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21 kwietnia ogłoszono laureatów VIII ogólnopolskiego konkursu wiedzy o ergonomii
i bezpieczeństwie pracy w rolnictwie.
REKLAMA
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Pięciu najlepszych uczestników otrzymało miesięczne stypendium naukowe oraz indeksy
SGGW w Warszawie. W tym
roku w konkursie wzięło udział
ponad 2500 uczniów średnich
szkół ponadgimnazjalnych
o profilu rolniczym i leśnym.
Organizatorami konkursu są
Wydział Inżynierii Produkcji
SGGW w Warszawie, redakcja
miesięcznika ogólnopolskiego
„AGROmechanika – Technika
w gospodarstwie”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wszyscy uczestnicy konkursu musieli wykazać się
wyjątkową wiedzą w zakresie bhp i ergonomii pracy
w rolnictwie oraz praktyczną
umiejętnością jej zastosowania, która daleko wykracza
poza ramy programów nauczania. Konkurs składał się
z dwóch etapów. Zwycięzca
szkolnego etapu przechodzi

do finału krajowego, do którego w tym roku przystąpiło
prawie 150 uczniów. Spośród
tej grupy, pięciu uczestników,
którzy uzyskali najlepszy wynik
otrzymało roczne stypendium
naukowe od firmy Bayer, która
jest głównym sponsorem konkursu. Zwycięzca otrzymał
500 zł miesięcznie, a kolejnych
4 laureatów po 300 zł miesięcznie. Wszystkim uczestnikom
wręczone zostały dyplomy
i drobne upominki.
– Praca rolnika to bardzo odpowiedzialne zajęcie, ponieważ
ma bezpośrednie przełożenie
na bezpieczeństwo i jakość
wytwarzanej żywności jak
i również na bioróżnorodność
oraz ochronę środowiska naturalnego. Przyszłość rolnictwa
jest kwestią niezwykle istotną
dla wszystkich konsumentów.
Firma Bayer w ramach akcji
„Grunt to bezpieczeństwo”
od lat prowadzi kompleksową
edukację rolników w zakresie

właściwego stosowania środków ochrony roślin oraz
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Bardzo
nas cieszy wysoki poziom wiedzy i zaangażowanie młodych,
bo jako przyszli rolnicy będą
mieli świadomość jak dbać
i stosować na co dzień zasady
bezpieczeństwa w swojej pracy. – mówi Dorota Kasza, odpowiedzialna za komunikację
działu CropScience w firmie
Bayer Sp. z o.o.
W konkursie nagrodzono również nauczycieli-opiekunów merytorycznych laureatów. W uznaniu
za ich pedagogiczne osiągnięcia
i promowanie w ich szkołach wiedzy o dobrej praktyce rolniczej
otrzymali listy gratulacyjne oraz
nagrody pieniężne, przyznawane
przez Prezesa KRUS.
Wśród partnerów konkursu znalazła się również firma
3M Poland – producent materiałów do ochrony indywidualnej dla rolników.

- Zawód rolnika jest w sposób szczególny narażony na
różnego rodzaju zagrożenia,
Potwierdzają to nie tylko
statystyki KRUS-u i prawie
40 tys. wypadków z udziałem
tej grupy zawodowej w latach
2014-2015, ale przede wszystkim opinie samych rolników.
Potrzebę edukacji w zakresie
zagrożeń i sposobów ich ograniczania widać także wśród
uczniów szkół rolniczych.
Cieszymy się, że tak wielu
przyszłych młodych rolników
wzięło udział w tym konkursie, wykazując ogromną wiedzę
i zrozumienie tematu bezpieczeństwa pracy w tym sektorze
- powiedziała Bogumiła Styś,
z Działu Bezpieczeństwa Pracy
3M Poland.
Zwycięzcami konkursu
w 2016 r. zostali:
I miejsce (i 41 punktów) - Tomasz Rafałek z Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie - nauczyciel

Zbigniew Ratuszny
II miejsce (i 41 punktów) Zbigniew Wierzba z Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Nakle Śląskim
- nauczyciel Robert Kożuch
III miejsce (i 40 pkt) - Marek
Bensz z Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach - nauczyciel Sławomir Andrzejewski
IV miejsce (i 40 pkt) - Jakub
Kowalewski z Zespołu Szkół
Mechanizacji Rolnictwa im.
Bohaterów Walk nad Bzurą
w Piątku - nauczyciel Daniel Gorący
V miejsce (i 39 pkt) - Radosław Woźniak z Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu - nauczyciel Tomasz Jarębski
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl
Źródło:_Bayer
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Pola Klasy S

W plebiscycie czytelników Przeglądu Technicznego Syngenta zaprasza na spotkania polowe
„Złoty Inżynier”, wyróżniono, w różnych kategoriach,
Tegoroczne spotkania po- z ekspertami Syngenta oraz i rozwiązania tej firmy.
25 inżynierów.
Na odwiedzających będzie
lowe w ramach Pól Klasy S do spotkań z przedstawicieWrę czen ie dy plomów
i okolicznościowych statuetek, odbyło się w dniu 9 marca
2016, podczas uroczystej gali
w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej. Prezes
FSNT-NOT, Ewa Mańkiewicz–
Cudny, w trakcie otwarcia uroczystości, stwierdziła, że „ideą
plebiscytu Przeglądu Technicznego jest promowanie dokonań
polskich inżynierów oraz popularyzacja wybitnych twórców
techniki, którzy przyczyniają się
do konkurencyjności polskiej
gospodarki.”
Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi: dr
Roman Warzecha i inż. Paweł
Krzemiński.
Dr Roman Warzecha –
„Srebrny Inżynier” w kategorii nauka, z rolnictwem jest
związany od urodzenia, poprzez
wykształcenie i wykonywaną
od ponad 40 lat pracę zawodową. Ukończył 5-letnie Technikum Ogrodnicze w Ropczycach
a następnie studia w Akademii
Rolniczej w Lublinie, Wydział
Rolniczy, specjalizacja Genetyka i Hodowla Roślin, Całe
swoje życie zawodowe związał
z IHAR w Radzikowie, gdzie
wykonał pracę doktorską: „Badania genetyczno-cytologiczne
męskojałowego spontanicznego mutanta żyta Secale cereale
L.” W Instytucie, od wielu lat
pracuje na stanowisku Kierownika Pracowni Kukurydzy
i Pszenżyta.
Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są dwa
strategiczne dla polskiego rolnictwa gatunki roślin: kukurydza i pszenżyto. Główny autor
lub współautor 4. odmian mieszańcowych (F1) kukurydzy:

dr inż. Roman Warzecha

inż. Paweł Krzemiński

Ela, Ewa, Oleńka, Kasia. Zajmuje się badaniami dla potrzeb
hodowli roślin. Prowadzone
badania dotyczą głównie heterozji kukurydzy, pszenżyta,
pszenicy i żyta. Przedmiotem
zainteresowania są też prace
związane z ulepszeniem nasiennictwa kukurydzy.
Autor i współautor licznych
publikacji naukowych, referatów
i posterów na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz
kilkuset publikacji o charakterze
popularno-naukowym. Współpracuje z Ośrodkami Doradztwa
Rolniczego i innymi organizacjami z otoczenia rolnictwa, udostępniając najnowsze osiągnięcia
dla praktyki rolniczej.
Dr Roman Warzecha uważa,
że „praca rolnika, to najcenniejsza praca na ziemi”. Wyznaje
filozofię i praktykę zrównoważonego rolnictwa. Jest zwolennikiem postępu w rolnictwie,
które coraz lepiej powinno zaspokajać potrzeby społeczeństwa, równocześnie dobrze
służąc rodzinom rolniczym.
Inż. Paweł Krzemiński –
„Srebrny Inżynier” w kategorii
zarządzanie – Technik przemysłu spożywczego, inżynier
po Wyższej Szkole Morskiej
w Gdyni, rozpoczął pływanie
po morzach i oceanach i chociaż szybko awansował (był

drugim oficerem) porzucił życie „wilka morskiego” i wrócił
w rodzinne strony. Został włączony przez brata Zygmunta
w tryby rozwijającej się grupy
firm rodzinnych.
Na początek wyprowadził
z zapaści byłą firmę państwową DAMIX w Rypinie (wyroby z drutu), a następnie
powierzono mu zarządzanie
firmą dostarczającą maszyny
i urządzenia dla przemysłu kruszyw i surowców mineralnych
oraz górnictwa skalnego BUDKRUSZ. Do tych obowiązków
doszło współzarządzanie najważniejszą spółką grupy, jaką
jest znana z produkcji silosów
zbożowych firma BIN.
Były marynarz, obecnie menedżer współzarządzający dwiema
spółkami należącymi do rodziny Krzemińskich. Jest prezesem
Zarządu spółki BUDKRUSZ i wiceprezesem Zarządu spółki BIN
w Aleksandrowie Kujawskim.
Z tą, obchodzącą swoje
25-lecie, spółką inż. Paweł
Krzemiński czuje się najbardziej związany. Uczestniczył
w unowocześnianiu linii
technologicznych do przechowalnictwa zbóż, wprowadzał
nowe asortymenty (np. przystanki autobusowe, szafki),
a obecnie pracuje nad nowymi
systemami transportu ziarna.

w tym roku odbędą się aż
w 8 lokalizacjach. Syngenta
zaprezentuje kolekcje odmian
pszenicy i jęczmienia ozimego,
jęczmienia hybrydowego, rzepaku, a w niektórych rejonach
także buraków cukrowych
i zbóż jarych. Będzie to doskonała okazja do rozwinięcia
swojej wiedzy agrotechnicznej
i wymiany doświadczeń w miłej atmosferze.
Na polach zostały zastosowane kompleksowe programy ochrony proponowane
przez Syngenta. Efekty będą
doskonale widoczne w czasie lustracji prezentowanych
pól w lokalnych warunkach
pogodowych i glebowych.
Zachęcamy do konsultacji

lami branży rolniczej.
W tym roku nowością będzie stanowisko firmy Kverneland, na którym zostaną
zaprezentowane maszyny
Lokalizacja

czekać wiele atrakcji z ciekawymi nagrodami. Warto zarezerwować sobie czas i odwiedzić
pola pokazowe w następujących lokalizacjach:

Województwo

2016 r

Gniechowice

dolnośląskie

k Wrocławia

2.06

Szelejewo

wielkopolskie

k Gostynia

9.06

Ulhówek

lubelskie

k Tomaszowa Lubelskiego

14.06

Jankowice

podkarpackie

k Jarosławia

16.06

Nowa Wieś Ujska

wielkopolskie

k. Ujścia

21.06

Łęczyna

zachodniopomorskie

k Stargardu

23.06

Rogóźno

kujawsko-pomorskie

k Grudziądza

28.06

25 lat współpracy z rolnikami
Agrosimex to firma
z całkowicie polskim kapitałem.
Agrosimex należy do grona
największych w Polsce dystrybutorów środków ochrony roślin. Firma powstała w 1991 r.
w miejscowości Górki k. Mogielnicy. Od samego początku istnienia jest rodzinnym
przedsięwzięciem. Jej założycielami i właścicielami są
Wiesława i Leszek Barańscy.
Oferta handlowa Agrosimexu obejmuje prawie 7 tys.
pozycji, na które składają się
środki ochrony roślin, środki pomocnicze, nawozy, akcesoria i sprzęt ogrodniczy,
odzież robocza i ochronna,
środki ochrony indywidualnej.
Co roku Agrosimex jest obecny

na najważniejszych imprezach
targowych i wystawienniczych
w branży. Produkty bezpośrednio importowane i oferowane
przez firmę uzyskują prestiżowe nagrody i wyróżnienia.
Dobrym przykładem może być
tutaj np. nawóz do poprawy
żyzności gleby Rosahumus,
który otrzymał w 2010 roku
Zielony Laur Konsumenta
i wyróżniony został Firmowym
Hitem Roku Raportu Rolnego,
a w 2011 roku dyplomem na
Targach Agrotech w Kielcach.
Firma cały czas rozbudowuje
swoją ofertę i w bieżącym sezonie wprowadza kilka nowości
produktowych, takich jak:

Imidan 40 WG – środek
owadobójczy przeznaczony
na rynek sadowniczy.
Reboot 66 WG – środek
grzybobójczy w formie granul do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie ziemniaka przed
zarazą ziemniaka.
Metarex inov – środek ślimakobójczy o działaniu żołądkowym i kontaktowym.
Fosfiron jest płynnym nawozem przeznaczonych do nawożenia dolistnego, doglebowego
i fertygacji.
Źródło: Agrosimex
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Zielone Agro Show
w nowej lokalizacji

Dni Pola PROCAM
POLSKA 2016

Po raz pierwszy wystawa przenosi się w nowe miejsce.

Dni Pola jak co roku będą
wprowadzeniem w nowy sezon
siewów jesiennych z zakresu
agrotechniki, nasiennictwa
i ochrony roślin. Ponieważ
wszyscy będziemy przed wyborem odmian zarówno zbóż
ozimych, jak i rzepaku ozimego, jednym z głównych wykładów będzie omówienie przez
Dział Nasienny PROCAM wartości użytkowej dedykowanych
do danego regionu odmian.
Podczas tych spotkań będzie
można zobaczyć sprawdzone
w doświadczeniach i ekonomicznie uzasadnione rozwiązania w produkcji roślinnej.
Tematyka wykładów będzie obejmowała: sytuację

Po dwóch latach pobytu
w Sielinku, tegoroczna impreza odbędzie się na terenie
Moto Parku w Ułężu (powiat
Ryki, województwo lubelskie) w dniach 4 i 5 czerwca
2016 roku. Organizatorem
wydarzenia jest Polska Izba
Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Zielone Agro Show, które
do 2015 roku odbywało się
pod nazwą Zielone Agro Show
– Polskie Zboża, to pierwsza
w Polsce Południowo-Wschodniej tak kompleksowa wystawa
plenerowa poświęcona nowoczesnej technice i technologii
produkcji wysokiej jakości pasz
zielonych dla bydła. Stałym
i najbardziej widowiskowym
punktem imprezy nadal będą
pokazy maszyn zielonkowych.
Zielone Agro Show, to wystawa, która na stałe wpisała
się do kalendarza odbywających się na świeżym powietrzu imprez wystawienniczych

o tematyce rolniczej. Wydarzenie skierowane jest przede
wszystkim do rolników uprawiających rośliny zielonkowe
oraz hodowców bydła. Wśród
tegorocznych wystawców zobaczymy nie tylko firmy oferujące nowoczesne maszyny
rolnicze, ale także przedsiębiorstwa produkujące nasiona,
nawozy, pasze, dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy
wyposażenia budynków inwentarskich i wiele innych.
To niepowtarzalna okazja dla
rolników, aby poznać nowości
rynkowe. W jednym miejscu
będzie można obejrzeć, porównać i wybrać najlepsze
maszyny zielonkowe dostępne na światowych rynkach.
Korzystając z wiedzy i pomocy
wystawców każdy będzie mógł
zapoznać się z technologią
zbioru, kosztem eksploatacji
oraz wydajnością maszyn.
Impreza będzie doskonałą
okazją do bezpośredniego

spotkania rolników z producentami i dealerami maszyn,
wymiany doświadczeń i podjęcia współpracy.
Ważnym elementem wystawy jak co roku będą pokazy
maszyn zielonkowych podczas
pracy. Na polu będzie można zobaczyć: kosiarki, prasy
zwijające, prasy do prostopadłościennych bel wielkogabarytowych, praso-owijarki,
owijarki do bel, przyczepy zbierające oraz sieczkarnie polowe.
Pokazy maszyn zawsze mają
formę dynamicznego i efektownego show, w związku
z tym cieszą się ogromnym
zainteresowaniem ze strony
rolników.
Aktualne informacje dotyczące wystawy można śledzić
na stronie: www.agroshow.pl,
na Facebooku i na Youtube.
Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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okoliczność, spreparowane
fitotoksyczności oraz poglądowe profile glebowe, jak też
ścieżki dydaktyczne.
W trakcie zwiedzania poletek doświadczalnych oraz
rozwiązań ochrony roślin, pracownicy firmy będą prezentować najnowsze rozwiązania
w temacie maszyn rolniczych,
szczególnie związanych z aplikacją środków ochrony roślin,
uprawą gleby, jak również
nawożeniem.
Tak jak w poprzednich latach, organizator zaprasza do
Laboratorium Fitosanitarnego,
które będzie funkcjonowało
w specjalnie oznaczonym namiocie w każdej z lokalizacji
Dni Pola 2016 PROCAM.
Organizatorzy polowych
spotkań proponują też pokaz
rozkładu cieczy oraz wartości
dodanej, jakie wnosi do oprysku preparat ISOTAK PRO +.

fitosanitarną na polach w 2016 r.
a także dobór optymalnych rozwiązań ochrony i nawożenia
roślin uprawnych.
Po wykładach, jak zwykle
uczestnicy zwiedzą kolekcje
odmian rzepaku ozimego
i pszenicy ozimej. Firma zaprezentuje najlepsze rozwiązania w zakresie nawożenia
mineralnego, nawożenia dolistnego, ochrony herbicydowej, ochrony fungicydowej czy
też insektycydowej w poszczególnych terminach fenologicznych roślin uprawnych.
Na trasie zwiedzania poletek doświadczalnych będzie
można identyfikować, specjalnie przygotowane na tę

Dni Pola PROCAM 2016
Lokalizacja

Data

1

KAROLEWO – Pow. obornicki, gm. Rogóźno, woj. wielkopolskie

2

ŻÓRAWINA – pow. wrocławski, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie

07.06.2016 wtorek

3

PODOLANY – pow. złotoryjski, gm. Złotoryja, woj. dolnośląskie

08.06.2016 środa

4

STRACHOCIN – pow. Starogard Szczeciński, gm. Strachocin, woj. Zachodniopomorskie

10.06.2016 piątek

5

RATYCZÓW – pow. tomaszowski, gm. Łaszczów, woj. lubelskie

15.06.2016 środa

6

SZEPIETOWO-WAWRZYŃCE – pow. wysokomazowiecki, gm. Szepietowo, woj. podlaskie

21.06.2016 wtorek

7

STANOWO – pow. Sztum, gm. Dzierzgoń, woj. pomorskie

24.06.2016 piątek

03.06.2016 piątek
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Finansowanie fabryczne
w KRUKOWIAKU

Zdrowa energia

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak
nawiązała współpracę z BZ WBK Leasing w sprawie
uruchomienia finansowania w ramach Krukowiak
Finance.
Podpisana umowa z liderem
w sektorze finansowania maszyn
i urządzeń rolniczych w Polsce,
jakim niewątpliwie jest BZ WBK
Leasing, ułatwi klientom zakup
opryskiwaczy serii Apollo 10002000 l (belki hydrauliczne PHX,
PHA, PHN i PHB), serii Orion
2500-3000 l oraz serii Goliat
Plus 2500-6000 l.
Przeciągające się wdrażanie
nowego dofinansowania dla
polskiego rolnictwa oraz zawirowania z tym związanie nie
sprzyjają inwestowaniu w maszyny, dlatego właśnie Krukowiak otwiera nową furtkę,
dzięki której nawet rolnicy nie
posiadający wystarczających

środków na zakup maszyny za
gotówkę będą mogli nabyć ją
z odroczoną płatnością nawet
do dwóch lat.
- Zależało nam przede
wszystkim na przejrzystości
warunków kredytowania,
dlatego właśnie postawiliśmy
na BZ WBK Leasing – mówi
Prezes KFMR KRUKOWIAK
Seweryn Borkowski. – Nasze finansowanie fabryczne
udzielane jest bez odsetek,
a w przypadku rocznego okresu kredytowania klient nie ponosi także kosztów prowizji.
Nie bez znaczenia także pozostawał fakt, że BZ WBK posiada najbardziej rozbudowaną

potrzeb i możliwości klienta. Program fabryczny Ursusa i Credit Agricole dostępny
już od maja br. Spółka oczekuje wzrostu zainteresowania
swoją ofertą w br. w ramach
nowej perspektywy unijnej
wykorzystania środków na
modernizację rolnictwa.
Od początku maja br. polscy rolnicy – w wybranych
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Druga edycja targów InEnerg® OZE + Efektywność
Energetyczna już za nami

Seweryn Borkowski
sieć opiekunów klientów na terenie całego kraju. Gwarantuje
to fachową i szybką obsługę
osób zainteresowanych zakupem maszyn za pośrednictwem
finansowania fabrycznego.
Więcej informacji można
znaleźć na naszej stronie internetowej www.finansowanie.
krukowiak.com.pl

Kolejny bank z ofertą dla rolników
Ursus S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. podpisały
umowę o współpracy w zakresie
finansowania zakupu fabrycznego produktów Ursusa.
Produkty kredytowe dostępne w ramach kredytu fabrycznego pozwolą rolnikom
na szybszy zakup maszyn oraz
dopasowanie warunków finansowania do indywidualnych
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punktach dealerskich Ursusa – będą mogli skorzystać ze
specjalnej oferty programu finansowania fabrycznego Ursusa i Credit Agricole. Program
zawiera atrakcyjne warunki
finansowania, w tym dopłatę
producenta do kosztów kredytu oraz okresy finansowania
maksymalnie do 10 lat. To
kolejna oferta promocyjnego
finansowania zakupu sprzętu
przygotowana dla rolników
przez Ursus. W marcu br. spółka podpisała list intencyjny
z SGB-Bank S.A., dotyczący
współpracy w zakresie finansowania zakupu fabrycznego
ciągników i maszyn rolniczych produkowanych przez
Ursus S.A.
–Oferujemy dziś polskim
rolnikom nowoczesny, dopasowany do ich potrzeb sprzęt
rolniczy, a dzięki współpracy
Ursusa z Credit Agricole nasz
klient otrzymuje również konkurencyjne warunki finansowe
na jego zakup – mówi Karol
Zarajczyk, Prezes Ursus S.A.
W ostatnich miesiącach obserwujemy skokowy wzrost
sprzedaży naszych ciągników.
Jestem pewien, że polscy rolnicy doceniają nasze produkty a atrakcyjne finansowanie
spowoduje jeszcze większe
zainteresowanie naszą ofertą – dodaje Prezes Zarajczyk.
Źródło: Ursus S.A
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Wydarzenie to, zgromadziło wielu zwiedzających, ściśle związanych z branżą OZE
i efektywnością energetyczną,
a także osób prywatnych, zainteresowanych budownictwem
energooszczędnym oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł
odnawialnych w gospodarstwie domowym i rolnym.
Targi obfitowały w wiele
branżowych wydarzeń, jak
m.in. Spotkania kooperacyjne, fora, czy konferencje, które
cieszyły się dużym powodzeniem wśród samorządowców,
inwestorów, instalatorów,
architektów, a także rolników i potencjalnych prosumentów (zainteresowani

energią na własne potrzeby
i do sprzedaży).
Na ekspozycjach targowych
swoje produkty zaprezentowało ponad 40 wystawców – polskich oraz zagranicznych. Na
stoiskach dominowały ogniwa
fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Wśród prezentowanych
rozwiązań można było również
dostrzec kamery termowizyjne, znajdujące zastosowanie
przy ocieplaniu budynków.
Podczas dwóch dni trwania Targów odwiedzający mieli
okazję uczestnictwa w licznych
konferencjach oraz forach
branżowych.
Biorąc pod uwagę nastroje panujące w branży OZE

frekwencja zwiedzających
dopisała, co wzbudzało zadowolenie wystawców, którzy
mieli okazję promować swoje
produkty w szerokim gronie
potencjalnych klientów.
Aby zapewnić wystawcom,
ekspertom, przedstawicielom
mediów i zwiedzającym jeszcze szersze możliwości odkrywania specyfiki branży oraz
poznania nowości technologicznych, REECO Poland,
organizator targów, zaprasza
na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniach 19-21 października w Warszawie.”
Źródło: REECO Poland Sp. z o.o.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Staż u rolnika indywidualnego
Zarząd Krajowej Rady Izb
Rolniczych wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z wnioskiem o dopisanie rolnika
indywidualnego do listy podmiotów uprawnionych do organizowania stażu dla osoby
bezrobotnej.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami z wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu może wystąpić:
• pracodawca – jednostka
organizacyjna chociażby
nie posiadała osobowości

prawnej oraz osoba fizyczna jeżeli zatrudnia
ona co najmniej jednego
pracownika,
• rolnicza spółd zielnia
produkcyjna,
• organizacja pozarządowa,
• pełnoletnia osoba fizyczna
zamieszkująca i prowadząca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na
własny rachunek, działalność w zakresie produkcji
roślinnej lub zwierzęcej,
w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej

i rybnej, w pozostającym
w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym
obszar użytków rolnych
o powierzchni przekraczającej 2 ha lub prowadząca
dział specjalny produkcji
rolnej o której mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990r.
o ubezpieczeniu społecznym
rolników,
• przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na
zasadach przewidzianych
dla pracodawców.
Źródło: Krajowa Rada
Izb Rolniczych

Wsparcie do ponownych obsiewów
Zarząd KRIR zwrócił się do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o uruchomienie wsparcia finansowego
dla producentów rolnych
na ponowne obsiewy powierzchni, na których uprawy
zostały zniszczone w wyniku

ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku
wymarznięcia.
Samorząd rolniczy zwrócił
uwagę, że w wielu regionach
kraju z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych rolnicy musieli wykonać

ponowne obsiewy, dlatego
wnioskuje, aby udzielić wsparcia takim rolnikom w ramach
pomocy de minimis w wysokości 400 zł na obsianie 1 ha.
Źródło: Krajowa Rada
Izb Rolniczych

Obawy odnośnie ustawy
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Najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
1. Czy będzie możliwe przekazanie nieruchomości rolnych
na rzecz dzieci mieszkających
w mieście?
Ustawa z dnia 14 kwietnia
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw, która
przewiduje m.in. zmianę ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nie ingeruje w nabywanie nieruchomości
rolnych przez dzieci oraz inne osoby bliskie zbywcy tj. zstępnych,
wstępnych, rodzeństwo, dzieci
rodzeństwa, małżonka, osoby
przysposabiające i przysposobione.
2. Czy dzieci rolnika mieszkające w mieście, które odziedziczą
po rodzicach grunty rolne będą
musiały je uprawiać osobiście?
Osoby, które odziedziczą nieruchomości rolne po rodzicach
nie będą miały obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład których
weszły nieruchomości rolne, które
odziedziczyły.
3. Czy rolnik będzie mógł przekazać swojemu dziecku grunty
rolne o powierzchni łącznej przekraczającej 300 ha?
Tak, przekazanie nieruchomości rolnych na rzecz osób bliskich
może nastąpić niezależnie od powierzchni tych nieruchomości.
4. Jakie obowiązki będzie miał
rolnik, który nabędzie nieruchomość rolną na rynku prywatnym?
Nabywca nieruchomości rolnej, za wyjątkiem osoby bliskiej
zbywcy, zobowiązany będzie do
prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta
nieruchomość rolna przez okres
10 lat. W tym czasie bez zgody
sądu nie będzie możliwa sprzedaż
nieruchomości rolnej ani oddanie
jej w posiadanie na rzecz innych
podmiotów
5. W jakich przypadkach Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych wydawać będzie zgodę na
kupno nieruchomości rolnej na
rynku prywatnym przez osobę
inną niż rolnik indywidualny?
Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej przez osoby fizyczne i prawne następować będzie
na wniosek zbywcy, jeżeli:
1) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego,
osobę bliską zbywcy, Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego oraz kościelną osobę
prawną lub związek wyznaniowy,
2) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności

rolniczej,
3) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji
gruntów rolnych;
Ponadto zgoda będzie mogła
zostać wyrażona na wniosek osoby
fizycznej zamierzającej utworzyć
gospodarstwo rodzinne, która:
1) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem
uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz.
349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo
w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.
poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz.
337), a termin na uzupełnienie tych
kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
2) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
3) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia
nabycia nieruchomości na terenie
gminy, na obszarze której położona
jest jedna z nieruchomości rolnych,
która wejdzie w skład tworzonego
gospodarstwa rodzinnego
6. Co będzie w przypadku gdy
Prezes Agencji Nieruchomości
Rolnych odmówi wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
rolnej na rynku prywatnym?
W przypadku niewyrażenia
przez Prezesa Agencji zgody na
nabycie nieruchomości rolnej,
Agencja, na pisemne żądanie
zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja
o niewyrażeniu zgody stała się
ostateczna, będzie obowiązana do
złożenia oświadczenia o nabyciu
nieruchomości rolnej za zapłatą
równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej
określonej przez Agencję przy zastosowaniu sposobów ustalania
wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
7. Czy rolnik indywidualny
będzie musiał podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników?
Nie, ustawa z dnia 14 kwietnia
2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności

Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw, która przewiduje m.in. zmianę ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nie nakłada na rolników indywidualnych
obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
8. W jakich przypadkach Agencji Nieruchomości Rolnych nie
będzie przysługiwać prawo pierwokupu nieruchomości rolnej?
Zgodnie z ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa oraz zmianie niektórych
ustaw, która przewiduje m.in.
zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego prawo pierwokupu nie będzie
przysługiwać w przypadku gdy:
1) nabywcą nieruchomości rolnej będzie:
a) jednostka samorządu
terytorialnego,
b) Skarb Państwa,
c) osoba bliska zbywcy;
2) nabycie nieruchomości rolnej następować będzie za zgodą
Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych;
3) sprzedaż następować będzie
między osobami prawnymi tego
samego kościoła lub związku
wyznaniowego,
4) w wyniku sprzedaży powiększone zostanie gospodarstwo rodzinne jednak do powierzchni
nie większej niż 300 ha użytków
rolnych, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie.
w której ma miejsce zamieszkania
nabywca, lub w gminie graniczącej
z tą gminą.
9. Po jakiej cenie Agencja Nieruchomości Rolnych będzie nabywać grunty w ramach prawa
pierwokupu?
Nabycie nieruchomości rolne w wyniku skorzystania z prawa pierwokupu,
co do zasady następuje po cenie jaką
strony ustaliły w umowie sprzedaży.
Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości
rażąco odbiegać będzie od wartości
rynkowej, to wówczas Agencja Nieruchomości Rolnych, w terminie 14 dni
od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, będzie
mogła wystąpić do sądu o ustalenie
ceny tej nieruchomości. Sąd natomiast
ustala cenę nieruchomości przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce
nieruchomościami.
10.Czy będę mógł sprzedać
nieruchomość rolną o małej powierzchni innej osobie niż rolnik?
Przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie będą mieć
zastosowania do:

1) nieruchomości rolnych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele
nierolne,
2) gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia
w życie ustawy, zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki,
budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji
rolniczej, wraz z gruntami do nich
przyległymi umożliwiającymi ich
właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą
zorganizowaną całość gospodarczą
oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695);
3) nieruchomości rolnych, które
w dniu wejścia w życie ustawy,
w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są
na cele inne niż rolne,
4) nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.
W powyższych przypadkach
nieruchomość rolna będzie mogła być sprzedana na rzecz każdego
podmiotu.
11. Czy będę mógł nabyć nieruchomość Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa jeżeli
będę chciał powiększyć swoje
gospodarstwo?
Wstrzymanie sprzedaży w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie
ustawy nie będzie dotyczyć:
1) nieruchomości i ich części
przeznaczonych w:
a) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub
c) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne,
parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe,
budownictwo mieszkaniowe,
obiekty sportowo-rekreacyjne, lub
2) nieruchomości położonych
w granicach specjalnych stref ekonomicznych, lub
3) domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych
i garaży wraz z niezbędnymi
gruntami oraz ogródków przydomowych, lub
4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.
Ponadto Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości
Rolnych, będzie mógł wyrazić
zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich części innych
niż wymienione, jeżeli będzie
to uzasadnione względami
społeczno-gospodarczymi.
12. Czy będzie możliwe nabycie nieruchomości Zasobu
w przetargu ograniczonym
przez młodych rolników, którzy nie posiadają kwalifikacji
rolniczych oraz nie spełniają
wymogu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez
okres 5 lat?
W przetargach organizowanych wyłącznie dla:
1) rolników indywidualnych
będą mogły uczestniczyć również
osoby, które nie spełniają jedynie
wymogu dotyczącego 5-letniego
okresu osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego, określonego w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego, w przypadku
gdy osoby te w dniu ogłoszenia
wykazu nieruchomości Zasobu
przeznaczonych do sprzedaży
REKLAMA

mają nie więcej niż 40 lat;
2) osób zamierzających utworzyć gospodarstwo rodzinne, będą
mogły uczestniczyć również osoby,
którym pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową, o której
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz.
349 oraz z 2016 r. poz. 337) albo
w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U.
poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz.
337), a termin na uzupełnienie tych
kwalifikacji jeszcze nie upłynął.
Źródło: MRiRW
Opracowała: Alicja Szczypta

Insektycyd korzyści
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Mospilan 20 SP jest na polskim rynku insektycydów
produktem o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników.
Środek ma ponad 250 zastosowań, zarówno w uprawach
rolniczych, jak i ogrodniczych
a także w leśnictwie. Przy użyciu środka Mospilan 20 SP
można zwalczyć wszystkie
najgroźniejsze, powodujące
najbardziej dotkliwe straty,
szkodniki rzepaku, w tym

chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego, słodyszka rzepakowego, chowacza
podobnika oraz pryszczarka
kapustnika.
Korzyści stosowania środka
to m. in.:
• długi i skuteczny
okres działania

• szerokie spektrum
działania
• możliwość stosowania
przez cały okres wiosennej wegetacji rzepaku
• selektywne działanie
Mospilan 20 SP zapewnia
bezpieczeństwo owadom
zapylającym i organizmom

pożytecznym. Według opinii
Instytutu Ochrony Środowiska
– Państwowego Instytutu Badawczego (2013 r.), Mospilan
20 SP nie stwarza zagrożenia
podczas stosowania w okresie aktywności pszczół oraz
w czasie kwitnienia roślin
lub chwastów. Aby właściwie

Chowacz-podobnik
czynne, a nie nazwy preparatów (preparaty o różnych nazwach mogą zawierać te same
substancje czynne)! W razie
wystąpienia konieczności wykonania kolejnego zabiegu na
danego szkodnika zaleca się
stosowanie Mospilanu 20 SP
przemiennie z insektycydem
Trebon 30 EC lub Nagomi
025 WG.

RABAT 5%

NA SILOSY PŁASKODENNE OD 10 DO 2200 TON

ROLNIKU ZAMÓW JUŻ DZIŚ I SKORZYSTAJ
AKCJA RABATOWA DO 31.05.2016 r.

Chowacz-czterozebny
chronić owady zapylające należy stosować środki selektywne, których mechanizmy
działania zapewniają pełną
ochronę organizmów niecelowych, w tym pszczół – takim
produktem z pewnością jest
Mospilan 20 SP. Producent
środka sugeruje, aby zgodnie
z zaleceniami dobrej praktyki
ochrony roślin, w trakcie kwitnienia upraw, w celu ochrony
pszczół i innych owadów zapylających, stosować środek
poza okresem ich aktywności na plantacji*. Ponadto wg
badań laboratoryjnych i polowych Instytutu Przemysłu
Organicznego w Pszczynie
(2010 r.) Mospilan 20 SP nie
stwarza zagrożenia dla pszczół
w mieszankach z preparatami: Topsin M 500 SC, Yamato
303 SE, Toledo 250 EW, Slippa.
* Powyższy zapis znajduje
się w aktualnej etykiecie stosowania środka.

Odporność pod
kontrolą

ZAŁOŻENIA1990
ROK



Narastającym problemem
w uprawie i ochronie rzepaku
jest wykształcenie odporności słodyszka rzepakowego na
substancje czynne insektycydów. Według doniesień naukowych odporność słodyszka na
substancje czynne środków
z grupy pyretroidów, które
są powszechnie stosowane
w ochronie rzepaku, stwierdzono już na 2/3 areału tej
uprawy w Europie. Rozwiązaniem tego problemu jest
Mospilan 20 SP (zawierający
acetamipryd z nowej grupy
chemicznej neonikotynoidów).
Jednak w celu zapobiegania
odporności konieczne jest stosowanie rotacji insektycydów.
Należy rotować substancje

Większy i jakościowo
lepszy plon
Plon rzepaku ozimego aż
w 30% uzależniony od obecności owadów zapylających.
Mospilan 20 SP, na tle insektycydów dostępnych na rynku,
charakteryzuje się najlepszym
profilem pod kątem bezpieczeństwa dla owadów zapylających, stwarzając optymalne
warunki do rozwoju i plonowania rzepaku. Udowadniają to wyniki doświadczenia
przeprowadzonego w 2011 r.
przez IOR-PIB w Poznaniu,
w którym oceniano wpływ
owadów zapylających na
wielkość i parametry plonu
rzepaku ozimego.

Oszczędności
Niższe koszty ponoszone
na ochronę upraw rzepaku,
w przypadku stosowania
Mospilanu 20 SP wynikają
ze stosowania niskich dawek
środka. Zgodnie z etykietą
rejestracyjną Mospilan 20 SP
w uprawie rzepaku należy stosować w dawce: 80−120 g/ha
w celu zwalczenia słodyszka
rzepakowego; 120 g/ha – chowacza podobnika i pryszczarka
kapustnika oraz 200−250 g/ha
– chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego. Niemniej
według wieloletniej praktyki, potwierdzonej badaniami
rynkowymi*, producenci rzepaku stosują z powodzeniem
do zwalczania chowaczy łodygowych (brukwiaczka i czterozębnego) Mospilan 20 SP
w dawce 120 g/ha.
* Badania AMIS 20122014 firmy Kleffmann
Źródło: Sumi Agro
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Dolistne dokarmianie zbóż jest uzupełnieniem nawożenia doglebowego.
Jednym z warunków uzyskiwania ddobrych plonów
zbóż jest zbilansowany system
nawożenia. Musi być dostosowany do potrzeb pokarmowych i nawozowych danego

gatunku zboża, uwzględniając
nie tylko system nawożenia
doglebowego ale i nalistnego.
Mimo, że azot uważany jest za
główny składnik plonotwórczy to również pozostałe

makroelementy i mikroelementy mają także duży
wpływ na wzrost i plonowanie
roślin. Jeśli brakuje któregoś
z 17 niezbędnych dla roślin
składników pokarmowych lub

występuje on w niewystarczającej ilości, to niedobór tego
składnika powoduje zakłócenia w metabolizmie rośliny
i zgodnie z prawem minimum
Liebiga, wielkość plonu rośliny

Zalecane fazy rozwojowe i terminy stosowania nawozów z dodatkiem mocznika, magnezu i mikroelementów w dolistnym dokarmianiu zbóż
Mikroelementy

Stężenie w % cieczy roboczej
Faza rozwojowa lub termin oprysku

mocznika

magnezu*

stężenie wg zaleceń
producenta

1. Ozime i jare – w fazie krzewienia
do 15
do 5
2. Początek strzelania w źdźbło
do 10
do 5
3. Po wytworzeniu liścia flagowego
do 8
do 5
4. Po kwitnieniu
do 6
do 5
5.Faza nalewania i wypełniania ziarna – pszenice
do 4
jakościowe
1. *- podane stężenie dotyczy MgSO4.7H2O, w przypadku MgSO4.H2O stosować w stężeniu do 2,5%.
REKLAMA

tak
tak
tak
-

ograniczona jest niedoborem
właśnie tego składnika. Niedobór makro- i mikroelementów
w roślinach prowadzi w pierwszej kolejności do zahamowania podstawowych procesów,
w tym fotosyntezy i dystrybucji asymilatów oraz do
większej podatności roślin na
choroby i na niekorzystne warunki środowiska, co skutkuje
obniżeniem wielkości i jakości plonu.
Dolistne dokarmianie
zbóż jest szczególnie zalecane w przypadkach niedoboru
składnika jako interwencyjny
i szybki sposób uzupełnienia
jego niedoboru. Niedobory
składnika mogą wynikać z różnych względów np. niskich zasobności składnika w glebie ale
także z utrudnionego ich pobierania z gleby, nawet przy ich
wysokiej zasobności, co m.in.
ma miejsce przy pH gleby >6,5.
Ponadto niedobory składników w roślinach stwierdza się
często także w czasie chłodu,
suszy oraz innych niekorzystnych warunkach środowiska.
W takiej sytuacji najlepszym
sposobem zaradczym jest dostarczenie ich roślinom w formie aplikacji nalistnej.
W intensywnych technologiach uprawy zbóż, przy
oczekiwanych dużych plonach, niezależnie od nawożenia doglebowego, zaleca się
zawsze kilkukrotne dolistne
dokarmianie roślin azotem,
magnezem i mikroelementami (tabela). W wiosennym
dokarmianiu zbóż mikroelementami, oprócz fazy krzewienia roślin, ważna jest faza
początku strzelania w źdźbło
i dobre odżywienie roślin: miedzią, borem, cynkiem, manganem oraz molibdenem.
REKLAMA

Początek strzelania w źdźbło
uważa się za najważniejszy
termin do stosowania większości mikroskładników w zbożach, z uwagi na ich ogromny
wpływ na przemiany azotu
w roślinie i jakość ziarna, co
jest niezmiernie ważne w warunkach intensywnego nawożenia azotem, szczególnie na
glebach świeżo wapnowanych
i o uregulowanym odczynie,
o pH powyżej 6,5. Zabieg taki
dobrze jest powtórzyć po około
miesiącu, czyli po ukazaniu
się liścia flagowego. W kolejnych terminach stosowane jest
dokarmianie roślin azotem
oraz magnezem, a w przypadku pszenic jakościowych
w fazie nalewania ziarna tylko
azotem. W dolistnym dokarmianiu roślin mocznikiem,
pamiętać należy, że stężenia
roztworu mocznika muszą być
dostosowane do fazy rozwojowej roślin ( tabela ).
Ciecz użytkową przeznaczoną do oprysku roślin przygotowuje się zawsze bezpośrednio
przed jej stosowaniem, żeby
nie zachodziły w niej niekorzystne reakcje chemiczne między składnikami. W praktyce
wskazane jest, żeby dokarmianie zbóż przeprowadzać
roztworem cieczy składającej
się z kilku składników nawozowych, w połączeniu także
ze środkami ochrony roślin,
przy temperaturze 12-20°C.
Po przekroczeniu 25°C oprysk,
zwłaszcza przy silnym nasłonecznieniu nie powinien być
dokonywany, gdyż grozi uszkodzeniem (poparzeniem) roślin.
dr Anna Kocoń
Zakład Żywienia
Roślin i Nawożenia
IUNG-PIB w Puławach
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Kłos pod ochroną
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Zabieg chemiczny środkami grzybobójczymi w celu
ochrony kłosa i liścia flagowego jest ostatnim etapem
ochrony fungicydowej.

Oprócz Fusarium spp.,
sprawcy fuzariozy kłosów
do najważniejszych sprawców
chorób kłosów należą grzyby: Phaeosphaeria nodorum
powodujący septoriozę plew,
Blumeria graminis – mączniaka prawdziwego zbóż i traw,
Puccinia striiformis – rdzę
żółtą, Drechslera tritici – repentis – brunatną plamistość
liści (objawy na kłosie) oraz
Alternaria spp., Cladosporium
spp., Epiccocum spp. – sprawcy
czerni zbóż . Grzyby te początkowo znajdują na liściach
lub pochwach liściowych,
skąd rozprzestrzeniają się na
kłos. Występowanie ich można zwalczyć lub ograniczyć

stosując chemiczne zabiegi
opryskiwania, kiedy zboża
znajdują się w fazie kłoszenia
(BBCH 51–59) lub kwitnienia
(BBCH 61–69), a w pewnych
przypadkach nawet w fazie
wodnej dojrzałości ziarna
(BBCH 71) oraz mlecznej
dojrzałości ziarna (BBCH 75).
Do zwalczania chorób kłosa
w pszenicy ozimej zarejestrowane są m.in. fungicydy, które
w swoim składzie mają następujące s.cz.: fluksapyroksad +
epoksykonazol, fluksapyroksad + epoksykonazol + piraklostrobina, azoksystrobina,
propikonazol + cyprokonazol,
chlorotalonil + azoksystrobina, tebukonazol, metkonazol,

Septorioza plew na pszenicy (fot. M. Korbas)

Kłosy pszenicy o zróżnicowanej wielkości porażenia przez
sprawców fuzariozy kłosów (fot. M. Korbas)

Dr Joanna
Horoszkiewicz-Janka
IOR – PIB, Poznań
, tiofanat metylowy + epoksykonazol, fenpropimorf + epoksykonazol, epoksykonazol,
spiroksamina + tebukonazol +
triadimenol, protiokonazol +
fluoksastrobina, chlorotalonil
+ tebukonazol, epoksykonazol + krezoksym metylowy
+ fenpropimorf, azoksystrobina + tebukonazol, tiofanat
metylowy + tetrakonazol, pikoksystrobina, propikonazol,
epoksykonazol + metkonazol,
protiokonazol + tebukonazol,
protiokonazol + spiroksamina
+ tebukonazol, dimoksystrobina + epoksykonazol, prochloraz + tebukonazol, tiofanat
metylowy, protiokonazol +
fluoksastrobina + biksafen,
prochloraz + fluchinkonazol, tebukonazol + biksafen,
cyprodynil + pikoksystrobina,
epoksykonazol + krezoksym
metylowy, protiokonazol + biksafen, prochloraz + tebukonazol + proquinazid, prochloraz,
pentiopirad + chlorotalonil,
protiokonazol + biksafen +
spiroksamina, prochloraz +
propikonazol, fenpropimorf +
metrafenon + epoksykonazol,
chlorotalonil + pikoksystrobina, epoksykonazol + folpet, pikoksystrobina + cyprokonazol,
prochloraz, epoksykonazol +
piraklostrobina, izopirazam +
epoksykonazol, pikoksystrobina + tebukonazol, proquinazid,
pentiopyrad, fenpropidyna +
propikonazol. Jak widać z powyższego zestawienia substancji czynnych zawartych
w fungicydach, które można
zastosować w terminie T-3 jest
wiele. Wykonując zabiegi w fazach dojrzewania ziarna trzeba
zwrócić szczególną uwagę na
okres karencji środka.
Przy podejmowaniu decyzji
o wykonaniu zabiegu w terminie T-3 ważna jest znajomość stanu zdrowotności
naszej plantacji. Niewykonanie
tego zabiegu w odpowiednim
terminie może spowodować
straty poniesionych dotychczas
nakładów na ochronę przed
chorobami.

KLUCZ
DO SUKCESU
W WALCE
Z CHOROBAMI
GRZYBOWYMI
LIÂCIA
FLAGOWEGO
I K¸OSA
W ZBO˚ACH!
Reveller® 280 SC to rewelacyjna ochrona liÊcia flagowego i k∏osa
przed chorobami grzybowymi. Zastosowany w terminie T2/T3
(w pe∏ni rozwini´ty liÊç flagowy, poczàtek k∏oszenia) zwalcza
najgroêniejsze choroby wyst´pujàce w pszenicy ozimej.
Doskonale sprawdza si´ te˝ w j´czmieniu jarym. Chcesz z dobrym
skutkiem zakoƒczyç ochron´ ∏anu zbó˝ - zastosuj Reveller® 280 SC.
Skutecznie i rozsàdnie z ekonomicznego punktu widzenia.

www.dupont.pl
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Dolistne nawożenie kukurydzy w uprawie na ziarno
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Specjalistyczne nawozy dolistne, o zróżnicowanym składzie, likwidują niedobory
konkretnych makro i mikroskładników.
Makro i mikroskładniki
są przede wszystkim pobierane przez system korzeniowy
z roztworu glebowego. Jednak
pobieranie składników z gleby jest w wielu przypadkach
ograniczone przez różne czynniki, nawet gdy występują
one w glebie w wystarczającej ilości.
Do najważniejszych czynników, które utrudniają
pobieranie składników pokarmowych z gleby są czynniki stresowe: susza glebowa,
chłody wiosenne, uszkodzenia mrozowe, nadmiar opadów, a także niskie PH gleby.
W takich warunkach rośliny
rozwijają zbyt słaby system
korzeniowy. Czynnikami
stresowymi są również choroby grzybowe i występowanie
pasożytniczych owadów na

roślinach. Silny stres powoduje
stosowanie herbicydów, które
podobnie jak przez chwasty,
są pobierane przez korzenie
lub przez liście młodych roślin
kukurydzy.
Nawozy dolistne umożliwiają zapobieganie i likwidację
skutków niedoboru makro
i mikroelementów, które są
niezbędne dla prawidłowego
wzrostu i rozwoju roślin. Generalnie ich stosowanie jest
uzasadnione w momencie
wychodzenia roślin z warunków stresowych, a więc gdy
następuje regeneracja roślin
po uszkodzeniach mrozowych
lub herbicydowych, kończy
się okres chłodów czy suszy
wiosennej. Poza łatwo przyswajalnymi makroskładnikami
(azot, fosfor, potas, magnez,
wapń, siarka) nawozy dolistne

zawierają one szereg mikroelementów (cynk, miedź, molibden, bor, mangan, żelazo).
Podobnie jak makroskładniki,
są one bardzo łatwo przyswajane przez rośliny.
Kukurydza najsilniej reaguje
na brak fosforu i cynku, Bardzo często w glebach występuje niedobór boru, a na glebach
zasadowych brak manganu.
Ograniczenie pobierania
fosforu przez rośliny kukurydzy następuje w temperaturach
niższych niż 12C. Powodem
upośledzenia pobierania fosforu przez młode rośliny są
nie tylko niskie temperatury,
ale również wysokie wahania między temperaturami
w dzień i nocą. Brak fosforu
powoduje przyhamowanie rozwoju roślin, słabe wykształcenie systemu korzeniowego.

Mniejsze plony
i wyższe koszty

Decyzje UE w sprawie środków ochrony
roślin
Propozycje legislacyjne
Komisji Europejskiej mogą
doprowadzić do wycofania
z rynku wielu substancji
czynnych do ochrony roślin.
KE chce w ten sposób chronić środowisko, ale eksperci
podkreślają, że efekt będzie
odwrotny. Rolnicy będą musieli zużywać znacznie więcej innych środków, żeby
ochronić uprawy. Znacząco
wzrosną koszty produkcji,
a plony będą mniejsze i gorszej jakości.
W ekspertyzie „Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych
dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce” przygotowanego przez Kleffmann
Group na zlecenie Polskiego
Stowarzyszenia Ochrony Roślin we współpracy z czołowymi polskimi naukowcami
i organizacjami rolniczymi
wskazano, że jednym z nich
będzie zmniejszenie wielkości oraz jakości uzyskiwanych

plonów, co będzie wynikać
z mniejszej skuteczności chemicznej ochrony roślin.
– Patogeny, czyli czynniki
chorobotwórcze, będą stopniowo uzyskiwać odporność
na substancje pozostające
na rynku, bo będą one pojawiały się z większą częstotliwością przy mniejszej
rotacji. Jest to niekorzystne
zjawisko, które może wpływać też na sukces ochrony
roślin w przyszłości –ocenia
dr inż. Michał Gazdecki,
ekspert Kleffmann Group
i pracownik Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
W dłuższej perspektywie
mniejsza opłacalność produkcji rolnej może się przełożyć również na branżę
przetwórczą i konsumentów.
Spadek podaży niektórych
produktów doprowadzi do
wzrostu cen surowców i żywności w ogóle.
– Żyjemy w okresie, kiedy
jest stosunkowo silny nacisk

środowisk ekologicznych,
środowisk konsumenckich
i niedobrej propagandy, która
eksponuje produkcję bez użycia środków ochrony roślin.
Poza tym istnieje przekonanie, że żywności nam nigdy
nie zabraknie. Takie przeświadczenia doprowadzają
do podejmowania decyzji
regulacyjnych – mówi prof.
Stefan Pruszyński, ekspert
Instytutu Ochrony Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. – Musimy
podkreślać na spotkaniach
unijnych, że tego kroku
nie wolno zrobić.
Jak podkreśla, już w dyrektywie 91/414/EWG wycofano
z rynku 70 proc. substancji
czynnych występujących
w środkach ochrony roślin,
co spowodowało problemy
ze skuteczną ochroną niektórych upraw.
Źródło: Newseria Sp. z o.o.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Blaszki liściowe mają charakterystyczne ciemnopurpurowe
lub fioletowe przebarwienia na
obrzeżach. Te objawy są określane, jako „głód fosforowy”.
Kolby są małe, bardzo często
skręcone z niedorozwiniętymi
ziarniakami na wierzchołku.
Brak cynku objawia się
zmniejszeniem wzrostu roślin
i występowaniem białych lub biało-żółtych pasków po obu stronach żyłki liścia. W warunkach
Polski, cynk jest bardzo często
deficytowym składnikiem. Gleby
w Polsce są również mało zasobne w bor. Brak boru negatywnie
wpływa na proces wytwarzania
organów generatywnych. Kwitnienie kukurydzy jest zaburzone,
co odbija się na zawiązywaniu
ziarniaków w kolbach.
Na niektórych typach gleb
może występować również

niedobór miedzi (Cu) – gleby
torfowe, żelaza (Fe) lub siarki
(SO3), a na glebach zasadowych
manganu (Mn).
Uzupełniające nawożenie
nawozami dolistnymi powinno być stałym elementem
technologii uprawy kukurydzy, gdyż wpływają one nie
tylko na kondycję roślin, ale
także istotnie zwiększają plony
ziarna i kiszonki, co wykazują prowadzone od szeregu lat
badania własne.
Przyśpieszenie rozwoju kukurydzy jest możliwe
w przypadku dwu a nawet
trzy krotnego zastosowania
nawożenia dolistnego. Nawozy dolistne należy stosować zgodnie z konkretnymi
zaleceniami. Efektywność
stosowania nawożenia dolistnego jest uzależniona od

Dr inż. Roman Warzecha
IHAR – PIBRadzików
wytworzenia odpowiedniej
powierzchni liści. Często jest
ono nieefektywne i niecelowe w zbyt wczesnych stadiach
rozwojowych kukurydzy. Na
rynku znajduje się obecnie bardzo duży asortyment nawozów
dolistnych. W załączonej tabeli
podano przykładowe nawozy
dolistne do zastosowania w kukurydzy. Nie wyczerpują one
jednak bogatego asortymentu
nawozów dolistnych dostępnych na rynku, które mogą
być stosowane w kukurydzy.

Przykładowe nawozy dolistne do stosowania w uprawie kukurydzy (Źródło: strony internetowe
wybranych firm).
Firma

Nawozy

ADOB

Basfoliar 2.0 6-12-6, ADOB Zn IDHA, ADOB Bor, Solubor DF,

Arkop

Actiplon Kukurydza

Agrosimex

Fosfiron Mg, ASX Plus, Rosasol 8-24-34, Zinc 750

Agreko

Grinlist max, Grinlist Zn, Grinlist B

Agroefekt

Kukurydza Efekt

Cheminowa

Zinc 69, Hi-Phos

Chemirol

Opti Kukurydza

Elvita

Elvita Kukurydza

Ekoflora Kraśnik

Makrofoliar NPK 6-57-17 + mikro, Makrofoliar NPK 10-10-44 + mikro,
Makrofoliar NPK 10-25-25 + mikro, Multifoliar KU, Makroplon KU,
Mikrofoliar Cu, Mikrofoliar Fe, Mikrofoliar Mn, Mikrofoliar Mo, Mikrofoliar
Zn, Mikrofoliar Wysoko Borowy Max, Mikrofoliar Wysoko Borowy,
Multifoliar MnCuZn

Ekoplon SA

Ekolist Kukurydza, Kukurydza forte,Maximus extra PK, Maximus
20+20+20, Maximus Amino Micro Kukurydza, Ekolist P-fosforowy,
Ekolist mono Cynk, Ekolist mono Bor, Ekolist mono Molibden

Fosfan SA

Fructus Professional NPK 12-12-36, Fructus Professional NPK20-2020, Fructus Professional NPK 11-52-8, Fructus Plantator NPK 6-36 + mikro

Intermag

Plonvit Kukurydza, Plonvit Opty, Plonvit Kali, Plonvit Phospho, Plonvit
Borosulf, Bormax, Cynko-Bor, Mikrovit Cynk, Mikrovit Molibden

Instytut Nowych
Syntez Chemicznych

Insol K, Insol PK, Insol Fos, Insol Zn

F&N Agro

Wuxal Top 36, Wuxal Top N, Wuxal Top P, Wuxal Top K, Wuxal Folibor,
Wuxal Boron, Wuxal Zn,

Agrii Polska Sp. z o.o.

FoliQ Makro P, FoliQ Makro PK, FoliQ K potasowy, FoliQ 36 azotowy,
FoliQ Zn+ (cynkowo-borowy, FoliQ Zn cynkowy), FoliQ Bor

NaturalCrop

Herbagreen

Yara Poland Sp. z o.o.

YaraVita Kukurydza, YaraVita Cynk F

Dwuliścienni konkurenci kukurydzy
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Kukurydza negatywnie reaguje na zachwaszczenie.
Uprawa w szerokiej rozstawie rzędów oraz początkowo
powolny wzrost powodują, że
przez kilka pierwszych tygodni po siewie gatunek ten jest
w niewielkim stopniu konkurencyjny i zazwyczaj przegrywa
rywalizację z wielogatunkowym zbiorowiskiem chwastów.
W tym artykule przedstawione zostały wybrane chwasty dwuliścienne stwarzające
zagrożenie dla kukurydzy.
Uwzględniono zarówno gatunki pojawiające się zazwyczaj
bardzo licznie, jak i te, które
występują na ogół w mniejszym nasileniu, lecz ze względu
na dużą siłę konkurencyjną
również często powodują dotkliwe straty. W tabeli podane
zostały przykładowe substancje
czynne, które można zastosować w walce z omawianymi
gatunkami. Powinniśmy jednak pamiętać, że zabiegi herbicydowe należy ograniczać
do niezbędnego minimum,
a w pierwszej kolejności należy wykorzystywać metody
niechemiczne.

Komosa biała to najpospolitszy chwast dwuliścienny
występujący na plantacjach
kukurydzy. Jest to roślina
preferująca gleby żyzne, zasobne w azot. Ma niewygórowane wymagania cieplne,
kiełkuje już w temperaturze
2-5ºC. W warunkach chłodnej
wiosny może szybko zdominować ciepłolubną kukurydzę.
W badaniach IUNG-PIB komosa konkurując z kukurydzą
przez cały sezon wegetacyjny
w nasileniu 50 szt./1m2 spowodowała 67% obniżkę plonu.
Przy zagęszczeniu 100 szt./1m2
straty sięgały 76%.
Szarłat szorstki jest gatunkiem, który został zidentyfikowany w Polsce po raz pierwszy
w roku 1914. Aktualnie zasięg
jego występowania obejmuje
obszar całego kraju. Podobnie
jak komosa najchętniej zasiedla
stanowiska obfitujące w azot.
Jest gatunkiem ciepłolubnym,
do kiełkowania wymaga min.
7ºC. Jako roślina o fotosyntezie typu C4 prowadzi oszczędną gospodarkę wodną i jest

w dużym stopniu tolerancyjny
na suszę. W jednym z badań
szarłat występując w łanie kukurydzy w bardzo dużym nasileniu (300-750 szt./1m2) przez
okres 2 tygodni zdołał obniżyć
plon kukurydzy o 9%. Pozostawiony do zbioru spowodował
straty wynoszące 69%.
Psianka czarna jest chwastem o bardzo wysokich wymaganiach cieplnych, kiełkuje
gdy wierzchnia warstwa gleby
ogrzeje się do 15-18ºC. Wiosenne spadki temperatur poniżej 10ºC hamują jej wzrost,
a ochłodzenie do około 1-3ºC
powoduje zamieranie. W rozprzestrzenianiu psianki czarnej
na duże odległości uczestniczą
ptaki. Podejrzewa się, że zidentyfikowane w Polsce w latach
90. biotypy psianki uodpornione na atrazynę dotarły do nas
z Francji w przewodach pokarmowych migrującego ptactwa.
W literaturze można natrafić
na informacje, że jeśli psianka
zdoła przerosnąć kukurydzę,
to może ją zagłuszyć już w nasileniu 0,5-1 sztuki na 1m2.

Chwastem bardzo uciążliwym i silnie konkurencyjnym,
na szczęście rzadko obserwowanym w dużym nasileniu,
jest ostrożeń polny. Gatunek
ten bardzo łatwo rozmnaża
się wegetatywnie. Nowy egzemplarz może powstać nawet
z 1cm fragmentu korzenia. Na
silnie zachwaszczonych polach
ostrożeń może pobrać z 1ha
300kg azotu, 40kg fosforu
i prawie 400kg potasu. Według niektórych źródeł już
2 egzemplarze ostrożenia na
1m2 mogą spowodować straty
plonu kukurydzy, zbóż i okopowych sięgające 15-20%.
Omawiając ważne dla kukurydzy chwasty dwuliścienne
warto także wspomnieć o zaślazie pospolitym, nowym gatunku w Polsce, który zaczyna
sprawiać coraz większe problemy w płd.-zach. części kraju.

Komosa biała

Szarłat szorstki

Psianka czarna

Ostrożeń polny

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

REKLAMA

Zalecenia uprawowe

Basfoliar® 2.0
6-12-6
ADOB® Zn IDHA

5 l/ha
1,5 kg/ha

Solubor® DF
lub ADOB® Bor 0,5 kg/l/ha

kukurydza

Basfoliar® 2.0
6-12-6

5 l/ha

ADOB® Zn IDHA

1,5 kg/ha

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

1 kg/l/ha

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Klucz do
skutecznego
nawożenia
kukurydzy

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

Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – ADOB
nawozy

ADOB®

2.0

Basfoliar

2.0

www.adob.com.pl
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ADIUWANTY

jakości i nowości!

Nowość! Atpolan SOIL MAXX –
wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów
stosowanych doglebowo –
„INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2015”
Atpolan SOIL – oryginalny nowoczesny adiuwant
olejowy do stosowania z herbicydami doglebowymi.
Atpolan Bio 80 EC – biodegradowalny adiuwant
olejowy estrów metylowych oleju rzepakowego
szczególnie zalecany do herbicydów sulfomocznikowych. Oszczędzaj pieniądze i środowisko!
AS 500 SL – wielofunkcyjny adiuwant do
agrochemikaliów, zwiększa aktywność biologiczną
szczególnie w warunkach niekorzystnych i gwarantuje
uzyskanie maksymalnego efektu przy minimalnych
nakładach. Mniej glifosatu o 30%
Atpolan 80 EC – sticker na bazie oleju
parafinowego do stosowania z herbicydami.
Uznana jakość od 20 lat!

Adiuwanty po, ale także
przed wschodami

Pojawienie się adiuwantów jest zaledwie nieco
młodsze od stosowania środków ochrony roślin.
Definicji adiuwantów jest wiele, jedna z najprostszych informuje, że jest to substancja lub
mieszanina substancji, która
wykazuje zdolność polepszenia
biologicznej aktywności środków
ochrony roślin. To krótkie i sensowne sformułowanie. Nie zawsze stosowanie ich miało formę
oficjalną. Sporo upłynęło czasu
zanim określone związki przyjęły
miano adiuwantów lub mniej popularnej polskiej nazwy, która nie
może się sprzyjać – wspomagaczy.
Praktyków, badaczy, naukowców
zawsze korciło by do środków
ochrony roślin dodać „coś” co
by polepszyło ich skuteczność.
Prace w tym kierunku doprowadziły do produkcji adiuwantów
o charakterze profesjonalnym.
Ich aktualna liczba skłania do
klasyfikacji.
Można ich przeprowadzić
kilka, np. według funkcji jaką
spełniają:
• modyfikacja – zmiana właściwości fizyko-chemicznych
cieczy użytkowej w celu przystosowania jej do uzyskania
bardziej korzystnego (optymalnego) efektu zabiegu
• aktywacja – bezpośrednie
spotęgowanie właściwości
biologicznych substancji czynnej znajdującej się w cieczy
użytkowej
Inną klasyfikacja może przeprowadzić rozpatrując np. ich
cechy fizyko-chemiczne

•
•
•
•

surfaktanty
oleje mineralne i roślinne
nawozy mineralne
adiuwanty wielofunkcyjne
W praktyce można adiuwanty
podzielić na zalecane obligatoryjnie i decyzyjnie.
Pierwsze to te, które są wymagane i w etykietach preparatów wymienione jako element
mieszaniny. Decyzyjne można
podzielić na kolejne dwie grupy.
Zalecane przez producenta środka
ochrony roślin lub zalecane przez
producenta adiuwanta. O ich zastosowaniu decyduje plantator.
W przypadku zwalczania chwastów adiuwanty można stosować
w celu obniżenia dawki preparatu,
w celu zniszczenia chwastów które przekroczyły fazy największej
wrażliwości, zwiększenia skuteczności w stosunku do gatunków
uważanych za średnio wrażliwe.
Stosując adiuwanty można także rekompensować niekorzystne
warunki klimatyczne, takie jak
niska temperatura.
Mimo przeprowadzania różnych klasyfikacji do niedawna
wszystkie adiuwanty posiadały
wspólny mianownik. Był nim
termin stosowania. Adiuwanty
były zalecane w różnych fazach
rozwojowych roślin uprawnych
i chwastów, ale zawsze powschodowo. Od niedawna pojawiła się
nowa technologia ich stosowania.
Adiuwanty są zalecane doglebowo. W praktyce oznacza to, że są

Powrót glifosatu

Inż. Adam Paradowski
IOR – PIB w Poznaniu
dodawane do środków działających przedwschodowo, niszczących chwasty w fazie kiełkowania
i wschodów. Dodatek adiuwanta
do zabiegu doglebowego aktywizuje działanie zastosowanego herbicydu w warstwie licząc
od powierzchni do około 5 cm
w głąb. W tej warstwie znajdują się nasiona chwastów, które
najbardziej współzawodniczą
z rośliną uprawną. Są niebezpieczne ponieważ konkurują z rośliną w momencie jej wschodów.
W przypadku ich nie zniszczenia, może dojść do zagłuszenie
całej plantacji. Jest to szczególne istotne na polach, na których
stosuje się uproszczoną uprawę.
Zwłaszcza na stanowiskach bezorkowych należy się spodziewać
w tej warstwie bardzo znacznej
liczby nasion różnych gatunków
chwastów.
Oczywiście nie należy rezygnować ze stosowania adiuwantów
nalistnych, ale w ochronie należy
uwzględnić również adiuwanty
doglebowe.

Odnowienie zezwolenia na glifosat

Zakład Produkcyjno-Handlowy „AGROMIX”
ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel.: +48 12 281 10 08; fax: +48 12 281 14 53
agromix@agromix.com.pl | www.agromix.com.pl

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie glifosatu. Posłowie opowiedzieli
się za możliwością stosowania
glifosatu w profesjonalnym
użytkowaniu.
Glifosat jest często występującym składnikiem herbicydów
stosowanych we wszystkich
państwach członkowskich UE
przy uprawie zbóż, a także
w winnicach, sadach i plantacjach oliwek w całej UE. Brak
zezwolenia na jego stosowanie
na terenie UE skutkowałoby
obniżeniem poziomu konkurencyjności rolnictwa państw
członkowskich.
Marcin Mucha, dyrektor
Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Roślin z satysfakcją

przyjął decyzję z Brukseli
„Europejscy obywatele głosami swoich reprezentantów
opowiedzieli się za dalszym
stosowaniem glifosatu przez
rolników. Tym samym Parlament Europejski pokazał, że
wspiera rolnictwo europejskie i dba o rozwój unijnej
konkurencyjności.”
O pozytywnej klasyfikacji
glifosatu świadczą analizy
przeprowadzone przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA), który oferuje niezależne doradztwo
naukowe w kwestiach zagrożeń związanych z żywnością.
EFSA wydaje opinie na temat
istniejących i pojawiających się

zagrożeń związanych z żywnością. Opinie te są uwzględniane
w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym i tym samym przyczyniają
się do ochrony konsumentów
przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym. Parlament Europejski,
biorąc pod uwagę stanowisko
EFSA, uznał, że glifosat może
zostać dopuszczony w profesjonalnej działalności rolniczej. Natomiast w stosunku
do osób fizycznych sprzedaż
herbicydów zawierających tą
substancje aktywną nie będzie
możliwa.
Źródło: informacja
prasowa PSOR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

maj 2016 r. | Raport Rolny

Ochrona bobowatych po wschodach
Bobowate (dawniej strączkowe) wdarły się przebojem na
pola polskich plantatorów.
Jedną z przyczyn było zapewne wprowadzenie dopłat bezpośrednich, które skorelowane
były z obowiązkowym „zazielenieniem” i uprawą tzw. „roślin
proekologicznych”.
Pomimo takich działań, rośliny bobowate niestety nadal
zajmują w strukturze zasiewów
około 1,2%, co w porównaniu
do roślin zbożowych, które zajmują blisko 70% powierzchni,
stanowi bardzo niewielki odsetek. Przyczyną tego, między
innymi, jest niewielki wybór
herbicydów do legalnego stosowania w tych roślinach. Na
całe szczęście firmy chemiczne
poszerzyły swój asortyment
herbicydów zalecanych do powschodowego zwalczania chwastów dla tej grupy roślin.
Najlepiej pod tym względem
przedstawia się sytuacja w grochu i bobiku, nadal nieco gorzej
jest w bobie i soi, a najgorzej jest
w łubinach. Jednak w porównaniu do lat ubiegłych, widać
wyraźny postęp w szczególności w soi.

Groch zielony i na
suche nasiona
Termin stosowania herbicydów przypada, gdy rośliny
grochu osiągną wysokość około
6-12 cm, tj. na początku pojawiania się wąsów czepnych. Do
zwalczania chwastów jedno jak
i dwuliściennych w tym terminie
można zastosować np. Corum
502,4 SL (s.cz. bentazon; imazamoks) + adiuwant Olbras 88 EC
w dawce 1,0-1,25 l/ha + 1,0 l/ha.
Do zwalczania tylko chwastów
dwuliściennych zarejestrowane
są np.: Agro Bentazon 480 SL,
Basagran 480 SL, Realchemie
Bentazon SL czy Wolof A (lub
B, C) 480 SL (s.cz. bentazon) +
adiuwant Olbras 88 EC w dawce
2,5-3,0 l/ha + 1,5 l/ha.
Gdy rośliny grochu osiągną
fazę 1-3 wąsów czepnych. Do
zwalczania chwastów dwuliściennych w tym terminie polecany jest tylko jeden herbicyd:
Butoxone M 400 SL (s.cz. MCPB)
w dawce 3,0-4,0 l/ha.
Oddzielną grupę herbicydów
stanowią tzw. graminicydy, czyli
środki zwalczające tylko chwasty jednoliścienne. Stosując tę
grupę środków należy zwrócić
głównie uwagę na fazę rozwojową chwastów jednoliściennych
rocznych i wieloletnich.
Groch w fa zie m in.
2-3 liści, natomiast chwasty

jednoliścienne roczne w fazie
3 liścia do końca krzewienia,
a jednoliścienne wieloletnie w fazie min. 3-6 liści (min. wysokość
15-20 cm). Polecane graminicydy to np.: Agil - S 100 EC,
Agil 100 EC, Aria 100 EC czy
Bosiak 100 EC (s.cz. propachizafop) w dawce 0,5-0,7 l/ha – jednoliścienne roczne i 1,25-1,5 l/
ha – jednoliścienne wieloletnie;
Focus Ultra 100 EC (s.cz. cykloksydym) w dawce 1,0-1,5 l/ha
– jednoliścienne roczne i 3,0 l/
ha – jednoliścienne wieloletnie;
Fusilade Forte 150 EC (s.cz.
fluazyfop-P butylu) w dawce
0,6 l/ha – jednoliścienne roczne i 2,5 l/ha – jednoliścienne
wieloletnie; Grapan Extra 40 EC
i Pantera 040 EC (s.cz. chizalofop-P tefurylowy) w dawce 0,81,5 l/ha – jednoliścienne roczne
i 1,75-2,0 l/ha – jednoliścienne
wieloletnie.
Po wschodach grochu i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej. Dla tej fazy rozwojowej
polecane są dwa graminicydy:
Gallant Super 104 EC i Perenal 104 EC (s.cz. haloksyfop-P)
w dawce 0,5 l/ha – jednoliścienne roczne i 1,0 l/ha – jednoliścienne wieloletnie.

Groch (fot. T. Sekutowski)

Łubin (fot. T. Sekutowski)

Soja (fot. T. Sekutowski)

Bobik

Bób

Termin stosowania:
Gdy rośliny bobiku osiągną
fazę 2-3 liści do fazy pięciu pędów bocznych. Do zwalczania
chwastów jedno jak i dwuliściennych w tym terminie można
zastosować herbicyd Corum
502,4 SL (s.cz. bentazon; imazamoks) + adiuwant Dash HC
w dawce 1,25 l/ha + 1,0 l/ha.
Natomiast bobik w fazie min.
2-3 liści, a chwasty jednoliścienne roczne w fazie 3 liścia do końca krzewienia, a jednoliścienne
wieloletnie w fazie min. 3-6 liści
(min. wysokość 15-20 cm), polecane są następujące graminicydy
Agil 100 EC czy Aria 100 EC
(s.cz. propachizafop) w dawce
0,5-0,7 l/ha (jednoliścienne roczne) i 1,25-1,5 l/ha (jednoliścienne wieloletnie); Fusilade Forte
150 EC (s.cz. fluazyfop-P butylu)
w dawce 0,6 l/ha (jednoliścienne
roczne) i 2,5 l/ha (jednoliścienne wieloletnie). Po wschodach
bobiku i chwastów, niezależnie
od fazy rozwojowej, polecane są
dwa graminicydy: Gallant Super
104 EC i Perenal 104 EC (s.cz.
haloksyfop-P) w dawce 0,5 l/ha
(jednoliścienne roczne) i 1,0 l/
ha (jednoliścienne wieloletnie).

Termin stosowania:
Gdy rośliny bobu osiągną fazę
2-3 liści do fazy pięciu pędów
bocznych. Do zwalczania chwastów jedno jak i dwuliściennych
w tym terminie można zastosować herbicyd Corum 502,4 SL
(s.cz. bentazon; imazamoks) +
adiuwant adiuwant Dash HC
w dawce 1,25 l/ha + 1,0 l/ha.
Natomiast bób w fazie 2-3 liści, a chwasty jednoliścienne
roczne w fazie 3 liścia do końca krzewienia, a jednoliścienne
wieloletnie w fazie 3-6 liści (min.
wysokość 15-20 cm), polecane
są następujące graminicydy Agil
100 EC czy Aria 100 EC (s.cz.
propachizafop) w dawce 0,50,7 l/ha (jednoliścienne roczne)
i 1,25-1,5 l/ha (jednoliścienne
wieloletnie).

Soja
Termin stosowania:
Gdy rośliny soi osiągną fazę
2-3 liści do fazy pięciu pędów
bocznych. Do zwalczania chwastów jedno jak i dwuliściennych w tym terminie polecany
jest herbicyd Corum 502,4 SL
(s.cz. bentazon; imazamoks) +

adiuwant adiuwant Dash HC
w dawce 1,25 l/ha + 1,0 l/ha.
Natomiast gdy soja osiągnie
fazę min. 2-3 liści, a chwasty
jednoliścienne roczne fazę
3 liścia do końca krzewienia,
a jednoliścienne wieloletnie
fazę min. 3-6 liści (min. wysokość 15-20 cm), polecany
jest graminicyd Fusilade Forte
150 EC (s.cz. fluazyfop-P butylu)
w dawce 0,6 l/ha (jednoliścienne
roczne) i 2,5 l/ha (jednoliścienne
wieloletnie).

Łubiny (żółty, biały
i wąskolistny)
Termin stosowania:
Gdy rośliny łubinów osiągną
fazę min. 2-3 liści, a chwasty
jednoliścienne roczne fazę
3 liścia do końca krzewienia,
a jednoliścienne wieloletnie fazę
min. 3-6 liści (min. wysokość
15-20 cm), legalnie można zastosować jedynie graminicyd
Fusilade Forte 150 EC (s.cz. fluazyfop-P butylu) w dawce 0,6 l/
ha (jednoliścienne roczne) i 2,5 l/
ha (jednoliścienne wieloletnie).
dr inż. Tomasz R. Sekutowski,
mgr inż. Marcin Bortniak
IUNG – PIB w Puławach
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli,
Wrocław
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Widoczne działanie oraz graminicydy

Inhibitory syntezy lipidów, syntezy pigmentów oraz destruktory błon komórkowych.
Pozostałe do omówienia
mechanizmy działania to
dość charakterystyczne substancje czynne. Dwie z nich,
czyli destruktory błon komórkowych (według kodu HRAC
– E) reprezentowane są przez
bifenoks (np. Fox) i karfentrazon etylowy (np. Aurora) to
preparaty działające kontaktowo (parzące). Na chwastach
oraz na roślinach uprawnych
wrażliwych, w przypadku
przedawkowania oraz w typowo niekorzystnych warunkach dla wzrostu, pojawiają
się na liściach koncentryczne
białe plamy. Podczas bardziej
intensywnego działania zlewają się w większe ostatecznie
tworząc nekrozy.
Druga, bardziej liczna
grupa, to inhibitory syntezy
pigmentów (według kodu
HRAC – F1, F2 i F3). Zaliczane do nich są beflubutamid, chlomazon, diflufenikan,
fluorochloridon, izoksaflutol, mezotrion, sulkotrion,
tembotrion i topramezon.
Pod względem przebarwień

najbardziej „znany” jest chyba
chlomazon (np. Command),
jedyna substancja czynna z tej
grupy zalecana do odchwaszczania rzepaku, ziemniaków,
niektórych bobowatych. Charakterystyczne przebarwienia w postaci bielenia lub
żółknięcia (zanik chlorofilu)
można nazwać na roślinach
uprawnych przemijającymi objawami działania, dla
wrażliwych chwastów są początkiem procesu ginięcia.
Z punktu widzenia uodparniania, jako jedyne w wymienionych uprawach – są łatwe
do zastąpienia. W zbożach
stosowany jest beflubutamid
(komponent w środku Herbaflex), florochloridon (Racer)
oraz diflufenikan jako składnik wielu pojedynczych preparatów (np. Legato) i wielu
dwu- i trzyskładnikowych.
Pozostałe substancje czynne zalecane są w kukurydzy
jako preparaty jedno- i wieloskładnikowe. Ze względu
na budowę blaszki liściowej
zbóż i kukurydzy plamy

w formie białych przejaśnień
mają kształt wydłużony. Można je zaobserwować zarówno po zabiegach (zgodnych
z rejestracją) doglebowych
jak i nalistnych.
Spośród obu grup do najczęściej i rzeczywiście stosowanych na znacznych
areałach należą chlomazon
(rzepak), diflufenikan (zboża) i mezotrion (kukurydza).
Mimo wszystko brak doniesień o problemach związanych z uodparnianiem się
chwastów na te substancje
czynne. Wynika to prawdopodobnie o rejestracji, w tych
uprawach wielu innych herbicydów (substancji czynnych),
charakteryzujących się innymi
mechanizmami działania.
Grupę podstawowych
mechanizmów działania
zamykają inhibitory syntezy
lipidów, które popularnie są
znane jako graminicydy, także z tymi specyficznymi stosowanymi w zbożach. Zaliczane
tu są związki z tzw, grupy
„fop” - chizalofop-P-etylowy,

chizalofop-P-tefurylu, fenoksaprop-P-etylu, fluazyfop-P-butylowy i haloksyfop-P,
z grupy „dym” cykloksydym
i kledotym oraz jedyny
przedstawiciel grupy „den”
- pinoksaden. Wszystkie
z wymienionych substancji
czynnych zalecane są nalistnie i wykazują selektywne
działanie w stosunku do dwuliściennych roślin uprawnych
i chwastów. Wyjątkowymi
są fenoksaprop-P-etylu, który łącznie z sejfnerem czyli
ochraniaczem (np. Puma
Uniwersal) i pinoksaden (np.
Axial) mogą być stosowane
w niektórych zbożach oraz
cykloksydym (Focus Ultra)
tylko w określonych odmianach kukurydzy. Efekty
działania w dużej mierze są
uzależnione od warunków
pogodowych. Podczas chłodnej pogody proces ginięcia
może trwać do trzech tygodni
(zarówno jednoroczne trawy
jak i wieloletni perz właściwy). W przypadku „normalnych” warunków lub suszy

liście i źdźbła zasychają od
szczytu. Podczas znacznej
wilgoci i licznych opadów
objaw ten może się zmienić
w proces gnicia.
Problemy z punktu widzenia uodparniania się chwastów praktycznie dotyczą
tylko dwóch substancji zarejestrowanych do odchwaszczania zbóż, czyli omówionego
fenoksaprop-P-etylu i pinoksadenu. Istnieją nieliczne
doniesienia od plantatorów
o nie pełnej skuteczności tych
substancji czynnych w zwalczaniu miotły zbożowej i wyczyńca polnego.
Kończąc cykl krótkich informacji o mechanizmach

Inż. Adam Paradowski
IOR – PIB w Poznaniu
działania i wiążącym się z tym
zagadnieniem, zjawiskiem
uodparniania się chwastów,
należy zalecić jego likwidację,
a najkorzystniej przeciwdziałać, zanim się pojawi. W tym
celu warto przypomnieć sobie
popularne zestawienie (tabela
2) informujące o podstawowych przyczynach pojawiania
się tego zjawiska.

Herbicyd do
wielu upraw

Herbicyd zbożowy Boxer 800 EC
z szerszą rejestracją.

Tabela 1. Wykaz substancji czynnych należących do inhibitorów syntezy lipidów, syntezy pigmentów oraz destruktorów błon
Mechanizm działania oraz kod wg HRAC

Substancje czynne (przykładowy herbicyd)

Inhibitory syntezy lipidów [A]

Chizalofop-P-etylowy (Targa), chizalofop-P-tefurylu (Pantera), cykloksydym (Focus
Ultra), fenoksaprop-P-etylu (Puma Uniwersal), fluazyfop-P-butylowy (Fusilade Forte),
haloksyfop-P (Perenal), kletodym (Select Super), pinoksaden (Axial)

Destruktory błon komórkowych [E]

Bifenoks (Fox), karfentrazon etylowy (Aurora)

Inhibitory syntezy pigmentów
[F1, F2, F3]

Beflubutamid (Herbaflex – komponent), chlomazon (Command), diflufenikan (Legato),
fluorochloridon (Racer), izoksaflutol (Adengo – komponent), mezotrion (Callisto),
sulkotrion (Shado), tembotrion (Laudis), topramezon (Stellar – komponent)

Tabela 2. Ocena ryzyka powstania odporności (według HRAC)
Czynnik ryzyka odporności

Ryzyko
Małe

Średnie

Duże

Płodozmian (zmianowanie)

Prawidłowy płodozmian
(zróżnicowany)

Ograniczony płodozmian

Brak płodozmianu, uprawy
uproszczone

Sposób zwalczania chwastów

uprawowy, zabiegi mechaniczne
i chemiczne

uprawowy, zabiegi
chemiczne

Jedynie chemiczne

Zachwaszczenie plantacji

Małe

Średnie

Duże

Znane odporności stosowanych
herbicydów

Nie lub nieznane

Nieliczne przypadki

Wiele znanych przypadków

Skuteczność w ostatnich latach

Dobra

Słabsza, niepełna

Brak lub zła

Mechanizmy działania
herbicydów

Więcej niż dwa odrębne mechanizmy działania

Dwa mechanizmy działania

Tylko jeden mechanizm
działania

Wykorzystywanie herbicydów
o identycznym mechanizmie
działania

Jeden raz w roku

Więcej niż jeden raz w roku

Wiele razy w ciągu roku

Oprócz pszenicy ozimej, preparat można obecnie stosować
także w pozostałych zbożach
ozimych, tj. dla jęczmienia
ozimego, żyta oraz pszenżyta ozimego.
Preparat zawiera prosulfokarb (z grupy karbaminianów) – 800 g/l.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 3,0 l/ha. Środek
stosuje się jesienią po siewie
zbóż, do fazy 3 liści (BBCH 0013). Optymalnym terminem
stosowania jest okres przed
wschodami i wcześnie po
wschodach chwastów do ich
wczesnych faz rozwojowych.
Preparat jest kluczowym
elementem strategii antyodpornościowej w zwalczaniu
miotły zbożowej w zbożach.
Jest idealnym komponentem
do mieszanin, a dawka 2l/ha
pozwala całkowicie wyeliminować miotłę zbożową.
Preparat uzyskał także rejestrację w ziemniaku w dawce
3-5 l/ha.
Dodatkowo Boxer 800 EC
uzyskał kolejne rozszerzenie
o 33 nowe uprawy warzywne,

zioła oraz rośliny ozdobne – czyli zastosowania
małoobszarowe:
• cebula z siewu, cebula z rozsady, cebula z dymki,
• por z siewu, por z rozsady,
• czosnek, marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak,
• seler korzeniowy, seler
naciowy,
• chrzan, bobik, groch pastewny, soczewica
• łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny,
• słonecznik, soja,
• rośliny zielarskie (dziurawiec zwyczajny, bazylia
pospolita, hyzop lekarski,
kolendra siewna, kminek
zwyczajny, koper włoski,
krwawnik pospolity, kozieradka pospolita, lawenda,
majeranek, mięta, melisa
lekarska, szałwia lekarska,
tymianek właściwy),
rośliny ozdobne
Warto zaznaczyć, że łubin,
bobik, soja to rośliny najczęściej uprawiane na tzw.
zazielenienie.
Źródło: Syngenta
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Dlaczego herbicyd nie zadziałał?
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Na skuteczność oprysku wpływ ma wiele rozmaitych czynników.
Prawidłowa identyfikacja
zachwaszczenia i późniejszy
zabieg herbicydem, którego
spektrum działania obejmie
wszystkie zaobserwowane gatunki, niestety nie zawsze jest
gwarancją „czystej” plantacji.
Częstą przyczyną niskiej
efektywności herbicydów
jest zbyt zaawansowana faza
rozwojowa chwastów w momencie zabiegu. Co prawda
istnieją preparaty, które bez
problemu niszczą określone
gatunki w każdym stadium
rozwoju, lecz są to nieliczne
wyjątki. Jak pokazuje praktyka, chwasty jednoroczne
są na ogół najbardziej wrażliwe na działania herbicydów
w stadium 2-4 liści. Niestety, czasami nawet niewielkie
opóźnienie zabiegu może
wiązać się ze znaczną utratą
skuteczności. Dobrze ilustrują to wyniki doświadczenia
szklarniowego przeprowadzonego w IUNG-PIB, w którym
zaślaz pospolity opryskany mezotrionem w fazie 3 liści został

Odporne biotypy chwastów

Opóźniony zabieg
REKLAMA

zniszczony w 94%, natomiast
skuteczność zabiegu opóźnionego (faza 5 liści) wynosiła już
tylko 72%.
Działanie chwastobójcze
jest w dużym stopniu uzależnione od zastosowanej
dawki herbicydu. W warunkach optymalnych wysoką
skuteczność można zazwyczaj uzyskać stosując niższe
z zalecanych przez producenta
dawek. W sytuacji, gdy warunki odbiegają od optymalnych,
niższa dawka może okazać się
niewystarczająca.
Niską skuteczność herbicydów można czasami wytłumaczyć pojawianiem się
na plantacji odpornych biotypów chwastów. Biotypami
odpornymi nazywamy takie
które są zdolne przetrwać
zabieg i cechę tę przekazać
na rośliny potomne. Zwiększeniu liczebności biotypów
odpornych sprzyja m.in. coroczne stosowania herbicydów
o tych samych mechanizmach
działania oraz rezygnowanie

z niechemicznych metod walki
z chwastami.
Czynnikiem, który może
bardzo niekorzystnie wpłynąć
na skuteczność herbicydów,
a czasami wręcz uniemożliwić
ich działanie, są niesprzyjające
warunki pogodowe. Przy korzystaniu z preparatów nalistnych szczególnie niepożądane
są intensywne opady deszczu

REKLAMA

występujące bezpośrednio po
oprysku, spłukujące ciecz roboczą z roślin. Z kolei długotrwały brak opadów i wysoka
temperatura sprawiają, że rośliny broniąc się przed nadmierną utratą wody zamykają
aparaty szparkowe i wytwarzają więcej kutykuli, co również
ogranicza pobranie substancji czynnej. W przypadku

aplikacji herbicydu, który jest
absorbowany przez korzenie
lub kiełkujące nasiona, należy zwrócić szczególną uwagę
na odpowiednią wilgotność
gleby. Podczas suszy dochodzi
do bardzo silnego wiązania
substancji czynnej w glebie, co
może znacznie ograniczyć jej
dostępność dla roślin.
Na zakończenie należy

przypomnieć o konieczności
dokładnego przeczytania etykiety preparatu przed każdym
zabiegiem oraz przestrzeganiu podanych w niej zaleceń.
Umożliwi to wykonanie skutecznego i bezpiecznego zabiegu odchwaszczającego.
mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu

Nie wszystko kreda, co kredą zwą
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Nie od dziś wiadomo, że różnice między nawozami wapniowymi mogą być znaczące,
a efekty widoczne często dopiero za kilka lub kilkanaście lat, o ile w ogóle się pokażą.
Na rynku spotykamy wiele nawozów
wapniowych o różnym składzie i właściwościach. Sprzedający prześcigają się
w ofertach, a rolnikom coraz trudniej
przebrnąć przez gąszcz informacji.

Najbardziej poszukiwane, ze względu na
nieinwazyjne działanie, są produkty węglanowe. W obrębie tej grupy spotykamy twarde
skały, jak też formy miękkie dające szybki
efekt na polu. Do najbardziej miękkich bo

Foto
Budowa
amorficzna,
porowata
cząsteczki kredy
odmianykredy
06a, 07a.
Foto1.1.
Budowa
amorficzna,
porowata
cząsteczki
odmiany

06a, 07a.

najmłodszych form węglanu wapnia zdecydowanie należy kreda. Nazwa ta określa
zarówno okres w którym powstało złoże
jak również informuje o strukturze budowy cząsteczek wapnia. Budowa amorficzna
określana często porowatą jest wyróżnikiem
świadczącym o jakości nawozu, szybkości
działania a tym samym i efektów ekonomicznych odkwaszania gleb. Określenie „kreda”
stało się synonimem jakości nawozu ze względu na jej wręcz lecznicze działania na glebę.
Przypisanie tak wielu pozytywnych cech
zaowocowało tym, iż na rynku znalazło się
wiele produktów „Kredą” nazywanych nie
mających wspólnego pochodzenia naturalnego, a na pewno nie charakteryzujących się
amorficzną budową cząsteczek. Informacja
ta jest o tyle istotna, że budowa porowata
daje nieporównywalnie większą powierzchnię
styku wapnia z roztworem glebowym, a tym

Informacje techniczne i handlowe:
dr Bogumiła Nestorowicz, tel. 600 837 695, e-mail: Bogumila.Nestorowicz@omya.com
Marek Tyrajski, tel. 668 835 209,e-mail: Marek.Tyrajski@omya.com
Biuro Handlowe : ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. +48 22 525 89 00
Oddział Mielnik: ul. Przemysłowa 1, 17-307 Mielnik, tel. +48 85 656 50 80
Odział Wólka Nosowska: Wólka Nosowska 108, 08-205 Kornica, tel. +48 83 358 79 81
Oddział Romanowo: ul. Bystrzycka 21, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, tel. +48 74 865 17 01
Oddział Jasice: Jasice , 27-532 Wojciechowice, tel. +48 15 861 80 50
Tabela 1. Typy wapna nawozowego nie zawierającego magnezu

Typ

Odmiana

04
Z przerobu skał
wapiennych

05

06a

Składniki podstawowe i sposoby
otrzymywania

Tlenek wapnia
i węglan wapnia
lub węglan
wapniowy;
Przerób skał
wapiennych

Węglan wapnia;
Przerób skał
wapiennych

Węglan wapnia;
wapno kredowe suche

Minimalna zawartość składników
nawozowych CaO%

40

50

Inne wymagania

Odsiew na sicie
o wymiarze boku
oczek kwadratowych 2mm, %
najwyżej 10.
Przesiew przez sito
o wymiarze boku
oczek kwadratowych 0,5mm, %,
co najmniej 50.

samym przyspieszone działanie w stosunku
do silnie zmineralizowanej skały wapiennej.
Rolnik widząc kredy: pastewne, techniczne,
rolnicze, jurajskie i inne wymyślone nazwy,
nie potrafi ocenić przydatności nawozu do
szybkiego, a zarazem bezpiecznego regulowania odczynu gleby.
Z pomocą w tej sytuacji przychodzi
ustawodawca, Rozporządzeniem Ministra
Gospodarski z dnia 8 września 2010r.
jednoznacznie pokazuje, które odmiany nawozów wapniowych pochodzą
z przerobu skał wapiennych, a które są
pochodzenia naturalnego – kopaliny.
Producent ma obowiązek podać typ
wapna nawozowego i jego odmianę, a tym
samym odkryć tajemnicę z jakiego źródła pochodzi nawóz. Informacja ta musi
być umieszczona w sposób czytelny na
opakowaniu i w dokumentach.

Lp.

dr Bogumiła Nestorowicz
Marek Tyrajski

Nazwa

Skład

Dodatkowe informacje

Nawozy Kredowe

1

Agrocarb M-MP
Agrocarb 90 M-KR

CaCO3 – 84%;
H20 - 16-18%
Reaktywność – 98%

Kreda nawozowa niegranulowana
Odmiana 07a; Opakowanie: luz

2

Agrocarb MP

CaCo3 - 94%
H20 < 1%
Reaktywność – 99,9%

Kreda nawozowa niegranulowana
Odmiana 06a; Opakowanie: worek 30 kg,
big bag 1200 kg

3

Granucal 1-6 NW

CaCo3 - 92%
Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
H20 < 1%
Opakowanie: big bag 500 kg,
Reaktywność – 98%
worek 30 kg
Nawozy kredowe z magnezem

4

CaCo3 - 88%
MgCO3 -5%
Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
Baltic Grade I Extra
H20 < 2%
Opakowanie: big bag 600 kg
Reaktywność – 80%

5

CaCo3 - 83%
MgCO3 - 5%
Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
Baltic Granukal 2-5
H20 < 9%
Opakowanie: big bag 600 kg
Reaktywność – 80%

Granukal

CaCo3 - 80%
MgCO3 - 5%
Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
H20 < 9%
Opakowanie: big bag 600 kg
Reaktywność – 80%

Nordweiss Perle

CaCo3 - 83%
MgCO3 - 5%
Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
H20 < 8%
Opakowanie: worek 25 kg
Reaktywność – 80%

Zawartość wody,
%, najwyżej 10
7

Pochodzenia
naturalnego
- kopalina

• badania powinny zawierać zawartość
CaO lub CaO+Mgo (dolomity) w masie nawozu,
• zwrócić uwagę, czy w ulotkach i na
opakowaniach zawartości w/w składników są podawane w masie nawozu
czy w suchej masie (w przypadku podania wyników w suchej masie należy
wziąć pod uwagę zawartość wody lub
wilgotność)
• reaktywność. I tu uwaga: kreda
ma reaktywność bliską 100% nie
tylko w HCL ale również w kwasie
cytrynowym
• w y ż ej w sp om n i a ne : t y p
i odmianę nawozu na dokumentach
i opakowaniach.

Tabela 2. Oferta nawozów na bazie kredy odmiany 06a i 07a

6
35

Na podstawie odmiany dowiemy
się czy jest to nawóz z przerobu skał
wapiennych (odmiana 04, 05) – twardych, mielonych, nie porowatych, czy
tak poszukiwana przez rolników kreda
suszona (06a, 07a), określona w ustawie
jako „wapno kredowe” - amorficzna, porowata, miękka i najłatwiej rozpuszczalna
struktura (kopalina pochodzenia naturalnego). Jak widać wystarczy przeczytać
typ i numer odmiany by otrzymać istotne
z rolniczego punktu widzenia informacje.
Przy okazji warto zwrócić uwagę czego należy wymagać od dystrybutora lub
producenta nawozu, aby być pewnym, że
decydujemy sie na zakup dokładnie tego
nawozu na którym nam zależy:
• wszelkie możliwe badania i atesty
z akredytowanych laboratoriów (np.
SChR, IUNG)

Nawóz kredowy z selenem
07a

Węglan wapnia;
wapno kredowe
podsuszane

30

Zawartość wody,
%, najwyżej 30
8

Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 8 września 2010 r

Dino Selenium 250

CaCo3 - 88%
MgCO3 - 5%
Kreda nawozowa granulowana Odmiana 06a;
Selen - 0,004%
Opakowanie: big bag 500 kg
H20 < 2%
Reaktywność – 80%

Zadanie z misją
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Rolnictwo zrównoważone - moda czy konieczność?

Polskie Stowarzyszenie
Rolnictwa Zrównoważonego
ASAP powstało w 2014 roku.
Stowarzyszenie jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób
i firm reprezentujących różne
branże łańcucha wartości produkcji żywności, zainteresowanych rozwojem rolnictwa
zrównoważonego w Polsce.
Zadanie to traktujemy jako
naszą misję.
Rolnictwo zrównoważone jest to sposób produkcji,
w którym zawarte są:
REKLAMA

• zagwarantowanie godziwego wynagrodzenia dla
rolnika,
• dbałość o stan środowiska
naturalnego,
• rozwijanie i realizacja potrzeb społecznych,
Dzięki takiemu podejściu
zyskują nie tylko rolnicy ale
całe społeczeństwo, czerpiąc
z darów środowiska naturalnego, które nie jest wyeksploatowane i zanieczyszczone do
granic możliwości.
Podstawowe zasady

rolnictwa zrównoważonego to:
• dbałość o główny dla rolnika środek produkcji
jakim jest gleba, zapobieganie erozji, regularne
analizy gleby, poprawa jej
produktywności,
• stosowanie nawożenia,
zgodnie z opracowanym
dla danego gospodarstwa
planu nawozowego,
• przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej,
• wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,
• rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą
wiedzą i doświadczeniem
z innymi,
• przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym,
• zrozumienie i dbałość
o rachunek finansowy
gospodarstwa.
Stowarzyszenie ASAP realizuje zasady rolnictwa zrównoważonego opierając swoją
działalność na 3 filarach:
Misja - wspieranie rozwoju

ROLTOP
maszyny rolnicze
i komunalne

www.roltop.pl

rolnictwa zrównoważonego
w obszarach wiejskich,
Wizja - bycie trwałym źródłem wiedzy o zasadach rolnictwa zrównoważonego,
Strategia - podnoszenie standardu produkcji rolnej. Rozwój
kompetencji rolników. Zaangażowanie łańcucha wartości.
Chcąc sprostać globalnym
wyzwaniom takim jak: wzrost
populacji ludzi o 9,7 mld do
2050 roku, wzrost globalnej
produkcji żywności o 60%,
zmiany klimatyczne będące zagrożeniem dla plonów,
malejące zasoby surowców
naturalnych na Ziemi - konieczne jest wprowadzenie
zmian jakie proponuje rolnictwo zrównoważone.
W ramach realizacji działań
statutowych współpracujemy
z gospodarstwami rolnymi,
które zdecydowały o rozwijaniu zrównoważonej produkcji
rolnej . Jest to wybór, ale i obowiązek rolników, wynikający
między innymi z wymagań
prawnych obowiązujących

w Unii Europejskiej ale również standardów produkcji
wymaganych przez firmy przetwórstwa rolno spożywczego.
Wprowadzenie rolnictwa
zrównoważonego w gospodarstwie rolnym wiąże się
ze zmianą dotychczasowego
sposobu produkcji. Stowarzyszenie „ASAP” przekonuje, że
tych zmian nie należy się bać:
rolnictwo zrównoważone jest możliwe w każdym
gospodarstwie,
rolnictwo zrównoważone
to długoterminowy proces
dostosowawczy gospodarstwa,
rolnictwo zrównoważone
wymaga rozwoju wszechstronnych kompetencji rolników.
Stowarzyszenie pomaga
rolnikom w identyfikacji potrzeb rozwojowych i realizacji
programów szkoleń i audytów
dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Korzyści ze stosowania zasad
rolnictwa zrównoważonego:
Środowisko - poprawa stanu środowiska naturalnego tj.

powietrza, gleby, wód gruntowych; Obniżenie emisji gazów cieplarnianych; obniżenie
zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych; zwiększenie
bioróżnorodności w środowisku naturalnym.
Społeczeństwo - zwiększenie atrakcyjności obszarów
rolnictwa zrównoważonego - turystyka; zwiększenie
bezpieczeństwa żywności;
polepszenie warunków pracy w gospodarstwie rolnym;
ograniczenie afer z udziałem
producentów żywności.
Rolnik - polepszenie stanu
gleby; spełnienie oczekiwań
odbiorców i konsumentów;
nowe rynki zbytu; poprawa
rentowności gospodarstwa;
dywersyfikacja dochodów
rolnika; pozyskanie wiedzy
i doświadczenia.
Reasumując pytanie „konieczność czy moda? Z pewnością konieczność!
Źródło informacji:
Centrum Prasowe PAP

PEWNOŒÆ - JAKOŒÆ - NIEZAWODNOŒÆ
OD 1992 ROKU

Solidny Partner Twojego gospodarstwa

Dopłaty bez nadużyć
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Wśród wielu problemów nękających polskie rolnictwo, istotnym jest zjawisko osób, które
pobierają dopłaty, choć w ogóle nie pracują na roli, czyli żartobliwie zwanych „plantatorów
dopłat” lub „rolników z Marszałkowskiej”.
Jak można zmierzyć się z tym
problemem i jak go rozwiązać?
Rozmowa z Rafałem Mładanowiczem, prezesem Krajowej Federacji Producentów Zbóż.
Podniósł pan propozycję
zastąpienia dopłat do areału
dopłatami do produkcji. Jak
miałoby to wyglądać?
KFPZ uważa, że najlepszym
rozwiązaniem byłyby dopłaty do
produkcji towarowej. Wtedy dostawałby je ten, kto naprawdę coś
produkuje. Statystycznie ponad
70% gospodarstw jest niskotowarowych, a zaledwie 17-19% gospodarstw produkuje 70% masy
towarowej w Polsce. Gdy dzisiaj
są ograniczenia do wysokości
dopłat, to gospodarstwa duże,
dostają o 40-50% mniejsze dopłaty licząc średnio do hektara
w porównaniu z gospodarstwami niskotowarowymi. I to nie
jest uczciwe. Kwestia czy system
idealny jest możliwy, pozostaje
dyskusyjna, natomiast gdyby był
system dopłat do produkcji towarowej gospodarstwa, to z pewnością byłby on znacznie uczciwszy.
W efekcie takiej zmiany pojawiłoby się ożywienie w mniejszych
gospodarstwach rolnych w miejsce tworzenia „wsi socjalnej”.
Wiele jest w kraju gospodarstw,
które żyją głównie z dopłat, ziemię uprawia zupełnie ktoś inny,

a oni tylko biorą dopłaty, składają wnioski na granty dla gospodarstw niskotowarowych itp. Ten
system nie jest przyszłościowy.
Innym problemem jest fakt,
znany bardziej w północnej i zachodniej Polsce niż w centrum
czy na południu, a mianowicie:
zaliczenie brzozy do zagajników
krótkiej rotacji w Zazielenieniu,
dzięki czemu na najbardziej zaniedbane nieużytki leżące odłogiem od wielu lat, można było
teraz wziąć dopłatę. Ciekawe
jest to, że właścicielami takich
gruntów nie są prawdziwi rolnicy, ale inwestorzy traktujący
ziemię spekulacyjnie. Czy jest
na to sposób?
Na pewno. My jako KFPZ podnosiliśmy tę kwestię już kilka lat
temu. Jednak jeśli ARiMR i ANR
nie potrafią stworzyć wspólnego systemu, ani się porozumieć
w sprawie problemu wyłudzania
dopłat tzw. dzikiego gospodarowania, to przykład, że brzoza jest
traktowana jako uprawa, wcale
mnie nie dziwi. Powiem inaczej:
jak to jest, że prawo pozwala brać
dopłaty do plantacji topoli energetycznej? Ja wiem, że pole pod
taką plantację trzeba przygotować, trzeba ją potem posadzić,
i są to rzeczywiście czynności
rolnicze, ale są w woj. zachodniopomorskim i pomorskim tysiące

hektarów obsadzonych topolą.
Tego nie robią rolnicy, ale spółki,
obcy kapitał spekulacyjny! To jest
przerażające. Wydaje mi się że
to można uporządkować, tylko
musimy jeszcze nowej władzy
dać chwile czasu, dać jej szansę.
Bo może będzie chciała zrobić
z tym porządek.
Wróćmy jeszcze do dopłat
do produkcji. Miałaby to być
dopłata do tony wyprodukowanej przykładowo pszenicy, i aby
dostać pieniądze z ARiMR należałoby się okazać fakturą za jej
sprzedaż do skupu lub młyna?
Na przykład tak. Wiem
również, że nie jest to system
łatwiejszy, bo m.in. wiąże się
z koniecznością prowadzenia
księgowości.
Czyli rolnik ryczałtowy
odpada.
Sądzę, że kwestie podatku dochodowego wcześniej czy później
nas dotkną. Rozumiem że dla
wielu gospodarstw jest to coś
przerażającego, ale patrząc na
gospodarstwo swoje i gospodarstwa moich znajomych, widzę że
i tak prowadzimy tę księgowość,
jesteśmy też VATowcami i nie
jest to nic strasznego. Dla mniejszych rolników, którzy sami nie
poradziliby sobie z księgowością,
musieli by ją zlecić do biura księgowego, co wiązałoby się z jakimś

kosztem, byłoby to kłopotliwe.
Jest to niewątpliwie trudny system. Na pewno też nie da się go
wprowadzić z roku na rok. Ale
gdybyśmy mogli wprowadzać
go płynnie i dobrowolnie przez
kilka lat, podobnie jak płynnie
wprowadza się zazielenienie, to
odbyło by się to z pożytkiem dla
wszystkich zainteresowanych.
Można by też złagodzić to przez
wprowadzenie progów dochodowych takich jak obecnie są
przy przechodzeniu gospodarstw
na VAT. Oczywiście nie można
przy tym zapominać o gospodarstwach małych, które nie osiągną
określonego poziomu i one muszą
otrzymać jakieś wsparcie.
Czy aż taka rewolucja byłaby
potrzebna?
Wydaje mi się, że tak. Również dlatego, że musimy doczekać
tych czasów, które zakładano że
będą miały miejsce w końcu lat
90, czyli że w Polsce będzie 350400 tys. gospodarstw. Okazało
się jednak, że system takimi działaniami jak premie dla młodych
rolników spowodował że zamiast
ubywać gospodarstw, to ich przybywa. Ja oczywiście nie krytykuję
idei premii dla młodych rolników
bo wielu młodych rolników z tego
korzysta i zaczyna gospodarzyć.
Ale gdy widzę jak tatuś formalnie dzieli swoje gospodarstwo

na synów i córki, na tyle gospodarstw ile ma dzieci, tylko po
to żeby wziąć premie, bo dalej
zarządza w nim sam, to nie jest
to uczciwe. Poruszam problem
uczciwości, bo wprawdzie system
idealny jest tylko ideą i nie ma
systemu do końca doskonałego,
ale ten, który mamy, jest mocno
wadliwy.
A co zrobić z małymi, niskotowarowymi gospodarstwami?
Te gospodarstwa w około dekadzie zakończą egzystencję – tak
przypuszczam. Wynika to stąd,
że gospodarują w nich ludzie 55+,
którzy tylko czekają do emerytury, więc te gospodarstwa już
nie będą się rozwijały. System
płatności do likwidacji celem powiększania gospodarstw, który
jest teraz, może spowodować wykasowanie kilku tys. gospodarstw
w kilka lat. Kolejny krok, o którym rozmawialiśmy – dopłaty do
produkcji – spowodowałby kolejne pozytywne zmiany. Wówczas
ci mali i nierentowni pomyśleliby
tak: skoro mam brać teraz księgową i prowadzić księgowość,
to raczej skorzystam z dopłaty
do likwidacji, sprzedam ziemię
sąsiadowi i w sumie bardziej mi
to się opłaci. Myślę, że w tym
kierunku będzie to szło.
Niejednokrotnie podnosi
pan temat polskiego białka,

niedocenianego chyba przez
naszych rolników i władze. Co
należałoby zrobić, aby uzdrowić
sytuację?
W materiałach, które jako
KFPZ otrzymaliśmy niedawno
z MRiRW, zapisano, że minister
Krzysztof Jurgiel chce zbudować
bazę polskiego białka. Jest to
bardzo potrzebne. Dopłata do
roślin białkowych to dobry pomysł, ale to za mało. W takiej
postaci jak mamy obecnie, jego
największą wadą jest dopłacanie
do powierzchni, a nie produkcji.
My postulujemy zrobienie programu pilotażowego testującego
dopłaty do produkcji. Czy to się
uda? Moim zdaniem da to bardzo
dobre wyniki, bo będzie promowało rzeczywistą produkcję, a nie
branie dopłat.
Czyli dopłata na podstawie faktury za sprzedaż np.
ziarna soi?
Tak.
Ale jeśli ktoś będzie produkował rośliny białkowe
i wszystko skarmi we własnym
gospodarstwie?
Obsada jest znana, normy
żywieniowe są znane, łatwo
policzyć ile białka zużył, on to
gwarantuje, że tak było, i za to
dostaje dopłatę.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Lepiej nie narażać się na kary

Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i OC rolnika są obowiązkowe, a za ich brak grożą kary.
Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja
2003r. (Dz.U. nr 76, poz.
1152 z późn. zm.) każda osoba
fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych
przekraczający łącznie 1ha
i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń
obowiązkowych OC rolnika
i budynków rolniczych. Obowiązek ten nie dotyczy natomiast firm zajmujących się

działalnością rolniczą typu:
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie
Kółek Rolniczych, spółek
z o.o., spółek akcyjnych ani
innego typu agrofirm.
Jeżeli rolnik podlegający
ustawowo temu obowiązkowi
zaniecha go, będzie musiał zapłacić grzywnę. W przypadku
obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych,
od 1 stycznia 2016 r. wysokość
kary z tytułu niespełnienia
obowiązku ubezpieczenia
wynosi:
• brak ubezpieczenia OC
rolników - równowartość

jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę
(w 2016 r. jest to 190 zł;
• brak ubezpieczenia budynków rolniczych - równowartość jednej czwartej
minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. jest
to 460;
Uwaga! Obliczając wszystkie te kwoty na podstawie
minimalnego wynagrodzenia za płacę - zaokrągla się
je do pełnych 10 zł.
Umowa ubezpieczenia z tytułu OC rolnika oraz budynków rolniczych zawierana
jest na rok. Często towarzystwa rozkładają składki za

ubezpieczenie na raty, jednak
nie oznacza to, że umowa jest
zawarta tylko na pół roku czy
3 miesiące, polisa ważna jest
przez 12 miesięcy. Nie musimy
się też martwić, jeżeli zapomnimy przedłużyć naszego
ubezpieczenia na kolejny rok.
- Jeżeli rolnik miał polisę
obowiązkową, ale zapomniał
przedłużyć ubezpieczenia
na kolejny rok i nie wypowiedział umowy, w myśl
ustawy takie ubezpieczenie
ulega automatycznemu odnowieniu na następne 12 miesięcy – tłumaczy Sergiusz
Lenhardt, ekspert z Biura
Ubezpieczeń Majątkowych

Concordii Ubezpieczenia
- Działa to podobnie, jak
w przypadku ubezpieczenia
„OC komunikacyjnego”.
- Do dyspozycji klientów
jest wiele kanałów dystrybucji. Można to zrobić w agencji
ubezpieczeniowej, w oddziale, u brokera – wyjaśnia
Sergiusz Wymogi związane
z dokumentami nie są duże.
Koniecznie należy ze sobą
mieć dokument tożsamości
oraz dane posiadacza gospodarstwa, tj. ubezpieczonego. To, co natomiast warto
ze sobą mieć, to poprzednia
polisa, jeśli takowa była oraz
ewentualnie zaświadczenie

o bezszkodowości z poprzedniego zakładu. Dzięki temu
możemy otrzymać korzystniejszą ofertę. Problemem
bywa zrozumienie zakresu
ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego. Niestety, zakres ten jest
dość wąski i obejmuje tylko
podstawowe ryzyka, tj. ogień,
huragan czy powódź. Musimy
pamiętać, że w celu uzyskania
szerszej ochrony niezbędne
jest zawarcie dodatkowego
ubezpieczenia dobrowolnego.
Źródło: Concordia
Ubezpieczenia
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Polski rolnik inwestuje w ziemię
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Ponad 60 procent rolników zdecydowało się na zakup ziemi z własnych pieniędzy.
Podobnie jest w przypadku
zakupu maszyn rolniczych – co
drugi właściciel gospodarstwa
kupił sprzęt za gotówkę. Jako alternatywne źródło finansowania
rolnicy wskazują najczęściej kredyt preferencyjny – takie wnioski
wynikają z badań Agribus zrealizowanych na zlecenie Banku
BGŻ BNP Paribas przez agencję
badawczą Martin&Jacob.
- Bardzo cenimy sobie to badanie, ponieważ potwierdza kierunek naszych działań. Jest to
weryfikacja założeń, które mamy
na etapie tworzenia oferty. Dzięki
temu w pełni odpowiada ona na
potrzeby klientów sektora Agro
- powiedział Bartosz Urbaniak,
członek Zarządu Banku BGŻ BNP
Paribas, odpowiedzialny za obszar
Bankowości MŚP i Agro.
Niemalże co drugi przedstawiciel gospodarstwa rolnego wskazuje zakup ziemi, jako najlepszą
formę oszczędzania. Natomiast
ponad 30 proc. rolników zainwestowałoby w rozwój własnego
gospodarstwa traktując to, jako
rodzaj kapitału na przyszłość.
Zapytani o ocenę możliwości

rozwoju gospodarstwa respondenci najchętniej zdecydowaliby się na powiększenie areału
upraw i skoncentrowanie na najbardziej dochodowych z nich.
Rolnicy chętnie inwestują w rozwój swoich gospodarstw, ponieważ blisko 60 proc. z nich po
przejściu na emeryturę planuje
je przekazać swoim dzieciom.
- Wyniki analizy potwierdzają
rosnące zainteresowanie zakupem
ziemi wśród rolników. Z naszych
obserwacji wynika, że najchętniej
sięgają po kredyty preferencyjne.
W większości wykorzystywane są
one na zakup gruntów rolnych,
budowę oraz modernizację budynków, a także zakup maszyn
i urządzeń. Proponowana przez
nas szeroka oferta kredytowa na
zakup gruntów jest jeszcze bardziej
atrakcyjna w kontekście planowanych zmian w przepisach dotyczących obrotu ziemią - powiedział
B. Urbaniak.

na dogodną lokalizację placówki, bezpieczeństwo powierzonych środków i zaufanie
do banku. Co ciekawe, dla ankietowanych osób istotnym
kryterium wyboru banku jest
rekomendacja bliskich, którzy
już korzystają z jego usług. Do
oddziału najczęściej udają się,
aby wypłacić gotówkę i zrealizować przelewy. Na przestrzeni
ostatniego roku poziom satysfakcji klientów banków w tej
grupie nie zmienił się – tak
uważa blisko 80 proc. Nadal
najbardziej preferowaną formą
kontaktu z bankiem jest spotkanie z doradcą w placówce.
Jako najlepsze źródło wiedzy
na temat oferty wskazują telewizję, opinię znajomych i Internet, szczególnie serwisy
branżowe.

Rolnik w banku

W Internecie rolnik poszukuje informacji branżowych.
W tym celu najczęściej odwiedza serwis Youtube, portale

Wybierając bank rolnicy
najbardziej zwracają uwagę

Rolnik w wirtualnym
świecie

społecznościowe, fora oraz blogi.
Do najbardziej popularnych portali społecznościowych należą:
Facebook, Nasza Klasa, Instagram i Twitter. Rolnik na swoim
smartfonie lub tablecie korzysta
aktywnie z aplikacji. Najczęściej
sprawdza pogodę, co się dzieje
na Facebook’u, przegląda pocztę
e-mailową, loguje się do swojego banku oraz korzysta z map
i nawigacji. Korzystając z dostępu do konta przez Internet ceni
sobie również bardzo dostęp do
informacji branżowych, możliwość złożenia wniosku o kredyt i ubezpieczenie. Istotna jest
również możliwość porównania
wydajności gospodarstw oraz
rozliczenia VAT-u.
Embargo nie takie straszne
Najbardziej dotkliwym
czynnikiem, który negatywnie
wpłynął na gospodarstwa rolne
w 2015 r. była susza – uważa
tak blisko 80 proc. pytanych.
Natomiast wprowadzenie embargo w 2014 r. nie było aż tak
odczuwalne jak się obawiano. Jedynie 7 proc. gospodarzy uznało je za największe zagrożenie

dla prowadzonej działalności.
Tyle samo osób wskazało kary za
kwoty mleczne. Podobne wnioski dotyczące embargo płyną
z raportu przygotowanego przez
analityków Banku BGŻ BNP Paribas w połowie 2015 r.

Taki jest dziś
polski rolnik
Blisko 40 proc. osób zarządzających gospodarstwami powyżej
15 ha jest dumnych z wykonywanej pracy, a 33 proc. uważa, że to
przyszłościowy zawód. Połowa
ankietowanych dobrze ocenia sytuację materialną swojego gospodarstwa. Ponad połowa rolników
twierdzi, że w ciągu najbliższego
roku nie odczują zmiany sytuacji
materialnej, natomiast 29 proc.
zakłada, że w przyszłości odczują poprawę. W porównaniu do
2014 r. deklarują oni przeznaczenie nie tylko większych nakładów
finansowych na nawozy i środki ochrony roślin, ale również
wzrost wydatków w obszarze
gospodarstwa rolnego. Wyniki
badania pokazują, że rolnicy są

coraz lepiej wykształceni. Blisko
50 proc. ma wykształcenie średnie lub wyższe. Ponad 60 proc.
gospodarstw jest zarządzanych
przez mężczyzn w średnim wieku, jednakże decyzje dotyczące prowadzenia działalności są
podejmowane w porozumieniu
ze współmałżonkiem. Tak robi
70 proc. badanych. Najwięcej
gospodarstw jest 1-2 osobowych
(43 proc.), a 23 proc. stanowią
3-osobowe rodziny. Najpopularniejszym wydarzeniem dla polskich rolników są wciąż dożynki
- tak uważa 40 proc., a 33 proc.
chętnie uczestniczy w targach
rolniczych.
Informacje o badaniu:
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14 listopada –
9 grudnia 2015 r. Wzięło w nim
udział 1019 gospodarstw rolnych
o areale powyżej 15 hektarów.
Badanie zostało zrealizowane
w formie wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).
Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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W ostatnim czasie wyraźnie wzrosło zainteresowanie Polaków fotowoltaiką.
Do inwestycji w panele PV,
poza względami środowiskowymi i możliwością sporych
oszczędności, przekonują także
rozmaite programy wspierające rozwój OZE. Część z nich
adresowana jest do właścicieli
gospodarstw rolnych, którzy
o dofinansowania mogą starać
się m.in. w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW), a także ogólnej inicjatywy Prosument.
– W nowej ustawie o OZE,
która zacznie obowiązywać od
2016 roku, znalazł się m.in. zapis o stawkach, po jakich produkowana z nadwyżką energia
będzie mogła być sprzedawana
do operatora. Dzięki tej zmianie
inwestycje w fotowoltaikę będą
się zwracać już po 6-7, a nie,
jak wcześniej, 15 latach. Choć
wzrost zainteresowania fotowoltaiką możemy obserwować już
teraz – w 2013 roku moc paneli
PV zainstalowanych w naszym

kraju wynosiła 2 MW, rok później było to już ponad 23 MW,
a do końca tego roku przewiduje
się wytwarzanie w ten sposób
100 MW, prawdziwy rozkwit
branży prognozujemy na całe
kolejne 5 lat – do 2020 roku szacujemy w Polsce przynajmniej
500 tys. inwestycji w mikroinstalacje – komentuje Sławomir
Reszke, prezes zarządu OPEUS
Łączna kwota dofinansowań do inwestycji w OZE,
jaka jest zaplanowana w Polsce na najbliższe 5 lat wynosi
ponad 80 mld zł. Programem
specjalnie dedykowanym sektorowi rolnemu jest Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW). W ramach zadania
7.8.1 – inwestycje związane
z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycje w energię
odnawialną i w oszczędzanie
energii, beneficjenci mogą

otrzymać dotację w wysokości
50-60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Są to zarówno
nakłady poniesione na zakup
i montaż instalacji, jak i ogólne
koszty w związane z wydatkami na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego,
przygotowanie dokumentacji
technicznej, kierowanie robotami budowlanymi, czy opłaty
za doradztwo.
Drugim programem, z którego mogą skorzystać osoby prowadzące gospodarstwa rolne
jest projekt Prosument. W tym
wypadku instalacja powinna
jednak służyć głównie potrzebom budynku mieszkalnego.
W ramach dofinansowania
do inwestycji otrzymuje się
100% kosztów – 20-40% w postaci dotacji, a pozostałą część
w formie niskooprocentowanej
pożyczki, której spłatę można
rozłożyć nawet na 15 lat. Program Prosument umożliwia

założenie własnej mini elektrowni o ograniczonej mocy
szczytowej do 40 kW, jednak
szacuje się, że to te do 10 kW
będą najczęściej instalowane.
Dla porównania – zapotrzebowanie czteroosobowego
gospodarstwa domowego na
prąd można wystarczająco
pokryć z instalacji o mocy
maksymalnej 3 kW.
Przewagą inwestycji w fotowoltaikę nad mini elektrowniami wiatrowymi jest brak
szeregu wymogów związanych
z m.in. warunkami atmosferycznymi. – Panele fotowoltaiczne
przekształcają energię słoneczną
w elektryczną przez cały rok
– również w dni pochmurne –
z promieniowania rozproszonego. Nasłonecznienie w Polsce
jest bardzo zbliżone do Niemiec,
a pamiętajmy, że ten kraj jest
liderem pod względem ilości
mocy wytwarzanej z fotowoltaiki – informuje Sławomir Reszke.

Istotną zaletą posiadania własnego źródła energii elektrycznej
w gospodarstwie rolnym w postaci instalacji off-grid jest też
uniezależnienie się od przerw
w dostawach prądu od tradycyjnego dostawcy, które często
spowalniają pracę.
Do inwestycji powinien
przekonywać też fakt coraz to
nowszych technologii używanych w fotowoltaice. – Powstają
moduły, które mogą generować
nawet o 25% większe uzyski
energii, a także są one wykonywane z trwalszego szkła,
co jest w stanie zagwarantować ich żywotność nawet do
30 lat, a to o 5 lat więcej niż
wcześniej. Rosnąca popularność paneli przekłada się też
na stopniowy spadek ich cen
– mówi prezes OPEUS Energia.
Warto też pamiętać, że panele
fotowoltaiczne są bezawaryjne
i bezobsługowe oraz tylko w pozytywny sposób wpływają na

środowisko – ich zastosowanie
zmniejsza bowiem emisję CO2.
Przykładowe gospodarstwo
rolne zużywa w ciągu roku
5 000 kWh energii. Postanawia zainwestować w fotowoltaikę. Korzysta z dofinansowania
z PROW oraz podpisuje umowę
net-metering (będzie rozliczać się
z operatorem w trybie półrocznym z różnicy między energią
wyprodukowaną a zużytą). Koszt
całej inwestycji to 28 000 zł, kwota dotacji to natomiast 14 000 zł.
Instalacja będzie miała moc
5 KWp. Gospodarstwo na potrzeby własne będzie zużywało
100% mocy. Wytrzymałość paneli
to 25-30 lat. Inwestycja zwróci
się po 5 latach i w każdym następnym roku pozwoli zarobić na
oszczędnościach z rachunków za
prąd 2 800 złotych.
Źródło: OPEUS Energia
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Małe biogazownie zasługują na większe wsparcie
“Zrównoważone małe biogazownie: tworzenie miejsc pracy i zielonej energii w Europie”.
W Brukseli odbyła się konferencja “Zrównoważone małe
biogazownie: tworzenie miejsc
pracy i zielonej energii w Europie”, prezentująca m.in. wyniki dwóch międzynarodowych
projektów dofinansowanych
ze środków UE w ramach programu Inteligentna Energia dla
Europy. Projekty te promują
produkcję biogazu z odpadów
- Biogas³ koncentruje się na
pozostałościach rolno-spożywczych, a BioEnergy Farm
2 na wykorzystaniu odchodów
zwierzęcych z gospodarstw
rolnych. Głównym celem
konferencji było pokazanie,
że małe biogazownie przynoszą o wiele więcej korzyści
niż tylko produkcja energii,
dlatego zasługują na większe
wsparcie publiczne.
Strumienie odpadów rolno-spożywczych, takie jak np.
obierki ziemniaków, odpady
z ubojni czy odchody zwierzęce, mogłyby potencjalnie stanowić źródło 10-25% energii
wytwarzanej w krajach członkowskich UE. Odpady tego
typu mogą być przetwarzane

lokalnie w małych biogazowniach, dostarczając energii
elektrycznej i cieplnej. Korzyści są więc podwójne –
nie tylko zagospodarowanie
strumienia odpadów, ale też
produkcja zielonej energii.
Gospodarstwa prowadzące
chów zwierząt są istotnymi
źródłami emisji GHG: składowanie obornika czy gnojowicy
oraz ich rozprowadzanie na
polach prowadzi do znacznych emisji metanu. Biogazownie rolnicze stosujące do
produkcji biogazu odchody
zwierzęce przynoszą pozytywny efekt środowiskowy,
polegający na przechwytywaniu metanu w kontrolowanym procesie fermentacji
beztlenowej i wykorzystaniu
go jako źródła energii. W tym
przypadku produkcja zielonej
energii prowadzi do redukcji
emisji gazów cieplarnianych
nie tylko dzięki zastąpieniu
paliw kopalnych, ale także
dodatkowo dzięki uniknięciu rolniczych emisji metanu.
Małe
biogazow nie
mogą produkować energię

odnawialną przez 24 godziny na dobę. Nie potrzebują
wiatru ani słońca - proces
wytwarzania biogazu wymaga tylko regularnego dostarczania materii organicznej do
fermentora. Małe instalacje,
promowane w ramach projektów Biogas3 i BioEnergy
Farm 2, zapewniają zdecentralizowaną i stabilną produkcję
energii, co zwiększa bezpieczeństwo jej dostaw.
Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu konsumpcją energii
wiele firm rolno-spożywczych
i gospodarstw rolnych mogłoby zużywać wyprodukowaną
z biogazu energię na potrzeby własne. Przedsiębiorstwa
rolno-spożywcze, które na
miejscu wykorzystują swoje
odpady do produkcji biogazu,
osiągają oszczędności z tytułu zmniejszenia konsumpcji
energii wytworzonej z paliw
kopalnych oraz z tytułu uniknięcia kosztów alternatywnego
zagospodarowania odpadów.
W toku projektów Biogas3
i BioEnergy Farm 2 przeanalizowano i opisano wiele

przykładów takich wdrożeń.
Należy podkreślić, że dla powodzenia tego typu przedsięwzięcia niezbędne jest między
innymi znalezienie odpowiedniej lokalizacji i dostosowanie poziomu produkcji energii
z biogazu do potrzeb i profilu
konsumpcji energii w danej firmie czy gospodarstwie, a także
dobór najbardziej optymalnej dla danego przypadku
technologii.
Inteligentne wykorzystanie
energii może mieć kluczowe
znaczenie dla rozwoju sektora
rolno-spożywczego w Europie w nadchodzących latach.
W związku z tym istnieje
obecnie potrzeba promowania najlepszych przykładów
wdrożeń w tym zakresie oraz
ułatwiania stosowania najbardziej wydajnych i oszczędnych
rozwiązań technologicznych.
Dzięki biogazowniom ulokowanym na obszarach nisko zurbanizowanych lokalne
społeczności mogą uzyskać
korzyści w postaci pojawiania się nowych miejsc pracy.
Będą to nie tylko miejsca pracy

w sektorze produkcji technologii, ale także przy obsłudze
technicznej, transportowej czy
związanej ze stosowaniem
pofermentu jako nawozu.
Sektor mikro i małych biogazowni znajduje się wciąż
w fazie wczesnego rozwoju.
W związku z tym jednostkowe
koszty wytwarzania energii są
tu wyższe niż w innych instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jednakże
ze względu na liczne korzyści
wynikające ze zdecentralizowanego wytwarzania energii
z biogazu, takie jak: redukcja emisji metanu i dwutlenku węgla, stałość produkcji,
zagospodarowanie odpadów
organicznych, produkcja nawozu rolniczego-pofermentu
czy tworzenie nowych miejsc
pracy, małe biogazownie zasługują na wsparcie publiczne.
Takie wsparcie ze strony władz
lokalnych i instytucji finansujących, uwzględniające i nagradzające liczne środowiskowe
i gospodarcze korzyści, z jakimi
wiąże się produkcja biogazu,
stanowiłoby dla sektora małych

biogazowni impuls, dzięki któremu mógłby się on rozwinąć
i stać się zauważalnym elementem miksu energetycznego UE.
Więcej informacji nt. projektów znaleźć można na
www.biogas3.eu i www.BioEnergyFarm.eu.
Konferencja „Zrównoważone małe biogazownie: tworzenie miejsc pracy i zielonej
energii w Europie” zorganizowana została z inicjatywy partnerów realizujących
projekty Biogas³ i BioEnergy Farm2.
Konferencja była współfinansowana ze środków UE
w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy.
Wyłączną odpowiedzialność
za treść niniejszej informacji
ponoszą jej autorzy. Nie musi
ona odzwierciedlać opinii Unii
Europejskiej. Agencja EASME
ani Komisja Europejska nie
ponoszą odpowiedzialności
za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w niej zwartych.
Źródło: Małgorzata Kachniarz
Kierownik projektu
BIOGAS3 w Polsce
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Pomysłowe gry
w sieci

Świetna zabawa w połączeniu
z edukacją.
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Źródło: Biuro Prasowe Kampanii
Mamy kota na punkcie mleka

Kojarzy
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Karmi młode
mlekiem

Potulność,
uległość

Samiec
świni

wszystkie gry są bezpłatne, a rodzice
są bezpieczni, gdyż nie wyskoczą
żadne komunikaty dotyczące płatności czy wysyłania sms-ów, jak to
się zdarza. Celem podstrony z grami
jest edukacja na temat zdrowego
odżywiania i spożywania produktów mlecznych.
Wejdźcie na stronę www.kochammleko.pl i kliknijcie w zakładkę Gry.
Sami chętnie pobawicie się z dziećmi: http://www.kochammleko.pl/
Gry_i_zabawy,6741,6741,pl.html
Na stronie kampanii www.kochammleko.pl trwa rekrutacja do
mlecznego programu. Jeżeli jeszcze
nie macie kota na punkcie mleka?
Aby przystąpić do programu, wystarczy wejść na stronę i wypełnić
deklarację. Udział w projekcie jest
całkowicie bezpłatny, jednak ilość
materiałów ograniczona.
Kampania jest realizowana przez
Polską Izbę Mleka oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, trwa do końca
2016 roku i jest sfinansowana ze
środków Funduszu Promocji Mleka.
Szczegółowe informacje na stronie www.kochammleko.pl
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Rozmawiają dwie mamy w supermarkecie. „Nie mam już siły wysłuchiwać, że mój Antoś się nudzi”
– mówi jedna z kobiet. „A moja Ola
ciągle coś klika w tablecie. Tyle jest
tego w sieci! Tak bym chciała, żeby,
skoro już gra w gierki, było to coś
pożytecznego” – westchnęła druga
z mam zerkając na swoją pięcioletnią córkę.
Trudno w dzisiejszych czasach zabronić dzieciom korzystania z technologii, a w dobie powszechnego
Internetu jest to nie lada wyzwanie.
Tylko co wybrać? Sieć roi się przecież
od gier dla maluchów. Nie wszystkie
są edukacyjne, a czasami wyskakują okienka z niepożądaną treścią.
Wasze dzieci zapewne lubią zwierzątka, więc bohater serii gier – Kot
Mleczysław na pewno zyska uznanie
maluchów.
Razem z kotem Mleczysławem
maluchy zbierają mleczne produkty
i unikają niezdrowych przekąsek,
ćwiczą spostrzegawczość licząc łatki krowy czy znajdują ukryte na
obrazku butelki mleka. Bardziej
zaawansowani mają nawet możliwość stworzenia własnego mema.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że
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Dodatkowe osłony zaworów.

Osłon nigdy dosyć – mawiają niektórzy. Zapewne
to oni przekonali inżynierów w Kujawskiej Fabryce
Maszyn Rolniczych Krukowiak do zamontowania dodatkowej osłony zaworów
w opryskiwaczach.
O tym rozmawiamy z Mariuszem Prackim z Krukowiaka.

Wiadomo że gdy wjeżdża
się opryskiwaczem w wysoki
łan, to wystające elementy
opryskiwacza potrafią się zahaczyć, a nawet zdarza się że
przestawieniu ulegnie zawór
sterujący. Co gorsze, jadąc po
opryskanym łanie, na tych elementach sterujących osadza
się chemia, a następnie my ich
dotykamy. Dlatego postanowiliśmy stworzyć dla chętnych
rolników, dodatkowy zestaw
osłon do opryskiwacza Goliat.
Osłony te wykonane są z tworzywa sztucznego i osłaniają
wszystkie elementy sterujące,
cały panel z zaworami.
To jest zestaw tylko do
Goliata?
Na razie mamy zestaw osłon
do Goliata, bo rolnicy zwracali

nam uwagę właśnie na duże
opryskiwacze. Pod osłonami
jest nowy panel sterujący,
cechujący się tym, że sterowany jest z jednego zaworu
dwoma dźwigniami, które
sterują wszystkimi funkcjami
opryskiwacza. Pod zaworem
jest przyłącze, główny filtr
i rozwadniacz boczny. Takie
umiejscowienie powoduje, że
ani się nie osadza z łanu, ani
nie cieknie z belek. Łatwiej maszynę umyć, nic się nie zahacza
i jest ogólnie bezpieczniejsze.
A więc same korzyści.
Łatwo sobie wyobrazić
jak kłopotliwe byłoby mycie
tego panelu, gdyby nie było
tej osłony.
We wcześniejszych modelach Goliata panel był

schowany za elementami osłaniającymi, ale same dźwignie
których się dotyka, były na
wierzchu. Chemia więc mniej
dostaje się do umieszczonych
tam elementów panelu, ale
operator był bardziej narażony na kontakt z nią przez
dźwignie.
Jednak nawet najlepsze
osłony nie zwalniają nas
z mycia i ogólnego dbania
o czystość opryskiwacza.
Oczywiście, bardzo łatwo
zresztą rozpoznać, który
opryskiwacz jest zadbany,
myty po każdym zabiegu,
a który nie. Pamiętać należy
też o uzupełnianiu ubytków
w powłoce lakierniczej. Jeśli
pamiętamy o tych sprawach,
to opryskiwacz będzie służył
przez wiele, wiele lat. Jeśli jednak zaniedbamy to, wówczas
skoroduje belka i pojawią się
wżery na innych elementach
konstrukcji. Takie efekty występują nawet na aluminium,
bo na chemię nie ma mocnych.
Czy warto do mycia oraz
płukania opryskiwaczy

dodawać dodatki, czy lepiej
myć czystą wodą?
Do podstawowego mycia
wystarczy czysta woda i myjka ciśnieniowa. Są na rynku
dostępne różne środki, piany
aktywne itp. do mycia zarówno z zewnątrz jak i płukania
w środku, specjalne środki
do opryskiwaczy, które rozpuszczają i wypłukują osady
z chemii. Warto je stosować
wtedy, gdy często używamy
adiuwantów. Mają one to do
siebie, że osadzają się w wężach
itp., i tworzą rodzaj galarety,
która powoli zatyka nam opryskiwacz. Nie da się tego wypłukać wodą, to trzeba rozpuścić.
W odróżnieniu od tradycyjnych opryskiwaczy, które
trzeba myć i czyścić, Wasza
firma produkuje Notosa, czyli opryskiwacz, który tych
zabiegów nie wymaga, bo
ciecz robocza wyrzucana jest
na odległość w strumieniu
powietrza.
Rok temu w Kielcach pokazaliśmy prototyp Notosa, w tym roku jest to już
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normalny produkt. Bardzo
przydaje się w pryskaniu wysokiego łanu, w który trudno
wjechać, np. kukurydzy. Rolnicy, którzy zainwestowali i go
kupili, cechowali się pewną
odwagą i skłonnością do nowości i eksperymentów, bo to
opryskiwacz działający zupełnie inaczej niż tradycyjne. Ci,
którzy kupili, są zadowoleni.
To prosta sprawa: nie trzeba
już jeździć opryskiwaczem po
całym polu, bo wystarczy je
objechać po brzegach. Model
ten przyjmuje się, myślę, że za
rok-dwa fama się rozejdzie po
rynku na dobre.
Aby wjechać w wysoką kukurydzę potrzebny jest opryskiwacz przede wszystkim
samojezdny. Notos jest ponad
dziesięciokrotnie tańszy od
najtańszego opryskiwacza samojezdnego. Rozmawialiśmy
z rolnikiem, który wyliczył sobie, że zakup Notosa zwróci mu
się po jednym roku. Nie wymaga
to wielkich inwestycji, a może
uratować plantację kukurydzy.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Zetor ma już 70 lat

Systemy telematyczne w maszynach rolniczych

W sierpniu 1946 roku został
zarejestrowany znak towarowy
ZETOR i od tej chwili zaczęła się pełna sukcesów historia
traktorów ZETOR. Spółka ZETOR TRACTORS a.s. w tym
roku przypomni bogatą historię marki. Przygotowano
specjalny logotyp, prezentację
internetową, konkursy i szereg interesujących imprez dla
pracowników, partnerów handlowych i klientów.
W 1946 roku w firmie Zbrojovka Brno powstał pierwszy
traktor i wraz z nim znana
w świecie marka ZETOR.
Pierwszym modelem traktora był Z 25, który natychmiast
zdobył popularność wśród
klientów. Jego produkcja
w przeszłości sięgała setek
tysięcy sztuk.
Będziemy obchodzić jubileusz na większości rynków, na
których marka ZETOR działa.
Obchody będą przebiegać w ramach tegorocznego rocznika
ZETOR TRACTOR SHOW,
który wystartuje w maju w Republice Czeskiej i stopniowo
przemieści się do Polski, na
Węgry, Litwę, Słowację i do innych krajów. Każdy przystanek
show będzie wyjątkową możliwością obchodzenia rocznicy z klientami i partnerami

Wobec zanotowanego w ciągu ostatnich miesięcy znacznego wzrostu liczby przypadków
kradzieży pojazdów rolniczych
i oleju napędowego marka
Case IH ponownie opracowała
kilka najnowocześniejszych
rozwiązań technicznych mających zabezpieczyć maszyny
rolnicze. Tak powstał nowy
system Case IH AFS Connect.
AFS Connect to innowacyjne rozwiązanie telematyczne,
które umożliwia uzyskanie
wszystkich najważniejszych
danych z maszyny w dowolnym momencie przez Internet.
Dzięki temu usługodawcy i rolnicy mają dostęp do danych
wszystkich maszyn ze swojej
floty, a co najważniejsze - już
podczas pracy.
Czujnik ruchu, który wysyła e-maile
Czujnik ruchu wysyła informacje na skrzynkę e-mailową
za każdym razem, gdy ciągnik
lub kombajn nie pracuje, ale
wciąż się porusza. Z doświadczenia wiadomo, że takie maszyny rolnicze często kradnie
się z wykorzystaniem lawet lub
przyczep niskopodwoziowych.
Funkcja wykrywania ruchu
AFS Connect Motion Detection drobiazgowo odtwarza
trasę poruszania się pojazdu
od pierwszego wykrycia ruchu,

Upłynęło 70 lat od kiedy pierwsze Ochrona przed kradzieżą dzięki systemowi AFS Connect marki
traktory marki ZETOR przekazano Case IH.
klientom.
handlowymi.
W ramach obchodów rocznicy marki ZETOR odbędzie
się impreza „Miesiąc z ZETOREM“, która przypadnie na
miesiąc maj. Przez cały maj
będą się odbywać obchody
dla pracowników, partnerów
handlowych i klientów. Goście
mogą się cieszyć na wyjątkowe
wydarzenie, które będzie obejmować konkursy, jazdy próbne
traktorów ZETOR, prezentację
nowości i oryginalny program
towarzyszący.
W związku z obchodami
70 rocznicy marki ZETOR
przygotowujemy wystawę
w pomieszczeniach ZETOR
GALLERY. Ekspozycja za pośrednictwem artystycznych
doznań przedstawi nie tylko
historię firmy, ale również jej
siłę, stabilność i solidność.
Z okazji rocznicy powstał
specjalny logotyp, który dumnie przypomina bogatą historię marki. Logo pojawi się na
wszystkich traktorach ZETOR
wyprodukowanych w tym
roku, na stronach internetowych firmy, jak również w materiałach drukowanych i na
przedmiotach reklamowych.
Źródło: ZETOR TRACTORS a.s.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

aktualizując jego położenie co
5 minut, jeżeli zmieni się ono
po zadziałaniu alarmu. Kolejny czujnik nadzoruje poziom
paliwa w zbiorniku. Gdy tylko
ilość oleju napędowego obniży
się o ponad pięć procent, następuje automatyczne wysłanie
powiadomienia alarmowego.
Ochrona na terenie całej UE
Aby uzyskać większe bezpieczeństwo pracy, zabezpieczenie
ze strony systemu AFS Connect
działa również po odłączeniu
akumulatora ciągnika. System
ma własne, niezależne zasilanie, które umożliwia śledzenie
położenia maszyny przez kilka
godzin. Dzięki zastosowaniu
łącza danych niezależnego od
stawek roamingu właściciel
może otrzymywać raporty
o miejscu przebywania maszyny bez względu na to, w jakim
kraju się ona znajduje i bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat roamingowych.
Elektroniczna strefa
wyłączenia
Użytkownicy mogą również wyznaczyć tzw. okresy
lub strefy wyłączenia, w których maszyna nie może się
poruszać. Jeżeli w tym czasie
lub strefie maszyna zacznie się
przemieszczać, system wysyła e-mailem powiadomienie
alarmowe. Dzięki funkcji

Geo-Fence można z góry wyznaczyć strefy, po wjechaniu
do których (lub po opuszczeniu których) przez maszyny
właściciel otrzyma wiadomość
z ostrzeżeniem.
Proste unowocześnienie
Obecnie dealerzy marki
Case IH oferują wyjątkowo
korzystne ceny za wyposażenie starszych systemów AFS
w funkcję telemetryczną w ramach specjalnej kampanii.
Modem telemetryczny można
zamontować we wszystkich
wcześniejszych wersjach systemów AFS. System AFS Connect
można również instalować
w starszym wyposażeniu
i maszynach innych marek,
aby zapewnić sobie możliwość
korzystania z usług podstawowych, jak Motion Detection
i Geofencing.
Nowoczesne zarządzanie
flotą maszyn
System AFS Connect umożliwia korzystanie z szerokiej
gamy danych telemetrycznych, które pomagają optymalizować procesy takie jak
łańcuch prac podczas żniw
i zwiększać wydajność pracy
maszyn. System ten w sposób
ciągły rejestruje, przetwarza
i przesyła dane z maszyny do
specjalnego portalu internetowego. Dostęp do tych danych

można uzyskać w Internecie
zarówno za pomocą komputera, jak i urządzeń mobilnych
jak smartfony i tablety. Daje
to rolnikom i usługodawcom
wgląd w najważniejsze dane
maszyny w dowolnej chwili.
Dzięki systemowi telematycznemu AFS Connect można
również lepiej z wyprzedzeniem zaplanować prace konserwacyjne, np. zaprogramować
wysyłanie komunikatów alarmowych po upływie okresu
międzyprzeglądowego.
Pulpit nawigacyjny systemu
AFS obejmuje wyświetlacz graficzny, zapis i analizę kluczowych parametrów pojazdu, np.
prędkości obrotowej silnika,
temperatury i ciśnienia oleju
hydraulicznego, poziomu paliwa, napięcia akumulatora, itd.
Opcjonalnie można wyświetlić
wiele innych raportów, jak np.
powierzchnia , średnia wielkość
zbiorów w przypadku maszyn
żniwnych, natężenie przepływu
i wilgotność zbieranego materiału oraz sprawozdania dotyczące
masy i zużycia paliwa.
Więcej informacji o systemie AFS Connect udzieli każdy
dealer marki Case IH. www.
caseih.com
Źródło: Case IH
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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