecie informację, że przytulia czepna jest wrażliwa na ten
środek. Oba herbicydy wykazują
średnią skuteczność w stosunku
niektórych uciążliwych chwastów
jak np. fiołek polny, przetacznik
perski, rumianowate. Środek
Racer 250 EC (fluorochloridon)
wykazuje wysoką skuteczność
w stosunku do m.in. gwiazdnicy
pospolitej, jasnot, przetaczników,
maku polnego, tasznika pospolitego i tobołków polnych, natomiast
ze średnim rezultatem zwalcza
polne fiołka polnego i przytulię
czepną. Średnio wrażliwy jest
również rumian polny, natomiast
inne gatunki z tego rodzaju tj.
maruna bezwonna i rumianek
pospolity wykazują wysoką wrażliwość na herbicyd. Ostatni w tej
grupie środek – Tolurex 500 SC
zawiera w swoim składzie chlorotoluron – substancję aktywną
skuteczną w zwalczaniu wysoce
konkurencyjnego dla zbóż chabra
bławatka. Inne chwasty wrażliwe na herbicyd to m.in. gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
tobołki polne, tasznik pospolity,
a z jednoliściennych wyczyniec
polny, wiechlina roczna. Przytulia czepna jest średnio wrażliwa,
w dodatku do fazy nie starszej
niż 2 okółki, natomiast odporne są: fiołek polny, mak polny,
przetaczniki.
Dr inż. Renata Kieloch
IUNG-PIB
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Wyższa efektywność technologii
nawożenia pszenicy ozimej

REKLAMA

Najważniejszą grupą roślin uprawnych w Polsce są zboża,
które w 2012 roku zajmowały powierzchnię 7699,8 tys.
ha, z czego 27% stanowiła uprawa pszenicy.

Nowa generacja
nawozów
ADOB®
Basfoliar®
 nowa formuła
C

 innowacyjna technologia produkcji

M

Y

CM

MY

 wysoka zawartość
mikroskładników pokarmowych

CY

CMY

K

 zmniejszone napięcie
powierzchniowe cieczy roboczej
 biodegradowalne tensydy
 biodegradowalny czynnik
chelatujący IDHA

www.adob.com.pl

Aby sprostać wymaganiom
rynku rolnicy muszą osiągać
jak najlepszą jakość generując
przy tym jak najmniejsze koszty. Decydującymi czynnikami
wpływającymi na cenę ziarna są
parametry jakościowe takie jak:
gęstość ziarna, zawartość białka, wskaźnik sedymentacji oraz
zawartość i jakość glutenu. Dla
prawidłowej uprawy pszenicy ozimej i uzyskania wysokich plonów
potrzebna jest znajomość jej wymagań klimatyczno-glebowych,
dobór odpowiedniego przedplonu,
uprawa przedsiewna, nawożenie,
siew, ochrona przed szkodnikami,
chwastami i chorobami, a także
racjonalne dokarmianie dolistne.
Pszenica ozima może być
uprawiana w całym kraju, lecz
większość jej odmian ma niską
i średnią zimotrwałość, a jej uprawa po wschodniej stronie Wisły
może wiązać się z wymarznięciem.
Roślina ta ma wysokie wymagania
glebowe i najlepiej uprawiać ją
na glebach najlepszych, tj. kompleksu pszennego bardzo dobrego
i dobrego oraz żytniego bardzo
dobrego. Pozwala nam to na uzyskanie ziarna o wysokiej MTZ,
dużej gęstości i wyrównaniu.
Najlepszym przedplonem
dla pszenicy ozimej są rośliny
strączkowe, rzepak ozimy oraz
ziemniaki odmian wczesnych, co
związane jest z terminem siewu,
który waha się w zależności od
regionu Polski pomiędzy 15 września, a 5 października. Nie zaleca
się uprawy pszenicy po zbożach,
gdyż może to skutkować 20% obniżeniem plonu.
Kolejnym czynnikiem, na który

mamy największy wpływ, decydującym o ilości i jakości plonu
jest nawożenie. Do wytworzenia
7 t ziarna wraz ze słomą pszenica
ozima pobiera z gleby ok. 80 kg
fosforu, 150 kg potasu oraz 170 kg
azotu. Nawozy fosforowo-potasowe wysiewamy przedsiewnie
jesienią, a azotowe pogłównie wiosną. Bardzo innowacyjnym i ciekawym rozwiązaniem wydaje się
być zastosowanie jesienią nowego
typu doglebowego organicznego
nawozu azotowego poprawiającego właściwości fizyko-chemiczne
i biologiczne gleby o nazwie Fertil.
Nawóz ten zawiera 12,5% azotu
o kontrolowanym uwalnianiu oraz
40% węgla organicznego wpływającego na poprawę życia biologicznego gleby. Jesienne zastosowanie
w dawce 200-300kg/ha (koniec
października) zabezpiecza uprawę
w azot na wiosnę i daje lepszy
start wegetacji. Taka ilość nawozu
odpowiada 35-45 kg azotu mineralnego, resztę tego pierwiastka
uzupełniamy wiosną, bilansując
tę dawkę azotem mineralnym.
Nawóz ten wpływa również na
poprawę przyswajalności fosforu
i potasu, dlatego stosując takie
rozwiązanie przy średnich i wysokich zawartościach tych składników w glebie możemy ograniczyć
wysiew nawozów fosforowo-potasowych o 25-30%. Stosując
tego typu preparaty uzyskujemy
także poprawę przyswajalności
innych składników pokarmowych
(w tym mikroelementów), które
stosujemy oraz odblokowanie
form niedostępnych zawartych
w glebie. Zastosowanie nawozu
pozytywnie wpływa także na

układ korzeniowy poprzez stymulację aminokwasami (zawiera
5% rozpuszczalnego azotu organicznego w postaci aminokwasów), dzięki czemu uzyskujemy
lepiej rozwinięty system korzeniowy zwiększający odporność
korzeni na stresy, jakich rośliny
mogą doznać w okresie zimowym
i wczesnowiosennym.
Na początku roku 2012 w wielu
rejonach wystąpiły silne zimowe
wiatry oraz niskie temperatury,
które przy braku okrywy śnieżnej
spowodowały masowe wymarznięcia ozimin. Z kolei przeciągająca się do kwietnia zima
2013 „przegłodziła” rośliny i spowodowała znaczne opóźnienia
w wegetacji. Taka sytuacja skłania
rolników do sięgania po nowe rozwiązania, które wpływają na poprawę rozwoju roślin jesienią oraz
na lepsze przezimowanie. Jednym
z takich rozwiązań jest jesienne
dokarmianie preparatami, które
wpływają na zagęszczenie soków
komórkowych roślin, podnosząc
w ten sposób zimotrwałość. Zabieg ten należy wykonać w fazie 4-6 liści właściwych, łącząc
z jesiennym fungicydem. Można
również do takiego zabiegu dodać
płynne aminokwasy, np. produkt
NaturalCrop SL, który poprawia
stan odżywienia i bilans energetyczny roślin poprzez uzupełnienie
w L-aminokwasy.
Mając odpowiednio zabezpieczone rośliny możemy spokojnie
przeczekać zimę nie martwiąc się
niekorzystnymi warunkami i liczyć na wysoce jakościowy plon.
Krzysztof Dudziński

System nawożenia AKRA
W systemie nawożenia AKRA
pierwszym elementem nawożenia gleby, jest granulat AKRA
KOMBI, zawierający w swoim
składzie 8 makro i 17 mikroskładników odżywczych, który
można wysiać bezpośrednio po
siewie na glebę, lub też przed
siewem i przemieszać z wierzchnią warstwą gleby do ok. 5cm.
Wyróżnia go wysoka zawartość
przyswajalnego krzemu(30%)
korzystnie wpływającego na
rozwój i zdrowotność roślin
i zeolitu(20%), który zwiększa
pojemność sorpcyjną gleby,
chroniąc substancje odżywcze
przed wypłukiwaniem, jednocześnie poprawia zdolność
magazynowania wody. Jedną
z najważniejszych właściwości
AKRA KOMBI jest udostępnianie nadwyżek P i K zmagazynowanych w glebie do tej pory
niedostępnych dla roślin.
W skład systemu nawożenia

AKRA wchodzą również nawozy
płynne dolistne: AKRA Blatt
i AKRA Plus 9, zawierające całą
gamę niezbędnych pierwiastków
pokarmowych. Nawozy te nadają się idealnie do przedzimowego
zasilania rzepaku i pozostałych
ozimin. Interesującym produktem w Systemie AKRA jest również AKRA Stroh – preparat do
mineralizacji resztek pożniwnych (słomy, ścierni, nawozów
gospodarczych). Nie wymaga
on uzupełniającego nawożenia
azotem mineralnym a umożliwia
szybszy rozkład wiązań lignin
i celulozy w słomie, odżywia
bakterie glebowe a zwłaszcza
azotowe poprawia właściwości gleby, pomaga w tworzeniu
gruzełkowatej struktury.
Wartym uwagi produktem jest
mieszanka nawozowa AKRA
SAAT, zawierająca mikroelementy dla mocnego ukorzenienia siewek i roślin w uprawie

polowej i na użytkach zielonych
oraz do ukorzeniania sadzonek
zdrewniałych.
Kolejnym produktem Systemu AKRA jest AKRA Magnesia
– nawóz dolomitowy wapniowo-magnezowy, charakteryzujący się wysoką reaktywnością
(90%), zawiera (55%) CaCO3
i (44%) MgCO3 w glebie i roślinie. Przeznaczony jest do stosowania na użytki rolne, celem
podniesienia wskaźników żyzności gleby, zdrowotności roślin i stabilizacji pH, korzystnie
wpływa na rozwój pożytecznej
mikroflory, zwiększa przyswajalność głównych składników
pokarmowych roślin, polepsza
właściwości chemiczno-fizyczne
oraz sorpcyjne gleb, ogranicza
toksyczne działanie wolnego Al
i metali ciężkich.
Więcej informacji: www. agro-kombi.pl
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Wpływ węglanowego wapna na odkwaszanie gleb
w różnych gatunkach roślin uprawnych
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Na skutek nadmiernej eksploatacji gleby (monokultura, wysokie nawożenie sztuczne), oraz nieskuteczne
wapnowanie gleb, procesy biologiczne w tym żywym organizmie zostały zachwiane. Zaczynają przeważać procesy
degeneracyjne nad regeneracyjnymi.
Degeneracja, czyli siła niszczenia wspiera rozpad, infekcje,
powoduje choroby gleby oraz
roślin. Jeżeli życie biologiczne
w glebie jest na wysokim poziomie, pozytywna mikroflora
o właściwościach regenerujących
występuje w przewadze wówczas
gleba jest zdrowa, wolna od patogenów chorobotwórczych wydaje
zdrowe plony o wysokiej wartości biologicznej. Zatem kontrola nad procesami regeneracji
i degeneracji należy w całości do
koniecznego wapnowania gleb
kredą węglanową i stosowania
Humusów z zawartymi w nich
mikroorganizmami. W glebie
ma tętnić życie! Stosując wapno węglanowe – kredę Mielnicką
zmniejszamy kwasowość gleby,
a przez to uruchamiamy szybsze tempo namnażania się pożytecznych mikroorganizmów
i uruchamianie się w tej zdrowej
glebie uwstecznionych składników mineralnych.
Należy podkreślić, że około
90% gleb na świecie ma zachwianą naturalną równowagę
biologiczną, a znaczna część gleb

znajduje się w stadium wyczerpania na skutek nadmiernej eksploatacji. Należy zapamiętać, że
tylko w zdrowej glebie dominuje
pożyteczna mikroflora i tylko
taka gleba wydaje zdrowe obfite plony. Pomimo tych ekstremalnych warunków panujących
w glebie istnieje możliwość ich
zregenerowania z zastosowaniem
kredy węglanowej i z pomocą
np. Biohumusu i Humusu Active
z zawartymi w nich mikroorganizmami. Jeśli w glebie znajdują
się drobnoustroje i mają możliwość namnażania się w dostatecznym stopniu to powodują wysoki
poziom antyutlenienia. Innymi
słowy wzmacniają koncentrację
energii. Ich aktywność stymuluje
procesy regeneracji, intensyfikuje
wzrost roślin. Wydzieliny tychże
mikroorganizmów zawierają duże
ilości składników odżywczych
(aminokwasów, witamin, kwasów
humusowych). Stosowanie kredy Mielnickiej i Humusu Active
z mikroorganizmami umożliwia
nie tylko całkowitą rezygnację ze
stosowania środków chemicznych i ograniczenia nawozów

sztucznych w rolnictwie, czy
ogrodnictwie, ale też powoduje
lepsze wyniki w plonowaniu roślin rolniczych i ogrodniczych.
Pozytywne oddziaływanie na
życie gleby i roślin mają Humusy
– nawozy organiczne, gdzie w ich
produkcji są wykorzystywane
dżdżownice i mikroorganizmy.
Nawozy te zwiększają chłonność
wodną i sorpcyjną gleby, dostarczają aktywnej próchnicy i mikroorganizmów oraz poprawiają
strukturę gleby. (Na ten temat
więcej informacji na stronie:
www.ekodarpol.pl).
Spośród wielu czynników
wpływających na wzrost i plonowanie wszystkich uprawianych
roślin kwasowość gleb i jej ożywienie biologiczne wymienia się
jako jeden z najważniejszych.
Ponad 80% gleb Polski użytkowanych rolniczo i ogrodniczo
ma odczyn kwaśny lub bardzo
kwaśny.
Rośliny uprawiane na glebach
kwaśnych mają złe warunki wzrostu i rozwoju. Związane jest to
z ich niekorzystnymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi

i biologicznymi, z niedoborem
oraz nadmiarem wielu składników pokarmowych, a nawet
z toksycznym oddziaływaniem
na uprawiane rośliny. Z badań,
przeprowadzonych wspólnie
przez dr Bogdana Z. Jarocińskiego i firmę OMYA, wynika,
że bardzo dobre działanie ma
kreda (nawóz wapniowo - węglanowy) pochodząca ze złoża
zlokalizowanego w Mielniku n/
Bugiem, która szybko wpływa na
zmianę odczynu gleby. Kreda,
najdrobniejszy i najbardziej miękki z węglanów, jest bezwzględnie najszybciej odkwaszającym
nawozem wapniowo-węglanowym dostępnym na Polskim rynku. W takich warunkach przy
optymalnym odczynie gleby dla
danego gatunku uprawianych
roślin rolniczych i ogrodniczych
zwiększa się efektywność namnażania pożytecznych grzybów mikoryzowych i bakterii,
a także lepsze wykorzystanie
przez system korzeniowy roślin składników mineralnych
z gleby. Właściwości fizyczne,
chemiczne i biologiczne gleby

poprawiają się jeszcze bardziej
po zastosowaniu np. Humusu
Active, który zwiększa chłonność wodną i sorpcyjną gleby,
dostarczając aktywnej próchnicy
w postaci kwasów humusowych
oraz mikroorganizmów.
Na dzień dzisiejszy rolnik
i ogrodnik stoi przed problemem,
jak ma przeciwdziałać zakwaszeniu gleby i przywróceniu jej życia
biologicznego poprzez stosowanie
wapna i materii organicznej, by
skutki ostatniej zimy i wiosny już
się w przyszłości nie powtórzyły.
Producenci owoców truskawek
i krzewów oraz drzew owocowych, a także producenci zbóż
i rzepaków sami zauważyli, że te
rośliny, które rosły na glebach
mineralnych bez materii organicznej nie wytrzymały w okresie
zimowym niskich temperatur -ok.
minus 300C jakie panowały od
końca stycznia w 2012 roku, a potem od 24 kwietnia 2012 roku
wręcz upalna wiosna z temperaturami przekraczającymi plus
300C. Natomiast te rośliny, które rosły na glebach próchnicznych, gdzie był przed założeniem

plantacji zastosowany obornik
lub Humus active, a nawet nawozy zielone w dużej ich masie
np. gorczyca, facelia, tam rośliny
nie przemarzły albo były tylko
nadmarznięte i poprzez dokarmianie dolistne te plantacje i sady
przetrzymały kryzys, rośliny zakwitły i zaowocowały. Aktualne
zużycie nawozów wapiennych
w rolnictwie i ogrodnictwie nie
wyrównuje nawet strat wapnia
z gleby a odczyn gleb nie ulega żadnej poprawie. W warunkach glebowo-klimatycznych
Polski obserwuje się zjawisko
systematycznego zakwaszania
gleb. Przyczyn tego zjawiska jest
wiele, a przede wszystkim mała
zasobność gleb w składniki o charakterze zasadowym t.j. w wapń
i magnez (Ca2+ i Mg2+), które
są wymywane w głąb profilu
glebowego przez wody opadowe i nawadnianie.
Dr inż. Bogdan Z. Jarociński
Spec. I i II stopnia
Dr inż. Bogumiła Nestorowicz
OMYA Warszawa

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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Jesienna ochrona rzepaku ozimego
podstawą wysokich plonów
Rzepak ozimy jest jedną z najbardziej opłacalnych roślin
uprawnych w Polsce, stanowi też bardzo dobry przedplon dla zbóż.
Rzepak podnosi zasobność
gleby w składniki pokarmowe,
bo pozostające resztki pożniwne
podwyższają znacząco poziom
próchnicy w glebie, a dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu, poprawia stan sanitarny
gleby, poprawia jej fizyczne właściwości oraz chroni glebę przed
erozją. Wymaga on jednocześnie
od producentów wiedzy i staranności w uprawie.
Jedną z najważniejszych właściwości odmianowych rzepaku
ozimego jest zimotrwałość, czyli
odporność roślin na niekorzystne
warunki klimatyczne i glebowe
w okresie zimy i przedwiośnia.
W dużym stopniu zależy ona od
przebiegu i długości wegetacji
roślin rzepaku przed zimą, ale
ogromny wpływ ma również
stopień przygotowania plantacji przed okresem spoczynku
zimowego.
Uproszczenia w płodozmianie
roślin są czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo wystąpienia chwastów, szkodników
i chorób na plantacjach rzepaku. Choroby grzybowe w okresie
jesiennym mogą znacznie obniżyć mrozoodporność roślin.

Przedłużająca się ciepła i wilgotna jesień oraz łagodna zima
stwarzają idealne warunki do
rozwoju i rozprzestrzeniania się
patogenów, które już od jesieni
mogą porażać rzepak. Agrotechniczne metody ograniczania chorób polegają przede wszystkim
na stosowaniu zdrowego, kwalifikowanego materiału siewnego, wysiewie wyłącznie nasion
zaprawionych, płodozmianie
i starannej agrotechnice. Straty
w plonie nasion mogą dochodzić
do kilkunastu procent. Do najgroźniejszych chorób rzepaku
ozimego należy sucha zgnilizna
kapustnych i czerń krzyżowych.
Sucha zgnilizna kapustnych
(Leptosphaeria spp.) – pierwsze objawy porażenia możemy
dostrzec już jesienią – na liścieniach, liściach, łodygach występują jasnobrunatne owalne
plamy z obwódką. W środkowej
części plamy widoczne są charakterystyczne czarne punkciki (piknidia). Silnie porażone
liście przedwcześnie zamierają,
a często dochodzi do zamierania
nawet całych roślin. Plantacje
zaatakowane przez suchą zgniliznę kapustnych gorzej zimują!

Choroba może powodować straty w plonie nasion rzepaku na
poziomie 50-60%.
Czerń krzyżowych(Alternaria
spp.) – pierwsze objawy porażenia możemy dostrzec już jesienią – na siewkach pojawiają się
ciemnobrunatne plamy w części
podliścieniowej. Na porażonych
liściach widoczne są charakterystyczne jasnobrunatne do brunatnoczarnych plamy z widocznymi
pierścieniami. Z liści choroba
rozprzestrzenia się na pęd główny
i pędy boczne. Największe straty powoduje jednak porażenie
łuszczyn: silnie porażone młode
łuszczyny zamierają, w starszych
nasiona są słabiej wykształcone
i drobniejsze, a łuszczyny mogą
pękać, powodując osypywanie
się nasion. Choroba może powodować straty w plonie nasion
rzepaku na poziomie 15-20%.
Do zwalczania tych chorób
przeznaczonych jest bardzo wiele substancji czynnych, lecz na
szczególną uwagę zasługuje tiofanat metylowy z grupy benzymidazoli, zawarty w fungicydzie
Topsin M 500SC. Substancja ta
szybko wnika do wnętrza rośliny
zapobiegając wymywaniu przez

deszcz. Poprzez działanie systemiczne chroni wszystkie części
rośliny działając zapobiegawczego, interwencyjnie i wyniszczająco przeciwko najważniejszym
patogenom. Ważną zaletą zwłaszcza w okresie jesiennym jest
również działanie niezależne od
temperatury. Tiofanat metylowy
polecany jest zarówno do stosowania solo i jako komponent do
mieszanin zbiornikowych z substancjami czynnymi z różnych
grup chemicznych np. tebukonazolem z grupy triazoli zawartym m.in. w fungicydzie Toledo
250 EW. Środek ten wykazuje
dodatkowo korzystny wpływ na
rozwój roślin rzepaku ozimego.
Celem stosowania regulatorów
w rzepaku ozimym w terminie
jesiennym jest przede wszystkim
zwiększenie odporności na wymarzanie poprzez ograniczenie
wzrostu pędu i wyniesienia pąka
wierzchołkowego, co ma istotne
znaczenie w warunkach klimatycznych Polski. Badania naukowe dowodzą również wpływ
preparatów triazolowych na
zwiększenie liczby łuszczyn na
roślinie i nasion w łuszczynie.
Stosowanie jesienią mieszaniny tiofanatu metylowego i tebukonazolu gwarantuje ochronę
przed chorobami grzybowymi,
wpływając jednocześnie na poprawienie pokroju roślin.
Należy pamiętać, że na przezimowanie roślin rzepaku ozimego
wpływają wszystkie zabiegi agrotechniczne wykonywane przed
spoczynkiem zimowym.

Ile rzepaku
zasiano naprawdę?
Z gorzką satysfakcją, ale bez
zdumienia odebraliśmy informacje o wielkości zasiewów rzepaku
pod tegoroczne zbiory. W zależności od źródła powierzchnia
obsiana tą rośliną waha się od
820 tys ha według IERiGŻ do
930 tys ha podawanych przez
Ministerstwo Rolnictwa, gdzieś
pośrodku znajduje się GUS, według którego rzepakiem obsiano
900 tys. ha. Która z podanych
instytucji podaje zbliżone do
rzeczywistych dane?
Na brak wiarygodnych danych
nasze Stowarzyszenie zwracało
uwagę od początku swego istnienia. Od 2007 roku podejmowaliśmy starania o przywrócenie
w deklaracjach o przyznanie
płatności bezpośredniej, danych
dotyczących powierzchni uprawy rzepaku. W ramach naszych
działań zwracaliśmy uwagę, że
ARiMR odstąpiła od wymogu
podawania przez rolników w deklaracjach o przyznanie płatności
bezpośredniej wielkości uprawy
rośliny uprawnej, w tym również
rzepaku, na rzecz grupy upraw.
Niestety, okazało się, że mieliśmy rację twierdząc, że efektem
powyższych zmian będzie utrata
źródła bardzo precyzyjnych danych dotyczących upraw rzepaku, które staną się nieprecyzyjne
i obarczone dużym błędem. Zarówno ministerstwo jak i agencja

uzasadniały odejście od wymogu
deklarowania powierzchni obsianej rzepakiem potrzebą uproszczenia wniosku o dopłaty.
Działania w omawianym zakresie prowadziliśmy aż do spotkania
delegacji PSPO z podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Andrzejem Butrą
w marcu 2012 roku. Podczas
spotkania Andrzej Butra poinformował członków delegacji, że
ze względu na uwarunkowania
techniczne w ARiMR nie ma obecnie możliwości do ponownego
wprowadzenie do wniosku o płatność bezpośrednią, obowiązku
deklarowania przez rolników areału obsianego rzepakiem. Tym
samym zbiory rzepaku nadal będą
musiały być tylko szacowane. Wobec tego kategorycznego stwierdzenia PSPO musiało odstąpić
od dalszych działań związanych
z realizacją tego postulatu.
Nie ma już ministra Butry, nie
ma wiarygodnych danych dotyczących powierzchni obsianej
rzepakiem, bez zmian pozostał
tylko pogłębiający się bałagan
informacyjny w tym zakresie.
Wobec dzisiejszych zawirowań wokół rzepaku, pozostaje
nam tylko powrócić do zadania
obecnym decydentom rolniczym
tytułowego pytania, z nadzieją,
że i oni będą chcieli to wiedzieć.

Prawo rynkowe na rynku rzepaku
dr inż. Daniel Zawada

Lech Kempczyński

Według wstępnego szacunku GUS zbiory rzepaku wyniosły 2,4 -2,6 miliona ton.
Z ostatecznymi wnioskami
i komentarzami dotyczącymi
tegorocznych żniw rzepakowych
należy jeszcze troszkę poczekać, ale już dzisiaj można powiedzieć, że wielkość tę należy
uznać za produkcyjny sukces
producentów rzepaku, szczególnie, że nastąpił on wobec niekorzystnej i trudnej pogodowo dla
rolnictwa tegorocznej wiosny.
Warto zaznaczyć, że tegoroczne względnie wysokie zbiory rzepaku znajdują się jednak poniżej
linii potencjału przerobowego
przemysłu olejarskiego wynoszącego 3,2 miliona ton.
Ponadto, są one również poniżej krajowych potencjalnych
możliwości produkcyjnych tej
rośliny szacowanych na ponad
3 miliony ton. Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że
teza o tegorocznej nadprodukcji rzepaku w żaden sposób nie
przystaje do istniejących potencjalnych możliwości jego produkcji i przerobu.
Niestety, odniesiony sukces
produkcyjny kwitowany jest
przez niektórych producentów
rzepaku określeniami „skandal”, „nienormalna sytuacja”
oraz zapowiedziami akcji protestacyjnych. Na fali „zawodu

cenowego” rolników okazję do
zaistnienia medialnego zauważyli i postanowili wykorzystać
również niektórzy politycy domagający się niemożliwej formalnie i prawnie interwencji
państwa na rynku rzepaku,
a nawet składający do UOKiK
i ABW doniesienia o podejrzeniu
zaistnienia zmowy cenowej na
rynku rzepaku.
Tak naprawdę jedyne, co jest
nienormalne w tych wszystkich
komentarzach i reakcjach to fakt
odnoszenia obecnej sytuacji
rynkowej do sytuacji w roku
ubiegłym, ponieważ nie wolno
porównywać nieporównywalnego. Ignorowanie tej zasady musi
nieuchronnie prowadzić do wyciągania fałszywych wniosków.
Prawdziwość powyższego stwierdzenia uzasadniona jest faktem,
że w odróżnieniu od bieżącego
roku sytuacja na rynku rzepaku w ciągu ostatnich trzech lat
kształtowana była przez wyjątkowo niesprzyjające tej uprawie
warunki pogodowe skutkujące
zbiorami niższymi niż w latach
bardziej jej sprzyjających.
Niezależnie od emocji, obiektywne pozostaje to, że nasiona rzepaku są towarem, który
podlegał, podlega i wszystko

Wykres 1.

wskazuje, że będzie jeszcze
długo podlegał podstawowemu prawu rynkowemu, prawu
– podaży i popytu.
Wobec powyższego argumentacja, że rok temu rolnicy
otrzymywali za tonę nasion rzepaku ponad 2 tys. zł, jakkolwiek prawdziwa, jest zupełnie
chybiona, ponieważ rok temu
zbiory rzepaku wyniosły zaledwie 1,9 miliona ton.
Przy całej złożoności mechanizmu kształtowania cen rzepaku w uproszczonej formie
sytuację na krajowym rynku
rzepaku w ciągu ostatniego
dziesięciolecia ilustruje wykres
1. Graficznie przedstawiono na

nim działania podstawowego
mechanizmu rynkowego określanego jako prawo popytu
i podaży. Jak wynika z przedstawionych danych w ciągu
ostatniego dziesięciolecia, sytuacja bardzo podobna do tegorocznej miała miejsce w roku
2009, kiedy to w związku z podobną wielkością zbioru, ceny
skupu osiągnęły również poziom
zbliżony do cen obecnych.

Omawiając sytuację na rynku
rzepaku w perspektywie dekady
na uwagę zasługuje również dobrze zilustrowany na wykresie
fakt poważnego wysiłku ekonomicznego, jakiego musiał dokonać przemysł olejarski w okresie
niedoboru krajowego surowca
w latach 2010-2012. Wysiłku,
którego celem było niedopuszczenie do dramatycznej obniżki poziomu produkcji oleju

rzepakowego, jaka mogłaby bez
niego nastąpić.
O tym jednak nikt nie chce
mówić, mimo że kilka z kilkunastu działających wówczas
w Polsce firm olejarskich nie
wytrzymało szokowego wzrostu
poziomu „rolniczej opłacalności produkcji rzepaku” (zielona
krzywa) i upadło.
Lech Kempczyński
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GOSPODARSTWO

Na polach wielu rolników świetnie sprawdzają
się nie tylko maszyny zagranicznych marek
i ponadnarodowych firm, ale przede wszystkim
te zaprojektowane przez polskich inżynierów
i wyprodukowane w krajowych zakładach.
Ciężka brona U224
Brona zębowa zawieszana 7-polowa, produkowana przez POM Augustów, miała premierę na AGRO SHOW
2012. Takie brony przystosowane są
do zagregowania z trójpunktowym
układem zawieszenia ciągników
klasy uciągu 1,4 oraz 2,0. Brony
przeznaczone są do wyrównywania powierzchni po orce, rozbijania
i kruszenia brył ziemi, niszczenia
wschodzących chwastów, rozłogów
perzu i innych prac polowych.
Brony zębowe zawieszane składają się z kilku zespołów: belki
głównej, ramion bocznych (lewe/
prawe), pól brony, zawiesi, podpór oraz układu hydraulicznego
służącego do uniesienia ramion
do pozycji transportowej. Brona
posiada zaczepy do zainstalowania
wału strunowego, który jest dostępny opcjonalnie jako wyposażenie
dodatkowe. Boczne ramiona brony
są zamocowane wahliwie i mogą
kopiować powierzchnię pola.
Z ważnych danych technicznych
podkreślić należy szerokość brony
wynoszącą 7,4 m, długość – 1,4 m,
a w wersji z opcjonalnym wałem strunowym – 2,3 m. Maszyną o wadze
920 kg (1310 kg w wersji z wałem
strunowym) pracować możemy aż
do prędkości maksymalnej 12 km/h.
Minimalna wymagana moc silnika
ciągnika współpracującego wynosi
74 kW, a dla wersji z wałem – 95 kW.
Jak radzi dr inż. Ireneusz Kowalik odnośnie uprawy kukurydzy, brony ciężkie stosować należy
w drugiej fazie wiosennego przygotowywania gleby do uprawy. Po
włókowaniu lub bronowaniu bronami odwróconymi zębami do góry,
co powoduje przerwanie parowania
i wyrównanie powierzchni pola
oraz przyczynia się do przyspieszenia ogrzewania gleby, następuje przeschnięcie powierzchniowej
warstwy gleby. Wówczas można
zastosować nawożenie przedsiewne,
a uprawę przedsiewną – ograniczyć
do dwukrotnego bronowania właśnie broną zębową ciężką. Lepszym
rozwiązaniem będzie zastosowanie
biernego agregatu uprawowego,
np. zestawu bron zębowych połączonych z wałem strunowym
– doradza naukowiec na łamach
portalu kukurydza.org.pl.

Przenośnik
ssąco-tłoczący
Przenośnik pneumatyczny ssąco-tłoczący T 480 służy do transportu
poziomego i pionowego materiałów sypkich i granulowanych.
Przeznaczony jest dla gospodarstw
rolnych, które wymagają szybkich
prac rozładowczych i załadowczych.

Wydajność przenośnika to 40 45 t/h, maksymalna odległość do
transportowania surowca 80 m.
Takie parametry decydują o przeznaczeniu przenośnika do dużych
gospodarstw rolnych i hodowlanych. Pamiętać należy jednak, że
wydajność przenośników zależy od
rodzaju i wilgotności zboża oraz od
długości zestawu transportowego.
Przenośnik może być wykorzystany w gospodarstwie do takich
prac jak: przeładunek ziarna zbóż,
wysysania ziarna z pryzm, zbiorników zbożowych lub silosów z jednoczesnym załadunkiem na środki
transportu i odwrotnie. Wspomnieć
warto istotne dane techniczne:
prędkość obrotową wentylatora
4200 obr/min, dozownika - 67 obr/
min, zapotrzebowanie mocy na
WPM - 90 kW oraz średnicę rur 160 mm. Ważącą 950 kg maszynę
obsługiwać można jednoosobowo.
Przenośnik został zaprojektowany przez Pracowniczy Ośrodek
Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.
i jest owocem wieloletnich doświadczeń w produkcji tego typu przenośników, natomiast za badania
prototypu, oraz wskazówki przy
projektowaniu odpowiedzialny był
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu z prof. Tadeuszem Pawłowskim na czele.

Badania
w PIMR Poznań
Wykonane przez PIMR badania przenośnika obejmowały
rzeczywiste obciążenie wentylatora, dozownika łopatkowego,
zestawu transportowego i zestawu
załadunkowego oraz zachowania
dynamiczne, w tym identyfikację
rzeczywistych sił, naprężeń i słabych ogniw. Zbadano także struktury przepływu powietrza przez
zespół wentylatora oraz rozkłady
temperatury przepływającego powietrza. Przeprowadzone badania
wydajnościowe przenośnika potwierdziły założone w projekcie
parametry eksploatacyjne. Testy
wydajności przeprowadzono na
ziarnie pszenicy o wilgotności do
14% i zanieczyszczeniu do 1%.
Wykonano także test skuteczności
odpylania: po przetransportowaniu 5 ton zboża masa oddzielonego
pyłu wynosiła 3,9 kg, co świadczy
o dużej skuteczności układu odpylającego. Gdyby nie zastosowanie
cyklonu odpylającego, unoszony razem z powietrzem przez dmuchawę
pył, powodowałby zużycie ścierne
podzespołów dmuchawy. W zgromadzonym pyle nie stwierdzono
obecności ziaren zboża.
Prowadzenie badań eksperymentalnych prototypów i urządzeń jest

niezbędne przed wprowadzeniem
ich do produkcji seryjnej. Badania
stanowią końcowy etap procesu
projektowania. Mogą również posłużyć do sprawdzenia poprawności
komputerowych analiz wytrzymałościowych, są także ich uzupełnieniem, szczególnie w zakresie
procesów dynamicznych. Uzyskane
dzięki badaniom eksperymentalnym wyniki można zastosować nie
tylko do badanej konstrukcji, ale
mogą posłużyć także przy opracowywaniu konstrukcji o zbliżonych
parametrach technicznych i podobnych rozwiązaniach.
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Uprawa orkowa i bezorkowa: którą wybrać?
GOSPODARSTWO

Produkcja rolnicza stanowi obszar działalności podlegający systematycznemu doskonaleniu i równocześnie poszukiwaniu
odpowiedzi na wiele kwestii związanych chociażby z wyborem najbardziej efektywnych metod uprawy.

Efektywność produkcji roślinnej jest uwarunkowana wieloma
czynnikami decydującymi o bilansie przychodów i ponoszonych nakładów. O ile przychody
wynikają z wysokości zbieranego plonu roślin i ich ceny rynkowej, tak na ponoszone nakłady
można wpływać poprzez wybór
określonej metody postępowania w technologii produkcji polowej, aby ograniczyć wysokość
ponoszonych kosztów.
Wysokość ponoszonych nakładów w uprawie gleby wiąże się pośrednio z wyborem
jednego z rozwiązań: uprawy
orkowej lub bezorkowej obejmującej uproszczenia technologii produkcji, eliminującej
zabieg podcinania i odwracania
REKLAMA

wierzchniej warstwy gleby.
Wdrażanie uproszczeń w uprawie gleby wynika z krytycznej
dyskusji dotyczącej płużnego
systemu uprawy roli. Wśród
najważniejszych argumentów
popierających uproszczenia
w uprawie gleby wymienia się
aspekt ekonomiczny (w efekcie
możliwości zmniejszenia zużycia paliwa), aspekt związany
z ochroną środowiska glebowego (w wyniku zmniejszenia
liczby przejazdów po polu),
a także przesłanki technologiczne (wyrażane skróceniem
czasu potrzebnego na uprawę).
Uproszczona uprawa gleby
stanowi sztukę postępowania,
której prawidłowy przebieg
daje możliwość osiągnięcia

celów ekonomicznych, środowiskowych i technologicznych.
Jednakże popełnione błędy wynikające z niewiedzy bądź braku
dostępu do specjalistycznego
sprzętu technicznego znacznie ograniczają osiągnięcie
tych celów, dlatego tak istotne
pozostaje ścisłe przestrzeganie
zasad prowadzenia uprawy
uproszczonej.
Cechą wdrażania uprawy
uproszczonej jest częściowa
lub całkowita rezygnacja z użytkowania niektórych narzędzi
uprawowych, przede wszystkim
pługa. Wyróżnikiem uprawy
uproszczonej jest również spłycanie uprawy bądź zmniejszenie
liczby zabiegów, aż do całkowitej ich eliminacji w przypadku
uprawy zerowej.
Zaawansowanym etapem
uproszczeń w uprawie gleby
jest metoda uprawy zminimalizowanej, uwzględniającej opcję
bez orki. Przykładem uproszczeń
jest całkowite lub częściowe wyeliminowanie zabiegów uprawy i wprowadzenie tzw. siewu
bezpośredniego. Istotą siewu
bezpośredniego jest umieszczenie materiału siewnego
w nie uprawionej wcześniej roli
przy wykorzystaniu siewnika

wyposażonego w odpowiednio
dobrane redlice talerzowe bądź
urządzenia pasmowo-gryzujące
powierzchnię gleby. Siew musi
być wykonany starannie, aby zapewnić właściwą obsadę roślin.
W polskich gospodarstwach
istnieją warunki stosowania metody uproszczonej uprawy roli,
jednak odnoszą się one głównie
do gleb w dobrej kulturze, zasobnych w substancje organiczne
oraz wapń. Siew bezpośredni
bez uprawy mechanicznej nie
powinien być przeprowadzany
na glebach zlewnych i nieprzepuszczalnych, a także bardzo
lekkich glebach piaszczystych.

Zalety i wady …
Uproszczenia w uprawie gleby wymagają przyjęcia odpowiednich zasad postępowania,
pozwalających ograniczyć możliwe skutki działania tej metody
i równocześnie wykorzystanie
jej zalet.
Uproszczenia w uprawie roli
związane z wyeliminowaniem
uprawy mogą prowadzić i z reguły prowadzą do wzrostu zachwaszczenia powierzchni pola.
Problemy z chwastami dotyczą
zarówno zwiększenia ich ilości,

jak też zmiany składu gatunkowego. Dlatego warunkiem
uzyskania odpowiedniego
plonowania w technologiach
uprawy bezorkowej jest wprowadzenie na wielu polach intensywnej walki z chwastami,
co niestety może wiązać się
z wysokimi kosztami. Ważnym
aspektem przy ocenie uproszczeń w uprawie gleby pozostaje ryzyko niedokładnej uprawy
ścierni i niedostatecznego przykrycia obornika.
Ewentualne zagrożenia wynikające z początkowego spadku plonów niektórych roślin,
wzrostu zachwaszczenia, udziału chorobotwórczych grzybów
i szkodników podnoszących
koszty środków chemicznych
są w przypadku uprawy uproszczonej rekompensowane przez
szereg korzyści. Zalicza się do
ich zmniejszenie nakładów robocizny, ilości zużywanego paliwa,
ograniczenie kosztów utrzymania i konserwacji sprzętu, a także
skutków wodnej i powietrznej
erozji gleby.
Aby osiągnąć pełne korzyści towarzyszące uprawie
uproszczonej trzeba przyjąć
konsekwentne zasady postępowania ograniczające zagrożenia,

Marek Gaworski
SGGW w Warszawie
dobierając jednocześnie właściwy sprzęt do precyzyjnego
wykonania siewu na określonej
głębokości. Narzędzia powinny
być tak dobrane do profilu glebowego, by uzyskać najwyższą
sprawność wprowadzania nasion do gleby. Wśród innowacji
można wymienić rozwiązania
do uprawy określonej szerokości
pasów pod siew z pozostawieniem międzyrzędzi bez uprawy.
Sukces we wdrażaniu uprawy
uproszczonej zależy od wielu
czynników. Ważna jest w tym
przypadku wiedza producentów rolnych i dostęp do specjalistycznego doradztwa firm
oferujących sprzęt do uprawy,
materiał siewny, nawozy i środki
ochrony roślin. Połączenie wiedzy z doświadczeniem ułatwia
prowadzenie produkcji roślinnej z uwzględnieniem uprawy
uproszczonej.
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Krajowy Dzień
Kukurydzy
w Starym
Gołębinie
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Chemia rolnicza, maszyny, a przede wszystkim
odmiany – to atrakcje Krajowego Dnia
Kukurydzy, który odbył się w Starym Gołębinie
w centralnej Wielkopolsce.
Na miejscu zaprezentowano
136 odmian kukurydzy, swoje
stoiska wystawowe pokazało ponad 50 firm branży rolnej, a na
agrotechnicznych poletkach pokazowych obejrzeć można było
moc maszyn rolniczych w akcji. Sukcesem jest, że kukurydzy
w tym roku uprawia się w naszym
kraju na 1,1 mln ha. Równocześnie jednak w tym fakcie kryje się
zagrożenie, że będzie jej za dużo,
co odbije się na cenie. Z drugiej
strony jednak, jest możliwe, że
będzie dokładnie odwrotnie,
bo już 6 województw ogłosiło
stan klęski suszy, więc plony
mogą być niskie, co podniesie
cenę. Producentom zależy aby
kształtowała się przynajmniej
na poziomie 600-700 zł za tonę
suchego ziarna.
Krajowy Dzień Kukurydzy
ocenia i komentuje prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów
Kukurydzy.
- Myślę, że dzień był udany.
Tak wynika z obserwacji zarówno
moich jak i przedstawicieli firm,
którzy mieli tu swoje stoiska,
prezentowali maszyny i odmiany. Imprezę odwiedziło ponad
6 tys. osób, co jest naprawdę
dobrym wynikiem, takim, jakiego w Wielkopolsce od dawna nie było. Trochę psikusa nam
spłatała na pogoda, bo tydzień

przed imprezą kukurydza bardzo
mocno przyschła i jej stan jest
gorszy niż oczekiwaliśmy. Ale
takie jest rolnictwo i nic na to
nie poradzimy. Mimo to widać,
że większość odmian jest w dobrym stanie i plon zapowiada
się zadowalający, choć nie taki
rewelacyjny jak w ubiegłym roku.
A jak wygląda tegoroczna powierzchnia zasiewów kukurydzy? W ubiegłym roku był pan
zachwycony ponadmilionowym
areałem…
W tym roku jest podobnie –
według różnych ocen jest od 1 do
1,1 mln ha. Nie wiem na ile rzeczywiście osiągniemy ten wynik,
bo były straty zarówno popowodziowe jak i powstałe z racji zbyt
późnego siewu. Równocześnie
susza, która w sierpniu objęła pół
Polski, dołoży swoje i spowoduje
straty. Na pewno, jeśli chodzi
o powierzchnię – było nieźle, ale
jeśli chodzi o zbiory, to już optymistą nie jestem. Wygląda na to,
że te przewidywane 3-3,5 mln
ton ziarna nie zostaną osiągnięte.
Będzie dobrze, jeśli zbierzemy
2,5 mln ton. W przypadku kiszonki, powinno być lepiej jeśli
chodzi o wysokość zbiorów, ale
nienajlepiej wygląda jakość. Wynika to zarówno z opóźnionego
terminu zasiewu albo z ostatniego
okresu, kiedy kolby nie zostały
dobrze zawiązane i nie rozwinęły

się należycie. Początkowo sami
– PZPK – byliśmy optymistami,
ale teraz widać, że będzie to rok
przeciętny, a może nawet odrobinę poniżej przeciętnej.
Wśród wystawców zawsze dominowali hodowcy kukurydzy,
dealerzy zajmujący się sprzedażą
nasion oraz firmy maszynowe;
a ostatnio widać że pokazują się
tu potentaci chemiczni – oferujący środki ochrony roślin dla
kukurydzy. Co spowodowało
taką zmianę?
Firmy nasienne są tu obecne
z założenia, bo ta impreza pomyślana była od początku jako
prezentacja najnowszych odmian, gdzie każdy producent
może pokazać np. maksymalnie
6 odmian. Inne firmy pokazują
się dlatego, że dziś wiele firm
chemicznych wykupiło firmy
nasienne, czyli stoisko nasienne
jest wsparte stoiskiem chemicznym. Po drugie, milion hektarów
to całkiem pokaźna liczba, więc
firmy są coraz bardziej zainteresowane tym rynkiem, a jeśli jest
dobra okazja zaprezentować się,
to czemuż by tu nie stanąć?
Wśród maszyn znaleźć można
było bardzo ciekawe urządzenie – wiatrakowiec do oprysku z powietrza. Konstruktor
wiatrakowca podkreśla, że
80 ha kukurydzy opryskuje w 35-40 minut i aplikuje
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ochronę biologiczną, a nie
chemiczną.
Od lat narzekamy, że podstawowym problemem jest oprysk
kukurydzy przeciwko omacnicy prosowiance i stonce kukurydzianej. Zobaczymy jeszcze jak
to wyjdzie w praktyce, ale póki
co pod względem ekonomicznym
i technicznym ta technologia wygląda obiecująco. W porównaniu

do metod tradycyjnych oprysków
naziemnych i rozwieszania kruszynka, tu widać zdecydowany
postęp. Jeśli to urządzenie rozrzuca kruszynka z powietrza, to
może się okazać że jest znacznie
skuteczniejsze niż rozwieszanie go
po polu, bo pokrycie łanu będzie
dokładniejsze.
Zaskakuje wyjątkowa sprawność organizacyjna tej imprezy,

którą naprawdę wszyscy chwalą.
Tu największą chyba zasługę
przypisać należy wielkopolskiemu
TopFarmsowi, który duży nacisk
położył na organizację. Widać
to chociażby po nagłośnieniu,
które było w tym roku bezproblemowe, a z tym przecież dotąd
zawsze mieliśmy kłopot. Z mojego punktu widzenia było lepiej
niż w ubiegłym roku.
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Dobra kiszonka z kukurydzy
Obszar uprawy kukurydzy na kiszonkę z całych roślin w Polsce obejmuje
obecnie ponad 400 tysięcy hektarów.
Jeszcze kilka lat temu 1/3 krajowej kukurydzy na kiszonkę
była uprawiana w Wielkopolsce. Obecnie obok tradycyjnych
obszarów uprawy pojawiły się
nowe, a w szczególności w województwach północnych i wschodnich, podlaskim, mazowieckim
i kujawsko-pomorskim.
Kiszonka z kukurydzy jest, obok
sianokiszonek, podstawową paszą objętościową i energetyczną
w bydła mlecznego i opasowego,
a także innych zwierząt przeżuwających jak owce i kozy, która dobrze
przygotowana, jako pasza stosowana całorocznie, a nie sezonowo,
sprzyja dobrej wydajności i stabilizacji produkcji mleka i mięsa
wołowego. W naszych warunkach
żadna inna roślina uprawna nie
może konkurować z kukurydzą
pod względem ilości jednostek
pokarmowych z hektara. Koszty
produkcji paszy z kukurydzy na kiszonkę należą do najniższych. Wysoka zawartość energii w kiszonce
z kukurydzy jest związana przede
wszystkim z wysoką zawartością
skrobi i tłuszczu w ziarnie. Ziarno stanowi najcenniejszy składnik kiszonki, dlatego tak bardzo
w nowoczesnej technologii uprawy
kukurydzy na kiszonkę zwraca się
na dobrze wykształcenie kolby.
Dobrze wykształcone kolby uzyskuje się w uprawach kukurydzy
w plonie głównym, w zasiewach
wykonanych w terminie agrotechnicznym tj. w zależności od warunków termicznych w danym rejonie
kraju, od początku trzeciej dekady
kwietnia do końca pierwszej dekady maja. Zbytnie przyśpieszenie
terminu siewu naraża plantację
na uszkodzenie przez wiosenne
przymrozki. Opóźnienie siewu
natomiast wiąże się ze słabszym
wykorzystaniem zapasów wody
zwłaszcza na glebach lżejszych.
W obydwu przypadkach następuje
obniżenie plonu i słabsze wykształcenie kolb. Także przy nadmiernym
zagęszczeniu roślin, przekraczającym 100 tysięcy roślin na hektar,
w warunkach niedoboru wilgoci,
występuje stres kolby polegający na
jej zmniejszeniu. Przy uprawie kukurydzy na kiszonkę jak i na ziarno
bardzo ważne jest zatrzymywanie
wilgoci w glebie. Konieczne jest
przede wszystkim wykonanie orki
zimowej, gdyż orka wiosenna powoduje przesuszenie gleby. W celu
zahamowania parowania wczesną
wiosną wykonuje się bronowanie.
Zabiegi uprawowe ogranicza się do
niezbędnego minimum, głównie do
uprawy przedsiewnej agregatem na
głębokość siewu połączonej z przykryciem nawozów mineralnych.
W uprawie kukurydzy na kiszonkę bardzo często jest stosowane nawożenie organiczne w postaci
obornika lub gnojowicy, które obok
makroskładników wnosi do gleby
także niezbędne dla prawidłowego
wzrostu i rozwoju roślin mikroelementy. Nawożenie mineralne
ma na ogół charakter uzupełniający. Podstawowe znaczenie ma

również walka z chwastami dwuliściennymi i jednoliściennymi,
w tym z perzem, które stanowią
duże zagrożenie dla początkowo
wolno rosnących roślin kukurydzy.
W warunkach zachwaszczenia następuje słabe wykształcenie kolby.
Spełnienie wyżej wymienionych
warunków agrotechnicznych sprzyja uzyskaniu wysokich plonów kukurydzy na kiszonkę z wysokim
udziałem ziarna.
Podstawowe znaczenie ma także dobór odpowiedniej odmiany
mieszańcowej. Przyjmuje się, że
właściwy dobór mieszańca aż
w 30% wpływa na końcowy sukces w uprawie kukurydzy. Wśród
166 odmian kukurydzy w krajowym rejestrze (stan na 2013 rok),
54 odmiany są zarejestrowane do
uprawy na kiszonkę z całych roślin, a 11 jako odmiany ogólnoużytkowe, do uprawy na ziarno
i kiszonkę. Hodowcy rekomendują
również większość własnych odmian mieszańcowych ziarnowych,
typu generatywnego, do uprawy
na wysokoenergetyczną kiszonkę.
Bardzo ważny jest wybór mieszańca o odpowiedniej wczesności
do danego rejonu. W rejestrze odmian najwcześniejszy mieszaniec
ma liczbę FAO 170, a najpóźniejszy
liczbę FAO 300. Mieszańce średnio-późne, (FAO 260-300), powinny
być rejonizowane do uprawy na
kiszonkę wyłącznie w najbardziej
korzystnych warunkach klimatycznych, w Polsce Południowo-Zachodniej i Południowo-Wschodniej
(rejon I). W Polsce Północno-Wschodniej (rejon III), gdzie występują najmniej korzystne warunki
termiczne, na kiszonkę powinny
być uprawiane mieszańce wczesne,
o liczbie FAO do 230. W rejonie
środkowym kraju (rejon II) obejmującym znaczny obszar kraju,
rekomendowana jest uprawa na
kiszonkę mieszańców wczesnych
i średnio-wczesnych o liczbie FAO
od 220-250. Mieszańce o wyższej
liczbie FAO, 240 i 250 powinny
być rejonizowane w południowych
strefach tego rejonu.
Jest sprawą oczywistą, że przy
uprawie kukurydzy na kiszonkę na
większych powierzchniach należy
wysiewać kilka odmian o zróżnicowanej wczesności, co ma duże
znaczenie przy organizacji zbiorów.
Dobrą kiszonkę można wyprodukować z kukurydzy, która
spełnia następujące parametry:
1. Charakteryzuje się odpowiednią
wczesnością do danego rejonu
uprawy,
2. Wytwarza wysokie plony ogólne
suchej masy, na które składają
się plony suchej masy kolb łodyg i liści,
3. Charakteryzuje się wysoką zwartością suchej masy przy zbiorze
roślin,
4. Charakteryzuje się wysokim
udziałem plonu suchej masy
kolb w ogólnym plonie suchej masy.
Obecnie w warunkach doświadczalnych uzyskuje się ogólne plony

suchej masy nawet ponad 25 ton,
a w warunkach produkcyjnych za
wysokie plony uważa się 18-20 ton
z hektara.
Zwartość suchej masy w całych
roślinach przy zbiorze powinna
wynosić od 28-32 % (średnio około 30%). Oznacza to, że wówczas
zawartość suchej masy w liściach
i łodygach wynosi około 20%,
a kolbach 40-50%). Taką zwartość suchej masy osiąga kukurydza
na kiszonkę w stadium dojrzałości
późno-woskowej, kiedy ziarniaki
kukurydzy dają się jeszcze zarysować paznokciem i to stadium
jest najbardziej odpowiednie do
zbioru. Udział kolby w ogólnym
plonie suchej masy powinien wynosić ponad połowę całego plonu
(nawet ponad 55%). Wysoki udział
kolb w ogólnym plonie suchej masy
jest bardzo ważny, gdyż ziarno jest
głównym nośnikiem najbardziej
strawnej, a więc dostępnej dla zwierząt energii. Ziarno jest strawne
w ponad 90%, podczas gdy liście
w 65-67%, rdzeń w 56-66%, łodyga tylko w 52-63%. Strawność
całych roślin wynosi 75-78%. Niektóre firmy hodowlane, w swoich
programach uwzględniają podniesienie strawności łodyg, które
stanowią 23-30% udziału w całej
masy rośliny.
W celu podniesienia koncentracji
energii i strawności kiszonki stosuje
się wyższe cięcie roślin. Wówczas
dolne części łodyg (najbardziej niestrawne) pozostają w polu. W ten
sposób produkuje się kiszonkę wysokoenergetyczną, której stosowanie w żywieniu zwierząt przekłada
się w istotny sposób na zwiększenie
produkcji mleka i mięsa. Skrajnym
przykładem jest produkcja kiszonki
wyłącznie z kolb z liśćmi okrywowymi. Taka pasza w literaturze niemieckiej nosi nazwę LKS
(Liesch-Kolben-Schrot).
W Polsce produkuje się przede
wszystkim kiszonkę standardową,
a więc z całych roślin kukurydzy.
Zbyt wczesny zbiór kukurydzy na
kiszonkę, o zawartości suchej masy
poniżej 28% jest niekorzystny,
gdyż z takiego surowca uzyskuję
się kiszonkę kwaśną, o nadmiernej
zawartości kwasu octowego. Z takiej kiszonki wycieka sok i jest ona
gorzej pobierana przez zwierzęta.
Wyższa niż zalecana zawartość
suchej masy, związana z nadmiernym przesuszeniem roślin,
powoduje natomiast trudności
z rozdrobnieniem roślin i prawidłowym ubiciem zakiszanej masy
w silosie. Tylko odpowiednie maszyny do zbioru, są w stanie rozdrobnić podeschnięty surowiec.
W normalnych warunkach kukurydza zakisza się dość dobrze
samoistnie. Obecnie w procesie
zakiszania pomocne mogą być
różne inokulanty. Inokulant zapewnia także wydłużoną trwałość kiszonki, gdyż ułatwia rozwój
bakterii kwasu mlekowego. Innym
„domowym” sposobem stosowanym w praktyce jest dodawanie
serwatki do zakiszanego surowca.
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Nowsze odmiany kukurydzy
na kiszonkę, polskie i zagraniczne,
reprezentują tzw. typ „stay green”. W takich odmianach jest
wydłużony okres pozostawania
w stadium zielonym. Dzięki wydłużonemu pozostawaniu aparatu asymilacyjnego w aktywności,
ziarno kukurydzy osiąga zawartość
suchej masy około 60%, podczas
gdy wegetatywnych częściach roślin zawartość suchej masy wynosi
około 25%. W plonie ogólnym
zawartość suchej masy wzrasta
do 34-36%. Przy uprawie odmian
typu „stay green” jest możliwość
wydłużonego zbioru, bez obawy
podeschnięcia roślin i ryzyka
niedostatecznego ubicia pryzmy.
Konieczne jest jednak stosowanie
maszyn do zbioru z urządzeniami do rozgniatania ziarna, które
osiąga prawie pełną dojrzałość.
Fermentację w prymie kukurydzy wywołują bakterie kwasu
mlekowego. Jest to fermentacja
przebiegająca w warunkach beztlenowych, dlatego bardzo ważne
jest staranne ubicie pryzmy. Wyparcie powietrza zapewnia lepszą
fermentację i zapobiega stratom
suchej masy. W warunkach dostępu tlenu, występuje wtórna fermentacja i zamiast pożądanego
kwasu mlekowego, powstaje kwas
masłowy, wówczas kiszonka ulega zepsuciu, posiada nieprzyjemny zapach. Warunkiem dobrego
ubicia pryzmy jest dobre pocięcie
i rozdrobnienie zakiszanej masy,
na cząstki o długości 0.5-1.5cm.
Przy takim pocięciu pozostaje
przy skarmianiu również mało
niedojadów. . Także każde ziarno
powinno być uszkodzone, gdyż
tylko takie ziarno jest trawione.
Ziarno nienaruszone przechodzi
w całości przez przewód pokarmowy zwierząt i trafia do obornika.
Podstawową zasadą zakiszania kukurydzy jest, aby proces
napełniania i ubijania silosu lub
pryzmy był zamknięty w ciągu
48 godzin. Ubijanie powinno przebiegać równomiernie w warstwach
nie grubszych niż 15cm. Dokładne
przykrycie silosu zapewnia dobrą
jakość kiszonki. Do przykrycia stosuje się folię, najlepiej obustronnie
czarną, którą przysypuje się mokrą
sieczką, a następnie dociska cienką warstwą ziemi i ewentualnie
zużytymi oponami. Folia zabezpiecza kiszonkę przed dostępem
tlenu, opadami deszczu i zanieczyszczeniem ziemią. Proces fermentacji przebiega dosyć szybko.
Stabilizacja kiszonki następuje po
upływie 4-6 tygodni, wówczas jest
ona gotowa do skarmiania.
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Jak bez strat przechowywać
ziarno kukurydzy
Ziarno kukurydzy w warunkach klimatycznych Polski
zawiera w czasie zbioru średnio około 30 % wody. Wymaga
natychmiastowego dosuszania do około 14 % zawartości
wody, gdyż tylko przy takim poziomie wilgotności może być
przechowywane przez dłuższy okres czasu.
Ziarno nie dosuszone natychmiast po zbiorze ulega zepsuciu
wskutek działalności drobnoustrojów – bakterii i grzybów.
Proces suszenia ziarna kukurydzy jest bardzo kosztowny i pochłania ponad 30 % całkowitych
kosztów produkcji kukurydzy na
ziarno. Koszty suszenia z roku na
rok wzrastają. Koszt wysuszenia
usługowo jednej tony kukurydzy o wilgotności 20 % wynosi
około 50 zł, przy wilgotności
30% - 105 zł, a dla kukurydzy
o zawartości wody na poziomie
35% -120 zł. Przy plonie 14 ton
ziarna kukurydzy z hektara i wilgotności 30 % na suszenie trzeba
wydać około 1500 zł. Dla porównania usługa pakowania w rękaw
foliowy jednej tony ziarna kukurydzy na potrzeby gorzelni, niezależnie od wilgotności kosztuje
około 19-25 zł. Zgniecenie i spakowanie w rękaw mokrego ziarna,
czy to kukurydzy czy innych zbóż,
wynosi około 35-45 zł/t. Powyższe ceny obejmują kompleksową
usługę wraz z kosztem rękawa
foliowego.
Alternatywą do suszenia ziarna
może być więc jego konserwacja
na mokro. Szczególnie, gdy ziarno
jest wykorzystywane jako pasza
we własnym gospodarstwie lub
jako surowiec do produkcji bioetanolu. W procesie konserwacji
ziarna na mokro wykorzystuje
się technologię rękawów foliowych, do których surowiec jest
wtłaczany przy pomocy pras silosujących. Stosunkowo niskie
obecnie ceny rękawów foliowych
sprawiają, że zakiszanie w nich
ziarna jest znacznie tańsze niż
w silosach przejazdowych, biorąc
pod uwagę koszt wybudowania
nowych obiektów. Proces zakiszania przebiega w warunkach beztlenowych. Ziarno kukurydzy, po
jego zgnieceniu, dobrze ubite, kisi
się szybko i bez strat. Zagęszczenie
surowca w rękawach wynosi od
600 do 1100 kg/ m3. Bardzo dobrze zakiszają się w rękawach foliowych również odkoszulkowane
i rozdrobnione kolby kukurydzy
(ziarno + rdzenie). Uzyskana w ten
sposób pasza po zakiszeniu nosi
nazwę CCM (corn cob mix). Jest
ona szczególnie przydatna w żywieniu trzody chlewnej. Zaleca
się również kiszenie sieczki z kolb
z liśćmi okrywowymi, zebranych
w pełnej dojrzałości. Uzyskana
kiszonka jest paszą o najwyższej
koncentracji energii i służy do żywienia zwierząt przeżuwających.
W rękawach foliowych może
być konserwowane całe, nie rozdrobnione ziarno kukurydzy.
Mamy wówczas do czynienia
z procesem samokonserwacji
(inertacji). Proces ten polega na
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tym, że tlen wypełniający przestrzenie między
ziarnami jest zużywany
i zastąpiony przez dwutlenek węgla, który pełni funkcję konserwanta
ziarna.
Kukurydza jest doskonałym, wysokowydajnym surowcem do produkcji bioetanolu.
Wiele gorzelni wykorzystuje więc
chętnie ten surowiec. Mokre ziarno kukurydzy do przetwórstwa
pochodzi najpierw bezpośrednio
z pola, od kombajnu. W tym celu
wysiewa się mieszańce kukurydzy
od najwcześniejszych do najpóźniejszych. Zapewniają one dostęp surowca od września, aż do
grudnia – stycznia. Część ziarna
konserwuje się w rękawach foliowych do wykorzystania w tych
okresach, kiedy surowiec nie może
być pozyskiwany bezpośrednio
z pola. Rękawy foliowe w tym
przypadku zastępują również magazyny, jakie byłyby niezbędne
do przechowywania surowca.
Przy konserwacji ziarna kukurydzy na paszę trzeba pamiętać
o dostosowaniu przekroju rękawa foliowego do dziennego
zużycia paszy. Umożliwia to
pobieranie niezbędnej ilości paszy bez narażania jej popsucia
się wskutek działania bakterii
tlenowych. Możliwość zakiszania dotyczy nie tylko ziarna
kukurydzy, ale również ziarna
innych zbóż, między innymi
ziarna pszenicy.
Wśród zalet tej technologii
konserwacji pasz na mokro,
poza znacząco niższymi kosztami w stosunku to tradycyjnych
technologii, należy wymienić
między innymi:
Możliwość wykonanie zbiorów
ziarna w okresie, kiedy osiąga ono
najwyższą wartość żywieniową
i jest najbardziej przyswajalne dla
zwierząt. Następuje to w chwili
zasychania łodyg, gdy składniki
pokarmowe nie są już przemieszczane do ziarna, 2-3 tygodnie
przed agrotechnicznym terminem zbioru. To z kolei daje więcej czasu na przygotowanie pola
i terminowy siew zbóż ozimych.
Ograniczenie strat plonu. Wcześniejsze zbiory eliminują możliwość wpływu niekorzystnych

czynników (pogoda, ptactwo),
dzięki czemu wydajność ziarna hektara może być do 30 %
wyższa.
Ograniczenie strat w przechowywaniu zgniecionego ziarna
w rękawach foliowych. Łatwiej
jest utrzymać warunki beztlenowe
niż w przypadku tradycyjnych
metod przechowywania paszy
(np. silosy), gdzie istnieje większa
możliwość dostępu powietrza.
Zmniejszenie kosztów przechowywania. Rękawy foliowe są tanią
alternatywą dla kosztownej infrastruktury magazynowej.
Uzyskanie lepszej jakości paszy.
Stosowanie zakiszonego ziarna
lub kiszonki z paszy objętościowej stabilizuje florę bakteryjną
w przewodzie pokarmowym zwierząt. Stosowanie suchego ziarna
w nadmiarze w żywieniu zwierząt
powoduje acydozę, czyli kwasicę u bydła. Zastosowanie paszy
z mokrego zakiszonego ziarna
ogranicza możliwość wystąpienia
tej choroby. Zgniecione, mokre
ziarno w porównaniu z suchym
zawiera mniej kurzu. Kurz jest
zagrożeniem dla zdrowia zwierząt i ludzi.
Poza gnieceniem mokrego
zboża i ziarna kukurydzy i jego
zakiszania w rękawach foliowych
opisywana technologia oferuje
zakiszanie pasz objętościowych
w rękawach foliowych. Dotyczy to
przede wszystkim kiszonki z kukurydzy, kiszonki z podsuszonej lucerny, sianokiszonek oraz
kiszonek traw z roślinami motylkowatymi. W rękawach foliowych są również przechowywane
wysłodki buraczane oraz młóto
browarniane.
Opisywana wyżej technologia jest stosowana z powodzeniem w naszym kraju najczęściej
w dużych towarowych przedsiębiorstwach rolnych, a także
w mniejszych gospodarstwach
zajmujących się produkcja mleka i mięsa.
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Żywienie krów matek bydła
mięsnego – zbilansowanie potrzeb
białkowo-energetycznych

REKLAMA

Błędy żywieniowe bydła mięsnego, tak samo jak
i w przypadku bydła mlecznego, mają różne zdrowotne
skutki dla zwierząt i odbijają się na wynikach
produkcyjnych.
Nowe, najskuteczniejsze
rozwiązanie problemów
ze szczurami i myszami

Jedna dawka eliminuje gryzonia
Najszybsze rozwiązanie problemów ze szczurami i myszami
Nowa substancja czynna, flokumafen – najsilniejsza
przeciwko szczurom
Trzy formy użytkowe: pałeczki, gryzki i pasta
Bardzo opłacalny w użyciu – porównywalna ilość eliminuje
nawet do sześciu razy więcej szczurów niż inne produkty

Więcej informacji
można uzyskać od:
BASF Polska Sp. z o.o.
Pest Control Solutions
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
tel. (22) 570 99 99
fax (22) 570 97 92
www.pestcontrol.basf.pl

Stosuj biocydy w bezpieczny sposób. Przed zastosowaniem zapoznaj się z treścią etykiety i dołączonymi do produktu informacjami.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o efektywności
i opłacalności chowu bydła
mięsnego.
Uzyskanie dobrych wyników
produkcyjnych warunkuje właściwe zaspokojenie potrzeb pokarmowych zwierząt na różnych
etapach ich rozwoju.
W cyklu produkcyjnym krów
mięsnych można wyróżnić
5 okresów: okres okołoporodowy, początkowy okres laktacji,
okres krycia, środkowy okres
laktacji oraz późną laktację.
Największe zapotrzebowanie
na składniki pokarmowe u krów
występuje w ostatnich tygodniach przed wycieleniem oraz
do 2-3 miesiąca po wycieleniu,
gdy krowy osiągają szczyt laktacji i wchodzą w okres krycia.
Planowany czas wcieleń w stadzie przekłada się na poziom
żywienia zimowego. Przy planowaniu wcieleń wczesnowiosennych intensywność żywienia
stada podstawowego w okresie
zimowym może być trochę niższa, co również przekłada się
na niższe koszty produkcyjne.
Jeśli w okresie od wiosny
do jesieni stado przebywa na
pastwisku, dobrym okresem
wcieleń jest marzec- kwiecień,
gdyż szczyt laktacji i czas krycia
przypadnie na początek wypasu,
kiedy to dostępna jest młoda
zielonka o wysokiej wartości,
bogata w witaminy, w pełni pokrywająca potrzeby pokarmowe
krów i korzystnie wpływa na
wyniki rozrodu. Jednocześnie
taka młoda zielonka jest bardzo
dobrze wykorzystywana przez
zaczynające pobierać paszę stałą
młode cielęta natomiast starsze
cielęta wychodzące na pastwisko są na tyle wyrośnięte, że
zaczynają żywić się zielonką,
ale też są w stanie przyswoić
zwiększoną produkcję mleka
u matek.
Na początku wypasu, przy
młodej runi pastwiskowej,
u krów i u młodych cieląt zaczynających jeść zielonkę, mogą
wystąpić biegunki wynikające
z niskiej zawartości włókna
w zielonce, dlatego aby uniknąć tego problemu zwierzętom
należy zapewnić dostęp do suchych pasz włóknistych - siana
czy słomy.
Azot z białka paszy jest dla
mikroflory żwacza niezbędny
dla jej rozwoju, to zaś zapewnia dobry rozkład i wykorzystanie podawanych pasz
objętościowych i zawartego

w nich włókna.
Zapewnienie odpowiedniej
ilości białka jest szczególnie
istotne przy paszach objętościowych o niskiej jakości z wysoką
zawartością włókna. Białko jest
wtedy czynnikiem stymulującym rozwój mikroflory żwacza,
która rozkłada składniki dawki.
Niedobory białka w dawkach
dla krów w ostatnich tygodniach
ciąży skutkują niższą masą urodzonych cieląt oraz mogą być
przyczyną zatrzymania łożyska.
Niektóre wyniki badań wskazują, że niski poziom białka
w dawkach dla krów przed
wycieleniem obniża jakość siary.
Niedobory białka w okresie
przed i następnie po porodzie
wpływają również na pogorszenie wyników rozrodu i wydłużenie okresu międzyciążowego.
Z przedstawionych w tabeli
danych w zestawieniu z wartością pokarmową wybranych
pasz objętościowych wynika, że
potrzeby białkowe krów można
pokryć dobrej jakości kiszonką
z traw podsuszonych bądź sianem, bez potrzeby uzupełniania
dawki paszą treściwą o wysokiej
zawartości białka.
Paszą, która nie zapewnia
właściwego pokrycia potrzeb
białkowych jest kiszonka z kukurydzy. Wprowadza ona do
dawki dużą ilość energii, ale jest
uboga w białko.
Należy zatem pamiętać, że
stosując kiszonkę z kukurydzy
w dawkach dla krów, trzeba ją
podawać z inną paszą objętościową o większej zawartości
białka bądź uzupełniać niewielką ilością paszy treściwej
„białkowej”, np. śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, śruty poekstrakcyjnej słonecznikowej
bądź DDGS.
Podawanie kiszonki z kukurydzy ze słomą bądź złej jakości kiszonką z traw, także nie
zapewnia odpowiedniej ilości
białka krowom przed wycieleniem i w pierwszych tygodniach
po wycieleniu.
W naszym kraju kiszonka
z kukurydzy jest często stosowana w żywieniu krów mięsnych,
dlatego należy pamiętać o zapewnieniu właściwej struktury
dawki poprzez podawanie razem
z nią pasz „strukturalnych” –
słomy, siana czy kiszonki z traw
podsuszonych, ponieważ
Kiszonka z kukurydzy dobrze rozdrobniona bez dużego
udziału w dawce tak zwanych
pasz „strukturalnych”może być
przyczyną kwasicy żwacza, która

występując przed wycieleniem
obniża jakość wytwarzanej przez
krowy siary.
Wyniki produkcyjne zwierząt
zależą również od poziomu energii w dawkach.
Umiarkowane niedożywienie krów, związane z ograniczonym pobraniem paszy lub
jej niską wartością pokarmową,
w ostatnim okresie ciąży, nie
wpływa ujemnie na osłabienie
przeżywalności cieląt po urodzeniu, nie ma też negatywnego wpływu na masę ciała cieląt
urodzonych i nie zmniejsza wydajności mlecznej krów w okresie laktacji. Ważne jest jednak,
żeby krowy w tym okresie były
w odpowiedniej kondycji, aby
w razie potrzeby mogły korzystać z rezerw zgromadzonych
w organizmie. Niestety, przy
dużych niedoborach energii
w dawkach oraz złej kondycji
krów, źle zbilansowane dawki
żywieniowe w tym okresie, prowadzą do obniżenia masy cieląt
urodzonych, mniejszej produkcji
mleka oraz pogarszają wyniki
rozrodu.
Szczególnie wrażliwe na
niedobory składników pokarmowych są krowy pierwiastki,
które jeszcze rosną i składniki
pokarmowe dawki wykorzystują
na rozwój własnego organizmu
i płodu.
Przy bardzo niskiej jakości
pasz objętościowych podawanych w okresie największego
zapotrzebowania na składniki
pokarmowe niezbędny jest dodatek paszy treściwej.
Należy przy tym pamiętać,
że dla poprawy wykorzystania
składników dawki wśród pasz
treściwych powinny być również
te o wysokiej zawartości białka,
które będzie stymulowało rozwój mikroflory żwacza.
Należy zwrócić również uwagę na to, że u krów będących
w dobrej kondycji, wysoki poziom białka i energii w dawce
może podnosić masę urodzeniową cieląt, a to z kolei może
prowadzić do ciężkich porodów. Również nadmiar energii
w dawkach dla krów pod koniec
laktacji i w okresie zasuszenia
prowadzi do otłuszczenia krów,
co też może być przyczyną trudnych porodów. Na ten problem
trzeba szczególnie zwrócić uwagę przy dawkach z dużą ilością
kiszonki z kukurydzy.
Jolanta Malinowska-Kłos
Na podstawie publikacji dr Andrzeja
Łozickiego „Nowoczesne rozwiązania
produkcji wołowiny kulinarnej”
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Rola odmiany w kształtowaniu
parametrów kiszonki
z kukurydzy
Podstawą sukcesu w produkcji kukurydzy zarówno na ziarno
jak i na kiszonkę jest dobór odmian mieszańcowych
o odpowiedniej wczesności dla danego rejonu uprawy oraz
dostosowanych do kierunku użytkowania.
Większą koncentrację energii
w kiszonce zapewniają mieszańce wcześniejsze. W celu zwiększenia wartości energetycznej,
propaguje się uprawę odmian
ziarnowych na kiszonkę.
Do najważniejszych kryteriów
w doborze odmian na kiszonkę
należą: całkowity plon suchej
masy łodyg, liści i kolb, udział
kolb w całkowitym plonie suchej masy (korzystny powyżej
50%), zawartość suchej masy
w całych roślinach przy zbiorze
(około 32%). Ta ostatnia cecha,
podobnie jak zawartość suchej
masy w ziarnie, w przypadku
odmian ziarnowych, jest podstawą oceny wczesności mieszańców na kiszonkę i wyznaczania
ich liczby FAO. Duże znaczenie
mają również wczesny wigor i cecha „stay green”, polegająca na
wydłużonym utrzymywaniu się
zieloności liści i łodyg w okresie dojrzewania. Wpływa ona
korzystnie na akumulację suchej masy w końcowym okresie
wegetacji jak i na wydłużenie
terminu zbioru. Ważnym kryterium oceny mieszańców kiszonkowych jest ich strawność.
O strawności kiszonki decyduje
udział kolb, a zwłaszcza ziarna,
w masie kiszonkowej. Ziarno
jest trawione w ponad 90%.
Nowoczesne programy hodowlane zwracają uwagę na podniesienie poziomu strawności
wegetatywnych części roślin,
gdyż są jeszcze duże możliwości
poprawienia tej cechy.
Odmiany mieszańcowe kukurydzy do uprawy na kiszonkę
z całych roślin, a także na ziarno, muszą wykazywać tolerancję na najważniejsze choroby
- głownię guzowatą, fuzariozy
kolb i szkodniki, a w szczególności na omacnicę prosowiankę.
REKLAMA

Szczególne znaczenie ma tolerancja w stosunku do chorób fuzaryjnych kolb, gdyż wytwarzają
one bardzo groźne dla zdrowia
zwierząt i człowieka związki
chemiczne, mikotoksyny.
Wpływ agrotechniki na wysokość i jakość plonu kukurydzy
kiszonkowej
Podstawowe znaczenie
w uprawie kukurydzy ma dostęp wody, której głównym źródłem są opady atmosferyczne,
w każdej fazie okresu wegetacji, a w szczególności w okresie
kwitnienia roślin i nalewania
ziarna (lipiec-sierpień). Niekorzystny wpływ okresowych
niedoborów wody w uprawie
kukurydzy może być ograniczony przez staranną agrotechnikę, a przede wszystkim
ważne jest wykonywanie orki
zimowej, przerwanie parowania gleby wiosną poprzez jej
jak najwcześniejsze bronowanie
i ograniczenie innych zabiegów
uprawowych. Ważny jest również wczesny siew, ale w dobrze
ogrzaną glebę i w taki sposób,
aby nasiona były umieszczone
na twardym podłożu i miały
kontakt z podsiąkającą wodą.
Obornik zastosowany jesienią
przyczynia się również do retencji wody w glebie. Niedopuszczalny jest wysiew kukurydzy
po życie czy innym przedplonie przeznaczonym na spasanie,
gdyż zużywają one zapasy wody
w glebie i powodują opóźnienie siewu. Kukurydza musi być
uprawiana w plonie głównym,
co gwarantuje jej wysiew w terminie agrotechnicznym, wykorzystanie wody zgromadzonej
w glebie oraz właściwe kształtowanie plonu suchej masy i jego
struktury.
Bardzo ważnym czynnikiem

agrotechnicznym jest zbilansowane nawożenie mineralne,
określone poprzez analizy zasobności gleby w makro i mikroskładniki. Można w tym
celu wykorzystać również
mapy zasobności w składniki
pokarmowe. Wiele gleb w Polsce
wykazuje wysoką zasobność fosforu lub potasu, wówczas można
ograniczyć dawki tych nawozów.
W przypadku stosowania obornika nawożenie mineralne ma
charakter uzupełniający. Obornik bydlęcy jest zasobny w potas, a obornik kurzy w fosfor.
Obornik jest zasobny również
w mikroskładniki. W przypadku
braku nawożenia organicznego
szczególnie ważne jest stosowanie nawozów dolistnych zawierających mikroskładniki.
Na prawidłowe kształtowanie się korzystnych parametrów kukurydzy kiszonkowej
ma również zapewnienie braku konkurencyjności ze strony
chwastów, czyli ich eliminację
w możliwie najwcześniejszych
stadiach rozwoju roślin. Chwasty, konkurując z roślinami
kukurydzy o wodę i składniki
pokarmowe, ograniczają budowę masy rośliny i prawidłowe
wykształcenie się kolby.
dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Aklimatyzcji Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Radzików
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Technika w zbiorze i transporcie ziemniaków
GOSPODARSTWO

Zbiór ziemniaków zalicza się do szczególnie pracochłonnych czynności w gospodarstwie. Jeśli dodać do tego
wysoką podatność bulw na uszkodzenia, to w praktyce okazuje się, że do zadania trzeba podejść perfekcyjnie,
a użyty do tego sprzęt pełni kluczową rolę.

Krajowe gospodarstwa są
wyposażone w bogatą gamę
maszyn do zbioru ziemniaków,
zróżnicowanych pod względem
stopnia złożoności konstrukcji, automatyzacji wybranych
zadań roboczych, a także parametrów konstrukcyjnych, regulacji, zakresu obsługi oraz cech
funkcjonalnych.

Kopaczki
przenośnikowe
Uwzględniając rozdrobnioną
strukturę produkcji ziemniaków
w polskich gospodarstwach, do
szczególnie rozpowszechnionych
rozwiązań technicznych do zbioru ziemniaków nadal zalicza się
różne typy kopaczek, w tym kopaczki przenośnikowe. Są to relatywnie proste konstrukcyjnie

maszyny, które nie nastręczają
większych trudności zarówno na
etapie przygotowania do sezonu
zbioru, jak też bezpośredniego
użytkowania na polu.
W tej grupie maszyn wyróżnia się rozwiązania jednoi dwurzędowe. Przykładami
kopaczek jednorzędowych są
Pyrus Z-653/2, Mini Pyrus
i Z-661 Eco. Natomiast wśród
kopaczek dwurzędowych można
wymienić: Pyrus Z-653. Obok
wymienionych, krajowych maszyn w praktyce dostępne są
również kopaczki producentów
zagranicznych.
Dwurzędowe kopaczki przenośnikowe o konstrukcji półzawieszanej są w najkorzystniejszym
przypadku przystosowane do
pracy na glebach lekkich i średnio zwięzłych. Najwyższą jakość

pracy maszyn osiąga się na plantacjach o pochyleniu do 3, przy
niewielkim zakamienieniu, zachwaszeniu i odpowiednim rozdrobnieniu łęcin przed zbiorem.
Przed rozpoczęciem pracy
na polu konieczne jest przeprowadzenie kilku regulacji kopaczki, które decydują
o dokładności wykonania zadań roboczych. Przykładowo
zalicza się do nich regulację
położenia zsypu. Ustawienie
zsypu powinno być takie, aby
szerokość pasa wykopanych
bulw nie przekraczała 80 cm,
zaś ziemniaki nie wpadały
w koleiny, ponieważ przy następnym przejeździe agregatu
byłyby miażdżone przez koła
ciągnika. Zawieszając zsyp
trzeba również kierować się
zasadą, zgodnie z którą zespół
ten powinien znajdować się na
części kopaczki znajdującej się
po stronie pola, gdzie nie wykopano jeszcze ziemniaków.
Do innych regulacji zalicza
się ustalenie zagłębienia lemieszy podkopujących. Robocze
położenie lemieszy, ustawiane
kołem podporowym powinno
być takie, aby:

• wydobyć wszystkie ziemniaki
na wierzch i równocześnie ich
nie uszkodzić,
• podbierać możliwie jak najmniejszą ilość gleby na przenośniki, co pozwala na jej
skuteczne odsiewanie i zmniejsza obciążenie maszyny.
Obok regulacji zespołów roboczych istotne znaczenie dla
skutecznego wykorzystania
kopaczki ma również sprawna
organizacja pracy. Aby ułatwić
poruszanie się maszyny po polu
zalecane jest przygotowanie pasów uwroci o szerokości co najmniej 6,0 m. Organizacja pracy
przy zbiorze, po wstępnym wykopaniu ziemniaków z uwroci,
polega na podzieleniu pola na
zagony po 30-40 redlin, które
kopie się przy jeździe agregatem
w okółkę.
Gamę kopaczek przenośnikowych uzupełniają tzw. kopaczki
rzędujące, stanowiące ogniwo
w systemie zbioru uwzględniającym transport wykopanych
ziemniaków wraz z zanieczyszczeniami do stacjonarnego
separatora, gdzie następuje oddzielenie zanieczyszczeń mechanicznych od bulw.

Kombajny
ziemniaczane
W gospodarstwach produkujących ziemniaki w skali towarowej
w pełni uzasadnione jest użytkowanie kombajnów do zbioru
bulw. Ta grupa maszyn wyróżnia
się znacznym zróżnicowaniem
konstrukcji, uwzględniając liczbę równocześnie podbieranych
rzędów roślin, budowę zespołów
do oddzielania łęcin i zanieczyszczeń mechanicznych, wyposażenie w zbiornik bądź przenośnik
boczny, czy też opcję wyposażenia we własny silnik (kombajny
samojezdne).
Typowym przykładem jednorzędowego kombajnu ziemniaczanego użytkowanego w krajowych
gospodarstwach jest rozwiązanie
Z-643, przeznaczone głównie do
pracy na dobrze odsiewalnych
glebach lekkich i średnio zwięzłych, na terenach równinnych
lub pochylonych do 5. Kombajn
nie wymaga dużego zapotrzebowania na moc, tym niemniej ze
względu na charakterystykę obciążenia zaczepu konieczne jest,
w przypadku ciągnika o mniejszej
masie, dociążenie (za pomocą

Marek Gaworski
SGGW w Warszawie
obciążników) jego przedniej osi
w celu zachowania warunku sterowności agregatu w czasie pracy na polu i transportu. Równie
ważne pozostaje dokładne dostosowanie rozstawu kół ciągnika do
szerokości międzyrzędzi. W przypadku agregatowania maszyny
z niektórymi ciągnikami trzeba
również zwrócić uwagę na to, aby
nie dopuścić do zmieszania ze
sobą różnych olejów znajdujących
się w układach hydraulicznych
ciągnika i kombajnu.
Pełne wykorzystanie potencjału maszyn do zbioru ziemniaków
wymaga precyzyjnego dostosowania przyczep do przewozu
plonu roślin z pola do miejsca
składowania. Bogata gama środków transportowych użytkowych
w krajowych w gospodarstwach
niewątpliwie ułatwia to zadanie.
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Rusza nowa kampania!
Przystępujemy do rozpoczęcia
kolejnej w historii firmy PEPEES kampanii skupu i przerobu ziemniaka. To
dobra wiadomość dla plantatorów
z województwa podlaskiego i mazowieckiego, ale nie tylko.
Do zakładu PEPEES ziemniaki zwożone są z każdego zakątka Polski, stąd
też wzrastająca liczba umów kontraktacyjnych. Do początku grudnia przedsiębiorstwo zamierza pozyskać około
150 tysięcy ton ziemniaków, które zostaną przetworzone na szlachetną skrobię
ziemniaczaną i jej poszukiwane na rynku
pochodne, jak np. glukoza i różne odmiany
maltodekstryny.

Uprawa ziemniaka z przeznaczeniem na produkcję skrobi, to ważna dziedzina polskiego rolnictwa,
a szczególną rolę odgrywa na terenach o słabych glebach, na których
inna działalność jest niemożliwa lub
nieopłacalna. PEPEES wyczuwając
potrzeby rolników i kierunek rozwoju rolnictwa na Podlasiu chce
ułatwić rozwój rolnikom z tego regionu. Współpracujemy z 1067 plantatorami, każdego z nich traktujemy
indywidualnie. Jednocześnie dzięki
temu, że opiekujemy się naszymi
plantatorami na każdym etapie,
mamy pewność, co do wysokiej

jakości surowca oraz, że nie był
modyfikowany genetycznie, na czym
szczególnie nam zależy – podkreśla
Krzysztof Homenda, dyrektor finansowy PEPEES.
Przedsiębiorstwo PEPEES, aby
ułatwić plantatorom pracę, przyjmuje
ziemniaki o każdej porze dnia i nocy,
dzięki czemu przywożący nie muszą
stać w kolejkach. Partnerskie warunki
współpracy zakładu z rolnikami, to
jeden z atutów przedsiębiorstwa.
Zachęcamy do współpracy
wszystkich plantatorów i rolników
– mówi Wojciech Faszczewski prezes PEPEES

Ziemniak ziemniakowi nierówny
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W Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnem na Mazowszu odbyły się, jubileuszowe - XX Krajowe Dni Ziemniaka. Złoty medal Dni
Ziemniaka otrzymała odmiana Hinga wyhodowana w Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie. O niej, a także o innych
odmianach tej firmy, z Markiem Musielakiem i Radosławem Przybylskim rozmawiał Roman Barszcz.

Które odmiany budzą największe zainteresowanie?
MM: Frekwencja jest ogromna
a pytania ze strony rolników
dotyczą i ziemniaka nasiennego
i na towarowego. Najbardziej oblegana jest odmiana Irga, która
na Mazowszu króluje, a zaraz
po niej Irys, Cyprian, Cekin,
Tajfun i Owacja. W tej chwili
posiadamy dokładnie 38 odmian
ziemniaka.
Wśród nich znajdują się
odmiany zarówno jadalne
jak i przemysłowe. Jakie są
wasze najważniejsze odmiany jadalne?
RP: Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę rejonizację odmian Polski. O ile rejon
centralny i wschodni jest nastawiony na ziemniaki o białym
miąższu, to pozostała część
kraju nastawia się na żółtego
ziemniaka. Wiodącą odmianą
Pomorsko Mazurskiej Hodowli
Ziemniaka jest Tajfun, odmiana bardzo smaczna o żółtym
miąższu i szerokim wachlarzu
wykorzystania: od konsumpcji, aż po przemysł i produkcję
frytek. Jeśli chodzi o pozostałe
żółtomiąższowe odmiany, to
polecamy Owację, Cypriana,
Cekina, Altesse a także nowości
ostatnich 2 lat: Ignacy i Laskara.
Z odmian białomiąższowych
króluje odmiana Irga, a zaraz
po niej plasuje się bardzo wczesny Irys. Wprowadziliśmy też
ostatnio nowe odmiany, które
mają je zastąpić w przyszłych
latach, czyli Ametyst, Gustaw
i Bursztyn.
A co cechuje ziemniaki
przemysłowe?
MM: W tych odmianach
główną rolę gra zawartość
skrobi i plon. Tu zbiór powyżej
40 ton z hektara jest co prawda
zadowalający, ale równie ważna jest zawartość skrobi. U nas
więc królową można nazwać
Hingę, która ma jej powyżej
23%. Po niej w kolejności są
– preferowane przez zakłady

Marek Musielak

przetwórcze – Glada, Harpun,
Pasat, Inwestor oraz odmiana
z 2011 roku, średniowczesny
Jubilat. Z nowości, jeśli chodzi
o odmiany skrobiowe, posiadamy 2 odmiany średniowczesne:
Borynę i Kaszuba, które zawierają ponad 20% skrobi, a więc
powinny być zadowalające dla
przemysłu ziemniaczanego.
Jaki jest główny powód,
cel, dla którego wystawiacie
się państwo na Krajowych
Dniach Ziemniaka?
RP: Po pierwsze Dni Ziemniaka to już tradycja. Ale przede
wszystkim jest to impreza, na
której spotykają się najwięksi
hodowcy i producenci ziemniaka w Polsce. Jest to okazja,
aby rolnicy mogli porozmawiać
i wymienić się uwagami i doświadczeniami na temat dotychczasowych odmian, a także, aby
można im było zaprezentować
nowości. A wszystko w takiej
formule, w której każdy z nich
może sam podejść, na własne
oczy zobaczyć i ocenić odmianę.
Na XX Krajowych Dniach
Ziemniaka dominują handlowcy i hodowcy z Polski, wiem
jednak, że wasze odmiany trafiają też na rynki zagraniczne…
MM: Jest to na przykład
Hinga, która od 2004 roku
zarejestrowana jest we Francji
i tam króluje jako odmiana przemysłowa. Cały czas szukamy
eksportowych rynków zbytu,
zarówno wschodnich jak i zachodnich. Nasze odmiany np.
Tajfun i Owacja są zarejestrowane na Ukrainie i Białorusi
i cieszą się dużą popularnością
ze względu na plon, smakowitość, zdrowotność, odporność
na wirusy.
Z jakimi problemami borykają się hodowcy, aby wyhodować takie właśnie odmiany?
RP: Skupiamy się przede
wszystkim na jakości towaru.
Konkurencja jest – jak wszędzie
– duża, więc trzeba wyróżniać
się i wychodzić „przed szereg”,

aby coś osiągnąć. Ziemniak to
żywy organizm a jego produkcja to „fabryka pod chmurką”, więc ogromne znaczenie
w uprawie prócz pełnej ochrony
ma także przebieg pogody.
Czy na ziemniakach zarabiacie? Jaki jest proces dochodzenia do tego, że firma
produkując odmiany ziemniaków, utrzymuje się na rynku
REKLAMA

i rozwija?
RP: Patrząc kilka i kilkanaście
lat wstecz, widać, że ziemniaki
mają swoje dołki i górki, ostatnie
lata, mimo że nie były nadzwyczaj owocne, to były opłacalne.
W tym roku cena ziemniaka jest
wysoka, więc i rolnicy i my –
hodowcy, mamy nadzieję, że
dobrze zarobimy. Produkcja
ziemniaka jest opłacalna, jeśli ją

prawidłowo kalkulować w perspektywie kilku lat.
MM: Rolnicy już składają
zamówienia na sadzeniaki, co
jest dobrym znakiem, bo tak
wcześnie jak w tym roku jeszcze nigdy zamówienia do nas
nie spływały.
Bardzo dziękuję Panom za
rozmowę.
Radosław Przybylski
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Zadbajmy o prawidłowe
wytworzenie pąków kwiatowych
GOSPODARSTWO
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Polscy rolnicy i sadownicy zwiedzając sady w Europie Zachodniej są często zaskoczeni zdrowym
wyglądem drzew owocowych. Liście są duże i zielone od wiosny do jesieni.
Podstawowym czynnikiem,
który może znacznie poprawić
stan sadów i plantacji roślin
jagodowych i bylin sadowniczych jest racjonalne doglebowe
ich nawożenie. Dopóki rolnik
i sadownik nie zmieni swojej
mentalności, nie można liczyć,
że tak szybko nastąpi poprawa
na jego plantacjach. Producenci
wreszcie muszą się ocknąć i racjonalnie wykonywać nawożenie
w uprawach stosując nawozy
makro- i mikroelementowe na
podstawie otrzymanych zaleceń
po zbadaniu prób glebowych.
Przypomnę, że jeszcze jest duża
grupa producentów w produkcji
rolniczej i ogrodniczej, którzy
tych analiz nie wykonują, a także nie wapnują gleb.
W warunkach kwaśnej gleby nie azot i potas, ale wapń
decyduje o wysokości i jakości
plonów. Moim zdaniem jest
to sprawa wymagająca szczególnej uwagi, ponieważ gleby,
a w szczególności piaszczysto-gliniaste, są z natury ubogie
w wapń, a więc kwaśne i bardzo
kwaśne. Kwaśny odczyn gleby

sprzyja rozprzestrzenianiu się
wielu groźnych chorób drzew,
krzewów jagodowych oraz bylin
sadowniczych i wyraźnie pogarsza stosunki wodno-powietrzne
w glebie. W takich warunkach
spotykamy coraz więcej sadów
i plantacji roślin jagodowych
z objawami chorobowymi na
blaszkach liściowych, pędach
i owocach, spowodowanymi
niedoborami makro i mikroelementów takich jak: wapń, fosfor, potas, magnez, bor, miedź,
cynk, żelazo, mangan i inne. Powszechnie wiadomo, że rośliny
mają zdolność pobierania składników pokarmowych przez liście
i inne części nadziemne, dlatego
w niesprzyjających warunkach
glebowo-klimatycznych zaleca
się stosowanie dokarmiania dolistnego w uprawach ogrodniczych i rolniczych.
Podkreślam, iż zaletą dokarmiania dolistnego jest
możliwość szybkiego i oszczędnego dostarczania składników pokarmowych roślinom
w okresie wegetacji. W wielu
przypadkach (szczególnie przy

systematycznych badaniach stanu odżywiania roślin) jest to
jedyna możliwość dostarczania
w odpowiednim czasie określonych składników pokarmowych.

Ważny bor i cynk
Z dotychczas przeprowadzonych przeze mnie głębokich
analiz glebowych w różnych
województwach Polski wynika,
że zasobność gleb w bor jest bardzo niska na około 90% areału
gleb, a w cynk na około 35%.
Bardzo mało rolników i ogrodników wykonuje analizy gleby
co 3-4 lata na makroelementy,
ajeszcze, mniej na mikroelementy. Brak boru może się objawić
zahamowaniem wzrostu pędów
i zamieraniem ich wierzchołków.
U podstawy pędy tracą liście,
kora drzew pęka i chropowacieje, słabo rozwija się system
korzeniowy, owoce wykazują
wklęsłe, korkowate miejsca
blisko skórki i środka. Owoce
często są silnie deformowane na
skutek tworzenia się tkanki korkowej miąższu (jabłek i gruszek)

i przedwcześnie opadają. Pierwiastek boru odgrywa bardzo
ważną rolę w tworzeniu pąków
kwiatowych, a także podczas zapylenia i zapłodnienia kwiatów
oraz dalszego ich rozwoju. Np.
niedobór boru u grusz powoduje
zamieranie kwiatów, u czereśni zniekształcenie i plamistość
owoców, u jabłoni osypywanie
się zawiązków, zniekształcenie
i zwiększenie ordzawienia oraz
spękanie owoców.
Natomiast następstwem braku
cynku jest rozetkowatość liści
i drobnolistność na sierpniowych pędach u czereśni (np.
odmiana Schneidera Późna).
Dodatkowo na tych liściach
mogą występować także objawy
niedoboru manganu. Następuje
np. drobnienie owoców czereśni.
Na jabłoniach i gruszach wyrastają drobne liście, wierzbowate,
mocno wydłużone, żółtawozielone, zebrane w rozetki na pędach
o bardzo krótkich międzywęźlach w pobliżu końców pędów.
Niekiedy brzegi liści są pofałdowane, żółkną i zamierają. Chore drzewa wiążą mniej pąków

kwiatowych i słabiej owocują.
Zmniejsza się odporność drzew
na chłody i przymrozki. Owoce
są małe i zdeformowane, plamy maleją. Charakterystyczne
jest, że chore drzewa, spotyka
się w skupiskach (co wiąże się ze
stanem podglebia) lub chore są
drzewa jednej odmiany. Niektóre
objawy widać na jednym konarze, gdy wszystkie inne konary
są zupełnie zdrowe. Objawy te
występują w uprawach na glebach ciężkich, na słabo-próchnicznych piaskach bez względu
na odczyn gleby. Przewapnowanie gleb, a także zbyt wysokie
ich nawożenie fosforem może
prowadzić do występowania objawów chorobowych powodowanych brakiem cynku. Natomiast
objawy braku boru występują
na glebach lekkich o niskim odczynie (pH) gleby, wapiennych,
przewapnowanych i zbyt silnie
nawożonych azotem. Dodatkowo czynnikiem pogarszającym
sytuację są okresy suszy.
Zbliża się jesień, zima i by
poprawić stan zdrowotny drzew,
krzewów i bylin sadowniczych,

Dr inż. Bogdan Z. Jarociński
spec. I i II stopnia
podwyższyć odporność na
chłody i przymrozki, a także
spowodować lepszy rozwój pąków kwiatowych, kwitnienia
i zawiązków w roku przyszłym
zalecam na podstawie swoich
badań i doświadczeń wykonanie oprysku, stosując dolistnie
CYNKO-BOR lub BORMAX
i MIKROVIT Zn 112 lub Plonochron borowy i Plonochron
cynkowy bądź Bortrac i Zintrac.
Opryski tymi preparatami, które
możemy łączyć razem z dodatkiem 0,5% roztworem mocznika
wykonujemy jesienią po zbiorze
owoców w różnych gatunkach,
ale przed opadnięciem liści oraz
w fazie opadania płatków korony – pod koniec kwitnienia.
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Liczy się ciepło i zaoszczędzone pieniądze
Energia elektryczna jest tańsza
niż kilka lat temu i w przypadku
ogrzewania stanowi poważną alternatywę dla paliwa gazowego
czy stałego. Tym rozwiązaniem są
krótkofalowe promienniki ciepła,
zwane też lampami grzewczymi.
Wciąż najpopularniejsze pozostaje
ogrzewanie konwekcyjne, a więc za
pomocą tradycyjnych grzejników, co
wiąże się z koniecznością nagrzania
powietrza w całym pomieszczeniu,
by przebywającym w nim osobom
zapewnić odpowiednie warunki
pracy. Wystarczy jednak przeciąg,
częste otwieranie drzwi lub bramy,
czy zła izolacja termiczna całego
budynku, by ilość energii niezbędnej do ogrzania znacząco wzrosła,
a wraz z nią - nasze rachunki za
ogrzewanie.
Ciepło z gniazdka
Promienniki ciepła nie potrzebują
rur, co już pozwala zaoszczędzić na
budowie całego systemu c.o. i uniknąć strat energii podczas jej przesyłu.
Wystarczy najzwyklejsza instalacja
elektryczna, by w sekundę po włożeniu wtyczki do gniazdka i włączeniu
lampy grzewczej poczuć ciepło.
- Promienniki ciepła emitują podczerwień, która bez strat przechodzi przez powietrze i natychmiast
ogrzewa znajdujące się w zasięgu
urządzenia osoby. W przypadku hal
przemysłowych unikamy w ten sposób naprawdę dużych strat energii.
Wszakże izolacja cieplna nie zawsze
jest najmocniejszą stroną takich
obiektów – mówi Michał Bartocha,

prezes firmy GLOBAL, dystrybuującej promienniki ciepła w Polsce.
Najważniejsi są ludzie
Efektywność działania promienników ciepła wiąże się nie tylko
ze sposobem wytwarzania energii
cieplnej, ale i mobilnością tych
urządzeń. Nie musimy instalować
ich na stałe w jednym miejscu, lecz
możemy umieścić na przenośnym
statywie, by zawsze móc postawić je
tam, gdzie akurat potrzebne jest ciepło. Pojedynczy promiennik o mocy
2 kW ogrzewa 12-14 mkw. – To ciepło przyjazne dla ludzi, bardzo podobne do ciepła słonecznego. Lampy
grzewcze podczas pracy nie są też
źródłem hałasu czy nieprzyjemnych
zapachów – dodaje Michał Bartocha.

Oszczędność
i przewidywalność
kosztów
Ogrzewanie promiennikami ciepła zapewnia pożądany komfort

termiczny przy temperaturze powietrza niższej nawet o 4-5 stopni Celsjusza w porównaniu z ogrzewaniem
konwekcyjnym. Natychmiastowy
efekt działania urządzeń eliminuje konieczność uruchamiania ich
wcześniej, przed pojawieniem się
w pomieszczeniu ludzi. To wszystko przekłada się na niższe zużycie
energii elektrycznej.
- Już tylko te fakty czynią ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej konkurencyjnym wobec
ogrzewania gazowego, olejowego
czy z wykorzystaniem paliwa stałego – zauważa Michał Bartocha,
prezes firmy GLOBAL. – Dodatkowo, znając moc urządzenia i nie
będąc zmuszonym do ogrzewania
wyziębionych po mroźnej nocy pomieszczeń, możemy z dużą dokładnością oszacować koszt ogrzewania
podczas całego sezonu grzewczego
– dodaje Michał Bartocha.
Ciepły dzień za 8 zł
Najtańsze promienniki można
kupić już za 500 zł netto. Żywotność żarnika, który jest głównym
elementem promiennika, wynosi
od 5000 do 7000 godzin. Jeśli założymy pracę urządzenia na jedną
zmianę w sezonie grzewczym (8 godzin przez maksymalnie 6 miesięcy
sezonu grzewczego), lampa grzewcza będzie niezawodnie pracować
przez ok. 4 lata, a koszt jej dziennej
eksploatacji nie przekroczy 8 zł.
Kontakt: Paweł Żurawski, e-mail:
pz@solpin.pl tel. kom. 600509073
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Siewniki SITERA

Przede
wszystkim
precyzja!

Siewnik mechaniczny wyposażony
w system sekcji wysiewających
SEEDFLEX.

1
3

2

4

1 Równoległobok utrzymuje stałą głębokość
siewu niezależnie od prędkości jazdy.
2 Redlice z dwoma talerzami przesuniętymi
względem siebie efektywnie zagłębiają się
w glebie, usuwając resztki pożniwne
z rzędu wysiewu.
3 Duże koła podporowe dociskają nasiona
do gleby, zapewniając im idealne warunki
kiełkowania.
4 Duża odległość między przednimi,
a tylnymi redlicami (35 cm) gwarantuje
bezproblemową pracę przy dużej ilości
resztek pożniwnych.

Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia naszego stoiska
na AGRO SHOW 2013
w dniach 20-23 września!

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

Nowości KUHN na AGRO SHOW 2013
DISCOLANDER XM
- nowe, bardziej
uniwersalne brony
talerzowe
Model DISCOLANDER XM
przeznaczony do każdego typu
uprawy ścierniskowej. To idealne
narzędzie do uprawy ścierniskowej prowadzonej latem oraz do
uprawy jesiennej lub wiosennej,
przyorywania nawozu lub rekultywacji pastwiska.
DISCOLANDER XM to tandemowa brona talerzowa składana pionowo. Podczepiona do
dolnych ramion zaczepu ciągnika jest bardzo zwrotna. Zastosowanie siłownika na dyszlu
pozwala na precyzyjną regulację
maszyny w poziomie. Głębokość pracy jest regulowana na
wale, co zapewnia dużą stabilność podczas pracy oraz optymalne zagęszczenie uprawianej
gleby. Tylny zaczep umożliwia
agregowanie z różnymi wałami
dogniatającymi: lekkim wałem
T-Ring, nowym wałem T-Liner
lub ciężkim wałem HD-Liner
600 i 700. Aby sprostać wymaganiom w zakresie siewu poplonów, oferujemy gamę siewników
z serii SH.
Nowym rozwiązaniem charakterystycznym dla tej maszyny
jest sprężynowy uchwyt sekcji
talerzy, dzięki któremu sekcje
dokładnie kopiują nierówności
terenu i doskonale sprawdzają
się na zakamienionych glebach,
gdzie system chroni łożyska i zapobiega przenoszeniu wstrząsów
na ramę maszyny.
Nowy model DISCOLANDER
XM to uniwersalna maszyna
przeznaczona do uprawy gleby
w różnych technologiach:
Uprawa ścierniska oraz przygotowanie gleby do siewu:
Szybszy rozkład słomy dzięki
połączeniu trzech czynników:
gleby, wilgotności i powietrza.
Nasiona chwastów wymieszane
z glebą w jej wierzchniej warstwie szybko i równomiernie
kiełkują, poprawiając skuteczność zabiegów. Dzięki warstwie
mulczu na powierzchni pola
zachowany zostaje optymalny
zapas wody w glebie.
Przygotowanie gleby przed
siewem: ta uniwersalna maszyna
może pracować na głębokości
do 15 cm, co pozwala dobrze
przygotować glebę do siewu.
Praca w warunkach dużej ilości resztek pożniwnych: duży
prześwit pod ramą oraz talerze
o znacznej średnicy (660 mm),
zapewniają bezproblemową pracę na polach z dużą ilością resztek roślinnych.
Przyorywanie nawozu: duże
talerze ustawione pod określonym kątem pozwalają na dobre
przykrycie nawozu organicznego zarówno w postaci płynnej
jak i stałej.
Rekultywacja pastwiska: regulacja kąta pracy sekcji talerzy
umożliwia przystosowanie maszyny nawet do najtrudniejszych
warunków.

CULTIMER L kultywator ścierniskowy:
zaczepiany,
Nowy zaczepiany kultywator CULTIMER L wyposażony
w 3 rzędy zębów jest dostępny
w szerokościach 4, 5 lub 6 metrów, który sprawdza się zarówno przy płytkiej, średniej jak
i głębokiej uprawie ścierniskowej
do 35 cm. Idealnie nadaje się do
pożniwnej uprawy ścierniska
oraz przygotowywania gleby
do siewu w okresach jesiennym
i wiosennym. To wielozadaniowa maszyna przeznaczona do
uprawy ścierniska oraz głębokiej
uprawy gleby. Ten model jest
wyposażony w belkę zaczepową, 3 rzędy zębów, rząd talerzy
wyrównujących oraz wał. Dzięki możliwości wyboru różnych
elementów roboczych CULTIMER L to maszyna wyjątkowo
uniwersalna:
• gęsiostopy o szerokości
350 mm przeznaczone do
płytkiej uprawy ścierniska
sięgającej od 3 do 7 cm,
• dłuta o szerokości 80 mm z lemieszami bocznymi o szerokości 350 mm (standardowe
lub z węglików spiekanych) do
uprawy ścierniska sięgającej
do 15 cm,
• dłuta o szerokości 80 mm
do uprawy głębokiej sięgającej 35 cm,
• nowe, węższe dłuta o szerokości 50 mm umożliwiają głębokie rozluźnianie gleby oraz
uprawę ścierniska na twardej
glebie w przypadku ciągników
o niższej mocy.
• Kultywator można również
wyposażyć w wały z nowej
serii T-Liner oraz ciężkie wały
HD-Liner 600.
Nowy model CULTIMER L
to wielozadaniowe narzędzie
przeznaczone do uprawy gleby.
Właściwości techniczne kultywatora zapewniają wyjątkową
jakość pracy:
Uprawa ścierniska oraz przygotowanie gleby do siewu z zastosowaniem lemieszy bocznych
zagłębiających się do 7 cm: Szybszy rozkład słomy dzięki połączeniu trzech czynników – gleby,
wilgotności i powietrza. Dobre
wschody chwastów dzięki ich
płytkiemu wymieszaniu z glebą.
Uprawa ścierniska na średniej
głębokości sięgająca 15 cm: dzięki listwom odkładającym można zmaksymalizować mieszanie
resztek pożniwnych z glebą już
na najpłytszej głębokości.
Przygotowanie gleby przed
siewem: uniwersalna maszyna
umożliwiająca rozluźnienie gleby do głębokości 35 cm przygotowujące podłoże do siewu
np. zbóż.

MASTER seria 3 - to
połączenie tradycji
i innowacji
Nowa generacja zawieszanych
pługów KUHN ,to modele idealnie dostosowane do ciągników
nowej generacji, zapewniające wydajność, trwałość oraz

DISCOLANDER N9

CULTIMER L N2

MASTER 3 N6
bezpieczeństwo i komfort pracy.
Modyfikacje, które zostały
zastosowane w pługach MASTER serii 3 można podzielić
na 3 typy:
Zwiększenie wytrzymałości,
umożliwiające pracę z ciągnikami o większej mocy:
• Nowa konstrukcja głowicy
• Nowy, kuty łącznik główny
• Zwiększony nacisk na dłuto
lemiesza w zabezpieczeniu
przeciwkamieniowym
• Uproszczona regulacja dla
większego komfortu pracy:
• Możliwości wyposażenia pługa w 2-, 3-, 4- lub 5-funkcyjny
selektor hydrauliczny
• Opcji hydraulicznej regulacji
pionowej.
• Nowe hydraulicznie sterowane koło podporowe HD-Tronic współpracujące z ekranem
w kabinie ciągnika, na którym
widoczna jest zmiana głębokości pracy.
Podobnie jak wcześniejsze
generacje tych maszyn, seria
MASTER serii 3 została wyposażona we wszystkie najważniejsze

rozwiązania, dzięki którym
pługi KUHN zyskały ogromne
uznanie u rolników na całym
świecie:
• Jednoczęściową głowicę o wyjątkowej wytrzymałości
• Funkcję jednoczesnej regulacji szerokości pierwszej skiby
i punktu ciągu, zapewniającą
błyskawiczne dostosowanie
pługa KUHN do każdego typu
ciągnika.
Wbudowane w ramę cięgna
regulacji szerokości roboczej,
w pełni zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w trakcie pracy.
Szeroki wybór korpusów
wyposażonych w kute lemiesze i dłuta, zapewniające maszynie długą żywotność.
Trójwarstwowe odkładnice TRIPLEX o zróżnicowanej
grubości warstwach stali, wydłużających okres eksploatacji
nawet o 40%.
Nowa generacja zaczepianych
pługów MASTER 3 obejmuje
modele od 2 do 7 korpusów,
dostosowane do wszystkich
ciągników o mocy od 40 do
385 KM.
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TEL. +48 24 722 11 50

KELLFRI POLSKA SP.Z.O.O.
99 – 300 KUTNO, UL.
SKLĘCZKOWSKA 16
SC A

NDINAVIAN

DESIGN

e-mail info@kellfri.pl
www.kellfri.pl

PRZYCZEPA WYWROTKA TV25
MAX. ŁADOWNOŚĆ: 2,5 TON
POJEMNOŚĆ: 1,25 m³
23-TV25
6.600 zł
• Wymiary skrzyni ładunkowej :
2400 x 1270 x 400 mm

SC A

NDINAVIAN

DESIGN

PŁUGI

37-25063S

Wielki Wódz Manitou zaprasza
na Targi AGRO SHOW 2013

Jeśli marzyłeś o poznaniu legendarnego Wodza Manitou, nie może
zabraknąć Cię na Targach Agroshow 2013. Na stoisku Grupy Manitou,
z wioską indiańską Wielki Manitou ze swoim Mustangiem czeka na Ciebie,
wyczarowuje największą ładowarkę teleskopową na targach, nowości
produktowe i oferty specjalne...
z napędem hydrostatycznym na
cztery koła maszyna osiąga siłę
uciągu na kołach 17400 daN.
Pompa hydrauliczna 170 l/min
(350 barów) zapewnia dobrą
wydajność.

5.500 zł

• Szerokość robocza 2,5 m
• Wysokość ostrza 630 mm
• Koła standard
• Końcówka ścieralna wymienna
• Masa 401 kg

Indiańska wioska
SC A

NDINAVIAN

DESIGN

MASZYNA DO DREWNA
OPAŁOWEGO KK200

13-KK200

6.100 zł

• Nacisk 18 ton
• Średnica cięcia 29 cm
• Długość cięcia 20 - 68 cm
• Silnik elektryczny 5,5 km,
380 V, 3 fazy
• Nóź 4 dzielny w standardzie
• Mocowanie na hak w
standardzie

SC A

NDINAVIAN

DESIGN

KOSIARKA PIONOWA
35-VKM175

5.900 zł

• Szerokość 1750 mm
• Bijaki młotkowe 28 szt
• Wał WOM Standard
• Wał podporowy standard

SC A

NDINAVIAN

DESIGN

PAŚNIK DLA BYDŁA FHR
34-FHR

2.200 zł

• Średnica paśnika 2300 mm
• Galwanizowany na gorąco
• Stanowiska paszowe 12 szt
• Uchwyt do transportu
ciągnikiem
• Masa 176 kg

„Wielki” Manitou

43 mm
48 mm
SC A

NDINAVIAN

DESIGN

UNIWERSALNA PRZETRZĄSACZO
ZGRABIARKA DO SIANA KOMBI

35-HKV300

8.500 zł

• przetrząsanie i zgrabianie
jedną maszyną
• szerokość robocza 3m
• wydajność do 3ha/ h
• zapotrzebowanie mocy:
od 30 KM
SC A

NDINAVIAN

DESIGN

KOPARKA TYLNA

• Wymiary 2300 x 1750
x 2800 mm
• Masa 575 kg
• Max głębokość wykopu
2900 mm
• Max średnica wykopu
3977 mm
• Ciśnienie robocze 160 bar
• Pompa hydrauliczna
SC A

NDINAVIAN

DESIGN

ZBIERACZ LIŚCI

26-LW09

17.000 zł
35-GUB105

Równoważnia Szoszonów,
rzut na rogi bizona, malowanie
wzorów indiańskich, pokazy rękodzieła i tradycyjnych tańców
indiańskich... to tylko niektóre
z atrakcji, jakie czekają na stoisku Grupy Manitou na Targach
Agroshow 2013 (stoisko nr 295).
Manitou przywita Cię w iście
indiańskim stylu, a wierny
Mustang będzie mu towarzyszył... W dniach 20-22 września 2013 prawdziwi Indianie
zaproszą Cię do wspólnej zabawy z nagrodami, a o godz.
11 i 15 wystąpią przed Tobą
przy dźwiękach tradycyjnej,
indiańskiej muzyki. Warto dać
się porwać indiańskim rytmom
Wodza Manitou, ponieważ na
pasie startowym targów do obejrzenia jest dosłownie „wielki
Manitou”, a na stoisku, poza
zabawą, czekają: konkretna oferta produktowa z nowościami
oraz rabatami i nowa promocja
finansowania fabrycznego.

750 zł

• Szerokość 105 cm
• Średnica szczotki 25 cm
• Objętość zbieracza 365 l
• Masa 35 kg
PROPONUJEMY ATRAKCYJNE
SYSTEMY SPRZEDAŻY RATALNEJ!

PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 3.000 PLN DOSTAWA DO KLIENTA W CENIE.
BĄDŹ NOWOCZESNY, KUPUJ W FIRMIE KELLFRI!

Na tegoroczne targi Agroshow
Grupa Manitou nie bez powodu wybrała motyw Wielkiego
Manitou. Firma zaprezentuje
bowiem największą ładowarkę
teleskopową w ofercie Manitou.
Ładowarka MHT 10225 to
olbrzym dźwigający 22,5-tonowe ładunki na wysokość
blisko 10 metrów. Została zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych i najróżniejszych
warunkach. Cała seria ciężkich
ładowarek teleskopowych MHT
jest w stanie obsługiwać ciężkie i nieporęczne ładunki, ale
to MHT 10225 zmienia oponę
o wadze 12 ton z pomocą chwytaka do kół czy chwytakiem do
siłowników przenosi siłownik
wielkości od 6 do 22,5 cala.
Tak szeroki zakres dostępnych
osprzętów, obok zwrotności,
precyzji i udźwigu, powoduje,
że maszyna sprawdza się w bardzo wielu zastosowaniach” stwierdza Wojciech Rzewuski,
Dyrektor Zarządzający Manitou
Polska.
MHT to pradziwa „terenówka”; Z silnikiem Mercedes OM
904 Stage 3A o mocy 175 KM

Komfortowa MLT 840
Na Agroshow Grupa Manitou
pokaże ciężkie ładowarki teleskopowe również w gamie rolniczej. Nowa MLT 840 o udźwigu
4 tony i wysokości podnoszenia 7,55 m jest przeznaczona
w szczególności dla dużych
gospodarstw z uprawą zbóż,
ziemniaków, buraków cukrowych oraz chowem i hodowlą
bydła i trzody chlewnej. Przy
wymiarach 2,39 x 2,4 x 5,37 m
i prześwicie 41 cm promień skrętu modelu MLT 840 wynosi zaledwie 3,98 m. Siła uciągu na
kołach tej maszyny to 9100 lub
9400 daN w zależności od wersji, a siła odspajania 5222 daN.
„Model MLT 840 to hit
w ofercie MANITOU. Pod
względem wyposażenia stanowi
zupełnie nowy standard premium w ładowarkach teleskopowych” – podkreśla Wojciech
Mańkiewicz, Ekspert ds. rynku
rolniczego MANITOU Polska.
Model MLT 840 w standardzie wyposażony jest w opcje
premium maksymalizujące komfort pracy operatora maszyny.
Wśród nich są: fotel pneumatyczny, wentylator zwrotny do
czyszczenia chłodnicy, Easy
Connect System – system redukcji ciśnienia na przyłączu
hydraulicznym osprzętu, klimatyzacja, radio CD/MP3 i joystick JSM.

Najniższa cena
w tym roku
Najciekawszą promocją cenową będzie objęty nowiutki
model ładowarki teleskopowej
MT 835, której launch miał
miejsce na Targach Bauma
2013. Model MT 835 pochodzi z serii budowlanej Manitou, ale dobrze poradzi sobie
również w lżejszych zastosowaniach rolniczych. Udźwig maksymalny maszyny to 3,5 tony,
a wysokość podnoszenia wynosi
7,75 m. Sprawdzony w ładowarkach Manitou silnik Perkins
o mocy 75 kW/102 KM przy
2200 obr./min, osiąga maksymalny moment 420 Nm przy
1400 obr./min, ale oferuje aż
400 Nm w przedziale 11001700 obr./min.
Tak jak wszystkie maszyny

Manitou, MT 835 ma solidne, monolityczne podwozie
oraz opatentowany wysięgnik
typu „Atlas” z samosmarującymi się ślizgami. Maszyna jest
zwrotna i łatwo manewrowalna. Zawdzięcza to stosunkowo
kompaktowym, jak na tę klasę,
wymiarom (2,28 m szerokości)
oraz skręcanym kołom obu osi –
w tę samą lub przeciwne strony,
co pozwala poruszać się chodem
kraba lub zacieśniać promień
skrętu (zewnętrzny, bez osprzętu – 3,85 m).
Firma wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu Klientów na
nieco tańsze, ale wciąż wysokiej
jakości, wydajne rozwiązanie
udostępnia MT 835 do końca
września w promocyjnej cenie.

Nowa oferta Manitou
Finance i Mustang
Finance
Zakup wszystkich maszyn
Manitou i Mustang jest możliwy
poprzez programy finansowania
fabrycznego: Manitou Finance
i Mustang Finance, które Grupa
Manitou oferuje we współpracy
z BNP Paribas Leasing Solutions.
Najnowsza oferta finansowania
Grupy Manitou wyrożnia się
bardzo niskim oprocentowaniem dla wszystkich segmentów – ładowarek teleskopowych
i wózków widłowych Manitou
oraz ładowarek przegubowych
i burtowych Mustang. „W chwili obecnej mamy niezwykle

atrakcyjną promocję na wszystkie ładowarki Mustang. Można
je nabyć korzystając z leasingu
operacyjnego, finansowego lub
za pomocą pożyczki pod dotacje unijne, bądź zwykłej. Okres
finansowania wynosi od 2 do
7 lat, istnieje możliwość finansowania VAT, raty mogą być stałe
lub sezonowe. Opłata wstępna
już od 0%” – informuje Mikołaj
Grzegorczyk, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Współpracy
BNP Paribas Leasing Solutions.
Program Manitou Finance to
nie tylko atrakcyjne oprocentowanie, ale również gwarancja
podjęcia szybkiej decyzji kredytowej, możliwość indywidualnego dopasowania wysokości rat,
elastyczny harmonogram spłat
i możliwość ubezpieczenia finansowanego sprzętu. Na Targach
Agroshow goście stoiska Grupy
Manitou będą mogli skorzystać
z osobistej porady konsultanta
Manitou Finance i Mustang Finance. Osoby, którym nie uda
się porozmawiać z doradcą finansowym na targach, mogą
również uzyskać pomoc na
bezpośredniej infolinii pod nr
telefonu: + 48 510 997 951.
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Polska firma o światowym zasięgu
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Pronar Sp. z o.o., mała w początkach swojej działalności podlaska
firma dzięki niezwykłej wizji i pasji jej założycieli stała się
ewenementem w skali nie tylko kraju, ale i świata.
Dzięki tej wizji, pasji i pracy,
stało się możliwe przekształcenie
małej firmy w jedno z największych przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych w Polsce,
działające na rynku nieprzerwanie od 25 lat. Pronar jest
wiodącym producentem maszyn
rolniczych i komunalnych, elementów pneumatyki i hydrauliki,
elementów syntetycznych oraz
jednym z największych producentów kół do maszyn rolniczych
na świecie. Firma stale rozszerza
asortyment, tak aby klient, niezależnie od preferencji dotyczących
wyrobu i jego parametrów technicznych, znalazł interesujący go
produkt. Dostosowanie oferty do
tak szerokiego grona odbiorców
docelowych, próba zaspokojenia
ich potrzeb sprawiły, iż wprowadzenie nowych modeli przyczep,
nowych siłowników czy form
syntetycznych stało się koniecznością. Wdrażanie nowych wyrobów opiera się o najnowsze
rozwiązania technologiczne
oraz aktualne trendy rynkowe,
dzięki czemu Pronar jest zawsze
o jeden krok przed konkurencją.
Oferta firmy to obszerny pakiet
systemów i rozwiązań dla nowoczesnego rolnictwa, gospodarki komunalnej i transportu

drogowego, który został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających klientach,
poszukujących najwyższej jakości
maszyn charakteryzujących się
niezawodnością pracy.
Pronar ma nowoczesne zakłady w wielu miejscowościach
województwa podlaskiego. Produkowane w Narwi, Narewce,
Strabli i w Siemiatyczach wyroby
cechuje wysoka jakość wykonania, funkcjonalność, niezawodność, trwałość i zgodność ze
standardami regulującymi rynek.
Utrzymanie konkurencyjnych
cen jest możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań
technologicznych w produkcji.
Jednocześnie bardzo dobra znajomość rynku, relacje z odbiorcami
oraz doświadczenie pozwalają na
bardzo precyzyjne szacowanie
przyszłego popytu, dzięki temu
Pronar cechuje również niespotykana na rynku dostępność towaru, bardzo szybkie terminy
realizacji zamówień oraz możliwość szybkiego dostosowania
się do nagłych zmian w popycie.
Sprzedaż zawansowanych
technologicznie wyrobów nakłada na producenta konieczność
zapewnienia serwisu i części zamiennych. Długoletnie

REKLAMA

doświadczenia, ciągłe szkolenia
sprawiają, iż Pronar może poszczycić się sprawnym serwisem
i pomocą techniczną. Służy fachową pomocą zarówno firmom
współpracującym jak i klientom
indywidualnym. Dodatkowo
rozwinięta sieć punktów serwisowych oraz kompletność
serwisu sprawia, że klienci
przez wiele lat są zadowoleni
z użytkowania wyrobów firmy. Pronar zapewnia również
100% dostępność do części
zamiennych. Szybkie dostawy
części, profesjonalizm w doborze
właściwych elementów, wykwalifikowana kadra bardzo mocno
wpływają na pozycję firmy na
rynku.
Dodatkowo firma Pronar aby
utrzymać dotychczas wypracowaną pozycję stawia na promocję
w mediach lokalnych i ogólnopolskich, prowadzi pokazy, bierze
udział w wystawach w Polsce i za
granicą oraz przeprowadza szereg
szkoleń nie tylko dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, ale i dla pracowników
firm współpracujących.
Pronar jest laureatem wielu
prestiżowych nagród, m.in. Teraz
Polska, Perły Polskiej Gospodarki, Superfirmy 2012.
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Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889

REKLAMA

www.raportrolny.pl

29

30

wrzesień 2013 r. | Nowy Raport Rolny

AGRO SHOW 2013

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

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

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

www.valtra.pl

Wydawca:
Wydawnictwo Agencja Rolna
Roman Barszcz
tel.: 58 324 10 85
Mail: roman@raportrolny.pl
83-000 Pruszcz Gdański
Ul. Mickiewicza 1
NIP: 584-141-87-23
Konsultant naukowy:
dr Ireneusz Kowalik

Reklama:
Tel. 58 324 10 79
Mobile: +48 508 286 480
Danuta Grażyna Barszcz
mail: danuta.barszcz@
raportrolny.pl
Tel. 58 308 93 10
Mobile: +48 504 129 302

Redakcja:
Redaktor Naczelny:
Jolanta Malinowska-Kłos
e-mail: redakcja@raportrolny.pl

Projekty graficzne i skład:
Marcin Ośko
mail: info@marcinosko.eu
Mobile: +48 502 744 506

Sekretariat:
Tel./fax. 58 300 06 89
mail: biuro@raportrolny.pl
Dystrybucja:
Oddziały wojewódzkie i powiatowe Izb Rolniczych na terenie
całego kraju, 16 oddziałów terenowych ARR, sklepy GRENE w całej
Polsce, sieć firmy Ampol-Merol i sieć firmy ProCam oraz prenumerata
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń i nadesłanych
materiałów. Materiały prasowe i fotograficzne wykorzystano za zgodą ich
właścicieli. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i skrótów nadesłanych tekstów.
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć oraz opracowania graficzne reklam zastrzeżone.
Redakcja składa serdeczne podziękowania za nadesłane materiały.
Druk: Drukarnia Polskapress, Gdańsk

Tworzymy urodzaj
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PÓŁMASKA AIR-ACE

Do pyłów i oprysków
tel. 602 610 618
www.diplomat.com.pl

wyłączny dystrybutor marki TYM w Polsce

www.grene.pl

www.bin.agro.pl
bin@bin.net.pl
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GRENE I KRAMP
RAZEM!
Dwaj europejscy liderzy w przemyśle technicznym
zapewniający części i usługi dla branży rolniczej

ŁĄCZĄ SIŁY!

RAZEM W 22 KRAJACH EUROPY!
700 tyś! produktów w ofercie

13 tyś! zamówień dziennie

82 500! klientów

Grene i Kramp razem będą zdecydowa-

Zarządy obu firm są pewne, że fuzja firm
przyniesie znaczące efekty z synergii.
Usługi, które Grene i Kramp świadczą
obecnie na rzecz swoich klientów w każdym kraju nadal będą kontynuowane.

Nowe konsorcjum planuje poprawić i wzmocnić istniejące pozycje na
rynku i osiągnąć dalszą ekspansję na
wschód i południowo-wschodnie
części Europy z celem osiągnięcia przychodów około 1 mld euro do 2017r.

nym liderem rynku z przychodami równymi 625 mln euro oraz oddziałami w 22
europejskich krajach. Kramp jest liderem
na rynkach holenderskim, niemieckim i belgijskim. Grene jest liderem rynków skandynawskich, bałtyckich a także w Polsce.

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE!

