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Pięć milionów ton ziarna 
w silosach BIN

Spotkanie  odbyło się 
w siedzibie firmy BIN 
w Aleksandrowie Kujawskim. 
Konferencji przewodniczył 
Wiceprezes Zarządu – Paweł 
Krzemiński. Na uroczystość 
zostało zaproszonych wielu 
gości. Swoją obecnością za-
szczycił Poseł na Sejm RP – 
Jan Krzysztof Ardanowski, 
Wojewoda Kujawsko-Po-
morski  – Ewa Mes, Wice-
przewodniczący Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego – Ryszard Bober, 
Prezes Agencji Rynku Rolnego 
– Radosław Szatkowski, Pre-
zes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – 
Andrzej Gross, Prezes Pol-
skiego Związku Producentów 
Roślin Zbożowych – Stanisław 
Kasperczyk, Marian Sikora 
Prezes Federacji Branżowych 
Związków Producentów Rol-
nych, a także wielu znakomi-
tych gości oraz przedstawicieli 

kujawsko-pomorskich insty-
tucji i rolników.

Prezes Agencji Rynku Rolne-
go w imieniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi odczytał list 
gratulacyjny, a w imieniu ARR 
złożył ciepłe gratulacje oraz 
życzenia dalszych sukcesów 
i ekspansji na rynek europejski 
i azjatycki. Do życzeń dołączył 
się również Zastępca Dyrek-
tora OT ARR w Bydgoszczy 
– Aleksander Nowakowski, 
który na ręce Prezesa Zarzą-
du firmy BIN złożył list gratu-
lacyjny. Program konferencji 
był bardzo bogaty, a tematyka 
nawiązywała do strategii mar-
ketingowej oraz znaczenia si-
losów w gospodarce zbożowej 
Polski. Wykład dotyczący pro-
dukcji zbóż w Polsce i na świe-
cie wygłosił profesor Edward 
Arseniuk - dyrektor IHAR PIB 
w Radzikowie. Na temat budo-
wy silosów zbożowych referat 
przedstawił profesor Tadeusz 

Pawłowski - dyrektor PIMR 
w Poznaniu, natomiast z tech-
nologią przechowywania zbóż 
wystąpił dr Lesław Janowicz 
– ekspert PZPRZ. Strategię pro-
mocji silosów BIN przedstawił 
Andrzej Muszyński – Dyrek-
tor Marketingu, podkreślając 
zasługi w tym zakresie nieod-
żałowanego Stanisława Ka-
szubskiego. Moderatorem był 
dr Witold Rzepiński.

Pracownicy Sekcji Informa-
cji i Promocji firmy BIN przy-
gotowali specjalne stoisko, na 
którym udzielali informacji 
dotyczących dopłat do użytego 
do wysiewu materiału siewne-
go oraz funduszy promocji.

„BIN” Sp. z o.o., działa na 
rynku polskim od 1990 roku, 
a pomysł produkcji na taką 
skalę zrodził się po dziesięciu 
latach doświadczeń podczas 
użytkowania, skonstuowa-
nych i zbudowanych przez 
inż. Zygmunta Krzemińskiego, 

blaszanych silosów we wła-
snym gospodarstwie rolnym. 
Obecnie, to jedno z najbardziej 
dynamicznie rozwijających 
się polskich przedsiębiorstw 
rodzinnych, produkujących 
na rzecz rolnictwa. 

BIN, to uznana marka nie 
tylko w Polsce ale również 
na rynku duńskim oraz na 
rynkach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Specjalizuje 
się nie tylko w produkcji si-
losów, czy różnego rodzaju 
urządzeń do przechowywania 
ziarna i przygotowania pasz, 
ale także produkuje wiaty na 
sprzęt rolniczy.

Firma ściśle współpracuje, 
między innymi, z takimi in-
stytucjami jak: Przemysłowy 
Instytut Maszyn Rolniczych 
w Poznaniu, Instytut Budow-
nictwa Mechanizacji i Elektry-
fikacji Rolnictwa w Warszawie, 
Instytut Paliw i Energii Odna-
wialnej w Warszawie.

Dobra jakość produktów 
BIN została zauważona nie 
tylko przez  rolników, ale 
też przez najważniejsze ośrod-
ki opiniotwórcze w  kraju, 
czego dowodem są wielo-
krotnie zdobywane wyróż-
nienia, medale i prestiżowe 
odznaczenia, między inny-
mi: Mistrza AGRO-LIGI‚ 
93, Znak Promocji „WYRÓB 
NA  MEDAL”, MASZYNA 
ROLNICZA 1996, nagrodę 
„HIT 2000”, Złoty Medal 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich 2005, Nagroda 
„Hit Publiczności” Targów 
Polagra - Farm 2007, Nagro-
da „Złoty Wystawca” 2007 - 
XXX lat Targów w Minikowie, 
ZŁOTY MEDAL Międzyna-
rodowych Targów Poznań-
skich 2008, FIRMOWY HIT 
ROKU Raportu Rolnego 
2011, a w niedalekiej przy-
szłości z pewnością będzie ich 
przybywać.

- W silosach wyprodukowanych przez naszą firmę można przechować już 5 mln 
ton ziarna - powiedział Prezes Zarządu firmy BIN – Jan Krzemiński. Taka liczba 
zobowiązuje do podkreślenia rangi wydarzenia i zorganizowania konferencji. 
I tak też się stało.
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Nowości na polskie  pola

- Wobec polskiego rynku, na-
szym celem jest wprowadzanie 
nowych środków do ochrony ro-
ślin, a także nasion i nawozów – 
powiedział nowy dyrektor F&N 
Agro w Polsce dr Manfred We-
iser. - Patrząc globalnie, ćwierć 
naszej firmy to Europa, a na tym 
kontynencie najistotniejsze są 
dla nas herbicydy. - zakończył 
Weiser.Obecnie na polskim 

ryneku F&N Agro sprzedaje 
pestycydy 3 marek: Nufarm, 
Sumitomo i FMC, nasiona ku-
kurydzy z RAGT & CAUSSADE 
oraz nawozy z Aglukonu. 

Zestaw herbicydów Pike & 
Tyson do zbóż ozimych przed-
stawił Paweł Borkowski. Pike 
20G działa jako inhibitor ALS, 
blokuje transport aminokwa-
sów w chwastach, powodując 

ich usychanie. Jak każdy sul-
fonomocznik zwalcza fiołka, 
komosę, maki i rumianowate, 
a także ostrożeń polny. Jego 
partnerem jest bazujący na Di-
cambie Tayson 464 SL, który po-
bierany jest i przez liście i przez 
korzenie a dopełnia spektrum 
skuteczności mieszanki o po-
zostałe chwasty dwuliścienne. 
Trzecim elementem zestawu jest 
adiuwant.

Jakość adiuwantu można 
określić za pomocą kąta, jaki 
tworzy kropla przylegająca 
do liścia – mówi Borkowski. – 
W przypadku naszego prepa-
ratu kąt ten jest zerowy, czyli 
kropla całkowicie się rozchodzi 
po powierzchni liścia. Dzięki 
temu substancje lepiej wnika-
ją do rośliny poprzez aparaty 
szparkowe.

Herbicyd Agritox Turbo sam 
w sobie nie jest czymś nowym 

na polskim rynku, bo zawiera 
te same substancje aktywne – 
Dicambę i MCPA – co dobrze 
znany Chwastox Turbo. Inno-
wacja polega na dwukrotnym 
zwiększeniu ich koncentracji. 
Dzięki temu można stosować go 
w mniejszych ilościach: 1,25 li-
tra na hektar zbóż ozimych oraz 
1 litr na hektar jarych. Produkt 
zarejestrowany jest w pszenicy 
ozimej i jarej, życie i jęczmieniu 
jarym. W uprawach pszenżyta 
ozimego i owsa jest w trakcie 
rejestracji.

Bardzo ciekawy preparat 
Kileo, czyli herbicyd totalny, 
zaprezentowany został przez 
Grzegorza Wieszołka. – Ponie-
waż wiemy, że powstają chwasty 
oporne na glifosat, musieliśmy 
wprowadzić nowy równie sku-
teczny herbicyd. W Kileo gli-
fosat zmieszany jest z 24D, 
tworząc razem zabójczą dla 

chwastów mieszankę o nowa-
torskiej formulacji. Może być 
m.in. stosowany w sadach w pa-
sach herbicydowych – mówił 
Wieszołek.

Produkt, który został wła-
śnie zarejestrowany, to Ava-
tar – najnowszy produkt FNC, 
przeznaczony do upraw ziem-
niaków. Ma dwie uzupełniające 
się substancje aktywne, a dzięki 
poprawiającej skuteczność for-
mulacji ZC dłużej utrzymuje 
się w glebie. Wykazuje bardzo 
szerokie spektrum zwalczanych 
chwastów. Pełna dawka to 1,5l/
ha. Zabieg najlepiej wykonać 
po obredleniu, tydzień przed 
wschodami ziemniaka.

Insektycyd Kaiso, przedsta-
wił Tomasz Przybylski. – Daje 
on szerokie spektrum działa-
nia i efekt „knock-down” czyli 
szybką skuteczność i to wobec 
szkodników zarówno ssących 

jak i gryzących– mówi Przybyl-
ski. – Technologia Sorbie, na 
której opiera się Kaiso polega 
na tym, że środek jest w postaci 
granuli rozpuszczalnych w wo-
dzie, ale zachowujących się jak 
formulacja EC. Dyspersja do roz-
tworu wynosi około 20 sekund. 
Kaiso z racji szybkiego działania 
preparatu, daje o kilkanaście 
procent lepszą skuteczność dzia-
łania niż inne preparaty.

O ostatnim z prezentowanych 
produktów, przeznaczonym do 
sadownictwa, warzywnictwa 
i ziemniaków fungicydzie Pro-
lectus, mówił Sławomir Doniec. 
– Produkt zasługuje na uwagę 
ze względu na zupełnie nową 
w Polsce i Europie substancję 
czynną. Fenpyrazamina ma nie-
całe 10 lat, a w Unii zatwier-
dzona została nieco ponad 
rok temu.

Firma F&N Agro zaprezentowała swoje produkty na konferencji, która odbyła się w Warszawie.

Szara rzeczywistość  
polskiego rynku nasiennego

Konferencja zatytułowana 
„Duże możliwości rozwoju 
rolnictwa do wykorzystania od 
zaraz – nowe odmiany i nasiona 
kwalifikowane” odbyła się pod 
honorowym patronatem Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Stronę ministerialną repre-
zentowała Podsekretarz Stanu 
Krystyna Gurbiel.

Tylko nieco ponad 16 proc. 
pól w Polsce obsiewanych jest 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym. Jest to jeden z naj-
gorszych wyników w Europie. 
Dla porównania we Włoszech 
kwalifikaty stosuje około 
90 proc. rolników. Rozwija się 
zaś szara strefa. Według Pawła 
Kochańskiego – Prezesa Agencji 
Nasiennej, może ona stanowić 
nawet 50 proc. rynku i przynosić 
120 mln zł straty dla budżetu 
państwa rocznie. Konferencja 
miała na celu opracowanie 
wniosków służących poprawie 
obecnej sytuacji.

Podczas konferencji zapre-
zentowano wyniki pierwszego 
w Polsce barometru bran-
ży hodowlano – nasiennej, 
przygotowanego przez firmę 

Martin&Jacob. Jej Prezes, Mar-
cin Chrobot, prezentując wyniki 
badań wskazał główne proble-
my, z którymi zmaga się bran-
ża. Badania przeprowadzono 
wśród 32 firm będących człon-
kami Polskiej Izby Nasiennej 
(16  nasienno-handlowych, 
14 hodowlano-nasiennych 
i 2 handlowe). Wynika z nich, 
że głównym zagrożeniem jest 
obrót nielegalnym materiałem 
siewnym (odpowiednio 88 proc. 
wskazań w firmach nasienno-
-handlowych i 100 proc. w ho-
dowlano-nasiennych), wciąż 
za mała świadomość rolników 
na temat korzyści wynikają-
cych z używania kwalifikatów 
(75 proc. i 57 proc.) i wojny 
cenowe (75 proc. i 50 proc.). 
Pomimo zauważalnych pro-
blemów, firmy optymistycznie 
patrzą w przyszłość. Większość 
z nich szacuje zwiększenie ryn-
ku sprzedaży kwalifikowanego 
materiału siewnego w przyszłym 
sezonie 2014, do około 5 proc. 
w stosunku do stanu obecnego.

Nielegalny obrót materiałem 
siewnym to nie tylko ogromne 
straty dla budżetu państwa, ale 
i zmarnowana szansa polskie-
go rolnictwa. Przez najbliższe 
40 lat ogólna liczba ludności 
wzrośnie na świecie do ponad 
9 mld. Przez ten czas będzie-
my musieli wyprodukować tyle 
żywności ile wytworzyliśmy do 
tej pory od początku istnienia 

człowieka. Jaki będzie w tym 
udział polskiego rolnictwa? Jak 
podkreślał podczas konferencji 
dr Karol Marciniak – Prezes PIN, 
nasza szansa to kwalifikowany 
materiał siewny, oferujący nowe 
odmiany zbóż. W ubiegłym 
roku zarejestrowano łącznie aż 
21 nowych odmian. Te zaś to 
nie tylko wyższe plony (wzrost 
o 22 proc. w przypadku żyta), 
ale i zwiększona odporność na 
choroby i zmiany klimatyczne. 
„Tylko stosując wysokiej jakości 
kwalifikowany materiał siew-
ny mamy szanse rywalizować 
na światowym rynku żywno-
ściowym” – mówił Prezes PIN. 
Pani Minister Krystyna Gurbiel 
w swoich wypowiedziach pod-
kreślała, że Ministerstwu Rol-
nictwa w najwyższym stopniu 
zależy na wysokim stosowaniu 
dobrej jakości kwalifikatów 
przez polskich rolników.

Przewodniczący Sekcji Zbóż 
i Roślin Strączkowych - dr Da-
riusz Majchrzycki, podsumowu-
jąc produkcję i sprzedaż nasion 
zbóż w Polsce w latach 2004-
2013, zauważył,  że pomimo 
znaczącej poprawy na polskim 
rynku nasiennym (wzrost sprze-
daży o 115 tys. ton w badanym 
okresie), daleko nam do innych 
europejskich państw gdzie śred-
nie wykorzystanie kwalifikowa-
nego materiału siewnego wynosi 
50 proc. W Polsce stosuje się 
średnio 16 proc. kwalifikatów. 

Najlepiej jest w przypadku 
jęczmienia ozimego – 29 proc. 
kwalifikowanego materiału 
siewnego użytego do zasiewu, 
najgorzej zaś w przypadku owsa 
– tylko 9 proc. Jest to zjawisko 
wysoce niepokojące, na którym 
traci przede wszystkim polskie 
rolnictwo, zmniejszając swoją 
konkurencyjność na europej-
skim rynku. Nie wpływa to rów-
nież pozytywnie na wizerunek 
Polski jako producenta zdrowej 
żywności.

Prezes Top Farms Agro, Leszek 
Lipski, mówiąc o korzyściach 
ze stosowania kwalifikatów 
podkreślał możliwość dosto-
sowania konkretnych odmian 
do stanowiska i przeznaczenia, 
zwiększoną odporność na cho-
roby i gwarancję producenta. 
W kontekście szans, Leszek Lip-
ski, zwrócił uwagę na rosnące 
znaczenie wysokiej jakości kon-
kretnych odmian zbóż, z któ-
rych produkuje się mąkę. Dzieje 
się tak za sprawą dyskontów, 
które coraz częściej inwestując 
we własne piekarnie, wymaga-
ją najwyższej jakości mąki. To 
dla rolników, którzy do wysie-
wu używają kwalifikowanego 
materiału siewnego, szansa na 
kontrakty.

Konferencja zgromadziła 
ponad 70 przedstawicieli orga-
nizacji rolniczych, administra-
cji rządowej, firm nasiennych 
i hodowlanych oraz mediów. 

Wszyscy oni byli zgodni, że 
główną przyczyną tak niskie-
go wykorzystania kwalifikowa-
nego materiału siewnego jest 
niewielka świadomość sporej 
grupy rolników. Dotyczy ona 
zwłaszcza gospodarstw małych, 
do 10 ha. Rafał Mładanowicz, 
Prezes Krajowej Federacji Produ-
centów Zbóż, zwrócił uwagę jak 
istotna jest umiejętność liczenia, 
prowadzenia prostej kalkulacji 
biznesowej. Teoretycznie droższy 
kwalifikowany materiał siewny, 
jest zaprawiony i oczyszczony, 
zużywa się go o wiele mniej 
niż własnych nasion. Ponadto 
polscy rolnicy mogą korzystać 
z programów wsparcia takich 
jak „de minimis”. Rachunek zy-
sków i strat jest oczywisty.  Pani 
Minister Krystyna Gurbiel na-
wiązując do wielu podobnych 
opinii, zapewniła podczas kon-
ferencji, że w PROW znajdą się 
pieniądze na szkolenia mające 
na celu zwiększanie świadomości 
rolników w kwestii wykorzysta-
nia kwalifikowanego materiału 
siewnego.

Podsumowując konferencję 
Prezes PIN – dr Karol Marciniak 
dodał jeszcze, że kluczem do 
osiągnięcia sukcesu są wysokiej 
jakości nasiona kwalifikowane. 
Wszystkie inne należy wyelimi-
nować z rynku.

W oparciu o materiały prasowe 
Martin&Jacob 

Jolanta Malinowska-Kłos

Nielegalny obrót materiałem siewnym jest wynikiem niskiej świadomości rolników – to główny 
wniosek z III Konferencji Nasiennej zorganizowanej 29 stycznia br. przez Polską Izbę Nasienną.

FIRMOWE HITY 
ROKU 2014

W grudniowym wydaniu Raportu 
Rolnego przedstawiliśmy produk-
ty pretendujące do  miana Firmo-
wy HIT ROKU 2014.
Podczas XX Międzynarodowych 
Targów Techniki Rolniczej AGRO-
TECH w Kielcach firmy uczestni-
czące w tej prezentacji odbiorą
medale okolicznościowe:

Limagrain Central Europe S.E. –  
odmiany kukurydzy: LG 30.215 na 
ziarno i LG 30.260 na kiszonkę;
OSEVA Polska Sp. z o.o. – odmia-
na kukurydzy – CODIMON FAO240
Hodowla Roślin Strzelce Sp. 
z o.o. Grupa IHAR – pszenżyto 
ozime –TOMKO   
Pomorsko Mazurska Hodowla 
Ziemniaka Sp. z o.o. – odmiany 
ziemniaka: jadalna –Tajfun i skro-
biowa – Hinga.
EMMAROL Sp. z o.o. –heder do 
zbioru kukurydzy na ziarno 
DRAMIŃSKI –miernik wilgotności 
ziarna –TwistGrain
POM Augustów Sp. z o.o. – roz-
drabniacz bijakowy –H115
Farm-MPartner Sp. z o.o. – sa-
mojezdny wóz paszowy –PLA-
TINUM 17
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R E K L A M A

Timac Agro – lider 
biotechnologii morskiej 
i biostymulacji plonu

Timac Agro korzysta z wiedzy 
i doświadczeń zespołu naukow-
ców z całego świata, działając 
w branży rolniczej, a głównym 
obszarem jej działalności jest 
dostarczanie innowacyjnych roz-
wiązań związanych z odżywia-
niem roślin i zwierząt na rzecz 
zrównoważonego rolnictwa. 
Od wielu lat ta grupa prowa-
dzi badania nad wykorzysta-
niem alg morskich. Od ponad 
50 lat Timac Agro jest liderem 
biotechnologii morskiej, czego 
potwierdzeniem jest kilkadzie-
siąt patentowanych substancji 
bioaktywnych.

Algi stanowią niezwykle 
bogate źródło substancji fi-
zjologicznie aktywnych – 
oligosacharydów, witamin, 
aminokwasów i fitohormonów 
– naturalnych molekuł o wyso-
kiej aktywności biologicznej.

Są to organizmy cechujące 
się wyjątkowo szybkim wzro-
stem (u niektórych gatunków 
zaobserwowano dzienny przy-
rost na długość przekraczający 
10 cm) – posiadają dziesięć razy 
większy potencjał plonotwórczy 
niż uprawy polowe. Żyją w eks-
tremalnych warunkach, mają 
więc zdolność intensywnego 
rozwoju, a przy tym wykazują 
wyjątkową zdolność regeneracji 
uszkodzeń.

Dzięki opracowanym tech-
nologiom przetwarzania alg 
morskich udało się z nich wy-
ekstrahować ważne dla upraw 
polowych związki, które sty-
mulują wiele procesów fizjolo-
gicznych w roślinach.

Związki te mogą być poda-
wane zarówno z nawozami 
płynnymi, jak i doglebowymi. 
W zależności od formy podania 
i składników mineralnych ja-
kimi są wzbogacone wykazują 
odrębne mechanizmy działa-
nia. Nawozy płynne oparte na 
homogenatach z alg wpływają 
na mniejsze obciążenie czynni-
kami stresowymi, zwiększają 
skuteczność fotosyntezy oraz 
asymilację węgla, opóźniają 
proces starzenia, regulują trans-
pirację, wpływają na procesy 
metaboliczne, regulują prze-
miany enzymatyczne. Z kolei 
ekstrakty zawarte w nawozach 
doglebowych stymulują prze-
miany metaboliczne w roślinie, 
pobudzają aktywność korze-
niową, poprawiają architek-
turę systemu korzeniowego, 
efektywność pobierania wody 
i składników pokarmowych, 
regulują także przemiany 
enzymatyczne.

Jak wynika z doświadczeń, 
preparaty oparte na algach 
morskich są innowacyjnymi 

narzędziem biostymulującym 
plon i uruchamiającym pełen 
potencjał plonotwórczy roślin 
uprawnych. Stosowanie ich 
wpływa korzystnie na jakość 
i wysokość plonów przy zacho-
waniu pełnego bezpieczeństwa 
produkowanej żywności.

Szansą i przyszłością dla roz-
woju zrównoważonych metod 
produkcji rolniczej są nawozy 
z dodatkiem substancji o dzia-
łaniu biostymulującym. Ich sto-
sowanie nie tylko gwarantuje 
prawidłowe odżywienie roślin 
uprawnych, ale także zapew-
nia korzystne oddziaływanie 
na glebę. Dokarmiają rośliny, 
a równocześnie powodują zmia-
ny fizyczne w glebie – sprzyjają 
rozwojowi flory i fauny glebo-
wej, korzystnie wpływają na jej 
odczyn i przekształcają składni-
ki pokarmowe z form nieprzy-
swajalnych na przyswajalne dla 
roślin.

Wszystkie technologie Timac 
Agro odpowiadają wymogom 
rolnictwa zrównoważonego. 

Nawozy o działaniu biosty-
mulującym na polskim rynku 
dostępne są od niedawna, na-
tomiast w Europie Zachodniej 
stosuje się je z powodzeniem 
od kilkudziesięciu lat. Związ-
ki i substancje biostymulujące 
jakie wchodzące w skład nawo-
zów biostymulujących, jak m.in. 
Kwasy humusowe, Aminokwasy, 
Fitohormony czy MEZOCALC 
mogą ułatwić dobranie nawozu 
odpowiadającego aktualnemu 
zapotrzebowaniu roślin lub 
wspomagającego przezwycię-
żenie stresu abiotycznego, któ-
ry może wystąpić – działanie 
prewencyjne lub interwencyjne, 
w przypadku łagodzenia skut-
ków wystąpienia warunków 
stresogennych (przymrozki, 
podtopienia, susza itp.). Celem 
stosowania tych preparatów jest 
zwiększenie wysokości i jakości 
plonów.

Najkorzystniej jest wybie-
rać produkty, które w swoim 
składzie mają całe kompleksy 
różnych substancji o działaniu 
biostymulującym. Przykładem 
takiego rozwiązania jest wybór 
preparatów zawierających ak-
tywny kompleks SEACTIV. 
Zawiera on sekwencję glicyna 
– betaina, wolne aminokwasy 
oraz  IPA,  czyli roślinne białko 
molekularne naturalnego po-
chodzenia, o dużej aktywności 
w procesach biologicznych za-
chodzących w roślinach.

IPA polepsza pobieranie oraz 
transport składników i asymi-
latów, współtworzy potencjał 
plonotwórczy rośliny. Kom-
pleks ten wytwarzany jest  na 

bazie wyselekcjonowanych alg 
morskich. Wpływa na szybką 
dostępność dostarczanych skład-
ników pokarmowych oraz ich 
aktywny transport w roślinie.

Innym przykładem jest kom-
pleks  FERTIACTYL zawierają-
cy glicynę – betainę, zeatynę, 
kwasy humusowe i fulwowe. 
Pozyskiwany jest z alg mor-
skich i wyciągów roślinnych. 
Wpływa na dynamiczny rozwój 
systemu korzeniowego, wyższą 
urodzajność gleby, wysoką ak-
tywność fizjologiczną roślin 
oraz dostarcza odpowiednią 
ilość łatwo przyswajalnych 
składników pokarmowych (N, 
P, K). Z kolei kompleks N PRO 
to naturalny związek  wpły-
wający na lepsze pobieranie 
i przetwarzanie azotu. Inten-
syfikuje transport azotu z ko-
rzeni do części wegetatywnych 
rośliny oraz wpływa na większe 
wytwarzanie reduktazy azota-
nowej – enzymu niezbędnego 
w procesach przemiany azotu, 
których efektem jest synteza 
aminokwasów potrzebnych 
do budowy białek. Zastoso-
wanie nawozu zawierającego 
ten kompleks nie tylko zwiększa 
wielkość plonów, ale poprawia 
także ich jakość, redukując ilość 
szkodliwych azotanów.

W uprawie rzepaku ozimego 
najsilniejszym czynnikiem stre-
sowym jest zima i już wczesną 
wiosną powinniśmy zadbać 
o dobry start roślin. Samo na-
wożenie – dostarczenie tylko 
składników pokarmowych to 
za mało. Należy przede wszyst-
kim wpłynąć na uruchomienie 
mechanizmów metabolicznych 
rośliny.

Przy wyborze odpowiedniego 
do regeneracji nawozu płynnego 
powinniśmy kierować się zawar-
tością niezbędnych składników 
uczestniczących w odbudowie, 
czyli NPK, a także obecnością 
w nim związków antystreso-
wych, które zminimalizują zi-
mowe uszkodzenia i zapewnią 
szybki start. Przykładem takiego 
kompleksowego rozwiązania jest 
zastosowanie nawozu FERTIAC-
TYL STARTER.

Nowością w ofercie Timac 
Agro Polska jest nowy pro-
dukt PINKSTART – startowy 
nawóz mikrogranulowany do 
stosowania w uprawie rzepaku 
ozimego. Podobnie, jak PHY-
SIOSTART nawóz ten jest połą-
czeniem niezbędnych dla roślin 
w początkowych fazach rozwo-
jowych składników pokarmo-
wych z kompleksem o działaniu 
biostymulującym PHYSIO +.

W poarciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Timac Agro Polska, należąca do francuskiej grupy 
kapitałowej Roullier, w Polsce działa od 2005 roku 
stawiając na doradztwo, innowację i partnerstwo.
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Nowe uregulowania 
pomocy de minimis

Komisarz ds. rolnictwa 
i rozwoju obszarów wiejskich, 
Dacian Cioloş, powiedział: 
„To nowe rozporządzenie da 
państwom członkowskim 
większą swobodę w przyzna-
waniu pomocy bez zakłócania 
konkurencji, w szczególności 
w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Komisji pozwoli zaś na uprosz-
czenie zasad pomocy krajowej 
w sektorze rolnictwa”

Do tej pory, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 
1535/2007, pomoc nieprze-
kraczającą 7 500 euro na be-
neficjenta w okresie trzech lat 
budżetowych, ani nieprzekra-
czającą pułapu 0,75 proc. 
wartości produkcji rolnej usta-
lonego dla każdego państwa 
członkowskiego, uznawano 
za pomoc, która nie zakłóca 
konkurencji i nie zagraża jej 
zakłóceniem.

W nowym rozporządzeniu, 
które będzie obowiązywać od 
dnia 1 stycznia 2014 r., pod-
niesiono wysokość pomocy 
do 15 000 euro na benefi-
cjenta w okresie trzech lat 
budżetowych, a pułap kra-
jowy dla każdego państwa 
członkowskiego – do 1 proc. 
wartości produkcji rolnej. 
Rozporządzenie to określa 
ponadto w sposób bardziej 
wyczerpujący, jakie rodzaje 
pomocy mogą wejść w zakres 
jego stosowania.

Kontekst
Pomoc państwa w sektorze 

rolnictwa opiera się na trzech 
zasadach:
• jest zgodna z ogólny-

mi zasadami polityki 
konkurencji;

• jest spójna ze wspólną poli-
tyką Unii w dziedzinie rol-
nictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich;

• jest zgodna ze zobowiąza-
niami międzynarodowymi 
Unii, w szczególności z Po-
rozumieniem WTO w spra-
wie rolnictwa.
Zasady te znajdują 

swoje odzwierciedlenie 

w instrumentach prawnych, 
które mają zastosowanie tylko 
do sektora rolnictwa; są to:
• wytyczne Wspólnoty 

w sprawie pomocy państwa 
w sektorze rolnym i leśnym 
na lata 2007–2013;

• rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń grupowych w sek-
torze rolnictwa; 

• szczególne zasady pomocy 
państwa w sektorze rolnic-
twa przewidziane w roz-
porządzeniu dotyczącym 
formularzy zgłoszeniowych 
[część III.12 lit. A-T załącz-
nika I do rozporządzenia 
(WE) nr 794/2004];

• rozporządzenie w sprawie 
pomocy de minimis w sek-
torze rolnictwa.
Te instrumenty praw-

ne przestają obowiązywać 
z dniem  31 grudnia 2013 r. 
i są obecnie przedmiotem prze-
glądu w ramach inicjatywy 
Komisji mającej na celu mo-
dernizację pomocy państwa 
w świetle nowych przepisów, 
które będą obowiązywać w ob-
szarze rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich zgodnie 
z wieloletnimi ramami finan-
sowymi na lata 2014-2020.

W 2013 r. Komisja Euro-
pejska przeprowadziła kon-
sultacje społeczne na temat 
zmiany przepisów doty-
czących pomocy państwa, 
dzięki którym wszystkie za-
interesowane strony mogły 
przedstawić swoje stanowisko 
w sprawie niezbędnych zmian 
oraz uwagi dotyczące nowego 
rozporządzenia w sprawie wy-
łączeń grupowych w sektorze 
rolnictwa.

Nowe rozporządzenie 
w sprawie wyłączeń grupo-
wych w sektorze rolnictwa 
oraz nowe wytyczne nie będą 
jednak obowiązywać od po-
czątku roku 2014. W listopa-
dzie 2013 r. Komisja, w swoim 
komunikacie, przedłużyła 
do dnia 30 czerwca 2014 r. 
stosowanie obowiązujące-
go obecnie rozporządzenia 
o wyłączeniach rolnych oraz 
wytycznych.

Komisja przyjęła rozporządzenie mające 
na celu podniesienie pułapu pomocy 
o małej wartości (pomocy de minimis), 
którą można uznać za niestanowiącą 
pomocy państwa oraz dokładniejsze 
zdefiniowanie takiej pomocy.

Makhteshim Agan zmienia nazwę na “ADAMA”

Makhteshim Agan Industries, 
światowy lider w dziedzinie środ-
ków ochrony roślin, poinformo-
wał, że w kwietniu 2014 roku 
rozpocznie globalny proces zmia-
ny swojej nazwy na „ADAMA“. 
Wprowadzenie marki na rynki 
w poszczególnych krajach od-
będzie się w następujących po 
sobie kampaniach. Oczekuje się, 
że pełne przejście do nowej na-
zwy zajmie osiemnaście miesięcy.

Nazwa ADAMA pochodzi od 
hebrajskiego słowa oznaczają-
cego ziemię i odzwierciedla 

skupienie się firmy na potrze-
bach rolników a także jej mi-
sję rozwoju rolnictwa na całym 
świecie.

„Decyzja wprowadzenia jed-
nej globalnej marki jako nazwy 
naszej firmy, odzwierciedla ko-
lejny etap jej ewolucji: od grupy 
indywidualnie działających firm 
do zintegrowanej marki, jednego 
globalnego dostawcy produk-
tów i usług dla rolników. Nowa 
nazwa podkreśla nasze długo-
letnie zaangażowanie na rzecz 
społeczności rolniczej i pozwala 

nam jednym głosem rozmawiać 
z rolnikami z całego świata” – 
mówi Erez Vigodman, Presi-
dent - CEO

„Wprowadzając globalną, 
zintegrowaną komunikację, 
dostrzegamy potrzebę do-
stosowania jej do naszych 
działań lokalnych, zgod-
nych z potrzebami rolników 
i partnerów działających w po-
szczególnych społecznościach. 
Dlatego wiele kluczowych 
aspektów naszej działalno-
ści będzie nadal zależeć od 

zapotrzebowania lokalnego 
rynku i poszczególnych grup 
rolników”. - kontynuuje Erez 
Vigodman.

Formalne przejście do nowej 
globalnej marki planowane jest 
na początek kwietnia 2014 r. 
Wtedy firma poda dalsze infor-
macje na temat wprowadzenia 
nowej globalnej nazwy ADAMA. 
Formalna zmiana nazwy Makh-
teshim Agan Industries Ltd. na 
Adama Agricultural Solutions 
Ltd. obowiązuje od 23 stycznia 
2014 roku.

Zmiana nazwy marki wejdzie w życie na całym świecie na początku drugiego 
kwartału 2014 roku.

Nowa odsłona marki – KWS LOCHOW
Z dniem 1 lutego 2014 KWS 

Lochow Polska występuje pod 
nazwą KWS Zboża. Początko-
wo działalność zbożowa sku-
piała się w strukturze grupy 
Lochow-Petkus, jednak w roku 
2008 nazwę spółki Lochow-
-Petkus zmieniono na KWS 

Lochow Polska, co po raz 
pierwszy uwidoczniło powią-
zanie KWS i Lochow-Petkus 
w ich pierwszym wystąpieniu 
pod wspólną marką KWS. 
Obecnie realizowany jest ko-
lejny etap integracji zapocząt-
kowanej przed pięcioma laty. 

W przyszłości wszystkie działy 
KWS – dział Kukurydzy, Bura-
ka Cukrowego i Zbóż – zarów-
no wizualnie, jak i w nazwie 
zostaną ujednolicone. Skupie-
nie na marce KWS wynika 
z trendu wzrostowego KWS na 
rynkach międzynarodowych 

i umacnia wizerunek KWS 
dzięki większej klarowności 
i spójności w relacjach z klien-
tami, kontrahentami, media-
mi i opinią publiczną. Nazwa 
prawna spółki – KWS Lochow 
Polska Sp. z o.o. – pozostanie 
bez zmian.

BASF – AgCelence w hotelu 
InterContinental

AgCelence zapewnia dodat-
kowe korzyści wykraczające 
poza standardową ochronę 
roślin. Produkty te poprawia-
ją zdrowotność oraz wigor ro-
ślin, podwyższają tolerancję na 
stres i pozwalają roślinom na 
wykorzystanie w pełni ich po-
tencjału plonotwórczego.

BASF zarejestrował na całym 
świecie produkty AgCelence dla 
ponad 30 upraw, a w Polsce do 
tej pory znalazły się produkty 
do ochrony zbóż, kukurydzy, 
rzepaku oraz warzyw.

Konferencję otworzył dyrek-
tor działu BASF Crop Protection 
- Władysław Wojtyła. Wska-
zał na wyzwania jakie czekają 

branżę w najbliższym sezonie.
Jacek Brol – kierownik działu 

marketingu, podsumował mi-
niony sezon w Europie i w Pol-
sce, a także podkreślał pierwszą 
pozycję firmy BASF w sektorze 
fungicydów zbożowych.

Korzyści ze stosowania Retengo 
Plus na rynku duńskim – m. in. 
wpływ na poprawę jakości i ilości 
mleka opisał Anders Fjendbo – szef 
sprzedaży Crop Protection z BASF 
w Danii. Druga część konferencji 
poświęcona była nowym produk-
tom BASF w Polsce, występującym 
pod marką AgCelence. W nowym 
sezonie firma wprowadza na ry-
nek Adexar Plus – innowacyjny 
fungicyd zbożowy z Xemium, 

Systivę – pierwszy bezopryskowy 
fungicyd donasienny i Retengo 
Plus – pierwszy fungicyd prze-
znaczony do ochrony kukurydzy. 

Dodatkowe korzyści AgCelence 
posiadają także produkty już ist-
niejące w ofercie BASF: Pictor, Ca-
brio Duo oraz Signum.

Firma BASF Crop Protection, na konferencji prasowej w Warszawie, 
zaprezentowała swoje nowe produkty.

Jaka chemia w integrowanej ochronie?

Na XV dorocznej konferencji 
firmy DuPont, prezentowano aktu-
alne produkty i programy ochro-
ny roślin. Herbicydy w zbożach 
przybliżył Arkadiusz Orkiszewski. 

O Wirtuozie-Revellerze opowia-
dał Leszek Menzel, a Przemysław 
Kowalczyk zaprezentował nasiona 
rzepaku i środki ochrony tej upra-
wy. – Jak wiadomo, aby uzyskać 
wysoki plon rzepaku, konieczne 
jest obfite i długotrwałe kwitnie-
nie. Stanowi to jednak znaczne 
zagrożenie zgnilizną twardzikową 
i dlatego konieczna jest ochrona 
fungicydowa – mówił. Ostatnim 
produktem prezentowanym przez 
Pawła Prokopa był fungicyd zbo-
żowy Treoris 350 SC.

Jednym z ważniejszych ele-
mentów konferencji była inte-
growana ochrona roślin.

- Tak naprawdę nie chodzi 
o to, aby rolnicy używali chemii 
mniej lub więcej, ale o to, by 
używali jej wtedy, kiedy jest to 
uzasadnione, i według etykiety, 
a nie na oko i wedle tego, co zro-
bił sąsiad. Nowe przepisy raczej 
wprowadzają mechanizmy kon-
troli prawidłowości niż nowe za-
sady, więc rolnik, który stosował 
się do dotąd obowiązujących 

zasad dobrej kultury rolnej, nic 
nie musi zmieniać, ani nie ma 
czego się obawiać – mówi To-
masz Trzmielewski z DuPonta. 
–Ważne, abyście umieli orga-
nom kontrolnym wykazać, że 
dane działania środkami che-
micznymi były konieczne ze 
względu na chwast, chorobę lub 
szkodnika, a inne możliwości 
ochrony przed nimi, jak wybór 
odmiany czy agrotechnika, zo-
stały wyczerpane – dodaje prof. 
Marek Korbas.

Podziwiamy DuPonta 
Firma DuPont po raz piąty z rzędu uznana za jedną z pięćdziesięciu 

najbardziej podziwianych firm na świecie, według zestawienia magazy-
nu Fortune i zajmując 43 miejsce w rankingu. Jest też jedyną firmą ze 
swojego sektora, która została uwzględniona w zestawieniu.

Lista rankingu jest dostępna online pod adresem:  http://money.cnn.
com/magazines/fortune/most-admired/2014/list/?iid=wma14_sp_full, 
będzie też opublikowana 17 marca w magazynie Fortune.
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Wapnowanie gleb wiosną
Wapnowanie gleb wiosną 

jest zabiegiem mającym na 
celu przede wszystkim rato-
wanie plonu, który mógłby 
zostać znacznie zachwiany 
poprzez niski odczyn gleby. 
Decydując się na taki manewr 

mamy zdecydowanie mniejsze 
pole jeśli chodzi o dobór nawo-
zów wapniowych. Preferowane 
są przede wszystkim łagodnie 
działające nawozy zawierające 
wapń w postaci węglanowej 
lub kreda. Dawki nawozów 

odkwaszających glebę powin-
ny wynosić od 0,5 do 1,0 t 
CaO*ha-1, mniejsze dawki zaleca 
stosować się na gleby kategorii 
agronomicznej bardzo lekkiej 
i lekkiej, natomiast większe na 
gleby kategorii średniej i ciężkiej. 

Jeżeli na polu nie ma jeszcze ro-
ślin to starajmy się, aby wapno 
było wysiane jak najwcześniej 
i dobrze wymieszane z wierzch-
nią warstwą orną gleby. Zaleca 
się aby okres od wysiewu wap-
na do wysiewu nasion roślin 

uprawnych i nawozów wynosił 
co najmniej 4 tygodnie. Jest to 
związane z reakcją nawozów 
mineralnych na wapnowanie. 
Podstawowa zasada mówi, że 
nawozów azotowych amono-
wych, mocznika, superfosfatów 
i nawozów wieloskładnikowych 
nie należy stosować bezpośred-
nio przed, jak i po wapnowa-
niu. Ta sama zasada dotyczy 
nawozów organicznych. Jeśli 
na danym polu już znajdują 
się rośliny uprawne, to dawka 
nawozu wapniowego nie po-
winna przekraczać 300-400 kg 
CaO*ha-1. W przypadku stoso-
wania nawozu wapniowego po-
głównie najlepiej jest zastosować 
go w postaci zgranulowanej.

Zdecydowanie najlepszym 
terminem agrotechnicznym 
na wykonanie zabiegu wap-
nowania jest okres pożniwny 
tuż po sprzęcie zbóż. Jeżeli nie 
stosujemy obornika lub gnojo-
wicy w gospodarstwie można 
wapnować pole w zespole je-
siennych uprawek przedsiew-
nych przed orką siewną lub 
przed orką przedzimową. Aby 
dobrze ustalić dawkę nawozu 
wapniowego należy wykonać 
analizę chemiczną próbki gleby 
i zbadać odczyn (pH). Jeżeli nie 
znamy kategorii agronomicz-
nej to należy również oznaczyć 
skład granulometryczny, gdyż 
o dawce wapna obok pH decy-
duje kategoria agronomiczna 
(tab.1, tab. 2).

Skutki 
zakwaszenia gleb

W wyniku zakwaszenia gleb 
wzrasta koncentracja jonu wodo-
ru, co prowadzi do pogorszenia 
jakości i zmniejszenia plonów 
roślin. Skutki zakwaszenia szyb-
ciej występują na glebach lek-
kich i bardzo lekkich, (o małych 
zdolnościach buforowych) niż 
na średnich i ciężkich. Na gle-
bach bardzo lekkich i lekkich, 

ubogich w kationy wapnia, po-
tasu i magnezu, (z powodu małej 
buforowości i silnego przemy-
wania przez wody opadowe), 
przy silnym zakwaszeniu poniżej 
pH 5,5 wzrasta zawartość ru-
chomych form glinu i manganu 
w porównaniu z glebami o od-
czynie obojętnym. Toksyczne 
działanie glinu obserwuje się 
przede wszystkim na korzeniach 
roślin. Ich wzrost jest zahamo-
wany, są zgrubiałe o małej licz-
bie korzeni drobnych. Odbija 
się to w transporcie wody i soli 
mineralnych z roztworu glebo-
wego do części nadziemnych 
roślin. Ponadto korzenie roślin 
są bardziej podatne na zakażenie 
patogenami. Duża koncentracja 
glinu w roztworze glebowym 
hamuje pobieranie oraz trans-
port wapnia i magnezu. Wraz ze 
wzrostem zakwaszenia pobiera-
nie składników pokarmowych 
przez rośliny ulega zakłóceniu. 
Zmniejsza się przyswajalność 
fosforu, magnezu, wapnia, mo-
libdenu. Wapń i magnez są wy-
mywane do głębszych warstw 
a pobieranie tych jonów przez 
rośliny jest utrudnione przez 
dużą koncentrację glinu.

Pamiętajmy jednak, że tyl-
ko uregulowany odczyn gle-
by dopasowany do wymagań 
uprawianych roślin i kategorii 
agronomicznej zapewni nam 
dobre jakościowo i wysokie plo-
ny. Nigdy nie lekceważmy tego 
zabiegu i nie odkładajmy go na 
ostatnią chwilę. Im wcześniej 
zadbamy o odpowiedni odczyn 
na naszych polach, tym szybciej 
docenimy jego korzystny wpływ 
na wzrost i plonowanie roślin.

RABAT 10% 
NA SILOSY PŁASKODENNE

ZAMÓWIONE DO 31.03.2014 r.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA

DO ODWIEDZENIA NASZEGO STOISKA E23

PODCZAS TARGÓW AGROTECH W KIELCACH 

W DNIACH 7-9.03.2014r.

R E K L A M A

Wapnowanie gleb jest jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych, który korzystnie 
wpływa na właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby.

dr Piotr Ochal 
IUNG-PIB w Puławach

Tabela 1. Przedziały potrzeb wapnowania

Kategoria agrono-
miczna gleby

pHKCl dla przedziału potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne

B. lekkie do 4,0 4,1-5,5 4,6-5,0 5,1-5,5 od 5,6

Lekkie do 4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 od 6,1

Średnie do 5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 od 6,6

Ciężkie do 5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0 od 7,1

Tabela 2. Optymalne dawki nawozów wapniowych w t CaO*ha -1

Kategoria agrono-
miczna gleby

Przedział potrzeb wapnowania

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne

B. lekkie 3,0 2,0 1,0 1,0 -

Lekkie 3,5 2,5 1,5 1,5 -

Średnie 4,5 3,0 1,7 1,7 1,0

Ciężkie 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0
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Skuteczne narzędzia w walce 
z chwastami w kukurydzy

W celu wyeliminowania lub 
przynajmniej zredukowania ry-
zyka wystąpienia odporności na 
herbicydy, niezbędne jest sto-
sowanie w kolejnych sezonach 
preparatów opartych na sub-
stancjach aktywnych należących 
do różnych grup chemicznych.

Rzadki siew oraz długi okres 
wschodów sprzyjają kompensa-
cji chwastów. Większość z nich 
niszczona jest podczas orki 
i bronowania. Jednak z uwagi 
na morfologię kukurydzy /ro-
ślina nierozgałęziająca się o wą-
skim, pionowym pokroju/ pole 
przez ponad miesiąc po wyko-
naniu siewu pozostaje narażane 
na ekspansję chwastów. Jeżeli 
w okresie wschodów kukury-
dzy występują korzystne wa-
runku atmosferyczne – ciepła 
i wilgotna wiosna – to mamy do 
czynienia z ekspresowym wręcz 
wzrostem chwastów. Kukurydza, 
w której nie zwalcza się chwa-
stów, plonuje o połowę niżej 
w porównaniu z plantacjami 
skutecznie chronionymi, a to 
w prosty sposób przekłada się na 
rentowność produkcji. Dlatego 
walkę z chwastami należy roz-
począć jak najszybciej, najlepiej 
tuż po wykonaniu siewu. Od-
powiednio chroniona plantacja 
gwarantuje uzyskanie zadowa-
lających plonów.

W ochronie herbicydowej ku-
kurydzy w ciągu ostatnich 10 lat 
zaszło wiele zmian. „Ochrona 
zdrowia ludzi, zwierząt i środo-
wiska ma pierwszeństwo przed 
poprawą poziomu produkcji rol-
niczej” – to zapis z Preambuły 
Dyrektywy 91/414. Konsekwen-
cją tego zapisu jest dokonany 
przez Komisję Europejską prze-
gląd substancji aktywnych, 
mający na celu wykluczenie 
pestycydów zagrażających lu-
dziom i środowisku i utworze-
nia tak zwanej pozytywnej listy 
tych substancji. Dotychczas, 
w efekcie tych działań wyco-
fano z użytkowania 60% sub-
stancji aktywnych stosowanych 
w środkach ochrony roślin i to 
nie tylko z powodu zagrożenia 
toksykologicznego, ale także 
z powodu wysokich kosztów 
obrony substancji aktywnych 
przed Komisją Europejską.

Wiele dotychczas stosowa-
nych preparatów zniknęło 
więc z rynku. Mniejsza liczba 
zarejestrowanych herbicydów 
negatywnie odbijała się na 
efektywności odchwaszczania 
kukurydzy. Pierwszy poważny 
problem wystąpił  kilka lat temu, 
kiedy to wycofano z obrotu 
wszystkie preparaty zawierające 

atrazynę. Zakaz stosowania tej 
substancji w ochronie spowodo-
wał duże zmiany w metodach 
zwalczania chwastów. W znacz-
nym stopniu ograniczył możli-
wość wykonywania zabiegów 
bezpośrednio po siewie. Wielu 
rolników próbowało różnych no-
wych kombinacji środków. Nie 
wszystkie dobrze się sprawdzały. 
Aktualnie plantatorzy nie mogą 
narzekać na brak alternatyw – 
producenci środków ochrony 
roślin szybko wypełnili tę lukę. 
Jednak nie udało się opracować 
i zarejestrować substancji ak-
tywnej, która działałby równie 
skutecznie co atrazyna i była-
by w równie przystępnej cenie. 
Obecnie proponowane rozwią-
zania są zdecydowanie droższe.

Miejsce herbicydów opartych 
na atrazynie zajęły preparaty 
zawierające terbutyloazynę, któ-
ra wcześniej była używana do 
odchwaszczania ziemniaków. 
Substancja ta należy do grupy 
triazyn i w stosunku do wyco-
fanych związków ma bardziej 
korzystny profil środowiskowy 
– krócej zalega w glebie. Terbu-
tyloazyna jest pobierana głów-
nie poprzez korzenie chwastów. 
Zapewnia skuteczne zwalcza-
nie chwastów dwuliściennych 
i niektórych jednoliściennych 
w kukurydzy. Nie jest jednak 
tak efektywna jak atrazyna 
i nie zwalcza pełnego spektrum 
chwastów w uprawie kukurydzy.

Kolejną zmianą na rynku 
herbicydów było wycofanie 
acetachloru. Teoretycznie od 
2012 roku nie można było 
stosować preparatów zawiera-
jących tę substancję. Herbicy-
dy z acetachlorem należały do 
najpopularniejszych preparatów 
dedykowanych uprawie kukury-
dzy. Jednak jeszcze w ubiegłym 
roku rolnicy zużywali zapasy 
tych środków ochrony.

Dopiero w tym roku produ-
cenci kukurydzy będą zmuszeni 
do zastosowania innej technolo-
gii odchwaszczania. Ciekawym 
zamiennikiem  acetachloru jest 
zastosowanie petoksamidu, któ-
ry pobierany jest przez siewki 
kiełkujących chwastów i hamu-
je dalszy ich rozwój. Stanowi 
on znakomitą alternatywę dla 
wycofywanych z europejskiego 
rynku produktów doglebowych. 
Skutecznie zabezpiecza upra-
wę kukurydzy przed wschoda-
mi chwastnicy jednostronnej 
oraz wielu chwastów dwuli-
ściennych. Jest bardzo dobrym 
komponentem rozwiązań przed- 
i powschodowych. Cechuje 
się doskonałą selektywnością 

działania i wysoką skutecznością 
we wczesnych fazach rozwojo-
wych chwastów. Jego wydłużone 
działanie ogranicza wystąpienie 
wtórnego zachwaszczenia. War-
to rozważyć wybór herbicydu 
zawierającego tę substancję, 
gdyż jest to stosunkowo nowy 
związek przeznaczony do upraw 
kukurydzy. Każda nowa sub-
stancja aktywna ogranicza ryzy-
ko uodparniania się chwastów.

Innym, efektywnym roz-
wiązaniem jest zastosowanie 
mieszaniny petoksamidu z ter-
butyloazyną. Jest skuteczne 
i mocno wydłuża okres wzrostu 
kukurydzy bez współzawodni-
czenia z chwastami. Alternatywą 
jest też stosowanie herbicydów 
zawierających petoksamid łącz-
nie z sulkotrionem.

Kilka lat temu została też wy-
cofana sprawdzona i skuteczna 
mieszanina nikosulfuronu z sul-
kotrionem /herbicydów Milagro 
040SC z Mikado 300 SL/. Jednak 
jej miejsce zajęła inna, oparta 
o te same substancje aktywne, 
szybko zarejestrowana miesza-
nina Innovate 240 SC z Shado 
300 SC, która wykazuje podob-
ną efektywność, co tamta, sto-
sowana z powodzeniem przez 
lata technologia. Producenci 
dysponują więc skutecznymi 
narzędziami w walce z chwa-
stami w uprawie kukurydzy.

Zaniedbanie  zwalczania 
chwastów oznacza poważną 
utratę plonu. Obecność nasion 
chwastów w paszy sporządzo-
nej z kukurydzy, niekorzystnie 
wpływa na zdrowie i produk-
cyjność zwierząt. Nasiona nie-
których gatunków chwastów 
wykazują działanie trujące. 
Zwalczanie chwastów ma więc 
decydujące znaczenie w powo-
dzeniu uprawy kukurydzy. Wy-
cofanie z rynku herbicydowego 
wielu skutecznych i tanich sub-
stancji aktywnych i zastąpienie 
ich innymi, ale na ogół droż-
szymi technologiami podniosło 
koszty zabiegów ochrony kuku-
rydzy.  Dlatego przed podjęciem 
decyzji o wyborze odpowiednie-
go herbicydu należy przeprowa-
dzić wnikliwą analizę bogatej 
oferty preparatów dostępnych 
na rynku. Przy dokonywaniu 
wyboru należy także przeanali-
zować dotychczasowe doświad-
czenia z tym problemem. Każde 
pole, stanowisko jest inne, a tyl-
ko rolnik – jego właściciel wie, 
z pojawieniem jakich chwastów 
powinien się liczyć. Posiadając tę 
wiedzę łatwiej podejmie decyzję 
o wyborze herbicydu.

Anna Rogowska

W Polsce najpóźniej sianą rośliną polową jest kukurydza. 
W jej uprawie bardzo często mamy do czynienia 
z kompensacją chwastów oraz ryzykiem powstania 
biotypów chwastów odpornych na działanie substancji 
aktywnej stosowanego przez kilka lat herbicydu.
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wg firmy badawczej 
Kleffmann Group

Najczęściej 
kupowana 
kukurydza 
w Polsce!

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin
tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl

pozostałe odmiany:

Buran, Nimba, Fido, Wilga, Prosna, 
San, Wiarus, Cedro, Reduta, Glejt, 
Blask, Bułat, Lober, Wigo, Bosman, 
Opoka, Bejm, Dumka, Narew, 
Kresowiak, Jawor, Rataj, Smolik, 
Smolitop, Vitras, Lokata, Smolan, 
Ułan, Skarb, Kosynier, Kosmal, 
Konkurent, Rosomak

ZALETY
• odporny na Fusarium i porażenie 

głownią kolb i łodyg
• polecany do uprawy na kiszonkę 

w warunkach opóźnionego terminu 
siewu, przyspieszonego terminu 
zbioru

• rekomendowany do uprawy 
w najzimniejszych rejonach Polski 

          

RYWAL FAO 210

R E K L A M A

Najlepsze odmiany kukurydzy na kiszonkę

Przy wyborze odmian kukury-
dzy na kiszonkę zwracamy głów-
nie uwagę na trzy podstawowe 
cechy: plon ogólny suchej masy 
kiszonki (plon suchej masy łodyg 
i liści oraz kolb), udział plonu su-
chej masy kolb w ogólnym plonie 
suchej masy, zawartość suchej 
masy w roślinach przy zbiorze, 
(30-35%). Cechy optymalne od-
miany kiszonkowej to: duży plon 
ogólny suchej masy o korzyst-
nej strukturze (duży udział kolb 
- powyżej 50%, najlepiej około 
55%), wysoka strawność wegeta-
tywnych części roślin, wczesność 
odpowiednia do zamierzonego 
terminu zbioru, dojrzałość silo-
sowa już na początku września 
- przy przeciętnym przebiegu 
pogody. Odmiany dojrzewają-
ce później są z reguły bardziej 
plenne (efektywnie wykorzystują 
cały sezon wegetatywny). Należy 
dodać również cechę, która w od-
mianach na kiszonkę pojawiła się 
w ostatnich latach, a mianowicie 
„stay green”, czyli utrzymywanie 
zieloności wegetatywnych czę-
ści łodyg, w okresie dojrzewania 
kolb. Cecha ta umożliwia dłuższą 
asymilację roślin w okresie doj-
rzewania oraz wydłużony okres 
przydatności odmiany do zaki-
szania i wydłużony okres zbioru.

Liczba FAO jest głównym 
wskaźnikiem doboru odmian 
do produkcji w poszczególnych 
rejonach Polski. W rejonach pół-
nocnych powinno się uprawiać 
głównie odmiany wczesne i śre-
dniowczesne, najlepiej o liczbie 
FAO do 230, jednak nie późniejsze 
niż o liczbie FAO 250. Do uprawy 
w rejonie środkowym preferowa-
ne są odmiany średniowczesne, 
o liczbie FAO do 250, również 
odmiany średniopóźne o liczbie 
FAO do 260-270. Te odmiany 
można również uprawiać w re-
jonach najcieplejszych, w Polsce 
Południowo-Zachodniej i Polsce 
Południowo-Wschodniej. Wy-
bierając odmianę do uprawy 
na kiszonkę trzeba pamiętać, 
że większą koncentrację energii 
w kiszonce zapewniają mieszańce 
wcześniejsze. Udział kolb w ogól-
nym plonie suchej masy kiszon-
ki jest zwiększany również przez 
wyższe cięcie roślin (40 -50 cm 
nad ziemią). W polu pozosta-
ją wówczas najmniej strawne, 
dolne części łodyg. Innym spo-
sobem produkcji kiszonki wy-
sokoenergetycznej jest uprawa 
mieszańców ziarnowych typu „ge-
neratywnego”. Takie mieszańce, 
zapewniają bardziej korzystny 
udział kolb (ziarna) w kiszonce 
w stosunku do mniej strawnych 
części wegetatywnych. Ziarno 
jest najbardziej strawnym, bo aż 
w ponad 90%, składnikiem masy 
kiszonkowej, a zawartość skrobi 
w ziarnie ma bezpośrednie przeło-
żenie na poziom produkcji mleka 
i mięsa. Poza ogólnym poziomem 

strawności szereg firm zwraca 
uwagę w swoich programach 
hodowlanych na podniesienie 
strawności części wegetatyw-
nych roślin (łodyg i liści). Do-
brym przykładem jest program 
„animal nutrition” realizowany 
przez firmę Limagrain. Odmiany 
z tego programu charakteryzują 
się wyższą strawnością włókna. 
Jakość kiszonki zależy w głównej 
mierze od odmiany, ale również 
od dobrych praktyk rolniczych 
w uprawie kukurydzy. Rozumie 
się przez to takie czynniki upra-
wy jak: zbilansowane nawożenie, 
dostosowane do zasobności gle-
by, dostępność mikroskładników, 
siew w terminie agrotechnicznym, 
w odpowiedniej gęstości, skutecz-
ne zwalczanie chwastów, zbiór 
przy odpowiedniej zawartości 
suchej masy i prawidłowe zaki-
szanie. Należy też dostosować do-
bór odmiany do typu kompleksu 
glebowego: słaby, średni, mocny. 
W tym przypadku trzeba kierować 
się rekomendacją firm nasiennych.

Bardzo dobrą rekomendacją 
przy wyborze odmian do uprawy 
na kiszonkę dostosowanych do 
warunków klimatycznych na-
szego kraju są wyniki doświad-
czeń porejestrowych i rolniczych 
(PDOiR), prowadzone corocznie 
przez COBORU i PZPK. W do-
świadczeniach tych uczestniczą 
odmiany wpisane do Krajowego 
Rejestru, najczęściej w ostatnich 
latach, oraz odmiany z katalo-
gu europejskiego (CCA), zareje-
strowane w innych krajach Unii 
Europejskiej, wykazujące przez 
dwa lata najlepsze wyniki w do-
świadczeniach rozpoznawczych 
w Polsce. Doświadczenia są pro-
wadzone w 3 seriach: dla odmian 
wczesnych, średniowczesnych 
i średniopóźnych. Średnie wy-
niki pochodzą z 17 miejscowości. 
Poniżej przytoczono wybrane wy-
niki z lat 2012 i 2013. Obejmują 
one jednak tylko cześć odmian, 
które mogą być przedmiotem wy-
boru do uprawy w warunkach 
klimatycznych Polski.

Grupa odmian 
wczesnych

W roku 2012 najwyższy plon 
suchej masy osiągnęła odmia-
na LG 30.240 (211,5 dt/ha – 
109,0% wzorca), a w następnej 
kolejności odmiana Ambrosini 
(201,3 dt/ha - 103,0% wzorca). 
Plony suchej masy wyższe od 
wzorca osiągnęły również od-
miany Ricardinio (198,4 dt/ha 
– 102,0% wzorca) i Konsulixx 
(196,3 dt/ha - 101,0% wzorca). 
Odmiany Ambrosini i Ricardinio 
charakteryzowały się również naj-
wyższym udziałem suchej masy 
kolb w ogólnym plonie suchej 
masy, odpowiednio 57,2% oraz 
55,9%. Wymienione 4. odmiany 
wykazały korzystną zawartość 

suchej masy w całych roślinach 
przy zbiorze: LG 30.240 - 34,9%, 
Ambrosini - 35,2%, Ricardinio - 
34,9% i Konsulixx - 35,1%.

W roku 2013 najwyższe plony 
ogólnej suchej masy wykazały 
odmiany LG 30.240 – 207,1 dt/
ha (102% wzorca) i Ricardi-
nio – 206,6 dt/ha (102% wzor-
ca). Najwyższy plon suchej 
masy kolb zanotowano dla od-
mian Ricardinio - 113,6 dt/ha 
(103,9% wzorca), oraz identyczny 
dla odmiany Ambrosini – 113,5dt/
ha. (104% wzorca). Najbardziej 
korzystny udział suchej masy kolb 
w ogólnym plonie suchej masy 
wykazała odmiana Ambrosini 
(56,1%) oraz odmiana Ricardi-
nio (54,7%). W odmianie LG 
30.240 ten udział był niższy 
i wyniósł 51,3%. Najwyższą za-
wartość suchej masy przy zbiorze 
wykazała odmiana Kixxo (CCA) 
- 36,6%, oraz odmiana Ambro-
sini - 35,1%. Uzyskane wyniki 
dla odmian kukurydzy badanych 
na kiszonkę w grupie wczesnych 
wykazały, że odmiany Ambro-
sini i Ricardinio łączyły cechy, 
które charakteryzują najlepsze 
odmiany do produkcji wysoko-
energetycznej kiszonki. Natomiast 
odmiana LG 30.240 była liderem 
pod względem ogólnego plonu 
suchej masy, nieznacznie pod tym 
względem wyprzedzając odmianę 
Ricardinio.

Grupa odmian 
średniowczesnych

W roku 2012 najwyższy średni 
plon ogólny suchej masy osią-
gnęły odmiany ES Archimedes 
i Grosso (214,4dt/ha i 213,0 dt/
ha - 104,0% wzorca). Powy-
żej wzorca plonowały również 
odmiany Cassilas (212,3 dt/
ha - 103,0% wzorca) oraz MAS 
27L i Sumas (209,8 dt/ha 
i 209,7 dt/ha - 102,0% wzorca). 
Spośród tych odmian najbardziej 
korzystną strukturę plonu, (udział 
suchej masy kolb w plonie ogól-
nym suchej masy), miały odmiany 
Grosso (55,6%) i Cassilas (53,3%). 
Mniej korzystną strukturę plo-
nu suchej masy miały odmiany 
ES Archimedes (49,9%) i MAS 
27L (51,8%). We wszystkich oce-
nianych odmianach zawartość 
suchej masy w roślinach przy 
zbiorze była korzystna.

W roku 2013 Najwyższy ogólny 
plon suchej masy kolb wykazały 
odmiany Cassilas – 210,7 dt/ha 
(104% wzorca), Grosso - 209,8 dt/
ha (103% wzorca). Powyżej wzorca 
plonowały także odmiany Dynami-
te, MAS 27L, Odilo (102% wzorca) 
oraz Geoxx i LG 32.58 (101% wzor-
ca). Średni plon suchej masy kolb 
wyniósł 110 dt/ha (103 do 114,6 dt/
ha). Udział suchej masy kolb w plo-
nie ogólnym suchej masy dla bada-
nych odmian wyniósł 54,0% i był 
bardzo korzystny. Spośród odmian 

o wysokim ogólnym plonie suchej 
masy, pod względem udziału suchej 
masy kolb wyróżniły się odmia-
ny: LG 32.58 (55,4%),  Dynamite 
(54,6%), Cassilas (54,1%), Gros-
so (54,4%), Geoxx (54,3%), Odilo 
(53,7%). Odmiany o ogólnym plo-
nie suchej masy wyższym od wzor-
ca osiągnęły korzystną zawartość 
suchej masy przy zbiorze: Cassilas 
(34,8%), Grosso (34,5%), Dynami-
te (34%), MAS 27L (34,3%), Od-
ilo (36,4%), Geoxx (35,1%), LG 
32.58 (35,2%). W tej grupie naj-
wcześniejsza była odmiana Odilo.

Grupa odmian 
średniopóźnych

W roku 2012 najwyższy średni 
plon ogólny suchej masy osiągnę-
ła odmiana Subito (220,2 dt/ha - 
106,0% wzorca). Powyżej wzorca 
plonowały również odmiany ES 
Fireball i Kadryl (213,2 dt/ha oraz 
212,3 dt/ha – 102,0% wzorca).
Odmiany Kadryl i Subito miały 
mniej korzystną strukturę plonu, 
(udział plonu kolb w plonie ogól-
nym suchej masy), na tle zestawu 
badanych odmian, gdyż wyniósł 
on odpowiednio 47,6% dla od-
miany Kadryl i 49,3% dla od-
miany Subito. Bardziej korzystna 
strukturę plonu miała odmiana 
ES Fireball (52,6%).  Zawartość 
suchej masy w plonie ogólnym 
przy zbiorze była bardzo korzyst-
na, (powyżej 33,4%), w całym 
zestawie badanych odmian, rów-
nież w tych o najwyższym plonie 
ogólnym suchej masy.

W roku 2013 powyżej wzor-
ca plonowały odmiany Kosmal 
(212 dt/ha), P0746 (211,4 dt/
ha), Atletas CCA (210,9 dt/ha) 
- wszystkie około 101% wzorca, 
a na poziomie wzorca, ES Fire-
ball (210,2 dt/ha) i Indexx CCA 
(210,5 dt/ha). Korzystny udział 
plonu suchej masy kolb w plonie 
ogólnym suchej masy zanotowano 
dla odmian Indexx CCA (53,0%), 
Atletas CCA (52,8%), ES Fireball 
(52,4%). W odmianie Kosmal, 
o najwyższym ogólnym plonie 
suchej masy udział suchej masy 
kolb wyniósł 48,6%. W przypad-
ku odmian o plonie suchej masy 
wyższym od wzorca lub na po-
ziomie wzorca, zawartość suchej 
masy kształtowała się następują-
co: Kosmal (34,2%), Atletas CCA 
(35,2%), ES Fireball (34,6%), In-
dexx CCA (34,5%). Była to za-
wartość suchej masy na poziomie 
korzystnym do produkcji dobrej 
kiszonki.

dr inż. Roman Warzecha 
I H i A R- P I B Radzików

Kiszonka z całych roślin kukurydzy jest najważniejszą paszą energetyczną 
i objętościową w żywieniu zwierząt przeżuwających. Jest to pasza całoroczna. 
Zabezpiecza nie tylko potrzeby energetyczne i produkcyjne zwierząt, ale 
również stabilizuje ich przewód pokarmowy.
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Czy wiesz, że…
Karate (jap. 空手, dosł. ‘pusta ręka’) 
– to japońska sztuka walki, stworzona 
przez mieszkańców wyspy Okinawa 
jako metoda samoobrony bez użycia 
broni. Czarny pas oznacza posiadanie 
mistrzowskich umiejętności.

Opakowanie zawiera:
-  1 x 300 g Ergon 750 WG

-  2 x 1 l Hudson 200 EC
-  miarka GRATIS

Do zastosowania:
-  w pszenicy ozimej na 4 ha

-  w jęczmieniu jarym na 5 ha

Dostępny w paku z herbicydem 
Hudson 200 EC!

Wzmocnione działanie 
na przytulię czepną! Opakowanie zawiera:

-  1 x 300 g Ergon 750 WG

-  w pszenicy ozimej na 4 ha
-  w jęczmieniu jarym na 5 ha

Dostępny w paku z herbicydem 
Hudson 200 EC!

Wzmocnione działanie 
na przytulię czepną!

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZYŚRODEK CHWASTOBÓJCZY

  Specjalista w zwalczaniu kompleksu chwastów                                                        
dwuliściennych w zbożach

  Nowa, bardzo skuteczna kombinacja substancji 
aktywnych

  Niska dawka: w jęczmieniu jarym zaledwie 
60 g/ha, w pszenicy ozimej 75 g/ha

  Nowoczesna formulacja

czarny pas w ochronie zbóż!
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R E K L A M A

Stosowanie herbicydów a zasady 
integrowanej ochrony roślin

Jednym ze sztandarowych 
hasał integrowanej ochrony, 
jest stosowanie środków che-
micznych tylko wtedy gdy jest 
to konieczne. Potrzebę zabiegu 
należy udokumentować. Kry-
terium według którego można 
podjąć decyzję o chemicznej 
ochronie to progi szkodliwo-
ści. Jeżeli zostały przekroczo-
ne, stanowi to podstawę do 
wykonania oprysku. W tym 
momencie powstaje problem 
i to dwojakiego rodzaju. Plan-
tatorzy są zainteresowani w jaki 
sposób służby kontrolujące pra-
widłowość  zabiegów będą roz-
patrywać zabiegi doglebowe 
(przedwschodowe). Wykonywa-
ne są na podstawie hipotetycz-
nego zagrożenia. Jednak nigdy 
nie ma stuprocentowej pewno-
ści jakie gatunki chwastów po-
jawią sie i w jakiej liczbie. Jeżeli 
założymy, że progi szkodliwości 
(przekroczone) są podstawą do 
zabiegu, wtedy każdy zabieg 
przedwschodowy można uznać 
za nieuzasadniony.

Drugi problem to same pro-
gi szkodliwości. Mają stano-
wić wskaźnik umożliwiający 
wykonanie zabiegu. Problem 
w tym, że dla chwastów progi 
szkodliwości nie są opracowa-
ne. Spotyka się je w wydawnic-
twach popularno naukowych, 
w atlasach chwastów o profi-
lu ochroniarskim, w ulotkach 
reklamujących działanie po-
szczególnych preparatów itp. 
Dane te mają charakter typo-
wo informacyjny, pomocni-
czy. Zestawień obligatoryjnych 
brak. Wynika to z trudności 
opracowania wiarygodnych 
materiałów. Czynnikami 
utrudniającymi opracowanie 
progów jest fakt występowa-
nia chwastów w zbiorowiskach 
i ulegania wzajemnej konku-
rencji między sobą. Ponadto 
chwasty mają zróżnicowany 
wzrost (potencjał konkuren-
cyjny) w zależności od typu 
gleb, wysokości nawożenia 
i warunków klimatycznych. 
To tylko podstawowe czynniki. 
Doświadczalne opracowanie 
progów szkodliwości dla jednej 
uprawy, dla jednej lokalizacji 
z określonymi warunkami 
pogodowymi nie jest trudne. 
Jednak rzetelne dane powin-
ny być opracowane szczegóło-
wo, uwzględniając wszystkie 
elementy rzutujące na inten-
sywność wzrostu i współza-
wodniczenie z rośliną uprawną. 
Dowodem na trudność opra-
cowania progów szkodliwości 
jest znaczna rozbieżność da-
nych w różnych materiałach. 
Przykładowo w literaturze 

można znaleźć progi dla cha-
bra bławatka wahające się od 
1 do 25 roślin/m2, dla miotły 
zbożowej od 10 do 60 roślin/
m2 czy dla przytulii czepnej 
od 1 do 10 roślin/m2. Trudno 
takim danym zaufać. Nie wia-
domo jeszcze w jakim kierun-
ku pójdą badania nad progami 
szkodliwości – być może będą 
opracowywane dla całych zbio-
rowisk. To jednak przyszłość, 
oby jak najszybsza.

Wracając do realiów. Nie 
wydaje się by w roku „zero-
wym” wprowadzenia integro-
wanych metod ochrony roślin, 
rolnicy ponieśli jakiekolwiek 
konsekwencje z powodu bra-
ku szczegółowych opracowań 
i zasad stosowania herbicydów. 
W przypadku zabiegów dogle-
bowych można na zasianym 
polu położyć „kawałek” folii, 
przysypać ją ziemią lub umoc-
nić kamieniami. Pod jej po-
wierzchnią z pewnością będą 
bardziej korzystne warunki 
do wschodów chwastów. Na 
podstawie kilku takich punk-
tów można określić skład ga-
tunkowy chwastów oraz ich 
liczebność. Innym sposobem 
przewidywania zachwaszczenia 
są obserwacje własne i znajo-
mość występujących gatunków 
na danym polu. Uzupełnie-
niem mogą być opracowania 
dotyczące żywotności nasion 
w glebie. Decyzje o zabiegach 
nalistnych można podejmować 
na podstawie dostępnych pro-
gów szkodliwości. Być może 
nie zawsze będą one trafne, 
ale będą stanowiły prawną 
podstawę wykonania zabiegu, 
w każdym razie do czasu, gdy 
nie ukażą się inne obowiązu-
jące zestawienia.

Ponadto do ogólnych zale-
ceń należy zaliczyć umiejęt-
ne wykonywanie zabiegów, 
wykluczające pojawienie 
się niekorzystnych zjawisk 
w ochronie jakimi jest kom-
pensacja chwastów oraz ich 
uodparnianie się. Kompensa-
cja jest wynikiem stosowania 
przez dłuższy czas herbicydów 
zawierających taką samą sub-
stancję czynną. Prowadzi to 
do wyeliminowania gatunków 
wrażliwych. Zniszczenie ich 
powoduje pojawianie się gatun-
ków czasem mniej uciążliwych, 
które pozbawione konkurencji 
innych chwastów, zaczynają 
dominować. Drugie zjawisko 
jest związane z jednostronnym 
stosowaniem środków chwa-
stobójczych reprezentujących 
taki sam mechanizm działania. 
Chwasty po pewnym czasie, 
wrażliwe na dany mechanizm 

zaczynają się na niego uodpar-
niać. Mimo „prawidłowego” 
stosowania pozostają na polu 
niezwalczone. Oba zjawiska są 
niepożądane, ponieważ wy-
magają intensywnej ochrony 
i zdecydowanie należy im 
zapobiegać, a jeżeli zaistnie-
ją to likwidować ich skutki. 
Najprostszym sposobem jest 
stosowanie różnych substan-
cji czynnych, a w przypadku 
uodparniania się chwastów na 
dane substancje trzeba zasto-
sować środki o innych me-
chanizmach działania. W obu 
przypadkach skutecznym roz-
wiązaniem jest stosowanie mie-
szanin herbicydowych.

Zalecanym sposobem od-
chwaszczania w metodach 
integrowanych jest unikanie 
i ograniczanie stosowania 
wszystkich środków che-
micznych. Jednym ze sposo-
bów jest włączenie do ochrony 
zabiegów mechanicznych. Są 
one uwarunkowane przede 
wszystkim rozstawą między-
rzędzi. W uprawach o wąskiej 
rozstawie najczęściej używa-
ne są lekkie brony (np. brona 
chwastownik). Jeżeli między-
rzędzia są szerokie zalecana się 
różnego typu opielacze. Należy 
brać pod uwagę, że zabiegami 
mechanicznymi można znisz-
czyć około 40, maksymalnie 
60% zachwaszczenia. Jest to ty-
powy przykład metody integro-
wanej, w której konieczne jest 
zastosowanie herbicydów, ale 
pozwala ono na zużycie mniej-
szej ilości substancji czynnej. 
Do pośrednich sposobów ogra-
niczenia zachwaszczenia nale-
ży stosowanie doczyszczonego 
materiału siewnego, higiena 
sprzętu do upraw i pielęgna-
cji zapobiegająca rozprzestrze-
nianiu się diaspor. Czynników 
ograniczających zachwaszcze-
nie i sposobów ograniczania 
ich przy pomocy ograniczo-
nych dawek herbicydów jest 
wiele. Obecny sezon to „ze-
rowy” rok wdrażania metod 
integrowanych do praktyki. 
Z pewnością dostarczy jeszcze 
wiele wskazówek, jak w naj-
bliższej przyszłości postępować 
zgodnie z nowymi przepisami.

Inż. Adam Paradowski 
IOR-PIB w Poznaniu

Integrowane metody produkcji dążą do ograniczania 
zużycia ilości chemicznych środków ochrony roślin. Aby 
ten cel osiągnąć należy przestrzegać wielu wytycznych. 
Problem istnieje w tym czy teoretyczne nakazy i zakazy 
można bezproblemowo wdrożyć do praktyki.
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Doskonale zbalansowany herbicyd 
najnowszej generacji do zwalczania 
chwastów dwuliściennych 
w zbożach jarych i ozimych.

Uderzeniowa, podwójna dawka dwóch 
substancji aktywnych w 1 litrze: 
660 g MCPA i 90 g Dikamby.

Dawkowanie: 
zboża jare – 1,0 l/ha, 
zboża ozime – 1,25 l/ha.

Herbicyd najnowszej 
Turbo generacji!

HERBICYD
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R E K L A M A

Dwie nowe odmiany kukurydzy
Syngenta wprowadza na rynek nowe, zarejestrowane 
w tym roku odmiany kukurydzy SY Enigma i SY Multipass.

SY ENIGMA – w grupie średnio późnej = MG2
Cechy odmiany: typ – mieszaniec trójliniowy, kierunek 
użytkowania – ziarno.
Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno (najwyż-
szy poziom plonowania w badaniach rejestracyjnych 
COBORU 2012 – grupa średnio wczesna),
Bardzo dobra przydatność ziarna dla przemysłu 
młynarskiego,
Wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie,
Znakomita wymłacalność ziarna,

Dobra tolerancja na okresowy stres suszowy,
Bardzo dobra zdrowotność roślin.

SY MULTIPASS – w grupie średnio wczesnej = MG1
Cecha odmiany: typ – mieszaniec pojedynczy, kierunek 
użytkowania – ziarno.
Wysoki potencjał plonowania na ziarno,
Dobra odporność na wyleganie łodygowe,
Kolba typu fix równomiernie osadzona na roślinach,
Dobre oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania,
Dobry wigor roślin po wschodach 
Niebawem zostaną zarejestrowane kolejne odmiany - 
na ten sezon – łącznie 9 nowości.

Flint czy dent?
Plantatorzy doskonale zna-

ją kryteria wyboru materiału 
siewnego pod kątem rejonizacji 
uprawy, plonowania czy odpor-
ności na warunki środowiskowe. 
Warto jednak przypomnieć, że 
istotnym parametrem wyboru 
jest typ ziarna uprawianych 
odmian.

Wyróżniamy dwa podsta-
wowe typy ziarna: flint i dent. 
Wybór odmiany jest zależny od 
przewidywanego użytkowania 
plonu. Zasadnicze różnice po-
między tymi dwoma typami 
polegają na budowie bielma 
kukurydzy, w którym wyróż-
nia się dwie warstwy: szklistą 
i mączystą. Bielmo mączyste 
zbudowane jest z dużych ziaren 
skrobi, w których przestrzenie 
pomiędzy cząsteczkami wypeł-
nione są powietrzem. Taka bu-
dowa ziarna sprawia, że bielmo 
ma mączysty wygląd. Z kolei 
bielmo szkliste zbudowane jest 
ze ścisło upakowanych ziaren 
skrobi. Ziarno typu dent, w po-
równaniu z typem flint, zawiera 
mniej bielma szklistego. Jest ono 
wklęsłe i pomarszczone, stąd 
nazwa „koński ząb”. Ziarno 
typu flint jest wypukłe i szkliste, 
ma większą gęstość i twardość, 
zdecydowanie trudniej oddaje 
wodę. Roślina z tego typu ziar-
na wcześniej kwitnie, charakte-
ryzuje się szybszym rozwojem 
początkowym i lepszą odporno-
ścią na chłody. Jednak posiada 
mniejszy potencjał plonowania, 
a ziarniaki w porównaniu z ziar-
niakami typu dent są mniejsze 
i bardziej żółte, czasem nawet 
mają czerwoną barwę. Odmiany 
dent mają jaśniejsze ziarniaki. 
Tylko z tego typu ziarna uzy-
skuje się skrobię kukurydzia-
ną. Świetnie nadają się także 
do produkcji olejów i innych 
produktów spożywczych. Wy-
korzystuje się je w przemyśle 
gorzelniczym. Są dobrym surow-
cem do produkcji bioetanolu, 
ale przede wszystkim znajdują 
zastosowanie jako pasza.

Rynek kukurydzy jest coraz 
bardziej techniczny. Odmiany 
różnią się od siebie liczbą FAO 
i kierunkiem użytkowania. 

Głównym priorytetem firm 
hodowlanych jest dopasowa-
nie się do aktualnych potrzeb 
rynku. Każdego roku wzrasta 
zainteresowanie producentów 
kukurydzą ziarnową. Jej uprawa 
jest najbardziej rentowna. Dzięki 
temu w tym segmencie rynku 
postęp jest najszybszy, gdyż jest 
to segment najbardziej konku-
rencyjny. Znaczące na rynku 
hodowle rejestrują regularnie 
nowe odmiany przeznaczone na 
ziarno. Do Krajowego Rejestru 
Odmian wpisywane są te, które 
przewyższają swym potencja-
łem znajdujące się w rejestrze. 
Warto zatem zainteresować się 
nowościami – odmianami, które 
ostatnio zostały zarejestrowane.

Prace hodowlane to proces 
długotrwały i kosztowny, a kon-
kurencja bardzo duża. Z uwagi 
na różne cechy tych dwóch ty-
pów kukurydzy firmy hodow-
lane bardzo często krzyżują 
rośliny typu dent z roślinami 
typu flint, które mają przeciw-
stawne pule genowe. Linie dent 
wnoszą do mieszańców wysoki 
potencjał plonowania, a linie 
flint sprawiają, że są one bardziej 
odporne na niekorzystne warun-
ki pogodowe występujące na po-
czątku wegetacji. Największym 
wyzwaniem dla hodowców jest 
stworzenie odmian typu dent, 
które cechuje wysoki potencjał 
plonowania, duża tolerancja na 
wiosenne chłody i wolno nagrze-
wające się gleby, oraz szybkie 
oddawanie wody w końcowej 
fazie dojrzewania. Takie cechy 
odmian umożliwiają uprawę 
w centralnej i północnej czę-
ści Polski. Do niedawna było to 
bardzo trudne. Odmiany tego 
typu dobrze plonowały jedy-
nie na południu naszego kraju. 
Jednak od kilku lat producenci 
kukurydzy mają do dyspozycji 
kilka wysokoplonujących od-
mian typu dent, przeznaczo-
nych do uprawy w centralnej 
części Polski. Cechuje je szybki 
rozwój początkowy i wystar-
czająco wysoka odporność na 
wiosenne chłody. Aby uzyskać 
wyższą opłacalność produkcji, 
warto rozważyć skorzystanie 

z oferty przygotowanej przez 
firmy nasienne i dokonać wy-
boru odmian typu dent, które 
stwarzają możliwość uzyskania 
wyższego plonu.

Przykładem odmiany tego 
typu, która rekomendowana 
jest do uprawy na obszarze 
Polski południowej i central-
nej jest aktualnie rejestrowa-
na w Polsce DKC 3623. W toku 
badań rejestrowych COBORU 
w 2012 i 2013 roku odmiana ta 
plonowała o ponad tonę z hek-
tara wyżej niż wzorzec grupy 
średnio-poźnej. W optymal-
nych warunkach produkcyjnych 
uzyskuje się zbiory na pozio-
mie 14-15t/h, przy wilgotności 
ziarna około 15%. Odmiana ta 
charakteryzuje się dobrym wi-
gorem i odpowiednio rozwinię-
tym systemem korzeniowym. 
W ubiegłym roku znakomicie 
poradziła sobie z wiosennym 
nadmiarem wody, świetnie spi-
sała się także na suchych sta-
nowiskach. W końcowej fazie 
dojrzewania wręcz ekspresowo 
oddawała wodę – rolnicy, którzy 
zdecydowali się na wybór tej 
odmiany nie tylko otrzymywali 
znacznie wyższe plony, ale po-
nosili zdecydowanie mniejsze 
koszty suszenia ziarna.

Należy jednak pamiętać, że 
odmiany typu dent nie nadają 
się na przemiał. Jeśli zatem rol-
nik zdecyduje się na ten kieru-
nek użytkowania, musi wybrać 
odmianę flint. Przykładem od-
miany tego typu, polecanej do 
uprawy na terenie całego kraju 
jest DKC 3016 /FAO 230/. Do-
brze sprawdza się jako surowiec 
do przemiału i na paszę.

Wybór odpowiedniej odmia-
ny determinuje uzyskany efekt 
ekonomiczny produkcji. Dlate-
go tak istotne jest, by decyzję 
dotyczącą zakupu materiału 
siewnego poprzedzić analizą 
jego właściwości, potencjału 
plonotwórczego i przydatności 
dla wybranego kierunku użyt-
kowania. Decydując się na upra-
wę kukurydzy przeznaczonej na 
ziarno warto rozważyć zakup 
odmian typu dent.

Anna Rogowska

Zdaniem specjalistów w dziedzinie ekonomiki uprawy 
kukurydzy sukces finansowy jest w ponad 30 procentach 
zależny od odpowiedniego doboru odmiany.
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JAPOŃSKI ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

 Postaw na solidny fungicyd w gospodarstwie chroniący 
kompleksowo: zboża, rzepak, buraki

 Doceń wyjątkową kompozycję dwóch substancji aktywnych 
działających: systemicznie, zapobiegawczo i interwencyjnie 

 Poznaj nowoczesną formulację SE – mikrokapsułki: lepiej 
przyswajalną i niezawodną nawet w trudnych warunkach  

 Zamień dotychczasowy fungicyd na bezpieczny dla Ciebie 
i środowiska: brak toksyczności, kaucji za opakowanie 
i prewencji dla pszczół

    Odwiedź stronę  www.stosuj-yamato.pl i przekonaj się, 
dlaczego warto stosować YAMATO.
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Wkrótce nowa, 
poszerzona rejestracja. 

Szczegóły na
www.sumiagro.pl

solidny fungicyd 
– zmień przyzwyczajenia!
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ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa
tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
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R E K L A M A

Wiosenne odchwaszczanie 
rzepaku ozimego

Podstawowe zabiegi che-
micznej ochrony w rzepaku po-
winny być wykonane jesienią. 
W przypadku niewykonania 
tych zabiegów lub popełnio-
nych błędów w ochronie je-
sienią, wiosną na plantacjach 
rzepaku ozimego mogą wystą-
pić zaawansowane w rozwoju 
i trudne do zwalczenia gatunki 
chwastów. Jednak w pierwszej 
kolejności na przedwiośniu 
musimy ocenić, w jakiej kon-
dycji rośliny rzepaku przetrwa-
ły trudny okres zimowy. Stan 
plantacji oceniamy licząc ilość 
roślin rzepaku i przy obsadzie 
powyżej 25 zdrowych roślin 
na 1 m2 możemy od razu, naj-
wcześniej jak tylko to jest moż-
liwe, przystąpić do zasilenia 
rzepaku odpowiednią dawką 
nawozów azotowych w celu 
pobudzenia wegetacji na wio-
snę. Należy liczyć się z tym, że 
wiosenne nawożenie rzepaku 
spowoduje również intensywny 
rozwój występujących na polu 
chwastów.

Rzepak ozimy ma pewną po-
zycję w płodozmianie i jest czę-
stym przedplonem dla upraw 
zbożowych, jednocześnie sam 
jest zwykle uprawiany po zbo-
żach co stwarza problem maso-
wego występowania w uprawie 
chwastów jednoliściennych, 
jak: samosiewy zbóż, miotła 
zbożowa i wyczyniec polny, 
oraz perz właściwy. Samosiewy 
zbóż rozpoczynają swój roz-
wój już jesienią w momencie 
kiełkowania nasion rzepaku, 
konkurując z nim o wodę, 
składniki pokarmowe i światło. 
Występowanie już kilkunastu 
sztuk roślin samosiewów zbóż 
na 1 m2 wpływa na istotne 
obniżenie plonu rzepaku ozi-
mego. Na polach nadal obecna 
jest miotła zbożowa, natomiast 
wyczyniec polny stanowi duże 
zagrożenie dla rzepaku upra-
wianego na stanowiskach 
wilgotnych.

Wśród gatunków wielolet-
nich dominuje perz właściwy, 
który rozwija się na wszyst-
kich rodzajach gleb, a sprzyjają 
temu stosowane uproszczenia 
w uprawie. Duże zachwaszcze-
nie uprawy perzem właściwym 
może obniżyć plon rzepaku 
nawet ponad 50 %. Wymie-
nione gatunki skutecznie zwal-
czymy graminicydami, które 
charakteryzująca się działa-
niem układowym i przezna-
czone są do powschodowego 
zwalczania chwastów jednoli-
ściennych w uprawach roślin 
dwuliściennych. Preparaty 
te pobierane są przez liście 
chwastów i przemieszczane 
do korzeni lub rozłogów po-
wodując zahamowanie wzrostu 
i rozwoju roślin. Wiosną gra-
minicydy można stosować po 

ruszeniu wegetacji do momen-
tu wybijania rzepaku w pęd. 
W niskiej temperaturze gra-
minicydy działają wolniej, ale 
po ociepleniu rzepak szybko 
może przejść fazę „strzelania” 
w pęd i możemy spóźnić się 
z wykonaniem zabiegu.

Do zwalczania samosiewów 
zbóż wiosną w rzepaku ozi-
mym zaleca się Agil 100 EC 
w dawce 0,5 – 0,7 l /ha, Fusi-
lade Forte 150 EC 0,5 – 0,75 l/
ha, Pilot 10 EC i Targa 10 EC 
0,4 – 0,5 l/ha, Targa Super 
05 EC 0,75 – 1 l/ha, Leopard 
Extra 05 EC 1 l/ha, Focus Ultra 
100 EC 1 – 1,5 l/ha, Labrador 
05 EC 1,5 l/ha, Pantera 040 EC 
i Grapan 40 EC 2 l/ha, Select 
Super 120 EC 0,8 l/ha i Ar-
row 240 EC w dawce 0,4 l/ha 
ale z dodatkiem wspomaga-
cza 1,5 l/ha. Do zwalczania 
miotły zbożowej i wyczyńca 
polnego zaleca się Agil 100 EC 
w dawce 0,6 – 0,8 l /ha, Ele-
gant 05 EC, Supero 05 EC 
i Taurus 05 EC 1 l/ha, a do 
zwalczania samej miotły zbo-
żowej zaleca się Select Super 
120 EC w dawce 0,8 l/ha, Ar-
row 240 EC 0,4 l/ha z dodat-
kiem wspomagacza 1,5 l/ha, 
Fusilade Forte 150 EC 0,75 – 
1 l/ha i Focus Ultra 100 EC 
1 – 1,5 l/ha. W przypadku 
zwalczania perzu właściwego 
graminicydy należy stosować 
w wyższych dawkach np.: Agil 
100 EC w dawce 1,25 – 1,5 l /
ha, Fusilade Forte 150 EC 2 – 
2,5 l/ha, Pilot 10 EC i Targa 
10 EC 1 – 1,5 l/ha, Targa Super 
05 EC 2 l/ha.

Osobną i niestety nieliczną 
grupę stanowią herbicydy za-
lecane wiosną do zwalczania 
chwastów dwuliściennych. 
W przypadku występowania 
w rzepaku ozimym chwa-
stów rumianowatych (maru-
na bezwonna, rumian polny, 
rumianek pospolity), chabra 
bławatka lub ostrożenia po-
lnego możemy je zwalczać 
preparatami zawierającymi 
w swoim składzie chlopyralid 
jako substancję czynną, która 
blokuje funkcjonowanie au-
ksyn (hormonów wzrostu) i za-
kłóca proces oddychania. Z tej 
grupy herbicyd Lontrel 300 SL 
(podobnie jak jego odpowied-
niki Cliophar 300 SL, Faworyt 
300 SL i Shonghai 300 SL) na-
leży stosować w dawce 0,3 – 
0,4 l/ha od momentu ruszenia 
wegetacji do początku wy-
kształcania pąków kwiatowych 
na młode intensywnie rozwi-
jające się chwasty. Dopuszcza 
się jeden zabieg w maksymalnej 
dawce 0,4 l/ha. Preparat Lon-
trel 72 SG zawiera chlopyralid 
w ilości 720 g/kg i przeznaczo-
ny jest do zwalczania chwastów 
rumianowatych i ostrożenia 

polnego wiosną w rzepaku 
ozimym. Środek należy sto-
sować w dawce 0,28 kg/ha na 
chwasty rumianowate w fazie 
rozety, natomiast w przypad-
ku ostrożenia polnego należy 
wykonać dwa zabiegi każdy 
w dawce 0,28 kg/ha w odstępie 
3-4 tygodni.

Drugą grupę stanowią her-
bicydy zawierające dwie sub-
stancje czynne - chlopyralid 
(267 g/l) + pikloram (67 g/l) jak 
Galera 334 SL (jej odpowied-
niki to Borowik 334 SL i Kra-
tos), która skutecznie zwalcza 
rumian polny i rumianek po-
spolity, marunę bezwonną, 
dymnicę pospolitą, chaber bła-
watek, ostrożeń polny i dobrze 
niszczy przytulię czepną (do 
wysokości 8 cm), natomiast 
średnio działa na fiołka po-
lnego, gwiazdnicę pospolitą, 
jasnoty, mak polny i przytulię 
czepną zaawansowaną w roz-
woju. Galerę 334 SL, wiosną, 
należy stosować w dawce 
0,35 l/ha na młode chwasty 
w fazie 2 – 6 liści (rumianowa-
te w fazie rozety, przytulia do 
8 cm wysokości), najlepiej za-
raz po ruszeniu wegetacji, gdy 
temperatura dobowa osiągnie 
8ºC. Dodatkowym atutem jest 
możliwość niszczenia również 
rdestów, starca zwyczajnego 
i psianki czarnej a na tere-
nach podmokłych podbiału 
pospolitego.

Wczesną wiosną można 
stosować w rzepaku ozimym 
Kerb 50 WP zawierający pro-
pyzamid w ilości  500 g/kg, 
który działa na chwasty w ni-
skich temperaturach. Preparat 
w dawce 1-1,5 kg/ha skutecznie 
zwalcza bodziszki, gwiazdnicę 
pospolitą, przetaczniki, rdesty, 
oraz miotłę zbożową i samo-
siewy zbóż. Należy pamiętać, 
że Kerb 50 WP stosowany wio-
sną ma słabsze działanie chwa-
stobójcze niż podczas zabiegu 
jesiennego, zwłaszcza gdy po 
zabiegu temperatura przy gle-
bie przekracza 15°C i występuje 
silne nasłonecznienie.

Musimy jednak pamiętać, 
że żaden zabieg ochrony roślin 
nie zastąpi poprawnej agro-
techniki. Błędy popełnione 
w uprawie, źle dobrany pre-
parat do rodzaju zachwasz-
czenia, niewłaściwe dawki 
i termin stosowania środków 
są często nie do naprawienia. 
Pamiętać należy, że herbicy-
dy najskuteczniej zwalczają 
chwasty we wczesnych fazach 
rozwojowych, dlatego stoso-
wanie preparatów na samym 
początku wegetacji daje naj-
lepsze efekty.

mgr Marek Badowski 
I U N i G-P I B 

Zakład Herbologii i Technik 
Uprawy Roli 

Wrocław

Walka z chwastami w uprawie rzepaku ozimego na 
wiosnę jest często „walką” z czasem.
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Pszenica na medal

Czym charakteryzuje się 
Arkadia?

To bardzo plenna, zimotrwa-
ła i mało wymagająca pszenica 
jakościowa, która większością 
swoich parametrów jakościo-
wych przewyższa nawet ka-
tegorię A, do której została 
zakwalifikowana. Jedynie dwóch 
parametrów jej zabrakło, aby 
znaleźć się w kategorii elitarnej. 

Oprócz tego wyróżnia się ład-
nym grubym ziarnem o bardzo 
dobrym wyrównaniu i małym 
udziale pośladu. Jest to odmia-
na wczesna, wysokością źdźbła 
przypomina Bogatkę, chyba 
dobrze znaną wszystkim rol-
nikom. Ważna jest jej odpor-
ność na zakwaszenie gleby, co 
umożliwia jej uprawę na słab-
szych glebach. Mrozoodporność 

została oceniona na 6 w 9-stop-
niowej skali. Daje to rolniko-
wi dużą dozę spokoju nawet 
w ostre zimy.

W ostatnich latach wymro-
żenia były zmorą naszych 
upraw. Czy mrozoodporność 
jest tą cechą, do której rolnicy 
przywiązują obecnie szczegól-
ną wagę?

Po takich srogich zimach mro-
zoodporność jest bardzo ważną 
cechą, ważniejszą niż kiedyś, 
ale też nie każdy rok dyktuje 
nam takie same warunki. Warto 
wspomnieć, że tę pszenicę do-
brze jest siać późno – po bura-
kach i kukurydzy.

Z jednej strony firmy che-
miczne dostarczają nam coraz 
nowszych i lepszych prepara-
tów do zwalczania określonych 

chorób, z drugiej firmy ho-
dowlane dostarczają odmian 
już z góry odpornych na te 
choroby. Czy jest więc realne 
wyhodowanie odmian na tyle 
odpornych, żeby można było 
wreszcie odstawić chemię?

Presja chorób jest na tyle 
duża, że to nierealne. Można 
wyhodować odmianę o zwięk-
szonej odporności, ale nie cał-
kowicie odporną.

Ile nowych odmian zbóż 
opuszcza rocznie progi wa-
szej hodowli?

Różnie. W przypadku pszenic 
jest to kilka, ale hodujemy róż-
ne gatunki, jare, ozime, a także 
inne zboża, oraz trawy i rośliny 
motylkowe. Jesteśmy prężną ho-
dowlą, a liczba nowych odmian 
dochodzi do 10 rocznie.

Pszenica ozima Arkadia to odmiana wyhodowana 
przez Hodowlę Roślin Danko i nagrodzona złotym 
medalem targów Polagra Premiery. Z Zofią 
Godlewską-Nowaczyk rozmawiała Alicja Szczypta.
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Wiosenne dokarmianie rzepaku ozimego 
kluczem do wysokich plonów

Ośrodki doradztwa rolnicze-
go, firmy chemiczne czy lokalni 
dystrybutorzy nawozów i środ-
ków ochrony roślin organizują 
wiele spotkań, z rolnikami, na 
których informują producentów, 
jak ma wyglądać gospodarka rol-
na oparta na nowych zasadach. 
Prelegenci przedstawiają inno-
wacyjne technologie oraz moż-
liwości zastosowania nowych 
narzędzi produkcji stosownie, 
do obowiązujących przepisów.

W chwili obecnej postęp tech-
nologiczny daje nam niesamo-
wite możliwości dopasowania 
się do integrowanej ochrony 
z wykorzystaniem różnorod-
nych produktów naturalnych.

Priorytetem każdego planta-
tora jest uzyskanie jak najwyż-
szych plonów dobrej jakości.

Powodzenie uprawy zależy 
od przyrody i przebiegu pogo-
dy, a ta niestety jest nieprze-
widywalna. Niespodziewane 
przymrozki, susze są dla ro-
ślin stresem i to właśnie on 
przyczynia się do ograniczenia 
biologicznej możliwości produk-
cyjnej roślin. W uprawie rze-
paku ozimego najsilniejszym 
czynnikiem stresowym jest ostra 
zima. Uszkodzone przez mrozy, 
osłabione rośliny są porażane 
przez grzyby i bakterie chorobo-
twórcze, dlatego tak ważna jest 
ocena przezimowania plantacji 
rzepaku ozimego. Bardzo istotne 
jest to, by zbyt pochopnie nie 
podjąć decyzji o zaoraniu plan-
tacji. Warunkiem otrzymania 

wysokich plonów jest szybki 
start i efektywna regeneracja 
osłabienia oraz uszkodzeń zi-
mowych. Należy pamiętać, że 
rzepak ma bardzo duże wy-
magania pokarmowe. Pobiera 
znaczne ilości azotu. Ważna jest 
także zawartość związków an-
tystresowych, które zregenerują 
zimowe uszkodzenia. Dostar-
czanie tylko składników pokar-
mowych nie jest wystarczające. 
Należy wybrać taką technologię 
nawożenia, która  wpłynie  na 
uruchomienie mechanizmów 
metabolicznych rośliny.

Przykładem takich prepara-
tów są koncentraty aminokwa-
sowe. W roślinie aminokwasy 
odpowiadają za wszystkie prze-
miany metaboliczne, biorą 
udział w powstawaniu chloro-
filu, syntezie każdego nowego 
białka oraz podnoszą odporność 
na stresy abiotyczne. Dodatko-
wą funkcją aminokwasów jest 
transport mikro i makroele-
mentów do rośliny. Amino-
kwasy coraz częściej zastępują 
standardowe adiuwanty. Do-
starczenie roślinom gotowych 
aminokwasów zmniejsza nakład 
energii niezbędny do przyswa-
jania azotu, co ma zasadnicze 
znaczenie, szczególnie w kry-
tycznych fazach rozwojowych 
i w warunkach stresowych. 
W niekorzystnych warunkach 
rośliny koncentrują się głów-
nie na obronie przed występują-
cym stresem, a nie na produkcji 
plonu. Jeżeli w tym momencie 

zostaną dostarczone amino-
kwasy, to wówczas rośliny są 
bardziej efektywne w produkcji 
plonu i jednoczesnej obronie 
przed stresem. Aminokwasy 
można aplikować dolistnie 
w celu złagodzenia skutków 
stresu biotycznego i abiotycz-
nego, zwiększenia plonów i po-
prawy ich jakości. Przy wyborze 
koncentratu aminokwasowego 
warto zwrócić uwagę na jego 
skład. Z przeprowadzonego re-
konesansu wynika, że prepara-
tem zawierającym najwięcej, bo 
aż 16 z 20 aminokwasów bio-
gennych, jest  NaturalCrop SL. 
Preparat ten wytwarzany jest 
w pełni kontrolowanej hydroli-
zie enzymatycznej – z kolagenu. 
Jest całkowicie rozpuszczalny 
w wodzie, posiada właściwo-
ści zmniejszania napięcia po-
wierzchniowego cieczy. Jest 
to płynny nawóz zawierający 
azot organiczny i kompleks 
aminokwasów: glicyna, proli-
na, hydroksyprolina, kwas glu-
taminowy, alanina, arginina, 
kwas asparaginowy, seryna, hi-
stydyna, lizyna, leucyna, wali-
na, fenyloalanina, izoleucyna, 
treonina, tyrozyna. Jest wysoce 
stabilnym i wysoce przyswajal-
nym nawozem dolistnym.

Warto także rozważyć za-
stosowanie dolistnych nawo-
zów wapniowo-krzemowych. 
Wysoko przyswajalny wapń 
stanowi ogniwo pomiędzy ko-
mórkami, które zabezpiecza je 
przed szkodliwym działaniem 

pierwiastków toksycznych. 
Krzem wchodzi w skład ścian 
komórkowych roślin zwiększając 
tym ich odporność na uszkodze-
nia mechaniczne i  patogeny. 
Przykładami nawozów  zawiera-
jących te składniki  są produkty 
Herbagreen i VitalCropWP. Na-
wóz dolistny Herbagreen dodat-
kowo dostarcza roślinom  tytan 
– pierwiastek odpowiedzialny 
za kwitnienie roślin.

Wiosenne nawożenie dolistne 
przy zastosowaniu tych dwóch 
preparatów, możemy łączyć 
z zabiegami grzybobójczymi. 
Pierwszy zabieg wykonujemy po 
wznowieniu wegetacji, w fazie 
wzrostu pędu głównego. Jeżeli 
musimy zastosować herbicyd, 
konieczne jest przesunięcie opry-
sku o 7 dni od wykonania za-
biegu odchwaszczającego, gdyż 
wysoce biostymulujące działanie 
mieszanki tych dwóch nawozów 
dolistnych może osłabić działa-
nie chwastobójcze użytego her-
bicydu. Drugi zabieg stosujemy 
w fazie zielonego pąka celem 
poprawy zapylenia.

Efektem wyboru takiej tech-
nologii nawożenia jest równo-
mierne kwitnienie i dojrzewanie 
łuszczyn, co przyczynia się do 
zmniejszenia problemów nie-
równomiernego łanu podczas 
omłotu, a także podniesienie 
plonu technologicznego rzepa-
ku, a co za tym idzie, uzyskanie 
lepszej jakości nasion i wyższej 
rentowności produkcji.

Krzysztof Dudziński

Od stycznia bieżącego roku w Polsce zaczęły obowiązywać zasady 
integrowanej ochrony roślin, która narzuca nam wykorzystywanie postępu 
technologicznego i biologicznego w uprawie, ochronie i nawożeniu plantacji.

Medale zostały w Wielkopolsce

Pszenica, aby otrzymać me-
dal, musi być nie tylko dobra, 
ale czymś się wyróżniać. Czym 
wyróżnia się Astoria?

Astoria to pierwsza polska od-
miana, która zakwalifikowana 
została do kategorii elitarnej, 
czyli o najlepszej jakości. Została 
zarejestrowana w 2012 roku, 
a w ubiegłym sprzedaliśmy jej 
półtora tysiąca ton. Oprócz 
bardzo dobrej jakości nieźle 
plonuje. Choć nie jest to plon 
porównywalny z pszenicami 
pastewnymi, ale rolnicy są za-
dowoleni. Wiadomo: albo ilość 
albo jakość, a tutaj przeważa 
jakość. Odmiana ta nadaje się 
do uprawy na terenie całego 
kraju i mam wrażenie, że była 
ona sprzedawana mniej więcej 

równomiernie na terenie całej 
Polski. Liczymy, że złoty medal 
Polagry spowoduje, że jeszcze 
bardziej rozprzestrzenimy tę 
odmianę.

Nawet w regionach o słab-
szych glebach?

Może nie na takich, które bar-
dziej pasowałyby do produkcji 
żwiru i kamieni budowlanych, 
ale na klasach IV, IVA czy IVB 
powinna dobrze plonować.

Drugim nagrodzonym jest 
łubin Baryt. Gdzie go upra-
wiać, czym się charakteryzuje?

Poznańska Hodowla Roślin 
od szeregu lat hoduje odmiany 
łubinu żółtego. Baryt – myślę – 
będzie następcą odmiany Mister, 

również wyhodowanej w naszej 
hodowli, a niezwykle popular-
nej w naszym kraju. Baryt ma 
o kilka procent lepsze plony 
od Mistera. To dobra odmiana 
i dlatego będziemy próbowa-
li rozpowszechnić ją w całym 
kraju. Wiążemy duże nadzieje 
z odmianami łubinu żółtego, 
wąskolistnego i chcemy roz-
powszechniać w Polsce rośliny 
strączkowe. Mają one duże zna-
czenie, zwłaszcza w kontekście 
nowej Wspólnej Polityki Rolnej, 
gdzie w programach rolno-śro-
dowiskowych wchodzi w grę 
zazielenienie. Bardzo liczymy, 
że wśród roślin uprawianych 
w ramach zazielenienia i odłogo-
wania będą rośliny strączkowe, 
a w tym łubin żółty.

Raz na kilka lat każda ho-
dowla „wypuszcza” nową od-
mianę i mam wrażenie, że tych 
odmian jest nieporównywalnie 
więcej niż kiedyś?

W niektórych gatunkach 
czy grupach roślin jest to ra-
cjonalne. Na przykład w strącz-
kowych nie ma aż takiej rotacji 
odmian. Ale w gatunkach, któ-
re w strukturze zasiewów mają 
duży udział, rolnicy wciąż py-
tają o nowości.

Nowość jest przecież tą 
cechą, która ulatnia się 
najszybciej…

Myślę, że nie, bo to wyzwala 
działania konkurencyjne pomię-
dzy odmianami. Pojawiają się 
nowi hodowcy, proponują nowe 
odmiany. Dzięki temu średni 
plon z hektara jest coraz wyż-
szy. Ogromnym wyzwaniem 
stojącym przed ludzkością jest 
produkcja żywności, więc po-
winniśmy dążyć do jak najszyb-
szej poprawy parametrów roślin 
uprawnych. Natomiast w wielu 
grupach roślin stare odmiany są 
najlepsze, dotyczy to np. traw 
czy roślin strączkowych

Aż dwa złote medale targów Polagra-Premiery przypadły– 
Poznańskiej Hodowli Roślin Tulce. Nagrodzone zostały łubin 
Baryt i pszenica Asturia. O nich z doktorem Zdzisławem 
Paszkiewiczem rozmawiała Alicja Szczypta.
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Integrowane nawożenie buraka cukrowego

Ze względu na zmniejszającą się 
zawartość próchnicy w polskich 
glebach samo nawożenie NPK sta-
ło się niewystarczające. Na rynku 
pojawia się coraz więcej nawozów 
doglebowych opartych na węglu 
organicznym, azocie aminowym 
/pochodzenia biologicznego/, al-
gach, zeolicie oraz wapnie. Nawozy 
te często zawierają dodatki mikro-
elementów, kolagenu , alg, melasy, 
mikroorganizmów lub substancji 
poprawiających przyswajalność 
pierwiastków z gleby.

Przy wysokich i bardzo wyso-
kich zasobnościach fosforu i po-
tasu, których nadmiar może być 
toksyczny lub może zasolić glebę 
powodując suszę fizjologiczną, 
stosowanie takich nawozów może 
eliminować potrzebę użycia nawo-
zów fosforowo-potasowych przez 
dwa-trzy lata, a nawet dłużej. Jed-
nak przy takich praktykach zaleca 
się częstsze wykonywanie analiz 
glebowych /przynajmniej co drugi 
rok/, aby uniknąć wyjałowienia 
gleby z pierwiastków. Nie można 
zapominać o uzupełnianiu gleby 
mikroelementami, dlatego dobrze 
jest wybierać nawozy mineralne 
zawierające te pierwiastki. Oczywi-
ście mikroelementy można, a nawet 

trzeba suplementować dolistnie, ale 
ich dostępność w glebie w znaczący 
sposób wpływa na kondycję roślin.

Po wykonaniu zbilansowanego 
nawożenia doglebowego, siewu 
i zakończeniu ochrony herbicy-
dowej przychodzi czas na nawo-
żenie dolistnie. W uprawie buraka 
cukrowego podstawą nawożenia 
mikroelementowego jest bor. Jest 
to pierwszy pierwiastek, którego 
niedobór powoduje istotne stra-
ty w plonie ogólnym, jak i plo-
nie cukru.

Trzeba także zwrócić uwagę 
na inne pomijane do tej pory 
mikroelementy, jak  na przykład 
krzem. Składnik ten odkłada się 
w ścianach komórkowych dzięki 
temu są one lepiej uszczelnione, 
a komórki bardziej wytrzymałe 
na urazy mechaniczne.

Kolejnym ważnym pierwiast-
kiem jest wapń, który stanowi spo-
iwo pomiędzy komórkami roślin 
oraz ogranicza toksyczne działanie 
metali ciężkich na rośliny.

Na polskim rynku występuje 
kilka dolistnych nawozów wapnio-
wo-krzemowych, zwykle dodatko-
wo zawierają inne mikroelementy 
w tym żelazo, magnez, cynk, miedź 
i inne.

Ważnym czynnikiem podczas 
dolistnego suplementowania mi-
kroelementów jest dodawanie 
aminokwasów. Podobnie, jak 
w przypadku nawozów wapnio-
wo-krzemowych, na rynku dostęp-
nych jest kilka dolistnych nawozów/
koncentratów aminokwasowych/. 
Najlepsze efekty dają te, o dużej 
zawartości aminokwasów lewo-
skrętnych, ponieważ tylko takie 
aminokwasy są od razu wbudo-
wywane w tkanki roślin i najlepiej 
spełniają swoją funkcję w nawoże-
niu dolistnym. Dodatek 0,5l nawo-
zu z L-aminokwasami do zabiegu 
dokarmiającego czy fungicydowego, 
spełnia funkcję adiuwanta w dużo 
efektywniejszy sposób niż inne bar-
dzo popularne środki. Natomiast 
zastosowanie w dawce 1l lub wyż-
szej, daje dodatkowe efekty bio-
stymulacji, szybszą regenerację po 
stresie herbicydowym, wpływa na 
odporność roślin na stresy, i po-
prawia plon technologiczny cukru.

Integrowany program nawoże-
nia buraka cukrowego, zaczynamy 
od zbilansowanego nawożenia do-
glebowego opartego o zasobność 
w przyswajalny fosfor, potas i ma-
gnez oraz analizę pH gleby. 

Krzysztof Dudziński

Integrowane nawożenie polega na łączeniu nawozów 
chemicznych z nowego typu nawozami pochodzenia 
naturalnego. Takie połączenie umożliwia uzyskanie 
wysokiego plonu technologicznego cukru.

Nawozy azotowe o kontrolowanym 
uwalnianiu składników

Jest niezbędnym elementem syn-
tezy białka, czyli podstawowego 
budulca roślin. Dostarczany wraz 
z nawozami jest częściowo pobie-
rany przez rośliny, częściowo przez 
mikroorganizmy glebowe, a część 
tego pierwiastka jest wymywana 
przez wody opadowe. Straty azotu 
spowodowane wymywaniem są za-
leżne przede wszystkim od formy, 
w jakiej pierwiastek ten był dostar-
czony – najłatwiej wymywany jest 
azot azotanowy. Formy amonowa 
i amidowa tego pierwiastka są sorbo-
wane przez glebę. Działanie nawozów 
zawierających te formy jest wolniejsze, 
ale i dłuższe, gdyż amonowe i ami-
dowe formy azotu ulegają w glebie 
przemianom do azotanów i dopiero 
wtedy są pobierane przez rośliny. 

Najbardziej uniwersalnym nawo-
zem azotowym jest mocznik. Może 
być stosowany przedsiewnie i po-
głównie, zarówno doglebowo, jak 
i dolistnie. Zawiera azot w formie 
amidowej, która w glebie przechodzi 
w dostępną dla roślin formę amono-
wą, a następnie azotanową, która jest 
przez glebę zatrzymywana. 

Ciekawym rozwiązaniem są też 
nawozy o spowolnionym uwalnianiu 
azotu, po które coraz częściej sięga-
ją polscy producenci. Jednorazowe 

zastosowanie tego typu nawozów za-
spokaja całkowite zapotrzebowanie 
roślin uprawnych na ten pierwiastek. 

Alternatywą dla konwencjonalnych 
nawozów azotowych są zupełnie nowe 
azotowe nawozy oparte o organicz-
ne matryce kontrolujące uwalnianie 
składników. Występują one w formie 
peletu, który stosuje się doglebowo. 
Przykładem takiego nawozu jest Azo-
slow. Zawiera on 29% N, którego 
uwalnianie rozłożone jest w czasie. 
Innowacyjność produktu polega na 
połączeniu dwóch form azotu: formy 
aminowej i amidowej oraz węgla or-
ganicznego.  To unikalne połączenie 
jest możliwe dzięki procesowi kom-
pleksowania organicznej matrycy 
Agrogel i mocznika w kontrolowa-
nych warunkach temperaturowych. 

Należy zwrócić uwagę, że oprócz 
azotu produkt zawiera 18% węgla or-
ganicznego. Węgiel organiczny  przy-
czynia się do poprawy właściwości 
fizyko-chemicznych i biologicznych 
gleby. Intensywne nawożenie azo-
tem upraw ziemniaka czy warzyw 
korzeniowych może przyczyniać się 
do kumulacji szkodliwych azotanów 
w bulwach.  Ten preparat ulega kon-
trolowanemu uwalnianiu, w wyni-
ku czego rośliny mają stały dostęp 
do azotu i pobierają go w takich 

ilościach, jakich potrzebują, co ni-
weluje ryzyko azotanów oraz popra-
wia parametry jakościowe tj. sucha 
masa czy zawartość skrobi. 

W przypadku buraka cukrowego 
przenawożenie azotem upraw zmniej-
sza plon technologiczny cukru. Za-
stosowanie w tej uprawie nawozu 
azotowego o kontrolowanym uwal-
nianiu składników niweluje ryzyko 
z tym związane. 

Z kolei w kukurydzy ważne jest, 
aby azot był dostępny, aż do fazy 
nalewania ziarna, co uniemożliwia 
stosowanie konwencjonalnych na-
wozów mineralnych. Kontrolowane 
uwalnianie tego nawozu zapewnia 
roślinom dostęp do azotu przez cały 
cykl rozwojowy.

Nawozy azotowe o kontrolowanym 
uwalnianiu składników są również 
zalecane do nawożenia warzyw ka-
pustnych o wysokich wymaganiach 
azotowych, jak na przykład: brokuły, 
w których często występują braki tego 
składnika w końcowych fazach roz-
woju. Jednorazowa aplikacja nawozu 
na początku sezonu wegetacyjnego 
zaspokaja całkowite potrzeby warzyw 
na azot. Pozwala to na oszczędności 
związane z wjazdami w pole oraz 
zmniejszenie urazów mechanicznych. 

Ewelina Przybyszewska

Azot to najważniejszy i najbardziej plonotwórczy 
składnik pokarmowy w odżywianiu roślin.



marzec 2014 r. | Raport Rolny 15U R O D Z A J

R E K L A M A

R E K L A M A

Medalowe odmiany ze Strzelec

Czym wyróżnia się jęczmień 
Suweren?

Suweren przede wszystkim jest 
dostosowany do zróżnicowanych 
warunków uprawy w różnych re-
gionach kraju. W zróżnicowanych 
warunkach osiąga bardzo wysokie 
wyniki plonowania. Odmiana ta 
już w pierwszym roku po rejestracji 
została odmianą wzorcową w CO-
BORU, co jest wyznacznikiem jej 
poziomu plonowania i wartości go-
spodarczej. Suweren jest najczęściej 
– w 13 województwach – zalecany 
do uprawy. Żadna inna odmiana pa-
stewna nie ma takiej rekomendacji.

Ale warunki przecież bardzo 
różnią się w poszczególnych re-
gionach. Jakie cechy stanowią 
o jego uniwersalności?

Jest to odmiana raczej wczesna, 
dostosowuje się do różnego typu 
przebiegu pogody i ma podwyższo-
ną tolerancję na suszę. A w przy-
padku roślin jarych ten parametr 
jest bardzo ważny, bo jak wiado-
mo, system korzeniowy jarych jest 
mniej rozwinięty niż analogicznych 
odmian ozimych. Dzięki temu jest 
elastyczny i dostosowuje się do róż-
nych warunków.

Zwłaszcza, że w wielu regio-
nach są tradycyjnie suche czerwce, 
które mogłyby odbić się bardzo 
na kondycji uprawy.

Dlatego odmiany wczesne i od-
porne na suszę są w stanie uciec 
fazą rozwojową przed tymi new-
ralgicznymi momentami. Suweren 
reaguje też mniejszym spadkiem 
plonu na okresowe niedobory wody.

A jak z odpornością na choroby 
i szkodniki?

Odporność na choroby grzybowe 
jest na poziomie dobrym i bardzo 
dobrym, w zależności od patogenu. 
W dziewięciostopniowej skali CO-
BORU odporność nie jest niższa niż 
7-7,5 stopnia, co jest dobrym wy-
nikiem. Natomiast przy intensyw-
nym nawożeniu azotowym zawsze 
warto zwiększyć nieco nakłady na 
ochronę fungicydową.

Z jednej strony genetycznie 
chronimy odmiany, tak aby 
były same w sobie odporne na 
określone patogeny, ale jednak 
nie zwalnia nas to od używania 
środków ochrony roślin? Czy po 
części zwalnia?

Tak, są odmiany, które wykazują 
bardzo dużą odporność na dany 
patogen. Przy dobrym rozkładzie 
pogody, niekorzystnym dla roz-
woju pagotena, plantację można 
poprowadzić bez ochrony przeciw-
ko danej chorobie. Lecz przyroda 
umie się bronić i dostosowywać, 
więc odmiana, która kilka lat temu 
wykazywała pełną odporność na 
daną chorobę, może teraz okazać się 
już podatna, bo odporność mogła 
zostać przełamana. Ta odporność 
ma swój jakby „okres gwarancji”. 
Nic nie jest dane raz na zawsze. 
Gdyby było inaczej, to w którymś 
momencie wyeliminowalibyśmy 
wszystkie choroby z przyrody. 
Jednak zmienność biologiczna jest 
zarówno w roślinach jak i organi-
zmach chorobotwórczych.

Jaki jest „czas życia”, jak pan to 
nazwał „okres gwarancji” odmia-
ny, po którym już znów musimy 
sięgać po kolejną nowość? Chyba 
już nie możemy sobie pozwolić na 
to, aby tę samą odmianę upra-
wiać przez na przykład 10 ko-
lejnych lat?

To zjawisko ma dwie strony. Jeśli 
jest na przykład odmiana pszenicy, 
dająca nam potencjał plonowania 
8 ton, to przy dobrej agrotechnice 
za te 10 lat, również wyciągniemy 
z niej te same 8 ton. Drugą spra-
wą jest postęp biologiczny, gdzie 
kryterium jest, aby nowe odmiany 
były lepsze niż istniejące. Na samo 
plonowanie wpływa jednak bar-
dzo wiele czynników, bywa rów-
nież tak, że w doświadczeniach 
rejestrowych odmiana wydaje się 
być rewelacyjną, a po roku życie 
to weryfikuje i okazuje się, że jed-
nak lepsza jest odmiana troszeczkę 
starsza jest lepiej zaaklimatyzowa-
na i zaadoptowana, więc summa 
summarum lepiej pozostać przy 

tej starszej. Oczywiście zdarzają 
się też przypadki takie jak z na-
szym owsem Bingo, który od kilku 
lat plonuje najlepiej z wszystkich 
odmian owsa. Presja na wymianę 
odmian związana jest także z tym, 
że wiele hodowli ma wiele produk-
tów, które trzeba wprowadzać na 
rynek, bo zainwestowane w nie 
pieniądze muszą się szybko zwró-
cić. Dlatego ta żywotność odmian 
z kilkunastu lat kiedyś, skróciła się 
do 5-7 lat teraz.

A czy warto samemu rozmna-
żać kwalifikowany materiał siew-
ny? Czy w kolejnych latach jakość 
zacznie mocno spadać?

- Jeśli są dobrze prowadzone 
plantacje, zabezpieczone przed cho-
robami, zebrany materiał siewny 
jest czysty, to można go wykorzy-
stać w następnym roku czy dwóch 
bez szczególnych strat na plonie, 
które wynikałyby z kolejnego od-
siewu i spadku potencjału genetycz-
nego. Jednak w latach kolejnych 
po tym drugim roku, spadek jest 
już zauważalny. W zależności od 
odmiany i warunków może być to 
spadek większy lub mniejszy. Pa-
miętać należy też cały czas o tym, 
że jeśli używamy materiału siew-
nego z własnego zbioru do kolejne-
go siewu, to owszem, możemy to 
zrobić pod warunkiem uiszczenia 
stosownej opłaty dla instytucji, 
która tę odmianę wyhodowała.

Bardziej się opłaca rolnikowi 
kupować co roku materiał nowy 
czy wysiewać swój i odprowadzać 
opłatę?

A dlaczego rolnicy w Skandyna-
wii wymieniają 80-90% materiału 
co roku? Bo im się to opłaca! My 
pokazujemy rolnikom, że kupując 
nowy materiał siewny, w cenie mają 
nie tylko opłatę licencyjną, ale tak-
że takie gwarantowane parametry 
jak czystość, masa 1000 nasion, 
zdolność kiełkowania oraz że jest to 
materiał dobrze zaprawiony. Dzięki 
temu rolnik obniża ryzyko zwią-
zane z plantacją. Kupując nowy – 
kupuje nie sam materiał siewny, ale 

jeszcze kilka więcej elementów. Dla 
porównania w Niemczech wymie-
nianych jest około 60%, na Litwie 
30%, a u nas niecałe 15%.

Z czego to wynika?
Sami nie wiemy. Najczęściej 

mówią, że nie mają na to w da-
nym momencie środków. Wtedy 
przeprowadzam z nimi kalkulację, 
z której wynika że wychodzi ona 
na korzyść odnawiania materiału 
siewnego. Dobrym narzędziem do 
promowania materiału kwalifiko-
wanego są dopłaty, których pula 
się w tym roku podwoiła, bo rolnik 
nie dość że odnosi korzyść z lep-
szej jakości materiału siewnego, 
to jeszcze dostaje żywą gotówkę.

Wróćmy jeszcze do drugiego 
tegorocznego laureata złotego 
medalu Polagry, czyli pszenży-
ta Borowik. To dość nietypowa 
odmiana…

Do tej pory na rynku były dwie 
grupy odmian: tradycyjne o długiej 
słomie, podatne na wyleganie oraz 
krótkosłome, o krótszej ale bardzo 
sztywnej słomie. Borowik jest pierw-
szą odmianą, która łączy te cechy, 
bo ma słomę bardzo długą, ale 
sztywną. Jest w tej chwili najwyż-
szym pszenżytem, wysokość prze-
kracza 120 cm, ale odporność na 
wyleganie ma na poziomie odmian 
krótkosłomych. Słoma jest sztywna 
i roślina ma dużą odporność na 
choroby podstawy źdźbła, więc jej 
podstawa również jest bardzo moc-
na. Jeśli chodzi o masę 1000 nasion, 
to przekracza ona 50 gramów ładnie 
wypełnionego ziarna i jest to chy-
ba najbardziej dorodne pszenżyto 
w kraju. A na koniec: sam wygląd 
Borowika cieszy oko.

Pszenżyto Borowik i jęczmień Suweren to dwie nagrodzone złotymi 
medalami Polagry odmiany wyhodowane przez Hodowlę Roślin 
Strzelce. O nich opowiada Marek Luty w rozmowie z Alicją Szczyptą.
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ESTA® Kieserit i EPSO Top® to najlepsze źródło magnezu i siarki dla Twoich upraw. 
Naturalne pochodzenie składników w nawozach gwarantuje:

Więcej informacji na stronie www.kali-gmbh.com/naturalny-siarczan-magnezu.

• całkowitą rozpuszczalność 
w wodzie

• oryginalne źródło magnezu 
i siarki z Kizerytu

• pewną jakość plonów

ESTA® Kieserit i EPSO Top® – oryginalne nawozy na bazie naturalnego Kizerytu.

Oryginalne –
naturalne i w pełni rozpuszczalne

R E K L A M A
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Zagrożenia spowodowane przez warunki pogodowe

Ubiegłoroczna pogoda nas 
nie rozpieszczała, w okresie sie-
wów rzepaku mieliśmy do czy-
nienia z niedoborem wilgoci, 
później  wilgotna długa jesień 
powodowały zużywanie zgro-
madzonych składników pokar-
mowych na wiosenny start.

Dopóki wegetacja nie ruszy 
na dobre, nie można stwierdzić 
w jakiej kondycji są plantacje 
ozimin.

Można jedynie przypuszczać, 
że w regionach gdzie pokry-
wa śnieżna jest dość gruba 
i wystąpią szybkie wzrosty 
temperatury – może  dojść do 
wyprzenia roślin. Pojawić się 
może także zjawisko wysmala-
nia – pokrywa śniegowa stopi 
się, a wiejące suche i mroźne 
wiatry wysuszą rośliny.

Uszkodzone i osłabione przez 
mrozy rośliny łatwo są poraża-
ne przez grzyby i bakterie cho-
robotwórcze, dlatego potrzebna 
jest szybka ocena przezimowa-
nia plantacji i działania prowa-
dzące  do zminimalizowania 
strat spowodowanych przez 
warunki panujące w okresie 
jesienno-zimowym.

W przypadku rzepaku po-
winniśmy zadbać o dobry start 
uszkodzonych roślin, wzmoc-
nienie rozwoju, zwiększenie ich 
potencjalnej produktywności, 
a zatem zwiększenie plonowania 
i uzyskania plonów lepszej jakości.

Nie zawsze udaje się 

zapewnić takie warunki tra-
dycyjnymi metodami agrotech-
nicznymi, dlatego niezbędne 
jest zastosowanie alternatyw-
nych metod, które sprzyjają re-
generacji uszkodzeń.

Przy wyborze odpowiednie-
go do regeneracji nawozu płyn-
nego powinniśmy kierować się 
zawartością niezbędnych skład-
ników uczestniczących w od-
budowie, czyli NPK, a także 
obecnością w nim związków 
antystresowych, które zmini-
malizują zimowe uszkodzenia 
i zapewnią szybki start. Wiado-
mo, że za regenerację i rozwój 
sytemu korzeniowego odpo-
wiedzialny jest fosfor. Nale-
ży jednak pamiętać, że fosfor 
w glebie jest mało mobilny, ko-
rzeń może go sprawnie pobrać 
jeśli znajduje się w odległości 
nie większej niż 1 mm od jego 
receptorów. Ponadto tempo 
pobierania fosforu jest niższe 
w niskich temperaturach.

Najlepszym rozwiązaniem 
tego problemu jest zastoso-
wanie po ruszeniu wegetacji 
rozwiązań zawierających wyse-
lekcjonowane kwasy próchni-
cze –  humusowe i fulowe. Są to 
naturalne składniki wchodzące 
w skład próchnicy glebowej. 
Podnoszą żyzność gleby dzięki 
wysokiej pojemności wymiany 
kationowej, zawartości tlenu 
i ponadprzeciętnej pojemno-
ści wodnej. Mają zdolność 

wiązania nierozpuszczal-
nych jonów metali przede 
wszystkim toksycznego dla 
komórek merystematycznych 
glinu. Wpływają na poprawę  
struktury gleby, jednak ich naj-
ważniejszym działaniem jest 
przyspieszenie dotarcia fosfo-
ru do korzenia, a tym samym 
zapoczątkowanie procesów in-
tensywnego rozwoju systemu 
korzeniowego. Uzupełnieniem 
technologii regeneracyjno-sty-
mulacyjnej jest wprowadzenie 
cytokininy-zeatyny, która do-
datkowo pobudza merystemy 
kątowe korzenia do wytwarza-
nia korzeni bocznych. Ważnym 
elementem biostymulacji na 
początku wegetacji jest także 
obecność sekwencji aminokwa-
sów glicyny-betainy, które wy-
kazują działanie podobne do 
cytokinin i stymulują podziały 
komórkowe, co przyczynia się 
do wzrostu korzenia.

Plantacje zbóż ozimych są na 
ogół w lepszej kondycji. Sytu-
acja nie jest tak dramatyczna, 
jak w przypadku rzepaku, gdyż 
zboża mają więcej czasu, by 
nadgonić ewentualne opóźnie-
nia w wegetacji. Oprócz trady-
cyjnego nawożenia ważne jest 
dostarczenie roślinom, zaraz 
po ruszeniu wegetacji, niezbęd-
nych mikroelemantów – przede 
wszystkim miedzi i manganu, 
odpowiedzialnych za proces 
fotosyntezy, odporność na 
wyleganie, oddychanie, od-
porność na choroby grzybowe 
czy przemiany azotu. Zaleca 
się je podać w fazie krzewienia, 
kiedy zaczyna kształtować się 
struktura plonu – liczba ro-
ślin, pędów, kłosów na hek-
tarze. Warto więc przy okazji 
nawożenia mikroelementami  
wprowadzić dodatkowo bio-
stymulację roślin na przy-
kład poprzez wybór nawozu 

z kompleksem Seactiv.  Zawie-
ra on glicynę i betainę oraz 
aminokwasy będące nośnikiem 
mikroelementów, a także IPA, 
czyli roślinne białko mole-
kularne naturalnego pocho-
dzenia, o dużej aktywności 

w procesach biologicznych 
zachodzących w roślinach.

Należy dokładnie zlu-
strować plantację ozimin 
i podjąć decyzje o wyborze 
systemu wiosennego odżywia-
nia makro i mikroelementami, 

warto wybrać produkty, któ-
re zawierają w swoim skła-
dzie substancje o działaniu 
biostymulującym.

Artur Kozera

Warunki pogodowe wpływają 
w decydującym stopniu na 
powodzenie uprawy. Jak pokazuje 
historia, przyroda nie zawsze funduje 
roślinom optymalny czas spoczynku 
zimowego.
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Tabela 2. Ziemniak – odmiany skrobiowe średniopóźne i późne. Plon bulw, plon skrobi, zawartość 
skrobi. Lata zbioru 2013-2010.

Lp.
Odmiany

Plon ogólny bulw Plon skrobi Zawartość skrobi

2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010

% wzorca %

1 2 3 4

Wzorzec, dt z ha 484 524 506 418 95,8 107,2 101,2 78,2 20,0 20,4 20,0 18,7

1 Bosman PL 91 90 87 83 19,4 18,4

2 Danuta DE 93 92 20,0

3 Hinga PL 90 99 94 89 96 111 101 96 21,2 22,8 21,2 20,0

4 Inwestor PL 96 94 95 99 99 98 98 104 20,6 21,1 20,5 19,5

5 Jasia PL 105 110 100 103 18,8 17,5

6 Kuras NL 112 110 119 115 111 106 115 103 19,6 19,8 19,3 16,7

7 Pasja Pomorska PL 94 94 20,0

8 Pokusa PL 108 113 111 118 101 106 93 103 18,6 19,2 16,7 16,2

9 Rudawa PL 86 90 94 101 21,9 20,8

10 Skawa PL 97 99 108 107 22,2 20,0

11 Sonda PL 99 90 96 86 19,2 17,9

12 Ślęza PL 103 90 113 97 21,9 19,8

Liczba doświadczeń 10 11 12 12

Tab. 1 i 2, Kol. 1: wzorzec, to średnia  z wszystkich odmian badanych w doświadczeniach porejestrowych danego roku w okre-
ślonej grupie wczesności

Postawić na ziemniaka skrobiowego
Bulwy ziemniaka mogą być 

wykorzystane do konsumpcji 
bezpośredniej i produkcji prze-
tworów spożywczych (m.in. chip-
sy, frytki, puree), na pasze dla 
zwierząt, do wytwarzania skro-
bi, etanolu i innych produktów 
o wielorakich zastosowaniach 
przemysłowych.

W Europie dominuje zuży-
cie ziemniaków na cele jadalne 
i, w niektórych krajach, jest to 
jedyny kierunek użytkowania. 
Drugim pod względem znacze-
nia jest kierunek przemysłowy 
- skrobiowy. W ostatnich latach, 
wskutek wyraźnego zmniejszenia 
wykorzystania ziemniaków dla 
celów paszowych i wytwarzania 
spirytusu, produkcja ziemniaków 
skrobiowych ukierunkowana jest 
przede wszystkim w celu pozy-
skiwania mączki ziemniaczanej. 
Skrobia ziemniaczana w przemyśle 
spożywczym oprócz tradycyjnego 
wykorzystania w stanie nieprze-
tworzonym, jest surowcem do wy-
twarzania licznych preparatów 
skrobiowych. Między innymi dla 
potrzeb przemysłu spożywczego. 
Na jej bazie powstają hydrolizaty, 

syropy skrobiowe i glukoza. Na-
tomiast przemysłowe wykorzy-
stanie skrobi i jej pochodnych 
skoncentrowane jest głównie na 
produkcji papieru (warto dodać, że 
około 10% masy papieru stanowi 
skrobia). Wykorzystywana jest 
również w przemyśle chemicznym, 
farmaceutycznym, hutniczym czy 
też włókienniczym. Niestety ziem-
niak skrobiowy, pod względem 
wydajności skrobi, wynikającej 
z areału jego uprawy i zawartości 
skrobi w bulwach oraz kosztów 
jej pozyskania, ustępuje zbożom, 
a jego udział w światowej pro-
dukcji skrobi wynosi około 6-7%.

Hodowla odmian 
ziemniaka skrobiowego 
w Polsce

Polska hodowla od wielu 
lat specjalizuje się w hodowli 
skrobiowych odmian ziemnia-
ka i osiąga na tym polu bardzo 
dobre efekty. Polskie odmiany 
skrobiowe wyróżniają się w ska-
li Europy wysoką zawartością 
skrobi i bardzo dużymi plona-
mi skrobi. Ponadto odmiany te 

charakteryzują się wysoką odpor-
nością na wirusy, przewyższając 
pod tym względem większość 
odmian zagranicznych.

Hodowlą odmian ziemniaka 
skrobiowego aktualnie w naszym 
kraju zajmują się dwie hodowle: 
Pomorsko-Mazurska Hodowla 
Ziemniaka w Strzekęcinie 
(PMHZ) oraz Hodowla Ziem-
niaka Zamarte, specjalizująca 
się w hodowli odmian o krótszym 
okresie wegetacji.

Aktualnie w Krajowym Reje-
strze (KR) odmian znajdują się 
122 odmiany ziemniaka w tym 
28 odmian skrobiowych tj. 23%. 
Spośród zarejestrowanych od-
mian skrobiowych tylko trzy 
pochodzą z hodowli zagranicznej.

Obecnie w KR znajduje się jed-
na wczesna odmiana skrobiowa 
Cedron, wyhodowana przez HZ 
Zamarte. Odmiana ta przydat-
na jest również do produkcji 
chipsów.

W grupie odmian średniow-
czesnych w KR znajduje się jede-
naście odmian, w tym dziewięć 
reprezentowanych przez PMHZ 
Strzekęcin (Adam, Boryna, Glada, 

Jubilat, Kaszub, Harpun, Pasat, 
Rumpel oraz Szyper zarejestrowany 
w 2014 roku), jedna z HZ Zamarte 
(Kuba) oraz zagraniczna (Zuzanna), 
pochodząca z Europlantu.

W grupie odmian średnio-
późnych i późnych znajduje się 
szesnaście odmian skrobiowych; 
siedem wyhodowanych przez 
PMHZ w Strzekęcinie (Bosman, 
Ikar, Pasja Pomorska, Hinga, In-
westor, Pokusa, Sonda), siedem 
odmian oferowanych przez HZ 
Zamarte (Bzura, Gandawa, Jasia, 
Rudawa, Sekwana, Skawa, Ślęza) 
oraz dwie  zagraniczne – Danuta 
z Europlantu i Kuras z Agrico.

Przemysł skrobiowy
W Polsce w 2013 roku pro-

dukcją i przetwarzaniem skrobi 
zajmowało dziewięć zakładów 
lub przedsiębiorstw przemysłu 
skrobiowego zlokalizowanych 
głównie w północnej i środkowej 
części kraju. Krajowa produkcja 
skrobi ziemniaczanej w 2011 roku 
wyniosła 110,5 tys ton; 2012 – 
127,8 tys ton a w 2013 wypro-
dukowano 110,0 tys. ton. 
Największymi producentami 
skrobi ziemniaczanej w UE 
(dane z kampanii 2011/2012) są: 
Niemcy (646 tys. ton), Holandia 
(466 tys. ton), Francja (223 tys. 

ton) oraz Dania (148 tys. ton). 
Wg danych GUS w 2012 roku 
eksport polskiej skrobi ziem-
niaczanej wyniósł 73,4 tys. ton 
natomiast import 11,4 tys ton. 
Przy czym największy eksport 
był do USA (9,7 tyś ton) oraz na 
Ukrainę (5,5 tyś ton).

Krajowy przemysł ziemniacza-
ny zajmujący się przerobem ziem-
niaków na mączkę ziemniaczaną 
(krochmal) opiera się prawie wy-
łącznie na polskich odmianach, 
co wynika z ich konkurencyjno-
ści pod względem jakościowym 
w stosunku do odmian zagra-
nicznych. Jest to obecnie jedyny 
sektor przetwórczy ziemniaka, 
gdzie polskie odmiany dominują 
i są wysoko cenione.

Przyszłość hodowli 
roślin i nasiennictwa 
polskich odmian 
skrobiowych 
ziemniaka

Poza odmianami wpisany-
mi już do krajowego rejestru 
również na wcześniejszych eta-
pach hodowli znajduje się wie-
le cennych krajowych odmian. 
Obecnie na etapie badań reje-
strowych COBORU jest kilka 
odmian o bardzo korzystnych 
parametrach. Część tych odmian 

prawdopodobnie zostanie w przy-
szłości wpisana do krajowego 
rejestru.

Wobec ograniczonego rynku 
zbytu odmian skrobiowych w na-
szym kraju krajowe hodowle po-
winny zwiększyć promocję swoich 
odmian w pozostałych krajach 
UE, a także w krajach trzecich, 
głównie naszych wschodnich 
sąsiadów, gdzie odmiany skro-
biowe cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Obecnie jedy-
nie odmiana Hinga zdobyła duże 
uznanie, zwłaszcza na rynku fran-
cuskim i Kuba w Niemczech a od-
miana Ikar została wpisana do 
krajowego rejestru w Czechach.

Odmiany 
w niezależnych 
doświadczeniach  
PDOiR

W latach 2010-2013 w ramach 
PDOiR przetestowano 18 odmian 
skrobiowych, corocznie w kilku-
nastu punktach doświadczalnych. 
Jak wynika z załączonych tabel 
1 i 2, plon skrobi i poziom skrobio-
wości poszczególnych odmian są 
uzależnione głównie od wybrane-
go genotypu, przebiegu warunków 
pogodowych oraz agrotechniki.

Dr Tomasz Lenartowicz 
COBORU Słupia Wielka

Tabela 1. Ziemniak – odmiany skrobiowe średniowczesne. Plon bulw, plon skrobi, zawartość skrobi. 
Lata zbioru 2013-2010

Lp.
Odmiany

Plon ogólny bulw Plon skrobi Zawartość skrobi

2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010 2013 2012 2011 2010

% wzorca %

1 2 3 4

Wzorzec, dt z ha 402 493 490 377 80,1 98,3 93,1 65,2 20,0 19,8 19,0 17,3

1 Adam PL 88 87 100 83 81 96 18,6 17,7 16,6

2 Boryna PL 94 96 102 110 20,8 19,6

3 Glada PL 106 106 96 111 105 110 95 111 19,9 20,3 19,0 17,2

4 Harpun PL 87 88 20,0

5 Jubilat PL 102 98 107 106 103 116 20,7 18,1 19,0

6 Kaszub PL 86 90 96 111 19,9 20,8

7 Pasat PL 105 97 109 107 103 95 109 107 19,8 19,3 19,1 17,2

8 Zuzanna DE 103 107 110 105 103 107 112 107 20,1 20,0 19,3 17,6

Liczba doświadczeń 11 9 11 12

Ziemniak należy do grupy roślin uprawnych, które charakteryzują się wielostronnym użytkowaniem.
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Nigdy duży pies nie szczeka na małego psa

Czy trudno prowadzi się 
działalność gospodarczą na 
terenach wiejskich?

Nie jest łatwo. Wieś ma inną 
specyfikę od miasta. Na wsi 
przedsiębiorca boryka się z dużo 
większą ilością problemów jak 
w terenach miejskich, a tych pro-
blemów jest cała masa i z nimi 
trudno sobie poradzić.

Jakie progi i bariery muszą 
pokonać przedsiębiorcy , którzy 
zdecydowali się na lokalizacje 
swojej firmy na wsi?

Decydując się na lokalizację 
firmy na wsi, potrzebne jest po-
konanie wielu barier, problemów, 
ale również zwykłej (sąsiedzkiej) 
niechęci i tzw. bezinteresownej 
zawiści. Problemy jakie trzeba 
pokonać są różnego kalibru ga-
tunkowego, jedne to zapewnie-
nie – oczywiście na swój koszt 
– dostawy mediów, tj. wody, 
gazu, energii elektrycznej, od-
prowadzenie ścieków itp. Inny-
mi problemami to przekonanie 
współziomków, że tu nie będzie 
się produkować rzeczy szkodli-
wych dla człowieka i środowiska, 
że nie będzie hałasu czy szko-
dliwych ścieków lub zapachów 
i wyziewów. Z tym trzeba się 
zmierzyć i to trzeba pokonać, 
a to nie jest takie łatwe szcze-
gólnie na wsi.

Czy lokalizacja firmy na wsi 
to dobry, godny polecenia po-
mysł. Jeśli tak – to dlaczego?

Według mnie lokalizacja fir-
my na wsi to dobry pomysł, bo 
lokalizacja na wsi decentralizu-
je zatrudnienie, pracownicy nie 
musza pokonywać często bar-
dzo dużo kilometrów do pracy, 
co kosztuje czas i pieniądze, bo 
mamy wiele przykładów, że pra-
cownik dojeżdża do pracy cza-
sem kilkadziesiąt kilometrów, 
a do tego traci cenny czas. Ja 
zatrudniam w Woli Rzędzińskiej 
ponad 400 osób, ogromna więk-
szość to sąsiedzi i mieszkańcy 
mojej i sąsiednich wsi. Z tytułu 
lokalizacji firmy na wsi, gmina 
otrzymuje podatki – gruntowy, 
od nieruchomości, od środków 

transportu, udział w podatkach 
PIT i CIT. Część pracowników 
dowozimy do pracy z Tarnowa 
i okolic, jestem jednym z nie-
licznych, którzy w dzisiejszych 
czasach posiada zakładowe auto-
busy i dowozi ludzi do pracy. Na 
pytanie czy lokalizacja firmy na 
wsi to dobry pomysł, to powiem, 
że tak, to dobry pomysł a do tego 
to czuję satysfakcję, że udało mi 
się coś na tej mojej wsi osiągnąć 
i coś po sobie pozostawić.

W jaki sposób nasz rząd po-
maga rozwijać przedsiębior-
czość na terenach wiejskich?

Co do pomocy naszych władz 
dla rozwoju przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich, to powiem 
tak, że gdyby nie zagmatwane do 
granic absurdu prawo podatko-
we, gdyby nie restrykcyjne różne 
inne przepisy, oraz różnego typu 
kontroli, a mamy w Polsce po-
nad 40 różnego rodzaju inspek-
cji i kontrole – które nachodzą 
firmy, bo szykują sobie roboty 
czym często uzasadniają swoje 
istnienie, do tego trzeba dodać 
możliwość sobie korzystanie ze 
środków unijnych, do których 
firmy zlokalizowane na wsiach 
i małych miastach maja większy 
dostęp niż w dużych miastach 
to dałbym rządowi 2 z plusem 
sześciostopniowej skali ocen.

Plusy i minusy związane 
z lokalizacja firmy na terenach 
wiejskich?

Lokalizacja firmy na terenach 
wiejskich to przede wszystkim 
praca dla miejscowych, po-
datki dla samorządu, rozwój 
infrastruktury wsi, możliwość 
współpracy z klubami sportowy-
mi, strażami pożarnymi i innymi 
organizacjami zlokalizowanymi 
na wsi oraz ogólny rozwój danej 
miejscowości i dopływ gotówki 
na wieś i możliwość jej inwesto-
wania w rozwój wsi,

Czy lokalizacja firmy na te-
renie Woli Rzędzińskiej mia-
ła istotny wpływ na życie jej 
mieszkańców?

Lokalizując firmę na Woli 
Rzędzińskiej dałem możliwość 

pracy kilkuset mieszkańcom, któ-
rzy mogą godnie żyć i pracować 
w swojej miejscowości.

Minusem jest to, że człowiek 
prowadzący firmę np. w War-
szawie czy Poznaniu jest bar-
dziej anonimowy jak na wsi. Są 
przykłady złośliwego nękania 
firmy przez obrażonych czy w ja-
kiś sposób „niezaspokojonych” 
urzędników, czego przykładem 
jest słynna firma „Roleski” pro-
ducent majonezów i musztard, 
która przenosi się ze wsi Zbyli-
towska Góra k. Tarnowa do No-
wego Sącza, bo tam nie ma tego 
urzędniczego rozpasania, tego 
tępienia firmy, bo urzędnikom 
nie podoba się właściciel czy jego 
auto  lub sposób bycia. To jest 
przykre, ale prawdziwe. Urzędy 
tępią ludzi, firmy i biorą za to 
jeszcze  pieniądze i nagrody – ku 
„chwale ojczyzny”.

W dużych aglomeracjach miej-
skich łatwiej o anonimowość, 
mniejsza zawiść i zazdrość, ale 
przede wszystkim inne podejście 
do firm – urzędów i urzędników, 
o czym wielu przedsiębiorców  
już się przekonało , przenosząc 
firmy np. do Warszawy. Chcę 
powiedzieć, że są też  przyzwoici 
urzędnicy, przyzwoite urzędy, tak 
że należy tu oddzielić ziarno od 
plew i nie wrzucać wszystkiego 
do jednego worka, bo byłoby to 
nieuczciwe.

Czym zajmuje się prowadzo-
na przez Pana firma ,,Tarel’’?

TZOE „Tarel” tj. Tarnowskie 
Zakłady Osprzętu Elektryczne-
go powstała ponad 40 lat temu, 
a w latach Edwarda Gierka, 
powiem „złotym wieku” dla 
rzemiosła i przemysłu. Firma 
zajmowała się usługami w branży 
elektroenergetycznej, a dzisiaj do-
mena firmy „Tarel” jest produkcja 
osprzętu elektroenergetyczne-
go. Produkujemy około tysiąc 
różnych wyrobów osprzętu do 
instalacji elektrycznych i elek-
troenergetycznych oraz osprzęt 
do elektroenergetycznych linii 
napowietrznych i kablowych. 
W niektórych asortymentach 

jesteśmy jedynymi producentami 
w Polsce i Europie, posiadamy 
kilkadziesiąt patentów i zastrze-
żeń patentowych.

Ilu pracowników zatrud-
nia i czy jej lokalizacja miała 
wpływ na stworzenie  nowych 
poza rolniczych miejsc pracy?

- . TZOE „Tarel” zatrudnia 
w macierzystej firmie – powiem 
„firmie matce” – około 400 pra-
cowników, a w firmach tzw. „cór-
kach” dalszych kilkaset. Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę dostaw-
ców i kooperantów, to dajemy 
utrzymanie dla kilku tysięcy lu-
dzi i rodzin. Lokalizacja firmy 
w Woli Rzędzińskiej pozwoliła 
na utworzenie kilkuset nowych 
miejsc pracy. Firma utworzyła 
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 
Zakład Aktywizacji Zawodowej 
w którym znalazło zatrudnienie 
około 150 osób z tzw. I i II gr. 
inwalidzką, z czego jestem bar-
dzo dumny, że mi się to udało.

Jaka jest Pana recepta na 
sukces?

Praca bez oglądania się na 
zegarek – praca w świątek, pią-
tek i niedzielę, bo firma pracu-
je w ruchu ciągłym, odrobinę 
szczęścia, upartość, odwaga. 
Realizuję wyznaczone cele, nie 

oglądam się za siebie, idę do przo-
du. Stosuję takie stare powiedze-
nie „psy szczekają, a karawana 
jedzie dalej”.

Jaki jest profil prowadzonej 
przez Pana firmy i gdzie poza 
Polska sprzedaje Pan swoje 
wyroby?

Głównymi produktami to 
osprzęt elektroenergetyczny, pro-
dukowany na potrzeby krajowe 
w około 90% i eksportowany 
w około 10% do Rosji, Ukrainy, 
Litwy, Niemiec, Węgier i Sło-
wacji. Również mrożone owoce 
i warzywa oraz koncentraty, eks-
portowane w około 70% z tego 
około 40% do Rosji, a ok. 30% na 
Ukrainę, Kazachstanu, Rumuni, 
Gruzji, Litwy, Białorusi, Esto-
nii, Łotwy, Norwegii, Finlan-
dii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Francji i USA.

Czy lokalizacja firmy na ma-
łej małopolskiej wsi pomaga 
czy przeszkadza w prowadzeniu 
interesów?

Lokalizacja firmy w małej 
miejscowości, małej małopol-
skiej wsi ma swoje plusy i minusy. 
Plusem jest to o czym mówiłem 
wcześniej, że są łatwiej dostęp-
ni pracownicy, że są podatki 
pozostają w gminie. Natomiast 

minusem jest to, że w tych tzw. 
zaściankach panuje okropna za-
zdrość i zawiść. Ludzie nie mogą 
zrozumieć, że komuś się udało, 
że ktoś swoją ciężką pracą i pracą 
swojej rodziny, zaradnością oraz 
pomysłowością czegoś tam się 
dorobił, że ma ładny dom, że ma 
ładne auto itp. itd. To mnie bar-
dzo boli, to przeszkadza i uwiera 
w normalnym życiu.

Jakich rad udzieliłby Pan 
przedsiębiorcom zamierzającym 
prowadzić działalność gospo-
darczą na terenach wiejskich?

Jeżeli miałbym coś komuś do-
radzić, to otwierajcie firmy raczej 
w dzielnicach przemysłowych, 
w strefach ekonomicznych, 
będzie się wam łatwiej tam 
pracować, będziecie bardziej 
anonimowi, nie będzie tam ta-
kiej zazdrości i zawiści. Po prostu 
będzie się wam tam lepiej żyło 
i pracowało.

Na koniec  to mam na myśli 
zawsze takie stare, dobre powie-
dzenie mojego dobrego, nieżyją-
cego już kolegi – Prezesa Wacława 
Sawczaka – że nigdy duży pies nie 
szczeka na małego psa – zawsze 
jest odwrotnie.

Dziękujemy za rozmowę

Rozmawialiśmy z Józefem Sztorcem - rolnikiem i przedsiębiorcą , właścicielem Tarnowskich Zakładów Osprzętu 
Elektrycznego Tarel sp. z o.o. w Woli Rzędzińskiej.

www.RaportRolny.pl

www.DomzOgrodem.pl
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Pojemność od 16.500 do 20.000 l
Zbiornik w całości ocynkowany
Do każdego typu oprzyrządowania

Pojemność od 2.500 do 18.000 l
1 lub 2 osie
Zbiornik w całości ocynkowany

SKONTAKTUJ SIĘ Z DEALEREM :   tel : (+67) 216 82 99  •  e-mail : handlowy@joskin.com

MODULOMODULOQUADRA

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

Siła
 

doświadczenia !
R E K L A M A

Nawozy naturalne na użytkach zielonych

Planując rozprowadzanie na-
wozów naturalnych na użyt-
kach zielonych trzeba jednak 
uwzględnić specyfikę środo-
wiska roślinnego jak i samych 
nawozów.

Nawozy te zwiększają  za-
wartość substancji organicznej 
w glebie i poprawiają jej struktu-
rę i sprzyjają krzewieniu roślin, 
działając ochronnie na ruń łą-
kową. Osiąganie pełnych korzy-
ści wynikających z nawożenia 
naturalnego użytków zielonych 
stanowi wypadkową gatunku 
i wieku zwierząt, od których 
pozyskano nawóz, sposobu 
jego przechowywania, termi-
nu stosowania, a także rodzaju 
nawozu i sposobu jego przygo-
towania do rozprowadzenia na 
powierzchni użytku.

Do zasilania użytków zielo-
nych w składniki pokarmowe 
wykorzystuje się zarówno obor-
nik jak i gnojowicę.

Obornik na użytkach 
zielonych

Obornik jest źródłem podsta-
wowych składników chemicz-
nych w ilości ok. 0,5% azotu, 
0,25% fosforu i 0,6% potasu 
w danej jednostce masy.

Obornik, szczególnie pocho-
dzący z obór, dobrze przefer-
mentowany lub kompostowany, 
korzystnie wpływa na plono-
wanie i bilansowanie wilgoci 
w glebie. Zastosowanie oborni-
ka poprawia stan zadarnienia, 
zwiększając udział wartościo-
wych traw i roślin motylko-
wych. Ważne są również funkcje 
ochronne obornika ogranicza-
jące zjawisko wymarzania i wy-
sychania szaty roślinnej.

Nawóz ten najkorzystniej 
jest stosować w postaci kom-
postu, po okresie dojrzewania 
wynoszącym około jednego 
roku z uwzględnieniem dwu, 
a nawet trzykrotnego prze-
robienia. Jeśli zastosuje się 
rozwiązanie polegające na napo-
wietrzaniu pryzmy z obornikiem 
za pomocą roztrząsacza lub spe-
cjalnego urządzenia – aeratora, 
to wówczas wspomniany okres 
dojrzewania można znacznie 

skrócić. W efekcie napowie-
trzania stwarza się odpowied-
nie warunki rozwoju bakteriom 
tlenowym, które mineralizują 
masę obornika. Ponadto, kilku-
krotne przerobienie obornika 
roztrząsaczem lub aeratorem 
poprawia stopień wymieszania 
masy i jej jednorodność. Napo-
wietrzanie może zostać połą-
czone z uzupełnianiem masy 
obornika dodatkami w postaci 
gleby, nawozów zielonych lub in-
nej masy organicznej stanowią-
cej odpad z produkcji roślinnej 
gospodarstwa, co tym bardziej 
podnosi wartość masy nawozu 
naturalnego przeznaczonego do 
rozprowadzania na użytkach 
zielonych. Kompost na bazie 
obornika jest mniej uciążliwy 
dla środowiska z racji mniej 
agresywnego zapachu towarzy-
szącego jego przechowywaniu.

Obok przygotowania, rów-
nie ważne jest rozprowadze-
nie obornika na powierzchni 
użytków zielonych, a właściwie 
czas wykonania tego zabiegu. 
Najkorzystniejszym terminem 
stosowania obornika na łąkach 
jest przełom października i li-
stopada, o ile powierzchnia łąki 
nie jest zbyt mokra. Dopuszcza 
się również stosować obornik 

w okresie wczesnej wiosny. 
W tym jednak przypadku masa 
obornika powinna być bardzo 
dobrze rozłożona i drobna.

Gnojowica na użytkach 
zielonych

Gnojowica pochodząca z obo-
ry rusztowej, rozprowadzona 
w ilości 10 m3 wnosi do gleby 
ok. 40 kg azotu, 20 kg fosforu 
oraz 40 kg potasu.

Ta forma naturalnego nawozu 
wymaga równomiernego rozpro-
wadzenia na powierzchni łąki, 
cienką warstwą pokrywającą 
ruń, co przekłada się na póź-
niejszy równomierny wzrost 
roślin. Równocześnie nie za-
leca się stosowania gnojowicy 
na pastwiskach ze względów 
higienicznych. Gnojowica roz-
lana na pastwiskach mogłaby 
stwarzać zagrożenie chorobo-
twórcze, obniżając smakowitość 
paszy i doprowadzać do wzrostu 
ilości pozostawianych niedoja-
dów. Wśród innych ważnych 
zasad związanych z nawożeniem 
użytków zielonych gnojowicą 
zwraca się uwagę na to, by za-
biegu tego nie przeprowadzać 
na glebach podmokłych, nad-
miernie wilgotnych i o wysokim 

poziomie wód gruntowych. Po-
nadto istotny jest również ter-
min pokrywania runi łąkowej 
gnojowicą. Zabieg powinno się 
przeprowadzać do dziesiątego 
dnia po zebraniu pokosu z po-
wierzchni łąki.

Nawozy płynne, zarówno 
gnojowicę jak i gnojówkę zaleca 
się stosować jedynie w okresie 
wiosennym, na początku we-
getacji, a także po pierwszym 
i drugim pokosie. Wśród innych 
zaleceń związanych z nawoże-
niem gnojowicą (a także obor-
nikiem) można wymienić porę 
dnia w czasie wykonywania za-
biegu. Zabieg najlepiej jest wyko-
nać w pochmurny dzień, a nawet 
w czasie niewielkiego deszczu. 
Uwagę zwraca się również na 
kierunek wiatru, aby zapach 
rozlewanej gnojowicy był jak 
najmniej uciążliwy dla sąsia-
dujących działek i zabudowań.

Ile obornika 
i gnojowicy ?

W gospodarstwach z konwen-
cjonalnym systemem produk-
cji roślinnej, użytki zielone na 
ogół zaleca się nawozić oborni-
kiem lub kompostem w dawce 
20-30 t/ha, z częstotliwością raz 

na 3-4 lata. Nawożąc gnojowicą 
( najkorzystniejsza jest bydlęca) 
roczna dawka powinna wynosić 
ok. 30-50 m3. Jeśli gnojowica 
pochodząca z obory jest w sta-
nie zagęszczonym, to zaleca się 
przed jej rozprowadzeniem na 
użytku zielonym rozcieńczenie 
wodą w stosunku 1:1. Stosowa-
nie wyższych dawek gnojowicy 
niż zalecane mogłoby prowadzić 
do ryzyka ograniczenia rozwoju 
gatunków szlachetnych traw, 
przyspieszając równocześnie 
rozwój chwastów.

Nawozy naturalne są szczegól-
nie preferowaną formą wnosze-
nia składników pokarmowych 
do gleby, w tym na użytkach 
zielonych w rolnictwie ekolo-
gicznym. Zarówno ilość jak 
i częstotliwość nawożenia na-
turalnego jest w gospodarstwach 
ekologicznych regulowana od-
rębnymi zasadami.

Prof. Marek Gaworski 
SGGW w Warszawie

Nawozy naturalne zaliczają się do szczególnie wartościowych źródeł składników pokarmowych w glebie, i to nie 
tylko na gruntach ornych, ale i na użytkach zielonych.
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Energia ze źródeł odnawialnych
Wykorzystanie energii odna-

wialnej to także jeden z priory-
tetów Unii Europejskiej, a więc 
i Polski.

Coraz powszechniejsza jest 
wiedza, że światowe zasoby 
tradycyjnych, tj. kopalnych 
surowców energetycznych są 
ograniczone, a wraz ze stale ro-
snącym zapotrzebowaniem na 
energię szybko się zmniejszają. 
Co ważniejsze, produkcja ener-
gii z tych surowców powoduje 
znaczne szkody w środowisku 
naturalnym. Aby zapobiec temu 
negatywnemu wpływowi kraje 
rozwinięte od kilkunastu lat pro-
wadzą działania, mające na celu 
zastąpienie surowców kopalnych 
surowcami odnawialnymi, czy-
li– energią wiatru, słońca, wody 
i ziemi. Wykorzystywanie odna-
wialnych źródeł energii /OZE/ 
w znacznym stopniu zmniejsza 
szkodliwe oddziaływanie ener-
getyki na środowisko naturalne, 
głównie poprzez ograniczenie 

emisji szkodliwych substancji. 
Rozwój wykorzystania OZE po-
zwoli nie tylko poprawić nasz 
obecny komfort życia ale, co 
jeszcze ważniejsze, zachować 
zasoby przyrodnicze dla przy-
szłych pokoleń.

Podczas Wiosennego Szczy-
tu Unii Europejskiej w 2007 r. 
przyjęto wspólne cele polityki 
klimatycznej i energetycznej. 
Przywódcy państw człon-
kowskich zdecydowali, by do 
2020 roku, 20% energii wyko-
rzystywanej w krajach UE po-
chodziło z odnawialnych źródeł 
oraz by zmniejszyć emisję gazów 
cieplarnianych o co najmniej 
20% w porównaniu do roku 
1990. W styczniu 2008 r. Ko-
misja Europejska w ramach „Pa-
kietu środków wykonawczych 
w odniesieniu do celów UE 
w zakresie zmian klimatycznych 
i energii odnawialnej do 2020 r.” 
zgłosiła projekt umożliwiają-
cy osiągnięcie celów Pakietu 

klimatyczno-energetycznego. 
Zgodnie z podjętymi zobowią-
zaniami, do roku 2020 Polska 
musi zwiększyć do 15,5% udział 
energii wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych. Jeśli nie osiągnie-
my tego poziomu, nasz kraj bę-
dzie musiał kupować tak zwane 
„zielone certyfikaty” od krajów 
mających nadwyżki w produkcji 
energii odnawialnej.

Sprostanie temu wyzwaniu 
wymaga olbrzymiego wysiłku 
i nie będzie możliwe bez wspar-
cia ze strony państwa. Polityka 
rządu, obok wsparcia systemo-
wego przewiduje także bezpo-
średnie wsparcie finansowe dla 
realizacji inwestycji związanych 
z energetyką odnawialną, jak np. 
budowa i rozbudowa linii przesy-
łowych, umożliwiająca włączenie 
do systemu nowych wytwórców. 
Wsparcie udzielane jest w znacz-
nej części ze środków Unii Eu-
ropejskiej, z przeznaczeniem na 
budowę biogazowni, elektrowni 

wiatrowych, solarnych, elek-
trowni wodnych, czy instalacji 
geotermalnych. Na inwestycje 
w OZE przeznaczane są także 
środki Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie inwestycji 
z zastosowaniem technologii eko-
logicznych i energooszczędnych 
mogą uzyskać także prywatni 
inwestorzy, budujący domy jed-
norodzinne lub wielorodzinne. 
NFOŚiGW przygotował na lata 
2013-2018 program o wartości 
300 mln złotych, w ramach któ-
rego dofinansowana może być 
budowa ok. 12 tysięcy domów 
jednorodzinnych bądź mieszkań 
energooszczednych lub pasyw-
nych, tj. produkujących energię. 
Są to dopłaty do kredytów hipo-
tecznych, których wartość zależna 
jest od rodzaju i stopnia energo-
oszczędności, i które mogą być 
przeznaczone m.in. na instalację 
pomp ciepła, kotłów na biomasę, 
kolektorów słonecznych i inne 

rozwiązania proekologiczne. Za-
stosowanie tych technologii daje 
inwestorom wymierne korzyści 
finansowe, znacząco obniżając 
koszty eksploatacji i jednocześnie 
podnosząc wartość budynku. Od 
ubiegłego roku kredyty hipoteczne 
z dopłatą za stosowanie techno-
logii ekologicznych i energoosz-
czędnych udzielane są przez kilka 
banków w Polsce. Ze środków 
publicznych dofinansowywane 
są także inwestycje w zakresie 
wytwarzania biokomponentów, 
biopaliw ciekłych i innych paliw 
odnawialnych.

Jak więc widać, do osią-
gnięcia celu, jakim jest ponad 
15% udział energii ze źródeł 
odnawialnych w roku 2020 do-
chodzić musimy zarówno dzia-
łaniami w skali ogólnokrajowej, 
jak i regionalnej czy lokalnej. 
Podczas gdy w skali makro 
program realizowany jest przez 
profesjonalne koncerny i firmy 
energetyczne, to potencjalni in-
westorzy indywidualni wciąż 
odczuwają niedostatek wie-
dzy i informacji o korzyściach 

płynących z inwestowania w od-
nawialne źródła energii.

Lukę tę, choćby w części, za-
mierza wypełnić organizator 
drugiej już edycji Targów Agro-
-Power Mazury, które odbędą się 
w październiku br. w Ostródzie. 
Podobnie jak w ubiegłym roku 
imprezą towarzyszącą Targom 
będzie konferencja na temat 
energii ze źródeł odnawial-
nych, adresowana do produ-
centów rolnych i mieszkańców 
regionu oraz zainteresowanych 
gości ze wszystkich stron kraju. 
Zdaniem organizatorów temat 
ten jest szczególnie istotny, za-
równo ze względu na potrzebę 
ochrony unikalnych walorów 
przyrodniczych Warmii i Ma-
zur, jak i potencjał wytwórczy 
OZE tego regionu. Chcą więc 
dostarczyć uczestnikom Targów 
wiedzę przekonującą, że inwe-
stowanie w tzw. zieloną ener-
gię przynosi wymierne korzyści 
i może być dobrym pomysłem 
na intratny biznes w sektorze 
rolniczym.

Anna Rogowska

Więcej biogazowni – mniej szkodliwych odorów
Zatrucie amoniakiem to za-

grożenie, z którym muszą się 
mierzyć tysiące osób, mieszkają-
cych w otoczeniu farm, gdzie ho-
dowane są bydło, trzoda i drób.

Składowiska odchodów zwie-
rzęcych, a szczególnie gnojo-
wicy, stanowią bowiem jedno 
z najgroźniejszych źródeł emisji 
amoniaku i innych szkodliwych 
odorów.

Szacowana wielkość emisji 
amoniaku w Polsce to 322-
350 tys. ton rocznie, z czego 
94% to efekt uboczny produkcji 
zwierzęcej. Śmiertelne zatrucie 
amoniakiem to raczej rzadkość, 
ale zagrożenie wynikające ze 
stałego kontaktu z tym gazem, 
nawet w niewielkim stężeniu, 
jest równie poważne. Stałe przyj-
mowanie niewielkich dawek 
amoniaku lub siarkowodoru 
potrafi skutecznie uszkodzić 
układ oddechowy, nerwowy 
i odpornościowy, a przez to 
doprowadzić do groźnych za-
każeń wirusowych lub bakteryj-
nych. A zatem możemy umrzeć 
z powodu bakterii, którą nigdy 
byśmy się nie zarazili, gdyby nie 
dłuższy kontakt z amoniakiem.

Trzeba też pamiętać, że nigdy 

nie jest tak, że mamy do czy-
nienia z jednym tylko gazem. 
Odór, który czujemy w niedale-
kiej odległości od farm zawiera 
też inne substancje chemiczne. 
Jedną z nich jest siarkowodór, 
równie groźny, co amoniak. 
Możemy go łatwo rozpoznać 
po zapachu zepsutych jaj.

Kilka głębokich wdechów 
jednego lub drugiego gazu 
w wysokim stężeniu uszkadza 
układ oddechowy, co prowa-
dzi do niedotlenienia, drgawek, 
utraty świadomości i ostatecz-
nie do śmierci. Przy mniejszych 
stężeniach, musimy liczyć się 
z przewlekłym zapaleniem 
błon śluzowych i obniżeniem 
odporności, co sprzyja zacho-
rowaniom na choroby zakaźne 
– bakteryjne i wirusowe.

Innym poważnym problemem 
jest przykra woń, która potrafi 
nieść się nawet na ponad tysiąc 
metrów od farmy czy zakładu, 
uprzykrzając życie mieszkań-
com okolicznych miejscowości 
i obniżając atrakcyjność nieru-
chomości położonych w tym 
rejonie.

– O ile problem zawarto-
ści i dopuszczalnego stężenia 

poszczególnych szkodliwych 
gazów w powietrzu w gospo-
darstwach rolnych i ich bezpo-
średnim otoczeniu został ujęty 
w regulacjach prawnych, to już 
kwestia odorowości nie znala-
zła swojego odzwierciedlenia 
w przepisach – zwraca uwagę 
Roman Pasławski, ekspert rynku 
biogazowego z klastra Wielko-
polski Biogaz.

Już od lat 90. temat pojawiał 
się na agendzie obrad komisji 
sejmowych w kolejnych ka-
dencjach parlamentu. Pierw-
szą próbą uregulowania emisji 
odorów do otoczenia był do-
kument zatytułowany „Kra-
jowa strategia zmniejszania 
zapachowych uciążliwości”, 
przyjęty w 1997 roku. Jednak 
jej wdrożenia zaniechano. Do 
poważniejszych prac powrócono 
pod koniec pierwszej dekady 
XXI w., kiedy to opracowano 
kilka projektów ustawy anty-
odorowej. Ostatni z nich został 
poddany konsultacjom społecz-
nym w 2011 r. i nie doczekał 
się, jak do tej pory, wdrożenia. 
Zresztą, nie nastąpi ono pręd-
ko, bowiem w październiku 
zeszłego roku rząd wstrzymał 

prace nad ustawą, uzasadniając 
swoją decyzję tym, że podobne 
regulacje znajdują się w innych 
przepisach.

W ocenie eksperta z klastra 
Wielkopolski Biogaz, wpro-
wadzenie w życie regulacji 
antyodorowych jest potrzeb-
ne. Nałożenie na hodowców 
konkretnych obowiązków do-
tyczących zagospodarowania 
składowanych do tej pory od-
chodów zwierzęcych, aby te nie 
emitowały odorów, mogłoby 
też być jedną z lepszych moty-
wacji do budowy biogazowni 
rolniczych.

– W przeciwieństwie do pro-
cesów gnicia i rozkładu, które 
zachodzą na składowiskach gno-
jowicy, fermentacja beztleno-
wa, z jaką mamy do czynienia 
w biogazowniach, w ogóle nie 
generuje zapachu – mówi Roman 
Pasławski. – A zatem wykorzy-
stując gnojowicę jako substrat do 
produkcji biogazu, moglibyśmy 
w prosty i pożyteczny sposób 
ograniczać emitowanie uciążli-
wych i szkodliwych substancji – 
podpowiada specjalista i  zwraca 
uwagę na inwestycję w Żerni-
kach Wielkich pod Wrocławiem. 

Jest ona bowiem budowana przy 
dużej fermie świń właśnie w celu 
neutralizacji odorów genero-
wanych przez magazynowane 
przez większość roku obornik 
i gnojowicę.

Biogazownia rolnicza w Żer-
nikach – budowana, nota bene, 
przez spółkę z grupy Jana Kul-
czyka – ma być zresztą naj-
większym tego typu obiektem 
w Polsce. Nominalna moc in-
stalacji to 2,4 MW. Świński 
obornik i gnojowica mają być 
głównymi substratami w pro-
dukcji biogazu. Jako substrat 
pomocniczy wykorzystywane 
będą wysłodki buraczane oraz 
kiszonka z kukurydzy.

Potencjalnie dużym kłopotem 
w ustanowieniu prawa antyodo-
rowego, które dałoby się egze-
kwować, są jednak problemy 
związane z pomiarem natężenia 
zapachów. Zajmują się tym bar-
dzo nieliczne podmioty, a poza 
tym zorganizowanie badania 
to ogromne przedsięwzięcie. 
Każdorazowo należy bowiem 
zwołać panel testerów, ponie-
waż to właśnie oni są czujnikiem 
aparatu pomiarowego. Zespół 
ludzi wącha kolejne próbki, 
a ich odczucia zapachowe są 
rejestrowane z dużą częstotli-
wością. W oparciu o takie dane 

przetworzone przez specjali-
styczne oprogramowanie moż-
na ustalić np. próg węchowej 
wyczuwalności, czyli stężenie 
substancji odpowiadające mo-
mentowi, w którym zaczynamy 
czuć wydzielaną przez nią woń.

Przeciwnicy budowy bioga-
zowni podkreślają natomiast, że 
wprowadzając do paszy zwie-
rząt hodowlanych konkretne 
drobnoustroje i bilansując dietę, 
można ograniczyć odorowość 
odchodów.

– Naukowcy, którzy próbują 
lansować ten pogląd nie mają 
dowodów na potwierdzenie jego 
słuszności. Warto zatem korzy-
stać ze sprawdzonego rozwią-
zania, jakim jest biogazownia 
rolnicza. Ich skuteczność została 
już wielokrotnie potwierdzo-
na w Niemczech, które są nie-
kwestionowanym światowym 
liderem, jeśli chodzi o liczbę 
biogazowni – podsumowuje 
Pasławski.

Zgodnie z danymi Europej-
skiego Stowarzyszenia Biogazu, 
na terenie Niemiec znajduje się 
blisko 80% wszystkich bioga-
zowni zbudowanych na świecie.

W poarciu o materiały 
inACT Public Relations

Jolanta Malinowska-Kłos



marzec 2014 r. | Raport Rolny 21G O S P O D A R S T W O

R E K L A M A

Z szacunku dla historii i potrzeby serca

Na przestrzeni 6 tysięcy lat 
chleb był znany pod wieloma 
postaciami, aby poznać jego hi-
storię i sposób wypieku warto 
odwiedzić Muzeum Chleba, 
Szkoły i Ciekawostek w Ra-
dzionkowie. Jego twórcą jest 
Piotr Mankiewicz. Ta jedyna 
swego rodzaju placówka mu-
zealna w Polsce powstała, jak 
zaznacza jej twórca, z szacunku 
dla historii i z potrzeby serca. 
Zgromadzone zostały w nim 
eksponaty, zbierane przez wie-
le lat, wszystko co służyło wy-
konaniu chleba i wszystkiego 

co o szacunku dla chleba 
zaświadcza.

- Nasze zbiory muzealne gro-
madziliśmy przez około 10 lat 
przed otwarciem obiektu i cią-
gle poszerzamy o następne eks-
ponaty. Są to między innymi 
tematyczne pocztówki, maszy-
ny i urządzenia, narzędzia, wy-
posażenie wnętrz, dokumenty 
z okresu XIX i XX wieku oraz 
archiwalne dokumenty z XVI 
i XVII wieku – mówi Piotr 
Mankiewiecz.

Gośćmi szczególnie ważny-
mi w Muzeum są i będą dzieci. 

Bo jak zaznacza Mankiewicz 
od szacunku dla kromki, naszej 
strawy powszedniej już tylko 
krok do szacunki dla najbliż-
szych, do kraju rodzinnego do 
otaczającego nas świata.

Intencją twórcy muzeum jest 
również uświadomienie wszyst-
kim, że spośród najróżniejszych 
wypieków nasz polski, tradycyj-
ny chleb nie ma sobie równe-
go. Natomiast ideą powstania 
muzeum jest kultywowanie 
i uczenie szacunku do chleba 
oraz związanych z nim tradycji 
i zwyczajów.

Muzeum i jego bardzo 
liczne zbiory skierowane są 
do młodzieży, acz nie tylko; 
zwiedzający mogą na miejscu 
własnoręcznie uformować pie-
czywo i je upiec, co uatrakcyj-
nia zwiedzanie i przybliża pracę 
piekarzy.

Obiekt w Radzionkowie jest 
jedynym poświęconym piekar-
stwu i ciastkarstwu muzeum 
w krajach Europy Wschodniej, 
porównywalne jedynie z podob-
nymi placówkami w Niemczech, 
Szwajcarii i Francji.

Zapach świeżo wypieczonego chleba towarzyszył ludziom od zawsze.

Propozycje zmian regulacji dotyczących sprzedaży bezpośredniej

Fundacja Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej opracowa-
ła propozycję zmian legislacyj-
nych regulujących działalność 
rolników, która polega na prze-
twarzaniu sprzedaży produk-
tów rolnych pochodzących 
z własnej uprawy lub hodowli  
na małą skalę.

Zmiany mające ułatwić pro-
wadzenie przez rolników tzw. 
„sprzedaży bezpośredniej” 
wkrótce zostaną zaprezento-
wane w Sejmie.

Modyfikacje obowiązują-
cych przepisów przedstawione 
przez Fundację obejmują ustawy  
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, swobodzie działal-
ności gospodarczej oraz ustawę 

o bezpieczeństwie żywności i ży-
wienia. Ich wdrożenie ma na 
celu uporządkowanie statusu 
formalnego tzw. „sprzedaży bez-
pośredniej” prowadzonej przez 
rolników, a także umożliwienie 
wprowadzenia ułatwień w pro-
cedurze jej rejestracji pod kątem 
przepisów podatkowych oraz 
sanitarno – weterynaryjnych.

Jak podkreślają autorzy pro-
ponowanych zmian, kluczowym 
zagadnieniem jest zdefiniowanie 
charakteru działalności rolni-
czej, przekraczającej ramy do-
tychczasowej definicji. Prostym 
rozwiązaniem tego problemu 
może być rozszerzenie definicji 
„działalności rolniczej”, która 
zostałaby zastąpiona terminem 

„produkcji powiązanej”. Ozna-
czałaby ona prowadzenie prze-
twórstwa na bazie własnego 
surowca, we własnym zakresie 
i we własnym gospodarstwie , 
połączonego ze sprzedażą do 
konsumenta końcowego lub 
zakładu (sklepu detalicznego, 
restauracji, stołówki szkolnej), 
który sprzedaje produkt do kon-
sumenta końcowego. Przyjęcie 
takiej definicji z jednej strony 
może usunąć wszelkie wątpli-
wości, dotyczące opodatkowa-
nia tej formy sprzedaży i tym 
samym ograniczyć szarą strefę, 
a z drugiej strony umożliwić, 
poprzez odwołanie się do tej de-
finicji, uporządkowanie innych 
ustaw i rozporządzeń istotnych 
dla uregulowania tej kwestii.

Nad koncepcją uporządkowa-
nia tego zagadnienia Fundacja 
współpracuje z przedstawicie-
lami Kancelarii Prezydenta RP, 
Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

Małopolskiej Izby Rolniczej, 
Fundacji Partnerstwo dla Śro-
dowiska, Polskiej Izby Produk-
tu Regionalnego i Lokalnego, 
Związku Województw RP oraz 
z panią Poseł Dorotą Niedzie-
lą, Przewodniczącą Podkomisji 
nadzwyczajnej do spraw zmian 
legislacyjnych dotyczących 
sprzedaży bezpośredniej pro-
duktów rolnych.

 - Wspieranie krótkich łańcu-
chów sprzedaży i bezpośrednich 
powiązań pomiędzy rolnikami 
oraz lokalnymi sprzedawcami 
detalicznymi jest jednym z ce-
lów Fundacji, Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz przyjętą przez rząd 
„Strategią zrównoważonego roz-
woju wsi, rolnictwa i rybactwa”. 
Rozszerzenie zakresu sprzedaży 
o jedno ogniwo w stosunku do 
propozycji senackiego projektu 
ustawy dot. lokalnych sklepów 
i restauracji pozwoli rolnikom 
na sprzedaż produktów rolnych 

pochodzących z własnej upra-
wy lub hodowli na małą skalę 
- mówi Marek Zagórski, prezes 
Fundacji Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej.

Równolegle Fundacja podję-
ła prace nad przygotowaniem 
pierwszego tzw. poradnika do-
brych praktyk (w zakresie pro-
dukcji serów w przydomowej 
przetwórni), który ma umożli-
wić stosowanie odrębnej proce-
dury dopuszczania przetwórstwa 
na niewielką skalę przez Inspek-
cję Weterynaryjną. Na bazie 
tego dokumentu, powstanie 
tzw. poradnik bazowy, który 

ułatwi opracowywanie procedur 
sanitarnych i weterynaryjnych 
dla produkcji kolejnych produk-
tów (w tym także produktów 
pochodzenia roślinnego).

Propozycja zmian regulacji 
prawnych EFRWP w zakresie 
„sprzedaży bezpośredniej” do-
stępna jest pod linkiem:

http://www.efrwp.pl/theme/
site/userfiles/files/Propozy-
cja%20zmian%20legislacyj-
nych.pdf

W oparciu o materiały ,  
ITBC Communication 

Jolanta Malinowska-Kłos

Prokurator czai się w nasionach

Od dawna rolnicy są zachę-
cani do wysiewania kwalifiko-
wanego materiału siewnego. 
Kuszeni są jego lepszą jakością 
i tym, że to odmiany skrojone 
na polskie pola. Od tego roku 
przysługują nawet dwukrotnie 
wyższe niż rok temu dopłaty 
do niego. Materiał kwalifiko-
wany lub samodzielne jego 
rozmnożenie wymaga jednak 
odprowadzania dodatkowych 
opłat, a wielu rolników nie chce 
ich ponosić. Jednak nieodpro-
wadzanie opłat jest niezgodne 
z prawem, a na najbardziej upar-
tych rolników czeka prokurator. 
O tym z Pawłem Kochańskim, 
prezesem Agencji Nasiennej, 
rozmawiała Alicja Szczypta.

Co grozi rolnikowi, który 
samodzielnie rozmnoży ma-
teriał siewny, wysieje i nie 
wniesie opłaty licencyjnej? 
Jaka kara?

Ach tam, zaraz kara! Nie je-
steśmy tacy skłonni do karania, 
bo zawsze wierzymy w dobrą 
wolę rolnika i bardziej zależy 
nam, aby rolnicy byli rolnika-
mi i prowadzili swoje uprawy 
w naszym kraju, a nie uciekali 
z rolnictwa. Ale w przypadku, 
gdy rolnik nie stosuje się do 
obowiązującego prawa, grożą 
konsekwencje. Przede wszyst-
kim finansowe.

Czyli po prostu kary pienięż-
ne? Z czego wynikają?

Chodzi o instytucję odstęp-
stwa rolnego, czyli sytuację gdy 
rolnik bez zgody i wiedzy ho-
dowcy używa ponownie mate-
riał siewny odmiany chronionej. 
Może to legalnie zrobić, ale musi 
z tego tytułu odprowadzić po-
łowę opłaty licencyjnej.

Jaki jest rząd wielkości tych 
opłat? Czy to wielkie sumy czy 
raczej groszowe kwoty?

Każdy hodowca sam ustala 
swoją opłatę licencyjną. W prak-
tyce za kwintal materiału siew-
nego opłata licencyjna wynosi 
od 15 do 24 zł w zależności od 
gatunku, odmiany i hodowcy. 
Opłata z tytułu odstępstwa to 
połowa, czyli od 7,5 do 12 zł. 
Rolnicy wysiewają różną ilość 
nasion na hektar: od 120 do 
200 kg, a niektórzy nawet i wię-
cej, dlatego tu każdy musi sobie 
indywidualnie przemnożyć, aby 
uzyskać informację jaka to bę-
dzie kwota w przeliczeniu na 
hektary. Średnio jest to około 
18-20 zł od hektara.

Niektórzy powiedzą, że to 
mało, ale gros rolników stwier-
dzi, że to dużo.

Ale nikt nie zmusza rolnika do 
wysiewania odmiany chronionej 
wyłącznym prawem! Większość 
odmian nie jest chronionych 

i nie wymaga uiszczania opłat 
licencyjnych. Mógłbym od ręki 
wyrecytować po kilkadziesiąt 
takich odmian każdego gatun-
ku. Są to co prawda odmiany 
nieco starsze, bo odkąd we-
szliśmy do Unii Europejskiej, 
to prawie wszystkie odmiany są 
chronione, ale starsze odmiany 
nie są przecież złe. Nowe od-
miany są oczywiście lepsze, 
bo nauka posuwa się naprzód, 
mamy postęp, ale nowe odkrycia 
i wyhodowanie nowych odmian 
kosztuje, więc ich użytkowni-
cy, skoro chcą z nich korzystać, 
to powinni uczestniczyć w ich 
finansowaniu. Bo jak nazwać 
osobę, która korzysta z cudzej 
własności i nie chce za to się 
zrewanżować? Wyhodowanie 
jednej odmiany trwa około 
15 lat i kosztuje od 2 mln zł 
do 7 mln euro.

Wyobraźmy sobie rolnika, 
który korzysta z nowych, chro-
nionych odmian i uparcie nie 
odprowadza opłat. Co Agencja 

Nasienna może zrobić? Droga 
administracyjna nie jest moż-
liwa, bo jesteście spółką, a nie 
organem administracyjnym, 
więc nie wydacie decyzji ad-
ministracyjnej ani nie nało-
życie mandatu czy grzywny. 
Więc tylko proces cywilny? 
Czy karny?

Ochrona wyłącznego prawa 
jest prawem cywilnym, więc 
proces cywilny. Tak jest zresztą 
w większości krajów świata. 
Roszczenie wygasa po 10 la-
tach, więc tyle czasu mamy na 
ubieganie się o odszkodowa-
nie. Średnio Agencja ma po-
nad 1 sprawę w sądzie dziennie, 
a w wielu przypadkach – co 
właściwie nas cieszy – sędzio-
wie łączą sprawy różnych po-
zwanych rolników, i zamiast 
twardego procesu robią wręcz 
wykład z aktualnie obowiązu-
jących przepisów. Naprawdę 
zależy nam na wyedukowaniu 
rolników i współpracy z nimi, 
a nie na karaniu.

Krąży jednak informacja, że 
będziecie państwo nieuczci-
wych rolników ścigać również 
w postępowaniu karnym, tzn. 
zgłaszać będziecie zawiadomie-
nie o możliwości popełnienia 
przestępstwa do prokuratury. 
To prawda czy plotka?

W bardzo uporczywych przy-
padkach, jeśli ktoś już miał pro-
ces cywilny i nadal uchyla się 
od ciążącego na nim obowiąz-
ku, będziemy również zgłaszać 
do prokuratury. Pamiętajmy, że 
naruszenie wyłącznego prawa 
jest przestępstwem ściganym 
z urzędu, więc już sama ustawa 
stanowi, że nie jest to drobiazg. 
Natomiast to jest sytuacja eks-
tremalna. Nie chcę być posą-
dzany o straszenie, nie chcę 
traktować wszystkich rolników 
w Polsce jak przestępców. Chcę 
edukować, dostarczać tę wiedzę 
rolnikom i żyć z nimi w zgo-
dzie, a finansowanie postępu 
hodowlanego jest w interesie 
samych rolników!
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Targi POLAGRA-PREMIERY 
zakończone sukcesem

Cztery targowe dni , 
41 683 zwiedzających, 360 wy-
stawców reprezentujących aż 
400 marek, 198 akredytowanych 
przedstawicieli mediów i łącznie 
50 000 mkw. zagospodarowa-
nej powierzchni – tak najkró-
cej można byłoby podsumować 
zakończoną 2 lutego 2014 roku 
piątą edycję Międzynarodowych 
Targów Mechanizacji Rolnictwa 
POLAGRA-PREMIERY. - Od 
30 stycznia tereny Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich 
stały się stolicą branży rolniczej 
– mówi Jakub Patelka, dyrektor 

projektu. - Skupiły tym sa-
mym czołowych producentów 
i dystrybutorów, ale również 
przedsiębiorstwa rolnicze oraz 
właścicieli rodzinnych gospo-
darstw, których łączy, m.in. 
fascynacja najnowszymi rozwią-
zaniami technicznymi – dodał.

Co zafascynowało 
zwiedzających?

- Niebywałym sukcesem 
tegorocznych Targów PO-
LAGRA-PREMIERY było 
zgromadzenie grona blisko 

42 000 zwiedzających, którzy 
mimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych w północ-
nej i wschodniej części kraju, 
postanowili wziąć udział w tym 
święcie branży rolniczej – wy-
jaśnia Katarzyna Skonieczna 
z działu obsługi zwiedzających 
MTP. – A co najbardziej ich za-
fascynowało? Z całą pewnością 
ekspozycje wystawców, bez za-
angażowania których trudno 
byłoby mówić o sukcesie wy-
darzenia – podkreśla.

Targowi goście mieli szansę 
wziąć udział w wyjątkowo licz-
nych wydarzeniach towarzyszą-
cych, wśród których znalazły 
się m.in. szkolenia, warszta-
ty oraz konferencje, takie jak 
„Bioenergia w Rolnictwie”, „Re-
wolucja genomowa w Selekcji 
Bydła Mlecznego”, „X Forum 
Rzepakowe”, „Konferencja Ho-
dowlana Ambasady Norwegii” 
czy „Wspólna Polityka Rolna 
2014-2020”.

Organizatorzy zadbali rów-
nież o wszystkich tych, którzy 
na Targach Polagra-Premiery 

2014 pojawili się w roli osób 
towarzyszących. Dla dzieci 
przygotowano bowiem Junior 
Club. Z kolei kobiety miały 
szansę wziąć udział w meta-
morfozach zorganizowanych 
w ramach strefy Nowoczesna 
Gospodyni.

O tym trzeba 
wspomnieć

O skali wydarzenia oraz jego 
randze świadczyć może liczba 
akredytowanych dziennika-
rzy, których w tym roku było 
aż 198, a ich zainteresowanie 
konferencją prasową Stanisława 
Kalemby, Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Andrzeja 
Byrta, prezesa zarządu Między-
narodowych Targów Poznań-
skich pozytywnie zaskoczyło 
organizatorów.

Warto dodać, że Targi Po-
lagra-Premiery to wyjątkowy 
czas dla wystawców, którzy co 
dwa lata stają na wysokości za-
dania, prezentując najnowszą 
ofertę, kreując jednocześnie 

trendy. Wśród kilkuset nowo-
ści produktowych aż 30 z nich 
zostało wyróżnionych Złotym 
Medalem MTP. Podczas uroczy-
stego otwarcia targów wręczono 
również statuetki Acanthus Au-
reus za najbardziej interesujące 
stoisko.

Do zobaczenia za 
dwa lata

- Dziękując wszystkim wy-
stawcom i zwiedzającym, ale 
również współpracującym 

z nami mediom, wyrażam głębo-
ką nadzieję, że spędzony w Po-
znaniu czas będzie owocował 
przez najbliższe dwa lata – mówi 
Jakub Patelka. – Z niezmierną 
radością było móc gościć tak 
wyjątkowych przedstawicieli 
branży rolniczej na terenach 
Międzynarodowych Targach 
Poznańskich, które już za dwa 
lata ponownie zainaugurują ka-
lendarz wydarzeń rolniczych 
– pointuje.

W oparciu o materiały prasowe MTP 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zakończyła się kolejna – piąta już w historii – edycja Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa 
POLAGRA-PREMIERY, która przeszła do historii jako ta najbardziej ekscytująca, pełna zaskakujących nowości 
i prawdopodobnie przełomowa. Dlaczego na długo pozostanie w pamięci uczestników?
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Zapraszamy na nasze stoisko  - Hala E

TARGI AGROTECH
7-9 marca 2014

NEW HOLLAND Top Service 00800 64 111 111
Informacje i wsparcie techniczne 24/7. 
Jeden numer telefonu dla wszystkich w każdej sprawie.

AUTORYZOWANI DEALERZY NEW HOLLAND
• ADLER-AGRO, Białystok, tel. 85 741 86 50 • AGROBARD, Przytyk, 
tel. 48 618 09 10 • AGROHANDEL, Legnica, tel. 76 850 64 95  • AGROSKŁAD, 
Ujazd, tel. 44 719 24 88 • AGROS-WROŃSCY, Strzelce Wielkie, 
tel. 34 311 07 82 • BIRAWIT, Mrągowo, tel. 513 098 675 • 
MOTO-AGROMAX, Kielce, tel. 41 303 13 51 • OSADKOWSKI SA, Oława, 
ttel. 71 313 54 05 • PERKOZ, Brodnica, tel. 56 493 40 21 • POL-AGRA, 
Płońsk, tel. 23 662 28 42 • PRIMATOR, Czyżew, tel. 86 275 50 09 
• RAITECH, Brzoza k/Bydgoszczy, tel. 52 381 04 15 • ROLMAX, Świdnik, 
tel. 81 723 69 60 • ROLSERWIS, Płock, tel. 24 262 94 83 
• WARPOL-AGRO, Broszków, tel. 25 641 46 02 • WIA-LAN, Tarnów, 
tel. 14 629 30 70

3 LATA - 4 000 GODZIN SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA MASZYNY
12 MIESIĘCY GWARANCJI PLUS 2 LATA PRZEDŁUŻONEJ OPIEKI SERWISOWEJ
SZCZEGÓŁY OFERTY DOSTĘPNE U DEALERÓW NEW HOLLAND

R E K L A M A

Złoty jubileusz w fabryce  
New Holland w Basildon

Ciągnik T7.270 Auto Com-
mand Golden Jubilee to 
najmocniejszy traktor, jaki 
wyprodukowano kiedykol-
wiek w Basildon, a T6.160 Auto 
Command Golden Jubilee to 
przyszłość rolnictwa wielofunk-
cyjnego. Te dwa modele charak-
teryzować się będą metaliczną 
ciemnoniebieską barwą lakieru 
profondo Blue, osłoną tłumika 
i oznakowaniem modelu. Ele-
mentami dodatkowymi będą: 
luksusowe wnętrze z opcjo-
nalnym, w pełni skórzanym 
fotelem, oprawiona w skórę 
kierownica oraz wykładzina 
dywanowa o grubym włosie 
i system automatycznego pro-
wadzenia IntelliSteer.

Zaprezentowane po raz pierw-
szy w styczniu na brytyjskich 
Targach Lamma ekskluzywne 
traktory będą produkowane 
jedynie w trakcie roku jubile-
uszowego, co oznacza limito-
waną edycję tych maszyn, tak 
aby stworzyć w przyszłości dwie 
ikony Basildon.

Pół wieku historii 
produkcji traktorów

Budowa fabryki rozpoczęła 
się w 1962 r., a pierwszy ciągnik 
zjechał z linii produkcyjnej, tego 
najnowocześniejszego w Europie 
zakładu produkującego traktory, 
15 maja 1964 r. Ćwierć wieku 
później, w 1989 r., wyprodu-
kowano w fabryce ponad dwa 
miliony silników, a ten ważny 
kamień milowy uczczono uru-
chomieniem produkcji kulto-
wego modelu Ford 7810 Silver 
Jubilee.

Począwszy od 1964 r. w Ba-
sildon wyprodukowano po-
nad 1,6 milionów traktorów 

i 3,1 milionów silników. Fabryka 
oferuje ponad 10 000 różnych 
konfiguracji produktów, przy 
czym 85% łącznej produkcji 
jest przeznaczona na eksport 
do różnych miejsc całego świata.

Traktory wyprodukowane 
w fabryce w Basildon same 
w sobie wpływają na rozwój 
nowoczesnego rolnictwa, czego 
początki zauważyć można było 
już w połowie lat 60-tych, na 
przykładzie pierwszych modeli 
Forda z serii 1000. Wjechały 
one w erę nowoczesnego rol-
nictwa z opinią całkowicie 
unowocześnionych. Serie Ford 
40 były przełomowe na począt-
ku lat 90. dwudziestego wieku. 
Ciągniki te wyposażone były 
w rozsławione silniki PowerStar.

Serię TS zaczęto produkować 
w późnych latach 90-tych jako 
następczynię serii 40. Kolejna 
seria była pierwszą, w której 
zastosowano łukową kon-
strukcję maski i technologię 
zgodną z normą emisji spalin 
Tier 1. Gama TM, o zwiększo-
nym zakresie mocy 120-190KM, 
stała się synonimem wysokiej 
wydajności i wyjątkowej swobo-
dy obsługi, dzięki wprowadza-
nemu zawieszeniu przedniej osi 

typu Terraglide™. TM była także 
pierwszą serią, przeszła ekstre-
malny test wytrzymałościowy, 
osiągając wynik, którego nie 
osiągnął przed nią żaden inny 
traktor – 500 godzin pracy przy 
100% zastosowaniu biopaliwa.

Modele T6000 poszły w śla-
dy gamy TM, jako że dwa jej 
modele napędzane wyłącznie 
biopaliwem zakwalifikowały 
się do kornwalijskiego projektu 
Eden Project dotyczącego rozwo-
ju zrównoważonego rolnictwa.

Seria T7000 może pochwalić 
się najlepszą przekładnią typu 
Powershift w swoim segmencie, 
jest bowiem wyposażona w prze-
kładnię Power Command™.

Najnowsze serie – T6 i T7 – 
stanowią kontynuację dziedzic-
twa opartego na wydajności, 
skuteczności i zrównoważonym 
rozwoju. Są wyposażone w naj-
nowocześniejszą, spełniającą 
najbardziej rygorystyczne normy 
emisji spalin technologię selek-
tywnej redukcji katalitycznej 
ECOBlue™, która pozwala na 
redukcję zużycia paliwa nawet 
do 10%, przy jednoczesnym 
zwiększeniu wydajności.

W oparciu o materiały New Holland 
Jolanta Malinowska-Kłos

Aby uczcić jubileusz 50-lecia nieprzerwanej produkcji 
traktorów New Holland w Basildon, który przypada 
właśnie w 2014 roku, fabryka rozpoczęła produkcję 
ekskluzywnej, jubileuszowej edycji ciągników 
T7.270 Auto Command i T6.160 Auto Command.
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NOWOŚĆ!!! Przystawka do 
siewu punktowego

Przystosowanie rozsiewacza na-
wozów Motyl N031M do siewu 
rzędowego polega na zamontowa-
niu przystawki w miejscu tarczy 
rozrzucającej. Nawóz poruszając 
się po taśmociągu umiejscowio-
nym na dnie kosza zasypowego 
trafia do rozdzielacza skąd ela-
stycznymi rurami jest wysiewany 
w sześciu rzędach.
Zaletami siewu rzędowego są 
oszczędność nawozów, oraz 
precyzyjne dawkowanie.
Charakterystyka techniczna:
Ilość rzędów - 6
Szerokość robocza – 2360mm
Szerokość między rzędami – 
max. 472mm
Prędkość jazdy: – transportowa 
– 25 km/h; robocza – 9 km/h
Prędkość obrotowa WOM/WPM 
– 540 obr/min

Rozsiewacze z Augustowa

Augustowska Spółka jest 
producentem trzech modeli 
dwutarczowych rozsiewaczy 
do nawozów typu MOTYL 
COMPACT, MOTYL FRUIT, 
APOLLO oraz dwóch mode-
li jednotarczowych MOTYL, 
popularnie od lat nazywanych 
„motylami”.

Rozsiewacze dwutarczowe, za-
wieszane są na trzypunktowym 
układzie zawieszenia ciągnika 
rolniczego klasy 2. Składają się 
z ramy z układem zawieszenia, 
układu wysiewającego z syste-
mem Vibro, kosza zasypowe-
go i hydraulicznego sterowania 
otwarciem zasuw. Zamykanie 
i otwieranie zasuw realizowane 
jest sterownikiem hydraulicz-
nym, zasilanym z zewnętrznej 
hydrauliki ciągnika montowa-
nym w jego kabinie (rys.1).

Zbiornik załadowczy posiada 
siatkę filtrująco - odciążającą 
i możliwość zamontowania osło-
ny przeciwdeszczowej.

Osiągnięcie nierównomier-
ności wysiewu poniżej 5% jest 
możliwe dzięki zastosowaniu 

opatentowanego w Europie 
systemu wibrującego dna oraz 
systemu automatycznej regulacji 
optymalizującej punkt wejścia 
nawozu na tarczę rozsiewającą 
w zależności od wielkości wy-
siewanej dawki.

Vibro System, który składa 
się z wibrującej podstawy kosza, 
zapewnia równomierne i jed-
nostajne dozowanie nawozu 
i podawanie na tarcze (rys.2).

Z Vibro System rozwiązane 
zostały wszystkie problemy z:

- niszczeniem nasion i gra-
nulatu nawozów,

- występowaniem procesu 
„mielenia” nawozu (w przy-
padku typowych rozsiewaczy) 
i związanych z tym nagrzewania 
się i formowania brył,

- wysiewem każdego rodzaju 
nawozu w skrajnych warunkach 
atmosferycznych,

- nierównością wysiewa-
nych dawek.

Nowością konstrukcyjną 
jest elastycznie zamocowana 
skrzynia przekładniowa. Spe-
cjalne gumowe amortyzatory 

zabezpieczają przekładnie przed 
jej mechanicznym uszkodze-
niem i gwarantują współosiową 
pracę wałków przy niewielkich 
dynamicznych deformacjach 
ramy (rys.3).

Wszystkie elementy mające 
kontakt z nawozem są wykonane 
z blachy kwasoodpornej, rama 
natomiast posiada proszkową 
powłokę malarską o grubości 
150-190 µm, co gwarantuje 
długotrwałe zabezpieczenie 
antykorozyjne.

Motyl 2 Fruit przeznaczony 
specjalnie do wysiewu równo-
ległego w uprawach sadowni-
czych, jak również do upraw 
polowych na małych i średnich 
powierzchniach. Charaktery-
zuje się dużą wytrzymałością 
konstrukcji, prostotą obsługi, 
oraz niewielkimi wymiarami 
gabarytowymi, umożliwiający-
mi wysiewy w sadach i na plan-
tacjach nawozów mineralnych, 
granulowanych. Przezbrojenie 
rozsiewacza z pracy na polu 
z szerokości roboczej 12 m, do 
pracy w sadzie na szerokości 
roboczej 2 - 5 m i odwrotnie 
zajmuje mniej niż 1 minutę.

Od lat wielką popularnością 
cieszą się tradycyjne „motyle”, 
które wykorzystywane są w śred-
nich i małych gospodarstwach 
oraz dużych, jako rozsiewacz 
uzupełniający. Służą do rozsie-
wania nawozów granulowanych, 
pylistych i mogą być  - z uwagi 
na brak mieszadła - doskonale 
wykorzystywane do wysiewu 

nasion, w szczególności traw. 
W sprzedaży znajdują się roz-
siewacze o wielkości kosza 
400 i 600 kg. Można je również 
dostosować do pracy w sadach 
oraz po zamontowaniu specjal-
nej przystawki, jako rozsiewa-
cze komunalne do posypywania 
dróg piaskiem lub solą, np. zimą.

Aby zapewnić wysoką jakość 
wyrobów, rozsiewacze produko-
wane przez POM Augustów Sp. 
z o.o. są stale unowocześniane 
i dostosowywane do potrzeb 
klientów.

Najważniejsze - kupując roz-
siewacze POM Augustów Sp. 
z o.o. nie mają Państwo żad-
nych ukrytych kosztów! Cena 
rozsiewacza obejmuje kompletny 
rozsiewacz z blachy nierdzewnej, 
sterowanie hydrauliczne i wałek 
odbioru mocy.

POM  Augustów Sp. z o.o. jest jednym z wiodących na rynku krajowym 
producentów rozsiewaczy do nawozów. Firma stale rozszerza i wzbogaca 
swoją ofertę produkcyjną, wychodząc naprzeciw potrzebom rolnictwa 
zarówno krajowego, jak i zagranicznego.
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Szczegóły na www.johndeere.pl 

Ciągnik 5055E  
■  komfortowa fabryczna 

kabina,

■ napęd 4x4,

■  ceniona niezawodność 
John Deere.

Dostępny aż w 54 autoryzowanych punktach sprzedaży
Sprawdź listę dealerów na www.johndeere.pl

*Warunki cenowe dotyczą promocyjnego kredytu inwestycyjnego na zakup ciągnika 5055E w cenie 84 999 netto na okres finansowania 18 miesięcy przy 
minimalnej wpłacie własnej 33% ceny przedmiotu (28 050 zł ) oraz spłacanego w dwóch ratach w wysokości maksymalnej v28.474.50 zł vkażda, spłacanych  
w 6 vi 18 miesiącu od wypłaty kredytu. Podatek VAT wpłacany dodatkowo razem z vpierwszą ratą (wpłata własna) lub vfinansowany kredytem pomostowym. 
Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego vi pomostowego bazuje na zmiennej stopie bazowej opartej na WIBOR 3M. Warunkiem udzielenia kredytu jest 
posiadanie lub otwarcie odpowiedniego pakietu Konta Biznes. Promocja obowiązuje do odwołania. Regulamin Promocji „Atrakcyjne oprocentowanie 
w Programie John Deere Financial znajduje się m.in. u autoryzowanych dilerów John Deere. „John Deere Financial” oraz logo skaczącego jelenia są 
zarejestrowanymi znakami towarowymi, które są własnością Deere & Company. John Deere Financial jest programem finansowym, w ramach którego Crédit 
Agricole Bank Polska S.A., Europejski Fundusz Leasingowy S.A. i vCarefleet S.A., będące vczłonkami Grupy Crédit Agricole, oferują vw Polsce różne produkty 
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Z medalami w trudny 2014 rok

John Deere prezentował na 
poznańskich targach Polagra - 
Premiery 2014 liczne maszyny 
rolnicze, a to zaowocowało dwoma 
złotymi medalami targów. Otrzy-
mały je ciągnik 7290R i siecz-
karnia 7080i. O tym, a także 
o finansowaniu inwestycji i ak-
tualnej sytuacji na rynku maszy-
nowym Piotr Dziamski rozmawiał 
z Alicją Szczyptą.

Złotych medali targów Pola-
gra-Premiery wasza firma otrzy-
mała kilka.

Tak, nagrodzono między 
innymi nasz flagowy ciągnik 
7290 R z przekładnią e23, któ-
ra ma 20 przełożeń do przodu 
i 11 do tyłu. Co interesujące: 
każde przełożenie ma ten sam 
wzrost prędkości – o 15%. Prze-
kładnia ta ma także wiele innych 
udogodnień, które można sobie 
zaprogramować. Drugi medal 
dostaliśmy za sieczkarnię samo-
jezdną z dwoma nowatorskimi 
rozwiązaniami. Jedno to Kernel 
Star do skuteczniejszego zgniotu 
ziarna, co przekłada się na lepszą 

jakość, wyższą wartość energe-
tyczną kiszonki. Drugie to Ha-
rvest Lab, czyli monitoring składu 
kiszonki podczas pracy maszyny. 
Można go również zdemontować 
z sieczkarki i używać go stacjo-
narnie do monitorowania stanu 
kiszonki w pryźmie.

Podczas konferencji, któ-
ra odbyła się tu, na targach, 
mówiliście państwo głównie 
o finansowaniu rolniczych 
inwestycji?

Jeśli chodzi o finansowanie 
John Deere Financial, to są tu 
dwa elementy. Pierwszy to nowy 
partner finansowy, bank Credit 
Agricole, jak sama nazwa wska-
zuje tradycyjnie rolniczy, z bardzo 
dużym doświadczeniem na rynku 
francuskim. Bank ten obsługuje 
ponad 90% rolników we Francji, 
a z Johnem Deerem współpracuje 
we Francji i we Włoszech. Chcąc 
wykorzystać doświadczenie z tych 
dwóch rynków, od początku roku 
rozpoczęliśmy współpracę z nimi 
również w Polsce. Drugą nowo-
ścią są bardzo atrakcyjne pro-
dukty finansowe, które możemy 
zaoferować rolnikom. Polega to 
na tym, że my jako John Deere 
Polska wspieramy z Credit Agri-
cole te programy tak, żeby były 
atrakcyjne. Stąd finansowanie 
0% na różne okresy i przy róż-
nych wpłatach początkowych.

Dwa lata temu mówili wszy-
scy, że 2013 będzie ciężki, bo 

kończą się dopłaty unijne. 
2014 miał przynieść nadzieję, 
ale na razie jeszcze w praktyce 
nic z tego nie wynika. Jak pan 
prognozuje sytuację w tym roku?

Branża maszynowa jest uza-
leżniona od wielu czynników, 
a kluczowymi są po pierwsze 
dostępność środków unijnych 
w postaci, czy to kredytów pre-
ferencyjnych, czy wsparcia inwe-
stycji, czy innych, a po drugie ceny 
płodów rolnych. Jeśli chodzi o fun-
dusze unijne, są one w tej chwili 
bardzo ograniczone albo wręcz 
niedostępne. To miało wpływ 
na ubiegłoroczny rynek i spadek 
w rejestracjach jest wyraźny - na 
poziomie 30%. My jesteśmy jedną 
z niewielu firm, która zwiększyła 
udział w rynku w tym okresie. 
Zwiększyliśmy o 2,5 punkta pro-
centowego, a to bardzo dużo.

Jak więc traktować 2014 rok? 
Optymistycznie, pesymistycznie 
czy poczekać z prognozą?

Realistycznie. Rozważnie. Cały 
czas fundusze nie są dostępne, ale 
stąd wzięło się nasze finansowa-
nie John Deere Financial, które 
ma ułatwić rolnikom inwestycje. 
Drugą rzeczą jest gęsta sieć deale-
rów. Mamy 54 punkty handlo-
wo-serwisowe oferujące maszyny 
rolnicze naszej marki. Jesteśmy 
przez to jedną z najliczniejszych 
sieci dealerskich w kraju, dlatego 
też penetracja rynku i bliskość do 
klienta jest duża, a więc dostęp 
do naszych maszyn jest łatwy.
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Ćwierćwiecze AGROMIXU

Proszę powiedzieć jakie 
były początki firmy, jak to 
się zaczęło?

Firma powstała w roku 
1989, a w tym roku przez całe 
12 miesięcy będziemy świętować

25-lecie. Rzeczywiście ćwierć 
wieku to długi okres czasu, bar-
dzo dużo pracy wykonaliśmy 
w tym okresie, a warto pamiętać, 
że bardzo wiele też się zmieniło. 
Nie od samego początku firma 
wyglądała tak, jak wygląda teraz, 
ale od początku było wiadome, 
czym się firma będzie zajmowała, 

jaki pomysł na biznes mieli nasi 
szefowie. Jak się okazało po la-
tach ten kierunek był właściwy 
i była to trafna decyzja. Firma za-
częła działalność na przełomie lat 
80 i 90 od maszyn używanych. 
Ta technika zachodnia, którą dziś 
mamy szeroko reprezentowaną 
w swojej ofercie, wówczas nie 
była łatwo dostępna na rynku 
w Polsce. Ale wtedy – na począt-
ku lat 90 – rozpoczęła się stała 
współpraca z zagranicznymi fir-
mami. Jedne z pierwszych były  
niemieckie Krone i Amazone.

Widzę tu też ciągniki Ku-
bota, ładowarki teleskopowe 
Manitou, wozy paszowe i wiele 
innych. Jakie marki macie ak-
tualnie w swojej ofercie?

Naszą podstawową marką, tą 
którą sprzedajemy najwięcej ilo-
ściowo jest Krone. Współpraca 
trwa od początku lat 90, a dzisiaj 
jesteśmy wyłącznym importerem 
i sprzedawcą tej marki w Polsce. 
Jesteśmy także jednym z dwóch 
importerów produktów Amazo-
ne. Od kilku lat jesteśmy także 
wyłącznym importerem i sprze-
dawcą wozów paszowych Trio-
liet, opryskiwaczy samojezdnych 
firmy Tecnoma. Oprócz tych 
4 podstawowych marek, jeste-
śmy w Wielkopolsce dealerami 
ciągników Kubota, ładowaczy 
teleskopowych Manitou.

Sprzedaż to jedna część wa-
szej działalności, drugą jest 
serwis. Wiadomo, że sprzedać 
maszynę – to jedno, a świad-
czyć obsługę posprzedażową, 
serwisową – to drugie. Jakie 
problemy występują w dzia-
łalności serwisowej?

To oczywiste, że zapewniamy 
obsługę serwisową dla wszyst-
kich maszyn i urządzeń, które 

sprzedajemy. Jest to zarówno 
obsługa gwarancyjna dotyczą-
ca nowych maszyn, ale także 
jest to obsługa pogwarancyjna. 
Obsługa w przypadku nowych 
maszyn obejmuje na przykład to, 
iż musimy klientowi zapewnić, 
że wszystko zostało prawidłowo 
uruchomione i funkcjonuje jak 
należy. Jeśli chodzi o obsługę po-
gwarancyjną, nasz serwis jest do 
dyspozycji i możemy obsłużyć 
klientów, którzy niekoniecznie 
u nas zakupili maszynę. Dział 
serwisowy jest rzeczywiście bar-
dzo istotny, może nawet jeden 
z najważniejszych. 25 lat ist-
nienia dało nam bardzo dużo, 
bardzo potrzebnych tu doświad-
czeń, bo obsługa maszyn wyma-
ga czasu i doświadczenia, które 
zdobywa się stopniowo podczas 
serwisowania maszyn w warsz-
tacie i w polu. A tego nie da się 
nauczyć z książek.

A jeśli chodzi o świadczenie 
usług polowych, to maszyny 
z logiem AGROMIXU są wi-
doczne zarówno na południu 
jak i na północy np. na Pomo-
rzu. Jaki teren obsługujecie?

Usługi agrotechniczne to ko-
lejny z ważnych działów naszej 
firmy. Mamy całkiem bogaty 
park maszynowy. Począwszy 
od wiosny wyjeżdżają w pole 
maszyny zielonkowe: mamy sa-
mobieżną kosiarkę, prasy rolują-
ce, kostkujące, wozy zbierające, 
czyli jesteśmy w stanie obsłużyć 
każdego klienta przy zbiorze zie-
lonek. Później ciężko pracujemy 
w okresie żniwnym – z naszej 
firmy wyjeżdża 20 kombajnów 
zbożowych i 10 zestawów pras 
kostkujących. Świadczymy rów-
nież zbiór słomy. W okresie je-
siennym mamy sporo pracy, bo 
przypada wtedy zbiór kukurydzy 
zarówno na silos, na paszę jak 
i na ziarno. Zbiór na silos w tym 
roku odbywał się przez 8 samo-
bieżnych sieczkarni o dużych 
wydajnościach połączonych 
z zestawami transportowymi, 
za pomocą których zapewnia-
my dowóz do silosu. Kopiemy 
również buraki cukrowe – mamy 
2 kombajny buraczane. Świad-
czymy usługi na terenie Polski 
zachodniej – od Dolnego Śląska 
i Lubuskiego po Pomorze. Ale 
jeśli jest zapytanie z innych stron 
i można je logistycznie zreali-
zować, to jest to cała Polska.

Wiemy, że główna siedziba 
AGROMIXU znajduje się w Ro-
jęczynie, a ci, którzy przez te 
lata bywali u państwa, widzieli 
jak się ona rozrastała i jaka jest 
obecnie wielka. Gdzie jeszcze 
macie państwo swoje punkty 
i dealerów na terenie Polski?

Mamy dwie filie własne: 
w Dłużniewie koło Płońska 
w województwie mazowiec-
kim i w Tatowie na Pomorzu 

niedaleko Koszalina. Sprzedaż 
maszyn poza województwem 
wielkopolskim odbywa się po-
przez naszych dealerów. Klienci 
dzisiaj bardzo doceniają bliskość 
swojego sprzedawcy i istotnym 
parametrem jest, aby to zaple-
cze posprzedażowe, techniczne, 
zaopatrzenie w części zamienne 
było w danym rejonie. Dlatego 
działamy za pośrednictwem 
22 firm współpracujących 
– dealerów.

Wielokrotnie podczas tar-
gów i pokazów widać państwa 
maszyny biorące udział w po-
kazach. Jakie jeszcze środki 
promocji są podejmowane, aby 
zaprezentować swoje maszy-
ny na placu i podczas prac 
polowych?

Staramy się jak najlepiej do-
pasować nasze produkty do 
danego gospodarstwa. Dlatego 
bierzemy udział w pokazach, 
mniejszych i większych, aby móc 
szeroko pokazać co maszyna 
potrafi w danych warunkach. 
Staramy się słuchać, co klienci 
i rynek od nas oczekują, czy są 
to zmiany w specyfikacji ma-
szyn w zależności od potrzeb, 
czy zapotrzebowanie na różne 
formy finansowania. Słuchamy 
tego klienta, który jest na ryn-
ku i próbujemy naszą ofertę jak 
najbardziej dopasować.

Ile osób obecnie pracuje 
w AGROMIXIE?

Obecnie jest to blisko 
100 osób. W dziale handlo-
wym jest to 25 osób, w serwi-
sie również 25 mechaników 

i serwisantów, którzy obsługują 
maszyny w całej Polsce. Dział 
usługowy to kolejne 25 osób – 
nasi operatorzy, którzy naszy-
mi maszynami świadczą usługi. 
Dział części zamiennych liczy 
6 osób, a prócz tego księgowość 
i administracja.

A jak pan ocenia obecność 
firmy tu na targach POLAGRA 
PREMIERY w Poznaniu? Ja-
kie jest zainteresowanie ofer-
tą, ilu rolników przychodzi na 
stoisko?

Bardzo pozytywnie oceniamy 
wystawę i naszą obecność na po-
znańskiej POLAGRZE 2014. Cykl 
dwuletni to jest bardzo dobrym 
pomysł, a my oczywiście musimy 
być na tego typu wystawach – 
zwłaszcza w Poznaniu, jako że 
jesteśmy wielkopolską firmą. 
Spotykamy tu sporo naszych 
klientów. To bardzo pozytywna, 
optymistyczna wystawa o bardzo 
dużej frekwencji. Równocześnie 
rozmowy z klientami również są 
bardzo pozytywne i dzięki temu 
możemy patrzeć z optymizmem 
na ten rok.

A o co rolnicy pytają?
Jest bardzo duże zaintereso-

wanie maszynami Krone. Myślę, 
że jest to powiązane z obecną 
koniunkturą na rynku mleka. 
Chętnie więc oglądają prasy ro-
lujące – jeden z naszych pod-
stawowych produktów Krone. 
Sprzedajemy ich około 400 sztuk 
rocznie. Oglądali też inne ma-
szyny do zbioru pasz: kosiarki, 
przetrząsacze i zgrabiarki.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Firma AGROMIX od 25 lat funkcjonuje na polskim rynku, sprzedając sprzęt rolniczy, świadcząc usługi i rozwijając 
swoją sieć. O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości firmy podczas Targów POLAGRA PREMIERY w rozmowie 
z Romanem Barszczem mówi Grzegorz Kosiński.
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Opryskiwacz zgodnie z wymogami Integrowanej Ochrony Roślin

Wprowadzenie obowiązku 
przestrzegania zasad integro-
wanej ochrony roślin stanowi 
o konieczności dostosowania 
nie tylko podejścia do ochrony 
plantacji, ale i sprzętu do tego 
celu wykorzystywanego.

Istotą integrowanej ochrony 
roślin jest przewartościowanie 
celu wykonania zabiegu. Do-
tychczasowe podejście stawia-
ło na bezwzględne zwalczanie 
chorób i szkodników. Natomiast 
aktualnie główny nacisk kładzie 
się na zdrowie roślin, a także 
wysoką jakość ochrony w po-
łączeniu z bezpieczeństwem 
plonów, środowiska i ludzi. 
Intensywne nawożenie i ochro-
na są tym samym zastępowa-
ne kompleksowym podejściem 
do polowej produkcji roślinnej, 
nastawionym na minimalizo-
wanie ilości stosowanych środ-
ków chemicznych. Sprostanie 
wymaganiom integrowanej 
ochronie roślin wiąże się tym 
samym z koniecznością dostępu 
do sprawnego, przede wszystkim 

zaś prawidłowo przygotowanego 
do pracy opryskiwacza.

Przygotowanie 
opryskiwacza do pracy

Wysoka sprawność działania 
opryskiwacza zalicza się do prio-
rytetowych celów stawianych 
w każdym gospodarstwie. Aby 
spełnić wymagania integrowa-
nej ochrony roślin, użytkowany 
w gospodarstwie opryskiwacz 
wymaga poddania badaniom 
atestowym. Zakres przygoto-
wania opryskiwacza do pracy 
obejmuje:
• sprawdzenie stanu technicz-

nego poszczególnych elemen-
tów roboczych pod kątem ich 
wpływu na jakość wykonania 
zabiegu,

• dobór i kalibrację 
rozpylaczy,

• dobór parametrów pracy i re-
gulację maszyny.
Do zespołów podlegających 

sprawdzeniu w opryskiwaczu 
zalicza się pompę, mieszadło, 

filtry, zawory sterująco-rozdziel-
cze, belkę polową i rozpylacze. 
Każdy z wymienionych elemen-
tów roboczych jest ważny, tym 
niemniej największą uwagę 
przywiązuje się do sprawdzenia 
dokładności działania i regulacji 
rozpylaczy.

Rozpylacze, nazywane po-
pularnie dyszami wymagają 
sprawdzenia pod względem 
prawidłowości ustawienia na 
belce polowej. Każdy z rozpy-
laczy szczelinowych powinien 
być ustawiony pod tym samym 
kątem w stosunku do osi po-
dłużnej (kierunku jazdy), co 
pozwalana uzyskanie równo-
mierności rozkładu poprzeczne-
go i dobre pokrycie powierzchni, 
w tym powierzchni pionowych 
preparatem chemicznym. Pra-
widłowe pokrycie powierzchni 
pionowych roślin (np. łodyg) 
zapewniają dysze dwustru-
mieniowe (z dwoma wylotami 
skierowanymi odpowiednio pod 
kątem 30° do przodu i 30° do 
tyłu w stosunku do kierunku 
jazdy), oczywiście pod warun-
kiem ich prawidłowego ustawie-
nia na belce.

Ważnym czynnikiem osią-
gania wysokiej skuteczności 
działania rozpylaczy jest ich 
czystość. Czyszczenie rozpy-
laczy jest dozwolone jedynie 
przy wykorzystaniu miękkich 
szczoteczek lub szmatek. Za-
bronione jest używanie na-
rzędzi o ostrych, twardych 

krawędziach, w tym drutu, 
mogącego doprowadzić do 
uszkodzenia szczeliny rozpy-
lacza i jego wyłączenia z eksplo-
atacji. Skutkiem mechanicznego 
uszkodzenia dyszy jest na ogół 
zaburzenie strumienia wypryski-
wanej cieczy i jej nierównomier-
ne rozłożenie na powierzchni 
plantacji.

Poszczególne typy rozpyla-
czy różnią się wrażliwością na 
zatykanie, co wynika z ich cech 
konstrukcyjnych. Do szczegól-
nie wrażliwych na zatykanie roz-
pylaczy zalicza się rozwiązania 
szczelinowe. Dysze uderzeniowe, 
działające na zasadzie rozprosze-
nia strumienia cieczy na prosto-
padłej płytce są zaś w przypadku 
tego samego wydatku cieczy bar-
dziej odporne na powstawanie 
niedrożności. Poza brudem źró-
dłem niesprawności dysz mogą 
być również wewnętrzne bądź 
zewnętrzne zaschnięcia resztek 
cieczy ze środkiem chemicznym. 
Dlatego wartościowym rozwią-
zaniem, ograniczającym ryzyko 
zaschnięcia dysz jest ich umiesz-
czanie wraz z oprzyrządowaniem 
(kołpakami, uszczelkami i filter-
kami) w pojemniku z wodą po 
każdym zakończonym dniu pracy.

Miarą prawidłowości działa-
nia konstrukcyjnych zespołów 
odpowiedzialnych za rozpro-
wadzanie cieczy jest dokładne 
zamykanie wypływu cieczy 
z rozpylaczy po odcięciu zasila-
nia belki polowej, przekładające 

się na ograniczenie strat roz-
tworu ze środkiem chemicznym 
w wyniku jego niekontrolowa-
nego wypływu. Za dokładność 
wypełnienia tego zadania są 
odpowiedzialne zawory prze-
ciwkroplowe, których działanie 
powinno podlegać szczegółowe-
mu sprawdzeniu przed rozpo-
częciem sezonu oprysku.

Oceniając stan przygotowa-
nia rozpylaczy zwraca się uwagę 
na ich kompletność, co oznacza 
wyposażenie w zestaw dysz po-
zwalający na ich dobór do da-
nego oprysku pod względem 
ilości (dawki) rozprowadzanej 
na powierzchni cieczy i wielko-
ści kropel. Spełnienie stawia-
nych wymagań jakości oprysku 
znacznie ułatwia szeroka gama 
dostępnych rozpylaczy, w tym 
rozwiązań różniących się pod 
względem wielkości tworzonych 
kropel (zwykłe i antyznoszenio-
we), liczby strumieni (jedno- 
i dwustrumieniowe), sposobu 
tworzenia kropli (szczelinowe, 
uderzeniowe i eżektorowe). Każ-
da z opcji jest na ogół dostępna 
w określonych typoszeregach 
oznaczanych odpowiednimi 
symbolami i zróżnicowanymi 
kolorami. Rozmiary rozpylaczy 
są kodowane numerami i rów-
nocześnie kolorami: 01, 02 (żół-
ty), 03 (niebieski), 04 (czerwony), 
05 (brązowy), 06 (szary) i 08 (bia-
ły), przy czym poszczególnym 
numerom są przypisane robocze 
wydatki pojedynczych dysz.

Dokładność działania 
opryskiwacza

Końcowym etapem, któ-
ry poprzedza podjęcie pracy 
opryskiwaczem polowym jest 
kompleksowe sprawdzenie 
dokładności jego działania, 
uwzględniając określenie równo-
mierności pracy poszczególnych 
rozpylaczy. Próba sprawdzająca, 
wykonywana na postoju, pole-
ga na zebraniu cieczy roboczej 
(w tym przypadku czystej wody) 
z pojedynczych rozpylaczy 
w ustalonym czasie pracy ma-
szyny i porównaniu ilości wy-
pryskanej cieczy z każdej z dysz. 
Do gromadzenia cieczy można 
wykorzystać proste pojemniki 
(przykładowo wyskalowane bu-
telki) po to, aby na podstawie 
pomiaru porównać ilość cieczy 
pochodzącej z poszczególnych 
dysz. Różnica między pomia-
rami, tj. ilością cieczy pocho-
dzącej z każdego rozpylacza nie 
powinna odbiegać od średniej 
o więcej niż 5%.

Prof. Marek Gaworski 
SGGW w Warszawie
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Maszyny do ciężkich warunków

Juvel 7 to solidny pług z od-
kładnią ażurową, a więc dedyko-
wany na gleby zwięzłe i ciężkie. 
Taka konstrukcja lepiej odkłada 
i rozkrusza ziemię. Rozwiązanie 
ażurowe istnieje od lat, choć 
mało jest popularne w Polsce, 
zwłaszcza w rejonach, gdzie zie-
mia jest lekka i średnia. Tam, 
gdzie gleby są cięższe, mamy 
większe szanse je spotkać na 
polu. Drugim ważnym elemen-
tem w tej maszynie jest fakt, że 
jest on montowany bez użycia 
śrub, na szybkim sprzęgu. Je-
dynym zabezpieczeniem listw 
ażura jest pierś, która go trzyma.

Rubin 12 z kolei to maszyna 
nagrodzona złotym medalem 
targów, brona talerzowa zaj-
mująca honorowe miejsce na 
stoisku firmy.

Rubin 12 to następca brony 
Rubin 9. Wprowadziliśmy tu 
wiele zmian. Przede wszystkim 
zmieniły się rozmiary talerzy, 
w Rubinie 9 miały one średnicę 
610 mm, a tutaj są dużo więk-
sze, bo mają średnicę 736 mm. 
To oczywiście decyduje o in-
tensywności mieszania gleby 
i o tym w jakie warunki mo-
żemy tą talerzówką wjechać. 
Jeśli mamy niskie ściernisko, 
mało resztek pożniwnych, to 
możemy użyć brony z małymi 
talerzami, ale przy większych 
resztkach, przy ścierniskach 
kukurydzianych, ważne jest, 
aby głębiej i lepiej je wymie-
szać, i po to właśnie stworzony 
jest większy talerz.

Druga sprawa to mocowanie.
Zabezpieczenia zostały 

wzmocnione, a każdy talerz 
ma swoje własne podwójne 
zabezpieczenie sprężynowe. 
To wpływa na ich większą 
agresywność. Bardzo ważną 
cechą, która będzie w przy-
szłości wykorzystywana przy 
innych maszynach zawiesza-
nych, jest koło kopiujące. Tu 
mamy jedno koło, wspoma-
gające transport, które po-
zwala na zastosowanie dużo 

cięższych wałów niż mamy 
teraz. Dotąd ograniczeniem 
maszyn zawieszanych były 
ciężkie wały, które klien-
ci chcieli używać, ale nie 
mogli, bo wzrastała waga 
maszyny. Przy tym kole ten 
problem znika.

Przy maszynach podaje się 
zazwyczaj jakiego ciągnika one 
wymagają. Jak dużego traktora 
wymaga ta brona?

To jest zawsze dyskusyjne, 
bo zależy również od warun-
ków glebowych, struktury 
pola, ukształtowania pola. 

W skrócie można to ująć tak, 
że o ile Rubin 9 wymagał 150-
170 KM, to ten Rubin, który 
wprawdzie też jest 3-metrowy, 
będzie wymagał ok. 250 KM. 
To jest maszyna przeznaczo-
na na duże areały. Ktoś, kto 
decyduje się na taką maszynę, 

musi dobrze wiedzieć, do cze-
go ją wykorzystać. Nie jest to 
więc sprzęt dla 15 czy 30-hek-
tarowych gospodarstw, ale do 
na przykład 100-hektarowych 
ukierunkowanych na kuku-
rydzę w monokulturze albo 
usługi.

Wśród maszyn prezentowanych przez firmę Lemken największą uwagę zwiedzających 
Poznańskie Targi Polagra-Premiery budziły brona Rubin 12 i pług Juvel 7. Opowiada o nich 
Marek Zieliński, regionalny kierownik sprzedaży, w rozmowie z Alicją Szczyptą.
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Nowości Grupy Manitou na 
Targach Agrotech

Nowe osprzęty oraz najśwież-
sze modele ładowarek Manitou 
i Mustang z premierą w Polsce 
podczas targów Agrotech.

Grupa Manitou ciągle opty-
malizuje dostarczane ładowarki 
teleskopowe pod względem wy-
dajności, efektywności i ekolo-
gii. Z tego powodu począwszy 
od 2013 roku firma sukcesywnie 
wprowadza do oferty standard 
Stage 3B oraz realizuje  program 
redukcji zużycia paliwa MANI-
TOU REDUCE FUEL ECO.

W zeszłym roku Grupa Mani-
tou przedstawiła dwie nowości 
z silnikami spełniającymi nor-
my Stage B  - „nowy standard 
wśród ładowarek teleskopowych” 
czyli MLT 840 (8 m, 4 t.) z naj-
wyższej jakości wyposażeniem 
oraz „kompaktowego mocarza” 
MLT 629 (6 m, 2,9 t.). W mo-
delu MLT 840 zastosowano sil-
nik John Deere o mocy 115 lub 
137 KM; W MLT 629 – silnik 
Perkins z mocą 102 KM.

W tym roku nowe silniki z nor-
mą 3B zostały wprowadzone do 
najlepiej sprzedających się mode-
li z gamy ładowarek rolniczych 
Manitou o wysokościach podno-
szenia 6-7 m czyli modeli MLT 
634 (6 m, 3,4 t.) i MLT 735 (7 m, 
3,5 t.). Nowy silnik to 4-cylindro-
wy Deutz TCD Stage 3B o mocy 
101 lub 122 KM i pojemności 
3,6 L. Nowy Deutz to prosty silnik 
bez filtra cząstek stałych (DPF).

Dzięki zmianie silników na 
Stage 3B dotychczasowe modele 
Manitou są teraz jeszcze bardziej 
wydajne i ekonomiczne.

Najnowszy model 1040 to roz-
winięcie modelu MLT 840, ale 
z przeznaczeniem do aplikacji 
rolniczych, gdzie ważna jest 
wysokość podawania.

Duży udźwig do 4 ton pozwala 
na wykonywanie typowych prac, 
a zwiększony zasięg sprawdza się 
w bardziej wymagających pra-
cach i składowaniu materiałów 
na wyższych poziomach.

Silnik 137 KM spełniający 
normy Stage 3B gwarantuje wy-
soką wydajność i niskie zużycie 
paliwa. Całkowicie przeprojekto-
wana kabina wprowadza szereg 
udogodnień dla operatora. No-
wością jest także dodatkowy tryb 
jazdy pozwalający na sterowanie 
maszyną tylko za pomocą tylnej 
osi skrętnej, co wpływa na jesz-
cze większą mobilność maszyny.

Nowe modele MLT 960 i MLT 
1040 to odpowiedź Grupy Mani-
tou na pokaźne zapotrzebowanie 
rynku rolnego na maszyny o wy-
sokości podnoszenia 8-10 metrów. 
MLT 960 to ładowarka telesko-
powa do ciężkich aplikacji o wy-
sokości podnoszenia 9 m i aż 
6 tonach udźwigu. Silnik John 
Deere o mocy 141 KM współ-
gra z  wielotłoczkową pompą 
hydrauliczną ze zmiennym wy-
datkiem o przepływie 180 l/

min-270 barów, optymalizując 
wydajność maszyny i zużycie 
paliwa. Pozwala to na spro-
stanie restrykcyjnym normom 
standardu Stage 3B. W maszy-
nie zastosowano skrzynię biegów 
CVT DANA 318. Kabina wypo-
sażona jest w standardzie  m.in. 
w amortyzowany fotel, skutecznie 
tłumiący wibracje przenoszone na 
operatora, joysticki zintegrowane 
z podłokietnikami, a także nową 
tablicę przyrządów kontrolnych 
z kolorowym wyświetlaczem.

Standardem jest już mnogość 
osprzętów mogących pracować na 
maszynie dzięki linii hydraulicz-
nej na wysięgniku maszyny. Do 
oferty Grupy Manitou na bieżą-
co dodawane są nowe osprzęty 
w 100 procentach dedykowane 
rolnictwu i z homologacją dającą 
gwarancję wydajności i jakości. 
Najnowsze osprzęty to: łyżka 
wielofunkcyjna o pojemności 
2000 l, nowy chwytak do bel 
foliowanych, łyżka do buraków 
czy łyżka do obornika 2000 l.

Nowość w gamie Mustang  
to burtowa ładowarka Mustang 
4000 V – najpotężniejszy mo-
del tego typu na rynku. W mi-
niładowarce Mustang 4000 V 
zastosowano system pionowe-
go podnoszenia ramienia wraz 
z ładunkiem. Atutem maszyny 
jest wydajny układ hydrauliczny.

W oparciu o materiały firmowe 
Jolanta Malinowska-Kłos

Za chwilę AGROTECH 

Już wiadomo, że na stoiskach 
zobaczyć będzie można setki 
najnowszych maszyn, a wśród 
nich także te wielkogabarytowe 
oraz zwycięzców międzynaro-
dowego konkursu Tractor of the 
Year 2014! Targi Kielce zakoń-
czyły modernizację i rozbudowę 
obiektów. A zatem w Kielcach 
nowości na każdym kroku.

Nowe Centrum Kongresowe 
na 1000 osób, parking wielo-
poziomowy na pół tysiąca aut, 
zachodni terminal wejściowy 
i drogi dojazdowe z bezkolizyj-
nym zjazdem ze stron Krakowa, 
Warszawy i Łodzi. To wszystko 
zdecydowanie przyczyni się do 
podniesienia poziomu najważ-
niejszej i najchętniej odwiedza-
nej imprezy rolniczej w Polsce.

Kilkuset wystawców z całego 
świata zaprezentuje najnowo-
cześniejszy sprzęt niezbędny 
w gospodarstwach rolnych. Z ich 
ofertą zapozna się ponad 55 ty-
sięcy zwiedzających, którzy będą 
także mogli skorzystać z facho-
wych porad konsultantów najważ-
niejszych branżowych instytucji. 
To zdecydowanie największe targi 
rolnicze w halach w Polsce.

Wystawie AGROTECH towa-
rzyszyć będzie wiele ważnych 
ogólnopolskich wydarzeń. 

Wśród nich między innymi 
wręczenie Pucharu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pre-
stiżowej statuetki Maszyna Rol-
nicza Roku czy Krajowy Finał 
Olimpiady Młodych Producen-
tów Rolnych oraz specjalistyczne 
konferencje.

Tractor of the 
Year 2014

Podczas targów AGRO-
TECH w Kielcach redakcja 
ROLNICZEGO PRZEGLĄDU 
TECHNICZNEGO zaprezentuje 
dwóch zwycięzców prestiżowego 
europejskiego konkursu dzien-
nikarzy branży techniki rolni-
czej TRACTOR OF THE YEAR, 
w kategorii ciągników polowych: 
CLAAS’a AXION’a 850 (zdo-
bywcę tytułu Ciągnika Roku 
2014) oraz LAMBORGHINI NI-
TRO 130 VRT (zdobywcę tytu-
łu najlepiej zaprojektowanego 
Ciągnika Roku 2014).

TRACTOR OF THE YEAR® 
(Ciągnik Roku) jest międzyna-
rodową nagrodą przyznawaną 
przez dziennikarzy z 23 krajów 
Europy . Maszyny oceniane są 
w kategoriach ciągnik polo-
wy i ciągnik specjalistyczny 
(sadowniczy/winnicowy) oraz 

design w obu kategoriach. Za-
nim ciągnik trafi na listę sied-
miu nominowanych do nagrody 
Tractor of the Year, dziennika-
rze reprezentujący czasopisma 
będące członkami Jury muszą 
mieć możliwość oceny ciągnika 
w warunkach polowych.

Z zasadami konkursu  moż-
na się zapoznać na polskiej 
stronie konkursu TOTY: 
www.traktorroku.pl.

Równolegle do jubileuszo-
wych XX Międzynarodowych 
Targów Techniki Rolniczej 
AGROTECH w Targach Kielce 
odbędą się XIV Targi Przemysłu 
Drzewnego i Gospodarki Zaso-
bami leśnymi LAS-EXPO. Na 
wystawie prezentowane będą 
narzędzia i maszyny wykorzy-
stywane w transporcie i obróbce 
drewna, środki ochrony lasu 
przed szkodnikami oraz zaawan-
sowane systemy informatyczne.

Zapraszamy na 
www.targikielce.pl.

Najważniejsze wydarzenie branży rolniczej w Polsce 
startuje już 7 marca  2014 roku i przez trzy dni będzie 
fascynować dziesiątki tysięcy zwiedzających.
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Ciągniki 
znane 
nieznane

Pokazujemy tutaj ciągniki, 
które pracują w Polsce od lat 
90. Model 115 Techno pracuje 
na polskich polach od 14 lat, 
a pokazujemy go tu dlatego, 
że w Polsce zachodniej jest ona 
mało znana. Za to na ścianie 
wschodniej jest naszych ciągni-
ków naprawdę dużo. Szczególnie 
dobrze znana jest ona sadowni-
kom, a najwięcej naszych trak-
torów jeździ w województwie 
mazowieckim. W ubiegłym roku 
mieliśmy wzrost sprzedaży, co 
w obecnej sytuacji i zarazem 
konkurując z potężniejszymi fir-
mami, jest dużym osiągnięciem.

Jest to ciągnik wyposażo-
ny w silnik ponad stukonny, 
czyli taki typowo pasujący do 
przeciętnego polskiego gospo-
darstwa, i w tym chyba tkwi 
przyczyna jego powodzenia?

Najwyraźniej tak. Jest to 
silnik Perkins, sześciolitrowy, 
sześciocylindrowy, studziesię-
ciokonny. Ciężki ciągnik do 
ciężkiej pracy.

Jeden model ciągnika, który 
jest obecny na rynku przez kil-
kanaście lat, oznacza, że to jest 
po prostu dobra konstrukcja. 
Z drugiej strony producenci 
prześcigają się w dostarczaniu 
coraz nowszych konstrukcji, 
sądząc że rynek premiuje ciągłe 
nowości. Z trzeciej strony, re-
alia technologiczne też ulegają 

zmianie, więc to już chyba też 
nie jest dokładnie taka sama 
maszyna jak 14 lat temu?

Oczywiście są nowości i udo-
godnienia, ale ponieważ to jest 
po prostu dobra konstrukcja, to 
różnice są drugorzędne: wizu-
alne oraz w zakresie ergonomii 
kabiny. Koniecznością stało się 
zamontowanie silników speł-
niających nowsze normy emisji 
spalin, a także udoskonalono 
skrzynie biegów i wzmocniono 
podnośniki. Przede wszystkim 
jednak są to wersje skierowane 
do specjalistycznych gospo-
darstw . Na przykład Power 
Farm HC to nowy model, któ-
ry wejdzie teraz do sprzedaży 
w miejsce 5D HC, charakte-
ryzuje się 4 równymi kołami 
i wysokim prześwitem wyno-
szącym 75cm. Są to też ciągniki 
do uprawy międzyrzędowej 
Alpine. Ciągnik ten ma wą-
skie koła i bardzo dobrą moż-
liwość regulacji ich rozstawu 
od 1,3 do 1,6 m. Bardzo po-
pularny na polskim rynku 
jest nasz ciągnik z 6-cylin-
drowym silnikiem, bardzo 
prosty w konstrukcji i obsłu-
dze, bez common rail i nowych 
norm spalin, z mechaniczną 
skrzynią biegów. Jest też cała 
nowa gama, która teraz wcho-
dzi w Landinim, czyli serie 
4, 5, 6, 6C i 7, a w przyszłym 
roku pojawi się seria 8 posiada-
jąca silniki od 230 do 300 KM.

Ciągniki Landini znacznie 
popularniejsze są w Polsce wschodniej 
niż zachodniej i północnej, 
a w Wielkopolsce wręcz unikatowe. Na 
poznańskiej Polagrze prezentowano 
modele zarówno dobrze znane 
i sprawdzone jak i nowości. O tym 
z Marcinem Malinowskim rozmawiała 
Alicja Szczypta.
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Z iPadem na traktorze

Technika rolnicza idzie 
naprzód nie tylko dzięki no-
watorskim rozwiązaniom 
mechanicznym, ale przede 
wszystkim nowym możliwo-
ściom cyfrowego sterowania 
maszynami oraz diagnozowania 
zdarzeń. Jedną z takich cieka-
wostek, a zarazem tegoroczną 
nowością, jest iPad z programem 
E-service i uchwytem przezna-
czonym do współpracy z siewni-
kiem Tempo marki Vaderstadt. 
O tym rozmawiają Maciej Ma-
tuszewski i Alicja Szczypta.

W tym pokazowym zestawie 

poczuć się możemy jak u sie-
bie na polu, mimo że traktor 
wciąż stoi w hali, a my oglą-
damy symulację działania ca-
łego układu. Aby zapoznać się 
z jego działaniem i nauczyć się 
obsługi system generuje różne 
nieprzewidziane sytuacje, któ-
re spotykamy w polu…

W tej chwili w naszej symula-
cji właśnie zawadziliśmy jakimś 
elementem siewnika o przeszko-
dę terenową, co urządzenie 
zgłosiło głośnym piskiem. Na 
ekranie pojawił się kod błędu, 
który wyjaśnia nam co się stało 
i pokazuje graficznie na której 
sekcji siewnika się to stało. Całe 
urządzenie składa się z popular-
nego iPada z naszym oprogramo-
waniem E-service i uchwytem 
ułatwiającym jego obsługę 
w terenie. Używa się go do za-
rządzania siewnikiem Tempo. 
Urządzenie pokazuje na głów-
nym interfejsie takie parame-
try pracy jak prędkość, obroty 
wentylatora, hektary przepra-
cowane itp. Prócz tego mamy 
możliwość przejrzenia statystyk 
pracy w odniesieniu do każdej 
sekcji siewnika z osobna, błędy 
i nieprzewidziane sytuacje, jak 
właśnie zawadzenie o przeszko-
dę, spadek obrotów wentylatora, 
zapchanie się przewodów albo 
fakt, że skończyły się nasiona 
w zbiorniku. Ostatnia strona in-
terfejsu to setup. Mamy tu stan-
dardowe ustawienia siewnika 

punktowego, a także ustawienia 
rozszerzone. Bardzo intuicyjnie 
można tu ustawić chociażby pró-
bę kręconą, liczbę nasion i inne 
parametry ustawiamy bezpo-
średnio z iPada. W momencie, 
gdy wprowadzamy ilość nasion 
na hektar, urządzenie przelicza 
nam odległości między nasiona-
mi w rzędzie. Gdy wprowadzimy 
swoje wartości i przytrzymamy 
przycisk, siewnik już dokona 
próby kręconej sam.

Komunikaty – jak widzę – są 
po angielsku, a przecież cytując 
Mikołaja Reja: Polacy nie gęsi 
i swój język mają…

To jest absolutna nowość, 
w tej chwili oglądamy wersję 
szkoleniowo-pokazową, polska 

wersja będzie dostępna wraz 
z pierwszymi siewnikami do-
starczanymi do dealerów, czyli 
już w najbliższych dniach. Ci 
rolnicy, którzy kupią ten siew-
nik, nawet jutro, otrzymają już 
wersję polskojęzyczną.

Sterowanie interfejsem jest 
bardzo sprytne, bo na uchwy-
cie umieszczone są 4 wygodne 
przyciski.

To są przyciski funkcyjne, 
które zostały zaprogramowa-
ne pod ten panel, ale rolnik 
może sam sobie bardzo łatwo 
przypisać poszczególne przyciski 
pod te informacje, które są mu 
potrzebne.

Siewnik „2 w 1”

Ta maszyna stwarza nowe 
możliwości, bo do standardo-
wego siewnika pneumatycznego 
do wysiewu zbóż i rzepaku do-
łożono wysiew punktowy kuku-
rydzy. Maszyna może siać samo 
zboże lub sam rzepak w systemie 
typowo pneumatycznym, jak 
również kukurydzę w siewie 
punktowym z podsiewem na-
wozu. Wówczas dwa sąsiadujące 
rzędy wobec rzędów kukury-
dzianych podsiewają nawóz pod 
te rzędy kukurydzy.

To jest premiera na pol-
skim rynku?

Tak, to jest pierwsza odsłona. 
Prace konstruktorów nad nią 
trwały 3 lata, a testy – 2 lata. 

Jaka jest korzyść wynikająca 
z używania tej maszyny?

Korzyść, jaką odniesie rol-
nik, polega na tym, że zarówno 
w przypadku zbóż jak i kukury-
dzy nie trzeba będzie kupować 
2 maszyn, bo można będzie 
jednym zestawem zasiać i zboża 
i rzepak i kukurydzę. Czyli takie 
typowo „2 w 1”. Przez to, że ku-
kurydzę i zboża jare siejemy na 

wiosnę, a zboża ozime na jesieni, 
to siewnik wykorzystywany bę-
dzie przez cały rok. Dodatkowo 
w systemie punktowym możemy 
prócz kukurydzy siać też wszyst-
kie inne rośliny mające nasiona 
większych rozmiarów, czyli np. 
słonecznik, fasolę czy groch.

A jak to się ma do rzepaku?
Niestety punktowy siew rze-

paku nie jest w tej chwili możli-
wy. Rzepak możemy siać tylko 
w systemie typowo losowym, 
pneumatycznym siewnikiem.

A jakie nowości i wynalaz-
ki zostały zastosowane w tej 
maszynie? Jakie zasługują na 
szczególną uwagę rolnika, któ-
ry miałby ją kupić?

Nowościami zasługującymi na 
szczególną uwagę są 2 systemy. 
Pierwszy to IDS czyli inteligentna 
głowica wysiewająca, która ma 
na każdym z wylatujących z niej 
węży elektrozawór pozwalają-
cy zamykać dany wąż i sekcję. 
W ten sposób użytkownik ma 
możliwość sterowania ze sterow-
nika ścieżkami i ustalenia czy to 
będzie 2, 3 czy 4 lub 5 rzędów na 

ślad. Można ustalić która połowa 
siewnika ma to być. Ponieważ 
połączone to jest z dawką wy-
siewu, obsada zawsze, na każ-
dym metrze kwadratowym pola 
będzie taka sama.

Ma to połączenie z syste-
mem nawożenia, czy dotyczy 
tylko siewu?

Tu chodzi tylko o głowicę do 
wysiewu pneumatycznego. Dru-
gim nowatorskim systemem jest 

PCS, czyli precyzyjne odkłada-
nie nasion kukurydzy. W prak-
tyce są to dodatkowe głowice 
czy też rozdzielacze do ziarna 
kukurydzy, które w połączeniu 
z nieco przerobioną redlicą wy-
siewającą potrafią kukurydzę 
siać precyzyjnie.

A jaka jest cena?
Cena nie jest jeszcze określo-

na. Maszyna do seryjnej produk-
cji wejdzie w lipcu lub sierpniu.

Bardzo ciekawy siewnik do siewu punktowego kukurydzy firmy Pottinger 
prezentowano na poznańskich targach Polagra Premiery. O nim 
z Wojciechem Mantajem rozmawiał Roman Barszcz.
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Wielka ofensywa kukurydzy w Polsce

Przełom w hodowli kukurydzy!

Wysoki plon kiszonki
Świetna strawność

Rewolucyjna technologia 
Optimum® AQUAmax®

Podwyższona tolerancja 
na niedobory wody

Najwyższa jakość kiszonki 
Bardzo wysoka zawartość 
skrobi

P8000 (K 230/Z 230)

Nowość: P8523 (K 250/Z 250)

PR39F58 (K 260/Z 260)

Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH
Oddział  w Polsce • Ul. Wybieg 6 • 61-315 Poznań

Tel.: +48 61 816 20 68 • Fax: +48 61 657 19 51 • www.pioneer.com

DuPont Pioneer kieruje swoje działania w przyszłość, ponieważ postęp zna tylko jedną drogę: naprzód!
● Rewolucyjna technologia Optimum® AQUAmax® – mieszańce tolerujące niedobory wody.
● Podstawowy asortyment obejmujący PR39F58, P8400 i P8000 sprawdził się w praktyce.
● Specjalizującym się w kukurydzy na ziarno polecamy P9400, PR38N86 i PR38A79.
● Dobór odmian do danej lokalizacji na ziarno lub kiszonkę - nasi eksperci służą pomocą.

GRATIS: 2 pasy transportowe Pioneer’a z certifikatem TÜV iGS.

Nasz prezent dla Państwa
Wyƚącznie dla czƚonków Pioneer Business Club 
przy zakupie co najmniej 7 jednostek:

PL_barn_210x297_02_14_1  11.02.2014  09:37  Seite 1


