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W Puławach już po raz szósty rozmawiano
o najistotniejszych zagadnieniach branży rolniczej.
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24 listopada br. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się VI
konferencja „Nauka – Biznes
– Rolnictwo”.
Wydarzenie organizowane
przez Centrum Kompetencji
PUŁAWY zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz patronatami
medialnymi Telewizji Polskiej,
Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia Lublin i Kuriera
Lubelskiego.
W tym roku grono ekspertów dyskutowało m.in.
o gospodarowaniu zasobami wodnymi. Organizatorzy
uznali ten temat za szczególnie ważny ze względu
na coraz większe problemy
z niedoborem czystej wody.
Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Mariusz Bober, prezes
Zarządu Grupy Azoty, woda to
ogromnie ważna kwestia dla
produkcji rolnej. - Jako przedstawiciele branży nawozowej
czujemy się jednym z wielu
ogniw w całym łańcuchu
budowania bezpieczeństwa
żywnościowego na świecie.
Staramy się swoją misję realizować jak najlepiej ale oczywiście mamy świadomość, że aby
to robić mądrze potrzebna jest
ścisła współpraca przedsiębiorców rolnych, przedstawicieli
świata nauki, techniki, przemysłu i odpowiednie wsparcie
legislacyjne państwa. W tym
też z resztą celu powołane zostało Centrum Kompetencji
Puławy, które takimi inicjatywami jak ta dzisiejsza konferencja, stara się w naświetlić
najważniejsze obecnie kwestie
dotyczące zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego,
w tym również wody.
Przedstawiciele Centrum
Kompetencji Puławy wielokrotnie podkreślali, że od
początku swojej działalności
stawiają na współpracę nauki,
biznesu i rolnictwa. - Stanowi
to jedno z kluczowych wyzwań
nie tylko w rolnictwie, ale też
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dla całej krajowej gospodarki. W poszukiwaniu szeroko
rozumianej innowacyjności
i nowych rozwiązań technologicznych, Centrum Kompetencji Puławy we współpracy
z Grupą Azoty Puławy, ogłasza
dziś konkursu na najciekawszą pracę badawczą lub projekt
rozwojowy w tematyce nawożenia i agrotechniki o łącznej
puli nagród 30 tys. Zł. – mówił
podczas swojego wystąpienia
Andrzej Skwarek, Koordynator
Konsorcjum Centrum Kompetencji Puławy oraz wiceprezes
zarządu Grupy Azoty Puławy.
Uczestnikami konkursu
mogą być osoby fizyczne,
instytucje naukowe oraz
przedsiębiorstwa powiązane
z sektorem rolnym. Propozycje prac mogą być zgłaszane
indywidualnie lub zespołowo
do 31 stycznia 2017 r. Dla ułatwienia organizatorzy określili
obszary tematyczne, w których
powinny mieścić się tematy
prac. Są to optymalizacja technologii nawożenia z uwzględnieniem upraw i zasobności
gleb oraz rozwój nowych
technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego
rolnictwa.
Źródło: Zespół
Organizacyjny Konferencji
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Podsumowanie bogatej
historii i spojrzenie
w przyszłość
W dniach 17-18 listopada
we Wrocławiu Grupa Azoty
ZAK S.A. świętowała 30-lecie
uruchomienia w Kędzierzynie-Koźlu instalacji do produkcji
alkoholi OXO.
W ramach obchodów zorganizowano międzynarodowe wydarzenie naukowe The
OXO Conference pod hasłem:
„Advances in OXO Synthesis – Where the Science Meets
Industry”.
- Konferencja jest okazją, by
Grupa Azoty zaprezentowała
się środowisku naukowemu
nie tylko z obszaru Polski,
ale i z Europy jako atrakcyjny partner, który jest w stanie
wdrożyć do praktyki przemysłowej osiągniecia ze świata
nauki - powiedział Mariusz
Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty.
Wśród z aproszonych
150 uczestników nie zabrakło
najważniejszych przedstawicieli środowiska chemików z wiodących krajowych ośrodków

akademickich oraz wielu gości
z europejskich uniwersytetów.
Wśród prelegentów konferencji znaleźli się zarówno polscy specjaliści jak i goście
z zagranicy.
W 1986 roku Zakłady Azotowe Kędzierzyn uruchomiły
produkcję alkoholi OXO zdobywając przez następne lata
ważną pozycję na europejskim rynku w tym segmencie.
W 1998 roku instalacja została
w istotny sposób zmodernizowana i mimo 30 lat funkcjonowania wciąż osiąga najwyższe
parametry techniczne. Rocznie
w kędzierzyńskich zakładach
produkuje się ponad 200 tysięcy ton 2-etyloheksanolu
i butanoli. Ważnym momentem w historii kędzierzyńskiego OXO było uruchomienie
w 2015 roku najnowocześniejszej w tej części Europy instalacji do produkcji plastyfikatora
nieftalanowego Oxoviflex®.
Zyskał on szerokie uznanie
przetwórców PVC, a Polska

Grupa Azoty za okres
9 miesięcy 2016 roku zanotowała przychody na poziomie
6,6 mld zł, wobec 7,5 mld zł
w analogicznym okresie roku
ubiegłego, przy zysku netto na
poziomie 346 mln (540 mln
w I-IIIQ 2015r.) zł i zysku
EBITDA 826 mln zł, wobec
1 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- Od kilku miesięcy obserwujemy znaczące korekty cenowe na światowych rynkach
nawozów, są one wynikiem
szerszych tendencji które zachodzą na rynku rolnym i rynku podstawowych surowców
do produkcji nawozów. Działając w tak trudnym otoczeniu
nieustannie pracujemy nad
wypracowaniem optymalnej
marży Grupy Azoty. W porównaniu do wyników czołowych
spółek nawozowych dynamika
zmian w raportowanych wynikach plasuje nas powyżej
konkurentów i pozwala płynnie realizować założenia inwestycyjne pomimo okresu
dekoniunktury – powiedział
Paweł Łapiński, Wiceprezes
Grupy Azoty.

Segment Agro standardowo
w III kwartale rozpoczął nowy
sezon nawozowy, co z perspektywy handlowej najlepiej
widać w ułożeniu tendencji
cenowych dla publikowanych
notowań kluczowych produktów. Wyraźne symptomy
nasycenia rynku, zwłaszcza
rynku eksportowego, w powiazaniu z utrzymującymi
się niskimi cenami płodów
rolnych (pszenica) zepchnęły
ceny mocznika i nawozów saletrzanych do niskich poziomów
tylko częściowo rekompensując utratę marzy handlowej
premią surowcową na gazie
i surowcach energetycznych.
Tym samym marża EBITDA
wyniosła 13 proc. (wobec
16 proc. w roku ubiegłym).
Segment Tworzyw w dalszym ciągu zmagał się z bardzo silną presją cenową ze
strony nabywców. Branża
powoli podejmuje pierwsze
działania ograniczające podaż kaprolaktamu na rynku
europejskim w długim okresie
co oznacza, iż rynek wskazuje
kierunek działań szukających
optymalizacji istniejących
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Targi ukierunkowane na konkretne bieżące
oraz przyszłościowe rozwiązania.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uhonorowała go
prestiżowym tytułem „Polski
Produkt Przyszłości”.
- Mamy ambicję, by Grupa Azoty ZAK S.A. stała się
najbardziej innowacyjnym
przedsiębiorstwem w obszarze chemii specjalistycznej
w Polsce – powiedział w swym
wystąpieniu Prezes Gramza.
Na ceremonii kończącej
konferencję prezes Mateusz
Gramza wyraził nadzieję, że
stanie się ona wydarzeniem
cyklicznym, które wpisze się
na wiele lat do krajobrazu
forów wymiany myśli oraz
będzie regularnie gromadzić
przedstawicieli świata nauki
jak i przemysłu. - Niech nasze
hasło przewodnie „Where the
science meets industry” stanie
się naszym głównym celem –
podsumował Prezes Mateusz
Gramza.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Grupa Azoty radzi sobie
z dekoniunkturą

mocy wytwórczych. W kontekście solidnego popytu wolumenowego ze strony rynku
automotive, branży budowlanej, odzieżowej i spożywczej
(opakowania) powinno się to
przełożyć, w perspektywie
długookresowej, na odbicie
niekorzystnych tendencji marżowych całej branży.
Wyraźna poprawa wyników i rentowności Segmentu
Chemii to zasługa w głównej
mierze kontynuacji marżowej
sprzedaży melaminy (jako element wspomnianej realizacji
elastycznej polityki zarządzania mocznikiem) wspartej wynikami realizowanymi
w segmencie OXO i pigmentów
w Policach.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Już teraz, na kilka miesięcy przed otwarciem Targów,
SIMA proponuje wystawcom
i odwiedzającym 2 ważne
wydarzenia.
Konferencja AXEMA –
EurAgEng – sobota 25 lutego
2017 r.
Dzień Dilerów na SIM-ie
– poniedziałek 27.02.2017r.
Targi notują wzrost liczby
wystawców spoza Francji.
W tym kontekście wypada
wspomnieć o nowych wystawcach SIM-y zwłaszcza
z Korei, Chin i Indii, ale także o firmach z Turcji i Stanów
Zjednoczonych.
Organizatorzy zanotowali
pod koniec października większą powierzchnię sprzedanych
stoisk niż w analogicznym
okresie 2 lata temu. Aby więc
sprostać temu zadaniu SIMA
zajmie hale od 2 do 7 Parku
Ekspozycyjnego Paris-Nord
Villepinte. W hali 2 zlokalizowana będzie arena sektora
SIMAGENA oraz część sprzętu
do hodowli i dojenia, który
zaprezentowany zostanie także
w hali 3. Na Targach obecni
będą światowi liderzy w swych
dziedzinach.
Po raz pierwszy SIMA organizuje „poszukiwanie skarbu”
w wymiarze międzynarodowym. Chodzi o to, że 10 oznakowań SIM-y zostało ukryte
w 10 krajach. 4 z nich zostały

niedawno odkryte w Algierii,
Argentynie, Kanadzie i Tajlandii dzięki wskazówkom
zamieszczanym regularnie
w mediach społecznościowych. Kolejnych 6 pozostaje do odnalezienia w Anglii,
Chinach, Francji, we Włoszech i w Rosji. Nagrodą będzie ufundowanie wizyty na
Targach.
Edycja SIM-y 2017 będzie
ukierunkowana bardziej niż
kiedykolwiek na rozwiązania
konkretne, zdolne do zaspokojenia aktualnych potrzeb rolników w wymiarze globalnym.
Celem organizatorów Targów jest przyczynić się do
rozwoju rolnictwa wydajnego
i zrównoważonego poprzez zaprezentowanie wyczerpującej
oferty bez względu na wielkość
gospodarstw oraz typ upraw
– w tym upraw tropikalnych
i specjalistycznych.
W ost at n ic h lat ac h

kontynent afrykański doznaje
b. silnego rozwoju, zwłaszcza
w sektorze rolnym i jego mechanizacji. Wychodząc naprzeciw wzrostowej tendencji tego
regionu, organizatorzy prowadzą kampanie promocyjne
targów w 13 krajach Afryki.
Najbliższa edycja SIM-y zaproponuje szereg wydarzeń korespondujących z globalnym
hasłem „produkować więcej
i lepiej” w kontekście Szczytu Afrykańskiego. Szczyt ten
nawiązuje do porozumień zawartych w roku 2015 między
CEMA (Europejski Komitet
Maszyn i Sprzętu Rolniczego) a FAO w celu promocji
zrównoważonej mechanizacji
w rolnictwie krajów rozwijających się.
Przedstawicielstwo Targów
SIMA w Polsce :
Międzynarodowe Targi
Francuskie www.promosalons.
pl ; promopol@it.pl

„Współpraca” – nowe
działanie PROW 2014-2020
15 listopada 2016 r. odbyło
się pierwsze spotkanie grupy
koordynacyjnej do wdrażania działania „Współpraca”
w ramach PROW 2014-2020.
Zadanie grupy to wewnętrzne konsultowanie dokumentów
związanych z wdrażaniem działania „Współpraca”. Koordynację
powierzono Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie.
Podczas spotkania przedstawiono aktualny stan prac
nad projektem rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w ramach
działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020. Projekt rozporządzenia został przekazany do
zwolnienia z komisji prawniczej przez Rządowe Centrum
Legislacji. W najbliższym czasie będzie udostępniony na
stronie RCL.
Za przygotowanie dokumentacji związanej z wdrażaniem
działania „Współpraca” odpowiedzialna jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Agencja Rynku
Rolnego, podmiot wdrażający działanie „Współpraca”,
prowadzi prace mające na
celu przygotowanie dokumentacji dotyczącej powołania
zespołu ekspertów do oceny
merytorycznej wniosków
o przyznanie pomocy. Obecnie

organizowane są przez ARR
spotkania informacyjne.
Wsparcie będzie dotyczyło
funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji
(EPI) oraz realizacji przez te
grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych
rozwiązań w zakresie nowych
produktów, praktyk, procesów,
technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach:
rolnym, spożywczym i leśnym.
Na stronie ARR utworzona
zostanie także zakładka z odpowiedziami na najczęściej
zadawane pytania związane
z tym działaniem. Następne
spotkanie przewidziano na
początku grudnia br.
Źródło: MRiRW
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MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA
ROLNIKÓW I HODOWCÓW

26 LUTY > 2 MARZEC 2017
Paryż Nord Villepinte - Francja
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Międzynarodowe Targi Francuskie
Tel. 22 815 64 55
Mail: promopol@it.pl

• Zamów bezpłatną wejściówkę z kodem
INTAZ8XXM
EXPOSIMA
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tél. : +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax : +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail : sima@comexposium.com
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To nie cuda to mikroelementy!

Makroskładniki i odczyn gleby to kluczowe elementy
uprawy, ale znaczenie mikroelementów w glebie,
i finalnie w roślinie, jest równie duże.

Na temat wpływu mikroelementy na wielkość i jakość plonu firma ADOB zorganizowała
w Opalenicy koło Poznania,
konferencję.
Prezes firmy Adam Nawrocki
w swoim wykładzie podkreślał
rolę mikroelementów w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. - Wynika
ona z tego, że uprawiając rośliny, zubażamy naturalne zasoby
mikroelementów znajdujące się
w glebie. To zjawisko zostało
już zdiagnozowane, nie tylko w naszym kraju, i podjęto
działania zaradcze. Najlepszym
zobrazowaniem skali zjawiska
jest fakt, że światowe zużycie
nawozów mikroelementowych
rośnie 8-10% rocznie, a makroelementowych – 2-3% - mówi
Nawrocki.
IUNG w Puławach wykonuje
badania dotyczące niedoboru
poszczególnych mikroelementów w naszych glebach. Problem
szczególnie dotyczy boru, manganu, miedzi i magnezu. Cynk,
który w niektórych regionach
świata jest pierwiastkiem wyjątkowo deficytowym, w Polsce – z racji kwaśnych gleb
– nie jest wielkim problemem.
Wspomniane jednak wyżej
mikroelementy są kluczowe
dla najczęściej u nas spotykanych upraw: miedź w pszenicy,
bor i mangan w rzepaku oraz
buraku cukrowym, molibden
REKLAMA

w strączkowych, mangan w jęczmieniu i ziemniaku, a w kukurydzy – cynk.
W prawidłowym nawożeniu
mikroelementami nie powinniśmy kierować się atlasem
niedoborów. Jeśli bowiem zaobserwujemy objawy tam odnotowane, oznacza to, że mamy
drastyczny niedobór mikroelementu. Można by to porównać
do klinicznej postaci choroby,
bo dla właściwego odżywienia
roślin mikroelementami, powinniśmy wykryć braki już w „fazie
subklinicznej”, czyli wtedy, gdy
nie są jeszcze widoczne gołym
okiem na roślinie.
Najlepszym sposobem określenia, jakimi mikroelementami
powinniśmy nawozić, jest wykonanie badania laboratoryjnego
w stacji chemiczno-rolniczej raz
na 2 lata. Zbadać można pod
tym kątem zarówno glebę jak
i liście roślin.
- W diagnostyce niedoborów mikroelementów zacząć
należy od pH gleby – mówi
Błażej Chudziński z firmy
ADOB. - Jeśli mamy poniżej
5, co bardzo często się zdarza,
to mamy przede wszystkim niedobór makroskładników, ale
w takich kwaśnych glebach
wszystkie mikroelementy poza
molibdenem, występują w formie dobrze przyswajalnej. Przy
pH właściwym dla większości
upraw w Polsce, czyli powyżej

6,5, praktycznie niepobierane
z gleby są mangan, bor, cynk,
żelazo i miedź. Wówczas zaleca
się nawożenie mikroelementami – dodaje.
Zaleca się profilaktyczne
nawożenie mikroelementami.
Praktycznie „w ciemno” możemy dać miedź pszenicy, bor
rzepakowi i burakowi. Warzywom korzeniowym nadmiar
boru również nie zaszkodzi,
a jego często spotykany niedobór odpowiada za np. pękanie korzeni selera, marchwi
i rzodkiewki albo zgorzel liści
sercowych buraka ćwikłowego.
W przypadku owoców – jego
brak skutkuje zaburzeniami wybarwienia. Żelazo z kolei jest
bardzo ważne dla tzw. warzyw
zielonych.
Dlaczego nawozić mikroelementami schelatyzowanymi a nie solami? Jak podkreśla
Adam Nawrocki, chelaty dają
pewność, że mikroelement będzie dostępny i łatwo przyswajalny dla rośliny bez względu
na pH wody użytej do oprysku,
zawartości w niej fosforanów
i kwaśnych węglanów. Poza tym
mikroelementy schelatyzowane można mieszać ze środkami
ochrony roślin. Co ważne: nie
wszystkie sole rozpuszczają się
równie dobrze w wodzie. Chelaty rozpuszczają się nie pozostawiając zawiesiny nawet po
wielu godzinach.

Kukurydza
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– roślina przyszłości
Kukurydza pod względem wielkości zasiewów
zajmuje drugie po pszenicy miejsce na świecie, ale pod
względem zbiorów ziarna dominuje, wyprzedzając
pszenicę o blisko 30%.

Jaka jest przyszłość produkcji kukurydzy w Polsce? Jakie
jest jej przeznaczenie i co możemy zrobić, aby Polacy więcej konsumowali kukurydzy
i jej przetworów? Na te i wiele
innych pytań podczas konferencji prasowej odpowiadali:
prof. dr hab. Tadeusz Michalski – prezes PZPK, dr inż. Roman Warzecha – członek rady
PZPK oraz dietetyk Justyna
Marszałkowska-Jakubik.
Powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce jest znacząca, a w ostatnich 4 latach
ustabilizowała się na poziomie 1,2 mln ha, z tego ok.
połowa uprawiana jest na
ziarno i połowa na kiszonkę. Według danych IERiGŻ
PIB plony ziarna kukurydzy
w tym roku wyniosły 6,83 t/
ha wobec 4,71 t/ha w 2015 r.,
a zbiory wyniosą ok. 3,9 mln
ton. Jednakże polscy rolnicy
wciąż otrzymują za ziarno
mniej niż europejscy sąsiedzi:
przeciętna cena unijna ziarna
wynosi 643 zł/t (149 EUR/t)
wobec 564 zł/t w Polsce.
„W przeważającej części kraju od maja do połowy sierpnia
nie brakowało opadów i kukurydza miała bardzo dobre
warunki rozwojowe. Gorzej
sytuacja wyglądała jednak
w rejonach, gdzie rośliny
w tym okresie narażone były
na suszę, a niedobory wody
w lipcu i sierpniu potęgowane
były przez wysokie temperatury. To tam wielu rolników
zdecydowało się już w połowie sierpnia rozpocząć zbiór
na kiszonkę, przeznaczając
na to również część plantacji
ziarnowych. Jednakże na terenach, gdzie dopisały letnie
opady, kukurydza wytworzyła
dużą biomasę i wykształciła
kolby z dorodnym ziarnem.

Plony kukurydzy zbieranej na
kiszonkę były więc wysokie, co
umożliwiło z kolei przesunięcie
części areału do zbioru na ziarno. Później było jednak już gorzej: wobec braku opadów w II
połowie sierpnia i we wrześniu kukurydza przyspieszyła
dojrzewanie, skutkiem czego
tegoroczne zbiory ziarna rozpoczęto już w połowie września. Wymuszone dojrzewanie
spowodowało jednak redukcję
doskonale zapowiadających
się plonów (o ok. 10%), zaś
bardzo deszczowy październik
spowodował prawie miesięczną przerwę w omłotach. PZPK
szacuje, że skutkiem tych perturbacji pogodowych zbiory
ziarna kukurydzy będą mniejsze od podawanych przez IERiGŻ i wyniosą ok. 3,6 mln
ton. Cieszy jednakże fakt, że
większość zebranego ziarna
kukurydzy charakteryzuje niska wilgotność i dobra
zdrowotność”– ocenia sytuację prof. dr hab. Tadeusz Michalski, prezes PZPK.
I jednocześnie dodaje, że
producentów kukurydzy
czeka wiele wyzwań. Jednym
z nich jest utrzymanie poziomu
produkcji i redukcja kosztów
uprawy i konserwacji, tak by
dostosować się do obniżających się ciągle cen zbytu. Ważne jest również zwiększenie
upraw z przeznaczeniem na
cele energetyczne. Doświadczenia niemieckie pokazują,
że kukurydza jest jednym
z najlepszych surowców do
produkcji biogazu, zarówno
pod względem wydajności
polowej, jak i efektywności
przetwarzania.

Kukurydza – słoneczne
ziarno zdrowia
Ziarno kukurydzy stosowane jest powszechnie w wielu
kuchniach świata. W Polsce
jednak wciąż zbyt mało spożywamy kukurydzy. To błąd
– przekonuje dr inż. Roman
Warzecha, członek rady PZPK.
– „PZPK chcąc propagować
większe spożycie kukurydzy
w kraju od kilku lat prowadzi liczne działania promocyjne w ramach kampanii

„Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia”, finansowanej ze
środków Funduszu Promocji
Ziarna Zbóż i Przetworów
Zbożowych. Namawiamy dzieci i dorosłych do konsumpcji
kukurydzy w różnej postaci.
W sukurs przychodzi nam nowoczesny i dobrze rozwijający
się przemysł młynarski, który
przemiela blisko 200 tys. ton
krajowego ziarna kukurydzy,
dostarczając wysokiej jakości
grys i mąkę kukurydzianą na
potrzeby przemysłu spożywczego i eksport do wielu krajów
Europy i świata”.
Kukurydza i jej przetwory
mają wiele niezwykłych wartości odżywczych i powinny
na stałe zagościć w diecie Polaków. Z całą pewnością warto
podkreślić brak glutenu, który umożliwia spożywanie tej
rośliny przez alergików czy
osoby chore na celiakię. Ponadto roślina ta jest dobrym
źródłem węglowodanów, błonnika, witamin, minerałów oraz
antyoksydantów.
„Kukurydza jest źródłem
skrobi (60–70%), zawiera sporo
błonnika, który ma działanie
regulujące trawienie i przeciwnowotworowe. Ponadto jest
źródłem witamin, minerałów
i antyoksydantów. Do najważniejszych należy zaliczyć
luteinę, zeaksantynę, beta-karoten, selen i witaminę E. Selen i witamina E to doskonałe
połączenie o niezwykle silnym
potencjale antyoksydacyjnym.
Badania wykazują, że związki
te mają właściwości profilaktyczne w kierunku 10 typów
nowotworów, m.in. piersi,
płuc, odbytu i prostaty. Zachęcam do częstego spożycia
kukurydzy i jej przetworów”
– informuje dietetyk Justyna
Marszałkowska-Jakubik.
Konferencja prasowa Polskiego Związku Producentów
Kukurydzy, która odbyła się
8 listopada w Warszawie została zorganizowana w ramach kampanii „Kukurydza
– słoneczne ziarno zdrowia”
finansowanej ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż
i Przetworów Zbożowych, który administrowany jest przez
Agencję Rynku Rolnego.

Zmiany w zakresie nasiennictwa i ochrony roślin
RAPORT
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Rada Ministrów przyjęła 15 listopada br. projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy
o ochronie roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa.
Do projektu wprowadzono
rozwiązania dostosowujące
polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych
z nasiennictwem i roślinami
sadowniczymi. Chodzi m.in.
o zmianę definicji materiału
siewnego kategorii „elitarny” oraz uzupełnienie krajowych przepisów związanych

z rejestracją odmian, wytwarzaniem, etykietowaniem, plombowaniem oraz pakowaniem
materiału szkółkarskiego roślin
sadowniczych.
W nowych regulacjach
umożliwiono wpisywanie do
rejestru krajowego odmian
gatunków, nie objętych przepisami unijnych dyrektyw

Z ANWILEM
tropią mity

ANWIL po raz kolejny zaprosił
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
o profilu rolniczym do udziału
w zajęciach poświęconych
nawożeniu mineralnemu.
W listopadzie wystartowała II
edycja Tropicieli Mitów, autorskiego programu włocławskiej
spółki, dzięki któremu już ponad 2500 przyszłych rolników
z 97 szkół zdobyło wiedzę na
temat odpowiedzialnego i efektywnego odżywiania roślin.
Tropiciele Mitów to edukacyjny projekt ANWILU opracowany
wspólnie z Krajowym Centrum
Edukacji Rolniczej. Podczas lekcji
uczniowie wspólnie z prowadzącymi zastanawiają się nad rolą mikrooraz makroelementów w rolnictwie,
wyliczają zapotrzebowanie roślin
na azot i inne składniki odżywcze,
poznają potrzeby pokarmowe roślin w różnych regionach świata,
a także rozprawiają się z mitami,
które narosły wokół nawożenia
mineralnego.
Formuła zajęć oparta na metodologii edutainment (nauce
poprzez zabawę), sprawia, że
są one dla uczniów niezwykłą
przygodą edukacyjną. Dzięki
temu ich uczestnicy są bardzo
aktywni i z łatwością przyswajają sobie nowe wiadomości.
Dodatkowo ANWIL przekazuje szkołom biorącym udział
w projekcie materiały edukacyjne

oraz firmowe gadżety.
W Polsce jest 2401 ponadgimnazjalnych szkół rolniczych,
w których funkcjonują klasy
o tym profilu. Lekcje w ramach
programu Tropiciele Mitów
odbyły się już w 97 spośród
tych placówek oświatowych,
a uczestniczyło w nich ponad
2500 uczniów i 200 nauczycieli.
Oznacza to, że wiedzę dotyczącą
nawożenia mineralnego, które
jest podstawą współczesnego
rolnictwa, zdobyło już ponad
40 proc. młodzieży, wiążącej
swoją przyszłość z pracą na roli.
Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do
odwiedzenia strony: www.tropicielemitow.pl i zgłoszenia się
poprzez formularz kontaktowy.
Udział w programie Tropiciele
Mitów jest bezpłatny.
( 1Szkół ponadgimnazjalnych,
które mają w nazwie przymiotnik
„rolnicze” jest 459, ale częstokroć
pod tym szyldem prowadzona jest
inna działalność edukacyjna, np.
związana z przygotowaniem młodzieży do pracy w gastronomii).
Źródło: ANWIL
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

nasiennych, a ważnych w Polsce
pod kątem gospodarczym oraz
ze względu na zachowanie bioróżnorodności roślin. Zmiany
te umożliwią polskim przedsiębiorcom produkcję dobrej jakości materiału siewnego, który
będzie można wprowadzić do
obrotu w całej Unii Europejskiej oraz poza jego granicami.

Zaproponowano także
zniesienie opłat za rejestrację
odmian roślin regionalnych
i amatorskich. Powinno to
zwiększyć zainteresowanie
wpisywaniem do rejestru takich odmian gatunków roślin.
Ograniczone zostaną również koszty działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin

i Nasiennictwa (PIORiN). Chodzi o wprowadzenie możliwości
dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredytowanych kwalifikatorów.
Zwiększy się także skuteczność
działań inspekcji dzięki wprowadzeniu zmian w przepisach
dotyczących kontroli obrotu
materiałem siewnym.

Wprowadzono również
zmiany porządkowe do ustawy o ochronie roślin, aby
zapewnić jej spójność z przepisami o swobodzie działalności
gospodarczej.
Znowelizowane przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia
2017 r.
Źródło: MRiRW
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Südzucker
z certyfikatem
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Krakowski Dukat dla
INTERMAG
Podczas Święta Izby Przemysłowo-Handlowej (IPH),
które odbyło się w 18 listopada
2016 roku w Krakowie Hubert
Kardasz Prezes Zarządu firmy
INTERMAG sp. z o.o. został
uhonorowany statuetką Krakowskiego Dukata.
Nagrodę przyznawano
w kategorii menedżer firmy
z rekomendacji Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
Oddział w Olkuszu. Wyróżnia
ona i honoruje osoby za osiągnięte wyniki ekonomiczne,
za inwencję oraz umiejętność
dzielenia się sukcesami z otoczeniem, w którym wskazana osoba prowadzi swoją
działalność.
Nagroda Krakowski Dukat
ma charakter promocyjny
i przyznawana od 1991 roku
z inicjatywy gazety „Czas Krakowski” przedsiębiorcom wywodzącym się ze środowisk

gospodarczych województwa
krakowskiego za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej w okresie transformacji
ustrojowej. W tym okresie
patronat nad nagrodą, obok
„Czasu Krakowskiego”, objęła
IPH w Krakowie. Od 1998 roku
IPH stała się jedynym fundatorem nagrody.
Źródło: INTERMAG
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Firma BASF na liście „CDP
Water A”
Międzynarodowa organizacja CDP przyznała firmie
BASF kategorię „A” w rankingu zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.
Firma BASF po raz pierwszy znalazła się na liście „CDP
Water A” jako jeden z liderów
zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Międzynarodowa organizacja non
profit CDP (dawniej: „Carbon
Disclosure Project”) ogłosiła
najnowszy ranking na konferencji CDP Global CDP
współpracuje z inwestorami
instytucjonalnymi zarządzającymi aktywami o wartości

100 bilionów USD.
Tylko 24 spośród 607 ocenianych firm otrzymało kategorię „A” - w tym BASF.
W ocenie zrównoważonego
zarządzania zasobami wodnymi CDP uwzględnia przejrzystość raportów firmy na
temat prowadzonej gospodarki wodnej, a także stosowane
metody zmniejszania ryzyka
niedoboru wody. CDP bada
także w jakim zakresie produkty opracowywane przez
firmę mogą przyczynić się do
zrównoważonego zarządzania
zasobami wodnymi przez jej
klientów.

Efektywna gospodarka
wodna oraz opracowywanie
zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju rozwiązań
dla lokalnych problemów z zaopatrzeniem w wodę to ważne
elementy strategii oszczędzania zasobów wodnych, realizowanej przez firmę BASF. W tym
zakresie BASF współpracuje
z innymi użytkownikami lokalnych zasobów wodnych,
takimi jak gminy i firmy prowadzące działalność w obrębie
tego samego dorzecza.
Źródło: BASF
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Otwarcie rynku chilijskiego
na produkty wieprzowe
i wołowe z Polski
Polska znalazła się w gronie trzech państw członkowskich UE dopuszczonych do
eksportu przetworzonych produktów z mięsa wołowego na
rynek Chile.
Rozpoczęcie eksportu możliwe jest po pozytywnym
rozpatrzeniu formularza aplikacyjnego zakładu przez chilijskie służby weterynaryjne.

Wzór formularza dostępny jest
u powiatowego lekarza weterynarii, podobnie jak wzór
świadectwa zdrowia dostępny w systemie TRACES.
Ten wzór świadectwa
zdrowia może towarzyszyć
przesyłkom przetworzonych
produktów z mięsa wieprzowego. Zakłady, które uzyskały już
zatwierdzenie strony chilijskiej

mogą rozpocząć eksport.
W przypadku nowych
zgłoszeń, konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego u powiatowego lekarza
weterynarii w celu uzyskania
zatwierdzenia władz weterynaryjnych Chile.
Źródło: MRiRW

Grupa Südzucker wraz
z plantatorami buraków cukrowych w Niemczech, Francji i Polsce uzyskała certyfikat
REDcert2.
Certyfikat jest potwierdzeniem, że prowadzone przez
nich uprawy buraków cukrowych zgodne są z zasadami
zrównoważonego rozwoju
i dowodzi, iż stosowane przez
plantatorów metody uprawy
są zgodne z kryteriami srebrnego statusu zrównoważonego
rolnictwa Platformy Initiative
(SAI). Ponad 34 000 plantatorów buraków cukrowych oraz
Südzucker udokumentowało,
że ich działania są zgodne
z restrykcyjnymi normami
środowiskowymi i społecznymi związanymi z uprawą
i przetwarzaniem surowca.
Firma Südzucker, która ma
długą tradycję prowadzenia działalności w sposób

zrównoważony, współpracowała z plantatorami buraków
nad opracowaniem i wdrożeniem systemu dokumentacji, za
którego pomocą klienci mogą
wykazać ciągłość zrównoważonego rozwoju wzdłuż całego
łańcucha dostaw.
„Jesteśmy dumni, że wraz
z naszymi plantatorami potwierdziliśmy zrównoważony rozwój produkcji buraków
cukrowych. Fakt, że Grupa
Südzucker skutecznie wykazała zgodność wymogów certyfikacji z REDcert2 oraz SAI
był możliwy przede wszystkim dzięki opartej na zaufaniu
współpracy z naszymi plantatorami. Bez ich zaangażowania w zrównoważony rozwój
certyfikacja nie byłaby możliwa”, powiedział dr Thomas
Kirchberg, Członek Zarządu
Südzucker AG. „Certyfikat potwierdza, że nasze programy

zrównoważonego rozwoju idą
w dobrym kierunku. Będziemy
podążać tą drogą wraz z plantatorami, ponieważ jesteśmy
przekonani, że w ten sposób
odpowiadamy na potrzeby
rynku”, dodał nakreślając
dalszą politykę firmy.
Südzucker Polska S.A. jest
częścią europejskiego koncernu Südzucker, największego
producenta cukru w Europie.
W Polsce spółka posiada 25 %
udziału w kwocie cukru, zatrudnia 640 pracowników
i współpracuje z 6 440 plantatorami. Głównym produktem
firmy jest cukier biały, oferowany pod znaną od 17 lat na
polskim rynku marką „Cukier
Królewski”, którą w 2010r.,
2012r., 2013r. i 2015r. konsumenci uznali za najbardziej
rozpoznawalną w swojej kategorii i wyróżnili Złotym Laurem Konsumenta oraz tytułem
Lidera Dekady (2004-2014).
W 2014 r. marka „Cukier
Królewski” zdobyła również
tytuł Created in Poland Superbrands 2014/2015 w kategorii „Jedzenie i gotowanie”,
który to tytuł przyznawany
jest w ponad 80 krajach wyłącznie najsilniejszym markom
konsumenckim.
Źródło: Südzucker Polska S.A.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Echa Targów we Lwowie
Po raz pierwszy, od 17 do
19 listopada 2016 r., odbyły się
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej EuroAgro organizowane we Lwowie przez
ukraiński ośrodek wystawienniczy Gal-Expo i Targi Kielce.
Wystawa obejmowała blisko
100 wystawców, z czego 24 firmy to polskich producenci sektora rolniczego. Swoje stoisko
na Targach prezentowała także Lubelska Izba Rolnicza, na
której zaproszenie w Wystawie
udział wzięła delegacja z Biura
Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się również
konferencja „Polsko-ukraińska współpraca w przemyśle
i sektorze rolno-spożywczym”.
Organizatorami konferencji
zawartej w programie Dni Polskiego Rolnictwa był Wydział
Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Kijowie oraz

Stowarzyszeniem Integracja
Europa-Wschód.
Zaproszeni specjaliści oraz
przedsiębiorcy poruszyli wiele ważnych tematów dotyczących możliwej współpracy
polsko-ukraińskiej w sektorze rolniczym. Uczestnicy
dowiedzieli się jakie są silne
aspekty polskiego rynku produkcji rolno-spożywczej, jaką
drogę przeszli polscy rolnicy,
aby znaleźć się w tym miejscu rozwoju, jak przebiegała
integracja polskiego rynku
produkcji rolnej z unijnym.
Wydarzenie miało charakter
edukacyjny, nie zabrakło również informacji na temat form
wsparcia producentów rolnych
oraz praktycznej wiedzy o zasadach certyfikacji produkcji
rolnej i spożywczej.
Konferencja wpisywała się
w program ogólny Dni Polskiego Rolnictwa. We Lwowie

to już II edycja wydarzenia.
Promocja polskiej gospodarki oraz aktywizacja polsko-ukraińskiej współpracy ze
szczególnym uwzględnieniem
sektora rolno-spożywczego to
cele jakie postawili przed sobą
organizatorzy.
Dni Polskiego Rolnictwa organizowane były we
współpracy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Kijowie ze
Stowarzyszeniem Integracja
Europa-Wschód. Parterami wydarzenia byli również Lwowska Państwowa Administracja
Obwodowa, Polsko-Ukraińska
Izba Gospodarcza, Lwowska
Izba Handlowo-Przemysłowa
oraz Rynek produktów rolnych
„Szuwar” Sp. z o.o.
Źródło: KRIR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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FOTOWOLTAIKA
Zostań producentem
energii elektrycznej
z darmowej energii słońca.

W trakcie produkcji energii przez fotowoltaikę nie są emitowane żadne
szkodliwe dla zdrowia gazy oraz pyłki, bez generowania hałasu.
Prąd wyprodukowany przez fotowoltaikę wykorzystywany jest przez
urządzenia elektryczne w pierwszej kolejności, może być wykorzystany
do m.in. celów rolniczych takich jak:
zasilanie urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w chowie zwierząt
zasilanie maszyn i urządzeń rolniczych np. śrutowników, wag, dojarek
uprawa roślin szklarniowych
ogrzewania wody za pomocą grzałki elektrycznej
ogrzewania elektrycznego pomieszczeń

Posiadanie własnej elektrowni fotowoltaicznej
to wiele korzyści dla inwestora.

Inwestycja w mikroelektrownię fotowoltaiczną to wykorzystanie
niewyczerpanego źródła energii jakim jest słońce. Promienie
słoneczne w ogniwach fotowoltaicznych ulegają tzw. efektowi
fotowoltaicznemu w wyniku którego produkowany jest
prąd stały. Falownik, który jest częścią każdej elektrowni
fotowoltaicznej przekształca prąd stały w zmienny,
o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.

OSZCZĘDNOŚĆ

INWESTYCJA

WIĘKSZA
NIEZALEŻNOŚĆ
ENERGETYCZNA

Wytwarzanie własnego
prądu z energii słonecznej
to oszczędność na
rachunkach za energię
przez ponad 25 lat.

Elektrownia
fotowoltaiczna to pewna
i stabilna inwestycja
w rozwój gospodarstwa
rolnego.

Wytwarzanie energii
elektrycznej to większa
niezależność od
sprzedawców energii
i od podwyżek cen energii
i dystrybucji.

Obniż rachunki za energię elektryczną – produkuj własny
prąd dzięki fotowoltaice i oszczędzaj pieniądze każdego dnia!
Wykorzystaj niewyczerpaną energię słońca.
Skontaktuj się z innogy Polska S.A.,
aby poznać szczegóły:

0 801 348 348
ofertybiznes@innogy.com

FOTOWOLTAIKA

ENERGIA ZE SŁOŃCA
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OSEVA POLSKA ma już 20 lat.
PLEVEN – FHR 2017
Jesienią 1996 r. w Kancelarii
Notarialnej Notariusza Marka
Kolasy w Poznaniu została podpisana Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Współzałożycielami spółki ,
która przyjęła nazwę „OSEVA
POLSKA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i uzyskała
prawo do używania w Polsce
logo czeskiej spółki-matki, byli
OSEVA, a.s. Bzenec (50%) i polski prywatny kapitał.
Naszą dewizą było i jest do
dzisiaj to, że „oferujemy coś specjalnego, co mamy tylko my (np.
superwczesna wyhodowana na
Słowacji kukurydza Pyroxenia ,
która jest obecnie zastępowana
nową odmianą SILICIA - lub
również wyhodowane na Słowacji pszenice ostki o wyjątkowej
wczesności i jakości, np. IS SPIRELLA - 19% białka, 43,7% glutenu, liczba opadania 447 s.
Ideą fix działalności spółki
było reprezentowanie polskiej
hodowli i nasiennictwa w Republice Czeskiej oraz czeskiej i słowackiej hodowli i nasiennictwa
w Polsce. Corocznie organizowaliśmy wyjazdy szkoleniowe do
Czech i na Słowację aby umożliwić polskim rolnikom a naszym klientom zapoznanie się

z wielkotowarową gospodarką
rolną w tych krajach. Po perturbacjach z przejmowaniem
naszej już byłej „firmy matki”
przez Agrofert przez krótki czas
wyjazdy ustały ale w tym roku
wróciliśmy do starej tradycji –
nasi klienci mogli w maju zapoznać się z technologią uprawy
kukurydzy na nasiona, produkcją mleka w oborze o pogłowiu
2000 krów dojnych a w ramach
poznawania czeskiej kultury
uczestniczyli w imprezie pod
nazwą „Den otevřených sklepů“.
Jest to święto bzeneckich producentów win, którzy otwierają dla
gości swoje piwnice i umożliwiają degustację swoich najlepszych
trunków.
Pierwszą czeską odmianą
roślin rolniczych zarejestrowaną w Polsce po przemianach
w 1989 r. była kukurydza CELUX 225 a odmiana grochu
siewnego TERNO wchodziła w skład wzorca COBORU
przy rejestracji odmian grochu
w Polsce.
Spółka rejestrowała w Polsce czeskie i słowackie odmiany
kukurydzy, jęczmienia jarego,
grochu i bobiku, traw i motylkowych a przy udziale Osevy
Polska sp. z o.o. zarejestrowano
w Czechach np. polskie odmiany

pszenżyta hodowli HR Strzelce.
Jeżeli chodzi o kukurydzę
to w Polsce zarejestrowaliśmy
2 odmiany: Celux i Markiza.
W 2008 rojku nasza firma-matka została przejęta przez
wielkiego gracza działającego
w Republice Czeskiej - Agrofert,
a.s. . Spowodowało to zmianę
źródeł materiału genetycznego
i źródeł nasion, które oferujemy
na polskim rynku. Od tego czasu zaczęliśmy też konsekwentniej egzekwować nasze prawo
do zarejestrowanego w Urzędzie
patentowym znaku towarowego
(nr Świadectwa Ochronnego:
UP nr 233963), gdyż coraz częściej dochodziło do używania
naszego znaku towarowego bez
naszej zgody przez nieuprawnione podmioty. Przy okazji
poszerzyliśmy asortyment
nasion oferowanych polskim
rolnikom.
Aktualnie w ofercie, oprócz
nasion kukurydzy, mamy nasiona mieszanek traw pastewnych
(pochodzących z Polski) oraz nasiona pszenicy ozimej zwyczajnej
a rozpoczynamy też doświadczenia wdrożeniowe z jarą i ozimą
pszenicą twardą (durum). Mało
kto ma w Europie do dyspozycji
ozimą pszenicę durum.
Polskim rolnikom oferujemy

nasiona kukurydzy pochodzące
z hodowli słowackiej (w większości odmiany równomiernie
dojrzewające z odpornością na
okresowe niedobory wilgoci),
bardzo solidne odmiany niemieckie i bardzo dobre, mieszańce trójliniowe wyhodowane
we Francji, które charakteryzuje
stay green i erektywne liście.
Posiadamy wyłączne prawo
do reprodukcji i sprzedaży na
terenie całej Europy smolickiej
kukurydzy OPCJA a LOKATĘ
możemy sprzedawać w całej Europie poza Polską. Wszystko
wskazuje na to, że zarejestrujemy na Słowacji kukurydze ze
Smolic badaną pod oznaczeniem SMH1853A, którą nazwaliśmy OP MAURRA.
OSEVA POLSKA Spółka
z o.o. jako Firmowy Hit Roku
2017 zgłasza odmianę:
PLEVEN o wysokim plonie ziarna i kiszonki, nawet na słabszych glebach!
FAO 250/260, Tc, SD/D
- ziarno/kiszonka/biogaz
- elastyczny stay-green z wysoką zawartością energii
Zapraszamy do zakupów
u nas nasion kukurydzy, mieszanek traw i traw z motylkowymi oraz do reprodukcji naszych
odmian pszenicy ozimej.

Rosomak
Polska odmiana kukurydzy nagrodzona pucharem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela
XXV Krajowa Wystawa Rolnicza, wrzesień 2016

www.hrsmolice.pl
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CHROBRY – Rzepak, który
będzie rządził na
Twoich polach
Czego oczekuje się od dobrej odmiany
rzepaku ozimego?
Przede wszystkim wysokiego i pewnego plonu. Wiele odmian posiada wysoki
potencjał plonowania, ale
równie dużo z nich ujawnia
go tylko w sprzyjających warunkach. Łagodna zima,
sprzyjający rozkład opadów, dobra gleba – w takich
okolicznościach nietrudno
o wysoki plon. Co jednak,
gdy musimy uprawiać rzepak
na glebie lekkiej, a mrozy
zimą nie odpuszczają? Wybór właściwej odmiany jest
kluczowy. W tym miejscu
należy zwrócić uwagę na
CHROBREGO - nową,
polską odmianę rzepaku
ozimego z HR STRZELCE.
Komponentem rodzicielskim
CHROBREGO jest niezwykle popularna i doceniana
odmiana MONOLIT. Z powyższego faktu wynika kilka

konsekwencji. Mianowicie,
CHROBRY odziedziczył po
MONOLICIE bardzo wysoką zimotrwałość i co niezwykle istotne w polskich
warunkach uprawy, niezwykle niskie wymagania
glebowe. Oczywiście poza
cechami odziedziczonymi
po odmianie rodzicielskiej
CHROBRY charakteryzuje
się wyższym potencjałem
plonowania oraz bardzo
dobrą odpornością na wyleganie. Wybierając do zasiewu odmianę CHROBRY
stawiamy na wysoki plon
dobrej jakości i minimalizujemy ryzyko wymarzania
plantacji, gwarantując sobie
stabilne plonowanie w latach
o różnym przebiegu pogody. Podwyższona odporność
na zgniliznę twardzikową
ogranicza ryzyko szybkiego

rozwoju infekcji tej choroby
w przypadku, gdy warunki
pogodowe nie pozwalają
na zastosowanie ochrony
fungicydowej.
Podsumowując, CHROBRY jest bardzo dobrym
wyborem dla wszystkich,
którzy profesjonalnie podchodzą do uprawy rzepaku
ozimego i chcą na swoich
polach uprawiać odmiany
sprawdzone i bezpieczne.
Materiał siewny odmiany
CHROBRY dostępny będzie
w firmach nasiennych oraz
przedsiębiorstwach zaopatrzenia rolnictwa na terenie
całego kraju. Szczegółowe
informacje o dostępności
odmiany uzyskać można w dziale handlowym
Hodowli Roślin Strzelce oraz u przedstawicieli
regionalnych.

grudzień 2016 r. | Raport Rolny
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Jak zrobić dobrą kiszonkę?
Nie wystarczy odmiana, staranna agrotechnika i właściwe
nawożenie, to nie wszystko,
aby finalnie mieć dobrą kiszonkę z kukurydzy.
Jak uzyskać dobrą kiszonkę z kukurydzy instuował
Marek Skwira z firmy Limagrain podczas warsztatów
kiszonkowych.
Kiszonka to niby prosta
rzecz, a jednak gdy zrobimy
audyt silosu, nie zawsze wypada on dobrze.
Wykona l i śmy p onad
600 audytów w różnych
gospodarstwach i wyniki
są zadziwiające. Zaledwie
7% zbadanych przez nas
silosów, wykonanych było
poprawnie. W ponad 90% silosów, przynajmniej jeden z parametrów zakiszania był zły.
P rz y pom n ijmy k rok
po kroku, jak należy postępować .
Wszystko zaczyna się od
optymalnego terminu zbioru na kiszonkę. Teoretycznie
to bardzo prosta sprawa, ale
wiemy od rolników korzystających ze zbioru usługowego,
że to nie oni ale usługodawca
decyduje o terminie zbioru.
Po drugie większość rolników
nie sprawdza suchej masy i nie
wyznacza optymalnego terminu zbioru.
W takim razie zbadajmy
suchą masę. Jak to uczynić?
Suchą masę najprościej zbadać ważąc 100-gramową próbkę
zielonki, po wysuszeniu w mikrofalówce lub suszarni do grzybów. Odmierzamy 100 g zielonej
masy. Kilkakrotnie suszymy
i ważymy ponownie. Jeśli kolejne
umieszczenie próbki w suszarni
nie powoduje już dalszej utraty
wagi, to znaczy, że odparowaliśmy całą wodę, a więc mamy już
tylko suchą masę. Jej waga to
procent suchej masy w zielonce.
Jeśli waga 100 g próbki spadła
nam do 35 g i mimo dalszego suszenia nie spada dalej, to mamy
35% suchej masy.
Na co zwrócić uwagę podczas zwożenia z pola do
silosu?
Teraz najważniejsze będzie
ugniecenie kukurydzy. Musimy ugnieść ją jak najmocniej, aby wyprzeć z niej tlen
i stworzyć beztlenowe warunki
zakiszania.
A kwestia długości sieczki?
To również ma znaczenie.
Posiadamy specjalny opatentowany zestaw sit służący do
pomiaru poszczególnych frakcji, a więc jeszcze w trakcie
zbiorów możemy dodatkowo
pomóc ustawić sieczkarnię.
Pamiętać należy o prawidłowo rozgniecionym ziarnie

LG.31.233 (CCA 2015) I
Nowy mieszaniec z programu LG Animal Nutrition.

Mieszaniec trójliniowy, średnio wczesny (FAO 240). Charakteryzuje się wysoką
strawnością włókna (DINAG 53,45) oraz wysokim i stabilnym potencjałem
plonowania w różnych warunkach glebowych. W doświadczeniach LG w Polsce w 2015 r. odmiana osiągnęła 15,31 t/ha suchej masy przy zawartości
36,1% s.m. Polecana do uprawy także na słabszych stanowiskach.

– w jednym litrze sieczki nie
powinno być ani jednego
całego ziarniaka. Z naszych
audytów wynikało jednak że
co czwarte gospodarstwo ma
nie dość rozdrobnione ziarno.
Zielona masa trafia do
silosu, rozkładamy ją cienkimi warstwami i ubijamy.
Jak mocno?
Minimalna gęstość to 220 kg
suchej masy w metrze sześciennym, czyli ok. 650 kg świeżej
zielonki w metrze sześciennym.
Takie ubicie daje pewność,
że silos nam się dobrze zakisi i kiszonka będzie stabilna.
Z 600 audytów, które zrobiliśmy, rekordzista miał 318 kg
suchej masy, czyli tonę zielonej
masy w metrze sześciennym.
Od zamknięcia silosu kukurydza może czekać na

skarmianie kilka miesięcy,
pół roku, rok... jakie parametry należałoby badać przy
otwarciu silosu?
Badamy temperaturę, pH
w kilku punktach, gęstość
ubicia, ilość ziarniaków. To
są podstawowe parametry
fizyczne.
Czy zagrzewająca się frakcja oznacza tylko straty czy
coś jeszcze możemy z niej
uratować?
W takich fragmentach silosów, gdzie jest więcej tlenu,
grzyby i pleśnie, tworzą się
straty. Taką nadpsutą kiszonkę możemy tylko rozrzucić po
polu w charakterze kompostu.
Krowy i tak będą to sobie przebierały, nie zjedzą jej.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

AKRA
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System nawożenia
Nowa droga dla rolnictwa

System nawożenia AKRA jest ukierunkowany na
wyważone i harmonijne dostarczenie roślinom substancji odżywczych. Pozytywnie wpływa na mikroorganizmy glebowe, uruchamia zablokowane składniki
pokarmowe i umożliwia ich magazynowanie w postaci
przyswajalnej dla rośliny. Co dla rolników wiąże się
z alternatywą dla długookresowych skutków ekonomicznych i ekologicznych w rolnictwie.
Akra Kombi to bezazotowy nawóz, składający się z
16 makro i mikroskładników. Akra Kombi zwiększa
żywotność rośliny mobilizując substancje odżywcze
w glebie np. P, K, mikroelementy oraz utrzymuje ważne główne i śladowe substancje odżywcze w formie
dostępnej dla rośliny. Dzięki zawartości krzemu podnosi odporność rośliny na choroby, wzmacnia ściany
komórkowe rośliny, poprawia ukorzenienie itd. Dzięki
temu Akra Kombi umożliwia znaczne oszczędności
wpływające na równomierne i trwałe działanie, wspomaga namnażanie bakterii wiążących azot, wspomaga
biotop glebowy i pożyteczne organizmy w glebie itd.
Akra Magnesia zawiera 44% węglanu magnezu,
55% węglanu wapnia, 1% mikroskładników. Przeznaczona jest do stosowania na użytki rolne i zielone celem podniesienia wskaźników żyzności gleby,
zdrowotności roślin i stabilizacji pH.
Akra Magnesia + S zawiera wapno dolomitowe
85%, gips naturalny 15%, siarkę ok 2,8% , stworzoną
dla upraw o zwiększonym zapotrzebowaniu na siarkę.
Przeznaczona do stosowania na większości gruntów
uprawnych celem podniesienia wskaźników żyzności
gleby i stabilizacji pH. Siarka jest ważnym składnikiem pokarmowym dla roślin, tak więc ważne jest
uwzględnienie jej w nawożeniu upraw. Zaopatrzenie
w siarkę pozwala na wzrost i poprawę jakości plonów, a także zwiększa odporność roślin na choroby.
Akra Blatt zawiera substancje odżywcze w formie
siarczanowej Mg,Na,Cu,Zn,Mn,Fe,S. oraz Akra Plus
9 zawiera substancje odżywcze w formie octanowej
Mg,Na,Fe,Cu,Zn,Mn,S,Si,Mo. Nawożenie dolistne
Akra to szybki rozwój rośliny, regeneracje wszelkich
uszkodzeń liści korzeni w przypadku uszkodzeń mrozowych, wspomaga pobieranie i wykorzystanie azotu,
zwiększa odporność na choroby grzybowe co pozwoli
na redukcje środków ochrony roślin co jednoznacznie
wpłynie na wyższe i jakościowo lepsze plony.
Akra Azoarcus to symbiotyczna bakteria azotowa, która współistniejąc z roślinami wiąże azot. Zastosowanie Akra Azoarcus pozwala zaoszczędzić od
40% do 80% standardowych nawozów azotowych.
Akra Azotobakter to wolno żyjące bakterie azotowe, które żywią się tylko wówczas, gdy w roślinie
występuje zapotrzebowanie na azot. Wiązanie azotu
poprzez Azotobakter szczególnie efektywnie wpływa
w uprawach szerokolistnych np. Kukurydza, burak
cukrowy, ziemniaki, rzepak czy słonecznik.
Akra Saat środek do wspomagania materiału siewnego. Przystosowany do każdego rodzaju materiału
siewnego. Substancje odżywcze w Akra Saat powodują,
że kiełki tworzą więcej giberelin i auksyn, zapewniając większą odporność w okresie wzrostu rośliny .
AKRA Stroh R + P + K preparat przyspieszający
rozkład resztek pożniwnych. Stosowany w formie
oprysku słomy po zbiorze, w celu przyspieszenia
rozkładu słomy w glebie. Zastosowanie Akra Stroh
pozwala rozbić cząsteczki organiczne pozostałości
resztek pożniwnych (celuloza i lignina). Dlatego nie
jest wymagane doprowadzenie dodatkowego azotu.
Akra WD środek do przetwarzania obornika, gnojowicy, nawozów organicznych stałych i gnojówki,
wspomagający fermentację i zmniejszający nieprzyjemny zapach.
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Serwis INTER-VAX
ciągników ZETOR i maszyn
rolniczych SaMASZ
najlepszy w POLSCE
Pierwsze miejsce w Polsce
dla P.W. Inter-Vax na podstawie audytów przeprowadzonych w autoryzowanych
punktach serwisowych ciągników rolniczych marki
Zetor i maszyn rolniczych
marki Samasz. Oceniając
serwis brano pod uwagę
wyposażenie, kwalifikacje pracowników, poziom
ich wykształcenia, sposób
i szybkość załatwienia reklamacji, a także obsługa
klientów.
W najlepszym serwisie
Zetora w Polsce pracuje
13 osób, które na bieżąco przechodzą szkolenia
podwyższając swoje kwalifikacje. Ich praca polega
na przeprowadzaniu napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Prowadzą
wymianę opon oraz serwis
klimatyzacji wraz z naprawą i odgrzybianiem. Do serwisu zgłaszają się również

osoby, które chcą przeprowadzić testy wszystkich
płynów eksploatacyjnych
wraz z wymianą i uzupełnieniem oraz testy akumulatorów i instalacji.
Serwis ciągników i maszyn rolniczych wykonujemy
na miejscu w siedzibie firmy oraz mobilnie u klienta.
Posiadamy szeroki wybór
części i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do
serwisu oferowanego przez
nas sprzętów rolniczych.
Współpracujemy z wieloma firmami sprzedającymi
markowe części oraz ze znanymi europejskimi dostawcami takimi jak Granit czy
Kramp. Jeżeli danej części
nie posiadamy aktualnie na
magazynie - zawsze istnieje
możliwość zamówienia konkretnej części z jak najszybszym terminem realizacji.
Jednak to nie wszystkie zadania serwisu P.W.

Inter-Vax Żnin do ich zadań
należą także reprezentowanie firmy na targach i pokazach rolniczych, udział
w filmach promocyjnych,
szkolenie przyszłych właścicieli zakupionego sprzętu
oraz szkolenie uczniów szkół
rolniczych.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie
zapewniając profesjonalizm i pełną satysfakcję z wykonanych usług.
Wszystkie naprawy wykonywane są solidnie
i terminowo, tym samym
gwarantując ekonomikę
pracy klienta.
Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do przeprowadzenia wszelkich
napraw, a także posiadamy
oryginalne części do maszyn rolniczych, dlatego
możemy zagwarantować
najwyższą jakość usług
serwisowych.

POM Augustów Sp. z o.o. jako HIT ROKU 2017
prezentuje bogatą gamę zamiatarek ciągnikowych.

Zamiatarki ciągnikowe przeznaczone są do zamiatania
z jednoczesnym zbieraniem
śmieci z powierzchni utwardzonych takich jak: drogi, place i chodniki pokryte asfaltem,
betonem lub kostką brukową.
Zamiatarki mogą pracować
w dwóch trybach:
- z zamontowanym koszem.
Zanieczyszczenia są zamiatane
do kosza, który w przypadku
zapełnienia możemy opróżnić ręcznie lub hydraulicznie
(w zależności od opcji)
- z koszem zdemontowanym
oraz zamiatarką ustawioną
skośnie. Takie ustawienie pozwala na zamiatanie śmieci
na jedną lewą lub prawą
stronę. Zamiatanie boczne

pozwala również na zastosowanie zamiatarki do zimowego utrzymania dróg, placów
i chodników.
Uwzględniając potrzeby
klientów POM Augustów Sp.
z o.o. rozszerzył ofertę o wyposażenie dodatkowe do tych
zamiatarek w postaci układu
zraszania w celu zmniejszenia emisji pyłu i kurzu podczas zamiatania oraz szczotkę
boczną, której zadaniem jest
wymiatanie zanieczyszczeń
spod krawężników.
Oprócz szerokiej gamy produkcyjnej POM Augustów,
w skład której wchodzą przenośniki pneumatyczne, ślimakowe, rozsiewacze nawozów,
brony zębowe, zamiatarki,

separatory itp., warto też
wspomnieć o wprowadzeniu
do produkcji wielu nowych,
ciekawych maszyn, takich,
jak: separator M 502/3 przeznaczony do oczyszczania
ziarna zbóż, nasion roślin
strączkowych z zanieczyszczeń
lżejszych od materiału czyszczonego czy też rozsiewacz komunalny N 065 przeznaczony
do zimowego utrzymania dróg,
do piasku i soli dostępny ze
sterowaniem elektronicznym z GPS.

grudzień 2016 r. | Raport Rolny
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Niezawodna prasa
łańcuchowa Z587
Spółka Metal-Fach
z Sokółki posiada w swojej ofercie dwa modele
niezawodnych i efektywnych pras łańcuchowych. Wśród nich na
szczególną uwagę zasługuje model Z587. Praca
przy jej pomocy sprawi, że proces belowania
przebiegnie nie tylko
sprawnie lecz zarazem
wyjątkowo wydajnie.
Inżynierowie z tej podlaskiej firmy zadbali, aby
urządzenie mimo wielu
szerokich możliwości dowolnej konfiguracji pracy
i personalizacji ustawień
pozostawało wciąż łatwe
i intuicyjne w obsłudze.
Wszystkie zmiany trybów
pracy przeprowadzane
są przy użyciu prostego
panelu sterowania mocowanego magnetycznie. Prasa może działać
w dwóch trybach – wygodnym, automatycznym i dopasowanym
do indywidualnych potrzeb lub manualnym.
Maszynę
cechuje

!

U
K
O
IT R

cz i
a
r
H
bie
(pod ow y)
idł
w
O*!
k
A
T
i
S
T
n
A
E
k
N
PR odaj
PLN
p

7
8
5
Z

JUŻ

uniwersalność. Przeznaczona jest do zbierania siana, trawy i słomy,
a następnie formowania
ich w bele o szerokości
i średnicy 1,2 m. Co ciekawe, istnieje możliwość
samodzielnego ustalania
stopnia zgniotu, co pozwala na jeszcze większe
dopasowanie jej działania do indywidualnych
preferencji użytkownika.
Dzięk i ła ńcuchowej
komor z e z w ija n ia

13

urządzenie sprawdza
się nawet w najmniej
sprzyjających warunkach
pogodowych. Zamek hydrauliczny, który znajduje
się w komorze, zapobiega
uszkodzeniu prasy. Połączenie tych rozwiązań
z bębnowo-palcowym
podbieraczem, sprawia
że przedsiębiorstwo z Sokółki może pochwalić się
jedną z najbardziej wydajnych pras rolniczych
dostępnych na rynku.
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EFEKTYWNOŚĆ
PROSTE STEROWANIE
SAM DECYDUJESZ O STOPNIU ZGNIOTU

CENA NETTO W PODSTAWOWYM WYPOSAŻENIU -*Szczegółowe informacje u twojego dealera.
OFERTA OGRANICZONA CZASOWO, Zdjęcie nie przedstawia wyposażenia standardowego.
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Dmuchawa
Husqvarna 436LiB
To nowość na polskim rynku.

Akumulatorowa dmuchawa po cichu upora się z zanieczyszczeniami zarówno na
powietrzu, jak i w pomieszczeniach. Niski poziom hałasu
dzięki zastosowaniu silnika
bezszczotkowego umożliwia
pracę w miejscach wrażliwych
na zakłócanie ciszy. Idealnie
sprawdzi się w sprzątaniu

pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta bojące się
hałasów generowanych przez
silniki spalinowe. Dmuchawa
Husqvarna 436LiB to intuicyjna maszyna, którą włączysz
jednym przyciskiem. Czytelny
panel sterujący z kilkoma klawiszami pozwala np. na zablokowanie prędkości wydmuchu

przy określonych obrotach silnika oraz zwiększenie mocy
wydmuchu w koniecznym
momencie. Wydajny napęd
litowo-jonowy i zaawansowana konstrukcja wentylatora
zapewniają osiągi przybliżone do dmuchaw z silnikiem
spalinowym. Dzięki zastosowaniu silnika elektrycznego
konstrukcja jest lżejsza, a znakomite wyważenie maszyny
i wygodny uchwyt zapewniają
doskonałą ergonomię pracy.
Używając dwóch akumulatorów zamiennie operator może
pracować bez przestojów.

Przygotuj kosiarkę do zimowego snu
Konserwacja narzędzi przed zimą zwiększa ich żywotność.
Konserwacja kosiarki nie trwa
długo, a pozwoli nam uniknąć
wiosną przykrych doświadczeń
i dodatkowych kosztów związanych z koniecznością serwisowania maszyny.
Bardzo często użytkownicy zapominają o konserwacji
kosiarki. Konsekwencją tego
jest problem z uruchomieniem
maszyny wiosną. Podstawowa
konserwacja po zakończeniu
eksploatowania w sezonie jesiennym trwa około 30 minut.
Konser wacja kosiarki
w 7 krokach:
• Odłącz świecę zapłonową.
Zanim rozpoczniemy konserwację należy upewnić
się, że przewód wysokiego
napięcia zakończony fajką
został odłączony od świecy
zapłonowej. Pozwala to zapobiec przypadkowemu uruchomieniu kosiarki, co mogłoby
doprowadzić do poważnych
obrażeń użytkownika lub wywołać szkody w otoczeniu.
• Oczyść dokładnie maszynę.

To podstawowa czynność,
którą powinno się wykonywać po każdym koszeniu.
Jednak przed odstawieniem
na zimę szczególnie zwróćmy
uwagę na staranne usunięcie
trawy i innych zanieczyszczeń
z całej maszyny. Można przy
tym użyć szczotki lub sprężonego powietrza. Można
też zmyć świeżą trawę wodą
z węża ogrodowego, oczywiście unikamy polewania
rozgrzanego silnika, najlepiej
poczekać, aż przestygnie. Zdecydowanie nie należy posługiwać się myjką ciśnieniową,
by nie uszkodzić wrażliwych
elementów maszyny oraz by
woda pod ciśnieniem nie dostała się w miejsca, z których
nie będzie mogła wyciec,
a pozostając tam spowoduje
korozję.
• Opróżnij zbiornik paliwa. Jeśli
po ostatnim koszeniu zostanie
paliwo w zbiorniku to najlepiej wypalić je do końca lub za
pomocą odsysarki usunąć je

ze zbiornika do kanistra. Paliwo pozostawione w maszynie
na zimę może “zakleić” gaźnik, ponieważ lekkie frakcje
benzyny odparują a te, które zostają tworzą maź, która
zakleja kanaliki w gaźniku.
Po tym zabiegu powinno się
ponownie uruchomić kosiarkę
i poczekać aż spali resztki paliwa pozostałe w przewodach
paliwowych i gaźniku.
• Wymień olej. Jeżeli kosiarka posiada silnik 4-suwowy
wymieniamy olej. Najlepiej
wykonać to bezpośrednio
po wypaleniu paliwa, przy
rozgrzanym silniku i oleju,
który łatwiej usunąć. Niektóre modele silników posiadają
korki do zlewania oleju znajdujące się w dolnym korpusie
maszyny. Wtedy podkładamy
naczynie pod kosiarkę, odkręcamy korek spustowy i czekamy aż cały olej wycieknie.
Jeśli nie ma korka spustowego
to odkręcamy korek wlewu
oleju i przy pomocy odsysarki

usuwamy olej. Usunięty olej
przepracowany oddaj do serwisu sprzętu ogrodniczego
lub samochodowego. Stary
olej natychmiast zastępujemy
świeżym olejem. Sprawdzenie poziomu oleju odbywa
się przez dokładne zakręcenie
korka wlewu, wyposażonego
w bagnet. Właściwa ilość oleju
powinna sięgać do górnego
oznaczenia na wskaźniku.
• Oczyść filtr powietrza. Efektywne spalanie paliwa nie jest
możliwe, jeżeli kosiarka ma
brudny filtr powietrza. Jeżeli
maszyna posiada filtr papierowy należy go wyjąć i oczyścić
przez postukiwanie o twarde
podłoże, by spadły zgromadzone zanieczyszczenia. Jeśli
filtr nie da się w ten sposób
oczyścić należy go wymienić na nowy. Jeśli silnik jest
zaopatrzony w zwilżony olejem filtr gąbkowy powinniśmy
wyjąć go, wypłukać w wodzie z mydłem, pozostawiać
do całkowitego wyschnięcia

i ponownie delikatnie nasączyć nowym olejem do filtrów, po czym zamontować
na silniku.
• Oczyść lub wymień świecę zapłonową. Korzystając
z klucza nasadowego wykręć
świecę zapłonową. Drucianą
szczotką oczyść jej elektrody,
a za pomocą szczelinomierza ustawić szczelinę między
nimi na 0,5 mm. Jeśli nie masz
pewności co do stanu świecy
- za kilka złotych kup nową
świecę, która ułatwi koszenie
w nowym sezonie.
• Zdemontuj i naostrz nóż
tnący. Przy użyciu klina lub

kawałka belki drewnianej zablokuj nóż i odkręć go. Pamiętaj, że ostrze może zranić
dłonie, dlatego przez cały czas
miej na sobie grube rękawice
ochronne. Dzięki temu unikniesz skaleczeń. Jeśli dysponujesz wyważarką do noża
możesz sam go naostrzyć i wyważyć. Jeśli nie – oddaj nóż
do ostrzenia specjalistom.
Jeżeli nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie konserwować kosiarkę warto powierzyć
naszą maszynę punktowi
serwisowemu.
Źródło: Husqvarna
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno
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Ubiegłoroczna susza, nienotowana dotychczas, bardzo negatywnie wpłynęła na uprawę
kukurydzy zarówno ziarnowej jak i na kiszonkę.

Dramatycznie niskie plony
oraz relatywnie niskie ceny
ziarna, przy stosunkowo
wysokich plonach zbóż ozimych, nie zachęcały rolników
do uprawy tej rośliny w roku
bieżącym. Jaka jest więc była
powierzchnia zasiewów kukurydzy w 2016 roku?. FAPA/
FAMMU przed sezonem szacowała, że zasiewy kukurydzy na
ziarno mogły wynosić 580 tysięcy hektarów, co oznaczało
wzrost o około 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Natomiast firmy nasienne, które
odnotowały spadek sprzedaży
nasion, w segmencie kukurydzy na ziarno, szacowały spadek areału nawet o 10-15%.
Zupełnie inna sytuacja była
w uprawie kukurydzy na kiszonkę. Nasiona przeznaczone
do tego segmentu sprzedawały
się bardzo dobrze. Po ubiegłorocznej suszy, konieczna okazała się odbudowa zapasów
kiszonki, która w żywieniu
zwierząt przeżuwających jest
pierwszoplanową, całoroczną, paszą energetyczną i objętościową. Według danych
własnych, powierzchnia kukurydzy na kiszonkę wyniosła
co najmniej 550 tysięcy ha.
Faktem jest więc, że sumaryczna powierzchnia uprawy kukurydzy przekroczyła po raz
kolejny milion ha.
Jak zatem kształtuje się
opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w bieżącym
sezonie? Poziom opłacalności
danej uprawy wynika z różnicy

między wartością produkcji,
a poniesionymi kosztami. Wartość produkcji, wyliczona na
1ha, jest iloczynem wielkości
plonu i ceny zbytu. W przypadku większości kalkulacji
do wartości produkcji dodawane są kwoty jednolitej
płatności obszarowej (JPO)
oraz płatności za zazielenienie i płatności dodatkowej,
a także kwoty zwrotu akcyzy za paliwo. Odejmując od
wartości produkcji całkowite
koszty produkcji, oblicza się
dochód rolniczy bez dopłat lub
z dopłatami, czyli nadwyżkę
uzyskanej wartości produkcji
nad kosztami. Ponadto oblicza się inne wskaźniki ekonomiczne - koszt jednostkowy
produkcji 1 dt i wskaźnik opłacalności produkcji w %. Czym
wyższe są wartości wskaźnika
(powyżej 100%) tym wyższa
jest opłacalność produkcji.
Wartości wskaźnika poniżej
100% wskazują, że poniesione koszty na daną uprawę są
wyższe niż wartość uzyskanej
produkcji.
Struktura kosztów produkcji
kukurydzy na ziarno obejmuje: materiał siewny, nawozy,
środki ochrony roślin, koszty
pracy ciągników i maszyn jak
i usługi zewnętrzne. Wśród
kosztów bezpośrednich największy udział mają koszty
nawozów. Poza kosztami bezpośrednimi, kalkulacje obejmują także koszty pośrednie,
a wśród nich podatek rolny
(w 2016 roku 134,37zł od

hektara przeliczeniowego),
obowiązkowe ubezpieczenia
upraw. Występują też koszty
stałe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Obciążenie z tego tytułu na
1ha użytków rolnych wynosi aktualnie 1383zł lub
w niektórych wyliczeniach
10% kosztów bezpośrednich
danej uprawy. Te koszty, podobnie jak koszty amortyzacji, pracy własnej i najemnej,
są bardzo często pomijane
w dostępnych kalkulacjach
opłacalności uprawy. Koszty pracy ciągników i maszyn
własnych obejmują: wysiew
nawozów PK, orkę zimową,
wiosenne bronowanie, wysiew
nawozów azotowych, uprawę
przedsiewną, siew nasion, zabiegi herbicydowe, ewentualne
nawożenie pogłówne, transport ziarna i przechowywanie
ziarna.
Siew jak i zbiór kombajnowy
może być wykonany własnym
sprzętem jak i usługami zewnętrznymi. Bardzo znaczącym składnikiem kosztów jest
dosuszanie ziarna do poziomu
14% wilgotności, bardzo często aż o 16 %, przy wyjściowej
wilgotności 30%.
Kalkulacje opłacalności
uprawy kukurydzy na ziarno, wykonane głównie przez
ośrodki doradztwa rolniczego, wskazują, że poziom
opłacalności jest związany
z poziomem intensywności
uprawy. Wzrastająca opłacalność produkcji występuje przy
wyższych plonach. Wysoki poziom opłacalności zapewniała
uprawa kukurydzy na ziarno
przy najwyższych plonach (80100 dt/ha suchego ziarna). Jednak w tym przypadku również
poniesione koszty są znacząco wyższe, niż w przypadku
mniejszej intensywności poziomu uprawy, czy też w przypadku uprawy ekstensywnej.
Duży wpływ na opłacalność
produkcji ma cena zbytu ziarna, co jest udokumentowane
w wielu kalkulacjach i co ma
miejsce aktualnie w obrocie
ziarnem kukurydzy.
Obecnie trwają zbiory ziarna kukurydzy. Na przełomie
października i listopada zawansowanie zbiorów w skali
kraju wynosi nie więcej niż
60%. Wynika to z przebiegu
warunków pogodowych. Kończący się miesiąc październik

obfitował w opady atmosferyczne. Nie najlepsze są też
prognozy na początek listopada. Z posiadanych informacji wynika, że plony ziarna są
relatywnie wysokie, a w wielu
przypadkach nawet rekordowe.
Znajduje to również potwierdzenie w plonach uzyskanych
w doświadczeniach odmianowych. Poziom wilgotności
ziarna przy zbiorze jest bardzo niski i osiąga wartości
w przedziale 20-25%, a często nawet poniżej 20%. Ma
to bardzo korzystny wpływ
na koszty dosuszania ziarna,
które w bieżącym sezonie
są wyjątkowo niskie. Przedmiotem obrotu jest nie tylko
ziarno kukurydzy dosuszonej do poziomu 12%, a więc
do poziomu, kiedy może być
ono przedmiotem obrotu lub
przechowywania, ale również
kukurydza „mokra”, prosto od
kombajnu. Ziarno kukurydzy
z tegorocznych zbiorów jest
w małym stopniu porażone

grzybami fuzaryjnymi, co zapewnie przełoży się na niski
poziom zawartości mikotoksyn. Jednak w wielu rejonach
jest dużo uszkodzeń ziarna
wskutek żerowania gąsienic
omacnicy prosowianki.
Bardzo negatywny wpływ
na opłacalność produkcji kukurydzy na ziarno mają aktualne ceny skupu. Według
aktualnych notowań (www.
agronews.com.pl), na dzień
13.11.2016, cena ziarna kukurydzy (bez VAT) wyniosła
583 zł za tonę i była niższa o aż
o 9,9% w porównaniu z analogicznym okresem sprzed
roku (647 zł za tonę). Taka
cena, nawet przy wysokich
plonach nie zapewnia opłacalności uprawy. Relatywnie
niskie są również ceny na
kukurydzę mokrą. Uzyskana
nadwyżka przychodów nad
kosztami jest minimalna, jeśli
w ogóle występuje. Notowane
aktualnie, wzrastające obroty
ziarnem kukurydzy, wskazują,

dr inż. Roman Warzecha
IHAR - PIB
Radzików
że rolnicy są zmuszeni sprzedawać ziarno, aby zapewnić
płynność finansową swoich
gospodarstw. Powinni jednak,
jeśli mają takie możliwości,
przechowywać ziarno, oczekując na wyższe ceny skupu.
Na poziom cen skupu niewątpliwie ma też import tańszego
ziarna z Ukrainy.
Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno mogłaby zapewnić
w bieżącym sezonie, cena na
poziomie 750-800 zł za tonę.
Poziom cen 900-1000 zł, taki
jak w sezonie 2012/2013, stworzyłby korzystne warunki dla
dalszego rozwoju tej cennej
uprawy w Polsce.

Choroby kukurydzy podsumowanie
sezonu 2016
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Pojaw chorób kukurydzy w 2016 roku, podobnie jak i szkodników w dużej
mierze był determinowany przez wpływ warunków pogodowych.

Drobna plamistość liści kukurydzy (P. Bereś)

Fuzarioza kolb (P. Bereś)

Fuzarioza łodyg (P. Bereś)

Szczególnie istotny wpływ
na intensywność rozwoju patogenów miały opady deszczu
(lub ich brak), a także temperatury. Dodatkowym czynnikiem odpowiedzialnym za
rozwój chorób kukurydzy była
zasobność stanowisk w materiał infekcyjny oraz uszkodzenia tkanek powodowane przez
czynniki abiotyczne i biotyczne, które ułatwiały opanowywanie roślin przez organizmy
szkodliwe. Nie bez znaczenia
była także podatność wysianych odmian na najważniejsze choroby oraz wykonane
zabiegi niechemicznego oraz
chemicznego ich zwalczania.
Bezpośrednio po siewach
na nielicznych plantacjach
w kraju obserwowano pojaw
zgorzeli siewek, którą powodowały grzyby z rodzaju Pythium
i Fusarium. Choroba ta odpowiedzialna była za placowy
brak wschodów lub wypadanie
siewek, a jej pojawowi sprzyjał
głębszy siew, brak zaprawiania materiału siewnego i wiosenne chłody ograniczające
kiełkowanie ziarniaków. Na
tych stanowiskach na których
wykorzystywano kwalifikowane ziarno siewne zaprawione
fungicydem, nie było większych problemów ze zgorzelą.
Wyjątkowo tylko się zdarzało w niektórych regionach,
że po siewach stagnująca na
polu woda wymywała użytą
zaprawę nasienną, niemniej
były to sporadyczne przypadki. Z uwagi na to, że niemal
cały dostępny w sprzedaży

materiał siewny kukurydzy
jest zaprawiany przeciwko
zgorzeli siewek oraz głowni
guzowatej kukurydzy, w gestii
plantatora pozostaje jedynie
dbanie o to, żeby na stanowisku na którym wysiewana
będzie kukurydza nie kumulował się materiał infekcyjny
patogenów, co można uczynić m.in. poprzez stosowanie
zabiegów agrotechnicznych.
Do wiosennych chorób zalicza się także głownię guzowatą
kukurydzy, która rozwija do
trzech generacji w ciągu roku.
W 2016 roku głownia guzowata była dość powszechnie
stwierdzana w całym kraju,
przy czym nie stwierdzono jej
epidemicznego pojawu. Spośród obserwowanych plantacji notowano maksymalne
porażenie od ułamka do 1520% roślin. Większe nasilenie
pojawu głowni obserwowano
na polach silnie uszkodzonych
przez szkodniki, a także dotkniętych przez suszę i gradobicie. Początkowo infekcji grzyba
sprzyjały uszkodzenia tkanek
powodowane przez ploniarkę
zbożówkę, stąd narośla głowni pojawiały się głównie na
blaszkach liściowych, rzadziej
na łodygach. Późniejsze dwie
generacje były odpowiedzialne
za rozwój narośli głównie na
kolbach, ale także spotykano je
na wiechach i łodygach, przy
czym z gospodarczego punktu
widzenia najgroźniejsze dla
plonów kukurydzy były pierwsze dwa pokolenia choroby.
Najwięcej roślin z naroślami

notowano na tych polach, na
których głownia występowała
w ubiegłym roku, co wynika
z tego, że w glebie i na resztkach pożniwnych znajdowały
się zarodniki przetrwalnikowe
patogena. O ile zastosowane
zaprawy fungicydowe chroniły młode rośliny przed silniejszym pojawem pierwszej
generacji głowni, tak w późniejszym czasie rośliny były
zdane już na własne mechanizmy odpornościowe, i na
pogodę.
Bardzo groźną chorobą
kukurydzy (gdy pojawia się
masowo) jest głownia pyląca,
głównie z racji tego, że rośliny
przez nią opanowane zwykle
nie rozwijają ziarniaków w kolbach, a dodatkowo jej zarodniki mogą zachowywać zdolność
do infekcji nawet przez okres
10 lat spoczywając w glebie.
W 2016 roku choroba ta nie
występowała jednak licznie,
stąd też nie stanowiła dużego zagrożenia dla wysokości
plonów. Sporadycznie obserwowano tylko pojedyncze
rośliny z objawami chorobowymi. Mając jednak na uwadze obecność czy to głowni
guzowatej czy głowni pylącej
na polu trzeba liczyć się z tym,
że w sprzyjających warunkach
pogodowych patogeny mogą
zainfekować rośliny w kolejnym roku, zwłaszcza przy
uprawie kukurydzy w monokulturze lub w bliskiej odległości od ubiegłorocznych
resztek pożniwnych. Warto
zatem rozważyć zaprawianie

materiału siewnego tymi fungicydami, które zabezpieczą
rośliny przed pojawem obu rodzajów głowni, w tym zadbać
o to, aby szkodniki uszkodziły
jak najmniej roślin, przez co
ograniczone zostaną drogi
przez które patogeny wnikają do wnętrza roślin.
W celu uzyskania wysokiego plonu zielonki o dobrych
cechach jakościowych ważne
jest, aby jak najmniej roślin
było opanowanych przez choroby liści, które dzięki procesom fotosyntezy są fabrykami
odżywiającymi całą roślinę.
Na plantacjach kukurydzy
notuje się obecność głównie
trzech chorób grzybowych liści: żółtej plamistości, drobnej
plamistości i rdzy kukurydzy.
W bieżącym roku wymienione
choroby nie znalazły jednak
w wielu regionach kraju dobrych warunków do intensywnego rozwoju, głównie
z powodu małej ilości opadów, które zwykle sprzyjają
infekcjom i rozprzestrzenianiu się zarodników w łanie.
Jedynie w tych miejscowościach, w których wysokim
temperaturom towarzyszyły
mniejsze bądź większe opady deszczu można było obserwować nieco wyższą presję ze
strony patogenów, niemniej
nie występującą na masową
skalę. Dużo także zależało od
podatności wysianej odmiany
na choroby, a także nasilenia
występowania szkodników
o kłująco-ssącym aparacie gębowym. Spośród chorób liści

dominowała głównie drobna
plamistość, której rozwojowi
sprzyjała początkowo chłodDr hab. inż. Paweł K. Bereś,
prof. IOR-PIB
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
na wiosna, a także duże skoki temperatur między dniem
a nocą w okresie lipca. Z kolei
sierpniowe upały spowodowały lokalnie intensywniejszy
rozwój żółtej plamistości i rdzy
kukurydzy, które preferują
wyższe temperatury. Z uwagi na to, że choroby wegetatywnych części kukurydzy
przy licznym pojawie mogą
znacząco obniżyć plony kukurydzy, stąd też coraz częściej
zapobiega się ich rozwojowi.
Przykładem jest choćby coraz
powszechniej praktykowane
w kraju opryskiwanie kukurydzy fungicydami w połączeniu
z zabiegami owadobójczymi
(głównie zwalczaniem omacnicy prosowianki). Na tych
polach na których w 2016 roku
takie zabiegi wykonano, skutecznie wyeliminowano problem z chorobami liści. Mając
jednak na uwadze kolejny
rok wegetacyjny, ważna jest
również profilaktyka, czy to
poprzez stosowanie płodozmianu, izolacji przestrzennej
od ubiegłorocznych stanowisk
pokukurydzianych, czy też staranne rozdrabnianie słomy,
zważywszy na to, że sprawcy
chorób liści zimują w glebie
i na porażonych resztkach
pożniwnych.
Z gospodarczego punktu widzenia najważniejszymi chorobami kukurydzy w bieżącym
roku były fuzarioza kolb oraz

Głownia guzowata kukurydzy
(P. Bereś)

Głownia pyląca kukurydzy
(P. Bereś)

Rdza kukurydzy (P. Bereś)

Zgorzel siewek (P. Bereś)

Żółta plamistość liści kukurydzy (P. Bereś)
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zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi (tzw. fuzarioza
łodyg). Pojawowi tych chorób
sprzyjały głównie uszkodzenia
powodowane przez omacnicę prosowiankę, stąd też na
plantacjach na których owad
ten wystąpił licznie, zwykle
pojawiał się problem z fuzariozami. Dodatkowo na liczniejszy pojaw obu chorób wpływ
miał także dobór odmian bardziej podatnych na porażenie, a także zasobność pola
w materiał infekcyjny. Należy
jednak zaznaczyć, że do końca
sierpnia, a lokalnie nawet do

połowy września grzyby odpowiedzialne za pojaw fuzarioz
nie wszędzie znajdowały dobre
warunki do rozwoju, zwłaszcza
w tych regionach, w których
notowano brak lub niewielkie
opady deszczu. Na takich polach zwykle do 10-20% roślin
wykazywało słabsze porażenie fuzariozami, wskutek czego zebrane plony w tamtym
czasie były mniej narażone
na obecność mikotoksyn.
Problem z grzybami z rodzaju Fusarium zaczął jednak narastać wraz z pogorszeniem
się pogody od października

aż do listopada. Przedłużające
się opady deszczu uniemożliwiały wjazd kombajnów i zbiór
dojrzałego ziarna, ale zarazem
wzrost wilgotności wpłynął
na rozwój grzybni na kolbach
i w łodygach, stąd też lokalnie na południu kraju nawet
do 50% roślin wykazywało
objawy obecności fuzariozy
kolb. Jedynym czynnikiem,
który stopował masowy pojaw fuzarioz pod koniec okresu wegetacyjnego kukurydzy
były dość niskie temperatury.
Dodatkowo, od października
pojawiły się silne wiatry, które
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wyłamywały rośliny uprzednio
uszkodzone przez omacnicę
prosowiankę i opanowane
przez fuzariozę łodyg, a to
z kolei utrudniło ich zbiór.
W przypadku chorób powodowanych przez Fusarium spp.
i ich dużego znaczenia gospodarczego warto jeszcze jesienią
rozważyć rozpoczęcie walki
z nimi poprzez zastosowanie
zabiegów agrotechnicznych,
pamiętając, że grzyby te zimują
głównie w glebie i na resztkach pożniwnych kukurydzy.
Jeżeli będzie stosowany płodozmian należy pamiętać, że

po kukurydzy nie powinno się
wysiewać zbóż, gdyż wiele gatunków Fusarium jest wspólna
dla tych upraw. Ponadto przed
zakupem odmiany na nowy
sezon wegetacyjny należy zapoznać się z jej podatnością
na fuzariozy, a w warunkach
dużej szkodliwości omacnicy
prosowianki należy rozważyć
jej bezpośrednie zwalczanie,
co ograniczy ryzyko silnego
pojawu chorób.
Z wykonanych obserwacji
wynika, że w 2016 roku grzyby
z rodzaju Fusarium najlepsze
warunki do rozwoju miały na

południu Polski. Tutaj również lokalnie spotykano kolby silnie porośnięte grzybnią
(w 80% były one uprzednio
uszkodzone przez omacnicę),
w tym placowe wyleganie roślin na skutek gnicia tkanek
łodyg opanowanych przez
grzyby fuzaryjne. Na razie
trudno mówić o zagrożeniu
ze strony mikotoksyn. Wstępnie jednak specjaliści z firm
odbierających ziarno zajmujący się badaniem mikotoksyn,
wskazują, że nie powinno być
większych problemów z poziomem ich zawartości w plonach.

zachwaszczona różnymi gatunkami chwastów (fot. 1), a same
drzewa były licznie zasiedlane
przez różne gatunki owadów,
np. pożyteczne biedronki, ale
również przez szkodniki, tj.
zmieniki (fot. 2). Ponadto zauważono, że liście niektórych
drzew były porażone przez
grzyby chorobotwórcze będące sprawcami plamistości

liści (fot. 3).
Zaobserwowane agrofagi
powodują duże straty w typowych roślinach rolniczych
oraz na plantacjach roślin
„energetycznych”. Natomiast
brak informacji na temat potencjalnej szkodliwości stwierdzonych agrofagów względem
roślin Oxytree, wpływających
głownie na ich tempo wzrostu,

produkcję biomasy czy jakość
surowca, otwiera nowe pole
dla przyszłych badań z zakresu herbologii, entomologii i fitopatologii.

Co gryzie Oxytree?
Wszystkie uprawy wymagają ochrony.

fot. 1. zachwaszczona plantacja (T. Sekutowski)

fot. 3. plamistość liści (M.
Bortniak)

fot. 2. zmienik na liściu Oxytree (M. Bortniak)
Ox y t ree (Paulow nia
Clon in Vitro 112) to drzewo powstałe w wyniku
skrzyżowania i klonowania w warunkach laboratoryjnych dwóch gatunków
Paulowni – P. elongata i P.
fortunei. W Europie pierwsze
plantacje zostały założone
10 lat temu w Hiszpanii,
a w ostatnich 5 latach również w kolejnych krajach
Europejskich, tj. Rumunia,
Węgry, Słowenia, Austria
i Czechy. Natomiast pierwsza plantacja w Polsce została
założona w 2015 roku, a ich
liczba ciągle wzrasta.

Drzewo Oxytree charakteryzuje się bardzo szybkim
wzrostem (osiąga do 16 metrów wysokości w ciągu 6 lat),
kilkukrotnym odrastaniem po
ścięciu (nawet do 5 razy po
pierwszej wycince), a uzyskane
z niego drewno jest wysokiej
jakości surowcem wykorzystywanym przez przemysł
meblarski.
Rośliny Oxytree, charakteryzują się imponującym
tempem rocznych przyrostów, w związku z tym do
wzrostu muszą mieć zapewnioną odpowiednią ilość
cukrów powstałych z węgla

pobranego z atmosfery w postaci CO2. W tym celu wytwarzają ogromne liście (o średnicy
dochodzącej do kilkudziesięciu
cm), które stanowią olbrzymią
powierzchnię asymilacyjną.
Kilkuletnie drzewo Oxytree
potrafi pobrać CO2 i wytworzyć 10 krotnie więcej tlenu niż
inne drzewa liściaste.
Z uwagi na to, że w Polsce
jest to nowa roślina, najprawdopodobniej w ciągu najbliższych 2-3 lat pojawi się
konieczność ochrony takiej
plantacji przed agrofagami
(chwastami, chorobami czy
szkodnikami). Pierwsze sygnały świadczące o możliwości
pojawienia się tego problemu, można było zauważyć
już w tym roku na nowozałożonych (jednorocznych)
plantacjach tych drzew. Podczas przeprowadzanej lustracji jednej z takich plantacji,
pracownicy naukowi IUNG-PIB ZHiTUR we Wrocławiu, zauważyli, że była ona

prof. dr hab.
Krzysztof Domaradzki
dr inż. Tomasz R. Sekutowski,
mgr inż. Marcin Bortniak,
IUNG - PIB w Puławach
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
Wrocław

„Uprawa węgla” zamiast hodowli krów
18 G O S P O D A R S T W O
Zachęcanie rolników do
“uprawy węgla” zamiast hodowli krów może pomóc państwom w osiąganiu ich celów
klimatycznych – to główne
wnioski płynące z kluczowej
konferencji podczas szczytu
klimatycznego COP22.
Rolnicy i badacze z całego
świata, zajmujący się uprawą
konserwującą (Conservation
Agriculture - CA), spotkali
się podczas COP22, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i wytłumaczyć,
w jaki sposób ich działania zatrzymują zmiany
klimatyczne.
Tylko w 2015, rolnicy
z całego świata przeznaczyli
10 milionów hektarów (obszar ten odpowiada wielkości
Portugalii) na uprawę konserwującą, ograniczając dzięki
temu stężenie dwutlenku
węgla w atmosferze o niemal
20 milionów ton - informuje
Global Conservation Agriculture Network (GCAN),
globalne stowarzyszenie
zajmujące się uprawą konserwującą oraz wsparciem
jej rozwoju.

Obecnie, łącznie 200 milionów hektarów w skali
globalnej zostało już przeznaczonych na uprawę konserwującą, co przekłada się na
korzyść dla klimatu odpowiadającą zamknięciu 100 dużych elektrowni opalanych
węglem. Mimo tych rezultatów, zwolennicy uprawy
konserwującej są zdania, że
mogą osiągnąć jeszcze lepsze
wyniki.
Rolnictwo konserwujące
ogranicza emisję węgla dzięki wyeliminowaniu procesu
uprawy ziemi. Dzięki temu,
zarówno węgiel, jak i kluczowe substancje odżywcze
pozostają w ziemi. Dodatkowo, dzięki połączeniu uprawy
zerowej z roślinami okrywowymi i płodozmianem, ziemia jest w stanie pochłaniać
węgiel za pomocą jego sekwestracji z atmosfery.
Benoit Lavier, rolnik
z Francji i członek GCAN,
zaapelował do decydentów uczest n icz ąc ych
w COP22: „Uprawa konserwująca przynosi same korzyści. Rolnicy zwiększają
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wydajność, ograniczając
jednocześnie stężenie węgla w atmosferze. Pora, aby
decydenci w końcu obudzili
się i dostrzegli jak wielki to
możliwości.”
„Wprowadzenie metod
upraw y konserwującej,
w tym uprawy zerowej oraz
roślin okrywkowych, umożliwia wychwycenie tony węgla na hektar ziemi w skali
roku. Uprawa konserwująca
znacznie ogranicza także emisję z maszyn rolniczych, poprawia jakość gleby i materii
organicznej, a także chroni
przez erozją” – dodał.
Obecnie, tylko 4% gospodarstw rolnych w Europie
charakteryzuje się uprawą
konserwującą, więc potencjał na ograniczenie węgla
w atmosferze jest ogromny.

Opublikowany w ubiegłym
tygodniu kluczowy raport
Komisji Europejskiej zasugerował, że dotacje dla europejskich rolników mogą
ulec zmianie, aby zachęcić ich
do “uprawy węgla oprócz roślin, dzięki wychwytywaniu
dwutlenku węgla z powietrza
i umieszczaniu go w ziemi, co
wzbogaca materię organiczną gleby i spowalnia zmiany
klimatyczne”.
Uprawa konser w ująca może być kluczem dla
zrównoważonego rolnictwa
w Afryce w ciągu kolejnych
30 lat. “Jeśli afrykańscy rolnicy nie przeprowadzą żadnych zmian, to wydajność
ich plonów może zmniejszyć
się o 20% do 2050. Uprawa
konserwująca nie tylko pomaga w ograniczeniu węgla

w atmosferze, ale także chroni
rolników przed negatywnym
wpływem zmian klimatycznych” - powiedział podczas
konferencji rolnik z Maroka
i członek GCAN Aziz Zine
El Abidine.
Maria Beatriz Giraudo,
Przewodnicząca GCAN,
stwierdziła: „Korzyści wynikające z uprawy konserwującej są olbrzymie zarówno
w rozwijających się, jak i rozwiniętych gospodarkach. Jest
to skuteczne rozwiązanie dla
polityków, ponieważ proste
i mało kosztowne zmiany
mogą pomóc państwom
w spełnieniu ich celów klimatycznych. Taki typ uprawy
to korzyść dla każdego.”
Globa l Conser vat ion
Agriculture:
Globa l Conser vat ion

Agriculture Network (GCAN)
to globalne stowarzyszenie
rolników, badaczy oraz decydentów, którzy używają
metod związanych z uprawą
konserwującą lub wspierają ich
rozwój. Celem GCAN jest szerzenie wiedzy na temat uprawy
konserwującej oraz jej popularyzacja na całym świecie
w celu stworzenia rolnictwa
przyjaznego klimatowi.
Raport Grupy Zadaniowej
ds. Rynków Rolnych (Agricultural Markets Task Force)
Komisji Europejskiej “Poprawa
Wyników Rynku”, do którego odniesiono się w tekście
powyżej, jest dostępny tutaj:
http://bit.ly/2fPL3Nq
Źródło: FleishmanHillard
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Wołowina z Polski ma szansę poza Unią
Zagraniczni konsumenci chętnie jedzą polską wołowinę
i cielęcinę.
W 2015 r. wolumen eksportu wzrósł o 19% r/r. Zgodnie
z przewidywaniami analityków sektora rolno-spożywczego Banku Zachodniego
WBK w tym roku wzrost będzie niższy i osiągnie poziom
1-3% proc. Niemniej według
ekspertów Banku wolniejszy
wzrost produkcji oraz eksportu
nie zmienia faktu, że rynek jest
stabilny i zachęca rolników
do podejmowania produkcji
mięsnej.
Zagranicznym sukcesom
polskich producentów sprzyjają wysokie ceny wołowiny
na rynku globalnym, niższa
produkcja naszych światowych
konkurentów oraz rosnący
potencjał rynków pozaeuropejskich, które coraz mocniej
otwierają się na polskie mięso.
W ciągu ostatnich 6 lat eksport wołowiny rósł w średnim
tempie 6,2% rocznie. Jednak
cały czas eksport tego mięsa
jest bardzo mocno skoncentrowany na rynku unijnym.
W 2013 r. do UE trafiało
90% wywozu mięsa wołowego
z naszego kraju. W 2015 r. wyniósł prawie tyle samo – 87%.
– Państwa UE są dla naszych
firm naturalnym kierunkiem
i z pewnością pozostaną najważniejszym odbiorcą polskiej
wołowiny. Hodowcy i eksporterzy powinni jednak zwrócić
uwagę również na inne regiony

świata. Poza Starym Kontynentem rodzą się bowiem
wielkie szanse i ciekawe możliwości – wskazuje Grzegorz
Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego Banku
Zachodniego WBK.
Dobry czas dla polskiej
wołowiny
Obecnie perspektywa wyjścia na rynki pozaeuropejskie
może być szczególnie atrakcyjna ze względu na wahania podaży na świecie. Organizacja
Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa szacuje, że czołowi producenci wołowiny, jak Brazylia,
Argentyna, Australia, Nowa
Zelandia czy Rosja dostarczą
na rynki mniej surowca. –
W Brazylii znacząco wzrosły
koszty pasz, a popyt na rynku
krajowym pozostaje na niskim
poziomie. W konsekwencji,
tegoroczna produkcja w tym
kraju będzie nieznacznie
niższa. Z kolei w Argentynie
spadek produkcji związany
jest z wykorzystaniem dużej
części cieląt oraz krów do powiększania stad krajowych.
W Australii, po trzech latach
niewystarczającej ilości opadów, poprawiły się warunki
atmosferyczne, co zachęciło
rolników do rozwoju produkcji, ale wysoki poziom ubojów
krów w poprzednich dwóch
latach i tak będzie skutkował

tendencją spadkową w pogłowiu bydła. Podobna sytuacja
obserwowana jest w Nowej
Zelandii – komentuje Grzegorz Rykaczewski.
Spadek podaży ze strony
największych producentów
otwiera nowe możliwości dla
polskiej wołowiny, która może
wypełnić powstałą lukę. Jednocześnie przybywa potencjalnych odbiorców. W tym roku
na wwóz polskiego mięsa wołowego na swoje rynki wydały
władze Egiptu, Maroko, Algierii oraz Arabii Saudyjskiej.
Drzwi dla polskiej wołowiny
szerzej uchyliła też Turcja,
dopuszczając do sprzedaży
produkcję z trzech kolejnych
polskich zakładów produkcyjnych. – Potencjał rynków
Bliskiego Wschodu, w tym zarówno krajów arabskich, jak
i Izraela oraz regionu Afryki Północnej, jest ogromny.
Trzeba pamiętać, że możliwość
wzrostu eksportu na te rynki
jest w dużej mierze uzależniona od spełniania restrykcyjnych warunków, w tym także
zasad uboju rytualnego. Nawet
jeśli nie jest to proste, to na
pewno jest bardzo opłacalne
– zauważa Rykaczewski.
Wołowina jest w cenie
Do zwiększania produkcji
i eksportu wołowiny mogą
skłonić hodowców także
utrzymujące się na wysokim

poziomie ceny mięsa wołowego. Od początku roku średnia
cena skupu żywca kształtuje się nieco powyżej 6 zł/kg.
Natomiast indeks cen wołowiny FAO od początku roku
nie spadł poniżej 184 pkt.,
a od kwietnia do września
utrzymuje się na poziomie co
najmniej 190 pkt. (ceny 20002004 = 100 pkt.). Opłacalności produkcji mięsa wołowego
sprzyjają także niskie ceny
mleka i zbóż. – Polska wołowina nadal utrzymuję mocną konkurencyjność cenową.
Przykładowo cena 100-kilogramowej tuszy wołowej z Polski
jest przeciętnie o ok. 50 euro
niższa od średniej ceny w UE28. Na starcie możemy więc
dać lepszą ofertę cenową niż
nasza unijna konkurencja,
z którą eksporterzy muszą
rywalizować na wspólnym,
jak i pozostałych rynkach –
komentuje Grzegorz Rykaczewski. – Biorąc pod uwagę
wszystkie czynniki sprzyjające
obecnie eksportowi mięsa wołowego, sądzę, że w tym roku
możemy spodziewać się wolumenu sprzedaży zagranicznej
na poziomie 375-390 tys. ton.
– dodaje Rykaczewski.
Źródło: Biuro Prasowe
Banku Zachodniego WBK
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Niestabilna sytuacja na rynku to wyzwanie, z którym od dłuższego czasu zmagają się
producenci mleka.
Część ekspertów przewiduje, że powoli widać wyjście
z mlecznej „huśtawki”, jednak nie wiadomo, co przyniosą
najbliższe miesiące.
Jak podkreśla Jarosław Malczewski z B-2M Sp. z o.o., notowany od kilku miesięcy wzrost
cen mleka wywołany jest przez
kilka czynników, m.in. przez
rosnący popyt w Chinach i innych krajach azjatyckich oraz
w Afryce Północnej. – Do tego
dochodzi fakt, że agencje płatnicze w Unii Europejskiej zakupiły interwencyjnie blisko
350 tys. ton mleka w proszku,
a produkcja w Polsce i innych
krajach UE spadła. Na kanwie tych czynników przeciętna cena mleka w naszym
kraju delikatnie poszła w górę
już w lipcu. Na dalsze wzrosty trzeba będzie poczekać,
zwłaszcza ze względu na stare
zobowiązania przetwórców
wobec handlu oraz skumulowane straty mleczarni – dodaje
Jarosław Malczewski.
Opóźniona pomoc
Wśród działań pomocowych
dla producentów mleka znalazł
się m.in. ogłoszony we wrześniu
pakiet wsparcia z UE w wysokości 500 mln euro (w zamian za
ograniczenie produkcji mleka
oraz działania dostosowawcze,
czyli np. przestawienie się na
produkcję ekologiczną).

– Tego typu pomoc jest
z całą pewnością potrzebna
i dobra, jednak powiedziałbym
bardziej, że była potrzebna.
Odniosłaby ona zdecydowanie
większy skutek, gdyby została wdrożona np. w sierpniu
2015, gdy ceny osiągnęły dołek. Przy wcześniejszej pomocy
rynek mleka szybciej wyszedłby z kryzysu – ocenia Jarosław
Malczewski z B-2M Sp. z o.o.
Przepis na stabilność
Szansą dla producentów
mleka może być „zabezpieczanie” swoich interesów poprzez usprawnienie produkcji,
tworzenie grup producenckich i wzmacnianie pozycji
na rynku. Jak podkreśla Jarosław Malczewski z B-2M Sp.
z o.o., pomimo pojawiającej
się powoli stabilizacji na rynku
mleka, konsolidacja producentów mleka to wciąż pożądany
kierunek. Jest ona przydatna
zarówno w okresie dekoniunktury, jak i koniunktury, gdyż
pozwala uzyskiwać wyższe
ceny. – Obserwując rynek mleka u naszych zachodnich sąsiadów widać, że część mleczarni
rezygnuje z własnej obsługi
skupu, cedując to właśnie na
grupy producenckie – dodaje
Jarosław Malczewski.
Innowacyjna podstawa
Grupa ubiegająca się o środki w ramach wspomnianego

naboru powinna zaplanować
inwestycje przyczyniające się
do realizacji celu innowacyjności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy ochrony
środowiska. Innowacyjność
oznacza dla producentów mleka zarówno duże inwestycje
(zakup nowoczesnych dojarek
czy zbiorników chłodzących
służących do przechowywania
mleka), jak również mniejsze,
którymi można zrealizować te
same cele.
– Jedną z przykładowych inwestycji, o których coraz częściej myślą rolnicy jest zakup
oprogramowania wspierającego
dany charakter produkcji czy
zarządzanie grupą i gospodarstwem indywidualnym.
To drugie narzędzie zdecydowanie poprawia bieżące funkcjonowanie, a także ułatwia
monitorowanie produkcji czy
wymianę informacji. Pozwala
na wprowadzenie jednolitych
standardów organizacyjnych
w gospodarstwach należących
do wszystkich członków grupy, a tym samym minimalizuje
ryzyka związane z niedopełnieniem szeregu wymaganych
formalności i ewentualną utratą
dofinansowania. Mimo tego
wciąż istnieje potrzeba, by szerzyć świadomość, jak bardzo
rozwiązania informatyczne
przydają się np. w ubieganiu

Sprawa zwrotu podatku
akcyzowego
W związku z pismem KRIR
w sprawie podwyższenia zaproponowanej w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 1 litr oleju w 2017 r.,
stawki zwrotu podatku akcyzowego – resort rolnictwa poinformował, że uwzględniając
kwotę środków ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na
2017 rok na zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej i pokrycie kosztów
gmin w wysokości 860 mln

zł, wydatkowanie na ten cel
w 2016 r. kwoty 891,8 mln zł,
nie jest możliwe zwiększenie
stawki zwrotu podatku do pełnej wysokości zawartej w cenie
oleju napędowego.
Ponadto zastosowanie minimalnych poziomów opodatkowania określonych w ww.
dyrektywie, do produktów wykorzystywanych jako paliwa
silnikowe dla celów produkcji
rolnej zostanie uznane za zgodne z art. 108 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod warunkiem, że
spełnia odpowiednie wymogi
tej dyrektywy i jeżeli nie zostanie wprowadzone zróżnicowanie. W świetle ww. przepisów

nie jest możliwe określenie
innej stawki zwrotu podatku
akcyzowego dla produkcji
roślinnej i innej stawki dla
produkcji zwierzęcej.
Jednocześnie MRiRW poinformowało, że nie jest aktualnie możliwa zmiana terminu
składania wniosków o zwrot
podatku akcyzowego, ze względu na konieczność wystąpienia przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z wnioskiem
do Ministra Finansów o uruchomienie rezerw celowych
zwiększających budżety wojewodów w terminie do dnia
30 września danego roku.
Źródło: KRIR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

się o środki unijne i jak ważna
jest wymiana informacji między
rolnikami i doradcami – dodaje
Adam Patkowski. Podkreśla on
także, że ogromną rolę w zakresie edukacji i wspierania procesu
tworzenia grup producentów
rolnych (czyli szeroko pojętej
integracji polskiego rolnictwa)
REKLAMA

mają właśnie doradcy oraz firmy zajmujące się doradztwem
rolniczym.
Kryterium innowacyjności jest równie ważne
w przypadku innych naborów
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020, które także mogą pomóc

producentom mleka w napisaniu pozytywnego rozdziału
w mlecznej „opowieści”. Pozostaje jednak pytanie, w jakim
kierunku zmieni się sytuacja
rynkowa i czy producenci będą
w stanie się w niej odnaleźć.
Źródło: IDFS Sp. z o.o
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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W Unii Europejskiej prowadzone są dyskusje regulacyjne w zakresie
większości środków ochrony roślin dostępnych na polskim rynku.
„Jeśli zdecydujemy, że nasz
system bezpieczeństwa żywnościowego jest oparty na dowodach naukowych, to musimy
podążać za tymi dowodami,
a nie atakować je z powodów
politycznych,” – apelował Vytenis Andriukaitis, Komisarz
UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.
W 2017 r. zostaną podjęte
decyzje m.in. w sprawie odnowienia zezwolenia dla glifosatu, trzech zawieszonych
substancji z grupy neonikotynoidów oraz kryteriów dla
substancji endokrynnych.
W UE trwa także proces
odnawiania zezwoleń dla
substancji czynnych. Weryfikacji w najbliższych kilku

latach zostanie poddanych
ok. 90% wszystkich dostępnych substancji.
„Polskie środowisko rolnicze aktywnie działa na rzecz
naukowego podejścia regulacyjnego do środków ochrony
roślin w UE. Stąd cieszą nas
słowa Komisarza Andriukaitisa, ale oczekujemy, że zaczną mieć one przełożenie
na konkretne decyzje Komisji Europejskiej,” – powiedział
Marcin Mucha, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
Konsekwencje potencjalnego wycofania 75 substancji
czynnych – stanowiących tylko
część zagrożonych substancji
– przedstawiono w ekspertyzie

pt. „Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji
czynnych dla upraw polowych
i sadowniczych w Polsce”
opublikowanej w Warszawie
w styczniu br.
W ekspertyzie przygotowanej przez firmę Kleffmann Group we współpracy z czołowymi
polskimi naukowcami i organizacjami rolniczymi, na zlecenie
Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Roślin, wskazano, że jedną z kluczowych
konsekwencji ewentualnego
wycofania wielu substancji
czynnych będzie zmniejszenie wielkości oraz jakości
uzyskiwanych plonów spowodowanej mniejszą skutecznością chemicznej ochrony,

Nie rób dymu
Polskie miasta jednymi z najbardziej zanieczyszczonych
w Europie. 20 proc. Polaków
uważa palenie śmieci w domach za ekologiczne
Emisja pyłów i szkodliwych
gazów przybiera na sile wraz
z początkiem sezonu grzewczego. 40 proc. Polaków przyznaje,
że nie wie, na czym polega zjawisko niskiej emisji, a 20 proc.
z nich uważa, że palenie śmieci
to wyraz oszczędności i proekologicznego zachowania
– wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Nie rób dymu”. Paliwem
niskoemisyjnym może być
drewno, ale pod warunkiem
odpowiedniego przechowywania i rozpalania.
– Polacy deklarują, że bardzo dużo wiedzą o ekologii,
zwłaszcza o jakości powietrza.
Natomiast jeżeli dopytujemy
głębiej, okazuje się, że znajomość poszczególnych terminów, np. niska emisja, jest
bardzo niewielka. Polacy często
spotykają się z tym sformułowaniem, natomiast nie znają
jego znaczenia – podkreśla
w rozmowie z agencją Newseria Biznes Bartosz Sawicki
z Kampanii „Nie Rób Dymu”.
Z raportu WHO wynika,
że jakość powietrza w Polsce
należy do jednej z najgorszych w Unii Europejskiej.
Z dziesięciu najbardziej

zanieczyszczonych miast połowa znajduje się w Polsce. Początek sezonu grzewczego to
okres, kiedy problem ten narasta. Z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy
ARC Rynek i Opinia w ramach
kampanii „Nie rób dymu” wynika, że choć 65 proc. stara
się unikać palenia śmieci, to
dla 20 proc. to działanie proekologiczne i pożyteczne.
– Wiemy, że ogrzewanie wpływa na środowisko,
zwłaszcza na jakość powietrza.
Natomiast przy wyborze konkretnego źródła ogrzewania
najczęściej kierujemy się ceną,
a wpływ na środowisko i na
jakość powietrza są elementami, który najrzadziej wpływają
na nasze wybory – tłumaczy
Sawicki. – Drewno jest paliwem
bardzo ekologicznym o niskim
poziomie zanieczyszczeń. Polacy nie potrafią jednak palić
nim w odpowiedni sposób,
sami siebie trując.
Przeprowadzona w ramach
kampanii analiza emisji pochodzącej z drewna potwierdza, że może być ono paliwem
niskoemisyjnym. Pod warunkiem że będzie odpowiednio
przygotowane, czyli sezonowane (suche) oraz rozpalane od
góry, ponieważ żar przenosi
się z góry na dół.
– Namierzyliśmy sześć głównych mitów na temat spalania

drewna. Po pierwsze, nie jest
prawdą, że jest ono nieefektywne i daje mało ciepła.
Tylko nieodpowiedni gatunek drewna i drewno spalane
w nieodpowiedni sposób dają
niewiele ciepła. Kolejny mit
dotyczy tego, że urządzenia,
które efektywnie spalają drewno, są drogie, kosztują nawet
20 tys. zł, a to oczywista nieprawda – przekonuje ekspert.
Polacy nie wiedzą też, jakim
drewnem najlepiej jest palić
czy w jaki sposób rozpalać
w kominku.
– Drewno jest ekologicznym
sposobem ogrzewania, jeśli
będziemy używać drewna odpowiednio suchego. Musi ono
leżakować co najmniej 2 lata
w suchym miejscu tak, aby straciło tę wilgotność, którą ma
świeże drzewo. Świeże drzewo
nie jest ekologiczne, suche już
tak – wskazuje prof. Mariusz
Filipowicz z Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Udział wilgoci w paliwie
zapewniający minimalny poziom emisji pyłów i efektywne dopalanie tlenku węgla to
ok. 15 proc. Świeże drewno
ma wilgotność na poziomie
75–80 proc. W związku z tym
powinno się stosować wyłącznie drewno sezonowane.
– Prawidłowe przechowywanie drewna powinno być takie,

ale bez jednoczesnej poprawy
bezpieczeństwa zdrowotnego.
Eksperci podkreślili również,
że ewentualne wycofanie doprowadzi do zwiększenia zużycia środków ochrony roślin,
w stosunku do obecnego, co
oznacza, że w konsekwencji
doprowadzi do większego
obciążenia środowiska oraz
negatywnie
wpłynie na opłacalność
produkcji rolnej i konkurencyjność polskiego rolnictwa.
Więcej informacji o działalności PSOR można znaleźć na
stronie www.psor.pl.
Źródło: Biuro prasowe PSOR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

żeby pozbywało się zgromadzonej w trakcie wzrostu wilgoci. Pomieszczenie powinno
być przewiewne, zadaszone,
aby nie zbierała się tam naturalna wilgotność, żeby drzewa nie zostały zaatakowane
przez grzyby. Suche pomieszczenie to klucz – tłumaczy prof.
Filipowicz.
Aby spalanie drewna było
ekologiczne, konieczne jest
również sprawne urządzenie
grzewcze. Nieodpowiednie
rozmiary i ułożenie kawałków drewna w komorze spalania także mogą wpływać na
podwyższenie emisji zanieczyszczeń. Wynika to z utrudnionego dostępu powietrza do
pewnych partii wsadu.
Najlepszym gatunkiem drzewa do palenia w piecu i kominku jest dąb, ponieważ pali
się wolno i długo, a także ma
wysoką wartość kaloryczną.
Należy unikać drzew iglastych,
w których duża zawartość żywicy tworzy chmury dymu,
a także zanieczyszcza wnętrze i przewody kominowe,
a przez to obniża wydajność
i sprawność paleniska.
– Rodzaj drewna jest istotny.
Głównie użytkuje się drzewa
liściaste, mają większą gęstość,
spalają się wolniej, nie zawierają żywic i mniej się dymią – podkreśla prof. Mariusz
Filipowicz.
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Żywność z krajów
Unii Europejskiej
bezpieczna!

97% próbek żywności było wolne
od pozostałości środków ochrony
roślin lub zawierało jedynie
śladowe ich ilości – takie wnioski
płyną z najnowszego raportu EFSA.
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
opublikował raport dotyczący
pozostałości środków ochrony
roślin w żywności dostępnej
w Europie. Wyniki badań obejmują prawie 83 000 próbek
żywności z 28 państw Unii
Europejskiej. Spośród zbadanej żywności 97% spełniło
bardzo rygorystyczne normy
określone w przepisach, z czego 53,6% próbek nie zawierało żadnych pozostałości,
a 43,4% zawierało mieszczące
się w normach śladowe ilości
pozostałości środków ochrony roślin. Raport uwzględnia
również dane z poszczególnych krajów członkowskich.
W ramach kontroli krajowej
w Polsce przebadano 2167 próbek. 98% próbek żywności
było wolnych od pozostałości
środków ochrony roślin lub
zawierało jedynie ich śladowe ilości, w określonych
normach.
W 91,8% próbek żywności
dla dzieci z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zostały znalezione
żadne pozostałości środków
ochrony roślin. W Polsce
w żadnej spośród przebadanych próbek z żywnością dla
dzieci nie wykryto pozostałości
środków ochrony roślin.
„Żywność w Polsce i Europie jest ściśle kontrolowana.
Wyśrubowane normy dotyczące dopuszczalnych poziomów
pozostałości środków ochrony
roślin w żywności są ustalane
tak, aby dawki nawet kilkaset razy wyższe niż określone
w przepisach, były dla naszych
organizmów bezpieczne”– powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Roślin.”
Wyniki badań EFSA udowadniają, że żywność produkowana w krajach Unii
Europejskiej spełnia rygorystyczne normy, przez co jest
bezpieczna dla konsumentów.
Raport EFSA dostępny na
stronie: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161026

Środki ochrony roślin są
dopuszczone do stosowania
tylko w przypadku, gdy w drodze niezależnej oceny ryzyka
wykonanej przez ekspertów
zostanie sprawdzone, że przy
prawidłowym zastosowaniu
produktu pozostałości środka
ochrony roślin, nie powodują
one zagrożenia dla konsumentów. Zawartość ewentualnych
pozostałości jest regulowana za
pomocą najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP, ang. MRL). W Unii
Europejskiej NDP zostały
ustalone przez Komisję Europejską po przeprowadzeniu
szczegółowej oceny z udziałem
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
i państw członkowskich.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) nie
są granicami bezpieczeństwa
toksykologicznego. Są standardami handlowymi oznaczającymi ustawowo dopuszczalny
najwyższy poziom substancji
czynnej, jaki może się znajdować wewnątrz lub na powierzchni nieprzetworzonych
produktów surowych (w tym
np. nieobranych ze skórki
bananów czy pomarańczy)
w efekcie prawidłowego zastosowania preparatu. Innymi
słowy, służą do weryfikacji, czy
dany środek ochrony roślin został zastosowany prawidłowo,
czy też nie.
Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. Realizuje różnorodne
zadania i projekty mające na
celu kompleksową informację
i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat
bezpieczeństwa ich stosowania.
Prowadzi też ogólnopolską
kampanię edukacyjną pod
hasłem „W ochronie koniecznej” oraz kampanię „Liczy się
każde opakowanie” w ramach
Systemu Zbiórki Opakowań
PSOR, którego jest właścicielem i koordynatorem.
Źródło: Biuro prasowe PSOR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Wpływ przyszłych umów handlowych na rolnictwo
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Komisja przedstawia analizę wpływu przyszłych umów handlowych na rolnictwo.
Komisja Europejska przedstawiła ministrom ds. rolnictwa UE wnioski z analizy
łącznego wpływu, jaki dwanaście przyszłych umów handlowych wywrze na sektor
rolno-spożywczy. Rezultaty
analizy obejmują szczegółowe wyniki dotyczące cen producenta i wielkości produkcji
w przypadku różnych produktów, które stanowią 30 proc.
wartości unijnego eksportu
w tym sektorze.
Analiza świadczy o potencjale europejskich produktów
rolnych na rynku światowym,
a jednocześnie wskazuje na delikatną sytuację niektórych
sektorów rolnictwa. Dokładne
informacje o możliwych skutkach umów pomogą Komisji
w podejmowaniu trafnych
decyzji w trakcie negocjacji.

Ograniczenia dostępnych
metod sprawiły, że zbiór
produktów rolnych objętych
szczegółową analizą nie jest
wyczerpujący. W analizie nie
można było dokładnie określić
możliwych korzyści w przypadku ważnych produktów
o znacznym potencjale eksportowym – takich jak owoce i warzywa, wino, oliwa z oliwek czy
ogólnie żywność przetworzona
(które stanowią 70 proc. wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z UE) – ani
korzyści wynikających z lepszej
ochrony dzięki oznaczeniom
geograficznym.
Ocena dotyczy wyłącznie
skutków wzajemnej liberalizacji ceł przywozowych
między UE a jej partnerami
handlowymi. Nie obejmuje natomiast innych postanowień

o skutkach gospodarczych (np.
ograniczeń środków pozataryfowych, a zwłaszcza środków
sanitarnych i fitosanitarnych).
W ocenie nie uwzględniono
też wpływu środków, za pomocą których UE w umowach
handlowych chroni sektory
„wrażliwe”, np. systematycznego stosowania ograniczonych
kontyngentów taryfowych.
Analiza nie stanowi prognozy, ale jest wysoce teoretycznym badaniem możliwych
skutków zawarcia powyższych umów.
Przewiduje się znaczne
korzyści dla producentów
produktów mlecznych i wieprzowiny. W tych sektorach
w ostatnich latach występowały pewne problemy,
a obecnie odnotowuje się poprawę. Z drugiej strony analiza

wskazuje na delikatną sytuację
wołowiny i ryżu, zarówno jeśli chodzi o wpływ handlu,
jak i spadek cen producenta.
Zakres oddziaływania na te
sektory jest różny i zależy od
tego, czy weźmie się pod uwagę
wariant bardziej ambitny (pełna liberalizacja w przypadku
98,5 proc. wszystkich produktów oraz częściowa obniżka
ceł o 50 proc. w przypadku
pozostałych produktów) czy
bardziej zachowawczy (pełna liberalizacja w przypadku
97 proc. i obniżka ceł na pozostałe produkty o 25 proc.).
Ponadto wyniki analizy potwierdzają, że podejście, które
UE przyjmuje we wszystkich
negocjacjach handlowych
i które polega na ograniczeniu
liberalizacji importu tzw. wrażliwych produktów rolnych, jest

słuszne. W przypadku niedawno zawartej umowy z Kanadą
(tzw. umowy CETA) wraz z jej
wejściem w życie Unia zniesie 92,2 proc. ceł na produkty
rolne, przy czym po siedmiu
latach wskaźnik ten wyniesie
93,8 proc. Kontyngent taryfowy na wołowinę ustalony
w umowie CETA, który wynosi
45 838 ton i zostanie wprowadzony stopniowo w ciągu
5 lat, odpowiada ok. 0,6 proc.
łącznego spożycia w UE. Innym przykładem jest tu ryż:
w umowie handlowej z Wietnamem Unia planuje jedynie
częściową liberalizację importu
ryżu a kontyngenty taryfowe
na ryż stanowią ok. 8 proc.
łącznego importu do UE. Dwie
trzecie tej ilości będzie stanowił ryż nieprodukowany w UE
lub przeznaczony do dalszego

przetwarzania przez unijny sektor ryżu.
Wyniki analizy, które otrzymają ministrowie państw
członkowskich, będą też
prawdopodobnie omawiane
w styczniu na posiedzeniu
Rady ds. Rolnictwa za prezydencji Malty.
Analiza łącznego wpływu na
rolnictwo nie zastępuje szerszych i bardziej szczegółowych
ocen skutków ani ocen skutków
w kontekście zrównoważonego
rozwoju, które przeprowadza
się osobno dla każdych negocjacji handlowych.
Dodatkowe informacje:
ht t p: //e c . e u ro p a . e u /
agricult ure/trade-analys i s / i m p a c t- a s s e s s m e nt /
index_en.htm
Źródło: Komunikat prasowy KE
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Jak ubezpieczyć gospodarstwo rolne
Wiedza rolników na temat ubezpieczeń z roku na rok jest coraz większa.
Rolnicy mają świadomość
potrzeby zawierania umów
ochronnych, nie tylko upraw,
ale i budynków gospodarczych. Zdają sobie bowiem
sprawę, że jest to odpowiednie narzędzie zarządzania
ryzykiem w gospodarstwie.
Żeby robić to skutecznie, zadają pytania i szukają na nie
odpowiedzi.
Gdzie można znaleźć
informacje na temat obowiązkowych ubezpieczeń
budynków?
Zasady zawierania obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolniczych reguluje
ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym. Dotyczy to zarówno zakresu zawieranej umowy, jak również
praw i obowiązków rolnika
oraz zakładu ubezpieczeń.
Wartościowym źródłem
wiedzy na ten temat jest też
strona Rzecznika Finansowego - http://rf.gov.pl/, materiały produktowe i poradniki
ubezpieczycieli, a także agenci ubezpieczeniowi, pełniący nierzadko rolę doradców
ubezpieczeniowych.

- Mamy zasadę, wedle której zarówno agenci oferujący
nasze polisy rolnikom, jak i likwidatorzy szkód są bardzo
często albo czynnymi rolnikami, albo mają za sobą własne
doświadczenia związane z prowadzeniem gospodarstwa czy
szerzej - z działalnością rolniczą. Dzięki temu obok wiedzy
teoretycznej i produktowej,
mają też wiedzę praktyczną,
która bardzo przydaje się rolnikowi szukającemu odpowiedzi na swoje pytania – mówi
Sergiusz Lenhardt, Ekspert
z Concordii Ubezpieczenia.
Czy wobec braku prowadzenia działalności obowiązek istnieje? Kogo dotyczy?
Konieczność zawarcia
umowy ubezpieczenia budynków rolniczych zachodzi
nawet jeśli w gospodarstwie
nie jest prowadzona działalność rolnicza. Ma to miejsce
np. w sytuacji, kiedy rolnik
przez dłuższy czas przebywa
poza gospodarstwem.
Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno
budynki mieszkalne gospodarstwa, jak i gospodarcze,
np. obory czy stodoły. Budynkiem rolniczym, który

należy ubezpieczyć jest będący własnością rolnika obiekt
budowlany o powierzchni
powyżej 20m2, trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach.
Budynek, który spełnia te warunki podlega obowiązkowi
ubezpieczenia niezależnie od
jego przeznaczenia - także,
gdy stoi niewykorzystywany.
Obowiązkowi ubezpieczenia
budynku podlega też osoba,
która nie mieszkając w gospodarstwie jest jego właścicielem,
np. w wyniku odziedziczenia
majątku. Co więcej, osoba,
która nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych, będzie zobowiązana do zapłaty
na rzecz gminy właściwej ze
względu na miejsce położenia
gospodarstwa rolnego określonej kwoty. Stanowi ona równowartość 25% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
- Umowę ubezpieczenia
budynków rolniczych musi
zawrzeć każdy rolnik, który posiada użytki rolne,
grunty pod stawami oraz

sklasyfikowane jako użytki rolne grunty pod zabudowaniami, o powierzchni
łącznej powyżej 1,0 ha (przy
jednoczesnemu podleganiu
tego obszaru podatkowi rolnemu). Obowiązkowi ubezpieczeniowemu podlegają też
mniejsze gospodarstwa zaliczające się do tzw. specjalnej
produkcji rolnej (np. uprawy
w szklarniach, wylęgarnie
drobiu, pasieki) – wyjaśnia
Sergiusz Lenhardt.
Czy określony ustawowo zakres ubezpieczenia powoduje,
że oferty różnią się tylko ceną?
W obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolniczych
jego zakres rzeczywiście jest
taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, bo
określają go przepisy ustawy.
Cena więc z pewnością jest
bardzo ważnym czynnikiem
wpływającym na wybór, ale
nie jedynym. Duże znaczenie
ma doświadczenie ubezpieczyciela, jego renoma, wielkość
czy wreszcie rozumienie specyfiki prowadzenie gospodarstwa
rolnego. Zazwyczaj od razu
odczuwa się to w rozmowach
z agentami reprezentującymi danego ubezpieczyciela.

Jeszcze większe znaczenie
może to mieć w momencie
likwidacji szkody. Jeśli jest
szybka i sprawna, zmniejsza
stres i pozwala szybciej rozpocząć odbudowę gospodarstwa i wznowienie produkcji.
Klienci, którzy nie zgadzają
się ze sposobem likwidacji
szkody, zgłaszają swoje skargi do Rzecznika Finansowego.
Warto sprawdzać ilość skarg,
jakie wpływają na poszczególnych ubezpieczycieli. Ci
którzy mają ich najmniej są
najbardziej godni zaufania.
Czy polisa przedłuża się
automatycznie z roku na rok?
Podobnie jak w przypadku
dobrze znanych komunikacyjnych polis OC, w przypadku
obowiązkowego ubezpieczenia
budynków rolniczych automatycznie, na mocy ustawy,
dochodzi do zawarcia kolejnej
umowy. Odbywa się to w cyklach rocznych. Taki mechanizm nie wymaga od rolnika
jakiegokolwiek działania czy
deklaracji chęci kontynuowania posiadanego ubezpieczenia. Są jednak sytuacje,
w których automatyczne prolongowanie umowy ubezpieczenia budynków rolniczych

nie nastąpi. Można tu mówić
np. o wypowiedzeniu umowy
przez rolnika, czy nieopłaceniu
przez niego w całości składki
za miniony okres. Automatyczne przedłużenie umowy nie
będzie miało miejsca także
w sytuacji, gdy właścicielem
danego gospodarstwa stanie
się inna osoba, np. w wyniku sprzedaży, darowizny czy
dziedziczenia.
Osobnym tematem jest
też zakres jaki daje ochrona obowiązkowa budynków
rolniczych, niestety nie jest
ona pełna.
- Bardzo istotny jest fakt, że
polisa obowiązkowa chroni jedynie mury, a zawartość – często
znacznie cenniejsza – wymaga
ochrony dodatkowej. Na tym polu
również pojawia się najwięcej
pytań i wątpliwości. Generalna
zasada jest taka: pełną ochroną,
zapewniającą względny spokój,
jest ta obowiązkowa, uzupełniona
o dodatkową - chroniącą zawartość budynków i uwzględniająca
dodatkowe ryzyka nie objęte umową podstawową. Gospodarstwa
rolne są zazwyczaj dorobkiem
wielu pokoleń, warto więc kompleksowo i w pełni je chronić –
podsumowuje Sergiusz Lenhardt.
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Smaczne oczyszczenie
organizmu
Po wakacyjnych szaleństwach
w naszej diecie warto spojrzeć na
to, co spożywamy.
Wcale nie trzeba radykalnych zmian, by dostarczyć
dla naszego organizmu zdrowych produktów i go oczyścić.
Chociaż pogoda latem nas nie
rozpieszczała, na pewno nie
raz udało nam się zorganizować biesiadę przy grillu. Na
sumieniu też pewnie mamy
wizytę w barze serwującym
kebab czy inne niezbyt zdrowe
przekąski. I wcale nie chodzi
o to, by całkowicie unikać takich miejsc, bowiem wszystko jest dla ludzi. Ważne jest,
by dostarczyć organizmowi
wszystkiego, co potrzeba, czyli
zachować równowagę i oczyścić organizm. Można to zrobić
w bardzo prosty i tani sposób –
włączając do naszej diety kefir.
Ten mleczny napój stymuluje
metabolizm i wspomaga perystaltykę jelit. Efektem jest
spalanie tkanki tłuszczowej,
oczyszczenie organizmu z toksyn oraz innych, zbędnych,
produktów przemiany materii.
Probiotyki zawarte w kefirze
przywracają naturalną florę
w jelitach, co skutkuje tym,
że poczujemy się dużo lżej.
Co więcej – kefir ma także działanie antybakteryjne
oraz zapobiega osteoporozie
– jest bowiem naturalnym
źródłem wapnia i witaminy
K. Jakby tego było mało, kefir
stymulując do pracy nasz układ
immunologiczny, ogranicza
rozwój rakotwórczych związków. Ważne jest, że ten zdrowy
produkt mogą spożywać osoby
z nietolerancją laktozy, gdyż
zawarte z nim bakterie kwasu
mlekowego mogą przetwarzać
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laktozę na kwas mlekowy. Jak
więc można wykorzystać na
co dzień całe bogactwo kefiru? Wystarczy włączyć go do
menu, na przykład zamiast
kawy czy herbaty. Modna jest
też dieta kefirowa, na której
podobno w ciągu tygodnia
można zrzucić do trzech kilogramów, ale jak każda dieta
oparta na jednym produkcie
może przynieść więcej złego
niż dobrego. Warto więc wprowadzić kefir do codziennych,
zrównoważonych, posiłków
pamiętając o tym, że 100 gramów kefiru to tylko 51 kcal
i prawie 3,5 g białka, a także
wapń, sód, potas, magnez, żelazo, witaminy E, A i D, niacyna, ryboflawina i tiamina.
Jak widać, kefir to samo
zdrowie i lekkość.
Projekt „Mamy kota na
punkcie mleka” realizowany
jest przez Polską Izbę Mleka
oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, sfinansowany z Funduszu
Promocji Mleka.
Źródło: Biuro Prasowe Kampanii
Mamy kota na punkcie mleka
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Zyski pod presją realizacji nowych projektów.
Grupa Ursus, największy
polski producent ciągników
z marką o ponad 120-letniej
tradycji mechanizacji polskiego
rolnictwa, zanotowała w III
kw. br. skokowy 68% rdr wzrost przychodów do poziomu
65,5 mln zł, pochodna znacząco wyższej sprzedaży w kraju
i za granicą. Inwestycje w rozbudowę zaplecza produkcyjnego i powiększanie palety
produktów przekładają się na
dalsze perspektywy rozwoju.
– W III kwartale br. spółka
pokazała skokowy wzrost przychodów w kraju i za granicą.
Zyski pozostają pod presją
realizacji programu rozwoju
w branży i nowych projektów.
Działania te powinny przynieść
efekty w kolejnym roku, gdzie
mamy nadzieję na poprawę
wyników – mówi Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus.
– Ursus, jako jedyny polski producent ciągników,
odnotował 53% wzrost
rejestracji nowych ciągników
w okresie styczeń-wrzesień
2016 r. Według danych z CEPiK
w październiku 2016 r. udział
ciągników Ursusa wyniósł 10%.
Tym wynikiem deklasujemy
konkurencję i umacniamy pozycję na rynku – dodaje prezes
Zarajczyk.
W br. Grupa umocniła swoją

pozycję na rynku transportu
miejskiego. We wrześniu br.
konsorcjum Ursus Bus wygrało
dwa przetargi: na dostawę autobusów dla Torunia i Warszawy.
Wartość oferty na realizację podstawowego zakresu
zamówienia w Toruniu (3 autobusy MAXI i 2 autobusy MIDI)
wynosi 4,68 mln zł, zaś na realizację maksymalnego zakresu
zamówienia (8 autobusów
MAXI i 2 autobusy MIDI) wynosi 9,4 mln zł. Dostawy mają
być zrealizowane w bieżącym
roku. Wartość oferty na realizację zamówienia na 10 sztuk
autobusów miejskich elektrycznych w Warszawie wynosi
24,98 mln zł. Dostawy mają być
realizowane w terminie 245 dni
od dnia udzielenia zamówienia.
Wzrost sprzedaży eksportowej dzięki realizacji kontraktów afrykańskich i krajów
Europy Zachodniej. Kontrakty
zawierane przez Ursusa w Europie pozwolą zdywersyfikować
portfel zamówień oraz tworzą
przyczółek do jego dalszej
ekspansji.
– W omawianym okresie
odnotowaliśmy znaczące wzrosty sprzedaży w Europie
Zachodniej. To pokazuje, że
Ursus jest marką, która doskonale radzi sobie na wymagającym rynku. Oferowane przez

nas produkty wyróżniają się
dobrą jakością, zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań oraz
relatywnie niską ceną – komentuje prezes Zarajczyk.
Legenda ciągników serii C powraca na rynek
W omawianym okresie spółka przeznaczyła 14,8 mln zł
na rozwój segmentu ciągników
i maszyn rolniczych. Trwają
prace badawczo-rozwojowe nad
konstrukcjami ciągników o mocach od 50 do 110 KM. Ursus
zmierza także do rozszerzenia
oferty produktowej o ciągniki
ciężkie – 280 KM, wyposażone
w układy transmisji z funkcjami Power Shift i Power Shuttle. W końcowej fazie procesu
R&D jest projekt ciągnika Ursus 3110 „Hi-Lo” oraz prace
związane ze wzbogaceniem
oferty o ciągnik wyposażony
w układ przeniesienia napędu własnej konstrukcji pod
nazwą VIGUS, z przeznaczeniem w ciągnikach ciężkich
o mocy do 160 KM. Firma
chce montować transmisje
VIGUS seryjnie do swoich
ciągników, a także włączyć je
do oferty jako oddzielny produkt i sprzedawać producentom
ciągników w kraju i za granicą.
Jednocześnie, według danych
agencji Martin & Jacob w lipcu 2016 r. Ursus C-380 został

liderem wśród najczęściej
rejestrowanych ciągników
w kraju. W sierpniu udało mu
się utrzymać pierwszą pozycję.
– Rodzina ciągników serii
„C” to legenda polskiej wsi.
Są one flagowymi produktami Ursusa. Obecnie znajdują
się wśród najlepiej sprzedających się modeli z naszej oferty.
Spełniają wszystkie oczekiwania nowoczesnego gospodarstwa
rolnego, posiadają konkurencyjne parametry techniczne
i kosztowe – komentuje prezes Ursusa.
Równolegle trwają prace nad
dalszym rozwojem działu transportu miejskiego. Produkowane
przez spółkę autobusy, trolejbusy i autobusy elektryczne,
a także autobus z napędem
wodorowym są odpowiedzią
na zwiększające się zapotrzebowanie na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji.
Spółka widzi perspektywy
rozwoju w segmencie autobusów elektrycznych, ponieważ duża część środków
unijnych zostanie skierowana
na wymianę taboru transportu
miejskiego w kierunku taboru ekologicznego, w związku
z europejskimi wymogami
zielonego transportu. Tym
samym autobusy ekologiczne
to przyszłość w transporcie

drogowym. Według analiz spółki, w perspektywie najbliższych
3 lat, tylko w polskich miastach
odbędą się przetargi na zakup
500-600 nowych autobusów
elektrycznych. Poza granicami Polski spółka planuje
wziąć udział w przetargach
organizowanych w Szwecji, Anglii, Izraelu, Republice
Czeskiej i Meksyku.
Zaprezentowany na tegorocznych targach w Hanowerze
autobus wodorowy City Smile
Fuel Cell Electric Bus, to kolejna konstrukcja własna spółki
Ursus Bus, stworzona w fabryce w Lublinie, we współpracy
z podmiotami zagranicznymi.
– Obserwujemy duże zainteresowanie tym produktem
na rynku europejskim. Autobus będzie produkowany

w Lublinie, gdzie mamy przygotowaną infrastrukturę
produkcyjną. Pierwsza seria
autobusów ruszy do produkcji niezwłocznie po pierwszych
zamówieniach. Mamy nadzieję, że to kwestia kilku do
kilkunastu miesięcy – mówi
prezes Zarajczyk.
We wrześniu br. Ursus zaprezentował lekki dostawczy
pojazd elektryczny. Ze względu
na to, że samochody elektryczne są bardzo ciche, nowy pojazd może być wykorzystywany
do wykonywania nocnych dostaw. Bardzo dobrze nadaje się
również dla firm komunalnych,
we współpracy z którymi spółka upatruje szans na znalezienie
niszy dla siebie.

Unikalna koncepcja wyróżniona prestiżową nagrodą
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Autonomiczny pojazd koncepcyjny marki Case IH otrzymuje srebrny medal w programie
nagród SIMA
Podczas francuskich międzynarodowych targów maszyn
rolniczych, marka Case IH zdobyła w programie nagród SIMA
srebrny medal za innowacyjność, będący wyrazem uznania
dla potencjału autonomicznego
pojazdu koncepcyjnego (ang.
Autonomous Concept Vehicle, ACV) – ciągnika Case
IH Magnum CVX w wersji
bezzałogowej, stanowiącego
postępowe rozwiązanie technologiczne dla rolnictwa. Ta
innowacyjna technologia po
raz pierwszy została pokazana na targach Farm Progress Show 2016 w Stanach
Zjednoczonych.
Srebrny medal dla Case IH
ACV jest wyrazem uznania dla
wartości, jaką niesie ze sobą

odciążenie operatora w wykonywaniu monotonnych prac
na polu, pozwalające na bardziej skuteczne wykorzystanie
siły roboczej oraz stanowiące następny krok w dziedzinie efektywności rolnictwa
precyzyjnego.
– Potrzeba tej technologii
istnieje, ponieważ w sezonie,
w niektórych częściach świata, znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej do pracy
przez długie godziny jest coraz
trudniejsze – mówi Dan Stuart
z Case IH.
Te duże ciągniki często wykorzystywane są do ciągnięcia
z dużą prędkością szerokich
siewników, co wymaga wykwalifikowanej obsługi i długich godzin pracy, aby w jak

największym stopniu wykorzystać tzw. okna pogodowe.
Pojazdy ACV można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi flotami, a oprócz
technologii bezzałogowej oferują one standardowy silnik,
skrzynię biegów, podwozie
i możliwości współpracy z zaczepem/WOM-em/złączami
hydraulicznymi.
Autonomiczna obsługa ciągnika znajduje zastosowanie
zarówno w sytuacji, kiedy właściciel jest jednocześnie operatorem – technologia pozwala
jednej osobie bez pracowników
obsługiwać dwa ciągniki – jak
i w bardzo dużych przedsiębiorstwach, które mają coraz większy problem ze znalezieniem
dobrych pracowników. Jako

że koszty kluczowej technologii z biegiem czasu maleją,
najprawdopodobniej będziemy

świadkami jej stopniowego
wprowadzania do obecnych
maszyn.
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim naszym Klientom
i Sympatykom życzymy zdrowia, rodzinnego ciepła oraz wszelkiej pomyślności i nadziei.
Życzymy aby Nowy 2017 Rok przyniósł Państwu dobre plony,
wysokie efekty ekonomiczne oraz sukcesy prywatne i zawodowe.
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