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AGRO SHOW 2014 tuż.. tuż..

nakład kontrolowany
REKLAMA

W dniach 19-22 września 2014 roku, już po raz szesnasty, w Bednarach odbędzie
się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW.
Impreza organizowana jest
przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Wydarzenie
już na stałe wpisało się w kalendarz wystaw rolniczych, nie
tylko tych krajowych. To największa plenerowa wystawa
rolnicza organizowana w Europie, dlatego nie może na niej
zabraknąć producentów wszystkich światowych marek maszyn
i urządzeń rolniczych. Warto
podkreślić, że AGRO SHOW
już od kilku lat pełni rolę najbardziej kompleksowej imprezy
rolniczej w Polsce, gdzie prócz
producentów maszyn swoją ofertę prezentują firmy wytwarzające nawozy, środki ochrony
roślin, nasiona, a także przedsiębiorstwa z sektora finansowego i innych branż związanych
z rolnictwem.
Podczas trwania wystawy, jak
każdego roku, rolnicy będą mieli
możliwość uzyskania wyczerpujących informacji w jednym
z punktów doradczych agend
rządowych, w tym między
innymi: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR,
Państwowej Inspekcji Pracy,
KRUS, Agencji Nieruchomości
Rolnej, Agencji Rynku Rolnego oraz Ośrodków Doradztwa
Rolniczego.
Organizator spodziewa się
blisko 150 tys. odwiedzających

z kraju i zagranicy.
Na wszystkich zwiedzających
będą czekać bezpłatne parkingi i katalogi wystawy, a grupy
zorganizowane mogą liczyć na
zwrot kosztów dojazdu na wystawę ze strony PIGMIUR.
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www.kuhn.com.pl

W trakcie AGRO SHOW
odbędą się:
- Pokazy maszyn podczas
pracy - Od piątku do niedzieli
na specjalnie przygotowanych
poletkach pokazowych będzie
można zobaczyć ciągniki i maszyny podczas pracy, a także
osobiście sprawdzić ich działanie. Zwiedzający dostaną wyjątkową okazję do porównania
różnych rozwiązań technicznych
i poznania ich wpływu na jakość pracy maszyn, czy nawet
testowania różnych technologii.
Natomiast w tzw. ringu będą
prezentowane wybrane nowości
wystawy, opryskiwacze, ładowarki teleskopowe i ładowacze
czołowe oraz rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego.
- Podsumowanie Ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
pod honorowym patronatem
Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.
- Finały i rozstrzygnięcia konkursów organizowanych przez
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Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych:
„Mechanik na Medal”
„Młody Mechanik na Medal”
- Centrum Nowoczesnego
Rolnictwa - prezentacja najnowszych rozwiązań w branży rolniczej.
- AGRO SHOW Gra - rodzaj
gry plenerowej przygotowanej
głównie z myślą o młodzieżowej
części odwiedzających.

Nowości na AGRO
SHOW 2014
PIGMIUR podąża za najnowszymi trendami i odpowiada na
potrzeby wystawców i zwiedzających, co roku wprowadzając
na AGRO SHOW ulepszenia organizacyjno-techniczne. Tym
razem będą to:
- Linie meleksowe - impreza
AGRO SHOW ma charakter

plenerowy i rozmieszczona
jest na ogromnej powierzchni
lotniska Bednary, gdzie do tej
pory brakowało zorganizowanej
komunikacji. Postanowiliśmy
wyjść naprzeciw potrzebom odwiedzających, chcących w ciągu
jednego dnia zobaczyć wszystkie
stoiska oraz atrakcje. W dniach
19-22 września planujemy premierowo uruchomić regularne
linie meleksowe, kursujące na
stałych trasach, którymi będzie
można przemieszczać się na ternie wystawy.
- Aplikacja AGRO SHOW – już
we wrześniu za pośrednictwem
strony www.agroshow.pl oraz
sklepu Android Play za darmo
i bez konieczności rejestracji, będzie można pobrać aplikację na
urządzenia mobilne. W aplikacji znajdą się aktualne informacje na temat wystawy, jej plan,
spis wystawców, schemat linii

meleksowych, rozkład jazdy autobusów z dworca PKP w Pobiedziskach itp.
- Strefy hot-spot – podczas
AGRO SHOW na terenie wystawy umieszczone zostaną
specjalne strefy hot-spot, w których będzie można skorzystać
z bezprzewodowego dostępu do
internetu. Strefy te będą specjalnie oznaczone i zadaszone - będzie tam można spokojnie usiąść
i skorzystać z sieci. Dodatkowo
w każdym punkcie obecny będzie pracownik AGRO SHOW,
który w razie potrzeby udzieli
informacji na temat wystawy
lub pomoże, jeśli pojawi się jakiś
problem.
Więcej informacji na
www.agroshow.pl
Źródło:
Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń
Rolniczych
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Kukurydza pod lupą Ziemniakom z odsieczą
RAPORT

Odmiany kukurydzy wyhodowane w Hodowli Roślin
Smolice były przedmiotem zainteresowania ekspertów,
którzy odwiedzili pole doświadczalne w Łagiewnikach
koło Krotoszyna.
Zaprezentowano 24 mieszańce, w tym takie jak: Wilga (FAO
180), Jawor (FAO 230), Blask
(250), Smolitop (FAO 230),
Narew (FAO 240), San (FAO
240), Kresowiak (FAO 240),
Bejm (FAO 230-240), Dumka
(FAO 230), Opoka (FAO 240),
Bosman (FAO 250-260), Ratay
(FAO 220 – 230) oraz Rywal
(FAO 210).
- Jest wiele wyzwań, które stoją przed nami. Po pierwsze: coraz
modniejsze stają się biogazownie
i produkcja dodatków do paliw.
Po drugie: jeśli wzrasta areał,
namnaża się wiele szkodników
i chorób, więc jako hodowla musimy reagować odpornością nowych odmian - mówi prezes HR
Smolice Władysław Poślednik.
Spotkanie było okazją do porozmawiania z kadrą naukową
- najtęższymi głowami pracującymi przy hodowli nowych
odmian.
- Bardzo ciekawym wyzwaniem są odmiany GMO, które
z jednej strony dają większą odporność, a więc większy i lepszy
plon, z drugiej jednak powoduje

nieprzewidywalne następstwa,
rozłożone zarówno w czasie,
jak i przestrzeni. Następstwa
te, dotyczące zachwiania ekosystemów, a zwłaszcza w odniesieniu do mikroorganizmów
glebowych powinny one zostać
długoterminowo zbadane przez
niezależne gremia - mówi prof.
Józef Adamczyk.
Jak zwracają uwagę eksperci,
należy poszukiwać innych zastosowań kukurydzy: nie tylko
na ziarno i zielonkę, ale również
w biogazowniach oraz przemyśle

spożywczym, gdzie jest ogromne
pole do popisu.
- Kukurydza ze względu na
swój typ fotosyntezy jest rośliną
uniwersalną, więc będzie się coraz bardziej upowszechniała i to
w niej należy pokładać wszelkie
nadzieje, że wyżywi ona świat
i zwiększającą się populację ludzi
– mówi dr Roman Warzecha.
Naprzeciwko pola z odmianami prezentowano maszyny
rolnicze: ciągniki, opryskiwacze
i sieczkarnie oferowane przez
Agromix.

W Boninie na gruntach Instytutu Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin odbyły się pokazy polowe
zorganizowane przez firmę Syngenta.
Głównym celem spotkania
było zaprezentowanie działania nowego fungicydu Carial
Star do zwalczania alternariozy
i zarazy ziemniaka.
Zaraza znana jest z tego, że
powoduje największe zniszczenia na polu i w krótkim czasie
może na tyle uszkodzić liście, że
skutecznie ograniczy możliwość
asymilacji i zmniejszy plon. Alternarioza objawia się drobnymi nekrotycznymi plamkami,
które w dalszym rozwoju mogą
doprowadzić do gwałtownego
zniszczenia liści i zakażenia
bulw pod koniec wegetacji.
Fungicyd zawiera dwie
uzupełniające się substancje
aktywne: difenokonazol i mandipropamid. Pierwszy z nich
działa wgłębnie i chroni przed
alternariozą a drugi – kontaktowo i systemicznie, chroniąc
przed zarazą.
Środek jest łatwy w użyciu, bo
nie wymaga mieszania, aplikuje
się go w niskiej dawce (0.6 l/ha),
maksymalnie 3 razy w sezonie,
a okres karencji ma zaledwie
trzydniowy.
Zabieg zalecany jest w czasie, gdy rośliny tworzą zwarty
łan, przy ok. 200-300 litrach na

hektar, a najlepszym sposobem
jest oprysk drobnokroplisty.
Jak mówi prof. Józefa Kapsa
ten rok był szczególny, bo pierwsze pojawy zarazy ziemniaka
zaobserwowano już 12 maja.
Zastosowane fungicydów,
a później sprzyjająca pogoda,
infekcję zahamowała, ale nie
pokonała. - Niedawno zwiedzaliśmy pola i widać było, że
na nawrotach ciągników, przy

lasach, nawet w czasie suszy
zaraza się rozwijała, bo część
rolników, stwierdziwszy, że
choroba została zatrzymana,
przestała aplikować kolejne zabiegi. Pamiętać należy o tym,
że nie jest ważne jaki plon się
zbiera, ale jaki się przechowuje,
dlatego można chronić plantacje
tańszymi środkami, o ile ciągłość zabiegów jest utrzymana
– podsumowała Kapsa.

Szkoła koszenia i zakiszania
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Pszenica ozima
Wydma – zimotrwała
odmiana jakościowa (gr. A), niska odporna na
wyleganie i choroby

Zawisza – o wysokich parametrach jakościowych
wysokoplenna i zdrowa odmiana jakościowa (gr. A)
o bardzo wysokiej zawartości białka i glutenu

Jęczmień ozimy
Bartosz – stabilnie plonujący we wszystkich
rejonach kraju

Żyto ozime
Horyzo – wysoki potencjał
plonowania w różnych warunkach glebowoklimatycznych

Pszenica jara
Ostka Smolicka – przewódka
odmiana jakościowa, (gr. A), o bardzo wysokim
wskaźniku sedymentacji

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Smolice 146, 63-740 Kobylin • tel. 65 548 24 20 • www.hrsmolice.pl
Oddział Bąków tel. 77 413 17 92 • Oddział Ożańsk tel. 16 621 54 02
Oddział Przebędowo tel. 61 812 23 95

Wielu rolników traci pieniądze, gdy tylko skosi
kukurydzę. Dlaczego? Bo źle ustawili wysokość koszenia.
Przeczytaj jak uzyskać więcej zielonej masy.
Kukurydzę na kiszonkę kosimy na wysokości kilkudziesięciu
cm, pozostawiając krótszą lub
dłuższą część łodygi na polu,
pomimo tego, że jest ona zdrowa
i zielona. Rolnicy lubią kosić wyżej, bo podwyższone cięcie wpływa na zmniejszenie zawartości
mikotoksyn, gdyż niższe części
roślin są zwykle bardziej porażone przez choroby grzybowe.
Zalecana przez wielu specjalistów wysokość cięcia wynosi ok.
30 cm nad powierzchnią gleby,
natomiast tzw. szkoła niemiecka czy też amerykańska zaleca
wysokość cięcia nawet 40 cm.
Zdarzają się jednak często tacy,
którzy ustawiają wysokość koszenia na 50 cm, i wbrew pozorom
nie są to rolnicy niedokształceni,
lecz duże gospodarstwa.
Podczas spotkania polowego w Przezmarku, gdzie gospodarz kosił na wysokości 50cm,
specjaliści z firmy Limagrain
i AdiFeed zaprezentowali prosty eksperyment. Porównano
ilość kukurydzy koszonej na
dotychczasowej wysokości oraz
skoszonej o 30 cm niżej, czyli
jeszcze niżej niż wysokość typowa i zalecana. Trzydziestocentymetrowy kawałek łodygi,
który wcześniej pozostawiano na

polu, tylko po to aby go przeorać, został zważony. Okazało
się, że waży 90-100 gramów.
Po przemnożeniu tej wartości
przez ilość roślin na hektarze,
oczywistą stała się strata 2,8 ton
suchej masy lub 8 ton świeżej
masy na hektarze. Skoszenie,
za radą doradców z Limagrain,
niżej oznacza więc dodatkowe
120 zł na tonie kiszonki (948 zł
z hektara), bez dokonywania żadnej inwestycji, a jedynie dzięki
mądrzejszemu ustawieniu wysokości koszenia. W przypadku
typowego rolnika, który dotąd
kosił na wysokości 30-40 cm,
obniżenie wysokości do 20 cm
(czyli o kilkanaście cm), da proporcjonalne zwiększenie ilości

zielonej masy.
- Co ze strawnością i mikotoksynami? – zapytano. Nie
każda odmiana jest tak samo
dobra i nie każdą można kosić
niżej. Niższe, grubsze, części
rośliny mogą być mniej strawne i mogą w nich być mikotoksyny. Tu z pomocą przychodzi
potencjał genetyczny nowych
odmian wyhodowanych w Limagrain i oznaczonych jako
LG Animal Nutrition. Są to:
LG 30.220, 30.238, 30.260,
30.275, 32.32, 32.52 oraz Aspeed, które są dedykowane do niższego cięcia, a wiele lat badań
i hodowli gwarantują, że są
one tak samo dobrze strawne
w każdym centymetrze łodygi.
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Spomlek w Hongkongu
Spomlek, jako jedna z dwóch
mleczarni z Polski, uczestniczył
w targach rolno-spożywczych
w Hongkongu.
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Jaka przyszłość czeka branżę mleczarską?
Rynek mleka to jeden z tych sektorów, które szczególnie odczuły
wprowadzenie rosyjskiego embarga na produkty z Polski.
Spadek cen surowca dla producentów, czy ograniczenie
kanałów eksportowych u przetwórców to niestety nie wszystkie bolączki branży. Swoje robią
niekorzystne przepisy unijne,
które nie pozwalają choćby na
załagodzenie trudnej sytuacji
na rynku. Ministerstwo rolnictwa już zapowiedziało pomoc.
Niewiadomą jest jednak termin
jej uruchomienia.
Poznaliśmy wstępne dane pokazujące jak rosyjskie embargo
REKLAMA

Stoisko z polskimi serami
i produktami mleczarskimi
w proszku odwiedziło wielu przedstawicieli firm i sieci
handlowych z Chin oraz z innych państw tamtego regionu
zainteresowanych produktami
radzyńskiej spółdzielni.
Targi „Food Expo” to jedna
z największych imprez wystawienniczych w Azji. Udział
w nich wzięło 1100 wystawców
z 20 krajów świata, m.in. Tajlandii, Indonezji, Włoch, Japonii,
Korei, Meksyku, Filipin, USA,
Australii. Wśród polskich firm,
które wzięły udział w targach
były tylko dwie mleczarnia: SM
Spomlek i OSM Łowicz.
Targi dają nadzieję na rozpoczęcie lub zwiększenie eksportu
produktów na Daleki Wschód.
- Chiny, największy pod
względem ludności kraj świata
i bardzo dynamicznie rozwijająca się gospodarka, jawią się jako
doskonały rynek zbytu. Wpisanie nas na listę zakładów uprawnionych do eksportu na rynek

chiński otwiera nam drzwi do
podejmowania bezpośrednich
działań związanych z eksportem
– mówi Edward Bajko, prezes
Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. – Nasze produkty są już
tam obecne. W tym roku zintensyfikowaliśmy współpracę
z dużym kupcem odtłuszczonego mleka w proszku. Mamy
również odbiorcę serów, który
był obecny na naszym stoisku
podczas tegorocznych targów
i czynnie uczestniczył w rozmowach z przyszłymi, potencjalnymi partnerami. Wydaje się
być interesującym kandydatem
na regionalnego dystrybutora
naszych produktów.
Wzrost poziomu życia w Chinach powoduje, że ich mieszkańcy coraz bardziej otwierają się
na produkty żywnościowe importowane z krajów należących
do innych kręgów kulturowych,
w tym przetwory mleczne.
W oparciu o materiały Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK
Jolanta Malinowska-Kłos

wpłynęło na ceny surowca. Spadek jest wyraźny. - Sygnały jakie
do nas dochodzą mówią o tym,
że w sierpniu tendencje spadkowe pogłębiły się. To konsekwencja embarga nałożonego przez
Rosję. Wszystko wskazuje na
to, że ceny jeszcze spadną poniżej 1,20 zł za litr.- mówi Marta
Skrzypczyk, ekspert rynku mleczarskiego z banku BGŻ. Przypomnijmy, że w lipcu, tuż przed
blokadą nałożoną przez Rosję,
za litr mleka w skupie płacono

Polski Związek Producentów
Kukurydzy we współpracy
z Instytutami Rolniczymi,
Akademiami Rolniczymi,
Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
osobami fizycznymi i firmami
prywatnymi organizuje corocznie
tzw. „DNI KUKURYDZY”.
Rolniczego Szepietowo
- 19 września 2014 w Gospodarstwie Osiny należącym do
IUNG Puławy
- 26 września 2014 w Gaju
Małym w Przedsiębiorstwie
GAŁOPOL - Gałowo
Pokazy te są doskonałą okazją dla producentów kukurydzy
kiszonkowej lub ziarnowej do
spotkania się z producentami
pestycydów, nawozów, hodowcami odmian kukurydzy, czy
pracownikami naukowymi zajmującymi się kukurydzą.
Zapraszamy do udziału w tegorocznych Dniach Kukurydzy.

1,32 zł. Miesiąc wcześniej, cena
w niektórych regionach wynosiła nawet 1,45 zł. Nikt już nie
łudzi się, że ten cenowy poziom
prędko wróci. Pytanie tylko na
ile branży grozi poważny regres?
To jednak nie jedyne poważne
problemy z jakimi musi się zmierzyć branża. Wbrew zapowiedziom ministra rolnicy muszą
płacić za przekroczenie kwoty
mlecznej z zeszłego sezonu. Jak
wspomina nam Zofia Krzyżanowska radczyni generalna

w Ministerstwie Rolnictwa,
szanse na to, że Bruksela nagle
ugnie się pod naciskiem Polski
są nikłe. W zeszłym tygodniu
Komisja Europejska zapowiedziała pomoc. Wartość wsparcia nie jest jeszcze znana, ale
nieoficjalnie mówi się o kwocie
od 10 do 20 mln euro.
Według Waldemara Brosia prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich oferowana
pomoc jest za niska, a Unia musi
zareagować jak najprędzej.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA
DO ODWIEDZENIA NASZEGO STOISKA
PODCZAS TARGÓW AGRO SHOW W BEDNARACH
W DNIACH 19-22.09.2014r.

Krajowe Dni Kukurydzy

DNI KUKURYDZY to polowe
pokazy i prezentacje odmian
kukurydzy, środków produkcji
stosowanych przy uprawie kukurydzy oraz wykłady nt. wybranych elementów agrotechniki,
przetwarzania i użytkowania
kukurydzy, ekonomiki produkcji
i innych zagadnień związanych
z uprawą tej rośliny.
DNI są organizowane od
początku lat 90-tych w różnych miejscowościach na terenie kraju.
W roku 2014 organizujemy trzy spotkania rolników:
- 14. września 2014 w Podlaskim Ośrodku Doradztwa
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Wystawa Beet Europe po raz
pierwszy w Polsce!
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Nadzwyczajna pomoc dla
sektora mleczarskiego

Decyzja o dopłatach dla przemysłu mleczarskiego jest
Jesienią tego roku, po raz pierwszy będziemy
gospodarzami międzynarodowej wystawy Beet Europe, kolejnym krokiem uzupełniającym wprowadzone już
na której spotykają się rolnicy i firmy związane z branżą wcześniej nadzwyczajne środki wsparcia rynku.
cukrowniczą.
Podczas tej prestiżowej imprezy, goście będą mieli okazję
poznać ofertę producentów maszyn, a także zobaczyć wybrane urządzenia w trakcie pracy.
Organizatorzy wstępnie szacują
liczbę wystawców na 150 podmiotów i spodziewają się około
10000 odwiedzających.
Beet Europe 2014
Trzecia odsłona organizowanej co 2 lata imprezy, tym razem odbędzie się 2 października
2014 r. w miejscowości Dobieszów (woj. opolskie), na terenie
2 080-hektarowego gospodarstwa rolnego Konrada Pohla
– przedsiębiorcy i plantatora
współpracującego z Südzucker
Polska S.A. Tegoroczna edycja
organizowana jest pod hasłem
„Buraki w Europie – tradycja
i przyszłość”. Weźmie w niej
udział około 150 wystawców
z polski i zagranicy - swój udział
potwierdziły już firmy z Niemiec i Austrii. Oprócz maszyn
i sprzętu rolniczego, zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć

Komisja Europejska uruchomi
dopłaty do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego
mleka w proszku oraz niektórych serów, w celu złagodzenia
wpływu rosyjskich ograniczeń
na import produktów mlecznych
z UE oraz zmniejszenia negatywnych skutków rosyjskich działań dla rynku wewnętrznego.
Komisja potwierdziła także, że
okres interwencji publicznej dla
masła i odtłuszczonego mleka
w proszku zostanie wydłużony

ekspozycję rękodzieła oraz ciekawostek związanych z wsią. Spodziewana liczba odwiedzających
to 10 000 osób z Polski i wielu
krajów europejskich m.in. Niemiec, Francji, Belgii czy Austrii.
Jesteśmy dumni, że po raz
pierwszy tak ważna dla plantatorów i firm współpracujących wystawa zorganizowana
będzie w Polsce. Cieszy nas
również fakt, że odbędzie się
na terenie działania Südzucker
Polska. Podczas Beet Europe
2014 w Polsce, odwiedzający
i wystawcy zobaczą rozmaite

nowości branżowe. Dodatkowo,
zagraniczni goście będą mieli
okazję poznać trochę lepiej nasz
kraj, naszą kulturę i tradycje,
gdyż takie atrakcje również będą
czekały w Dobieszowie. Dlatego naprawdę warto odwiedzić
nas w dniu 2 października –
powiedział Mariusz Pawełek
– Dyrektor ds. Surowcowych
Südzucker Polska.
Wstęp na wystawę jest
bezpłatny!
Wszelkie informacje o Beet
Europe 2014 znajdują się na
www.beeteurope2014.com

do końca roku.
Komisja zapewni dopłaty do
prywatnego przechowywania
masła i oddtłuszczonego mleka
w proszku, pokrywające dzienny
koszt przechowywania tych produktów w okresie 3-7 miesięcy.
Ze względu na wysoki udział
niektórych rodzajów sera w łącznej wartości unijnego eksportu
do Rosji (eksport sera był wart
prawie 1 mld euro w 2013 r.),
Komisja chciałaby rozszerzyć
zakres dopłat również na sery.

Zasady realizacji dopłat do
prywatnego przechowywania
sera oraz przedłużenie okresu
interwencji publicznej określi
akt delegowany, który Komisja
złoży w najbliższej przyszłości
zgodnie z zasadami stosowania nadzwyczajnych środków
rynkowych, wprowadzonymi
ubiegłoroczną reformą wspólnej
polityki rolnej.
www.ec.europa.eu/polska
W oparciu o materiały prasowe KE
Jolanta Malinowska-Kłos

XVI Skrzelewskie DNI
KUKURYDZY

„Kukurydza jest rośliną przyszłości – przyszłość należy
do kukurydzy”
Organizatorzy XVI Dni Kukurydzy woj. Mazowieckiego
i Łódzkiego oraz Ogólnopolskiej
Prezentacji Odmian Kukurydzy
zapraszają na imprezę, która
odbędzie się 5 października
2013 r. w Skrzelewie gm. Teresin pow. Sochaczew
Organizacja Dni Kukurydzy
ma swoją długą tradycję jak też
ukształtowany wizerunek.
Dni Kukurydzy woj. Mazowieckiego i Łódzkiego oraz
Ogólnopolskiej Prezentacji Odmian Kukurydzy, to impreza
o zasięgu ogólnokrajowym nad
którą patronat objęli Minister
Rolnictwa, Agencje z otoczenia
rolnictwa, Marszałkowie, Wojewodowie i Starostowie.
Zaproszeni są jak zawsze
wspaniali goście, między innymi
Ambasador Ambasady Meksyku,
Argentyny i USA.
Szybko rosnąca liczba patronów, wystawców i zwiedzających najlepiej świadczy
o celowości jej organizowania.
Tym bardziej, że początki intensywnej uprawy kukurydzy na
tym terenie sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Rozpoczęcie imprez o godzinie 9,00 a w programie przewidziane jest między innymi:
• zbiór z poletek demonstracyjnych odmian kukurydzy
na ziarno i kiszonkę
• prezentacja poletek herbicydowych i nawozowych
• prezentacja firm branżowych

z zakresu produkcji rolniczej
• wystawa sprzętu rolniczego
• pokaz użytkowania maszyn
rolniczych
• kiermasz drzewek owocowych
i roślin ozdobnych
• wiele
atrakcji
kulturalno-rozrywkowych
• konkursy dla uczestników
imprezy z nagrodami
• konkurs wiedzy rolniczej dla
uczniów szkół rolniczych
• pokaz wykorzystania wiatrakowców do zwalczania Omacnicy Prosowianki w naszej
kukurydzy gdzie ostatnio jest
to olbrzymi problem
Atrakcją będą konkursy z ciekawymi nagrodami, występy
zespołów folklorystycznych
i młodzieżowych. Dni Kukurydzy z założenia odbywają się na
terenie otwartym, co nie ogranicza wystawcom miejsca do
swojej prezentacji, a ponadto
ułatwia nawiązanie kontaktów miedzy producentem czy
dealerem a klientem. W naszej
imprezie, co roku uczestniczy

ponad 150 wystawców, a liczba
zwiedzających rolników wynosi
od 6 do 8 tys.
Prezentowane będą poletka demonstracyjne obok pól produkcyjnych oraz maszyny do zbioru
i uprawy kukurydzy, rozwiązania
z zakresu precyzyjnego rolnictwa
czy nawigacji. Dla wielu zainteresowanych rolników jest to wyjątkowa okazja do porównania
upraw różnych odmian, a jest
ich prawie 100. Porównania
jakości pracy poszczególnych
maszyn, czy różnych procesów
technologicznych.
Będzie, więc możliwość nie
tylko do zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami,
ale też do wymiany informacji
pomiędzy uczestnikami.
Zdobyta wiedza zaowocuje
z pewnością nowymi technologiami i praktycznym ich wykorzystaniem w gospodarstwach
rolnych.
Zapraszamy również na stronę
www.kukurydza.home.pl
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Komunikat
prasowy ARR

Wzrost obrotów firmy Pöttinger

Agencja Rynku Rolnego apeluje do
Producentów owoców i warzyw
o niezwłoczne uzupełnienie
powiadomień dotychczas złożonych
do Oddziałów Terenowych ARR
oraz o pilne składanie kolejnych
przez tych , którzy chcą skorzystać
z nadzwyczajnego wsparcia.

Obroty sięgnęły 314 mln euro,
co jest czwartym z rzędu rekordem
w ponad 140-letniej historii firmy.
Podstawą tego sukcesu jest połączenie orientacji na klienta, partnerskie traktowanie sieci dealerskiej
jako równych partnerów i ogromne
zaangażowanie 1575 pracowników
firmy. Wysoki poziom innowacji
u Pöttingera jest możliwy dzięki
ich wieloletniemu doświadczeniu.
Technologia zw ią zana
z użytkami zielonymi, która
stanowi 61% w sektorze technologii rolnych, jest głównym
źródłem obrotu firmy. Druga

W związku z ukazaniem
się w dniu 30.08.2014 r.
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr
932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego
tymczasowe nadzwyczajne
środki wsparcia dla producentów niektórych owoców
i warzyw oraz zmieniające
rozporządzenie delegowane
(UE) nr 913/2014 (Dz. U. UE
L 259 z 30.08.2014 r., str. 2),
a co z tym idzie obowiązkiem rozpoczęcia raportowania do KE informacji
o złożonych powiadomieniach ARR, przypomina
producentom o uzupełnieniu formularzy i składaniu
kolejnych do Oddziałów
Terenowych. Wsparcie dla
poszczególnych krajów będzie przyznawane zgodnie
z kolejnością zgłoszeń, dlatego prosimy o pilne potraktowanie naszego apelu.
Mechanizm obejmuje
działania związane z :
• zielonymi zbiorami
• niezbieraniem
• wycofaniem produktów
na cele charytatywne
W przypadku producenta
indywidualnego mają zastosowanie poniższe warunki:
Wsparcie dla zielonych
zbiorów obejmuje tylko
produkty, które fizycznie znajdują się na polach
i faktycznie zostają zebrane
w ramach zielonych zbiorów
i dla których zbiory jeszcze
się nie zaczęły;
środki w zakresie niezbierania nie będą przysługiwały
w przypadku, gdy z danego
obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach
handlowych w trakcie cyklu
produkcyjnego;
zielone zbiory i niezbieranie plonów w żadnym
wypadku nie są stosowane
jednocześnie w odniesieniu
do tego samego produktu
i tego samego obszaru.
W przypadku organizacji
producentów środki w zakresie niezbierania plonów
mogą przysługiwać nawet
w przypadku, gdy z danego
obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach
handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. W takich przypadkach
kwoty wsparcia, zostają
proporcjonalnie obniżone
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Rok obrotowy 2013/14 to kolejny wzrost sprzedaży firmy Pöttinger.

z uwzględnieniem produkcji już zebranej ustalonej na
podstawie rejestrów magazynowych i ksiąg finansowych danej organizacji
producentów. Wsparcie do
zielonych zbirów obejmuje
tylko produkty, które fizycznie znajdują się na polach
i faktycznie zostają zebrane
w ramach zielonych zbiorów.
W przypadku wycofywania produktów w celu przekazywania ich do organizacji
charytatywnych wsparcie
dotyczy zarówno organizacji
producentów jak i rolników
indywidualnych.
Definicje:
• „zielone zbiory” - oznaczają łączne zbiory niedojrzałych, nie nadających
się do sprzedaży produktów na danym obszarze.
Przedmiotowe produkty
nie mogą być uszkodzone przed rozpoczęciem
zielonych zbiorów z powodu warunków klimatycznych, choroby lub
innych powodów.
• „niezbieranie” oznacza
zakończenie obecnego
cyklu produkcyjnego na
danym obszarze, w przypadku gdy produkt jest
dobrze rozwinięty i jest
solidnej i właściwej jakości handlowej. Zniszczenie
produktów w wyniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub chorób
nie jest jednak uważane
za niezbieranie.
Zielone zbiory oraz niezbieranie są czynnościami
dodatkowymi i niezwiązanymi z normalnymi metodami uprawy.
Kompletne powiadomienia będą przedmiotem
kontroli na miejscu przez
pracowników ARR.
Wszystkie informacje dotyczące powiadomień oraz
wzory formularzy znajdują
się na stronie Agencji Rynku
Rolnego www.arr.gov.pl .
Jednocześnie informujemy, iż ze względu na wyjątkową sytuację, czas pracy
Oddziałów Terenowych został wydłużony do godziny
18.00 a przez cały czas działa
Telefoniczny Punkt Informacyjny 22 661 72 72 .
Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

REKLAMA

w kolejności jest technologia
uprawowa (około 26%). W porównaniu do roku poprzedniego, sektor użytków zielonych
wzrósł o ok. 3%, a maszyny
uprawowe - o prawie 5%. Dział
części zamiennych wzrósł o około 7% w stosunku do poprzedniego roku. To również oznacza,
że Pöttinger przywiązuje dużą
wagę do długoterminowej dostępności swoich maszyn.
- Myślimy kategoriach zrównoważonego rozwoju i innowacyjności, jakości i stabilności,
a także efektywności kosztowej

i wydajności - mówią dyrektorzy
Heinz i Klaus Pöttinger.
Głównymi czynnikami wzrostu były innowacje produktowe
w sektorze łąki i uprawy roli, jak
również internacjonalizacja. Rynki eksportowe okazały się bardzo
rozwojowe, szczególnie w Irlandii,
Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i na Ukrainie.
Austriacki rynek krajowy pozostaje obok niemieckiego i francuskiego jednym z najsilniejszych
rynków (15%). Obroty co prawda
nieco się zmniejszyły, ale wysoki
udział wyraźnie wskazuje, że jakość

z Austrii jest nadal ceniona przez
austriackich rolników.
Na polskim rynku firma osiągnęła około 5% wzrostu, a u naszych południowych sąsiadów
- Czechów - 3%. W Niemczech
i Szwajcarii utrzymywał się obrót
na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Duży, bo 20-procentowy wzrost odnotowano na rynkach
skandynawskich, 19-procentowy
w Wielkiej Brytanii, a największy
w Belgii (78%) i Irlandii (96%).
Podobnie wzrosły rynki w Ameryce Północnej (47%), Oceanii (do
26%), WNP (7%) i Ukrainie (23%).
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NOWY SILNIK STAGE 3B MANITOU MLT 735
DO 16% MNIEJ KOSZTÓW PALIWA!
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Uproszczenia w uprawie gleby – plusy i minusy
URODZAJ

Uprawa uproszczona stanowi odpowiedź na potrzebę poszukiwania oszczędności w produkcji roślinnej, jednak
potencjalne korzyści wynikające z tej technologii warto skonfrontować z ewentualnymi problemami.

Uprawa uproszczona stanowi wartościową alternatywę
dla rozpowszechnionej dotychczas uprawy tradycyjnej,
będąc równocześnie ważnym
ogniwem w łańcuchu obejmującym w kolejnych etapach uprawę
konserwującą i uprawę zerową
(z siewem bezpośrednim).
Wprowadzanie uproszczeń
w uprawie gleby wynika pośrednio z krytycznej dyskusji dotyczącej płużnego systemu uprawy
roli, zaliczanego do najbardziej
energochłonnych etapów w technologii produkcji roślinnej. Popierając uproszczenia w uprawie
gleby wskazuje się na kilka aspektów. Wśród nich podkreśla się
głównie aspekt ekonomiczny,
wyrażany oszczędnościami w zużyciu paliwa, a tym samym obniżeniem wysokości ponoszonych
kosztów. Równie istotny nacisk

kładzie się na aspekt związany
z ochroną środowiska glebowego;
uprawie uproszczonej towarzyszy bowiem zmniejszenie liczby
przejazdów roboczych po polu,
a to ogranicza ryzyko ugniatania
gleby. Natomiast z technologicznego punktu widzenia wskazuje
się na możliwość skrócenia czasu potrzebnego na uprawę, co
tym samym ułatwia planowanie
innych zabiegów w technologii
produkcji roślinnej.
Uproszczona uprawa gleby stanowi swego rodzaju specjalistyczną sztukę postępowania, której
prawidłowy przebieg decyduje
o możliwości osiągnięcia założonych celów ekonomicznych,
środowiskowych i technologicznych. Ewentualne błędy wynikające z niewiedzy bądź braku
dostępu do specjalistycznego
sprzętu technicznego znacznie

REKLAMA

Producent
ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

www.hydrometal.pl

tel.: 608 043 889
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jednak te cele oddalają, dlatego
istotne jest rzetelne przestrzeganie zasad prowadzenia uprawy
uproszczonej.
Cechą stosowania uprawy
uproszczonej jest częściowa lub
całkowita rezygnacja z wykorzystania niektórych narzędzi
uprawowych, przede wszystkim
pługa. Ponadto, uproszczonej
uprawie roli towarzyszy spłycanie uprawy i zmniejszenie liczby
zabiegów, aż do całkowitej ich
eliminacji w przypadku uprawy
zerowej.

Uprawa uproszczona:
szczegóły techniczne
Rezygnując z użytkowania
pługa w uprawie uproszczonej
oferuje się wykorzystanie innych
narzędzi, w tym kultywatorów
podorywkowych wyposażonych
w sztywne zęby, łączone w agregaty przykładowo z takimi narzędziami, jak sekcyjne brony
talerzowe, wały strunowe bądź
obrotowe spulchniacze. Działanie zespołów roboczych wymienionych narzędzi na głębokości
od ok. 8 do ok. 10 cm pozwala

na wymieszanie gleby, a także
przykrycie ok. 70% ścierni. Podobną jakość pracy uzyskuje się
w przypadku mieszania z glebą
słomy pokombajnowej, jeśli została ona rozdrobniona i równomiernie rozprowadzona na
powierzchni pola. Alternatywą
dla kultywatorów i bron talerzowych zastępujących pług są
maszyny z aktywnymi zespołami
roboczymi.
Przykładem daleko idących
uproszczeń jest całkowite lub
częściowe wyeliminowanie zabiegów uprawy i wprowadzenie tzw. siewu bezpośredniego.
Istotą siewu bezpośredniego
przeprowadzanego w połączeniu z uprawą zerową jest
umieszczenie materiału siewnego w nie uprawionej wcześniej roli przy wykorzystaniu
specjalnego siewnika wyposażonego w odpowiednio dobrane redlice talerzowe bądź
urządzenia pasmowo-gryzujące
powierzchnię gleby. W metodzie tej, mającej zastosowanie
w przypadku uprawy kukurydzy, roślin strączkowych, rzepaku, buraków cukrowych i zbóż

ozimych, nasiona lub ziarno są
wprowadzane w wycięte redlicami szczeliny, w ścierń lub mulcz.

Uprawa uproszczona:
problemy do
rozwiązania
Uproszczenia w uprawie roli
mogą prowadzić, i na ogół prowadzą, do wzrostu zachwaszczenia powierzchni pola. Problemy
z chwastami dotyczą zarówno
zwiększenia ich liczebności, jak
również zmiany składu gatunkowego. Stąd, warunkiem uzyskania odpowiedniego poziomu
plonowania w technologiach
uprawy bez orki jest prowadzenie
na wielu plantacjach intensywnej
walki z chwastami, co niestety
może wiązać się z koniecznością
ponoszenia wyższych kosztów.
Innym aspektem branym pod
uwagę przy ocenie uproszczonej
uprawy gleby jest wyższe ryzyko niedokładnego zniszczenia
ścierni, a także niedostatecznego
przykrycia obornika.
Zagrożenia wynikające z tymczasowego spadku plonu niektórych roślin, ryzyka wzrostu

Prof. Marek Gaworski
SGGW w Warszawie
zachwaszczenia, udziału grzybów i szkodników, decydujących
o dodatkowym obciążeniu kosztami środków chemicznych są
w przypadku uprawy uproszczonej rekompensowane przez wspomniane już wcześniej korzyści
wynikające ze zmniejszenia nakładów robocizny, ilości zużywanego paliwa, a także ograniczenia
kosztów utrzymania i konserwacji sprzętu. Aby osiągnąć pełne
korzyści wynikające z wdrożenia
uprawy uproszczonej, konieczne
jest przyjęcie konsekwentnych
zasad postępowania. Wśród tych
zasad istotne miejsce zajmuje dobór właściwego sprzętu technicznego zarówno do uprawy, czy
chociażby precyzyjnego siewu na
określonej głębokości. Uwagi te
dotyczą w szczególności doboru
narzędzi do profilu glebowego,
aby uzyskać możliwie największą sprawność wprowadzania
materiału siewnego do gleby.
Jednocześnie warto postawić na
innowacje, w tym rozwiązanie
przystosowane do uprawy określonej szerokości pasów pod siew
z uwzględnieniem międzyrzędzi
pozostawionych bez uprawy.
Potencjalne korzyści związane
z wdrażaniem uprawy uproszczonej są uwarunkowane wieloma
czynnikami, wśród których duże
znaczenie ma wiedza producentów rolnych, a także dostęp do
specjalistycznego doradztwa
firm, które oferują sprzęt do
uprawy, materiał siewny, nawozy
i środki ochrony roślin. Dzięki
temu uprawa uproszczona może
znaleźć zastosowanie w większości gospodarstw prowadzących
polową produkcję roślinną.
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Biologicznie żywa gleba
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Gleba jest skarbnicą życia. Zdrowa gleba jest
środowiskiem do wzrostu i rozwoju roślin.
W jej warstwie ornej znajduje
się ok. 15-20 ton mikroorganizmów/ha., przetwarzanych jest
ok. 99% pestycydów w związki
nietoksyczne i magazynowanych jest 20-60 ton wody na
ha. Tak wygląda zdrowa gleba.
Natomiast w glebie chorej czy
zdegradowanej występują mikroorganizmy chorobotwórcze,
szkodliwe gazy i toksyny, co źle
wpływa na wzrost i rozwój uprawianych na niej roślin.
O żyzności gleby w dużej mierze decyduje zawartość w niej
próchnicy. Próchnica glebowa
jest naturalną mieszaniną różnych substancji organicznych
i mineralno-organicznych, gromadzących się w glebie. Składają się na nią głównie szczątki
roślin jak i zwierząt będących
w różnym stadium naturalnego
przetworzenia (rozkładu) pod
wpływem organizmów glebowych. Próchnica wpływa
również na stosunki wodno-powietrzne w glebie i aktywizuje
w niej życie mikrobiologiczne.
Potrafi zatrzymać 5 krotnie
więcej wody, co wpływa na
właściwości buforowe gleby
i na jej odczyn. W Polsce zawartość próchnicy waha się od
0,6-6,0%. Największą zawartością próchnicy charakteryzują
się czarnoziemy, czarne ziemie,
rędziny i mady.
Degradacja gleby wskutek stosowania nawozów sztucznych,
środków ochrony roślin, zbyt
głębokiej orki, przy jednoczesnym ograniczeniu pogłowia
bydła, powoduje wzrost zakwaszenia. Wskutek obniżenia pH
ubożeje różnorodność mikroorganizmów zasiedlających glebę.
Mikroorganizmy wytwarzające humus obumierają w sposób
nieodwracalny przy pH <5,8.
Obecnie na rynku dostępne
są liczne, nowoczesne preparaty poprawiające jakość gleby,
które pod względem funkcji
i uzyskiwanego efektu podzielić można na następujące
grupy: użyźniacze, polepszacze
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glebowe, stymulatory gleby oraz
efektywne mikroorganizmy.
Użyźniacze glebowe to produkty zawierające węgiel organiczny, mikroorganizmy oraz
makro i mikroelementy. Służą
do podnoszenia urodzajności
gleby. Zawarte w nich mikroorganizmy inicjują i przyspieszają
procesy przetwarzania resztek
pożniwnych: słomy, obornika
i wraz z minerałami glebowymi
tworzą próchnicę.
Polepszacze glebowe to głównie mączki mięsno-kostne pochodzące z utylizacji padłych
zwierząt. Od kiedy ich wykorzystanie jako dodatku do paszy
zostało zabronione zaczęto je
stosować do poprawiania właściwości gleby. Celem stosowania polepszaczy jest długotrwałe
zasilenie gleby i roślin w fosfor
i azot.
Stymulatory gleby to preparaty, które aktywizują procesy biologiczne gleby. Poprzez
zwiększenie różnorodności biologicznej i wzrost aktywności
mikroorganizmów żyjących
w glebie prowadzą do poprawy
aktywności fauny i struktury
fizycznej gleby.
Efektywne mikroorganizmy
/EM/ to kompleks kultur pożytecznych mikroorganizmów:
bakterii, grzybów i promieniowców. Jest to kompozycja kultur
bakteryjnych, którą wprowadza
się do gleby w celu przyspieszenia jego biologicznej regeneracji
np. procesów w których tworzona jest próchnica. EM niwelują
pochodzące z gleby patogeny,
przyśpieszają rozkład odpadków i szczątków organicznych,
zwiększają dostępność odżywczych składników mineralnych
i przydatnych związków organicznych, wiążą azot atmosferyczny. Jeśli chodzi o stosowanie
mikroorganizmów, nie tylko
w ramach technologii EM, ale
także zawartych w użyźniaczach glebowych, zagadnienie
to jest przedmiotem dyskusji
w środowiskach naukowych.

Mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG-PIB w Puławach
Zdania są podzielone. Wielu
naukowców twierdzi, że jest to
metoda niezwykle skuteczna,
poprzez zastosowanie której
można polepszyć jakość gleby. Twierdzą, że zastosowanie
EM przyspiesza ożywienie gleby
i zwiększa plony. Przeciwnicy
tej metody twierdzą, że nie ma
ona sensu bo wprowadzone
do gleby mikroorganizmy nie
przeżyją w niej długo a efekty
nie są zadowalające. Mikroorganizmy w glebie są jednym
z najistotniejszych czynników
decydujących o żyzności i produkcyjności gleby a także warunkują obieg materii.
Zdrowa, żywa gleba powinna
zawierać:
• dżdżownice, które poprawiają
jej drenaż
• bakterie wytwarzające śluzy,
które sprawiają, że zwiększa
się pojemność wodna gleby
• grzyby mikoryzowe, które
w zamian za cukry dostarczają roślinom składniki
pokarmowe.
Bez wątpienia bardzo ważna jest struktura zespołów mikroorganizmów, która decyduje
o prawidłowym przebiegu procesów glebowych. Właściwy
skład i odpowiednia ich ilość
oraz aktywność jest koniecznym
warunkiem dla prawidłowego
jej funkcjonowania a tworzenie
próchnicy w glebie wymaga nawożenia organicznego (nawozy zielone, resztki pożniwne,

słoma, obornik, gnojowica).
Jest wiele metod poprzez
które możemy polepszyć
skład gleby czy odbudować

populację mikroorganizmów
w niej żyjących. Jednak najważniejszymi czynnikami są racjonalna uprawa gleby, stosowanie

odpowiednich środków ochrony
roślin, nawozów oraz odpowiedni płodozmian, tak aby nie dopuścić do jej degradacji.

Szkodniki groźne
dla plantacji rzepaku jesienią
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Rzepak ozimy w ciągu całego rozwoju może być atakowany przez wiele gatunków owadów szkodliwych. Mogą one
powodować bardzo duże straty w plonie, a niekiedy być przyczyną całkowitego zniszczenia plantacji.
W okresie jesiennej wegetacji wśród najgroźniejszych
szkodników należy wymienić:
pchełki ziemne, pchełkę rzepakową, chowacza galasówka,
gnatarza rzepakowca, śmietkę kapuścianą, a w ostatnich
latach także tantnisia krzyżowiaczka, miniarkę kapuściankę
a w mniejszym stopniu mszyce
czy szkodniki glebowe.
Pchełki ziemne to małe
chrząszcze 2 do 3 mm długości,
barwy czarnej z metalicznym
zielonym lub niebieskim połyskiem. U niektórych gatunków
(np. u pchełki smużkowanej)
na pokrywach występują żółte
pasy. Cechą charakterystyczną,
odróżniającą pchełki od innych
drobnych chrząszczy, jest wykonywanie skoków.
Szkody wyrządzają chrząszcze wyjadając w liścieniach
i liściach młodych roślin
wgłębienia i otwory. Liczne
ich występowanie w okresie
wschodów może spowodować
zupełne zniszczenie roślin. Próg
ekonomicznej szkodliwości to
1 chrząszcz na 1 mb rzędu.
Pchełka rzepakowa to największa pchełka spośród występujących na rzepaku. Chrząszcz
jest barwy czarnej z metalicznym połyskiem zielonym lub
granatowym, długości około
4 mm. Larwy, są barwy białej, przy czym głowa, tarczki na
pierwszym i ostatnim segmencie ciała oraz plamki wzdłuż
grzbietu są brunatne.
Zasadnicze szkody wyrządzają larwy, żerujące w głównych
nerwach i ogonkach liściowych,
w nasadowej części łodygi
i w szyjce korzeniowej. Najgroźniejsze w skutkach jest żerowanie niszczące stożek wzrostu,
powodujące z reguły zamieranie roślin. Uszkodzone rośliny
łatwiej przemarzają i giną, co
dosyć często mylnie przypisywane jest słabej mrozoodporności rzepaku. Żerowanie larw
odbywa się jesienią i wiosną
oraz w bezmroźne zimy. Próg
ekonomicznej szkodliwości to
3 chrząszcze na 1 mb rzędu.
Chowacz galasówek to czarny, niekiedy z odcieniem brunatnym, 2 do 3 mm chrząszcz,
którego głowa zakończona długim ryjkiem z kolankowato zgiętymi czułkami. Larwa żółtawa
z brązową głową, łukowato zgięta, beznoga, długości do 5 mm.
Na rzepaku ozimym chrząszcze pojawiają się już w sierpniu i do listopada składają jaja
do szyjki korzeniowej roślin.
Larwy żerują w pojedynczych
lub zbiorowych naroślach (galasach). Żerowanie kilku larw na
jednej roślinie hamuje rozwój

i może niekorzystnie wpływać
na przezimowanie roślin. Próg
ekonomicznej szkodliwości:
2-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.
Gnatarz rzepakowiec to owad
błonkoskrzydły, 6 do 8 mm,
barwy pomarańczowej z głową, czułkami, rysunkiem na
tułowiu oraz przednim brzegiem skrzydeł barwy czarnej.
Larwy są początkowo szarozielone z czarną głową, później
aksamitnoczarne, budową podobne do gąsienic motyli, lecz
z 11 parami odnóży; dorosła
larwa do 2 cm długości.
Szkody wyrządzają larwy
zjadające liście, w przypadku
licznego wystąpienia powodujące gołożery. Na rzepaku
ozimym larwy żerują głównie
w okresie jesiennego rozwoju
roślin, zwykle aż do wystąpienia pierwszych przymrozków.
Długa, ciepła jesień przedłuża
okres żerowania larw, co zwiększa powodowane szkody. Próg
ekonomicznej szkodliwości:
1 larwa na 1 roślinie.
Śmietka kapuściana to muchówka wielkości około 6 mm,
o ciele barwy szarej, pokryta czarnymi szczecinkami.
W ciągu roku mogą rozwinąć
się 2-3 pokolenia. Samice składają po jednym lub kilka jaj
pomiędzy grudki ziemi wokół
roślin lub bezpośrednio na
szyjce korzeniowej. Larwy są
beznogie, robakowate, barwy
kremowej, żerują na korzeniu
i szyjce korzeniowej. Przy zwalczaniu tego szkodnika dobre
rezultaty daje niszczenie chwastów, szczególnie krzyżowych
oraz kwitnących, gdyż właśnie
te najbardziej wabią muchówki. W ostatnich latach śmietka kapuściana występuje coraz
liczniej a straty powodowane
żerowaniem larw ulegają zwiększeniu. Próg ekonomicznej szkodliwości: 1 śmietka w żółtym
naczyniu w ciągu 3 dni.
Obecny okres wzrostu rzepaku ozimego jest zapewne dla
plantatorów dużą niewiadomą
i napełnia niepokojem. Po raz
pierwszy od około 30 lat nie
ma dostępnych zapraw insektycydowych, które można by
stosować w uprawie rzepaku
ozimego. W ubiegłym roku
w Unii Europejskiej wprowadzono Rozporządzenie wykonawcze
Komisji (UE) nr 485/2013 z dnia
24 maja 2013 r. zmieniające
rozporządzenie wykonawcze
(UE) nr 540/2011 w odniesieniu
do warunków zatwierdzania
substancji czynnych: klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające
stosowania i sprzedaży nasion

zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi te substancje czynne. Konsekwencją
tego Rozporządzenia dla Polski
jest między innymi zakaz stosowania przez dwa lata wszystkich
dotychczas zarejestrowanych zapraw insektycydowych w uprawie rzepaku ozimego począwszy
od 1 grudnia 2013 roku.
Zaprawy insektycydowe
w uprawie rzepaku ozimego
stosuje się w Polsce od około
30 lat. Można by zatem przypuszczać, że w ciągu tego okresu
liczebność jesiennych szkodników została, poprzez stosowanie zapraw, silnie zredukowana
do poziomu, który nie zagraża
przyszłym plonom. W takiej
hipotezie wzrost liczebności
szkodników do poziomu powyżej progów ekonomicznej
szkodliwości nastąpił by dopiero
po kilku latach uprawy rzepaku
bez zapraw insektycydowych.
Niestety należy rozważyć również inny, mniej optymistyczny
scenariusz. Należy pamiętać, że
większość szkodników rzepaku
może rozwijać się także na innych roślinach kapustowatych,
takich jak np. gorczyca a także
dziko rosnących. Ponadto liczebność niektórych szkodników mimo stosowania zapraw
w ostatnich latach wzrosła,
najlepszym przykładem jest tu
śmietka kapuściana. Przyjmując
taką hipotezę należy spodziewać
się znacznego wzrostu zagrożenia ze strony tych szkodników.
Niestety nie można jednoznacznie przewidzieć jakie zagrożenie
jesienne szkodniki rzepaku będą
stanowić w najbliższym okresie.
Mając jednak na uwadze potencjalny wzrost zagrożenia należy
przede wszystkim prowadzić
rzetelny monitoring występowania i liczebności owadów
szkodliwych na plantacjach
rzepaku ozimego.
Podstawową metodą monitorowania nalotów oraz liczebności szkodników w uprawie
rzepaku jest metoda „żółtych
naczyń”, przydatne są również lustracje wzrokowe oraz
czerpakowanie.
Żółte naczynia – należy
stosować pojemniki, których
kolor jest jak najbardziej zbliżony do barwy kwiatów rzepaku.
Naczynia w 2/3 wypełnia się
wodą z dodatkiem kilku kropel
płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe (np. płyn
do mycia naczyń). W okresie
przymrozków naczynie należy
wypełniać np. zimowym płynem do spryskiwaczy samochodowych. Należy pamiętać, aby
naczynia posiadały małe otworki pod krawędzią zapobiegające,

w razie opadów, wylaniu się
wody wraz z odłowionymi
owadami. Naczynia ustawia się
około 20 metrów w głąb pola od
jego brzegu. Wraz ze wzrostem
roślin należy regulować wysokość żółtych naczyń tak aby
znajdowały się na wysokości
łanu. Kontrolę naczyń należy
prowadzić regularnie, najlepiej
codziennie.
Czerpakowanie – metoda
wstępnej oceny przy użyciu
czerpaka entomologicznego.
Jest to łatwy i szybki sposób
wstępnej oceny składu gatunkowego oraz liczebności owadów znajdujących się na danej
plantacji. We wstępnej ocenie
zagrożenia powinno się wykonać 25 uderzeń czerpakiem od
brzegu plantacji wchodząc w jej
głąb. Czerpakowanie należy zawsze przeprowadzić w miejscu
najbardziej narażonym na naloty szkodników, a więc na przykład od strony ubiegłorocznej
lokalizacji danej uprawy.
Lustracje wzrokowe – należy prowadzić w różnych punktach pola. W każdym punkcie
należy policzyć szkodniki na
10 losowo wybranych roślinach.
W sumie należy przeanalizować
100-150 roślin w zależności od
wielkości pola. Owady należy
wytrząsać z roślin na dużą białą
kartkę papieru lub do czerpaka.
Ze względu na czynniki środowiskowe, tylko własne obserwacje polowe mogą pomóc
w ocenie rzeczywistego zagrożenia przez szkodniki. Plantator
powinien sam prowadzić monitoring na każdym polu rzepaku.
Monitoring należy prowadzić
przed jak również po przeprowadzonym zabiegu zwalczania
a dane z obserwacji powinny
być zapisywane.
Rzetelne prowadzenie monitoringu pozwoli na zaobserwowanie pojawiających się na
plantacji szkodników i prawidłowe określenie progów
ekonomicznej szkodliwości,
po przekroczeniu których
należy rozważyć podjęcie
decyzji o zwalczaniu chemicznym. W chwili obecnej
możliwości zwalczania chemicznego są ograniczone. Do
zwalczania pchełek ziemnych
zarejestrowanych jest 7 insektycydów, do zwalczania
pchełki rzepakowej 6 insektycydów a do zwalczania
gnatarza rzepakowca tylko
2 środki. Wszystkie te insektycydy są pyretroidami, sześć
zawiera substancję czynną
deltametrynę a jeden zarejestrowany tylko do zwalczania pchełek ziemnych zawiera
lambda-cyhalotrynę.

Należy również pamiętać o niechemicznych metodach walki ze
szkodnikami, które są ważnym
elementem integrowanej ochrony
roślin. W szczególności na uwagę
zasługuje metoda agrotechniczna
rozumiana jako wykorzystanie
zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych w celu ograniczenia liczebności szkodników. Następnie
bardzo ważna metoda biologiczna
a także hodowlana.

Mgr inż. Grzegorz Pruszyński
Instytut Ochrony
Roślin – Państwowy
Instytut Badawczy w Poznaniu

Gnatarz rzepakowiec - G.pruszyński.

Gnatarz rzepakowiec
- G.Pruszyński

Pchełka czarna (pchełki ziemne) - G. Pruszyński

Pchełka smużkowana (pchełki
ziemne) - G.Pruszyński

Pchełka rzepakowa - imago G. Pruszyński

Śmietka kapuściana
G.Pruszyńsk

Chowacz galasówek
- G.Pruszyński

Pchełki ziemne - uszkodzenia G. Pruszyński

Śmietka kapuściana
G.Pruszyński
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PROMOCJA!
Przy zakupie

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

Tilmor – klucz

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

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

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

www.bayercropscience.pl
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Uprawa rzepaku w Polsce jest powszechna. W wielu gospodarstwach towarowych sieje się rzepak
na polach o dużej powierzchni.
Często są to pola 50 hektarowe i większe, ale i w mniejszych
gospodarstwach coraz częściej
gatunek ten jest uprawiany i stanowi 15-20% uprawianych roślin
w płodozmianie. Pola, na których
rolnicy uprawiają tam rzepak mają
powierzchnię od 1 ha do 15 ha,
w zależności od ilości hektarów,
którymi dysponują. Jednak niezależnie od wielkości plantacji
już jesienią na rzepaku można
spodziewać się kilku chorób powodowanych zarówno przez grzyby, jak też przez inne organizmy
chorobotwórcze. W tym artykule
zwróci się uwagę na najważniejsze zagrożenia ze strony chorób,
które wpływają w ostateczności
na obniżenie plonu i pogorszenie
jakości nasion. Ważną częścią tego
tekstu będzie wskazane jak można
się ustrzec masowego wystąpienia
chorób, a w tabeli podane zostaną
środki chemiczne, które ograniczają
występowanie ważnych gospodarczo sprawców chorób na plantacji.
Pierwszym etapem walki jest
szeroko rozumiana agrotechnika,
w tym prawidłowy płodozmian
oraz wybór odmiany. Wpisuje się
to doskonale w zasady integrowanej ochrony rzepaku przed chorobami. Dzięki stosowaniu odmian,
REKLAMA

które w dużym stopniu odporne są
na porażenie przez grzyby, w tym
przez Leptosphaeria maculans i L.
biglobosa, sprawców suchej zgnilizny kapustnych można zmniejszyć
zagrożenie wystąpienia tej choroby
zarówno jesienią, jak i w późniejszym okresie wegetacji. Staranne
przygotowanie gleby i jej odpowiednia wilgotność pozwala na szybkie
wschody rzepaku. Gdy kiełkowanie
nasion nie wymaga długiego czasu
to tym sposobem skraca się zagrożenie porażenia wschodzących roślin
przez grzyby znajdujące się w glebie
i na nasionach. Dopełnieniem tej
walki jest obowiązkowe stosowanie
zaprawionego materiału siewnego.
Obecnie do tego celu zarejestrowana jest tylko jedna substancja
czynna o nazwie tiuram (Zaprawa
nasienna T 75 DS/WS), w dawce 4 g
na 1 kg nasion. Zaprawa ta ma za
zadanie zwalczyć sprawców zgorzeli
siewek rzepaku. Najczęściej tymi
sprawcami są takie grzyby jak np.:
Alternaria spp., Rhizoctonia sp.,
Fusarium spp., Phoma lingam, ale
mogą to też być inne organizmy,
które potrafią zniszczyć rośliny
w stadium liścieni. Do nich należy
m.in. Peronospora brassicae sprawca
mączniaka rzekomego, powodujący
proces chorobowy na liścieniach

i pierwszych liściach niszcząc ich
powierzchnię asymilacyjną, a tym
samym całe wschodzące rośliny.
Niestety tiuram zawarty w zaprawie
nasiennej nie jest w stanie zapobiec
rozwojowi wszystkich organizmów
chorobotwórczych. Przykładowo
nie jest skuteczny w walce ze sprawcą omówionego wyżej mączniaka
rzekomego.
Ochrona rosnącego jesienią
rzepaku to głównie walka ze
sprawcami suchej zgnilizny kapustnych, ponieważ jest to najważniejsze zagrożenie dla rzepaku,
który wykształcił liście. Choroba ta
objawia się na liścieniach, liściach
i na szyjce korzeniowej. Na szyjce
korzeniowej jesienią zmiany powodowane przez grzyb są drobne,
często mało wyraźne i pojawiają
się zdecydowanie później niż na
liściach. O obecności suchej zgnilizny dowiadujemy się, gdy na powierzchni liści jesienią widoczne są
żółte lub szarozielone albo popielate plamy. Na powierzchni plamy
po kilkunastu dniach pojawiają
się czarne punkty. Są to owocniki stadium konidialnego – Phoma
lingam, sprawców suchej zgnilizny
kapustnych. Plamy wskazujące na
porażenie przez suchą zgniliznę
na liściach występują pojedynczo,

gdy odmiana jest wystarczająco
odporna. Niekiedy na liściach może
jednocześnie występować od kilku
do kilkunastu plam. Przy bardzo
wrażliwych odmianach lub załamaniu się odporności na jednym
liściu takich plam może być nawet
kilkadziesiąt. Po mimo, że objawy
mogą pojawić się, gdy rzepak ma
1 czy 2 pary liści właściwych nie
należy w tych fazach wykonywać
zabiegów opryskiwania w celu walki z chorobą. Zabieg wykonuje się
dopiero, gdy rośliny w pełni wykształcą 3 pary liści właściwych,
a najlepiej aby były to 4 pary
liści. Czyli, że zabieg wykonuje
się gdy rośliny na plantacji mają
6-8 liści właściwych. Wcześniejsze przeprowadzenie opryskiwania
w przypadku, gdy substancje czynne wchodzące w skład fungicydu

mają oprócz zdolności zwalczania
grzybów, właściwości regulatora
wzrostu, może prowadzić do zahamowania rozwoju roślin. W takim
przypadku, gdyby rośliny szybko z powodu niskich temperatur
i śniegu weszły w stan spoczynku zimowego, mogłyby nie przetrwać zimy. Do zabiegu jesiennego
w walce z suchą zgnilizna kapustnych i innymi chorobami stosuje się fungicydy, które zawierają
przede wszystkim tebukonazol.
Jest to s.cz., która wyraźnie na wielu odmianach powoduje zmianę
pokroju roślin. Rośliny mają niżej
osadzony stożek wzrostu i bardziej
zwarty pokrój, co w może istotnie
ograniczać uszkodzenia, które powstają podczas zimy. Są też inne
substancje takie jak np. metkonazol, protiokonazol. Wszystkie te

Prof. dr hab. Marek Korbas
Dr Ewa Jajor
substancje doskonale nadają się
do walki z chorobami rzepaku jesienią. Oprócz nich zastosować
też można fungicydy zawierające
np. chlorotalonil, tetrakonazol,
difenkonazol, paklobutrazol,
tiofanat metylowy, prochloraz
czy karbendazym. Większość
tych substancji ma też zdolność
ograniczania sprawcy szarej pleśni (Botrytis cinerea) i grzybów
powodujących czerń krzyżowych
(Alternaria spp.).

Tabela 1. Przykłady fungicydów przeznaczonych do zwalczania sprawców choró w rzepaku ozimymw fazie 4-8 liści właściwych (T1)

Fungicyd

Dawka

Zakres rejestracji

(l / ha)

Sucha
zgnilizna
kapustnych

Czerń
krzyżowych

Szara
pleśń

Cylindrosporioza

Brasifun 250 EC
Caramba 60 SL
Caryx 240 SL
Domnic 250 EW
Eminent Star 312 SE
Erazmus 250 EW
Helicur 250 EW
Horizon 250 EW
Magnello 350 EC
Mystic 250 EW
Orius Extra 250 EW
Prokarb 380 EC
Riza 250 EW
Sparta 250 EW
Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC
Syrius 250 EW
Tarcza Łan 250 EW
Tebu 250 EW

0,75
0,7-1,0
1
0,75
1,2
0,75
0,75
0,5-0,75
0,8
0,5-0,75
0,75
1,5
1
1
0,45
0,45
0,75
0,75
0,75

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
-

Tilmor 240 EC

0,75

+

+

-

-

Toledo 250 EW

0,75

+

+

+

-

Toprex 375 SC

0,3

+

+

-

-

Topsin M 500 SC

1,2

+

+

+

-

Troja 250 EW

1

+

+

-

-

Tyberius 250 EW

0,75

+

+

-

-

Topsin M 500 SC
Tiofanat metylowy (związek
z grupy benzimidazoli) to jedna z najoryginalniejszych, pod
względem działania i efektywności, substancji grzybobójczych
do ochrony roślin uprawnych.
W Polsce zarejestrowana jako
Topsin M 500 SC, wykorzystywana jest do zabezpieczania
przed wieloma chorobami roślin
rolniczych oraz ogrodniczych

– sadowniczych, warzywnych
i ozdobnych. To fungicyd uniwersalny i wszechstronny.
Tiofanat metylowy jest bardzo
skutecznym rozwiązaniem wobec wielu chorób grzybowych,
przyczyniających się do znaczących strat w produkcji rolnej
i ogrodniczej.
Warto podkreślić również, iż
etykieta rejestracyjna Topsinu M

500 SC dostępna jest w dwóch
wersjach: dla profesjonalistów
oraz dla użytkowników nieprofesjonalnych. Oznacza to,
że preparat mogą również stosować działkowcy oraz ogrodnicy amatorzy w ogródkach
przydomowych.
W oparciu o materiały Sumi Agro Poland
Jolanta Malinowska-Klos

Kwalifikat czy siew ze zbioru?
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Rośnie liczba gospodarstw, które kwalifikowanym materiałem siewnym obsiewają ponad połowę gruntów.
Przekonały się one, że to
skuteczny sposób, aby uzyskać wyrównany, silny i zdrowy
łan. Mimo to, pod względem
wymiany materiału siewnego
w Europie, polscy rolnicy ciągle plasują się na szarym końcu. Statystyczny rolnik czeski,
niemiecki, francuski, szwedzki
czy włoski obsiewa kwalifikowanym materiałem siewnym
50-80% areału swoich zbóż,
podczas gdy statystyczny rolnik
w Polsce - niewiele ponad 10%.
Taki stan rzeczy polscy rolnicy tłumaczą wysoką ceną
kwalifikatu. Faktycznie, koszt
produkcji, transportu oraz marża powodują, że trzeba zapłacić cenę 2-3 razy wyższą niż za
zboże paszowe. Nie zapominajmy jednak, że korzyści z siewu
kwalifikatu są relatywnie większe: korzystanie z postępu biologicznego, gwarancja wysokiej
jakości i tożsamości pożądanej
odmiany, możliwość precyzyjnego siewu dostosowanego do
stanowiska, jedno-rodny i zdrowy łan, ograniczenie wydatków
na ochronę, wyższa masa i jakość zbioru, a także możliwość
uzyskania dopłat.
Kwalifikowany materiał siewny cechują wysokie parametry
jakościowe, podlegające kontroli

służb publicznych. Jest on ponadto profesjonalnie przygotowany do siewu; dzięki temu
rolnik oszczędza czas, który
straciłby na zaprawianie nasion,
oraz unika kontaktu z substancjami chemicznymi. Kupując
ziarno z urzędową niebieską etykietą, rolnik ma też gwarancję
jakości tego środka produkcji,
a jeśli stwierdzi jego wady, może
zgłosić reklamację. Coraz więcej
jest jednak w Polsce producentów kwalifikowanego materiału
siewnego, którzy sami na siebie
nakładają rygor spełnienia najwyższych wymogów jakościowych, stawianych materiałom
elitarnym.
Oczywiście rolnik może również zdecydować się na ponowne rozmnożenie części swojego
zbioru. Wbrew pozorom, takie
rozwiązanie nie jest tanie, gdyż
w porównaniu do kwalifikowanego materiału siewnego trzeba zastosować nawet o połowę
podwyższoną normę siewu,
uwzględniającą zanieczyszczenia
i siłę kiełkowania. Materiał przed
siewem trzeba bardzo dokładnie
wyczyścić, a następnie przesortować na stole grawitacyjnym, aby
uzyskać ziarno o najwyższej sile
kiełkowania. Dopiero teraz można przystąpić do zaprawiania

najlepszej frakcji ziarna. Jeżeli
rolnik korzysta z usług profesjonalnych przetwórców, musi
mieć świadomość, że warunkiem
legalności przetworzenia usługowego jest podanie przez niego
nazwy odmiany oraz wykonanie
usługi w obrębie gospodarstwa.
Ponadto przetwórca legalnie
świadczący takie usługi musi
posiadać licencję od hodowcy
danej odmiany na usługowe
przetwarzanie materiału ze
zbioru.
Siew materiału z własnego
zbioru wiąże się również z obowiązkiem uiszczenia opłaty dla
hodowcy z tytułu tzw. odstępstwa rolnego, jeśli wysiana
odmiana jest objęta ochroną
wyłącznego prawa. Opłatę należy wpłacić w ciągu 30 dni od
daty siewu, bez oczekiwania na
wezwanie ze strony hodowcy
lub Agencji Nasiennej. Jeżeli
rolnik wysieje odmianę chronioną bez uiszczenia opłaty,
naruszy wyłączne prawo hodowcy, co skutkuje sankcjami
cywilno-prawnymi.
Jeśli hodowca jest zrzeszony w Agencji Nasiennej, najlepiej dokonać rozliczenia za jej
pośrednictwem. W tym celu
należy przesłać do AN krótką informację o skorzystaniu

z odstępstwa rolnego zawierającą minimum danych, niezbędnych do rozliczenia:
• imię i nazwisko oraz adres
rolnika (jeśli jest on już zarejestrowany w Agencji Nasiennej, również nr KNT),
• nazwy odmian, wysianych ze
zbioru, wraz z podaniem wysianej ilości materiału każdej
odmiany (kg)

• kiedy został wykonany siew
ze zbioru (np. jesień 2014)
• powierzchnia posiadanych
gruntów rolnych (wliczamy
również dzierżawy ustne lub
pisemne!)
W oparciu o taką informację
Agencja Nasienna wystawi rolnikowi fakturę z indywidualnym
nr konta bankowego, na podstawie której jednym przelewem

ureguluje on opłatę nawet dla
kilku hodowców.
Jeśli hodowca nie jest reprezentowany przez Agencję Nasienną, rolnik powinien uzyskać
bezpośrednio od niego stawkę
opłaty za daną odmianę w danym roku oraz numer rachunku
bankowego, a następnie wpłacić
na ten rachunek opłatę za skorzystanie z odstępstwa rolnego.
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Jesienne odchwaszczanie zbóż
w uprawie integrowanej

Stosowanie herbicydów w uprawie integrowanej to
ograniczanie ich dawek z wykorzystaniem wszystkich
możliwości z jednoczesnym zagwarantowaniem pełnej
i przewidywanej na określonym poziomie ochrony przed
zachwaszczeniem.
Najprostszym sposobem
jest stosowanie najniższych
dawek w ramach oficjalnych
zaleceń. Do zabiegów jesiennych, uwzględniając stosowanie takich samych substancji
czynnych w postaci różnych
produktów handlowych, zalecanych jest około 50 kombinacji zabiegowych. Spośród
nich ponad 2/3 zalecane są
w przedziałach dawek od
minimalnych do maksymalnych. W ramach integrowanej
metody należy unikać tych
najwyższych i dążyć do efektywnego wykorzystania niższych i najniższych.
Konieczne jest rozróżnienie
zabiegów doglebowych i nalistnych. Dawki tych pierwszych są związane z typem
gleby, na której jest planowane ich stosowanie. Im gleba
cięższa, im zawiera więcej
cząstek organicznych tym
dawki herbicydów muszą
być wyższe. Tak zwany kompleks sorpcyjny gleb ciężkich
unieruchamia część substancji czynnych. Plantator w takiej sytuacji zmuszony jest do
zastosowania wysokiej dawki, ponieważ jej część musi
przeznaczyć dla gleby, a cześć
wykorzystać do zwalczania
chwastów. Rozwiązaniem
jest stosowanie herbicydów
doglebowych na glebach
przede wszystkim średnich.
Na glebach lekkich istnieje
możliwość bardzo szybkiego
przemieszczania się preparatu w jej głąb i groźba uszkodzenia nasion kiełkujących
zbóż. Przyczynić się do tego
mogą także, krótko po zabiegu występujące deszcze.
Jeżeli taka groźba istnieje
w etykiecie danego preparatu istnieje odpowiednia informacja (np. Racer 250 EC).
Na stanowiskach z ciężkimi
glebami niejednokrotnie można zrezygnować z wysokich
(wyższych) dawek herbicydów doglebowych, na rzecz
wczesnych zabiegów nalistnych herbicydami o działaniu
systemicznym. Do preparatów zalecanych doglebowo
w przedziałach dawek należą:
Cougar 600 SC (Legato Plus
600 SC, Pelikan Plus 550 SC,
Protekt Plus 600 SC), Glean
75 WG, Pilar Pendimetalina
400 SC, Maraton 375 SC. Są to
środki, które, oprócz preparatu Racer, można także zastosować wcześnie powschodowo.
Bez względu na termin, zawsze należy oprysk wykonać gdy gleba jest wilgotna.

Największą trudnością w stosowaniu herbicydów doglebowych jest ich prawidłowy
dobór do przewidywanego
zachwaszczenia. Bardzo pomocna jest znajomość historii pola (notatki). Innym
rozwiązaniem jest pewien czas
przed siewem (planowanym
zabiegiem) przykrycie kilku
metrów kwadratowych przezroczystą folią i przysypanie
jej w narożnikach ziemią lub
obciążenie kamieniami. Zmiana warunków pod folią przyspieszy kiełkowanie chwastów
i pozwoli rozpoznać występujące gatunki i tym samym
dobrać odpowiedni herbicyd.
Podobnie preparaty nalistne
są zalecane w dawkach „od
– do”. Równocześnie w etykietach zamieszczana jest informacja, że najskuteczniej
niszczą chwasty w fazie - i tu
w zależności od specyfiki substancji czynnej podany jest
zakres. W im młodszej fazie
rozwojowej chwastów przystąpimy do zabiegu tym możliwe
będzie zastosowanie niższej
z zalecanych dawek. Dotyczy
to preparatów zawierających
jedną substancję czynną takich jak np: Aminopielik Standard 600 SL, Esteron 600 EC,
Legato 500 SC (i kilku odpowiedników), Tolurex 500 SC,
Protugan 500 SC czy zalecany do zwalczania tylko chwastów jednoliściennych Axial
100 EC oraz kilkuskładnikowych, między innymi: Expert
600 SC, Komplet 560 SC, Trinity 590 SC, dwie formulacje
środka Alister, Dyplomata
600 SC i Snajper 600 SC.
Kolejnym elementem rzutującym na wysokość dawki
jest temperatura. Dotyczy to
głównie herbicydów nalistnych działających systemicznie. Im temperatura wyższa
tym szybciej zachodzą w roślinie wszystkie procesy życiowe. Również szybciej
wnika i rozprzestrzenia się
w roślinie trucizna podana
w formie substancji czynnej herbicydu. W tym przypadku dotyczy to głównie
środków zaliczanych do regulatorów wzrostu, a więc
zawierających w składzie
2,4-D, MCPA, dikambę
i mekoprop. Do działania
wymagają minimum 8ºC,
ale wtedy należy stosować wysokie dawki. Wraz
ze wzrostem temperatury,
zwłaszcza gdy chwasty są
w młodych fazach rozwojowych dawki można obniżyć.

Inż.Adam Paradowski
IOR-PIB w Poznaniu
Zupełnie innym rozwiązaniem zużycia mniejszych ilości
herbicydów jest wykorzystanie
zabiegów mechanicznych. Najczęściej używanym sprzętem
są brony i najpopularniejsza
z nich brona-chwastownik.
Najwcześniej zabiegi bronowania powinno się wykonywać
od fazy około 3 liści czyli
praktycznie od początku krzewienia. Ostatnie nie powinny
być wykonywane później niż
pod koniec fazy krzewienia, to
już przeważnie wiosna. Praktycznie nie zaleca się bronowania żyta, ze względu na
nisko umiejscowiony węzeł
krzewienia. W praktyce bronowaniem najczęściej zastępuje
się chemiczne odchwaszczanie
preparatami doglebowymi.
Pozwala to zużyć niższe dawki
herbicydów nalistnych, które
w tym przypadku stosuje się
na młode wschodzące chwasty
w większości znajdujące się
w fazie liścieni do pierwszej
pary liści właściwych. Absolutnie nie zaleca się bronowania zasiewów po wykonaniu
zabiegu doglebowego, w każdym razie nie wcześniej niż
po około 6 tygodniach. Po
zabiegu zdecydowaną większością środków doglebowych,
głównie formulacji „SC” gleba
zostaje pokryta niewidzialną
warstwą o strukturze błony,
przez fachowców nazywana
„filmem”. Kiełkujące chwasty
w momencie wschodów muszą
się przez nią „przebić”, jest to
moment, w którym toksyczna substancja czynna dostaje
się do rośliny. Jeżeli bronowaniem struktura to zostanie
zniszczona, wiele chwastów
może skiełkować bez kontaktu
z herbicydem i normalnie się
rozwijać.
Stosując metody integrowane nie należy zapominać
o adiuwantach (których jesienią w zbożach ozimych jest
stosunkowo mało zalecanych)
oraz kondycjonerach wody,
które w przypadku dysponowania tylko „twardą” wodą,
są bardzo przydatne.
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Startowe nawożenie pod zboża ozime najważniejsze
Wykonanie prawidłowych zabiegów agrotechnicznych
na polu, a także odpowiedni dobór nawozów i ich dawek
mają zasadniczy wpływ na przyszłe plony zbóż.
Odpowiednie nawożenie uprawy jest jednym z najistotniejszych
czynników plonotwórczych. Nie
mniej ważne są również pozostałe czynniki tj. termin siewu,
gęstość siewu czy odpowiednie
zmianowanie roślin na polu. Bardzo ważne znaczenie ma także
znajomość zasobności gleby na
danym polu. W celu jej określenia
należy pobrać próbki glebowe
i wykonać analizy chemiczne.
Pozwoli to odpowiednio dobrać
dawkę nawozu, tak aby zaspokoić
potrzeby nawozowe roślin a tym
samym nie narazić rolnika na
koszty wynikające z zakupu zbyt
dużej ilości nawozu. Prawidłowo
odżywione i zdrowe rośliny już
w okresie zimowym z pewnością są prognozą dla wyższych
i dobrych jakościowo plonów.
Zboża ozime powinny się dobrze rozkrzewić już jesienią, co
pozwoli im na przetrwanie trudnego okresu zimowego. Istotne
jest, aby początkowy rozwój zbóż
przebiegał w warunkach dobrego
odżywienia roślin, co pozwala
na prawidłowe rozwinięcie systemu korzeniowego a w konsekwencji właściwe pobieranie
składników pokarmowych. Słaby system korzeniowy oznacza

niewystarczające pobieranie mikro i makroskładników przez rośliny, gorsze zimowanie i słabszą
regenerację roślin wiosną.
Przedsiewnie (jesienią) zboża
ozime nawozimy głównie nawozami fosforowymi i potasowymi.
Nawożenie pozostałymi składnikami pokarmowymi (azotem,
magnezem czy siarką) stosuje się
rzadziej.
Fosfor odpowiada w roślinie
za prawidłowy rozwój systemu
korzeniowego a także tkanki mechanicznej, zwiększając tolerancję
roślin na różnego rodzaju stresy: niskie temperatury, niedobór wody czy atak patogenów.
Niewykorzystany w danym roku
fosfor nie zostaje wymyty z gleby,
lecz zwiększa jej zasobność w ten
składnik w kolejnych latach.
Potas natomiast reguluje w roślinie bilans wodny i aktywuje
wiele enzymów. W przypadku
niedoboru tego pierwiastka
zmniejsza się znacznie wykorzystanie i pobieranie azotu, co
skutkuje niższymi i gorszymi
plonami.
Zboża ozime na wytworzenie
1 t ziarna i odpowiedniej ilości
słomy potrzebują ok. 12 kg fosforu i 22 kg potasu. Jeśli zakładamy,

Doping dla zbóż
Istotnym czynnikiem w produkcji
zbóż jest utrzymanie odpowiedniego
poziomu nawożenia NPK, ale także
mikroelementów, jak: mangan,
miedź, magnez czy cynk.
Nawożenie doglebowe jest
podstawowym sposobem dostarczania roślinie makroskładników. Z kolei nawożenie
dolistne doskonale sprawdza się
w zaopatrywaniu roślin w mikropierwiastki, co gwarantuje
zwiększenie potencjału plonotwórczego, pobudzenie metabolizmu i wzmocnienie odporności
roślin.
Należy pamiętać, że ten pierwiastek, który występuje w najmniejszej ilości odgrywa rolę
hamulca w prawidłowym rozwoju rośliny. Ważne jest zatem,
by zagwarantować jej dostęp do
wszystkich mikroskładników,
nawet tych, których pozornie
potrzebuje niewiele.

Mikroelementy kluczowe
Mangan jest regulatorem oraz
stymulatorem wzrostu, a także
aktywatorem wielu procesów
enzymatycznych. Reguluje stężenia hormonów. Bierze udział
w procesach przyswajania azotu

i syntezy białek, syntezy witaminy C, oddychania i fotosyntezy. Jego niedobory powodują
obniżenie ogólnej kondycji
upraw, zaburzają prawidłowy
wzrost i rozwój roślin, prowadzą do występowania wielu chorób na przykład nekroz
czy chloroz pomiędzy nerwami
młodych liści. Pierwiastek ten
zapewnia trwałość chlorofilu –
niedostatki powodują rozpad
barwnika pod wpływem światła. Przy jego niedoborze także
ilość przyswajalnego dwutlenku
węgla jest obniżona, co zmniejsza intensywność fotosyntezy.
Braki manganu występują u roślin uprawianych na glebach
obojętnych, zasadowych, torfowych i węglanowych.
Miedź uczestniczy w powstawaniu białek, jest składnikiem
lub aktywatorem enzymów,
które biorą udział w transpiracji lub transporcie elektronów. Pośrednio uczestniczy
w fotosyntezie i oddychaniu.
Uczestniczy w tworzeniu lignin,

Mgr inż. Marta Wyzińska
IUNG – PIB w Puławach

że w danych warunkach możemy
uzyskać 5 t ziarna/ha to potrzeby pokarmowe wynoszą: 60 kg
P2O5/ha i 110 kg K2O/ha. Jednak zanim zastosujemy nawozy
musimy uwzględnić zasobność
gleby w te składniki a także wziąć
pod uwagę to, czy na danym polu
pozostawiono słomę (co również
wzbogaca glebę w składniki pokarmowe – Tabela 1). Jeśli przy
określaniu zasobności stwierdzono niską zawartość niezbędnych
pierwiastków, to dawki nawozowe powinny być wyższe tak aby
to poprawić. Z reguły przyjmuje się, że dawki te powinny być
wówczas wyższe o ok. 50% od
potrzeb pokarmowych. Z kolei
jeśli mamy do czynienia z wysoką
lub też bardzo wysoką zawartością tych pierwiastków w glebie to dawki nawozowe możemy
zmniejszyć o 50%.
Na ogół nawożenie azotowe
zbóż ozimych jesienią nie jest

konieczne, jednak na słabych
stanowiskach można zastosować
20-30 kg N/ha w formie np. nawozu wieloskładnikowego w celu
zapewnienia lepszego rozwoju
roślin przed zimą. Konieczność
zastosowania przedsiewnie azotu
występuje również w sytuacji.
gdy pozostawiamy po żniwach
na polu słomę. Wówczas należy na takie pole zastosować ok.
7-8 kg N na każdą tonę pozostawionej słomy.
Racjonalne stosowanie nawozów i znajomość własnego pola
nie naraża rolnika na zbędne
koszty związane z zakupem nawozów a dobrze dobrane dawki
pozwalają na prawidłowy wzrost
i rozwój roślin. W rezultacie tych
zabiegów osiągniemy odpowiednio wysoki i dobry jakościowo
plon w odniesieniu do danego
stanowiska i zastosowanego
nawożenia.

Tabela 1. Zawartość składników pokarmowych (kg) w 7,5 tonach
słomy pozostawionej na polu w pierwszym roku po przyoraniu
Rodzaj słomy

N

P 2O5

K 2O

słoma rzepakowa

30

9

115

słoma kukurydziana

25

6

75

słoma zbożowa

12

4

60

które mają znaczenie w procesie
stabilizacji i drewnienia ścian
komórkowych. Niewystarczająca ilość miedzi jest przyczyną
spowolnionego wzrostu zbóż,
więdnięcia i bielenia młodych
liści oraz pojawiania się chloroz
na starszych. Młode liście skracają się, źdźbło wraz z wiechą
lub kłosem ulega deformacji.
Bardzo duże zapotrzebowanie
na ten pierwiastek występuje
w okresie intensywnego wzrostu zbóż – od fazy strzelania
w źdźbło do fazy kłoszenia.
Szczególnie wrażliwe na niedobór miedzi są plantacje zbóż
założone na glebach piaszczystych bądź torfowych.
Cynk bierze udział w metabolizmie azotu oraz syntezie
chlorofilu i witamin. W wielu
przypadkach może być czynnikiem decydującym o jakości
i wielkości plonu, gdyż bezpośrednio wpływa na wzrost
i rozwój roślin. Zwiększa także
odporność na susze i choroby,
poprawia zdolność kiełkowania
nasion oraz mrozoodporność.
Jego niedobory hamują wzrost
i rozwój zbóż, są przyczyną złego wykształcenia liści i występowania żółtych przebarwień,
a także krótkich międzywęźli.
Najczęściej dochodzi do nich
na glebach o odczynie obojętnym lub alkalicznym a także
przesuszonych.
Magnez z kolei jest głównym
składnikiem chlorofilu – ma
kluczowe znaczenie w przebiegu
procesu fotosyntezy. Ponadto
wspomaga produkcję białek

i aktywuje wiele enzymów oraz
stabilizuje struktury komórkowe. Decyduje o dorodności
nasion. Zwiększa odporność
roślin na wymarzanie. Objawy niedoboru ujawniają się na
roślinach dopiero przy bardzo
dużym niedostatku tego pierwiastka – wcześniej występuje
spadek ilości i jakości plonu.
Magnez jest pierwiastkiem
deficytowym większości gleb
Polski.
Dolistne nawożenie zbóż
umożliwia szybkie dostarczenie w okresie wegetacji deficytowych dla roślin składników
pokarmowych zarówno w przypadku ich niedoboru w glebie,
jak też utrudnionego pobierania. Szczególnie istotna dla
efektywności tego zabiegu
jest technika jego wykonania oraz zastosowany nawóz.
Najkorzystniej jest wybrać
preparat dedykowany uprawie zbóż. Przykładem takiego
nawozu stworzonego specjalnie
z myślą o zbożach, jest Multiple. Wysoka koncentracja mikroelementów w połączeniu
z zaawansowanymi technikami
aktywizacji pobierania przez
rośliny ułatwia wchłanianie
przez liście i pobudza zboża do
intensywnej absorpcji składników odżywczych.
Decydując się na zakup nawozu przeznaczonego do jesiennego dokarmiania zbóż warto
sprawdzić jakich ilości mikroelementów na hektar dostarczy
on roślinie.
Anna Skomska
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zboża

ozime

Pszenica ozima – ADAGIO,
ARKADIA, BAMBERKA,
BELENUS, ESTIVUS, FORUM,
KRIS, BARROKO, BOGATKA,
SAILOR, ELAN, KWS OZON,
KWS MAGIC, JULIUS,
RAPSODIA, MARKIZA, MEWA,
OPERETK, TOBAK
Pszenżyto ozime – MIKADO,
BOROWIK, BORWO, FREDRO,
CONSTANT, GRENADO,
PRELUDIO, SORENTO, TOMKO,
TULUS, TWINGO, WIARUS
Jęczmień ozimy – GRACIOSA,
LOMERIT, ANTONELLA, TITUS,
KWS MERIDIAN
Żyto ozime – STANKO, DOMIR,
HERAKLES, KAPITAN, PASTAR
/zielonkowe/

Dowozimy
na miejsce!
Przedsiębiorstwo Nasienne
„ROLNAS” Sp. z o.o.
tel. +48 52/376-98-10

www.rolnas.com.pl
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Mikroelementy w jesiennym
odżywianiu zbóż
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Jesień jest jednym z kluczowych okresów w rozwoju zbóż
ozimych.
Od normy wysiewu oraz jego
właściwego terminu i głębokości
oraz od skutecznego zaprawienia
ziarna i ochrony herbicydowej zależy bowiem stan, w jakim rośliny
wejdą w okres spoczynku zimowego. Nie sposób również pominąć
przy tym roli właściwego odżywienia roślin makroelementami
(szczególnie fosforem i potasem),
jak i mikroelementami (zwłaszcza
miedzią i manganem).
Jesień jest okresem, kiedy
w oziminach tworzy się potencjał
przyszłorocznego plonu. Dlatego
wskazane jest, aby zboża weszły
w okres spoczynku zimowego właściwie rozkrzewione. Wynika to
z tego, że im wcześniej roślina
wytworzy źdźbło, tym większa jest
szansa, że wyda ono plon w postaci kłosa pełnego ziarna. Jesienne
zawiązki przyszłych źdźbeł kłosonośnych są silniejsze i mniej
podatne na redukcję w przypadku
niekorzystnych warunków środowiska, niż źdźbła pochodzące
z krzewienia wiosennego. Warto
więc zadbać o odpowiedni termin

siewu, prawidłową agrotechnikę
oraz właściwe odżywienie roślin,
aby zapewnić im optymalne warunki do zrównoważonego jesiennego rozwoju. Wówczas lepiej
wejdą one w stan spoczynku
zimowego, i szybciej rozpoczną
wegetację na wiosnę.
Po zastosowaniu właściwego
nawożenia przedsiewnego czas
pomyśleć o zasileniu roślin najważniejszymi mikroelementami,
jakimi dla zbóż są miedź i mangan. Ważne jest, aby pierwiastki te podać w fazie krzewienia
(również jesiennego), ponieważ
zastosowanie ich w późniejszej
fazie cechuje zdecydowanie niższa skuteczność. Ponadto miedź
podana później w skrajnych wypadkach może okazać się nawet
fitotoksyczna dla roślin. Miedź
i mangan mają również znaczenie
dla dobrej zimotrwałości zbóż.
Miedź bierze udział w procesach
enzymatycznych, między innymi
w przemianach azotu w roślinie.
Jej niedobór powoduje zmniejszone pobieranie azotu, oraz większą

łamliwość źdźbeł. Objawy niedoboru miedzi są dość łatwe do
zaobserwowania, ale pojawiają
się one jednak nieco później niż
optymalny termin zastosowania
tego pierwiastka. Są to: skręcanie
się liści, bielenie kłosów, problemy
z zapylaniem (pustokłosie). Na
jedną tonę ziarna wraz z plonem
ubocznym pszenica pobiera ok
7-10 g tego pierwiastka.
Rolą manganu jest udział
w procesach fotosyntezy, tworzeniu chlorofilu oraz syntezie
białek. Niedobór tego pierwiastka
objawia się w postaci podłużnych
żółtawych plam na liściach, widocznych już w fazie krzewienia, przechodzących później
w kolor brązowawy. Zapotrzebowanie pszenicy na mangan
waha się w okolicach 70-100 g/
tonę plonu.
Należy pamiętać, że dostępność mikroelementów z gleby
(poza molibdenem) maleje wraz
ze wzrostem pH, czyli odwrotnie
niż w przypadku makroelementów takich jak azot, fosfor, czy

potas, które najlepiej pobierane
są w okolicach 6,5-7,0 pH. Stąd
bierze się konieczność zastosowania ich w postaci dolistnej.
I w tym momencie dochodzimy właśnie do formy w jakiej
należy podać mikroelementy
roślinie. Sole? Chelaty? A może
aminokwasy?
Zdecydowanie najnowocześniejszą i najbardziej efektywną
formą aplikacji mikroelementów
dla roślin są właśnie preparaty
dolistne na bazie aminokwasów.
Charakteryzują się one przede
wszystkim małym rozmiarem
cząsteczki, która wnosi pierwiastek do rośliny. Dzięki temu preparat może dostać się do rośliny
nie tylko przez aparaty szparkowe (jak starsze formy aplikacji
np. chelaty), ale również przez
przestrzenie międzykomórkowe.
Różnice w ilości pobranego żelaza na przestrzeni 8 godzin od
zastosowania preparatu, mogą
wg Graffa sięgnąć nawet do 60%,
w zależności od formy zastosowanego preparatu.

Warto pamiętać, że najlepszy
rezultat jesiennego dokarmiania
zbóż mikroelementami uzyska się
wtedy, gdy temperatura powietrza
jest powyżej 10oC, gdyż w takich
warunkach rośliny intensywniej
pobierają i przemieszczają składniki pokarmowe.
W warunkach intensywnej uprawy zbóż ozimych, ze szczególnym
uwzględnieniem pszenicy, należałoby zastosować oprócz nawożenia
dolistnego także preparat o działaniu biostymulującym. Istotne jest
bowiem, aby zboża ozime weszły
w stan spoczynku zimowego z grubym węzłem krzewienia i silnym systemem korzeniowym. Od kilku lat
firma Timac Agro oferuje na polskim
rynku płynny preparat biostymulujący z opatentowanym kompleksem

aktywnym Seactiv ®, zawierający
m.in. miedź i mangan oraz aminokwasy, do stosowania w okresie
krzewienia zbóż. Tym preparatem
jest Fertileader Tonic, z którym poza
niezbędnymi mikroelementami, podajemy roślinie także biostymulację
w postaci substancji pochodzących
z alg morskich. Wykazują one silne
działanie antystresowe oraz stymulują fotosyntezę i krzewienie roślin.
W takim przypadku, podczas jednego zabiegu podajemy kluczowe
dla rozwoju zbóż mikroelementy
w najszybciej pobieranej formie aminokwasowej, i dodatkowo dostarczamy także biostymulację, która
w połączeniu z miedzią i manganem
pomoże zapewnić właściwy rozwój
zbóż przed zimą.
Wojciech Prokop

Najlepszy czas na wapnowanie gleb!
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Najlepszym terminem stosowania wapnowania jest zespół uprawek pożniwnych po
sprzęcie zbóż, ze względu na możliwość dobrego wymieszania wysianego wapna
z glebą. Jeżeli nie stosuje się obornika lub gnojowicy można wapnować pole w zespole
jesiennych uprawek przedsiewnych przed orką siewną lub przed orką przedzimową.

Spośród wielu czynników
wpływających na produkcję
rolniczą kwasowość gleby wymienia się jako jeden z najważniejszych, gdyż decyduje
ona o przebiegu wielu procesów glebowych oraz wpływa
na kształtowanie urodzajności i żyzności gleby. Rośliny
uprawne na glebach kwaśnych mają gorsze warunki
wzrostu i rozwoju. Związane
jest to z niekorzystnymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi gleb
kwaśnych. Silne zakwaszenie
gleb w Polsce wynoszące około
50% wynika przede wszystkim
z rodzaju i pochodzenia skał
macierzystych oraz przebiegu
procesu glebotwórczego, ale
duże znaczenie mają przyczyny o charakterze antropogenicznym tj.: opad kwaśnych
substancji z atmosfery i zakwaszające działanie nawozów mineralnych, głównie
azotowych.
Nawozy wapniowe powinno stosować się pod przedplon, po którym przyjdzie

w zmianowaniu roślina najbardziej wymagająca pod
względem odczynu gleby,
np.: jęczmień, rzepak, buraki cukrowe, lucerna. Najlepszy
efekt działania nawozów odkwaszających najczęściej jest
widoczny w drugim a nawet
trzecim roku po ich zastosowaniu. Jeżeli nie wysialiśmy
wapna pod przedplon nawóz
wapniowy należy zastosować
natychmiast po zbiorze przedplonu i dobrze go wymieszać
z glebą.
Ważnym w skutecznym
wapnowaniu jest prawidłowy wybór nawozu. W ofercie
rynkowej znajdują się nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe w formie węglanowej
i tlenkowej. W tych pierwszych
dominującym składnikiem
jest węglan wapnia, a w tlenkowych - tlenek wapnia, powstały poprzez prażenie skały
wapiennej. Forma nawozu jest
jednym z ważniejszych czynników decydujących o efektywności wapnowania, a zatem
o szybkości odkwaszania gleby.

Decydującą rolę w tym zakresie odgrywa rozpuszczalność
nawozów w wodzie. Najłatwiej
rozpuszczają się w glebie formy
tlenkowe nawozów, znacznie
trudniej natomiast węglanowe.
Najszybciej działające nawozy tlenkowe (zalecane są na
gleby kategorii agronomicznej średniej i ciężkiej), z nawozów węglanowych najszybciej
działa kreda (można ją stosować na wszystkie kategorie
agronomiczne gleb). Nawozy
wapniowo – magnezowe należy stosować na gleby ubogie
w magnez. Jeżeli wykonujemy wapnowanie zachowawcze możemy wysiewać wolniej
działające wapna węglanowe.
Niezależnie od typu wapna pamiętajmy aby poprosić dystrybutora nawozu o atest, który
będzie potwierdzał spełnianie
wymagań dla odmiany wapna,
wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
8 września 2010 r., (Dz. U. Nr
183, Poz. 1229, załącznik nr 6).
Podczas planowania terminu
wapnowania należy uwzględnić

reakcję wapna z innymi nawozami. Nawozów amonowych,
mocznika, superfosfatów i nawozów wieloskładnikowych zawierających fosforan amonu nie
należy stosować bezpośrednio
przed jak i po wapnowaniu ta
sama zasada dotyczy nawozów

naturalnych i organicznych. Pomiędzy tymi zabiegami zalecana jest przerwa około 4 tygodni.
Wapna tlenkowe nie powinny
być stosowane bezpośrednio
przed siewem roślin.
Utrzymanie optymalnego
pH wynikającego z kategorii

URODZAJ
REKLAMA

17

agronomicznej gleby i wymagań uprawianego gatunku rośliny jest niezwykle
ważne dla zapewnienia
najlepszych warunków do
wzrostu i plonowania. Zatem wykorzystajmy najlepszy
agrotechnicznie termin do
uregulowania odczynu gleb
w naszych gospodarstwach!
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Firma Gospodarczo – Handlowa
Agria Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Warsztatowa 5
tel./fax (14) 621 88 21, tel. (14) 621 88 22, tel. kom. 604 428 783
www.agria.pl • e-mail: biuro@agria.pl

WAPNO NAWOZOWE
WSZYSTKICH ODMIAN

w tym WAPNO NAWOZOWE TLENKOWE (PALONE)
o zawartości CaO powyżej 70%
produkcji
WYJĄTKOWO SKUTECZNE W POPRAWIE STRUKTURY I pH GLEBY

KREDA GRANULOWANA I PYLISTA
Pełne dostawy (24-27t):
• luzem
• w big-bagach (ok. 1 tona) i workach 20, 25, 40 i 50 kg (paleta 1 t)
Dostawy kurierskie - (na paletach) - każda ilość
Oferowany przez nas towar jest najwyższej jakości potwierdzonej
stosownym świadectwem dostarczanym klientowi przy każdej dostawie.
Z A P RA SZ AM Y D O W S P Ó ŁP R AC Y

PREMIERA NA

AGROSHOW

2014

W BEDNARACH

Amortyzowana oś
przednia

Zwiększony rozstaw
osi o 130 mm

90

kW

Przedni WOM
o mocy 90kW
(ponad 122 KM)

Nowy multifunkcyjny
panel sterujący

PRAWDZIWY
MOCARZ

N
NOWA
FORTERRA HD
Niestrudzony Mocarz…
Zetor Forterra HD, to kolejny krok w polepszaniu parametrów trwałości, komfortu i możliwości wykorzystania.
Ekonomiczność, ergonomiczne elementy sterujące i doskonała stabilność nowego modelu dają podstawę by nazwać go „idealnym ciągnikiem“ na cały dzień ciężkiej pracy
bez ograniczeń. Po pracy, wieczorem, gdy popatrzysz na
zużycie paliwa, to przekonasz się, że Forterra HD jest naprawdę mądrym wyborem.

Tylny TUZ kategorii 3

Zetor Forterra HD
– Inteligentny wybór dla profesjonalistów

Większa wydajność
pompy hydrauliki

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM DEALEREM ZETOR

www.zetor.pl

Traktor to ZETOR. Od 1946 roku.
Zet_ForterraHD_inz-255x175_PL.indd 1

6/11/14 11:44 AM
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Zgorzel podstawy źdźbła
– choroba wadliwego zmianowania
Duża koncentracja zbóż w strukturze upraw powoduje
namnażanie się w glebie grzybów patogenicznych,
wywołujących szereg groźnych chorób.
Do najgroźniejszych zalicza
się choroby podstawy źdźbła,
zwane podsuszkowymi, określane czasem mianem „chorób płodozmianowych”. Duże
znaczenie tych chorób w Polsce
wiąże się z ponad 70% udziałem
zbóż w strukturze zasiewów oraz
brakiem uniwersalnych fungicydów stosowanych w celu
ochrony podstawy źdźbła.
Wśród chorób podsuszkowych
w naszym kraju najczęściej notujemy: fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła (Fusarium spp.),
łamliwość źdźbła zbóż (Tapesia
yallundae) oraz zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces
graminis var. tritici). Mimo że
występują na podstawie źdźbła
i korzeniach zbóż, w znaczącym
stopniu wpływają na obniżenie uzyskiwanego plonu ziarna,
pogarszając przy tym jego parametry jakościowe, takie jak:
masa 1000 ziaren, liczba ziaren
w kłosie, rozkrzewienie produkcyjne oraz plon ziarna z kłosa.
Zazwyczaj charakterystyczne
objawy występowania chorób
podsuszkowych w łanie obserwujemy po kwitnieniu zbóż.
Wówczas widać placowo występujące przedwczesne „dojrzewanie” i zamieranie roślin,
tzw. białokłosowość (fot. 1). Po
pewnym czasie, ale jeszcze na
długo przed zbiorem, szczególnie
w lata mokre, rośliny porażone
przez patogeny powodujące choroby podsuszkowe stają się jeszcze bardziej widoczne w łanie.
Przyczyną takiego stanu rzeczy
jest występowanie na kłosach
osłabionych roślin czerni zbóż
(Alternaria spp., Cladosporium
spp.) (fot. 2). Kiedy objawy chorób podsuszkowych stają się widoczne w łanie, na walkę z nimi
jest już jednak zdecydowanie
za późno.
Wydawać się może, że dobrze
znaną chorobą podsuszkową,
występującą na naszych polach
od wielu lat, jest zgorzel podstawy źdźbła powodowana przez
grzyb G. graminis var. tritici.
Znamy jednak dobrze jej objawy
występujące na źdźbłach w późniejszych fazach wegetacji. Są
to smolisto-czarne przebarwienia na dolnych międzywęźlach,
widoczne dobrze po usunięciu
pochwy liściowej Jednak te objawy pojawiają się stosunkowo
rzadko, a najbardziej szkodliwe
stadium choroby jest bardzo często przez rolnika niezauważane.
Na zlokalizowanym w Bałcynach doświadczeniu Katedry Systemów Rolniczych
UWM w Olsztynie, w którym
pięć gatunków zbóż uprawia
się w ponad 40-letnich monokulturach, prowadzone są

wielokierunkowe badania. Wykazały one, że mimo wysiewu
takiej samej liczby zaprawionych
ziaren na 1 m2 w monokulturze
i w prawidłowym – 6-polowym
płodozmianie, już po wschodach
w monokulturach obsada roślin
była mniejsza. Ta dysproporcja
pogłębiała się w ciągu sezonu
wegetacyjnego. Różnica w obsadzie roślin między monokulturą,
a płodozmianem była większa
w uprawach zbóż ozimych niż
zbóż jarych, a największa była
dla pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. Badania fitopatologiczne prowadzone przez
autora w Katedrze Fitopatologii i Entomologii wykazały, że
głównym sprawcą zmniejszenia obsady roślin w monokulturze jest właśnie G. graminis
var. tritici. Objawy tej choroby
pozostają często niezauważone przez rolników, ponieważ
rośliny zdrowe, rozwijając się
normalnie, już od momentu
krzewienia maskują rośliny porażone i nie pozwalają ich dostrzec. Występowanie choroby
w tej fazie możemy stwierdzić
dopiero po wykopaniu roślin
i opłukaniu korzeni w wodzie.
Objawy choroby najlepiej widać, gdy wypłukane korzenie
roślin są zanurzone w czystej
wodzie znajdującej się w białym,
płaskim naczyniu. Porażone rośliny mają ciemno zabarwione
korzenie bądź ich fragmenty.
Silne porażenie korzeni pszenicy ozimej przez G. graminis
powoduje zamieranie roślin i ich
wypadanie we wczesnych fazach
rozwojowych. W tym miejscu
chciałbym zwrócić uwagę, że
nazwa choroby jest myląca. Najgroźniejszą formą tej choroby
jest zgorzel, czyli zamieranie korzeni, a nie zgorzel podstawy
źdźbła. Toteż nazwa tej choroby
powinna brzmieć „zgorzel korzeni i podstawy źdźbła”, a nie
zgorzel podstawy źdźbła, jak
dotychczas.
Zwalczanie zgorzeli korzeni
jest niezwykle trudne ze względu
na nieprzewidywalność rozwoju
choroby. Infekcja może przebiegać w różnym tempie powodując
pojawienie się objawów w innym
czasie, nawet w obrębie tej samej
uprawy. Zjawisko to wskazuje
jak bardzo zmienne czynniki
biologiczne i fizyczne w obrębie danego pola oraz obecność
lub brak zmianowania wpływają na potencjał infekcyjny G.
graminis wobec zbóż. Z badań
dotyczących plonowania pszenicy w zależności od stopnia
występowania zgorzeli korzeni
wynika, że zarówno termin siewu jak i zastosowany przedplon
są czynnikami w największym

Białokłosowość

Czerń zbóż

Po prawej zgorzel
stopniu determinującymi nasilenie porażenia roślin przez G.
graminis. Do istotnych czynników wpływających na nasilenie
choroby zalicza się również: nawożenie, odmianę, parametry
fizykochemiczne gleby, zabiegi
agrotechniczne, fazę rozwojową rośliny w momencie infekcji
i inne.
Jedynym skutecznym i racjonalnym sposobem ochrony
zbóż ozimych przed G. graminis

jest zaprawianie ziarna. Autor
prowadził badania dotyczące
wpływu zaprawiania ziarna
pszenicy na nasilenie występowania zgorzeli podstawy źdźbła.
Najwyższą skuteczność działania uzyskał stosując po dwie
zaprawy Raxil 020 FS i Latitude
125 FS lub Maxim 025 FS i Latitude 125 FS.
Prof. dr hab. Tomasz P. Kurowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

wrzesień 2014 r. | Raport Rolny

Kiedy kukurydza gotowa jest do
zbioru na kiszonkę a kiedy na ziarno

Od trzech lat powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce
przekracza milion hektarów.
Odmiany kukurydzy na kiszonkę muszą spełniać szereg kryteriów,
a najważniejsze to:
• Wysoki plon ogólnej suchej masy
roślin o korzystnej strukturze,
czyli o wysokim udziale suchej
masy kolb. Udział suchej masy
kolb powinien wynosić powyżej
50%, a w odmianach o wysokiej
produktywności energetycznej co
najmniej 55%.
• Zawartość suchej masy przy zbiorze
w przedziale 30-32%. Taka kukurydza dobrze się zakisza, nie wyciekają
z niej soki roślinne.
• Wysoka ogólna strawność, w tym
także wysoka strawność wegetatywnych części roślin: liści i łodyg. Najbardziej strawną częścią
kiszonki jest ziarno, dlatego warunki produkcyjne muszą zapewnić
dobre wykształcenie kolb. W tym
kontekście zalecana są do uprawy
na kiszonkę najlepsze odmiany
ziarnowe.
• Wysoka odporność na najważniejsze choroby i szkodniki oraz
na wyleganie zarówno korzeniowe
jak i fuzaryjne. Ważna jest przede
wszystkim odporność na choroby
fuzaryjne kolb i łodyg, które wytwarzają szkodliwe dla zdrowia zwierząt
i człowieka mikotoksyny.
• Wczesność dostosowaną do rejonu
uprawy i do warunków produkcyjnych oraz konkretnych potrzeb
danego gospodarstwa.

organizacji zbioru, gdyż zapewnia
dużą elastyczność i umożliwia jego
wydłużenie. Pod koniec okresu wegetacji, w korzystnych warunkach
termicznych zawartość suchej masy
podnosi się w roślinach codziennie
o około 0,5%. W przypadku przedwczesnego zasychania roślin z powodu
suszy należy przystąpić do zbioru niezwłocznie. W normalnych warunkach
agrotechnicznych terminem zbioru jest
miesiąc wrzesień. Jeśli z jakikolwiek
względów dochodzi do opóźnienia
zbiorów i wzrasta poziom zawartości
suchej masy w roślinach do poziomu
35-40%, występują problemy z rozdrobnieniem roślin, uszkodzeniem
ziarniaków i w konsekwencji w odpowiednim ubiciu pryzmy kiszonkowej. Fermentacja kwasu mlekowego
zachodzi w warunkach beztlenowych
i źle ubita pryzma kiszonkowa powoduje psucie się kiszonki. W takich warunkach przydatne jest stosowanie
inokulantów (kultur bakterii kwasu
mlekowego), a nawet serwatki.
Podobnie jak w uprawie na ziarno,
po wystąpieniu pierwszych przymrozków jesiennych, bezwzględnie należy
przyśpieszyć zbiory. Przemarznięte
liście okrywowe nie pozwalają na oddawanie wody z rdzeni kolb. Woda gromadzi się na powierzchni ziarniaków
i następuje rozwój chorób grzybowych.

Jak ocenić optymalny
termin zbioru kukurydzy
na kiszonkę?

Odmiany kukurydzy przeznaczone
do uprawy na ziarno powinny charakteryzować się:
• Wysokim potencjałem plonowania,
w warunkach które umożliwiają
uzyskiwanie możliwie najwyższych
plonów. Potencjał plonowania zależy od wczesności odmiany. Na ogół
większym potencjałem plonowania
charakteryzują się odmiany późniejsze niż wcześniejsze.
• Wczesnością dostosowaną do poszczególnych rejonów uprawy. Odmiany najwcześniejsze rejonizuje się
w pasie północnym, a najpóźniejsze
w rejonach południowych o najbardziej korzystnych warunkach
termicznych.

Ziarniaki powinny mieć konsystencję woskową, tak aby można je
jeszcze zarysować paznokciem. Części wegetatywne roślin powinny przy
tym zachowywać zieloność, co ułatwia
rozdrabnianie masy kiszonkowej i jej
zakiszanie. Takie kryteria spełniają
odmiany z tzw. cechą „stay green”,
która jest uwarunkowana genetycznie.
Utrzymująca się zieloność wegetatywnych części roślin umożliwia ciągłą
asymilację i gromadzenie składników
pokarmowych w ziarnie. Jest to cecha
bardzo korzystna z punku widzenia
REKLAMA

Kiedy przystąpić do zbioru
na ziarno

dr inż. Roman Warzecha
IH i AR – PIB, Radzików
• Zdolnością do rozwoju w niższych
temperaturach w początkowych
okresach i aktywnego dosychania
ziarna w końcowym okresie wegetacji (cecha „dry down”).
• Generatywnym typem wzrostu,
niezbyt wysoką łodygą, brakiem
skłonności do krzewienia się.
• Odpornością na choroby i szkodniki oraz na wyleganie fuzaryjne
i korzeniowe.
Do zbioru na ziarno przystępujemy
po osiągnięciu przez kukurydzę dojrzałości pełnej. Wilgotność ziarna wynosi
wówczas około 35%. Fizjologicznym
wskaźnikiem dojrzałości pełnej jest
pojawienie się przy zarodku ziarniaka
tzw. czarnej plamki. Wówczas następuje
odcięcie dopływu asymilatów do ziarniaka, a tym samym plon ziarna ulega
stabilizacji. Jednak czarna plamka może
pojawiać się już przy wilgotności 38%,
którą uważa się za graniczną, umożliwiającą omłot ziarna. Przy wysokiej
wilgotności ziarna występują straty
plonu z powodu niedomłotów. Ziarno
ulega uszkodzeniu, co zwiększa straty
w czasie przechowywania. Wzrastają
również znacząco koszty suszenia.
Z tych powodów jeśli warunki pogodowe i organizacyjne to umożliwiają,
zbiory kukurydzy na ziarno powinny być rozpoczęte przy wilgotności
ziarna nie większej niż 30%. Wbrew
powszechnym opiniom, przymrozki
powodują przerwanie procesu dosychania ziarna. Wówczas należy jak najszybciej kończyć zbiory, gdyż kolby są
kolonizowane przez choroby fuzaryjne.
Optymalny okres zbiorów kukurydzy
na ziarno przypada od trzeciej dekady
września do końca października. Zbiory
w listopadzie, a niekiedy jeszcze później
są wymuszone warunkami pogodowymi ale wówczas wzrastają koszty
suszenia a ziarno może być gorszej
jakości i zawierać więcej mikotoksyn.
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Nie takie straszne to zazielenienie
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Zazielenienie to nowy obowiązek, który od przyszłego roku wejdzie w życie w całej Unii Europejskiej.O tym
z Zenonem Bistramem, prezesem Pomorskiej Izby Rolniczej rozmawiała Alicja Szczypta.

Rolnicy mówią „znowu eurokraci
i idealiści wymyślili, o ekonomii
zapomnieli”.
Dlaczego właściwie wprowadzono obowiązek przeznaczenia
5% areału na użytki ekologiczne?
Trzeba wrócić do okresu 20122013, kiedy konstruowano budżet
Unii Europejskiej 2014-2020 w części
dotyczącej rolnictwa. Lata te były
kryzysowe w całej unii, więc nie
wszystkie państwa chciały w nowym
budżecie przeznaczyć na rolnictwo
taką samą kwotę, jaka była w budżecie poprzednim. Jedynym sposobem
przekonania wszystkich, aby na rolnictwo w nowym budżecie była taka
sama kwota jak w budżecie 20072013, było przyjęcie, że rolnictwo
pójdzie w kierunku zachowania walorów ekologicznych, krajobrazowych,
że pieniądze na rolnictwo zostaną
użyte na zwiększenie bioróżnorodności. Z tego powodu powstało owe
pojęcie - zazielenienie. Dotyczy ono
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wszystkich krajów UE. Na wszystkich
europejskich rolników spływa przez
to od 2015 roku obowiązek założenia
użytków ekologicznych, nierolniczych
na 5% gruntów ornych, a odsetek ten
w kolejnych latach wzrasta o 1 punkt
procentowy rocznie.
Czyli to jednak nie jest tak, że
„szaleni ekolodzy z Komisji Europejskiej wydumali sobie”, lecz jest
to element politycznego konsensusu?
Tak, to była umowa. Oczywiście
można było się na nią nie zgodzić,
ale wtedy zostałyby znacznie ograniczone środki finansowe na rolnictwo, w tym na dopłaty obszarowe,
w całej Europie. Zazielenienie jest
zatwierdzone i trzeba wykorzystać
te elementy, które w gospodarstwach
już po prostu są, a tam gdzie ich nie
ma, poszukać różnych możliwości,
żeby spełnić jego warunki.
Trzeba wspomnieć, że chyba
niektóre gospodarstwa w sposób
całkowicie naturalny, już realizują
wszystkie warunki zazielenienia.
Myślę, że ci rolnicy, którzy realizują program rolnośrodowiskowy,
dobrze wiedzą o tym, bo w założeniach programu było, że wszystkie
powierzchnie proekologiczne musiały
być zachowane w gospodarstwie od
momentu podpisania umowy przez
5-letni czas programu. Ci rolnicy realizowali więc dzisiejsze założenia,

ale nie z uwagi na zazielenienie, lecz
program rolnośrodowiskowy. Teraz
to samo dotyczyć będzie wszystkich,
z tym że gospodarstwa do 15 ha zwolnione zostaną z powierzchni proekologicznych EFA. Te gospodarstwa nie
muszą się więc w ogóle przejmować
5-procentowym zazielenieniem.
Ale przecież takich gospodarstw
jest u nas większość!
W Polsce w skali całego kraju ponad połowa gospodarstw jest poniżej
5 hektarów, więc te gospodarstwa nie
będą objęte zazielenieniem.
Skoro przytłaczającej większości polskich gospodarstw i tak nie
będzie to dotyczyło, to o czym my
w ogóle rozmawiamy?
O tym, żeby spełnić warunki,
które są narzucone całej Unii. Unia
nie będzie mogła nam zarzucić, że
nie przestrzegamy, prawa, bo przecież przestrzegamy! A że większość
naszych gospodarstw jest rozdrobnionych i większość jest poniżej
15 hektarów, więc nie „podpada” pod
te przepisy, no to cóż… takie mamy
rolnictwo. Akurat w naszym województwie średnia wielkość gospodarstwa wynosi niecałe 19 hektarów,
ale średnia ogólnopolska - powyżej
10, a w niektórych województwach
3,5-4 hektary. Te bardzo małe gospodarstwa będą mieściły się w zupełnie innym działaniu, a mianowicie

w PROWie, gdzie na małe gospodarstwa są premie po 60 tys, lub
1250 euro rocznie. One jednak nie
muszą spełniać tych wszystkich warunków, o których dyskutujemy.
W efekcie to wszystko razem
wzięte nie spowoduje żadnej rewolucji na wsi. Po co więc to wszystko?
Istotnie, rewolucji nie będzie, ale
powinno to raczej zwrócić uwagę
rolników na zachowanie walorów
ekologicznych i środowiskowych
we własnym gospodarstwie, jak
chociażby zachowanie kęp drzew,
oczek wodnych, nieużytków, miedz
śródpolnych, czyli miejsc takich gdzie
gromadzą się ptaki, owady i inne istoty pożyteczne ekosystemowi i uprawom. A na dodatek Unia Europejska
za spełnienie wymogów ekologii będzie wypłacała 74 euro od hektara.
Coś za coś.
A co z gospodarstwami, które
na swoim terenie nie mają żadnych
możliwości, żeby w sposób naturalny spełnić warunki zazielenienia,
bo nie mają ani oczek wodnych, ani
zadrzewień, ani nawet zakrzaczeń?
Jest dla nich pierwsza możliwość, czyli obsianie odpowiedniej
powierzchni roślinami wiążącymi
azot lub międzyplonami.
Druga to ugorowanie.
Tak, ale namawianie rolników do
ugorowania jest bezsensowne, bo o ile

nie jest to bardzo słabej jakości gleba, rolnicy nie lubią ugorować ziemi.
Ugorowanie przeciętnych czy dobrych
gleb w ogóle nie wchodzi w rachubę, chyba że ktoś byłby szczególnie
zainteresowany ekologią. W tych
okolicach jak - patrząc po Pomorzu
- powiat kartuski, kościerski, gdzie
dużo jest pagórków, lasów, jezior, stawów, nieużytków, tam rolnicy spełnią
wszystkie wymogi wobec powierzchni
ekologicznych w cuglach.
A w powiatach w górę Wisły, na
Kociewiu i w powiecie kwidzyńskim,
gdzie krajobraz nie jest tak urozmaicony, a gleby znacznie lepsze?
Tam z pewnością rolnicy wykorzystają uprawy międzyplonów lub
roślin wiążących azot. Mogą też
wykorzystać trzecią z metod – dosadzanie drzew.
Tak jak akcja internautów, która
wkrótce rusza na portalu www.trees24.eu, gdzie internauci fundują
drzewa z gatunków miododajnych
w celu posadzenia ich na nieużytkach, miedzach i innych gruntach
rolników?
Tak. Ta akcja to bardzo dobry pomysł. Nie ulega wątpliwości, że drzewa miododajne są bardzo potrzebne,
a wręcz konieczne, do prawidłowego
funkcjonowania ekosystemu. Warto
ją wprowadzić w życie. Równocześnie
trzeba zachować realizm. Nasadzanie

takich drzew na glebach bardzo dobrych: klasy I i II nie spotka się z masowym aplauzem rolników, bo ci na
nich uprawiają pszenicę, rzepak czy
buraka i nie będą chcieli, aby drzewa
podbierały wodę i składniki pokarmowe ich uprawom. Tak sytuacja
wygląda u nas w województwie na
Żuławach. Drugą sprawą jest, że nie
każde drzewo na każdej glebie będzie
rosło. Na przykład, jeśli rolnik na
Kaszubach przeznaczy V – VI klasę
na lipę, to nic nie wyrośnie, bo lipa
wymaga lepszych gleb.
A we wspomnianych już wcześniej powiatach nieco w górę
Wisły, tam gdzie gleby nie słabe,
a przeciętne?
Tam to będzie jak najbardziej na
miejscu. Na III klasie, na miedzach
– oczywiście. Izby rolnicze mogłyby
zebrać dane od chętnych rolników
i przekazać organizatorom, co ułatwiłoby sprawę i byłoby rozsądne.
Wiadomo, że te drzewa są nam potrzebne, bo są nam potrzebne zapylacze. Stosowane w rolnictwie środki
chemiczne nie sprzyjają rozwojowi
populacji pszczół, ale bez nich nie
da się efektywnie prowadzić upraw
zwłaszcza na dobrych glebach, więc
musimy jedno z drugim pogodzić.
Jest to obopólny interes – i rolnika
i samych pszczół – bo im lepiej kwiaty
są zapylone, tym lepszy plon rzepaku.
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FIŃSKA SIŁA,
FIŃSKA MOC…
Moc i siła 6 cylindrów
do ciężkich zadań
CIĄGNIK, NA KTÓRY CIĘ STAĆ !!!
Zapraszamy na targi
Agro Show w Bednarach, stoisko D 234

FINANSOWANIE
FABRYCZNE

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

Skontaktuj się z najbliższym dealerem – wejdź na www.valtra.pl

Valtra jest marką o światowym
zasięgu, należącą do AGCO.
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POM Augustów ciągle zwiększa swoją ofertę produkcyjną wprowadzając na rynek coraz szerszy wachlarz maszyn
i urządzeń dla rolnictwa w kraju jak i za granicą. W tym sezonie prezentowane nowości to: Separator M502/2 – czyli
czyszczalnia mobilna, Przystawka do siewu rzędowego i Rozdrabniacz bijakowy.

NOWOSC! Separator M502/2 Przystawka do siewu rzędowego
Separator M502/2 (czyszczalnia mobilna) przeznaczony jest
do oczyszczania ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych z zanieczyszczeń lżejszych od materiału
czyszczonego. Takie oczyszczanie zalecane jest przed magazynowaniem w silosach. Składa się
z separatora M502 o wydajności
do 15t/h połączonego bezpośrednio do przenośnika ślimakowego
T 206/4 o długości 3m i zamocowanego bezpośrednio na wózku
specjalnym.
Urządzenie charakteryzuje się:
• małym zapotrzebowaniem
mocy napędowej,
• łatwością przestawienia
z jednego miejsca na drugie oraz zainstalowaniem
w dowolnym miejscu pod
warunkiem dostępu do sieci
elektrycznej,
• możliwością współpracy z innymi urządzeniami produkcji
POM Augustów w celu odbioru oczyszczonego ziarna.
• Zalety
używania
separatora:

Przystosowanie rozsiewacza
nawozów Motyl N031M do siewu rzędowego polega na zamontowaniu przystawki w miejscu
tarczy rozrzucającej. Nawóz
poruszając się po taśmociągu
umiejscowionym na dnie kosza
zasypowego trafia do rozdzielacza skąd elastycznymi rurami jest wysiewany w sześciu
rzędach.
Zaletami siewu rzędowego są
oszczędność nawozów, oraz precyzyjne dawkowanie.

• usunięcie zanieczyszczeń
przed magazynowaniem (zabezpiecza to w dużym stopniu
przed psuciem się ziarna),
• usunięcie zanieczyszczeń
przed suszeniem, a zatem

wzrost wydajności suszenia,
• znaczne zmniejszenie występowania kurzu zarówno przed
jak i po suszeniu,
• oczyszczone ziarno posiada
większą wartość.

Rozdrabniacz bijakowy
Rozdrabniacz bijakowy ssąco-tłoczący jest urządzeniem przeznaczonym do rozdrabniania na
śrutę ziaren popularnych zbóż,
nasion roślin strączkowych i oleistych dla zwierząt hodowlanych.
Wykorzystywany jest na potrzeby małych gospodarstw rolnych.
Rozdrabniacz posiada trwałą,
prostą konstrukcję co zapewnia
łatwość obsługi i niezawodność
podczas użytkowania. Wymienne sita o różnych wielkościach

oczek pozwalają dobrać i uzyskać żądane rozdrobnienie paszy.
Stwierdzono, że rozdrobnione ziarno zwiększa strawność
masy organicznej. Szczególnie
zwierzęta, które mają słabsze
uzębienie i nie rozdrabniają nasion dostatecznie, znacznie lepiej
wykorzystują ziarno zmielone.

Największą poprawę strawności obserwuje się przy przejściu
z żywienia ziarnem całym na
grubą śrutę.
Struktura paszy zależy głownie od wielkości oczek zastosowanego sita.

Charakterystyka techniczna:
• Ilość rzędów – 6
• Szerokość
robocza
– 2360mm
• Szerokość miedzy rzędami –
max 472mm
• Prędkość jazdy:
• - t r a n sp or towa . – do
25 km/h
• - robocza – do 9 km/h
• Prędkość obrotowa WOM/
WPM – 540 obr/min
REKLAMA
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Nowoczesne przechowalnie
Prawidłowe zagospodarowanie wielu owoców i warzyw po zbiorze nie
pozostaje bez wpływu na ich późniejszą jakość.
W przypadku plonu roślin
przeznaczonych do dystrybucji
w dłuższym okresie czasu warto zainwestować w nowoczesną
przechowalnię.
Wśród najważniejszych korzyści wynikających z właściwego
podejścia do przechowywania
świeżych owoców i warzyw
wymienia się zachowanie walorów smakowych, wartości odżywczych, a także estetycznego
wyglądu. Wspomniane, właściwe
podejście do przechowywania
owoców i warzyw w praktyce polega na stworzeniu odpowiednich
warunków mikroklimatycznych
w pomieszczeniu przeznaczonym
do przechowywania. O warunkach mikroklimatycznych
decydują zaś odpowiednia temperatura, wilgotność względna oraz
właściwy skład gazowy atmosfery, w której przetrzymywany
jest plon roślin. Spełnienie specyficznych wymagań przechowywania, w dodatku z możliwością
ich kontrolowania jest możliwe
jedynie w wyspecjalizowanych
obiektach, do których zalicza się
nowoczesne przechowalnie.
Przechowywanie ziemniaków
Ziemniaki w pomieszczeniach przechowalni składuje
się luzem bądź też w paletach

skrzyniowych. Ze szczególną
dbałością trzeba również podejść
do ich przechowywania. Bulwy
ziemniaków są bardzo podatne na
uszkodzenia w czasie zbioru, dlatego przechowywanie powinno
zostać poprzedzone dokładnym
sortowaniem i odrzuceniem tych,
które ze względu na nadmierne uszkodzenia mogą stać się
ogniskiem degradacji większej
partii plonu.
Szczególnie istotna jest możliwość sterowania warunkami mikroklimatycznymi i przepływem
powietrza w czasie przechowywania ziemniaków. Wymagania
te są w stanie zagwarantować nowoczesne przechowalnie.
Najważniejszym elementem
funkcjonowania przechowalni
ziemniaków jest sprawnie działający system wentylacyjny,
przystosowany do wietrzenia
składowanych bulw. Wietrzenie przeprowadza się w sposób
grawitacyjny, mechaniczny
lub w układzie mieszanym,
z uwzględnieniem wykorzystania
opcji przepływowego lub opływowego systemu przemieszczania
powietrza. Istotą efektywnego
wietrzenia jest przestrzeganie
ogólnych zasad precyzyjnie dostosowujących przebieg procesu

do wilgotności masy bulw, jak
również temperatury wewnętrznej i zewnętrznej powietrza.
Dzięki prawidłowo dobranemu
wietrzeniu osiąga się ustabilizowane warunki przechowywania
ziemniaków w dłuższym okresie
czasu, niezależnie od przebiegu
pogody w danej porze roku.
Precyzyjne spełnienie wymagań związanych z przechowywaniem ziemniaków osiąga się przy
wykorzystaniu automatycznych
systemów sterowania wietrzeniem przechowalni ziemniaków.
Systemy te są oferowane przez
wyspecjalizowane firmy, zajmujące się również instalowaniem
nowoczesnej techniki na potrzeby
przechowywania plonu roślin.

Przechowywanie owoców
Najkorzystniejszym sposobem
zapobiegania degradacji jakości
owoców przechowywanych jest
obniżenie ich temperatury, zwiększenie zawartości dwutlenku węgla i zmniejszenie zawartości tlenu
w atmosferze otaczającej owoce oraz
utrzymanie wilgotności względnej w przechowalni w granicach
85-90%.
Do przechowywania mogą być
przeznaczone typowe przechowalnie i chłodnie owoców. Wyższy
poziom zaawansowania technicznego prezentują chłodnie owoców,
przystosowane do przechowywania
plonu w normalnej lub kontrolowanej atmosferze. Kontrolowana
atmosfera w porównaniu z normalną wyróżnia się znacznie mniejszą
zawartością tlenu, wielokrotnie
większą ilością dwutlenku węgla
oraz zwiększoną zawartością azotu.
Przeznaczone do przechowywania owoców komory chłodnicze
z normalną atmosferą powinny być
przystosowane do wykorzystania
wewnątrz środków transportowych
(np. wózków widłowych) do załadunku komory. Szerokość komory
na ogół wynosi co najmniej 7,5 m,
co ułatwia sprawne przemieszczanie
się wózka widłowego i zapełnianie
poszczególnych rzędów z jednostkami paletowymi. Wysokość komory jest uwarunkowana planowaną
wysokością ustawiania jednostek
paletowych, udźwigiem wózka
i maksymalną wysokością podnoszenia. W przypadku pomieszczeń
z kontrolowaną atmosferą pojemność komory powinna odpowiadać możliwościom jej wypełnienia
w ciągu 5 do 7 dni z racji wymagań
przechowywania w odpowiednio
dostosowanej atmosferze. Wśród
innych kryteriów wymienia się
ilość owoców, które producent
jest w stanie sprzedać w okresie
miesiąca od czasu otwarcia komory. Równie ważny jest odstęp
pomiędzy stropem pomieszczenia
a górną warstwą ułożonego plonu, który z uwagi na zapewnienie
odpowiedniej cyrkulacji powietrza nie powinien być mniejszy
niż 50 cm. Odstęp przekraczający
100 cm nie jest zalecany ze względu

GOSPODARSTWO
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SKUP ZBOŻA

 paszowego i konsumpcyjnego, ekologicznego, gorzelnianego,
 kukurydzy mokrej i suchej, łubinu słodkiego, gryki, bobiku, grochu
 wymagane ilości min. 23 t  zapewniam transport  płatne w dniu odbioru

WS-TRADE, ul. gen. Fieldorfa „Nila” 18/25, 24-100 Puławy
tel. 504 082 106, r.wieszyk@wstrade.pl, www.wstrade.pl
REKLAMA

Prof. Marek Gaworski
SGGW Warszawa
na nieefektywne wykorzystanie kubatury pomieszczenia.
Komory do przechowywania
owoców powinny być wyposażone
w odpowiednią izolację termiczną. Aby zapobiec przenikaniu ciepła, a w konsekwencji wahaniom
temperatury i wilgotności, ujemnie
wpływającym na owoce, ściany komory wykłada się izolacją termiczną
i parochronną. W komorach z kontrolowaną atmosferą wymagane jest
zastosowanie izolacji gazoszczelnej.
Starannie uszczelnione powinny
być nie tylko ściany komory, ale
i drzwi, wszelkie przepusty na
przewody elektryczne oraz rury
instalacji chłodniczej. Ze względu
na duże obciążenia towarzyszące
pracy wózka widłowego, podłoga
w komorze musi być wytrzymała, a ponadto równa, trudno ścieralna i antypoślizgowa, z izolacją
przeciwwilgociową.
REKLAMA
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Wciąż trzeba
uważać na „słupy”

Czy problemy z bezumownymi
użytkownikami, czyli
pseudorolnikami oraz
z podejrzanymi przetargami,
w których zachodzi ryzyko udziału
spekulantów lub podstawionych
rolników, są skutecznie eliminowane.
Do zasobów ANR-u należą
często kilkuset hektarowe grunty, które trafiają na przetargi. To
łakome kąski nie tylko dla okolicznych rolników ale także spekulantów, oraz cudzoziemców,
którzy formalnie będą mogli
kupować grunty od 2016 roku.
Zakaz sprzedaży to tylko teoria,
bo w praktyce obcokrajowcy od
kilkunastu lat skutecznie pomijają prawo. Jednak wbrew
obiegowej opinii, powtarzanej
przez niektóre partie polityczne, kupują je prawdopodobnie
nie po to by „wykupić Polskę”.
Grunty traktują jako świetną
inwestycję. W ten sposób w zachodniopomorskie tereny zainwestowały holenderskie banki
oraz zachodnie spółki, które
tylko z nazwy są polskie. Teraz
wiele z nich próbuje je sprzedać
po wyższej cenie. Ogłoszeń tego
typu nie brakuje na duńskich,

holenderskich czy niemieckich
portalach.
To działacze izb rolniczych
opiniują wnioski rolników,
którzy chcą przystąpić do przetargu na kupno ziemi, w przypadku zastrzeżeń odrzucają ich
udział. Prezes Juliusz Sierpiński
z Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej pozytywnie ocenia
współpracę z agencją. Na kilkaset wniosków izby o odrzucenie podejrzanych rolników,
agencja po weryfikacji tylko
w kilku przypadkach ponownie przywróciła ich do udziału.
Dyrektor Oddziału Terenowego ANR, w Szczecinie, Robert
Zborowski nie twierdzi jednak,
że problem tzw. słupów jest już
nieaktualny. Według niego pracownicy agencji nadal muszą
być czujni.
W oparciu o materiały TVR
Jolanta Malinowska-Kłos

Kasza – sprawdź,
czy wiesz o niej
wszystko
Czym jest kasza? Jaki jej
rodzaj jest najodpowiedniejszy dla Ciebie i Twojej Rodziny? Jak szybko i smacznie ją
przygotować?
Poznaj walory zdrowotne i kulinarne kaszy i wspólnie z ekspertami kampanii „Lubię kaszę
– kasza na stół, na zdrowie, na
co dzień” wprowadź kaszę na
stałe do swojej codziennej diety! Broszura informacyjna nt.
walorów zdrowotnych i kulinarnych kaszy powstała w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Lubię
Kaszę…”, która ma zachęcić Polaków do jej częstszego jedzenia. Można w niej znaleźć fakty
i mity na temat kaszy, szczegółowy opis każdego z jej rodzajów,
a także przepisy na dania z kaszą
w roli głównej opracowane przez
ekspertów – Katarzynę Foszner,
specjalistę ds. zdrowego żywienia i Andrzeja Polana, znanego
szefa kuchni. Broszura jest dostępna na stronie internetowej
kampanii – www.lubiekasze.pl.
– Zachęcamy wszystkich miłośników kaszy do zapoznania
się z naszą broszurą, która pełni
rolę małego poradnika podpowiadającego, jak wprowadzić
kaszę do codziennego jadłospisu
całej rodziny. Można w niej znaleźć najważniejsze informacje

nt. walorów zdrowotnych różnych rodzajów kasz oraz ciekawe
przepisy – mówi Agnieszka Falba-Gałkowska, Dyrektor Biura
Federacji Branżowych Związków
Producentów Rolnych.
Ogólnopolska kampania „Lubię kaszę – kasza na stół, na
zdrowie, na co dzień” ma przekonać Polki i Polaków, że warto
jeść kaszę częściej i uwzględnić
ją w codziennej diecie. Na potrzeby kampanii powstała strona
internetowa www.lubiekasze.
pl, dzięki której można poznać
różne rodzaje i walory zdrowotne kaszy, dowiedzieć się, jak
przekonać do niej dzieci oraz
zamieszczać własne przepisy na
dania z kaszą.
Organizatorem działań, sfinansowanych ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż
i Przetworów Zbożowych, jest
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.
W oparciu o materiały prasowe ITBC Communication
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wspólnymi siłami o przyszłość branży
Hodowcy trzody chlewnej czują się osamotnieni. Wyjątkowo chwiejny
ostatnimi czasy rynek raczej ich nie rozpieszcza. Powstająca właśnie Grupa
„Wspólnymi siłami” ma dać im głos. Na tyle donośny, by usłyszał cały kraj.
Sytuacja polskiej branży trzody chlewnej jest nadal niestabilna. Nic nie wskazuje na to, by
w najbliższym czasie miało się to
zmienić. Zablokowany eksport
wieprzowiny do Rosji, Białorusi i na rynki dalekiego wschodu z każdym dniem powoduje
ogromne straty finansowe dla
producentów, dystrybutorów
i przetwórców. Duże i prężnie
działające firmy stale poszukują
nowych rynków zbytu, by odrobić poniesione w związku z tym
koszty. Rolnicy jednak, mimo
wielu starań i obietnic ze strony
polskiego rządu, w większości
zostali pozostawieni sami sobie.
Wielu z nich, o czym informowały krajowe media, zrezygnowało nawet z hodowli świń
z powodu jej nierentowności.
Spółka Agro-Transhandel,
handlująca żywymi zwierzętami, wychodzi naprzeciw aktualnym problemom rolników.
Wokół przedsiębiorstwa powstaje właśnie Grupa „Wspólnymi
siłami”, która skupia zaufanych
hodowców trzody chlewnej,
zrzeszonych by razem przetrwać ciężkie dla branży czasy. - Jako firma z wieloletnim

doświadczeniem mamy bazę
kontaktów i dużą świadomość
tego, co dzieje się aktualnie na
rynku. Dzięki temu jesteśmy
w stanie przewidywać jak zmieni
się sytuacja np. z cenami tuczników – przyznaje Edyta Młynarczyk, prezes Agro-Transhandel.
Idea Grupy „Wspólnymi siłami”
opiera się na zaufaniu i podejmowaniu działań w obronie
wspólnego interesu. Na byciu
razem na dobre i na złe.
Innowacyjny pomysł właścicielki Agro-Transhandel,
by rolnicy byli nie tylko kontrahentami, ale i brali czynny
udział w życiu jej przedsiębiorstwa już spotyka się z dużym
zainteresowaniem. Hodowcy
współpracują z firmą nie tylko w zakresie sprzedaży żywca, zasilają również jej pion
handlowy, logistyczny i techniczny. Dzięki temu stanowią
istotny filar firmy i mają bezpośredni wpływ na jej rozwój,
co oczywiście przekłada się na
ich korzyści podczas sprzedaży zwierząt. Edyta Młynarczyk
nie wyklucza, że w przyszłości
może i rolnicy będą udziałowcami w jej spółce. Chce razem

Euler Hermes wspiera
producentów i eksporterów
żywności
Euler Hermes, największy w Polsce
ubezpieczyciel należności, w odpowiedzi na utrudnienia biznesowe,
jakie dotknęły producentów żywności i jej eksporterów w wyniku
embarga Federacji Rosyjskiej na
niektóre produkty z krajów Unii
Europejskiej, uruchomił specjalny
program wsparcia dla firm z branży
spożywczej.
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń
Euler Hermes podjął decyzję o natychmiastowym wsparciu rodzimych
producentów oraz eksporterów towarów i produktów rolno-spożywczych,
którzy utracili dotychczasowe rynki
zbytu na terenie Rosji. Wszystkim
posiadaczom polis ubezpieczenia
należności zostały o 50 proc. obniżone koszty sprawdzania wiarygodności i wypłacalności nowych
kontrahentów w ponad 240 krajach
na całym świecie.
Z tytułu jednej polisy można taniej zweryfikować zagranicznych
odbiorców z całej Unii Europejskiej
oraz z innych krajów, takich jak:
Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś,
Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czarnogóra, Egipt, Indie, Indonezja, Iran,
Katar, Kazachstan, Kuwejt, Macedonia, Malezja, Maroko, Mongolia,
Oman, Pakistan, Serbia, Wietnam,
Turkmenistan, czy też Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
- Monitorując zachowania

biznesowe rodzimych eksporterów
widzimy szybko zaostrzającą się
konkurencję w pozyskiwaniu nowych rynków zbytu dla towarów,
które dotychczas były importowane przez Federację Rosyjską. Wiele
firm chcąc wręcz za wszelką cenę
pozyskać odbiorców dla swoich
produktów, pobieżnie weryfikuje
nowych odbiorców, narażając się
na ryzyko braku płatności i oszustwa. Naszym głównym celem jest
pomoc w uniknięciu możliwych do
przewidzenia strat z tytułu niezapłaconych należności – mówi Tomasz
Starus, członek Zarządu, nadzorujący
w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler
Hermes, pion oceny ryzyka.
Celem Ubezpieczenia należności
jest ochrona firmy przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą
pojawić się w związku z brakiem
płatności ze strony kontrahenta.
Euler Hermes analizuje zdolność
kredytową oraz stabilność finansową klientów, z którymi wymiana
handlowa objęta jest ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel przyznaje im
specjalny limit kredytowy. W przypadku, gdy klient nie spłaci swoich
zobowiązań, posiadacz polisy otrzymuje odszkodowanie do wysokości
przyznanego limitu. W zakresie odpowiedzialności Euler Hermes leży
ciągłe i aktywne monitorowanie wypłacalności i zdolności kredytowej
kontrahentów.

z nimi budować stabilną i silną
firmę, która zapewni im wszystkim bezpieczeństwo finansowe
nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach.
W ramach Grupy „Wspólnymi siłami” hodowcy trzody
chlewnej mogą przystąpić do
programu tuczy kontraktowych.
Polega on na wyliczeniu ceny
kontraktowej w momencie wstawienia do rolnika warchlaka.
Niezależnie od tego, co będzie
działo się na rynku przez okres
tuczu, rolnik sprzeda tucznika za
wcześniej umówioną cenę. Oczywiście cena ta będzie w sobie
zawierać wszystkie koszty eksploatacyjne, jak i uwzględniać
zysk rolnika. Bacząc na dużą
chwiejność sektora rolniczego Agro-Transhandel stworzył
również unikalny mechanizm
„funduszu gwarancyjnego”,
gdzie będzie gromadzona, zarówno na plusie jak i na minusie,
różnica między ceną kontraktową a rynkową. Dla wszystkich rolników, którzy wezmą
udział w programie min. 3 razy
w roku, będą wypłacane na koniec danego roku zgromadzone
w funduszu środki.

Udział w programie gwarantuje
hodowcom trzody chlewnej również wartość dodaną. Zyskują oni
bezcenną w obecnej sytuacji na
polskim rynku trzody chlewnej
przejrzystość i stabilność cen skupu. Pozwala to na zaplanowanie
rozwoju gospodarstwa i skupieniu się na hodowli. Członkowie
Grupy „Wspólnymi siłami” mogą
też liczyć na doradztwo z zakresu
prawa czy finansów. By w pełni
mogli oddać się zajęciu, na którym znają się najlepiej – czyli na
hodowli świń, Agro-Transhandel
pomaga także w rozwiązywaniu
ich problemów finansowych. Ponadto firma reprezentuje interesy
Grupy na arenie krajowej, m.in.
aktywnie walcząc o rekompensaty
poniesionych przez afrykański
pomór świń strat. Poczynione
dotąd działania to jednak dopiero początek wspólnej walki
o przyszłość branży.
Rolnicy zainteresowani przyłączeniem do Grupy „Wspólnymi siłami” proszeni są
o kontakt telefoniczny pod numerem +48 61 894 72 22 lub
osobisty w siedzibie firmy Agro-Transhandel, Szewce, ul. Mylna
12, 64-320 Buk.

Jedzmy nie tylko
polskie jabłka

Po latach zachwytu
zagranicznymi produktami
przyszedł czas na docenienie
polskich marek.
Od pewnego czasu mamy do
czynienia z kampanią zachęcającą do jedzenia polskich jabłek.
Ma to być reakcja na rosyjskie
embargo na nasze owoce i warzywa. Do kampanii włączył
się nawet Prezydent RP.
Jest to dobry pretekst by zastanowić się nad świadomością
polskiego konsumenta. Czy Polacy w takim samym stopniu
jak inne narody zwracają uwagę
na kraj pochodzenia produktu.
Podobną inicjatywę należałoby zainicjować do polskiej wieprzowiny i innych produktów.
Nacjonalizm gospodarczy jest
pozytywnym zjawiskiem dla
gospodarki.
Od początku roku eksport
wieprzowiny z Polski spadł o ponad 20 procent. W kolejnych
miesiącach spadek będzie jeszcze
większy. Warto przypomnieć, że
w 2007 roku mieliśmy ponad
18 milionów świń, dziś mamy
w granicach 10 miliona sztuk.
Sieci handlowe bardzo często
sprzedają mięso i jego przetwory

pochodzące np. z Danii, co negatywnie wpływa na wyniki finansowe naszych producentów.
Nacjonalizm konsumencki
to postawa, która do tej pory
stanowiła koło zamachowe gospodarek w niektórych krajach.
Nabywanie rodzimych produktów przynosi szereg korzyści dla
polskiego biznesu.
W interesie każdego z nas leży
nie tylko wspieranie polskich
przedsiębiorstw z powodu miejsc
pracy ale ma to wpływ na tempo
wzrostu gospodarczego.
Marcin Wroński
- prezes Instytutu
Rozwoju Rolnictwa
im. Władysława Grabskiego
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Europejska populacja pszczół jest znacznie zdrowsza niż sugerują doniesienia medialne.
Nowe dane polowe z blisko
400 000 rodzin pszczelich z 21 krajów w Europie i z rejonu Morza
Śródziemnego wskazują, że zimowe straty w koloniach pszczoły
miodnej – ważny wskaźnik ogólnej kondycji zdrowotnej pszczół
– w okresie zimy na przełomie
2013 i 2014 roku są najniższe
od lat.
– Doskonała forma, w jakiej
pszczoły przetrwały zimę przełomu lat 2013 i 2014, to wspaniała wiadomość – podkreśla dr
Christian Maus, Globalny Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Owadów
Zapylających w Bayer CropScience. – Wyniki są również istotne
i z tego powodu, że odnoszą się do
danych powiązanych z sezonem,
w którym produkty ochrony upraw
oparte na neonikotynoidach nadal znajdują się w użyciu w całej
Europie. Dostarcza to dalszych
dowodów świadczących, że ten
ważny oręż w arsenale rolników
nie wpływa na przeżywalność rodzin pszczół miodnych w okresie
zimowym w rzeczywistych warunkach polowych – dodaje dr
Christian Maus.
Stowarzyszenie non-profit COLOSS (zajmujące się zapobieganiem stratom w koloniach pszczoły
miodnej), w którym działa ponad

360 specjalistów z 60 krajów, opublikowało nowe dane dowodzące,
że ogólny odsetek śmiertelności rodzin pszczelich w zimie przełomu
lat 2013/2014 wyniósł przeciętnie
9 procent – straty poniżej 10 procent uważa się za naturalne. Dla
porównania należy wspomnieć,
że w poprzednich latach przy
występowaniu anomalii pogodowych, w poszczególnych krajach
notowano straty sięgające nawet
37 procent.

Negatywny wpływ
roztoczy na
zimowanie
Zimą aktywność pszczół miodnych poza ulem zamiera – zajęte
są działaniami mającymi na celu
zapewnienie przetrwania rodziny.
Korzystają ze zgromadzonych zapasów żywności – miodu i pyłku
– oraz wydzielają ciepło chroniące
kolonię. Jeśli zapasy zgromadzone
latem i jesienią lub dostarczone
przez pszczelarza okażą się niewystarczające, głód może sprawić, że
rodzina nie przetrwa zimy.
Innym ważnym czynnikiem
niszczącym kolonie pszczół miodnych zimą jest inwazja roztoczy
Varroa, często powiązana z wtórnym zakażeniem wirusowym.

REKLAMA

U dorosłych pszczół, zaatakowanych przez roztocza Varroa
w okresie larwalnym w komórkach plastra, nie następuje pełne
wykształcenie cech fizjologicznych
charakterystycznych dla długo żyjących pszczół zimowych.
Obniża to prawdopodobieństwo
przetrwania przez nie wyczerpującego stresu środowiskowego związanego z surowymi warunkami
zimowymi.
Koordynator grupy roboczej
COLOSS, dr Romée van der Zee
z Holenderskiego Centrum Badań nad Pszczołami, tłumaczy:
– Wpływ licznych czynników mających związek ze stratami w koloniach wydaje się wysoce zależny
od warunków pogodowych. Stosunkowo zimna wiosna 2013 roku
sprawiła, że opóźniła się budowa
plastrów lęgowych w koloniach.
Mogło to ograniczyć liczbę cykli
reprodukcyjnych pasożytniczych
roztoczy Varroa, zmniejszając ich
populację. Następnie korzystna
letnia pogoda zapewniła doskonałe warunki do zbierania pożytku
przez pszczoły.

Neonikotynoidy,
przy zachowaniu
prawidłowych zasad
stosowania, nie niosą

ujemnych skutków dla
zdrowia pszczół
Ograniczenia stosowania neonikotynoidów wprowadzono
w Europie w grudniu 2013 roku,
ponieważ Komisja Europejska
obawiała się, że ta grupa środków ochrony roślin, stosowana
do zwalczania szkodników niszczących uprawy polowe takie jak
kukurydza czy rzepak, może stanowić ryzyko dla pszczół. Liczne
badania naukowe, wnioski z obserwacji polowych oraz oceny ryzyka
wykazały jednak, że neonikotynoidy w rzeczywistych warunkach
środowiskowych nie wyrządzają
szkód w koloniach pszczół, o ile
są stosowane w sposób odpowiedzialny i właściwy, zgodnie ze
wskazaniami na etykiecie.
– Wygląda na to, że wszyscy
szukają jednego winnego odpowiedzialnego za pogorszenie zdrowia
pszczół i straty w koloniach, tymczasem wskazanie pojedynczego
czynnika jest niemożliwe. Pszczoły
padają ofiarą szeregu takich niekorzystnych zjawisk, jak obecność
szkodników i patogenów, utrata
siedlisk oraz niedochowywanie
prawidłowych praktyk rolniczych
i pszczelarskich. Zapylanie jest
podstawą rolnictwa, stąd też

ochrona dobrostanu pszczół jest
wspólnym obowiązkiem wszystkich zaangażowanych stron:
rolników, pszczelarzy i przemysłu – podkreśla Annette Schürmann, dyrektor Centrum Ochrony
Pszczół Bayer.
Za powyższą opinią stoi również
przełomowe badanie opublikowane w maju 2014 r. w czasopiśmie
Proceedings of the Royal Society.
Międzynarodowy zespół badaczy
pod kierunkiem prof. Charlesa
Godfraya i prof. Angeli McLean
z Uniwersytetu w Oxfordzie dokonał przeglądu wiedzy z dziedziny
nauk przyrodniczych, odnoszącej
się do relacji pomiędzy neonikotynoidami w roli środków owadobójczych a owadami zapylającymi.
Orzeczono, że „występuje słaba
korelacja geograficzna pomiędzy
stosowaniem neonikotynoidów
a spadkiem populacji pszczół
miodnych”.

Australia
i Nowa Zelandia:
dobra kondycja
pszczelarstwa
Wnioski te zostały poparte badaniami spoza Europy. Raport parlamentarny nt. zdrowia pszczół
opublikowany przez Komisję ds.

Produkcji Podstawowej w Nowej
Zelandii w czerwcu 2014 roku
potwierdza: „Brak jest obecnie
dowodów na występowanie zjawiska [masowego ginięcia pszczół]
w Nowej Zelandii, mimo że pestycydy te [neonikotynoidy] są
powszechnie stosowane jako zaprawy nasion oraz w opryskiwaniu
dolistnym. Dochodzą słuchy, iż
zbadanie anegdotycznych przypadków ginięcia [pszczół] ujawnia, że ich przyczyną jest raczej
głównie warroza lub zagłodzenie
niż pestycydy”. W raporcie odnotowano także wzrost produkcji
i eksportu miodu.
Potencjalny wpływ zaprawiania nasion neonikotynoidami na
zdrowie pszczół badały również
władze Australii. Raport „Neonikotynoidy a zdrowie pszczół miodnych w Australii” opublikowany
w marcu 2014 roku potwierdza,
że wprowadzenie neonikotynoidów w tym kraju przyniosło szereg korzyści w postaci polepszenia
stanu upraw oraz wzrostu produktywności. Wskazuje również, że
neonikotynoidy są znacząco bardziej przyjazne dla ludzi (i innych
ssaków) niż wcześniej stosowane
starsze produkty.
Źródło: Materiały prasowe Bayer CropScience

Solidny Partner
każdego gospodarstwa

SPOTKAJMY SIĘ W BEDNARACH PODCZAS
TEGOROCZNEGO AGRO SHOW! 19-22.09.2014

Stoisko nr 220 - Sektor C
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Nowości na AGRO SHOW w Bednarach
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Międzynarodowa Wystawa Rolnicza to prestiżowa impreza, której nie odpuści żadna licząca się
na rynku firma, związana rolnictwem. Tu po prostu trzeba być!

Nowości z firmy KUHN
Owijarki bel ze stołem
obrotowym RW
1060 i 1610

Nowa seria owijarek bel
KUHN RW 1060 i 1610 wyposażonych w system e-Twin z unikatową konstrukcją napinacza
oraz opatentowanym systemem
nakładania folii. na belę. System
pozwala skrócić czas owijania
o 50 % oraz znacznie zredukować koszty folii!
Oprócz systemu e-Twin,

Owijarka RW1610
REKLAMA

owijarka RW 1610 w wersji C
jest wyposażona w joystick sterujący oraz funkcję AUTOLOAD
zapewniającą automatyczny załadunek i rozpoczęcie owijania
beli. Specyficzna konstrukcja
owijarki eliminuje potrzebę stosowania aktywnych urządzeń
do wyładunku beli oraz pozwala
na wyładunek w trakcie jazdy.

10 o szerokości roboczej od
1.60 do 2.80 m zastępują starą serię GMD SELECT. Nowe
kosiarki GMD serii 10 są teraz
wyposażone w dobrze znaną
polskim rolnikom belkę tnącą
serii 100 z zabezpieczeniem
PROTECTADRIVE oraz demontowanymi modułami dysków.

Zawieszane kosiarki
dyskowe GMD seria 10

Zawieszane kosiarki
dyskowe GMD
seria 100

Nowe kosiarki dyskowe GMD

Nowe kosia rk i GM D
240, 280 i 310 są wyposażone w dobrze znaną polskim
rolnikom belkę tnącą serii
100 z zabezpieczeniem PROTECTADRIVE oraz demontowanymi
modułami dysków. Wyposażona w dodatkowy wspornik
pomiędzy przekładnią i listwą
usztywniającą belkę tnącą redukuje naprężenia, nowa rama,
głowica i tuleje z brązu zwiększają wytrzymałość mechaniczną.

Potrójny zestaw kosiarek
ze zgniataczem pokosu
FC 9530
Firma KUHN rozszerza ofertę
potrójnych zestawów kosiarek,
o nowy model tylnej kombinacji
kosiarek ze zgniataczem pokosu
FC 9530 o szerokości roboczej do
9,50 m. Zarówno przednia, jak
i tylne kosiarki są wyposażone
w hydrauliczny system regulacji
docisku LIFT-CONTROL i belkę
tnącą OPTIDISC, która jest całkowicie bezobsługowa i nie wymaga
wymiany oleju! Zabezpieczenie modułów dysków PROTECTADRIVE
chroni przekładnię zębatą. Moduły
dysków tnących z ułożyskowaniem
mogą być w szybki i bardzo łatwy
sposób wymienione.

GMD 20

GMD 240

Zgrabiarki
jednokaruzelowe GA3801
Nowa zg rabia rka GA
3801, o szerokości roboczej
3,80 m, uzupełnia gamę zgrabiarek jednokaruzelowych.
Jest wyposażona w 10 ramion
z palcami na karuzeli o średnicy 2,98 m i ruchomą głowicę
o zakresie skrętu do 30°.
Montowany na równoległoboku fartuch pokosowy zapewnia
wygodną regulację szerokości
formowanego wału.

FC 9530

Zaczepiane zbiorniki:
TT 3500 – TT 6500
Zbiorniki TT 3500 i TT
6500 zostały zaprojektowane
do transportowania i wysiewu
nasion lub nawozu. Wyposażone
seryjnie w tylny zaczep kategorii
3 mogą być agregowane z belkami
wyposażonymi w sekcje wysiewające SEEDFLEX i wykorzystywane do siewu zbóż, jak również
do wysiewu dawki startowej nawozu dla kukurydzy z siewnikami punktowymi MAXIMA lub
PLANTER lub kultywatorem do
uprawy pasowej STRIGER. Obie
maszyny są wyposażone w technologię komunikacji ISOBUS.

GA 3801

Rozsiewacz nawozów
AXIS-M 30.1 EMC
System elektronicznej kontroli
przepływu nawozu EMC (ang.
Electronic Mass Control) dokonuje
pomiaru i automatycznie reguluje dozowanie nawozu na każdą
z tarcz indywidualnie. Korekta
dawki wysiewu jest przeprowadzana dla każdej tarczy osobno,
dzięki czemu wysiew nawozu jest
wyjątkowo precyzyjny. Sterownik
elektroniczny w kabinie ciągnika
na bieżąco wskazuje rzeczywistą
ilość wysiewanego nawozu.

TT 3500

AXIS-M 30.1 EMC
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SaMASZ zaprezentuje nowe maszyny
podczas Agro Show
Całą gamę maszyn zaprezentuje podczas Agro Show w Bednarach firma
SaMASZ. Będą to zupełnie nowe modele, a także ulepszone wersje znanego
już klientom sprzętu.
2014 jest niezwykłym rokiem. SaMASZ świętuje swoje
30-lecie, a w następną dekadę
działalności wchodzi z kolejnymi produktami. Konstruktorzy
białostockiej firmy pracowali
w ostatnich miesiącach nad
maszynami, które powinny
wzbudzić duże zainteresowanie
gości Agro Show. Podczas imprezy będzie można poznać m.in.
najnowsze kosiarki, zgrabiarki,
pługi śnieżne, posypywarkę czy
też pilarkę tarczową.
Firma, wprowadzając nowe
rozwiązania, kieruje się panującymi na rynku trendami,
a także uwagami zgłaszanymi
przez użytkowników maszyn.
Udoskonalone tą drogą produkty prezentowane będą na
Agro Show.
- Na specjalne zamówienie

została skonstruowana nowa,
wzmocniona, 11-ramienna przekładnia zgrabiarkowa z dokręcanymi korpusami korbowodów
zastosowana w nowych zgrabiarkach Tango 730, Duo 740.
Innowacyjnym rozwiązaniem
jest też ramię wysięgnikowe kosiarki KWT 651, które można
wychylić do przodu tak, że zespół roboczy znajduje się w jednej linii z operatorem.
Przetrząsacz 4-karuzelowy
P4-531 wyposażony w nowy
model palca sprężystego i ramienia grabiącego, co pozwala na znaczne wydłużenie ich
żywotności.
Głowice koszące Lama
121 i 141 otrzymały nowy
układ przeniesienia napędu
umożliwiający łatwiejsze manewrowanie przy wykaszaniu

rowów poboczy dróg. Zastosowanie w pługu POLI 300 odpornej na uderzenia odkładnicy
z tworzywa sztucznego pozwoliło na znaczną redukcję masy,
współczynnika tarcia i możliwości korodowania. Wraz z nowym
RAM 300 uzupełniają bogatą
ofertę pługów śnieżnych SaMASZu. Firma wróciła też do
produkcji pilarek tarczowych.
Wyposażona w trzy piły PT3190 doskonale radzi sobie z cięciem gałęzi, krzaków o średnicy
konarów do 15 cm.
To tylko wybrane nowości, jakie SaMASZ przedstawi
w Bednarach. W sumie planuje wystawić około 15 maszyn,
które dopiero trafią do sprzedaży. Konstruktorzy pracują natomiast nad 30 nowymi
produktami.

Targi w Bednarach to bardzo
ważne wydarzenie dla firmy
z Białegostoku.
- Agro Show ma już swój
ukształtowany wizerunek, znaczenie i prestiż. Powierzchnia,
liczba wystawców oraz ilość
maszyn dorównuje europejskim wystawom branży rolniczej. Uczestnictwo w Agro Show
to przede wszystkim możliwość
zaprezentowania oferty, nowości, spotkań z klientami, dilerami
a także z konkurencją. Jest dla
nas niezwykle ważne i pouczające, by móc wysłuchać potrzeb,
poznać oczekiwania i problemy
naszych klientów. Na targach
w Bednarach jesteśmy obecni od
początku ich istnienia, będzie
to więc nasza 16. edycja – mówi
Norbert Pawluczuk, kierownik
działu marketingu SaMASZu.

Zgrabiarka Tango 730 PP

Zgrabiarka DUO 740

Przetrząsacz P4-531

Ramię wysięgnikowe kosiarki KWT 651

TRAKTOR
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HORSCH z nowościami na Agro Show 2014
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Agregat uprawowosiewny Focus TD

Nowy Focus TD pozwala na jednoczesną uprawę
gleby, nawożenie oraz wysiew. Maszyna ta umożliwia
uprawę tylko tych pasów, na
których rosnąć będą rośliny
uprawowe. Zęby TerraGrip
spulchniają glebę pasowo
i usuwają resztki pożniwne
ze strefy wysiewu oraz ryzosfery. Za pomocą zębów
w ziemi umieszczany jest
depozyt nawozów. W zależności od potrzeb tarcze
pracujące za zębami mogą
tworzyć redliny lub wyrównywać powierzchnię pola.

Wał oponowy zagęszcza glebę przed redlicami siewnymi
TurboDisc.
Nowa generacja Focusa jest
dostępna w szerokości roboczej
wynoszącej 4, 6 oraz 7,2 metrów.
Jest również lżejsza, co wynika głównie z faktu, że zbiornik wykonany jest z tworzywa
sztucznego.
Specjalnie na potrzeby siewnika Focus HORSCH zastosował
innowacyjne rozwiązanie dotyczące zębów TerraGrip trzeciej
generacji oraz szyny siewnej,
gdzie w zaledwie parę minut
można zamienić szynę do wysiewu rzepaku o rozstawie 30 cm
na szynę siewną do wysiewu
pszenicy o rozstawie 15 cm.

Joker HD z dużymi
talerzami

Joker HD przeznaczony jest
do płytkiej, intensywnie mieszającej, uprawy ścierniska do
głębokości 15 cm. Nowe talerze
o średnicy 62 cm tną bardzo
dobrze resztki pożniwne i intensywnie mieszają je z glebą
nawet w przypadku dużych
ilości materiału organicznego,
takiego jak np. słoma po kukurydzy na ziarno. Talerze o budowie stożkowej umożliwiają stały
kąt cięcia wynoszący 17 stopni,
a umocowane parami na jednym
ramieniu dają dużą przepustowość zwiększając jednocześnie odporność na zapychanie.

Zamontowanie podwójnego
wału RollPack z pierścieniami o profilu w kształcie litery
U i średnicy 55 cm powoduje
stabilność i sprawia, że nadaje
się do wszystkich rodzajów gleb.

Nowy Joker RT
Nadaje się idealnie do szybkiej, płytkiej uprawy ścierniska,
co pobudza wzrost samosiewów,
przerywa parowanie kapilarne
gleby, miesza resztki pożniwne
oraz przygotowuje glebę pod
siew. Nowością, tej maszyny najbardziej rzucającą się w oczy,
jest środkowe podwozie jezdne
umieszczone między systemem
talerzy a wałem, co zwiększa

Agregat uprawowo-siewny Focus TD

Agregat uprawowy Joker 6 HD

Agregat uprawowy Joker 6 RT

Opryskiwacz Leeb 6 GS
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stabilność maszyny i zapewnia jej spokojną, płynną jazdę
oraz zwrotność. W zależności
od wymagań gleby do wyboru
są dwa różne wały. Podwójny
wał Doppel RollPack nadający
się do wszystkich rodzajów gleby oraz podwójny wał Doppel
StellDisc (Ø 58 cm) dla gleb
ciężkich i gliniastych.

LEEB 6 GS – opryskiwacz
z rewolucyjnym
BoomControl Pro
HORSCH zrewolucjonizował pracę belki w opryskiwaczu oraz umożliwił precyzyjne
i pewne jej prowadzenie nad powierzchnią opryskiwaną. Dzięki

uniezależnieniu pracy belki od ruchów pojazdu możliwe jest wręcz
idealne dopasowanie belki do geometrii terenu. Prędkość, z jaką belka
dostosowuje się do geometrii terenu,
odbywa się praktycznie w czasie
rzeczywistym, nawet w trudnych
warunkach.
Dzięki nowemu systemowi
możliwe jest pewne prowadzenie
belki przy dużych prędkościach
roboczych z zachowaniem odstępu 30 – 35 cm do opryskiwanej
powierzchni.
Aby przekonać się o wszystkich
zaletach nowego zawieszenia, opryskiwacz HORSCH LEEB 6 GS weźmie udział w codziennych pokazach
opryskiwaczy organizowanych na tegorocznym Agro Show w Bednarach.
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Steyr – nowości na Agro
Show 2014
Steyr ECOtronik – perfekcyjne
dopasowanie silnika, przekładni
i obsługi
Ciągniki Steyr Multi po raz
pierwszy wykorzystują technologię ECOtronik, zaprojektowaną
w celu dopasowania przekładni maszyny 32 x 32 powershift
do najnowszych czterocylindrowych silników FPT.
Główne atuty tego ciągnika,
to: nowy czterocylindrowy silnik common-rail FPT F5C, system ECOtronic automatycznie
przełącza cztery biegi powershift jednocześnie. Nowoczesne
sterowanie silnikiem, generuje
mniejsze zużycie paliwa.
Profi CVT

W ramach serii Profi CVT
Steyr oferuje trzy nowe modele z bezstopniową skrzynią biegów i poszerza tę serię o ciągniki
czterocylindrowe. Trzy nowe
modele z bezstopniową skrzynią
biegów CVT to Profi 4110 CVT,
4120 CVT, 4130 CVT. Profi
CVT jest wyposażony w technologię przekładni jutra, w tym
w funkcję aktywnego zatrzymania (Active Stop), technologię
podwójnego sprzęgła i jeszcze
potężniejszy układ hydrauliczny.
Kompakt – kompaktowy
wielozadaniowiec
Nowy Kompakt Steyr jest lekki, zwrotny i elastyczny oraz
wyposażony w sprawdzoną

Case IH AFS Connect

technologię. Kompakt jest idealnym narzędziem do praktycznie
każdego zadania.
Kompakt S charakteryzuje się
wspaniałą zwrotnością, najlepszą widocznością oraz optymalną obsługą, a przy tym idealnie
adaptuje się do każdej pracy: jest
ekonomiczny, lekki i zwrotny
jak mały ciągnik, a jednocześnie przestronny, niezawodny
i mocny jak duża maszyna.

Firma PICHON, producent
ładowarek przegubowych od
prawie 10 lat, zaprezentuje na
Agro Show 2014 swój nowy
model ładowarki P600 z wysięgnikiem teleskopowym, o mocy
silnika 60 KM.
Solidna konstrukcja tego modelu jest wzorowana na konstrukcji z poprzednich modeli.
W P600 po raz pierwszy zastosowano silnik Caterpillar
spełniający normę spalin Tier
4, dzięki filtrowi pyłowemu i rozbudowie silnika do 60 koni. Do
dyspozycji jest również model
wyposażony w silnik T3.
Ładowarka porusza się z maksymalną szybkością 25km/h
i podnosi ramię na 4,50m. Wielkość udźwigu to 1800 kg na całej

długości ramienia i może być
wyposażona w ramę ochronną lub dla większego komfortu
w pełną kabinę.
Zwrotność, moc i ergonomia
ładowarek PICHON to spełnienie oczekiwań wszystkich
użytkowników.

Najnowocześniejszy system
komunikacyjny umożliwiający zarządcy gospodarstwa lub
wykonawcy kontraktowemu
kontrolę, nadzór i weryfikację
miejsca i sposobu pracy operatorów i ich maszyn bez wychodzenia z biura. Nowe funkcje to:
• zupełnie nowy produkt marki
Case IH;
• 2 poziomy – BASIC
i ADVANCED;
• całkowita kompatybilność od
chwili wdrożenia z maszynami
Case IH Puma, Magnum, Steiger i Axial-Flow® w przyszłości
rozszerzana na kolejne serie;
• całkowita kompatybilność
na poziomie podstawowym
ze sprzętem innych BASIC.

użytkowanie i obciążenia
sięgające do 10 ton na oś.
• Możliwość jazdy z prędkością
do 60 km/h podczas jazdy na
drodze.
Przyczepność w ciężkich warunkach polowych, również na
pochyłościach i podjazdach,
chroniąc jednocześnie glebę.
Najważniejsze cechy opony Michelin Cargoxbib High
Flotation:
Zaokrąglone barki opon minimalizują ugniatanie gleby i zapewniają większą odporność
opon na zużycie oraz zmniejszają ryzyko przemieszczania
się ładunku podczas transportu.

Nowa seria Steiger
i Quadtrac
Case IH przedstawia najnowszą generację ciągników Steiger
i Quadtrac, obejmującą nowe
modele Quadtrac 540, Quadtrac
580 oraz laureata prestiżowego tytułu Machine of the Year
2014, nowy topowy model Quadtrac 620 o mocy znamionowej
628 KM i mocy maksymalnej
682 KM. Case IH Steiger i Case
IH Quadtrac są najmocniejszymi
seryjnie produkowanymi ciągnikami na świecie.

Nowa seria Case IH
Maxxum CVX
Case IH oferuje w ramach serii Maxxum trzy nowe modele

z bezstopniową skrzynią biegów
i poszerza serię CVX o ciągniki
czterocylindrowe. Trzy nowe
modele z bezstopniową skrzynią biegów CVX to Maxxum
110 CVX, 120 CVX i 130 CVX .
Modele Case IH Maxxum CVX
wyposażone są w sprawdzone
skrzynie biegów CVX z technologią podwójnych sprzęgieł.

Farmall C
Efficient Power
Seria Farmall C to ciągniki mogące
z powodzeniem wykonywać każdy
rodzaj pracy w gospodarstwie. W serii tej znajdziemy 3 modele: Farmall
85C (86 KM), Farmall 95C (99 KM),
Farmall 105C (107 KM). Podczas wystawy Agro Show 2014 zaprezentowana zostanie odnowiona seria tych
maszyn.

Ładowarki produkowane są
w całości w fabryce w Guipavas we Francji, dzięki czemu
jakość wyrobów, odpowiedni
dobór części, jak również doświadczenie w produkcji dają
niezawodność i długowieczność
produktów.

MICHELIN CARGOXBIB High Flotation
Nowa opona do nowoczesnych przyczep wielkogabarytowych i maszyn rolniczych.
Michelin Cargoxbib High
Flotation to pierwsza opona
z technologią Ultraflex, którą
można wykorzystywać do przyczep rolniczych wyposażonych
w system regulacji ciśnienia
w oponach. Ciśnienie powietrza
w nowej oponie może wynosić
od 0,8 bara podczas prac polowych do 4 barów podczas jazdy
po drogach publicznych. Jest ona
przystosowana do współpracy
z systemami regulacji ciśnienia,
dzięki którym można:
• Regulować ciśnienie w zależności od warunków pracy i jakości gleby na polu.
• Lepiej chronić glebę i zmniejszać zużycie paliwa.
• Zapewnić pojazdom możliwość poruszania się w pełną
prędkością.
• Wydłużyć okres użytkowania opon.
Opony do przyczep
zapewniają:
• Odporność na intensywne
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Nowości PICHON
Nowa ładowarka P600
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Rzeźba bieżnika opony ma
rowki z licznymi krawędziami
i niekierunkowe klocki, dzięki
czemu opona zapewnia dobrą
przyczepność na pochyłym terenie i równomiernie się zużywa.
Szerokie wzdłużne kanały,
odpowiednio dobrany kąt natarcia klocków bieżnika i wzór
bieżnika z głębokimi rowkami
gwarantują dobre właściwości
samoczyszczące opony.
Opona jest już montowana
jako opona na oryginalne wyposażenie. Na rynek wymiany trafi
na początku przyszłego roku.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos

Nadstawki do
zielonki od Joskina

JOSKIN opracował nadstawki do zielonki o wysokości
500 i 750 mm. Jest to rozwiązanie trwałe, łatwe w obsłudze
i umożliwiające przewożenie
większych ilości luźniejszych
ładunków, jak zielonka, wióry,
kora, itp.
Nadstawki są okratowane
i wykonane z ocynkowanej
stali i aluminium, co sprawia,
że są poręczne i wytrzymałe.
Ich lekka konstrukcja ma na
celu łatwy montaż. Poza tym,

dzięki okratowaniu, ładunek jest
lepiej widoczny, a ze względu na
swobodny przepływ powietrza
nie jest rozwiewany w wyniku
podmuchu powstałego podczas
pracy maszyn silosujących.
Sześć elementów umieszcza
się na szynach znajdujących się
na całej długości górnej listwy
skrzyni. Pośrednie słupki, do
których nadstawki są mocowane za pomocą kilku zamków nadają całości konieczną
sztywność.
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Zmiany w Grene

Minął rok od czasu fuzji grup
Grene i Kramp w Europie.
W tym czasie prowadzone
były intensywne prace w Polsce
nad przygotowaniem połączenia
firm Kramp i Grene Dystrybucja.
Z dniem 1 września 2014 roku
mamy już jedną firmę i markę
do sprzedaży hurtowej – Kramp.
Oznacza to, iż spółka Grene Dystrybucja Sp. z o.o. zmieniła nazwę
na Kramp Sp. z o.o., a jednocześnie dotychczasowa spółka Kramp
kończy działalność handlową.
Proszę zwrócić uwagę, że nowa
spółka zyskała osobowość prawną dotychczasowej firmy Grene
Dystrybucja – wszystkie parametry – adres, NIP, REGON, KRS
pozostają bez zmian.
Istotną zmianą w wyniku fuzji
obu spółek jest połączenie ofert
Grene Dystrybucja i Kramp Polska
w jednym sklepie internetowym
www.kramp.com, który obejmuje
już kilkaset tysięcy pozycji. Oferta
firmy Kramp jest jeszcze większa
i jeszcze bardziej dopasowana dla
naszych klientów – można w niej
znaleźć szeroki wybór części do
maszyn i ciągników polskiej produkcji, jak również do maszyn
zachodnich, w których Kramp
jest liderem na rynku. Wszystkie
te produkty znajdują się już w jednym sklepie i w jednym miejscu.
Przy tej okazji informujemy, że
od września tego roku w sektorze B2B platforma kramp.com
będzie naszą jedyną platformą
sprzedażową w Polsce, dającą
dostęp do produktów składowanych w magazynach w Modle Królewskiej, niemieckim Strullendorf
i holenderskim Varsseveld. Sklep
internetowy Kramp obecnie jest
REKLAMA

bardziej zaawansowany, dzięki
czemu można na nim wyszukiwać
asortyment korzystając z różnych
numerów produktów, znaleźć nie
tylko zdjęcia, ale także rysunki
techniczne i wymiary towarów.
Dodatkowo Kramp zyskuje
magazyn o powierzchni ponad
15 000 m2 w Modle Królewskiej
koło Konina, co wpłynie na zwiększenie siły logistycznej i optymalizację naszych usług. Zwiększa się
także zespół firmy Kramp – poprzez dołączenie 250 pracowników
z Polski, którzy z chęcią pomogą
i odpowiedzą na wszelkie pytania.
Mamy świadomość, że wprowadzane zmiany są bardzo głębokie,
zwłaszcza w odczuciu dotychczasowych klientów Grene Dystrybucja, dlatego prowadzimy stałe
prace mające na celu usprawnienia i optymalizację naszych usług.
Jednocześnie zapewniamy, że stawiamy sobie za cel systematyczne
podnoszenie poziomu satysfakcji
Naszych Partnerów Biznesowych,
zwłaszcza w odniesieniu do warunków logistycznych, dostępności
produktów w ofercie, rozwiązań
w obszarze e-biznesu i wsparcia
naszego zespołu sprzedażowego.
Rok zmian oznacza również ostateczne podzielenie kanałów hurtowego (B2B) zarządzanego przez Kramp
i detalicznego (B2C) – profesjonalnych sklepów rolniczo – technicznych
Grene, zarządzanego przez Grene Sp.
z o.o. Sieć Grene posiada w Polsce
120 sklepów własnych i franczyzowych, do których wiodącym dostawcą
jest firma Kramp Sp. z o.o.
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Tworzymy urodzaj

Złoty Byk wyznaczy trendy
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Już w październiku (18-19) Ostróda stanie się centrum rolniczych innowacji. To właśnie w tych
dniach odbędą się Targi Agro-Power Mazury 2014. Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna,
druga edycja targów będzie pełna innowacji i atrakcji.

Targi Agro-Power Mazury,
mimo że odbędą się dopiero po
raz drugi – na stałe i mocno
wpisały się w kalendarz najważniejszych imprez targowych o tematyce rolnej w kraju.
W Polsce północno – wschodniej
to największe tego typu expo
i zarazem jedyna impreza targowa, która zapewnia tak wiele
atrakcji.
Organizatorzy spodziewają się
blisko 100 wystawców i ponad
20 tysięcy zwiedzających.
Tegoroczna edycja, podobnie
jak pierwsza, odbywa się pod
hasłem „Moc atrakcji, moc
innowacji”
- Skupiamy się przede
REKLAMA

wszystkim na tym, aby zaprezentować zwiedzającym najnowocześniejsze rozwiązania
z różnych gałęzi rolnictwamówi Patrycja Woycicka, dyrektor targów. - Podczas targów
będziemy przyznawali „Złote
Byki” w konkursie „Power of
Innovation”. Udział w konkursie
ma na celu wyróżnienie najbardziej innowacyjnych produktów
i technologii prezentowanych
na Agro-Power Mazury 2014.
Dowiedzieliśmy się, że nagród
jest tylko 5 więc konkurencja
będzie silna.
Organizatorzy zapowiadają także, że targi to nie tylko
powierzchnia wystawiennicza.

Podczas Agro-Power Mazury
2014 przewidywane są występy artystyczne oraz mnóstwo
atrakcji i konkursów z nagrodami dla odwiedzających. Ma
też powstać specjalna strefa dla
najmłodszych, gdzie profesjonalni animatorzy zorganizują czas
dzieciom. - Te atrakcje to jednak tylko dodatek do wystawy
– zapewnia Patrycja Woycicka.
Ważnym elementem są organizowane konferencje, których
bogaty program można znaleźć
na stronie internetowej Organizatora. Targi staną się okazją
do zdobycia wiedzy z zakresu
bezorkowej uprawy roli, oraz
odnawialnych źródeł energii.
Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne, które często
się pojawiają wymagają fachowej
wiedzy i pomocy prawników.
Dlatego też podczas Targów
Agro- Power Mazury 2014, zaproszony mecenas wyjaśni nurtujące rolników zagadnienia.
Obecność podczas Targów
Agro-Power Mazury 2014 zapowiedziały już największe światowe koncerny. Każda branża
związana z rolnictwem zgłosiła

chęć udziału w tym nietuzinkowym przedsięwzięciu.
Targi są atrakcyjne dla wystawców nie tylko dlatego, że
są największym wydarzeniem
wystawienniczym w tej części
kraju. Za Agro-Power Mazury
przemawia też doświadczenie
organizatorów, którego nabrali

przez lata pracując w branży
rolnej. Znajomość rynku i jego
potrzeb pozwala dobrze skomponować ofertę targową. Pierwsza
edycja okazała się ogromnym
sukcesem. Liczymy na to, że
teraz będzie podobnie.
O randze tego przedsięwzięcia
może też świadczyć patronat

Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi- Marka Sawickiego, oraz lokalnych samorządowców z władzami województwa włącznie.
Przypomnijmy. Targi Agro-Power Mazury odbędą się
w Centrum Targowym Expo
Arena w Ostródzie w dniach 18 –
19 października. Zapraszamy.
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