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Duży sukces XV Forum
Spółdzielczości Mleczarskiej!
W dniach 18-20 października 2017 r. odbyło się jubileuszowe XV Forum
Spółdzielczości Mleczarskiej.
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Od lewej: Bronius Markauskas – Minister Rolnictwa Republiki Litewskiej, Agnieszka Maliszewska – Organizator Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Phil Hogan – Unijny Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Michel Nalet – Prezydent European Dairy
Association (EDA), Mike Petersen – Specjalny Wysłannik ds. Rolnictwa i Handlu Towarami Rolnymi, Jiří Šír – Zastępca Ministra Rolnictwa Republiki Czeskiej
W największej międzynarodowej konferencji sektora mleczarskiego, w tej części Europy,
brało udział ok. 230 uczestników – przedstawicieli sektora
mleczarskiego z kraju i zagranicy. Wśród zaproszonych gości
było 21 prelegentów i 31 panelistów. W tym roku, podczas
3-dniowego spotkania, zostały
omówione tematy wielkiej wagi
dla polskiego, unijnego i światowego mleczarstwa.
Forum Spółdzielczości
Mleczarskiej zaszczycił swoją
obecnością Unijny Komisarz
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Phil Hogan,
który po raz pierwszy był tutaj
gościem. W swoim wystąpieniu
omówił przyszłość europejskiego mleczarstwa.
W XV FSM po raz kolejny
obecny był Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny w Dyrekcji

Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG
AGRI) w Komisji Europejskiej,
który niewątpliwie podniósł
rangę tegorocznej edycji Forum.
Swoje wystąpienie miał
również Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel. Minister dokonał oceny
aktualnej sytuacji na rynku
mleka w Polsce, opowiedział
o działaniach polskiego rządu
w zakresie wsparcia branży
mleczarskiej oraz przedstawił
polskie priorytety we Wspólnej
Polityce Rolnej.
Dzięki obecności przedstawicieli 11 krajów z całego
świata, w tym Ministra Rolnictwa Republiki Litewskiej,
Zastępcy Ministra Rolnictwa
Republiki Czeskiej, Specjalnego
Wysłannika Nowej Zelandii ds.
Rolnictwa i Handlu Towarami
Rolnymi, Attache ds. Rolnych

w Ambasadzie USA w Polsce,
Forum Spółdzielczości Mleczarskiej stworzyło uczestnikom niepowtarzalną okazję do
zdobycia cennej wiedzy i stanowiło znakomitą platformę
wymiany doświadczeń.
W ramach Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, podczas
uroczystej Gali zostały wręczone po raz jedenasty statuetki
dla najlepszych firm sektora
mleczarskiego. Spółdzielnie
mleczarskie oraz przedsiębiorstwa prywatne zajmujące
się skupem i przetwórstwem
mleka, które zgłosiły się do
udziału, zostały poddane
analizie na kilku płaszczyznach, m.in. finansów, eksportu i innowacyjnych form
promocji. Dodatkowo w tym
roku podlegały ocenie szczególne formy promocji skierowane do dzieci i młodzieży oraz

zastosowanie innowacyjnych
działań promocyjnych.
Zwycięzcą XI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich została Grupa Mlekovita. Jest to pierwszy
co do wielkości producent artykułów nabiałowych w Polsce. II
miejsce zajęła Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, natomiast III
miejsce ex æquo – Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy oraz Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Sierpcu.
Specjalne wyróżnienie w kategorii dodatkowej pt. „Innowacyjne formy promocji w 2016 r.”
zdobyła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku.
Laureatem kategorii specjalnej
„Lider Ekspansji” została firma
Kaskat Sp. z o.o. W tegorocznej
edycji, po raz pierwszy, przyznano wyróżnienie w kategorii „Menadżer roku branży
mleczarskiej w 2016 r.”, które

otrzymał Prezes Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy – Zbigniew Kalinowski.
XI edycja Rankingu była
wyjątkowa, ponieważ została
doceniona i objęta patronatem
honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa
Jurgiela oraz Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa. W tym
roku po raz kolejny partnerem
Rankingu był bank Credit Agricole. Wielką korzyścią, wynikającą z uczestnictwa w tym
przedsięwzięciu jest fakt, iż
niezależnie od zajętego miejsca
w rankingu, każda z firm zawsze
otrzymuje raport zawierający
analizę jej kondycji oraz zestawienie wyników osiągniętych
w poszczególnych kategoriach.
Materiały: Biuro Organizacyjne
Forum Spółdzielczości Mleczarskiej
Opracował: Roman Barszcz
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150 lat Działu Warzyw

Grupa Azoty PUŁAWY
stawia na innowacje

Grupa Azoty PUŁAWY przystąpiła do XIII edycji
ARP Innovation Pitch, wydarzenia organizowanego
przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
Jego celem jest wyłonienie
innowacyjnych rozwiązań
i potencjalnych partnerów dla
naszej Spółki – jednej z największych firm nawozowo-chemicznych w Polsce i Europie.
– Grupa Azoty PUŁAWY
bardzo mocno stawia na innowacje. Wdrażanie nowoczesnych technologii jest jednym
z priorytetów rozwoju naszej
firmy. Kooperacja nauki i wysokospecjalistycznego przemysłu to nie tylko wyzwanie, ale
przede wszystkim ogromna
szansa wpisująca się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego – mówi

Jacek Janiszek, prezes Zarządu
Grupy Azoty PUŁAWY.
W obecnej edycji poszukiwane są innowacyjne rozwiązania dla Grupy Azoty
PUŁAWY z czterech obszarów:
NAWOZY – poszerzenie
oferty nawozowej spółki
o nowe produkty i sposoby
ich aplikacji;
Biotechnologia – z wykorzystaniem surowców roślinnych
oraz rozwój produktów przyjaznych środowisku;
Produkty – wydłużenie łańcuchów produktowych spółki;
tworzenie nowych produktów
bazujących na surowcach posiadanych przez spółkę;

Technologie – optymalizacja
efektywności procesów produkcji spółki.
Wraz z Agencją Rozwoju
Przemysłu zapraszamy do
udziału w ARP Innovation
Pitch wszystkich, którzy chcą
podjąć wyzwanie tworzenia
innowacyjnych produktów,
współpracując przy tym z liderem polskiej branży nawozowo-chemicznej, jakim jest
Grupa Azoty PUŁAWY.
Przyjmowanie zgłoszeń trwa
do 25 listopada 2017 r. Regulamin i wszelkie informacje
o naborze są dostępne na stronie www.ptt.arp.pl/warsztaty.
Źródło: Grupa Azoty PUŁAWY

W 2017 roku Syngenta obchodzi
150-lecie powstania działu nasion
warzyw.
Syngenta jest jednym z wiodących producentów nasion warzyw
na świecie. W swoim portfolio Syngenta posiada około 2500 odmian
trzydziestu różnych gatunków upraw.
W Polsce Syngenta jest liderem
sprzedaży nasion papryki, kukurydzy słodkiej, brokułu, cukinii oraz
kalafiorów wiosennych i letnich.
Specjalizuje się w nasionach roślin
kapustnych i jako jedyna na polskim
rynku oferuje odmiany odporne na
kiłę kapusty.
Tomasz Górski, odpowiedzialny
w Syngenta za Polskę, kraje bałtyckie,
Czechy i Słowację mówi: „[…]. Od
wielu pokoleń wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, aby zaspokoić
potrzeby producentów i konsumentów na całym świecie. […] „.
Przykładami wprowadzonych
przez Syngenta innowacji są m.in.
pierwsza papryka bezpestkowa oraz
brokuł odmiany Monflor F1 – niezwykle zielony, o wysokiej i stałej

jakości różyczki oraz dłuższej łodyżce. W portfolio firmy znajdują także
różnorodne odmiany coraz bardziej
popularnych pomidorów koktajlowych, w tym oryginalny czarny MiniKumato o niezwykle słodkim smaku
oraz soczystym i zwartym miąższu.
Opracowując nowe odmiany
nasion Syngenta ma na uwadze nie
tylko smak, jakość, trwałość i wygląd warzyw, ale także większy plon,
odporność na choroby i szkodniki,
łatwy zbiór, mycie, przetwarzanie
i pakowanie. Postępy w innowacjach firma prezentuje co roku na
Fields of Innovation w holenderskim
mieście Wervershoof. Tegoroczna
edycja odbyła się 26-28 września
i była okazją do zapoznania się
z ponad 180 odmianami warzyw
kapustnych i 70 odmianami warzyw
liściastych. Wśród nich m.in.: różnobarwne kalafiory, czerwona brukselka, wieloróżyczkowe brokuły oraz
cała kolekcja sałat, w tym bardzo
odporne na mączniaka rzekomego sałaty rzymska, batawska oraz
babyleaves.

spowodowały zniszczenia
o znamionach klęski żywiołowej. Mieszkańcy naszego
powiatu niejednokrotnie
stracili dorobek całego życia. Poszkodowane zostały
cztery gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie,
Sośno oraz Więcbork. Zniszczeniu uległo 2000 budynków,
większość znaków drogowych
i 49 km dróg. Na terenie naszego powiatu pracuje około
200 pracowników różnego rodzaju służb, a ich pomoc jest
nieoceniona. Prosimy jednak
o dodatkowe wsparcie, które
umożliwi nam jak najszybciej
zlikwidować skutki nawałnic.
– zaapelował Jarosław Tadych,
starosta powiatu.
ANWIL, który w swojej strategii rozwoju kładzie
szczególny nacisk na kwestie
społecznej odpowiedzialności
biznesu, nie pozostał obojętny

Portal pomocy dla poszkodowanych przez nawałnice

Pomoc materialna dla
mieszkańców powiatu sępoleńskiego, którzy ucierpieli
w sierpniowych nawałnicach
zostanie przekazana przez Fundację ORLEN – DAR SERCA
z rekomendacji należącej do
Grupy ORLEN spółki ANWIL. Będą to nawozy azotowe
produkowane przez włocławską firmę.
Kujawy i Pomorze to jeden
z regionów najbardziej zdewastowanych przez wichury
i gwałtowne deszcze, które
przeszły nad Polską w nocy
z 11 na 12 sierpnia. Największe zniszczenia odnotowano
w powiatach tucholskim, bydgoskim, żnińskim, nakielskim,
a także sępoleńskim.
Przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Sępólnie
Krajeńskim skierowali do
ANWILU prośbę o wsparcie.
- Wichura i ulewne deszcze

Pomorska Izba Rolnicza uruchomiła serwis RolnicyRolnikom.pl (www.rolnicyrolnikom.
pl) w celu pomocy poszkodowanym przez różnego rodzaju
kataklizmy i anomalia pogodowe. Bezpośrednim impulsem
do jego powstania stały się
wydarzenia w nocy z 11 na
12 sierpnia 2017 roku w Polsce.
Serwis RolnicyRolnikom.
pl powstał z myślą o niesieniu pomocy tym rolnikom,
którym kataklizm zabrał niekiedy wszystko. Wierzymy, że

Starostwo Powiatowe Sępólno Krajeńskie

zainteresowani informacjami
branżowymi spotkali się w namiocie centralnym OODR,
gdzie prowadzone były prelekcje: “Uwarunkowania rozwoju
rynku żywności i rynku pasz
na świecie” oraz „Praktyki
właściwego przechowywania
ziarna kukurydzy w magazynach silosowych”.
Pośród odwiedzających
spotkać można było zarówno
rolników małoobszarowych
(kilka hektarów), jak i właścicieli dużych gospodarstw – od

kilkuset do powyżej 1000 ha.
Stoiska odwiedzane były również przez młode pokolenie
- uczniów szkół rolniczych.
W zbliżającym się sezonie
zapraszamy Państwa na poletka w miejscowości Łosiów,
gdzie będzie można ocenić nasze sztandarowe odmianu pszenicy ozimej Franz, Advokat
oraz Gordian. Szczegółowe informacje o nich znajdują się na
stronie www.naszenasiona.pl
Źródło: Ampol-Merol

Rolnicy Rolnikom

rolnik rolnikowi pozostanie
bratem, że darczyńców nie zabraknie. Wszyscy wiemy, że
obecne zmiany klimatyczne na
świecie zwiastują anomalia pogodowe, które będą się nasilać.
Zasmucające jest to, że z dużym
prawdopodobieństwem można
przyjąć, że niebawem, gdzieś
w innej części kraju, rolnicy
znów będą liczyli na pomoc.
Oprócz płynącej szerokim
strumieniem pomocy doraźnej, takiej jak: cement, stal,
papa, drewno konstrukcyjne,

Źródło: Syngenta
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

ANWIL rusza z pomocą!

Ampol-Merol i Dzień
Kukurydzy w opolskiem
14 września firma Ampol-Merol uczestniczyła w „Dniu
Kukurydzy” organizowanym
przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Zakład
Rolno-Usługowy „Janów” oraz
„Agropol”.
Spotkanie dla rolników
odbyło się w miejscowości
Łosiów, w województwie
opolskim.
Hodowcy oraz dystrybutorzy prezentowali ofertę
odmian kukurydzy na poletkach pokazowych. Rolnicy

Aby spełnić wysokie oczekiwania
klientów, firma prowadzi szereg ciekawych projektów, m.in. EasyBroQ
– połączenie nowych odmian oraz
specjalnie skonstruowanego kombajnu do zbioru i różyczkowania
brokułów bezpośrednio na polu,
a także Onion Leader – doradczy
program skierowany do najlepszych
producentów cebuli.
Historia działu nasion warzyw
Syngenta sięga 1867 roku, kiedy to
dwóch holenderskich przedsiębiorców
o nazwiskach Sluis i Groot założyło
spółkę eksportującą nasiona kapusty.
Od tamtej pory miało miejsce kilka
fuzji i przejęć. W 1963 roku Sluis
& Groot została częścią Zaadunie
BV, a tę z kolei w 1980 roku kupiła
szwajcarska spółka Sandoz. 16 lat
później doszło do połączenia Sandoz
z CIBA i powstania firmy Novartis.
W 2000 roku doszło do fuzji działów
rolniczych Novartis i Astra Zeneca,
w efekcie której powstała Syngenta.

pokrycia dachowe, płyty
kartonowo-gipsowe, wełna
mineralna, folia, plandeki,
materiały budowlane, i ręce
do pracy rolnicy potrzebują
i innej pomocy, a mianowicie
materiału siewnego, pasz dla
zwierząt, warzyw do skarmiania, siana, słomy, czy kiszonki. Rolnik wie, co drugiemu
rolnikowi jest potrzebne, by
przetrwać do kolejnego sezonu! Pomóż! Kiedyś może i Ty
będziesz pomocy potrzebował!
Źródło: KRIR

wobec tej prośby. Spółka, za
pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA, wesprze
rolników z powiatu sępoleńskiego, których pola uległy
zniszczeniu, przekazując nawozy azotowe produkowane
we Włocławku.
Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL S.A. podkreślił: Według danych szacunkowych
resortu rolnictwa, w całej Polsce zniszczonych zostało 72 tys.
ha upraw. Skala zniszczeń jest
ogromna, dlatego bez wahania postanowiliśmy włączyć się
w akcję pomocową dla powiatu
sępoleńskiego. Cieszę się, że
jako jeden z czołowych producentów nawozów azotowych,
działając wspólnie z Fundacją
ORLEN-DAR SERCA, możemy
wnieść wkład w odbudowę gospodarstw rolnych na Kujawach
i Pomorzu.
Źródło: ANWIL S.A.
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Zboże smakuje
i inspiruje
Trzecia edycja popularnej
akcji edukacyjnej rozpoczęta!
„Rola pieczywa i przetworów zbożowych w codziennej
diecie III ”. Celem działań jest
popularyzacja wiedzy na temat
produktów i przetworów zbożowych oraz roli, jaką pełnią
w prawidłowo zrównoważonej diecie. Rozpoczynające się
w październiku aktywności,
otwierają trzecią już edycję
tego popularnego programu.
Głównym celem kampanii
„Rola pieczywa i przetworów
zbożowych w codziennej diecie III” jest edukowanie społeczeństwa na temat zdrowego
trybu życia, a w szczególności
na temat prawidłowego odżywiania, którego nieodłączny
element powinny stanowić
przetwory zbożowe. Bieżąca
edycja kampanii ponownie
przybliży Polakom najważniejsze informacje na temat

Komunikat dla producentów wina

makaronów, pieczywa, mąk,
kasz, czy płatków zbożowych.
Działania promocyjne będą
się składać m.in. z: kampanii
w radiu, telewizji, cyklu edukacyjnego z udziałem cenionych
ekspertów, działań w blogosferze. W ramach kampanii na
bieżąco aktualizowany będzie
również edukacyjny blog na
stronie www.kfpz.pl. Za realizację działań odpowiada
agencja Rebel Media.
Organizatorem programu
,,Rola pieczywa i przetworów
zbożowych w codziennej diecie III” jest Krajowa Federacja
Producentów Zbóż. Program
sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż
i Przetworów Zbożowych.

Zezwolenie dla producentów wina na zwiększenie naturalnej
objętościowej zawartości alkoholu.
W związku z uzasadnionymi informacjami o złych
warunkach pogodowych do
uprawy winorośli w Polsce, na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami
i organizacji rynku wina,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwolił na zwiększanie
o 3% naturalnej objętościowej
zawartości alkoholu świeżych
winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji,
młodego wina w trakcie fermentacji oraz wina uzyskanego

z odmian winorośli zgodnie
z art. 81 rozporządzenia
nr 1308/2013, uzyskanych
z upraw winorośli położonych
na terytorium Polski.
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia ww. zabiegu
wzbogacania, zgodnie z art.
37 ustawy o wyrobie i rozlewie

Europejski Bank Centralny
opublikował kurs wymiany, po
którym przeliczane będą płatności
bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on
4,3042 zł za 1 EUR.
poszczególnych płatności.
Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko
14,7 mld złotych.

Źródło: KRIR

Źródło: KRIR

Serdecznie dziękujemy
Państwu
wszystkie
wspólnie zrealizowane
6 MLN
TONzaW
SILOSACH
BIN inwestycje,
życzymy udanych i obfitych zbiorów oraz zapewniamy, że ziarno w silosach BIN
GWARANCJĄbędzie
WYSOKIEJ
JAKOŚCI ZIARNA
bezpiecznie składowane.

Źródło: Michael Bridge
Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
Jednolita płatność obszarowa - 461,55 zł/ha
Płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha
Płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha
Płatność do bydła - 291,03 zł/szt.
Płatność do krów - 371,46 zł/szt.
Płatność do owiec - 101,85 zł/szt.
Płatność do kóz - 60,08 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 606,52 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha)
- 303,26 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych - 386,46 zł/ha
Płatność do chmielu - 2 198,06 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha
Płatność do pomidorów - 1 654,30 zł/ha
Płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha
Płatność do lnu - 374,86 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia - 3,82 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,68 zł/kg

wyrobów winiarskich, obrocie
tymi wyrobami i organizacji
rynku wina, należy składać do
Wojewódzkiego Inspektoratu
Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych właściwego ze względu na miejsce
wyrobu wina.
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Jakie płatności za
2017 rok?

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi poinformowało, że w resorcie opracowane
zostały projekty rozporządzeń określających stawki
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SILOSY ZBOŻOWE z aktywną wentylacją
SILOSY PASZOWE
SILOSY LEJOWE
WIATY I HALE

=
=
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ARiMR przekazała środki na udzielanie
kredytów inwestycyjnych w IV kwartale
29 września 2017 r. ARiMR
przyznała współpracującym
bankom środki na limity akcji
kredytowej oraz limity dopłat
do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do
udzielenia w IV kwartale 2017 r.
Łączna kwota środków
udostępnionych bankom na
2017 rok w zakresie kredytów
inwestycyjnych wynosi 9,17 mln
zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą bankom na
uruchomienie akcji kredytowej
w łącznej wysokości 1,19 mld zł.
O kredyty inwestycyjne rolnicy mogą ubiegać się

w następujących bankach:
• Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
• SGB Bank S.A.,
• Bank Zachodni WBK S.A.,
• Pekao S.A.,
• Krakowski Bank
Spółdzielczy.
W roku bieżącym kredyty inwestycyjne mogą być udzielane
w ramach następujących linii
kredytowych:
RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
Z - kredyty na zakup użytków
rolnych,

PR - kredyty na inwestycje
w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub
udziałów.
Podmioty zainteresowane
zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać
w bankach współpracujących
wnioski kredytowe. Z warunkami udzielania kredytów
w ramach poszczególnych linii
kredytowych można zapoznać
się w zakładce „Pomoc krajowa”
na stornach ARiMR
Źródło: KRIR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Obraz polskiej wsi

Jaką Polacy mają wiedzę o pracy rolników.
Temat jakości i bezpieczeństwa żywności staje się
dla nas, z różnych powodów,
coraz ważniejszy. Na żywność
przeznaczamy ¼ naszych dochodów, bardzo chętnie czytamy informacje dotyczące
prawidłowego odżywiania
się, wpływu diety na zdrowie,
dyskutujemy o tym w gronie
rodziny i przyjaciół.
Światowy Dzień Żywności, który obchodziliśmy
16 października, to czas na
podkreślenie wyzwań ekonomicznych, społecznych
i politycznych, przed jakimi
stają codziennie rządy państw,
rolnicy, producenci żywności
a na koniec - konsumenci.
Przewiduje się, że populacja
ludzi na świecie wzrośnie do
2050 roku prawie do10 miliardów. W skali globalnej za
30 lat będziemy musieli produkować o połowę więcej żywności, niż produkujemy dziś.
Ogromna rola i odpowiedzialność spoczywa dziś
na rolnikach, którzy swoją
codzienną pracą muszą dostarczać coraz więcej żywności, aby wyżywić nas
- konsumentów.
Mieszkańcy miast nie doceniają pracy rolnika, nie mają
również świadomości ile wymaga ona poświęceń. Zdecydowana większość Polaków
podaje się romantycznej wizji
pracy na roli, równoznacznej
z przyjemnym kontaktem z naturą, z miejscem związanym
z ciszą i spokojem,a także poczuciem stabilizacji, harmonią
i wakacyjnym wypoczynkiem.
Nic bardziej mylnego – dzisiejsza wieś bardzo się zmodernizowała. Rolnicy to ludzie

świadomi i zaangażowani
w bezpieczeństwo łańcucha
żywnościowego, wdrażający
w swoich gospodarstwach nowoczesne technologie, biorący
udział w szkoleniach, produkujący żywność na eksport.
To producenci żywności, którzy muszą spełnić określone
standardy produkcyjne ściśle
określone przepisami, przede
wszystkim dbając o wysoką jakość i bezpieczeństwo
żywności.
Wszystkie gospodarstwa
rolne, zarówno ekologiczne
jak i konwencjonalne, są zobowiązane do stosowania integrowanej ochrony roślin – to
metoda, która zakłada stosowanie w pierwszej kolejności
metod biologicznych. Dopiero,
kiedy one zawiodą, stosowane są środki ochrony roślin.
Środki ochrony roślin to jedno
z wielu narzędzi pracy rolnika. To leki dla roślin, które
pomagają zwalczać choroby
i szkodniki, i stosowane zgodnie z dobra praktyką i przepisami są bezpieczne dla ludzi,
zwierząt i środowiska.
Ostatnie dwudziestolecie to
okres intensywnych zmian na
polskiej wsi, które dostosowują się do globalnych wyzwań
żywnościowych. Produkujemy
w Polsce coraz więcej żywności, o coraz wyższych parametrach jakościowych. Świadczy
o tym znaczny wzrost eksportu polskiej żywności na rynki
światowe.

Fakty dotyczące
rolnictwa:
Światowe wyzwania:
• Wyżywienie rosnącej populacji świata to obecnie

•
•

•

•
•
•

•
•

•

jedno z największych globalnych wyzwań społecznych, ekonomicznych
i politycznych.
100 lat temu jeden rolnik był
w stanie wyżywić 4 osoby,
a dziś żywi średnio 129
Na początku XIX wieku
80% ludności zajmowało się
rolnictwem – ze względu niską wydajność niemal każdy
musiał brać udział w produkcji żywności. Dziś rolnictwem zajmuje się zaledwie
2% światowej populacji!
Rolnictwo w Polsce:
Użytki rolne w Polsce zajmują ponad połowę powierzchni kraju. Pod względem
obszaru użytków rolnych
Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie, po
Francji i Hiszpanii. W porównaniu z innymi krajami
Unii, Polska ma znaczące
zasoby ziemi rolniczej, które
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą ok. 0,7 ha.
Tereny wiejskie zamieszkuje
ponad 40% ludności kraju
W sektorze rolno-spożywczym znajduje zatrudnienie
ponad 3 mln osób
5% ogólnej liczby gospoda rst w w Polsce
wytwarza około 63% produkcji rolnej
Polscy rolnicy to aż
1/5 wsz yst k ich rolników UE.
Ponad 80% eksportu polskich produktów rolno-spożywczych dociera na rynki
krajów Unii europejskiej.
Polacy na zakup żywności wydają ¼ swoich
dochodów
Źródło: PSOR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Ubezpieczenie upraw z dopłatą
Bank BGŻ BNP Paribas wspólnie
z Concordia Ubezpieczenia oferuje
ubezpieczenia upraw jesiennych.
Od 2 października br. w Banku
BGŻ BNP Paribas ruszyła jesienna
sprzedaż ubezpieczeń upraw ozimych.
Korzystając z dopłat do składek, klienci mogą zawrzeć umowę
ubezpieczenia z dofinansowaniem
w wysokości do 65 proc. w dowolnie
wybranym pakiecie ryzyk.
Ubezpieczenia upraw w Concordii
Ubezpieczenia będą realizowane przy
wykorzystaniu nowych zasad dopłat
do składek z budżetu państwa, które
weszły w życie 1. kwietnia 2017 roku
i są znacząco korzystniejsze niż te,
które obowiązywały w 2016 roku.
Dzięki temu rolnik będzie mógł zawrzeć umowę ubezpieczenia z dofinansowaniem w wysokości nawet

do 65 proc. w dowolnie wybranym
pakiecie ryzyk.
Rolnicy uprawiający pszenicę,
jęczmień, żyto, pszenżyto, mogą skorzystać z ubezpieczenia pakietowego
obejmującego takie ryzyka jak: ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, deszcz nawalny oraz grad.
W trosce o jak najlepsze zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenie rzepaku
ozimego w danym gospodarstwie
będzie możliwe przy jednoczesnym
ubezpieczeniu zbóż ozimych. Ochrona ubezpieczeniowa od ujemnych
skutków przezimowania udzielana
będzie w sposób automatyczny po
osiągnięciu przez uprawy określonej
obsady i faz rozwojowych zależnych
od rodzaju i gatunku uprawy. Dla prawidłowego rozwoju upraw ważny jest
optymalny termin siewu i warunki

agrometeorologiczne, wpływające
na jesienny rozwój roślin.
W tym celu rzeczoznawcy Concordii prowadzą monitoring stanu
upraw. W losowo wybranych gospodarstwach ubezpieczyciele sprawdzają
stan upraw, które przygotowują się
do zimowej przerwy w wegetacji.
Stan przezimowania upraw będzie
zależał od temperatur oraz okrywy
śnieżnej podczas zimy. Po rozpoczęciu
wegetacji uprawy będą chronione
od przymrozków wiosennych, które
mogą pojawić się po 15 kwietnia oraz
gradobić pojawiających się już z początkiem majowych burz. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie zakończona z momentem zbioru plonu.
Źródło: Banku BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Ruszył naukowy blog
żywieniowy SGGW

Żywność i żywienie to temat bardzo często poruszany
w sieci.
Swoje blogi, strony i fanpejdże mają producenci żywności, sklepy, dietetycy, kucharze
i tak zwani influencerzy.
Można znaleźć rekomendacje różnych kompletnych diet
i poszczególnych super produktów – wszystkie z obietnicą,
że dzięki nim będziemy żyli
długo i szczęśliwie. Jak w tym
gąszczu często sprzecznych informacji odróżnić prawdę od
marketingu? Czy reklama tylko kłamie a dietetycy i lekarze
zawsze mają rację?
Wszystkich, którzy zadają
sobie takie pytania, zapraszamy do odwiedzania Akademii
Dobrego Smaku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,

oficjalnego bloga uczelni pisanego we współpracy z naukowcami. Jego redaktorką
jest Alicja Ponder, doktorantka
na Wydziale Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji.
Jest to blog inny niż wszystkie. Zamieszczane informacje
są wynikiem badań przeprowadzanych bezpośrednio
przez naukowców z SGGW
lub pochodzą z innych wiarygodnych, naukowych źródeł.
Nie znaczy to jednak, że znajdą
się tu jednoznaczne wskazówki, czy jeść mięso, jakie jajka
kupować i który olej jest najzdrowszy. W nauce nie wszystko jest proste i jednoznaczne.
Na naszym blogu będziemy

poruszać kontrowersyjne tematy z różnych, ale zawsze
wiarygodnych punktów widzenia. Nie zabraknie także
sprawdzonych przepisów na
smaczne i zdrowe potrawy.
W Akademii Dobrego Smaku SGGW nie będzie żadnych
reklam - ani jawnych, ani
ukrytych. Zamieszczone teksty
można bezpłatnie kopiować
i przedrukowywać pod warunkiem podania źródła: Akademia Dobrego Smaku SGGW.
Adres bloga: http://www.
akademiadobregosmaku.
sggw.pl
Źródło: SGGW
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Targi Anuga 2017

Polagra Food

Sukces polskiej branży mleczarskiej.

W dniach 7-11 października 2017 r. odbywały się targi
Anuga 2017. Polska Izba Mleka
zorganizowała udział siedmiu
przedsiębiorstw z branży mleczarskiej w ramach wspólnego
stoiska tj. SM Mlekovita, SM
Ryki, OSM Sierpc, SM Spomlek, OSM Piątnica, Bartex,
OSM Łowicz.
Targi Anuga odbywają się
2 lata w Kolonii (Niemcy) i są
to największe targi spożywcze
w Europie oraz najważniejsza
na świecie platforma biznesowa dla międzynarodowego
przemysłu spożywczego.
Ponad 7 400 firm z 107 krajów, prezentowało produkty
spożywcze z całego świata.
Około 165 000 zwiedzających z 198 krajów zapewniło
pełne hale. Szczególnie istotny był bardzo wysoki udział
przedstawicieli biznesu wśród
zwiedzających, dzięki czemu
zarówno kupujący jak i wystawcy bardzo wysoko ocenili
jakość targów. Targi otworzyła
Minister Christina Schule Föcking, a gościem honorowym

podczas otwarcia był indyjski
minister ds. przemysłu przetwórstwa żywności, I.E. Smt.
Harsimrat Kaur Badal. Indie
były krajem partnerskim Anuga 2017.
Targi Anuga 2017 dla członków Polskiej Izby Mleka okazały się bardzo owocne. Wspólne
stoisko PIM cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i było
centralnym punktem B2B polskiej branży mleczarskiej. Live
cooking z polskich produktów
mleczarskich oraz pokazy art-coffee baristów przyciągały
rzeszę zwiedzających. Podczas
tegorocznej edycji targów polskie firmy mleczarskie przeprowadziły szereg spotkań
biznesowych, a wiele z nich
skutkowało podpisaniem
lukratywnych kontraktów
z importerami.
Formuła wspólnego stoiska
członków Polskiej Izby Mleka,
wizualizacja oraz organizacja
spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem, zarówno
ze strony uczestników, kontrahentów biznesowych jak

kwalifikowanych projektu,
ale także całkowitych kosztów inwestycji. Kredyt będzie
udzielany na okres do 15 lat,
z możliwą karencją w spłacie
kapitału do 2 lat. W uzasadnionych przypadkach Bank
może wyrazić zgodę na przeznaczenie dotacji na inny
cel, związany z prowadzoną
działalnością, niekoniecznie
na spłatę kredytu. Oprocentowanie kredytu jest zmienne,
oparte o stawkę referencyjną
i marżę Banku, która zawsze
jest ustalana indywidualnie
z klientem. Oprocentowanie
Kredytu Unia+ jest niższe niż
oprocentowanie komercyjnego kredytu inwestycyjnego.
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Nowe możliwości dla branży spożywczej w nowym terminie

i nawet kadry zarządzającej
firmy Koelnmesse – organizatora największych imprez
targowych na świecie, m.in.
Anuga, Anufood, Annapoorna, Thaifex.
„Sukces formuły wspólnego stoiska wynika z ciężkiej
pracy i doskonałej współpracy pomiędzy zespołem PIM
a firmami uczestniczącymi
w wydarzeniu. Oczywiście zawsze wychodzimy z założenia
że może być lepiej, także na
pewno będziemy tą formułę
rozwijać i wraz z członkami
Polskiej Izby Mleka wypracowywać nowe rozwiązania by
ekspozycja polskiej branży
mleczarskiej była funkcjonalna
i atrakcyjna wizualnie”. – podsumował Daniel Dojlidko, kierownik ds. administracyjnych
Polskiej Izby Mleka.
Udział delegacji polskiej
branży mleczarskiej w Targach Anuga 2017 możliwy był
dzięki wsparciu z Funduszu
Promocji Mleka.
Źródło: Polska Izba Mleka

Preferencyjne warunki dla
przetwórców
Bank BGŻ BNP Paribas
przygotował specjalną ofertę cenową dla firm zajmujących się przetwórstwem
rolno-spożywczym.
Nowi klienci Banku ubiegający się o kredyt inwestycyjny,
kredyt Unia +, kredyt preferencyjny oraz kredyty obrotowe mogą z nich skorzystać
bez prowizji przygotowawczej.
Oferta dostępna jest do końca
2017 roku.
Klienci mogą skorzystać
z szerokiej oferty kredytów Banku BGŻ BNP Paribas, w tym:
Kredyt Unia+
Umoż l iw ia sf i na nso wanie nie tylko kosztów

RAPORT

Minimalny udział własny wynosi 10 proc.
Kredyty preferencyjne
Bank BGŻ BNP Paribas jest
też liderem w zakresie udzielanych rolnikom kredytów preferencyjnych. Przedsiębiorstwa
rolne, które zatrudniają mniej
niż 250 pracowników i których
roczny obrót nie przekracza
50 mln EUR lub których całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR, mogą liczyć
na wsparcie kredytem z dopłatami do oprocentowania
realizowanymi przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Źródło: BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Za nami wrześniowe spotkanie branży spożywczej, czyli
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra
Food. Zgodnie z zapowiedzią
organizatorów przyszłoroczna edycja targów odbędzie się
w nowym terminie i w formule.
Polagra Food co roku przyciąga liczne grono zwiedzających kusząc doskonale znanymi
markami produktów spożywczych, żywnością innowacyjną,
a także egzotycznymi smakami
z całego świata. W tym roku,
na targach w Poznaniu, można
było zapoznać się z ofertą ponad
200 wystawców z 22 krajów ,
m.in. z Białorusi, Egiptu, Korei
Południowej, Rumunii, Turcji,
Ukrainy, Włoch, Finlandii, Bułgarii, Niemiec, Węgier, Litwy,
a także Malezji i Sri Lanki. Na
stoiskach zaprezentowane zostały produkty doskonale znane
z półek sklepowych, a także
wiele nowości jak np. sery bez
laktozy, wędliny przygotowywane na bazie domowych receptur, zaskakujące pomysły
na niskokaloryczne przekąski i wiele innych produktów
stanowiących odpowiedź na
REKLAMA

oczekiwania konsumentów.
W 2018 roku Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food odbędą się
w dniach 8-10 maja. Jak informują organizatorzy wydarzenia, decyzja o zmianie terminu
została podjęta po szerokich
konsultacjach z branżą. Ma ona
na celu nie tylko umożliwienie
uczestnictwa w targach sektorom, które w okresie jesiennym, z racji kumulacji prac, nie
mogły prezentować się na targach, jak np. producenci win.
Przede wszystkim zmiana ma
zaowocować doprowadzeniem
do rozmów na linii przedsiębiorca - dystrybutor, których
efekty byłby widoczne jeszcze
w tym samym roku.

Targi Polagra Food 2018 to
także formuła mocno nastawiona na rozwój biznesowych
relacji z kupcami z zagranicy.
Organizatorzy wydarzenia
będą koncentrować działania
na rynkach perspektywicznych
dla polskiej branży spożywczej
poprzez współpracę z ambasadami i instytucjami branżowymi. Kluczową rolę ma jednak
odegrać autorski program Hosted Buyers, w ramach którego, już od kilku lat, Poznań
odwiedza kadra kierownicza
dużych grup hurtowni, sieci
supermarketów, importerów
lub dystrybutorów produktów
spożywczych z całego świata.
Więcej informacji: www.
polagra-food.pl.
Źródło: MTP

Będzie rewolucja w rolnictwie
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Mniej oprysków i nawozów w produkcji żywności.
Naukowcy z Uniwersytetu
Warszawskiego opracowali
metody prowadzenia upraw
żywności przy znaczącym
ograniczeniu toksycznych
oprysków i mineralnego nawożenia gleb. Metoda wykorzystuje występujące w glebach
pożyteczne bakterie. Pozwalają one produkować zdrowszą
żywność, szybko rekultywować niszczone od dekad ziemie
uprawne i dodatkowo ograniczyć koszty produkcji.
Wieloletnie prace badawcze
w zakresie biotechnologii dla
rolnictwa prowadzone przez
zespół Magdaleny Popowskiej,
prof. UW, pozwoliły wypracować niezwykle skuteczne
i obiecujące metody wspomagania upraw rolnych. W niedalekiej przyszłości mogą one być
wdrażane na masową skalę, co
zrewolucjonizuje stosowane od
wielu lat praktyki w hodowli
roślin uprawnych.
Zespół wyselekcjonował
różnego rodzaju szczepy występujących w glebach bakterii,
REKLAMA

które pełnią określone funkcje
wspomagające w procesie rozwoju roślin. Bakterie te mają
m.in. kluczowe znaczenie
dla zachowania równowagi
w mikroflorze ziem uprawnych
a tym samym są odpowiedzialne za żyzność i produktywność
biologiczną gleb.

Co dają bakterie?
Według wyliczeń odkrywców z UW odpowiednio dobrane mieszanki pożytecznych
bakterii pozwalają w skali
roku zredukować nawożenie
pól aż do 40%. Dzięki bakteriom można również znacząco
ograniczyć opryski grzybobójcze stosowane po herbicydach.
Zidentyfikowane szczepy są
też zdolne szybko degradować
zalegające w glebie toksyczne
substancje zawarte w środkach
chwastobójczych (herbicydach)
– przede wszystkim glifosat.
Pożyteczne bakterie również
skutecznie eliminują z gleby
fitopatogeny – czyli bakterie

niszczące uprawy. Jeszcze inne
szczepy są zdolne oczyszczać
glebę z metali ciężkich i związków ropopochodnych. Wszystkie odkrycia w tym zakresie
zostały skatalogowane i przetestowane przez zespół Magdaleny Popowskiej, co w krótkiej
perspektywie pozwoli opracować gotowe szczepy i preparaty
do zastosowania zarówno na
otwartych polach uprawnych,
jak również w szklarniach.
„Wprowadzenie naszych
metod do produkcji masowej może zrewolucjonizować stosowane od wielu lat
metody uprawy roślin, które
są kosztowne, niszczą ziemie
uprawne i mają negatywny
wpływ na jakość plonów
i żywności” – wyjaśnia Magdalena Popowska, Dyrektor
Instytutu Mikrobiologii UW.
Rewolucja może się dokonać
dzięki pożytecznym bakteriom wprowadzanym bezpośrednio do gleby dwukrotnie
w ciągu roku, przed zasiewem
i po żniwach (zbiorach). „Dziś

dysponujemy nie tylko wyodrębnionymi szczepami bakterii, ale mamy już opracowane
gotowe ich kombinacje wraz
z wyskalowaniem dozowania.
Jesteśmy w stanie uzyskać
różne pożądane rezultaty, na
przykład w ciągu kilkunastu
dni możemy zdegradować zalegający w glebie powszechnie stosowany glifosat. Innym
efektem jest wyeliminowanie
bakterii atakujących rośliny
uprawne. Rozwijają się one intensywnie po zastosowaniu
herbicydu. Stosując preparaty bakteryjne przywracamy
również właściwe parametry
mikroflory, odbudowując niszczoną przez dekady ziemię
uprawną. Wszystkie te efekty
potwierdziliśmy już badaniami
i eksperymentami” – dodaje
Magdalena Popowska.

Nadzieja dla
rolnictwa
Na czym ma polegać rewolucja oparta na bakteriach
glebowych?
Wyeliminowanie z upraw
toksycznych związków pochodzących z herbicydów
Rolnicy po zastosowaniu
herbicydu na początku okresu
wegetacji będą mogli dozować
do skażonej gleby bakterie,
które w ciągu 2 tygodni zdegradują toksyczne substancje
chwastobójcze. Dzięki temu
toksyczne związki nie przedostaną się do roślin uprawnych.
Jeden z preparatów skutecznie degraduje kontrowersyjny
składnik związków chwastobójczych - herbicydów, który
jest powszechnie stosowany
w rolnictwie – glifosat. Jest
on degradowany do związków
łatwo przyswajalnych: wody,
etanolu i fosforanów.
Przywrócenie prawidłowej
mikroflory w zdegradowanej
i jałowej glebie
Po zastosowaniu herbicydu
gleba jest dosłownie porażona
– praktycznie zamiera w niej
życie. W naturalnej glebie
na każdy jej gram przypada
ok. 1010 bakterii. Po zastosowaniu herbicydu w gramie
gleby pozostaje ok. 103 bakterii. Stosując działające na wyobraźnię porównanie, można
powiedzieć, że to tak, jakby
całą ziemską populację ludzi
ograniczyć do jednego niewielkiego miasta. W wyjałowionej herbicydem glebie nie ma
mikroflory odpowiedzialnej

za żyzności i produktywności biologicznej gleb, czyli
niezbędnej do prawidłowego
wzrostu roślin. Dodanie odpowiednich szczepów bakterii
do porażonej gleby, przywraca
naturalną mikroflorę – w ciągu
jednego sezonu na gram gleby
przypada nawet 1011 pożytecznych bakterii, które stymulują wzrost roślin. Uprawy
wzrastają na glebie zdrowszej,
wykazującej naturalną harmonię mikroflory.
Oszczędności na opryskach
bakteriocydami i środkach
grzybobójczych
Po zastosowaniu herbicydu
w porażonej glebie chętnie
rozwijają się grzyby chorobotwórcze oraz bakterie działające
niekorzystnie na rośliny. Dodanie do takiej gleby pożytecznych
bakterii całkowicie eliminuje te
negatywne czynniki. W rezultacie rolnicy nie muszą dodatkowo
opryskiwać pól środkami grzybobójczymi i bakteriocynami
– czyli środkami niszczącymi
wszystkie bakterie, co jeszcze
drastyczniej degraduje i wyjaławia pole uprawne.
Znaczne oszczędności na
nawozach mineralnych
Zespół Magdaleny Popowskiej wykazał, że zastosowanie
szczepów bakteryjnych pozwala zmniejszyć ilość stosowanych nawozów mineralnych
o ok. 20 do 40% - zależnie
od kategorii gleby, uprawy
i warunków atmosferycznych. Nawozy mineralne stanowią ważny składnik kosztu
w produkcji rolnej (ok. 20 –
25% ogółu kosztów). W Polsce
rokrocznie rolnicy zużywają
ok. 2 mln ton nawozów. Zastosowanie bakterii pozwoliłoby
więc wygenerować znaczne
oszczędności w tym obszarze,
Zauważalny wzrost plonów.
Eksperymenty wykazały, że
plony rosnące na glebie z bogatą mikroflorą stymulowaną
szczepami pożytecznych bakterii statystycznie są obfitsze
o kilkanaście procent w stosunku do roślin hodowanych
na glebach tylko nawożonych
mineralnie. Obserwacje te dotyczyły tempa wzrostu rośliny,
skali uzyskiwanej biomasy, jak
i skali ostatecznego plonu.

Przerwać
błędne koło
Współcześnie stosowane
w rolnictwie metody uprawy
roślin wymagają stosowania

oprysków herbicydami,
pestycydami, środkami
grzybobójczymi i eliminującymi bakterie. Błędne koło
zaczyna się od herbicydów
– środków chwastobójczych,
które w pierwszej fazie wegetacji przygotowują grunt
pod uprawy. Herbicydy mają
katastrofalne skutki dla gleby
– drastycznie ją wyjaławiają, całkowicie destabilizując mikroflorę. To sprzyja
rozwojowi grzybów i bakterii, które niszczą rośliny
oraz pozostałe pożyteczne
bakterie i mikroorganizmy
potrzebne do prawidłowego
rozwoju plonów. Zniszczona
herbicydem gleba wymaga
więc zastosowania środków
grzybobójczych, a następnie
intensywnego nawożenia, co
znacznie zwiększa ogólne
koszty produkcji.
Herbicydy to substancje
groźne dla człowieka. Po
spożyciu skażonych płodów
rolnych herbicyd przenika
do krwiobiegu, co zwiększa
ryzyko wystąpienia nowotworów, obniża płodność
i zaburza ogólną równowagę hormonalną. Dlatego
ważne jest wdrażanie metod
szybkiej neutralizacji szkodliwych substancji, zanim
przedostaną się one do roślin
konsumowanych przez ludzi.
Według danych GUS,
w Polsce w ciągu roku rolnicy
rozpryskują ponad 40 tys.
ton herbicydów. W tej masie
jest ponad 12 tys. ton szkodliwych substancji czynnych.
Sprzedaż herbicydów systematycznie rośnie – w ciągu
5 lat o ponad 20%, co oznacza, że do żywności przenika
coraz więcej trujących substancji z oprysków.
Wartość rynku nawozów
w Polsce ogółem to blisko
10 mld złotych.
Z roku na rok poprawia
się świadomość konsumentów. Szczególnie w krajach
rozwiniętych ludzie chcą jeść
zdrową i bezpieczną żywność. Poświęcają coraz więcej
energii i środków, by w taką
żywność się zaopatrzyć. Jednocześnie społeczeństwom
coraz bardziej zależy, by konsumpcja i produkcja rolna nie
miały negatywnego wpływu
na środowisko.
Źródło: Optimum PR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Po latach mokrych przyjdą suche?
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Mówienie o suszy w tym roku brzmi jak ponury żart, ale warto temu tematowi przyjrzeć się poważnie.

Po pierwsze, statystycznie co
trzeci rok jest posuszny. Ponieważ mijają właśnie dwa lata
mokre, to przyszły może być
suchy. Po drugie, cała Europa południowa cierpi suszę
od wielu lat, a doświadczenia
z lat 2014 i 2015 pokazały jak

niszczycielski wpływ może
mieć gorące i suche powietrze
z południa przy braku opadów.
Może więc należy tegoroczny
nadmiar wody potraktować
jako zapas na najbliższych kilka sezonów? Jak nim należy
później rozporządzać, żeby
służył nam jak najdłużej?
Gospodarowanie w warunkach suszy jest wyzwaniem,
szczególnie gdy suche okresy trafią w okresy krytyczne rozwoju naszych roślin
uprawnych. Rozkład opadów
odbiegający od optymalnego
nie jest niczym nadzwyczajnym w naszym kraju. Co
jednak możemy zrobić, aby
zapasy wody w glebie były wystarczające dla przetrwania?
Jak zarządzać tym ryzykiem?

Czy da się to obliczyć i przygotować się zawczasu?
Susza to nie tylko skutek
braku opadów, ale kompleksowe zjawisko: wypadkowa
jakości stanowiska, przedplonu, nawożenia, zdrowotności
roślin, zagęszczenia gleby, minimalnych i maksymalnych
temperatur w trakcie sezonu
oraz doboru odmian, również
w zakresie ich okresu wegetacji. Kukurydzę uprawiamy najczęściej na lżejszych glebach,
które w sposób naturalny są
bardziej wrażliwe na niedobory wody z opadów i słabiej
utrzymują zasoby z zimy. Dlatego musimy dołożyć większej
staranności i podjąć szczególne
działania, jeśli decydujemy się
na jej uprawę.

Firma Limagrain opracowała specjalną aplikację, która
w zależności od FAO, stanowiska, lokalizacji pola itp, potrafi
obliczyć i wyrazić w procentach ryzyko suszy. Prezentacji
tego oprogramowania służyła
specjalna konferencja, która
odbyła się w połowie października w Dolsku w Wielkopolsce.
Podstawowymi informacjami
są uśrednione dane meteorologiczne z ostatniego ćwierćwiecza, wyznaczone z dokładnością
do kilku kilometrów. Ponieważ
kukurydza jest rośliną ciepłolubną i bardzo ważnym dla niej
parametrem jest suma temperatur efektywnych, aplikacja
na wstępie ustala od którego
dnia glebowy „bilans energetyczny” staje się dodatni, tzn.

gleba zaczyna się nagrzewać
i w jakim tempie się to dzieje.
Dzięki temu można wyznaczyć
termin siewu. W połączeniu
z liczbą FAO czyli okresem wegetacji, wyznaczamy również
termin zbioru. Wprowadzenie
do aplikacji innej odmiany,
o innej liczbie FAO, pozwala
na nowo przeliczyć dane i rozważyć inny wariant.
Program bierze pod uwagę
wiele wprowadzanych przez
użytkownika zmiennych, takich jak np. elementy agrotechniki i nawożenia. Możemy
je w trakcie pracy z aplikacją
zmieniać, a ryzyko przeliczać
ponownie, aby zorientować się,
że np. inaczej dobierając płodozmian, zabiegi i nawożenie
jesteśmy w stanie zmniejszyć

lub zwiększyć ryzyko na konkretnym polu.
Jak podkreślają przedstawiciele firmy, receptą na suszę
nie jest sam zakup konkretnej
odmiany, ale połączenie go
z właściwym postępowaniem.
Wyodrębniono 4 odmiany ziarnowe: LG 30.215, LG 30.273, LG
30.315 i LG 31.250, które oznaczono logiem programu Hydraneo. Aplikacja Hydraneo
pozwala dobrać wszystkie pozostałe parametry tak, by susza
nas nie dotknęła. Program ten
jest dostępny u przedstawicieli
firmy Limagrain i nie będzie
publikowany. Plany rozwoju
aplikacji obejmują m.in. umożliwienie oceny ryzyka dla innych
roślin uprawnych.
Alicja Szczypta

Zasadność wapnowania gleb pod orkę zimową
Odczyn gleby jest jednym z podstawowych parametrów decydujących o plonowaniu roślin
oraz efektywności wykorzystania składników pokarmowych z nawozów.

Niestety, jak wynika z badań
stacji chemiczno-rolniczych
około 45% gleb charakteryzuje
się odczynem bardzo kwaśnym
i kwaśnym, co świadczy o słabym zainteresowaniem rolników zabiegiem wapnowania,
a potwierdzeniem tego faktu
są dane GUS, według których
w ostatnich latach średnio zużywa się około 40 kg CaO/ha
użytków rolnych.
Powszechnie przyjmuje
się, że najlepszym terminem
wapnowania gleb jest okres
pożniwny po sprzęcie zbóż,
ze względu na liczne uprawki
pożniwne, które umożliwiają
dobre wymieszanie nawozu
w glebie. Czasami z powodu
spiętrzenia prac polowych czy
obecności roślin zbieranych
jesienią, kalendarz uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu wapnowania, który
oddala się aż do orki zimowej.
W związku z tym pojawiają się

wątpliwości czy jest to dobry
termin, a przede wszystkim
jakie aspekty należy wziąć pod
uwagę, aby przyniósł on jak
najwięcej korzyści.
Wapnowanie pod orkę zimową jest jak najbardziej dopuszczalne, należy jednak pamiętać
o tym aby spłycić głębokość
orki zimowej, a najlepiej - jeżeli
byłaby taka możliwość - wykonać orkę z przedpłużkami
lub ewentualnie po rozsiewie
wapna wymieszać go kultywatorem lub broną talerzową jak najgłębiej nawet do
20 cm. Wymieszanie wapna
z większą warstwą gleby zapobiegnie jego umieszczeniu
na dnie bruzdy i korzystnie
wpłynie na szybsze odkwaszenie warstwy ornej.
Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na
efektywność wapnowania
obok jego terminu aplikacji
jest dobór odpowiedniego

nawozu. W doradztwie posługujemy się zasadą, że na
gleby kategorii agronomicznej średniej i ciężkiej zaleca
się szybko działające wapna
tlenkowe lub tlenkowo magnezowe - jeżeli gleba jest uboga
w magnez. Natomiast na gleby
lekkie i bardzo lekkie łagodnie działające wapna węglanowe, kredę lub na gleby ubogie
w magnez, wapna dolomitowe.
Wapna nie powinniśmy wysiewać na mokrą glebę albo
podczas deszczowej pogody.
Najbardziej optymalne warunki to sucha i bezwietrzna pogoda. O ile w przypadku wapna
tlenkowego wybór wydaje się
dosyć prosty, wybieramy zazwyczaj pomiędzy zawartością
składnika odkwaszającego, to
w przypadku węglanów wybór jest znacznie trudniejszy.
Po pierwsze jest wielu producentów a także asortyment
w ostatnich latach znacznie
się zwiększył. Na rynku obok
tradycyjnych wapien węglanowych w formie pylistej dostępne są nawozy w formie
granulowanej. Granulacja
znacznie ułatwia rozsiew oraz
ogranicza pylenie w trakcie
aplikacji – jedynym minusem
jest wyższa cena. Od kilu lat
nawozy wapniowe mogą być
wprowadzane do obrotu jako

nawozy WE. Niezależnie od
sposobu wprowadzenia, czy
to jest nawóz WE czy zgodnie
z wymaganiami krajowymi
w przypadku form węglanowych, warto zwrócić uwagę
na parametry wpływające
na przydatności nawozu do
odkwaszania. Są to m.in. jak
najlepsze rozdrobnienie czyli
udział frakcji poniżej 0,5mm
(wymagania minimalne co
najmniej 50% m/m - im więcej
tym lepiej) oraz reaktywność
(aktywność chemiczna), która dla tradycyjnych nawozów
wapniowych węglanowych
wynosi około 50 – 55%, kreda
nawet do 100%.
Niezależnie od terminu
aplikacji pamiętajmy, że nie
wolno wysiewać wapna łącznie z nawozami azotowymi
amonowymi, mocznikiem
czy nawozami fosforowymi.
Nawozów wapniowych nie powinno się rozsiewać na świeżo rozwieziony obornik lub
inne nawozy naturalne. Jest to
spowodowane tym, że nawozy
wapniowe mogą spowodować
straty azotu z nawozów azotowych na skutek ulatniania
się amoniaku do atmosfery.
Ponadto, wapń doprowadzi
do zmniejszenia przyswajalności fosforu i przyczyni się do
szybkiego jego uwstecznienia.

Wapnowanie w warunkach
klimatyczno-glebowych naszego kraju jest niestety koniecznością. Dlatego trzeba
regularnie badać glebę i stosować się do zaleceń agrotechnicznych. Tylko w glebie
o uregulowanym odczynie
możliwy jest szybki rozkład
materii organicznej, tworzenie się związków próchnicznych i lepsze przyswajanie
składników pokarmowych
z nawozów. Wapnując wprowadzamy do gleby wapń Ca2+,
jeden z najważniejszych składników pokarmowych decydujący o wielu procesach

dr Piotr Ochal
Zakład Żywienia Roślin
i Nawożenia
IUNG – PIB, Puławy
zachodzących w roślinie. Wapnowanie gleby można wykonywać wiosną, latem czy jesienią,
ale należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawki oraz
rodzaju nawozu w zależności
od czasu aplikacji.

Jesienne promocje
Długie godziny załadunku

Uprawa roli pod kukurydzę
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Coraz częściej uprawa kukurydzy w monokulturze jest koniecznością.
Najbardziej prawidłowy
rozkład słomy kukurydzianej będzie wtedy, gdy pocięte
i równomiernie rozrzucone po
powierzchni resztki pożniwne zostaną dobrze wymieszane z wierzchnią warstwą gleby
a następnie po częściowym jej
rozłożeniu przyorane pługiem.
Ponadto zagospodarowanie
resztek powinno być wykonane
jak najszybciej po zbiorze, ponieważ im dłuższy będzie okres
ich rozkładu po wymieszaniu
z glebą, tym więcej składników będzie dostępnych dla
roślin w kolejnym roku. Należy pamiętać, że przyoranie
słomy kukurydzianej daje dobre
efekty tylko wtedy, gdy jej rozkład przebiega we właściwym
kierunku.

sposób zniszczyć w ilości do
około 80%.
Łodygi wraz z liśćmi powinny być rozdrobnione na odcinki o długości nie większej niż
10 cm. Następnie po wysianiu
nawozu azotowego resztki pożniwne należy wymieszać z glebą do głębokości około 15 cm
w celu zapewnienia dobrego
dopływu powietrza oraz dostępu do wilgoci z głębszych
warstw gleby. Zbyt głębokie
wymieszanie lub przyoranie
słomy na glebach ciężkich będzie wpływało niekorzystnie
na przebieg jej rozkładu, z powodu niewystarczającego dostępu powietrza. Natomiast na
glebach lekkich (piaszczystych)
na których też jest uprawiana
kukurydza, po przyoraniu
resztek głębiej niż na 15 cm,
ich rozkład będzie przebiegał
prawidłowo, ze względu na dobry dostęp powietrza. Mniejsze
ilości suchej słomy kukurydzianej z równoczesnym jej wymieszaniem można też wykonać
ciężkimi bronami talerzowymi, którymi należy pracować
w dwa ślady na uprawianym
polu. Zagospodarowanie resztek powinno być wykonane jak
najszybciej po zbiorze, ponieważ im dłuższy będzie okres
ich rozkładu po wymieszaniu
z glebą, tym więcej składników

będzie dostępnych dla roślin
w kolejnym roku.

Zagospodarowanie ścierniska i resztek pożniwnych
po zbiorze kukurydzy, będzie
uzależnione od ilości pozostałości na polu. Po zbiorze kukurydzy na kiszonkę pozostaje
typowe ściernisko, które może
mieć wysokość około 20 cm.
Czasami rolnicy świadomie
zwiększą wysokość koszenia
kukurydzy na kiszonkę w celu
uzyskania paszy o większej

wartości energetycznej. Pozostaje wtedy wyższe ściernisko,
które przed wykonaniem uprawy pożniwnej należy dokładnie
rozdrobnić, a następnie wymieszać z wierzchnią warstwą roli.
Po zbiorze kukurydzy na ziarno lub CCM, na polu pozostaje
duża ilość resztek pożniwnych
– ściernisko oraz łodygi z liśćmi, rdzenie kolbowe oraz liście
okrywowe kolb. Plon słomy kukurydzianej po zbiorze ziarna
kombajnem może wynosić od
kilku do kilkudziesięciu t/ha
w zależności od uprawianej
odmiany. Słoma kukurydziana
najczęściej jest cięta na krótkie kawałki podczas zbioru,
urządzeniami będącymi na
wyposażeniu adapterów obrywających kolby. Przyorywanie
dużej ilości resztek pożniwnych
daje możliwość wzbogacenia
gleby w substancję organiczną, co jest bardzo korzystne.
Polepszeniu ulegają wtedy właściwości fizyczne gleby poprzez
zwiększanie się jej pojemność
wodnej. Jeżeli ściernisko po
zbiorze kukurydzy ziarnowej
jest zbyt wysokie, to również
należało by je dokładnie rozdrobnić. Zniszczeniu ulegają
wtedy, chcące w ściernisku
i łodygach, przezimować szkodniki takie jak omacnica prosowianka, którą można w ten

Temat konferencji firmy Limagrain w Dolsku: „Gospodarowanie w warunkach suszy”,
dla wielu gości był niemałym
zaskoczeniem. Jednak – jak wyjaśnia Leszek Chwalisz – nawet
w takim roku jak obecny, należy
brać pod uwagę możliwość występowania susz. Zwłaszcza, że
nie wiemy jaki przebieg pogody
będzie w roku przyszłym.
Czy tegoroczna jesień, gdy
nadmiar wody uniemożliwia
prace polowe, a często nawet
zbiory, jest dobrym momentem
do tej dyskusji?
Jeśli popatrzymy na temat suszy ogólnie i w skali całego kraju,

to rzeczywiście mieliśmy wystarczająco, a nawet zbyt dużo wody.
Jednak jeśli popatrzymy regionalnie, to nawet i w 2017 były
lokalne ogniska suszy! My podchodzimy do tematu suszy systemowo i kontynuujemy to, co
zaczęliśmy podczas Agroakademii w 2015 roku. Ten moment,
w którym jesteśmy teraz, czyli
jesień, to najlepsza chwila, żeby
z wyprzedzeniem zastanowić się,
co możemy zrobić by ustrzec się
i zminimalizować skutki suszy
w nadchodzącym sezonie.
W momencie siewu nie
wiemy przecież, jaki będzie
przebieg pogody i czy będziemy mieli do czynienia z suszą
czy nie.
Oczywiście, ale jeśli rolnik
już dzisiaj decyduje się na wybór odmiany i jej wczesności, to
już teraz będzie w jakiś sposób
przeciwdziałał skutkom ewentualnej suszy. Na naszej konferencji chcieliśmy pokazać, że nasi

hodowcy skupiają całą swoją
uwagę na tym, aby wyhodować
odmiany jak najbardziej odporne
na stres suszy, ale równocześnie
trzeba podejść do tematu systemowo, globalnie. To nie jest
tak, że wystarczy odmiana, która
dobrze sobie radzi w warunkach
stresowych. Musimy wziąć pod
uwagę także inne czynniki, które
w znaczący sposób wpływają
na suszę.
Termin siewu, uciekanie
z okresami krytycznymi…?
Dokładnie. Dlatego nasi
doradcy będą teraz jeździć do
rolników i wraz z nimi wykorzystywać aplikację Hydraneo
do wspomagania decyzji. Będą
wprowadzać do niej różne informacje: jaką glebę rolnik ma
w gospodarstwie, lokalizację
pola, płodozmian, nawożenie,
uprawę i ochronę. Wszystkie
te czynniki wpływają na to,
czy kukurydza da sobie radę
w warunkach stresowych czy

nie. Jesteśmy w stanie z użyciem
tej aplikacji oszacować ryzyko
wystąpienia suszy w dwóch
newralgicznych momentach:
w okresie kwitnienia i wypełniania ziarna. Aplikacja umożliwia
również sprawdzenie różnych
wariantów: zmiany terminu siewu, praktyk agronomicznych
itp., aby wyznaczyć optymalny termin i wczesność odmiany
oraz wskazać inne nasze działania, które mogą zoptymalizować jej szanse powodzenia dla
konkretnych warunków, konkretnej miejscowości a nawet
konkretnego pola. Bazujemy
na danych meteorologicznych
z ostatnich 25 lat, a więc mamy
dobrze udokumentowane jak
często i jak głęboka susza pojawiała się w tym konkretnie
miejscu. Ta aplikacja pięknie
pokazuje, że w zależności od
wczesności odmiany i rodzaju
gleby, ta sama susza dla jednych
odmian może być groźna, a dla

Ściernisko i resztki
pożniwne

Ważny azot
Decydujący wpływ na przebieg rozkładu słomy kukurydzianej ma jej skład chemiczny,
a przede wszystkim stosunek
węgla do azotu. W słomie kukurydzianej stosunek ten wynosi przeciętnie 50-60:1 i może
być zróżnicowany w szerokim
zakresie. W liściach kukurydzy stosunek C:N wynosi około
38:1, w łodygach 76:1, a w rdzeniach kolbowych aż 100:1, co
przy dodatkowo zdrewniałej
tkance powoduje najdłuższy
jej rozkład. Wysoka zawartość
różnych związków węgla w słomie kukurydzianej zapewnia
wystarczającą ilość materiału
energetycznego dla rozwoju
drobnoustrojów. W efekcie tego,
następuje ich intensywne mnożenie się i to na taką skalę, że
w końcu zaczyna brakować im
w słomie azotu. W dalszej kolejności potrzebny azot do budowy ich organizmów zaczynają
pobierać z zapasów glebowych.
Jeżeli gleba jest zasobna w azot,
to w kolejnym roku w wyniku szybkiego rozkładu słomy
można oczekiwać zwyżki plonów. Jeżeli natomiast, zapasy są
małe (a tak jest najczęściej), to

A co jeśli będzie susza?

wystąpi ujemny wpływ przyoranej słomy na plonowanie roślin
następczych. Dlatego też, aby
zapobiec temu niekorzystnemu
zjawisku, zalecane jest wysiewanie nawozu azotowego na powierzchnię pola z rozdrobnioną
słomą, lub opryskiwanie jej
roztworem RSM. Zastosowane
nawożenie powinno poprawić
stosunek C:N do poziomu około
20:1, co zapewni prawidłowy
rozkład resztek pożniwnych.
W przełożeniu na ilość nawozu
azotowego w czystym składniku należy wysiewać przeciętnie w zależności od zasobności
gleby od 0,5 do 1,4 kg N na
100 kg słomy.

Przed zamarznięciem
pole zaorać
Ostatnim zabiegiem do wykonania w okresie jesiennym
będzie wykonanie orki przed
zimą. Przed orką, można wykonać podstawowe nawożenie fosforowo-potasowe, lub
tylko potasowe (jeżeli siew
będzie wykonywany z nawożeniem startowym) co ograniczy
wiosną liczbę przejazdów po
polu, a tym samym nadmierne ugniatanie gleby. Pługi do
orki pola po zbiorze kukurydzy
na ziarno, powinny być wyposażone w listwy dokładające

innych – nie. To wszystko zależy
od terminu siewu i liczby FAO.
Elementów, które mogą zminimalizować ryzyko suszy jest
znacznie więcej, wiele zależy od
tego jak i kiedy uprawiamy ….
Jeśli popatrzymy na rok
2011, gdy w całej Polsce były
bardzo duże wymarznięcia zbóż
ozimych, kukurydza stała się jedyną alternatywą. I jak pamiętamy, warunki były idealne,
kukurydza plonowała wysoko
i miała bardzo dobrą cenę, więc
wielu rolnikom pozwoliła utrzymać rentowność. Jeśli weźmiemy
pod uwagę drugą skrajność, rok
2015, gdy mieliśmy bardzo wysokie warunki stresowe, wielu
mówiło „kukurydza zawiodła”.
A tak naprawdę ona nie zawiodła, lecz było wiele elementów,
które sprzyjały suszy. Bo jeśli
popatrzymy co jest największym
czynnikiem limitującym plonowanie kukurydzy poza wodą,
to od razu zauważymy że jest
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dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
wyprofilowane po linii śrubowe, które są montowane
na odkładnicy przed słupicą
korpusu (jeżeli jest to możliwe). Te dodatkowe elementy
robocze ułatwiają odkładanie
skiby i jednocześnie zapobiegają
gromadzeniu się na korpusie
dłuższych części nierozdrobnionych łodyg. Montowanie
zaś listew dokładających, które
przedłużają odkładnicę, sprzyja
lepszemu kruszeniu skiby i zapewnia dokładniejsze przykrywanie resztek. W celu dobrego
przykrycia dużej ilości resztek
pożniwnych, można też zwiększyć szerokości skib w pługu
(jeżeli jest to możliwe) i założyć
przedpłużki. Zmniejszone zostanie wtedy ryzyko zapychania
się zespołów roboczych pługa.
Do orki mogą być też wykorzystywane pługi z z odkładnicami
śrubowymi, które dokładnie
przykrywają resztki pożniwne.
W przypadku uprawy kukurydzy w monokulturze
systemem bezpłużnym, rozdrobnioną słomę po zbiorze
ziarna należy pozostawić na
powierzchni pola. Spełnia ona
rolę mulczu, który zapobiega
parowaniu i zachwaszczeniu
oraz chroni powierzchnię pola
przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych takich jak wiatr i deszcz.

to niskie pH i niskie nawożenie
potasem. W naszym kraju wykorzystujemy tylko do 50% potencjału plonotwórczego kukurydzy.
Nie mamy u nas rewelacyjnych warunków do uprawy kukurydzy i jest ona na naszych
polach raptem od kilku dekad,
co oznacza że jesteśmy raczej
na początku drogi.
Oczywiście. Ale kukurydza
równocześnie ma największy potencjał plonowania ze wszystkich
zbóż w naszym klimacie. Jest
ponadto łatwa w uprawie: starczy ją posiać, ochronić i zebrać,
a jednak często przez przeoczenie popełniamy wiele błędów.
Kukurydza sobie dobrze radzi
w złych warunkach, ale jeśli
jest źle dobrana odmiana i jej
wczesność, niskie pH, zbyt wysoka gęstość wysiewu, to te małe
czynniki sumują się i powodują,
że mamy problem z uzyskaniem
zadowalającego plonu.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Warunki atmosferyczne a plonowanie soi
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Najistotniejsze czynniki, wpływające na plonowanie oraz jakość nasion soi to odmiana i pogoda.
Tabela 1. Wpływ warunków wilgotnościowo-termicznych na wielkość plonu oraz zawartość białka i tłuszczu w nasionach soi
Odmiana

Annushka

Lissabon

Tłuszcz
(%)

Średnia temperatura za
okres IV-IX
(0C)

34,5

21,0

15,63

420,1

29,8

23,9

16,01

302,1

1,9

31,0

22,0

16,03

366,9

2014

2,3

36,1

20,6

15,63

420,1

2015

0,8

31,0

22,7

16,01

302,1

2016

2,5

32,6

21,2

16,03

366,9

Plon
(t/ha)

Białko
(%)

2014

1,8

2015

0,5

2016

Lata badań

Źródło: wyniki uzyskane z badań własnych
Na pierwszy z czynników
czyli odmianę, plantator ma
oczywiście wpływ ale co do
drugiego czynnika to niestety jego wpływ jest bardzo
ograniczony.
Soja jako gatunek ciepłolubny, dnia krótkiego, potrzebuje około 135-150 dni aby
zakończyć wegetację i wydać
nasiona. W Polsce ze względu
na warunki termiczne okres
ten musiał być znacznie skrócony. Dzięki konwencjonalnej
hodowli nasiennej, udało się

wyhodować odmiany, które są
dopasowane do warunków termicznych naszego kraju, gdyż
charakteryzują się stosunkowo
krótkim okresem wegetacji,
zawierającym się w przedziale
110-125 dni.
Soja jako roślina ciepłolubna, potrzebuje relatywnie wysokich temperatur powietrza
w swoich dwóch głównych
okresach rozwojowych: tj.
od momentu wschodów do
fazy tworzenia pierwszych pędów bocznych oraz w okresie

kwitnienia i zawiązywania
strąków. Takie warunki termiczne, np. w woj. dolnośląskim, przypadają najczęściej
na okres trzeciej dekady
kwietnia do końca maja oraz
w okresie pierwszej dekady
lipca do połowy sierpnia.
Niestety w ostatnich latach
nie ma tzw. „typowych” sezonów wegetacyjnych, a każdy
kolejny sezon wyróżnia się
zmiennymi warunkami wilgotnościowo-termicznymi,
które jak pokazują badania
własne, wpływają w sposób
istotny na plonowanie oraz
jakość nasion soi.
Za przykład mogą posłużyć wyniki jakie uzyskano z badań, prowadzonych
przez kolejne trzy sezony
wegetacyjne, a mianowicie
rok 2014, 2015 i 2016 (tab. 1).
Porównując plonowanie nasion soi rok do roku, można
stwierdzić, że wielkość plonu
była uzależniona od czynnika
odmianowego oraz przebiegu warunków wilgotnościowo-termicznych (głównie
ilości opadów). Najwyższe
plony nasion uzyskano dla

odmiany Lissabon, jednak
porównując wielkość plonu
pomiędzy latami (2014 – 2,3 t/
ha, 2015 – 0,8 t/ha, a w roku
2016 – 2,5 t/ha) stwierdzono
wyraźne różnice, wynikające
ze zmiennych warunków jakie
panowały w tych sezonach wegetacyjnych. Podobną tendencję stwierdzono dla odmiany
Annushka, która plonowała na
poziomie 1,8 t/ha (rok 2014),
0,5 t/ha (rok 2015) i 1,9 t/ha
(rok 2016).
Również warunki wilgotnościowo-termiczne jakie wystąpiły w badanych sezonach
wegetacyjnych, nie tylko wpływały na wielkość plonu nasion
ale regulowały w bardzo zasadniczy sposób zawartość białka
i tłuszczu (niezależnie od odmiany soi). W roku 2015, który nie był sprzyjający dla soi,
stwierdzono (niezależnie od
odmiany) spadek zawartości
białka ale odnotowano za to
wzrost zawartości tłuszczu
w nasionach soi w porównaniu do roku 2014 i 2016.
Soja bardzo silnie reaguje
na brak wody, poprzez nierównomierne dojrzewanie,

zawiązanie mniejszej liczby
strąków oraz nasion w strąkach, a ponadto nasiona, które
wykształciła są bardzo drobne przez co zmniejsza się plon
nasion i zawartość białka, ale
za to wzrasta wyraźnie procent tłuszczu. Reasumując,
plantatorzy powinni mieć
świadomość, że wysokość
uzyskiwanych plonów nasion
soi oraz zawartość procentowa
białka i tłuszczu, uzależniona
jest od bardzo wielu czynników, jednak największy wpływ
mają warunki wilgotnościowo-termiczne oraz odmiana. Dlatego nie powinni się „obrażać”

Suma opadów IV-IX
(mm)

na soję, jeżeli w jednym roku
uzyskają plon na poziomie
1,0 t/ha, gdyż w kolejnych
sprzyjających sezonach wegetacyjnych, plon ten może
wynieść, np. 3,5 t/ha.
dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG –PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
dr inż. Robert Borek
IUNGl – PIB w Puławach
Zakład Biogospodarki i Analiz
Systemowych w Puławach
mgr inż. Bartłomiej Karamon
Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie

Syngenta z nowym fungicydem

ElatusTM Plus, pierwszy fungicyd oparty na najnowszej substancji
aktywnej SOLATENOLTM, jest już zarejestrowany w Polsce.
SOLATENOLTM charakteryzuje się niezwykle wysoką
skutecznością przeciwko najważniejszym chorobom grzybowym w zbożach, a przede
wszystkim septoriozie i rdzom.
Solatenol może w kolejnym
sezonie okazać się niezbędnym elementem programów
ochrony pszenicy. W uprawie
jęczmienia zakres zwalczanych
chorób to m.in. plamistość

siatkową jęczmienia, rynchosporiozę zbóż, rdzę jęczmienia.
Ważnym wyróżnikiem na rynku jest zwalczanie ramularii.
Preparat szybko wchłania się
w warstwę woskową i tkanki
liścia, następnie po szybkim
pobraniu powoli się w nich
przemieszcza, co zapewnia ich
długą ochronę. Powoduje to
idealne zabezpieczenie całej
blaszki liściowej w długim

okresie i zapewnia także
ochronę nowych przyrostów.
Elatus Plus posiada bardzo
szeroką rejestrację we wszystkich zbożach tj. pszenica ozima
i jara, jęczmień ozimy i jary,
pszenżyto ozime oraz żyto.
Okno stosowania produktu jest
bardzo szerokie: od fazy pierwszego kolanka do końca fazy
kwitnienia (BBCH 31-69) dla
pszenicy, żyta i pszenżyta,

natomiast dla jęczmienia od
fazy pierwszego kolanka do
końca fazy kwitnienia (BBCH
31-59). Zgodnie z rekomendacją
firmy Syngenta produkt idealnie
sprawdzi się w tzw. T2, czyli
drugim zabiegu fungicydowym,
a najbardziej optymalne okno
stosowania przypada na fazę
BBCH 37.
Źródło: Syngenta Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Czy Rokosz się sprawdził?

URODZAJ
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Pszenica orkisz może występować jako forma ozima jak i jara, lecz w większości krajów gdzie
jest uprawiana dominuje forma ozima.
poprzedniczki i zdecydowanie lepiej się wymłaca, a mąka
uzyskana z takiego ziarna zawiera odpowiednią ilość białka
i glutenu jaka jest niezbędna
do samodzielnego wypieku
chleba orkiszowego. Pszenica
orkisz jest jednym z najmniej
wymagających zbóż, tolerancyjnym na zmienne warunki
pogodowe, stabilnie plonującym, stwarzającym możliwości uprawy nawet na glebach
klasy IVb. Duże zdolności
przystosowawcze sprawiają,
że orkisz może być uprawiany
praktycznie na terenie całego
kraju. Korzystne dla orkiszu
są lata o zwiększonych opadach szczególnie w miesiącu
maju oraz łagodna zima, bez
przedłużających się okresów
silnych mrozów. Tyle mówi
teoria, a jak Rokosz sprawdził
się w praktyce?

Orkisz-pełnia wegetacji

Termin siewu, zabiegi
agrotechniczne i zbiór

Orkisz po wymłóceniu kombajnem

Zbiór orkiszu
W Polsce uprawia się formy ozime orkiszu, najczęściej
kilku odmian niemieckich,
tj. Ceralio, Frankenkorn,
Ostro, Oberkulmer Rothkorn,
Schwabenkorn i Schwabenspelz. Sytuacja uległa zmianie
w 2012 roku, kiedy to do rejestru odmian COBORU, wpisano pierwszą polską odmianę

pszenicy ozimej typu orkisz
pod nazwą handlową Rokosz.
Jest to odnowiona i ulepszona stara odmiana pszenicy
orkisz, gdyż Rokosz łączy w sobie cechy nowoczesnej odmiany z walorami jakościowymi
pszenicy ozimej typu orkisz.
Zaletą tej odmiany jest to,
że jest plenniejsza od swojej

Pszenicę ozimą typu orkisz, odmiany Rokosz zasiano 22 października 2016 roku
na glebie klasy IVa, na dwóch
polach o powierzchni 7,5 ha
i 12,5 ha w pobliżu miejscowości Brynica w woj. opolskim.
Norma wysiewu wynosiła
200 kg/ha, a obsada 400 roślin/m2. W okresie jesiennym nie stosowano żadnych
zabiegów agrotechnicznych.
Pierwsze nawożenie mineralne wykonano na początku oraz pod koniec marca
roku 2017 stosując łącznie
80 kg azotu na ha w czystym
składniku. Następnie na początku kwietnia wykonano
oprysk herbicydem Lancet Plus
125 WG w dawce 0,2 kg/ha,
a pod koniec kwietnia zastosowano antywylegacz Moddus
Start 250 DC w dawce 0,3 l/ha.
Ostatnim zabiegiem było zastosowanie w połowie czerwca
insektycydu Danadim 400 EC
w dawce 0,5 l/ha. Zbiór kombajnowy przeprowadzono pod
koniec pierwszej dekady sierpnia, gdy wilgotność ziarna wynosiła około 11,5%.

Plonowanie
i wybrane cechy
jakościowe ziarna
Wydajność brutto orkiszu
zawierała się w przedziale od
3,29 t/ha (pole o powierzchni

12,5 ha) do 3,86 t/ha (pole
o powierzchni 7,5 ha). Do
dalszego odplewienia ziarna
wykorzystano odpowiednio
zmodyfikowany bukownik do
koniczyny, którego wydajność
wynosiła około 500 kg ziarna/dzień. Dlatego wydajność
netto, tzn. już po odplewieniu ziarna, wyniosła około
70% plonu brutto czyli średnio
z dwóch pól uzyskano średnio 2,5 t ziarna z ha o bardzo
przyzwoitych cechach jakościowych. Ważnymi wskaźnikami wartości wypiekowej
mąki są zawartość białka
ogółem, która w przypadku
odmiany Rokosz wyniosła
średnio 14,7% i wydajność
glutenu mokrego, którego
średnia wartość oscylowała
w granicach 31%. Również
wartość wskaźnika sedymentacji, świadcząca o jakości użytkowej ziarna, a w szczególności
o przydatności do celów piekarniczych była wysoka i wyniosła 43,3 ml.

Czy się opłaca?
Ceny w tym roku są bardzo
korzystne, gdyż młyny płacą
ponad trzykrotnie więcej (około 2000 zł netto za tonę) niż
za ziarno pszenicy zwyczajnej. Dla porównania za ziarno
pszenicy ozimej konsumpcyjnej, plantatorzy mogą uzyskać
około 640 zł netto za tonę.

Co z pozostającymi
plewami?
Okazuje się, że również plewy orkiszowe można w bardzo
różny i wszechstronny sposób
spożytkować. Plewy świetnie
nadają się do ściółkowania
gdyż bardzo dobrze chłoną
wilgoć i odory a ponadto bardzo dobrze sprawdzają się jako
prebiotyczny dodatek do pasz
dla zwierząt gospodarskich
jak i domowych. Natomiast
zmielone łuski orkiszowe
są sprzedawane w sklepach
ze zdrową żywnością jako

naturalny produkt z dużą
zawartością błonnika oraz
witamin z grupy B, który
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mikrobiontu jelitowego człowieka.
Ponadto plewy orkiszowe są
wykorzystywane jako naturalne wypełnienie leczniczych
i antyalergicznych poduszek,
kołder i materacy. W medycynie naturalnej wykorzystuje się
plewy orkiszowe do leczenia
dolegliwości skórnych poprzez
kąpiele w odwarach z plewek
orkiszowych.
dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG – PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli, Wrocław
mgr inż. Bartłomiej Karamon
Lesaffre Polska S.A. Wołczyn
dr inż. Małgorzata Haliniarz
Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
Katedra Herbologii
i Technik Uprawy Roślin

REKLAMA

Duży udział
ziarna w plonie

Wysoki potencjał
plonowania

Pierwsza polska odmiana
pszenicy ozimej typu orkisz

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
Strzelce, woj. łódzkie,
99-307 Strzelce,
ul. Główna 20

tel. 24 356-69-00
fax. 24 356-69-02

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04
tel. 24 356 69 05
strzelce@hr-strzelce.pl

Grupa IHAR

www.hr-strzelce.pl
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Cholesterol z jaj
już nie straszy
Wielu konsumentów obawia się
spożywania jaj z powodu zawartego
w nich cholesterolu.

Warto przypomnieć, że według
aktualnych badań naukowych jest
to lęk nieuzasadniony. Z uwagi
na cenne składniki odżywcze jajo
jest doskonałą żywnością funkcjonalną, z której nie powinny
rezygnować nawet osoby z hipercholesterolemią czy wysokim
ryzykiem zagrożenia chorobami
układu sercowo-naczyniowego.
Tendencja do ograniczania jaj
w diecie ma swoje źródło w rekomendacji American Heart Association (AHA) wydanej w 1972 r.
Uważano wówczas, że cholesterol zawarty w żywności wpływa na jego podwyższony poziom
w osoczu krwi. Zgodnie z tym
przekonaniem, jaja zawierające
200-215 mg cholesterolu trafiły
na indeks produktów zakazanych
jako zwiększające ryzyko chorób serca i układu naczyniowego.
Według ówczesnej rekomendacji
AHA nie powinno się spożywać
więcej niż trzy jaja tygodniowo.
Nowe badania naukowe wykazały jednak, że ten pogląd nie
jest słuszny. Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańskie
Towarzystwo Kardiologiczne
informują, że aktualne wyniki
badań nie wykazują żadnego
związku pomiędzy spożyciem jaj
a stężeniem cholesterolu we krwi.
Chociaż AHA nadal rekomenduje
nieprzekraczanie w codziennej
diecie zdrowego człowieka dawki
300 mg cholesterolu, to jednak
w 2006 r. wycofała się z ograniczeń odnośnie liczby spożywanych jaj.
Co więcej, badania przeprowadzone w USA wykazały krótko- i długoterminowy wpływ
kilkudziesięcioletniego ograniczania spożycia jaj na zdrowie ludzi.
Ujawnił się on przede wszystkim
w niedoborach choliny, substancji
witaminopodobnej niezwykle potrzebnej do sprawnego funkcjonowania organizmu. Jej odpowiedni
poziom m.in. zmniejsza ryzyko

wystąpienia demencji i raka piersi, a także zapewnia prawidłowe
funkcjonowanie mózgu, wątroby
i układu nerwowego.
Jak to jest możliwe, że jajo,
które zawiera w sobie 2/3 rekomendowanej dziennej dawki cholesterolu, może być spożywane
niemal bez ograniczeń? Przede
wszystkim żółtko poza cholesterolem, którego jest w nim 0,3%,
jest źródłem 10-20% fosfolipidów,
które zmniejszają jego odkładanie
się w naczyniach krwionośnych.
Poza tym każdy z nas codziennie
produkuje około 3 gramów cholesterolu, czyli równowartość 15 jaj.
Wreszcie nie można zapominać,
że cholesterol jest niezbędny do
normalnego funkcjonowania organizmu – jest on prekursorem
hormonów płciowych, kwasów
żółciowych i witaminy D, a także
składnikiem ścian komórkowych
i osocza krwi. Problem niedrożności naczyń krwionośnych jest
więc związany nie tyle z dietą,
ile z naszym wewnętrznym
metabolizmem.
O tym, że na cholesterol należy
spojrzeć przychylniejszym okiem,
wskazują doświadczenia związane z produkcją jaj o obniżonej
zawartości tej substancji. Zastosowanie odpowiednich metod
hodowli i żywienia kur umożliwia
zmniejszenie zawartości cholesterolu w jaju. Badania wykazały
jednak znacznie zmniejszenie wylęgowości tych jaj. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że
cholesterol odgrywa niezwykle
istotną rolę w rozwoju zarodka.
Poprawiając naturę, być może zupełnie niepotrzebnie obniżamy
wartość odżywczą, prozdrowotną
i biologiczną jaja.
Anna Ziółkowska
Konsultacja merytoryczna: dr
hab. Monika Michalczuk, Zakład
Hodowli Drobiu, Wydział Nauk
o Zwierzętach SGGW
Źródło: SGGW
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Czy ustawa jest źle sprecyzowana?
Zbiórka opakowań po ś.o.r. nie zawsze działa.
Do naszej redakcji dotarły
sygnały od rolników, że firmy zajmujące się sprzedażą
środków ochrony roślin, nie
chciały przyjąć zwrotu opakowań. W myśl ustawy, sklepy oferujące chemię rolniczą
mają obowiązek przyjąć puste
opakowania po nich, a rolnicy mają obowiązek je oddać.
Ponieważ w naszej redakcji
również są rolnicy-praktycy,
sprawdziliśmy to!
Wybraliśmy najbliższe
punkty przyjmujące opakowania na podstawie strony
(http://systempsor.pl/punkty-odbioru/)Warto przypomnieć,
że punktów na terenie całej
Polski jest ponad 4 tys, czyli
statystycznie na każdą gminę
przypada więcej niż jeden.
- Udział sklepu w zbiórce
opakowań w ramach Systemu
jest dobrowolny. Na bieżąco
zgłaszają się do nas nowe sklepy, a niektóre kończą swoją
działalność. Wyszukiwarka
jest okresowo aktualizowana,
ale trzeba pamiętać, że nie ma
ona charakteru rejestru, lecz
pełni jedynie rolę informacyjną– mówi Aleksandra Mrowiec
z Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Roślin.
W naszej gminie jest dokładnie jeden zaznaczony sklep. Do
samochodu zapakowaliśmy
3 pięciolitrowe i 3 1litrowe
opakowania po popularnych
herbicydach i ruszyliśmy. Odnalezienie punktu było łatwe,

bo na stronie www.systempsor.
pl podany jest dokładny adres
i precyzyjnie zaznaczona lokalizacja. Zaskoczenie spotkało
nas w sklepie, gdy ekspedient
powiedział, że sklep nie ma
obowiązku przyjmowania opakowań po innych środkach niż
sam sprzedaje. Ponieważ – kontynuował – oferują oni tylko
chemię w małych opakowaniach dla użytkowników nieprofesjonalnych, to opakowań
1- i 5-litrowych nie przyjmie.

Co mówi przepis?
- Zgodnie z przepisami każdy sklep ma obowiązek przyjąć
opakowania po ś.o.r, jeśli prowadzi ich sprzedaż. Docierają
do nas nieliczne sygnały, że
sklepy odmawiają przyjmowania opakowań jeśli rolnik
nie jest ich klientem. Często
wynika to z braku wiedzy i bazowania na nieobowiązujących już przepisach o kaucji.
Dlatego prowadzimy działania
informacyjne skierowane do
sprzedawców, aby takie sytuacje się nie zdarzały. – mówi
Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony
Roślin.

Sklepy nie ponoszą
żadnych kosztów
- Każdy sklep sprzedający
ś.o.r. powinien przyjmować
opakowania od rolników, ale

najpierw musi m.in. mieć podpisaną umowę z firmą odpadową (posiadającą zgodę na
zbieranie odpadów pod kodem 150110*). Sklep zgłasza się
np. korzystając z dostępnego
formularza online, podpisuje
umowę z operatorem Systemu,
który dostarcza worki niezbędne do gromadzenia opakowań
i zapewnia odbiór po zapełnieniu odpowiedniej ich ilości.
Przy każdym odbiorze wystawia kartę przekazania odpadu, która jest dokumentem na
wypadek kontroli GIOŚ. Taki
serwis jest całkowicie bezpłatny. Koszty zbiórki opakowań
ponoszą producenci ś.o.r. – dodaje Mrowiec.

A jeśli chemię przywiózł
kurier?
Trudno się czasem dziwić
sklepowi, który odmówiłby
przyjęcia dużej ilości opakowań, jeśli rolnik chemię
kupił zupełnie gdzie indziej.
Na przykład u dystrybutora
albo w jednym z popularnych
sklepów rolniczych z wysyłką, a przywiózł mu ją kurier.
- Najlepszą i najprostszą zasadą jest oddawanie opakowań
tam, gdzie zaopatrzyliśmy się
w produkty. Jeśli zamawiamy w firmie, która dostarcza
nam ś.o.r. pod dom, przy
składaniu zamówienia zapytajmy o zwrot opakowań.
Sprzedawca ma obowiązek

prawny poinformowania
rolnika o obowiązujących
systemach zbiórki – dodaje
Mrowiec.

Sklep może
odmówić. Kiedy?
Pamiętajmy, że oddawane opakowania muszą być
3-krotnie wypłukane, a ten
obowiązek ciąży na rolniku.
- Kluczowa z punktu widzenia zbiórki i gwarancji bezpieczeństwa wszystkich osób
w niej uczestniczących jest
czystość opakowań. Dlatego
sklepy odmawiają przyjmowania opakowań brudnych,
niewypłukanych, z resztkami środków – wyjaśnia
Mrowiec.

Połowa opakowań nie
trafia do zwrotu
System zbiórki odpadów
po środkach ochrony roślin
działa w Polsce od 13 lat. Już
w pierwszym roku zebrano
opakowania po 25% środków,
które sprzedano. Obecnie
zbiera się 50-60%, a wynik
ten stawia nas w czołówce krajów z najbardziej wydajnymi
systemami zbiórki. Co jednak dzieje się z pozostałymi
opakowaniami? Celem jest
osiągnięcie 100%, ale w tym
muszą pomóc rolnicy. Wszyscy rolnicy.

Rynek warzyw i owoców w Polsce

Alicja Szczypta

Produkujemy, ale nie spożywamy.
Rynek warzyw i owoców
stanowi jeden z istotnych
segmentów branży spożywczej w Polsce. Polska należy do
czołowych graczy na europejskim rynku uprawy warzyw
i owoców. Jednak spożycie
warzyw i owoców nadal pozostaje zbyt niskie.
Produkcja owoców w Polsce
w 2016 r. wyniosła 4,6 mln
ton wobec 4,05 w roku 2015. –
Odnotowaliśmy o 20% większe zbiory gruszek i śliwek,
o 14,6% wzrosła produkcja
jabłek, jedynie truskawek
i malin zebrano mniej – mówi
prof. dr hab. Andrzej Kowalski,
Dyrektor Instytutu Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.
Polska jest istotnym producentem warzyw i owoców

w skali Europy. – W 2016 w Unii
Europejskiej produkcja owoców
wyniosła 39,5 mln ton (według
nieostatecznych danych AMI
– Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH), gdzie udział
Polski stanowi 4,6 mln (wzrost
o 14,7% względem roku poprzedniego). Polska umocniła
się też na pozycji największego
w UE producenta zagęszczonych soków owocowych i mrożonych owoców. Polski rynek
odpowiada za ok 50% produkcji we Wspólnocie. Krajowa
produkcja warzyw wyniosła natomiast 5,9 mln ton, co stanowi
ponad 9% udziału w produkcji
unijnej (64,2 mln ton) – mówi
Waldemar Sochaczewski Zastępca Dyrektora Generalnego
Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa (KOWR).

Problem zbyt niskiej konsumpcji warzyw i owoców
jest dostrzegany przez krajowe oraz światowe organizacje, zajmujące się promocją
prawidłowego żywienia. Na
rzecz poprawienia nawyków
żywieniowych globalnego
społeczeństwa prowadzone są
liczne programy edukacyjne.
Jednym z nich jest inicjatywa
„5 porcji warzyw, owoców lub
soku”, która zachęca do spożywania rekomendowanych
przez dietetyków 5 warzywno-owocowych porcji dziennie.
Światową organizacją, która
krzewi tę ideę jest AIAM5, czyli Międzynarodowy Sojusz Organizacji i Stowarzyszeń na
rzecz „5 a day”. Do AIAM5
należą państwa z 30 krajów
z całego globu, a ich wspólnym

celem jest zwiększenie spożycia warzyw i owoców oraz
edukowanie społeczeństwa
na temat zbilansowanej diety. Oprócz zmiany nawyków
żywieniowych, dla zwiększenia spożycia warzyw, owoców
i ich przetworów istotna jest
również odpowiednia polityka
agrarna oraz prawodawstwo
wspierające producentów
i przetwórców.
Źródło: Michael Bridge
Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Chrońmy owady pszczołowate

GOSPODARSTWO
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Jesienna odsłona akcji „Budujemy populację owadów zapylających ®”
o ich dobrej zdrowotności –
zaznaczyła prelegentka. Takie
kokony przechowuje się w pojemnikach, w których możliwa jest wentylacja. Wszystkie
oprzędy spasożytowane, spleśniałe i źle wykształcone oraz
resztki gniazd usuwa się i niszczy, najlepiej poprzez spalenie.
Istotnym elementem prowadzonej selekcji jest zachowanie

REKLAMA

Tegoroczna edycja, prowadzonej przez Sumi Agro Poland, kampanii edukacyjnej
„Budujemy populację owadów zapylających®” oscyluje
wokół przekazywania wiedzy
o pszczołach, ich znaczeniu
i ochronie, młodemu pokoleniu, uczniom szkół rolniczych,
którzy w przyszłości prowadzić będą działania związane
z kształtowaniem agrocenoz.
Dlatego w trzech szkołach
ponadgimnazjalnych, o profilu ogrodniczo-rolniczym,
zlokalizowanych w Jasieńcu
(woj. mazowieckie), Sandomierzu (woj. świętokrzyskie)
oraz w Sichowie Dużym (woj.
świętokrzyskie) firma otworzyła Centra Murarkowe oraz
wiosną i jesienią zorganizowała zajęcia edukacyjne dotyczące owadów pszczołowatych,
szczególnie zaś murarki ogrodowej – głównej bohaterki
akcji „Budujemy populację
owadów zapylających®”.
27 września br. w Zespole
Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Sandomierzu
odbyły się zajęcia edukacyjne
dotyczące nie tylko znaczenia
i ochrony owadów pszczołowatych, ale też zimowania murarki ogrodowej. Uczniowie
REKLAMA

mieli okazję zobaczyć, jak
wyglądają prawidłowo wykształcone kokony murarki
ogrodowej oraz dowiedzieć
się jak zapewnić tej pszczole
udaną zimowlę. Osobniki murarki ogrodowej zimę spędzają
w postaci imaginalnej (dorosłej) w oprzędach. Jesienią, rurki gniazdowe owada można
przenieść do suchego i czystego pomieszczenia, w którym
temperatura zbliżona jest do
panującej w środowisku naturalnym, lub zabezpieczone
przed wilgocią pozostawić je
w miejscu ich stacjonowania. Prowadząca lekcję, dr
inż. Joanna Klepacz-Baniak,
redaktor naczelna „Hasła
Ogrodniczego”, zaznaczyła
że gniazd nie należy przenosić wcześniej, ponieważ niepotrzebne wstrząsy powodują
zamieranie larw i poczwarek.
Ryzyko pojawienia się chorób
i szkodników – pasożytów
hodowli murarek – minimalizuje prowadzenie selekcji
kokonów, które wyjmuje się
z rurek gniazdowych. Oprzędy
barwy ciemnokasztanowej, bez
oznak zapleśnienia, o kształcie wydłużonego owalu, z wystającym białawym stożkiem
na jednym biegunie świadczą

higieny i względy sanitarne.
Jeśli nie prowadzimy selekcji
kokonów, gniazda na okres
zimowli należy pozostawiać
zabezpieczone przed wilgocią,
ptakami i drapieżnikami na
plantacji bądź przechowywać
do wiosny w pomieszczeniu
o temperaturze zbliżonej do
tej panującej na zewnątrz. Jednak brak kontroli nad stanem

kokonów stwarza ryzyko utraty hodowli, najczęściej wskutek inwazji pasożytów. Na
lekcji oprócz jej aspektu teoretycznego nie zabrakło także
miejsca na część praktyczną.
W trakcie lekcji przeprowadzono także konkurs wiedzy
z zakresu tematycznego zajęć,
a najlepsi uczniowie otrzymali
cenne nagrody ufundowane

przez Sumi Agro Poland.
Więcej na:
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v=a4aktFDOWIM
http://www.sumiagro.pl/
centrum-murarkowie-w-jasiencu-lekcja-edukacyjna/
Źródło: Sumi Agro Poland
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Przepis na jesienną
chandrę
Ruch i… deser z warzyw!

Jesień to trudny okres dla
wielu z nas – niewiele słońca,
deszcz, wiatr i chłód. Częściej
niż kiedykolwiek dopada nas
też kiepski nastrój i apatia.
Jak wynika z badania,
przeprowadzonego w ramach
kampanii „Warzywa i owoce
– na szczęście!”, Polacy mają
wiele sposobów na czerpanie
zadowolenia z życia. Najczęściej wymieniane to relaks
i wspólne chwile z rodziną,
czas spędzany z przyjaciółmi,
przebywanie na świeżym powietrzu, oglądanie ulubionych
filmów lub słuchanie ulubionej muzyki a także unikanie
stresu.
- Ważne, że zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak
niekorzystny wpływ na nasze
życie ma stres. Jego negatywnym skutkiem, niejedynym
oczywiście, jest zmęczenie,
które – zgodnie z Diagnozą
Społeczną z 2015 roku – kilka razy w tygodniu odczuwa
ponad połowa Polaków! Niestety, osoby zmęczone odpoczywają zazwyczaj w sposób
bierny, a nie aktywny, chętniej też sięgają po słodycze
i kawę. Udowodniono, że ze
stresem i zmęczeniem lepiej
radzą sobie osoby uprawiające sporty – mówi socjolog
Barbara Leszczyńska, ekspert
kampanii „Warzywa i owoce
– na szczęście!”.
Tymczasem, jak pokazuje badanie zrealizowane na
potrzeby kampanii, sport
i ćwiczenia jako sposób na
odczuwanie szczęścia wybiera
zaledwie 12% respondentów!
- Naukowcy dawno już
potwierdzili związek między
aktywnością fizyczną a czerpaniem radości z życia. Dzięki
endorfinom, uwalnianym podczas ruchu, czujemy przypływ
energii, sił witalnych, mamy
poczucie mocy i sprawczości.
Ruch też zmniejsza poziom
napięcia i stresu oraz obniża
ryzyko depresji. Nawet jeśli
nie jesteś typem sportowca,
spróbuj jednak czasem zwalczyć w sobie lenia i podjąć
wysiłek fizyczny. Nie musisz
wcale katować się codziennie

na siłowni czy poddawać morderczym treningom w fitness
klubie – zapewnia psycholog
Adriana Klos, ekspert kampanii „Warzywa i owoce – na
szczęście!”.
Szczególnie o tej porze roku
zdarza nam się doświadczać
uczucia rozdrażnienia, apatii
czy chandry. Niejednokrotnie
jemy wtedy „coś słodkiego”,
aby szybko poprawić sobie humor. Warto jednak zamienić
słodycze na warzywa i owoce.
- Sięganie po „coś słodkiego”
jest bardzo złudne i w dłuższej perspektywie nie pomoże
na spadek nastroju. Możemy
jednak słodkości „uzdrowić”
i wykorzystać do ich przygotowania polskie warzywa lub
owoce, traktując jedną z zalecanych dziennych porcji tych
produktów deserowo – proponuje Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska, specjalistka ds.
żywienia, ekspert kampanii.
– Z owocami sprawa jest oczywista, bo są naturalnie słodkie
i od lat wykorzystywane jako
składnik deserów. Okazuje się
jednak, że warzywa również
mogą być świetną ich bazą,
gdyż zawierają niemałe ilości
cukrów, zwłaszcza te korzeniowe czy strączkowe. Brownie
z buraka? Czemu nie! Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia
– przekonuje.
Do przygotowania deserów,
oprócz buraka, świetnie nadaje się też marchewka, z której
można zrobić nie tylko ciasto
marchewkowe, ale i smaczne
babeczki. Doskonałym składnikiem jest również dynia,
powszechnie używana w cukiernictwie, zarówno do ciast,
ciasteczek, jak i puddingów czy
musów. Podobnie można wykorzystać cukinię. Warzywa te,
dodane do ciast sprawiają, że są
one wilgotne, mniej tłuste oraz
pozostają dłużej świeże. Szpinak
z kolei nada ciastu niesamowity
kolor i niepowtarzalny smak.
Do ciasta można wykorzystać
także bób, a z fasoli przygotować domowe trufle.
- Jakie mamy korzyści z zamiany tradycyjnych słodyczy
na desery z warzyw i owoców?
Przede wszystkim, w większości przypadków, mniejszą kaloryczność, a przy tym
większą wartość odżywczą.
Poza słodyczą dostarczą nam
one witamin czy składników
mineralnych, a nie tylko „pustych kilokalorii” z cukru
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Kościelna kazalnica
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– podkreśla ekspert-dietetyk.
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Grupa Krukowiak

TRAKTOR
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Rozmowa z Mariuszem Prackim.
Firmę Krukowiak kojarzyliśmy dotąd z opryskiwaczami
oraz maszynami do warzyw,
ale dzięki połączeniu z POM
Brodnica również z maszynami do uprawy gleby Stoimy
przy 8-metrowej talerzówce,
największej w waszej ofercie?
Tak, to nasza największa talerzówka, nowość, model Alfa
H. Jest to model wprowadzony w tym roku, przeznaczony do dużych gospodarstw.
Talerzówka jest składana
hydraulicznie, a budowę ma
klasyczną: 2 wały talerzowe
z talerzami o średnicy 610mm,
a dodatkowo można ją doposażyć w różne typy wałów
doprawiających lub zgrzebło
do słomy.
Talerze te nie są jednak
największe?
Nie. Talerze dobieraliśmy

pod możliwości maszyny i typowe zapotrzebowanie.
Talerze są karbowane,
co poprawia rozdrobnienie i zmieszanie resztek
pożniwnych.
Jest to też bardziej agresywna forma uprawy gleby, a to
jest bardzo potrzebne i przy
uproszczeniach i żeby maszyna
nie zapychała się.
Jakiej mocy ciągnika
wymaga?
Trudno doprecyzować
ilość koni mechanicznych,
bo to zależy też od warunków glebowych i warunków,
ale należałoby przyczepiać ją
do ciągników przynajmniej
200-konnych.
Agregaty uprawowo-siewne wyglądają na takie, którymi można efektywnie
działać z użyciem traktorów

o mniejszych mocach?
W naszej ofercie mamy dwa
modele siewników 3-metrowych: jeden nabudowany,
a drugi zawieszany – klasyczny.
Mamy też maszyny, do których możemy agregować siewnik zawieszany. Przykładowo
zaprezentujmy trzy zestawy.
Pierwszy jest oparty o siewnik
nabudowany na klasycznym
agregacie z redlicami. Drugi – nieco nowocześniejszy
– ma bronę talerzową lekką,
o nieco mniejszych, ale mocno uzębionych talerzach i wał
doprawiający. Trzeci składa
się z klasycznej 3-metrowej
talerzówki i siewnika zawieszanego za nią. I ten właśnie
nadaje się na cięższe gleby,
a nawet siew po poplonach.
Redlice w tym ostatnim są
talerzowe, czy można by się

Traktor jak smartfon

SmartTouch brzmi prawie jak smartfon i skojarzenie
jest trafne.

To nowe rozwiązanie miało
premierę w tym roku podczas
pokazów Demo Tour marki
Valtra. Na czym polega? Co
ułatwia? Jak działa? Pytamy
Sebastiana Karasiewicza.
Podłokietnik SmartTouch
został tak skonstruowany, żeby
operator ciągnika wszystko
miał pod prawą ręką. Wyposażony jest w 9-calowy ekran
dotykowy, który obsługuje się
łatwiej niż smartfona. Jest
całkowicie oparty na grafice:
widzimy na nim rysunek ciągnika oraz ikony dotyczące
silnika, przekładni itp., i dotykowo sterujemy wszystkimi
parametrami roboczymi ciągnika i maszyny. Podłokietnik współpracuje z ISOBUSem
i nawigacją, umożliwiając
sterowanie nimi z jednego

miejsca. Wszystko to jest zrobione w bardzo prosty sposób.
Oprócz dotykowego wyświetlacza uległ zmianie cały podłokietnik – na błotniku nie ma
już żadnych przełączników
ani pokręteł, gdyż wszystkie
znalazły się pod prawą ręką
operatora. Dodatkowo wprowadziliśmy nową dźwignię
jazdy – joystick, którym sterujemy prędkością bez względu
na to czy mamy przekładnię
powershift czy bezstopniową.
Mamy oczywiście możliwość
wyboru trybu biegów manualnych, ale domyślnym jest już
tryb automatyczny. Dźwignią
jazdy sterujemy prędkością,
tempomatem, podnośnikiem,
hydrauliką i rewersem, a dodatkowo mamy w niej programowalne przyciski. Dźwignia
nie jest pionowa, lecz pozioma, a więc jest bardziej
ergonomiczna.
Młodsze pokolenie ze
smartfonami i ekranami
dotykowymi świetnie sobie radzi, ale starsze – nie
do końca to czuje. Jak starsi rolnicy odnajdują się ze
SmartTouchem?
SmartTouch jest bardzo
prosty i wystarczy kwadrans
w ciągniku by go zrozumieć.

Jeśli ktoś chce, to raczej sobie poradzi. System ten montowany standardowo jest
w ciągnikach Versu i Direct.
W ciągnikach HiTech i Active,
które go nie posiadają, zmian
ustawień dokonuje się ręcznie: dźwigniami, przyciskami
i pokrętłami. Jest więc wybór.
Podczas Demo Tour
2017 była pierwsza możliwość
przetestowania podłokietnika, o którym mówiliście od
kilku miesięcy.
Była to rzeczywiście pierwsza możliwość przetestowania
go w polu. Dysponowaliśmy
ciągnikami od 135 KM z serii
N, T i S. Dodatkowo, co rzecz
nietypowa, pokazaliśmy jeden z naszych najmniejszych
traktorów – maszynę serii A.
W serii tej montujemy silniki od 75 do 130KM, ale nie
ma w niej SmartToucha. Pokazaliśmy model A94, średni gabarytowo, napędzany
3-cylindrowym silnikiem
o mocy 95 KM. Jest on cichy,
ekologiczny, nie posiada filtra
cząstek stałych. Traktor ten
wyposażony jest w ładowacz
czołowy i pompę hydrauliki o wydajności prawie
100 l / min.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

pokusić o uprawę bezorkową?
Nie, bo w uprawie bezorkowej powinno być nieco większe
zagłębienie redlic w glebę. Jest
to brona talerzowa lekka, więc
dobrze doprawia, a naszym
zdaniem jest to skuteczniejsze
niż klasyczny agregat redlicowy. Gleba jest bardziej wyrównana i lepiej spulchniona
niż w przypadku pracy redlic.
Jak działają redlice, wiadomo, a talerzówka glebę
odwróci.
Dokładnie, gleba jest wówczas poderwana, a przy maszynach uprawowych połowa
sukcesu to prędkość. Im szybciej taki agregat się porusza,
tym lepiej zadziała. Zwykły
agregat redlicowy świetnie
się sprawdzi przy wyższych
prędkościach, ale odbije się
to na precyzji siewu. Agregat

talerzowy przyniesie dobry
efekt już przy mniejszej prędkości i nie wpłynie negatywnie
na precyzję siewu.
Prędkość jazdy wiąże się
jeszcze z mocą ciągnika. Jakie
jest optimum, żeby najlepiej
wykorzystać prędkość?
Optimum dotyczy nie tylko
mocy, ale i udźwigu ciągnika, bo zestaw ten jest dość
ciężki i odległy od cięgieł.
Ciągnik o mocy 140-150KM
powinien się sprawdzić, pamiętać należy zawsze o tym,
że agregat talerzowy zapewni lepsze spulchnienie gleby
przy mniejszej prędkości niż

redlicowy. Ten drugi nie spowoduje takiej „eksplozji” i wymieszania wierzchniej warstwy
gleby przy mniejszej prędkości,
zwłaszcza że talerze są drobno
karbowane i gęsto ułożone.
Regulacja normy wysiewu
– płynna?
Tak, to weszło już do standardu. Tradycyjne przekładnie mechaniczne, wprawdzie
proste i łatwe w serwisowaniu,
dają mniejszą precyzję i mniejszą możliwość regulacji. A to
bardzo ważne parametry,
zwłaszcza, że materiał siewny tani nie jest.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Jaki tur do Zetora?

Ładowacz czołowy, popularnie zwany turem, to
urządzenie, które przydaje się na co dzień.
Coraz więcej nowych traktorów wyposażanych jest w tura.
Stojąc przed wyposażonym
w niego Zetorem Forterrą,
rozmawiamy z Robertem
Szewczykiem.
Coraz częściej rolnicy poszukują maszyny uniwersalnej – ciągnika, który nie tylko
będzie pracował w polu, ale
takiego, który również będzie
pomocny przy codziennych
pracach. Ładowacz czołowy
zamontowany na ciągniku jest
więc świetnym rozwiązaniem.
Wielu rolników kupuje jednak ciągnik bez tura, a następnie go dorabia.
Nie ma problemu: do każdego ciągnika marki Zetor jest
cały zestaw dedykowanych
ładowaczy czołowych.Teraz
mamy nowość w ofercie Zetor System: ładowacz serii ZQ
firmy Alö. Seria ZQ zastępuje serię ZX, która dotąd była
najwyższą. ZQ jest to o wiele
nowocześniejszy sprzęt, który
nie tylko ma większy udźwig,
ale również możliwości podnoszenia na większą wysokość.
Ładowacze tej serii zastosować
można do każdego modelu Zetora, od 60-konnego Majora
do największych modeli Forterra HD.

Czy te ładowacze mocno
obciążają hydraulikę?
Są to modele dedykowane,
więc jest to tak dobrane, aby
nie było żadnych problemów.
Dodatkowo wyposażone są
one w akumulatory ciśnienia.
Nowością jest to, że mają one
również elektroniczne sterowanie i wagę. Dzięki temu od razu
przy załadunku wiemy dokładnie, ile towaru załadowaliśmy.
Zetor Major to legenda …
Najnowszy Major z tamtym Majorem niewiele już
ma wspólnego. Starym

Majorkiem powolutku się
toczyło, a dzisiejszy Major
jest o wiele przyjemniejszy,
szybszy i homologowany na
2 osoby. Pojedziemy nim nawet
40 km/h! Przykładowo Major
HS to tegoroczna nowość, również świetnie nadający się do
ładowacza, bo posiada rewers
elektrohydrauliczny i półbiegi przełączane pod obciążeniem. Nazwa co prawda ta
sama, ale pół wieku minęło.
Jest nowoczesny.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Bohater z Kędzierzyna
na Twoim polu

