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25 lat Agromixu!
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Czy po 25 latach dałoby się powtórzyć tę samą historię i ten sam sukces?
„Raczej nie” – mówi Józef Dworakowski, założyciel i prezes firmy Agromix.
REKLAMA

25 lat to zarazem dużo i mało.
Mało, gdy się patrzy na zachodnioeuropejskie firmy, które istnieją po 100 lat. Dużo, gdy się
patrzy na naszą perspektywę,
krajową, zwłaszcza przemiany
gospodarcze końcówki ubiegłego wieku.
A wszystko zaczęło się od
turystycznych wyjazdów za
granicę?
Mając biuro turystyczne, podczas drugiej wycieczki wielkopolskich rolników do Niemiec,
dawało się wyczuć u naszych rolników głód tych nowoczesnych
technologii, które tam widzieli.
Wtedy zrodziła się koncepcja,
aby tym się zająć, a z początku
łącząc działalność turystyczną
z rolniczą było nam oczywiście
łatwiej. Jako ciekawostkę dodam, że pierwsze sprowadzone
przeze mnie maszyny, wówczas
jeszcze nie nowe, ale używane,
sprzedały się w ciągu trzech dni!
Inna była też świadomość
naszych rolników?
Wszyscy zachłystywali się
i napawali „zachodnimi” maszynami i nowoczesną technologią, choć na przykład nie do
końca prawdziwym przekonaniem było, że skoro produkt jest
niemiecki, to na pewno będzie
dużo lepszy. Z drugiej strony,
nie tylko sprowadzaliśmy z Niemiec do Polski, ale również na
początku lat 90 eksportowaliśmy do Niemiec przyczepy rolnicze z Czarnej Białostockiej.
W 1990 roku weszliśmy w kontakt z Amazone i jeszcze tego
samego roku sprzedawaliśmy
ich agregaty uprawowo-siewne.
Rok później porozumieliśmy się
z Krone, który jest do dzisiaj naszym najpoważniejszym partnerem. Ponieważ w tej sytuacji nie
mogliśmy sprzedawać polskich
przyczep niemieckim rolnikom,
od 1995 roku zaczęliśmy w polskich fabrykach produkować
części zamienne do maszyn
Krone. Następnie – poprzez
Krone – w sposób naturalny
weszliśmy w import maszyn
John Deere’a, a następnie Tecnomy. W 2004 roku przejęliśmy
dystrybucję maszyn Triolieta.
Handel to jedno, ale firma też prowadzi działalność
usługową?
Tak, wówczas w międzyczasie
dobudowałem tę „drugą nogę”,
czyli sektor usługowy: ciągniki,

siewniki, opryskiwacze, kombajny, sieczkarnie i prasoowijarki.
Maszyny wraz z operatorami są
wynajmowane przez rolników
do wykonania prac na ich polach. Zrobiłem to ze strachu.
Dotarło do mnie, że tyle już
sprzedaliśmy maszyn do dużych zakładów, że ta koniunktura w końcu musi się skończyć.
I co ja wtedy zrobiłbym? Usługi
stanowiły więc bezpieczną przeciwwagę na wypadek tąpnięcia
w sprzedaży.
Czy po 25 latach dałoby się
powtórzyć tę samą historię
i ten sam sukces? Warunki,
w których pana firma rozpoczynała działalność, znacznie
różniły się od tych, które są
dziś. Czy dałoby się zacząć
jeszcze raz i osiągnąć to samo?
Przede wszystkim nie wiem
czy miałbym na to siłę. Po drugie, trudno powiedzieć, czy ten
sam efekt byłby w tym samym
czasie. Raczej nie. Trudno porównywać, jakie było nasze rolnictwo w początku lat 90 a jakie
jest dzisiaj. Postęp w rolnictwie
jest ogromny i bardzo widoczny.
Idzie on w zasadzie szybciej niż
nasze myśli.
Mieliśmy po wejściu do UE
kilka bardzo dobrych lat, bo
unijne dopłaty rzeczywiście
szły szerokim strumieniem.
Ale odkąd kurek z pieniędzmi
ze starej perspektywy już został zakręcony, z nowej jeszcze
nie został odkręcony, a w międzyczasie pojawił się kryzys
rosyjsko-ukraiński, to stanęliśmy w momencie, w którym
jesteśmy na nieco ryzykownym
rozdrożu. Czy nie?
Nawet jeśli odnotujemy
3-6% spowolnienia, to rolnicy wciąż muszą swój sprzęt
wymieniać i kupować nowy.
Nawet bez środków unijnych,
nasi rolnicy muszą wymieniać
sprzęt. Spowolnienie nie powinno zagrozić ani rolnikom, ani
takim firmom jak nasza.
Nie obawia się pan firm ze
wschodu? Przecież i Chińczycy
i Hindusi produkują maszyny,
a tu, na Agro Show w Bednarach, prezentują się firmy białoruskie i rosyjskie. Na ile to
zagrożenie i poważna konkurencja dla takich firm jak Agromix?
Z tym trzeba się nauczyć żyć,
bo na rynku konkurencja była,
jest i będzie. Na dzień dzisiejszy
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nie obawiam się ani wschodnich ani dalekowschodnich
producentów, m.in. dlatego,
że inne są uwarunkowania
rolnictwa wschodniego, a inne
europejskiego.

Jak by pan chciał, aby
wyglądało kolejne 25-lecie
Agromixu?
Tu, u nas w kraju sporo jest
jeszcze sprzętu z lat 70-80, który
musi zostać wkrótce wymieniony

na nowy. Tym byśmy chcieli się
zająć. A osobiście bym chciał
ugruntować pozycję Agromixu
jeszcze mocniej i spowodować,
aby szkolenie młodych adeptów
naszej branży było jeszcze lepsze.

www.oseva.pl
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Nowy wymiar targów
SIMA-SIMAGENA 2015

Innowacja - nieodłączny element targów – będzie obecna
we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach
salonu SIMA, zgodnie z hasłem :”Innovation First „.
Na 5 miesięcy przed otwarciem targów SIMA-SIMAGENA
2015 (22 - 26 lutego 2015 r.,
Park Ekspozycyjny Paris-Nord
Villepinte) odnotowano wzrost
sprzedaży powierzchni ekspozycyjnej w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Na
dzień dzisiejszy zarezerwowano
już 97% powierzchni targów.

Targi SIMA-SIMAGENA
zwiększają swoją
powierzchnię !
Aby móc gościć nowych wystawców i umożliwić firmom
zwiększenie powierzchni stoisk, organizatorzy postanowili, że targi SIMA 2015 odbędą
się w halach od 3 do 7 Parku
Ekspozycyjnego Paris-Nord Villepinte. Dzięki temu całkowita powierzchnia targów będzie
większa niż w 2013 roku.
Dwa nowe sektory - Urządzenia do utrzymania terenów
zielonych i Sprzęt do zbioru roślin tropikalnych i specjalnych
- stworzone na prośbę odwiedzających, wychodzą naprzeciw
potrzebom wszystkich profesjonalistów z branży rolniczej.

Rosnąca liczba
wystawców
międzynarodowych
76 edycja targów SIMA-SIMAGENA charakteryzuje się
wzrostem obecności firm międzynarodowych (+17% powierzchni vs 2013), co dowodzi
atrakcyjności francuskiego
rynku rolnego. Warto odnotować obecność nowych wystawców z Korei, Grecji, Polski,
Indii, Japonii i Turcj, głównie
w sektorach « Części zamienne i komponenty oraz urządzenia do utrzymania terenów
zielonych, a także wzrost powierzchni stoisk np. wystawców
amerykańskich.

Hala 7 - kompleksowa
oferta z sektora
hodowli
Nowa sektoryzacja w hali
7 nada targom SIMA nowy wymiar. W tej hali odwiedzający
będą mogli zapoznać się z kompleksową ofertą odświeżonego
salonu SIMAGENA, urządzeń
do hodowli i wyposażenia dla

gospodarstw mlecznych, ładowania, transportu i składowania.

Przedstawicielstwo
targów w Polsce :
Międzynarodowe
Targi Francuskie
ul. Chorzowska 49/5
04-696 Warszawa
tel. : 22 8156455
Fax : 22 8156480
E-mail: promopol@it.pl
Źródło: CLC Communications

SIMA-SIMAGENA w liczbach *
1 700 wystawców z 42 krajów
248 800 odnotowanych wejść,
odwiedzający pochodzący ze
145 krajów
Ponad 50 forów i wydarzeń
towarzyszących
330 międzynarodowych delegacji
92 % usatysfakcjonowanych
odwiedzających
Blisko 75% odwiedzających potwierdza, że targi są ważnym
narzędziem przy podejmowaniu
decyzji dotyczących zakupów
* Źródło : SIMA 2013

EURALIS Nasiona
1 września 2014 została powołana nowa spółka EURALIS
Nasiona Sp. z o.o., która zastąpiła dotychczas działający w Polsce Oddział EURALIS Saaten.
Firma EURALIS Nasiona
jest przedstawicielem firmy
hodowlano- nasiennej EURALIS Semences, która jest stuprocentowym udziałowcem
nowej spółki. Członkami Zarządu zostali: Peter Fleck oraz

Paweł Szymczak. Siedziba firmy nie uległa zmianie i nadal
znajduje się w Poznaniu, przy
ul. Wichrowej 1 a.
Zmiana nazwy spółki ma
związek z dynamicznym rozwojem firmy w Polsce, która pragnie mocniej zaznaczyć swoją
obecność na rynku rolniczym,
a przede wszystkim być jednoznacznie kojarzona z branżą
nasion.

EURALIS Nasiona poprzez
własną hodowlę, uprawę,
sprzedaż i serwis będzie nadal
wprowadzać na rynek nasiona
wysokowydajnych odmian kukurydzy, rzepaku i słonecznika.
Co ważne, dzięki zmianie nazwy, firma pragnie podkreślić
dostosowanie oferowanych produktów do warunków uprawy
w Polsce.

również na wszelkie pytania dotyczące ich uprawy w Polsce.
Część oficjalną imprezy zakończyła prezentacja Pawła
Szymczaka, Dyrektora Regionalnego na temat historii firmy
EURALIS oraz Błażeja Springera, Product Managera, który
odniósł się do odmian kukurydzy przeznaczonych do uprawy
na Podlasiu.

Organizatorzy zadbali o przygotowanie wielu kulinarnych
niespodzianek, konkursów z nagrodami i innych atrakcji. Do
tańca przygrywał zespół muzyczny oraz DJ.
Wszyscy bawili się i biesiadowali do białego rana.

Zielona noc
W dniu 06 września w Wymysłach, koło Krasnosielca
odbyła się impreza o nazwie
„Zielona Noc”.
Organizatorami spotkania
byli: firma EURALIS Nasiona
oraz dystrybutor artykułów do
produkcji rolnej „Zieliński” przy
wsparciu firm Dossche i Bayer
CropScience Polska.
Na specjalne zaproszenie przybyło 400 gości z powiatu makowskiego i innych powiatów.
Przy wspaniałej pogodzie,
uczestnicy wydarzenia mieli
możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem produktów
firmy EURALIS. Przedstawiciele
firmy szczegółowo opowiadali
o każdej z 26 zaprezentowanych
na polu odmian, odpowiadając

W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Przekazanie stanowiska prezesa
i ciągłość działania w Grupie
W styczniu 2014 roku ogłoszono, że Michel Siebert, prezes Grupy KUHN, ustąpi ze
stanowiska z końcem września
2014 roku. Ta chwila nadeszła
i z 1 października.
Thierry Krier oficjalnie objął
stanowisko prezesa i dyrektora
generalnego Grupy KUHN.
Aby zapewnić ciągłość działania, Michel Siebert pozostanie prezesem zarządu firm
KUHN SA, KUHN AUDUREAU
i KUHN HUARD i zgodził się
przez pewien czas wykonywać
dla Grupy niektóre działania
niestrategiczne.
Michel Siebert pracuje dla firmy KUHN już od ponad trzydziestu pięciu lat.
Prezesem Grupy KUHN został
w roku 1999. Pod jego przewodnictwem firma KUHN rozwinęła się
z odnoszącej sukcesy francuskiej
firmy w doskonale prosperujące
międzynarodowe przedsiębiorstwo
zatrudniające ponad 5000 pracowników i posiadające 12 zakładów
produkcyjnych w Europie oraz
Ameryce Północnej i Południowej,
a także 11 zajmujących się marketingiem i sprzedażą spółek działających na pięciu kontynentach.

Od lewej: Jeannot Hironimus, Roland Rieger, Michel Siebert, Thierry Krier, Jean-Luc Collin i Dominique Schneider,
W 2013 roku Grupa KUHN
mogła cieszyć się dochodami
przekraczającymi 1 miliard euro
oraz wysoką rentownością.
Thierry Krier dołączył do Grupy KUHN w 1990 roku. Ostatnie
20 lat pracował jako prezes i dyrektor generalny firmy KUHN
w Ameryce Północnej i odegrał
kluczową rolę w rozwoju firmy
na tym kontynencie, częściowo
dzięki pomyślnemu przejęciu
firm Knight w 2002 i Krause
w 2011 roku. Obecnie w Ameryce Północnej generowane jest

prawie 30% sprzedaży Grupy KUHN.
Thierry Krier to człowiek
o ogromnym doświadczeniu.
Aby zapewnić płynne przekazanie zarządzania, od 1 kwietnia
pracuje on w siedzibie głównej
KUHN w Saverne we Francji.
Michel Siebert powiedział: „Ten
awans w ramach naszej organizacji jest dla naszych pracowników i partnerów biznesowych
potwierdzeniem naszego zaangażowania w ambitną strategię
ciągłego rozwoju”.

Wspomnienie o Prof. dr Józefie Roli, dr h.c.

W dniu 22 września odszedł od nas na zawsze Prof. dr Józef Rola, dr h.c.
– nestor polskiej herbologii, twórca i wieloletni Kierownik Zakładu Ekologii
i Zwalczania Chwastów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.
Urodził się 19 maja 1927 r.
w Ostaszynie na ziemi nowogródzkiej, gdzie spędził swoje
dzieciństwo i młodość. Jego ojciec był osadnikiem wojskowym,
odznaczonym za walki z bolszewikami Orderem Wojennym Krzyża
Virtuti Militari. Po wkroczeniu na
te tereny Armii Czerwonej Profesor i jego najbliżsi znaleźli się
w transporcie na wschód, z którego udało im się uciec. Po wielu
perypetiach, pieszo przedostali się
do Generalnego Gubernatorstwa,
gdzie mieszkali do końca wojny.
Po wielu latach Profesor wielokrotnie z sentymentem wracał
w rodzinne strony.
Po zakończeniu wojny Profesor
wraz z rodziną osiadł na Dolnym
Śląsku i na stałe związał się z Wrocławiem. Tutaj w roku 1952, ukończył studia na Wydziale Rolniczym
Wyższej Szkoły Rolniczej, na której
w 1961 r. pod kierunkiem profesora Bolesława Świętochowskiego uzyskał stopień doktora nauk
rolniczych. Od roku 1951 zatrudniony w Pracowni Ekologii
i Zwalczania Chwastów Instytutu
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, którą kierował w latach 1956-66. W roku
1966 organizuje od podstaw
Zakład Ekologii i Zwalczania
Chwastów wchodzący również
w skład IUNG, którym kieruje do roku 1993. W tym czasie
rozwija się naukowo, awansując
na kolejne stanowiska: docenta

(1973) i profesora (1983).
Prof. Józef Rola był wychowawcą i opiekunem naukowym
kilku pokoleń polskich herbologów. W swoim dorobku miał
promotorstwo 13 przewodów
doktorskich, opiekę naukową nad
7 habilitantami oraz wypromowanych 27 magistrów. Był autorem
i współautorem ponad 500 publikacji naukowych, popularno-naukowych i popularnych.
W trakcie swej długiej pracy naukowej inicjował i koordynował
badania nad ekologią i biologią
chwastów, ich rozmieszczeniem
na terenie Polski oraz metodami kompleksowego ich zwalczania z uwzględnieniem aspektów
bezpieczeństwa dla konsumenta
i środowiska. Ponadto w obrębie
jego zainteresowań leżały zagadnienia związane z przywracaniem
odłogów do produkcji rolniczej,
odpornością chwastów na herbicydy, a także odchwaszczaniem
upraw energetycznych. Bardzo
cenił sobie kontakty z praktyką
rolniczą, z których często czerpał inspiracje do dalszych badań.
Prof. Józef Rola był kierownikiem i koordynatorem wielu
projektów badawczych o zasięgu
krajowym i międzynarodowym.
Mimo przejścia na emeryturę nadal prowadził aktywną działalność naukową i organizacyjną. Był
członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.
Za swoją działalność naukową

i organizacyjną uhonorowany wieloma nagrodami oraz odznaczeniami resortowymi i państwowymi
(Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski, Zasłużony
Pracownik Rolnictwa), natomiast przez świat nauki wyróżniony Doktoratem Honoris Causa
(Akademia Rolnicza w Lublinie).
Prof. Józef Rola w pamięci
współpracowników IUNG pozostanie na zawsze jako wymagający
przełożony, któremu jednak na
sercu leżał rozwój młodej kadry
naukowej, a także jako człowiek
niezwykle aktywny, pracowity
i wytrwale dążący do postawionych sobie celów.
Na zawsze pozostanie w naszej
pamięci
Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki
Kierownik
Zakładu Herbologii
i Technik Uprawy Roli
IUNG-PIB we Wrocławiu
wraz z Zespołem
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AGRO SHOW 2014 już za nami
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AGRO SHOW to obecnie bardzo silna marka wśród europejskich wystaw rolniczych.
W ciągu czterech dni (od
19 do 22 września) imprezę
zorganizowaną na terenie lotniska Bednary podobnie jak
przed rokiem odwiedziło blisko
150 tysięcy osób. Zwiedzający
mogli zapoznać się z ofertą ponad 800 wystawców z Polski
i zagranicy. Swoje stoiska zaprezentowały aż 102 zagraniczne
firmy z 16 krajów takich jak:
Włochy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Niemcy, Austria,

Czechy, Słowenia, Dania, Litwa,
Irlandia czy Chiny.
Wystawa cieszyła się również
dużym zainteresowaniem wśród
przedstawicieli mediów - akredytowało się około 110 polskich
i zagranicznych dziennikarzy.
AGRO SHOW już od kilku lat
pełni rolę najbardziej kompleksowej imprezy rolniczej w Polsce.
Podczas tegorocznej wystawy
- tradycyjnie już - można było
zapoznać się z najnowszymi

i najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi producentów wszystkich
światowych marek. Jak co roku
wiele z nich zaprezentowało nowości rynkowe. Swoje oferty
zaprezentowały również firmy
wytwarzające nasiona, nawozy,
środki ochrony roślin, maszyny
inwentarskie, części wymienne
i eksploatacyjne oraz przedsiębiorstwa z sektora finansowego i innych branż związanych
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z rolnictwem. Wszyscy zainteresowani nowoczesną techniką
rolniczą gromadzili się przy poletkach pokazowych i w okolicy RINGU, gdzie odbywały
się pokazy maszyn podczas
pracy. Ten stały i najbardziej
widowiskowy punkt wystawy
przyciągnął tłumy widzów.
W pokazach na RINGU zaprezentowano w sumie 22 maszyny - w tym 3 nowości (kombajn
zbożowy, ciągnik, ładowarka

teleskopowa), 11 opryskiwaczy
przyczepianych, 5 ładowarek teleskopowych, 1 mini-ładowarka,
2 ładowacze czołowe.
Impreza z roku na rok dynamicznie się rozrasta - ogólna powierzchnia wystawy szacowana
jest obecnie ponad 130 hektarów. Stoiska wystawców zajmują
powierzchnię ponad 150 tysięcy
metrów kwadratowych, a 7 poletek pokazowych powierzchnię prawie 34 tysięcy metrów
kwadratowych.
Sporym zainteresowaniem
zwiedzających cieszyła się
druga edycja zabawy terenowej AGRO SHOW GRA, podczas której uczestnicy musieli
rozwiązać zadania rozrzucone
w różnych punktach wystawy. Ten niestandardowy sposób zwiedzania AGRO SHOW
spodobał się przede wszystkim
młodzieży i rodzinom z dziećmi.
W ciągu dwóch dni gry wzięło
w niej udział 120 drużyn i blisko
250 osób. Gra terenowa AGRO
SHOW GRA prowadzona była
przez znanego w branży prezentera TVN Turbo – Michała
Łukasiewicza.
Warto podkreślić, że wystawa AGRO SHOW to nie tylko
ekspozycja i atrakcje dla zwiedzających, ale również miejsce
rozmów, wymiany poglądów
i zdobywania wiedzy. Podczas
tegorocznej edycji dużą frekwencją cieszyły się punkty doradcze
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i pozostałych agencji
rządowych działających na rzecz
rolnictwa, które w tym roku zlokalizowane były bezpośrednio
przy głównym pasie. Tematem,
który szczególnie interesował
rolników była dotacje z nowego
budżetu unijnego. Rolnicy zadawali konkretne pytania dot.
możliwości wykorzystania unijnych środków: co będzie objęte
możliwościami dopłat, od kiedy
i w jaki sposób będzie można

składać wnioski i korzystać
z dofinansowania.
W sali seminaryjnej odbyły
się dwa seminaria traktujące
o nowoczesnych technologiach
w rolnictwie, zaś pierwszego
dnia finały konkursów organizowanych przez PIGMIUR.
III edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego
Mechanika Serwisowego Maszyn Rolniczych roku 2014 „Mechanik na Medal” - zwyciężyli:
I m iejsce - Sylwe s te r B u c z e k - A S PR I M ,
II miejsce - Krzysztof Chodorski - POM AUGUSTÓW,
III miejsce - Jarosław Brozio - POM
AUGUSTÓW.
W drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów
Szkół Średnich „Młody Mechanik na Medal” – laureatami zostali:
I miejsce - Przemysław Chudzyński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie,
II miejsce - Tomasz Parys - Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Starym Lubiejewie,
III miejsce - Norbert Idzikowski - Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie.
„AGRO SHOW 2014, czyli
największa plenerowa wystawa
rolnicza organizowana w Europie, zakończyła się pełnym
sukcesem organizacyjnym.
Jestem przekonana, że po raz
kolejny spełniliśmy oczekiwania zarówno zwiedzających, jak
i wystawców. W imieniu organizatora serdecznie dziękuję
wszystkim za to, że byli tutaj
z nami! Zapraszam również na
następną, siedemnastą już edycję
AGRO SHOW, która odbędzie
się w Bednarach w dniach od
18 do 21 września 2015 roku.”
- mówi Renata Arkuszewska,
wiceprezes Polskiej Izby Maszyn
i Urządzeń Rolniczych.
W oparciu o materiały
prasowe PIGMIUR
Jolanta Malinowska-Kłos
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Przed referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej najbardziej obawiano się o to, jak zagłosuje polska wieś, która po przemianach 1989 r. znalazła się w trudnej sytuacji. Kraj został zalany zagraniczną żywnością, z którą nasze zapóźnione w rozwoju rolnictwo nie
bardzo miało jak konkurować. Groziło realne załamanie produkcji rolnej i upadek gospodarstw. Ale stało się inaczej. Nasze rolnictwo odniosło
wielki sukces, stało się jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki i podstawą polskiego eksportu.
– Ten sukces to efekt pracy nie tylko naszych rolników, ale
tego, że po włączeniu naszego kraju do Wspólnej Polityki
Rolnej UE do rolnictwa, przemysłu przetwórczego i na tereny
wiejskie popłynął za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji
Modernizacji Rolnictwa bardzo duży strumień pieniędzy.
W sumie od 2004 r. do połowy 2014 r. jest to kwota wynosząca blisko 200 mld zł – wyjaśnia Andrzej Gross,
prezes ARiMR.

na lata 2007-2013, największego jak do tej pory programu
pomocowego dla naszego rolnictwa, Polska otrzymała ponad
70 mld zł. Rozdzielenie tej gigantycznej kwoty także powie-

Najpierw był SAPARD
Pierwszym współfinansowanym przez UE programem dla
polskiego rolnictwa był SAPARD, realizowany w ramach pomocy przedakcesyjnej. A pierwszą instytucją w Polsce
działającą w oparciu o procedury obowiązujące w Unii była
ARiMR, której z uwagi na jej już zdobyte doświadczenia
w zarządzaniu programami pomocy finansowej powierzono
wdrażanie SAPARD-u. Program ten miał za zadanie pomóc
rolnikom dostosować się do wymagań unijnego rolnictwa.
W jego ramach Agencja w latach 2002-2004 wypłaciła
4,5 mld zł.
Nowy rozdział – WPR UE
Wstąpienie do UE w 2004 r. i tym samym objęcie polskiego
rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej sprawiło,
że jako pełnoprawny członek Wspólnoty otrzymaliśmy do wykorzystania środki finansowe na dostosowanie naszego rolnictwa do jej standardów.
Głównym instrumentem wsparcia dochodów rolników w UE
są płatności bezpośrednie. W 2004 r. polscy rolnicy otrzymali
je po raz pierwszy. Od tego czasu o takie dopłaty co roku
ubiega się ok. 1,4 mln rolników. Z roku na rok rosła łączna
kwota tych płatności – od prawie 7 mld zł w 2005 r. (kiedy po

Nasze produkty rybne są cenione na całym świecie

raz pierwszy dotyczyły one całego roku) do ponad 14 mld zł
w 2013 r. W sumie do połowy 2014 r. ARiMR wypłaciła z tego
tytułu ponad 104 mld zł.
– System dopłat zapewnia stabilność ekonomiczną rolnictwa,
obniża koszty prowadzenia gospodarstw i pozwala na utrzymywanie cen żywności na stosunkowo niewysokim poziomie.
Bez dopłat załamałyby się budżety domowe wielu wiejskich
rodzin. Według różnych badań udział tych dopłat w dochodach rolników stanowi aż ok. 50 proc. – tłumaczy prezes
Gross. – Obok płatności bezpośrednie ważnym instrumentem wsparcia rolnictwa stał się II filar WPR. W pierwszych latach po akcesji był on podstawowym źródłem finansowania
zmian i dostosowania sektora rolno-spożywczego do wymagań konkurencyjnych na wspólnotowym rynku, finansowania
modernizacji gospodarstw rolnych, sektora rybackiego oraz
rozwoju obszarów wiejskich. Korzystaliśmy z trzech programów, z których przekazaliśmy beneficjentom w sumie prawie
17,5 mld zł.
Z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 –
10,88 mld, z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – 6,56 mld zł oraz z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo
ryb 2004-2006” – ponad 1 mld zł – dodaje prezes ARiMR.
Z kolei na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dzięki unijnym dotacjom w ciągu ostatnich 10 lat rolnicy kupili
ok. 388 tys. nowych maszyn i urządzeń rolniczych

rzono ARiMR. – Dzięki sprawnemu wykorzystaniu tych
środków dzisiejsza polska wieś w niczym nie przypomina
tej sprzed 2004 r. Na polach pracują nowoczesne traktory
i inny sprzęt, w gospodarstwach stoją nowe budynki – mówi
Andrzej Gross.
Za unijne pieniądze w ostatnich 10 latach rolnicy kupili ok.
388 tys. ciągników, maszyn i innych urządzeń rolniczych,
zrealizowali ponad 8 tys. inwestycji budowlanych, w tym
m.in. silosy zbożowe. Nie jest to bilans ostateczny, ten poznamy w 2015 r., gdy ARiMR zakończy rozliczanie PROW
2007-2013.
Polska wieś „odmłodniała”. Według badań Eurostatu średni
wiek polskiego rolnika jest najniższy w UE. Zmiana pokoleniowa ruszyła, gdy w 2004 r. uruchomiono europejskie fundusze przeznaczone na ułatwienie startu młodym rolnikom.
W efekcie utworzyli oni ponad 37 tys. nowych gospodarstw.
Wieś, obok swej tradycyjnej roli producenta żywności, zyskała także na znaczeniu jako przestrzeń działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem. Impulsem do takich
przemian stały się europejskie programy pomocowe. Dzięki
nim w ostatnich 10 latach powstało ok. 53 tys. nowych miejsc
pracy niezwiązanych z rolnictwem.
Inna jest dziś jakość życia mieszkańców wsi i małych miast.
Powstały kilometry wodociągów i kanalizacji, setki oczyszczalni ścieków, systemy segregacji odpadów, odnowiono
centra wielu miejscowości, powstały setki placów zabaw, wybudowano bądź zmodernizowano wiele świetlic wiejskich,
domów kultury. Wieś staje się atrakcyjnym miejscem do
życia. W ciągu ostatniej dekady prawie ćwierć miliona Polaków przeniosło się z miasta na wieś.

bezpośrednie przypadnie 23,7 mld euro, na PROW 20142020 – 13,5 mld euro, na rozwój obszarów wiejskich – 5,2
mld euro z Funduszu Spójności. Wiele instrumentów wsparcia w ramach nowej WPR pozostanie i pomoc będzie udzielana według zasad znanych już z poprzedniego okresu, ale
będą też zmiany. 2015 r. przyniesie wzrost wysokość dopłat
bezpośrednich, mogą one wynieść średnio ok. 240 euro na
ha. Przy czym rolnicy gospodarujący na areale większym niż
10 ha, żeby otrzymać je w pełnej wysokości, będą musieli
spełniać dodatkowe tzw. wymogi ekologiczne. W przeciwnym razie otrzymają dopłaty pomniejszane o 30 proc. Polscy
rolnicy, ponieważ ponad 80 proc. naszych gospodarstw ma
mniejszy areał niż 10 ha, nie będą w większości objęci tymi
nowymi wymogami. W ramach dopłat bezpośrednich nowością będzie zwiększenie ich wysokości dla młodych rolników,
czyli takich, którzy nie ukończyli 40 lat. W Polsce jest ich ok.
100 tys. Od 2015 r. przez kolejne pięć lat będą oni otrzymywać dopłaty o 25 proc. większe niż pozostali. Tu warto też
dodać, że – tak jak obecnie – młodzi rolnicy będą dostawać
na start zawodowy ostatnio zwiększone „premie” na tworzenie gospodarstw, które wynoszą 100 tys. zł.
Kolejna zmiana w dopłatach polega na tym, że otrzymywać
je będą tylko tzw. aktywni rolnicy, czyli tacy, którzy uprawiają
ziemię, utrzymują ją w należytej kulturze i produkują na
rynek. Samo posiadanie gruntów rolnych już nie wystarczy
by otrzymywać płatności obszarowe. Ten przepis sprawi, że
z tego wsparcia nie skorzystają właściciele i użytkownicy terenów sportowych, rekreacyjnych czy lotnisk.
Także PROW 2014-2020 będzie się różnił od poprzedniego
programu. Zmiany dotyczą m.in. działania modernizacja gospodarstw rolnych. Teraz wielkość wsparcia będzie zależała
od rodzaju inwestycji. Zwłaszcza maksymalny poziom dotacji
(w przypadku np. produkcji prosiąt 900 tys. zł) będzie znacznie wyższy niż poprzednio, kiedy to dla wszystkich przedsięwzięć prowadzonych w ramach modernizacji gospodarstw
wynosił on najwyżej 300 tys. zł. Nowością jest też powrót do
udzielania wsparcia małym, niskotowarowym gospodarstwom rodzinnym. Z PROW 2007-2013 nie mogły one korzystać, ponieważ nie posiadały odpowiedniego potencjału
ekonomicznego. Teraz będą mogły ubiegać się o tzw. premie
na restrukturyzację małych gospodarstw.

Dzięki środkom unijnym bardzo zyskał polski przemysł
przetwórstwa żywności, który stał się jednym z najnowocześniejszych na świecie. Od 2004 r. ARiMR przekazała
zakładom z tej branży ok. 4 mld zł. W efekcie Polska stała
się jednym z największych producentów żywności w Europie, a jej eksport według szacunków MRiRW w ostatnich
10 latach wzrósł aż pięciokrotnie.
Na światowym poziomie jest także nasz sektor rybacki, na
którego rzecz od 2004 r. ARiMR przekazała ponad 4 mld zł
w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013”. Za te pieniądze powstały nowoczesne, nie tylko na
skalę Europy, zakłady przetwórstwa ryb, zmodernizowano
nabrzeża bałtyckich portów, wyposażono w nowy sprzęt kutry
rybackie, postawiono chłodnie i magazyny, stworzono lub
rozbudowano śródlądowe gospodarstwa rybackie.
Nowy budżet, nowe szanse
W unijnym budżecie na lata 2014-2020 zarezerwowano dla
naszego rolnictwa 42,4 mld euro, o 3,2 mld euro więcej niż
mieliśmy w poprzedniej perspektywie finansowej. Na dopłaty

Na wsi powstało dotychczas 53 tys. nowych miejsc pracy
niezwiązanych z rolnictwem

Na wsparcie sektora rybackiego Polska wyda w latach
2014-2020 ponad 708 mln euro. Z tej kwoty ponad 530
mln euro to unijne środki, reszta pochodzić będzie z
budżetu krajowego. Tak jak w poprzednim okresie programowania większość tych pieniędzy wypłaci ARiMR.
– Agencja jest przygotowana do sprawnego i szybkiego
rozdzielania zarówno unijnego wsparcia, jak i pomocy ze
środków krajowych z budżetu na lata 2014-2020 – zapewnia prezes Andrzej Gross. – Jestem przekonany, że
po zamknięciu tej dziś nowej perspektywy wszyscy będziemy mogli stwierdzić, iż zbudowaliśmy bardzo silną
gałąź gospodarki – rolnictwo, będące jednym z najlepszych na świecie.
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13 -14 września na boiskach piłkarskich UKS „AS” Czempiń (pow. kościański, woj.
wielkopolskie) odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej LG Cup 2014.
Sponsorem turnieju była firma Limagrain, a organizatorem Uczniowski Klub Sportowy „AS” Czempiń.
Patronat honorowy objęła Pani Burmistrz Gminy Czempiń Dorota Lew
- Pilarska.
W turnieju wystartowało
100 zawodników z 10 drużyn z 3 województw. Wszystkie zespoły pochodziły z gmin wiejskich, bo taka jest
idea LG CUP, by wspierać uczniowskie kluby sportowe ze środowiska
wiejskiego.
W sobotę 13 września odbyły się
rozgrywki fazy grupowej – w 2 grupach liczących po 5 zespołów rozegrano 20 spotkań. Mecze trwały 2 x
10 minut i odbywały się w systemie
„każdy z każdym”.
Pierwsze miejsce w grupie A zajęli
gospodarze - drużyna UKS AS Czempiń I, drugie piłkarze z PKS Racot,
trzecie LUKS Wilki Wilczyn, czwarte
zespół Unia Bogaczowice natomiast
piąte LUKS Orzeł Lipno.
W grupie B komplet punktów wywalczył zespół UKS Promień Krzywiń, drugie miejsce Kormoran Ruszkowo, trzecie
UKS AS Czempiń II, czwarte drużyna
Orlik Brodnica, piąte KSGB Manieczki.
Wieczorem, po zakończonych meczach, zawodnicy i trenerzy mogli
wymienić się wrażeniami z pierwszego

dnia turnieju podczas spotkania integracyjnego przy ognisku.
Podczas niedzielnych finałów
w pierwszym półfinale UKS „AS”
Czempiń pokonał drugi zespół z grupy B, Kormoran Ruszkowo wynikiem
7-2. W drugim półfinale spotkały się
zespoły PKS Racot i UKS Promień
Krzywiń, 5-1 zwyciężyli zawodnicy z Racotu i to oni zagrali w wielkim finale z gospodarzami turnieju.
Natomiast zespołom z Krzywinia
i Ruszkowa pozostała walka o brązowe medale.
W spotkaniu o 9. miejsce zespół z Lipna pokonał Manieczki

1-0. W spotkaniu o 7 miejsce zadecydował konkurs rzutów karnych,
ponieważ w regulaminowym czasie
gry był remis 1-1. Lepszymi strzelcami
okazali się zawodnicy z Bogaczowic,
pokonując 2-0 Brodnicę. W spotkaniu
o 5. miejsce nasz drugi zespół pokonał LUKS Wilki Wilczyn 3-0. W meczu o brązowy medal UKS Promień
Krzywiń pokonał Kormorana Ruszkowo 3-2.
W wielkim finale spotkały się
drużyny UKS AS Czempiń oraz PKS
Racot. W finale zawodnicy z Racotu
szybko objęli prowadzenie i mimo
starań gospodarzy, nie oddali go do

końca spotkania wygrywając 1-0.
Po meczu finałowym odbyło się
uroczyste zakończenie turnieju.
Wszystkie zespoły dostały piękne
puchary a każdy z zawodników i opiekunów otrzymał pamiątkowy medal
oraz torbę z gadżetami od sponsora.
Każda z drużyn otrzymała też po dwie
piłki. Jedną z logo turnieju od sponsora firmy Limagrain, a drugą ufundowaną wspólnie przez Burmistrza
Gminy Czempiń Panią Dorotę Lew
Pilarską i Radnych Gminy Czempiń.
Każdy zespół z rąk Pani Burmistrz
odebrał także pamiątkową statuetkę.
Statuetkę najlepszej zawodniczki

Drugi LG Cup za nami

odebrała Marta Paździor (UKS AS
Czempiń). Najlepszym bramkarzem
turnieju został wybrany Szymon Śiwiński (LUKS Wilki Wilczyn). Najlepszym strzelcem turnieju został Bartosz
Szczerbaczewicz (UKS AS Czempiń)
–natomiast najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrano Patryka Lewandowskiego (Kormoran Ruszkowo).
Nagrodę specjalną w kategorii najlepszy bramkarz powiatu kościańskiego
otrzymał Arkadiusz Oleszak (UKS Promień Krzywiń). Statuetka najlepszego
strzelca powiatu kościańskiego powędrowała do Jakuba Pawlisiaka (UKS AS
Czempiń) strzelca 9 bramek w turnieju.

Turniej był okazją do sympatycznego spotkania szkolnych
zespołów z różnych miejsc Polski
i rozegrania pełnych zaangażowania i emocji kilkudziesięciu meczów. Zarząd oraz rodzice dzieci
należących do UKS „AS” Czempiń,
organizatora turnieju, stanęli na
wysokości zadania i kolejny raz
perfekcyjnie przygotowali pobyt
uczestników turnieju w Czempiniu.
Kolejna edycja LG CUP odbędzie się
w 2015 roku, firma Limagrain już
czeka na zgłoszenia uczniowskich
klubów z wiejskich gmin.
Więcej na www.lgcup.pl

Drugi turniej LG Cup w Czempiniu dobiegł końca. W rozgrywkach wzięły udział dzieci do lat 13.
Przedstawicielami sponsora – firmy Limagrain – są Daniel Niewiński i Leszek Chwalisz.
Panowie - skończyło się. Jaka
jest wasza krótka ocena tego
turnieju?
DN: Na razie musimy ochłonąć z emocji, bo ich nie brakowało. Za nami dwa dni
pięknych, zaciekłych spotkań
piłkarskich i pełnego zaangażowania. Co najważniejsze:
pogoda dopisała a zespoły się
starały.
LCh: Najważniejsze jest to,
że dzieci się świetnie bawiły,
bo o to nam chodziło. Szczególnie, że brała udział młodzież
z ośrodków wiejskich, a pamiętać trzeba, że dzieci z tych ośrodków mają mniejszy dostęp do
sportu niż w miastach. To było
naszym zamiarem: by dotrzeć
z naszym turniejem tam, gdzie
inni nie docierają. My działamy
dla rolnictwa, a jeśli przy okazji korzystają dzieci – to bardzo
dobrze!
Wszyscy zostali nagrodzeni.
Co wam sprawia największą
radość?
LCh: Postanowiliśmy nagrodzić wszystkie drużyny ze
względu na rozpiętość stylową
i poziom przygotowań. Mieliśmy do czynienia z zespołami

profesjonalnymi, grającymi
w różnych ligach, ale były też
drużyny mniej intensywnie
przygotowane. Żeby nikomu
nie było przykro przygotowaliśmy nagrody dla wszystkich
uczestników. Bardzo nas cieszy, że były i dziewczęta grające w piłkę, a także że gra była
pełna zaangażowania, młodzi
zawodnicy grali do końca – a to
jest futbol w najczystszej postaci.
Widziałem, że gdy najlepszy
strzelec turnieju został nagrodzony, to aż się popłakał.
LCh: On to przeżywał! Oto
właśnie jest prawdziwa gra! Myślę, że płakał z tego powodu,
że jego drużyna nie wygrała.
Chciałbym, żeby gracze każdej
reprezentacji podchodzili do gry
tak poważnie jak te dzieci. I warte też podkreślenia jest, że w tym
roku uczestniczyły 3 dziewczyny, a w zeszłym roku mieliśmy
tylko jedną zawodniczkę. Grały
na poziomie.
DN: Będziemy mieli satysfakcję, jeżeli z tych chłopców
i dziewcząt wyrosną zawodnicy
klubów, ekstraklasy, a może nawet kadry. Miłosz Przybecki (Zagłębie Lubin), który debiutował

w kadrze, pochodzi z małego
klubu w Czempiniu. Dzięki takim małym klubom, talenty są
wyławiane. I na tym nam powinno zależeć, żeby te talenty
nie były marnowane.
Miałem okazję obserwować
Miłosza, który jako gość był
dzisiaj obecny na boisku. Podpisywał talerzyki od kiełbasek,
koszulki, buty zawodnikiom.
Młodzież była zachwycona tym
młodym zawodnikiem grającym już na boiskach pierwszej ligi.
LCh: To był najlepszy dowód
dla tych dzieci, że wszystko jest
możliwe. Również dla dzieci
z małych ośrodków. On pochodzi z miasta Czempiń, on
też zaczynał od tych małych turniejów i był kilkakrotnie królem
strzelców. Młodzi ludzie mają
z kogo brać przykład.
Rok temu mieliśmy pierwszy
turniej, teraz drugi. Czy myślami sięgacie już do trzeciego?
DN: Oczywiście, trzeba to
kontynuować. Jest to najprzyjemniejszy sposób na promocję, na wydawanie pieniędzy.
Współpraca z Czempiniem jest
bardzo dobra. W organizacji

turnieju uczestniczą rodzice. Z tymi ludźmi się dobrze
współpracuje, więc będziemy
kontynuować.
LCh: Tu jest wielu „cichych

bohaterów”, w postaci rodziców
i innych osób, którzy są z tyłu,
których nie widać na piedestale.
Ale bez nich nie byłoby tego
turnieju.

Dziękuję za rozmowę. Jako
wydawca „Raportu Rolnego” obiecuję, że ufundujemy puchar dla najmłodszego
piłkarza.
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Rośliny rok rocznie pobierają z gleby szereg pierwiastków
niezbędnych im do prawidłowego wzrostu i rozwoju.
obornika na polu w ilości ok.
3 t/ha. Nawozy organiczne
płynne są rzadziej stosowane. Ich mniejsza popularność
wynika z dużego rozdrobnienia gospodarstw. Niespełna
19% gospodarstw prywatnych
można zaliczyć do grupy, gdzie
istnieje możliwość przemysłowego chowu bydła w systemie
bezściółkowym, a tym samym
możliwość wyprodukowania takiego nawozu. Problem z płynnymi nawozami organicznymi
polega również na tym, że istnieją trudności z zapewnieniem odpowiednio szczelnych
zbiorników oraz problemy z ich
opróżnianiem. Niska zwartość
suchej masy oraz niekorzystny
stosunek NPK w organicznych
nawozach płynnych sprawiają,
że istnieje możliwość przedawkowania nawożenia gnojowicą,
co w konsekwencji może prowadzić do niekorzystnych zmian
w składzie chemicznym zarówno
roślin jak i gleby. Jeśli chcemy
zasilić rośliny gnojowicą w azot,
to wymaga się rozlania gnojowicy w odpowiednim okresie
tj. bezpośrednio przed wykonaniem siewu lub w okresie ich
wegetacji. Nawóz należy zastosować również w odpowiedniej
ilości (ok. 30 m3/ha).
Na efekty związane z zastosowaniem nawozów organicznych trzeba trochę poczekać,
gdyż muszą ulec mineralizacji

mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG – PIB w Puławach

Foto M. Gaworski

Zadaniem rolnika jest uzupełnienie w glebie brakujących
związków organicznych i mineralnych, tak aby zapewnić roślinom jak najlepsze warunki
rozwojowe, a tym samym zapewnić odpowiednio wysokie
i dobre jakościowo plony. Jednym z głównych czynników
plonotwórczych jest nawożenie.
W dużym stopniu to właśnie ono
decyduje o tym jak wysoki będzie plon. Na rynku dostępnych
jest wiele nawozów i to od nas
zależy jaki zdecydujemy się zastosować na naszym polu. Obok
wielu nawozów mineralnych
należy także wymienić nawozy naturalne (organiczne), jakimi są: obornik, gnojowica czy
gnojówka. Nawozy organiczne
poprawiają właściwości gleby, jej
strukturę (stosunki wodne i powietrzne) przyczyniając się do
powstania lepszych warunków
dla rozwoju mikroorganizmów
glebowych. Utrzymują także stały poziom próchnicy w glebie
i przeciwdziałają jej ubytkom.
W Polsce najbardziej popularnym nawozem organicznym jest
obornik. W mniejszym stopniu
stosuje się gnojówkę czy gnojowicę. Duży problem w nawożeniu organicznym stanowi
równomierne rozmieszczenie
nawozu na polu, jednak konstrukcja używanych u nas rozrzutników pozwala na w miarę
równomierne rozmieszczenie

związków w nich zawartych
ale za to dłużej działają. Dany
rodzaj nawozu organicznego
niestety może nie zawierać
wszystkich niezbędnych składników potrzebnych roślinom do
prawidłowego wzrostu i rozwoju i wtedy trzeba je uzupełnić
innymi nawozami.
W ostatnich latach obserwuje
się mniejszą popularność nawożenia organicznego. Spowodowane to jest prawdopodobnie
problemami związanymi z zastosowaniem tego typu nawozów (wywóz na pole) ale także
spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich, które mogą taki
nawóz wytworzyć. Z uwagi na
spadek pogłowia, dostępność
takich nawozów jest mniejsza
a ceny wyższe.
Skutki zaprzestania nawożenia organicznego to przede
wszystkim ubożenie gleby, bo
nie stosując nawozów organicznych, jak również nie pozostawiając np. słomy na polu
nie dostarczamy substancji
organicznej z której powstaje
próchnica. A to właśnie ona jest
najcenniejszym elementem gleby
decydującym o odpowiedniej
zdolności zatrzymywania wody
i składników pokarmowych,
właściwej strukturze gleby i warunkach termicznych.

Tabela 1. Ilość NPK w nawozach organicznych uzyskanych od jednej krowy w ciągu roku.
OBORNIK

6,1 t x 5 kg/t N =30,5 kg N
6,1 t x 3 kg/t P2O5 = 18,3 kg P2O5
6,1 x 5 kg/t K2O = 30,5 kg K2O

GNOJÓWKA

2,5 t x 3,5 kg/t N =8,7 kg N
2,5 t x 0,2 kg/t P2O5 = 0,5 kg P2O5
2,5 x 9 kg/t K2O = 22,5 kg K2O

GNOJOWICA

12,7 t x 5 kg/t N =63,5 kg N
12,7 t x 2 kg/t P2O5 = 25,4 kg P2O5
12,7 x 6,5 kg/t K2O = 34,5 kg K2O

Przygotowanie plantacji rzepaku do zimy
Rzepak ozimy jest jedną
z najbardziej opłacalnych roślin uprawnych w Polsce, stanowi też bardzo dobry przedplon
dla zbóż. Pozostające resztki pożniwne podwyższają znacząco
poziom próchnicy w glebie. Rzepak podnosi również zasobność
gleby w składniki pokarmowe,
poprawia jej fizyczne właściwości dzięki głębokiemu systemowi
korzeniowemu, poprawia stan
sanitarny gleby oraz chroni
glebę przed erozją. Wymaga on
jednocześnie od producentów
wiedzy i staranności w uprawie.
Jedną z najważniejszych właściwości odmianowych rzepaku
ozimego jest zimotrwałość. Zimotrwałość jest to 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 500 SC.
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, jak 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.
Dr inż. Daniel Zawada

Powschodowe zwalczanie chwastów w zbożach
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Najbardziej narażone na negatywne skutki konkurencji ze strony chwastów są zboża ozime,
szczególnie w początkowych stadiach rozwojowych. Związane jest to z wczesnym terminem
siewu zbóż ozimych oraz biologią chwastów występujących w uprawach.
Najbardziej uciążliwe dla
ozimin są chwasty zimujące
– wschodzące jesienią, dobrze
ukorzeniające się i przechodzące kolejne fazy rozwojowe
przy niewielkiej masie części
nadziemnych. Należą do nich
między innymi: miotła zbożowa, wyczyniec polny, chaber
REKLAMA

bławatek, przytulia czepna, rumianowate. Zimą gatunki te nie
wymarzają i bardzo wcześnie
zaczynają wiosenną wegetację,
nawet przy temperaturze gleby
nieco powyżej 0ºC. Formy ozime miotły zbożowej rozrastają
się bardzo silnie i w przypadku wschodów jesiennych mogą

wytworzyć nawet 30 i więcej
wiech, a jesienne wschody wyczyńca polnego pojawiają się
często jeszcze przed wschodami
zbóż. Z gatunków dwuliściennych najbardziej konkurencyjne
i najczęściej spotykane w uprawie zbóż ozimych są: chaber
bławatek, przytulia czepna czy

maruna bezwonna. Rośliny te
wytwarzają bardzo dużą ilość
nasion, które zachowują zdolność kiełkowania w glebie nawet
przez kilka lat. Dodatkowo, duże
nasilenie tych gatunków powoduje zacienienie łanu, wyleganie
rośliny uprawnej utrudniając
w ten sposób jej zbór.

Wyznacznikiem konkurencyjnego oddziaływania danego gatunku chwastu na roślinę
uprawną jest ekonomiczny próg
ich szkodliwości, określający
taki stopień zachwaszczenia
plantacji, przy którym wartość
obniżonego plonu jest równa
kosztom zastosowanej metody
odchwaszczania. Prowadzone
od wielu lat w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we
Wrocławiu badania, pozwoliły
określić wartości tego progu dla
niektórych gatunków chwastów
występujących w pszenicy ozimej. I tak, dla chabra bławatka
próg ekonomicznej szkodliwości
to 1-5 roślin na m2, dla przytulii
czepnej i maruny bezwonnej to
występowanie 2-5 szt./m2., a dla
miotły zbożowej: 10-15 roślin
na m2.
Regulację zachwaszczenia
ozimin najlepiej przeprowadzić
już jesienią, gdyż zabiegi takie
w dobrym stopniu zabezpieczają początkowy wzrost i rozwój
zbóż. Ponadto, chwasty najlepiej
reagują na zastosowany środek
w początkowych stadiach rozwojowych. Aby uzyskać pożądany efekt należy walkę z nimi
rozpocząć jak najwcześniej tj.
fazie 1-3 liści. Wymaga to umiejętności rozpoznania gatunków
chwastów w bardzo młodych
fazach rozwojowych, najczęściej
w fazie siewki.
Przed przystąpieniem do
chemicznej regulacji zachwaszczenia należy dokonać lustracji plantacji w celu określenia
składu gatunkowego oraz faz
rozwojowych chwastów, a następnie odpowiednio dobrać rodzaj środka, jego dawkę i termin
stosowania.
Jesienny, powschodowy termin ochrony zbóż przed chwastami można rozpocząć już od
fazy szpilkowania pszenicy,
jęczmienia, pszenżyta i żyta.
W tym terminie można zastosować środki zawierające
flufenacet + diflufenikan (np.
Expert 600 SC Komplet 560 SC)
skutecznie zwalczające zarówno
miotłę zbożową, jak i niektóre
gatunki 2-liścienne (przytulię
czepną, marunę bezwonną).
Inną substancją stosowaną od
fazy szpilkowania pszenicy ozimej jest prosulfokarb (herbicyd
Boxer 800 EC) zalecany do zwalczania m. in. miotły zbożowej
i przytuli czepnej.
Najbardziej liczną grupę stanowią herbicydy, które można
stosować od fazy 1-5 liści do
końca jesiennej wegetacji zbóż
ozimych. W grupie tej są środki zawierające pojedyncze substancję aktywne, tj: diflufenikan
(np. Diflanil 500 SC, Pro-Fenikan 500 SC, Legato 500 SC
- zalecane głównie w pszenicy

ozimej do zwalczania m. in. miotły zbożowej, przytuli czepnej
i maruny bezwonnej), chlorotoluron (Lentipur Flo 500 S.C.zwalczający miotłę zbożową,
wyczyńca polnego oraz chabra
bławatka), jodosulfuron metylosodowy (Huzar 05 WG - stosowany w pszenicy, pszenżycie
i życie do zwalczania m. in. miotły zbożowej, przytuli czepnej
oraz maruny bezwonnej), 2,4-D
(Pielik 85 SP - zalecany w uprawach pszenicy i żyta skutecznie
zwalczający chabra bławatka)
oraz pinoksaden (Axial 100 EC
stosowany łącznie z adiuwantem Adigor 440 EC w pszenicy i jęczmieniu ozimym, w celu
zwalczania tylko chwastów jednoliściennych: miotły zbożowej
i wyczyńca polnego).
Dla poszerzenia spektrum
działania na chwasty zalecane
są środki zawierające w swym
składzie mieszaninę dwóch
i więcej substancji aktywnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje mieszanina
diflufenikanu z mezosulfuronem i jodosulfuronem (Alister
162 OD, Alister Grande 190 OD)
zalecana w uprawach pszenicy,
pszenżyta oraz żyta. Środki te
skutecznie eliminują miotłę zbożową, wyczyńca polnego oraz
wiele chwastów dwuliściennych, w tym przytulię czepną
i marunę bezwonną. Podobne
działanie na chwasty wykazuje
również mieszanina izoproturonu z diflufenikanem (Lagato
Plus 600 SC, Cougar 600 SC)
zarejestrowana do stosowania
we wszystkich oziminach.
W celu jednoczesnego zwalczenia w oziminach miotły
zbożowej, przytuli czepnej
i maruny bezwonnej skuteczne
są mieszaniny: pendimetaliny
z izoproturonem (np. Maraton
375 SC), diflufenikanu z chlorotoluronem (np. Snajper 600 SC)
czy też mieszanina diflufenikanu z chlorotoluronem i pendimetaliną (np. Trinity 590 SC).
Środki te należy zastosować jesienią w fazie 2-4 liści rośliny
uprawnej, w momencie kiedy
chwasty są we wczesnych fazach rozwojowych. Są to preparaty o działaniu doglebowo
– nalistnym, które pobierane
są w czasie kiełkowania nasion
chwastów, a zastosowane po ich
wschodach wchłaniane są przez
liście i korzenie roślin.
Należy pamiętać by herbicydy
aplikować zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach
ich stosowania.
dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG – PIB,
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
we Wrocławiu
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Zwalczanie chorób grzybowych w zbożach jesienią

Sytuacja, kiedy producenci zbóż powinni wykonać pierwszy zabieg chroniący zboża ozime przed
chorobami jeszcze jesienią nie zdarza się co roku.

Dr Joanna Horoszkiewicz-Janka,
I OR – P I B w Pozaniu
Na potrzebę wykonania zabiegu w tym terminie, określanym jako T-0 ma wpływ

kilka czynników i od nich zależeć będzie potrzeba wykonania zabiegu jeszcze jesienią
lub dopiero na wiosnę (termin
T-1). Uprawami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę
to przede wszystkim pszenica
i jęczmień, ale zdarza się, że taki
zabieg trzeba wykonać w uprawie żyta lub pszenżyta. Chorobami, których wystąpienie
trzeba zwalczać są: w pszenicy
ozimej: mączniak prawdziwy,

septorioza paskowana liści,
rdza brunatna, w jęczmieniu:
plamistość siatkowa, mączniak
prawdziwy oraz rdza jęczmienia,
w pszenżycie i życie: mączniak
prawdziwy i rynchosporioza.
W tabeli 1 zestawiono orientacyjne progi szkodliwości dla

niektórych chorób po przekroczeniu których wskazane jest
wykonanie zabiegu.
Jesienią szczególnie narażone na silne porażenie przez
choroby są zboża zasiane zbyt
wcześnie. Również zagrożenie
większego wystąpienia chorób
dotyczyć może zbóż zasianych
w optymalnym terminie, które
przy długo utrzymujących się
wysokich temperaturach oraz
podwyższonej wilgotności zbyt
bujnie się rozwijają. Przy długiej
i ciepłej jesieni plantatorzy powinni monitorować swoje plantacje zbóż, a w szczególności te,
które zostały obsiane odmianami

zbóż o mniejszej odporności na
choroby. Również uprawa zbóż
po sobie sprzyja rozwojowi
grzybów chorobotwórczych.
Spowodowane jest to nagromadzeniem resztek pożniwnych, na
których mogą bytować grzyby.
Zboża zaprawione substancjami czynnymi, które zwalczają
także choroby liści są, według
etykiet tych środków, chronione
do fazy krzewienia. W tej sytuacji
rolnicy ponieśli większe koszty
zaprawienia ziarna, ale unikną
kosztów związanych z wykonaniem zabiegu w terminie T-0.
W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie wykonania

zabiegu jeszcze jesienią należy
wziąć pod uwagę aktualną oraz
prognozowaną pogodę. Jeżeli
prognozowano temperatury
w okolicach 0°C zabieg należy przełożyć. Do zwalczania
chorób w temperaturze powyżej
10°C można stosować fungicydy bez żadnych ograniczeń,
natomiast gdy temperatura
wynosi ok. 5°C wskazane jest
zastosowanie fungicydów np.
z grupy morfolin (s.cz. fenpropimorf i fenpropidyna) lub ich
mieszaniny z innymi s.cz.. Przy
podejmowaniu decyzji o zabiegu
trzeba również wziąć pod uwagę
intensywność produkcji.

Tabela 1. Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla chorób występujących w okresie krzewienia w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego
Choroba

Rdza brunatna pszenicy na młodych liściach roślin. Fot. M. Korbas

Septorioza paskowana liści
pszenicy na młodych roślinach
pszenicy. Fot. M. Korbas

Dolistnie nawozić zboża przed zimą
Na wielkość i jakość uzyskanych plonów zbóż ma wpływ prawidłowa
agrotechnika, odpowiednie zmianowanie roślin na polu, ochrona
chemiczna plantacji oraz odpowiednie, zbilansowane nawożenie.
Nawożenie jest jednym z głównych
czynników plonotwórczych zbóż,
dlatego tak ważne jest, aby nawóz
dostarczyć zarówno w odpowiednich
dawkach jak również terminach. Dobrze odżywione już jesienią rośliny
wydadzą wyższe i lepsze jakościowo
plony. Jesienne nawożenie zbóż polega
przede wszystkim na dostarczeniu
odpowiednich dawek fosforu i potasu,
gdyż plony zbóż ozimych zależą od
dobrego rozkrzewienia się jesienią
(dokrzewienie wiosenne nie jest już
tak istotne).
Nawozy możemy dostarczyć
roślinom zarówno doglebowo
jak i dolistnie. Jednak należy
pamiętać, aby w obu tych przypadkach dawki dostosować do
potrzeb pokarmowych roślin, jak
też uwzględnić zasobność gleby.
Jesienią powinny być dostarczone makroelementy (azot, fosfor,
potas, magnez, wapń, siarka)
i mikroelementy (bor, miedź,
cynk, mangan, molibden, żelazo). Dolistny sposób nawożenia zbóż przed zimą pozwala na
szybkie i skuteczne dostarczenie
potrzebnych składników pokarmowych. Dokonując wyboru nawozu dolistnego należy zwrócić
uwagę na skład (koncentrację)
poszczególnych składników. Mikroelementy zastosowane w formie oprysku są wykorzystywane
od 10 do 30% efektywniej niż

wprowadzone doglebowo. Należy
również wspomnieć, że tego typu
zabiegi są najbardziej efektywne
w okresach krytycznych (kiedy to
występują zakłócenia w dostępności składników pokarmowych).
Schemat dokarmiania ozimin:
• jesienią ( II dekada października) nawozem z podwyższoną
zawartością fosforu i potasu
• wiosną ( początek strzelania
w źdźbło) nawozem dolistnym
wieloskładnikowym + mocznik ( do 30 kg) + siarczan
magnezu
• pełnia strzelania w źdźbło
– oprysk j.w. ( mocznik
do 24 kg)
• przed kłoszeniem lub po
– oprysk j.w. (mocznik
do 15 kg)
Dokarmianie dolistne zbóż
ozimych jesienią możliwe jest do
przeprowadzenia w temperaturze
nie niższej niż 10°C. Ciecz roboczą
do dokarmiana dolistnego należy
sporządzić bezpośrednio przed
zabiegiem, aby zapobiec reakcjom
chemicznym zachodzącym między
składnikami. Do zapoczątkowania
procesu krzewienia należy wykonać nawożenie miedzią, która jest
szczególnie ważna, gdyż poprawia
zimotrwałość i optymalizuje pobieranie azotu przez rośliny. Bierze
ona także udział w jakże ważnym
procesie fotosyntezy.

Mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG – PIB w Puławach
Dokarmianie dolistne jest coraz
bardziej popularnym i pożądanym
zabiegiem (sposobem) nawożenia zbóż. Za jego zasadnością
przemawia szybszy sposób działania dostarczonych pierwiastków, wzmocnienie roślin przed
zimą a tym samym poprawa ich
zimotrwałości (niezwykle ważne
stają się tu: miedź – wzmacnia
tkanki mechaniczne i przewodzące rośliny, mangan – poprawia zimotrwałość i odporność
na stres, molibden – stymuluje
syntezę hormonu, który przygotowuje rośliny do bezpiecznego
spoczynku zimowego).
Dolistne nawożenie zbóż jesienią jest doskonałym dopełnieniem odpowiedniej agrotechniki
czy też dobrze wykonanych zabiegów ochrony roślin. Pozwala
na przygotowanie roślin do dalszego rozwoju, a także stwarza
warunki do uzyskania wyższych
oraz lepszych jakościowo plonów zbóż.

Miedź

Mangan

Cynk

Molibden

Bor

Pszenica

8,5

90

65

1,0

5,0

Jęczmień

9,0

70

60

1,0

5,0

pszenżyto

8,5

100

70

1,0

5,0

Żyto

8,5

110

80

1,0

5,5

Jęczmień ozimy

25-35% roślin z pierwszy50-70% roślin z pierwszymi objawami
mi objawami porażenia
porażenia (pojedyncze, białe skupienia
(pojedyncze, białe skupiestruktur grzyba)
nia struktur grzyba)

Plamistość siatkowa jęczmienia

–

15-20% powierzchni liści
z objawami choroby

Septorioza paskowana liści
pszenicy

30-50% liści z pierwszymi objawami
porażenia lub 1% liści z owocnikami

–

Rdza brunatna

10-15% liści z pierwszymi objawami
porażenia

–

Rdza jęczmienia

–

10-15% liści z pierwszymi
objawami porażenia

REKLAMA

Tabela 1. Średnie pobranie mikroelementów przez zboża ozime (g/tonę)
Zboże

Mączniak prawdziwy
zbóż i traw

Pszenica ozima

Nawozy azotowe – świadomy wybór
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Zwykle jest tak, że im bliżej wiosny, tym ceny nawozów wyższe, a ich dostępność mniejsza.
Decyzję o wyborze nawozu azotowego trzeba podejmować w sposób przemyślany.
Wśród wielu nawozów azotowych na polskim rynku naprawdę trudno dokonać najlepszego
wyboru. Wiadomo, że większość
rolników od lat stosuje saletrę
i mocznik, ale nauka nie stoi
w miejscu i na rynku pojawia
się coraz więcej interesujących
propozycji.
Azot w nawozach mineralnych występuje w trzech podstawowych formach: amidowej,
amonowej i azotanowej. Każda
z nich ma oczywiście swoje wady
i zalety. Różnią się one między
sobą szybkością działania, co
ma często kluczowe znaczenie
przy wyborze nawozu. Ale czy
słusznie…?
Spośród trzech form azotu,
rośliny są w stanie bezpośrednio
pobrać jedynie dwie: azot amonowy NH4+ i azotanowy NO3-.
Aby stać się dostępny dla roślin
azot z mocznika musi przejść
hydrolizę do formy amonowej
i nitryfikację do azotanowej. Do
tego potrzebuje wody, temperatury i czasu.
Ile czasu potrzeba żeby azot
amidowy stał się dostępny dla
roślin? Przy temperaturze gleby
wynoszącej 5oC azot z mocznika
przechodzi do formy amonowej

w czasie około dwóch tygodni.
Na nitryfikację do formy azotanowej potrzebuje w tych warunkach kolejnych 10 dni. Ale
już przy temperaturze gleby wynoszącej 10oC azot z mocznika
przechodzi hydrolizę do formy
amonowej w ciągu 8 dni, a nitryfikacja do formy azotanowej
(saletrzanej) następuje w ciągu
kolejnego tygodnia.
Rośliny w większości pobierają z gleby azot NO3- czyli
saletrzany lub inaczej mówiąc
azotanowy. Jest to forma najszybciej i najłatwiej dostępna dla
roślin, ale ma jedną zasadniczą
wadę. Nie jest zatrzymywana
w glebie, przez co łatwo ulega
wymywaniu. Poza tym młode
rośliny preferują pobieranie formy amonowej, a nie azotanowej,
która jest przez nie pobierana
niechętnie.
Drugą formą azotu która jest
dostępna dla roślin jest forma
amonowa NH4+. Jest pobierana
w mniejszych ilościach, ale za
to chętniej przez młode rośliny. Ważne jest to, że nie ulega
stratom z gleby tak łatwo jak
forma azotanowa, dzięki czemu
jest formą zdecydowanie efektywniejszą. Jest ona wiązana

przez kompleks sorpcyjny gleby,
w przeciwieństwie do saletrzanej, która bezpośrednio trafia
do roztworu glebowego.
Z praktycznego punktu widzenia bardzo często jest tak, że
w oziminach na pierwszą dawkę azotu jest stosowana szybko działająca saletra amonowa,
która zawiera formę amonową
i saletrzaną azotu. Problematyczna staje się tutaj jednak
możliwość ewentualnej straty
formy azotanowej, której rośliny uśpione po zimie mogą nie
zdążyć pobrać, zanim ulegnie
wymyciu z gleby. A może się tak
stać, zwłaszcza po intensywnych roztopach dużych ilości
śniegu po zimie albo w czasie
deszczowej wiosny. Pamiętajmy,
że w przypadku rzepaku panuje naczelna zasada, że na polu
to azot ma czekać na rzepak,
a nie odwrotnie. Ważne jest,
aby zdążyć zastosować dostępne
formy tego składnika tuż przed
ruszeniem wegetacji wiosennej,
bowiem szczególnie po długim
okresie rozwoju jesiennego (jak
to było na przykład w ubiegłym
sezonie) wiosną w glebie brakuje azotu i konieczne jest jak
najszybsze jego podanie.

Zarząd Agencji Nasiennej Sp.
z o.o. w Lesznie informuje, że
w najbliższym czasie nastąpi poszerzenie listy hodowców wchodzących w skład tej organizacji.
Działanie takie jest odzwierciedleniem ogólnoświatowych
tendencji w kwestiach finansowania postępu odmianowego
i zachowania ciągłości hodowli.
Odmiany, jako zespół cech
uwarunkowanych genetycznie,
są intelektualną własnością
hodowców i poprzez opłaty
licencyjne za zarobkowe ich
wykorzystanie finansują tworzenie kolejnych odmian. Granice
wewnątrz Unii Europejskiej są
otwarte i umożliwiają swobodny przepływ nasion pomiędzy
krajami. Często rolnicy sami
przywożą do Polski materiał
różnych odmian w celu dokonania zasiewów. Bywa, że jest to
materiał paszowy, a nie siewny.
Nie bacząc na kwestie związane z ochroną prawną odmian,
rolnicy poprzez siew takiego
materiału naruszają wyłączne
prawo hodowców.
Hodowcy, którzy nie byli do
tej pory aktywnymi uczestnikami polskiego rynku nasiennego,
są zainteresowani legalnością
korzystania z ich odmian
i środkami, które powinny zasilić ich budżet z tytułu opłat
licencyjnych lub z korzystania

z odstępstwa rolnego. Jeżeli
hodowca dotychczas nie był
członkiem Agencji Nasiennej,
należało opłaty rozliczać bezpośrednio z nim. Po przystąpieniu nowych hodowców do
Agencji Nasiennej, będzie ona
weryfikowała, czy opłaty wobec
nich były regulowane również
w latach poprzednich. Warto
dodać, że nieuregulowanie opłat
w terminie przewidzianym prawem stanowi naruszenie zasad
odstępstwa rolnego, a tym samym podlega roszczeniom odszkodowawczym. Ewentualne
roszczenia odszkodowawcze hodowców mogą sięgać do 10 lat
wstecz, gdyż taki jest ich okres
przedawnienia.
W październiku 2014 r. do
Agencji Nasiennej przystąpi Syngenta Polska Sp. z o.o.,
Saatbau Polska Sp. z o.o. oraz
BayWa Agro Polska Sp. z o.o.;
współpracę z Agencją Nasienną rozpocznie również Hodowla Soi Agroyoumis Polska Sp.
z o.o. i Probstdorfer Saatzucht
Ges.m.b.H. & Co KG. Do grona
udziałowców dołączy ponadto
nowo utworzona organizacja
hodowców pod nazwą AN Plus
Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie,
która w Agencji Nasiennej będzie bezpośrednim reprezentantem wielu hodowców z różnych
krajów.

Przypominamy, że zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym rolnicy mogą wysiewać
odmianę objętą ochroną wyłącznego prawa tylko jako kwalifikowany materiał siewny lub
też z własnego zbioru, w ramach
przywileju odstępstwa rolnego,
uiszczając opłatę w wysokości
50% opłaty licencyjnej dla danej
odmiany. Z opłaty tej zwolnione
są gospodarstwa drobne o całkowitej powierzchni gruntów rolnych własnych i dzierżawionych:
• do 10 ha - z opłat za
ziemniaki;
• do 25 ha - z opłat za pozostałe
dozwolone gatunki.
Należy pamiętać, że nie
wszystkie gatunki są prawnie dopuszczone do odstępstwa rolnego. Ze zbioru nie wolno również
wysiewać odmian syntetycznych
i mieszańcowych (F1).
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.

Powiększa się lista hodowców
zrzeszonych w Agencji Nasiennej

rzecznik Agencji Nasiennej

Jednak samo wysianie azotu
to jedno, a jego pobranie przez
młode rośliny i wbudowanie
w łańcuchy białkowe, to zupełnie coś innego. Istnieje bowiem
szereg czynników i składników,
które bardzo istotnie wpływają
na efektywność odżywiania tym
pierwiastkiem roślin. Jednym
z nich jest siarka.
Z punktu widzenia rolnika
najważniejsze jest to, że zapotrzebowanie na siarkę wzrasta
proporcjonalnie w miarę pobierania przez roślinę azotu.
Ważne więc jest to, aby wraz
z azotem była podawana łatwo
dostępna siarka, której obecność ma kluczowy wpływ na
pobieranie i przetwarzanie azotu
przez rośliny. Również w przypadku zbóż jest to bardzo istotny
pierwiastek – niewystarczające nawożenie siarką prowadzi
do zmniejszenia ilości białka,
a w konsekwencji do pogorszenia wartości wypiekowej mąki.
Warto jeszcze przypomnieć,
że nie tylko siarka, ale i magnez
jest składnikiem warunkującym
efektywne pobieranie i przetwarzanie azotu. Niedobór siarki czy
magnezu może doprowadzić do
osłabienia przetwarzania, a co
za tym idzie również pobierania
tego pierwiastka przez rośliny.
Wielu rolników zadaje sobie
jednak pytanie, czy stosując
nawozy azotowe z siarką nie
spowodują obniżenia pH gleby?
Trzeba jasno powiedzieć, że
zastosowanie większości nawozów azotowych dostępnych na
naszym rynku powoduje lokalne zakwaszenie rizosfery (gleby

w bezpośrednim sąsiedztwie
strefy korzeniowej). Spowodowane jest to nie tyle obecnością
siarki w nawozach, co przemianami azotu w glebie, skutkującymi zwiększeniem obecności
zakwaszających jonów wodorowych H+ w warstwie ornej gleby.
I tak według prof. Grzebisza, aby
zneutralizować zakwaszające
działanie np. 100 kg mocznika,
trzeba zastosować ponad 180 kg
wapna węglanowego zawierającego min 50% CaO. (Źródło:
ABC wapnowania 2005).
Producenci nawozów wychodząc naprzeciw nowym
wyzwaniom stworzyli nową
gamę nawozów pod nazwą Sulfammo N-Pro, które doskonale
wpisują się w efektywne zarządzanie gospodarką azotową roślin uprawnych.
W przypadku systemu nawożenia rzepaku i zbóż ozimych
zaleca się na drugą dawkę zastosowanie form azotu szybko
i jednocześnie długo działających (amonową i amidową).
Warunek ten spełniają wymienione nawozy – zawierają
te dwie najbardziej efektywne
formy azotu. W ich składzie
znajdują się również makroelementy takie jak: wapń, siarka
i magnez. Dodatkowo nawozy te
zawierają kompleks N-Pro (pochodne indolu z alg morskich)
powodujący szybsze pobieranie azotu, i przyspieszający jego
przemiany w roślinie. Dzieje się
tak, ponieważ N-Pro intensyfikuje transport azotu z korzeni
do części wegetatywnych rośliny
oraz bezpośrednio wpływa na

większe wytwarzanie reduktazy
azotanowej, enzymu niezbędnego w procesach przemiany
azotu. Dzięki temu transformacja azotu jest aż 4-krotnie
szybsza, a jego pobieranie przez
rośliny o 19% większe. Kompleks N-Pro nie tylko zwiększa
wielkość plonów, ale poprawia
także ich jakość, redukując ilość
szkodliwych azotanów w roślinie. Dodatek szybko reaktywnego wapnia (mezocalc) w każdej
granuli nawozu, razem z magnezem, daje efekt buforu, tak
aby azot z nawozu nie powodował miejscowego zakwaszenia gleby, o czym była mowa
wcześniej. Gama Sulfammo
N-pro, to jedyne granule azotowe z substancjami biostymulującymi dostępne obecnie na
rynku. Dostarczają one roślinie
nie tylko azot, ale dają jej dodatkowo swoisty mechanizm
zwiększający jego pobieranie,
przetwarzanie i wykorzystanie.
To bardzo inteligentne i przemyślane rozwiązanie mające na
celu zwiększenie efektywności
nawożenia azotowego roślin.
Decyzję o wyborze nawozu
azotowego trzeba podejmować
w sposób przemyślany, kierując
się nie tylko ceną czystego składnika, ale również jego dostępnością i przyswajalnością dla roślin.
Warto przy tym przyjrzeć się
technologii nawożenia azotem
w swoim gospodarstwie i skorygować ją o najnowsze zdobycze
nauki, ponieważ zoptymalizowana gospodarka azotem, to klucz
do sukcesu w każdej z upraw.
Wojciech Prokop

Symetra nowy fungicyd
Syngenty w ochronie rzepaku
Fungicyd zawierający nową
substancję aktywną izopirazam, zapewnia długotrwałą
ochronę przed chorobami
okresu kwitnienia.
Izopirazam jest substancją
czynną z grupy inhibitorów
dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) i grupy chemicznej karboksyamidów
pirazolu.
Przy opracowywaniu izopirazamu szczególną uwagę
zwrócono na jego właściwości tworzenia wiązań z rośliną i patogenem (technologia
duosafe). Zoptymalizowano
w tym celu strukturę substancji oraz właściwości fizyko-chemiczne (rozpuszczalność
w wodzie i tłuszczach)
aby ułatwić praktyczne
zastosowanie.
Izopirazam różni się strukturą od innych karboksyamidów pirazolu pierścieniem

benzonorbornanu. Pierścień
benzonorbornanu poprawia
właściwości izopirazamu przy
wchodzeniu w wiązania na
powierzchni liścia i jednocześnie podwyższa jego zdolności reakcji z patogenem.
Właściwości te prowadzą
do działania długotrwałego,
głównie prewencyjnego o dużej skuteczności na zgniliznę
twardzikową, a także czerń
krzyżowych, szarą pleśń, plamistość liści rzepaku i suchą
zgniliznę kapustnych.
Szczególną cechą produktu
Symetra jest łatwość wchodzenia w wiązania substancji
czynnej izopirazam.
Większość zaaplikowanej
substancji odkładana jest
w wosku na kutikuli liścia,
tworząc długo utrzymującą
się, stabilną powłokę a tym
samym skuteczną tarczę
ochronną na infekcje.

Zalecenia dotyczące
stosowania produktu
Symetra powinna być stosowana głównie zapobiegawczo od
początku do połowy kwitnienia
(maksymalnie 1 zabieg).
Fungicyd Symetra można
stosować łącznie ze wszystkimi
powszechnie stosowanymi insektycydami (np. Karate Zeon)
oraz fungicydami. Nie jest niebezpieczny dla pszczół (B4) nawet
w połączeniu z insektycydami B4.
Dotychczasowe badania nie
wykazały żadnej fitotoksyczniości Symetra w odniesieniu
do badanych odmian rzepaku.
Po zastosowaniu Symetra
można uprawiać wszystkie
rośliny (również w sytuacji
wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku).
W oparciu o materiały
prasowe Syngenty
Jolanta Malinowska-Kłos

Przełom w odżywianiu fosforem
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Fosfor wraz z azotem i potasem jest tzw. pierwiastkiem pierwszoplanowym, a więc głównym
składnikiem odżywczym roślin.
Stosowany jest najczęściej
przed siewem roślin uprawnych,
zaleca się jego wcześniejsze wymieszanie z glebą. Spełnia ważne
funkcje plonotwórcze – dostarcza energii do życia roślin, bierze
udział w procesie fotosyntezy,
powstawaniu węglowodanów,
białek i tłuszczów.
Rośliny dobrze odżywione
fosforem to takie, które wytworzyły dobrze rozwinięty system
korzeniowy, są bardziej odporne
na uszkodzenia mechaniczne
i w mniejszym stopniu ulegają
wyleganiu. Optymalny dostęp
do fosforu umożliwia roślinom
zawiązanie większej ilości nasion oraz skraca termin dojrzewania. Ważne jest też działanie
tego składnika na podniesienie tolerancji roślin na stresy:
niską temperaturę, niedobór
wody, a nawet porażenie przez
choroby.
Nawożenie fosforem od dawna stosowane jest w produkcji
rolniczej. Pierwszą jego formą
było wykorzystanie nawozów
organicznych, takich jak odchody zwierzęce czy ludzkie oraz
resztki roślin. Natomiast przemysłowa produkcja rozpoczęła

się na początku XIX wieku.
Dziś na rynku fosfor dostępny
w nawozach mineralnych jest
głównie w postaci superfosfatów
prostych (SSP), superfosfatów
potrójnych lub wzbogaconych
(TSP) oraz jako fosforan amonu
(DAP). Każdy z nawozów zawiera w swoim składzie część
fosforu rozpuszczalną w wodzie,
która jest szybko dostępna dla
roślin (szczególnie w początkowym okresie wzrostu) oraz
część rozpuszczalną w kwasach
glebowych, która dostępna jest
w późniejszym okresie.
Fosfor spośród wszystkich
składników pokarmowych
najbardziej narażony jest na
uwstecznianie, co zasadniczo
ogranicza jego wykorzystanie
przez rośliny. Proces ten polega na wiązaniu tego składnika
z kationami glinu, żelaza oraz
wapnia co powoduje przechodzenie do form, które są słabo rozpuszczalne w wodzie,
a przez to słabo dostępne dla
roślin. Na intensywność tego
procesu bardzo mocno wpływa
odczyn gleby. Najwyższa dostępność fosforu występuje przy pH
w zakresie 6,5-7,0.

W środowisku kwaśnym przy
pH < 6,5 uwstecznianie fosforu polega na łączeniu się tego
składnika z kationami glinu,
żelaza i manganu, natomiast
w środowisku zasadowym pH
>7 uwstecznianie fosforu polega
na łączeniu się tego składnika
w trudno rozpuszczalne i niedostępne dla roślin fosforany
wapniowe.
Przyjmuje się, że tylko niewielka część (ok. 30%) fosforu
wprowadzonego w formie nawozów mineralnych do gleby
jest dostępna dla roślin. Reszta
ulega długoletnim w/w skomplikowanym przemianom w glebie
i w zasadzie jest dla nich niedostępna. Tak więc odżywianie
roślin fosforem nie jest łatwe
i wymaga stałego monitoringu
i uzupełniania w każdym roku.
Problematyka zwiększenia
efektywności nawożenia fosforem oraz ograniczenia strat
związanych z procesami jego
uwsteczniania jest od dawna
tematem badań dla wielu specjalistów naukowych oraz firm
produkujących nawozy.
Niewątpliwym krokiem milowym i prawdziwą innowacją

w tej dziedzinie jest Top-Phos
wprowadzany w tym roku przez
firmę Timac Agro Polska. Jest
to z całą pewnością światowe
odkrycie, które wprowadza
nowe spojrzenie na problematykę wykorzystania fosforu.
Rozwiązanie to przełamuje dotychczasowe stereotypy
oraz wprowadza nową jakość
w odżywianiu tym składnikiem. Badania nad innowacyjną
formułą trwały około sześciu
lat angażując wiele ośrodków
naukowych i laboratoriów na
świecie. Samo opracowanie formuły chemicznej zajęło 3 lata,
w kolejnym okresie w instytucie
CERA we Francji należącym do
grupy opracowano technologię
produkcji przemysłowej całkowicie nowej grupy nawozów.
Top-Phos jest najważniejszą
innowacją (know-how) Grupy
Roullier w rolnictwie. Jest to
całkowicie nowa, chroniona
forma fosforu.
Top-Phos jest nową cząsteczką
zawierającą fosfor. Jest to całkowicie nowy związek chemiczny, w którym połączono fosfor
z cząsteczką organiczną mostkiem wapniowym. Nie jest więc

to składnik zmieszany z inną
substancją w celu zwiększenia
jego aktywności.
Zadaniem tej unikalnej formuły jest rozwiązanie bardzo
istotnego problemu nawozowego, polegającego na uwstecznianiu się z innymi pierwiastkami
fosforu podanego w nawożeniu
do związków nierozpuszczalnych w wodzie, o czym pisałem
wcześniej. Dzięki zastosowaniu
tej innowacji efektywność nawożenia fosforowego może wzrosnąć z 30% do nawet 90%. To
ogromny postęp w tej dziedzinie. Do tego dochodzi także
dłuższy czas działania w stosunku do tradycyjnych form
tego składnika. Przeprowadzone
doświadczenia z nową formułą
jednoznacznie wskazują na to,
że lepsze wykorzystanie fosforu
w nowej technologii pomaga
roślinie wydać wyższy plon:
w zbożach o ok. 10%, w kukurydzy o ok. 11%, a w ziemniakach o ok. 13%.
Nowa linia nawozów zawierających tę formułę jest obecnie
szeroko wprowadzana w Europie, w tym również w Polsce.
Już w październiku w pojawią

się dwa nawozy zawierające tę
innowacyjną formę fosforu.
Będą to Eurofertil Top 35 NP
oraz Eurofertil Top 51 NPK. Oba
nawozy dedykowane są startowemu odżywianiu roślin jarych,
w szczególności kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków
i warzyw. Obok składników odżywczych zawierają także znany
i ceniony kompleks o działaniu
biostymulującym Physio+ oraz
wysoko reaktywny węglan wapnia mezocalc. Niebawem pojawią się także kolejne produkty
w tej technologii.
Biorąc pod uwagę wszystkie
korzyści wypływające z zastosowania nowej technologii, poparte bardzo dobrymi wynikami
doświadczeń polowych, jesteśmy przekonani, że nowa lina
nawozów przyniesie producentom rolnym wymierne korzyści.
Dzięki doskonałej przyswajalności, spełniają one oczekiwania plantatorów, zapewniając
optymalne odżywienie roślin
uprawnych.
Przyszłość stała się faktem.
Nowy wymiar fosforu jest już
do Państwa dyspozycji.
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Jaka jest w tym
roku kukurydza?

październik 2014 r. | Raport Rolny

Z prof. Tadeuszem Michalskim, prezesem
Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
rozmawia Roman Barszcz.

Jak udał się Dzień Kukurydzy w Gaju Małym i jak w tym
roku kukurydza wygląda
w Polsce?
Dzisiejsze spotkanie to już
trzeci centralny dzień kukurydzy w naszym kraju organizowany przez PZPK. Różni się on
od innych tego typu imprez
tym, że chcemy wszechstronnie i na równych prawach pokazać różne firmy, aby rolnik
miał jak najszerszy wybór.
Dzień Kukurydzy jest w Gaju
Małym organizowany po raz
pierwszy, a postanowiliśmy
go zorganizować tutaj, w środkowo-zachodniej Wielkopolsce,
bo w tym regionie kukurydza
zarówno kiszonkowa jak i ziarnowa zajmuje znaczące miejsce
w strukturze zasiewów. Tu
w przedsiębiorstwie Gałopol
kukurydza się udała: ma dobrą wysokość, ładnie zawiązane
kolby, a więc rokuje bardzo
dobry plon. Tego niestety nie
można powiedzieć o wszystkich
plantacjach w kraju, zwłaszcza na północy, które ucierpiały
z powodu suszy, więc kukurydza

albo nie wyrosła albo ma mało
ziarna. Dla odmiany – na południu kraju – kukurydza ucierpiała
wskutek nadmiaru wody.
Rolnicy, którzy przybyli
tutaj, chyba nie mieli łatwego wyboru?
Owszem. Tu kukurydza
ładnie wyrosła, a więc wybór
odmian jest duży i trudny. Nie
ma odmian, które są wyraźnie
gorsze od średniej, ani wyraźnie
lepsze od średniej. To potwierdza tezę, że w Polsce mamy
najlepsze w Europie odmiany.
Wybór rolnika dotyczy więc
odmiany do zastosowania finalnego, a także takich parametrów jak jej wczesność lub
odporność na określone warunki
środowiskowe.
Kukurydza wygląda tu tak
ładnie, że aż chciałoby się zapytać: a ile na to chemii poszło?
I tu kryje się niespodzianka!
Ważnym elementem jest to, że
tę kukurydzę chroniono biologicznie, a nie chemicznie. Tu
zastosowano kruszynka, który
doskonale spełnił swoje zadanie.
W niewielkim stopniu wystąpiła

omacnica prosowianka – największy wróg kukurydzy – co
uchroniło przed uszkodzeniem
łodyg i łamaniem się roślin
a także wyeliminowało fuzariozy, bo jak wiemy grzyby
z gatunku fusarium lubią zagnieżdżać się w kolbach uszkodzonych przez larwy omacnicy.
W ten sposób, stosując metodę
biologiczną zamiast chemicznej,
upiekliśmy kilka pieczeni na
jednym ogniu. W przypadku
nasilenia występowania fuzariozy w niektórych regionach oczywiście musimy uciec
do chemii i zastosować środek
Retengo Plus, który od tego roku
jest już oficjalnie zarejestrowany
i zalecany do tej uprawy. Środek
ten prócz zwalczania fuzariozy,
przedłuża również zieloność.
A fuzarioza grozi obecnością
mykotoksyn w roślinach...
Tak, pozwala podejrzewać ich
obecność, więc odpowiedzialny rolnik powinien w sytuacji
wystąpienia fuzariozy zbadać
rośliny i ziarno na zawartość
mykotoksyn. Znając wyniki powinien podjąć decyzję, co
dalej: czy skierować plon na
cele spożywcze, czy na paszę
dla odporniejszego bydła czy
też na biogaz lub alkohol.
Ile właściwie w tym roku
zasialiśmy kukurydzy?
To trudne pytanie, ale
z szacunków wynika, że około
1,2 mln hektarów, czyli nieco
więcej niż w roku ubiegłym.
Z tego kukurydzy ziarnowej
jest nieco więcej, bo 500 tys.,
a kiszonkowej – 700 tys. ha.
Natomiast patrząc na stan pól,
myślę, że pomimo wzrostu
areału, zbierzemy najwyżej
tyle samo co w ubiegłym
roku, czyli 3,5-3,6 mln ton
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ziarna. Wpływ na to oczywiście miała pogoda, oraz
szczególna kombinacja patogenów. W tym roku mamy
sporą ich gradację, a najwięcej
strat powodowała głownia,
omacnica i fuzarioza, a miejscami również chwasty. Co
nas najbardziej jednak boli,
to słabość kukurydzy wynikająca z czerwcowo-lipcowej
suszy. Susza na całym Pomorzu rozciągnęła się nawet - co
zadziwiające - na Kujawy.
Jak podsumować więc
ten rok?

Dobry z racji powierzchni.
Gorszy z racji przebiegu pogody. A więc w efekcie poziom
plonów będzie nieco niższy
niż rok temu. W związku
z tym słyszalne tu i ówdzie
głosy mówiące, że kukurydzy jest za dużo i cenę trzeba
będzie obniżać, są przesadzone i przedwczesne. Zatem
cena powinna być taka, że
zrekompensuje ona rolnikom
wielkość ich nakładów. We
wspólnym interesie rolników
i firm skupujących jest, aby
cena odzwierciadlała zarówno

URODZAJ

nakłady jak i możliwości
zbytu. Więc 600 zł za ziarno suche, a 400 zł za ziarno
mokre są moim zdaniem racjonalnymi cenami.
A co z eksportem? Od kilku
lat przecież polscy rolnicy ją
eksportują...
Na świecie w tym roku
kukurydzy będzie dość dużo,
więc z eksportem będzie trudniej. Ale warto dbać o zagraniczne rynki, skoro już udało
się na nie kilka lat temu wejść, bo to dla nas duża szansa
sprzedaży nadwyżek.

REKLAMA
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Kukurydzy dedykowana
dla żywienia bydła

Jak uprawiać kukurydzę na
słabszych glebach?

W Szczytnikach Czerniejewskich w Wielkopolsce
Limagrain pokazała swoje odmiany kukurydzy.
- Prezentujemy tu głównie
odmiany z programu Animal
Nutrition, który jest dumą naszej firmy. Tylko nasza firma ma
w ofercie odmiany typowo kiszonkarskie. Cechują się tym, że
prócz wysokiej zawartości skrobi
i energii ze skrobii, dostarczają
również dużo energii z włókna,
z części wegetatywnej - mówi
Sylwia Kuśnierek. Prezentowano
również odmiany kiszonkowe
o standardowej strawności włókna i odmiany ziarnowe.
Tematem, który specjaliści Limagrain’a ostatnio mocno podkreślają, jest wysokość koszenia.
Przy tak strawnych łodygach,
rolnicy nie muszą się trzymać
ogólnie zalecanej wysokości koszenia, wynoszącej 30-40 cm,
lecz mogą kosić znacznie niżej.
- Optymalna wysokość koszenia
jest tuż ponad poziomem zanieczyszczeń glebą, czyli 15-20 cm
– mówi Sylwia Kuśnierek. - Skoro
już postaraliśmy się, aby wysokostrawna była cała roślina,
łącznie z łodygą, to szkoda byłoby jej sporą część pozostawiać

bezużytecznie na polu.
Prócz samej wysokości koszenia i doboru strawnej odmiany
istotne jest sam proces zakiszania. Tu z pomocą przychodzą dodatki je wspomagające i metody
badania parametrów tego procesu. O tym mówili specjaliści
z firmy AdiFeed i prezentowali
zakiszacze biologiczne, które
pomagają utrzymać m.in. dobrą
równowagę tlenową w kiszonce.
- Jeśli dobrze ubijemy kiszonkę
i dobrze ją zamkniemy, możemy być praktycznie pewni dobrej fermentacji i smakowitości
dla krów – zaznaczył Michał
Jędrzejak
Prezentowana plantacja
w Szczytnikach Czerniejewskich była chroniona herbicydami marki BASF. - Nowy
fungicyd Retengo Plus nie został jednak zastosowany na poletkach demonstracyjnych, ale
za to aplikowany był na polach
produkcyjnych obok – podsumował Krzysztof Konieczko.
Pla ntacja poka zowa
była nawożona dolistnie

mikroelementami: cynkiem
i borem oraz makroelementem:
fosforem. Pamiętać należy przy
tym, że kukurydza jest fosforolubna, i choć na wiosnę jest go
sporo w glebie, należy dodatkowo podać go dolistnie, bo z racji niskiej temperatury roślina
może jeszcze nie być w stanie
go pobrać z gleby– podsumował
Robert Nowak (Adob).

Ekstremistka Pyroxenia
i jej drużyna

RR

Prezes, Wacław Erdmann, zaprezentował kilka nowości,
które trafiły na rynek.
Nawiązaliśmy współpracę
z dwoma słowackimi hodowlami, a ponieważ zawsze chcemy się czymś wyróżnić,
przygotowaliśmy specyficzne
nowości. Wygląda to podobnie
jak z naszą kukurydzą, wszyscy oferują odmiany o liczbie
FAO około 240, a my wprowadziliśmy odmianę najwcześniejszą - Pyroxenię o FAO
130. W przypadku pszenic
również wprowadzamy coś,
czego jeszcze w Polsce nie ma.
Na warsztat wzięliśmy pszenice
ozime, ale ostki. Pierwszą naszą
odmianą jest Viola, odmiana
wczesna, o wysokiej zawartości białka i glutenu, której
najważniejszą zaletą jest to,
że dzika zwierzyna niechętnie
wchodzi w ościste odmiany.
Dla rolników drugą, równie
ważną cechą jest jej odporność
na wymarzanie. Firmy, które ją
reprodukują, zamówiły w tym
roku o 100% więcej materiału
siewnego niż z początku planowały, więc to jest przesłanka,
że odmiana odniesie sukces.
Tych nietypowych, specyficznych odmian jest u was
więcej…

Drugą nietypową pszenicą
jest Spirella, bardzo wczesna
odmiana, która schodzi z pola
razem z jęczmieniem ozimym.
Termin to jej znak szczególny, który ułatwia planowanie
płodozmianu. Tego typu odmian
mamy w sumie 10, a obecnie
prowadzimy doświadczenia
wdrożeniowe kolejnych, badamy
poszczególne odmiany w praktyce. Wiadomo bowiem, że
i w przypadku roślin i zwierząt jest zarówno genotyp, czyli potencjał, jak i przejaw tego
genotypu, w praktyce, na polu.
Ten drugi w różny sposób przejawia się w różnych warunkach.
Podobnie to wygląda, gdy
chodzi o kukurydzę, choć Pyroxenia o liczbie FAO 130 to
już prawdę powiedziawszy ekstrema i chyba nawet w Skandynawii, by ją można uprawiać?
Tak, to ekstrema i rzeczywiście uprawia się ją w Skandynawii
i Wielkiej Brytanii. Za czasów
poprzedniego zarządu stosunek
do nietypowych odmian był
bardzo sceptyczny, ale nowy
zarząd rozumie, że odmiany
niszowe, nietypowe, skrajne,
to dobry kierunek. Pyroxenia

okazała się strzałem w dziesiątkę! Pamiętam, jak w pierwszym
roku prawie wmusiliśmy znajomym po kilka worków tej
odmiany, a obecnie sprzedajemy
jej z roku na rok coraz więcej.
W tej chwili przygotowujemy kolejną odmianę, równie
wczesną, a może i w praktyce
się okaże jeszcze wcześniejszą.
A do jakiej wysokości ona
dorasta, skoro ma tak krótki
okres wegetacji?
Dorasta do 2,5 metra bez szczególnego wspomagania, bo ta
odmiana ma ogromny -objawiający się już od pierwszych dni
- wigor. W Instytucie Włókien
Naturalnych w Poznaniu robiono doświadczenia z Pyroxenią przeznaczaną na biomasę,
a uprawianą jako poplon po rzepaku. Dawała wówczas bardzo
ładne plony i była praktycznie
bezkonkurencyjna. Można ją
równie dobrze siać jako poplon
także po wczesnych ziemniakach, wówczas może się nawet
udać ona na ziarno.
A jak wygląda strawność
Pyroxenii? Na jakiej wysokości można ją kosić? Typowo
30-40 centrymetrów czy

Na pomorskich, słabych glebach, rzadziej spotyka się kukurydzę niż w Wielkopolsce czy na
Podlasiu. Choć kukurydza ma
opinię, że potrzebuje zasobnych
gleb, to Hodowla Roślin Smolice
promuje i prezentuje swoje odmiany właśnie tu, w Lubaniu,
w samym sercu „kaszubskich
piasków”. O tym rozmawialiśmy z głównym specjalistą ds.
hodowli tej rośliny, dr Henrykiem Cygertem.
Kukurydza staje się coraz
bardziej popularna i doceniana
również na Kaszubach. Od kilku
lat jej powierzchnia wzrasta, nie
tylko na południu kraju, ale i tu,
na północy. Wynika to z faktu,
że hodowla wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom rolników i hoduje
odmiany, które są przydatne do
uprawy, zwłaszcza z przeznaczeniem na kiszonkę, w regionach
o warunkach mniej korzystnych
glebowo i klimatycznie.
Ale nawet na tych naszych
„kaszubskich piaskach”?
Oczywiście! Kukurydza,
wbrew pozorom, nie ma aż
takich wysokich wymagań
glebowych. Wyrośnie również
na glebach klasy V, pod warunkiem, że jest to gleba w dobrej
kulturze, dobrze przygotowana,
uprawiona, nawieziona obornikiem. Do tego, jeśli warunki wodne są uregulowane, to
nawet tutaj kukurydza się uda
i uzyskamy dobry plon.
A czy te nasze pomorskie, tradycyjnie bardzo suche czerwce nie zaszkodzą
kukurydzy?
Kukurydza największe wymagania wodne ma w okresie
kwitnięcia, czyli w lipcu, a w tej
okolicy to będzie nawet druga
połowa lipca. Wówczas już wody
nie braknie. Kukurydza potrafi

wcześniejszy okres suszy przeżyć
bez szkody, a wręcz wiosenne
braki wody jej dobrze robią.
Gdyby na wiosnę było dużo
wody, kukurydza stałaby się
„leniwa”: nie rozbudowałaby
swojego systemu korzeniowego. Dzięki lekkim niedoborom
wody, mocno rozwija ona swój
system korzeniowy zwłaszcza
w głąb ziemi, a więc na późniejsze stresy jest już znacznie
odporniejsza. Robi się silna jak
kaszubski chłop. Z drugiej strony, gdyby na wiosnę miała dość
wody, to lipcowo-sierpniowe susze by ją mogły zniszczyć do cna.
Czy można o jakichś odmianach kukurydzy powiedzieć, że są dedykowane na
słabsze gleby?
Mamy w naszym doborze odmian kilka takich, które w regionach o gorszych warunkach
glebowo-wodnych świetnie się
sprawują. Przede wszystkim jednak wybierając odmienę pamiętać należy o innym parametrze,
o wczesności. Tutaj nie należy
siać odmian zbyt późnych, bo
o ile odmiana wczesna zdąży
w czasie wzrostu uciec suszom,
to odmiany późne bardzo źle
na nie zareagują. Tutaj, w tej
okolicy uprawa kukurydzy powyżej FAO 240 jest zbyt dużym

ryzykiem. A z odmian poniżej
FAO 240 mamy przecież odmiany: Glejt, Lokata, a z nowszych
Skarb, Tonacja, więc spokojnie
można je siać na tych glebach
i na pewno będzie z nich przyzwoita kiszonka dla bydła.
Niektórzy hodowcy radzą,
aby kukurydzę ścinać nieco
niżej, aby było więcej masy.
Z drugiej strony – wiemy, że
ścinanie jej wyżej jest zdrowsze, bo grzyby lubią bytować
w niższych partiach. A jak
pan poleca? Na jakiej wysokości kosić?
Ze względu na jakość uzyskiwanej kiszonki do obór wysokowydajnych, gdzie rolnik
chce uzyskać 8 a nawet powyżej 10 tys. litrów od krowy,
pasza musi być bardzo dobrej
jakości. Dlatego zalecamy nieco
wyżej kosić kukurydzę. Trudno
to ująć wprost w centymetrach
i podać czy 30 czy raczej 40 cm,
ale wzgląd trzeba mieć na ogólną
wysokość rośliny i wysokość osadzenia kolby. Pamiętać trzeba, że
energia jest w kolbie, w ziarnie.
Z tego też względu ostrzegam
rolników przed zbyt wczesnym
zbiorem kukurydzy. Bo co z tego,
że kukurydza pięknie wyrosła,
nakłady się poniosło, jeśli stracimy energię na samym końcu?

wyżej? A może kilkanaście
centymetrów, tak jak tną ci,
którzy są pewni strawności
łodygi?
Wysokość koszenia to temat-rzeka. Jest wiele różnych stanowisk i poglądów. Są też nawet
tacy, którzy uważają, że wyższe
koszenie odmiany ziarnowej da
też dobrą kiszonkę, choć to akurat

nieprawda. Nie mamy sztywnych
zaleceń jeśli chodzi o wysokość
cięcia, rolnik musi kierować się
różnymi zaobserwowanymi parametrami i sam podjąć decyzję. Dla
porównania, w tej okolicy jest mało
ziemi a dużo zwierząt, a sporo rolników uprawia naszą odmianę
Markiza. Doradzamy siać 70 tys.
roślin, aby była dobra struktura

kiszonki, ale rolnicy sieją 90 tys,
pomimo że to za duże zagęszczenie łanu. Wynika to z tego, że oni
potrzebują masę, którą uzupełnią
sianokiszonką, a jeśli będzie brakowało energii, to zakupią ziarno.
Podobnie jest z wysokością cięcia:
każdy wie jakie ma warunki i jaki
chce mieć efekt, więc nie chcemy
narzucać nic na sztywno.
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Sposoby przechowywania
ziarna kukurydzy

W bieżącym roku obsiano kukurydzą ogółem około
1132 tysięcy hektarów w tym około 700 tysięcy hektarów
zajmuje uprawa na ziarno.

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin
-Państwowy Instytut Badawczy
Radzików
Już we wrześniu rozpoczęły
się żniwa kukurydziane odmian
z grupy wczesnej. Podstawową
metodą zabezpieczenia zbiorów
jest wysuszenie ziarna. Koszty
suszenia są zróżnicowane w zależności od wilgotności ziarna
przy zbiorze. Pogoda, przy końcu września bardzo sprzyjała dosychaniu ziarna kukurydzy na
roślinach. Należy pamiętać, że
pierwsze przymrozki zatrzymują
proces dosychania ziarna, gdyż
jest to proces fizjologiczny, który
zachodzi przy nieprzemarzniętych
liściach okrywowych kolb. Jeśli
ten proces zostanie przerwany, to
wbrew przyjętym dość powszechnie opiniom, po przymrozkach nie
zachodzi oddawanie wody z ziarna
i rdzeni kolb. Woda gromadzi się
na powierzchni kolb i następuje
ich porażanie przez choroby, głównie fuzaryjne. Należy więc bardzo
szybko zebrać ziarno i dosuszyć je
w suszarniach.
Ziarno można przechowywać
przy wilgotności 15%. Unia Europejska zaleca przechowywanie
ziarna przy wilgotności 12%. Koszty suszenia ziarna stanowią około
30% ogólnych kosztów uprawy
kukurydzy, a przy wysokiej wilgotności ziarna przy zbiorze mogą
osiągnąć nawet 40%. Postęp technologiczny w suszarnictwie stwarza
możliwości obniżania tych kosztów. Przykładem jest zastosowanie
suszarni z odzyskiem ciepła, które
umożliwiają mniejsze zużycie oleju
opałowego lub gazu na tonoprocent wilgoci. Możliwe jest również
zastosowanie jako nośnika energii
cieplnej biomasy.
Niższa o jeden procent wilgotność ziarna przy zbiorze stanowi
ekwiwalent 1,5-2,0dt ziarna. Warto
więc uprawiać odmiany wczesne,
nawet gdy osiągają one niższe plony ziarna.
„Wąskim gardłem” w technologii zbioru kukurydzy na ziarno jest wydajność suszarni. Ilość
zebranego ziarna musi być zsynchronizowana z możliwością jego
dosuszenia do wilgotności wymaganej przy przechowywaniu. Ziarno kukurydzy, zanieczyszczone
plewami i częściami rdzeni i roślin, na ogół o wyższej wilgotności,
bardzo łatwo się zagrzewa i ulega
zepsuciu. Proces ten następuje szybciej przy wyższych temperaturach

powietrza wskutek działania drobnoustrojów - bakterii i grzybów.
Przyjmuje się generalnie, że kukurydza musi być suszona najlepiej
bezpośrednio, a nie później niż
12 godzin po zbiorze. Niedostatecznie dosuszona kukurydza źle
się przechowuje. Na ziarnie pojawiają się grzyby fuzaryjne, które
są źródłem mikotoksyn wytwarzanych w procesie przechowywania.
Ziarna kukurydzy zbyt uszkodzone
w czasie zbioru podlegają jełczeniu,
gdyż zarodki kukurydzy zawierają
duże ilości tłuszczu.
W trakcie suszenia następuje
odparowanie wielu ton wody.
Generalnie przyjmuje się, że dla
uzyskania jednostki ziarna suchego, w zależności od wilgotności
ziarna przy zbiorze, która może
wynosić od 18-40%, trzeba poddać
suszeniu 1,2-1,4 jednostki ziarna
mokrego.
Suche ziarno kukurydzy może
być przechowywane w magazynach płaskich. Przy dłuższym
przechowywaniu wymaga ono
mechanicznego przewietrzania.
Bardziej powszechnym sposobem
jest przechowywanie ziarna w silosach. Obecnie szereg firm produkuje silosy z aktywną wentylacją.
W przypadku niektórych firm znajdują zastosowanie opatentowane
mechanizmy do aktywnej wentylacji przechowywanego ziarna.
W przypadku wykorzystania
ziarna kukurydzy we własnym
gospodarstwie, do żywienia zwierząt, lub jako surowca do produkcji
bio-etanolu, bardziej celowe jest
konserwowanie ziarna kukurydzy
na mokro. Ziarno można magazynować w beztlenowych silosach
wieżowych (co nie jest powszechne
w naszym kraju), nie wymaga ono
wówczas rozdrobnienia lub zgniecenia. Całe ziarno można konserwować również w szczelnych rękawach
foliowych, zapewniających warunki
beztlenowe. Konserwantem jest wydzielający się w procesie oddychania
ziarna dwutlenek węgla oraz kwasy
powstające na powierzchni ziarna.
Proces samokonserwacji ziarna nosi
nazwę inertacji.
Na ogół mokre rozdrobnione
ziarno konserwuje się w silosach
przejazdowych. Trzeba zapewnić
bieżące rozdrabnianie ziarna ze
zbioru i jego składowanie w silosie. Proces zakiszania przebiega
w warunkach beztlenowych, a za
fermentację odpowiadają bakterie
kwasu mlekowego. Dodaje się również inokulanty zawierające szczepy jednego lub kilku gatunków
bakterii. W szczególności w procesie fermentacji bardzo ważne jest
zahamowanie rozwoju drożdży
i pleśni. Zapewniają to kultury bakterii Lactobacillus buchnerii, które
są odpowiedzialne za produkcję
kwasu propionowego i octowego.
Kiszone ziarno stosuje się, jako paszę dla zwierząt gospodarskich, jak

również do produkcji bio-etanolu,
w okresach, kiedy surowiec nie
jest dostępny bezpośrednio z pola.
Konserwacja ziarna na mokro
jest coraz powszechniej stosowana w naszym rolnictwie. Jest to
relatywnie tani sposób przechowywania ziarna w porównaniu
do kosztów suszenia.
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Wnioski Komisji na rzecz poprawy zdrowia zwierząt i ludzi
Komisja przyjęła wnioski w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i paszy leczniczej mające na celu poprawę
zdrowia i dobrostanu zwierząt, zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w UE i wspieranie innowacyjności.
Wniosek w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych zmierza w szczególności
do większej dostępności leków
w UE i upowszechniania profilaktyki chorób u zwierząt.
W zakres wniosku w sprawie
modernizacji przepisów dotyczących paszy leczniczej wchodzi
teraz także karma dla zwierząt
domowych. Głównym celem
jest zapewnienie odpowiednich
norm jakości i bezpieczeństwa
produktów w UE, a jednocześnie
utorowanie drogi do lepszego
leczenia chorych zwierząt.
Proponowane przepisy będą
korzystne dla zwierząt (w tym gatunków wodnych), ich posiadaczy,
właścicieli zwierząt domowych,
lekarzy weterynarii i przedsiębiorstw (działających zarówno
w przemyśle farmaceutycznym,
jak i paszowym) w całej UE.
Europejski komisarz ds.

zdrowia Tonio Borg powiedział: „Istotą obu wniosków
jest zdrowie i dobrostan zwierząt. Stanowią one także duży
krok naprzód w zakresie zdrowia
publicznego, ponieważ wprowadzają środki, które przyczynią
się do zwalczania rosnącego
zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, utrzymując skuteczne
działanie antybiotyków u ludzi
i zwierząt”.

Wniosek w sprawie
weterynaryjnych
produktów leczniczych
W swoim wniosku Komisja
zmierza do dostosowania prawodawstwa dotyczącego leków
weterynaryjnych do potrzeb
sektora weterynaryjnego, utrzymując przy tym wysoki poziom
zdrowia publicznego, zdrowia

zwierząt i bezpieczeństwa środowiska naturalnego.
Proponowane rozporządzenie opiera się na obowiązujących przepisach UE w zakresie
leków weterynaryjnych gwarantujących, że tylko produkty
lecznicze, którym przyznano
pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu, mogą być wprowadzane na rynek. Przepisy te zostały jednak uproszczone, aby
umożliwić opracowywanie odpowiednich leków dla zwierząt
w UE. To zmniejszenie obciążeń administracyjnych będzie
dotyczyć zarówno procedury
udzielania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jak i monitorowania skutków ubocznych
(nadzór nad bezpieczeństwem
farmakoterapii).
Sprawne wprowadzenie w życie proponowanych przepisów
jest szczególnie ważne dla mniej

Kupuj zdrowo i mądrze

Kupuj świadomie
Podczas każdych zakupów
sprawdzaj etykiety produktów.
Chociaż brzmi to banalnie, jest
to absolutna konieczność. Jeśli
nie wszystkie terminy są dla Ciebie znajome, przynajmniej na
niektóre zawracaj szczególną
uwagę. – Większość dostępnych
na rynku produktów zawiera

aromaty, stabilizatory oraz konserwanty. Mają one wydłużyć
ich przydatność do spożycia.
Jednak część z nich może zaszkodzić naszemu organizmowi
– tłumaczy Boris Karapetyan,
KROSAGRO. Jakich substancji
najlepiej się wystrzegać? Na czarnej liście powinny znaleźć się
między innymi: E-211 – benzoesan sodu dodawany do napojów
gazowanych, E-124 – stosowany
do barwienia cukierków owocowych, E-200 – utwardzacz
do zagęszczania masy serowej
i margaryny oraz E414 – guma
arabska.

Szukaj alternatyw
Producenci chętnie dostarczają gotowe rozwiązania takie jak
półprodukty. To przykładowo
obrane, pokrojone i zapakowane
kawałki marchewki. Ich cena
jest wyższa, a jakość pozostawia wiele do życzenia. Unikaj
również kupowania gotowych
mieszanek warzyw, które nie
zawsze są świeże. Zamiast tego
wybieraj produkty sezonowe. Kupując nabiał sprawdź ilość cukru

Wniosek w sprawie paszy
leczniczej
Proponowane rozporządzenie
uchyli i zastąpi nieaktualną już
dyrektywę (90/167/EWG) dotyczącą wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania
paszy leczniczej. Po środkach

przepisywanych przez lekarza
weterynarii, pasza lecznicza
jest drugim ważnym sposobem podawania zwierzętom
leków weterynaryjnych. Celem rozporządzenia jest harmonizacja norm wytwarzania
i wprowadzania na rynek paszy
leczniczej w UE na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa,
a także uwzględnienie postępu
technicznego i naukowego w tej
dziedzinie.
Proponowane przepisy mają
zagwarantować, że pasza lecznicza jest wytwarzana jedynie
przy użyciu specjalnie zatwierdzonych leków weterynaryjnych
i przez zatwierdzonych producentów. Oporność na środki
przeciwdrobnoustrojowe będzie
zwalczana poprzez takie środki,
jak zakaz stosowania paszy leczniczej profilaktycznie lub jako
stymulatory wzrostu. Ponadto

w całej UE limity pozostałości
leków weterynaryjnych w zwykłych paszach są ustalone na
poziomie pozwalającym na
uniknięcie rozwoju oporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe.
Zakresem wniosku wyraźnie objęto karmę leczniczą dla
zwierząt domowych, tak aby
zwierzęta (zwłaszcza te cierpiące
na choroby przewlekłe) mogły
być łatwiej leczone przy wykorzystaniu innowacyjnej karmy
dla zwierząt z zawartością substancji leczniczych.

Następne kroki
Zgodnie z procedurą współdecyzji pozostałe instytucje
UE, w tym Parlament Europejski i Rada, rozważą przedstawione przez Komisję wnioski
i w odpowiednim czasie przyjmą
stanowisko.

Fakty i mity o żywności certyfikowanej

Mimo, iż w krajach UE certyfikowana żywność cieszy
się ogromną popularnością, rodzimi konsumenci wciąż
nie są do niej przekonani.

Codziennym zakupom zazwyczaj towarzyszy pośpiech
i zniecierpliwienie.
Ze sklepowych półek
wybieramy sprawdzone
produkty. Po niektóre sięgamy z polecenia, po inne
pod wpływem chwilowego
impulsu. Sporadycznie czytamy etykiety, ale tajemnicze skróty na opakowaniach
niewiele mówią. To, jaka
żywność trafia do koszyka
w dłuższej perspektywie
przekłada się na naszą kondycję i zdrowie. Warto, aby
te z pozoru błahe wybory
nie były przypadkowe.
Sklepy oferują tak dużą różnorodność, że dla przeciętnego
Kowalskiego wybór odpowiedniego soku czy pieczywa może
stać się poważnym dylematem.
Trend zdrowego trybu życia,
który przywędrował do nas
z Zachodu sprawił, że chętniej
sięgamy po produkty eko i fit.
Producenci znając preferencje
klientów kuszą obietnicami
o towarach najwyższej jakości,
bez konserwantów i w 100% naturalnych. Proporcjonalnie do
ilości superlatyw i obietnic na
opakowaniu rośnie cena. Jak
kupować zdrowo i nie przepłacać? Jakie produkty wybierać,
a które lepiej omijać?

popularnych gatunków – takich
jak pszczoły, kozy, indyki, konie itp. – dla których brakuje
dostępnych leków.
W celu zwalczania oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe i utrzymania skuteczności
działania antybiotyków u ludzi
i zwierząt we wniosku wprowadza się możliwość ograniczenia
dopuszczania do obrotu i stosowania u zwierząt niektórych
środków przeciwdrobnoustrojowych, które są przeznaczone do
leczenia infekcji u ludzi.

i syropu glukozo-fruktozowego. Składniki te występują głównie w jogurtach czy
maślankach owocowych.
Lepszym rozwiązaniem
będzie wybór jogurtu naturalnego i samodzielne
dodanie do niego owoców.
W przypadku soków omijaj napoje owocowe i wody
smakowe, które zawierają
aromaty oraz zbędny cukier. Do koszyka wrzucaj
soki 100% albo nektary.

Na zdrowie!
Wybór owoców i warzyw również ma znaczenie. Przejrzałe
produkty zawierają znaczne ilości cukrów prostych. Dlatego
sięgajmy po te twardsze i z nienaruszoną skórką. – Świeże owoce zastępujmy przetworzonymi
zamiennikami tylko poza sezonem. Są one mniej wartościowe,
a często bardziej kaloryczne, jak
na przykład owoce z puszki zalane słodkim syropem – mówi
Boris Karapetyan. Warzywa
i owoce najlepiej kupować na
bieżąco i spożywać jeszcze tego
samego dnia. Optymalny czas
ich przechowywania w lodówce
nie powinien przekraczać 3 dni.
W hipermarkecie czy osiedlowym sklepie – nieważne gdzie
robimy zakupy, producenci kuszą
nas kolorowymi opakowaniami
i chwytliwymi sloganami reklamowymi. Jednak zanim włożymy
produkt do koszyka, a później
trafi to na nasz talerz, przeczytajmy etykietę i zastanówmy się, czy
aby wyjdzie to nam na zdrowie.
RR

Wpływ na taki stan rzeczy ma
przede wszystkim fakt, iż żywność certyfikowana jest dostępna
na polskim rynku od niedawna.
Mit 1: Naturalna żywność =
certyfikowana żywność
Termin ‘naturalna żywność’ jest
często nadużywany przez producentów i stosowany w celach marketingowych. Na opakowaniach
takich produktów najczęściej nie
ma informacji dotyczących sposobu produkcji, przetwarzania żywności oraz wiarygodnego atestu
nadawanego przez uprawnione
do tego jednostki. Należy zwrócić
uwagę na fakt, iż w przypadku
żywności certyfikowanej, dzięki
niezwykle ścisłej kontroli na każdym etapie produkcji, żywność
wytwarzana w systemie certyfikacji daje gwarancję powtarzalnej
jakości.
Mit 2: Certyfikaty jakości to
tylko chwyt marketingowy
Wybierając żywność certyfikowaną konsumenci mogą mieć
pewność, że została ona wyprodukowana metodami całkowicie
naturalnymi bez używania nawozów sztucznych czy pestycydów.
Dodatkowo dzięki szczegółowym
oznaczeniom mogą oni prześledzić drogę jaką przebył produkt
zanim trafił na sklepową półkę.
Certyfikaty przyznawane np.
w rolnictwie ekologicznym są
oficjalnym poświadczeniem, że
produkcja takiej żywności podlega stałej kontroli, a produkty
spełniają wymogi przepisów prawnych i tym samym produkty te są
bezpieczne i cechują się wysoką
i co najważniejsze weryfikowalną
jakością.

Mit 3: Certyfikowana żywność to luksus, na który pozwolić
sobie mogą jedynie najbogatsi
Ze względu na fakt, iż w naszym kraju żywność certyfikowana wciąż jest w początkowej
fazie rozwoju, ceny produktów
oznaczonych znakiem jakości są
wyższe od cen żywności wytwarzanej przemysłowo. Nie znaczy
to jednak, że wybór produktów
certyfikowanych jest nieopłacalny,
a na ich zakup mogą pozwolić
sobie jedynie najbogatsi. Należy
pamiętać, że dzięki certyfikacji
konsumenci zyskują gwarancję,
że produkty te spełniają określone przez przepisy prawa europejskiego wytyczne, co bezpośrednio
przekłada się na ich jakość i walory
smakowe. Polacy doskonale zdają
sobie sprawę z faktu, iż certyfikowana żywność nie musi być
dobrem luksusowym i mając gwarancję, że będzie ona bezpieczna,
a jej jakość wysoka, są skłonni zapłacić za certyfikowane produkty
wyższą cenę, zwłaszcza, że taki
wybór traktują jako inwestycję
w siebie.
Fakt 1: Bezpieczeństwo
Przy opracowywaniu systemów
certyfikacji największy nacisk kładzie się zawsze na bezpieczeństwo
produkowanej w ich ramach
żywności, która trafia na rynek.
W przypadku wołowiny QMP bezpieczeństwo oznacza, że każdy
kawałek mięsa będzie odznaczał
się optymalnym składem chemicznym i nieprzeciętnymi walorami
smakowymi. Warto podkreślić, że
systemy wiarygodnej certyfikacji
nie dopuszczają stosowania niedozwolonych dodatków do pasz,

sztucznych barwników, a żywność
oznaczona certyfikatem pozbawiona będzie antybiotyków, hormonów i konserwantów.
Fakt 2: Gwarancja jakości
Ogromną zaletą żywności certyfikowanej jest wprowadzenie ścisłej
kontroli na każdym z ogniw łańcucha produkcji takich produktów.
W praktyce oznacza to, że normy
jakości spełnić muszą nie tylko
producenci finalnego produktu,
ale także jak w przypadku systemu
QMP dostawcy pasz, firmy transportowe czy ubojnie. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że
systemy jakości nadzorowane są
nie tylko przez krajowe jednostki,
ale również przez system nadzoru
Unii Europejskiej, a przedsiębiorcy,
którzy przystępują do programu
muszą odnawiać certyfikaty co
kilkanaście miesięcy.
Fakt 3: Dobro konsumenta
System certyfikacji wołowiny
QMP został opracowany z myślą
o satysfakcji konsumentów. Oznacza to, że wszystkie działania prowadzone w jego ramach mają na
celu optymalizację zarówno jakości
jak i smaku wytwarzanych produktów. Niezwykle ważne są również
przejrzyste i ogólnodostępne zasady
certyfikacji, które pozwalają konsumentom na łatwą identyfikację
żywności. Rzetelne informacje na
opakowaniach ułatwiają klientom
sklepów dokonywanie świadomych
decyzji zakupowych.

Jak zapobiegać rozwojowi much
w obiektach gospodarskich
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Problem gromadzenia się much w oborze można rozwiązać poprzez naturalną tlenową
technologię kompostowania obornika i gnojowicy od pierwszego dnia hodowli.
Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia wiosną i wczesnym latem pojawiają się insekty
oraz muchy. W naturalnym środowisku nie mamy zazwyczaj
problemów z ich nadmiarem.
Gorzej jest w obiektach rolniczych, gdzie na stosunkowo
małej powierzchni jest duże
zgęszczenie zwierząt i co za tym
idzie – dużego nagromadzenia
odchodów. W takim przypadku
nie ma naturalnej równowagi:
stężenie amoniaku oraz zgnilizny
jest bardzo wysokie, a w takim
środowisku nie ma dostatecznej
ilości przeciwników much. Ten
zapach zgnilizny ma wabiące
działanie na muchy. Gnijący
obornik i gnojowica są również
ich pokarmem oraz znakomitym
miejscem do składania jaj. Larwy much z natury zajmują się
„recyklingiem” odpadów i żyją
głównie na martwych substancjach roślinnych i zwierzęcych
(obornik, gnojowica, resztki
mleka). Plagi much są nie tylko
bardzo dokuczliwe dla zwierząt,
lecz również są roznosicielami
zarazków i chorób z jednego
zwierzęcia na drugie.
Naturalną i skuteczną metodą
znacznej redukcji much w obiektach gospodarczych jest tlenowa technologia kompostowania
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obornika oraz gnojowicy, i to
od pierwszego dnia hodowli.
Firma Roland Plocher oferuje
melasę lub węglan wapnia, które
zawierają między innymi 100%
informaję tlenu, działając jak
katalizator: uaktywniają tlenowe
bakterie w danym środowisku.
Dzięki temu nie dochodzi do
gnicia, lecz do aerobowego rozkładu, czyli kompostowania!
Zalety takiego kompostowania:
• Znaczna redukcja much, jaj
i larw.
• Duża redukcja odoru amoniaku.
• Wy s ok a z d rowot no ś ć
zwierząt.
• Redu kcja szkod liw ych
bakterii.
• Poprawienie płynności gnojowicy (redukcja kożuchów
i osadów).
• Własna produkcja wysokowartościowego nawozu.
• Wyższa wartość nawozowa
obornika, gnojowicy – więcej azotu w postaci jonów
amonowych.
• Podwyższone wartości mikro- oraz makroelementów.
• Zwiększony rozwój pozytywnych grzybów odpowiedzialnych za rozkład obornika.
• Polepszona przyswajalność
naturalnych nawozów przez
glebę i rośliny.
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bakteria (salmonella) nie jest
chora, tylko powstaje tam,
gdzie ma większe szanse rozwoju. Jeśli zmienimy otoczenie na tlenowe (rozkład), to nie
będzie ona miała możliwości
przeżycia i w ten sposób zostanie skompostowana – tak
jak natura robi to od wieków.
Jeśli tym aerobowym środowiskiem będziemy się opiekować,
to te niemile widziane bakterie
w ogóle tam nie powstaną.
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• Regeneracja gleby, rozwój dżdżownic i mikroorganizmow.
• Ochrona środowiska: powietrza i wód gruntowych.
• Redukcja chwastów.
• Korzystniejsze dla zdrowia
warunki pracy.
• Redukcja kosztów.
Pojawienie się takiej bakterii
jak salmonella w danym środowisku naturalnym oznacza,
że dochodzi do beztlenowych
procesów gnilnych. Sama
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Nie uciekniemy przed
zmianami w KRUS

Do tej pory nie ma pomysłu, jak należy zmienić dotychczasowy
system ubezpieczeń emerytalnych dla rolników.
Obecna formuła KRUS-u wymaga modernizacji, a pomimo
wielokrotnych zapowiedzi nic
się w tej sprawie nie dzieje. Należy w końcu zmierzyć się z tym
trudnym tematem – przypomina
Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej. – Tym bardziej, że nawet
Komisja Europejska przy okazji
uwag do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, zwróciła uwagę, że polski
rząd nic w tej sprawie nie robi,
choć reforma KRUS zapisana jest
w podstawowych dokumentach
strategicznych – dodaje.
Świadczenia emerytalne dla
rolników w przeważającej części finansowane są przez podatników – według prognoz,
w 2015 roku do KRUS-u trafi 17 mld zł dotacji z budżetu
państwa, a z wpłat od rolników
tylko 1,5 mld zł. Aż 90 proc.
wydatków KRUS finansowane
jest więc przez podatników,
a nie ze składek od osób objętych preferencyjnym systemem
ubezpieczeń rolniczych¹.
Reforma systemu ubezpieczeń rolniczych jest niezbędna
– nie tylko z powodów budżetowych, ale także dlatego, że
REKLAMA

zmieniają się potrzeby rolników i sytuacja na polskiej wsi.
W ramach nowych rozwiązań
ważne jest, aby zdefiniować osoby uprawnione do korzystania
z preferencyjnego ubezpieczenia, czyli rolników osiągających niskie dochody. Rolnicy
z wyższymi dochodami, w zamian za wyższe składki, mogliby
otrzymywać wyższe emerytury
– tłumaczy Marek Zagórski.
Poza KRUS-em powinny się
znaleźć osoby osiągające ponad
50% przychodów poza sektorem
rolniczym oraz rolnicy, których
dochody uzasadniają objęcie
ich ubezpieczeniem w ramach
ZUS-u, czyli tak zwani „pseudorolnicy”. Takie rozwiązanie
mogłoby przynieść 2-3 mld
zł dodatkowych przychodów
rocznie. Z kolei KRUS zyskałby
środki z podwyższonych składek średnio i dobrze zarabiających gospodarstw (co zmniejszy
jednocześnie dotację państwa
na przyszłe emerytury rolnicze)
– dodaje.
Pamiętajmy, że zmianom
w KRUS muszą towarzyszyć
zmiany w sposobie ubezpieczania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

polegające na obniżeniu obciążeń drobnych przedsiębiorców.
Takie rozwiązanie pozwoli na
likwidację bariery mentalnej,
która dzisiaj wielu rolnikom
uniemożliwia przejście do innej działalności – podsumowuje
prezes Fundacji EFRWP.
Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych,
przygotował opracowanie pt.
„Koncepcja reformy systemu ubezpieczeń społecznych”
w ramach którego przedstawiono innowacyjne rozwiązanie dotyczące zmian w KRUS.
W propozycji wyodrębniono trzy
grupy rolników – o niskich przychodach, potrzebujący wsparcia,
rolników osiągających wyższe
przychody, którzy zostaliby objęci
składką proporcjonalną do osiąganego przychodu oraz rolników
o wysokich przychodach, którzy
płaciliby składki ubezpieczeniowe
tak jak osoby fizyczne, prowadzące
działalność gospodarczą.
Cieślak-Wróblewska, A., Marczuk, B., Emerytury rujnują budżet [w:]
W oparciu o materiały prasowe
ITBC Communication
Jolanta Malinowska-Kłos

Zwiększmy efektywność rolnictwa,
zacznijmy od podatków
Według autorów raportu
„Uwarunkowania i konsekwencje
opodatkowania rolnictwa w Polsce”, podatek rolny, który praktycznie w niezmienionej formie
funkcjonuje prawie od 30 lat, jest
anachroniczny i niedostosowany do realiów współczesnego
rolnictwa.
Jak wynika z opracowania
Fundacji Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej, konieczna jest zmiana systemu tak, aby
sprzyjał zwiększaniu efektywności pracy polskich rolników.
Jedną z propozycji jest opodatkowanie rolnictwa na zasadach
zbliżonych do tych stosowanych
w odniesieniu do działalności
gospodarczej.
Podatek rolny jest jednym
z nielicznych podatków, który
w prawie niezmienionej postaci
przetrwał transformację ustrojową i funkcjonuje od 1985 roku.
Jego konstrukcja, oparta na cenie
żyta, nie jest przystosowana do
realiów współczesnego rolnictwa.
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Fundację EFRWP,
obowiązujący system trudno
uznać za sprawiedliwy.
Obec n ie gospoda rst wa
o wyższych zarobkach płacą
relatywnie mniejsze podatki –
w odniesieniu do osiągniętego dochodu – niż gospodarstwa dysponujące mniejszym
budżetem. Dodatkowo chęć
korzystania przez rolników
z preferencyjnego opodatkowania hamuje rozwój gospodarstw rolnych i tym samym
przyczynia się do zmniejszenia
ich efektywności, ogranicza
przedsiębiorczość, a w konsekwencji – sprzyja powstawaniu
szarej strefy.
– Celem reformy opodatkowania rolnictwa powinno być

zwiększenie jego efektywności.
Można to osiągnąć poprzez zachęcenie mieszkańców wsi do
rozwijania swojej działalności
oraz większej przedsiębiorczości. Obowiązujące przepisy skłaniają rolników do pozostawania
biernymi właśnie ze względu na
obawę przed utratą przywilejów
podatkowych – mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji EFRWP.
– Dzięki lepiej prosperującym
przedsiębiorstwom rolnym,
wzrośnie dochód rolników, co
w dłuższej perspektywie spowoduje zwiększenie wpływów do
budżetu. To oznacza, że reforma
nie musi wiązać się z dodatkowym obciążeniem finansowym
dla rolników – dodaje.
W raporcie Fundacji EFRWP
przedstawiono możliwe warianty opodatkowania polskiego rolnictwa. Zdaniem autorów
opracowania, najbardziej skutecznym jest system, w ramach
którego zostałyby zniesione bariery w przepływie czynników
produkcji. To one ograniczają
możliwości legalnego osiągania większych dochodów przez
mieszkańców wsi. Dodatkowym
rozwiązaniem jest także wprowadzenie ewidencjonowania kosztów i przychodów gospodarstw
rolnych, co stanowiłoby podstawę do obliczania sprawiedliwego
podatku dochodowego. Dzięki
temu, możliwe byłoby również
lepsze poznanie dokładnej sytuacji materialnej mieszkańców
wsi oraz lepszego adresowania
dla nich pomocy rozwojowej
i społecznej.
Rozwojowi rolnictwa sprzyjałoby również traktowanie go
jako działalności gospodarczej
i opodatkowanie na zbliżonych
zasadach, z oczywistym uwzględnieniem jego specyfiki.

– Jednym z najlepszych rozwiązań byłoby zastąpienie obecnego podatku rolnego podatkiem
od ziemi – ze stawką na przykład
50% obecnej stawki podatku
rolnego, a także opodatkowanie
dochodów gospodarstwa rolnego na zasadach analogicznych
do opodatkowania działalności
gospodarczej, czyli PIT (skala lub
liniowy) – wyjaśnia Marek Zagórski. – Ujednolicanie systemu powinno jednak odbywać się w obie
strony. Oznacza to, że jednocześnie
z reformą podatku rolnego należy
znacząco obniżyć poziom obciążeń
(z tytułu podatku i składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą – dodaje.
Raport „Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa
w Polsce” opracowany przez Fundację
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej, omawia zasadność wprowadzenia rozwiązań podatkowych
w polskim rolnictwie. Autorzy prezentują możliwe warianty opodatkowania rolnictwa oraz konsekwencje
ich wprowadzenia. W raporcie omówione są również przykładowe systemy opodatkowania rolnictwa
w krajach Unii Europejskiej.
Raport został przygotowany w ramach Forum Inicjatyw
Rozwojowych – projektu Fundacji EFRWP.
Więcej informacji na stronie:
www.efrwp.pl
W oparciu o materiały
prasowe EFRWP
Jolanta Malinowska-Kłos
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Maszyny ułatwiające pracę w przechowalniach
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Właściwie przechowywane ziemiopłody w doskonały sposób zachowują swoje wartości
odżywcze, walory smakowe, a także pozwalają zachować estetyczny wygląd.

Nieprawidłowe przechowywanie może powodować gnicie,
pleśnienie, rozwój szkodników
lub fermentację. Dlatego też,
ważną sprawą jest utrzymanie
wysokiej jakości warzyw oraz
ziemniaków podczas całego
okresu składowania.
W obiektach przechowalniczych szczególnie ważnym
elementem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury, wilgotności oraz wentylacji.
Dobór tych parametrów powoduje
wydłużenie okresu przydatności do spożycia świeżych warzyw
i ziemniaków. Po zbiorze z pola,
warzywa i ziemniaki przechodzą
wstępną obróbkę polegającą na
czyszczeniu oraz przygotowaniu
do składowania w przechowalni.
Każda przechowalnia powinna
być wyposażona w szereg różnego rodzaju maszyn i urządzeń,
które mają za zadanie w sposób
szybki i sprawny przygotować,
posortować, a także za pomocą
taśmociągów przetransportować
towar do pomieszczeń składowych przechowalni.
Najczęściej wykorzystywanymi maszynami stosowanymi
w przechowalniach są: czyszczarki
szczotkowe, sortownice, kalibrownice, transportery taśmowe, a także wagopakowarki, wchodzące
w skład linii technologicznej znajdującej się wewnątrz pomieszczeń
przechowalni. Na rynku istnieje
wielu producentów oferujących
swoim klientom maszyny ułatwiające pracę w przechowalniach

warzyw i ziemniaków. Do najbardziej popularnych należą: Michalak Maszyny Rolnicze, KFMR
Krukowiak, Fabryka Maszyn Pomech, i wiele innych.
Przed złożeniem ziemiopłodów do przechowalni poddaje
się je szeregom procesów. Jednym
z nich jest czyszczenie. Proces ten
realizowany jest za pomocą czyszczarek szczotkowych. Urządzenie
służy do polerowania i dokładnego czyszczenia warzyw i ziemniaków. Firma Michalak Maszyny
Rolnicze oferuje rozwiązanie,
gdzie proces czyszczenia odbywa
się w obrotowym bębnie składającym się ze szczotek obracających
się w kierunku przeciwnym niż
bęben. Proces czyszczenia odbywa
się przy ciągłym natrysku wodą,
a szybkość pracy szczotek i bębna można płynnie regulować.
Dzięki zaawansowanej elektronice, maszynę po odpowiednim
zaprogramowaniu obsługuje się
jednym przyciskiem, a wszelkie
komunikaty wyświetlane są na
panelu LCD. Maszyny tego typu
napędzane są silnikiem elektrycznym o mocy od 3 do nawet 13 kW.
Innym bardzo ważnym procesem, jakim poddawane są warzywa
i ziemniaki jest sortowanie. Polega na eliminowaniu warzyw lub
ziemniaków zepsutych, dotkniętych chorobą czy uszkodzonych
mechanicznie podczas zbioru.
Proces sortowania odbywa się
za pomocą wymiennych sit, najczęściej powlekanych tworzywem
sztucznym w celu zapobiegania

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sortowanie może odbywać
się na kilka frakcji wymiarowych.
Firma KFMR Krukowiak oferuje
sortowniki przeznaczone do sortowania warzyw i ziemniaków na
3 frakcje wymiarowe. Średnica
otworów w sitach wynosi od 2 –
6 cm. Ponadto maszyny napędzane
są silnikami elektrycznymi o mocy
1,1 kW. Ich wydajność wynosi od
2 do 4,5 t/h. Niektóre modele sortowników umożliwiają ręczne wybieranie uszkodzonych warzyw
oraz zanieczyszczeń podczas ich
przemieszczania po górnym sicie,
a także wyposażone są w podajnik z koszem zasypowym i workownice, co w znacznym stopniu
niweluje koszty robocizny. Nieco
innym rozwiązaniem sortownika
dysponuje Firma Pomech. Oferuje
sortownik do sortowania na 4 frakcje wymiarowe. Maszyna wyposażona jest w trzy sita wymienne
i jedno sito stałe. Ponadto posiada
automatyczny system oczyszczania
sit w przypadku zakleszczenia się
surowca pomiędzy kratkami, co
ma wpływ na wysoką wydajność
urządzenia. Sortownik jest również
wyposażony w płynną regulację
szybkości sortowania. Maszyna
zasilana jest silnikiem do 1,5 kW,
a jej wydajność może dochodzić
do 12 t/h. Dla zapewnienia prawidłowego działania całej linii
technologicznej w przechowalniach warzyw i ziemniaków wykorzystuje się przenośniki taśmowe.
Przeznaczone są do ciągłego transportu surowca na sortowniki lub
przyczepy załadowcze. Przenośnik składa się z taśmy połączonej w pętlę podpartej od spodu
rolkami napędzanych za pomocą
bębna. Taśma przenośnika może
być wykonana z gumy lub tworzywa sztucznego o powierzchni
gładkiej lub z łopatkami umożliwiającymi transport materiału
pod kątem. Przenośniki taśmowe
mogą być dodatkowo wyposażone
w wagę, dzięki czemu możliwe
jest monitorowanie masy transportowanego materiału. Zaletą
tego typu przenośników jest to, iż
można transportować materiały
na duże odległości i stosowane
są wszędzie tam, gdzie utrudnione jest korzystanie z transportu
kołowego. Przenośniki taśmowe
napędzane są za pomocą motoreduktorów o mocy silnika od
0,5 kW do niemalże 3 kW ze stałą lub płynną regulacją prędkości taśmy. Niektóre firmy oferują
przenośniki taśmowe z regulacją
kąta nachylenia taśmy oraz wyposażone w koła jezdne, dzięki
czemu są mobilne i można używać
ich w różnych miejscach przechowalni (Fabryka Maszyn Pomech).
W przechowalniach warzyw
i ziemniaków często wykorzystywane są również maszyny
do ważenia oraz pakowania
przechowywanych ziemiopłodów. W tym celu stosuje się
wagopakowarki, dzięki którym

w sposób automatyczny możliwe
jest porcjowanie oraz odważenie
odpowiedniego ciężaru warzyw.
Fabryka Maszyn Pomech, oferuje wagopakowarkę wyposażoną w dwie taśmy podające,
przy czym jedna jest tarująca
zapobiegająca przeważeniu. Do
napędu taśmy stosowany jest silnik dwubiegowy o mocy około
1 kW. Zakres ważenia wynosi
od 2,5 do 50 kg przy wydajności

0,9 – 3 t/h. Urządzenie może pracować w cyklu automatycznym
lub manualnym, ponadto wyposażone jest w koła jezdne.
Wymogi współczesnego rynku
sprawiają, iż nowoczesne przechowalnie warzyw i ziemniaków
wyposażone są w coraz to nowocześniejsze technologie przy
składowaniu i uszlachetnianiu
produktów, które spełniają najwyższe oczekiwania klientów.

Marcin Majchrzak
Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy
Oddział w Warszawie
Zastosowanie nowoczesnych
maszyn i urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej
i związanych z tym szeregu procesów ma na celu ułatwić pracę
w przechowalni oraz zminimalizować koszty z tym związane.
Źródło: Literatura u autor
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 paszowego i konsumpcyjnego, ekologicznego, gorzelnianego,
 kukurydzy mokrej i suchej, łubinu słodkiego, gryki, bobiku, grochu
 wymagane ilości min. 23 t  zapewniam transport  płatne w dniu odbioru
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Case IH liderem w ogólnopolskim
konkursie „Mechanik na Medal 2014”
Ogólnopolski konkurs „Mechanik na Medal” zorganizowany po raz trzeci przez Polską Izbę
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Rywalizacja
polegała na zweryfikowaniu
wiedzy i umiejętności w zmaganiach z mechanikami z całej
Polski, a sam konkurs składał
się z dwóch etapów. Ogłoszenie
wyników miało miejsce podczas
XVI Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show 2014.
Pierwsza część konkursu
obejmowała etap dedykowany
rozwiązywaniu zadań testowych
skumulowanych w losowo skonfigurowanych pakietach. Ten
etap konkursu pozytywnie
ukończyło pięciu mechaników,
przy czym dwóch spośród finalistów – Pan Sylwester Buczek
i Pan Michał Kania – reprezentowało autoryzowaną sieć dealerów Case IH.
Wyłonieni finaliści zmierzyli
się w bezpośredniej rywalizacji podejmując się rozwiązania
zadań praktycznych. Finał pozwolił na kompleksową ocenę
wszystkich umiejętności finalistów i wskazanie najlepszego
mechanika serwisowego maszyn rolniczych w Polsce. Tytuł
„Mechanik na Medal” uzyskał
Pan Sylwester Buczek, mechanik
serwisowy reprezentujący autoryzowany punkt sprzedaży Case

IH, firmę Asprim, plasując dealera i markę Case IH na pierwszym miejscu, uzyskując tym
samym pozycję lidera w zakresie
mechaniki serwisowej maszyn
rolniczych w roku 2014.
Pan Sylwester Buczek, za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał od organizatora konkursu,
Polskiej Izby Gospodarczej, tytuł najlepszego mechanika serwisowego maszyn rolniczych
2014 oraz 5 tysięcy złotych. Ponadto, finaliści – w tym zwycięzca konkursu – reprezentujący

markę Case IH uhonorowani
zostali przez Case IH wysokiej
klasy sprzętem fotograficznym
i komunikacyjnym. Finalistom
reprezentującym markę Case
IH i zwycięzcy konkursu, Panu
Sylwestrowi Buczkowi, pogratulował obecny podczas XVI
Międzynarodowej Wystawy
Rolniczej Agro Show Pan Matthew Foster, Case IH Vice-President odpowiedzialny za rozwój
marki Case IH w obrębie regionu EMEA.
W oparciu o materiały Case IH
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowy punkt sprzedaży
produktów marki Steyer
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Obchody 25-lecia Metal-Fachu
na branżowych targach
Ponad 2 tys. mkw. powierzchni, a na niej prawie 60 maszyn
rolniczych. Stoisko było jednym z największych, a zainteresowanie ofertą ogromne.
Tak zaprezentował się Metal-Fach z Sokółki na Agro Show
2014 w Bednarach.
Metal-Fach jako znany i ceniony przez klientów producent
maszyn rolniczych zaprezentowała niemal 60 swoich urządzeń. W Bednarach pojawiła się
już tradycyjnie, jak przez ostatnich kilka lat. Targi są bowiem
doskonałą okazją do przedstawienia swojej oferty potencjalnym klientom. Bednary Agro
Show to jedne z największych
targów tej branży w Polsce oraz
znaczące w Europie. Odbywają się od kilkunastu lat. W tegorocznej edycji wzięło udział
około 800 wystawców.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni
z wyjazdu – ocenia Andrzej Kolędo, kierownik działu marketingu w Metal-Fachu. – Na targi
przyjechały tysiące zwiedzających z całego kraju i Europy,
setki z nich odwiedziły nasze
stoisko. Każdy kto chciał mógł
obejrzeć i kupić nasze produkty.
Metal-Fach do Wielkopolski
przywiózł dobrze znane maszyny, ale też sporo nowości.
- Mamy nowości właściwie
w każdym segmencie produkcji,

począwszy od pras belujących,
poprzez agregaty i ładowacze,
a skończywszy na przyczepach
– mówi Andrzej Kolędo.
Inżynierowie z Metal-Fachu
mają powody do dumy. Zainteresowaniem oglądających
cieszyła się na przykład nowa
prasa belująca Z587. Różni się
od innych urządzeń tego typu
zarówno kształtem, jak i parametrami technicznymi. To prasa łańcuchowa, która pozwala
zebrać od 20 do nawet 35 bel
w ciągu jednej godziny pracy.
Poza wydajnością, jej zaletami
są także stosunkowo prosta konstrukcja i niezawodność.
Odwiedzający mogli też oglądać nową przyczepę Tridem
T951. Jest ogromna – 26 ton
ładowności, a zarazem niezwykle zwrotna, co gwarantują dwie
osie skrętne. Nadaje się do przewożenia płodów rolnych, żwiru

i innych materiałów.
Ilość zwiedzających przełożyła się na wymierny rezultat. Udało się zawrzeć kilka dobrych
kontraktów – nie kryje radości
kierownik działu marketingu
w Metal-Fachu.
Sukces cieszy tym bardziej,
że właśnie na targach firma obchodziła swoje 25-lecie.
Z tej okazji odbył się uroczysty bankiet inaugurujący nowy
sezon wystawienniczy. Metal-Fach jest obecnie jednym z największych producentów maszyn
rolniczych w regionie. Przy ich
produkcji wykorzystuje się najnowocześniejsze technologie.
Na uwagę zasługuje także fakt,
że klienci Metal-Fachu mogą
liczyć na bardzo dobrą obsługę
posprzedażową np. w zakresie
serwisu.

Obchodząca w tym roku swój
wyjątkowy jubileusz – 25 lecie
działalności, sokólska spółka zajmująca się produkcją urządzeń
i maszyn rolniczych – Metal –
Fach zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Polish Masters
of Business spośród firm MSP
z regionu wschodniego obejmującego województwa podlaskie,
lubelskie i podkarpackie.
Była to pierwsza edycja konkursu, w którym firmy były oceniane zarówno przez pryzmat
dochodów netto jak i największej
dynamiki wzrostu przychodów

oraz udziału w rynku. Na podstawie analiz przeprowadzonych
przez wywiadownię gospodarczą
Bisnode, która objęła badaniem
grupę 75 tysięcy przedsiębiorstw z całej Polski do finału trafiło po 20 podmiotów ze
wszystkich regionów. Kapituła
konkursu wyłoniła po trzech
laureatów z każdego z nich.
W regionie wschodnim na
pierwszym miejscu uplasował się właśnie Metal – Fach
z Sokółki, który pokonał firmy nie tylko z Podlasia, ale też
z Lubelszczyzny i Podkarpacia.

- To dla nas szczególne wyróżnienie, tym bardziej, że otrzymaliśmy je w tak wyjątkowym
dla nas momencie, w chwili, gdy
obchodzimy 25-lecie działalności
na rynku. Jednak nie jest to nagroda tylko dla firmy, ale przede
wszystkim dla naszej całej załogi,
bez której taki sukces nie byłby
przecież możliwy – mówi Jacek
Marek Kucharewicz, prezes zarządu Metal- Fach.
Uroczysta gala wręczenia
nagród i wyróżnień laureatom
odbyła się 26 września w Teatrze
Capitol w Warszawie.

W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Metal – Fach z tytułem Polish
Masters of Business

Steyr: nowy oddział autoryzowanego puntu sprzedaży Asprim w miejscowości Stołpie k. Chełma.
26 września 2014 roku autoryzowany punkt sprzedaży
produktów marki Steyr Asprim
oficjalnie otworzył swój kolejny
oddział w Stołpie 17 k. Chełma.
To kolejna placówka zaprojektowana zgodnie z najwyższymi
standardami marki w taki sposób, by przewyższyć oczekiwania najbardziej wymagających
klientów.
Zarówno oddziały, które
rozpoczęły działalność w latach ubiegłych, jak i te, których otwarcie planowane jest
na ten rok i lata kolejne, tworzone są według nowych, wymagających standardów, które
obejmują zestandaryzowaną

aranżację i funkcjonalność
autoryzowanych punktów
sprzedaży Steyr.
„Działania marki Steyr skupione są wokół budowania
profesjonalnej sieci dealerskiej
w branży. Założeniem naszym
jest, aby rozwijać sieć tak, by
w pełni sprostać wszystkim
wymaganiom obecnych, jak
i przyszłych klientów” – mówi
Sławomir Sikora, Steyr Dealer
Network Development Manager Poland.
„Zależy nam, by realizować
naszą wizję partnera, na którym można polegać, kontrahenta dostarczającego produkty
wysokiej jakości oraz doskonałą

obsługę posprzedażną” – mówi
Adam Sawicki, prezes zarządu
prężnie rozwijającego się autoryzowanego punktu sprzedaży
Asprim i dodaje „bardzo się
cieszę, że mogliśmy otworzyć
już kolejny oddział w nowej
lokalizacji, z pewnością spełni
on oczekiwania zarówno dotychczasowych, jak i przyszłych
klientów”.
Autoryzowana sieć sprzedaży
produktów pod tym szyldem
rozwija się prężnie zaznaczając swoją obecność coraz to
większym udziałem w rynku
ciągników i zyskując tym samym status poważnego gracza
na rynku.
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Skandynawska siła na twoim polu

Jakie nowości na przyszły sezon przygotowała firma Vaderstad?
Mocny kultywator Opus, nowy model siewnika Rapid i potężny
agregat uprawowy Carrier w wersji L oraz XL to maszyny, które już
wkrótce będą jeździły po polskich polach.
Opus - nowy, mocny
i wszechstronny
Opus umożliwia uprawę do głębokości 40 cm. Wyposażony jest
w równomiernie rozmieszczone
zęby uprawowe (co 27 cm) i ramę
znajdującą się 80 cm nad podłożem. Dzięki temu Opus poradzi
sobie z olbrzymimi ilościami resztek
pożniwnych.
Hydrauliczne zabezpieczenie zębów w kultywatorze Opus
zwalnia się przy nacisku 700 kg,
co umożliwia pracę do głębokości
aż 40 cm. Dzięki takim parametrom
maszyna bez problemów utrzymuje
ustawioną głębokość. W Opusie
możemy zastosować wiele rodzajów
nakładek roboczych i odkładni, co
wpływa na jego optymalną pracę i uzyskiwane rezultaty uprawy
w każdych warunkach. Siła z jaką
gleba jest konsolidowana jest w pełni regulowana, od bardzo dużego
ciśnienia aż po całkowite odłączenia wału.
Głębokość robocza jest regulowana z kabiny ciągnika, dając
operatorowi możliwości dostosowania do zmiennych warunków.
Hydraulicznie regulowane talerze
wyrównujące pozostawiają doskonałe rezultaty również na glebach
cięższych. Talerze wyrównujące
są zamontowane w układzie równoległoboku, aby utrzymywały
optymalny kąt pracy. Lepsze wyrównanie gleby zapewnia równe
warunki dla wszystkich roślin.
Kultywator Opus można wyposażyć w jeden z dwóch wałów:

SoilRunner - podwójny o pierścieniach w kształcie litery U lub
SteelRunner z pierścieniami zaprojektowanymi z myślą o agresywnej
uprawie.

Rapid, czyli jak
dobrze siać?
Agregat Rapid wyposażony
w wszechstronne narzędzia i niezawodny układ dozujący sprawdza
się doskonale w dowolnym systemie
uprawy i siewu.
Nowy układ dozujący z napędem
hydraulicznym i unikatowy system połączenia redlic, gwarantują
optymalną precyzję siewu nawet
przy prowadzeniu przejazdu z dużą
prędkością. Bezobsługowe łożyska
o nowej konstrukcji sprawiają, że
konserwacja agregatu jest prosta,
a mała liczba ruchomych części
i zastosowanie gumowych elementów amortyzujących w układach
mocowania wszystkich części roboczych w wielkim stopniu zwiększa
żywotność maszyny.
Zastosowanie napędu hydraulicznego w układzie dozowania
nasion agregatów Rapid C/S pozwala uzyskać większą precyzję
siewu i ułatwia obsługę maszyny,
a ponadto umożliwia współpracę
agregatu z systemem GPS.

Carrier ujarzmiona potęga
Agregat uprawowy Carrier zaprojektowany został aby rozdrobnić
i zmieszać z glebą znaczne ilości

resztek pożniwnych. Cechuje się
przede wszystkim większymi talerzami uprawowymi: w modelach
Carrier L talerze o średnicy 51 cm,
a w maszynach Carrier XL o średnicy 61 cm.
Väderstad produkuje talerze
uprawowe do różnych systemów
uprawy, od ultra-płytkiej uprawy
(max 3 cm) z wykorzystaniem CrossCutter Disc do głębszej uprawy
(15 cm) za pomocą talerzy o średnicy 61 cm.
Ustawienie talerzy wzdłuż linii
tworzących literę X zmniejsza powierzchnię nakładającej się uprawy i powoduje, że siły działające
poziomo znoszą się wzajemnie.
Dzięki temu agregat nie zmienia
ustawienia względem ciągnika, co
ma wielkie znaczenie przy stosowaniu systemu GPS i jest olbrzymią
zaletą przy pracy na skłonach.
Talerze do agregatów Carrier
L i Carrier XL mają karbowane
krawędzie. Te wycięcia o nazwie
TrueCut gwarantują, że talerz utrzymuje kształt i nie traci agresywności
działania. Wszystkie talerze oferowane przez Väderstad są wytwarzane ze specjalnej stali V-55, której
twardość wynosi 55 w skali HRC,
co zapewnia ich długą żywotność.
Agregaty Carrier L oraz Carrier
XL o szerokości roboczej od 4,25 m
do 8,25 m to zupełnie nowa konstrukcja. Konstruktorzy stworzyli
maszyny wszechstronne, trwałe
i przede wszystkim wydajne. Carrier XL był już dostępny na rynku
w wersjach o szerokości roboczej
od 9,25 do 12,25 m.
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Skąd się biorą
dziury w serze?

Na świecie istnieje ponad
4000 różnych rodzajów sera.
Niezależnie od kształtu,
smaku i sposobu wytwarzania, ser jest idealnym
uzupełnieniem dobrze zbilansowanej diety. Wśród rozmaitych serowych pyszności
każdy znajdzie coś dla siebie.
Wbrew popularnemu przekonaniu, dziury w serze nie
są sprawką myszy. Odpowiadają za nie specjalne kultury
bakterii, wspomagające proces fermentacji mleka. Pewne ich szczepy wytwarzają
niewielką ilość dwutlenku
węgla, który na etapie dojrzewania sera zostaje uwięziony w gęstniejącej serowej
masie. W ten sposób właśnie
powstają dziury, zwane przez
serowarów „okami”.
Oka są charakterystyczne
dla serów podpuszczkowych
typu szwajcarskiego. Próżno
natomiast szukać ich w serach
holenderskich czy pleśniowych. Na szczęście to nie
dziury decydują o wartości
sera. Znacznie ważniejsze jest
to, czego nie widać gołym
okiem, mianowicie ukryte
w serze bogactwo składników
odżywczych i mikroelementów, bez których nasz organizm nie może prawidłowo
funkcjonować.

Sekrety sera
Podstawowy przepis na ser
jest prosty: wystarczy mleko,
podpuszczka, odpowiednie
kultury bakterii oraz sól.
Do wyprodukowania kilograma żółtego sera potrzeba
średnio 8-10 litrów mleka.
Takie proporcje sprawiają,
że sery podpuszczkowe zawierają skoncentrowane ilości składników mineralnych
i witamin występujących
w mleku. – Sery, podobnie jak
pozostałe produkty mleczne,
charakteryzują się wysoką

wartością odżywczą. Oznacza to, że spożywając niewielkie porcje tych produktów,
dostarczamy organizmowi
pokaźne ilości składników
niezbędnych do optymalnego funkcjonowania. Warto
więc sięgać po ser wtedy, kiedy mamy w planach wzmożoną aktywność umysłową
lub fizyczną; jednym słowem
– zawsze, gdy potrzebujemy
zastrzyku energii – mówi
Aneta Średzińska, dietetyk
i ekspert kampanii „Mam
kota na punkcie mleka”.
Najważniejszym składnikiem serów jest wapń.
Wyjątkowo zasobne w ten
pierwiastek są sery podpuszczkowe, czyli żółte – zawierają go nawet 6-10 razy
więcej niż twarogowe. –
Około 100 g sera edamskiego zawiera 800 mg wapnia,
czyli tyle, ile wynosi zalecana dzienna dawka dla dzieci
w wieku 7-9 lat – wyjaśnia
Średzińska. Wapń wzmacnia
kości i zęby, zapewnia sprawne funkcjonowanie mózgu,
obwodowego układu nerwowego, mięśni oraz prawidłowe krzepnięcie krwi.
Sery są także cennym
źródłem pełnowartościowego białka – podstawowego składnika budulcowego
komórek oraz tkanek, którego odpowiednie ilości są
szczególnie istotne w okresie
intensywnego wzrostu i rozwoju. W serach, zwłaszcza
podpuszczkowych, znajdziemy też witaminy z grupy B,
wpływające korzystnie m.in.
na pracę układu nerwowego
oraz stan skóry, witaminę A,
zapewniającą prawidłowe widzenie oraz cynk, wzmacniający siły obronne organizmu.
W oparciu o materiały
prasowe Polskiej Izby Mleka
Jolanta Malinowska-Kłos
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TRAKTOR

Polski producent liderem również za granicą

REKLAMA

30-lecie firmy SaMasz stało się okazją do zorganizowania na targach Agro
Show w Bednarach konferencji prasowej.
- Jak wszyscy wiedzą, firma
nasza powstała od zera, w garażu, a w tej chwili zatrudnia
średnio 650 osób. W tym roku
sprzedaliśmy za ponad 86 mln zł,
co jest wzrostem o jedną trzecią
w stosunku do roku ubiegłego
- mówi inż. Antoni Stolarski,
prezes. - Skutecznie gonimy
najlepsze firmy światowe, bo
wydajemy około 5 mln zł rocznie na badania i rozwój. Dobrym
prognostykiem na przyszłość jest
to, że mamy własny 20-osobowy
zespół konstruktorki, a rocznie
wprowadzamy 30-40 nowych
modeli maszyn. Lista projektów
oczekujących na wdrożenie liczy
kolejne kilkadziesiąt sztuk.
SaMasz eksportuje 61% produkcji do 41 krajów świata,
w tym najwięcej do Rosji, Białorusi, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Maszyny z Białegostoku jeżdżą
również po południowokoreańskich łąkach, gdzie koszą bardzo
specyficzne trawy cukrowe.
- Na wielu rynkach mamy
największy udział w sprzedaży
profesjonalnych kosiarek, zgrabiarek i przetrząsaczy. W Rosji
i Finlandii jesteśmy liderami,
jeśli chodzi o maszyny przez te
kraje importowane – dodaje dyr.
handlowy Karol Wdziękoński.

- Cały czas ulepszamy istniejące maszyny i opracowujemy
nowe. Często wyprzedzamy firmy
zachodnie, bo będąc mniejszymi – jesteśmy mobilniejsi, a więc
to duże firmy zaczynają kopiować nasze rozwiązania. To, że
musimy chronić nasze projekty
prawem patentowym, bo ktoś od
nas ściąga gotowe rozwiązania,

najlepiej świadczy o tym, że są to
rozwiązania dobre i innowacyjne
– podsumowuje dyr. ds. rozwoju
Andrzej Panasiuk.
W tym roku firma wyprodukowała nowe linie maszyn
do zgrabiania i przetrząsania:
dwukaruzelowe zgrabiarki szeregowe mogące zgrabiać na 1 lub
2 pokosy; nowe lekkie zgrabiarki

Nowość w ofercie JOSKINA

jednokaruzelowe do lżejszych
ciągników; nowe rozwiązania
w kosiarkach dyskowych, które
stały się lżejsze, więc adekwatne
dla mniejszych ciągników. Poza
maszynami zielonkowymi wyprodukowano 4 nowe modele
pługów do odśnieżania, posypywarki i maszyny do utrzymania
poboczy dróg.

Nowa opcja do przyczepy Drakkar - urządzenie przeładunkowe

Przyczepy uniwersalne Drakkar JOSKIN mogą być obecnie
wyposażone w urządzenie ślimakowe do przeładunku, na przykład zboża na drogowy pojazd
transportowy na skraju pola, czy
do napełniania siewnika lub wyładunku nawozów sztucznych.
To wyposażenie pozwala zwiększyć produktywność i rentowność na polu, dzięki skróceniu
czasu wyładunku.
System składa się z dwóch części. Przenośnik taśmowy transportuje materiał do pierwszego
poziomego ślimaka zajmującego
całą szerokość drzwi i napędzanego pompą hydrauliczną (50 l/
min.) Poziomy ślimak zwiększa
wydajność głównego ślimaka
przeładunkowego, który z kolei
wynosi materiał poza skrzynię.
Napęd zapewnia pompa hydrauliczna (150 l/min), możliwe jest również rozwiązanie
mechaniczne. Połączenie obu

części jest dokładnie uszczelnione, a przenoszony ładunek
nie ulega uszkodzeniu.
Urządzenie ślimakowe do
przeładunku, montowane na
tylnych drzwiach przyczepy
Drakkar, ma średnicę 500 mm
i długość 4,6 m. Jego parametry
umożliwiają wyładunek 450 ton
na godzinę. Jest do niego dołączony sterownik, dzięki któremu
można je obsługiwać z kabiny
ciągnika.
Urządzenie jest składne hydraulicznie i można je bezpiecznie przewozić. Do przyczepy
dołączone są również drugie
drzwi, aby można ją było użytkować bez urządzenia ślimakowego. Dzięki temu rozwiązaniu
do przeładunku, przyczepa
DRAKKAR jest bardziej wszechstronna, a rentowność maszyny
większa.
W oparciu o materiały
firmy JOSKIN
Jolanta Malinowska-Kłos
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JABŁKA GRÓJECKIE

owoce z wyjątkowym rumieńcem

Okolice Grójca to największy sad Europy.
Stąd pochodzą jabłka grójeckie o niepowtarzalnych
walorach: smaku, jędrności i rumieńcu.
Na ich wyjątkowość wpływają znakomite warunki glebowoklimatyczne regionu oraz kilkusetletnie doświadczenie
miejscowych sadowników.

W październiku 2011 r. jabłka
grójeckie zostały wpisane do
rejestru Unii Europejskiej pod
znakiem Chronione Oznaczenie
Geograficzne.
Znakiem ChOG objęto ponad 40
odmian jabłek uprawianych na
ściśle wyznaczonym obszarze
(21 gmin w województwie
mazowieckim i 5 w łódzkim).

www.arr.gov.pl
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