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XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

W spotkaniu220 uczestni-
ków, 12 narodowości, przed-
stawiciele rządów z 9 krajów, 
15 przedstawicieli organizacji 
branżowych z kraju i ze świata, 
26 Prelegentów, 36 Panelistów, 
17 partnerów komercyjnych, 
13 partnerów honorowych, 
75 Prezesów i Dyrektorów 
Mleczarni, ponad 70 przed-
stawicieli współpracujących 
z branżą. Podczas 3-dniowego 
spotkania omówione zostały 
tematy wielkiej wagi dla Pol-
ski, Europy i Świata.

Profesor Andrzej Babuchow-
ski, w ciekawy sposób omó-
wił sytuację w Polsce rok  po 
zniesieniu kwot mlecznych. 
W celu przeciwdziałania 
kryzysowi Komisja Europej-
ska (KE) wprowadziła kilka 
działań. Przede wszystkim 
przeznaczyła na zwalczanie 
kryzysu 420 mln Euro, z cze-
go Polsce przypadło 28,9 mln 
Euro. W wyniku przyjętego 

przez Polskę podejścia, każdy 
rolnik uprawniony dostał do-
płatę 1,5 grosza do 1 kg mle-
ka. Dodatkowo KE zezwoliła 
państwom członkowskim na 
wsparcie producentów mleka 
sumą 15 000 Euro/rok w ra-
mach pomocy publicznej, pod 
warunkiem ograniczenia pro-
dukcji mleka lub utrzymania 
jej na poziomie ubiegłorocz-
nym. Mechanizm ten do tej 
pory nie został wykorzystany 
w Polsce.

Dzięki obecności przed-
stawicieli krajów z całego 
świata, ta międzynarodowa 
konferencja to niepowtarzalna 
okazja do zdobycia cennego 
doświadczenia. Na rynku mle-
ka występuje nierównowaga 
podażowo–popytowa, która 
jest wynikiem zwiększonej 
produkcji mleka i podaży pro-
duktów mleczarskich na rynku 
krajowym i unijnym, zwłasz-
cza w konsekwencji zniesienia 

systemu kwot mlecznych połą-
czonej z osłabionym popytem 
na produkty mleczarskie na 
rynkach krajów rozwijających 
się oraz embargiem rosyjskim 
na produkty rolno-spożywcze 
z UE. Od początku 2016 r. po-
pyt na produkty mleczarskie 
na rynkach zagranicznych ule-
ga poprawie jednak w tempie 
niepozwalającym na szybkie 
zagospodarowanie powstałych 
w skutek zwiększonej dynami-
ki skupu i produkcji nadwyżek 
produktów mleczarskich. Tak 
sytuację na rynku mleka skró-
cił Krzysztof Jurgiel, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za nami też uroczysta Gala 
wręczenia nagród X Rankingu 
Spółdzielni Mleczarskich. Ran-
king Spółdzielni Mleczarskich 
to jedyne w swoim rodzaju 
przedsięwzięcie, które bada 
i poddaje analizie zgłoszone 
mleczarnie. Ich oceną zajęło się 
grono niezależnych ekspertów 

i znawców sektora mleczarskie-
go. Firmy, które wzięły udział 
w rankingu były poddawane 
ocenie w pięciu kategoriach: 
finansowej, klientów, proce-
sów, potencjału i dostawców.

Jubileuszowy Ranking Spół-
dzielni Mleczarskich wygra-
ła Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekovita. II miejsce zajęła 
Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Piątnicy, natomiast 
III miejsce Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w Sierpcu. 
Specjalne wyróżnienie Kapi-
tuły otrzymała Spółka Kas-
kat Sp. z o.o. oraz Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Ja-
sienicy Rosielnej. Zwycięzcą 
kategorii specjalnej Lider no-
wych technologii w obsłudze 
dostawcy mleka przyznanej 
przez Centrum Informatyki 
„ZETO” w Białymstoku jest 
Spółdzielnia Mleczarska w Go-
styniu. Zwycięzcą Kategorii 
Specjalnej Lider Ekspansji 

przyznanym przez Credit 
Agricole Bank Polska S.A. jest 
Spółdzielnia Mleczarska Mle-
kovita. Podczas uroczystej gali 
przyznano również Statuetkę 
Partnera Biznesowego CABP 
dla Okręgowej Spółdziel-
ni Mleczarskiej w Kole oraz 
Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka 
przez Credit Agricole Bank 
Polska S.A. Miłym akcentem 
zakończenia gali było wręcze-
nie statuetki pamiątkowej dla 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Oceny rankingowej spół-
dzielni zgłoszonych z ca-
łej Polski dokonali wybitni 
eksperci zaangażowani do 
projektu przez organizatora 
przedsięwzięcia – Polską Izbę 
Mleka. Działanie sfinansowane 
z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: Forum 
Spółdzielczości Mleczarskiej

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to wyjątkowe miejsce do nawiązania 
owocnych relacji biznesowych.
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Targi EuroAgro Lwów

Ukraińscy rolnicy liczą 
na zakup polskiego sprzętu. 
Szczególnie pożądane są ma-
szyny rolnicze produkowane 
dla niewielkich gospodarstw. 
Jest to dobry sygnał dla pol-
skich przedsiębiorców sektora 
rolniczego, którzy chcą wziąć 
udział w Międzynarodowych 
Targach Techniki Rolniczej Eu-
roAgro Lwów.

Po raz pierwszy, od 17 do 
19 listopada odbędą się Mię-
dzynarodowe Targi Techniki 
Rolniczej EuroAgro organizo-
wane we Lwowie przez ukra-
iński ośrodek wystawienniczy 
Gal-Expo i Targi Kielce. Jak 
wynika z ostatniego spotkania 
przedstawicieli władz obwodu 
lwowskiego, przedstawicieli 
ośrodków organizujących wy-
darzenie, Ukraińcy pokładają 

w zbliżających się targach 
ogromną nadzieję. Z jednej 
strony liczą na zakup sprzętu, 
z drugiej na wiedzę naukow-
ców z polski.

-Obwód lwowski to region 
typowo rolniczy, jednocześnie 
jest to przykład realizowania 
innowacyjnych form, które 
powinny być przeniesione na 
terytorium całej Ukrainy – po-
wiedział podczas spotkania 
z polskimi i ukraińskimi me-
diami Rostyslav Zamlenskyy, 
zastepca gubernatora obwodu 
lwowskiego.

- EuroAgro będzie platformą 
wymiany pomiędzy ukraiń-
skimi a polskimi przedsię-
biorcami. Będą seminaria, 
konferencje, dni polskie-
go rolnictwa. To początek 
wprowadzania europejskich 

standardów do ukraińskiego 
rolnictwa – dodał Andrew 
Stegura, prezes lwowskiego 
ośrodka wystawienniczego 
Gal-Expo.

Jak dotąd swój udział w tar-
gach potwierdziło kilkanaście 
polskich i ukraińskich przed-
siębiorstw. Międzynarodowe 
Targi Techniki Rolniczej Eu-
roAgro Lwów to faktycznie 
oprócz wystawy firm zajmu-
jących się produkcją sprzętu 
i maszyn rolniczych również 
szereg spotkań, które mają 
ułatwić ukraińskim rolnikom 
dotarcie do potrzebnej wiedzy. 
Jak przyznają przedsiębiorcy, 
największy problem mają ze 
spełnieniem unijnych wymo-
gów, skarżą się na biurokracje 
i brak certyfikatów jakości.

- W branży rolniczej jest 

sporo polskich firm, które 
mają produkty gotowe do 
eksportowania poza granice 
kraju – mówi Dariusz Micha-
lak, Dyrektor Grupy Projek-
tów w Targach Kielce. - Polscy 
przedsiębiorcy biorąc udział 
w Targach Techniki Rolniczej 
EuroAgro Lwów mają szansę 
zaistnieć ze swoim produktem 
na niezagospodarowanym jesz-
cze rynku zbytu. Zbliżające 
się Targi mogą być dla nich 
pierwszym krokiem ku na-
wiązaniu międzynarodowej 
współpracy – dodaje.

Więcej informacji na  
www.euroagrolwow.com

Źródło: Targi Kielce
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Polski sprzęt rolniczy pożądany na Ukrainie 

EKO Leasing PolSEFF 
w Banku BGŻ BNP Paribas

Eko Leasing PolSEFF w Banku 
BGŻ BNP Paribas zapewnia moż-
liwość wdrożenia nowoczesnych, 
efektywnych energetycznie roz-
wiązań i technologii za pomocą 
leasingu oraz otrzymanie  premii 
ekologicznej obniżającej całko-
wity koszt finansowania. Przy 
realizacji inwestycji klienci mogą 
liczyć na bezpłatne wsparcie in-
żynieryjne ekspertów PolSEFF 
oraz proste procedury. 

Finansowaniem przy zasto-
sowaniu Eko Leasing PolSEFF 
mogą być objęte m.in. inwestycje 
w maszyny i urządzenia pozwa-
lające na osiągnięcie co najmniej 
20 proc. poprawy efektywno-
ści zużycia energii (np. zakup 
i wymiana maszyn na bardziej 

energooszczędne od obecnie sto-
sowanych - w oparciu o przy-
spieszoną analizę oszczędności 
energii lub bezpłatny Audyt 
Energetyczny), a także inwe-
stycje  w urządzenia o wysokiej 
efektywności energetycznej, wy-
brane z Listy Zakwalifikowanych 
Materiałów i Urządzeń – LEME 
(dostępnej na stronie www.pol-
seff2-leasing.org). Okres finan-
sowanie wynosi od 3 do 7 lat.

Eko Leasing PolSEFF w Ban-
ku BGŻ BNP Paribas dostęp-
ny jest dla małych i średnich 
przedsiębiorstw zgodnie z reko-
mendacją Komisji Europejskiej.

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Bank BGŻ BNP Paribas we 
współpracy z Europejskim 
Bankiem Odbudowy i Rozwoju 
(EBOiR) oferuje atrakcyjny leasing 
z Premią Ekologiczną, który 
umożliwia finansowanie 
energooszczędnych technologii 
w wysokości do 1 mln EUR. 

Decyzje w sprawie ASF
– Ustawa o szczególnych 

rozwiązaniach związanych 
z wystąpieniem afrykańskie-
go pomoru świń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej we-
szła w życie. Rozpoczęliśmy  
już proces zdejmowania świń 
z rynku w obszarze zagrożo-
nym. Są też prowadzone pro-
cedury w celu pozyskania 
dalszych środków finanso-
wych na zapewnienie skupu, 

po cenach rynkowych,  około 
stu tysięcy sztuk trzody chlew-
nej i przerobienie ich na kon-
serwy – powiedział minister 
Krzysztof Jurgiel.

Minister za niezbędne uznał 
przyspieszenie redukcji popu-
lacji dzików, które stanowią 
podstawowy wektor przeno-
szenia ASF.

– Chciałbym, aby zrobiły to 
koła łowieckie dobrowolnie, 

ale jeśli ta procedura nie ruszy 
to  na mocy nowej ustawy będą 
wydawane decyzje administra-
cyjne – zapowiedział minister 
Jurgiel i dodał, że zapisy tej 
ustawy  będą bezwzględnie 
egzekwowane. 

Ustawa, która  wpro-
wadzi nowe rozwiązania, 
niezbędne do skutecznego 
zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt i zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się choroby, 
została już podpisana przez 
Prezydenta RP i czeka na opu-
blikowanie. Wprowadzone tą 
ustawą zmiany pozwolą In-
spekcji Weterynaryjnej na po-
dejmowanie skuteczniejszych 
działań w celu  zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń.

Źródło: MRiRW

Komunikat dla grup producentów rolnych

Agencja Rynku Rolnego 
przypomina, że 18 grudnia 
2016 r. upływa termin na zło-
żenie wniosku o potwierdzenie 
spełnienia warunków uznania. 
Wniosek wraz z załącznikami 
można złożyć osobiście w OT 
ARR właściwego dla siedzi-
by grupy lub wysłać pocztą. 

W przypadku wysyłki pocz-
towej decyduje data stempla 
pocztowego. Konsekwencją 
braku złożenia wniosku będzie 
wykreślenie grupy z rejestru.

Obowiązek złożenia wnio-
sku o potwierdzeniu spełnienia 
warunków uznania wynika 
ze znowelizowanej ustawy 

o grupach producentów rol-
nych i ich związkach oraz 
o zmianie innych ustaw oraz 
ustawy o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1888).

Szczegółowe informacje 
znajdują się pod adresem:

http://www.arr.gov.pl/
organizacje-producentow/
uznawanie.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych 
powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania 
w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2016 r. W innym 
przypadku zostaną wykreślone z rejestru.
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Bezpieczeństwo żywności – jedna inspekcja
Jest on wykonywany przez 

5 instytucji kontrolnych, a mia-
nowicie: Państwową Inspekcję 
Sanitarną (PIS), Inspekcję We-
terynaryjną (IW), Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Na-
siennictwa (PIORiN), Inspekcję 
Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych (IJHARS) 
oraz Inspekcję Handlową (IH).

Podlegają one nadzorowi 
19 ośrodków decyzyjnych: na 
szczeblu centralnym Ministro-
wi Zdrowia podlega PIS, Mini-
strowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
IW, PIORiN oraz IJHARS, Pre-
zesowi Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów podlega 
IH; na szczeblu wojewódzkim 
działalność każdej inspekcji 
nadzoruje jeden z 16 wojewo-
dów. Ponadto Powiatowe stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne 
należą do administracji zespo-
lonej w powiatach.

Konsekwencją takiego sta-
nu jest bardzo skomplikowany 
system finansowania z różnych 
części budżetu.

Najważniejszym celem 

zakładanej przebudowy sys-
temu bezpieczeństwa żywności 
w naszym kraju jest stworze-
nie zintegrowanego nadzoru 
i efektywnej kontroli w całym 
łańcuchu produkcyjnym i żyw-
nościowym, „od pola do stołu”.

Dlatego też działające obec-
nie inspekcje zostaną zinte-
growane i połączone w jedną 
Państwową Inspekcję Bezpie-
czeństwa Żywności (PIBŻ). 
Konsolidacja będzie się opierać 
na zasadzie równoprawności 
zadań, kompetencji oraz pra-
cowników tworzących nową 
inspekcję. Kapitał ludzki do-
tychczasowych instytucji bę-
dzie jednym z głównych atutów 
PIBŻ. Zakłada się, że konsolida-
cji będą podlegać w całości IW, 
PIORiN oraz IJHARS, a w czę-
ści PIS i IH, w jakiej sprawują 
nadzór nad bezpieczeństwem 
żywności.

Nadzór nad inspekcją będzie 
sprawował minister właściwy 
do spraw rolnictwa.

Nowa inspekcja będzie posia-
dała spionizowaną strukturę. 

Jednostki terenowe nie będą, 
jak dotychczas, podporządko-
wane wojewodom lub władzom 
samorządowym. Finansowanie 
PIBŻ zostanie zintegrowane 
i będzie się odbywać w ramach 
jednej części budżetowej. Dzię-
ki temu inspekcja uzyska więk-
szą efektywność operacyjną, 
wyrażającą się np. możliwością 
oddelegowania pracowników 
do innej części kraju w celu 
wykonywania nieplanowanych 
zadań w sytuacjach kryzyso-
wych lub potrzeb związanych 
na przykład z obsługą eksportu. 
Jednolity budżet pozwoli na 
racjonalizację wydatków i lep-
sze wykorzystanie posiadanych 
środków.

W większości państw człon-
kowskich Unii Europejskiej 
proces konsolidacji instytucji 
nadzorujących bezpieczeństwo 
żywności odbył się na prze-
strzeni ostatnich kilkunastu 
lat. Aktualnie w 23 spośród 
28 krajów UE przeprowadzono 
działania organizacyjne pole-
gające na połączeniu instytucji 

kontrolnych. Głównym celem 
tych przemian była poprawa 
koordynacji i wzrost skuteczno-
ści, jednak wśród pozytywnych 
efektów zmian wymieniane jest 
efektywniejsze wykorzystanie 
powierzonych środków oraz 
zmniejszenie uciążliwości dla 
przedsiębiorców.

Zintegrowanie inspekcji 
zmniejszy ich liczbę, a tym 
samym skróci czas poświę-
cany przez przedsiębiorców 
na obsługę kontroli. Kolejny 

obszar uproszczenia to integra-
cja rejestrów, które są obecnie 
prowadzone dla pokrewnych 
działalności przez każdą in-
spekcję oddzielnie oraz zwią-
zanej z nimi sprawozdawczości.

Istnienie jednego organu 
odpowiedzialnego za relacje 
z zagranicznymi służbami 
bezpieczeństwa żywności przy-
czyni się do sprawniejszego pro-
wadzenia działań związanych 
z otwieraniem zagranicznych 
rynków dla polskiej żywności.

Uchwalenie niezbędnych 
ustaw jest możliwe przed koń-
cem 2016 r. Harmonogram prac 
przewiduje, że rok 2017 stanowił-
by okres vacatio legis, podczas 
którego powołany pełnomocnik 
powinien przeprowadzić całość 
zadań niezbędnych do wdrożenia 
nowych przepisów.

Według tego planu Państwo-
wa Inspekcja Bezpieczeństwa 
Żywności rozpoczęłaby działal-
ność z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: Komunikat MRiRW

System sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony.

Naturalnie żyzna gleba 
 z ProBio Emami™

zwiększają siłę rodną gleby,

eliminują gnicie na rzecz fermentacji materii organicznej,

wspierają tworzenie próchnicy w glebie,

zmieniają strukturę gleby na gruzełkową,

ograniczają warunki sprzyjające rozwojowi patogenów 
poprzez dominację pożytecznych mikroorganizmów,

detoksykują i biodezynfekują glebę,

gwarantują niższe koszty przy wysokiej kulturze upraw.

ProBiotics Polska Sp. z o.o.
(63) 279 87 25, biuro@probiotics.pl

Dowiedz się więcej
www.probiotics.pl

(Pożytecznymi mikroorganizmami)

ProBio Emy™:

Zdrowa gleba to zdrowa roślina

Próchnica to naturalna 
mieszanina substancji orga-
nicznych i mineralno-orga-
nicznych w glebie lub na jej 
powierzchni, powstających 
w wyniku rozkładu materii 
organicznej. Próchnica po-
wstaje w glebach „żywych”, 
w których mikroorganizmy 
współżyją z jej innymi miesz-
kańcami (dżdżownice, wazon-
kowce, itp.) oraz z roślinami. 
Tylko mikroorganizmy są 
w stanie przetworzyć mate-
rię organiczną w próchnicę, 
to one tworzą dla rośliny od-
powiednie warunki wzrostu 
zabezpieczając jej potrzeby 
pokarmowe.

Gleba – wyjątkowy ustrój 
ożywiony, w wyniku chemiza-
cji i przenawożenia traci swo-
ją siłę rodną, staje się trudna 
do uprawy, traci właściwości 
sorpcyjne, a przede wszystkim 
staje się siedliskiem patogenów. 
W takiej glebie proces próch-
niczny zostaje zahamowany, 
materia organiczna gnije potę-
gując wydzielanie się toksyn, 
w konsekwencji następuje de-
gradacja gleby. Roślina pobiera 

wiele szkodliwych substancji 
zalegających w glebie i staje się 
podatna na infekcje. Jej płody 
w późniejszym magazynowa-
niu i przetwarzaniu są mniej 
trwałe.

Rozwiązaniem jest pro-
biotechnologia – naturalna 
technologia przywracają-
ca dominację pożytecznych 
mikroorganizmów. Przecież 
tylko zdrowa gleba może wy-
dać zdrowy plon, a im więcej 
w glebie różnorodnego życia, 
tym większe jej zdrowie, ży-
zność i rodność.

Probiotechnologia:
• ogranicza stres roślin po-

przez wspieranie ich na-
turalnej odporności na 
przymrozki, susze, okresowy 
nadmiar wody, patogeny, 
szkodniki oraz mecha-
niczne uszkodzenia, np. 
po gradobiciu,

• reguluje stosunki powietrz-
no-wodne w glebie,

• zwiększa pojemność wodną, 
poprawia dostępność makro 
i mikroelementów w łatwo 
przyswajalnych formach,

• wpływa na tworzenie 

struktury gruzełkowatej,
• uakt y wnia  proces 

próchniczny,
• zwiększa absorpcję azotu,
• wzmacnia siłę kiełkowa-

nia materiału siewnego 
i nasadzeniowego.
Po kilku latach stosowania 

probiotechnologii znacząco 
ogranicza się stosowanie na-
wozów i środków ochrony 
bez strat w wysokości plonu. 
Dzięki szerokiemu spektrum 
działania, probiotechnologia 
jest również z powodzeniem 
stosowana w chowie zwierząt 
i rewitalizacji środowiska.

Przywracanie właściwych 
procesów w glebie jest nie 
tylko kluczowym elementem 
zrównoważonego rolnictwa, 
ale jest również opłacalne 
i ekonomiczne. Dzięki probio-
technologii rolnictwo może 
być naturalne, a tym samym 
bardziej konkurencyjne na 
europejskich rynkach w wy-
twarzaniu pełnowartościo-
wej, bezpiecznej i zdrowej 
żywności.

Sławomir Gacka
Prezes Spółki ProBiotics 

Polska Sp. z o. o.

Każdego roku nasza planeta traci aż 24 mld ton próchnicy.
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Właściwy kod odpadu

Na początku 2016 roku we-
szły w życie kolejne przepisy 
ustawy o gospodarce opako-
waniami i odpadami opako-
waniowymi (Dz.U. 2013. 888), 
która wprowadza poziomy 
odzysku i recyklingu m.in. 
dla opakowań po środkach 
ochrony roślin.

System Zbiórki Opakowań 
PSOR działa zgodnie z nowymi 
wymogami prawnymi i opa-
kowania po środkach ochrony 
roślin poddawane są recyklin-
gowi. Uzyskany surowiec jest 
wykorzystywany do produkcji 
elementów, które są bezpieczne 
i mają zachowane wysokie pa-
rametry jakościowe surowca, 
ale nie mają kontaktu z ludźmi, 
zwierzętami czy żywnością.

Niestety coraz poważniej-
szym problemem są zbiórki 
opakowań prowadzone przez 
firmy nieposiadające do tego 
uprawnień czyli tzw. dziki 
recykling. Istnieje zatem po-
ważne ryzyko, że opakowania 
te są następnie wykorzystywa-
ne do produkcji elementów, 
które mogą mieć kontakt np. 
z żywnością, i w efekcie powo-
dować zatrucia konsumentów 
czy zwierząt.

„Chcemy uczulić wszyst-
kich użytkowników środków 
ochrony roślin, aby zwracali 
szczególną uwagę na to, komu 
oddają puste opakowania. Ich 
przekazanie do Systemu PSOR 
gwarantuje, że zostaną one 

zagospodarowane w sposób 
odpowiedzialny i bezpieczny 
dla zdrowia ludzi i dla środo-
wiska” – powiedział Marcin 
Mucha, dyrektor PSOR 

Oddając puste opakowania 
po środkach ochrony roślin 
należy się upewnić, że na kar-
cie przekazania odpadu został 
wpisany kod odpadu 15 01 10*, 
właściwy dla pustych opako-
wań po środkach ochrony ro-
ślin. Tylko firmy posiadające 
ten kod mają prawo do recy-
klingu odpadów opakowań 
po środkach niebezpiecznych.

„Każdy posiadacz odpadów, 
także sprzedawca czy użytkow-
nik środków ochrony roślin, 
zgodnie z Ustawą o Odpadac, 
odpowiedzialny jest za zwery-
fikowanie, czy odbiorca tych 
odpadów jest do tego upraw-
niony – miedzy innymi, czy 
posiada stosowne decyzje w za-
kresie gospodarowania odpa-
dami. Przekazywanie odpadów 
firmie nieuprawnionej może 
spowodować ryzyko nałożenia 
kary grzywny na przekazujące-
go.[…].” – powiedział Marcin 
Jurasz, Dyrektor ds. Rozwoju 
Działu Odpadów Specjalnych 
w firmie Remondis.

„W ramach Systemu PSOR 
użytkownik może oddać swo-
je opakowania do sklepów 
ze środkami ochrony roślin. 
Prowadzący takie sklepy - jak 
podkreśla mec. Marek Olek-
syn z kancelarii CMS - mają 

ustawowy obowiązek odbioru 
odpadów opakowaniowych 
po tych środkach ochrony ro-
ślin, które na podstawie ww. 
ustawy są uznawane za środ-
ki niebezpieczne. Naruszenie 
tego obowiązku zagrożone jest 
surowymi karami pieniężny-
mi.[…]”.

W Systemie PSOR zwraca się 
szczególną uwagę na bezpie-
czeństwo zbiórki opakowań, 
dlatego użytkownicy informo-
wani są o konieczności trzy-
krotnego płukania opakowań 
na etapie wykonywania opry-
sku. Następnie czyste i wypłu-
kane opakowania powinny 
trafić do punktu sprzedaży. 
Sklepy prowadzące zbiórkę, 
mają obowiązek przyjąć pu-
ste opakowanie bezpłatnie, 
sprzedawcy nie mogą prosić 
o okazanie paragonu czy fak-
tury. Sklepy zobowiązują się 
również do kontroli czystości 
opakowań i na tej podstawie 
mogą odmówić odebrania 
opakowania.

Przystąpienie do Systemu 
PSOR i zarejestrowanie się jako 
Punkt Odbioru jest bezpłatne. 
Wystarczy zgłosić się poprzez 
stronę internetową www.sys-
tempsor.pl, zadzwonić na nu-
mer infolinii: 801 561 461 lub 
(58) 622 01 08 lub wysłać 
mail na adres: kontakt@sys-
tempsor.pl.

Źródło: Biuro prasowe PSOR
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zwraca uwagę 
na problem „dzikiego recyklingu”.

Co chroni ubezpieczenie 
obowiązkowe, a co dodatkowe

Obowiązkowe ubezpiecze-
nie budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego 
od ognia i innych zdarzeń lo-
sowych, jak sama nazwa wska-
zuje, chroni przede wszystkim 
budynki, a mówiąc precyzyj-
niej – mury i dachy. Jest bar-
dzo istotnym zabezpieczeniem 
i obejmuje 13 rodzajów ryzyk. 
Należą do nich m.in. ogień, 
piorun, eksplozja, huragan, 
podtopienie, powódź, a także 
opady śniegu. Wiele budyn-
ków rolniczych jest już wieko-
wa, co tylko czyni je bardziej 
podatnymi na różnego typu 
szkody. Choć obejmuje dosyć 
szeroką listę potencjalnych 

zdarzeń, dopiero w parze 
z dobrowolnym ubezpiecze-
niem zawartości budynków 
daje pełną ochronę finansową 
i spokojny sen. Zasadne jest 
objęcie dodatkową ochroną 
zawartości budynków, tj.: 
maszyn, urządzeń, wyposa-
żenia, środków obrotowych 
czy zwierząt. Oprócz kategorii 
chronionego mienia, istotny 
jest również zakres zdarzeń ob-
jętych umową. Do 13 rodzajów 
ryzyk z polisy obowiązkowej 
dochodzą kolejne – z umów 
dobrowolnych. Te najbardziej 
prawdopodobne to: przepię-
cia (grożące uszkodzeniem 
maszyn i urządzeń), szkody 

wodociągowe (niebezpiecz-
ne dla wrażliwych na wilgoć 
zbóż i materiałów sypkich) czy 
dym i sadza – bardzo groźne 
w przypadku hodowli zwie-
rząt, zazwyczaj wrażliwych na 
wszelkiego rodzaju substancje 
trujące uwalniane w procesie 
spalania. Niewielki pożar (np. 
elementów PCV) może spo-
wodować tylko drobne uszko-
dzenia w budynku, jednak 
w konsekwencji wydzielają-
cego się dymu – może niestety 
doprowadzić do śmierci bydła, 
trzody czy drobiu.

Źródło: Concordia 
Ubezpieczenia

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia 
i innych zdarzeń losowych należy do kategorii 
ochrony obowiązkowej

Polak przy sterach 
w Spearhead International

Tomasz Zdziebkowski, do-
tychczasowy Prezes Zarządu 
poznańskiego Top Farms objął 
stanowisko Prezesa Zarządu 
w Spearhead International 
Limited. Firma obecna jest 
w pięciu krajach (Wielkiej 
Brytanii, Polski, Czech, Sło-
wacji i Rumunii), działa na 
powierzchni przekraczającej 
80 000 hektarów ziemi rolnej 
i zatrudnia około 2000 osób. 
Ponadto, Grupa zajmuje się 
produkcją i dystrybucją nasion 
oraz przetwórstwem spożyw-
czym a także integracją dostaw 
dla klientów i energią odna-
wialną. Polak nadal pozostaje 
prezesem Grupy Top Farms.

Tomasz Zdziebkowski 
współtworzył Spearhead od 
jego powstania w 1995 roku. 
Odegrał znaczącą rolę w roz-
woju spółki jako Dyrektor 
Operacyjny w Europie Środko-
wej oraz Prezes Zarządu Gru-
py Top Farms w Polsce. Jego 
zaangażowanie sprawiło, że 
Grupa Spearhead stała się wio-
dącym producentem rolnym 
w Europie Środkowej. Pod kie-
rownictwem Zdziebkowskiego 
dokonano znaczących przejęć 

w sektorze nasiennictwa (Ro-
limpex SA) oraz przetwórstwa 
spożywczego (ZPOW Ziębice, 
Masfrost).

„Spearhead International to 
unikalny przykład powiązania 
pasji i zaangażowania zespołu” 
– mówi Tomasz Zdziebkowski 
– „Pomimo niskich cen produk-
tów rolnych, unikalna skala 
działalności, międzynarodowe 
doświadczenie oraz dywersyfi-
kacja działalności dają pozytyw-
ne perspektywy rozwoju Grupy 
w nadchodzących latach”.

Zakładając w 1995 roku Top 
Farms w Poznaniu, Tomasz 
Zdziebkowski zaczynał od 
dzierżawy gruntów rolnych 

w Siedlisku koło Nowej Soli. 
Obecnie Grupa Top Farms 
jest wiodącym producen-
tem zdrowej żywności oraz 
surowców i produktów dla 
przetwórstwa rolno – spo-
żywczego. Jest również lide-
rem w produkcji materiału 
siewnego zbóż i traw, a także 
hodowli bydła mlecznego. 
Działa na obszarze ponad 
30 000 hektarów na terenie 
6 województw (wielkopolskie-
go, lubuskiego, warmińsko – 
mazurskiego, pomorskiego, 
opolskiego i dolnośląskiego).

Źródło: Top Farms
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Spearhead International Ltd jest wiodącym 
zintegrowanym przedsiębiorstwem rolno-
spożywczym w Europie.

Jesienny sezon uprawowy
Zainteresowanie rolników 

ubezpieczeniem upraw jest 
ogromne, ale pula dopłat 
jednak ograniczona.

10 października br. Concor-
dia otworzyła jesienny sezon 
sprzedaży ubezpieczeń upraw 
rolnych, obejmujący upra-
wy zbóż ozimych (pszenica, 
pszenżyto, jęczmień i żyto) 
oraz rzepaku ozimego. Tyl-
ko podczas pierwszego dnia 
sprzedaży poznański ubezpie-
czyciel zarejestrował aż 15 tys. 
zapytań ofertowych. W 2016 r. 
Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi podpisało umowy 
z trzema firmami ubezpiecze-
niowymi, w tym z Concordią 
Polska TUW. Ministerialny 
budżet dopłat do składek za 
ubezpieczenie ustalony został 
na poziomie analogicznym do 
2015 r., przy jednoczesnym 

wzroście dofinansowania 
z 50 proc. do 65 proc.

Limity państwowych dopłat 
ustalane są w ujęciu rocznym, 
co oznacza, że jeśli w sezonie 
wiosennym rolnicy skorzystali 
ze sporej ich części, na sezon 
jesienny pozostało mniej pie-
niędzy, które – niestety – szyb-
ko się wyczerpują.

Mając na uwadze wyższe 
kwoty dopłat oraz stawki za 
ubezpieczenie adekwatne do 
ryzyka ubezpieczeniowego, 
znacząco spadł areał możliwy 
do ubezpieczenia. W konse-
kwencji mniejsza ilość rol-
ników skorzysta z zakupu 
dotowanych ubezpieczeń.

Rolnicy doświadczeni szko-
dami zeszło- oraz tegorocz-
nymi (wiosną br. wiele upraw 
zostało dotkniętych skutka-
mi złego przezimowania oraz 

gradobiciem), wykazują zwięk-
szone zainteresowanie ubezpie-
czeniami upraw. Zwiększony 
popyt z kolei pociąga za sobą 
rekordowo szybką sprzedaż 
i dużą ilość zawieranych umów 
ubezpieczenia w sezonie jesien-
nym, czego efektem jest ogra-
niczona sprzedaż ubezpieczeń 
w niektórych regionach Polski.

Są też takie obszary naszego 
kraju, w których taryfa skła-
dek w ubezpieczeniu rzepaku 
wynosi powyżej 6 proc. sumy 
ubezpieczenia, co zgodnie 
z Ustawą o ubezpieczeniu 
upraw rolnych i zwierząt go-
spodarskich, uniemożliwia za-
kładom ubezpieczeń udzielenie 
dopłaty do składki.

Źródło: Concordią Polska TUW
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos
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Uproszczenie WPR w ramach przeglądu unijnego budżetu

Budżet UE ukierunkowany 
na wyniki” [COM(2016) 603 fi-
nal]. Tym samym na forum 
UE oficjalnie rozpoczął się 
śródokresowy przegląd wie-
loletniego budżetu UE na lata 
2014-2020. Celem przeglądu 
jest większe skoncentrowanie 
unijnego budżetu na realizacji 
głównych potrzeb UE związa-
nych z rozwojem gospodar-
czym i tworzeniem nowych 
miejsc pracy oraz rozwiąza-
niem kryzysu migracyjnego. 
Przegląd ma również wzmoc-
nić elastyczność unijnego fi-
nansowania. Przegląd nie 

wprowadza zmian poziomu fi-
nansowania wspólnej polityki 
rolnej w obecnej perspektywie, 
nie narusza górnych limitów 
wydatków uzgodnionych z Par-
lamentem Europejskim i Radą 
w 2013 roku.

Uproszczen ie  W PR 
w „Omnibusie”

Wraz z komunikatem do-
tyczącym przeglądu wielo-
letniego budżetu Komisja 
Europejska opublikowała kilka 
propozycji legislacyjnych, któ-
re mają na celu usprawnić unij-
ne finansowanie. Jedną z nich 
jest projekt rozporządzenia 

zawierającego uproszczenia 
unijnych polityk i progra-
mów (zwane rozporządzeniem 
„Omnibus”). W odniesieniu 
do WPR zapisy z rozporzą-
dzenia „Omnibus” mają uła-
twić wdrażanie niektórych 
instrumentów polityki rolnej. 
Wymaga to zmian obowiązują-
cych „aktów bazowych” WPR, 
czyli rozporządzeń regulują-
cych płatności bezpośrednie, 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, rynki rol-
ne oraz finansowanie WPR. 
Propozycje Komisji obejmują 
następujące zmiany wspólnej 

polityki rolnej:
- wprowadzenie w rozpo-

rządzeniu EFRROW zapisów 
umożliwiających tworzenie 
sektorowych instrumentów 
stabilizacji dochodów w celu 
lepszego wykorzystania tego 
instrumentu przez państwa 
członkowskie (obecnie tyl-
ko dwa kraje UE korzystają 
z dobrowolnego instrumentu 
stabilizacji dochodów);

- zmiany przepisów doty-
czących ewentualnego wy-
korzystania instrumentów 
finansowych w ramach PROW;

- ułatwienia związane 
z włączeniem wsparcia dla 
przetwórstwa artykułów 
nierolnych w działaniu „in-
westycje w środki trwałe” 
w przypadku wykorzystania 
do wsparcia instrumentów 
finansowych;

- zmiany przepisów doty-
czących stosowania przez pań-
stwa członkowskie definicji 
aktywnego rolnika (dotyczą 
zarówno EFRROW jak i płat-
ności bezpośrednich);

- zezwolenie państwom 

stosującym SAPS na zwiększe-
nie maksymalnie o 3% pułapu 
płatności na jednolitą płatność 
obszarową (co ma pozwolić 
na pełniejsze wykorzystanie 
środków finansowych);

- zmianę przepisów doty-
czących stosowania limitu po-
wierzchniowego dla płatności 
dla młodego rolnika (w syste-
mie płatności bezpośrednich);

- wprowadzenie możliwości 
dla Komisji Europejskiej zastą-
pienia płatności związanych 
z produkcją przez płatności 
oddzielone od produkcji;

- wyłączenie Rady UE oraz 
PE z procesu stosowania dys-
cypliny finansowej.

Na poziomie UE rozporządze-
nie „Omnibus” będzie przyjmo-
wane przez Radę UE i Parlament 
Europejski w ramach tzw. zwy-
kłej procedury prawodawczej. 
Oznacza to, że prace nad pro-
jektami mogą trwać do połowy 
2017 r. lub dłużej.

MRiRW analizuje propozy-
cje Komisji i będzie aktywnie 
uczestniczyć w pracach nad 
przedstawionymi przez nią 

projektami rozporządzeń.
Budżet i polityki UE po 

2020 roku – zapowiedzi 
Komisji

Komisja Europejska od-
niosła się również do prac 
nad perspektywą finansową 
UE po 2020 roku. Do końca 
2017 roku Komisja przygotuje 
propozycję kolejnych WRF. 
Propozycja Komisji będzie 
brała pod uwagę strukturę, 
sposób finansowania i okres 
trwania budżetu. Przygotowa-
niu propozycji dla unijnego 
budżetu po 2020 roku ma to-
warzyszyć ocena skuteczności 
unijnych polityk (w tym szcze-
gółowa ocena funkcjonowa-
nia WPR). Przy projektowaniu 
nowej perspektywy Komisja 
Europejska będzie również 
brała pod uwagę takie kryte-
ria jak: efekt dźwigni finanso-
wej i efekt synergii związane 
z wydatkowanymi środkami, 
warunkowość (powiązanie 
funduszy UE z zarządzaniem 
gospodarczym na poziomie 
kraju) oraz uproszczenie.

Źródło: Komunikat MRiRW
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Integracja producentów 
rolnych jest niezbędna

W Polsce występuje znacz-
ne rozdrobnienie gospo-
darstw rolnych, co wpływa 
na duże rozproszenie poda-
ży. Równolegle dynamicznie 
postępuje proces konsolidacji 
popytu na produkty rolne na 
poziomie odbiorców - prze-
twórstwo rolno-spożywcze, 
handel hurtowy i detaliczny. 
W konsekwencji, w przypad-
ku wielu sektorów produkcji 
rolnej, mamy do czynienia 
z rosnącymi dysproporcjami 
pomiędzy skalą podaży ofe-
rowanej przez pojedynczego 
dostawcę (producenta), a ska-
lą popytu reprezentowanego 
przez pojedynczego odbiorcę. 
Sprzyja to umocnieniu pozy-
cji negocjacyjnej odbiorców 
oraz stosowaniu przez nich 
skutecznej presji na obni-
żenie cen oferowanych za 
produkty rolne. Sposobem 
na wzmacnianie pozycji na 
rynku oraz niwelowanie za-
grożeń, jakie przynosi coraz 
bardziej wymagający rynek, 
jest tworzenie przez rolników 
wspólnych struktur gospodar-
czych. Obecnie w Polsce, na 
podstawie obowiązujących 
przepisów, może funkcjono-
wać pięć form integrujących 
producentów rolnych, zróżni-
cowanych pod względem or-
ganizacyjnym i prawnym, tj. 
grupy producentów rolnych, 
organizacje producentów, 

organizacje międzybranżo-
we, organizacje producentów 
w sektorze mleka oraz uzna-
ne organizacje producentów 
owoców i warzyw.

Mimo szeregu korzyści wy-
nikających z przynależności 
do wspólnych struktur gospo-
darczych, stopień zorganizo-
wania się rolników jest wciąż 
niewystarczający i daleki od 
potrzeb. Zgodnie z wrześnio-
wymi danymi Agencji Ryn-
ku Rolnego liczba rolników 
zrzeszonych w grupach produ-
centów rolnych wynosiła ok. 
25 tys., co stanowi zaledwie 
1,8% wszystkich producentów 
rolnych w Polsce.

Nie jest to korzystne rów-
nież ze względu na mechani-
zmy Wspólnej Polityki Rolnej, 
zwłaszcza  mechanizmy in-
terwencji rynkowej (zarów-
no unijnych, jak i krajowych). 
W szczególności dotyczy to 
instrumentów wdrażanych 
doraźnie, w związku z wy-
korzystaniem środków wy-
jątkowych, stosowanych 
w sytuacjach kryzysowych. 
Efektywne (szybkie i sku-
teczne) wdrażanie tych me-
chanizmów wymaga dotarcia 
do wszystkich potencjalnych 
beneficjentów w możliwie 
krótkim czasie i bez nadmier-
nego obciążania ich czynno-
ściami administracyjnymi. 
Wykorzystanie w trakcie 

realizacji mechanizmów inter-
wencyjnych potencjału orga-
nizacyjnego może zasadniczo 
przyśpieszyć i ułatwić udzie-
lenie wsparcia producentom.

Konieczne jest zatem dalsze 
podejmowanie wszelkich dzia-
łań upowszechniających ideę 
gospodarczego organizowania 
się producentów rolnych, za-
równo na szczeblu krajowym, 
jak i regionalnym oraz lokal-
nym, angażując w to możli-
wie szerokie grono instytucji 
i podmiotów działających na 
rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, 
bowiem gospodarcze organizo-
wanie się rolników jest w Polsce 
ważne i stanowi wręcz gospo-
darczą konieczność. Ponadto, 
istnienie wspólnych inicjatyw 
gospodarczych może odegrać 
kluczową rolę w podniesieniu 
konkurencyjności i wzrostu 
gospodarczego polskiego rol-
nictwa i obszarów wiejskich. 
Dlatego też MRiRW kładzie 
duży nacisk na promowanie 
tego rodzaju form współpracy 
wśród rolników, m. in. poprzez 
specjalne instrumenty wspar-
cia, których wdrożenie prze-
widziano w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, m.in. działa-
nie „Tworzenie grup producen-
tów i organizacji producentów”.

Źródło: MRiRW
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Podczas posiedzenia Kierownictwa resortu omawiano 
m.in. stopień integracji producentów ze szczególnym 
uwzględnieniem grup producentów rolnych.

Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady pn.: 
„Śródokresowy przegląd / rewizja wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020.
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Co zagraża kukurydzy?
Omacnica prosowianka to 

najpoważniejszy szkodnik 
w kukurydzy, ale przecież 
nie jedyny. Pod względem 
zjadliwości i szkodliwości 
gonią go już kolejne, a za-
grożenie z ich strony rośnie. 
Co będzie największym za-
grożeniem w kukurydzy? Co 
było – w tym roku? O tym 
rozmawiamy z prof. Pawłem 
Beresiem.

W tym roku poważnym 
problemem była ploniarka 
zbożówka, bo na terenie ca-
łego kraju mieliśmy bardzo 
chłodną wiosnę, która ogra-
niczyła nam wschody i rozwój 
młodych roślin kukurydzy. 
Z tego powodu larwy tej mu-
chówki miały wystarczająco 
dużo czasu, aby wgryźć się 
w młode rośliny rozwijające 
1-3 liście, a potem dotrzeć 
i uszkodzić stożek wzrostu. 
Kiedy zostaje on uszkodzo-
ny, roślina albo karłowacieje 
i wybija pędy boczne, które 
z reguły nie zawiązują kolb, 
albo w całości zamiera. W tym 
roku obserwowaliśmy plan-
tacje, niechronione chemicz-
nie, na których szkodnik ten 
opanował po 60% roślin. Od 
kilku lat nie było takiej jego 
szkodliwości, jednak pod-
kreślę – główną przyczyną 
była bardzo chłodna wiosna 
i brak zabiegów ochronnych. 
Zabiegi zaś możliwe do zasto-
sowania, to albo zaprawianie 
zaprawą owadobójczą, albo 
pryskanie insektycydem, gdy 
roślina ma 2-3 liście właściwe. 
Ploniarka zbożówka była dla 

nas pierwszym zaskoczeniem.
A drugim?
Drugim była stonka kuku-

rydziana, która pojawia się 
od początku lipca. Była ona 
do 2014 roku organizmem 
kwarantannowym.

Ale już nie jest.
Teraz już nie jest, więc nie 

ma co się jej obawiać. Problem 
jest inny. Owad ten zaczyna 
się pojawiać coraz wcześniej. 
Jeszcze 8-9 lat temu pierwsze 
naloty chrząszczy były pod 
koniec lipca. Obecnie poja-
wia się on już w pierwszych 
dniach lipca. Widoczne jest 
ewidentne przesunięcie ter-
minu występowania.

Związane jest to ze zmia-
nami klimatu?

Z dostosowywaniem się 
szkodnika do panujących wa-
runków środowiska. Przypusz-
czamy, że powtórzy się u nas 
scenariusz węgierski, gdzie 
szkodnik ten pojawia się już 
w końcówce czerwca. Nam 
brakuje zaledwie kilku dni, 
aby zbliżyć się do tego stanu. 
Problemem jest to, że stonkę 
kukurydzianą można coraz 
łatwiej spotkać na terenie po-
łudnia i częściowo środkowej 
części kraju bez użycia puła-
pek feromonowych. A więc 
wchodzimy w łan i jesteśmy 
w stanie gołym okiem dostrzec 
chrząszcza.

I możemy go bez problemu 
zebrać z liści?

I to właśnie nas trochę 
niepokoi, bo jest to gatunek 
o dużej ruchliwości i lubią-
cy się ukrywać. Skoro my go 

dostrzegamy gołym okiem, to 
znaczy że jego populacja jest 
już ilościowo dostrzegalna. Do-
tąd potrzebowaliśmy pułapek 
feromonowych, aby w ogóle go 
wykryć na plantacji. Musimy 
pamiętać również, że przyrost 
populacji stonki kukurydzianej 
to ryzyko zwiększenia się ilości 
jaj w glebie, a po wylęgnięciu 
się larw, będą one stanowiły 
istotne zagrożenie dla syste-
mu korzeniowego. Zwłaszcza 
w kukurydzy w monokulturze. 
Problemem dodatkowym jest 
to, że nie mamy na nią żadnego 
zarejestrowanego insektycydu.

A co z mszycą? W tym roku 
pojawiła się dziwnie późno, 
a za to od razu w większej 
ilości.

W tym roku mszycom 
wiosną przeszkodziła pogo-
da. Z reguły pojawiają się 
na plantacjach od ok. końca 
kwietnia, pierwszych dni maja, 
aż do końca wegetacji kukury-
dzy. Z reguły mają 3 szczyty 
liczebności: w połowie lip-
ca, połowie sierpnia oraz na 
przełomie września i paździer-
nika. Z reguły pierwszy jest 
najliczniejszy. W tym roku, 
wskutek warunków pogodo-
wych: lokalnych suszy, wichur 
itp., mszyce w lipcu wystąpiło 
najmniej licznie. Teraz jednak 
nadrobiły swój stan liczebny. 
Obserwujemy teraz kilkudzie-
sięciotysięczne kolonie mszyc, 
od których liście aż się lepią. 
Niestety problemem jest, że 
o tej porze roku mszycy już 
nie zwalczamy. Równocześnie 
zagrożeniem jest ich migracja 

na oziminy.
Mówimy o mszycy cze-

remchowo-zbożowej czy 
również innych? W końcu 
w Polsce mamy mszyc ponad 
600 gatunków.

Na kukurydzy występuje ich 
kilka: najliczniej czeremcho-
wo-zbożowa, różano-trawowa 
oraz zbożowa, czyli te same, 
które znajdziemy na tradycyj-
nych zbożach.

Szkodliwość mszycy w zbo-
żach polega głównie na prze-
noszeniu chorób wirusowych. 
W kukurydzy też?

Tak przypuszczamy. Są no-
towane choroby wirusowe, ale 
na razie na małą skalę. Dlate-
go jeszcze nie traktujemy jej 
jako poważnego źródła wiru-
sów w kukurydzy. Większym 
problemem jest, że przyczynia 
się ona do osłabiania roślin 
wskutek pobierania z nich sub-
stancji odżywczych. Groźne to 
jest szczególnie w takich latach 
jak dwa minione, gdzie rośli-
ny i tak cierpiały z powodu 
niedoboru wilgoci, a mszyca 
dodatkowo je okradała. Do-
datkowo oczywiście sprzyja 
ona chorobom grzybowym.

Jakie są metody zapobie-
gania? Część zapraw nie ma 
już rejestracji, na niektóre 
szkodniki nie ma oprysków, 
pozostaje metoda agrotech-
niczna i zmianowanie, wia-
domo jednak że jak coś się 
opłaca, to każdy chce w mo-
nokulturze. Co więc robić?

Trudna jest odpowiedź na to 
pytanie. Obowiązuje nas integro-
wana ochrona roślin, która prym 

daje metodom niechemicznym. 
Więc przynajmniej powinniśmy 
się starać ich używać: płodoz-
mianu, odpowiednio zbilanso-
wanego nawożenia, właściwego 
terminu siewu i izolacji prze-
strzennej, po to, aby nie stwa-
rzać organizmom szkodliwym 
warunków do rozwoju. Jeżeli nie 
uda się nam obniżyć ich popula-
cji, to musimy zastosować meto-
dy bezpośredniego zwalczania. 
W ostatnich latach rzeczywiście 
sytuacja się skomplikowała, bo 
wycofano zaprawy zawierające 
amidochlopryd, a to zabrało nam 
narzędzie walki ze szkodnikami 
glebowymi: pędrakami, drutow-
cami i rolnicami. Jedynym spo-
sobem ich zwalczania jest duża 
ilość zabiegów mechanicznych 
w glebie i rozdrabnianie resztek 
pożniwnych. Szczególnie to dru-
gie jest ważne.

Rozdrabnianie jest szcze-
gólnie ważne też przy 
omacnicy.

A to dlatego, że zimuje ona 
w nierozdrobnionej słomie ku-
kurydzianej. Jeśli zastosujemy 
dobre maszyny rozdrabnia-
jące, konkretnie potniemy ją 
w drobną sieczkę mulczerami, 

to zdołamy do 70% gąsienic 
zniszczyć. To jest bardzo dużo. 

Mimo to w tym roku jesz-
cze w marcu widywałam pola 
po kukurydzy z poprzedniego 
roku, na których straszyło 
ściernisko. To chyba sto-
łówka i hotel w jednym dla 
omacnicy?

Pola z nieprzyoranymi i nie-
rozdrobnionymi resztkami po 
kukurydzy to wylęgarnie omac-
nicy. Nawet jeśli wiosną zostanie 
wykonana orka, to i tak omacni-
ca przetrwa, bo wiosną gąsieni-
ce opuszczają resztki pożniwne 
i wędrują po polu. Stąd pojawią 
się motyle, które zasiedlą sąsied-
nie pola kukurydzy i problem 
się rozrośnie.

Czyli jeśli nawet my do-
łożymy wszelkich starań, 
a sąsiad nie, to nasza robo-
ta na marne?

Tak. Niszczyć resztki poż-
niwne musimy solidarnie. 
Pozostawianie jednej nieroz-
drobnionej plantacji to real-
ne zagrożenie dla wszystkich 
rolników w okolicy, którzy 
przyłożyli się, rozdrobnili 
i przyorali jak należy.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Do listy znanych szkodników kukurydzy wciąż dołączają nowe.

Zbilansowane nawożenie rzepaku jesienią

Jesień jest newralgicznym 
okresem w uprawie rzepaku 
ozimego, to właśnie w tym 
czasie rozwija się system ko-
rzeniowy, który umożliwia 
prawidłowy rozwój rośliny, 
pobieranie wody i składni-
ków pokarmowych oraz do-
bre przezimowanie. Jesień to 
także ostatni moment na za-
opatrzenie roślin w składniki 
pokarmowe, które zwiększą 
zimotrwałość i zapewnią roz-
wój w początkowym okresie 
wegetacji wiosennej.

Mangan, magnez, bor, 
molibden i siarka są mikro-
składnikami koniecznymi dla 

prawidłowego rozwoju korzeni 
i liści. Ponieważ rzepak zwykle 
nie może pobrać wszystkich 
niezbędnych składników po-
karmowych z gleby, powin-
no się je aplikować dolistnie, 
nawet w przypadku braku 
objawów niedoborów tych 
składników.

Specjaliści firmy Sumi Agro 
Poland rekomendują stosowa-
nie nawozu dolistnego Photrel 
Pro, który:
• jest mieszaniną mikro-

składników pokarmowych 
stworzoną specjalnie dla 
rzepaku;

• zawiera bor (8%), mangan 

(7%), molibden (0,4%), trój-
tlenek magnezu (8,3%), trój-
tlenek siarki (28,8%);

• zapewnia skuteczne przej-
ście przez okresy krytyczne 
w rozwoju rzepaku;

• gwarantuje długotrwały 
efekt odżywienia;

• utrzymuje się na po-
wierzchni liści (trudno 
zmywalny);

• łatwo wnika do tkanek 
roślinnych;

• skutecznie zapobiega 
niedoborom;

• efektywnie zwiększa jakość 
i wielkość plonu;

• jest bezpieczny dla rośliny 

i użytkownika;
• jest łatwy w użyciu.

Jesienią w uprawie rzepaku 
ozimego, celem zapewnienia 
optymalnego przezimowania 
roślinom, nawóz Photrel Pro 
stosuje się w dawce 1−2 kg/ha. 
Wiosną, przed kwitnieniem 
należy zabieg powtórzyć, 
stosując Photrel Pro w dawce 
1−3 kg/ha. Jak wykazały ba-
dania już przy jednokrotnym 
zastosowaniu nawozu wiosną 
(w dawce 3 kg/ha) istotnie, 
średnio o 10% zwiększa się 
plon rzepaku oraz zaolejenie 
nasion.

W celu uzupełnienia 

niedoborów wybranych mikro-
pierwiastków eksperci firmy 
Sumi Agro Poland proponują 
stosowanie nawozów jedno-
składnikowych, jak:

Bortrac (zapobiega niedo-
borom boru);

Mantrac (zapobiega niedo-
borom manganu);

Molytrac (zapobiega niedo-
borom molibdenu).

Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Rzepak pobiera z gleby kilkakrotnie więcej składników pokarmowych niż inne gatunki uprawne.
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Żyto mieszańcowe jako surowiec dla piekarnictwa

Tradycyjnie żyto wykorzysty-
wane jest do produkcji chleba. 
Pieczywo z mąki żytniej zawiera 
dużo błonnika oraz zachowuje 
świeżość przez kilka dni, co jest 
wynikiem wolnego procesu wy-
sychania. Ziarno żyta zawiera 
białko, którego wartość żywie-
niowa jest wyższa niż białka 
innych zbóż. Dodatkowo ziarno 
tego zboża służy do produkcji 
alkoholu etylowego.

Zmiany, jakie zachodzą 
w uprawie żyta ozimego zostały 
wymuszone przez wzrastające 
wymogi przemysłu piekarnicze-
go, a możliwe są do osiągnięcia 
dzięki postępowi hodowlanemu 
i agrotechnicznemu.

Żyto charakteryzuje się bar-
dzo wysoką tolerancją na ni-
skie pH gleby i małą zawartość 
składników pokarmowych oraz 
okresowe susze. Rolnicy zdając 
sobie sprawę, iż uprawa tego 
gatunku jest mało wymagająca, 
często decydują się na uprawę 
ekstensywną. To zaniedbanie 
(zaniechanie kupna kwalifi-
kowanego, zaprawionego ma-
teriału siewnego, stosowanie 
minimalnych dawek nawozów 
oraz ograniczonej ochrony) 
wpływa na ostateczny rezultat 
produkcji – niewysoki, niskiej 
jakości plon.

Hodowcy zajmujący się no-
wymi odmianami żyta ozimego 
skupiają się na podwyższaniu 
jakości plonu oraz zwiększaniu 
odporności na stresy i patogeny 
przy równoczesnym zachowa-
niu wysokiej plenności. Jednak 
rolnicy sami zaprzepaszczają ich 
wysiłki. Nie wydobywają poten-
cjału drzemiącego w odmianach. 
Producenci rolni decydując się 
na uprawę żyta, niezależnie od 
wyboru odmiany, aby osiągnąć 
sukces powinni przykładać więk-
szą wagę do agrotechniki, by 
wykluczyć najczęściej powielane 
błędy, przede wszystkim ogra-
niczanie nakładów. Nieznaczny 
wzrost kosztów przeznaczonych 
na nawożenie i ochronę plantacji 
może spowodować zauważalny 
wzrost  tak wielkości, jak i jako-
ści plonu. Może znacząco popra-
wić rentowność całej produkcji.

Decydując się na uprawę 

żyta przeznaczonego na cele 
spożywcze warto rozważyć wy-
bór odmian mieszańcowych. 
Hybrydy odznaczają się większą 
przydatnością na cele konsump-
cyjne  niż odmiany populacyjne. 
Wynika to przede wszystkim 
z bardzo wysokiej odporności 
na porastanie – hybrydy zde-
cydowanie dłużej utrzymują 
odpowiednie parametry, na-
wet podczas przedłużających 
się żniw, co bardzo korzystnie 
wpływa na liczbę opadania.

Ponadto, przy prawidłowym 
prowadzeniu łanu uprawa od-
mian mieszańcowych pomaga 
też zminimalizować występo-
wanie sporyszu. Ziarno żyta na 
cele spożywcze nie powinno za-
wierać więcej niż 0,05% skle-
rocji sporyszu. Jest to bardzo 
restrykcyjna norma i podczas 
niesprzyjającej pogody wystę-
pującej podczas kwitnienia, od-
miany populacyjne mogą nie 
spełnić tych rygorystycznych  
wymogów.

Główną zaletą odmian hybry-
dowych, wynikającą z wykorzy-
stania w procesie ich tworzenia 
zjawiska heterozji, jest wysoka 
plenność. Według oficjalnych 
badań porównawczych, prowa-
dzonych  przez COBORU nale-
ży przyjąć, że średni plon, jaki 
osiągają mieszańcowe odmiany 
żyta  ozimego jest większy nawet 
o kilkanaście procent w stosun-
ku do średniego plonu odmian 
konwencjonalnych. Poza tym 
efekt heterozji zapewnia zdecy-
dowanie większe zaziarnienie 
kłosów  i wyższą masę tysią-
ca ziaren. Tego typu odmiany 
posiadają bardzo dobrze roz-
winięty system korzeniowy, 
co sprawia, iż rośliny są lepiej 
odżywione, gdyż potrafią wy-
korzystać trudno dostępne 
składniki pokarmowe. Odmia-
ny mieszańcowe, podobnie jak 
i populacyjne cechują się bardzo 
wysoką zimotrwałością i tole-
rancją nie tylko na okresowe 
susze. Posiadają jednak niższe 
od odmian konwencjonalnych 
wymagania termiczne – wcze-
śniej rozpoczynają wiosenną 
wegetację. To szybkie wczesne 
„ruszenie” sprawia, iż mieszańce 

lepiej wykorzystają wodę z gle-
by podczas całego sezonu, co 
jest szczególnie istotne, gdyż 
ten gatunek zbóż uprawia się 
z reguły na stanowiskach lek-
kich z ograniczonymi zasobami 
wody. Hybrydy są zdecydowanie 
bardziej odporne na wszelkie-
go rodzaju stresy abiotyczne. 
Wybór hybryd zapewnia więk-
szą wydajność produkcji przy 

mniejszych wymaganiach.
Przykładem odmiany nowej 

generacji żyt mieszańcowych, 
która ponadto cechuje się bar-
dzo dużą dynamiką rozwoju 
roślin, zarówno jesiennego, jak 
i wiosennego i wysoko plonuje 
zarówno na ekstensywnym, jak 
i intensywnym poziomie uprawy 
jest Performer F1. Bardzo duża 
liczba opadania potwierdza 

wysoką wartość wypiekową, 
którą można osiągnąć nawet 
przy stosunkowo dużej wilgot-
ności utrzymującej się podczas 
dojrzewania łanu.

Przewaga odmian hybrydo-
wych żyta, przeznaczonego na 
cele piekarnicze, czy ogólniej 
spożywcze nad odmianami 
konwencjonalnymi jest więc 
bezsprzeczna. Należy jednak 

pamiętać, że sam wybór odpo-
wiedniej odmiany nie zapewni 
sukcesu produkcji. Jak wspo-
mniano wcześniej, warunkiem 
uzyskania wysokiego i jakościo-
wego plonu jest prawidłowa 
agrotechnika, a ograniczanie 
nakładów na ten cel stanowi 
pozorną oszczędność.

Anna Rogowska

= 

= 

OŻENŁ IAA  Z 1 9K 9O 0R

ZAPYTAJ O FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%ZAPYTAJ O FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%

SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE

WIATY I HALE

SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją

SILOSY PASZOWE

SILOSY LEJOWE

WIATY I HALE

W Polsce uprawia się około 900 tys. ha żyta co zajmuje czołową pozycję w strukturze upraw 
zbożowych, szczególnie na glebach lżejszych.
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ROZSIEWACZ NAWOZÓW „MOTYL” N 031M; N 031M/1
Rozsiewacze nawozów 

MOTYL N 031M oraz N 
0 31M/1 produkowane przez 
POM Augustów Sp. z o.o. 
doskonale sprawdzają się nie 
tylko w trakcie prac polo-
wych, ale również w okresie 
jesienno – zimowym. Rolnicy, 
którzy posiadają popularne 
i chętnie kupowane „Motyle” 
produkcji POM Augustów Sp. 
z o.o.  mogą dokupić wypo-
sażenie do posypywania dróg 

dojazdowych, placów i chod-
ników piaskiem, solą, bądź ich 
mieszankami.

Rozsiewacze te przeznaczone 
są także do wysiewu nawozów 
mineralnych, granulowanych, 
pylistych i mieszanek nawo-
zowych oraz wapna nawozo-
wego. Maszyna zawieszana 
jest na 3-punktowym zawie-
szeniu TUZ może współpra-
cować z ciągnikami średniej 
i małej mocy.

Rozsiewacz nawozów „MO-
TYL” zbudowany jest ze sta-
lowej, malowanej proszkowo 
ramy, zbiornika nawozowego 
wykonanego z laminatu, że-
liwnej skrzyni przekładniowej 
w żeliwnej obudowie,  pasa 
wynoszącego wraz z przekład-
nią pasową oraz zespołu roz-
siewającego wyposażonego 
w łopatki ze stali nierdzew-
nej. Opcjonalne rozsiewacz 
można wyposażyć w zasuwę 

hydrauliczną wykonaną ze 
stali nierdzewnej.

Z uwagi na potrzeby rynku, 
jak również w celu poszerze-
nia możliwości rozsiewaczy 
nawozów „MOTYL” produ-
cent wprowadził wyposaże-
nie dodatkowe. Klient ma do 
dyspozycji szereg przystawek, 
które mogą w znaczny sposób 
zwiększyć obszar zadań jakie 
stawia się maszynie. W skład 
wyposażenia dodatkowego 

wchodzą:
• komplet do utrzymania zi-

mowego (wąski wysiew);
• przystawka komunalna;
• przystawka do wysiewu 

sadowniczego;
• przystawka do wysiewu 

rzędowego;
• wózek jezdny, ciągniony.

Pracowniczy Ośrodek Ma-
szynowy Sp. z o.o. w Augusto-
wie jest producentem maszyn 
rolniczych. W skład filarowych 

produktów firmy wchodzą nie 
tylko popularne rozsiewacze 
nawozów MOTYL, ale rów-
nież przenośniki ślimakowe, 
przenośniki pneumatyczne, 
rozdrabniacze bijakowe, brony 
lekkie i ciężkie, separatory do 
ziarna, rozsiewacze nawozów, 
zamiatarki.

KOMPLET DO UTRZYMANIA ZIMOWEGO 
(wąski wysiew)

Komplet do utrzymania zimowego słu-
ży do posypywania piasku i soli na drogi  
lub chodniki w okresie zimowym. Jest 
to prosty układ bez regulacji szerokości 
sypania.

PRZYSTAWKA KOMUNALNA
Przystawka komunalna umożliwia 

precyzyjny wysiew graniczny. Regulację 
szerokości wysiewu w zakresie od 1,2 do 
5m uzyskuje się dzięki regulowanym kla-
pom bocznym niezależnie dla prawej oraz 
lewej strony.

PRZYSTAWKA DO WYSIEWU 
SADOWNICZEGO

Przystawka służy do wysiewu nawozów 
w sadach. Szerokość rozsiewanego nawozu 
może być zmieniana poprzez zmianę na-
chylenia klap regulacyjnych oraz zmianę 
wysokości zawieszenia rozsiewacza. Aby 
osiągnąć bezproblemowe nawożenie na-
leży wykonać wcześniej próby nawozem, 
który ma być rozsiewany.

PRZYSTAWKA DO WYSIEWU 
RZĘDOWEGO

Przystawka do wysiewu rzędowego 
umożliwia precyzyjne i wydajne nawożenie 
upraw polowych takich jak: kukurydza, 
truskawki, warzywa itp. Szerokość mię-
dzy rzędami można regulować do max. 
450mm. Aplikowanie nawozu podczas 
siewu roślin ma na celu użyźnienie gleby 
w tym miejscu, gdzie rozwijają się korzenie 
młodych roślin. Niedobór nawozu w bar-
dzo wczesnych stadiach rozwoju, odbija 
się negatywnie na ostatecznych wynikach 
produkcji. 

WÓZEK JEZDNY
Wózek jezdny służy do zamocowania 

na nim rozsiewacza nawozów, dzięki cze-
mu rozsiewacz może być zastosowany do 
ciągników o małej mocy. Zestaw wózek  
jezdny wraz z zamontowanym na nim 
rozsiewaczem znajduje zastosowanie 
w sadach oraz do zimowego utrzyma-
nia chodników i dróg (np. na osiedlach), 
gdzie manewrowanie dużym ciągnikiem 
byłoby utrudnione czy też niemożliwe.
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Pług niezbędny do uprawy gleby
Według kryteriów agro-

technicznych orkę można 
podzielić na: płytką - podo-
rywkową (6-12cm), średnią 
- siewną (16-22), głęboką - zi-
mową (25-30cm), oraz orkę 
bardzo głęboką (35-80cm). 
Zespołem roboczym pługa 
jest korpus, dlatego też moż-
na wyróżnić dwa rodzaje płu-
gów: lemieszowy i talerzowy. 
Elementami roboczymi kor-
pusu pługa lemieszowego są 
lemiesz i odkładnica. Głów-
nym zadaniem lemiesza jest 
poziome podcięcie skiby i jej 
pokruszenie, natomiast od-
kładnica odpowiedzialna jest 
za odwrócenie skiby. Nato-
miast elementem roboczym 
korpusu pługa talerzowego 
jest wycinek kuli zwany tale-
rzem. Pługi talerzowe najczę-
ściej stosowane są na glebach 
poprzerastanych korzeniami 
roślin i krzewów, wówczas za-
mocowane na pługu talerze 
z powodzeniem mogą prze-
ciąć twardą warstwę gleby. 
W gospodarstwach rolnych 
najczęściej stosuje się jednak 
pługi lemieszowe, które można 
podzielić na zagonowe (korpus 
odkłada skibę tylko w prawą 
stronę) (fot. 1) oraz obracalne, 
posiadające podwójny zestaw 
korpusów zamocowanych pod 
kątem 90 lub 180º względem 
siebie. Pługi obracalne odkła-
dają skibę na przemian w obie 
strony (fot. 2).

Zaletą stosowania pługów 
lemieszowych obracalnych 
jest brak bruzd powstających 
przy orce zagonowej, a także 

zastosowanie ich na terenach 
pochyłych, gdzie skiby zale-
ca się odkładać przeciwnie do 
spadku terenu. W zależności 
od sposobu zamocowania 
pługa do ciągnika dzielimy 
je na zaczepiane, zawieszane 
i półzawieszane.

Pług zaczepiany wyposażo-
ny jest w trzy koła: polowe, 
bruzdowe i tylne. Połączenie 
z ciągnikiem następuje za po-
mocą haka zaczepowego.

Z kolei pług zawieszany, mo-
cowany jest na TUZ ciągnika 
i podnośnika hydraulicznego. 
Pług tego typu w pozycji ro-
boczej może być wyposażony 
w jedno koło kopiujące, służą-
ce do nastawiania głębokości 
orki. Regulacja koła kopiują-
cego odbywa się ręcznie za 
pomocą korby. W przypadku 
pługów zawieszanych bez koła 
kopiującego, głębokość orki 
regulowana jest automatycz-
nie za pomocą podnośnika hy-
draulicznego ciągnika. W tym 
przypadku, pług w położeniu 
transportowym nie opiera się 
o podłoże, lecz wisi na pod-
nośniku ciągnika rolniczego.

Pług półzawieszany to 
rozwiązanie pośrednie mię-
dzy pługiem zawieszanym, 
a zaczepianym. Połączenie 
z ciągnikiem realizowane 
jest za pomocą cięgieł dolnych 
podnośnika hydraulicznego. 
Urządzenie wyposażone jest 
w tylne koło oraz koło kopiu-
jące odpowiedzialne za głębo-
kość orki. Podczas transportu 
konstrukcja pługa opiera się na 
kole tylnym oraz podnośniku.

Cechą charakterystyczną 
pługów jest ich ciężar, który 
zwykle zależy od rodzaju upra-
wianej gleby. Dlatego też, płu-
gi do orek płytkich, średnich 
i głębokich na glebach piasz-
czystych charakteryzują się 
budową lekką i są przeważnie 
typu zawieszanego. Natomiast 
pługi wieloskibowe do orek 
głębokich i bardzo głębokich 

na glebach ciężkich, budowa-
ne są jako półzawieszane lub 
zaczepiane i należą do pługów 
ciężkich.

Zapotrzebowanie na moc 
ciągnika do agregowania 
pługa wynosi od 25 do na-
wet 200 KM, w zależności 
od rodzaju narzędzia. Pomi-
mo niezbyt skomplikowanej 
budowy pługom stawiane są 

wysokie wymagania w jakości 
pracy,jak: kąt odwrócenia ski-
by, stopień pokruszenia gleby, 
a także równomierność głębo-
kości i szerokości orki. Dlate-
go też decydując się na zakup 
pługa należy zwrócić uwagę 
na rodzaj uprawianej gleby, 
a także teren w jakim narzę-
dzie będzie wykorzystywane.

Źródło: literatura u autora

Marcin Majchrzak 
Instytut Technologiczno-

-Przyrodniczy 
Oddział w Warszawie

W gospodarstwach rolnych podstawowym narzędziem uprawowym jest pług.

Fot. 1. Pług lemieszowy zagonowy

Fot. 2. Pług lemieszowy obracalny
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Przechowywanie ziemniaków pod kontrolą
Jeśli nie zostaną spełnione 

wymagania w zakresie tempe-
ratury, wilgotności i innych 
czynników mikroklimatu, 
rośnie ryzyko strat. Można je 
ograniczyć przejmując pełną 
kontrolę nad przebiegiem prze-
chowywania ziemniaków.

Etap przechowywania 
obejmuje wszystkie grupy 
ziemniaków, zarówno bulwy 
przeznaczone do bezpośrednie-
go spożycia, na sadzeniaki jak 
i te do przetwórstwa. Sadzeniaki 
przechowuje się około 7 miesię-
cy, zaś ziemniaki jadalne i do 
przetwórstwa na ogół od 1 do 
9 miesięcy. W okresie, gdy ziem-
niaki podlegają składowaniu 
zachodzi w nich szereg procesów 
prowadzących do strat, tak ilo-
ściowych jak też jakościowych.

Ilościowe straty ziemniaków 
są wynikiem intensywnego pa-
rowania wody, oddychania, 
kiełkowania, a także rozwoju 
chorób. Z kolei straty jakościo-
we wyrażają się zmniejszeniem 
suchej masy bulw i składników 
odżywczych, zwiększeniem 
skłonności do zmiany barwy 

miąższu w czasie procesów 
przetwórczych. W przypadku 
przechowywanych sadzeniaków 
degradacji ulega zdrowotność 
i cecha, jaką jest zdolność do 
prawidłowego kiełkowania. Naj-
większe straty w czasie przecho-
wywania ziemniaków powstają 
w konsekwencji zmniejszania się 
masy bulw (ubytki naturalne) 
oraz porażenia chorobami.

Składowane ziemniaki, aby 
ich straty były jak najmniejsze, 
powinny charakteryzować się 
określoną trwałością przecho-
walniczą, ta zaś zależy od wielu 
czynników agrotechnicznych, 
związanych jeszcze z okresem 
wzrostu roślin na polu. Z punk-
tu widzenia strat ziemniaków 
w przechowalni warto zatem 
wcześniej zwrócić uwagę na:
• możliwość sadzenia pod-

kiełkowanych ziemniaków, 
decydującą o czasie osiąga-
nia dojrzałości technicznej, 
związanej ze skorkowaceniem 
naskórka,

• prawidłowe nawożenie; nie-
proporcjonalnie wysokie 
dawki azotu mogą pogorszyć 

późniejsze przechowywa-
nie bulw,

• ochronę plantacji ziemnia-
ków w okresie wegetacji, 
głównie przed rozwojem 
zarazy ziemniaka,

• przestrzeganie ściśle określo-
nych zasad zbioru bulw.
Zebranie wysokiej jakości 

ziemniaków stanowi jeden 
ale nie jedyny warunek ogra-
niczenia strat bulw w okresie 
przechowywania. Kluczowa 
pozostaje bowiem kontrola 
samego procesu przechowy-
wania bulw.

O g r a n i c z e n i e  s t r a t 
w czasie przechowywania  
jest możliwe pod warunkiem 
kontrolowania warunków ter-
micznych i mikroklimatycznych 

(wilgotnościowych) w kopcu, 
piwnicy lub przechowalni.

W naziemnym kopcu ziem-
niaki kontroluje się miernikiem 
temperatury, który najlepiej 
umieścić z boku kopca, w po-
łowie jego wysokości. Jeśli tem-
peratura w czasie zimy obniży 
się do 2 °C, to trzeba dodatkowo 
okryć kopiec słomą lub innym 
materiałem izolacyjnym.

Warunkami w czasie ma-
gazynowania ziemniaków 

najłatwiej jest sterować w prze-
chowalniach, gdzie bulwy 
składuje się luzem lub w skrzy-
niopaletach. W przechowalni 
najważniejszy jest sprawnie 
działający system wentyla-
cyjny, by wietrzyć składowa-
ne bulwy. Zadanie to realizuje 
się grawitacyjnie, mechanicz-
nie lub metodą mieszaną, 
uwzględniając przepływowy 
bądź opływowy system prze-
mieszczania powietrza. Zasadą 

jest dostosowanie wietrzenia 
do wilgotności masy roślinnej, 
temperatury wewnętrznej i ze-
wnętrznej powietrza. Stabil-
ne warunki przechowywania 
najłatwiej osiągnąć wykorzy-
stując automatyczne systemy 
sterowania wietrzeniem prze-
chowalni ziemniaków. Syste-
my takie znajdują się w ofercie 
firm wyposażających magazyny 
z ziemniakami w specjalistycz-
ne instalacje kontrolne.

Bulwy ziemniaka są bardzo wrażliwe na warunki w okresie przechowywania.

Marek Gaworski 
SGGW Warszawa
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Nowe odmiany ziemniaków
Na rynku pojawiły się dwie 

nowe odmiany ziemniaków 
Tonacja i Amarant. Obie 
wyhodowane zostały w Po-
morsko-Mazurskiej Hodowli 
Ziemniaka. Pytamy o nie Ra-
dosława Przybylskiego.

Pierwszą z nich jest Tona-
cja, czyli imienniczka psze-
nicy ozimej wyhodowanej 
w Strzelcach.

Odmiana Tonacja jest bar-
dzo wczesna, pierwsza od 
wielu lat tak wczesna zareje-
strowana przez naszą hodowlę. 
Jej okres wegetacyjny to tylko 

83 dni. Nadaje się na uprawę 
pod włókniną, na podkiełko-
wanie, na wczesną sprzedaż. 
Jest ona bardzo smaczna i ma 
niezbyt wysokie wymagania 
wodno-glebowe. Pokładamy 
w niej ogromne nadzieje, 
bo segment rynku odmian 
wczesnych bardzo się obec-
nie rozwija.

Druga odmiana to Ama-
rant, której nazwa również 
kojarzy się z inną rośliną: 
szarłatem – amarantusem.

Ale to też przypadkowa 
zbieżność imion, bo nazwę 

bierze ona od swojej fioletowo-
-amarantowej skórki. Cechu-
je ją taki właśnie nietypowy 
kolor i śnieżnobiały miąższ. 
Jest to odmiana skrobiowa, 
średnio-późna. Ma wysoką od-
porność na choroby i warunki 
glebowe. Jest łatwa w uprawie, 
co dla rolnika uprawiającego 
ziemniaki skrobiowe jest bar-
dzo ważne, bo nie generuje 
wielu kosztów, a plon i jakość 
są bardzo wysokie.

Sezon 2016 był dla ziem-
niaka bardzo dobry, ze wzglę-
du na przebieg pogody. Czy 

dla plantatorów też?
Występuje klęska urodza-

ju, plony ziemniaka są bardzo 
wysokie, dwukrotnie wyższe 
niż rok temu. Odbija się to na 
rynku ziemniaczanym, gdzie 
ziemniak jadalny nie ma wyso-
kiej ceny. Dość wysokie opady 
jednak, zwłaszcza w północnej 
części kraju, spowodowały, że 
jakość jest różna. Dużą niewia-
domą jest też, jak ziemniak 
będzie się przechowywał, więc 
do wiosny wiele może się jesz-
cze zmienić.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Hodowcy ziemniaka „nie zasypiają gruszek w popiele”.

Przyszłość ocieplania budynków
Wybór materiałów izolacyj-

nych determinowany jest przez 
szereg czynników. Jednym z nich 
jest technologia, w jakiej budy-
nek był stawiany oraz rodzaj za-
stosowanego „budulca”. Jednak 
i w tym przypadku decyzja nie 
jest oczywista.

Wybór odpowiedniego mate-
riału izolacyjnego to decyzja na 
lata. Zastosowanie odpowiednie-
go produktu pozwoli cieszyć się 
ciepłym wnętrzem przy niskich 
kosztach ogrzewania. W przeciw-
nym razie może znacząco odczuć 
to nasz portfel. Okazuje się, że 
szeroki, dostępny asortyment 
może przyprawić o ból głowy. 
Na polskim rynku dostępnych 
jest kilka rodzajów materiałów 
izolacyjnych, które różnią się 
nie tylko ceną, czy właściwo-
ściami, ale przede wszystkim 
zastosowaniem.

Duża konkurencja 
na rynku

Na rynku wciąż dużym uzna-
niem cieszy się wełna mineral-
na, która przez wielu uznawana 
jest za najlepszy materiał do 
ocieplania. Wynika to z fak-
tu, że oprócz dobrej izolacji 
termicznej ma również bardzo 
dobrą izolacyjność akustyczną, 
a dodatkowo jest ognioodporna 
(wytrzymuje temperaturę nawet 
do 700°C). Dodatkową zaletą 
wełny mineralnej jest również 
paroprzepuszczalność. Przewagą 
jej bezpośredniego konkurenta, 
czyli styropianu jest łatwiejszy 

montaż płyt z tego materiału 
oraz niska cena – zarówno same-
go „budulca”, jak i jej instalacji. 
W ostatnich latach coraz częściej 
wykorzystuje się do ocieplania 
również polistyren ekstrudowa-
ny, jednak dla wielu osób barierą 
jego zakupu jest wysoka cena – 
jest on mniej więcej dwukrotnie 
droższy od styropianu. Mniej 
standardową metodą, zazwyczaj 
używaną do ocieplania skompli-
kowanych budynków, jest pianka 
poliuretanowa.

Lignoceluloza, czyli 
nowa jakość

Monopol wyżej wymie-
nionych materiałów złamała 
w ostatnich latach lingoceluloza. 
To produkt w pełni ekologicz-
ny, który dzięki swoim właści-
wościom nie tylko wpływa na 
zmniejszenie zużycia energii, co 
pozwala zaoszczędzić wydatki, 
ale również pozytywnie wpły-
wa na środowisko. Co ważne, 
coraz więcej osób kupuje mate-
riały ekologiczne nie tylko dla 
własnej fanaberii lub jako efekt 
panującej mody, ale ze względu 
na ich właściwości – tego typu 
produkty z powodzeniem kon-
kurują z innymi, dostępnymi 
na rynku i „bronią się” swoimi 
walorami.

Jako przykład mogą posłużyć 
płyty izolacyjne firmy VestaEco, 
przygotowane między innymi 
z włókna lignocelulozowego. 
Zastosowanie tychże włókien, 
pochodzących z upraw roślin 

jednorocznych wraz z dodatkiem 
przetworzonych włókien celulo-
zowych poprawia spoistość masy 
włóknistej, co korzystnie wpływa 
na własności fizyko-mechaniczne 
uzyskanych płyt. – Są one w ca-
łości produktem ekologicznym, 
w którym wykorzystane surowce 
są nieszkodliwe i nie wywierają 
ujemnego wpływu na ludzi oraz 
środowisko naturalne. Są pro-
duktem w całości bio-degrado-
walnym podlegającym pełnemu 
recyklingowi materiałowemu lub 
mogą zostać wykorzystane alter-
natywnie po skończeniu okresu 
przydatności i użytkowania jako 
biopaliwo – tłumaczy mgr inż. 
Leszek Danecki z Ośrodka Ba-
dawczo Rozwojowego Przemysłu 
Płyt Drewnopochodnych.

Unikalna technologia 
DefibraTech 1.0

Płyty przygotowywane są 
w oparciu o specjalną techno-
logię DefibraTech 1.0, która po-
zwala na wykorzystanie biomasy 
rolniczej do produkcji sucho-
-formowanych płyt. Te o niskiej 
gęstości mogą służyć jako mate-
riał izolacyjny, jako zewnętrzne 
ocieplenie pomieszczeń, zabez-
pieczając m.in. przed zmiana-
mi wywołanymi warunkami 
atmosferycznymi. Specyficzne 
właściwości produktu umożli-
wiają ochronę budynków przed 
nadmiernym nagrzaniem latem 
oraz nadmiernym wychłodze-
niem zimą. Warto nadmienić, że 
pojemność ciepła w przypadku 

włókien lignocelulozowych jest 
dużo korzystniejsza niż na przy-
kład w wełnach mineralnych. 
Jak przyznaje mgr Danecki - 
Nowe produkty w postaci płyt 
izolacyjnych charakteryzują się 
następującymi podstawowymi 
cechami funkcjonalnymi: cena 
– konkurencyjne cenowo do in-
nych materiałów izolacyjnych 
z włókien naturalnych, biorąc 
pod uwagę stosunek ceny do 
wybranych właściwości i cech 
użytkowych; ekologiczność – są 
produktem wytworzonym na 
bazie surowców naturalnych, 
nie zawierają, ani emitują sub-
stancji szkodliwych; właściwo-
ści użytkowe – charakteryzują 
dobrą izolacyjnością cieplną 
i akustyczną, mają także zwięk-
szoną odpornością na działanie 
wilgoci, płyty można dowolnie 
łączyć zarówno na grubość jak 
i na długość oraz szerokość; 
dbałość o środowisko natural-
ne – wytwarzane są z surowców 
odnawialnych w krótkim cyklu, 
co nie wpłynie na zwiększenie 
zużycia surowca drzewnego. Pro-
ces produkcyjny płyt nie generuje 
powstawania odpadów uciążli-
wych dla środowiska.

Mocną stroną płyt VestaEco 
jest również ich paroprzepusz-
czalność oraz wysoka pojemność 
cieplna. Dzięki zastosowaniu 
włókien lignocelulozowych są 
materiałem otwartym dyfuzyj-
nie, który w naturalny sposób 
oddaje na zewnątrz nadmiar wil-
goci. To wszystko sprawia, że po-
mieszczenia są suche, łatwiej je 

ogrzać, a przede wszystkim zapo-
biegają rozwojowi grzybów i bak-
terii, które są przyczyną wielu 
chorób i alergii. Ma to szczególne 
znaczenie w takich miejscach, jak 
kuchnia czy łazienka, ale także 
w sypialniach, gdzie czyste po-
wietrze jest istotne dla zdrowia 
mieszkańców. Wysoka pojem-
ność cieplna oznacza zdolność 
materiału do magazynowania 
ciepła bądź chłodu, dzięki cze-
mu budynki zaizolowane płytą 
VestaEco są bardziej odporne na 
zmiany temperatury zewnętrznej 
w czasie.

Szerokie 
zastosowanie

Co istotne, produkty oparte 
o włókna lignocelulozowe mają 
bardzo szerokie zastosowanie. –
Zastosowanie włókien lignocelu-
lozowych, produkowanych przez 
firmę VestaEco, jest bardzo efek-
tywnym sposobem na izolowanie 
poddaszy użytkowych w domach 
murowanych oraz ścian w do-
mach szkieletowych. Bardzo 
dobrze sprawdzają się również 
w izolacjach i wygłuszeniach 

stropów oraz ociepleń podłóg 
legarowych. Łatwość stosowa-
nia i wysoka jakość materiału 
sprawia, że przegrody są ciepłe, 
ciche i zdrowe. Materiały produ-
kowane przez firmę VestaEco są 
w 100% ekologiczne. Połącze-
nie włókien lignocelulozowych 
i szczelnego wykonania domu 
przynosi bardzo dobre efekty 
izolacyjne budynku i wysoki 
komfort życia dla jego użytkow-
ników. Materiały VestaEco są 
nowoczesnym spojrzeniem na 
dobre budownictwo – przyznaje 
Przemysław Biedrzycki z firmy 
Domy Biedrzycki, oferującej 
domy w technologii szkieletowej.

Jesteśmy obecnie świadkami 
prawdziwej rewolucji technolo-
gicznej na rynku produktów do 
ocieplania domów. Możemy być 
pewni, że dzięki swoim wyjątko-
wym zaletom oraz szerokiemu 
spektrum zastosowania, produk-
ty oparte na surowcu lignocelu-
lozowym będą wypierać inne 
dostępne na rynku materiały 
izolacyjne.

Projekt Komunikacja
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Na rynku dostępnych jest wiele materiałów służących do izolacji domu.
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Nie tylko „Natura 2000” do ochrony
Jaki wpływ na przyrodę mają 

pakiety rolnośrodowiskowe? 
Czy pomagają one chronić 
różnorodność biologiczną? 
Jaki wpływ mają konkretne 
działania podejmowane przez 
rolników na rośliny, ptaki, pa-
jąki i owady prostoskrzydłe, np. 
pasikoniki i świerszcze? Czy 
rolnictwo ekologiczne poma-
ga zachować różnorodność 
biologiczną?

Na te pytania odpowiedzi 
szukają instytucje naukowe 
pod przewodnictwem Insty-
tutu Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa – PIB w Puławach. 
W projekt zaangażowane są 
także: Instytut Technologicz-
no-Przyrodniczy w Falentach 
(ITP), Ogólnopolskie Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków (OTOP) 
oraz Uniwersytet Przyrodni-
czo-Humanistyczny w Siedl-
cach (UPH).

Instytucje te wspólnie reali-
zują projekt pod nazwą „Ochro-
na różnorodności gatunkowej 
cennych przyrodniczo siedlisk 
na użytkach rolnych na ob-
szarach Natura 2000 w woj. 
lubelskim” w ramach Szwaj-
carsko-Polskiego Programu 
Współpracy. Część badawcza 
projektu realizowana jest w wo-
jewództwie lubelskim i obejmu-
je teren Polesia wraz z doliną 
Bugu oraz dolinę Wieprza. 
Część edukacyjna, obejmują-
ca m.in. szkolenia dla rolni-
ków i przygotowanie filmów 
edukacyjnych, prowadzona jest 
na terenie województw: lubel-
skiego, małopolskiego, święto-
krzyskiego i podkarpackiego.

W ramach projektu wyzna-
czono sześćdziesiąt 10-hektaro-
wych powierzchni badawczych 
na trwałych użytkach zielo-
nych oraz trzydzieści sześć na 

gruntach ornych.
Podstawowym celem badań 

prowadzonych na gruntach or-
nych jest porównanie wpływu 
rolnictwa ekologicznego oraz 
konwencjonalnego na różno-
rodność flory segetalnej (po-
tocznie: chwastów polnych), 
ptaków lęgowych, pająków 
i prostoskrzydłych.

Badania na użytkach zielo-
nych pozwolą określić rodzaj, 
stan i zmiany szaty roślinnej 
na łąkach objętych wybranymi 
pakietami programu rolno-śro-
dowiskowego lub rolno-środo-
wiskowo-klimatycznego.

Ptaki są znakomitym bio-
indykatorem zmian środo-
wiskowych, także w zakresie 
gospodarki rolnej. Ważnym 
wskaźnikiem jaki stosuje 
Komisja Europejska do oce-
ny Wspólnej Polityki Rolnej 
jest Farmland Bird Index 

– wskaźnik stanu populacji 
ptaków krajobrazu rolniczego.

Owady z rzędu prostoskrzy-
dłych (Orthoptera) są dobrym 
wyznacznikiem stopnia inten-
sywności gospodarowania rol-
niczego – ich różnorodność 
i liczebność świadczy o do-
brej kondycji ekosystemów 
łąkowych.

Pająki są drapieżnikami 
pełniącymi ważną funkcję 
ograniczania liczebności ro-
ślinożerców w przyrodzie. Ich 
skład gatunkowy i struktura 
zgrupowania są odzwierciedle-
niem warunków panujących 
w siedlisku.

Prowadzone w projekcie 
analizy powinny dostarczyć 
wiedzy, czy oceniane praktyki 
rolnicze/sposób gospodarowa-
nia rolniczego (w tym program 
rolno-środowiskowy, rolno-śro-
dowiskowo-klimatyczny) mogą 

być skuteczne w utrzymaniu i/
lub zwiększeniu różnorodno-
ści biologicznej na użytkach 
rolnych. Na podstawie wyni-
ków powstaną opracowania 
dotyczące m.in. dobrych prak-
tyk rolniczych sprzyjających 
ochronie bioróżnorodności, 
udoskonalania programu rolno-
-środowiskowo- klimatycznego 
oraz utworzenia systemu mo-
nitoringu różnorodności bio-
logicznej na użytkach rolnych 
Będą one dostępne w serwisie 
www.agropronatura.pl.

W ramach części edukacyj-
nej projektu zrealizowanych 
zostało 40 szkoleń dla rolni-
ków oraz 40 warsztatów dla 
różnych instytucji związanych 
z ochroną różnorodności bio-
logicznej na użytkach rolnych. 
Ścisła współpraca z Minister-
stwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Generalną Dyrekcją 

Ochrony Środowiska ma po-
móc w tworzeniu ogólnopol-
skiego systemu monitoringu 
różnorodności biologicznej na 
użytkach rolnych leżących na 
obszarach Natura 2000 oraz 
systemu monitoringu efektów 
przyrodniczych programu 
rolnośrodowiskowego.

Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków (OTOP) to za-
łożona w 1990 roku organizacja 
pozarządowa o statusie orga-
nizacji pożytku publicznego, 
zajmująca się ochroną dzikich 
ptaków i miejsc w których żyją. 
OTOP jest polskim przedsta-
wicielem w międzynarodowej 
sieci organizacji ochrony pta-
ków, BirdLife International.

Więcej na stronie:  
www.otop.org.pl

Źródło: OTOP
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Czy musimy chronić przyrodę na terenach rolniczych?

Spotkanie pszczelarzy 
z plantatorami rzepaku

W siedzibie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w Warszawie doszło do spotka-
nia reprezentacji środowiska 
pszczelarskiego i plantatorów 
rzepaku w sprawie skutecz-
nej ochrony upraw roślin 
oleistych bezpiecznej dla 
pszczół. Uczestnicy rozmów 
podkreślili, że dotychczasowa 
polaryzacja interesów rolni-
ków i pszczelarzy na forum 
medialnym nie służy żadnej 
ze stron, a wiele przykładów 
z codziennej praktyki zawo-
dowej pokazuje wręcz syner-
gię i efektywne możliwości 
współpracy z korzyścią dla 
wszystkich.

W spotkaniu zorganizo-
wanym przez resort rolnic-
twa wzięli udział pszczelarze 
skupieni w Polskim Związku 
Pszczelarskim, Stowarzysze-
niu Pszczelarzy Zawodowych, 
Stowarzyszeniu Pszczelarzy 
Polskich „Polanka”, a także Lu-
belskim Towarzystwie Pszczel-
niczym, które zainicjowało 

konieczność podjęcia rzeczo-
wych rozmów z producentami 
rzepaku, których reprezento-
wało z kolei Krajowe Zrzesze-
nie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych z Prezesem 
Juliuszem Młodeckim wspo-
magane przez Polskie Stowa-
rzyszenie Producentów Oleju.

„Cieszy nas fakt, że wreszcie 
mamy okazję usiąść i wspólnie 
porozmawiać z pszczelarzami 
na temat efektywnej ochrony 
upraw rzepaku z zastosowa-
niem środków ochrony roślin, 
bo czasem można było odnieść 
wrażenie jakbyśmy stali po 
rożnych stronach barykady. 
A przecież tak naprawdę wspo-
magamy się i często współ-
pracujemy lokalnie, o czym 
się niestety nie mówi już tak 
głośno. Na moich plantacjach 
w okresie kwitnienia rzepaku 
od lat zaprzyjaźniony pszcze-
larz stawia ule i przykładów 
takiej kooperacji w całej Pol-
sce jest bardzo dużo” – powie-
dział Juliusz Młodecki, Prezes 

Zarządu Krajowego Zrzeszenia 
Producentów Rzepaku i Roślin 
Białkowych.

„To nie jest tak, że pszcze-
larze stoją w opozycji do rol-
ników. Zwracamy jedynie 
uwagę na pewne problemy, 
które występują w związku 
ze stosowaniem środków 
ochrony upraw. Prawidło-
wość przeprowadzanych za-
biegów, w szczególności pora 
dnia, w której dokonywane są 
opryski, to kluczowe kwestie 
dla ochrony owadów zapy-
lających. Przypadki zatruć 
pszczół związane z opryskami 
w czasie oblotów to problem 
nie tylko środowiskowy, ale 
także ekonomiczny rzutujący 
wprost na możliwość utrzy-
mania się pszczelarza ze swo-
jej pracy” – stwierdził Piotr 
Mrówka, Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia Pszczelarzy 
Zawodowych.

„Przyjmując w przyszło-
ści jakiekolwiek rozwiązania 
w ochronie upraw rzepaku 

należy zwracać uwagę na 
zdrowie pszczół, gdyż są 
one bioindykatorem czysto-
ści środowiska. Jeżeli pszczoły 
na plantacjach rzepaku będą 
mogły bezpiecznie wykony-
wać swoją pracę to człowiek 
który korzysta z produktów 
pracy rolnika i pszczelarza też 
będzie mógł czuć się bezpiecz-
nie” - podkreślił Piotr Kraw-
czyk, Wiceprezydent Polskiego 
Związku Pszczelarskiego.

„Zdajemy sobie sprawę, 
że zdecydowana większość 
plantatorów rzepaku to świa-
domi, nowocześni rolnicy, 
którzy doskonale zdają sobie 
sprawę, jaką rolę odgrywają 
owady zapylające w ekosys-
temach, a więc i pszczoły na 
polach. Rzepak jest ważnym 
pożytkiem dla pszczół, któ-
rych obecność z kolei sprzy-
ja lepszym zbiorom, więc ta 
korelacja powinna być szcze-
gólnym punktem wspólnym 
do wypracowania najlepszych 
rozwiązań w ochronie upraw 

rzepaku przy zachowaniu 
w zdrowiu rodzin pszcze-
lich. Wiele kwestii wymaga 
jeszcze dyskusji, ale wydaje 
się, że tylko wspólne dzia-
łanie może doprowadzić do 
sukcesu, dlatego cieszymy się, 
że Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi chce być taką 
platformą dialogu” – powie-
dział Zbigniew Pęcak, Pre-
zes Lubelskiego Towarzystwa 
Pszczelniczego.

„Przemysł olejarski w Polsce 
od dłuższego już czasu ak-
tywnie włącza się w kwestię 
efektywnej ochrony upraw 
rzepaku, która będzie jed-
nocześnie bezpieczna dla 
pszczół. Znamy i docenia-
my ich rolę, dlatego nie tylko 
wspomagamy Krajowe Zrze-
szenie Producentów Rzepaku 
i Roślin Białkowych choćby 
w dążeniach do ponownego 
umożliwienia stosowania sku-
tecznej ochrony plantacji na 
poziomie zapraw nasion, co 
ogranicza ilość koniecznych 

oprysków w dalszym okre-
sie wegetacji roślin, ale rów-
nież podejmujemy inicjatywy 
edukacyjne. We współpracy 
z Zakładem Pszczelnictwa 
Instytutu Ogrodnictwa wy-
daliśmy niedawno broszurę 
skierowaną bezpośrednio 
do plantatorów na temat 
bezpiecznego stosowania 
środków ochrony upraw rze-
paku z uwzględnieniem troski 
o pszczoły miodne i inne owa-
dy zapylające. Z kolei z ini-
cjatywy jednego z Członków 
PSPO 8 sierpnia obchodzimy 
Wielki Dzień Pszczół, który 
już wpisał się na stałe w ka-
lendarz najważniejszych świąt 
dotyczących ekologii obcho-
dzonych w Polsce” – skomen-
tował Adam Stępień, Dyrektor 
Generalny Polskiego Stowa-
rzyszenia Producentów Oleju 
oraz Krajowej Izby Biopaliw.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie 
Producentów Oleju

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

Kluczem do sukcesu jest skuteczna ochrona roślin bezpieczna dla owadów zapylających.
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Zakochani 
w URSUSACH

URSUS, jako jedyny polski 
producent ciągników, odno-
tował 53-procentowy wzrost 
rejestracji nowych ciągników 
w okresie styczeń-wrzesień 
2016 r. Z analiz Polskiego 
Związku Przemysłu Motoryza-
cyjnego (PZPM) na podstawie 
danych Centralnej Ewidencji 
Pojazdów (CEP) wynika, że 
lubelski producent jest liderem 
wzrostów w branży w br. przy 
dwucyfrowych, znaczących 
spadkach konkurencji. Pierw-
sze dane sprzedaży z początku 
października również potwier-
dzają wzrostową tendencję 
sprzedaży Ursusów. 

Od początku 2016 r. URSUS 
jako jedyny pokazał wzrost 
sprzedaży nowych ciągni-
ków. W omawianym okre-
sie styczeń-wrzesień 2016 r. 
pozostali producenci znajdu-
jący się w pierwszej dziesiąt-
ce z największym udziałem 
w polskim rynku, odnotowali 
spadki sprzedaży, podczas gdy 

URSUS osiągnął 53% wzrost 
rdr. Spółka odnotowała rów-
nież wzrost udziału rejestracji 
ciągników URSUS w ogólnej 
liczbie rejestracji do 6,56% za 
okres styczeń-wrzesień 2016 r. 
z poziomu 2,93% w analogicz-
nym okresie 2015 r. Dane fir-
my Martin&Jacob za pierwsze 
10 dni października br. po-
twierdzają dalszy wzrost sprze-
daży Ursusów.

Od początku 2016 r. przy-
było 6 697 nowych traktorów, 
tj. mniej o 3097 (-32%) niż 
w analogicznym czasie ub.r.

Źródło: URSUS S.A.
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

URSUS przyśpiesza i przegania 
konkurencję.

Automatyczne formowanie bel

Stałokomorowa prasa zwija-
jąca KUHN FB 3135 jest teraz 
wyposażona w nową, inno-
wacyjną funkcję AUTOMA-
TE, dzięki której formowanie 
i wyładunek bel odbywa się 
w pełni automatycznie. Funk-
cja AUTOMATE ułatwia pracę 
operatora i zwiększa ogólną 
wydajność roboczą.

Rozwiązania zastosowane 
w nowej prasie przynoszą wie-
le korzyści dla użytkownika:
• Wysoki komfort obsługi: tyl-

na klapa otwiera się automa-
tycznie* zaraz po nałożeniu 
na belę siatki. Wyrzutnik 
wykrywa kiedy bela znaj-
dzie się poza zasięgiem 
prasy i tylna klapa nie jest 
otwierana bardziej niż jest 
to potrzebne. Szczegółowy 
podgląd na wyświetlaczu 
terminala sterującego infor-
muje operatora o statusie 
pracy prasy. Umieszczo-
na na tylnej klapie lampa 
ostrzegawcza uruchamia-
na jest wraz z sygnałem 

dźwiękowym w momencie 
otwierania klapy ostrzega 
operatora, zapewniając 
wysoki poziom bezpieczeń-
stwa pracy.

• Pełna koncentracja na jeź-
dzie: jeśli zespół podający 
zostanie przeciążony, system 
zabezpieczeń praktycznie 
natychmiast go udrożni 
i przywróci prasę do dal-
szego działania – jeśli na 
podbieraczu i rotorze nagro-
madzi się zbyt dużo mate-
riału, system DROPFLOOR 
automatycznie* opuści pod-
łogę i schowa noże. Operator 
jest oczywiście na bieżąco 
informowany o przebiegu 
całego procesu za pośrednic-
twem terminala sterującego 
prasy. Po ponownym włą-
czeniu napędu WOM, rotor 
prasy zostaje uruchomiony 
i materiał jest podawany do 
komory prasowania. Podło-
ga i noże powracają automa-
tycznie do pozycji roboczej. 
Dodatkowo, noże OPTICUT 

są automatycznie czyszczo-
ne po zaprogramowanej 
liczbie uformowanych bel 
(ustawienia robocze w pro-
gramie prasy). Dzięki temu 
noże i otwory w podłodze 
są utrzymane w czystości, 
co ułatwia ich demontaż po 
wykonanej pracy.

• Optymalne zagęszczenie 
materiału i kształt bel: za-
gęszczenie beli jest w łatwy 
sposób regulowane z kabiny 
ciągnika za pośrednictwem 
terminala sterującego. Praca 
noży może być niezależnie 
dostosowana za pomocą 
systemu opuszczania pod-
łogi DROPFLOOR. Bardzo 
precyzyjne czujniki tylnej 
klapy monitorują zwijanie 
beli w komorze prasowania. 
Dokładne śledzenie etapów 
formowania beli pozwala 
na bardzo dokładne napeł-
nienie prawej i lewej strony 
komory prasowania w celu 
uzyskania bel o idealnych 
kształtach i zagęszczeniu.

• Wybór sterowania należy 
do operatora. Prasa zwija-
jąca KUHN FB 3135 AU-
TOMATE jest kompatybilna 
z technologią komunikacji 
ISOBUS i może być obsługi-
wana na 3 różne sposoby:

• Manualne sterowanie (na-
ciśnięcie i przytrzymanie 
przycisku w celu aktywo-
wania procesu)

• Półautomatyczne sterowa-
nie (przycisk rozpoczyna-
jący cykl)

• Automatyczna praca
Firma KUHN oferuje naj-

szerszą i najbardziej kompletną 
gamę pras na rynku. Dzięki po-
nad 30-letniemu doświadczeniu 
w dziedzinie pras, produkujemy 
maszyny dostosowane do dzisiej-
szych wymagań użytkowników. 
Nowe prasy KUHN zapewniają 
większe zagęszczenie materiału, 
nawet w najbardziej wymaga-
jących warunkach.

* W zależności od trybu jazdy
Źródło: KUHN

Opracowała: Jolanta 
Malinowska-Kłos

KUHN z nowym modelem stałokomorowej prasy zwijającej 
FB 3135 AUTOMATE.

Rolnictwo u progu technologicznej rewolucji
Automatyczne prowadzenie 

maszyny, monitorowanie wy-
dajności działalności rolniczej 
za pomocą centrum operacyj-
nego, możliwość zdalnej na-
prawy maszyny przez dilera, 
aktywna kontrola załadun-
ku – to tylko kilka rozwiązań 
wcale niebędących domeną 
przyszłości a teraźniejszo-
ścią rolnictwa, które coraz 
bardziej nastawione jest na 
innowacyjność.

Świat będzie musiał produ-
kować 70% więcej żywności 
w 2050r. niż to miało miejsce 
w 2006r. w celu wyżywienia 
wzrastającej liczby ludności 
- przewiduje Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych.

- Technologie rolnictwa 
precyzyjnego pozwalają na 
uzyskanie szeregu korzyści 
i pokazują czarno na bia-
łym, czego potrzebujemy, by 
zwiększyć zyski. Zarządza-
nie złożonym przedsiębior-
stwem wymaga długotrwałego 
spojrzenia i poświęcenia bez 
względu na przeszkody, któ-
re pojawiają się przez kolejne 

sezony. Zastosowanie nowo-
czesnych rozwiązań pozwala 
na podniesienie wydajności 
i zyskowności gospodarstwa 
przy jednoczesnym ułatwieniu 
pracy i obniżeniu kosztów. - 
mówi Bogdan Kazimierczak 
z John Deere Polska.

Niezależnie od technolo-
gii i wykonywanego zabiegu 
najważniejszym elementem 
w rolnictwie precyzyjnym jest 
odbiornik pozycji (sygnału 
GPS), który decyduje o do-
kładności, z jaką kontrolujemy 
maszynę. Dzięki niemu po-
szczególne rozwiązania mogą 
ze sobą płynnie współpraco-
wać, by zapewnić optymalną 
precyzję dla gospodarstwa.

System AutoTrack, automa-
tycznie prowadzi maszynę, 
korygując na bieżąco jej tor 
jazdy. Nowoczesne systemy 
mają za zadanie pomóc rol-
nikowi poprzez skoordyno-
waną kontrolę. Możliwość 
koordynacji pracy na polu 
kilku maszyn i automatycz-
nego sterowania (prędkością 
oraz torem jazdy) ciągnikiem 

przez operatora w kombajnie 
podczas rozładunku zbiornika 
ziarna prowadząc jednocześnie 
koszenie, decyduje o większej 
wydajności i optymalnym wy-
korzystaniu czasu pracy na 
polu. Kierowca oczekując na 
sygnał ciągnika z przyczepą 
widzi na wyświetlaczu w ka-
binie dokładne położenie oraz 
poziom wypełniania zbiorni-
ków na ziarno wszystkich pra-
cujących na polu kombajnów. 
Gdy zauważy kombajn z na-
pełniającym się zbiornikiem 
ziarna, wówczas podjeżdża do 
niego i przekazuje sterowanie 
ciągnikiem operatorowi kom-
bajnu. Dzięki temu rozwiąza-
niu wysyp ziarna ze zbiornika 
kombajnu do przyczepy, nie 
obciąża uwagi operatora kom-
bajnu i ogranicza do minimum 
straty ziarna.

Odbiorniki sygnału GPS 
oraz wyświetlacze sterujące 
pracą satelitarnych systemów 
automatycznego kierowania, 
można bez problemu przenosić 
między różnymi maszynami. 
Do wyboru są ekrany zarówno 

z wyświetlaczem dotykowym 
jak i przyciskami.

Dzięki zastosowaniu tech-
nologii rolnictwa precyzyjne-
go rolnik może kontrolować 
wydatki na nawozy, nasio-
na i środki ochrony roślin. 
Wszystko dzięki automa-
tycznemu sterowaniu pracą 
poszczególnymi sekcjami ma-
szyny. W przypadku maszyn 
towarzyszących takich, jak 
siewnik, rozsiewacz nawozów, 
czy opryskiwacz, oszczędności 
płynące z zastosowania tech-
nologii są jeszcze większe.

Niezależnie od stosowanej 
technologii rolnictwa precyzyj-
nego, bardzo istotne jest mo-
nitorowanie postępu zabiegów 
oraz rezultatów zastosowanych 
rozwiązań. Najprościej rzecz 
ujmując szukamy sposobu na 
uzyskanie informacji o skutecz-
ności naszych działań. Z pomocą 
przychodzą w tym przypadku 
systemy monitorowania, dzięki 
którym można porównać rzeczy-
wiste efekty z realizacją.

Dzięki zastosowaniu ste-
rownika modularnego wejścia 

telematyki (MTG), który gro-
madzi i przesyła dane za po-
średnictwem sieci komórkowej, 
możliwe jest monitorowanie 
parku maszynowego i postę-
pu prac. Istotna jest również 
zdalna diagnostyka, dzięki 
której dealer za zgodą rolnika 
może zdalnie uzyskać dostęp 
do systemów diagnostycznych 
maszyny i sprawdzić jej usta-
wienia zapewniając optymal-
ne parametry pracy. Szybkie 
rozwiązanie problemów oraz 
profilaktyczna konserwacja 
wydłuża czas pracy maszyny.

Powyższe rozwiązania to 
tylko kilka przykładów, któ-
re pokazuje, że rolnictwo 
staje się dzisiaj jedną z naj-
bardziej innowacyjnych dzie-
dzin i nieustannie się rozwija. 
Najważniejszą korzyścią za-
stosowanych systemów jest 
lepsze planowanie pracy, 
optymalizacja wydajności 
maszyn, skrócenie czasu 
przestojów i obniżenie kosz-
tów eksploatacji.

Źródło: dotPR 
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Rolnictwo precyzyjne to zagadnienie, od którego nie ma odwrotu.

Sterowanie maszyną na uwrociu za pomocą iTechPro
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Tworzymy urodzaj

Dynia  
nie tylko do jedzenia

Mnóstwo odmian, wielo-
stronność kulinarnych za-
stosowań i przede wszystkim 
zawartość cennych składników 
odżywczych czynią z niej kró-
lową jesiennych stołów. Zupy, 
sałatki, ciasta, a nawet dyniowe 
spaghetti (niektóre odmiany do-
skonale zastępują makaron) są 
o tej porze roku po prostu pysz-
ne. Kulinarne specjały to jednak 
nie jedyny sposób wykorzystania 
tego owocu. Mniej popularnym 
zastosowaniom dyń poświęcone 
zostało tegoroczne seminarium 
naukowo-wdrożeniowe z cyklu 
„Dyniowate - dla zdrowia” zor-
ganizowane przez Katedrę Gene-
tyki, Hodowli i Biotechnologii 
Roślin Wydziału Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury 
Krajobrazu SGGW.

Zjeść razem z talerzem
Na Wydziale Nauk o Żyw-

ności SGGW, prowadzone są 
badania nad wykorzystaniem 
surowców owocowych oraz 
warzywnych do produkcji fil-
mów jadalnych, czyli opakowań 
żywności, które nadają się do 
spożycia. Doktorantka, Justyna 
Kadzińska, prowadzi badania 
nad możliwością tworzenia fil-
mów jadalnych z dyni olbrzymiej 
odmiany Ambar. Wyniki ba-
dań są obiecujące i być może już 
niedługo opakowanie żywności 
będzie smacznym dodatkiem do 
podstawowego produktu. Filmy 
jadalne mogą zostać wykorzysta-
ne np. jako osłonki do wędlin, 
czy torebki z przyprawami. Gdy 
wyniki prowadzonych w SGGW 
badań zostaną wykorzystane 
w praktyce, będzie to korzyst-
ne zarówno dla środowiska, jak 
i zdrowia konsumentów, czyli 
nas wszystkich.

Odżywcza pasza dla zwierząt
Dynia jest ważnym źródłem 

składników odżywczych, m.in. 
ze względu na dużą zawartość 
karotenoidów - związków che-
micznych mających znaczą-
cy wpływ na zdrowie ludzi 
i zwierząt. Dr Andrzej Łozicki 

(Wydział Nauk o Zwierzętach 
SGGW) przeprowadził badania 
nad wpływem zawartości dyni 
na wartość odżywczą paszy dla 
krów. Wyniki tych badań wy-
kazały, że dynia jest bardzo 
wartościowym składnikiem 
diety przeżuwaczy, w okresie 
gdy zwierzęta nie wychodzą na 
pastwisko. Siano i kiszonki po-
dawane zwierzętom w okresie 
zimowym zawierają znacznie 
mniej karotenoidów niż świeży 
pokarm z pastwiska. Dodatek 
suszonej dyni w paszy skutecznie 
te niedobory uzupełnia.

To ważne odkrycie, gdyż ka-
rotenoidy, a zwłaszcza beta-ka-
roten, spełniają istotną funkcję 
w organizmach ludzi i zwierząt. 
Pomagają zachować lepszy stan 
zdrowia i zapobiegać groźnym 
chorobom. Badania pokazały, 
że krowy, których dieta została 
wzbogacona o karotenoidy, były 
w lepszej kondycji, co przełoży-
ło się na wyniki produkcyjne, 
a także ich mleko zawierało 
więcej karotenoidów. Było więc 
bardziej wartościowe zarówno 
dla cieląt, jak i dla ludzi. Nie-
wykluczone, że dynia znajdzie 
zastosowanie jako wartościowy 
składnik karmy także dla innych 
zwierząt.

Dyniowe dzieła sztuki
Lampiony z dyni na Hallo-

ween są powszechnie znane. Nic 
dziwnego, dynia to wdzięczny 
materiał do carvingu, czyli rzeź-
bienia w owocach i warzywach. 
Podczas seminarium swoje pra-
ce zaprezentowała dr inż. Joan-
na Niewczas z Wydział Nauk 
o Żywności SGGW. Dyniowa ka-
reta ciągnięta przez kabaczkowe 
myszy czy lampion w kształcie 
zamku naprawdę robią wrażenie.

XV seminarium naukowo-
-wdrożeniowe z cyklu Dynio-
wate – dla zdrowia odbyło się 
5 października 2016 r. na Polu 
Doświadczalnym SGGW w Woli-
cy. Organizatorem tegorocznego 
spotkania była Katedra Gene-
tyki, Hodowli i Biotechnologii 

Roślin Wydziału Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury 
Krajobrazu SGGW oraz War-
szawski Oddział Polskiego To-
warzystwa Nauk Ogrodniczych 
(Sekcja Hodowli, Nasiennictwa 
i Biotechnologii Roślin). Semi-
narium jak co roku cieszyło się 
dużym powodzeniem. Nie zabra-
kło naukowców, przedstawicieli 
firm ogrodniczych i nasiennych, 
studentów, a także osób zain-
teresowanych ogrodnictwem 
i żywieniem. Jak co roku na za-
kończenie seminarium odbyła 
się degustacja potraw z dyni oraz 
wystawa roślin dyniowatych. 

Źródło: SGGW
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Jesień to sezon na dynie.
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Większa wydajność i wyższe osiągi

Nowa wielkogabarytowa 
prasa kostkująca LB434XL 
marki Case IH pomaga du-
żym producentom siana i paszy 
obsługiwać więcej hektarów 
dziennie, dzięki zwiększonej 
pojemności i gęstości balotów. 
We współpracy z ciągnikiem 
Puma lub Optum ta wytrzy-
mała i niezawodna prasa 
wytwarza identyczne i rów-
nomiernie uformowane baloty 
z każdego hektara, niezależ-
nie od uprawy i warunków 
polowych.

Oprócz nowej oferty mo-
deli na rok 2017 w serii do 
formowania bel okrągłych 

RB5, marka Case IH wprowa-
dza standard łączności ISOBUS 
Class 3 w większości pras oraz 
we wszystkich ciągnikach Ma-
xxum CVX, Puma i Optum. 
Ta technologia spod znaku 
rolnictwa precyzyjnego Case 
IH AFS za jednym zamachem 
zwiększa wydajność i podnosi 
jakość bel.

Od powiększonej komory 
beli aż po wzmocnioną ramę: 
nowy model prasy LB434XL 
Komorę beli wydłużono aż 
o 80 cm. Oznacza to wzrost 
o 31 procent w porówna-
niu z bieżącymi modelami 
LB434 i przekłada się na 

10- procentowy przyrost gę-
stości bel. Większa gęstość 
oznacza większą masę, a jed-
nocześnie mniejszą liczbę bel, 
czyli niższe koszty przenosze-
nia, owijania i transportu. 

Technologia regulacji pręd-
kości podawania Feedrate 
Control zgodna ze standar-
dem łączności ISOBUS Class 
3 umożliwia formowanie 
za pomocą prasy LB434XL 
gęstych i doskonałych bel 
i to niezależnie od poziomu 
zaawansowania operatora. 
Technologia ta utrzymuje 
optymalną wydajność ro-
boczą i przepustowość pra-
sy dzięki regulacji prędkości 
jazdy ciągnika pracującego 
w standardzie ISOBUS Class 
3, np. uniwersalnego Optum. 
Feedrate Control obejmuje 
dwie czynności robocze:
• Regulacja ładowania: auto-

matycznie reguluje prędkość 
ciągnika w celu uzyskania 
optymalnej przepustowo-
ści prasy.

• Regulacja fragmentowania 
beli: automatycznie reguluje 

prędkość ciągnika w zależ-
ności od grubości odcinka 
beli. Funkcja ta umożliwia 
operatorowi odgórne usta-
wienie liczby odcinków bel, 
a zatem formowanie bel bar-
dziej zbliżonych pod wzglę-
dem masy i długości.
Oprócz standardu łącz-

ności ISOBUS Class 3, prasę 
LB434XL wyposażono we 
wbudowane funkcje AFS. In-
tuicyjny i czytelny monitor 
AFS Pro 700 nadzoruje masę 
i wilgotność bel w czasie rze-
czywistym, a jednocześnie wy-
krywa błędnie nałożony obwój 
nawet przy dużej prędkości. 
Niezależnie od stanu pokosu, 
czujniki kierujące umieszczo-
ne po obu stronach komory 
wstępnej wskazują operatorowi 
optymalne kierowanie, które 
pozwala skrócić czas reakcji 
prasy i uzyskiwać bardziej 
równomierne segmenty bel.

Prasa LB434XL powstała 
z myślą o wysokiej wydajno-
ści. Dodatkowe udoskonalenia 
tego niezmordowanego modelu 
obejmują:

• Wytrzymałą konstrukcję: 
wzmocniony trzpień for-
muje jednolite, gęste bele, 
wykonując 48 suwów na mi-
nutę, a wytrzymały układ 
napędowy WOM pozwa-
la uzyskać o 40% wyższy 
szczytowy moment ob-
rotowy. Ogólną trwałość 
maszyny zwiększają jesz-
cze: grubszy przenośnik 
podbieracza, wzmocniona 
oś i łożyska oraz mocniej-
sza rama.

• Większą platformę: powięk-
szona platforma ułatwia 
usuwanie bel i zwiększa 
wydajność pracy. Składa-
ne poręcze zabezpiecza-
jące usprawniają wysyłkę 
i transport drogowy, a także 
zapewniają wygodniejszy 
dostęp z przodu do wenty-
latorów supłaczy.

• Udoskonalony system wy-
rzutnika bel: przedłużona 
komora bel umożliwia ich 
delikatniejsze zrzucanie 
i zmniejsza ryzyko pęknięcia 
sznurka. Opcje częściowego 
lub całkowitego wyrzucania 

bel angażują aktywny układ 
zębów, który zwiększa wy-
trzymałość i niezawodność 
wyrzutnika.

• Oznaczenia przewodów hy-
draulicznych: oznaczenia 
kolorystyczne przewodów 
hydraulicznych ułatwia-
ją podłączanie prasy do 
ciągnika.

• LED-owe światła robocze 
i serwisowe: jasne oświetle-
nie najważniejszych miejsc, 
takich jak podbieracz, za-
sobniki sznurka, igły i su-
płacze, oraz tylna szyna 
zabezpieczająca zapewniają 
lepszą widoczność.
W ofercie modeli na rok 

2017 prasy zwijające z serii 
RB5 mogą być wyposażone 
w nową opcję automatyzacji 
współpracy ciągnika i prasy 
ISOBUS Class 3. System ten 
steruje funkcjami zatrzymywa-
nia ciągnika, a także owijania 
i wyrzucania bel bez udziału 
operatora.

Źródło: Case IH
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Duże zmiany w ofercie wielkogabarytowych pras kostkujących i zwijających marki Case IH

Nowe rozwiązania 
w rozrzutnikach

Wszystkie modele rozrzut-
ników są w pełni ocynkowane 
i oferują możliwość załadun-
ku od 21 - 43 m³. Cała nowa 
gama jest dostępna w wer-
sji Tandem i Tridem, czyli 
w wersji 2-osiowej i 3-osio-
wej z długością skrzyni od 
6 do 8,5 m. Rozrzutniki te 
zapewniają zwiększoną wy-
dajność pracy, niezależnie od 

rozprzestrzenianego materiału 
(obornik, kompost, łajno, wap-
no, odpady zielone ).

Jest dostępnych wiele róż-
nych opcji dla precyzyjnego 
rozrzucania. 4 modele roz-
rzutników z szeroką kastą są 
wyposażone w tylny adapter 
z pionowymi śmigłami od 
1,7 lub 1,9 m. Adapter pozio-
my ze śmigłami poziomymi 

o średnicy 750 mm zapewnia 
dużą szerokość rozrzucania 
do 25 m. Zastosowane  roz-
wiązań, zapewniają dobre roz-
drobnienie oraz jednorodny 
rozrzut materiału. Rozrzutniki 
mogą być również doposażo-
ne w ścianę pchającą, w celu 
uzyskania równomiernego 
rozrzucania. Również opcja 
do kiszonki jest dostępna dla 
4 modeli z tej grupy, które zo-
stały stworzone z drzwiami 
hydraulicznymi tylnymi o du-
żej pojemności 5 m³ i zastępu-
ją tylny adapter ze śmigłami 
i klapę gilotyny. Dodawane są 
również nadstawki 700 mm.

Podobnie jak wszystkie mo-
dele rozrzutników Pichon, są 
one wyposażone w system 
DPAE z wagą oraz w system 
ISOBUS, które pozwalają 
utrzymać właściwe parametry 
ustalonej dawki rozrzucania.

Źródło: PICHON
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-łos

PICHON powiększa swoją gamę rozrzutników Muck 
Master o 4 nowe modele z szeroką kastą.

Catros Special do wydajnej 
uprawy gleby

Catros 3003, 3503 oraz 
4003 Special to proponowa-
na aktualnie przez Amazone, 
korzystna cenowo alternaty-
wa sprawdzonych, kompak-
towych, zawieszanych bron 
talerzowych Catros serii 
01. W odróżnieniu od kla-
sycznych bron Catros, gdzie 
rzędy talerzy można wzajem-
nie przesuwać względem sie-
bie, w nowym Catros Special 

są one zamocowane na stałe.
Dzięki składanym tale-

rzom krawędziowym Catros 
3003 Special osiąga rzeczy-
wistą szerokość roboczą 3 m. 
Dla zapewnienia optymalnego 
łączenia sąsiednich przejazdów 
można zmieniać wysokość za-
wieszenia talerzy krawędzio-
wych. Głębokość roboczą 
można  komfortowo regulować  
przez zmianę ilości wkładów 

dystansowych umieszczonych 
z lewej strony maszyny.

Podobnie jak w klasycznym 
Catros 01 tak i w nowych 
Catros Special do wyboru 
są talerze gładkie o średnicy 
460 mm oraz a wersji Catros+ 
Special, talerze zębate dys-
ponujące średnicą 510 mm. 
Dobre kopiowanie pola za-
pewnia zawieszenie talerzy 
na elementach gumowych 
i bezobsługowe ułożyskowa-
nie w kąpieli olejowej podob-
nie, jak w 10.000 egzemplarzy 
sprawdzonych maszyn serii 
Catros 01. Do zagęszczania gle-
by w serii Special, Amazone 
proponuje dziewięć różnych 
wałów uprawowych, odpo-
wiednio dopasowanych do 
zróżnicowanych warunków 
polowych.

Żródło: AMAZONE
Opracowała: Jolanta 

Malinowska-Kłos

Modele Catros Special to druga seria zawieszanych, 
kompaktowych bron talerzowych Catros.
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Bohater z Kędzierzyna
na Twoim polu


