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20 lat Pomorsko-Mazurskiej
Hodowli Ziemniaka

nakład kontrolowany

Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka obchodzi jubileusz 20-lecia.
O przeszłości i przyszłości firmy z prezesem Franciszkiem Klimem rozmawia
Roman Barszcz.
20 lat to nie byle co!
20 lat doświadczeń to naprawdę
powód do dumy. Konsekwencja, innowacyjne pomysły i wiara w sukces
przyniosły nam wymierne rezultaty
w postaci wiodącego miejsca PMHZ
w branży i zaufania, jakim obdarzają
nas klienci i kontrahenci. Jubileusz
firmy to prestiż, wzmacnianie marki
i pozycji. Jubileusz to również znakomita okazja do spotkania z ciekawymi ludźmi, zaproszonymi gośćmi,
scalania towarzyskich kontaktów.
Jak to się zaczęło?
W 1994 roku powstała spółka,
która została powołana na podstawie reorganizacji takich ośrodków
hodowli ziemniaka jak Strzekęcin,
Płochocin, Krokowa, Mielno, Dybowa i Szyldak. Wówczas połączono
je w jedną spółkę. PMHZ rozpoczęła działalność 1 sierpnia 1994 i od
początku ma stuprocentowy udział
Skarbu Państwa. Obecnie działalność
prowadzona jest w 4 oddziałach:
w Strzekęcinie na Zachodnim Pomorzu, w Jezierzycach i Celbowie
na Wschodnim oraz w Szyldaku na
Warmii. Łączna powierzchnia gruntów ornych wynosi 5100 hektarów.
A jakie sukcesy firma odniosła
w ciągu tych dwóch dekad?
Przede wszystkim działalność
spółki skupiała się na hodowli nowych odmian ziemniaka. Obecnie
36 z nich znajduje się w rejestrze,
a wszystkie cechuje wysoka zdrowotność i dobry plon.
Od kiedy Pan jest związany
z firmą?
Na stanowisko prezesa zarządu
zostałem powołany w 2002 roku.
Mój start był trudny: spółka zamknęła poprzedni rok stratą 4.5 mln zł,
stan techniczny zaplecza do produkcji
roślinnej, przechowalnictwa i działalności hodowlanej wymagał zdecydowanej modernizacji, a spółce groziła
likwidacja. Dzięki wprowadzeniu programu uzdrowienia sytuacji finansowo-ekonomicznej i przeprowadzonej
restrukturyzacji, pojawił się w firmie
dodatni wynik ekonomiczny. Od wielu lat spółka inwestuje duże środki
finansowe w zakup maszyn i urządzeń
do produkcji oraz w modernizację
i remonty przechowalni. Dzięki temu
wszystkie oddziały PMHZ w ostatnich latach rzeczywiście zmieniły
swoje oblicze i teraz jesteśmy firmą
na poziomie europejskim.

A jak wygląda zatrudnienie
w firmie? Wzrasta czy maleje?
W związku z dużą mechanizacją,
obecnie na areale 5100 ha zatrudniamy 185 osób, w tym pracowników sezonowych i kadry. Nie jest to
duża ilość i nie dążymy do wzrostu
zatrudnienia, bo mechanizacja prowadzi do jego
ograniczania. Najwięcej rąk do pracy
potrzebnych jest
przy samej hodowli – twórczej
i zachowawczej
– ziemniaka. Tu
wiele prac nadal
jest wykonywanych ręcznie i nie
ma możliwości ich
zmechanizowania.
Jakie są wyzwania
w hodowli nowych odmian?
Wyhodowanie nowej odmiany
trwa prawie 10 lat i kosztuje około
2.5 mln złotych. Od 7 lat brak jest
dotacji budżetowej na ten cel, skutkiem czego koszty te praktycznie
w całości musimy pokrywać z własnej produkcji rolnej. Dla odbiorców
ziemniaka jadalnego najważniejsze
są walory smakowe, wygląd, w tym
barwa miąższu oraz typ kulinarny,
a więc to wszystko musi uwzględnić
hodowca. Dla rolnika z kolei istotna
jest odporność na choroby, wysokość
plonu, jakość przechowalnicza, łatwość w nasiennictwie i produkcji,
co również dla hodowcy jest poważnym wyzwaniem. Prócz tego każda
nowa odmiana musi dorównywać,
a nawet przewyższać odmiany wzorcowe w swojej kategorii: jadalnej,
skrobiowej lub przetwórczej.
Jakie problemy musi pokonać hodowca chcąc sprzedać
swój towar?
Problemem jest przede wszystkim
konkurencyjność zachodnich firm na
polskim rynku. Jesteśmy w tej chwili
na polu walki bez możliwości wyjścia na zewnątrz: naprawdę ciężko
jest nam wyjść na rynki zachodnie
i mimo że nasz materiał otrzymuje
świadectwo zdrowotności, ponownie
pobierane są próbki przed wysyłką
na CMS. I to samo jest w przypadku wysyłki na wschód. Nie ma embarga, nie ma blokady odmianowej
ani jakościowej, jest tylko blokada
fitosanitarna.
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A jakie są wasze rynki zbytu? Wiadomo, że polski jest
najważniejszy, ale co z zagranicznymi? Ta blokada rzeczywiście
utrudnia wam życie?
Aktualnie odmiany PMHZ na
rynku krajowym stanowią 20% rynku, co w proporcji do ilości tego typu
firm w kraju oznacza duży udział
i rzeczywiście solidną pozycję. Na
przykład jeśli chodzi o rynek ziemniaka jadalnego w głównej mierze
odbiorcą są duże gospodarstwa
rolne, które produkują materiał
do paczkowania, także mniejsi
rolnicy, a nawet działkowcy. Jeśli
chodzi o odmiany skrobiowe, to
jedynymi odbiorcami są zakłady
przemysłu ziemniaczanego, które
produkują obok mączki ziemniaczanej także płatki, grysik i inne
półprodukty dla przemysłu ziemniaczanego. Prócz odbiorców krajowych mamy również kontakty
zagraniczne: na Białorusi mamy
zarejestrowanych 7 odmian ziemniaka jadalnego i skrobiowego,
a na Ukrainie 2 odmiany jadalne.
W zakresie odmian wyłącznie skrobiowych współpracujemy z Francuzami, którym sprzedaliśmy Hingę.
Oni ją rozmnażają na taką skalę,
że stała się ona wiodącą odmianą
skrobiową we Francji, a my wyłącznie z tego tytułu pobieramy opłatę
licencyjną. Współpracujemy także
z Mołdawią, gdzie mamy obecnie
kilka odmian w rejestracji.

Jaka jest strategia firmy na
najbliższy okres czasu, na najbliższe lata?
Jeśli chodzi o hodowlę twórczą
ziemniaka, będziemy skupiać się
bardziej na odmianach jadalnych
a zarazem wczesnych, bo tu możemy
być większą konkurencją dla firm
zachodnich, które oferują jadalnego ziemniaka wczesnego i bardzo
wczesnego. Jeśli chodzi o odmiany
skrobiowe, to jest to trudny temat,
bo nie wiadomo jak będzie dalej
kształtowała się sytuacja w przemyśle skrobiowym. Przemysł skrobiowy sam też nie potrafi określić
warunków w których będzie istniał,
dla przykładu - czy będą dopłaty do
produkcji skrobi. Aby zaplanować
jakąkolwiek strategię wobec ziemniaka skrobiowego i jego udziału
w hodowli nowych odmian musimy
najpierw zaczekać na rozwój sytuacji,
więc póki co koncentrujemy się na
odmianach jadalnych oraz typowo
przetwórczych: na frytki i chipsy.
Miałem okazję uczestniczyć
w Dniu Ziemniaka w Szyldaku oraz
Krajowym Dniu Ziemniaka w Poświętnem, stąd moje pytanie: w jaki
sposób chcecie dotrzeć do rolnika?
Mamy w firmie dział marketingu, który tym się zajmuje, nie tylko sprzedając odmiany, ale przede
wszystkim reklamując i promując
odmiany zarówno stare jak i nowe,
które dopiero trzeba wprowadzić na
rynek. Jest to praca polegająca na

promowaniu odmian na poletkach
pokazowych u rolników indywidualnych, w firmach paczkujących,
próby polowe, z których można
wyciągnąć wnioski co do doboru
odmiany pod daną lokalizację i odbiorcę. Jest to żmudna praca, bo żeby
wprowadzić na rynek odmianę nowo
zarejestrowaną, potrzeba 3 a czasem
nawet 5 lat. Wynika to z tego, że nie
ma idealnej odmiany, która wchodzi
na rynek i od razu osiąga sukces.
Trzeba przekonać do naszej nowości
klienta, który jest przyzwyczajony
do swoich odmian. Tak samo też
robi się przecież w innych działach
gospodarki, ale zawsze ten punkt
jest najtrudniejszy.
Rolnik, który szuka waszej oferty, najłatwiej i najszybciej znajdzie
was na Krajowym Dniu Ziemniaka czy są jeszcze inne imprezy, na
których się promujecie?
Ograniczyliśmy się do ogólnopolskich imprez. Obsługujemy targi
w Kielcach, Bednarach i Krajowe Dni
Ziemniaka. Prócz tych 3 głównych
wydarzeń pokazujemy się na poletkach doświadczalnych u rolników indywidualnych, w ODR-ach i dużych
firmach nasiennych i paczkujących.
Na zakończenie naszej rozmowy
proszę przyjąć serdeczne gratulacje
od redakcji Raportu Rolnego i życzenia dalszych sukcesów w działalności Firmy od czytelników naszego
miesięcznika oraz internautów portalu www.raportrolny.pl
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Od samego początku, czyli już od 50 lat, organizatorzy targów SIAL w Paryżu
dążą do tego, aby stały się one światową platformą rynku spożywczego,
przykładając dużą wagę do innowacji. Nie dziwi zatem fakt, iż stają się one
unikatowym obserwatorium nowych produktów spożywczych oraz
miejscem spotkań ekspertów branży żywieniowej i rolnej z całego świata.
– Są to targi dla profesjonalistów,
stworzone z myślą o nawiązywaniu
kontaktów biznesowych – podkreślił Andrzej Bereda, reprezentujący
Międzynarodowe Targi Francuskie
podczas konferencji pt. „SIAL Paris 2014 – idea wspólnej promocji”, która odbyła się 23. czerwca
w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. – I cieszę się na
myśl, że coraz więcej wystawców
z Polski gotowych jest prezentować
nasze nowoczesne produkty oraz
technologie przetwórcze i rolne.
Nasz kraj pod względem zajmowanej powierzchni ekspozycyjnej plasuje się na 15 miejscu,
zaś jest 11. pod względem liczby
odwiedzających. Są to imponujące
liczby, zwłaszcza gdy weźmie się
pod uwagę, że w tym roku oczekiwanych jest ponad 150 tysięcy
odwiedzających z 200 krajów, zaś
wystawiać będzie się ponad 6 tysięcy instytucji i firm.
– Każda droga, nawet najdłuższa, zaczyna się od pierwszego kroku. My jesteśmy już dalej, ale nadal
potrzebne są kolejne. Dlatego decydujemy się na wspólną promocję.
I to nie tylko w zakresie stoisk,
ale również całościowej obsługi,
jednolitej wizualizacji – podkreślał
Lucjan Zwolak, zastępca prezesa
Agencji Rynku Rolnego. Chcemy
być obok siebie, współpracować,
bo tylko to daje efekty.
Salony SIAL to nie tylko powierzchnia ekspozycyjna, to także największa wspólnota sektora

spożywczego na świecie, platforma
networkingu oferująca możliwość
nawiązania nowych kontaktów
i wymiany doświadczeń. Polacy
również chcą wykorzystać swoją
szansę.
– Podczas paryskiego salonu
w hali nr 1, tam gdzie prezentowane są stosika narodowe i regiony
świata, Ministerstwo Rolnictwa
będzie miało stoisko o wielkości
98,5 m², Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
– 120, zaś stoisko zaaranżowane
przez Agencję Rynku Rolnego będzie miało 110 m², – poinformował
Piotr Kondraciuk z ARR.
Pośród krajowych wystawców
podczas zeszłej edycji dominowały
firmy z sektora mięsnego (342 m²,
i 16% powierzchni polskich firm).
Prawdopodobnie tak będzie i tym
razem, producenci mięsa białego
i czerwonego zjednoczyli się i mają
zamiar działać wspólnie w ramach
promocji polskich marek.
– Razem po prostu działa się
skuteczniej – podkreślał Łukasz
Dominiak, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa.– Wspólne działania to lepsza widoczność
i możliwość wyróżnienia stoiska.
To także zwiększone zaufanie:
duża, doskonale zorganizowana przestrzeń odzwierciedla siłę
branży w relacjach międzynarodowych., Ponadto, dzięki tak szerokiej ofercie możemy przedstawić
kompleksową obsługę. A to ceni
się na świecie.

Przygotowana już jest koncepcja wspólnego wystąpienia. Ma
być jedno duże wyróżniające się
stoisko w polskich barwach dla
wszystkich branż mięsnych pod
hasłem „Polish Meat and Poultry”
(polskie mięso i drób). Będzie tam
część biznesowa, przeznaczona dla
wystawców i część wspólna – promocyjno-kulinarna, dostępna dla
wszystkich uczestników. To tam
właśnie goście będą mogli przyjrzeć
się pokazom kulinarnym i skorzystać z oferty kucharzy serwujących
w nowatorski sposób przygotowane potrawy z polskiej wołowiny,
wieprzowiny i drobiu.
Mięso i jego przetwory są dominującymi pozycjami w polskim
eksporcie rolno-spożywczym. To
20-procentowy udział w całkowitej wartości handlu zagranicznego
całej branży rolnej. Aż 90 procent
naszej produkcji wołowiny i cielęciny idzie na eksport, a od kilku
lat systematycznie rośnie eksport
drobiu i jego przetworów (41% krajowej produkcji drobiu).
– Agencja Rynku Rolnego aktywnie włącza się w program kreujący pozytywny wizerunek polskiej
żywności na świecie w oparciu
o markę polskiej gospodarki,
z wykorzystaniem hasła „Polska
smakuje” – podkreślają specjaliści
z Biura Współpracy Międzynarodowej ARR. – A to nie jedyne programy promocji branży polskich
specjalności żywnościowych,

Nowa nazwa znanej firmy
Nowa nazwa, nowa jakość! Przedstawiamy markę ADAMA.
Rebranding firmy znanej dotychczas jako Makteshim Agan
rozpoczął się znacznie wcześniej,
jednak oficjalne spotkanie inaugurujące istnienie ADAMA odbyło się
24 czerwca w Warszawie. „Simply.
Grow. Together” to nowe hasło firmy (Prosto. Rośnij. Razem). Przedstawione zostało jako zobowiązanie
wobec famerów i pracowników.
Jako potencjał wykreowania trwałej zmiany w rolnictwie na całym
świecie i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Rozwinięcie tej
idei zaprezentował Thomas Horne,
prezes ADAMA Polska.
– „Simply” oznacza większą
stabilność i lepsze planowanie –
podkreślił. – To czynniki dzięki
którym ADAMA chce przyczynić
się do podniesienia jakości życia
rolników i ich rodzin.
„Grow” ma być synonimem
najlepszej jakości wsparcia pracy
rolników na polu.

– Ten wyraz dotyczy naszego
zaangażowania w ludzi, w ich
zdolność do rozwoju i pozytywnych zmian. Zaoferujemy pomoc
i doradztwo, począwszy od siewu aż po sprzedaż. To pomoże
rolnikom odzyskać należny im
status społeczny.
Z kolei określenie „together”
ma mówić o spełnianiu obietnic
i rozwoju.
– Jako pracownicy ADAMA,
jako rolnicy, jako opiekunowie
ziemi będziemy wspólnie pracować, by promować proste rozwiązania i generować wzrost
– podkreślił Thomas Horne.
– Rolnictwo jest zbyt ważne, aby
jedna osoba czy firma samodzielnie mogła wskazywać kierunek
jego rozwoju. Wszyscy musimy
dzielić tę odpowiedzialność.
O odpowiedzialności mówiła
też Rony Patishi-Chillim, starszy
wiceprezes ADAMA.

– Nasz świat naprawdę mocno
się zmienia, głównie dlatego, że
mamy coraz większe potrzeby dotyczące żywności, a coraz mniej
jest możliwości, aby tę potrzebę
zaspokoić.
Wraz ze wzrostem ludzkiej
populacji wzrasta rola społeczności rolniczej w zapewnieniu
wszystkim dostępu do żywności.
W ADAMA celem jest pomóc rolnikom w taki sposób, by mierząc
się z tym wyzwaniem, jednocześnie czerpali korzyści dla siebie.
Wiadomo, że nawet najmniejsza zmiana w technologii czy
sposobie stosowania środków
chemicznych może oznaczać
znaczącą różnicę w osiągniętych efektach. Dlatego zadaniem
koordynatorów będzie poprawa
tych efektów.
– Opracowujemy rozwiązania
mając na uwadze ich praktyczność i przydatność w codziennej

Polska promowana jest w blisko
40 krajach świata. Dzięki tym projektom, w które zaangażowane zostały znaczące środki finansowe,
Polska, a także jej specjalności
produktowe i żywnościowe stają
się coraz bardziej znane.
W ramach hali mięsnej na powierzchni ponad 270 m², powstanie
wspólna przestrzeń wystawiennicza organizowana przez ARR oraz
polskie organizacje branżowe z sektora produkcji mięsnej i drobiarskiej: Krajową Radę Drobiarstwa,
Polskie Zrzeszenie Producentów
Bydła Mięsnego oraz Polskie Mięso.
Ideą stoiska „Polish Meat and Poultry” stanowiącego większą część
polskiej ekspozycji na hali mięsnej
jest zjednoczenie trzech organizacji
oraz największych polskich producentów i eksporterów wszystkich
gatunków mięs i drobiu.
W hali narodowej ARR zorganizuje stoisko informacyjne oraz
indywidualne stoiska producentów
pod wspólnym szyldem Marki Polskiej Gospodarki. Swoje produkty
prezentować będą producenci przetworów mleczarskich, wyrobów
czekoladowych i cukierniczych,
słodyczy, produktów przemiału
zbóż, przetworów owocowych i warzywnych, soków i innych napojów. Pawilon organizowany przez
ARR będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz stoiska organizowanego
przez Polską Agencję Informacji
pracy – podkreślała Patishi-Chillim. – Rolnicy, oszczędzając czas
i energię, redukują zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa,
a jednocześnie zwiększają plony.
Prezes mówiła też o tym,
że firma jest dumna z tego, że
przez wiele lat pomagała rolnikom w bardzo trudnych warunkach polowych. Podkreślała,
że korzenie izraelskie są dobrą
rekomendacją.
– Zaczynaliśmy sześćdziesiąt
lat temu pomagając rolnikom zamieniać pustynię w pola uprawne. Dlatego mamy prawo uważać,
że posiadamy wiedzę. Wiemy, że
do prawidłowej uprawy potrzebna jest woda i ziemia. My jesteśmy z Izraela. Tam nie mamy ani
wody, ani ziemi. Jednak udało
nam się pomóc rolnikom. Teraz
chcemy pomagać też Wam.
Potwierdzeniem jej słów może
być fakt iż z każdą dekadą poszerzana jest oferta ADAMA,
która staje się globalną firmą,
przyciągającą wartościowe jednostki, organizacje i partnerów.
– Dzięki naszym ludziom,
produktom i wiedzy oferujemy
nowe, coraz lepsze rozwiązania,
które ułatwiają życie rolnikom

i Inwestycji Zagranicznych.
Uzupełnieniem przekazu promocyjnego dotyczącego polskiej
żywności, będą działania towarzyszące wystawcom naszego
pawilonu narodowego. Pokazy
kulinarne i degustacje polskich
potraw i produktów, wspólna reklama stoisk narodowych w mediach
branżowych, bankiet w polskim
pawilonie narodowym promujący
polskie specjalności żywnościowe oraz seminarium dla polskich
wystawców poświęcone jakości
i bezpieczeństwu żywności oraz
nowoczesnym metodom pakowania mięsa i drobiu.
– Wspólne działania mają wiele
zalet, ale przede wszystkim prowadzą do tego, że jesteśmy lepiej
rozpoznawalni – potwierdzał Witold Choiński, prezes związku Polskie Mięso. – Promując się właśnie
w tym miejscu zajmujemy kluczowe pozycje biznesowe. To będzie
procentować nie tylko na rynku
francuskim, ale i światowym.
Akcje prowadzone w większej
grupie mogą być bardzo pomocne.
Znacznym utrudnieniem w ramach
działań promocyjnych podejmowanych przez indywidualne firmy,
szczególnie na odległych rynkach,
jest niewielka wiedza na temat
przepisów, a nawet zwyczajów
obowiązujących podczas prowadzenia rozmów. To samo dotyczy
Francuzów, nie wszyscy umieją
„grać” według ich reguł.
– Przede wszystkim trzeba

pamiętać, że we Francji inne są
przepisy prawne regulujące relacje
dostawców z sieciami handlowymi.
Znacznie dłuższe są też terminy
płatności (ok. 60 dni), a ponadto
negocjacje z partnerami francuskimi znacznie różnią się od tych
w naszym kraju – mówiła Agata
Bulska-Laine, dyrektor zarządzający L’Hexagone, która podkreślała istotne aspekty promocji
dla Polaków chcących rozpocząć
sprzedaż we Francji. – Najlepiej
wybrać francuskiego prawnika,
który będzie w stanie tłumaczyć
dla nas dokumenty i umowy. To
ogromnie pomocne.
Prawdopodobnie przyda się też
francuski partner, który będzie
umiał wprowadzić polskich producentów i przetwórców w tamtejsze relacje oraz podpowie jak
poruszać się na niełatwym francuskim rynku.
– Mam nadzieję, że w drugiej
połowie października spotkają się
Państwo z dobrym przyjęciem,
a nasza żywność odniesie sukces
na wielu światowych rynkach –
mówiła Krystyna Gurbiel, podsekretarz stanu w ministerstwie
rolnictwa i rozwoju wsi. – Naszym celem jest wypromowanie
idei wspólnego działania, podkreślenie roli współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi
i instytucjami rządowymi, które
na co dzień zajmują się promocją
branży rolno-spożywczej.
RR

Prezes Thomas Horne podczas uroczystego dzielenia tortu
na całej planecie – mówiła. –
Pracujemy łącząc doświadczenia
i potencjał Wschodu i Zachodu,
tworząc lepsze szanse dla rolników i naszych pracowników na
całym świecie.
Prezes zaznaczała również,
że marka chce działać lokalnie.
Nowe produkty oraz usługi są
opracowywane w ścisłej współpracy z rolnikami i innymi

podmiotami lokalnymi, a to ma
sprawić, że będą dopasowane do
tutejszych potrzeb.
– Dostarczamy produkty
i usługi, które ułatwiają rolnikom życie. Chcemy tworzyć
cyfrową sieć, łączącą globalną
społeczność rolników, dzięki której szeroko udostępniona zostanie wiedza i najlepsze praktyki.
RR

Spotkania na szczycie
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Polski Kongres Rolnictwa podsumowując ostatnie 10 lat oparł się przede wszystkim na analizach poczynionych przez
Agencję Rynku Rolnego oraz opiniach polityków. Czy zwykli rolnicy są równie entuzjastycznie wpatrzeni w przyszłość?
W Warszawie, w Hotelu Radisson Blu, odbyło się kolejne
z cyklu spotkań Polskiego Kongresu Rolnictwa, skierowane do
producentów, eksporterów oraz
przetwórców polskiej żywności.
Celem tych cyklicznych dziesięciu spotkań w różnych regionach
Polski jest stworzenie platformy
dyskusyjnej poruszającej aktualne tematy rynku rolnego.
Uroczystego otwarcia dokonał
Waldemar Pawlak, były premier
i minister gospodarki, obecnie

Na pytania Raportu Rolnego odpowiada Waldemar Pawlak, były
premier i minister gospodarki,
a obecnie prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy:
RR: Czy sądzi Pan, że niestabilna sytuacja geopolityczna za
wschodnią granicą jest dla nas
zagrożeniem?
Waldemar Pawlak: Należałoby
zacząć od tego, że wszystkich
naszych partnerów powinniśmy
traktować jednakowo. My tak bardzo stajemy za wolnością Ukrainy,
a oni jakoś niezbyt nam się za to
odwdzięczają. Może to zabrzmi
cynicznie, ale taka jest prawda
ekonomiczna – dla polskiego eksportu nie widać z ich strony jakichkolwiek ułatwień. Mają dokładnie
te same obostrzenia co Rosja.
RR: Jakich zagrożeń powinniśmy
się obawiać?
W.P.: Nie chciałbym mówić o zagrożeniach, ale z pewnością będą
to wyzwania, które powiązane są
z ukraińskim konfliktem. Po prostu nasi rolnicy będą narażeni na
bardzo ostrą konkurencję. To Polacy są najbliżej. W nas to uderzy
najwcześniej.
RR: Jakie mamy szanse? Jesteśmy na to przygotowani?
W.P.: Przede wszystkim należy
zauważyć, że na Ukrainie nie
wykazuje się respektu dla przepisów europejskich. Dlaczego my
chcemy być dla nich lepsi niż oni
dla nas?
RR: Jest jakieś rozwiązanie?
W.P.: Ważne jest, aby reprezentowali nas odpowiedni ludzie, którzy
mają pojęcie co się dzieje w świecie i na polskim rynku. Musimy
mieć dobrą reprezentację w Unii
Europejskiej. Pamiętać też trzeba,
że poparcie winno iść również z resortu rolnictwa. Musimy wspólnie
się wspierać i współpracować.
Ważne jest by polityki europejskie
były nakierowane na europejskich
pracodawców. A czasami jest
wręcz przeciwnie. Prawo działa przeciwko tym, którzy w Unii
tworzą miejsca pracy. Na to trzeba
koniecznie zwrócić uwagę.

prezes Fundacji Polski Kongres
Gospodarczy. Udział w nim
wziął również Jarosław Wojtowicz, zastępca prezesa ARiMR
oraz Jarosław Kalinowski, poseł
do Parlamentu Europejskiego.
– Sektor rolno-spożywczy jest
konkurencyjny już nie tylko
w skali europejskiej, ale i światowej. Wytwarzane produkty są
wysyłane na zagraniczne rynki,
a miejsca pracy i dochody zostają
w Polsce – podkreślił Waldemar
Pawlak. Dodał, że Unia Europejska przyniosła polskiej wsi
wiele korzyści, ale powinniśmy
też bacznie strzec naszej tożsamości. – Ważne, abyśmy byli mocni
w egzekwowaniu prawa do realizowania naszych tradycyjnych
zwyczajów. Kraje północy mają
taką tradycję, że wędzenie jest dla
nas naturalnym sposobem konserwowania żywności. I uważam,
że jest potrzeba respektowania
lokalnych tradycji, a nie tylko
globalnych standardów.

– Polski Kongres Rolnictwa za
cel stawia sobie przedstawienie
najnowszych prognoz oraz informacji gospodarczych, a także
regulacji prawnych i praktycznych aspektów związanych
z rolnictwem – mówią organizatorzy. – Obiektywna prezentacja aktualnej sytuacji branży
rolniczej w Polsce, jak również
branży przetwórstwa rolno-spożywczego ma duże znaczenie dla
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wielu przedsiębiorstw.
Sektor rolno-spożywczy może
być naszą najbardziej konkurencyjną gałęzią gospodarki.
– Działania promocyjne w kraju i za granicą, wysoka jakość
żywności, nowoczesne zakłady
przetwórcze to tylko niektóre
z czynników, wpływających na
tak dobrą kondycję sektora rolno-spożywczego – podkreślił
Waldemar Pawlak.

5 MLN TON ZBÓŻ
W SILOSACH BIN

Prelegenci potwierdzili, że polska branża rolno-spożywcza jest
jedną z najnowocześniejszych
w Europie. Podsumowano 10 lat
Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce
oraz zwrócono uwagę na wyzwania, jakie stawia nowy PROW na
lata 2014-2020.
– W ciągu 20 lat działalności
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i 10 lat
Wspólnej Polityki Rolnej wypłaciliśmy 211,4 mld złotych.
Wśród najważniejszych efektów
wdrażania WPR należy wymienić: 388 tys. nowych maszyn
i urządzeń, 8 tysięcy inwestycji
budowlanych, utworzenie przez
młodych rolników 37 tysięcy
gospodarstw, a także powstanie 53 tysięcy pozarolniczych
miejsc pracy na wsi – podkreślił
Jarosław Wojtowicz, zastępca
prezesa ARiMR.
Jarosław Kalinowski podkreślił, że kolejna perspektywa budżetowa WPR może przyczynić
się do jeszcze większego rozwoju
polskiego rolnictwa.
– Powinniśmy jednak uważniej
i precyzyjniej wydawać środki,
by za ich pośrednictwem podnosić konkurencyjność sektora
rolno-spożywczego – zauważył
europoseł, który stwierdził również, że jest problem związany
z pobieraniem dopłat bezpośrednich przez właścicieli gruntów,
którzy nie są aktywnymi rolnikami. – PROW daje ogromną szansę
całemu obszarowi wiejskiemu.
Trzeba się zastanowić jakie działania powinniśmy podejmować,
aby to przynosiło efekty.
Oprócz sesji plenarnej „Branża
rolno-spożywcza motorem napędowym polskiej gospodarki”,
odbyło się szereg paneli dyskusyjnych, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, politycy
i naukowcy.

=
=
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Rekordowa frekwencja na Wystawie w Sielinku
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Wystawa Zielone Agro Show-Polskie Zboża, to najbardziej
kompleksowa i ekscytująca, pełna zaskakujących nowości
i spektakularnych pokazów ekspozycja w kraju.
Dwa dni, wg wstępnych szacunków blisko 35 tysięcy zwiedzających, niemal 150 wystawców,
45 ha przestrzeni wystawienniczej,
prawie 7000 rolników obserwujących pokazy maszyn, media,
najważniejsze w kraju agencje
związane w rolnictwem - tak najkrócej można byłoby podsumować
zakończoną 8 czerwca 2014 roku
kolejną edycję Wystawy Zielone
Agro Show-Polskie Zboża. - Od
7 czerwca Sielinek był mekką dla
rolników– mówi Renata Arkuszewska, Wiceprezes Polskiej Izby
Gospodarczej Maszyn i Urządzeń
Rolniczych – Wystawa skupiła
czołowych producentów i dystrybutorów, ale również przedsiębiorstwa rolnicze oraz właścicieli
rodzinnych gospodarstw – dodała.

Co najbardziej zafascynowało
zwiedzających?
- Niebywałym sukcesem tegorocznej
Wystawy Zielone Agro Show-Polskie
Zboża było zgromadzenie grona blisko
35 000 zwiedzających, którzy, postanowili razem z nami wziąć udział w organizowanym na świeżym powietrzu
święcie branży rolniczej – wyjaśnia
Łukasz Rachubinski, dyrektor projektu
Polskie Zboża z MTP – A co najbardziej
ich zafascynowało? Z całą pewnością
pokaz maszyn podczas pracy i ekspozycje wystawców, bez zaangażowania
których trudno byłoby mówić o sukcesie wydarzenia – podkreśla
Wystawa Zielone Agro Show
– Polskie Zboża jest jedyną tak
kompleksową imprezą kierowaną
do rolników uprawiających rośliny
zielonkowe i hodowców bydła.

Dwa wydarzeniaw
jednym miejscu i czasie
Równolegle na terenie Ośrodka
Doradztwa Rolniczego odbywała się XX Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych. Program
zawierał profesjonalne pokazy, prezentacje oraz wyceny bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej,
owiec, koni, zwierząt futerkowych.
To wreszcie prezentacje ofert niemal 50 dodatkowych wystawców.
Wystawa od lat się rozwija
i ewoluuje. Poza możliwością
obejrzenia zwierząt organizatorzy zaplanowali działania związane z promocją potraw np.
z mięsa drobiowego. Spektakularna jak zawsze była prezentacja

championów i vicechampionów
oraz uroczystość wręczenia hodowcom zwycięskich egzemplarzy
pucharów i dyplomów.

Z roku na rok
coraz lepsi
Zielone Agro Show-Polskie
Zboża, to wydarzenie niezmiernie interaktywne, rzetelnie przygotowane, stwarzające doskonałe
możliwości spotkania, wymiany
doświadczeń pomiędzy producentami, sprzedawcami, hodowcami,
firmami nasiennymi, nawozowymi i chemicznymi a końcowym
klientem.
Atrakcyjność i rozmach wystawy stwarza niepowtarzalne
możliwości nawiązania kontaktów

handlowych i podjęcia nowej,
owocnej współpracy.
Siłą napędową tego wydarzenia
jest nieustająca praca organizatorów nad rozwojem marki, która
niewątpliwie jest już ta impreza
plenerowa. Opinie wystawców
oraz rewelacyjna frekwencja zwiedzających pozwalają Międzynarodowym Targom Poznańskim
i Polskiej Izbie Gospodarczej
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
wierzyć, że poziom organizacyjny
i tematyczny tegorocznej wystawy spełnił oczekiwania klientów
i już w najbliższej przyszłości

przyniesie zarówno firmom
oferującym sprzęt rolniczy jak
i samym rolnikom spodziewane
efekty. Potwierdziły się również
przewidywania organizatorów,
iż równoległe przeprowadzenie
wystawy Zielone Agro ShowPolskie Zboża z Regionalną
Wystawą Zwierząt Hodowlanych
pozytywnie wpłynie na jakość
imprezy, czego najlepszym dowodem jest tegoroczna rekordowa
frekwencja.
Kolejna Wystawa Zielone Agro
Show-Polskie Zboża odbędzie już
za rok w Sielinku.

zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się konkurencja
pt.: „Młodzi hodowcy’’, podczas
której dzieci hodowców w wieku
od 6 do 11 lat, zaprezentowały na ringu swoje cielęta, walcząc w ten sposób o tytuł mini
czempiona.
Niedzielnym wydarzeniom
towarzyszyły występy Młodzeżna z Banina, Koła Gospodyń
Wiejskich i rewelacyjnego zespołu COCTAIL. Na zakończenie

wystąpił Maciej Miecznikowski
wraz z zespołem.
XXIII Targi Rolno – Przemysłowe jak zawsze były okazją do
integracji środowiska rolniczego
i otaczającego rolnictwo oraz
zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w hodowli
zwierząt.
W oparciu o materiały prasowe PODR
Jolanta Malinowska-Kłos

XXII Targi Rolno – Przemysłowe w Lubaniu
W czerwcowy weekend 7 i 8 czerwca 2014 r. w Lubaniu koło Kościerzyny,
było bardzo gorąco i to nie tylko ze względu na pogodę.
W tych dniach, w rolniczym centrum województwa
pomorskiego odbyła się jedna
z największych imprez targowo-wstawienniczych - XXIII Targi
Rolno – Przemysłowe oraz Pomorska Wojewódzka Wystawa
Zwierząt Hodowlanych. Organizatorami tegorocznej imprezy
byli Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
oraz Samorząd Województwa
Pomorskiego.
Wydarzenie zostało objęte
honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego
(Fundusz Promocji Mleka, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego i Fundusz Promocji Mięsa
Wieprzowego). Organizację Targów i Wystawy wsparły również
Związki i Stowarzyszenia Branżowe, powołane przez producentów rolnych, funkcjonujące na
REKLAMA

rzecz hodowców bydła, koni,
trzody chlewnej, owiec, kóz,
gołębi, drobiu ozdobnego,
pszczelarzy i drobiu hodowlanego. Patronat medialny sprawowali: Dziennik Bałtycki, Radio
Gdańsk, Radio Kaszebe, Telewizja Kaszuby, portal internetowy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Wrota
Pomorza”, portal koscierski.info,
portal www.pięknekaszuby.pl
oraz gazeta Rolnik Pomorski.
Około 200 firm zaprezentowało najnowszej generacji nawozy, środki ochrony roślin,
ulepszacze glebowe, pasze
oraz inne środki żywieniowe
dla zwierząt, maszyny i urządzenia rolnicze. Nie zabrakło
również stoisk z nowoczesnymi
systemami grzewczymi budynków i pomieszczeń oraz materiałami budowlanymi. Jak zwykle
Targom towarzyszyła bogata

oferta ogrodnicza oraz różne
akcesoria niezbędne w ogrodach
i miejscach wypoczynku.
W pierwszy dzień imprezy dużym zainteresowaniem wśród
odwiedzających cieszyła się
Wojewódzka Wystawa Zwierząt
Hodowlanych, podczas której
z najokazalszych gatunków bydła mlecznego, bydła mięsnego, trzody chlewnej, koni oraz
owiec wyłoniono czempionów
i wice-czempionów.
Na sobotę przypadły również
uroczystości obchodów dziesięciolecia pomorskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Z tej
okazji zorganizowano Piknik
Europejski pn.: „Dziesięć lat integracji z UE”. Celem imprezy
była promocja funduszy europejskich oraz upowszechnianie
wiedzy o Unii Europejskiej i na
temat członkostwa Polski w jej
strukturach. Podczas pikniku

Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały degustację potraw
narodowych poszczególnych
krajów UE.
W niedzielę, podobnie jak
w pierwszy dzień targów nie
zabrakło także akcentów kulinarnych bowiem Agencja
Rynku Rolnego zorganizowała
pokaz kulinarny „Mój region
– tradycyjna kuchnia – najlepszy smak”, a Koła Gospodyń
Wiejskich wzięły udział w konkursie kulinarnym „Pierogi na
100 sposobów”.
W drugi dzień targów, na
ringu odbyło się także podsumowanie wyników Pomorskiej
Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Hodowcy,
których zwierzęta zdobyły tytuł
czempiona i wice-czempiona
zaprezentowali swoje zwierzęta i odebrali pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Dużym
REKLAMA

Czym handlujemy w tym roku?

lipiec 2014 r. | Raport Rolny

RAPORT

5

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 roku utrzymuje trend wzrostowy. Od momentu akcesji
Polski do Unii Europejskiej obroty sukcesywnie rosną. Dodatnie saldo wymiany produktami osiągnęło poziom 1,4 mld euro
wobec 1,1 mld euro w I kwartale 2013, ogłosili specjaliści z biura analiz i programowania Agencji Rynku Rolnego.
Najszybszy wzrost wartości
eksportu odnotowano zwłaszcza
w mleku i jego przetworach. Później
są zboża i produkty zbożowe, tłuszcze roślinne, mięso drobiowe (wraz
z podrobami), produkty paszowe
i wyroby cukiernicze. Wzrosła też
wartość eksportu ryb, warzyw (i ich
przetworów) oraz piwa i wina.
Jeśli chodzi o strukturę towarową, to w I kwartale tego roku
dominowało mięso czerwone,
produkty mleczarskie oraz tytoń
i wyroby tytoniowe. Wzrósł udział
produktów mleczarskich (z 8 do
10%), wyrobów cukierniczych
(z 6 do 7%) i przetworów zbożowo-mącznych (z 6 do 7%). O jeden
punkt procentowy wzrósł udział
mięsa drobiowego (z 5 do 6%) oraz
ziarna zbóż (z 4 do 5%).
Naszym głównym partnerem
handlowym są Niemcy, wartość
sprzedanych produktów to 1,1 mld

euro. To 23 procent całego polskiego eksportu. Kolejnym odbiorcą
z 7-procentowym udziałem jest
Wielka Brytania (0,4 mld euro)
oraz Francja (0,3 mld euro). Rosja
zajęła czwarte miejsce i to pomimo
iż eksport w porównaniu do poprzedniego półrocza istotnie wzrósł
(o 3%). Na kolejnych miejscach są
Czechy, Włochy i Holandia. Jak
widać, nasze produkty rolno-spożywcze głównie kierujemy na rynek unijny.
Wzrost importu odnotowano
pod względem wolumenu i wartości w przypadku żywca, artykułów
mleczarskich, ziarna zbóż, ziemniaków, warzyw, ,cukru i wyrobów
cukierniczych, produktów paszowych oraz piwa i win. Wzrost wartości importu odnotowano także
w odniesieniu do mięsa i podrobów
z drobiu i ryb, mimo że wolumen
ich importu uległ zmniejszeniu.

Promocja Polski
i polskiej żywności
w Madrycie
W ogrodach Ambasady RP
w Madrycie odbyło się wyjątkowe
przyjęcie, zorganizowane przez
Ambasadę RP w Madrycie przy
współpracy m. in. z Agencją Rynku
Rolnego.
Wieczór polski zainaugurował Ambasador RP w Madrycie, Pan Tomasz Arabski.
Uroczystość zaszczyciło wielu
znamienitych gości, zarówno
z Polski, jak i Hiszpanii, w tym:
przedstawiciele najwyższych
władz państwowych Hiszpanii,
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, wiele osobistości
ze świata polityki, dyplomacji,
kultury i biznesu oraz licznie
zgromadzona hiszpańska polonia. Agencję Rynku Rolnego
reprezentował Prezes Radosław
Szatkowski wraz z pracownikami Centrali.
Podczas przyjęcia zgromadzeni goście mieli okazję spróbować
polskich specjalności żywnościowych, dostarczonych przez
Agencję Rynku Rolnego, jak
również podziwiać efektowną
instalację artystyczną „Wiatr
Wolności” autorstwa Jerzego
Janiszewskiego, twórcy słynnego
logo „Solidarności”.
Następnego dnia Wydział
Promocji Handlu i Inwestycji
Zagranicznych w Madrycie zorganizował dla przedstawicieli

polskich firm wizytę na giełdzie
produktów spożywczych, a także umożliwił wzięcie udziału
w sesji rozmów biznesowych
z hiszpańskimi partnerami.
Rozmowy biznesowe cieszyły
się dużym zainteresowaniem
zarówno ze strony polskich jak
i hiszpańskich firm.
Organizacja wydarzeń promujących Polskę i polską żywność w Madrycie umożliwiła
zaprezentowanie gospodarczych
i kulturalnych walorów Polski oraz jakości i smaku polskiej żywności, w połączeniu
z potencjałem eksportowym
polskich producentów branży
rolno-spożywczej.
Link do strony ARR: http://
www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3153:wydarzeniapromujace-polske-i-polskazywnosc-w-madrycie-z-okazji25-tej-rocznicy-pierwszychczesciowo-wolnych-wyborow-w-1989-r&catid=125&Itemid=733
Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

Spadek zanotowały także tłuszcze zwierzęce, owoce, ryż, nasiona
oleistych i makuchów, wyroby tytoniowe, spirytusowe oraz kawa,
herbata i kakao.
W strukturze towarowej importu dominowały ryby, mięso
czerwone, owoce, warzywa oraz
kawa herbata i kakao. Zmniejszył
się udział makuchów, zwiększyło

znaczenie produktów mleczarskich
i warzyw.
I tutaj tak samo jak w przypadku
eksportu – naszym najważniejszym
partnerem handlowym jest Unia Europejska. Do Polski sprowadzono towary
o wartości 3 mld euro. Głównie z Niemiec (1 mld euro, czyli 27% wartości;
wzrost o 4%). Znaczący udział ma
także Holandia (11%), Hiszpania (6%),

Dania, Belgia i Szwecja (po ok. 5%).
Spoza UE pierwsza była Argentyna,
zaś druga Ukraina.
Nasza nadwyżka w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi wynikała głównie
z dodatniego salda obrotów produktami pochodzenia zwierzęcego
(gł. produkty mleczarskie i mięso drobiowe oraz czerwone). To

właśnie one ze sporą nadwyżką
zrekompensowały ujemne saldo
handlu żywymi zwierzętami i rybami. Dodatnie saldo mieliśmy też
w handlu tytoniem i jego wyrobami, produktami zbożowymi i ziarnem, wyrobami cukierniczymi,
warzywami i ich przetworami oraz
sokami owocowymi i warzywnymi.
RR

KOMUNIKAT
DO PLANTATORÓW BURAKÓW CUKROWYCH
dostarczających buraki cukrowe do producentów cukru
w kampaniach cukrowniczych 2004 i 2005
Agencja Rynku Rolnego (ARR) ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa informuje,
że Rada Unii Europejskiej rozporządzeniem nr 1360/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. ustaliła nowe opłaty
produkcyjne za lata gospodarcze 2004/2005 oraz 2005/2006.
Na mocy powyższego rozporządzenia:
• w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 - ARR dokonała zwrotu producentom cukru nadpłaconych
przez nich opłat produkcyjnych,
• w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 - producenci cukru dokonali dopłaty do wpłaconych
dotychczas opłat produkcyjnych.
W związku z powyższym, producenci cukru zobowiązani są do stosownego rozliczenia się z opłat
produkcyjnych z uprawnionymi plantatorami buraków cukrowych, którzy w latach gospodarczych
2004/2005 i 2005/2006 dostarczali buraki cukrowe lub z ich następcami prawnymi.
W tym celu, ARR wzywa uprawnionych plantatorów lub ich następców prawnych do aktualizacji danych,
które należy złożyć na formularzu wniosku u właściwych producentów cukru (wykaz poniżej), w terminie
do 1 sierpnia 2014 roku.
Formularz wniosku o aktualizację danych plantatora dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku
Rolnego www.arr.gov.pl
Wykaz producentów cukru, do których należy składać wniosk
Lp.

Producent cukru
stan na 2014

Producent cukru
stan na 2004/2005

1.

Pfeifer&Langen Polska S.A.
ul. Fabryczna 2
63-800 Gostyń

Pfeifer&Langen Polska S.A.

Pfeifer&Langen Polska S.A.

2.

Nordzucker Polska S.A.
ul. 5 Stycznia 54
64-330 Opalenica

Pomorski Cukier S.A.
Wielkopolski Cukier S.A.

Nordzucker Polska S.A.

3.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
ul. Kraszewskiego 40
87-100 Toruń

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Cukrownia „Leśmierz” S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Cukrownia „Leśmierz” S.A.

4.

Südzucker Polska S.A.
ul. Muchoborska 6
54-424 Wrocław

Cukrownia “Cerekiew” S.A.
Cukrownia i Rafineria „Chybie” S.A.
Cukrownia „Otmuchów” S.A.
Cukrownia “Racibórz” S.A.
Cukrownia “Ropczyce” S.A.
Cukrownia “Strzelin” S.A.
Cukrownia “Strzyżów” S.A.
Cukrownia “Świdnica” S.A.
Cukrownia “Wrocław” S.A.
Cukrownia “Wróblin” S.A.
Cukier Małopolski S.A.

Cukrownia “Cerekiew” S.A.
Cukrownia i Rafineria „Chybie” S.A.
Cukrownia „Otmuchów” S.A.
Cukrownia “Racibórz” S.A.
Cukrownia “Ropczyce” S.A.
Cukrownia “Strzelin” S.A.
Cukrownia “Strzyżów” S.A.
Cukrownia “Świdnica” S.A.
Cukrownia “Wrocław” S.A.
Cukrownia “Wróblin” S.A.
Cukier Małopolski S.A.

5.

Pfeifer&Langen Glinojeck S.A.
Zygmuntowo 38
06-450 Glinojeck

Cukrownia “Glinojeck” S.A.
Cukrownia “Pelplin” S.A.
SugarPol Sp. z o.o.
SugarTor Sp. z o.o.

Cukrownia “Glinojeck” S.A.
SugarPol Sp. z o.o.

Producent cukru
stan na 2005/2006

Z wizytą w Gaju Małym
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Położone niedaleko Szamotuł Centrum Doradztwa
Technicznego (CDT) w Gaju Małym to jedna z sześciu
lokalizacji, w których firma Bayer CropScience prowadzi
badania i obserwacje porównawczo-wdrożeniowe, związane
z ochroną roślin rolniczych.

herbicydem w tej uprawie jest Betanal® maxxPro® 209 OD, stosowany
w różnych dawkach i w połączeniu
z innymi partnerami - zwiększającymi liczbę zwalczanych chwastów
o samosiewy rzepaku i chwasty
rumianowate.

Zwalczanie chwastów
wiosną czy jesienią?

Pod doświadczenia polowe przeznaczono 5 ha, gdzie realizowane
jest przeszło 40 różnych typówbadań. Firma Bayer CropScience dba
o najwyższy poziom dostosowania
REKLAMA
swoich produktów do potrzeb rolnictwa. Dlatego nie tylko badamy
nasze środki i technologie w Polsce,
w naszych Centrach Doradztwa
Technicznego, ale wykorzystujemy
tam zdobywaną wiedzę do edukacji
naszych pracowników, klientów
oraz doradców. Gaj Mały jest jednym z sześciu tego typu ośrodków
zdobywania wiedzy prowadzonych
przez Bayer CropScience w Polsce
– mówi Jerzy Próchnicki Dyrektor
Działu Rozwoju i Rejestracji Bayer
CropScience.
Centrum Doradztwa Technicznego w Gaju Małym znajduje się
na terenach należących do Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego GAŁOPOL Sp. z o.o. – Jest to
gospodarstwo nowoczesne i zarazem specyficzne, bowiem prowadzi
uprawę w technologii uproszczonej
(bezorkowej), co daje możliwość
REKLAMA

sprawdzenia naszych produktów
w takich właśnie warunkach –
mówi Piotr Choroszewski z firmy
Bayer CropScience.
Taki system uprawy sprzyja
ograniczeniu kosztów robocizny
i eksploatacji maszyn przy równoczesnej poprawie organizacji funkcjonowania całego gospodarstwa,
jednak związany jest z większym
ryzykiem zachwaszczania i trudniejsze w takiej technologii może
być zwalczanie chwastów. Dlatego
w uprawach ozimych na większości
pól praktykuje się jesienne zabiegi
chwastobójcze, zwalczając chwasty
zarówno jedno-, jak i dwuliścienne.

Herbicydy w uprawie
kukurydzy i buraków
Czy jeden zabieg herbicydowy jest w stanie wyeliminować
wszystkie chwasty z uprawy kukurydzy? – Nasz nowy herbicyd
Maister Power, w odróżnieniu od
Maister® 310 WG, wykazuje nie
tylko lepsze działanie na chwasty

i ma szersze spektrum działania, ale
również może być stosowany nieco
wcześniej. W jego skład wchodzą
bowiem aż trzy substancje aktywne, z których dwie (jodosulfuron
metylosodowy i foramsulfuron)
działają poprzez liście, a trzecia,
czyli tienkarbazon metylu, wykazuje zarówno działanie nalistne,
jak również jest pobierana przez
korzenie młodych chwastów –
przypomina Piotr Choroszewski.
Tak więc, wykonanie zabiegu tym
herbicydem w chwili, gdy jeszcze
nie wszystkie chwasty wzeszły, pozwala uzyskać dobry efekt.
Na poletkach, na których rosną
buraki, wykonano szereg doświadczeń mających na celu pokazanie
skutecznego i przyjaznego dla roślin uprawnych eliminowania zachwaszczenia. Podstawą tego jest
stosowanie herbicydów w dawkach dzielonych, dopasowanych
za każdym razem do warunków pogodowych i fazy wzrostu
głównie chwastów. Podstawowym

Większość herbicydów dostępnych do wiosennego zwalczania
chwastów w uprawie zbóż oparta
jest na związkach z grupy sulfonylomoczników, na które wiele
chwastów (w tym miotła zbożowa,
ale też wyczyniec i chaber bławatek) są odporne. Dlatego zdecydowanie lepsze efekty daje jesienne
zwalczanie chwastów w uprawie
zbóż ozimych. Udowodniono to
w jednym z doświadczeń, w którym na poletkach z pszenicą ozimą
porównywano różne strategie zwalczania chwastów poprzez jesienne zabiegi herbicydem Komplet®
500 SC, stosowanym w różnych
terminach, z wiosennym zwalczaniem chwastów. W opinii Piotra
Choroszewskiego, najlepsze efekty
dało zastosowanie Komplet 500 SC
w fazie szpilkowania, w dawce
0,5 l/ha.
W kolejnym doświadczeniu
prezentowano, jak brak jesiennego zwalczania chwastów może
ograniczyć wzrost i kondycję jęczmienia ozimego. Tam, gdzie nie
wykonano jesiennego zabiegu
zwalczającego chwasty, nie tylko
były one nadal obecne w uprawie
(pomimo wiosennego zabiegu mieszaniną herbicydów Puma® Universal 42,5 OD i Sekator® 125 OD),
ale również wyraźnie słabsza była
kondycja roślin. – Jęczmień jest
gatunkiem bardzo wrażliwym na
zachwaszczenie, dlatego w jego
uprawie bezwzględnie powinno
się zwalczać chwasty jesienią –
podkreśla Piotr Choroszewski. Tu
również dobry efekt dało zastosowanie Kompletu 500 SC w fazie
szpilkowania roślin.

Znaczenie
zaprawiania nasion
• Zapewnia skuteczną ochronę już od momentu wysiewu.
Wschodzące rośliny są wyjątkowo wrażliwe na choroby atakujące w glebie czy na powierzchni
nasion. Tylko przez zaprawianie
można skutecznie zabezpieczyć
siewki i młode rośliny, i tym samym rozpocząć z sukcesem
walkę o plon.
• Istnieją choroby, które można zwalczać tylko poprzez

Zaprawy w strategii
ochrony fungicydowej
Tegoroczne doświadczenia zaprawowe podkreślą znaczenie zapraw
nasiennych dla zdrowotności i rozwoju (młodych roślin) zbóż. Aby
lepiej przedstawić korzyści zaprawiania, ziarna pszenicy i jęczmienia przed siewem zostały sztucznie
zainfekowane zarodnikami grzybów
patogenicznych, a następnie tylko
część z nich zastała zaprawiona
różnymi zaprawami (Lamardor ®
400 FS, Scenic® 080 FS, Baytan® Universal 094 FS i nowy Baytan® Trio
180 FS). W dalszym okresie uprawy
nie wykonywano już żadnych zabiegów fungicydowych. Na roślinach
w fazie kłoszenia wyraźnie widać
było duże różnice w zdrowotności
między poletkami zaprawionymi
a tymi bez ochrony. Zwłaszcza na
jęczmieniu ozimym bez trudu można było zauważyć objawy głowni,
nie było ich z kolei na poletkach
z roślinami, które wyrosły z ziarna
zaprawianego przed siewem.
Dodatkowo, doświadczenia
zaprawowe pokazują pozytywny
wpływ nowej zaprawy Baytan Trio
180 FS na wzrost i zdrowotność
roślin dzięki tzw. Efektowi kotwicy.

F1, Jumper F1, Jenifer F1, Belana
F1, Bagira F1, Vectra F1, Elektra
F1), jak i liniowe (Letitia i Bellavue).
Można tu zatem porównać same
odmiany, a także pełną technologię
ochrony Bayer CropScience przed
chorobami i szkodnikami.
Wśród prezentowanych odmian
dobrą opinią rolników cieszą się
takie mieszańce, jak Vectra F1, Elektra F1 czy popularna odmiana liniowa Bellevue. Spośród nowych
mieszańców Piotr Choroszewski
zwracał uwagę na odmiany Puncher
F1 Jumper F1, Jenifer F1 Belana
F1czy Bagira F1 , wyróżniające się
bardzo dobrym wigorem, , wyrównaniem w łanie, zimotrwałością
oraz wysokim potencjałem plonotwórczym. Wspomniano również
o nowej odmianie liniowej Aixer,
którą firma Bayer zamierza wprowadzić na rynek już w tym roku.
Największymi zaletami tej odmiany
są bardzo wysoka zawartość tłuszczu oraz wybitna zimotrwałość.

Troszczymy się bardziej
niż myślisz

Wśród 10 odmian rzepaku, które wysiano na poletkach w Gaju
Małym, były zarówno odmiany
mieszańcowe (Puncher F1, Lexer

Ze stu roślin uprawnych zapewniających 90% światowej żywności,
aż 70 jest zapylanych przez pszczoły
i inne owady. Pszczoły i rolnictwo
są zatem nieodłącznie powiązane.
Od ponad 25 lat jesteśmy aktywnie zaangażowani w poszukiwanie
rozwiązań sprzyjających zdrowiu
pszczół miodnych. Jest ono dla nas
równie ważne, jak udział w produkcji żywności o wysokiej jakości
i przystępnej cenie. Przykładowo,
Bayer jest głównym użytkownikiem
usług pszczelego zapylania w uprawie rzepaku InVigor w Kanadzie.
Z tego powodu powołaliśmy
do istnienia dwa centra opieki
nad pszczołami, tzw Bee Care
Centers, po obu stronach Atlantyku: w centrali Bayer CropScience
w Monheim, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, w Karolinie
Północnej
W Polsce rozprowadziliśmy już
ponad 4000 opakowań nasion roślin
miododajnych , z których można
wysiać 30 000 m2 kwietnej łąki.
Dodatkowo prowadzimy społeczną
kampanię Grunt to Bezpieczeństwo,
by edukować m.in. rolników o konieczności prawidłowego i bezpiecznego stosowania środków ochrony
roślin, wystrzegania się produktów podrobionych oraz dbania
o bioróżnorodność. Na farmach
pokazowych Bayer CropScience prezentujemy sposoby dbania
i zwiększania liczebności owadów
zapylających, także poprzez wysiewanie roślin miododajnych i montaż
tzw. hoteli dla pszczół.

zaprawianie.
• Głownie, śniecie czy zgorzel
siewek to choroby, które można
zwalczać stosując wyłącznie zaprawy. Choroby te mogą znacząco obniżyć jakość i ilość plonu.
• Zaprawianie jest bardzo ekonomiczną formą ochrony roślin.
Koszty zaprawy są zwykle dużo
niższe niż koszty późniejszych
zabiegów nalistnych. Często
stosując dobre zaprawy można
oszczędzić na dalszej ochronie.
• Jest proekologiczną metodą
ochrony roślin.
Poprzez zaprawianie dostarczamy

do gleby bardzo niewielką ilość substancji aktywnych, które po wysianiu
znajdują się w najbliższym otoczeniu
nasion. Podczas zabiegu nalistnego
opryskujemy całą powierzchnię pola,
w wyniku czego do gleby przenika
dużo więcej substancji chemicznych.
Najważniejsze choroby zbożowe
wg Bayer CropScience zwalczane
zaprawami nasiennymi:
zgorzel siewek, głownia pyląca,
śnieć cuchnąca, pleśń śniegowa,
pasiastość liści, mączniak prawdziwy, septorioza paskowana.

Ochrona
fungicydowa zbóż
Na plantacji porównywane są warianty ochrony fungicydowej pszenicy ozimej dopasowane do różnych
strategii ochrony. Wśród nich można
zaobserwować efekty działania najnowszej technologii ochrony fungicydowej Univo® XproTM, w której
do pierwszego zabiegu zastosowano
Aviator® XproTM 225 EC. Drugi
zabieg wykonano w fazie kłoszenia fungicydem Fandango® 200 EC.
Atutami tego systemu są doskonała
skuteczność przeciwko septoriozie
i innym chorobom liści i kłosów, długotrwała ochrona i korzystny wpływ
na plonowanie zbóż. W 2015 roku
firma Bayer CropScience planuje
wprowadzenie nowego fungicydu Boogie® 400 EC, który zastąpi w pierwszym zabiegu preparat
Aviator Xpro. Boogie zawiera takie
same substancje czynne (biksafen,
protiokonazol) jak w preparacie
Aviator Xpro oraz dodatkowo 375 g/
ha spiroksaminy, która wzmacnia
działanie interwencyjne przeciwko
mączniakowi prawdziwemu.

Nowe i sprawdzone
odmiany rzepaku

RR

Pola kolorami malowane
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W Strzelcach koło Kutna na pokazach polowych Hodowli Roślin Strzelce,
spotkali się rolnicy, dziennikarze, samorządowcy oraz przedstawiciele
organizacji rolniczych i inspekcyjnych.

Zgromadzonych powitał
Wojciech Błaszczak, prezes HR
Strzelce. – Co roku organizujemy takie spotkanie polowe.
Chcemy przybliżyć własne osiągnięcia, ale i doradzić naszym
partnerom, w jaki sposób mogą
korzystać z postępu biologicznego – powiedział Błaszczak.
- Ważne jest aby postęp biologiczny szedł w parze z rozwiązaniami chemicznymi w zakresie
ochrony. Tu widzimy efekt symbiozy naszych działań, a efekt
końcowy w postaci wysokich
plonów jest w zasięgu ręki powiedział Cezary Janyszko,
przedstawiciel regionalny BASF.
Jak przypomniał zgromadzonym wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, każde 100 hektarów
ziemi uprawnych to 11 miejsc
pracy: 3 na wsi, ale aż 8 w mieście. – Dlatego musimy dbać
o to, aby każdy kawałek ziemi
uprawnej był wykorzystany
rolniczo. Równocześnie ta ziemia uprawna to bezpieczeństwo
żywnościowe milionów ludzi,
o czym niektórzy zapominają
– powiedział wojewoda. Przypomniał równocześnie, że dzięki
półtorarocznej walce rolników
REKLAMA

i rządu, zmieniono europejskie
przepisy w zakresie swobodnego przemieszczania polskiego
ziemniaka w UE. – Jest jednak
tu jeden warunek: trzeba sadzić
sadzeniaka kwalifikowanego
– podsumował.
W ofercie HR Strzelce znajduje
się szereg odmian ziemniaka,
które spełniają ten warunek, są
to m.in. Tetyda, Stasia, Oberon,
Miłek, Michalina, Lord, Gwiazda, Finezja, Denar czy Bohun.
Na polach pokazowych nie
zabrakło też soi, która choć
rzadko uprawiana ze względu
na długość sezonu wegetacyjnego, może być przyszłością naszego rolnictwa. – Zostawiamy
za granicą miliony dolarów importując ją, a przecież możemy
ją przy odrobinie starań uprawiać również sami – mówił Bejda. Dlatego na poletku rolnicy
zwracali uwagę na prezentowaną
odmianę Aldana.
Nie mniej uwagi przyciągały
pszenżyta ozime, wśród których
rej wodzili Tomko oraz Wiarus.
Dwoma pozostałymi nowościami są Transfer oraz Amorozo.
Wiarus to jedna z najwyżej
plonujących odmian krótkosłomych, Tomko cechuje się najlepszą zimotrwałością, a Transfer
i Amorozo – podwyższoną tolerancją na zakwaszenie gleby.
Wśród pszenic zobaczyć mogliśmy Bamberkę, czyli najpopularniejszą odmianę w kraju,
cechującą się dobrymi parametrami nawet podczas mokrych
żniw. Innymi odmianami klasy A była wysokojakościowa

Fregata, mrozoodporne Rywalka
i Tonacja, wysokoplenne Sukces
i Zyta, oraz odporna na zakwaszenie gleby Ostka Strzelecka.
Poletka z rzepakiem były
szczególnie oblegane przez
rolników, którzy tę właśnie
roślinę uważają za najbardziej
przyszłościową. Prócz Monolita,
czołowej odmiany populacyjnej
w Polsce, cechującej się wysoką mrozoodpornością, bacznie przyglądano się odmianie
Brendy, która jest tegoroczną
nowością oraz Konkretowi – odmianie mieszańcowej. Rolników
zainteresowanych odmianami
bardzo wczesnymi przyciągnęła
odmiana Starter.
Nieco dalej obejrzeć można
było doświadczenia polowe roślin nieco mniej rozpowszechnionych jak len (Jantarol
i Szafir), groch (Lasso), Bobik
(Olga, Kasztelan, Albus i Amulet), mak (Morfeusz, Lazur,
REKLAMA

Mieszko, Borowski Biały), oraz
kukurydzy, jęczmienia i owsa.
- Nasza spółka sprzedaje coraz
więcej nasion. W ostatnim roku,
w ciągu jesieni i wiosny, sprzedaliśmy ponad 15 tys. ton nasion
kwalifikowanych, zarówno na
terenie kraju, jak i na eksport –
pochwalił się prezes Wojciech
Błaszczak.
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Po pokazach Timac Agro Pszczoła to uczciwy kontrahent

rzepak zawieramy swoisty kontrakt na usługę
W Nowej Wsi Ujskiej i Starym Luboszu w Wielkopolsce Uprawiając
pszczół i innych zapylaczy wolno żyjących
oraz w Dębnej koło Rzeszowa rolnicy mogli zapoznać się zwpopulacją
i ocenić skuteczność preparatów dystrybuowanych przez okolicy naszego pola.
Timac Agro. O tym z Pawłem Kocelem, dyrektorem
A co jeśli tych zapylaczy
działu marketingu, rozmawiał Roman Barszcz.
zabraknie?

Co firma prezentowała na
poletkach?
Prezentowaliśmy nasze najważniejsze produkty i technologie dla
rzepaku jarego i ozimego, pszenicy, jęczmienia. Jednym z nich
jest PinKstart, mikrogranulat,
a obok Physiostartu – nowość.
Jest on dedykowany do mieszania
z nasionami rzepaku i bezpośredniego wraz z nimi siewu. Sprzedaż tego preparatu dopiero się
rozpoczęła, więc staramy się pokazywać jej działanie w doświadczeniach polowych. Prócz tego
pozwoliliśmy ocenić rolnikowi
skuteczność wszystkich naszych
produktów: nawozów startowych,

granulowanych i płynnych.
Jaka jest frekwencja i zainteresowanie rolników?
Frekwencja jest bardzo dobra.
Przyjeżdżają producenci, którzy są zainteresowani tematem
i stosują tego typu technologie.
Widzimy to na podstawie pytań, które padają czy na polu
czy na konferencji. Nie jest to
towarzyski zlot i piknik, ale

typowe szkolenie teoretyczne
i praktyczne na polu.
Sporo tu fachowej wiedzy,
ale jest tu też sporo zabawy…
Spotkanie typu dni pola to
swego rodzaju święto dla rolników. Prezentujemy oczywiście
technologię, ale chcemy naszych
klientów ugościć poprzez zabawę
i rozrywkę. Słowem połączyć
przyjemne z pożytecznym.

PinKstart czyli nowy nawóz ultrazlokalizowany
Nawożenie ultrazlokalizowane
jest bardzo efektywnym rozwiązaniem, jednak stosowanie nawozów
mikrogranulowanych możliwe jest
przy pomocy siewników punktowych fabrycznie wyposażonych
w przystawkę lub wiąże się w doposażeniem w aplikatory.
Nawozy tego typu mają wpływ
na roślinę głównie w początkowym
okresie wegetacji.
Wiedza na ten temat stała się dla
działu naukowo-badawczego firmy
Timac Agro inspiracją do poszukiwana rozwiązań z zakresu nawozów
mikro. Stworzono najpierw nawóz
mikrogranulowany Physiostart zalecany w uprawie rzepaku, a teraz
PinKstart, zawierający kompleks
o działaniu biostymulującym Physio+. Łączy w sobie niezbędne dla
potrzeb młodych roślin składniki
pokarmowe. Kompleks ten zawiera aminopurynę, która wpływa na

szybkie i równomierne wschody
roślin oraz szybki rozwój systemu
korzeniowego.
Nawóz ten aplikuje się w bezpośrednim sąsiedztwie nasion.
Jednak w porównaniu z innymi
nawozami ultrazlokalizowanymi
technologia siewu jest zupełnie
inna i znacznie prostsza. Co jest
najważniejsze, a zarazem odróżnia PinKstart od innych nawozów
ultrazlokalizowanych: nie wymaga
on od użytkownika dodatkowego
usprzętowienia siewnika. Nawóz
aplikujemy w ten sposób, że mieszamy go z nasionami przed siewem i taką mieszankę wsypujemy
do zbiornika nasiennego siewnika.
Jest to możliwe, bo wielkość granulek nawozu oraz ich ciężar zostały
tak dobrane, aby nie dochodziło
do zjawiska sedymentacji w czasie jazdy siewnika na polu. Technika przygotowania do wysiewu

nawozu PinKstart i sam wysiew
nie są skomplikowanymi czynnościami. Bardzo dobre wymieszanie
uzyskujemy wykorzystując do tego
różnego typu urządzenia bębnowe,
jak choćby betoniarki. Chodzi o to,
aby jak najlepiej wymieszać ze sobą
nasiona rzepaku i granulki nawozu
– jest to gwarancją równomierności wysiewu. We Francji i Austrii
metoda ta szybko zyskała wielu
zwolenników.
Co ciekawe, nawóz ten można mieszać nie tylko z nasionami
rzepaku, ale również traw, przez
co lepiej odżywiamy nasze użytki
zielone. Z reguły jest tak, że podsiewana, nowa trawa jest zagłuszana
przez starą, a przez użycie nawozu
zmieszanego z nasionami otrzymuje
ona dodatkowy wigor początkowy.
W miejscach, gdzie użytek zielony
jest dopiero zakładany, różnica jest
bardzo wyraźnie widoczna.

Związek pomiędzy zwyżką
plonu o około 30% a pełnym
i prawidłowym zapyleniem rzepaku jest dość oczywisty – mówi
Grzegorz Pruszyński z Instytutu
Ochrony Roślin. – W naszych
doświadczeniach polowych
badamy jednak nie tylko sam
związek pomiędzy roślinami
zapylonymi i niezapylonymi,
ale całą gamę kombinacji takich czynników jak: obecność
szkodników, wykonane zabiegi
itp. Wygląda na to, że większe
straty powoduje brak zapylenia
niż nawet obecność szkodników w rzepaku. Najlepszy plon
oczywiście mamy wtedy, gdy
zarówno zwalczyliśmy szkodniki jak i zadbaliśmy o pełne
zapylenie – ocenia Pruszyński.
Od dziecka obserwuję to, bo
już jako chłopiec wychowujący się w gospodarstwie rolnym
miałem sąsiada pszczelarza, więc
myślę, że część rolników taką
wiedzę ma z dziada-pradziada.
Uważny rolnik, nawet kiedyś,
był w stanie zaobserwować, że
jeśli warunki pogodowe nie
były dobre dla pszczół w okresie
kwitnienia, to pomimo ogólnie
dobrych warunków dla rzepaku, plon nie był nadzwyczajny.
Dlatego odkąd jestem w zarządzie Ośrodka, współpracujemy
z pszczelarzami, którzy zawożą
pasieki na pola i edukujemy rolników, aby zabiegi agrotechniczne robili w takich sposób, aby
pszczołom nie zaszkodzić - mówi
Jan Szkudlarczyk, wiceprezes
Ośrodka Hodowli Zarodowej
w Garzynie.

Usługa: zapylenie
Rolnicy na wiele sposobów
mogą zadbać o obecność zapylaczy na swoim polu. Mogą
porozumieć się z lokalnymi
pszczelarzami, żeby wstawili ule na nasze pole na czas

Chemiczny gigant działa na rzecz pszczół!

Na Dniach Pola BASF w Gurczu prezentowano nowe preparaty do ochrony
roślin, takie jak: Biathlon4D, Adexar Plus, Systivę. Jednak uwagę rolników
przyciągnęła „Pszczela łąka”.
O tym, że bioróżnorodność
sprzyja rolnictwu intensywnemu, w rozmowie z Alicją Szczyptą, mówi Monika Borkowska.
W skład mieszanki wchodzi kilkanaście gatunków roślin sprzyjających pszczołom,
trzmielom i innym owadom pożytecznym. Mamy tu koper, ogórecznik, nagietek, spory udział
facelii, a także szałwię, koniczynę, lucernę oraz słonecznik.

Zakres kwitnienia mieszanki jest
rozciągnięty w czasie. Działania
na rzecz bioróżnorodności rozpoczęliśmy w 2011 roku, główne
nasze działania koncentrują się
w Pągowie koło Wrocławia i Jarosławcu koło Poznania.
Pożytkiem jest stworzenie
domu dla zapylaczy, ale czy
tylko dla nich?
Nie tylko. Żyją tu prócz zapylaczy także żuki, pająki, a nawet

dzisiaj znalazłam gąsienicę chronionego pazia królowej.
Z punktu widzenia nauki to wygląda inaczej niż
z punktu widzenia rolnika.
Naukowiec mówi: mamy
piękną bioróżnorodność,
która służy rolnikowi. Rolnik natomiast widzi tu głównie owady, które na co dzień
zwalcza. Jak pogodzić jedno
z drugim?

Trzeba wypośrodkować.
Całkowite wyeliminowanie
owadów z pola doprowadzi
do tego, że nie będzie organizmów zapylających. Bez nich
plon rzepaku będzie dużo niższy, a plonu owoców nie będzie
wcale. To dzięki tym owadom
możemy uzyskać korzyści ekonomiczne. Najważniejsze jest
zrównoważenie i pogodzenie rolnictwa nowoczesnego,

kwitnienia rzepaku, zakupu
trzmieli z wyspecjalizowanych
firm, zasiać rośliny „pszczołolubne” zapewniając pożytek
owadom zapylającym na kilka lat, lub posadzić „pszczołolubne” drzewa, co przyniesie
korzyść na kilkadziesiąt lat. Tworząc w ten sposób zapylaczom
dom, zawieramy z nimi umowę
jak z usługodawcą.

Nie tylko pszczoła
Myśląc o zapylaczach, z reguły myślimy o pszczole miodnej, ale gatunków zapylaczy jest
znacznie więcej. Zapylaczem
zdobywającym coraz większe
uznanie, bo bardzo skutecznym
i bardzo łatwym w utrzymaniu,
jest murarka ogrodowa. – Murarka jest pszczołą samotnicą,
nie tworzy kolonii jak pszczoła miodna, dlatego też nie jest
agresywna. Buduje gniazda
w różnych otworach w drewnie i łodygach roślin, a takie
gniazda możemy stworzyć jej
sami – mówi dr Dariusz Teper
z Instutu Ogrodnictwa w Puławach. – Nie trzeba mieć ani
specjalnych umiejętności ani
sprzętu, nie wymaga też nakładów finansowych, bo zarówno
przycięcie trzciny jak i wykonanie skrzynki gniazdowej są
praktycznie bezkosztowe. Jedynym faktycznym kosztem jest
zakup kokonów, które w przygotowanym gnieździe umieścimy,
ale murarka występuje w Polsce naturalnie, więc jeśli sami
znajdziemy już istniejącą kolonię i wyłożymy naszą skrzynkę
gniazdową nieopodal, to mamy
wszelkie szanse ominąć również
intensywnego z zachowaniem
bioróżnorodności.
To nie jest tak, że pas ziemi
obsiany „Pszczelą łąką” blisko
rzepaku, jest zmarnowany.
Wręcz przeciwnie! Jest to teren zyskany na to, aby te owady
spokojnie tam mieszkały, nam
służyły i wypracowywały dla
nas plon. Daje to obopólne
korzyści zarówno dla przyrody jak i rolnika. Badania, które
aktualnie prowadzimy wspólnie
z Uniwersytetami Przyrodniczymi w Poznaniu i Wrocławiu koncentrują się na razie na
składzie gatunkowym owadów,
które zadomawiają się dzięki
naszej mieszance. Te badania
pokazują, że „Pszczela łąka”
jest skuteczna.
Alicja Szczypta

i ten koszt – zachęca naukowiec.
Największym problemem
w wykorzystaniu owadów
pszczołowatych jest ich liczba, bo kilkanaście - kilkadziesiąt osobników na hektarze nie
przyniesie mierzalnego skutku.
Jednak dzięki temu, że hodowla
murarki jest łatwa, można dość
szybko stworzyć większe stado.
- Jak dotąd w kraju namnożono jej setki milionów – ocenia
dr Teper.
- Ilość zapylaczy na hektar zależy głównie od rodzaju uprawy,
na przykład na hektar truskawek wystarczy nam mniej niż
tysiąc kokonów – mówi Teper.
W przypadku upraw, które mają
więcej kwiatów do zapylenia jak
wiśnia czy rzepak, liczby te są
większe.

Jak popularyzować tę
wiedzę?
To jest poważne wyzwanie,
bo musimy edukować zarówno
rolników jak i konsumentów,
ale w inny sposób przekazywać
tę wiedzę tym dwóm grupom
Polaków. Rolnikom musimy
pokazać jak zapylaczom nie
szkodzić a nawet im pomagać;
a równocześnie konsumentom
– pokazywać różnorodność biologiczną i szersze znaczenie tego
zjawiska. Dobrym pytaniem jest:
ilu konsumentów wie o tym, że
pszczoły i zapylacze to nie tylko
miód, ale również owoce. Sądzę,
że wielu tego nie wie i ciężko im
połączyć te fakty - mówi Urszula Filipecka z firmy Sumi Agro,
patronującej badaniom prowadzonym w Garzynie.
Alicja Szczypta
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Limagrain to nie tylko rzepak

Na Dniach Rzepaku i Zbóż Limagrain prezentowano ich
odmiany. O nich z Danielem Niewińskim rozmawiał
Roman Barszcz.
Jakie odmiany z portfolio
Limagrain poleca pan szczególnie? Czym chciałby się pan
pochwalić?
Tematem większości czerwcowych spotkań są rzepaki ozime
i zboża, więc na tym się skupiliśmy podczas dzisiejszego wydarzenia. Pokazaliśmy zupełną
gamę odmian tych roślin, więc
obecni tu rolnicy, mogli się zapoznać ze wszystkimi naszymi
produktami, które oferujemy
w Polsce, a frekwencja nam tradycyjnie dopisała. Trudno zarekomendować którąś z odmian
w sposób szczególny. Warto jednak dostrzec i zwrócić uwagę na
odmianę Arsenal, czyli wzorzec
COBORU, Andromedę – odmianę kiłoodporną, Artogę – odmianę utytułowaną, oraz najlepszą
2 lata temu w badaniach rozpoznawczych COBORU Albatros.
Tym którzy pamiętają bardzo
srogą zimę 2011/12, zwrócilibyśmy uwagę na odmianę
Anderson, która wykazała się
najwyższą mrozoodpornością
spośród odmian podówczas
badanych. Mamy na tyle szerokie i kompletne portfolio, że
potrafimy zarekomendować coś
dla osób zarówno nielubiących
ryzykować, szukających odmian

sprawdzonych, szukających nowości, czyli odmian z najnowszą
genetyką jak i tych, którzy szukają odmian odpornych na kiłę
kapustnych. Silnym punktem
naszego portfolio są odmiany
z genem odporności na suchą
zgniliznę. Jak wiadomo, ten patogen jest cichym zabójcą plonów rzepaku, więc po długiej
jesieni i ciepłej zimie, gdy jego
presja była duża, te odmiany,
cechujące się odpornością genetyczną, cieszą się teraz dużą
popularnością.
Na poletkach było kilka nowości rzepaczanych. Co polecałby pan tym rolnikom,
którzy chcą przetestować
nowości?
Nowościami są Arsenal i Anderson. Są od niedawna w naszej
ofercie, więc na pewno warto
je sprawdzić. Nowościami są
również Astronom i Aleksander.
Obydwie znakomicie plonują
i mają genetyczną odporność
na suchą zgniliznę. Tej chorobie
warto też przyjrzeć nie jedynie
ze strony objawów choroby, ale
również w tym kontekście, że
odporność na tego patogena
wprowadza roślinę w okres
zimy w lepszej kondycji. Gdy
rośliny nie są porażane jesienią,

gdy nie uda się dobrze ochronić
plantacji fungicydem, to wówczas odmiany odporne wchodzą w zimę w lepszym stanie
ogólnym, więc powinny lepiej
przezimować.
A co jeśli chodzi o zboża?
Portfolio zbóż mamy szerokie, co prawda nie aż tak jak
rzepaków, ale wciąż ono rośnie. Szczególnie zwróciłbym
uwagę na jęczmień browarny,
z którego hodowla Limagrain
słynie nie tylko w Polsce, ale
i w całej Europie. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że aż
85% czeskiego piwa jest zrobione z odmian naszej firmy. Pijąc
więc pilznery, spożywamy piwo
warzone na słodzie z hodowli
Limagrain. Na uwagę zasługują
również jęczmiona paszowe oraz
wprowadzane odmiany pszenic.

Polacy pokochali
olej rzepakowy

10 czerwca br. podczas konferencji prasowej nastąpiło
oficjalne podsumowanie działań w ramach programu
„Pokochaj olej rzepakowy”.
Kampania została zrealizowana na dwóch rynkach – polskim i łotewskim, a działania
edukacyjno-promocyjne zostały
zaplanowane na trzy lata. Organizatorem kampanii było Polskie
Stowarzyszenie Producentów
Oleju. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską
oraz Rzeczpospolitą Polską.
Celem kampanii „Pokochaj
olej rzepakowy” było podniesienie świadomości konsumentów
na temat właściwości odżywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego oraz jego znaczenia
w codziennej diecie i profilaktyce zdrowotnej.
Badania postrzegania oleju
rzepakowego na tle innych olejów roślinnych przeprowadzone
na reprezentatywnej próbie polskich i łotewskich konsumentów
przed rozpoczęciem oraz pod
koniec kampanii pokazują, że
kampania zmieniła postrzeganie
na temat atrybutów oleju rzepakowego. Jak wynika z badania aż

dwukrotnie wzrosła świadomość
na temat zawartości kwasów
omega-3 w oleju rzepakowym
i aż 80 proc. respondentów
postrzega olej rzepakowy jako
zdrowy tłuszcz. W przekonaniu
respondentów olej rzepakowy
to olej uniwersalny – świetny
zarówno do ciepłych zastosowań kulinarnych (smażenie,
pieczenie mięs i ciast), a także
do sałatek.
Kampania była skierowana
przede wszystkim do konsumentów, głównie kobiet, gdyż
najczęściej to one realizują
zakupy spożywcze w gospodarstwach domowych. Drugą
grupą docelową kampanii byli
liderzy opinii: dietetycy, lekarze,
technolodzy żywności, eksperci żywienia, eksperci kulinarni
i dziennikarze.
W ramach kampanii „Pokochaj olej rzepakowy” zrealizowano szereg działań skierowanych
do dietetyków, ekspertów żywienia oraz konsumentów.

Podczas trzech lat odbyło się
wiele warsztatów, briefingów
i spotkań. Zrealizowano akcje
informacyjno-degustacyjne
w supermarketach. Kampania
była obecna w prasie, radiu, telewizji oraz internecie, w tym
w mediach społecznościowych.
Do współpracy udało zaprosić
się najwybitniejszych ekspertów
z dziedziny lipidologii - prof. dr
hab. Wiktora B. Szostaka, technologii tłuszczów prof. dr hab.
Krzysztofa Krygiera, kardiologii
- prof. dr hab. Artura Mamcarza oraz pediatrii - prof. dr hab.
Piotra Sochę. Ponadto kampanię wsparło wiele popularnych
i cenionych postaci, m.in. znana
dziennikarka Katarzyna Bosacka
oraz kucharz i bloger Tomasz
Woźniak.
Więcej informacji na temat
kampanii na www.pokochajolejrzepakowy.pl oraz www.
facebook.com/olejrzepakowy.
W oparciu o materiały PSPO
Jolanta Malinowska-Kłos
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Od zaprawy do pszczółki
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Jak co roku w Rogóźnie odbyły się Dni Pola firmy Syngenta. Prezentowano
zarówno nowości chemiczne, testowano technologię ich aplikacji, ale
również pokazywano jak chronić bioróżnorodność.
Zaprawy nasienne
Tegoroczną nowością jest
fungicydowa zaprawa zbożowa
Vibrance Gold do stosowania
w pszenicy, życie, pszenżycie –
powiedział na wstępie Łukasz
Wawrzyniak. - Preparat ten
charakteryzuje się także mocą
zakorzeniania i jest jedynym takim produktem. Właściwości
te wynikają z nowej substancji
chemicznej Sedaxa, która nie
pobudza rozrostu masy korzeniowej, ale dzięki swej rozpuszczalności w glebie, tworzy
jakby powłokę ochronną wokół
korzeni. Takie - przypominające
otoczkę - zabezpieczenie korzeni w glebie, jest bardzo ważne
zarówno przy przezimowaniu
jak i ewentualnych niedoborach
wilgoci na wiosnę.

Opryskiwać ale jak?
Same substancje chemiczne,
którymi traktujemy nasze uprawy, to tylko połowa sukcesu.
Druga połówka – to technologia.
– Jednym z jej elementów jest
precyzja wykonania oprysku,
ilość wody na hektar i dawka.

Rolnik zawsze się zastanawia
czy określona ilość wystarczy
czy nie, jest jednak jeszcze jeden element, a mianowicie sam
rozpylacz – mówi Andrzej Bruderek. Podczas doświadczenia
polowego wykazano, że tą samą
ilością wody i substancji czynnej
przy zastosowaniu rozpylaczy
płaskostrumieniowych rośliny
opryskane są tylko jednostronnie – zgodnie z kierunkiem jazdy
opryskiwacza. Przy zastosowaniu rozpylaczy dwustrumieniowych, czyli mających dwa
kąty wyprysku cieczy, rośliny są
opryskane w całości. - Znaczenie ma także wielkość kropel,
a równocześnie: im więcej wody
w roztworze, tym lepiej rośliny
są pokryte – podsumowuje.

zapylenia i zapłodnienia – tłumaczy Łukasz Zarychta. Potencjał plonowania jęczmion
hybrydowych od Syngenty jest
analogiczny do hybryd innych
upraw, bo zjawisko hybrydyzacji związane jest z heterozją.
To w efekcie przynosi bardzo
dużą zwyżkę plonu w pierwszym
pokoleniu.
Istotną w przypadku jęczmienia sprawą jest też ochrona fungicydowi dokłosia, bo
ciężkie, dojrzewające kłosy
potrafią złamać nie dość wytrzymałą łodygę. – Tu polecam
środek Bontima, który oprócz
ochrony fungicydowej powoduje
dłuższą wegetację, zwiększa fotosyntezę, a w efekcie zwiększa
plon – podsumowuje Zarychta.

Jęczmiona hybrydowe to
nie taka prosta sprawa

Małe, ale nie
mniej ważne

Hybrydyzacja roślin jest sporym wyzwaniem, a w przypadku
samopylnych – jak jęczmień –
jest to już sztuka. . – Problem
polega na tym, że komponent
męski i żeński jest na tym samym osobniku, więc ciężko
nam odizolować przypadkowe

Tematem mniej docenianym
przez rolników są nasi naturalni sprzymierzeńcy i bezpłatni
usługodawcy – owady zapylające. - Operation Pollinator
czy Akcja na rzecz zapylaczy
to działanie polegające na sianiu na wydzielonych pasach

REKLAMA

roślin sprzyjającym owadom
zapylającym – tłumaczy Izabela
Wawerek. – Mieszanka tak jest
zaprojektowana, żeby łan kwitł
jak najdłużej, a w tym roku w jej
skład wchodzi 10 różnych gatunków: facelia, łubin, nostrzyk,
słonecznik, len, gryka, gorczyca, rzodkiew, kolendra i koper.
Przez to że kwitną one w różnym czasie, dają one ciągłość
pokarmową, a równocześnie są
one tak dobrane, aby nie były
inwazyjne wobec roślin uprawnych. Tego typu uprawa powinna mieć przynajmniej 3 metry
szerokości, a ciągnąć się może
dowolną długość – podsumowuje Izabela Wawerek.
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Syngenta rozszerza
pole działania

Syngenta przejmie niemiecką i polską
działalność firmy Lantmännen
w obszarze pszenicy ozimej
i ozimego rzepaku.
Transakcja zapewni firmie
Syngenta dostęp do wysokiej
jakości materiału genetycznego,
możliwości hodowlanych i odmian, które uzupełnią portfolio
spółki w dwóch uprawach o kluczowym znaczeniu w Europie.
Do zespołu Syngenta dołączą
również pracownicy Lantmännen z Polski i Niemiec.
Transakcja znacząco wesprze
rozwój oferty zbóż hybrydowych
dla rolników na całym świecie.
Syngenta wzmocni program hodowli rzepaku ozimego, rozwijając wysokiej jakości odmiany
hybrydowe charakteryzujące się
stabilnym plonowaniem i odpornością na choroby oraz trudne
warunki zimowe.
Zgodnie z warunkami transakcji obie firmy będą również
współpracować w obszarze
badań i rozwoju odmian pszenicy, a Lantmännen zostanie
dystrybutorem nasion zbóż i rzepaku ozimego firmy Syngenta
w Szwecji.

Promocja
Alicja Szczypta

John Atkin, Chief Operating
Officer w firmie Syngenta: „Ta
transakcja znacząco umacnia
naszą pozycję na ważnym rynku zbóż oraz roślin oleistych
i przemysłowych w Niemczech
i Polsce. Zyskamy możliwość
włączenia wysokiej jakości materiału genetycznego w nasze
programy hodowli, aby stworzyć
rozwiązania zapewniające rolnikom jeszcze wyższe plony”.
Johan Andersson, Head of the
Agriculture Sector w firmie Lantmännen: „Dzięki tej transakcji
Lantmännen zyska możliwość
komercjalizacji nasion zbóż i rzepaku firmy Syngenta na naszym
rodzimym rynku. W Szwecji
i Holandii będziemy kontynuować hodowlę nasion pszenicy
jarej i ozimej, jęczmienia jarego,
owsa, pszenżyta, rzepaku jarego, roślin pastewnych i ziemniaków. Lantmännen będzie
nadal oferować odmiany tych
upraw w Szwecji i na rynkach
międzynarodowych”.

europejskiego mięsa za oceanem
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UGmax podnosi urodzajność gleby
P. P. H.U. „BOGDAN”

www.ugmax.pl

tel./fax 58 5882242

bogdan@bogdan.agro.pl

Trwająca obecnie kampania
pt. „Tradycja i jakość europejskiego mięsa”, która rozpoczęła
się w lipcu ub. roku to kolejny
program informacyjno- promocyjny realizowany przez Unię
Producentów i Pracodawców
Przemysłu Mięsnego.
Wszystkie działania kampanijne skierowane są na rynki
trzech krajów docelowych: USA,
Korei Południowej i Wietnamu.
Czas trwania kampanii przewidziany jest na 36 miesięcy do
lipca 2016 roku. Zainaugurowano już działania na rynku
wietnamskim i koreańskim,
a teraz przyszła kolej na rynek
amerykański.
Lokalizacja kolejnej odsłony
kampanii jest nieprzypadkowa.
W dniach 9-13 czerwca w Chicago odbywa się wiele wydarzeń realizowanych przez Unię
Producentów i Pracodawców
Przemysłu Mięsnego w ramach
kampanii „Tradycja i jakość europejskiego mięsa”. Chicago to
centrum biznesu związanego
z importem mięsa wołowego
i wieprzowego oraz ich przetworów z krajów europejskich,
w tym z Polski.
10 czerwca, w prywatnej sali
najlepszego Stakehouse’u w Chicago – Davide Burke’s Primehouse
– odbył się lunch prasowy. Przedstawiciele kampanii – Agnieszka

Różańska, Justyna Niemczuk
oraz Sławomir Kawalec, zaprezentowali wszystkie założenia
kampanii, omówili kwestie
związane z jakością europejskiego mięsa oraz wyrobów
z niego wytwarzanych, a także poinformowali o możliwości
współpracy handlowej. Wszystkie tematy spotkały się z żywym
zainteresowaniem i wieloma pytaniami ze strony mediów, których czytelnikami jest ogromna,
zamieszkująca w Chicago polonia. Przemowom towarzyszyła
dodatkowo degustacja wspaniałych polskich kiełbas oraz wędlin, a po zakończeniu części
oficjalnej gościom zaserwowany
został doskonały lunch przygotowany przez towarzyszących
delegacji polskich kucharzy.
Dzień po lunchu prasowym,
11 czerwca, w nowoczesnym
hotelu w centrum Chicago – The
James Hotel – odbyło się seminarium z udziałem 30 przedstawicieli lokalnych importerów
i dystrybutorów mięsa, restauratorów oraz telewizji Polvision,
która przeprowadzała wywiady
z członkami UPEMI. Na evencie byli również obecni reprezentanci Polsko-Amerykańskiej
Izby Handlowej, w tym Dyrektor Wykonawczy Bogdan Pukszta. Gościom przedstawione
zostały założenia kampanii oraz

informacje dotyczące współpracy handlowej w zakresie mięsa pomiędzy Unią Europejską,
a USA, po których pojawiło się
wiele pytań dotyczących dalszego wzrostu eksportu polskich
produktów na rynek amerykański. Dodatkowo, przed eventem
odbył się sampling polskich kiełbas oraz wędlin.
Głównym rodzajem działań
jest przekazywanie informacji
o właściwościach europejskiego
mięsa, a także różnych produktów mięsnych, zachęcając ludzi
do degustacji.
Celem tego projektu jest
zwiększenie eksportu europejskiego mięsa oraz produktów
z niego wytworzonych na wyżej
wymienioną grupę rynków docelowych, a ponadto pogłębienie
wiedzy na temat jakości, smaku,
a także standardów produkcji
wyrobów mięsnych z Polski
i Europy.
W oparciu o materiały prasowe UPEMI
Jolanta Malinowska-Kłos
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Petoksamid z chlomazonem

REKLAMA

w walce z chwastami w rzepaku

W maju 2014 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zezwolenie na
wprowadzanie do obrotu środka, który jest mieszaniną petoksamidu z chlomazonem
przeznaczoną do kontroli zachwaszczenia w rzepaku ozimym.
Petoksamid to nowej generacji
substancja, która do tej pory z powodzeniem sprawdzała się w innych uprawach, na przykład bardzo
obiecujące efekty uzyskiwano przy
włączeniu jej do zabiegów mających
na celu odchwaszczanie kukurydzy.
Należy ona do grupy chemicznej
chloroacetamidów, a jej mechanizm
działania polega na blokowaniu
syntezy kwasów tłuszczowych,
co powstrzymuje proces podziału
komórek i różnicowania tkanek
kiełkujących chwastów. W efekcie następuje deformacja i zamieranie siewek. Substancja ta działa
zarówno doglebowo i nalistnie,
a jej transport odbywa się w obu
kierunkach, co bardzo skutecznie
eliminuje niepożądane rośliny na
plantacji.
W dostępnym na rynku od
czerwca br. herbicydzie, zawierającym petoksamid, występuje
też chlomazon, który działa na
chwasty głównie w okresie ich

kiełkowania i wschodów, absorbowany jest przez korzenie i część
podliścieniową roślin. Chlomazon
hamuje w chwastach biosyntezę
karotenoidów i biosyntezę chlorofilu. Dzięki działaniu herbicydu
wschody chwastów są opóźnione lub zatrzymane. Jeśli chwasty
wschodzą to ich liście wykazują
objawy chlorozy i są podatne na
zniszczenie. Jego skuteczność jest
dobrze znana polskim rolnikom.
Połączenie petoksamidu z chlomazonem skutecznie zwalcza
najbardziej uciążliwe gatunki
chwastów występujące w rzepaku
ozimym: przytulię czepną, marunę
bezwonną, rumianek pospolity, rumian polny, tobołki polne, tasznika
pospolitego, jasnoty, przetaczniki
i inne występujące w tej uprawie.
Zwalczanie chwastów w uprawie
rzepaku ozimego w ostatnich latach przysparza producentom coraz
więcej problemów. Jednym z nich
jest powstawanie ras chwastów

odpornych na stosowane substancje aktywne. Patogeny wytwarzają
odporność na herbicydy. Rozwój
odporności to naturalne zjawisko
i część składowa procesu ewolucji.
Jest to zdolność organizmu – rośliny
chwastu do dostosowywania się
do warunków otoczenia. Rozwój
odporności na herbicydy i jej rozpowszechnienie stanowi poważny
problem, ponieważ przebiega tak
szybko, że firmy fitofarmaceutyczne
nie są w stanie dostarczać nowych
środków opartych o nowe substancje aktywne. Proces opracowania
nowej generacji związków chemicznych o wysokiej skuteczności działania i przebieg ich wprowadzania
na rynek jest długotrwały, zajmuje
kilka lat. W tej sytuacji producent
powinien wykorzystywać wszystkie możliwości wyeliminowania
zachwaszczenia przez odpowiednie metody uprawy roślin. Najprostszym rozwiązaniem tego
problemu jest rotacja preparatów

o odmiennym mechanizmie działania. Ponadto herbicydy należy
stosować według zasad dobrej praktyki rolniczej oraz zintegrowanej
ochrony roślin, a przepisy unijne
ograniczają użycie popularnych preparatów stosowanych w rzepaku
ozimym. Dlatego pojawienie się herbicydów opartych o zupełnie nową
substancję aktywną – petoksamid,
może być przełomem w ochronie
tej uprawy przed chwastami.
Pojawienie się na polskim rynku
herbicydu Nero 424 EC, który zawiera innowacyjną substancję aktywną
jest szansą dla producentów rzepaku,
którzy chcą skutecznie odchwaszczać swoje uprawy i zredukować
ryzyko wystąpienia ras odpornych
na stosowane dotychczas substancje
aktywne. Preparat cechuje się wysoką skutecznością. Jest pobierany
poprzez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów, najskuteczniej
je zwalcza do fazy pierwszych liści.
Anna Rogowska

Polskie probiotyki zdobywają rynek!
Jeszcze 3 lata temu niewielu rolników wiedziało co kryje się pod nazwą
mikroorganizmy. Dziś ich zastosowanie jest tak szerokie, że nie sposób
wymienić wszystkich działów rolnictwa w których są one wykorzystywane.
Polska od niedawna zajęła się
produkcją mikroorganizmów.
W zeszłym roku powstała fabryka, a teraz zaprezentowano
instytut, który przysłuży się
jeszcze szerszemu stosowaniu
mikroorganizmów.
Pan Mirosław zajmuje się warzywnictwem oraz produkcją
nasienną. Od kilku lat nie stosuje w gospodarstwie środków
chemicznych. Zastąpił je probiotykami i widzi spore efekty. - Zaczynamy mieć plony o dawnym
zapachu - marchew w końcu
pachnie marchwią, a ziemniaki

ziemniakami. Klienci chcą kupować tylko te produkty, bo widzą
w porównaniu do pozostałych
sporą różnicę.
Jednym z pierwszych rolników
w kraju, który zapoczątkował
stosowanie mikroorganizmów
był pan Jan Marczakiewicz.
Było to 16 lat temu: - Przejąłem gospodarstwo na glebie
bardzo wysterylizowanej, która nie wydawała zbyt wielu
plonów. Przeczytałem o probiotykach, spróbowałem i nie
żałuję - kończy rolnik z Chylic
na Mazowszu.

Od tego czasu wiele się zmieniło, a największa w tym zasługa grupy ekspertów skupionych
w organizacji nazywanej przez
nich kręgiem zdrowej ziemi.
W zeszłym roku w Bratuszynie koło Turku uruchomiono
pierwszą fabrykę probiotyków.
A przed paroma dniami zaprezentowano Instytut Technologii Mikrobiologicznych. Będą
w nim prowadzone badania,
które mają poszerzać wiedzę
o mikroorganizmach i nie tylko: Chodzi także o to, by każdy mógł przyjechać i sprawdzić

Nowy sposób działania Initium

Unikatowy mechanizm wiążący sprawia, że Initium jest
wyjątkowym fungicydem w swojej klasie. Idealne
rozwiązanie problemu odporności
Badacze BASF potwierdzili
odkrycie wyjątkowego trybu
działania fungicydu Initium.
Wyniki badań wykazały, że zatrzymuje on aktywność grzybów
poprzez związanie receptora
stygmateliny w układzie oddechowym III grzyba. Oznacza
to, że Initium jest pierwszym
i na razie jedynym fungicydem
w klasyfikacji i dlatego nie wykazuje odporności krzyżowej

z innymi komercyjnymi środkami grzybobójczymi, co sprawia, że preparat idealnie nadaje
się do rozwiązywania problemu
odporności w uprawach specjalnych. Klasyfikacja ta została
przekazana i zatwierdzona przez
Fungicide Resistance Action
Committee (FRAC).
Initium jest wysokoselektywnym środkiem grzybobójczym
zwalczającym niezawodnie

i elastycznie wiele rodzajów
mączniaków rzekomych i zaraz
ziemniaka. Odporność preparatu na zmywanie i zdolność
do rozprzestrzeniania się po
rosnących liściach rośliny pomaga stworzyć trwałą ochronę
i zachować zdrowie rośliny przez
dłuższy czas pozwalający
jej na rozwinięcie pełnego
potencjału. Pierwsze produkty
wykorzystujące Initium zostały

np. co ma w kiełbasie, jabłku.
Czy są tam pozostałości GMO
a może roundupu ? Taka odpowiedź chcielibyśmy dostarczać
zainteresowanym możliwie jak
najprędzej - mówi Stanisław Kolbusz prezes Stowarzyszenia EkosystEM- Dziedzictwo Natury.
Probiotyki są stosowane nie
tylko w rolnictwie, można je
spotkać w każdej dziedzinie
życia, począwszy od kosmetyków przez medycynę, kończąc
na przetworach mlecznych takich jak jogurty czy kefiry.
Jolanta Malinowska-Kłos
Źródło: materiały TVR

zarejestrowane w 2010 roku, zaś
najnowsza rejestracja z grudnia 2013 dotyczyła jego stosowania w uprawach winorośli
w Indiach.
Produkty zawierające Initium
stanowią przejaw zaangażowania
koncernu BASF w opracowywanie
rozwiązań dla upraw specjalnych
na całym świecie są dostępne dla
ponad 30 rodzajów upraw, wśród
nich winorośli, ziemniaka, pomidora, sałaty i innych warzyw
w ponad 50 krajach.
W Polsce występują 2 produkty BASF zawierające Initium:
Orvergo do ochrony pomidora
i ogórka gruntowego oraz Zampro przeznaczony do ochrony
ziemniaka.
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Dolistne dokarmianie ziemniaków na dobry plon
URODZAJ

Jednym z głównych czynników ograniczających wysokość nakładów ponoszonych na produkcję ziemniaka jest
poprawa efektywności zabiegów agrotechnicznych.
Elementem produkcji ziemniaka w znacznym stopniu wpływającym na wysokość ponoszonych
nakładów na jego uprawę jest
nawożenie, do czego przyczynia
się w ostatnim czasie dość szybki
wzrost cen podstawowych doglebowych nawozów mineralnych,
a ziemniak charakteryzuje się
znacznie wyższymi potrzebami
pokarmowymi niż inne gatunki
roślin uprawy polowej. Ponadto
niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe dla rozwoju roślin
objawiające się niedoborem lub
nadmiarem opadów, a także ich
nierównomiernym rozkładem
oraz wysoka temperatura powietrza w okresie wegetacji, niska lub zbyt wysoka kwasowość
gleby, antagonizm pierwiastkowy i obniżona efektywność
oraz przyswajalność z gleby
składników, mała ilość próchnicy w glebie czy niezbędnych
mikroelementów, powodować
mogą zahamowanie pobierania składników przez korzenie.
W takich warunkach zasadne
jest uzupełnianie składników
poprzez aplikację dolistną.
Korzyści wynikające z dolistnego dokarmiania to również szybka przyswajalność
sk ł ad n i ków, mo ż l iwo ś ć
REKLAMA

zapobiegawczego (profilaktycznego) lub interwencyjnego (na
podstawie stwierdzonych objawów na roślinach) uzupełniania
niedoboru składników w czasie
wegetacji, wysoka efektywność
składników stosowanych w stosunkowo niewielkich ilościach,
możliwość łączenia z zabiegami
ochrony roślin, równomierne
rozprowadzenie składników na
plantacji i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska.
W przypadku roślin ziemniaka wysokie zapotrzebowanie na
składniki pokarmowe rozpoczyna się już w okresie tworzenia
bulw na stolonach (tuberyzacji),
co odpowiada fazie zwierania się
roślin w rzędach, ale najbardziej
intensywne pobieranie składników przypada na okres przyrostu masy bulw, co oznacza,
że w zależności od wczesności
odmiany warunki sprzyjające
stosowaniu składników dolistnie
występują od czerwca nawet do
początku sierpnia. Wystarczający
poziom uzupełniania nawożenia
podstawowego (doglebowego)
poprzez dolistne dokarmianie
roślin ziemniaka uzyskuje się
po 2-4 opryskach.
Efektywność zabiegów dolistnych z wykorzystaniem różnych

nawozów makro- i mikroelementowych wykazano w doświadczeniach polowych na glebie
lekkiej w Instytucie Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin-PIB,
Oddział w Jadwisinie (tabela).

Stosowanie azotu
Do dolistnego dokarmiania
ziemniaka najlepszy jest wodny
roztwór mocznika, którego stężenie w roztworze wynosi 5-6 %.
Zabiegi można wykonywać 2 –
4 krotnie, od fazy zwarcia rzędów
przez rośliny ziemniaka, do fazy
formowania jagód. W warunkach gleby lekkiej pod wpływem
dolistnego dokarmiania roślin
ziemniaka mocznikiem o stężeniu
5 % stwierdzono przyrost plonu
bulw o 18 % w porównaniu do
kontroli (tabela).

Stosowanie magnezu
Ziemniaki wykazują największe zapotrzebowanie na magnez
w fazie zawiązywania bulw. Do
fazy kwitnienia magnez stosuje
się 2-krotnie w formie siedmiowodnego siarczanu (MgSO4 x
7H2O) o stężeniu 5% lub w formie jednowodnego siarczanu
(MgSO4 x H2O) o stężeniu 2-3%.

Stosowanie nawozów
mikroelementowych

Nowa generacja
nawozów dolistnych

Obecnie na rynku dostępna
jest bardzo szeroka gama wieloskładnikowych nawozów
dolistnych, a także zawierających pojedyncze pierwiastki
makro- i mikroelementowe.
W większości produkowanych obecnie nawozach
dolistnych składniki pokarmowe znajdują się w formie
chelatów, związków dobrze
rozpuszczających się w wodzie, łatwo przyswajalnych
i nie wykazujących działania
parzącego na rośliny. Dolistne dokarmianie nawozami
mikroelementowymi można
wykonywać 2-4 razy w okresie wegetacji, począwszy od
zwarcia roślin w międzyrzędziach aż do formowania jagód. W przeprowadzonych
badaniach efektywność zabiegów dolistnego dokarmiania
wieloskładnikowymi nawozami mikroelementowymi wyrażała się wzrostem plonu od
12 do 20 %, a jednoskładnikowymi zawierającymi mangan, cynk i miedź od 7 do 9 %
w porównaniu do kontroli
(tabela).

Wzrost zainteresowania nawozami dolistnymi oraz dążenie do
ekologizacji produkcji sprawiają,
że w ostatnich latach pojawiają się generacje tych nawozów
opracowywane w oparciu o nowe
technologie ich pozyskiwania
i wytwarzania, np. z kompleksem
aminokwasów wytwarzanych na
bazie wyselekcjonowanych alg
morskich (Fertileader Axis, Fertileader Gold) oraz naturalnych
enzymów pochodzenia roślinnego (Tecamin Max, Tecnokel
Mix, Tecnokel Mg, Tecnokel Ca,
Tecnophyt PK) i zwierzęcego (NaturalCrop SL). Produkty te dzięki
wysokiej zawartości substancji
bioaktywnych, oprócz funkcji
odżywczej, pełnią rolę biostymulatorów, zwiększając odporność
roślin na różnego rodzaju stresy środowiskowe. Efekt plonotwórczy dolistnego dokarmiania
ziemniaków nawozami typu Tecaminy, z aminokwasami pozyskiwanymi z ziarna zbóż wyniósł
ponad 5 t/ha bulw, co stanowiło
14 % w stosunku do kontroli (tabela). Pod wpływem dolistnego
dokarmiania nawozami mikroelementowymi Fertileader Axis

dr inż. Cezary Trawczyński
IHAR-PIB Oddział Jadwisin
Zakład Agronomii Ziemniaka
i Gold, z kompleksem aminokwasów na bazie alg morskich
przyrost plonu bulw wahał się
od 6 do 7 t z ha, co stanowiło
14-16 % w porównaniu do kontroli (tabela). Z kolei dolistnie zastosowany nawóz biostymulujący
NaturalCrop SL, z kompleksem
aminokwasów wytworzonych na
bazie kolagenu zwierzęcego spowodował przyrost plonu o około
5 t/ha, czyli 13 % w porównaniu
do kontroli.
Dolistne dokarmianie wszystkimi nawozami stosowano zapobiegawczo, bez stwierdzenia
widocznych objawów niedoboru
składników na roślinach, w różnych fazach rozwoju roślin ziemniaka, celem uzupełnienia oraz
podniesienia efektywności nawożenia doglebowego i uzyskano wymierny wpływ na wzrost
plonu bulw.

Odmiany żyta ozimego
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W 2014 r Krajowy rejestr żyta ozimego wzbogacił się o kolejne
trzy mieszańcowe odmiany – Brandie Monsanto, SU Performer
i KWS Bono.
Obecnie w Krajowym rejestrze znajduje się 40 odmian,
żyta ozimego z których 39 przeznaczonych jest do uprawy na
ziarno, a jedna (Pastar) na cele
zielonkowe. Najbardziej liczną
grupę w dalszym ciągu stanowią
odmiany populacyjne – 49%,
udział odmian mieszańcowych
wzrósł do 46%, natomiast grupę
odmian syntetycznych tworzą
Caroass i Herakles. Większość
kreacji odmian żyta ozimego
pochodzi z rodzimych placówek hodowlanych, natomiast
osiemnaście posiada rodowód
hodowli zagranicznych – są to
głównie odmiany mieszańcowe.
W opracowaniu tabelarycznym zamieszczono trzyletnie
wyniki ważniejszych cech rolniczo-użytkowych odmian żyta
ozimego. Uszeregowano je według malejącego plonu ziarna.
W dokumentacji wynikowej
ograniczono się jedynie do tych
odmian, które we wspomnianym okresie miały co najmniej
jeden rok badań. Oznacza to, że
pominięto w niej jedynie odmiany Agrikolo, Amilo, Arant,
Dańkowskie Nowe, Matador,
Rostockie, Słowiańskie, Walet,
Caroass, Gradan i Stach, które
nie były badane w ciągu ostatnich trzech lat. Obecnie COBORU nie prowadzi doświadczeń
z żytem zielonkowym, stąd brak
wyników dla odmian o takim
przeznaczeniu.
Wartość gospodarcza odmian żyta ozimego corocznie
jest sprawdzana w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

(PDOiR) prowadzonego na
dwóch poziomach agrotechniki
(przeciętnym – a1 i wysokim –
a2). Wysoki poziom agrotechniki (a2) różni się od przeciętnego
zwiększonym o 40 kg/ha nawożeniem azotowym, stosowaniem dolistnych preparatów
wieloskładnikowych, ochroną
przed wyleganiem i chorobami.
Natomiast doświadczenia rejestrowe z żytem ozimym, inaczej
niż w innych gatunkach, prowadzone były tylko na jednym
poziomie. W związku z tym,
w roku zarejestrowania odmiany COBORU dysponuje tylko
wynikami z poziomu a1.
Warunkiem powodzenia
uprawy jest wybór odpowiedniej odmiany, a jednym z najważniejszych kryteriów tego
wyboru jest jej plenność. W tej
cesze miał miejsce w ostatnich
kilku latach znaczący postęp
hodowlany. Spośród odmian
mieszańcowych wysokim poziomem plonowania wyróżniają
się zwłaszcza SU Satellit i SU
Stakkato. Bardzo dobrze w minionym trzyleciu plonowały
również nowo zarejestrowane
– Brandie, SU Performer oraz
KWS Bono. Natomiast spośród
odmian populacyjnych najlepsze
pod względem poziomu plenności to Domir, Stanko i Antonińskie, przy czym różnice
w plenności tej grupy odmian
są znacznie mniejsze niż wśród
odmian mieszańcowych.
Obok plonu ziarna, najważniejszej cechy decydującej
o wyborze do uprawy, istotne
znaczenie ma również odporność

na choroby. Obecnie najczęściej spotykanymi chorobami
w uprawach tego zboża są rdza
brunatna i rynchosporioza. Do
odmian o największej odporności na rdzę brunatną należą:
mieszańcowa odmiana – Brandie oraz populacyjne: Bosmo,
Dańkowskie Amber, Antonińskie, a także Dańkowskie Rubin
i Daran. Natomiast dość małą
odpornością na rdzę brunatną
cechują się: Herakles (syntetyczna) i SU Satellit (mieszańcowa).
Na rynchosporiozę skolei najbardziej odporna jest nowo zarejestrowana odmiana Brandie.
Odmiany różnią się wyraźnie także w odporności na
wyleganie. W porównaniu do
odmian populacyjnych większość odmian mieszańcowych
cechuje mniejsza odporność na
wyleganie. Najlepiej oceniane
są odmiany Dańkowskie Złote,
Armand i Stanko (populacyjne),
najgorzej natomiast mieszańcowe odmiany Balistic i SU Skaltio.
W roku 2013 powierzchnia
zakwalifikowanych plantacji nasiennych wzrosła w stosunku do
ostatnich dwóch lat i wynosiła
7,5 tys. ha. Dostępność materiału siewnego poszczególnych
odmian jest różna. W Polsce
większą popularnością cieszą
się odmiany populacyjne, chociaż w ostatnim czasie wyraźnie
wzrósł udział odmian mieszańcowych w kwalifikacji polowej
plantacji nasiennych. W roku
2013 największy udział w produkcji nasiennej miały populacyjne odmiany Dańkowskie
Diament (20%) i Dańkowskie

Mgr Anna Skrzypek
COBORU Słupia Wielka
Amber (13,4%), natomiast spośród odmian mieszańcowych
Brasetto (11,7%) i Palazzo
(11,1%). Znaczenie odmian
syntetycznych jest niewielkie
i wynosi około 2%.
Dodatkową informację i jednocześnie ułatwieniem przy wyborze odmiany do uprawy w danym
rejonie mogą stanowić „Listy odmian zalecanych do uprawy na
obszarze województw (LOZ)”.
Tworzone są one na podstawie
wyników doświadczeń w ramach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
prowadzonego i koordynowanego
przez Centralę COBORU w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw, Izbami
Rolniczymi i innymi podmiotami. Decyzje dotyczące LOZ w poszczególnych województwach są
podejmowane przez dyrektorów
Stacji Koordynującej PDOiR, po
wcześniejszym zasięgnięciu opinii
członków Zespołów Wojewódzkich PDOiR. W roku 2014 odmianami zalecanymi do uprawy
w największej liczbie województw
są: Brasetto, Palazzo i Dańkowskie
Diament.

Opolskie

Podkarpackie

2012

2014

2011

2012

2012

2011

2

Palazzo F1

2012

3

Dańkowskie Diament

2008

4

Dańkowskie Amber

2013

5

Stanko

2012

6

SU Skaltio F1

7

Gonello F1

8

Horyzo

2014
2014R

2012

2013

2012

2011

2014

2011

2011

2008

2010

2010

2014

2008

2008

2014

2012
2014

2010

2014

2013

2013

2013

2012

2014

2013

9

SU Stakkato F1

10

Armand

2014
2013

11

SU Drive F1

12

Domir

13

Visello F1

14

Bosmo

2012
2008

2013

2014

2014

2013
2010

2014

2014

2012

2013

2012

2014

15

2013

2013 2014R

13

2014

9
9

2014

8

2012

2012

7

2014

6

2014R
2013

15

2013

2014

2013R
2014

2013
2009

2010

2012
2014

2010
2008

2012

2012
2012

2014R
2013

5
2012

2014

2011

4

2010

3

2011

15

Daran

2010

Minello F1

2011

17

Dańkowskie Złote

18

Helltop CCA

2
2014

2

2012

2
2005

1
2014

4

6

7

10

6
5

2014 2013
2010 2011

16

Razem

2014

2012

2008 2008

2010

2014

2014R 2014R

2012

2012 2012 2012
2008

2011
2014

2012 2011

RAZEM

Mazowieckie

2012

Zachodniopomorskie

Małopolskie

2012

Wielkopolskie

Łódzkie

2012

Warmińsko-Mazurskie

Lubuskie

2012

Świętokrzyskie

Lubelskie

Brasetto F1

Śląskie

Kujawsko-Pomorskie

1

Pomorskie

Odmiana

Podlaskie

Lp.

Dolnośląskie

Tabela . Lista zalecanych do uprawy odmian żyta ozimego na na obszarze województw na rok 2014
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Powierzchnia zasiewu formy ozimej pszenżyta wzrasta od wielu lat, a najbardziej
w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim
i świętokrzyskim.
Na początku 2014 roku po
posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Dyrektor COBORU wydał postanowienia o zamiarze wpisania do krajowego rejestru trzech
nowych odmian: Meloman,
Storno i Rotondo. Wszystkie
odmiany otrzymały pozytywną opinię komisji, jednak wpis
może nastąpić dopiero jesienią
2014 roku po uzyskaniu przez te
odmiany pozytywnego wyniku

badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) oraz po
potwierdzeniu zadowalającej
wartości gospodarczej (WGO)
w roku 2014. Powodem odłożenia decyzji rejestrowej było
wymarznięcie znacznej liczby
odmian z doświadczeń OWT po
zimie 2011/2012. W podobnym
trybie, jesienią 2013 roku zarejestrowano odmiany Palermo
i Transfer.
Coraz większa liczba odmian

w Krajowym rejestrze pozwala
na odpowiedni wybór odmiany. Obecnie Krajowy rejestr
pszenżyta ozimego liczy 40 odmian. W roku 2013 z Krajowego rejestru nie skreślono żadnej
odmiany. Udział odmian zagranicznych utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około
10%, natomiast odmian rodzimych jest wciąż dominujący
i wynosi około 90%.
Cecha, która jest w pierwszej

kolejności uwzględniana przez
rolników przy wyborze odmiany do uprawy to poziom plonowania odmian. Do czołowych
odmian pod tym względem należy zaliczyć odmiany Subito,
Tomko i Palermo (79-80 dt/ha
na poziomie a1).
Problemem w uprawie
pszenżyta ozimego stała się
zdrowotność odmian. W miarę upływu czasu stopniowo
zwiększa się nasilenie chorób.
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Tabela Lista zalecanych do uprawy odmian pszenżyta ozimego na obszarze województw na rok 2014
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2013 R lub 2014R – odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDOiR z roku zbioru 2013

Obecnie występowanie septoriozy liści, mączniaka prawdziwego czy rdzy brunatnej
notuje się w 68-83% doświadczeń, natomiast septoriozy plew
w 40% doświadczeń.
W ocenie zdrowotności
w ostatnim 3-leciu najbardziej odpornymi na choroby
są odmiany: Bereniko, Palermo, Subito i Pizzaro, których
oceny wahały się między
5 a 7° (w 9° skali), a także
Transfer (4-7°). Należy w tym
przypadku również zwrócić
uwagę na fakt, że odmiany
najmłodsze charakteryzują się
najmniejszą podatnością. Wraz
z upływem czasu, odporność ta
zostaje przełamana przez patogeny i dochodzi do coraz większego porażenia. Najlepszym
sposobem ograniczenia rozwoju czynnika chorobotwórczego
i ewentualnych strat wywołanych jego wystąpieniem, jest
ciągłe wprowadzanie nowych
kreacji.
Duże różnice występują również w odporności na wyleganie.
Do odmian o największej odporności na tą cechę należą: Wiarus, Gniewko, Atletico, Twingo,
Balticko oraz Palermo, najgorzej
oceniane są natomiast: Aliko,
Pawo i Maestozo. Największą
masą 1000 ziaren charakteryzują się odmiany KWS Trisol,
Borowik i Trismart. Przy zakupie
materiału siewnego rolnik powinien zwrócić również uwagę
na porastanie ziarna w kłosie.
Wśród odmian pszenżyta występują duże różnice. Cecha ta staje
się szczególnie ważna w latach,
w których warunki pogodowe
utrudniają terminowy zbiór.
Do odmian o największej odporności na porastanie należą:
Magnat, Fredro i Sorento.
Dużego znaczenia dla rolników w ostatnim czasie nabrał
poziom zimotrwałości odmian, zwłaszcza po mroźnej
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zimie (2011/2012) i wyjątkowo dużych stratach spowodowanych tą zimą. Dla tej cechy
najwyższe noty osiągają: Tomko
(6,5), Transfer (6,5), Trismart
(6,5) oraz Wiarus (6,5). Gorzej
pod względem tej cechy prezentują się Trigold, Cerber, Cyrkon
(po 2,5).
Jednym z czynników determinujących wysokość uzyskiwanych plonów jest optymalna
ilość wysiewu na jednostce powierzchni. W doświadczeniach
prowadzonych przez COBORU
na kompleksach glebowych
1, 2, 10 wysiewa się 350 ziarniaków na m2, na kompleksach
3, 4, 8, 11 - 400 szt./m2, na kompleksie 5, 6, 12 - 450 szt./m2. Stosuje się niewielkie odstępstwa
zwiększając obsadę do 10%
w przypadku opóźnionych siewów i gorszych przedplonów.
W roku 2013 powierzchnia
zakwalifikowanych plantacji
nasiennych była większa niż
w latach 2012, 2011 i wynosiła
około 14,7 tys. ha. Największy
udział w nasiennictwie miały
odmiany Fredro, Grenado,
Leontino.
Dodatkową pomoc przy
wyborze odmiany do uprawy
w danym rejonie stanowią „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw”.
W roku 2014 odmianami zalecanymi do uprawy w największej
liczbie województw są: Fredro,
Borowik, Algoso i Tulus.
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Jęczmień ozimy jest zbożem o dużym potencjale plonotwórczym, osiągającym znacznie wyższe plony niż jego jara
forma. Mimo tego w Polsce dość sceptycznie podchodzi się do uprawy tego gatunku.
Dobór odpowiedniej odmiany jest istotnym czynnikiem
wzrostu wydajności jęczmienia. Krajowy rejestr zbóż każdego roku wzbogaca się o nowe,
wartościowe kreacje. Obecnie
zarejestrowanych jest 21 odmian jęczmienia ozimego, w tym
19 odmiany typu pastewnego

(dwie o kłosie dwurzędowym,
pozostałe o kłosie wielorzędowym) oraz dwie odmiany
dwurzędowe browarne. W roku
2013 do krajowego rejestru wpisano trzy odmiany wielorzędowe
pastewne Kobuz, SU Melania
i Zenek. Kobuz to odmiana,
która pochodzi z Poznańskiej

Hodowli Roślin, natomiast pozostałe to kreacje niemieckie.
Na początku roku 2014 zarejestrowano jeszcze jedną odmianę
jęczmienia ozimego o nazwie
SU Vireni. Jest to niemiecka odmiana pastewna o kłosie dwurzędowym. Niestety brakuje
postępu w hodowli polskich

Wyrównanie ziarna

Wysokość roślin

dni

g

%

cm

4

179

48,4

96

88

zsypnym

Masa 1000 ziaren

Gęstość ziarna w stanie

plamistość

Zawartość białka

Rynchosporioza

Ciemnobrunatna

Rdza jęczmienia

Plamistość siatkowa

Mączniak prawdziwy

Wyleganie

dt/ha

Dojrzałość woskowa

skala 9 o

Plon ziarna a2

Plon ziarna a1

Zimotrwałość

Odmiany

Rok rejestracji

Tab. 1. Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe odmian jęczmienia ozimego w latach 2011 – 2013(wg COBORU)

skala 9 o
wielorzędowe

Antonella

2011

5

76,5

86,0

5

7

6

5

7

6

5

Bartosz

2006

Epoque

2007

4,5

69,1

80,3

5

5

6

5

5

4

4

6

177

46,8

95

93

5

71,0

77,5

5

5

5

5

3

6

4

4

178

45,7

94

93

Fridericus

2007

6

73,8

82,9

6

4

5

5

5

5

5

5

177

49,4

97

91

Henriette

2011

5,5

73,5

82,2

5

4

5

6

5

5

6

5

177

50,5

96

89
87

Holmes

2011

4,5

74,9

84,2

5

5

5

5

5

4

4

5

178

49,6

95

Karakan

2007

5,5

68,6

79,5

3

5

3

5

4

5

3

4

178

41,3

88

91

Kobuz

2013

5

70,8

81,4

3

6

4

4

4

4

5

4

176

42,5

91

91

KWS Meridian

2011

5

75,1

84,2

5

4

5

6

6

5

6

5

178

49,4

96

91

Lomerit

2002

5

72,6

82,5

5

4

5

4

4

5

5

5

179

48,1

95

90

Maybrit

2006

5

74,6

84,3

4

5

5

5

6

5

4

4

178

44,3

92

94
95

Scarpia

2007

5

72,5

82,9

4

3

4

4

4

5

4

5

177

47,7

94

Souleyka

2010

4,5

73,5

83,0

5

6

6

6

6

6

5

5

179

49,0

95

91

SU Melania

2013

4,5

76,5

85,7

5

5

5

5

6

5

5

5

179

49,3

95

87

Titus

2012

5,5

76,4

85,0

6

6

5

6

5

5

6

6

178

50,5

96

104

Zenek

2013

5,5

75,7

84,1

5

6

5

5

6

5

5

5

178

46,9

94

90

dwurzędowe
Metaxa

2010

4,5

68,9

77,6

6

6

4

4

5

5

6

6

178

53,4

96

78

SU Vireni

2014

4,5

69,0

77,8

7

4

5

4

5

5

6

6

178

54,5

96

89

Nickela *

2006

4,5

64,5

73,1

6

6

5

6

6

5

4

7

179

50,3

96

77

Wintmalt *

2008

3,5

62,4

69,2

6

5

5

6

5

4

4

6

184

51,0

96

82

*/ – odmiana typu browarnego
Plon ziarna: a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony)
a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona
przed wyleganiem i chorobami)
skala 9o stopniowa – wyższe oceny oznaczają korzystniejszą ocenę, większą odporność na choroby i mniejsze wyleganie

2013R

2014R 2014R

Scarpia

8

Henriette

9

Holmes

10

Metaxa (2-rz)

2012

11

Bartosz

2011

12

Karakan

13

Maybrit

14

Nickela (2-rz)
Razem

2010

11

2013

8

2014 2014
2007

2010 2013

6

2014R

6
4

2010

4

2014
2014

7
2012

2011

2014

2014

3

2014

2
2013

2
1
2010

1

2013

1

2014
3

4

4

3

(2-rz) - odmiana dwurzędowa;
2012R, 2013R – odmiany wstępnie rekomendowane

RAZEM

2014 2014 2013

2010 2010 2013

7

pomorskie

Fridericus

2014R

2006

Zachodnio-

6

2014 R

2006

-mazurskie

Titus

2006 2008

2014 2014 2013

Wielkopolskie

5

2014

2012

Warmińsko-

Lomerit

2014 2013

2012 2013 2013

Świętokrzyskie

4

2014

Śląskie

KWS Meridian

2014 2012 2014R
2012

Pomorskie

3

Podlaskie

2013 2013

Podkarpackie

2014 2014 2014

Souleyka

Opolskie

Antonella

2

Mazowieckie

1

Małopolskie

Odmiana

Łódzkie

Lp.

Lubuskie

Lubelskie

-pomorskie

Kujawsko-

Dolnośląskie

Tab. 2. Lista zalecanych do uprawy odmian jęczmienia ozimego na obszarze województw na rok
2014 (wg COBORU)

1
4

8

5

3

4

7

4

5

3

odmian jęczmienia ozimego,
a znaczna większość zgłaszanych do badań rejestrowych
odmian pochodzi z hodowli
zagranicznych. Obecnie w polskim rejestrze mamy 17 odmian
zagranicznych, a udział polskich
odmian wynosi zaledwie 19%.
Odmiany jęczmienia ozimego,
rejestrowane w ostatnich latach,
wnoszą duży postęp w uprawie.
W roku 2013 średni plon ziarna
odmian wzorcowych wyniósł
68,6 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1) i był
niższy niż w roku poprzednim.
Bardzo wysokimi plonami (powyżej 75 dt z ha) wyróżniły się
w ostatnim trzyleciu odmiany:
Antonella, KWS Meridian, SU
Melania, Titus oraz Zenek.
Nowe odmiany wnoszą również postęp w zakresie zdrowotności. Dużą odpornością na
choroby cechuje się odmiana
Antonella, a także Souleyka czy
Titus. Występowanie chorób jest
uzależnione od odporności danej
odmiany oraz warunków pogodowych i środowiskowych. Największy problem stanowią wciąż
REKLAMA

mączniak prawdziwy, plamistość
siatkowa i rynchosporioza.
Mankamentem jęczmienia
ozimego była zawsze duża podatność na wyleganie. Odmiany
wpisywane do rejestru w ostatnich latach, cechują się sztywną
słomą, odporną na wyleganie.
Duży postęp wniosła tu odmiana
SU Vireni.
Uprawa jęczmienia ozimego
obarczona jest pewnym ryzykiem w naszych warunkach
klimatycznych. Jęczmień jest
stosunkowo mało odporny na
wymarzanie, w porównaniu z innymi gatunkami i ciągle brakuje
postępu w tej dziedzinie. Mroźna
zima w sezonie 2011/2012 pozwoliła mocno zweryfikować
oceny zimotrwałości i wyłonić odmiany, które najlepiej
sprawdzą się w niesprzyjających warunkach. W praktyce korzystnym rozwiązaniem
może okazać się uprawa więcej
niż jednej odmiany jęczmienia
ozimego w danym gospodarstwie. Zmniejsza to ryzyko strat
w przypadku wystąpienia chorób
czy dużych przymrozków.

Aby dobrze wykorzystać postęp jaki dają nam nowe odmiany
należy stosować kwalifikowany
materiał siewny. Daje to wiele korzyści rolnikom: pozwala uzyskać
wyższe plony i ograniczyć koszty
uprawy, daje też większe możliwości zbycia, szczególnie jeśli chodzi
o odmiany browarne jęczmienia.
Przy wyborze odmiany do
uprawy, należy wziąć pod uwagę rejon, w którym będzie ona
wysiana. W tym celu warto zapoznać się z „Listą zalecanych
do uprawy odmian na obszarze
województw” (tab.2). Odmiany badane są w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego
w różnych rejonach kraju, i na
tej podstawie wyłaniane są odmiany najlepiej sprawdzające się
w danym województwie.
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę zarejestrowanych
odmian jęczmienia ozimego,
pomijając odmianę pastewną
Bażant, która nie była badana
w ostatnich trzech latach.
Mgr inż. Joanna Szarzyńska
COBORU
Słupia Wielka

Przygotowanie pola pod zasiewy rzepaku
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Rzepak wymaga terminowego i starannego przygotowania gleby do siewu, co pozwala na pełne i wczesne wschody
nasion oraz wytworzenie przez rośliny palowego systemu korzeniowego umożliwiającego pełne korzystanie
z zapasów wody i składników pokarmowych.
Agrotechnika

Orka siewna

O powodzeniu uprawy rzepaku ozimego, decyduje przede
wszystkim poprawna i staranna agrotechnika. W warunkach
krajowych, nadal najkorzystniej jest stosować technologię
tradycyjną (klasyczną), w której skład wchodzi zespół uprawek pożniwnych, orka siewna
i uprawa przedsiewna. O możliwości wykonania wszystkich
prac uprawowych, będzie decydował termin zbioru rośliny
przedplonowej. Rzepak ozimy
najczęściej jest uprawiany po
zbożach ozimych (jęczmień,
pszenżyto, pszenica) oraz po
jęczmieniu jarym. Wystarczająco dużo czasu na uprawę będzie zawsze tylko po zbiorze
jęczmienia ozimego, natomiast
po zbiorze pozostałych zbóż,
należy mieć na uwadze ograniczenia czasowe na wykonanie
kolejnych prac. W latach o wyjątkowo niekorzystnym przebiegu pogody, trzeba będzie
nawet zrezygnować z niektórych zabiegów, by w terminie
wykonać siew.

Orka siewna niezależnie od
przedplonu, powinna być wykonywana po pełnych wschodach
nasion rośliny przedplonowej
i chwastów na głębokość około 20-22 cm z jednoczesnym
bronowaniem. Wykonanie jej
na co najmniej 15 dni na glebach średnich oraz na 20 dni
na glebach cięższych przed siewem, pozwala na dobre odleżenie się roli. Okres 2-3 tygodni
jest wystarczający do wzejścia
chwastów, które skuteczne
można zniszczyć uprawkami
przedsiewnymi. W przypadku
wystąpienia krótkiego okresu od
wykonania orki do siewu rzepaku, zabieg ten należy wykonać pługiem zagregatowanym
z wałem Campbella albo innym
wałem o działaniu wgłębnym.
Pozwala to oszczędzić na czasie
i przyspieszyć osiadanie roli. Wał
zagęszczający glebę podczas orki
wraz z włóką równającą może
być również montowany na
przednim trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Takie
rozwiązanie jest dostępne na
rynku i oferuje je firma Expom

REKLAMA

Spółka z o.o. z Krośniewic.
Orkę najkorzystniej jest wykonywać pługami obracalnymi, ze względu na możliwość
uzyskania bardziej wyrównanej powierzchni pola (brak
bruzd i zwałów). Użytkując
pług obracalny, mamy możliwość zaoszczędzenia do około
10% paliwa przy jednoczesnym
wzroście wydajności (krótsze
przejazdy jałowe po polu). Takie korzyści są uzyskiwane na
dużych powierzchniach pól. Na
mniejszych parcelach oszczędności też będą, ale niższe. Pole
po orce pługiem obracalnym
zagregatowanym z dodatkowym
narzędziem (brona, sekcja wałów), można doprawić w jednym
przejeździe biernego agregatu
uprawowego. Korpusy pługów
obracalnych mogą być zabezpieczane przed uszkodzeniem
mechanizmami „non stop”
- sprężynowymi, hydraulicznymi, pneumatycznymi lub
mechanicznie - zrywalnymi
śrubami. W przypadku zabezpieczeń „non-stop” należy
liczyć się ze wzrostem masy pługa w granicach kilkudziesięciu
kilogramów na każdy korpus

(najwięcej przy zabezpieczeniach
sprężynowych), co może ograniczyć zastosowanie ciągników
ze słabszą hydrauliką przy zawieszanych konstrukcjach tych
narzędzi.
W sytuacji, gdy siew rzepaku
ozimego następuje po zbiorze
wczesnych ziemniaków, wykonanie orki nie jest konieczne,
ponieważ lemiesze kombajnów
pracują dość głęboko i wierzchnia warstwa pola zostaje rozluźniona podczas zabiegu kopania.
Jeżeli powierzchnia pola jest nierówna lub nadmiernie ujeżdżona
przez środki transportowe, to
należy ją wyrównać lub spulchnić agregatem uprawowym.
W przypadku jego braku można zastosować dwa oddzielne
zabiegi: kultywatorowanie, a po
kilku dniach możemy wykonać
bronowanie.

Uprawa przedsiewna
W przypadku braku czasu
i spiętrzenia się prac polowych,
nie zawsze przywiązywana jest
należyta uwaga do starannego
przygotowania roli pod siew. Skutkiem wszelkich zaniedbań mogą
być nierówne wschody, szczególnie w latach o posusznej pogodzie.
Prawidłowo doprawiona gleba
pod siew rzepaku ozimego powinna posiadać gruzełkowatą
strukturą wierzchniej warstwy
o miąższości 2-3 cm. Pod warstwą
gruzełkowatą rola powinna być
zagęszczona, co będzie sprzyjało
dobremu podsiąkaniu wody.
Zastosowanie różnego rodzaju
biernych agregatów uprawowych
umożliwia właściwe przygotowanie roli do siewu na glebach
typowych dla rzepaku ozimego.
Dobrze dobrany do warunków
polowych agregat uprawowy,
umożliwia przygotowanie roli
do siewu w jednym przejeździe.
Taki agregat powinien charakteryzować się konstrukcją ramową, podpartą z przodu i z tyłu
na wałach. W przedniej części
agregatu występuje wał strunowy, natomiast z tyłu może być

zamontowany np. wał strunowy
zębaty, typu packer czy crosskill.
Umieszczenie wału z przodu
agregatu, daje gwarancję jednakowej głębokości pracy sekcji
spulchniającej. Dla wyrównywania powierzchni pola stosowane są włóki o regulowanej
głębokości pracy umieszczone
za przednim wałem strunowym
(w niektórych agregatach jako
pierwszy element roboczy).
Zęby spulchniające powinny
być sztywne, zakończone gęsiostopką lub sprężyste, zakończone dwustronną redliczką.
Zęby z redliczkami powinny
być umieszczone stosunkowo
gęsto, tak aby odstęp pomiędzy
ich śladami mieścił się w przedziale 5-10 cm. Ich zagęszczenie
powinno być uzależnione od
głębokości uprawy - im płycej,
tym gęściej. Jeśli w narzędziu
nie można zagęścić zębów, to
warto na nich zamontować gęsiostopki. Takie rozstawienie zębów gwarantuje w miarę równe
podłoże, co stwarza jednakowe
warunki do kiełkowania nasion.
Doprawianie przedsiewne
agregatami biernymi powinno odbywać się z prędkościami, przy których w danych
warunkach glebowych uzyskujemy strukturę gruzełkowatą.
Prędkości robocze mieszczą
sie w zakresie od 8 km/h dla
gleb łatwych w uprawie do 10 12 km/h dla gleb bardziej zwięzłych. Jeżeli prędkości będą zbyt
małe, to pogorszeniu ulegnie
jakość pracy i wówczas trzeba
się będzie liczyć z dodatkowym
przejazdem. Stosowanie zbyt
dużych prędkości może prowadzić do nadmiernego zniszczenia
struktury oraz rozpylenia gleby.
Wykorzystanie do uprawy
przedsiewnej agregatu aktywnego jest uzasadnione na
zbrylonych i przesuszonych
glebach ciężkich (gliniastych)
lub po niedbale wykonanej orce
z pozostającymi na powierzchni
resztkami roślinnymi. Bardzo
dobrze w takiej sytuacji sprawdzają się brony wirnikowe. Ich

Dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
zaletą jest możliwość szerokiej
regulacji efektu pracy poprzez
zmianę prędkości obrotowej wirników lub prędkości roboczej
agregatu. Dzięki temu, niezależnie od warunków polowych,
przygotowanie roli można wykonać w jednym przejeździe roboczym. Dysponując ciągnikiem
o wystarczającej mocy, można
zagregować bronę wirnikową
z siewnikiem i wówczas uprawę
z siewem wykonać w jednym
przejeździe.

Siać na polu bez
kamieni
Leżące na powierzchni pola
kamienie mają bezpośredni
wpływ na jakość wykonanego
siewu. Podczas siewu redlica napotykając kamień często „podskakuje” na nim, co powoduje,
że nasiona nie zostaną umieszczone w glebie na krótkim odcinku rzędu. Jeżeli z kolei na
kamień trafi koło siewnika, to
cały siewnik „podskoczy”, co
spowoduje jednorazowe zsypanie się większej porcji okrągłych
nasion z den aparatów wysiewających. Zanim kółka dozujące
dostarczą ponownie nasiona na
koniec den i nastąpi ich normalne dozowanie, to kilka metrów powierzchni pola na pasie
siewnym będzie nie obsiane lub
zostanie obsiane tylko częściowo. Jeżeli podczas siewu takie
sytuacje będą się często powtarzały, to na polu po wschodach
wystąpią luki i miejsca z większym zagęszczeniem roślin, co
może wpływać niekorzystnie
na stan plantacji jak również
poziom plonowania.

lipiec 2014 r. | Raport Rolny

URODZAJ

Nowatorska technologia
ochrony rzepaku
W 2013 roku BASF Polska
wprowadził nową technologię
ochrony rzepaku Clearfield®.
Po roku obecności na polskich
polach potwierdził się fakt, że
Clearfield® nie tylko niezwykle
skutecznie zwalcza chwasty, ale
dzięki specjalnym odmianom
rzepaku daje gwarancję wysokiego plonu, przy jednocześnie
mniejszej liczbie zabiegów.
W ubiegłym roku technologię
Clearfield zastosowano na kilku
tysiącach hektarów. Spotkania
z naszymi klientami, którzy zdecydowali się na jej zastosowanie, oraz przeprowadzona przez
nas ankieta, potwierdzają, że
zdecydowana większość gospodarstw jest bardzo zadowolona
z osiągniętych rezultatów. Pola
po zastosowaniu Cleravisu były
wolne od chwastów, w tym tych
uciążliwych z rodziny krzyżowych. Obecny stan plantacji zapowiada wysoki plon – mówi
Łukasz Kujawa odpowiedzialny
w BASF za rozwój tej technologii
w Polsce.
Technologia Clearfield to
dwa uzupełniające się elementy – wysoko plonujące, specjalne odmiany rzepaku ozimego,
charakteryzujące się naturalną odpornością na imazamoks
(związek z grupy imidazolinonów), oraz skuteczny i innowacyjny herbicyd Cleravis, mający

w swoim składzie tą substancję
aktywną. Kombinacja ta zapewnia rolnikowi całkowicie nowe
wyniki w zwalczaniu chwastów
przy jednoczesnym zachowaniu
bezpieczeństwa dla uprawy.
Oprócz ogromnej wygody dla
rolnika, technologia Clearfield®
to wyższy poziom ochrony roślin. Cleravis bardzo skutecznie
zwalcza większość chwastów,
w tym te uciążliwe z rodziny
kapustowatych (krzyżowych)
oraz wszelkie tzw. rzepako i rzepiko chwasty.
Cechą wyróżniającą Clearfield® jest możliwość kontroli
chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych przy użyciu
jednego środka.
Korzyści ze stosowania

REKLAMA

technologii produkcji rzepaku
Clearfield® dla rolnika:
• Przynajmniej jeden zabieg
ochronny mniej – oszczędność czasu i pieniędzy.
• Elastyczny termin wykonania zabiegu jesienią – lepsza
organizacja pracy.
• Zabieg herbicydowy wykonywany po wschodach chwastów
– łatwość zastosowania.
• Efektywność przy różnej wilgotności gleby i różnych systemach uprawy roli.
Więcej informacji na temat
technologii i produktów Clearfield - na specjalnym serwisie
www.clearfield.pl oraz u przedstawicieli handlowych BASF
i firm nasiennych (Monsanto,
Pioneer, Rapool).

Mieszańce zrestorowane
wyhodowane w systemie Ogura

Z roku na rok rośnie liczba zarejestrowanych odmian
rzepaku ozimego między innymi zrestorowanych hybryd
wyhodowanych w systemie Ogura.
System ten oparty jest na liniach
męsko-sterylnych i przywracającym
płodność restorerze. Jest to ogólnie
dostępny i aktualnie najczęściej stosowany przez większość liczących
się europejskich hodowli system.
Odmiany mieszańcowe zrestorowane tworzy się poprzez zapylenie
linii męskostenełorylnej, składającej
się wyłącznie z roślin niewytwarzających pyłku z linią męskopłodną,
która składa się z roślin wytwarzających pyłek. Plon zebrany z roślin
męskosterylnych stanowi nasiona
pokolenia F1.Wszystkie rośliny wytwarzają pyłek, którym zapylają
się same oraz zapylają rośliny sąsiednie. Czynnikiem decydującym
o postępie w hodowli tego typu
odmian jest skuteczna selekcja linii
rodzicielskich mieszańców.
Charakteryzują się one wyższym potencjałem plonowania
od odmian liniowych, który jest
wynikiem efektu heterozji. W porównaniu do odmian populacyjnych plony tych hybryd są większe
o kilkanaście procent. Jest to możliwe dzięki wytwarzaniu większej
liczby rozgałęzień i łuszczyn. Silnie rozwinięty system korzeniowy
pozwala na lepsze wykorzystanie

azotu i wody. Szybki, dynamiczny rozwój roślin zwiększa ich
konkurencyjność w stosunku do
chwastów oraz ogranicza straty
wody z gleby powodowane przez
parowanie. Mieszańce mają też
bardziej elastyczne okno siewu –
można je siać w opóźnionym terminie. Odmiany te cechują się lepszą
zimotrwałością, a także większą
tolerancją na warunki stresowe,
tolerancją na większość chorób
grzybowych oraz odpornością na
osypywanie. Odporność łuszczyn
na pękanie spowodowana jest domieszką genów rzodkwi, przez co
łuszczyny są bardziej odporne na
uszkodzenia mechaniczne. Dzięki
odporności na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion rzepaku
zwiększa się bezpieczeństwo i stabilność plonu, zwłaszcza przy opóźnionych zbiorach, występowaniu
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jak deszcze czy średni
grad. Zalecana, prawidłowa obsada
w przypadku siewu w optymalnym lub wczesnym terminie dla
odmian mieszańcowych wyhodowanych w systemie Ogura wynosi
40-50 roślin/m²,a w liniowych nawet 70, co powoduje oszczędności

w wydatkach na materiał siewny
najwyższej jakości.
Przykładem takiej uniwersalnej
odmiany wyhodowanej w systemie Ogura jest DK Exstorm. Jest
to odmiana cechująca się wysokim
i zarazem stabilnym plonowaniem
oraz podwyższoną odpornością na
osypywanie się łuszczyn. Bardzo
wysokie plony można osiągnąć na
lekkich i średnich oraz mniej zasobnych glebach przy mniejszych
dawkach nawożenia azotowego.
Cechuje się bardzo dobrą zimotrwałością, bardzo wysoką tolerancją
na zgniliznę kapustnych i wysoką
na zgniliznę twardzikową. Przy zachowaniu rekomendowanej obsady
roślin nie łamie się i nie wylega.
Ponadto jej nasiona charakteryzują
się wysokim zaolejeniem.
Liczne badania i doświadczenia
wskazują, że mieszańce wyhodowane w systemie Ogura cechują się
nie tylko wyższym plonem, większą
masą 1000 nasion i wyższą zawartością tłuszczów w nasionach., ale
także lepszą zimotrwałością i odpornością na pękanie i osypywanie
się nasion. Warto więc rozważyć
wybór jednej z takich odmian.
Anna Rogowska
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Polska karmi Europę
Blisko 20 miliardów euro – tyle
Polska zarobiła na sprzedaży
produktów spożywczo-rolnych
w 2013 roku.
Stajemy się największym
dostawcą tej grupy produktów i głównym zapleczem dla
Europy.
W pierwszej połowie sezonu
2013/2014 eksport warzyw świeżych sięgnął 326 tys. ton. Co
prawda, wynik ten jest mniejszy
od poziomu z ubiegłego sezonu,
nadal jednak stanowi o przewadze Polski na tle innych krajów.
Bowiem w całym ubiegłym roku
sprzedaliśmy ich 674 tys. ton
za kwotę 580 mln euro. Sprzedaż owoców była nieco większa – na poziomie 1488 tys. ton
o wartości blisko 715 mln euro.
Dobre wyniki sprzedaży były
m.in. efektem udanych zbiorów
i rosnącego popytu na niektóre
gatunki. W 2013 r. rolnicy zebrali łącznie 3,3 mln ton owoców
z drzew, natomiast produkcję
warzyw gruntowych szacuje
się na poziomie 4,4 tys. ton.
Najwięcej w Polsce produkuje
się jabłek, wiśni i owoców jagodowych. W zbiorach warzyw
gruntowych dominuje kapusta,
marchew i cebula.
Z danych Eurostatu wynika,
że w pierwszej połowie sezonu

2013/2014 największy skok eksportu wśród warzyw odnotowali
producenci pomidorów – tylko
w okresie od lipca do grudnia
sprzedali 64 tys. ton. W ostatnich latach zwiększyła się również sprzedaż polskiej marchwi,
przekraczając poziom 30 tys.
ton rocznie.
Zdecydowanie więcej zysków
w ubiegłym roku przyniosła
sprzedaż owoców. Poza rekordową sprzedażą jabłek (eksport
wyniósł 1/3 krajowej produkcji),
nasz kraj należy do czołowych
producentów czarnej porzeczki.
Polska porzeczka stanowi połowę
światowej produkcji, osiągając
ponad 90 tys. ton w 2013 roku.
Taki wynik gwarantuje rodzimym
producentom pierwsze w Europie,
a drugie na świecie miejsce pod
względem produkcji tego owocu.
Dużą popularnością na zagranicznych rynkach cieszą się także
polskie truskawki. – ubiegły rok
zamknął 22% wzrost sprzedaży. Tytuł lidera przyniosła Polsce
także sprzedaż malin – niewiele
osób ma tę świadomość, ale polskie zbiory stanowią 20% całej
światowej produkcji.

Co ciekawe, Polska słynie
z produkcji borówki amerykańskiej. Jak na razie, jesteśmy
jednym z głównych dostawców
tego owocu, produkujemy
15 000 ton z czego 80% sprzedajemy poza granicamikraju..
Hitem eksportowym jest także
polska pieczarka. W zeszłym
roku Polska obroniła pozycję
lidera, nie ustępując miejsca Holendrom, którzy deptali nam
po piętach.
„W dalszym ciągu głównymi
kierunkami polskiego eksportu
produktów spożywczo-rolnych
jest Unia Europejska. Ostatnie wyniki handlowe mówią
o 87% eksporcie do krajów
Wspólnoty. W kontekście sytuacji w Rosji i na Ukrainie, która
nie sprzyja wymianie handlowej,
wśród polskich producentów
wyraźnie widać zainteresowanie również nowymi rynkami
zbytu.” – mówi Marek Wcisło,
dyrektor zarządzający Kompass
Poland, firmy zajmującej się
dostarczaniem profilowanych
informacji gospodarczych i biznesowych baz danych.
Polska produkcja warzyw,
owoców i pieczarek stanowi
podstawowe źródło dochodów
dla blisko 160 tys. gospodarstw
uprawiających warzywa i owoce
na skalę towarową.
Więcej szczegółów na http://
www.kompass.com i http://
www.kompass.com.pl
W poarciu o materiały firmy Kompas
Jolanta Mali owska-Kłos

Kredyty preferencyjne
w Banku BGŻ

Do końca 2014 roku Bank BGŻ udziela kredytów preferencyjnych
w ramach nowego limitu przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty będą przyznawane na podstawie
zmodyfikowanych regulacji.
- Podstawowa zmiana polega
na przywróceniu możliwości
zakupu użytków rolnych oraz
finansowania inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych dla
wszystkich podmiotów. Wcześniej
z kredytów mogły korzystać tylko
spółdzielnie produkcyjne i grupy
producenckie – powiedział Maciej
Piskorski, dyrektor Departamentu
Produktów Agro w Banku BGŻ.
Pomoc publiczna ze środków
budżetowych przy zakupie użytków polega na stosowaniu dopłat
do oprocentowania lub dopłat do
kapitału w formie:
•pomocy de minimis - w przypadku zakupu wyłącznie użytków
rolnych,
•dopłat standardowych, tj.
dopłaty do oprocentowania lub
dopłaty do kapitału w kwocie nie
przekraczającej 10 proc. kosztów
kwalifikowanych inwestycji. Ta
forma pomocy stosowana jest
w przypadku inwestycji o nakładach szerszych niż wyłącznie
użytki rolne.
Zwiększeniu uległa możliwa do
wykorzystania przez rolnika kwota pomocy de minimis z 7.500 do
15.000 euro dla gospodarstw

rolnych. Dotyczy to zarówno zakupu użytków rolnych, jak i kredytów klęskowych obrotowych.
Maksymalna kwota kredytu,
który może być udzielony na
zakup użytków rolnych wynosi
1,5 mln zł dla jednego podmiotu.
Oprocentowanie kredytów
inwestycyjnych wynosi 3 proc.,
a prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu wynosi
nie więcej niż 1 proc. W zależności od rodzaju linii kredytowej,
okres kredytowania może wynieść
nawet 20 lat.
– Nowe kredyty preferencyjne
dają wiele możliwości finansowania przedsiębiorstw. Możemy zaoferować klientowi, firmie z branży
przetwórczej, nawet 16 mln zł kredytu na 8 lat, z oprocentowaniem
na poziomie 3 proc. Te atrakcyjne
warunki i kompleksowa oferta,
pozycjonują Bank BGŻ jako numer
jeden w agrobiznesie – powiedział
Maciej Piskorski. Kredyty preferencyjne w przypadku dużych
firm posiadają limity do 200 tys
euro pomocy de minimis. Przy
maksymalnej kwocie kredytu,
maksymalnym okresie kredytowania i pełnym dostępnym limicie

pomocy wystarczy to na dopłaty do oprocentowania przez cały
okres kredytowania – dodał Maciej
Piskorski.
Bank BGŻ oferuje również preferencyjne kredyty klęskowe na
likwidację skutków klęsk żywiołowych, w tym kredyt inwestycyjny
i kredyt obrotowy. Od niedawna
wprowadzono możliwość udzielania tych kredytów na podstawie
protokołu komisji wojewódzkiej,
bez konieczności uzyskiwania opinii wojewody.– Skróciło to znacznie proces udzielania kredytów
i czas oczekiwania na środki
konieczne do wznowienia produkcji – podkreśla Maciej Piskorski. Dodatkowo, wprowadzono
możliwość udzielania kredytów
klęskowych obrotowych niezależnie od minimalnego poziomu
szkód w gospodarstwie. Oprocentowanie kredytów klęskowych
wynosi 1,5 proc. w skali roku,
w przypadku posiadania przez
kredytobiorcę ubezpieczenia na
co najmniej 50 proc. powierzchni
upraw w dniu wystąpienia kęski,
lub jest podwyższone w przypadku
braku ubezpieczenia do poziomu
2,81 proc.

Kolektory słoneczne płaskie
czy próżniowo-rurowe?

Każdego dnia dociera do nas ogromna ilość energii słonecznej.
Z powodzeniem można wykorzystać ją do ogrzania domu lub uzyskania
ciepłej wody użytkowej. W tym celu warto pomyśleć o kolektorach
słonecznych. Czym należy się sugerować przy wyborze kolektora płaskiego
lub próżniowo-rurowego?
Potencjalna moc pozyskanej
przez urządzenia energii słonecznej zależy od wielu czynników.
Należą do nich m.in. odległość
Ziemi od Słońca, warunki pogodowe i przenikanie przez atmosferę. Jeśli promieniowanie pada
na powierzchnię pod kątem prostym, wówczas jego moc wynosi
około 1000 W/m² zarówno latem, jak i zimą. Jej wartość waha
się w zależności od kąta padania
na odbiornik, natężenia i czasu
nasłonecznienia. Z tego powodu
wykorzystanie darmowej energii
słonecznej, która nie powoduje żadnych zanieczyszczeń jest
bardzo korzystne.

Zalety instalacji
solarnych
Powodów, dla których warto postawić na wykorzystanie
energii słonecznej, jest mnóstwo.
Warto mieć na uwadze fakt, że
to najbardziej opłacalna technologia produkcji ciepłej wody
użytkowej. W przeciwieństwie
do tradycyjnych podgrzewaczy
wody, kolektory słoneczne są
inwestycją energooszczędną.
Poza tym, dzięki niej możemy
znacznie obniżyć comiesięczne
rachunki.
Kolejnym atutem, który przemawia za instalacją kolektorów
słonecznych, jest ochrona środowiska. Technologia solarna
pozwala na wytworzenie około
1,5 tony mniej CO2 rocznie na
rodzinę! Pozwala to znacznie
zmniejszyć rzeczywistą emisję
gazów cieplarnianych.
Kolektory słoneczne są niezawodnym sposobem ogrzewania
wody. Użytkownicy nie muszą
się przejmować rosnącymi kosztami energii, pochodzącej ze
źródeł tradycyjnych.

Wydajność kolektorów
słonecznych
Kolektory słoneczne próżniowe lub rurowe do wytwarzania
ciepłej wody używają właśnie
energię słoneczną. Wymiana
ciepła zachodzi w systemach
solarnych. To odpowiedni płyn
w nich zawarty gromadzi i przenosi energię do wymiennika
w podgrzewaczu solarnym.
Tam jest ona przechowywana
do dalszego użycia.
Dostępne na rynku kolektory mogą odzyskać od 60% do
80% dostępnej energii słonecznej w celu wykorzystania jej
do wytworzenia ciepłej wody
użytkowej (c.w.u.). Stosuje
się je także jako urządzenia
wspomagające ogrzewanie
i działanie klimatyzacji. Są
używane w technologiach
przemysłowych.

Kolektor płaski czy
próżniowo-rurowy?
Pierwszym krokiem do wybrania odpowiedniego systemu solarnego jest oszacowanie
dziennego zużycia ciepłej wody
użytkowej. Pozwoli to na wstępne określenie rozmiarów i typu
instalacji, czyli pola kolektora
słonecznego i pojemności podgrzewacza solarnego. Warto tutaj dodać, że zapotrzebowanie
na energię do podgrzania c.w.u.
dla przeciętnej rodziny waha się
około 3000 kWh/rok.
Na rynku dostępne są dwa
typy kolektorów słonecznych:
płaskie oraz próżniowo-rurowe.
Oba znajdują się w ofercie firmy
De Dietrich Technika Grzewcza.
Czym się różnią te dwa rodzaje?
W Polsce dużą popularnością
cieszą się kolektory płaskie, których sprawność wynosi około
80%. Ich cena nie jest wysoka.
Prosta budowa przyczynia się
do ich niezawodności. Składają
się z cienkich rurek, którymi
płynie ciesz. Są one przymocowane do absorbera. Wszystko
jest zamknięte w obudowie,
chroniącej przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Kolektory próżniowo-rurowe
są bardziej sprawne niż te płaskie.
Zwłaszcza, gdy pracują w chłodnym otoczeniu. Równolegle ustawione względem siebie szklane
rury (o średnicy 5-10 cm) są
połączone z absorberem. Dzięki
próżni, która zostaje wytworzona
w rurach, straty ciepła do otoczenia są mniejsze niż w przypadku
kolektorów płaskich.
Należy jednak pamiętać, że
bez względu na to, jaki rodzaj kolektora wybierzemy, parametrem
kluczowym jest tzw. powierzchnia czynna kolektora (apertura).
Sumaryczna powierzchnia 4 do
4,5 m 2 daje gwarancję ekonomicznego podgrzewania wody
w podgrzewaczu o pojemności
300 l, co w 50-60% zaspakaja
roczne potrzeby na ciepłą wodę
dla 4-5 osobowej rodziny. Warto wiedzieć, że wysoce sprawny
kolektor próżniowy, wykonany
według najnowocześniejszych
technologii, to dwukrotnie większy wydatek w stosunku do zakupu kolektora płaskiego. Wybór
kolektora próżniowego eliminuje
ponadto bardzo przydatną funkcję tzw. schładzania rewersyjnego
w przypadku dłuższej nieobecności użytkowników i braku wykorzystania zakumulowanego
w wodzie ciepła.

Rozwiązania dla
każdego
Aby odpowiednio dobrać
rodzaj kolektora słonecznego

warto zastanowić się nad temperaturą c.w.u. Jeśli ma być ona
wyższa niż 70 °C, wówczas odpowiednim rozwiązaniem staje
się kolektor próżniowo-rurowy.
Instalacje kolektorów próżniowo-rurowych idealnie sprawdzają się wówczas, gdy nie ma
możliwości instalacji kolektora
płaskiego w dogodnym położeniu. Jeśli absorber nie może
być skierowany na południe
i pochylony pod kątem około
40° w miejscu dobrze nasłonecznionym, wówczas można rozważyć zamontowanie rozwiązań
próżniowych. Alternatywą jest
powiększenie baterii o dodatkowy kolektor, który wyrówna
straty związane z odchyleniem
od wzorcowych warunków montażu. Decyzji zapewne będzie
sprzyjać rzetelny rachunek
ekonomiczny.
Przed zakupem kolektorów,
warto pomyśleć o tym, jak często będziemy korzystać z ciepłej wody użytkowej. Atutem
rozwiązań płaskich - w przeciwieństwie do próżniowych jest możliwość odprowadzania
nadmiaru ciepła przez obudowę.

De Dietrich Technika
Grzewcza a kolektory
słoneczne
De Dietrich posiada bardzo bogaty program związany
z techniką słoneczną. Oprócz
kolektora płaskiego C 250V PL,
pochodzącego z własnej wytwórni w Barcelonie i próżniowego
Dietrisol Power, proponuje cały
szereg rozwiązań systemowych.
- Specjalnie zaprojektowane
systemy montażowe pozwalają
jednym zestawem zabezpieczyć
montaż na dachu z dowolnym
pokryciem. Elementami systemu
są zaprojektowane i wytwarzane w De Dietrich akumulatory
ciepła. Mają formę kombinowanych zbiorników, które można
zestawiać w systemy multienergetyczne. Mogą one współpracować z różnymi systemami
wsparcia w postaci gazowych
generatorów kondensacyjnych
czy modułów termodynamicznych. Istotny jest fakt, że automatyka potrafi scalić kilka
elementów w jeden dobrze zarządzany system. Jego zadaniem
jest optymalizacja wykorzystania poszczególnych źródeł ciepła
na rzecz podgrzewania wody
użytkowej, ogrzewania domu
czy podgrzewania wody w przydomowym basenie. Warto zatem
zapoznać się z możliwościami
podgrzewaczy INISOL, TRIO,
QUADRO, QUADRODENS
i RSB - wyjaśnia Waldemar Matuszyński, Menadżer Produktu,
De Dietrich Technika Grzewcza.
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Słoma jest produktem ubocznym produkcji roślinnej. Charakteryzuje się wysoką zawartością suchej masy, a także
zdolnością do pochłaniania wody i gazów.
fot. 2

fot. 1

Marcin Majchrzak
Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział w Warszawie
W gospodarstwach rolnych,
słoma jest najczęściej wykorzystywanym materiałem do ścielenia
w chowie niemalże wszystkich
zwierząt inwentarskich. W zależności od rodzaju zwierząt oraz
systemu ich utrzymania, ilość
stosowanej słomy do ścielenia
jest zróżnicowana. W hodowli
boksowej bydła najczęściej zużywa się jej w ilości około 2 kg
na stanowisko (fot. 1).
Natomiast przy głębokiej ściółce nawet do 10 kg. Przy hodowli
bydła słoma stanowi niezbędny
składnik w żywieniu, wypełniając
przewód pokarmowy i stwarzając
poczucie sytości u zwierząt.
W gospodarstwach bezinwentarzowych słoma jest podstawowym
nawozem organicznym, dostarczającym glebie wiele mikro i makroelementów. Nawożenie gleb
słomą jest przedsięwzięciem dosyć
drogim, ponieważ wymaga starannych i terminowych zabiegów
agrotechnicznych. Przed zaaplikowaniem słomy do gleby wskazane
jest zastosowanie również azotu,
a także gnojówki lub gnojowicy.
Na glebach mniej urodzajnych
powinno się dodatkowo stosować nawozy potasowe i fosforowe. Ponadto zaleca się by słoma
użyta do nawożenia gleby była
rozdrobniona na sieczkę o długości nieprzekraczającej 10 cm
i równomiernie rozrzucona po
całej powierzchni pola. Następnie
słomę należy wymieszać z glebą
za pomocą kultywatora ścierniskowego w celu zwiększenia ilości
próchnicy w glebie.
Nieco innym i najbardziej szkodliwym z punktu widzenia środowiska naturalnego jest palenie
słomy na polach w celu uzyskania
nawozu. Nie dość, że taki zabieg
jest bardzo niebezpieczny i zagrażający pożarom, to mikro i makroelementy zawarte w słomie,
zamiast wracać do gleby i brać
udział w procesach rozkładu,
ulegają całkowitemu strawieniu

przez ogień, a zawarty wnich azot
trafia wprost do atmosfery. Ogień
trawiący słomę wpływa bardzo
niekorzystnie na górne warstwy
gleby nagrzewając ją, co w konsekwencji prowadzi do wyginięcia
licznych drobnoustrojów uczestniczących w procesach rozkładu
materii organicznej. Zagospodarowanie słomy na skutek jej palenia w celu uzyskania nawozu
może niekorzystnie wpływać na
wysokość plonów.
Ze względu na szerokie zastosowanie słomy w rolnictwie,
wciąż występuje jej nadprodukcja, którą z powodzeniem
można wykorzystać do celów
energetycznych. Dlatego też do
celów energetycznych najbardziej
pożądanym rodzajem słomy jest:
słoma żytnia, pszenna i rzepakowa. Ze względu na niską gęstość,
słoma jest materiałem energetycznym dość uciążliwym. Posiada
niższą wartość energetyczną od
węgla, gazu i drewna, a także kłopotliwe jest jej magazynowanie
oraz transport. Wartość opałowa
słomy suchej zależy od rodzaju
rośliny i wynosi od 14 do 15 MJ/
kg, a węgla od 19 do 29 MJ/kg.
Słoma wykorzystywana do celów energetycznych powinna
charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Jej wilgotność
powinna oscylować w granicach
12 – 22%. Zbyt wysoka jej wilgotność powoduje zmniejszenie wartości uzyskanej energii
oraz emitowanie do atmosfery
większej ilości zanieczyszczeń
podczas spalania. Zbyt wilgotny materiał słomy utrudnia jej
magazynowanie i formowanie.

Słoma wykorzystywana do celów
energetycznych powinna posiadać odpowiedni skład chemiczny w zależności od zboża oraz
stopień zwiędnięcia. Zbierana
bezpośrednio po żniwach nazywana jest słomą żółtą, zawierającą
w swoim składzie wiele związków
chemicznych, takich jak metale
alkaliczne i związki chloru, powodujące podczas spalania w kotle
korozję i żużel. Aby wyeliminować szkodliwe związki chemiczne
ze słomy, poddaje się ją procesowi
więdnięcia. Proces ten polega na
pozostawieniu słomy bezpośrednio po skoszeniu na polu i poddanie jej zmiennym warunkom
atmosferycznym, a zwłaszcza
opadom, dzięki którym szkodliwe związki chemiczne zostają wypłukiwane ze słomy. Słoma
poddana procesowi więdnięcia
nazywana jest słomą szarą. Dlatego też słoma szara jest najbardziej
pożądanym paliwem o większej
wartości opałowej od słomy żółtej
i pozbawiona jest w większości
szkodliwych związków chemicznych powodujących korozję oraz
zanieczyszczenie kotła.
Dość sporym problemem jest
wykorzystanie słomy w kotłowniach ze względu na małą gęstość
usypową, co powoduje wzrost
kosztów związanych z transportem oraz magazynowaniem (fot.
2). W celu rozwiązania powyższego problemu, słomę poddaje się
zagęszczaniu poprzez prasowanie
w bele okrągłe lub prostokątne,
brykietowanie i granulację. Proces
prasowania słomy pozwala kilkakrotnie zwiększyć masę właściwą
słomy, w zależności od rodzaju
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zastosowanych pras i stopnia
zgniotu. Jednak słoma w postaci bel nadal posiada stosunkowo
małą gęstość, a problem wysokich
kosztów transportu i magazynowania pozostaje. Dlategoteż najlepszą metodą pozwalającą na
znacznie większe zagęszczenie
słomy z punktu widzenia ekonomicznego jest brykietowanie
lub peletowanie (fot. 3). Brykietowanie polega na poddaniu
rozdrobnionej słomy prasowaniu
w warunkach wysokiego ciśnienia
bez zastosowania lepiszcza i innych substancji łatwopalnych,
w prasach nazywanych brykieciarkami. Dla porównania, słoma
sprasowana w bele sześcienne posiada wartość usypową na poziomie 140 kg/m3, natomiast masa
usypowa brykietu wynosi około
400 kg/m3. Ponadto brykiet ze
słomy posiada wartość opałową
na poziomie 15,5 – 17,5 MJ/kg
przy wilgotności na poziomie
10 – 15%, a zawartość popiołu
po spaleniu wynosi 2 – 4%. Do
zalet brykietów można zaliczyć
również dużą gęstość, co ułatwia
magazynowanie i transport, a także wysoką wartość opałową oraz
brak emisji szkodliwych substancji wydzielanych podczas spalania
i małą ilość popiołu.
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Z marką Manitou
Jubileusz branżowego lidera
wszystko wydaje się lżejsze Metal – Fach, jeden z największych pracodawców
Liczne grono rolników z Pomorza i spoza
regionu oglądało maszyny marki Manitou
prezentowane w Nowym Barkoczynie koło
Kościerzyny.

Pierwszą maszyną, przykuwającą uwagę, był kompaktowy podnośnik teleskopowy
MLT629, napędzany stukonnym
silnikiem Perkinsa z manualną
skrzynią biegów. Obok niego prezentowano podobne modele: MLT
634, 735 i 840, też posiadające
proste silniki, bez filtra cząstek
stałych, ale zcertyfikatem nowej
normy spalin ST III B i to właśnie jest ich mocnym punktem,
bo nowa norma wiąże się z programem redukcji zużycia paliwa
urzeczywistnianym przez Manitou. Silniki spełniające normę
ST III B cechują się spalaniem
ok. 20% niższym niż te z III
A – wynika z badań przeprowadzonych przez agencję Groupe
Utac Ceram.
- MLT 629 przyciągnął aż tylu
odwiedzających, bo jest to bardzo
wszechstronna maszyna, również
dlatego, że jej gabaryty to około
2 na 2 metry. Jest mała, ale mocna. Ma udźwig 2.9 t przy ramieniu
wysuniętym na 5.5 metra. Ten
mały szkrab może ciągnąć przyczepę, pracować w gnoju, robić
dosłownie wszystko – mówi Jarosław Poznański, dealer Manitou.
Maszyny przegubowe Mustang przeznaczone są do obór
czy przetwórni. Z racji swojej
małej szerokości – od 1 metra
– sprawdzają się tam, gdzie jest
wąsko. Mają siłowniki NitroSteel, które nie rdzewieją, a także
system redukcji przyłączy Easy
Connect, który znacznie ułatwia
montaż chwytaków.
W modelu MLT 840 – największym z podnośników prezentowanych w Nowym Barkoczynie
– interesujący i nowatorski jest
system dawkowania oleju. Chodzi
o to, że możemy odrębnie sterować wydatkiem oleju na wejściu
i wyjściu, dzięki czemu możemy
określać prędkość otwierania i zamykania chwytaków. Mają one
również homologację na ciągnięcie przyczep do 21 ton, a rynek
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weryfikuje je pozytywnie – są
bardzo popularnymi maszynami kupowanymi przez rolników.
Obok podnośników, które były
gwoździem programu, prezentowano inne maszyny. Był to m.in.
rozsiewacz nawozów z wagą,
marki Amazone o pojemności
do 3 tys. litrów i szerokości roboczej 10-36 metrów regulowanych
odpowiednimi tarczami. Rolnicy
interesowali się również nowatorskim rozwiązaniem w pokazywanej kosiarce Krone. Posiada ona
zabezpieczenie dysków Safe Cut.
Polega ono na tym, że zamontowano metalowe kołki, które
w momencie, gdy pomiędzy dyski
wpadnie ciężki kamień i zablokuje jeden z dysków, kołek jest
ścinany, a dysk przemieszcza się
ok. 1 cm w górę. Dysk przestaje
wówczas kręcić się i kosić, ale sąsiednie, które pracują, nie niszczą
zablokowanego. Rozwiązanie to
wprowadzono przede wszystkim
po to, żeby nie wymieniać kół
zębatych napędzających dyski,
które w takiej sytuacji bez zabezpieczenia uległyby zniszczeniu.
Wojciech Mańkiewicz w Manitou zajmuje się obsługą rynku
rolnego i podkreśla znaczenie spotkań z rolnikami podczas Demo
Touru. – To tutaj można wsiąść
do podnośnika, pojeździć nim,
popróbować jego sił i możliwości,
czy to z balotami, czy w oborniku
i samodzielnie je ocenić - mówi.
- Robimy drugą edycję pokazów polowych, bo widzimy że cieszą się dużym zainteresowaniem.
To całkiem naturalne, rolnicy
chcą sami własnoręcznie przetestować maszyny, a nie kupować
kota w worku na podstawie suchych danych z katalogu – mówi
Jarosław Poznański. Co ciekawe,
podnośnik MLT735, może zostać dostarczony na indywidualne testy w dowolne miejsce,
na przykład do gospodarstwa,
które zamierza go kupić.
Alicja Szczypta
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w regionie, 25-lecie swojej działalności świętował
wspólnie z mieszkańcami miasta podczas Dni Sokółki.
W ofercie firmy znajduje się
przeszło kilkadziesiąt modeli i typów maszyn rolniczych, kotłów
CO, naczep do samochodów ciężarowych, a nawet konstrukcji stalowych, które trafiają do 31 państw
świata. Mowa o sokólskiej firmie
Metal-Fach, która w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności.
Firma świętowała swój jubileusz
wspólnie z mieszkańcami miasta,
podczas obchodzonych w tym czasie Dni Sokółki.
Jak przystało na jednego z największych pracodawców w regionie, firma postanowiła uczcić swój
jubileusz z mieszkańcami, spośród
których wielu to jej pracownicy.
Firma jest więc trwałym elementem krajobrazu tego miejsca.
- W ciągu minionych lat, w firmie zdarzały się różne momenty.
Odnosiliśmy naprawdę znaczne
sukcesy, ale też poznaliśmy gorycz
porażki. Najważniejsze jednak,
że systematycznie idziemy do
przodu wyciągając odpowiednie
wnioski. Z kilkuosobowej, lokalnej firmy produkującej kotły
grzewcze, w stosunkowo krótkim
czasie staliśmy się jednym z największych przedsiębiorstw wytwarzających maszyny rolnicze
w kraju. To dla mnie powód do

osobistej satysfakcji. W miejscu,
w którym się obecnie znajdujemy
nie byłoby nas jednak bez naszej
załogi, wszelkie podziękowania
należą się więc przede wszystkim
dla nich – przyznaje Jacek Marek
Kucharewicz, założyciel i prezes
Metal-Fach sp. z o.o.
Początki dzisiejszego Metal-Fachu sięgają roku 1989. Przez kilkanaście pierwszych lat działalności
firma specjalizowała się wyłącznie
w produkcji kotłów grzewczych do
centralnego ogrzewania. Prawdziwy przełom nastąpił w 2003 roku,
kiedy przedsiębiorstwo przejęło
producenta maszyn rolniczych –
Spomasz w Sokółce.
Spółka w kraju jest dziś znana
właśnie przede wszystkim z produkcji urządzeń dedykowanych dla
rolnictwa. W jej ofercie znajduje
się już niemal 60 różnych typów
i modeli chwytaków i owijarek
bel, ładowaczy czołowych, rozrzutników czy pras belujących. Od
pewnego czasu firma wytwarza
również konstrukcje stalowe tworzone z myślą o budowie obiektów
przemysłowych, hal i magazynów.
Kolejnym punktem zwrotnym
w historii sokólskiego przedsiębiorstwa był rok 2010. Wtedy to firma zdecydowała o uruchomieniu

produkcji zupełnie nowej kategorii wyrobów. Mowa o samochodowych naczepach ciężarowych
wytwarzanych pod marką Nova.
- Dziś 30 procent naszej produkcji trafia na rynki zagraniczne.
Maszyny Metal-Fachu są obecne
w 31 państwach, w których posiadamy ponad 80 przedstawicielstw
handlowych. Największe rynki
zagraniczne to kraje bałtyckie, do
których trafia 40 procent naszej
produkcji eksportowej. 30 procent
wyrobów wysyłamy na wschód –
do Rosji, Kazachstanu, na Ukrainę i Białoruś. 20 procent maszyn
sprzedajemy na południe – przede
wszystkim do Turcji, Czech, na
Słowację i Bałkany. Udział rynków Europy zachodniej w naszej
strukturze eksportowej to ok.
10 procent – dodaje prezes firmy.
Twórca Metal-Fachu przypomina, że w ciągu pierwszych pięciu
lat od chwili, gdy spółka rozpoczęła produkcję maszyn rolniczych,
przychody firmy systematycznie
rosły. W efekcie, w 2007 roku
przedsiębiorstwo przekroczyło
magiczny próg 100 milionów złotych. Po trzech nieco słabszych
latach, od 2010 roku firma znów
znalazła się powyżej tego pułapu,
by zaledwie rok później dobić do

poziomu 200 mln złotych przychodu. Rok 2012 zakończył się zaś
przychodem wynoszącym ponad
230 mln złotych.
Zyski te w dużej mierze przekładają się na kolejne inwestycje.
Firma, choć wytwarza przede
wszystkim urządzenia wykorzystywane w rolnictwie, posługuje
się nowoczesnymi – i zdawałoby
się - niecodziennymi jak dla tej
branży technologiami. Kilka lat
temu park maszynowy Metal-Fachu wzbogacony został o innowacyjne wówczas narzędzia – lasery
3D do rur i profili, lasery do obróbki blach czy plazmy wykorzystywane do blachy i profili stalowych.
Jedną z bardziej spektakularnych
inwestycji ostatnich lat było z kolei
wybudowanie w całości zadaszonej lakierni i malarni proszkowej,
o powierzchni niemal jednego hektara. To jeden z największych tego
typu obiektów w kraju.
Dziś spółka zatrudnia blisko
800 pracowników. Prezes zaznacza, że czuje ogromną odpowiedzialność za swój personel, tym
bardziej, że w firmie pracują nawet
całe rodziny. Dlatego ciągły rozwój
przedsiębiorstwa, poszukiwanie
nowych możliwości wytwórczych
i nowych rynków zbytu – czyli
wszystko to, dzięki czemu pozycja
spółki będzie dalej rosła jest tak
ważne, nie tylko z czysto biznesowego punktu widzenia, ale przede
wszystkim z uwagi na społeczną
odpowiedzialność, która oznacza
możliwość zapewnienia stabilnego
zatrudnienia.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Dwie wersje opryskiwaczy Herkules
Pierwsze pokazy polowe zorganizowane przez KFMR KRUKOWIAK
odbyły się 24 czerwca br. w okolicach Redcza Krukowego, gdzie rozpoczęła
się historia firmy.
Zaproszeni goście, wśród których byli rolnicy zainteresowani
opryskiwaczami samobieżnymi,
uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Jadwigi Dziubińskiej ze Starego
Brześcia oraz przedstawiciele
mediów, mieli okazję zobaczyć
i przetestować opryskiwacze samobieżne Herkules w dwóch
wersjach.
Prezentacja nowego modelu
opryskiwacza Herkules była niespodzianką. Zapraszając na pokazy KRUKOWIAK informował
jedynie o prezentacji opryskiwacza w wersji z prześwitem 1,8 m,
która prezentowana była już
kilkukrotnie, m. in. na targach
Agrotech w Kielcach. Oprócz
tego modelu zaprezentowano
zupełną nowość – opryskiwacz
o niższym prześwicie (1,8 m)
ale wyposażonym w dwie osie
skrętne oraz hydrauliczną regulację rozstawu kół. Specyfikacja
obu opryskiwaczy jest dość podobna, standardowo wyposażone są m. in. w silnik IVECO
175 KM, napęd hydrauliczny na
4 koła, belki hydrauliczne do
28 m, komputer sterujący Bravo
300S, rozwadniacz boczny, komfortową kabinę z klimatyzacją

i filtrem węglowym. Nową wersję oprócz możliwości skrętu
tylnej osi, mniejszego prześwitu i regulacji rozstawu w czasie
jazdy wyróżnia m. in. możliwość zastosowania zbiornika
o pojemności do 5000 l oraz
silnik umieszczony przed kabiną. Skrętna tylna oś umożliwia
zwiększenie możliwości manewrowych oraz zmniejszenie strat
w uprawach w trakcie wykonywania zabiegów. Opryskiwacz
przy skrętach może poruszać
się po łuku ale także w trybie
tzw. psiego chodu.
Po krótkiej prezentacji każdy
zainteresowany mógł nie tylko
z bliska przyjrzeć się opryskiwaczom, ale także zasiąść za jego

kierownicą i wykonać jazdę testową na polu kukurydzy. Jazdy
testowe nie były objęte żadnymi ograniczeniami czasowymi,
więc wszyscy chętni (mało kto
nie chciał skorzystać z okazji)
mogli wykonać jazdę próbną.
To pierwsze pokazy organizowane przez KFMR KRUKOWIAK, ale na pewno nie
ostatnie, gdyż taka forma prezentacji jest chyba najskuteczniejszą metodą przekonania
rolników do nowoczesnych
i nierozpowszechnionych jeszcze
rozwiązań. Formuła pokazów,

na które zapraszane są wyłącznie
zainteresowane osoby sprawdza
się najlepiej, a rozmowy toczą
się w gronie profesjonalistów.
Już teraz opryskiwacz samobieżny Herkules można
zobaczyć na różnych targach
na terenie całego kraju, planowane są kolejne pokazy pracy
przy okazji imprez branżowych
i organizowane bezpośrednio
przez producenta. Informacje
o kolejnych pokazach będą na
bieżąco publikowane na stronie
www.krukowiak.pl.
Alicja Szczypta
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Logistyczne podejście do żniw

Do zbliżających się żniw warto podejść logistycznie. I jest
to w pełni uzasadnione, jeśli weźmie się pod uwagę
ogólne znaczenie pojęcia „logistyka”, czyli planowanie,
synchronizacja i kontrolowanie sprawnego przepływu
surowców w danym procesie.
maszyna główna, a zatem wymagająca dostosowania takiej
liczby zestawów transportowych, aby nie doprowadzić
do przestojów kombajnu ze
względu na brak możliwości
rozładunku ziarna ze zbiornika na przyczepę. Jeśli pole,
szczególnie o niewielkiej

Żniwa stanowią swego rodzaju wyzwanie dla każdego
gospodarstwa prowadzącego
produkcję zbóż. Wynika ono
z wielkości przeznaczonej do
ścięcia powierzchni i przewidywanego plonu ziarna,
które decydują o racjonalnym
planowaniu wyposażenia
technicznego, potrzebnego
do sprawnego zbioru i zagospodarowania plonu. A do
zaplanowania jest wiele:
wybór kombajnu, środków
do transportu ziarna z pola,
ewentualnie zestaw urządzeń
do czyszczenia i suszenia ziarna, no i oczywiście magazyn
lub silos do jego składowania.
Celem planowania jest zapewnienie sprawnego przepływu
ziarna z pola do miejsca składowania przy możliwie najniższych stratach, nakładach
i jednostkowych kosztach.

Kombajn zbożowy
i jego użytkowanie
Planując użytkowanie kombajnu zbożowego w sezonie
zbioru przede wszystkim
powinno dążyć się do ograniczenia zakłóceń w pracy
i przestojów maszyny. Niejednokrotnie przestoje wynikają
z niedostatecznego przygotowania pól, a konkretnie nadmiernej ilości dużych kamieni
na powierzchni, zbyt dużym
zachwaszczeniem plantacji,
co przekłada się na konieczność zmniejszenia prędkości
roboczej i większe obciążenie
zespołów czyszczących, wyległy łan zboża, tym bardziej,
gdy wraz z koniecznością niskiego koszenia trzeba liczyć
się z większym prawdopodobieństwem podebrania kamieni. Również nadmierna
wilgotność masy zbożowej
może ograniczać sprawny
jej przepływ przez kombajn,
dlatego tak ważne pozostaje
monitorowanie stanu ziarna,
szczególnie z rana i w godzinach wieczornych.
Aby zapewnić sprawny
przebieg żniw konieczne jest

zachowanie dobrego stanu
technicznego kombajnu, przekładające się na ograniczenie potencjalnych strat czasu
poświęcanego na usuwanie
usterek w czasie pracy. Każdy przestój kombajnu spowodowany jego niesprawnością
decyduje nie tylko o zmniejszeniu wykorzystania maszyny w sezonie, ale i przestojach
w pracy środków transportowych do odwożenia ziarna
z pól do miejsca jego dalszego zagospodarowania.
Aby w pełni wykorzystać
potencjał kombajnu zbożowego w sezonie zbioru istotne
pozostaje tym samym bieżące prowadzenie konserwacji
i przeglądów technicznych
w gospodarstwie, aby na polu
nie tracić na te czynności cennego czasu.
Straty czasu w sezonie
zbioru zbóż mogą być spowodowane niedostatecznym
przygotowaniem dróg dojazdowych do pól i między
polami. Straty czasu dotyczą zarówno kombajnu jak
i środków transportowych,
gdy pojawią się problemy
z dojazdem maszyny lub
ciągnika z przyczepą.
O wydajności, jak wynika
z obserwacji, decyduje również sposób przemieszczania
się maszyny w czasie zbioru. Przejście z systemu ruchu
w okółkę na ruch zagonowy
przekłada się na zmniejszenie
czasu traconego na nawroty
i zwiększenie wydajności. Wyeliminowanie jazdy kombajnu w poprzek pola ogranicza
straty związane ze zmniejszeniem prędkości roboczej
na skutek poprzecznych nierówności, których na ogół
nie obserwuje się przy jeździe
wzdłuż pola. Newralgicznym
źródłem potencjalnych strat
wydajności pozostają nawroty kombajnu, dlatego istotny
nacisk kładzie się na odpowiednie rozplanowanie pola
w czasie zbioru zboża.
Kombajn w procesie zbioru zbóż traktowany jest jako

Prof. Marek Gaworski
SGGW w Warszawie
powierzchni znajduje się
w pobliżu gospodarstwa, to
w takim przypadku możliwy jest rozładunek ziarna
na stojące przyczepy, wozy,
kontenery lub plandekę na
utwardzonym podłożu,
które będą rozładowane
w późniejszym okresie. W systemie rozładunku kombajnu i współpracy ze środkami
transportowymi tkwią duże

rezerwy zwiększenia dziennej
wydajności maszyny w efekcie
zmniejszenia bezproduktywnych przestojów. Jeśli wybierze się opcję rozładunku
zbiornika maszyny w czasie
jej przejazdu roboczego, to
w efekcie można osiągnąć
wzrost wydajności pracy
i wielkości powierzchni skoszonej w ciągu dnia.
Rozwijając kwestię rozładunku zbiornika kombajnu
nie sposób pominąć ważnego
aspektu, jakim jest pojemność użytkowanych przyczep.
W najkorzystniejszym przypadku pojemność przyczepy
powinna być nieco większa
od pełnej wielokrotności pojemności zbiornika na ziarno
w kombajnie.
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Wskaźniki oceny
Efektem logistycznego
podejścia do zbioru zbóż
są koszty eksploatacji kombajnu. Wraz ze wzrostem
rocznego wykorzystania
kombajnu maleją jednostkowe koszty jego eksploatacji
(w zł/ha). Tendencja ta dotyczy zarówno kombajnów
o większej jak i mniejszej
mocy silnika, a także zróżnicowanej szerokości roboczej,
a zatem i powierzchniowej
wydajności pracy. Stąd tak
ważne pozostaje zapewnienie możliwie największej
powierzchni, z jakiej kombajn będzie zbierał zboże
w sezonie.
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Case IH w projekcie „Partner
na rzecz wyżywienia”
Case IH przekazała na rzecz projektu
dwa ciągniki JX55T właścicielom
małych gospodarstw w Kenii
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Marka Case IH wzmacnia
obecność w Afryce
Wschodniej
- Gdy dowiedzieliśmy się
o projekcie na rzecz mieszkańców rejonu rzeki Tana
i wysiłkach Welthungerhilfe
zmierzających do złagodzenia
skutków suszy, od razu zdecydowaliśmy się zaangażować
w te działania. A co innego może
zrobić Case IH jako producent
nowoczesnych i wydajnych maszyn rolniczych niż wkroczyć do
akcji, dając własne rozwiązania?

Maszyny, które
wzmocnią posiadaczy
niewielkich
gospodarstw
- Przekazujemy dwa ciągniki
JX55T marki Case IH jako społeczną inwestycję naszej firmy.
Posłużą one podczas prac na
rzecz właścicieli niewielkich gospodarstw, umożliwiając tym
samym działania samopomocowe i dając możliwości zwiększenia wydajności i produkcji
żywności, podniesienia jakości
życia oraz zwiększenia dochodów rodziny. Wierzymy, że nasza darowizna będzie stanowić
kolejny krok w kierunku naszej
wspólnej wizji rozwijającego się
i kwitnącego rolnictwa w Kenii
– powiedział Foster.
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Właśnie dlatego jesteśmy szczególnie zadowoleni, że jednocześnie udało nam się rozpocząć
współpracę z TTEA Ltd, naszym
ważnym i znaczącym partnerem w Afryce Wschodniej. TTEA
wnosi znaczną wartość w postaci
wszechstronnego doświadczenia,
profesjonalizmu i rozwiązań logistycznych w dziedzinie motoryzacji oraz rozbudowanej sieci
dystrybucji i serwisu pojazdów,
która zapewni rolnikom w całej Afryce Wschodniej łatwy,
szybki i niezawodny dostęp do
wszystkich typów maszyn i niezbędnych usług serwisowych –
podkreślił Matthew Foster.
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Od momentu ogłoszenia akcji w Berlinie w styczniu tego
roku, Case IH bardzo poważnie
traktuje swój udział w projekcie
„Partner na rzecz wyżywienia”
(Partner for Food). Akcję pomocy organizuje prywatna niemiecka agencja Welthungerhilfe. Po
przekazaniu pierwszej, czysto
finansowej darowizny w wysokości 45 000 euro podczas tzw.
Zielonego Tygodnia w 2014 r.
marka Case IH przeznaczyła
dwa ciągniki JX55T jako swój
wkład do projektu agencji Welthungerhilfe, który wspiera
rolników z rejonu rzeki Tana
w Kenii (Afryka Wschodnia).
Darowiznę przekazano na ręce
pracownika agencji, Floriana
Landorffa, podczas inauguracji partnerstwa między Case
IH i TTEA w Nairobi 16 maja
bieżącego roku.
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Tworzymy urodzaj

Fińskie ciągniki na warmińskiej wsi
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Pokazy z cyklu Demo Tour firm maszynowych Valtra i Pottinger odbywają się w całym kraju.
Warmińscy rolnicy mieli okazję się wybrać na jeden z nich, zorganizowany przez Agroperfekt
z Kisielic w okolicach Miłakowa.

Gospodarzem spotkania był
Sebastian Tarasiewicz, warmiński przedstawiciel Valtry, a na
spotkaniu obecny był dyrektor
firmy Bogdan Rachwał i fińscy
inżynierowie.
- Valtra jest w Polsce od 15 lat,
z początku reprezentowana była
przez importera, a teraz jesteśmy
placówką firmową – przypomniał
Rachwał. Obecnie jako jeden
z wielu producentów ciągników
i maszyn rolniczych w ramach
korporacji Agco, produkuje od
8 do 12 tys. ciągników rocznie. –
Polski rynek jest dla Valtry w grupie najważniejszych. Znajduje
się obok rodzimego, fińskiego,
i trzech eksportowych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego
– mówił Rachwał, zaznaczając
że najważniejszym kryterium

ważności jest wielkość rynku.
Maszyny prezentował, między
innymi, Grzegorz Jankowski, który prowadzi firmę Agroperfekt.
– Rozwijamy się o nowe produkty
i marki. Do naszej oferty wprowadziliśmy niedawno ciągniki
Challenger, prasoowijarki McHale, urządzenia do pielęgnacji użytków zielonych APV i wiele innych.
Na polu pokazowym zaprezentowano m.in. ciągnik serii A model 93, który był do ubiegłego
roku najmniejszym traktorem tej
firmy. Napędzany jest silnikami
Agco o mocy 88 lub 100 KM.
Najczęściej kupowany jest jako
maszyna pomocnicza. Zaprezentowano także ciągniki z serii T
czyli z 6-cylindrowym, ponad
dwustukonnym silnikiem. Największe zainteresowanie budził

jednak fakt, że tylko w ciągnikach tej marki kierowca może
siedzieć zarówno w kierunku
do przodu, jak i do tyłu – posługując się wówczas dodatkową
kierownicą. Przydatnym szczególnie na uwrociach rozwiązaniem
jest możliwość zaprogramowania
kompletnego cyklu operacji, obejmującej zawracanie, unoszenie
i opuszczanie kosiarek. Procedurę
uruchamiamy wówczas jednym
przyciskiem, a pamięci wystarcza
na maksymalnie 30 zaprogramowanych ruchów.
Dopełnieniem ciągników
Valtry były zaczepione do nich
maszyny Pottingera. Spośród
nich prezentowano m.in. kosiarki, przetrząsacze i przyczepy
samozaładowcze.
- Jesteśmy największym światowym producentem przyczep
samozbierających. Rocznie na
całym świecie sprzedajemy ich
za ponad 300 mln euro, a polski
rynek jest na 3-4 pozycji w rankingu najważniejszych rynków
- opowiadał Juliusz Tyrakowski
z Pottingera.
Wśród przyczep zaprezentowano dwa modele, w tym absolutną

nowość – przyczepę EuroProfi serii
CombiLine. Ma ona uniwersalną
konstrukcję, dzięki czemu znajduje
zastosowanie zarówno do zwozu sianokiszonki jak i kukurydzy.
Przyczepy jednak to tylko część
programu maszyn zielonkowych.
Pottinger produkuje przede wszystkim same kosiarki, od najmniejszych 2,6-metrowych po zestawy
12-metrowe, a także przetrząsacze
i zgrabiarki w szerokiej palecie wymiarów. Ostatnie choć nie mniej
ważne są sieczkarnie przyczepiane
do zkioru kukurydzy.
- Jednak maszyny zielonkowe
to nie wszystko. Zmieniamy się
w ostatnich latach, a od dekady
mamy również kompletny program maszyn uprawowych: od
małych pługów poprzez maszyny
do uprawy ścierniska, agregaty
podorywkowe, aż po całą gamę
siewników mechanicznych, pneumatycznych oraz przeznaczonych
do siewu mulczowego – mówił
Tyrakowski. Wszystkie te maszyny
produkowane są w 3 fabrykach:
w Austrii, Czechach i Niemczech,
a rocznie wyjeżdża z nich ponad
20 tys. różnych maszyn.
Alicja Szczypta
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0%

na wybrane modele

serii N

5 rat na 2 lata
O szczegóły zapytaj najbliższego dealera

Agco zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie.
Powyższa treść nie stanowi oferty handlowej w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo, tel. 61 662 90 50
www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.
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Totalne tornado na chwasty…
Preparat chwastobójczy o działaniu nieselektywnym (totalnym)
do stosowania na ścierniskach i w uprawach jabłoni
Szczególnie polecany:
- w zabiegach ścierniskowych do zwalczania perzu, samosiewów
zbóż i rzepaku oraz trudnych chwastów wieloletnich odpornych
na czysty glifosat, takich jak: skrzyp, ostrożeń czy powój
- w sadach jako idealne rozwiązanie do utrzymania pasów
herbicydowych pod koronami drzew przy dominacji chwastów
odpornych, jak mniszek, skrzyp, wierzbownica, ostrożeń czy
przymiotno
- w systemach o uproszczonej uprawie gleby oraz do zabiegów
na ugorach

Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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