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Silosy spod
kujawskiej strzechy

REKLAMA

W ciągu 25 lat działalności firma BIN wyprodukowała silosy na ponad
5,5 mln ton przechowywanego ziarna.
Firma powstała w wyniku
doświadczeń, które Zygmunt
Krzemiński, obecnie główny
udziałowiec, zebrał podczas
prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego. Wszystko zaczęło się w 1980 roku, kiedy
postanowił on rozwiązać problem przechowywania ziarna
w swoim gospodarstwie poprzez budowę płaskodennych
silosów z blachy ocynkowanej. Dwa prototypowe silosy
z perforowaną podłogą stanęły
przy tuczarni świń w Jeziornie
(gmina Koneck).
10 lat pozytywnych doświadczeń z silosami we
własnym gospodarstwie sprawiło, że 18 maja 1990 roku
inż. Zygmunt Krzemiński
zarejestrował firmę: Zakład
Mechanizacji i Automatyzacji
Rolnictwa „BIN”.
- Zakład, który założył mój
najstarszy brat Zygmunt, stał
się zacierem, na którym powstała ta firma. To on umiał
wokół swojej osoby zgromadzić ludzi, którzy nie pytali
„za ile”, tylko rozwiązywali problemy. Wynik 5,5 mln
ton ziarna przechowywanego
w silosach BIN to nie tylko
zasługa załogi, która je wyprodukowała, osób które je
w terenie montowały, ale także tych, którzy byli wokół. Ci
pionierzy, którzy na początku
zamawiali silosy 5 czy 10-tonowe, zaufali małemu, młodemu
przedsiębiorstwu. My mieliśmy u nich dług zaufania - powiedział podczas uroczystości
25-lecia Jan Krzemiński, prezes
zarządu firmy BIN. - Dzięki naukowcom, instytucjom naukowym, ale również politykom,
wszystkim tym, którzy chcieli
rozwiązać problemy polskiego
zboża, jesteśmy w tym miejscu,
w jakim jesteśmy.
- Nigdy jeszcze tak wielu
nie zawdzięczało tak wiele tak
niewielu. To, co zrobiła firma

BIN przez 25 lat, ale zwłaszcza w pierwszych latach istnienia, jest sprawą kluczową dla
polskiego rolnictwa. Ta firma
upodmiotowiła polskich producentów zbóż - powiedział
Jan Krzysztof Ardanowski,
wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Jak pamiętają
starsi, przechowywanie zbóż
wcześniej było jednym z najpoważniejszych problemów.
Nie wszyscy mieli porządne
spichlerze, lecz strychy, szopki,
obórki. A te proste silosy od
firmy BIN stały się rewolucją.
Była to rola porównywalna
do znaczenia Ursusa w latach powojennych – dodał
Ardanowski.
- Doniosłą rolę waszej działalności upatruję w tym, że
25 lat temu pokazaliście rolnikom, jaka jest wartość ich
gospodarstwa i pracy. - mówi
Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorska. - Wielokrotnie
widywałam protesty rolników
w sezonie letnim, związane
z tym, że w okresie żniw cena
zbóż leci mocno w dół, i wiem,
że byli tam głównie ci rolnicy, którzy nie mieli jak przechować swoich zbiorów. Stąd
wielka jest zasługa firmy BIN
za to, że pokazała rolnikom, że
nie muszą być przedmiotem,
ale podmiotem – dodała.
- Firma BIN dokonała epokowych zmian. Cieszy mnie to,
że firma polska, stała się firmą światową. Życzę wam, aby
krajobraz wiejski, gdzie wiele
jest widocznych silosów BIN,
rozprzestrzeniał się, zaspokajając istotne i fundamentalne potrzeby w branży. Wasza
firma w sposób praktyczny
i bezpośredni przyczynia się
do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Nasza agencja
i wasza firma ma wspólne cele,
choć różne metody działań powiedział Andrzej Gross,
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prezes ARiMR wręczając prezesowi Janowi Krzemińskiemu
pamiątkową statuetkę.
Wyroby BIN-a znalazły również uznanie na rynku duńskim oraz na rynkach Europy
Środkowej i Wschodniej.
Podczas uroczystości wręczono, pierwszy raz przyznane

Medale im. Stanisława Kaszubskiego „Zasłużony dla gospodarki zbożowej”. Otrzymali
je: Grzegorz Milewski, Tadeusz Solarski, Jan Krzysztof Ardanowski i Krzysztof
Wróblewski.
Medal przyznawany będzie
corocznie dla osób najbardziej

zasłużonych dla gospodarki
zbożowej w Polsce. Celem nagrody jest promowanie wartości etycznych i profesjonalnych
niezbędnych dla kształtowania
ładu gospodarczego, wizji, odwagi i konsekwencji w jej realizacji oraz wysokiej fachowości.
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Od 2011 roku Bayer CropScience w ramach kampanii
„Grunt to bezpieczeństwo” prowadzi działania
edukacyjne z zakresu prawidłowego stosowania
środków ochrony.
Tematy poruszane w ramach tej kampanii, to: dobór
środków ochrony osobistej,
stosowanie oryginalnych
produktów, jakość plonów –
zachowanie dopuszczalnych
poziomów pozostałości,
bioróżnorodność… Bayer
CropScience chce poznać
wpływ działań jakie prowadzi,
na rolnika, na jego świadomość i praktyczne stosowanie
zasad bezpieczeństwa.
Dlatego pod kon iec
2014 roku, Bayer CropScience
i agencja badawcza Kleffmann
& Partner przeprowadzili
wśród rolników i sadowników „Sondaż bezpieczeństwa
– środowisko, agrotechnika,
ochrona roślin”.
REKLAMA

Badanie objęło 400 respondentów profesjonalnie zajmujących się produkcją roślinną
(300 rolników i 100 sadowników), a ich gospodarstwa miały zróżnicowane powierzchnie
i lokalizacje na terenie Polski.
Uczestnicy badania dzielili
się swoim podejściem do bezpieczeństwa w 6 kluczowych
tematach:
• Zrównoważone rolnictwo
i ochrona roślin w tym
zmianowanie, bilans gleby i ewidencja zabiegów.
• Świadomość oraz zarządzenie odpornością agrofagów
na herbicydy, fungicydy
i insektycydy.
• Stosowanie środków ochrony osobistej.

• Świadomość pozostałości
po środkach ochrony w sadownictwie, kontrole oraz
okres karencji.
• Postępowanie z opryskiwaczami oraz zużytymi opakowaniami po środkach
ochrony.
• Problem ochrony pszczół
oraz identyfikacja form
kontaktu z pszczelarzami.
Wyniki badania są niezwykle istotne dla Bayer
CropScience w kontekście
podejmowanych działań tzw.
product stewardship, czyli bezpieczeństwa stosowania produktu. Badanie diagnozuje
zapotrzebowanie na wiedzę
i umiejętności użytkowników środków ochrony roślin

w obszarach kluczowych dla
bezpieczeństwa: użytkownika, uprawy, środowiska
i konsumenta.
Kluczowe wnioski wynikające z badania:
Wśród rolników występuje wysoka świadomość
dobrych praktyk agrotechnicznych, głównie konieczności
zmianowania, racjonalizacji

nawożenia, czy wykorzystania
resztek pożniwnych. Odstępstwa od najlepszych praktyk
uprawy wynikają najczęściej
z czynników rynkowych, czyli
np. uzależnianie zmianowania
od koniunktury na płody rolne.
Rolnicy i sadownicy są zwolennikami stosowania środków ochrony roślin ale są też
świadomi trudności związanych z ich użyciem. Prawie
90% respondentów twierdzi,
że spotkała się ze zjawiskiem
odporności agrofagów na środki ochrony roślin, znacznie
mniejsza część jednak prawidłowo podaje kluczowe cechy
zjawiska i zna najlepsze sposoby obrony przed odpornością.
Rolnicy i sadownicy dużą
uwagę przywiązują do właściwego stosowania produktów
chemicznych – przestrzegania
terminów zabiegów, okresów
karencji i prewencji. Deklaratywnie ważnym tematem dla
polskich rolników jest ochrona
pszczół i innych owadów zapylających co potwierdza bliska

współpraca z pszczelarzami:
co drugi rolnik uprawiający
rzepak i co drugi sadownik
deklarują, że kontaktuje się
i współpracuje pszczelarzami).
Wyniki „Sondażu” posłużą w opracowaniu strategii
działań w ramach „Grunt to
bezpieczeństwo”. Potwierdzają
one słuszność przewodniego
tematu na rok 2015: „Bioróżnorodność: ochrona owadów pożytecznych, w tym
zapylających”.
Bayer CropScience postrzega
bioróżnorodność nie tylko od
strony biologicznej, jako rozmaitość organizmów żywych
na Ziemi. Bioróżnorodność
w rozumieniu ekonomicznym
to również zasób niezbędny
do produkcji żywności o wysokiej jakości i akceptowalnej
cenie. Beneficjentem bioróżnorodności w takim ujęciu
jest nie tylko konsument, ale
także rolnik – producent żywności oraz przemysł nasienny
i agrochemiczny.

Dni Pola PROCAM 2015
Doradcy PROCAM jak co roku zapraszają
To już 11 raz spotkamy
się z naszymi Klientami na
poletkach doświadczalnych,
a w tym roku w 6 lokalizacjach. Na Dniach Pola pokazujemy sprawdzone w naszych
doświadczeniach i ekonomicznie uzasadnione rozwiązania
w produkcji roślinnej.
Każde Dni Pola rozpoczynają
się wprowadzeniem z zakresu
agrotechniki, nasiennictwa
i ochrony roślin. Ponieważ
będziemy wszyscy przed wyborem odmian zarówno zbóż
ozimych jak i rzepaku ozimego
jednym z głównych wykładów

będzie ocena materiału siewnego proponowanego przez Dział
Nasienny PROCAM.
W każdym z miejsc gdzie
będą odbywały się Dni
Pola, doradcy agrotechniczni będą oprowadzali grupy
i przekazywali informacje
z prowadzonych doświadczeń
agrotechnicznych i ochrony roślin autorstwa dyrektora Działu Sprzedaży i Agronomii dr
inż. Dariusza Wyczlinga oraz
kolegów z grupy wsparcia
technicznego. Zaprezentujemy nasze najlepsze rozwiązania w zakresie nawożenia

mineralnego, nawożenia dolistnego, ochrony herbicydowej,
ochrony fungicydowej czy też
insektycydowej w poszczególnych terminach fenologicznych
roślin uprawnych, a LABORATORIUM FITOSANITARNE
będzie służyć pomocą przy
identyfikacji zagrożeń fitosanitarnych oraz badaniem gleby
i wody.
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych bardzo
serdecznie.

Dni Pola PROCAM 2015
Lokalizacja

Data

Osoba kontaktowa

1

KAROLEWO
POWIAT OBORNICKI, GMINA ROGOŹNO, WOJ.
WIELKOPOLSKIE

09.06.2015
wtorek

2

ŻÓRAWINA
POWIAT WROCŁAWSKI, GMINA ŻÓRAWINA, WOJ.
DOLNOŚLĄSKIE

11.06.2015
czwartek

3

STRACHOCIN
POWIAT STARGARD SZCZECIŃSKI, GMINA
STRACHOCIN, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

12.06.2015
piątek

Adrian Sosnowski
tel. 500 124 302

4

RATYCZÓW
POWIAT TOMASZOWSKI, GMINA ŁASZCZÓW,
WOJ. LUBELSKIE

16.06.2015
wtorek

Przemysław
Konaszczuk
tel. 505 031 748

5

STANOWO
POWIAT SZTUM, GMINA DZIERZGOŃ,WOJ.
POMORSKIE

23.06.2015
Wtorek

Maciej Bromirski
tel. 509 605 951

6

HUSAKI
POWIAT BIELSKI, GMINA BIELSK PODLASKI,
WOJ. PODLASKIE

26.06.2015
piątek

Janusz Łanczkowski
tel. 505 122 371

Bartosz Nowiński
tel. 519 331 070
Przemysław Pękała
tel. 505 122 472

Nowa fabryka Hypred
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W Niepruszewie uroczyście otwarto nową fabrykę firmy Hypred.
W ubiegłym roku Hypred
w Polsce obchodził 10 urodziny, a grupa Roullier świętowała
30 lat. W tej chwili firma posiada 6 centrów badawczych
i 74 jednostki produkcyjne,
a zatrudnia w sumie ponad
7 tys. osób.
- Firma Timac to historyczny
zalążek sukcesu grupy Roullier,
która zajmuje się chemią dla
rolnictwa, stosowaną w odżywianiu roślin i zwierząt. My
zajmujemy się produktami do
higieny i dezynfekcji w branży
spożywczej, przemysłowej i rolniczej, a także surowcami dla
wytwórni pasz – mówi Agata
Stolarska, prezes firmy Hypred.
Hypred działa w dwóch zasadniczych branżach. Pierwszą jest higiena dla rolnictwa,
a w tym preparaty do higieny
przedudojowej, poudojowej,
środowiskowej i urządzeń
udojowych. Są to m.in. sproszkowane środki do osuszania
i dezynfekcji ściółki, płynne
środki do mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich
oraz dodatki mineralne dla

bydła. Drugą są preparaty do
higieny dla przemysłu spożywczego przeznaczone, między innymi, dla mleczarstwa,
browarnictwa i prtzetwórstwa
mięsa. W sumie jest to ponad
400 produktów. W 2012 roku
Hypred postanowił rozwijać
dział żywienia zwierząt, znany
pod nazwą HyDiet.
Nowa fabryka w Niepruszewie produkować ma nie tylko
na polski rynek, ale również
na całą środkowo-wschodnią
Europę. - Chodzi nam o intensywne rozwijanie tych rynków
– wyjaśnia Agata Stolarska.
W dziale Farm (produkty rolnicze) najważniejsza dla firmy
jest profilaktyka i zwalczanie
mastitis (zapalenia wymiona
u krów). Firma jest członkiem
Stowarzyszenia Stop Mastitis.
Dział higieny dla przemysłu
spożywczego, czyli Food, dotąd był „młodszym bratem”
działu rolniczego, a proporcja
sił zaangażowanych w działania
były jak 1 do 3. - Teraz dział
Food zaczyna prześcigać Farm
– ocenia Stolarska.

Przez najbliższe 5 lat firma
chce intensywnie wykorzystać
potencjał nowowybudowanej
fabryki. Celem jest podwojenie
obrotów i wolumenów sprzedaży do 2020 roku. - Może to się
wydać szalone, ale dokładnie
coś takiego już raz zrobiliśmy:
w ciągu minionych 10 lat. Chcemy być numerem 3 jeśli chodzi
o dostawców chemii, higieny
i dezynfekcji w Polsce, Europie
i na świecie – mówi Stolarska.
- Rok 2015 jest bardzo ważny dla nas wszystkich, bo
to rok zakończenia systemu
kwotowego, który rozpoczął
się w 1985 roku, czyli wtedy
właśnie, gdy Daniel Roullier
stworzył firmę Hypred. Jak

pamiętamy, zaczęliśmy od
sektora farmerskiego, a produkcja mleka to kręgosłup
naszej działalności - mówi
Sebastian Bossard z francuskiej centrali firmy. - W ciągu
minionych 30 lat zmieniliśmy
się z dostawcy w producenta.
Z tego powodu, że ten rok jest
tak symboliczny, zmieniliśmy
logo. Zachowaliśmy czerwony kolor napisu, by zostawić
pomost łączący nas z naszą
przeszłością. Wzbogaciliśmy
go o zieleń, która symbolizuje
ekologiczne podejście do produkcji. Zamierzamy wkrótce
całkowicie zmienić stronę wizualna naszej firmy, od wizytówek
począwszy – dodaje Bossard.

„Jak nakarmić głodną planetę”

Stu młodych liderów spotka się w Australii.
Future Famers Network Australia oraz Bayer CropScience z przyjemnością informują
o 100 delegatach w wieku od
18 do 25 lat z 33 krajów, których zaproszono do udziału
w drugim globalnym kongresie Youth Ag-Summit. „Jak
nakarmić głodną planetę” –
oto wiodący temat konferencji Youth Ag-Summit, która
odbędzie się w stolicy Australii w dniach 24-28 sierpnia
2015 roku.
Kandydaci mogli nadsyłać
zgłoszenia od października
do stycznia 2015 roku. Zgłoszenia miały obejmować eseje
pisemne o długości 1500 słów,
przedstawiające zarys stanowiska autora oraz przemyślenia dotyczące zasadniczych
przyczyń braku bezpieczeństwa żywnościowego oraz
jego konsekwencji dla rosnącej
liczby ludności. Łącznie wpłynęły 1932 prace od autorów
z 87 krajów – to doskonały
wynik, pokazujący pasję i drzemiące w młodych ludziach

zainteresowanie problemami
żywności i rolnictwa.
Nadesłane prace pisemne
ocenili wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, którzy sprawiedliwie
przyznawali punkty za oryginalne pomysły. Prezentując
szereg wnikliwych spostrzeżeń na temat bezpieczeństwa
żywnościowego na świecie,
kandydaci poruszyli takie tematy, jak marnowanie żywności, lokalne produkty rolne,
edukacja i znajomość praktyk
rolniczych – wszystkie te motywy zostaną uwzględnione
przy opracowywaniu programu konferencji.
Podczas szczytu delegaci
omawiać będą pomysły mające na celu postęp w rolnictwie na całym świecie. Celem
tej współpracy jest wypracowanie możliwych do realizacji koncepcji, które delagaci
wprowadzą w swoich krajach
w ramach własnych działań
i pracy zawodowej.
Delegaci pochodzą

z następujących krajów: Argentyna, Australia, Belgia,
Boliwia, Brazylia, Chile, Chiny, Estonia, Filipiny, Francja,
Hiszpania, Holandia, Indie,
Indonezja, Japonia, Kanada,
Kenia, Korea Południowa, Malezja, Niemcy, Nowa Zelandia,
Paragwaj, Polska, Republika
Południowej Afryki, Singapur,
Stany Zjednoczone, Tajlandia, Turcja, Urugwaj, Węgry,
Wielka Brytania, Wietnam,
Włochy.
Z Polski pojadą dwie osoby:

Magdalena Rojek z Biskupic
Radłowskich (woj. małopolskie), studentka technologii
żywności na Uniwersytecie
Rolniczym w Krakowie i Daniel Kasprowicz z Rybna (woj.
warmińsko-mazurskie), absolwent dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku .
Aby poznać delegatów i uzyskać dodatkowe informacje
o wydarzeniu Youth Ag-Summit, zapraszamy na stronę
internetową www.youthagsummit.com.
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SaMASZ pośród najlepszych
Z wielką radością informujemy,
że Firma SaMASZ Sp. z o.o. została
wyróżniona w kategorii „MARKET LEADER 2015”, w organizowanym już po raz 6-ty konkursie
MOTO IDEA 2015, a zaprzyjaźniona z SaMASZEM firma Metal-Fach zajęła 1 miejsce w kategorii
producent maszyn rolniczych.
To wyraz uznania dla osiągnięć
biznesowych.
MOTO IDEA to największe
spotkanie w branży automotive,
w której wzięło udział 500 uczestników, w tym 120 specjalistów
i ekspertów z branży z Polski

i Europy. Wśród nagrodzonych
firm byłymiędzy innymi: Bosch,
GM, Solaris, Volkswagen, Polaris.
Podczas konferencji wymieniano doświadczenia branż
automotive, producentów pociągów, tramwajów, quadów,
sprzętu rolniczego oraz ich dostawców. W trakcie dwudniowego spotkania rozmawiano
o aktualnych problemach,
najistotniejszych wydarzeniach
i zmianach na rynku w Polsce
i Europie. Drugi dzień konferencji w całości poświęcony został na Harvardzkie szkolenie

Uwaga na „zagraniczne” preparaty!

managerskie przeprowadzone
przez ICAN Institute.
Nagrodę przyznaną dla SaMASZ-a odebrał: Karol Wdziękoński, Członek Zarządu
- Dyrektor handlowy firmy.

Na rynku można się spotkać
z ofertami sprzedaży preparatów rzekomo oryginalnych,
w „atrakcyjnych” cenach, pochodzących z innych krajów
europejskich.
Firma Bayer prowadzi monitoring takich ofert. Żaden
z pozyskanych w ramach tego
monitoringu i przebadanych
produktów nie pochodzi z firmy Bayer. Produkty zawierają
w składzie różne substancje
chemiczne, które nie są zgodne
z deklarowanym na opakowaniu składem.

Pola Klasy S –spotkania polowe Syngenta
W sezonie 2015 Syngenta zaplanowała siedem lokalizacji pokazów polowych poświęconych
uprawie zbóż i rzepaku oraz dwie
imprezy jesienne dedykowane
Lokalizacja

kukurydzy.
Nowością będzie centralna lokalizacja letnia. Na polach Gospodarstwa w miejscowości Rogóźno
Zamek przygotowujemy dla

Wśród nich szczególnie
niebezpieczne jest rzekome
Calypso z obcojęzyczną etykietą, które nie zwiera tiachloprydu, lecz inne substancje
aktywne, w tym substancje
niebezpieczne dla pszczół
i owadów pożytecznych.
W żadnym razie produktu Calypso z obcojęzyczną
etykietą nie należy stosować, a zwłaszcza w okresie
kwitnienia.
Owoce potraktowane
takim preparatem będą
wykazywały pozostałości

substancji innych niż dozwolone. Ponadto w trakcie
analiz podejrzanych środków
zidentyfikowano substancje
szkodliwe i niedozwolone na
terenie Unii Europejskiej.
Przypominamy, że w Polsce należy stosować tylko
preparaty zarejestrowane
w RP i opatrzone polską
oryginalną etykietą.
Produkty oryginalne
można kupić w sklepach
rolniczych; zawsze należy
zachować dowód zakupu
środka.

Państwa kilkadziesiąt polowych
doświadczeń herbicydowych
i fungicydowych poświęconych
głównie uprawie zbóż.
Wizyta na Polach Klasy
S w Rogóźnie będzie jedyną
w swoim rodzaju okazją zdobycia wiedzy i doświadczenia, które
Syngenta pozyskuje na polach

i w laboratoriach w kilkudziesięciu krajach świata. Warto odwiedzić centralną lokalizację, aby
rozwinąć swoją wiedzę agrotechniczną i spotkać się z przedstawicielami branży rolnej z całego
kraju.
Polecamy również regionalne
Pola Klasy S, na których pokażemy efektywność programów
ochrony Syngenta w zależności
od lokalnych warunków pogodowych i glebowych. Jednocześnie
przedstawimy najbogatsze kolekcje odmian pszenicy i rzepaku
ozimego.
Serdecznie zapraszamy na
wszystkie lokalizacje Pól Klasy S 2015

Województwo
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Szelejewo Danko

wielkopolskie

k Gostynia

26.05

Agromlek Gniechowice
Bajdyty
Rogóźno
MHR Ulhówek
Jankowice
Rolpol Łęczyna

dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
zachodniopomorskie

k Wrocławia
k Bartoszyc
k Grudziądza
k Tomaszowa Lubelskiego
k Jarosławia
k Stargardu

28.05
2.06
10-12.06
16.06
18.06
23.06

URSUSEM przez miasto

Targi WorldFood Warsaw

13 kwietnia br. URSUS otrzymał homologację na
autobus elektryczny.

Druga odsłona targów, które odbyły się w dniach
14-16 kwietnia w Warszawskim Centrum EXPO,
zakończyła się dużym sukcesem.

Nowy produkt opracowano w odpowiedzi na rosnące
krajowe zapotrzebowanie na
pojazdy ekologiczne w związku
z unijnymi wymogami zielonego transportu. Pojazd jest efektem prac polskich inżynierów
i konstruktorów z ośrodka badawczo-rozwojowego URSUS
R&D w Lublinie przy wsparciu
firmy AZM Kutno. Pierwszym
użytkownikiem autobusów
URSUS będzie miasto Lublin.
Wprowadzenie do oferty
spółki nowego pojazdu to
efekt realizacji strategii rozwoju marki URSUS, w tym
między innymi dywersyfikacji produktowej w oparciu
o polską myśl technologiczną
i krajowe zakłady produkcyjne.
Autobus elektryczny URSUSA jest jednym z pierwszych
projektów ośrodka badawczo
rozwojowego URSUS R&D,
a jego produkcja będzie realizowana w zakładach spółki
w Lublinie.
Autobus elektryczny to kolejny produkt marki URSUS

Bl isko 20 0 w ystawców z 28 krajów świata,
około 3300 zwiedzających
z 47 państw, liczne zagraniczne
delegacje, międzynarodowi
i polscy dziennikarze, wiele
ciekawych debat i paneli
dyskusyjnych. Tak w skrócie
wyglądała II edycja WorldFood Warsaw
Przedstawiciele polskiej
i zagranicznej branży rolno-spożywczej docenili rangę
i biznesowy charakter targów,
o czym świadczy liczna obecność czołowych ekspertów,
instytucji branżowych i organizacji działających na rzecz
sektora. W tym między innymi
przedstawicieli Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki, Agencji Rynku Rolnego, Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej czy
związków branżowych. Organizatorów cieszą również słowa
patrona honorowego wystawy
– ministra rolnictwa i rozwoju
wsi Marka Sawickiego, który

– po reaktywacji legendarnej
serii ciągników C – którym potwierdzamy naszą konsekwencję w rozwoju firmy URSUS
i pokazujemy pierwsze sukcesy
w odbudowie polskiego centrum motoryzacji w Lublinie
– podkreśla Karol Zarajczyk,
Prezes Zarządu URSUS S.A.

URSUS EKOVOLT
Autobus elektryczny URSUSA jest zasilany bateriami
litowo-jonowymi o łącznej pojemności 120 kWh. Autobus
wyposażony jest w 4 pakiety
wymiennych baterii do użycia
przez 6 lat. Na jednym naładowaniu może przejechać ok.
200 km. Baterie będą ładowane
na przystankach końcowych,
na których zostanie zamontowana infrastruktura do tzw.
szybkiego ładowania
– w 15 minut można będzie
naładować baterię w 80 procentach, co pozwoli na przejechanie kolejnych 100 km.
Pojazd ma 12 metrów długości,

może przewieźć 70 pasażerów, w tym 23 na miejscach
siedzących.
Autobus elektryczny URSUSA wyróżniają innowacyjne
rozwiązania techniczne, dobra
cena oraz łatwość obsługi. Baterie są wymienialne i umieszczono je po bokach pojazdu na
wysokości podłogi, a nie na
dachu jak w przypadku konkurencyjnych marek. Dzięki
temu jest do nich łatwy dostęp, co pozwala na szybką
wymianę zasilania – dodał
Prezes Zarajczyk.
Rozbudowa zaplecza produkcyjnego i R&D to jeden
z naszych priorytetów strategicznych. Chcemy wykorzystać
siłę marki oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w kraju
nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego, aby
przywrócić tradycję polskiej
motoryzacji sięgającą czasów
przedwojennych – podkreśla
Karol Zarajczyk, Prezes URSUS S.A.

podkreślił, że Warszawa staje
się ważnym i konkurencyjnym
ośrodkiem wystawienniczym
w Polsce.
Dużym zainteresowaniem
odwiedzających i wystawców
cieszyła się część merytoryczna targów. Pierwszego dnia
odbyła się debata „Dlaczego
Polska – możliwości i perspektywy” prowadzona przez
prof. Andrzej Kowalskiego –
dyrektora IERiGŻ. Jej uczestnicy podkreślali, że krajowy
sektor rolno-spożywczy jest
konkurencyjny, nowoczesny
i na świecie coraz częściej
kojarzony z wysoką jakością.
Z kolei drugiego dnia targów
przedstawiciele branży spożywczej dyskutowali o możliwościach zagospodarowania
nadwyżek w produkcji żywności. Uczestnicy, jako sposoby wykorzystania polskiej
produkcji żywności wymienili handel zagraniczny,
umocnienie pozycji na rynku krajowym oraz dystrybucję
produktów spożywczych za

pośrednictwem organizacji
charytatywnych i banków
żywności.
Podczas WorldFood Warsaw omówiono również
perspektywiczne kierunki
eksportowe, a wśród nich
kraje azjatyckie, afrykańskie,
Amerykę Północną i Południową, a także Bliski Wschód.
W tej części programu uczestniczyli przedstawiciele Agencji
Rynku Rolnego, organizacji branżowych, ale przede
wszystkim firmy eksportujące
na dane rynki i na własnym
przykładzie znające ich realia.
Na targach odbyła się też
prezentacja firmy ConQuest
Consulting na temat rynku
produktów ekologicznych
w Polsce. Stowarzyszenie
Kucharzy Polskich przygotowało również kulinarne
pogawędki na temat specjałów
kuchni polskiej.
W oparciu o materiały
prasowe WorldFood Warsaw
Jolanta Malinowska-Kłos

Zdrowe łuszczyny
to zdrowe nasiona
maj 2015 r. | Raport Rolny

Przez ponad 10 miesięcy plantatorzy
zabiegają, aby rośliny rzepaku wydały jak
najwyższy i dobrej jakości plon nasion.
Podejmuje się liczne kroki
między innymi przez wybór
odpowiedniej odmiany, potem
liczne zabiegi agrotechniczne
oraz zgodne z potrzebami nawożenie i ochronę przy użyciu
środków ochrony roślin. Jeżeli
nie pojawią się niespodziewane
zjawiska, jak np. przymrozki,
nadmiar czy niedobór opadów
deszczu, grad, to po spełnieniu
powyższych warunków jest
szansa na uzyskanie zadawalającej ilości, dorodnych nasion.
Nasiona tworzą się i dojrzewają
w łuszczynach. Tak więc ich
zdrowotność będzie również
decydowała jakie powstaną
wewnątrz nasiona. Podczas
dojrzewania łuszczyny narażone są na uszkodzenia przez
szkodniki, głównie przez chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Uszkodzenia
tkanek, których dokonały te
szkodniki, ale nie tylko, często
wykorzystują potem sprawcy
chorób. Do ważnych chorób
łuszczyn należą czerń krzyżowych i szara pleśń, mogą one
bowiem być powodem strat
o charakterze gospodarczym.
Jeżeli do porażenia dojdzie
bardzo wcześnie, łuszczyny
obumierają jeszcze przed powstaniem nasion. Infekcja
w okresie dojrzewania natomiast prowadzi do przedwczesnego pękania i osypywania
się nasion. Porażone tkanki
łuszczyn mają ograniczoną powierzchnie asymilacji, tak więc
i nasiona w nich zawarte są
drobne i słabo wykształcone.
Źródłem porażenia łuszczyn
przez grzyby są samosiewy,
chwasty, gównie z rodziny
kapustowatych, jak również
sam rzepak na danym polu lub
w sąsiedztwie, jeśli patogeny te
nie zostały wcześniej skutecznie na nim zwalczone. Czerń
krzyżowych i szara pleśń występują na liściach, łodygach,

a następnie na łuszczynach. Na
tych ostatnich czerń krzyżowych powoduje liczne drobne,
brunatne, wgłębione plamy,
natomiast symptomami szarej
pleśni są rozległe, jasnobrunatne plamy, pokryte szarym
nalotem struktur grzybni.
Na łuszczynach mogą
też wystąpić inne choroby.
W okresie kwitnienia i dojrzewania chorobą o dużym
znaczeniu gospodarczym jest
zgnilizna twardzikowa. Jej objawy głównie występują na pędach rzepaku, ale w przypadku
bardzo silnego lub późniejszego porażenia przez zarodniki
lub grzybnię, charakterystyczne objawy widać również na
łuszczynach. Stają się one białoszare, często na powierzchni i wewnątrz pokryte białą
grzybnią z czarnymi sklerocjami (przetrwalnikami). Sklerocja te kształtem i wielkością
niekiedy przypominają nasiona rzepaku, więc jeśli znajdą
się w materiale siewnym, są
źródłem porażenia kolejnych zasiewów rzepaku. Na
łuszczynach mogą wystąpić
również m.in. sucha zgnilizna
kapustnych w postaci szarych,
owalnych plam z brunatną obwódką i czarnymi piknidiami
na powierzchni oraz mączniak
prawdziwy, z charakterystycznym białym nalotem grzybni.
Występowaniu chorób na
łuszczynach sprzyja podwyższona wilgotność w okresie
dojrzewania. Jeżeli rzepak
dłużej, niż to konieczne,
musi oczekiwać na zbiór, to
tym bardziej łuszczyny silniej
infekowane są przez grzyby, co
wyraźnie widać po ich sczerniałych tkankach. Z nasion pochodzących z takich łuszczyn
izoluje się wiele grzybów, m.
in. rodzaju Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Stemphylium oraz gatunki Botrytis

Dr Ewa Jajor
IOR-PIB w Poznaniu
cinerea, Phoma lingam i inne.
Grzyby te zmniejszają energię
i zdolność kiełkowania nasion,
a niektóre wytwarzają toksyczne metabolity.
Ochronę fungicydową roślin
rzepaku w tym czasie prowadzi
się zazwyczaj w okresie kwitnienia. Zabieg ten ma na celu
głównie ograniczenie sprawcy
zgnilizny twardzikowej na łodygach, ale dzięki dostępności
wielu nowoczesnych, o długim
okresie działania substancji
czynnych, ogranicza również
choroby łuszczyn. W warunkach wysokiej wilgotności
i dużego zagrożenia ze strony jedynie grzybów rodzaju
Alternaria zabieg ten niekiedy opóźnia się do momentu
wykształcenia pierwszych
łuszczyn. Środki zarejestrowane do walki z chorobami
występującymi w późniejszych
fazach rozwojowych rzepaku
zawierają substancje czynne,
należące do różnych grup
chemicznych, takie jak np:
strobiluryny (azoksystrobina,
pikoksystrobina, dimoksystrobina), triazole (tebukonazlol,
protiokonazol, cyprokonazol, metkonazol, flutriafol,
tetrakonazol, difenkonazol),
imidazole (prochloraz) oraz
benzimidazole (tiofanat metylu). Są tam też środki zawierające znane substancje czynne
(iprodion, boskalid, chlorotalonil) i najnowsze, z grupy
chemicznej karboksyamidów,
czyli: fluopyram i izopirazam.
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Rzepak potrzebuje
mikroelementów
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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

Brak wilgoci w glebie utrudnia pobieranie składników
pokarmowych przez rośliny.

REKLAMA

REKLAMA

UNIWERSALNE USUWACZE
OBORNIKA H-63
linowe, widłowe w wersjach:
l
l

podstawowa stropowa
wzdłużna bezstropowa
l

l

Do chlewni, obór i stajni o długościach
od 6 m do 100 m i szerokościach kanału
gnojnego od 45 cm do 300 cm
P.W. „AGROUNIMA”

ul. Ks. Ściegiennego 2, 63-700 Krotoszyn,
tel.: 62 725 34 38, tel/fax: 62 725 77 88,
tel.kom.: 602 102 942

W dobie innowacyjnych,
zaawansowanych technologii
hodowli, nawożenia i ochrony
roślin uprawnych, nie możemy cały czas uwolnić się od
podstawowego czynnika ograniczającego wysokość i jakość
plonu – dostępności wody.
Jesteśmy jednak w stanie,
w pewnym stopniu, ograniczać szkodliwość okresowych
niedoborów tego składnika,
zarówno dla rzepaku, jak i dla
innych roślin uprawnych. Możemy to osiągnąć dbając o staranną i zgodną z zaleceniami
uprawę roli – w celu utrzymania jej właściwej struktury
oraz o kompleksowe odżywianie roślin, gdyż jedynie
takie umożliwia ograniczenie
skutków stresów. Taka dbałość o najlepszą dostępność
składników pokarmowych
przyniesie efekt również w latach o optymalnej strukturze
opadów.
Największe znaczenie
w przypadku odżywiania
mineralnego ma nawożenie
przedsiewne. Właściwe pH
i struktura gleby, odpowiednie ilości, formy i proporcje
składników pokarmowych
wzbogaconych o pierwiastki

drugorzędne (również mikroelementy), to podstawa
tworzenia przyszłego plonu.
Oczywiście w odżywianiu
rzepaku, tak jak i w każdej
innej uprawie, najbardziej plonotwórczym pierwiastkiem
jest azot, ale nie można zapomnieć o innych istotnych
składnikach, takich jak potas
(odpowiadający za gospodarkę wodną roślin) czy siarka
albo wapń, fosfor i magnez,
których dostępność pozwala
na odpowiednie wykorzystanie azotu.
Jednak z racji tego, że w rzepaku dawno już minął termin stosowania nawozów
posypowych, skupmy się na
odżywianiu tej rośliny za pomocą preparatów płynnych.
Ktoś może trafnie zapytać:
płynnych czy dolistnych?
Nie każdy nawóz płynny jest
przecież nawozem dolistnym,
a nie każdy nawóz dolistny
musi mieć postać płynną. Na
rynku dostępnych jest wiele
nawozów dolistnych w postaci granul, kryształków czy
proszków przeznaczonych
do rozpuszczania w wodzie.
Oferowane są także nawozy
w postaci płynnej zawierające

REKLAMA

składniki biostymulujące,
przeznaczone do stosowania grubokroplistego tak,
aby były pobierane głównie
poprzez system korzeniowy
roślin. Przykładem takiego
nawozu jest chociażby Fertiactyl Starter zawierający
min. kwasy humusowe i huminowe, których pozytywne
działanie na glebę, jej strukturę i pojemność wodną oraz
wiązanie toksycznych jonów
glinu jest nie do przecenienia.
Rzepak jest szczególnie
wrażliwy na niedobór trzech
głównych mikroskładników:
boru, molibdenu i manganu.
Pierwszy zabieg dokarmiania borem w rzepaku należy
bezwzględnie wykonać już
jesienią. Jego szybkie uzupełnienie w nawożeniu jest konieczne, gdyż około 80% gleb
w Polsce posiada niską zasobność w ten pierwiastek. Poza
tym okazuje się on wyjątkowo
kiepsko przemieszczającym
się w roślinie składnikiem.
W praktyce często jest tak,
że planuje się jesienne dokarmianie roślin borem, jednak
ostatecznie to się nie udaje
z różnych powodów. Najlepszym rozwiązaniem jest więc
przedsiewne stosowanie nawozów wieloskładnikowych
zapewniających zaopatrzenie
w bor w ilości 400-500 g/ha.
W takim wypadku można
zrezygnować z jesiennego
zabiegu i podać ten pierwiastek wiosną wraz z pierwszym
zabiegiem ochronnym. Warto
jednak przy tym pamiętać, że
rośliny aktywnie przyswajają
składniki z nawozów dolistnych dopiero w temperaturze
powyżej 10oC.
Ostatni zabieg dokarmiania
borem, najczęściej ma miejsce w fazie zielonego pąka,
czyli tuż przed rozpoczęciem
kwitnienia. Dlaczego wtedy?
Bor jest pierwiastkiem niezbędnym w procesie kwitnienia, odpowiada za jakość
pyłku, zapylanie i zawiązywanie nasion. Ze względu
na krótki okres od zastosowania warto podać ostatnią
dawkę tego mikroelementu
w postaci aminokwasowej
– najszybciej dostępnej dla
roślin. Przykładem takiego
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XXI REGIONALNA WYSTAWA
ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Zielone AGRO SHOW – Polskie Zboża
i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych to:
- prezentacja szerokiej oferty maszyn zielonkowych
- blisko 150 wystawców maszyn
- 15 tys. m2 ekspozycji
- blisko 50 ha całkowitej powierzchni Wystaw
- pokazy ponad 50 maszyn zielonkowych podczas pracy
- poletka pokazowe
- bogaty program pokazów zwierząt hodowlanych
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WIELKOPOLSKIE
TARGI ROLNICZE

DNI POLA

Sielinko, gmina Opalenica

30-31 maja 2015 r.

Wystawa czynna:
Sobota 9-17
Niedziela 9 -17

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń
tel. 56/ 651 47 40, fax 56/ 651 47 44, biuro@pigmiur.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
tel. 61/ 869 21 29

www.agroshow.pl
www.polskiezboza.com
www.wodr.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
CWS „SIELINKO”, Sielinko, ul. Parkowa 2
64-330 Opalenica, tel. 614 473 658

produktu może być Fertileader Gold BMo zawierający
bor oraz molibden. Dodatek
substancji biostymulujących
zapewnia idealne działanie na
roślinę, poprawiając transport asymilatów do nasion
oraz zwiększając odporność
na stresy (np. suszę). Obecność molibdenu poprawia
przemiany azotu w roślinie
– stymuluje on reduktazę
azotanową do lepszej przemiany azotanów w roślinach,
co w konsekwencji pomaga
budować plon. Warto pamiętać, że molibden jest
jedynym mikroelementem,
którego dostępność z gleby
wzrasta wraz ze wzrostem pH
– odwrotnie niż większości
mikroskładników.
Trzecim mikropierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju rzepaku jest
mangan. Z racji jego wielorakich właściwości jest on
ważny w odżywianiu nie
tylko rzepaku, ale również
zbóż i innych roślin uprawnych. Składnik ten jest aktywatorem wielu procesów
enzymatycznych, bierze
udział w procesach przyswajania azotu i syntezy białek,
syntezy witaminy C, oddychania i fotosyntezy. Przy
niedostatecznym zaopatrzeniu rzepaku w mangan spada
efektywność fotosyntezy, co
zmniejsza szanse na wydanie
wysokiego plonu nasion. Trzeba zaznaczyć, że dostępność
manganu z gleby spada wraz
ze spadkiem dostępności wody
oraz w wyniku nadmiernego
nawożenia potasem. Podobnie, jak w wypadku pozostałych mikroelementów warto
zastosować go już jesienią, aby
rzepak wszedł w okres spoczynku zimowego bez widocznych niedoborów żadnego ze
składników. W przypadku,
gdy to się nie uda, trzeba to
nadrobić wiosną.
Rzepak jest rośliną nie
wybaczającą błędów! Jeśli
zależy nam na osiągnięciu
maksymalnych na danym
stanowisku plonów, powinniśmy zadbać o stworzenie
mu optymalnych warunków
rozwoju przez cały okres wegetacji.
Wojciech Prokop

Na pierwszym miejscu pszczoły
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Dlaczego Mospilan® 20 SP jest nietoksyczny dla pszczół?

Pytanie, co dzieje się z molekułą syntetycznego insektycydu
wprowadzonego do organizmu
owada lub do środowiska przyrodniczego, jest kluczowe w dobie prowadzenia integrowanych
programów ochrony roślin. Wiąże się ono z wieloma aspektami,
głównie toksykologicznym i środowiskowym. Jednym z głównych wymogów stawianych
nowoczesnym insektycydom
jest bowiem bezpieczeństwo
owadów zapylających, a głównie pszczoły miodnej.
Dlaczego Mospilan® 20 SP jest
wyjątkowo toksyczny dla stonki
ziemniaczanej, słodyszka rzepakowego, chrabąszczy, mszyc
i wielu innych gatunków szkodników, natomiast dla pszczoły
miodnej nie? Badania naukowe i obecna wiedza na temat
zdolności owadów do detoksykacji insektycydów i powiązań
budowy molekularnej toksyn
z możliwością jej metabolizmu
nie dają pełnej odpowiedzi na
to pytanie. Warto jednak przyjrzeć się niektórym aspektom tego
ciekawego zjawiska.
Przystosowanie drogą
ewolucji
Setki milionów lat koewolucji
roślin i odżywiających się roślinami zwierząt doprowadziło
do wykształcenia zadziwiająco
bogatego w gatunki świata flory
i fauny. W celu zabezpieczenia
się przed zjadaniem, rośliny
w trakcie ewolucji wykształciły zdolność wytwarzania setek
tysięcy różnych toksyn, natomiast zwierzęta, w tym głównie owady, w celu możliwości
zjadania roślin, stworzyły własne systemy przełamywania tej
toksyczności. Efektem opisanego
procesu jest obserwowana dziś
dość wąska specjalizacja wielu
gatunków owadów dostosowanych genetycznie do atakowania
niektórych tylko gatunków roślin i tolerowania wytwarzanych
przez nie allelochemikaliów.
Przykładem niech będzie stonka
ziemniaczana, która jako jeden
z nielicznych gatunków wyspecjalizowała się w zjadaniu kilku
gatunków roślin psiankowatych,

w tym ziemniaka, zawierających
silne toksyny. Owady zapylające,
w tym pszczoła miodna, odżywiające się pyłkiem i nektarem
bardzo wielu gatunków roślin
musiały wytworzyć mechanizmy
odporności na zawarte w tych
produktach rozmaite substancje chemiczne. Mechanizmy detoksykacji wykształcone przez
owady w procesach ich ewolucji wykorzystywane są przez
nie również do obrony przed
biologicznymi i syntetycznymi
insektycydami.
Ponieważ różne gatunki roślinożernych, w tym zapylających owadów, wyposażone są
w odmienne wersje enzymów
i w związku z tym posiadają
większe lub mniejsze zdolności
detoksykacji różnych trucizn, jest
rzeczą naturalną, że również wytworzone przez człowieka syntetyczne trucizny wykorzystywane
w ochronie roślin do zwalczania
szkodników są dla niektórych
gatunków owadów bardzo toksyczne, a przez inne tolerowane.
Każda trucizna przedostająca się
do wnętrza organizmu jakiegokolwiek gatunku owada podlega
procesom prowadzącym do jej
detoksykacji i wydalenia. W procesach tych szczególne znaczenie
mają różne grupy białek – enzymów katalizujących metabolizm
toksyn. Ich działanie polega na
skomplikowanych reakcjach
chemicznych, jak: utlenianiu,
hydrolizie, zmianie polarności
i koniugacji molekuł toksyn.
W przypadkach, kiedy procesy
detoksykacji wyprzedzą osiągnięcie przez truciznę poziomu wywołującego śmierć organizmu,
owad przeżywa zatrucie. Jeśli
nie – wówczas ginie. To, czy toksyna wywoła farmakologiczne
działanie, zależy również od jej
powinowactwa do swoistych receptorów komórek nerwowych.
Jeśli tego powinowactwa nie ma,
lub jest słabe, nie wywołuje ona
w organizmie owada żadnego
skutku. Cechy związane z budową białek receptorowych dla danych substancji chemicznych są
u poszczególnych gatunków owadów charakterystyczne i wiążą

się ściśle z ich wyposażeniem
genetycznym. Międzygatunkowe i międzypopulacyjne różnice
genetyczne wpływają więc na
cechy powiązane z efektywnością detoksykacji współczesnych
insektycydów należących do różnych grup chemicznych.
Najważniejsza
jest
selektywność
Każdy współczesny insektycyd posiada tylko pewien zakres
przydatności do zwalczania szkodników. W dniu dzisiejszym kluczowa w ochronie niektórych
roślin rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i leśnych
jest selektywność insektycydu
w stosunku do pszczoły miodnej. W każdej grupie chemicznej tych związków, pomiędzy
substancjami czynnymi występują duże różnice w poziomie toksyczności dla pszczoły
miodnej. Na przykład, wśród
neonikotynoidów w badaniach
toksyczności ostrej LC50 imidachloprydu dla pszczoły miodnej wynosi 0,0037 ppm, dla
chlotianidyny 0,004 ppm, co
oznacza wysoką toksyczność
przy zalecanych dawkach,
a dla acetamiprydu 8,09 ppm,
co oznacza wysoki poziom bezpieczeństwa. Podobne różnice
znajdziemy również w grupach
związków fosforoorganicznych,
karbaminianów, pyretroidów,
chlorowanych węglowodorów
i innych. Przykładowo, LC50 dla
pszczoły popularnego pyretroidu – deltametryny wynosi
0,0015 ppm, co jest wartością
oznaczającą większą toksyczność
niż w przypadku najbardziej niebezpiecznego dla tych owadów
neonikotynoidu. Jednak o toksyczności substancji czynnej
dla pszczoły miodnej decydują
również inne jej cechy: trwałość
w środowisku, toksyczność jej
metabolitów, rozpuszczalność
w lipidach, zdolność do systemicznego działania w roślinach,
parowanie, zmywanie, fotodegradacja i wiele innych.
Odporność pszczół na
acetamipryd
Mospilan® 20 SP jest insektycydem z grupy neonikotynoidów,
którego substancją czynną jest
molekuła chemiczna popularnie
zwana acetamiprydem. Acetamipryd, podobnie jak większość
szeroko stosowanych w praktyce insektycydów jest neurotoksyną, która zakłóca działanie
komórek odpowiedzialnych za
przewodzenie impulsów nerwowych w organizmie owadów.
Działanie wykorzystywanych

w ochronie roślin neurotoksyn
polega najczęściej na zakłócaniu, w rozmaity sposób, funkcjonowania kanału sodowego,
receptorów acetylocholiny, kwasu gamma-amino masłowego,
kwasu glutaminowego oraz innych neurotransmiterów, a także na inhibicji kluczowego dla
systemu nerwowego enzymu
– acetylocholinoesterazy.
Zastosowany w Mospilanie®
20 SP acetamipryd, podobnie
jak inne neonikotynoidy działa na receptory acetylocholiny.
Do wnętrza organizmu owada przedostaje się drogą kontaktową lub żołądkową wraz
z pokarmem. Jak wspomniano,
najbardziej charakterystyczną
cechą tej substancji czynnej jest
bardzo wysoka toksyczność dla
wielu gatunków szkodników
i jednocześnie tolerowanie jej
przez pszczołę miodną. Monitorowanie tych unikatowych wśród
insektycydów cech potwierdzają
wieloletnie badania prowadzone
w IOR-PIB. Mospilan ® 20 SP
w dawkach zalecanych do ochrony rzepaku przed słodyszkiem
REKLAMA

rzepakowym i chowaczami oraz
ziemniaka przed stonką nie powoduje śmiertelności pszczół,
a co więcej, w warunkach doświadczalnych nie obserwuje
się zmian w zachowaniu ani
w rozwoju tych pożytecznych
owadów. Wysoka odporność
pszczół na acetamipryd tłumaczona jest współdziałaniem
wielu czynników, zarówno związanych z funkcjonowaniem organizmu pszczoły miodnej, jak
i charakterystyką molekuły acetamiprydu. Jak wynika z badań,
acetamipryd ulega w środowisku
bardzo szybkiej degradacji do
nietoksycznych produktów rozpadu. Nie kumuluje się w pyłku
ani w nektarze, tak więc w środowisku naturalnym pszczoły
nie są narażone na wzrastanie
poziomu tej toksyny w ich organizmie i pożywieniu dla larw.
Z badań nad odpornością
szkodników, prowadzonych
w IOR-PIB, wynika, że głównym czynnikiem odporności
na toksyny u wielu gatunków
owadów (słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, stonka

ziemniaczana) jest metabolizm
oksydacyjny. Jednak blokowanie enzymów oksydacyjnych
u pszczół w doświadczeniach
IORPIB nie wpłynęło na wzrost
toksyczności substancji czynnych
insektycydów dla tych owadów,
co świadczy o innym głównym
czynniku detoksykacyjnym lub
receptorowym. W celu dokładnego zrozumienia zjawiska tolerancji acetamiprydu przez pszczoły
konieczne są dalsze badania,
szczególnie powiązane z genetyką
i etologią tego gatunku. W świetle
dotychczasowej wiedzy, opartej
na badaniach naukowych nad
opisanymi zjawiskami, dowiedziona bardzo wysoka tolerancja
pszczoły miodnej dla acetamiprydu pozwala na zalecanie ochrony rzepaku i innych roślin przy
użyciu Mospilanu® 20 SP, nawet
w okresie ich kwitnienia. Dzięki
swym unikatowym cechom Mospilan® 20 SP wykorzystywany
jest również w zabiegach ochrony
upraw ogrodniczych i leśnych.
Dr Joanna Zamojska,
prof. dr hab. Paweł Węgorek,
mgr Daria Dworzańska,
IOR – PIB w Poznaniu

Dolistne dokarmianie zbóż ozimych
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Pełnia krzewienia jest idealnym momentem na uzupełnienie dolistne najważniejszych dla
zbóż mikroelementów: miedzi i manganu.
Krzewienie zbóż ozimych
jest fazą, podczas której
definiuje się potencjał plonotwórczy zbóż: ustala się
obsada źdźbeł kłosonośnych
na m2 oraz ilość ziarniaków
w zawiązku kłosa. Dlatego
warto już w tej fazie (od
tego momentu) zapewnić

nie tylko optymalne zaopatrzenie zbóż w makro
i mikroelementy, ale też
rozważyć zastosowanie
preparatów o działaniu
biostymulującym.
Miedź odgrywa ważną
rolę w procesie oddychania i fotosyntezy, bierze też

udział w przemianach azotu,
tworzeniu białek i chlorofilu. Właściwe odżywienie
tym pierwiastkiem poprawia
odporność roślin na choroby
i niską temperaturę. Ważne
jest, aby podać miedź w fazie
krzewienia, gdyż podobnie,
jak i mangan, zastosowana

w tej fazie będzie efektywnie
wykorzystana. Nawożenie
w późniejszych terminach
i zwiększonymi dawkami
może okazać się ryzykowne, gdyż miedź wykazuje działanie fitotoksyczne.
Pszenica pobiera około 8,5 g
miedzi na 1 tonę ziarna wraz

JUŻ 25 LAT
DBAMY O TWOJE ZIARNO
* Cena z montażem dotyczy
silosów płaskodennych

=
=

z odpowiednim plonem słomy. Największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek
występuje w pszenicy w fazie
strzelania w źdźbło.
Mangan uczestniczy
w fotosyntezie, pobieraniu
i przemianach azotu, wpływa na pobieranie fosforu
i żelaza oraz uczestniczy
w syntezie białek. Funkcjonuje jako regulator stężenia hormonów roślinnych.
Właściwe zaopatrzenie
w mangan pomaga uniknąć nadmiernej akumulacji azotanów w roślinie.
Pszenice potrzebują około
90 g manganu na 1 tonę
ziarna plus odpowiednią
ilość słomy.
Również w tym wypadku idealnym momentem na
aplikację manganu jest faza
pełni krzewienia.
Przykładem konkretnego produktu spełniającego założenia wiosennego
nawożenia tymi mikroelementami może być Fertileader Tonic, który dodatkowo
zawiera także kompleks
biostymulujący Seactiv,
stymulujący rozwój systemu
korzeniowego, pobieranie
i transport składników pokarmowych, oraz poprawiający odporność roślin
na stresy. Działając w ten
sposób w fazie krzewienia
(oczywiście wraz z 1 dawką
azotu) decydujemy o potencjalnej ilości kłosów na m2
oraz o ilości ziarniaków
w kłosie.
Drugim momentem, kiedy
rośliny wymagają wsparcia,
które będzie miało bezpośrednie przełożenie na plon jest
faza liścia flagowego/początek
kłoszenia. O ile wcześniej
wspieraliśmy wytworzenie
większej ilości ziarniaków,
o tyle początek kłoszenia jest
doskonałym momentem na
powalczenie o większą masę
tysiąca ziaren (MTZ) oraz
lepsze parametry handlowe
plonu. W przypadku pszenic jakościowych standardem
stała się trzecia dawka azotu „na kłos”, która pozytywnie wpływa na wymienione
wcześniej parametry plonu.
Zboża w fazie nalewania
ziarna bezwzględnie należy
utrzymać w stanie „zieloności” w celu umożliwienia
przemieszczania produktów

asymilacji z liści do ziarniaków. Jeśli np. z powodu
niewystarczającej ochrony
fungicydowej stan ten nie
zostanie utrzymany, ziarniaki będą słabo wykształcone,
o mniejszej MTZ i słabszych
parametrach. Oprócz właściwej ochrony, w fazie w pełni
rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39-41) wskazane
jest dolistne zastosowanie
zestawu mikro- i makroelementów, które pomogą
w przemianach azotu oraz
pokryciu zapotrzebowania na
składniki pokarmowe w fazie
kłoszenia. Na rynku istnieją
już gotowe rozwiązania, jak
na przykład Fertileader Vital.
Najstarszą i najprostszą
formą nawozów dolistnych
są ich sole. Są one tanie, dosyć dobrze wchłaniają się
przez liście, ale najpoważniejszą ich wadą jest wysoka
reaktywność oraz słaba
stabilność w mieszaninach.
Mieszając ze sobą preparaty
na bazie soli istnieje więc
ryzyko uszkodzenia rośliny
uprawnej.
Nieco nowocześniejszą
formułą są preparaty dolistne w postaci chelatów.
Są one o wiele bardziej stabilne od soli, ale niestety
do wchłonięcia ich przez
roślinę niezbędne są otwarte aparaty szparkowe
w liściach. Wynika to z dość
dużego rozmiaru cząsteczki.
Poza tym otoczka chelatowa
po wchłonięciu się pierwiastka pozostaje na powierzchni liścia jako odpad, a
roślina do pobrania składnika musi wydatkować pewną
energię.
Zdecydowanie najskuteczniejszą formą odżywiania
dolistnego jest stosowanie
preparatów na bazie aminokwasów. Ich cząsteczki
są tak małe, że dostają się
do wnętrza roślin również
przez przestrzenie międzykutykularne, a nie tylko przez
aparaty szparkowe (jest ich
zdecydowanie więcej). Dzięki temu przyswajanie składników przez rośliny jest
znacznie szybsze. Już po kilku
godzinach możemy mówić
o wchłonięciu się preparatu
na bazie aminokwasów, co
jest trudne do osiągnięcia
w przypadku soli czy chelatu.
Wojciech Prokop

Na dobry plon pszenicy
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Nawożenie dolistne efektywnie poprawia jakość ziarna pszenicy
Na cele spożywcze przeznacza się ponad 50% ziarna
pszenicy. Ziarno to powinno
mieć wysoką wartością wypiekową, które określają: ilość
białka, ilość glutenu oraz jego
jakość, wskaźnik sedymentacyjny i liczba opadania. Wpływają na nie trzy podstawowe
grupy czynników: właściwości
odmianowe, warunki pogody,
czynniki agrotechniczne, z których podstawowe znaczenie ma
poziom nawożenia azotowego,
technika jego aplikacji oraz nawożenie pozostałymi makro
i mikroelementami.
Makroelementy (azot, fosfor,
potas, magnez, siarkę i wapń)
pszenica pobiera w dużych ilościach i zazwyczaj powinny być
one dostarczone do gleby, gdyż
jedynie system korzeniowy jest
w stanie pobrać taką ich ilość.
Zapotrzebowanie na mikroelementy (bor, miedź, molibden,
cynk i żelazo) jest stosunkowo
niewielkie od kilku gramów do
kilku kilogramów (tab. 1).
Azot pobierany przez pszenicę

w późniejszym okresie wzrostu
(kłoszenie - dojrzałość) wpływa
na gromadzenie w nim białek
zapasowych, które mają bezpośredni wpływ na wartość wypiekową. Można go dostarczyć
pszenicy w formie nawozów
płynnych (roztwór mocznika,
RSM – roztworu saletrzano-mocznikowy) lub w formie
sypkiej.
Dolistne dokarmianie mocznikiem nie zastępuje podstawowego nawożenia doglebowego.
W uprawie pszenicy zarówno
ozimej jak i jarej pierwsze opryskiwanie roztworem mocznika
można wykonać po pełnym ruszeniu wegetacji w fazie krzewienia. W praktyce rolniczej
najbardziej efektywne jest
4-krotne dokarmianie pszenicy z 2-krotnym dodawaniem do
cieczy siarczanu magnezowego
i nawozów mikroelementowych.
RSM- roztwór saletrzano-mocznikowy jest mieszaniną
fizyczną, w skład której wchodzą wodne roztwory mocznika
i saletry amonowej w stosunku

1:1. Producentem RSM jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A”. Do stosowania
w zbożach polecany jest RSM
28. RSM. Można go stosować
doglebowo przedsiewnie na
glebę za pomocą opryskiwaczy lub pogłównie międzyrzędowo za pomocą węży lub rur
rozlewowych, jak też w formie
oprysków grubokroplistych na
liście. Zabieg w formie oprysku należy wykonać gdy rośliny są suche. Do RSM można
dodawać koncentraty makro
i mikroelementowe, siarczan
magnezowy lub środki ochrony
roślin. Badania IUNG wykazały,
że po zastosowaniu zabiegu na
liście ziarno pszenicy poprawiło
parametry wypiekowe. Stwierdzono 2% wzrost zawartości
białka, 6% wzrost ilości glutenu.
Wpływał korzystnie na wielkość
wskaźnika sedymentacyjnego,
wodochłonność mąki, liczbę
opadania i gęstość ziarna w stanie zsypnym.
Innym ważnym makroelementem jest Magnez (Mg). Jest

głównym składnikiem chlorofilu
wpływa na regulację procesów
fotosyntezy. Charakterystycznymi objawami niedoboru
magnezu jest chloroza międzynaczyniowa. Największe
zapotrzebowanie na ten pierwiastek występuje w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło
oraz w okresie wykształcania
ziarna. Dzięki odpowiedniej suplementacji magnezem można
poprawić jakość technologiczną
ziarna, np. poprzez zwiększenie
zawartości glutenu w pszenicy
Mikroelementy wpływają
na cechy jakościowe w sposób
pośredni, poprzez regulację
procesów biochemicznych zachodzących w pszenicy.
Niedobór manganu powoduje
zahamowanie syntezy białka
i jego jakości, zmniejsza odporność na choroby. Brak manganu
uwidacznia się poprzez powstawanie na liściach punktowych
rozjaśnień przeradzających się
w nekrozy. Niedobór cynku powoduje w roślinach zmniejszenie produkcji węglowodanów,

zakłócenie gospodarki azotem,
co wpływa na powstawanie
mniejszej ilości białka, zahamowanie wzrostu, obniżenie
odporności na choroby. Objawy pojawiają się początkowo
na młodych liściach. Rośliny
wyglądają jakby przytłumione
we wzroście. Objawy niedoboru
miedzi to bielenie wierzchołków
liści, a także większa podatność
na wyleganie, opóźnienie procesu kwitnienia i dojrzewania,
mniejsza odporność na choroby,
szczególnie mączniak. Niedobór
boru uwidacznia się jako czerwonobrązowe przebarwienie liści, pogrubienie i pękanie źdźbła
oraz ogonków liściowych, zamieranie stożków wzrostu.
Mikroelementy dostarcza się
poprzez dolistne dokarmianie.
Oferta nawozów dolistnych dostępnych na rynku jest bogata.

Przy ich wyborze należy kierować się przede wszystkim
koncentracją składników
pokarmowych.
Najlepsze efekty plonotwórcze otrzymuje się dokarmiając
rośliny dolistnie w okresach od
fazy krzewienia do początku
strzelania w źdźbło. Niektóre
nawozy mikroelementowe producenici zalecają stosować nawet w późniejszych fazach. Insol
3 i EKOLIST mikro Z, YaraVita
można stosować jeszcze w okresie kłoszenia, natomiast Plonvit
Z nawet w okresie dojrzałości
mlecznej ziarniaków. W zależności od potrzeb w tym czasie
można wykonać jeden lub dwa
zabiegi
prof. dr hab. Grażyna Podolska
Zakład Uprawy
Roślin Zbożowych
IUNG-PIB w Puławach

Tabela 1. Masa mikroelementów pobrana rocznie wraz z plonami pszenicy ozimej g ha-1 (wg M Ruszkowskiej)
Żelazo (Fe)
570-1210

Bor (B) Mangan (Mn) Miedź (Cu)
90

160-635

26-50

Cynk (Zn)

Molibden (Mb)

115-515
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Zalecenia uprawowe
Basfoliar® 2.0
6-12-6
ADOB® Zn IDHA

5 l/ha
1,5 kg/ha

Solubor® DF
lub ADOB® Bor 0,5 kg/l/ha

Klucz do
skutecznego
nawożenia
kukurydzy

kukurydza
Basfoliar® 2.0
6-12-6

5 l/ha

ADOB® Zn IDHA

1,5 kg/ha

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

1 kg/l/ha

Nawozy typu ADOB® 2.0 i Basfoliar® 2.0 stanowią kompleksowy i skuteczny
program dolistnego nawożenia kukurydzy.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów,
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy.

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – ADOB
nawozy

ADOB®

2.0

Basfoliar

2.0

www.adob.com.pl

Zdrowy kłos wyda zdrowe ziarno
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Grzyby chorobotwórcze na kłosach zbóż zagrażają plonom dlatego warto wykonać zabieg „na kłos” (T-3).
Zabieg ten ma na celu zapewnienie niezakłóconego rozwoju
ziarniakom. Dodatkowym atutem wynikającym z wykonania
tego zabiegu zauważalnym dopiero w trakcie przechowywania ziarna będzie dobra jakość
zabranego surowca, który przechowywany w odpowiednich
warunkach nie będzie ulegał
zepsuciu. W sytuacji gdy będziemy składować porażone
REKLAMA

przez grzyby chorobotwórcze
ziarno istnieje możliwość wytwarzania przez niektóre grzyby
szkodliwych dla ludzi i zwierząt
metabolitów – mikotoksyn. Ich
obecność w surowcu niesie ryzyko skażenia żywności, a w przypadku sprzedaży takiego towaru
producent rolny nie uzyska
zadowalającej zapłaty. Ziarno
zbóż zawierające mikotoksyny
w przekraczających ustalone

przez UE wielkościach nie nadaje się do spożycia, a zabieg
T-3 może temu zapobiec.
Ostatni zabieg fungicydowy
w zbożach ma na celu zwalczenie następujących sprawców
chorób: fuzariozy kłosów, septoriozy plew, rdzy żółtej, rynchosporiozy zbóż, mączniaka
prawdziwego zbóż i traw oraz
czerni zbóż. Termin wykonania
tego zabiegu jest uzależniony

m.in. od terminu kiedy wykonany został zabieg na liść flagowy,
wielkości porażenia przez występujące grzyby chorobotwórcze,
przebiegu pogody, podatności
odmiany na wymienioną powyżej chorobę oraz lokalizacji
plantacji. Rejonami o podwyższonym ryzyku występowania
np. fuzariozy kłosów są: Żuławy
i Mazury.
Do stosowania w terminie

T-3 stosować można substancje
czynne należące do wielu grup
chemicznych. Należą do nich
m.in.: pikoksystrobina, azoksystrobina (grupa chemiczna
strobiluryny), protiokonazol,
propikonazol, metkonazol,
tebukonazol, flutriafol, epoksykonazol (grupa chemiczna
triazole), chlorotalonil (grupa
chemiczna ftalany), prochloraz
(grupa chemiczna imidazole),
proquinazid (grupa chemiczna
quinozoliny), tiofanat metylowy
(grupa chemiczna benzimidazole), pentiopyrad (grupa chemiczna karboksyamidy) oraz
następujące mieszaniny substancji czynnych: cyprodynil
+ pikoksystrobina, fluoksapyroksad + epoksykonazol, fluoksapyroksad + epoksykonazol +
piraklostrobina, epoksykonazol
+ krezoksym metylu, propikonazol + cyprokonazol, protiokonazol + biksafen, pentipyrad
+ chlorotalonil, protiokonazol
+ biksafen + spiroksamina,
prochloraz + propikonazol,
fenpropimorf + epoksykonazol
+ metrafenon, chlorotalonil +
pikosystrobina, fenpropimorf +
epoksykonazol, tiofanat metylowy + epoksykonazol, chlorotalonil + tebukonazol, protiokonazol
+ spiroksamina, epoksykonazol + krezoksym metylowy +
fenpropimorf, azoksystrobina +
tebukonazol, chlorotalonil + pikoksystrobina, tiofanat metylowy + tetrakonazol, chlorotalonil
+ azoksystrobina, epoksykonazol + metkonazol, azoksystrobina + cyprokonazol, prochloraz
+ karbendazym, protiokonazol
+ tebukonazol, pikoksystrobina
+ cyprokonazol, izopirazam +
epoksykonazol, protiokonazol
+ spiroksamina + tebukonazol,
dimoksystrobina + epoksykonazol, fenpropidyna + propikonazol, prochloraz + tebukonazol
+ proquinazid, prochloraz +
tebukonazol + proquinazid,
tebukonazol + biksafen.
Jedną z wyżej wymienionych powyżej mieszanin, które
wchodzą w skład fungicydów

Dr Joanna Horoszkiewicz-Janka
IOR-PIB w Poznaniu
producent rolny może przygotować samodzielnie, jednak
z zaznaczeniem, że wykonuje
ją na własną odpowiedzialność.
Warto dodać, że wymienione
powyżej substancje czynne
wchodzące w można stosować
do końca fazy kłoszenia. Niektóre fungicydy można stosować do
fazy dojrzałości wodnej ziarna
lub fazy dojrzałości mlecznej
ziarna. W przypadku wykonania
zabiegu po zakończeniu kłoszenia należy sprawdzić okres
karencji.
Ważną rolę w walce z fuzariozą kłosów odgrywają substancje czynne z grupy chemicznej
triezoli, strobiluryn i imidazoli.
Najczęściej rolnicy wybierają do
zabiegu w terminie T-3 w czasie którego zwalczają choroby
kłosa, a w tym fuzariozę kłosów: protiokonazol, metkonazol
i tebukonazol. Są to triazole,
które wykazują szybkie układowe działanie i mogą działać
leczniczo i interwencyjnie.
Gdy stosowane są do zabiegu w terminie T-3 fungicydy
o działaniu powierzchniowym
trzeba je stosować przed porażeniem kłosa, dotyczy to np.
chlorotalonilu. Aby wydłużyć
działanie triazoli warto je stosować ze strobilurynami np. azoksystrobiną, dimoksystrobiną itd.
Podobne działanie ma prochloraz z grupy chemicznej imidazole. Przy stosowaniu innych
niż triazole s.cz. warto pomyśleć o tym aby mimo wszystko
w takim środku swoje miejsce
znalazł triazol, bo dzięki temu
ochrona wykonana w terminie
T-3 będzie ograniczać jednocześnie wiele grzybów chorobotwórczych, które zwalczane
są w tym terminie.

Słabe i silne porażenie kłosów przez Fusarium spp.
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Ziemniaki nie lubią konkurencji chwastów

maj 2015 r. | Raport Rolny

Czy jeden zabieg odchwaszczający daje dobry efekt?

Podejmując decyzję o odchwaszczaniu ziemniaków,
a taką podejmuje prawie każdy plantator, na ogół wybiera
jeden spośród dwóch podstawowych terminów.
W ziemniakach przyjęło
się, że jeden zabieg jest wystarczający, a zalecanie dwóch
należy do wyjątków, co nie jest
najlepszą praktyką.
Spośród zabiegów rozpatruje się opryski przed- i powschodowe. We wszystkich
prawidłowo opracowanych
programach przy opisie zabiegów przedwschodowych
(doglebowych) zamieszczana

jest uwaga, że zabieg należy
wykonać po ostatnim obredleniu i zabronowaniu pola.
Kolejny zabieg obredlania
oczywiście w pewnym momencie musi być ostatnim, ale po
co to bronowanie? Bronowanie
wykonuje się w celu lepszego
wykorzystania później zastosowanej chwastobójczej substancji czynnej. Bezpośrednio
po obredleniu każda z redlin
będzie miała „ostry” zarysowany profil. Pod wpływem
erozji powodowanej wiatrami chociażby o przeciętnej
sile i jakimkolwiek opadami
deszczu, gleba ze szczytów

redlin obsypie się do bruzd.
Jeżeli wcześniej zastosowano
herbicydy, to równomiernie
naniesiona ciecz robocza z
substancją czynną, przemieści się ze szczytów i boków
redlin na dół bruzd. Po pewnym czasie na redlinach zaczną kiełkować i rozwijać się
chwasty, a jedynie na dnie
bruzd, gdzie skumulowała się
substancja czynna nie wystąpią. Właśnie w celu uniknięcia
nierównomiernego rozmieszczenia substancji czynnej zalecane jest złagodzenie profilu
pola przez wykonanie zabiegu
bronowania. Oczywiście do
zaktywizowania herbicydów
przedwschodowych wymagana jest wilgotna gleba.
Wykonanie zabiegów nalistnych jest mniej skomplikowane. Wymagania są podobne
jak przy odchwaszczaniu innych upraw. Podczas zabiegu
chwasty powinny być suche,
również nie powinien on być
wykonywany krótko przed
spodziewanym deszczem.
Nie zastosowanie się do tych

zaleceń grozi spłynięciem lub
zmyciem substancji czynnej do
gleby, w której preparaty o typowym działaniu nalistnym
tracą aktywność. Ziemniaki
w trakcie zabiegu powinny
mieć od 5 do 15 cm wysokości.
Zabiegi doglebowe można
wykonać herbicydem Racer
250 EC (fluorochloridon),
bardzo popularnym środkiem
Afalon Dyspersyjny 450 SC lub
jego dziewięcioma odpowiednikami (linuron), preparatem
Command 480 SC lub jego
pięcioma odpowiednikami
(chlomazon). W tym okresie
zalecane są również mieszaniny zbiornikowe linuron +
chlomazon lub oparta na tych
samych substancjach czynnych
mieszanina fabryczna Harrier
295 ZC. Doglebowo również
zalecany jest Stomp 330 EC
i jego dwa odpowiedniki (pendimetalina). Podobnie pendimetalinę można stosować
łącznie z linuronem.
Do zabiegów typowo nalistnych zaleca się Titus 25 WG
i jego 10 odpowiedników

(rimsulfuron), zwalczające
obok chwastów dwuliściennych także prosowate, a w najwyższych dawkach również
perz właściwy. Preparatem
przeznaczonym tylko do
zwalczania chwastów dwuliściennych jest Basagran 480 SL
i jego pięć odpowiedników
(bentazon)
Najbardziej skomplikowane jest stosowanie metrybuzyny, aktualnie ograniczonej do
3 herbicydów (Maestro 70 WG,
Mistral 70 WG, Sencor Liquid
600 SC). Można ją aplikować
zarówno doglebowo (w wyższych dawkach) jak i nalistnie (w niższych dawach). Jest
komponentem wielu mieszanin
herbicydowych. Zalecenia obejmują doglebowe zabiegi w formie mieszanin fabrycznych
łącznie z chlomazonem (Avatar 293 ZC) i z flufenacetem
(Plateen 41,5 WG). Zarówno
doglebowo jaki do wysokości
5 cm ziemniaków zalecana jest
fabryczna mieszanina z nową
substancja czynną prosulfocarb
(Arcade 880 EC). Do zabiegów

Inż. Adam Paradowski
IOR-PIB w Poznaniu
nalistnych jest zarejestrowana
jedynie mieszanina zbiornikowa metrybuzyny z rimsulfuronem (Sencor Liquid 600 SC +
Titus 25 WG). Przed stosowaniem metrybuzyny zarówno
samej jak i w mieszaninach należy się upewnić, zwłaszcza po
podjęciu decyzji o zabiegach
nalistnych, czy i jaką reakcję
na danej odmianie ziemniaków
może wywołać ta substancja
czynna.
Ostatnim wariantem odchwaszczania plantacji ziemniaków jest zastosowanie
glifosatu (np. Roundup 360 SL)
po wschodach chwastów, koniecznie (!) przed wschodami
ziemniaków.
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NIE MUSISZ PRÓBOWAĆ.
PO PROSTU DZIAŁAJ.
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Dolistne dokarmianie ziemniaka powinno być zabiegiem uzupełniającym organiczno-mineralne nawożenie.

dr inż. Cezary Trawczyński
IHAR-PIB Oddział Jadwisin
Zakład Agronomii Ziemniaka
Z uwagi na dość długi okres
pobierania i znacznie większą
masę wytwarzanego plonu
przez ziemniak w porównaniu do innych gatunków roślin
rolniczych należy dążyć do
możliwie optymalnego jego
zaopatrzenia w składniki
pokarmowe w ciągu całego
okresu wegetacji, również
w fazie intensywnego rozwoju części nadziemnej roślin, co
uzasadnia aplikację dolistną.
Uwzględniając ilości pobieranych przez rośliny
składników, dzieli się je na:
makroelementy (azot, fosfor, potas, wapń, magnez,

siarka), pobierane w stosunkowo dużych ilościach oraz
mikroelementy (cynk, mangan, miedź, bor, żelazo,
molibden), pobierane przez
rośliny w niewielkich ilościach, które jednak niezbędne
są do prawidłowego rozwoju
i plonowania. Z uwagi na fakt,
że zapotrzebowanie na makroelementy wahać się może od
kilku do kilkudziesięciu kg
na ha, pobieranie ich odbywa się głównie poprzez system
korzeniowy, natomiast dolistne
stosowanie tych składników
w okresie wegetacji stanowić
może jedynie niewielki procent
uzupełnienia dawki podstawowego nawożenia doglebowego.
Natomiast zapotrzebowanie
roślin na mikroelementy wynosi od kilku do kilkunastu gram
na hektar i skuteczniejszym
sposobem pokrycia potrzeb pokarmowych roślin na te składniki może stanowić dolistne
dokarmianie, niż doglebowe
ich stosowanie. W przypadku roślin ziemniaka wysokie

zapotrzebowanie na składniki pokarmowe rozpoczyna się
już w okresie tworzenia bulw
na stolonach (tuberyzacji), co
odpowiada zwieraniu się roślin
w rzędach i trwa do końca
okresu przyrostu masy bulw,
czyli w zależności od wczesności odmiany warunki sprzyjające stosowaniu składników
dolistnie występują od czerwca
nawet do początku sierpnia.
Gatunki roślin różnią się
wrażliwością na niedostatek
określonych składników.
Rośliny ziemniaka wykazują
wysokie zapotrzebowanie na
potas, a spośród mikroelementów na mangan i cynk.
Zasadniczy wpływ na pobieranie wszystkich składników
z gleby wywiera jej odczyn.
Potas najlepiej pobierany jest
z gleby o odczynie zbliżonym
do obojętnego i zasadowym.
Dostępność manganu jest największa w glebach kwaśnych
i stopniowo spada w miarę
zmiany odczynu na obojętny
lub zasadowy. Cynk z kolei

najlepiej pobierany jest z gleby o odczynie lekko kwaśnym
i obojętnym. Znaczny wpływ
na dostępność mikroelementów z gleby wywierają
także warunki klimatyczne.
Dostępność manganu ulega
ograniczeniu w lata suche, co
może być przyczyną większego porażenia bulw ziemniaka
parchem zwykłym.
Stosowanie azotu – tu najlepszy jest wodny roztwór
mocznika. Mocznik jest związ
kiem organicznym w całości
rozpuszczalnym w wodzie.
Dla ziemniaków optymalne
stężenie mocznika w roztworze wynosi 5-6 %, tzn. że
przy każdorazowym zużyciu
300 l/ha cieczy stosuje się
15-18 kg mocznika. Zabiegi
można wykonywać 2 – 4 krotnie od fazy zwarcia rzędów
przez rośliny ziemniaka, do
fazy formowania jagód.
Stosowanie magnezu – magnez jest jednym z podstawowych
sk ł ad n i ków c h lorof i lu
warunkujących wiele procesów

enzymatycznych w roślinie,
w tym przebieg fotosyntezy, decyduje o zawartości witaminy
C i skrobi. Ziemniaki wykazują
największe zapotrzebowanie na
magnez w fazie zawiązywania bulw. Do fazy kwitnienia
magnez stosuje się 2-krotnie
w formie siedmiowodnego
siarczanu (MgSO4 x 7H 2O)
o stężeniu 5% lub w formie jednowodnego siarczanu
(MgSO4 x H2O) o stężeniu
2-3%. Dodatkowo siarczan
magnezu wykazuje działanie
chroniące rośliny przed oparzeniem mocznikiem w czasie
suchej pogody.
Stosowanie nawozów wieloskładnikowych – większość
obecnie produkowanych dolistnych nawozów to chelaty.
Są to związki dobrze rozpuszczające się w wodzie, łatwo
przyswajalne, niewykazujące
działania parzącego na rośliny,
ze wskazaniem do łączonego
stosowania w formie mieszanin np. z innymi nawozami czy
określonymi środkami ochrony

đ

đ
đ

đ
đ

Do pyłów i oprysków
tel. 602 610 618
www.diplomat.com.pl
roślin. Nawozy te zawierają
również dodatki obniżające
napięcie powierzchniowe liści
i ułatwiające wchłanianie oraz
substancje zwiększające przyleganie kropli do liści i łodyg. Dolistne dokarmianie nawozami
wieloskładnikowymi zaleca się
wykonywać 2-4 razy w okresie
wegetacji, począwszy od zwarcia roślin w międzyrzędziach
aż do formowania jagód.
Celowe jest również łączenie wyżej wymienionych
wariantów dolistnego dokarmiania, co staje się bardziej
efektywne ekonomicznie
i technicznie.
Przygotowując mieszaninę
nawozów dolistnych najpierw
trzeba sporządzić roztwór
mocznika i siarczanu magnezu wsypując te nawozy do
jednego zbiornika napełnionego odpowiednią ilością
wody, a następnie mieszając dodać roztwór nawozu
wieloskładnikowego.

Nawożenie buraka cukrowego
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Burak cukrowy wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem producentów rolnych.
Burak jest uważany za roślinę wymagającą jeśli chodzi o nawożenie i istotnie tak
jest, natomiast wysokie wymagania nie dotyczą wszystkich składowych nawożenia.
Warto wiedzieć co dla buraka jest najważniejsze, aby nawozić go w sposób świadomy
i zrównoważony.
Niezwykle pomocnym narzędziem w uprawie buraka
są analizy gleby, do których
wykonania jest zobligowany
każdy rolnik chcący uprawiać tę roślinę. Korzystanie
z wyników analiz gleby przy
planowaniu nawożenia może
pomóc zaoszczędzić sporą
część środków przeznaczonych na nawozy.
Pierwszym czynnikiem
w nawożeniu jaki ma olbrzymi
wpływ na wydajność w produkcji buraków jest odczyn
gleby. Tu bardzo istotne jest
dobre planowanie – gdzie w poszczególnych latach będziemy
siać buraki ponieważ optymalnym terminem wapnowania
stanowiska jest zastosowanie

wapna pod przedplon buraka, tak by w momencie siewu
odczyn był optymalny. Z różnych względów nie zawsze jest
to możliwe. Alternatywą jest
stosowanie wysokoreaktywnego wapna węglanowego w postaci mezocalcu, co pozwala
stworzyć mikro pH w strefie
korzenienia się roślin, co daje
efekt podobny do tradycyjnego
wapnowania na mniejszą skalę. Jest on także doskonałym
źródłem wapnia odżywczego
dla roślin buraka.
Burak należy do grupy roślin
wrażliwych na niski odczyn
gleby. Zakres pH dla tej uprawy wynosi 5,5-7,5 przy czym
w warunkach pH 5,5 musimy się już liczyć ze znacznym
spadkiem plonu. Trzeba pamiętać, że uregulowany odczyn
gleby będzie determinować
efektywność całej reszty nawożenia jaką zastosujemy.
Drugim składnikiem istotnym w uprawie buraków jest
potas. Jest to składnik, którego
buraki potrzebują najwięcej
i akumulują go w ilości ok.

5 kg K 2O/t plonu. Niemniej
jednak buraki mają tendencję
do pobierania potasu w sposób luksusowy i nie ma sensu podawanie tego składnika
w nadmiarze ponieważ buraki
i tak ten składnik pobiorą, co
będzie skutkować obniżeniem
jakości korzeni. Jeżeli chodzi
o źródła tego składnika to
bardzo istotnym jest przedplon buraków. Jeżeli na polu
została pozostawiona słoma,
był siany poplon np. gorczyca, to buraki będą miały do
dyspozycji spore ilości potasu.
Natomiast w postaci nawozów mineralnych należy
uzupełnić tę ilość potasu, której brakuje po uwzględnieniu
zasobności gleby, przedplonu
i zaaplikowanych nawozów
organicznych. Najlepszym momentem na nawożenie potasem w burakach jest jesień,
w roku poprzedzającym siew
buraków.
Kolejnym składnikiem,
istotnym w nawożeniu buraka
cukrowego jest fosfor. Buraki akumulują ok. 2kg P2O5 na

każdą tonę plonu. Ten składnik należy podawać w uprawie
buraka na dwa sposoby.
Pierwszy to nawożenie nawozami typu NP bezpośrednio przed siewem buraków tak
by nawóz został wymieszany
w wierzchniej warstwie gleby
i dostarczyć łatwo dostępnego
fosforu młodym roślinom.
Nawożenie fosforem bezpośrednio przed siewem
powoduje zwiększenie efektywności fosforu nawozowego ponieważ skraca się czas
między aplikacją, a pobieraniem fosforu przez korzeń, co
zmniejsza straty spowodowane
uwstecznianiem się fosforu.
Dodatkowo efektywność fosforu można podnieść poprzez
zastosowanie fosforu w formie
Top Phos, która dodatkowo
zabezpiecza ten pierwiastek
w glebie przed uwstecznianiem
i stratami.
Drugą metodą na zwiększenie efektywności nawożenia buraków fosforem
jest jego aplikacja w sposób
ultrazlokalizowany w postaci

mikronawozów. Tutaj forma
nawozu odgrywa istotną rolę.
Składniki podawane w bezpośrednim sąsiedztwie kiełkujących nasion nie mogą być zbyt
skoncentrowane i agresywne.
Istnieje bowiem ryzyko osłabienia wschodów. Idealnym
do takiej aplikacji wydaje się
być nawóz Physiostart, którego
skład jest dostosowany do potrzeb pokarmowych młodych
roślin, ryzyko negatywnego
wpływu jest zredukowane do
minimum, ponadto zawiera
kompleks Physio+ stymulujący
roślinę do rozbudowy systemu
korzeniowego, co w późniejszym okresie przekłada się na
większa odporność roślin na
stresy środowiskowe oraz lepsze wykorzystanie potencjału
stanowiska.
Azot najbardziej plonotwórczy składnik jest również istotny w burakach natomiast
zwiększanie dawek w tej
uprawie nie daje tak bezpośredniego przełożenia na plon,
jak w przypadku upraw np.
zbożowych. Buraki wymagają

stosunkowo niewielkich dawek
tego składnika i akumulują
ok 2,4 kg N/t plonu, co przy
przeciętnym plonie 50 t daje
ilość 120 kg N/ha. Pamiętajmy
o azocie mineralnym w glebie oraz o azocie z nawozów
organicznych jeśli takowe
są stosowane. W rezultacie
przy nawet bardzo wysokich
wydajnościach buraków nie
powinno się stosować nawożenia mineralnego na poziomie wyższym niż 120 kg N/
ha. Istotną kwestią jest również termin stosowania azotu
w burakach. Jeżeli podajemy
azot pogłównie musimy się
liczyć z wydłużeniem wegetacji
buraka i późniejszym gromadzeniem cukru w korzeniach.
Dlatego zwłaszcza przy planowanej wczesnej odstawie
buraka do cukrowni powinno
się przyspieszać podanie azotu
i w wielu przypadkach podać
go w całości przedsiewnie. Natomiast jeżeli wiemy, że buraki
długo pozostaną w polu możemy nawozić później.
Bartłomiej Anioła

Produkcja pasz objętościowych na TUZ-ach
Wielu hodowców bydła będzie zakładało nowe lub podsiewało istniejące TUZ.
Prawidłowe i skuteczne
wykonanie tych prac jest
niezwykle ważne, gdyż będzie
wpływało na plony zielonek
przez następne trzy, cztery
a nawet i więcej lat. Bardzo
drobne nasiona trzeba nie tylko umiejętnie wysiewać, ale
przede wszystkim skutecznie
zaopatrzyć w składniki pokarmowe, a to okazuje się nie takie
proste. Spróbuję omówić część,
według mnie, najważniejszych
problemów związanych z tym
zagadnieniem.
Słaby początkowy rozwój
Wysiane nasiona mieszanek
traw napotykają na wiele zagrożeń. Początkowo, mały
i słabo rozbudowany system
korzeniowy, nie daje szans na
pobranie składników pokarmowych z wysianych standardowych nawozów. Młode
siewki pozbawione wsparcia,
narażone są również na ewentualny niedostatek wody w glebie (bardzo mały korzeń), co
w skrajnych przypadkach może
powodować ich zamieranie.

Niska konkurencyjność wysianych nasion
Wraz z wysianymi nasionami mieszanki pastewnej
kiełkują również nasiona
chwastów znajdujące się w glebie. Niekiedy może ich być tak
dużo, iż mogą całkowicie zdominować przyszły użytek. Dodatkowo nasiona mieszanki
siane są na ogół rzędowo, pozostawiając przez długi okres
po siewie ogromną ilość powierzchni dla rozwoju niepożądanych chwastów.
Niekiedy nie ma możliwości
zakładania TUZ-ów metodą
pełnej uprawy i decydujemy
się na tzw. podsiew, a więc
próbę zmiany starego składu
botanicznego runi poprzez
uzupełnienie jej o pożądane
gatunki. Mają tu zastosowanie pojedyncze gatunki lub
specjalne mieszanki. Bardzo
często rolnicy są niezadowoleni z uzyskanych efektów
takiego zabiegu. Głównym
powodem jest ogromna konkurencyjność starych traw

i chwastów. W odróżnieniu
od roślin dosiewanych, są one
już doskonale ukorzenione,
a więc mają lepszy dostęp do
wody i składników pokarmowych. Dlatego silnie konkurują
z dopiero co wschodzącymi
roślinami z podsiewu, utrudniając im start.
Mocno zachwaszczony
pierwszy pokos nowego użytku, to także problem ekonomiczny. Trudno określić
spadek wartości pokarmowej
takiej paszy z dużym udziałem, a często wręcz przewagą
chwastów. Praktycy wiedzą,
że raczej nie nadaje się on dla
grup zwierząt najbardziej wydajnych. Na ogół traktuje się
tę paszę jako rezerwę. Chwasty
„wyjadają” składniki pokarmowe przeznaczone dla roślin
pastewnych, ale też zawierają
wiele substancji pogarszających parametry mleka albo
wręcz toksycznych dla bydła.
Wyżej wymienione problemy to niestety nie koniec
„czarnej” listy kłopotów.

Nakładają się na to warunki
atmosferyczne i siedliskowe.
Dlatego firmy nasienne zwróciły uwagę na konieczność
wyprodukowania nawozu
startowego, który byłby wykorzystywany tylko przez
wysiewane rośliny. Aktualnie
mamy do dyspozycji dwa rozwiązania. Nawozy donasienne
i nasiona otoczkowane. Oba
rozwiązania jak dotąd nie zyskały większej popularności
z wielu względów: logistyka, wysoka cena tak spreparowanych nasion, niekiedy
wątpliwe efekty stosowania.
Być może dlatego, że żaden
z wariantów nie uwzględnia
biostymulacji, która jest już
prawie powszechnie stosowana
w odżywianiu upraw i okazuje
się kluczem do sukcesu odżywiania startowego.
W roku 2014 na naszym
rynku pojawiło się kolejne
rozwiązanie związane z nawożeniem startowym TUZ
– nawóz w formie mikrogranulatu przeznaczony do

mieszania z nasionami traw,
a także z czystymi nasionami
lucerny lub koniczyny czerwonej o nazwie PinkStart.
Podstawowym składnikiem,
który odróżnia go od innych
tego typu produktów jest kompleks biostymulujący Physio+.
Został on wyizolowany z żywych alg morskich. Physio+
intensyfikuje rozwój systemu
korzeniowego, a szczególnie
jego strefy włośnikowej, która w największym stopniu
odpowiada za pobieranie
składników pokarmowych.
Aby wzmocnić ten proces
w mikrogranuli znajdziemy
też łatwo dostępny fosfor oraz
wapń z mezocalcu – unikalnego produktu pochodzenia
morskiego zawierającego doskonale przyswajalny przez
rośliny wapń odżywczy. Dodatkowo reguluje on pH gleby
w strefie korzeniowej roślin.
Zastosowanie takiego nawozu jest bardzo proste. Nie jest
potrzebny do tego żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy

wymieszać nasiona z dawką
20 kg/ha mikrogranulatu i tę
mieszaninę wysiać standardowym siewnikiem na pole.
Nawóz w skrzyni nasiennej nie
rozwarstwia się i jest wysiewany w bezpośredniej bliskości
nasion. Jeżeli dosiewamy pojedyncze gatunki, ilość nawozu
startowego powinna być równa wadze wysiewanych nasion
na hektar.
Wymieszanie nasion bezpośrednio z mikronawozem
pozwala odżywiać wysiane
rośliny, a nie „konkurencję”
w postaci chwastów lub starych traw. Uzyskujemy efekt
aktywnej stymulacji rozwoju systemu korzeniowego wysianych roślin, zwiększonej
konkurencyjności nowej mieszanki w stosunku do chwastów i starych traw (podsiew).
Wszystkie wyżej wymienione zalety wpływają na
poprawę efektu ekonomicznego całego procesu zakładania TUZ lub jego podsiewu.
Aleksander Gruszko
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Specjalnie dla Ciebie!
Teraz ciągnik Farmtrac

Farmtrac 675DT
z ładowaczem
czołowym

Farmtrac 675DT

108.980 zł

*

98.990 zł

*

Wykorzystaj to i kup teraz ciągniki, w atrakcyjnej cenie. Śpiesz się!
O szczegóły zapytaj swojego dealera.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 11 | 11-700 Mrągowo | Polska
Infolinia: 896 749 014 lub: 600 957 608, 608 370 198, 790 549 777
E-mail farmtrac@farmtrac.com.pl

* Ceny netto po obniżce. Treść zawarta w reklamie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Promocja dotyczy ciągnika 675DT, szczegóły promocji na
stronie www.farmtrac.pl. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące ceny, wyposażenia i specyfikacji ciągników następują każdorazowo w indywidualnej umowie sprzedaży zawieranej przez strony. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
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Zakiszanie to dominujący sposób gromadzenia i przechowywania pasz objętościowych.
Warto zastanowić się nad
rozpoczęciem kolejnego cyklu produkcji pasz objętościowych. Jak zawsze na „na
pierwszy ogień” pójdą TUZ-y.
Często pierwszy pokos jest
ścinany w czasie siewu kukurydzy na kiszonkę.
Pojawienie się w oborach
wozów paszowych i dominujący aktualnie system żywienia alkierzowego, przesądziły
ostatecznie o dominacji tej
metody w gospodarstwach
hodujących bydło. Obojętnie
czy to jest pryzma, rękaw foliowy czy baloty, cel jest zawsze ten sam – jak najszybciej
obniżyć pH zakiszanego materiału, aby w maksymalnym
stopniu zachować wartość
pokarmową. Tak naprawdę
zakiszanie to konserwacja
białka i energii, zawartych
w zielonej masie.
O ile kukurydza jest stosunkowo łatwą rośliną do zakiszenia, to trawy, a szczególnie ich
mieszanki z motylkowatymi

i same motylkowate w czystym siewie (głównie dotyczy to lucerny) sprawiają dużo
więcej problemów. Czasami
nawet słyszę, że „lucerna
nie chce się kisić”. Przy dominującym u nas schemacie
produkcji, w którym kukurydza to podstawowe źródło energii, a TUZ-y źródło
białka, hodowcy zaczynają
kłaść nacisk na jak największy udział motylkowatych
w runi, a sama lucerna (i jej
mieszanki z trawami) jako
typowo „białkowa” roślina przeżywa swój renesans.
Dzięki temu zawartość białka
w zielonkach wzrasta, a wraz
z tym maleje zdolność do zakiszania. Takie zielonki kiszą się
trudno, dlatego coraz większą
popularnością cieszy się aplikowanie inokulantów, czyli
kultur bakterii kwasu mlekowego. Tego typu dodatki
omówię na przykładzie jednego z najbardziej zaawansowanych produktów na naszym

rynku Silaprilis pro. Podstawowym jego składnikiem
są szczepy wspomnianych
bakterii produkujących kwas
mlekowy, tutaj mamy dwa
szczepy bakterii homofermentatywnych kwasu mlekowego, dzięki którym proces
zakiszania jest bardzo szybki
i efektywny. Dzięki dodaniu
ich do zielonki uzyskujemy
szybki wzrost stężenia kwasu
mlekowego, a co za tym idzie
obniżenie pH.
W przypadku traw, wartość ta powinna być na poziomie 4,2 - 4,5 w zależności
od składu botnicznego zielonki. Wniosek: dodatek inokulantów zwiększa szansę na
prawidłowy przebieg procesu
zakiszania. Czy jednak dodanie bakterii kwasu mlekowego załatwia sprawę? Jak już
wspomniałem, głównym
celem w uprawie TUZ jest
dążenie do uzyskania jak
największej ilości białka. Generalnie, wraz ze wzrostem

zawartości białka spada zawartość cukrów, które są
niezbędne do syntezy kwasu
mlekowego. Skrajnym przykładem jest lucerna, która nie
ma tzw. minimum cukrowego,
dlatego jest najtrudniejsza do
zakiszenia. Dlatego niektórzy
producenci dodają obok bakterii kwasu mlekowego enzymy celulolityczne. Silaprilis
pro zawiera dwa takie enzymy: ksylanazę i betaglukanazę. Zadaniem tych całkowicie
naturalnych dodatków jest
uwalnianie „surowców” do
produkcji kwasu mlekowego
ogólnie rzecz biorąc z włókna.
W ten sposób proces zakiszania będzie skuteczny nawet
w przypadku materiału wysokobiałkowego. Zakiszanie lucerny nie jest już problemem.
Zakończeniem procesu
produkcji dobrej jakościowo
kiszonki jest rozpoczęcie skarmiania. W tym miejscu też
niestety mogą wystąpić i występują niepożądane procesy.

Bardzo wielu producentów
zgłasza problem grzania się
kiszonki po otwarciu, a często
też TMR-u. Jest to spowodowane głównie zwiększoną aktywnością bakterii tlenowych.
Szczególnie szybko proces ten
może zachodzić w przypadku przygotowywania TMR-u. Wóz paszowy mieszając
różne komponenty ze sobą,
doskonale napowietrza kiszonkę (dostęp tlenu) i stąd
niekiedy bardzo gwałtowny
wzrost temperatury paszy
w korycie. Aby zahamować
tego typu procesy do Silaprilis
pro dodano bakterie kwasu
propionowego. Bakterie te po
otwarciu kiszonki w obecności tlenu produkują kwas propionowy, który powstrzymuje
proces jak niektórzy określają
„wtórnej fermentacji”.
Produkcja kiszonek to proces, który wymaga nakładów
finansowych, wiadomo – wysoka jakość kosztuje. Czy warto dokładać do tego jeszcze

koszt zakupu inokulantów?
Przecież zawsze jakoś ta kiszonka wychodzi! Odpowiedzią na to pytanie niech będą
wyniki badań naukowych zamieszczone w poniżej:
• do 15% s.m. więcej (Demarquilly, INRA, France)
• do 11% białka więcej (Slakova, GMARI, Slovakia)
• do 2 L mleka/krowę/dzień
więcej (Demarquilly, INRA,
France)
• do 600 L mleka/krowę/
rok więcej (Pflaum, BLT,
Germany)
Kalkulacja ta wydaje się
być wymowną odpowiedzią
na powyższe pytanie. Warto też pamiętać o znaczeniu
pasz objętościowych w żywieniu przeżuwaczy. Wysokiej
jakości kiszonka pozwala
ograniczyć zużycie pasz treściwych, których nadużywanie stwarza wiele problemów
zdrowotnych.
Aleksander Gruszko
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Selen – konieczny składnik pokarmowy w hodowli bydła
Selen jest jednym z podstawowych składników odżywczych dla ludzi i zwierząt, co oznacza,
że jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Niedobór selenu u bydła
stanowi czynnik zaburzający rozwój, wzrost i płodność,
a w końcowym efekcie obniża efektywność produkcyjną.
Wiele danych wskazuje na
niedostateczne pokrycie zapotrzebowania na selen bydła
w Polsce, wynikające z jego
niskiej zawartości w paszach
roślinnych. Potwierdza to potrzebę uzupełniania dawek pokarmowych w ten składnik.
Ważne jest, aby zrozumieć
wymagania zwierząt wobec
selenu, zwłaszcza, że zakres
pomiędzy toksycznością a niedoborem jest raczej wąski.
Selen odgrywa ważną rolę
między innymi w utrzymaniu prawidłowych funkcji
rozrodczych organizmu, ponieważ przeciwdziała obumieraniu zarodków i zaburzeniom
spermatogenezy. Ponadto jego
niedobór może powodować
zaburzenia w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego,
wad mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, uszkodzeń

siatkówki oka, zapalenia stawów i zniekształcaniem kości.
Niedobór selenu przypuszczalnie prowadzi do miażdżycy, nowotworów oraz podwyższenia
stopnia wrażliwości na zakażenia bakteryjne i wirusowe.
Optymalny poziom witaminy E oraz selenu są czynnikiem
wpływającym na wzrost odporność krów na mastitis.
Brak selenu może mieć związek z chorobą białych mięśni
u bydła, występowaniem biegunek, martwicy wątroby, obumieraniem płodów, zapalenia
błony śluzowej macicy, a także
zatrzymania łożyska.
Poziom komórek somatycznych w mleku jest jednym
z czynników decydujących
o określeniu jego klasy. Przyczynami nadmiernej ilości komórek somatycznych w mleku
jest niski poziom selenu.
Selen wchodzi do łańcucha
pokarmowego człowieka i zwierząt poprzez rośliny, ponieważ
rośliny są głównym odbiorcą
tego mikroelementu z gleby,

a jednocześnie głównym jego
źródłem dla ludzi i zwierząt.
Przez wiele lat teren Polski
zaliczano do grupy krajów
o zadowalającej zawartości
selenu w glebach. Jednak od
kilkunastu lat pojawiają się
doniesienia świadczące o obniżaniu się zawartości selenu
w organizmach ludzi i zwierząt.
Naukowcy dopatrują się kilku
przyczyn: zmniejszenie stosowania nawozów organicznych,
co pośrednio zwiększa zakwaszenie gleb, ograniczenia stosowania resztek pożniwnych,
zmniejszające materię organiczną gleby, intensywne opady,
wypłukujące ten pierwiastek
w głąb profilu glebowego. Konsekwencją tych czynników jest
zmniejszenie zasobności gleb
w selen i obniżenie pobierania tego mikroelementu przez
rośliny.
Obecnie obszar Polski zaliczyć można do obszarów
o niskiej zasobności w ten
pierwiastek. Średnia zawartość Se w wierzchniej warstwie

gleb uprawnych Polski wynosi
0,27 mg·kg-1. Profesor Dębski
podaje, że 77% powierzchni
Polski dotknięta jest deficytem
selenu w glebie.
Na przykład w Finlandii,
gdzie występował bardzo niski poziom zawartości selenu
w żywności i paszy, spowodował komplikacje zdrowotne u ludzi i zwierząt związane
z niedoborem tego pierwiastka
w żywności.
Wzbogacanie roślin w selen
może być jednym ze sposobów
pozwalających na zwiększenie zawartości selenu w łańcuchu pokarmowym u ludzi
i zwierząt.
Od 1984 roku selen jest
dodawany do wszystkich nawozów NPK podczas ich produkcji. Po 1998 roku zawartość
selenu w zbożach jarych wzrosła 15 razy, natomiast w zbożach ozimych zwiększyła się
średnio tylko 3 - 7 razy. Różnica
między zawartością selenu
w wiosennych a zimowych
zasiewach zbóż wynika z faktu,

że zboża ozime zużywają
znacznie mniejsze ilości nawozu. Obecnie średnia zawartość
selenu w roślinności z fińskich
pastwisk jest pięć razy wyższa niż przed suplementacją
selenem.
Dzięki próbom wzbogacenia
upraw pastwiskowych w selen,
jest duża szansa, że ilość selenu
zgromadzona w jadalnych lub
dalej przetwarzanych częściach
roślin wzrośnie.
W Niemczech już od lat trwają próby wzbogacenia roślinności trwałych użytków zielonych
w selen za pomocą granulowanej kredy DINO SELENIUM®,
która posiada dodatek dwóch
związków selenu.

Poniżej prezentujemy
Państwu wyniki tych
doświadczeń;

Badanie dotyczyło zwiększenia zawartości selenu w roślinach pastwiskowych w wyniku
zastosowania nawożenia użytków zielonych nawozem DINO
SELENIUM® w warunkach pastwiska całodziennego.

Wyniki badania:
• Zawartość selenu w roślinach pobranych z objętych
doświadczeniem działkach
była średnio 9-krotnie wyższa od pastwisk na działkach
kontrolnych.
• Wzrost stężenia selenu we
krwi zwierząt objętych eksperymentem jest znaczny
zarówno w przypadku próbek pobranych na początku
eksperymentu, jak również
w terminie sierpniowym.
• Stężenie selenu wzrosło również w mleku.
Wnioski:
Pozytywne efekty zastosowania preparatu DINO SELENIUM® potwierdziły się
w odniesieniu do wszystkich
aspektów eksperymentu.
Szczegółowe informacje
dotyczące eksperymentu
z użyciem nawozu DINO SELENIUM® mogą zostać udostępnione po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym.
Maciej Gołębiewski
Omya Sp. z o.o.
Literatura dostępna u autora.

DINO SELENIUM

®

Selen jest jednym z podstawowych składników odżywczych dla ludzi i zwierząt,
co oznacza, że jest niezbędnym elementem do prawidłowego funkcjonowania
organizmu.

DLACZEGO NAWOZIĆ SELENEM
• Niedobór selenu w glebach naszego kraju jest powszechny.
• Rośliny pełnią kluczową rolę w łańcuchu pokarmowym, ponieważ
są głównym odbiorcą tego mikroelementu z gleby, a jednocześnie
podstawowym jego źródłem dla ludzi i zwierząt.
• Wzbogacanie roślin w selen może być jednym ze sposobów
pozwalających na zwiększenie zawartości selenu w łańcuchu
pokarmowym u ludzi i zwierząt.
• Trawa i inne rośliny pastewne produkują białka,
w które wbudowują Se. Takie produkty są naturalnym i pierwszym
wyborem przeżuwaczy.
• Niedobór selenu u bydła stanowi czynnik zaburzający rozwój, wzrost
i płodność, a w końcowym efekcie obniża efektywność produkcyjną.
• Niedobór Se może prowadzić m.in. do: przedwczesnych porodów,
ronień, zapalenia wymienia, zapalenia błony śluzowej macicy,
a także zatrzymania łożyska oraz wad mięśnia sercowego i mięśni
szkieletowych, zapalenia stawów, zniekształcenia kości i nowotworów.
• Selen odgrywa ważną rolę między innymi w utrzymaniu prawidłowych
funkcji rozrodczych organizmu.
• Witamina E oraz selen są czynnikiem wpływającym na wzrost
odporność krów na mastitis.
• Niski poziom selenu jest przyczyną nadmiernej ilości komórek
somatycznych w mleku.

KONIECZNY DLA ZDROWIA

SELEN

Dzięki DINO SELENIUM® można bezpiecznie zwiększyć w roślinach trwałych
użytków zielonych poziom selenu.
Użycie nawozu DINO SELENIUM® pozwala dotrzeć do każdego zwierzęcia
w stadzie i dostarcza wysoko przyswajalnej formy selenu, bo organicznej.
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Włącz tańszą energię

Urząd Regulacji Energetyki szacuje, że w latach
2016 – 2030 nominalne ceny energii będą rosły
średnio o 4,7 procent rocznie.

O t ym
jak obniżyć
r ac hu n k i
za energie
elektryczną
rozmawiamy z Ewą
Szawłowską, dyrektorem strategicznym
i operacyjnym w firmie DELTIS
ENERGIA, która jest działającym na terenie całej Polski niezależnym sprzedawcą energii
elektrycznej.
Co trzeba zrobić, aby płacić
mniejsze rachunki za energię
elektryczną?
Oszczędzanie na energii
warto rozpocząć od analizy
faktury, w szczególności cen
obecnego dostawcy. Na fakturach mogą również pojawiać
się dodatkowe koszty, takie jak
kary za przekroczenia mocy,
czy koszty związane z tzw.
mocą bierną. Warto przeanalizować też swoje potrzeby,
zweryfikować taryfy, ustalić
jak rozkłada się zużycie energii
w ciągu doby, czyli zrobić profesjonalny audyt efektywności
energetycznej.
Kto może pomóc nam – zarówno odbiorcom indywidualnym jak i przedsiębiorcom
włączyć tańszą energię?
Ponieważ nie ma już monopolu, mamy prawo wybrać

najkorzystniejszą ofertę. Warto korzystać z usług profesjonalistów, którzy przeanalizują
umowy zakupu energii, poprowadzą proces zmiany dostawcy,
dokonają, jeśli to niezbędne, dodatkowych pomiarów instalacji
elektrycznych oraz przedstawią
całościowe kalkulacje dotyczące obniżenia kosztów zużycia
energii elektrycznej. Propozycje
takich oszczędności przygotuje
dla Państwa, na przykład, serwis internetowy energomat.pl
(www.energomat.pl) we współpracy z Konsultantami DELTIS
ENERGIA, firmy, która jest dziś
najszybciej rozwijającym się na
polskim rynku alternatywnym
sprzedawcą energii elektrycznej.
Na jakie korzyści odbiorcy
energii elektrycznej mogą liczyć podejmując współpracę
z DELTIS ENERGIA?
Po pierwsze, dzięki kontraktom zawieranym na rynku hurtowym oferujemy stałe
ceny energii, maksymalnie
wykorzystując konkurencję
po stronie producentów. Stosujemy indywidualne podejście
do każdego Klienta. Parametry
takie jak cena, zakres umowy,
dodatkowe usługi, czas trwania umowy, harmonogram
dostaw, źródła finansowania
są dopasowywane do Państwa
możliwości i potrzeb. Klientów

zainteresowanych zakupem
dużego wolumenu energii
kontaktujemy bezpośrednio
z maklerami, aby w pełni wykorzystać wszelkie możliwości
zakupów energii na giełdzie.
Skąd pochodzi energia elektryczną oferowana przez DELTIS ENERGIA?
Prowadzimy obrót energią
zarówno na Towarowej Giełdzie Energii, jak i kupując
energie bezpośrednio od wytwórców. Część energii zgodnie
z wymogami Urzędu Regulacji
Energetyki pochodzi ze źródeł
odnawialnych.
Czy warto Wam zaufać?
Posiadamy koncesję na obrót
energią wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki ważną do 2023 roku oraz
gwarancje bankowe zabezpieczające ciągłość dostaw
energii elektrycznej na kwotę
przekraczającą ponad 1,3 mln
złotych. Działamy w oparciu
jedynie o polski kapitał. Nasze
umowy są proste, nie zawierają
zapisów takich jak zmiana ceny
po zakończeniu roku, dodatkowych ukrytych produktów
i opłat. Nasi Klienci potwierdzają zarówno uzyskane znaczne
oszczędności na rachunkach za
energię elektryczną jak i zadowolenie z bieżącej współpracy.
Dziękuję za rozmowę.
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Optymalne wykorzystanie
energii słonecznej
Co wybrać – panele fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne czy pompę ciepła?
Do tej pory najczęściej wybieranym rozwiązaniem były
kolektory słoneczne, które
pozwalają na podgrzewanie
wody użytkowej. W ostatnim czasie, m.in. za sprawą
zmian w prawie czy większych
dotacji, coraz większą popularnością cieszą się panele fotowoltaiczne, pozwalające na
generowanie prądu. Do tego
dochodzą jeszcze pompy ciepła zapewniające centralne
ogrzewanie.
W rzeczywistości rozwiązania te nie wykluczają się
nawzajem, a największą efektywność uzyskać można umiejętnie łącząc je w kompletny
system.
W praktyce w takim przypadku kolektory słoneczne zapewniają podgrzewanie wody,
pompa ciepła ogrzewa dom,
a prąd niezbędny do jej pracy dostarczają panele fotowoltaiczne. Warto wiedzieć, jak
działają poszczególne elementy
takiej instalacji.
Panele fotowoltaiczne
Podstawowym zadaniem
paneli fotowoltaicznych jest
przekształcanie pozyskanej
energii słonecznej w prąd.
Dzięki temu dane gospodarstwo domowe może się niemal całkowicie uniezależnić

od sieci energetycznej.
Rozwiązanie to jest szczególnie polecane do miejsc o bardzo dużym zapotrzebowaniu
energetycznym – takich, jak
gospodarstwa rolne, pieczarkarnie czy chłodnie, gdzie
tworzony prąd jest zużywany
„na bieżąco”. Wyzwaniem jest
dziś bowiem magazynowanie
energii. Do tego niezbędne są
odpowiednie akumulatory,
które charakteryzują się jednak niezbyt wysoką trwałością
i znacząco podnoszą koszt całej inwestycji.
Pamiętajmy jednak o mających nastąpić zmianach.
Zgodnie z nowym prawem
od 1 stycznia 2016 roku tworzony przez nas prąd będzie
można odsprzedawać do sieci
energetycznej.
Kolektory słoneczne
W teorii paneli fotowoltaicznych używać można także do
grzania wody w domu. Jednak
przy takim zastosowaniu ich
sprawność wynosi tylko ok.
15 proc. Dużo lepszym rozwiązaniem do grzania wody użytkowej są kolektory słoneczne,
które wykorzystują energię
słoneczną nawet w 84 proc.
Powierzchnia kolektora
wychwytuje ciepło słoneczne i za pośrednictwem płynu

solarnego przekazuje je do
instalacji, na końcu której
znajduje się zbiornik z wodą.
Następnie płyn ten oddaje ciepło wodzie podgrzewając ją.
Zarówno kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne
montuje się na ogół na dachach. Rzadziej umieszczane
są na ścianach, tarasach czy
nawet na ziemi. Najważniejszy
jest jednak kierunek – zawsze
należy wybierać stronę południową. Na zwrot z inwestycji
w obu przypadkach należy na
ogół poczekać od 3 do 6 lat.
Pompy ciepła
Ostatnim elementem optymalnego systemu jest pompa
ciepła. Jednym z rodzajów
są pompy powietrzne, które
wykorzystują niskotemperaturową energię cieplną z powietrza i zamieniają ją na
energię umożliwiającą ogrzanie pomieszczeń.
A dodatkowo, jeśli dodamy
do tego własne źródło prądu,
czyli wspomniane panele fotowoltaiczne oraz kolektory
słoneczne, możemy stworzyć
w pełni samowystarczalny system ogrzewający wodę i budynek oraz generujący energię
elektryczną niezbędną do jego
funkcjonowania.
W oparciu o materiały prasowe
Jolanta malinowska-Kłos

Warto ubezpieczyć uprawy na wiosnę
Nikt nie może sobie pozwolić na pozostawienie wszystkiego losowi.
Pomimo coraz powszechniejszego zastosowania
w rolnictwie nowoczesnych
technologii, które mają na celu
ochronę plonów, a także wprowadzenia odmian roślin odpornych na choroby, sukces lub
porażka rolnika nadal w dużej
mierze zależą od czynników
atmosferycznych. W ostatnich
latach zdarzenia pogodowe
o charakterze katastroficznym
występują w Polsce coraz częściej. Spowodowane przez nie
straty w bezpośredni sposób
wpływają na sytuację finansową gospodarstwa rolnego.
Jednymi z największych niebezpieczeństw dla plonów na

wiosnę są gradobicia, deszcze
nawalne oraz huragany. Innym, cyklicznie pojawiającym
się zjawiskiem są wiosenne
przymrozki, które najczęściej przypadają na przełom
kwietnia i maja oraz połowę maja (zimni ogrodnicy
i zimna Zośka). Mogą powodować nieodwracalne zniszczenia w plonach, sięgające
nawet kilkudziesięciu procent.
. Nie sposób przewidzieć gdzie
wystąpią. Nie można się też
przed nim uchronić, dlatego
rolnicy coraz chętniej korzystają z ubezpieczeń. Z pomocą
idzie też państwo, zwiększając
dopłaty do składek.

Państwo pomoże, skorzystaj
z dopłaty do składki
Rolnicy nie mogą liczyć na
pomoc państwa, jeżeli nie zabezpieczyli wcześniej swojego
gospodarstwa. Otrzymają za
to dopłatę do składki ubezpieczenia obowiązkowego.
Budżet państwa pokrywa
do 50% wysokości składki,
co oznacza, że jeżeli wynosi
ona np. 1000 zł, to rolnik zapłaci jedynie 500 zł. - Przed
wprowadzeniem ustawy
o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich, polisy oferowane były
wyłącznie na warunkach komercyjnych – mówi Andrzej

Janc z Concordii Ubezpieczenia. I dodaje - Wprowadzenie
ustawy spowodowało bardzo
duże zainteresowanie zwłaszcza ubezpieczeniami upraw.
Obecnie powierzchnia chronionych upraw kształtuje się
na poziomie ok. 3,5 mln ha
w stosunku do ok. 0,8 mln ha
przed wprowadzeniem systemu
dopłat – to ponad 4-krotny
wzrost. Z roku na rok rośnie zarówno powierzchnia
zabezpieczonych upraw jak
i liczba ubezpieczonych rolników. Dotyczy to szczególnie gospodarstw towarowych,
dla których ubezpieczenie
jest elementem właściwego

zarządzania ryzykiem.
Preferencyjny kredyt? Tak,
ale tylko z ubezpieczeniem
Dla wielu rolników uzyskanie kredytu stanowi jedyną
szansę na rozwój gospodarstwa. Jednak przekonanie
o tym banku nie należy do najłatwiejszych. Skutecznym narzędziem w przypadku starania
się o kredyt preferencyjny jest
posiadanie ubezpieczenia.
Dotacje też nie od ręki
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich,
każdy rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie ma
obowiązek zawarcia umowy

ubezpieczenia. Rolnik, który
nie spełni obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw
musi liczyć się z koniecznością
wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej
w każdym roku kalendarzowym stanowi równowartość
w złotych 2 Euro od 1 ha.
Niezawarcie przez rolników
umowy ubezpieczenia upraw
rolnych nie ma wpływu na
ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.
W oparciu o materiały
Brandscope
Jolant Malinowska-Kłos

GOSPODARSTWO
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Energia ze słońca propozycją na rozwój obszarów wiejskich
Inwestycja w odnawialne źródła energii to nie tylko szansa na uniezależnienie kraju od
zewnętrznych dostawców.
Umiejętnie stosowana polityka
energetyczna może mieć także
wpływ na rozwój przemysłu na
obszarach wiejskich, wykorzystanie ich potencjału produkcyjnego
oraz poprawę zaopatrzenia wsi
w energię. Kreowanie nowych
miejsc pracy przyczyni się do budowania kapitału społecznego
i wzmocnienia jego struktur.
O korzyściach płynących z wykorzystania OZE mówi Krzysztof
Podhajski z Fundacji Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Czym są mikroinstalacje OZE
i jakie płyną z nich korzyści?
Są to instalacje wytwarzające energię elektryczną z OZE,
których maksymalna moc nie
przekracza 40 kW. Użytkowników takich instalacji, którzy
jednocześnie wytwarzają, jak
i zużywają wyprodukowaną
przez siebie energię elektryczną można określić mianem prosumentów. W ramach projektu
„Fotowoltaika – energia ze słońca pod strzechą” współfinansowaliśmy zakup i montaż właśnie
tego typu instalacji fotowoltaicznych. Dzięki prostocie montażu i ograniczeniu procedur
administracyjnych – praktycznie
do zgłoszenia zamiaru montażu i przyłączenia takiej instalacji do sieci – wydają się być
one szczególnie atrakcyjne dla
gospodarstw indywidualnych.
Ponadto na ich korzyść działa to, że są bezobsługowe, nie
generują kosztów związanych
z przyłączeniem do sieci, mają
długą żywotność (ok. 25-30 lat)
i pozwalają na obniżenie rachunków za zużycie prądu.
Jakie wyróżniamy rodzaje
instalacji fotowoltaicznych?
Instalacje fotowoltaiczne dzielimy zasadniczo na dwie grupy
tzn. on-grid i off-grid. Instalacje
on-grid to takie, które są włączone bezpośrednio do sieci niskiego napięcia i pozwalają na
odsprzedanie wyprodukowanego
prądu zakładowi energetycznemu. Natomiast grupa off-grid
to instalacje, w których wyprodukowany prąd zużywamy na
własne potrzeby. Są one droższe
od instalacji on-grid, gdyż wymagają zakupu akumulatorów,
które umożliwią nam gromadzenie wyprodukowanej w panelach
energii elektrycznej i korzystanie
z niej w razie potrzeby.
Które instalacje są bardziej
korzystne dla użytkowników?

To już kwestia indywidualna,
uzależniona od potrzeb każdego
użytkownika instalacji fotowoltaicznych. Instalacje on-grid są
najtańszą formą oraz umożliwiają
odsprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii, co przekłada się
na dodatkowy zysk dla prosumenta. Z drugiej strony, droższe
instalacje off-grid mogą zapewnić
całkowitą autonomię energetyczną oraz możliwość stuprocentowego pokrycia zapotrzebowania
na energię elektryczną. W tym
przypadku nie można jednak
odsprzedać jej nadwyżki do sieci.
Jakie warunki trzeba spełniać, by zamontować w swoim gospodarstwie instalację
fotowoltaiczną?
Osoby fizyczne, które chcą
produkować energię z odnawialnych źródeł energii (OZE)
w swoich gospodarstwach
domowych, nie muszą zakładać działalności gospodarczej
i uzyskiwać koncesji. Mogą
także wprowadzić prąd do sieci i sprzedać nadwyżkę wyprodukowanej przez siebie energii.
Od stycznia 2016, na podstawie
zapisów ustawy o OZE, energia elektryczna wyprodukowana
w nowobudowanej mikroinstalacji prosumenckiej, będzie kupowana od prosumenta przez
zakład energetyczny w cenie
0,75 zł za kWh (dla instalacji
do 3 kW), 0,65 zł za kWh (dla
instalacji od 3 do 10 kW). W pozostałych przypadkach cena ta
będzie wynosić 100% średniej
ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
w poprzednim kwartale.
Jaki wybór miejsca montażu
zapewni najlepsze wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej?
Instalacje fotowoltaiczne
można stosować wszędzie,
gdzie dociera promieniowanie
słoneczne. Miejscem montażu
może być dach, elewacja lub
grunt. Idealną orientacją dla
instalacji fotowoltaicznej jest
południe. Takie usytuowanie
pozwala osiągnąć maksymalną
produkcję energii elektrycznej.
Istotnym parametrem, wpływającym na poziom produkcji
energii jest kąt nachylenia paneli
fotowoltaicznych względem linii
horyzontu. Optymalny kąt nachylenia to 25-35 stopni.
Jakie są główne założenia nowego projektu „Fotowoltaika –
energia ze słońca pod strzechą”?
Głównym celem projektu
jest praktyczne zbadanie kilku elementów związanych

z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi, m.in. stopień skomplikowania oraz czas trwania
procedury związanej z przyłączeniem instalacji do sieci
energetycznej. Chcemy także
sprawdzić jaka jest rzeczywista
roczna wielkość produkcji w ramach instalacji w stosunku do
szacowanej i jak znaczące różnice

w produkcji energii elektrycznej
występują w zależności od regionu. Pilotażowy projekt Fundacji
pt. „Fotowoltaika – energia ze
słońca pod strzechą” jest realizowany przy współudziale firmy
SunWind Sp. z o.o. oraz tygodnika „Poradnik Rolniczy”. Polega na montażu mikroinstalacji
fotowoltaicznych w wybranych

lokalizacjach na terenie całego
kraju. Do udziału w projekcie
zgłosiło się blisko 90 rolników,
z których ostatecznie do udziału
zakwalifikowano 7 gospodarstw.
Więcej informacji na stronie:
www.efrwp.pl
Źródło: EFRWP
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Skorzystaj z możliwości uzyskania finansowego wsparcia
innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w sektorach:
rolnym, spożywczym i leśnym!
W ramach działania „Współpraca” istnieje możliwość refundacji
części kosztów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem
grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI)
oraz realizacją przez te grupy projektów,
które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań
w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów,
technologii, metod organizacji i marketingu.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2014 - 2020

Maksymalna wartość pomocy
możliwej do uzyskania przez grupę operacyjną EPI
wynosi 12 mln zł.

25 lat

wspieramy sektor
rolno-spożywczy

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez Agencję Rynku Rolnego. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przyczepy samozbierające do zielonek
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Zielonki są najtańszą paszą w żywieniu przeżuwaczy.

Zbiór zielonek realizowany jest
za pomocą różnego rodzaju maszyn
i urządzeń, a między innymi samozbierające przyczepy. Zbudowane
są ze skrzyni ładunkowej o dużej
pojemności, osadzonej na jednej,
dwóch lub trzech osiach (dwóch,
czterech lub sześciu kołach), podbieracza, podajnika, przenośnika
podłogowego oraz układu sterowania zespołami roboczymi.
Podbieracz palcowy znajduje się
w przedniej części przyczepy pod
skrzynią, regulowany jest hydraulicznie lub pneumatycznie za pomocą siłowników.
Skrzynia ładunkowa wykonana
jest w konstrukcji ażurowej, bardzo
często wyposażona w dodatkową
nadstawkę, zwiększającą jej objętość. Pojemność skrzyni ładunkowej

w przyczepach samozbierających
może wynosić od 20 m3 do ponad
60 m3. Do wyładunku zebranego
materiału roślinnego służy otwierany tył przyczepy, sterowany za
pomocą dźwigni.
Przyczepa samozbierająca doczepiana jest do ciągnika rolniczego
z napędem zespołów roboczych poprzez WOM ciągnika. Za zbiór zielonek odpowiada podbieracz wraz
z elementami roboczymi w skład,
których wchodzą obracające się
palce zamocowane w kilku rzędach.
Ruch palców w podbieraczu jest
precyzyjny o małej prędkości,
co powoduje, że każde uderzenie
w masę roślinną nie powoduje
uszkodzenia jej delikatnej struktury. Następnie zebrany materiał
wędruje przez podajnik wprost do

skrzyni ładunkowej wyposażonej
w przenośnik podłogowy, gdzie
przesuwany jest w głąb skrzyni.
Wszystkie elementy robocze
w przyczepie zabezpieczone są
sprzęgłem przeciążeniowym.
Na rynku dostępnych jest wielu
producentów oferujących przyczepy
samozbierające do zielonek. Wśród
nich można wymienić: Pottinger,
Lely, Deutz-Fahr, Claas, ZM Metaltech. Przyczepy zbierające mogą
posiadać szereg dodatkowego wyposażenia. Dosyć popularne jest
stosowanie w przyczepach zespołów
rozdrabniających zebrany materiał
na sieczkę.
Firma Pottinger oferuje przyczepy samozbierające do zielonek wyposażone w automatyczną
regulacje siły hamowania, a na
życzenie klienta nawet w układ
ABS. Możliwa jest również obsługa hydrauliczna z kabiny operatora. Niektóre typy przyczep
zbierających posiadają skrętną
oś, co w znaczny sposób ułatwia
manewrowanie na łące, a przy
ostrym skręcie nie występuje
spychanie podłoża i zbyt duże
bruzdowanie. Producent oferuje także system zabezpieczający

noże przed stępieniem na skutek
przedostania się kamieni.
Z kolei firma Lely posiada w swojej ofercie przyczepy samozbierające
o pojemności skrzyni od 22 – 54 m3.
Niektóre z nich opcjonalnie wyposażone są w wagę, a także dwie
prędkości przenośnika podłogowego wraz z napędem hydraulicznym.
Wyposażenie dodatkowe obejmuje
również zespół rozdrabniający posiadający 45 noży, który w zależności od ustawienia zapewnia cięcie
zielonek o minimalnej długości wynoszącej 37 mm lub 74 mm, a także
hydraulicznie składaną nadstawkę
powodującą dostosowanie objętości skrzyni do własnych potrzeb.
Regulację noży dokonuje się za pomocą dźwigni. Za bezpieczeństwo
przyczepy odpowiadają hamulce
pneumatyczne z siłą hamowania
zależną od obciążenia.
Przyczepy samozbierające do
zielonek firmy Deutz-Fahr dostępne są o objętości skrzyni od
22 – 55 m3. W niektórych modelach
dostępny jest hydraulicznie regulowany dyszel wyposażony w układ
amortyzacji. Ponadto przyczepy
posiadają nowoczesne systemy
kontroli sterowania wszystkimi

funkcjami wyświetlanymi na monitorze z kabiny operatora. Możliwe
jest m.in. sterowanie podbieraczem,
dyszlem, przenośnikami, ostrzami
noży, tylną klapą podczas rozładunku, a także automatycznym
układem ładowania.
Natomiast firma Claas oferuje
przyczepy samozbierające o pojemności od 26 – 40 m3. Poza
komfortem obsługi wszystkich
funkcji z kabiny operatora, przyczepy dodatkowo wyposażone
są w specjalne walce służące do
równomiernego rozkładu masy
roślinnej w silosie oraz składane
hydraulicznie adaptery do suchej
masy roślinnej.
Wśród polskich producentów
przyczep samozbierających do zielonek można wymienić firmę ZM
Metaltech. Oferuje ona przyczepy
wyposażone m.in. w system bębnów dozujących, dających możliwość równomiernego rozłożenia
pociętej masy roślinnej w silosie,
a także monitoring załadunku oraz
rozładunku przyczepy. Dość ciekawym rozwiązaniem jest zamontowany do skrzyni aplikator środków
do zakiszania roślin. Umożliwia
równomierne dozowanie środków

W praktyce znane są i rozpowszechnione trzy główne
technologie zbioru zielonki na sianokiszonkę, tj. luzem z przeznaczeniem do
zakiszenia w silosie lub na

pryzmie, w formie balotów
oraz rękawów.
Pokonanie etapów koszenia, przetrząsania i zgrabiania w wały stawia kolejne
wyzwanie, jakim jest zbiór
podeschniętej masy zielonki.
Chociaż dobór maszyn do zbioru zielonki w poszczególnych
technologiach jest jednoznaczny, nie oznacza to jednak, że nie
warto zwrócić uwagi na wiele
ważnych szczegółów konstrukcyjnych maszyn, decydujących
o ocenie jakości przygotowania
sianokiszonki, co w późniejszym okresie przekłada się na
efekty skarmiania zwierząt.
Konstrukcyjnych rozwiązań
maszyn do zbioru zielonki jest
wiele, dlatego warto skupić się
na dwóch najpopularniejszych
w krajowych gospodarstwach,
tj. prasach zwijających i przyczepach samozbierających.
Prasy zwijające
Z praktycznego punktu widzenia, dobierając prasę do

danego gospodarstwa warto
uwzględnić możliwość formowania balotów o różnej średnicy. Jest to istotne szczególnie
wtedy, gdy planuje się dokładne
dostosowanie pojedynczych dawek sianokiszonki do potrzeb
żywionej grupy zwierząt. Prasy
zmiennokomorowe są przystosowane do zwijania balotów
o średnicy na ogół od 0,90 m
(nawet 0,50 m) do 1,60 m
(a nawet 2,0 m). Natomiast
prasy stałokomorowe cechują się formowaniem balotów
o stałej średnicy, wynoszącej
z reguły 1,25 m.
Ważnym elementem wyposażenia nowoczesnych pras
zwijających jest zestaw noży
do cięcia prasowanej masy
zielonek. W efekcie pocięcia
materiału roślinnego można
znacznie zwiększyć stopień
zagęszczenia balotów i uformować ich bardziej regularny
kształt. Pocięty na odpowiednią długość materiał podlega

szybszemu zakiszaniu, a na
etapie przygotowywania do
skarmiania przez zwierzęta nie
jest wymagane jego dodatkowe
rozdrabnianie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy
gospodarstwo nie jest wyposażone w wóz paszowy. Rozdrobniona przed zakiszaniem
zielonka na ogół jest lepiej pobierana przez zwierzęta.
Jeśli zbiór podsuszonej
masy roślinnej powiąże się
z zainstalowaniem na prasie
aplikatora rozprowadzającego środki służące inicjowaniu
procesów fermentacji w masie
roślinnej, to takie rozwiązanie
będzie sprzyjało sprawności
zakiszania zielonki.
Wyposażenie prasy w szeroki podbieracz (o szerokości
ponad 2 m) ułatwia podbieranie
wałów o większej szerokości,
zwiększając wydajność zbioru materiału roślinnego. Zainstalowanie w podbieraczu
kół kopiujących z hydrauliczną

Pora
na
zbiór
zielonek
Nowe technologie produkcji pasz objętościowych wymagają nowoczesnych maszyn.

O ile kosiarki i przetrząsaczo-zgrabiarki stanowią standard
w parku maszynowym, tak
pozostałe wyposażenie zależy
od przyjętego sposobu zbioru
masy roślinnej.

Dr Marcin Majchrzak
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział w Warszawie
do zakiszania już na etapie zbioru
masy roślinnej, obniżając tym samym ryzyko wystąpienia niepożądanych procesów, jakie zachodzą
w kiszonce.
Decydując się na zakup przyczepy samozbierającej do zielonek należy odpowiednio dobrać wielkość
skrzyni ładunkowej do uprawianej
powierzchni. Ponadto wielu producentów tego typu maszyn oferuje
dodatkowe wyposażenie, składające
się z nowoczesnych systemów kontroli pracy zespołów roboczych, co
w znacznej mierze ułatwia pracę
operatorowi i wpływa na jakość
i wydajność wykonywanych prac
polowych.
Źródło: literatura u autora

Marek Gaworski
SGGW w Warszawie
regulacją ułatwia zaś dostosowanie wysokości ich położenia do danych warunków
polowych.
Przykładem tendencji w doskonaleniu konstrukcji pras
jest ich wyposażenie w szerokie koła jezdne, dzięki czemu
maszyny są przystosowane do
pracy na terenach o większej
wilgotności.
Standardem wyposażenia
wielu pras zwijających jest cyfrowy panel sterowania. Panel
ułatwia regulację średnicy balotu i siły jego prasowania (regulacja stopnia zgniotu oddzielnie
dla rdzenia i zewnętrznej części
balotu), a także kontrolę równomierności wypełnienia komory roboczej, automatyczne
uruchamianie funkcji obwiązywania, zliczanie sformowanych
balotów, czy też generowanie
informacji o wymaganym serwisie maszyny.

Farmtrac 675 DTN King
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Farmtrac 675 DT to flagowy model, oferowany nieprzerwanie od 2005 roku.

Ciągnik ten został nie tylko
doceniony przez Klientów, ale
też przez fachowców, co zaowocowało min. zdobyciem
w 2011 roku tytuły Maszyny

Rolniczej Roku.
Sukces, jaki odniósł model
675 DT najłatwiej zmierzyć
ilością rejestracji nowych ciągników w Polsce. Licząc od

momentu rozpoczęcia produkcji, czyli roku 2005, Farmtrac
675 DT jest niekwestionowanym liderem segmentu
do 75 KM ze skumulowaną
ilością rejestracji przekraczającą 1300 sztuk. Żaden inny
traktor nawet nie zbliżył się
do tego wyniku.*
Jak przyznaje Andrzej Kublik
- Dyrektor Generalny Farmtrac:

„ Siła Farmtrac 675 DT zawsze
tkwiła nie tylko w prostocie
konstrukcji i najwyższej jakości podzespołach min.: Perkins,
Carraro, ale przede wszystkim
w jakości projektu oraz precyzji wykonania. Było wiele firm,
które próbowały kopiować nasz
sukces i to absolutnie dosłownie.Ciągle jednak to Farmtrac
675 DT wyznacza standard
w segmencie. Żaden z konkurentów nie ma odpowiedniego
doświadczenia żeby stworzyć
choćby porównywalny ciągnik.
Król segmentu jest tylko jeden.
Za naszym ciągnikiem
przemawia sprawdzona konstrukcja podczas milionów
przepracowanych motogodzin
gwarantująca wysoką jakość
i zaufanie.

Chcielibyśmy podkreślić - dodaje - wyższość naszego produktu, dlatego zdecydowaliśmy się
wprowadzić nową limitowaną wersję ciągnika Farmtrac
675 DTN King, odznaczającą
się jeszcze lepszą ergonomią
i większym komfortem pracy”
Ciągnik charakteryzuje czerwony kolor nadwozia, nowoczesny design maski z czterema
lampami oraz zupełnie nowa kabina z tzw. niskim dachem i przeszklonym oknem dachowym.
Praktycznym rozwiązaniem jest
również zewnętrzna kamera tylna, umożliwiająca stałą obserwację maszyny współpracującej
z ciągnikiem. Kabinę dodatkowo
wyciszono, dzięki zastosowaniu
wysokiej klasy specjalistycznego dźwiękochłonnego dywanika

(polskiej produkcji) i wprowadzeniu nowego rozwiązania
dachu kabiny. Zaprojektowano
również od nowa system montażu kabiny do ciągnika, dzięki
zastosowaniu zupełnie nowych
elementów Silent Block, kabina
lepiej amortyzuje oraz przenosi
znacznie mniej drgań.
Z pozostałych zmian warto
wymienić:
• elektrohydrauliczne sterowanie sprzęgła wałka WOM
i przedniego napędu
• dodanie sterowania hydrauliką zewnętrzną na prawe
nadkole
• lampy robocze w technologii LED
W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
*Źródło: projekt Agritrac,
Martin & Jacobs Sp. z o.o.

Nowości KUHNA na Zielone Agroshow
Od 180 lat firma KUHN jest liderem w branży maszyn rolniczych.
Zawieszane kosiarki
dyskowe GMD
seria 10
Nowe kosiarki dyskowe
GMD 10 o szerokości roboczej
od 1.60 do 2.80 m zastępują
starą serię GMD SELECT. Kosiarki te wciąż spełniają oczekiwania rolników, szukających
prostych i łatwych w obsłudze
maszyn. Kosiarki te są teraz
wyposażone w dobrze znaną
polskim rolnikom belkę tnącą
serii 100 z zabezpieczeniem
PROTECTADRIVE oraz demontowanymi modułami
dysków.

Zawieszane kosiarki
dyskowe GMD
seria 100
Nowe kosiarki GMD 100 zostały opracowane z myślą o doskonalszym przystosowaniu do
stale zwiększającej się intensywności pracy pod względem
powierzchni koszenia, prędkości pracy oraz długości i częstotliwości przejazdów po drogach
publicznych. Nowe kosiarki
GMD 240, 280 i 310 są wyposażone w dobrze znaną polskim rolnikom belkę tnącą serii
100 z zabezpieczeniem PROTECTADRIVE oraz demontowanymi modułami dysków:

• Rozwiązania zapewniające
idealne koszenie
• Mocne sprężyny odciążające
zapewniają optymalny nacisk na podłoże w każdych
warunkach roboczych.
• Zakres ruchu przegubu ramy
zespołu koszącego, wyposażonej w dłuższy siłownik,
pozwala na wykaszanie nasypów i rowów pod kątem
do 35° (w zależności od
modelu).
• Bardzo mała odległość między belką tnącą, a tylnymi
kołami ciągnika zapewnia
szybką reakcję kosiarki na
zmiany ukształtowania
terenu.
• Duży prześwit między plandeką i talerzem pokosowym
ułatwia wyrzucanie pokosu do tyłu oraz dokładne
oddzielenie ściętych roślin od łanu, co zapobiega
przejeżdżaniu prawymi kołami ciągnika po świeżym
pokosie.

Owijarki do bel
okrągłych RW 1410 –
RW 1610 e-Twin
Nowa seria owijarek bel ze
stołem obrotowym KUHN
RW 1060 i 1610 wyposażonych w system e-Twin spełnia
oczekiwania profesjonalistów.

Firma KUHN od września
2014 wprowadza we wszystkich owijarkach serii 10 opcję
systemu e-Twin z unikatową
konstrukcją napinacza oraz
opatentowanym systemem nakładania folii na belę. Nowy,
opatentowany napinacz folii
e-Twin firmy KUHN jest przełomowym rozwiązaniem na
rynku owijarek. System pozwala skrócić czas owijania
o 50 % oraz znacznie zredukować koszty folii!
Najważniejsze zalety systemu e-Twin:
• Dwa zintegrowane napinacze folii zapewniają
zdecydowanie szybsze owijanie bel
• Opatentowany system nakładania 2 warstw jednocześnie pozwala zwiększyć
wstępne naprężenie oraz
zredukować ilość zużywanej folii.
• Warstwy folii sklejają się
ze sobą jeszcze przed nałożeniem na belę na 2/3 szerokości, co zapewnia im
maksymalną wytrzymałość i odporność na zerwanie w warunkach wysokiej
temperatury. Maszyny wyposażone w system e-Twin
nie muszą być wyposażone
w czujniki zerwania folii;
• Szerokość folii w momencie

nakładania na belę wynosi ok. 80 cm, co zapewnia lepsze rozłożenie folii
wokół beli i zapobiega jej
marszczeniu.
Dzięki systemowi e-Twin
bele mogą być ciaśniej owinięte folią niż w przypadku
tradycyjnych rozwiązań, co
gwarantuje idealne warunki
beztlenowe, a tym samym
wysoką jakość paszy.
Specyficzna konstrukcja
owijarki z nisko osadzonym
stołem obrotowym i dużymi
kołami przesuniętymi do tyłu
maszyny eliminują potrzebę
stosowania aktywnych urządzeń do wyładunku beli oraz
pozwala na wyładunek w trakcie jazdy. Wszystko to wpływa
na większą wydajność pracy.
Owijarki tej serii są przystosowane do załadunku bel
o maksymalnej masie do
1200 kg i średnicy do 1.50 m.
Oprócz systemu e-Twin,
owijarka RW 1610 w wersji C
jest wyposażona w joystick
sterujący oraz funkcję AUTOLOAD zapewniającą automatyczny załadunek i rozpoczęcie
owijania beli. Wyposażenie to
również wpływa na zwiększenie wydajności pracy i komfort
obsługi maszyny.
W oparciu o materiały
firmowe KUHN
Jolanta Malinowska-Kłos
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Jedz kaszę
będziesz zdrowszy
Ogólnopolska kampania „Lubię kaszę
– kasza na stół, na zdrowie, na co dzień”
startuje już po raz trzeci, by
przypomnieć, jak cennym źródłem
witamin i minerałów jest kasza, oraz
podpowiedzieć, jak wprowadzić ją na
stałe do naszej diety przez cały rok. Do
przygotowywania dań na bazie kaszy
zachęcać będzie jej znawca i szef kuchni
– Andrzej Polan.
Jak wynika z badań GUS,
przez wiele lat przeciętne
miesięczne spożycie kaszy
w Polsce malało z roku na rok.
W 2007 r. wynosiło 0,17 kg na
osobę, by w 2012 r. osiągnąć
poziom 0,13 kg. Dopiero
w 2013 r. nastąpił niewielki
wzrost do 0,14 kg. To jednak,
zdaniem ekspertów, wciąż
niewiele, biorąc pod uwagę
walory zdrowotne i odżywcze kaszy, która jest bogatym
źródłem błonnika pokarmowego oraz wielu cennych składników mineralnych i witamin.
O tym, jak wartościowym
i smacznym produktem jest
kasza, przypomni trzecia edycja
kampanii „Lubię kaszę – kasza
na stół, na zdrowie, na co dzień”. Ma ona zachęcić Polaków
do spożywania kaszy niezależnie od pory roku i przekonać
ich do jej walorów smakowych,
m.in. dzięki pomysłom kulinarnym znanego i cenionego
szefa kuchni – Andrzeja Polana. W czasie kampanii pokaże
on, jak przygotowywać różne
rodzaje kaszy i z czym je łączyć,
by osiągnąć pożądany efekt.
– Jestem wielkim miłośnikiem kaszy, dlatego cieszę się,
że już kolejny rok mam okazję,
by odczarować jej wizerunek.

W ramach wirtualnej szkoły
gotowania i warsztatów kulinarnych „Pod znakiem kaszy”
chcę się dzielić swoją wiedzą
i doświadczeniem, odkrywając
nowe oblicza tego produktu.
Jestem przekonany, że moje wskazówki i pomysły pomogą bez
trudu przygotować znakomite
dania z kaszą, która częściej
gościć będzie na naszym stole
– mówi Andrzej Polan, ekspert
kampanii.
– Kasza to produkt pełen
tajemnic, które chcemy odkrywać wspólnie z jej miłośnikami. Wciąż niedoceniana przez
polskich konsumentów, ma
szansę stać się inspiracją na
talerzu tych, którzy dbają o zdrowy styl życia i nie
boją się eksperymentowania
w kuchni. Podczas kampanii
będziemy zachęcać wszystkich
do dzielenia się z nami kulinarnymi pomysłami na kaszę
– mówi Agnieszka Falba-Gałkowska, Dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków
Producentów Rolnych.
Organizatorem działań,
sfinansowanych ze środków
Funduszu Promocji Ziarna Zbóż
i Przetworów Zbożowych, jest
Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
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Jubileusz Zetora

TRAKTOR

maj 2015 r. | Raport Rolny

Zetor Polska obchodzi 20-lecie swojej
działalności na polskim rynku!

Pierwszy traktor sprzedano w Polsce jesienią
1995 roku a ówczesne przychody wynosiły 4 miliony
złotych. W ubiegłym roku
wyniosły ponad ćwierć miliarda złotych. W ciągu
dwudziestu lat swojej działalności Zetor sprzedał w Polsce
34 401 traktorów. Z okazji

swojego dwudziestolecia Zetor przygotował limitowaną
serię 200 traktorów w polskich
barwach narodowych.
Historia sukcesu polskiego
przedstawicielstwa firmy Zetor
Tractors bierze swój początek
już w roku 1995. Wówczas pracowało w Polsce ośmiu pracowników. Dzisiaj jest to jeden
z największych sprzedawców
traktorów na polskim rynku,
który zatrudnia 46 osób. Podczas gdy obroty w ubiegłym
roku wyniosły ćwierć miliarda
złotych, za rekordowy uważa
się rok 2012, tzw. rok wielkich
dotacji UE, kiedy to obroty

sięgały rekordowych 400 milionów złotych. Ze względu na
wielkości gospodarstw w Polsce największą popularnością
cieszą się traktory o mocy od
80 do 100 koni, w przypadku marki Zetor są to Proxima
90 i Major. Wcześniej były to
modele 5320 i 5340.
„Zetor Polska należy do liderów na polskim rynku i jestem
dumny, że mogę za to podziękować naszym klientom. To
dzięki nim świętujemy dzisiaj
20-lecie naszej działalności.
Życzę firmie kolejnych lat pełnych sukcesów,“ mówi Arkadiusz Fułek, Prezes Zarządu

Zetor Polska.
Z okazji 20-lecia przygotowana została specjalna limitowana seria traktorów Zetor,
które są charakterystyczne
dzięki swojej kombinacji kolorów. Tradycyjny czerwony
kolor uzupełnia barwa biała,
razem nawiązują do polskich
barw narodowych. Połączenie kolorów wykorzystano na
dachach i kołach traktorów.
Traktory posiadają również
nalepkę stylizowanego orła,
nawiązującego do polskiego
symbolu narodowego, jak
również specjalne logo z okazji 20-lecia marki. W sumie
wyprodukowano 200 takich
traktorów. Traktory będą
sprzedawane od maja.
„Gratuluję polskiemu oddziałowi okrągłej rocznicy.
Dziękuję wszystkim za świetnie wykonaną pracę i mam nadzieję, że wspólnymi siłami
obronimy wybudowaną pozycję marki Zetor w Polsce,
a w przyszłości nadal będziemy

rosnąć w siłę na polskim
rynku,“ dodaje Adam Zert,
dyrektor Działu sprzedaży
i marketingu Zetor Tractors.
W ramach obchodów
w maju dla klientów i dystrybutorów zorganizowana
zostanie Majówka. Jej celem będzie zaprezentowanie
wszystkich dotychczasowych

TRACTOR SHOW w tym
roku ruszyła w marcu w Polsce. Marka ZETOR gościć będzie
łącznie w prawie 120 miejscach
w 15 krajach Europy. Specjaliści, a także szersza publiczność
i fani marki ZETOR będą mieć
możliwość zapoznania się z nowościami oferowanymi przez
czeskiego producenta traktorów.
Dla zwiedzających przygotowano konkurs, w którym można
wygrać wycieczkę do Czech połączoną ze zwiedzaniem linii
montażowej ZETOR i ZETOR
GALLERY.
Pierwszą edycję ZETOR
TRACTOR SHOW zorganizowano w 2011 roku. W czasie swojego istnienia impreza stała się
już tradycyjną formą prezentacji
produktów marki ZETOR na
żywo. Szersza publiczność może
bliżej poznać czeskie traktory
bezpośrednio w gospodarstwach
rolnych czy na polach i wypróbować je podczas pracy. W ten
sposób można się osobiście przekonać o dominujących cechach
traktorów ZETOR, jakimi są
siła, wytrzymałość i doskonałe parametry eksploatacyjne.
W ciągu minionych 4 lat ZETOR
TRACTOR SHOW zdobył sobie dużą popularność. Ubiegłoroczne trwające osiem miesięcy
pokazy w Europie odwiedziło
ogółem 15 630 osób. Łączna
frekwencja w ostatnich 4 latach
wyniosła prawie 50 tys. osób.
„Celem ZETOR TRACTOR SHOW jest nie tylko

przedstawienie marki ZETOR
i naszych nowości, ale umożliwienie wszystkim zainteresowanym bezpośredniego poznania
cech i jakości naszych traktorów.
Uzyskujemy tą drogą również
informacje zwrotne, które poddajemy ocenie i uwzględniamy
podczas rozwijania kolejnych
produktów. Klient jest dla nas
zawsze na pierwszym miejscu,
„ stwierdza Adam Žert, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu.
„Cieszy nas przychylne przyjęcie
i rosnące zainteresowanie imprezą ZETOR TRACTOR SHOW.
Wierzymy, że także tegoroczna
edycja będzie równie udana, jak
ta zeszłoroczna. Pozwalamy sobie wszystkich Państwa zaprosić
na nasze imprezy. Z radością
oczekujemy na Państwa przybycie,“ dodaje Žert.
ZETOR TRACTOR SHOW
będzie gościć w wybranych
miejscach w Europie z nowościami firmy ZETOR. Zostanie
zaprezentowany np. FORTERRA
HD, dotychczas najsilniejszy
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modeli traktorów Zetor, wraz
z limitowaną edycją z okazji
dwudziestolecia.
Szczegółowe informacje dotyczące firmy oraz produktów
na stronach www.zetor.pl.
Źródło: Zetor Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Opona rolnicza MICHELIN ZETOR TRACTOR SHOW
Kalisz 30 kwietnia 2015: Jubileuszowa piąta edycja
LIFEBIB
cieszącego się dużą popularnością projektu ZETOR
Michelin przedstawia nowatorską oponę rolniczą

Podczas jej projektowania
inżynierowie skupili się na
dwóch parametrach – wydajności ogumienia oraz ochronie gleby. Cechą wyróżniającą
nową oponę Michelin jest bieżnik zostawiający ślad w kształcie kłosa pszenicy.
MICHELIN LIFEBIB VF
710/70 R42 wyróżnia ślad
w kształcie kłosa pszenicy zostawiany na miękkim podłożu.
Oprócz niepowtarzalnej rzeźby bieżnik MICHELIN LIFEBIB VF 710/70 R42 zapewnia
precyzję kierowania, trakcją
i utrzymaniem toru jazdy.
Większość bieżników
opon rolniczych składa się
z dwóch rzędów klocków
ułożonych w kształt litery V

lub w jodełkę. Jest to niejako
„historyczna” rzeźba bieżników opon rolniczych.
Sztywność klocków bieżnika, kąt wchodzenia klocków
w glebę, wytrzymałość drutówki, elastyczność boków
opony i jakość mieszanek
gumowych mające wpływ
na osiągi opon spełniających
oczekiwania rolników.
P r z y kon st r uowa n iu
MICHELIN LIFEBIB VF
710/70 R42 wykorzystano
technologię Ultraflex umożliwiającą udźwig podobnych
obciążeń jak w przypadku
opon tradycyjnych, jednak
przy niskim ciśnieniu nieprzekraczającym 2 barów. Opony wykorzystujące Ultraflex
zmniejszają ugniatanie gleby,
jakie zazwyczaj powodują
kombajny, a także umożliwiają
skuteczną cyrkulację wody na
uprawianym polu, jednolity
wzrost plonów, a także ochronę zbiorów. Technologia wpływa ponadto na zmniejszenie
zużycia paliwa.
Technologia MICHELIN
Ultraflex – najlepsza inwestycja w podniesienie plonów
Naukowcy z Harper Adams
University przeprowadzili
badania wzrostu wydajności
maszyn wyposażonych w opony z technologią MICHELIN

Ultraflex na przygotowanych
do badań polach pszenicy. Badanie polegało na porównaniu
osiągów opon z technologią
MICHELIN Ultraflex zamontowanych na maszynach rolniczych z oponami radialnymi
bez tej technologii. Podobne
badania będą wkrótce także
przeprowadzane w odniesieniu
do innych upraw.
Wyniki badania wykazały
wzrost wydajności na polu
uprawianym z wykorzystaniem
sprzętu z oponami MICHELIN
Ultraflex o 4% w skali roku.
Przy plonach 8 ton/ha i cenie
sprzedaży surowca 200 euro
za tonę, dodatkowy zysk wyniesie 64 euro z każdego hektara. Zakładając, że inwestycja
w opony MICHELIN Ultraflex
w porównaniu do opon standardowych stanowi 1,2 euro/
ha na ciągnik (oraz 1 euro/ha
dla kombajnu i 0,5 euro/ha dla
przyczepy), to zwrot będzie
ponad 23-krotny. Pokazuje to,
że opony MICHELIN Ultraflex
są bardzo dobrą inwestycją dla
zwiększenia plonów i ochrony gleby.
Opona MICHELIN LIFEBIB
nie jest jeszcze produkowana
seryjnie.
Źródło: Michelin
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

i najlepiej wyposażony model.
Ponadto będzie można obejrzeć
nowe produkty serii modelowej
MAJOR czy popularne wśród
klientów ładowacze czołowe ZETOR SYSTEM. Roadshow będzie
poświęcone także obchodom
20. rocznicy istnienia ZETOR
POLSKA na polskim rynku.
W ramach ZETOR TRACTOR
SHOW odbywały się będą konkursy z wieloma atrakcyjnymi
nagrodami. Nagrodą główną jest
wycieczka do Czech z zaproszeniem do ZETORA. W konkursach można też wygrać tablety
i inne upominki.
Mapę z pełną listą przystanków ZETOR TRACTOR SHOW
2015 i z bliższymi informacjami
o imprezie znajdą Państwo na
stronie internetowej www.zetor.
com/tractorshow oraz Facebooku ZETOR POLSKA www.facebook.com/ZetorPolska
Szczegółowe informacje
o marce ZETOR i jej produktach znajdą Państwo na stronie
www.zetor.pl.
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