ISSN-2353-5172

W W W. R A P O R T R O L N Y. P L

E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y

2001 - 2018

Technika i technologia w rolnictwie

| Nr 12 / grudzień 2018
nakład kontrolowany

„Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”
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Producent silosów marki BIN nagrodzony.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wręczenie statuetki i certyfikatu „Rzetelni dla Biznesu” dla BIN Sp. z o.o. Karol Pawłowski – Specjalista Marketingu BIN, Robert Składowski – Prezes Federacji
Przedsiębiorcy.pl oraz Piotr Podgórski – Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl
W dniu 23 listopada
2018 roku w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki
i Marki Polskiej Gospodarki”.
Była to już ósma edycja wydarzenia, a uroczystość w znakomity sposób poprowadzili
Dorota Gardias oraz Krzysztof

Ibisz. Zgromadzonych gości
powitał gospodarz wieczoru
Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji
Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który
pogratulował obecnym ich
sukcesów oraz podkreślił

zaangażowanie Federacji
w działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.
Słowa uznania i gratulacje
Laureatom przekazał również
Pan Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Statuetka i Certyfikat dla BIN Sp. z o.o. „Za konsekwentną od lat budowę marki opartej na wysokiej jakości produktów oraz innowacyjności”

Już od ośmiu lat na wniosek urzędów marszałkowskich
i wojewódzkich oraz na wniosek Prezydium Przedsiębiorcy.
pl i Zarządu Mazowieckiego
Zrzeszenia Handlu Przemysłu
i Usług przyznawane są nagrody w projekcie „Rzetelni” – dla
osób, podmiotów, organizacji zasłużonych dla rozwoju
przedsiębiorczości.
Na wniosek Pana Piotra
Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Za konsekwentną od
lat budowę marki opartej na
wysokiej jakości produktów
oraz innowacyjności” nagrodę
otrzymała firma BIN Sp. z o.o.
z Aleksandrowa Kujawskiego.
„Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie
etycznych norm oraz standardów
w obszarach: przedsiębiorczości, instytucji oraz w ochronie
zdrowia. W ramach Programu
przyznawany jest tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej
Gospodarki” oraz realizowane
są Projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz
„Diamenty Polskiej Gospodarki”.

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych,
organizacji branżowych, izb
handlowych i organizatorów,
po wnikliwej ocenie i zgodnie
z przyjętą procedurą, wyłoniła
Laureatów Programu.
Na koniec odczytano list
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka
Kuchcińskiego, który zawierał
słowa skierowane również do
Laureatów Programu: cyt. „(…)
Cieszę się, że Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl
za cel postawiła sobie wyróżnienie tych podmiotów, które
najbardziej przyczyniają się
do rozwoju ekonomicznego
Rzeczypospolitej.
Dzisiejsza Wielka Gala stanowi wyjątkowy moment,
abyśmy mogli podziękować
laureatom za ich pożyteczną
pracę. Z wielką radością gratuluję Państwu zwycięstwa,
życząc jednocześnie wszelkiej
pomyślności w realizacji przyszłych planów. (…)”.
Źródło: BIN
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Hodowla roślin BASF w Polsce
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Polska dołączyła do Europejskiego Programu Hodowli Rzepaku

24 października 2018 miało miejsce oficjalne otwarcie
Stacji Hodowli Roślin w Psarskim (Wielkopolska). Będzie
ona częścią europejskiego programu hodowli rzepaku, dołączając do sieci już istniejących
placówek w Belgii i Niemczech.

Tym samym będzie to trzecia
Stacja Hodowli Rzepaku BASF
umiejscowiona w Europie.
Centrum hodowlane mieści
się w Astene w Belgii.
Całkowity koszt inwestycji to ok. 3,5 mln EUR
(z czego 2,5 mln to koszty

infrastrukturalne, a 1 mln
EUR to koszty wyposażenia).
Do głównych zadań stacji
należeć będzie m. in. hodowla
odmian mieszańcowych rzepaku ozimego w oparciu o system
CMS ogura z przeznaczeniem
na Polskę i Europę Wschodnią, ocena linii hodowlanych
pod kątem ich przydatności dla
tworzenia plennych mieszańców, prowadzenie doświadczeń polowych oraz ocena
wartości gospodarczej odmian
kandydatów do badań rejestracyjnych oraz współpraca
z COBORU w procesie badań
rejestracyjnych.
W przyszłości stacja będzie
prowadzić badania w zakresie hybrydowych odmian

Grupa Azoty przejęła
COMPO EXPERT
Grupa A zot y nabyła
25.000 udziałów stanowiących
100% kapitału zakładowego
w spółce Goat TopCo GmbH
z siedzibą w Münster, w Niemczech – właściciela COMPO
EXPERT. Wykonanie umowy
oraz zamknięcie transakcji jest
konsekwencją spełnienia się
wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie
sprzedaży.
Grupa Azoty za udziały
w COMPO EXPERT zapłaciła
226.637 tys. EUR. W dniu zamknięcia transakcji Grupa Azoty
dokonała zapłaty całości ceny za
udziały oraz przejęła do nich tytuł.
- Nasze zaangażowanie w segment nawozów

specjalistycznych jest odpowiedzią na zmiany w otoczeniu
rynkowym. Transakcja przejęcia COMPO EXPERT wpisuje się w strategię zakładającą
wzmacnianie pozycji Grupy
Azoty wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa. Przejęcie
COMPO EXPERT otwiera też
przed Grupą nowe możliwości dywersyfikacji działalności
biznesowej, przy równoległym
pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii i know-how
oraz rozwiniętej sieci dystrybucji. Grupa od wielu lat planowała uzupełnienie portfolio
o produkty specjalistyczne. Ta
transakcja pozwoli jej rozszerzyć znacząco bazę klientów

w kontekście ochrony rolników w sytuacji niemożności
dostarczenia przez nich partii towaru wymaganej przez
umowę spowodowaną przez
siłę wyższą.
Jednocześnie, zwrócono się
o zainicjowanie odpowiednich
zmian w prawie, aby w umowach cywilno-prawnych na

Dlatego cieszę się, że Stacja
Hodowli Roślin w Psarskim
dołącza do miejsc na terenie
Polski, w których jesteśmy
obecni” – powiedziała Katarzyna Byczkowska – Prezes
Zarządu BASF Polska.
“Cieszę się, że po zakupie
szeregu aktywów od firmy
Bayer oraz powitaniu nowych
kolegów w sierpniu tego roku,
dziś spotykamy się na otwarciu
Stacji Hodowli Roślin. To bardzo ważny krok w rozszerzaniu
oferty dla naszych klientów
– powiedział Cezary Urban
– Dyrektor Działu BASF Agricultural Solutions. Inwestycja
ta zwiększa zaangażowanie
BASF w sektorze rolniczym,
daje nowe możliwości rozwoju

innowacji w branży nasiennej
oraz jest podstawą do kontynuowania długofalowego rozwoju w Polsce oraz w Europie
Środkowej i Wschodniej.
„Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy projekt Stacji Hodowli Roślin BASF we współpracy
z lokalnymi architektami i firmami budowlanymi, którzy
byli w stanie wybudować tę
placówkę w mniej niż rok.
Dziękujemy również władzom
Śremu za wsparcie naszej wizji
już od samego początku tego
projektu.” - powiedział Jan
Pszczoła – Kierownik Stacji
Hodowli Roślin w Psarskim.
Źródło: BSF
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Akademiccy Ambasadorzy

o producentów bardziej wymagających roślin – powiedział
dr Wojciech Wardacki, prezes
zarządu Grupy Azoty.
Do podpisania umowy pomiędzy Grupą Azoty a spółką
Goat Netherlands B.V. doszło
we wrześniu br. W minionych miesiącach zgody na
nabycie przez Grupę Azoty
100% udziałów w Grupie
COMPO EXPERT udzielili
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A.
oraz organy antymonopolowe
w Niemczech, Austrii i Turcji.
Tym samym spełniły się warunki konieczne, zastrzeżone
w umowie sprzedaży.
Źródło: Grupa Azoty

Umowa kontraktacyjna
a siła wyższa
Zarząd KRIR realizując
wniosek zgłoszony podczas
XIII posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o zlecenie analizy prawnej umów kontraktacyjnych oraz innych umów
na dostawy produktów rolno-spożywczych w innych
krajach UE w szczególności

pszenicy, w które następnie
mogliby zaopatrywać się klienci zachodniej Polski oraz krajów Europy Wschodniej.
BASF dysponuje jednym
z największych na świecie
centrów badawczo – rozwojowych oraz ma kompetencje
niezbędne do opracowania hybrydowych odmian pszenicy,
które będą w stanie odblokować tzw. efekt plateau w ilości
plonu pszenicy obserwowany
na większości rynków w ciągu
ostatniej dekady.
„W BASF bardzo ważny jest
dla nas rozwój i innowacje
przy jednoczesnym oferowaniu rozwiązań praktycznych
dla naszych klientów. To miejsce spełnia wszystkie te cele.

dostawy produktów rolno-spożywczych był obowiązkowy
zapis o odstąpieniu od karania
rolników za niedostarczenie
odpowiedniej partii produktów rolno-spożywczych
na skutek wystąpienia siły
wyższej.
Źródło: KRIR

Grupa Azoty zakończyła nabór do II edycji programu
„Ambasador Marki Grupa Azoty”.
Uruchomienie programu
„Ambasador Marki Grupa
Azoty” jest elementem budowy
profesjonalnego employer brandingu. W kolejnych krokach
planowane są m.in.: uruchomienie programów stażowych,
organizacja cyklu spotkań na
wybranych uczelniach, a także
udział przedstawicieli Grupy
Azoty w uczelnianych targach
pracy. Nadrzędnym celem projektu jest budowa długofalowej współpracy z wyłonionymi
podczas naborów do Programu
studentami czy doktorantami,
tak, aby pełniąc rolę naszych
Ambasadorów utożsamiali się
z Grupą i czuli się jej częścią.
Każda z czterech głównych
Spółek Grupy wybrała jednego Ambasadora, który będzie
reprezentował markę Grupy
Azoty na swojej uczelni w roku
akademickim 2018/2019. I tak,
nowymi „Ambasadorami
Marki Grupa Azoty” zostali:
Agnieszka Szymaszek (Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie) – Grupa Azoty
S.A., Jakub Sakowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Rolniczy) – Grupa Azoty Police,
Rafał Pater (Politechnika Warszawska) – Grupa Azoty Puławy oraz Natalia Barteczko
(Politechnika Śląska) – Grupa
Azoty Kędzierzyn.

- Wzmacnianie profesjonalnego wizerunku pracodawcy
jest dla nas bardzo ważne.
Jednym ze sposobów na to
jest właśnie nasz program „Ambasador Marki Grupa
Azoty”. Ambasadorzy mają
duży potencjał w budowaniu
świadomości marki. […] Dynamiczny i kreatywny Ambasador będący reprezentantem
Grupy na uczelni ma za zadanie podnieść zainteresowanie działaniami naszej firmy,
a także budować jej pozytywny
wizerunek jako pożądanego
pracodawcy. Wierzymy, że będzie to dwustronna i owocna
współpraca – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu
Grupy Azoty.
Podczas II edycji Programu
Ambasadorzy będą współodpowiedzialni za organizację
cyklu spotkań pod hasłem:
„Dzień z Grupą Azoty”, będą
brać czynny udział w konferencjach naukowych. Do ich
zadań należeć będą także: bieżące śledzenie działań Grupy w mediach branżowych,
przekazywanie informacji
oraz wsparcie przy organizacji
spotkań, seminariów, warsztatów, wydarzeń o charakterze
promocyjnym. Będą uczestniczyli także w organizacji
stoisk podczas uczelnianych

targów pracy, zamieszczaniu
materiałów informacyjno-promocyjnych na portalach
społecznościowych. Dzięki
bezpośredniemu dostępowi
do informacji będą mogli być
podstawowym źródłem wiedzy
o Grupie Azoty dla koleżanek
i kolegów studentów.
W zamian za współpracę Ambasadorzy otrzymają
benefity, m.in.: miesięczne
stypendia ambasadorskie,
doładowania karty miejskiej,
możliwość zwiedzania zakładów czy możliwości spotkania
z przedstawicielami szczebla
menadżerskiego Grupy Azoty. Aby jeszcze skuteczniej
zachęcić Ich do aktywnej
współpracy, od II edycji Programu wprowadzamy system
punktowy pod hasłem: „Bądź
aktywny – wygrywaj nagrody!”. Dla Ambasadora, który
zgromadzi największą liczbę punktów, raz na kwartał
(grudzień/marzec/czerwiec),
zostanie przyznana nagroda
rzeczowa. Zwycięzca całej II
edycji Programu otrzyma możliwość odbycia płatnego stażu w wybranej Spółce Grupy
Azoty w dziale zbieżnym z Jego
preferencjami zawodowymi.
Źródło: Grupa Azoty
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN I SPRZĘTU DLA ROLNIKÓW I HODOWCÓW

LUTEGO
Park Ekspozycyjny Paris Nord Villepinte - Francja

TOGETHER WE GROW THE WORLD

ZAREJESTRUJ DARMOWĄ

WEJŚCIÓWKĘ POPRZEZ

simaonline.com
z kodem PROMORAPR
KONTAKT: promopol@it.pl

USŁUGI DOSTOSOWANE
DO POTRZEB ODWIEDZAJĄCYCH
RECEPCJA : Klub Międzynarodowy zlokalizowany

przy wejściu do Hali 6, powitanie w jęz. polskim,
zwiedzanie targów dla grup, etc.
Darmowe odwiedzanie gospodarstw usytuowanych
w regionie paryskim.
BIZNES : indywidualne spotkania z wystawcami.

DOŁĄCZ DO NAS

#SIMA

EXPOSIMA
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tel.: +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax: +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail: sima@comexposium.com
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Pomoc w ramach „Działanie
rolno-środowiskowo-klimatyczne”
W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb
Rolniczych o zmianę przepisów rozporządzenia MRiRW
z dn. 27.10.2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 i zakwalifikowanie kukurydzy jako odrębnej
grupy upraw, resort rolnictwa
przedstawił, że szczegółowo
przeanalizowano kwestię
ewentualnego wydzielenia
kukurydzy, jako odrębnej grupy upraw w ramach Pakietu
1. Rolnictwo zrównoważone
Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW
2014-2020.
W odniesieniu do Pakietu
1. Rolnictwo zrównoważone,
KE jednoznacznie wskazała na
konieczność włączenia kukurydzy do grupy zbóż, argumentując to wzmocnieniem efektu
środowiskowego. Kukurydza
bowiem jest rośliną powodującą zubażanie materii organicznej w glebie (współczynnik
degradacji glebowej substancji
organicznej jest ujemny).

Biorąc pod uwagę brzmienie
obecnych wymogów Pakietu
1., wyłączenie kukurydzy
z grupy upraw zboża mogłoby osłabić efekt środowiskowy
tego pakietu poprzez nadmierne uproszczenie płodozmianu
(przez cztery lata na tej samej
działce rolnej mogłyby być
uprawiane zboża i kukurydza)
oraz zmniejszenie zróżnicowania upraw w gospodarstwie
w skali roku (powierzchnia
upraw zbóż i kukurydzy
mogłaby przekroczyć 65%).
W efekcie wpływ realizacji
Pakietu 1. na środowisko zostałby ograniczony.
Propozycję wyłączenia kukurydzy z grupy zbóż skonsultowano z Instytutem Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB. Instytut wskazał, że kukurydza posiada szereg cech,
które uzasadniają pozostawienie jej w grupie rośliny
zbożowe. Głównym powodem zaliczenia tego gatunku
do wyżej wymienionej grupy
jest podobieństwo technologiczne w zakresie uprawy podstawowej i przedsiewnej oraz
nawożenia.
Sprawia to, że kukurydza
podobnie jak zboża zalicza się
do gatunków wpływających

negatywnie na bilans materii
organicznej w zmianowaniu,
a w szczególności w przypadku
stosowania głębokiej uprawy
płużnej. Istotnym powodem
zaliczenia kukurydzy do roślin zbożowych jest także jej
podatność na ważne gospodarczo choroby fuzaryjne,
których efektywne zwalczanie jest bardzo trudne nawet
po zastosowaniu intensywnej
ochrony fungicydowej.
Zmiana proponowana przez
KRIR mogłaby zostać wprowadzona jedynie w wyniku
uzyskania pozytywnej opinii
KE. To z kolei wiązałoby się
z koniecznością przedstawienia, przez MRiRW w toku negocjacji, takiego stanowiska,
z którego jasno i bezsprzecznie
wynikałoby, że zmiana ta nie
osłabi środowiskowego charakteru Pakietu.
W tym kontekście mając na
uwadze cel jakiemu służy realizacja wymogów w ramach
Pakietu 1., opinię IUNG oraz
przede wszystkim stanowisko
KE dotyczące konieczności
włączenia kukurydzy do grupy
zbóż, ustanowienie kukurydzy
jako odrębnej grupy upraw nie
wydaje się uzasadnionym.
Źródło: KRIR

Rzeczywisty dochoód
z 1 hektara przeliczeniowego
Zarząd Krajowej Rady Izb
Rolniczych realizując wniosek
z XIII Posiedzenia Krajowej
Rady Izb Rolniczych wystąpił
do Prezesa Rady Ministrów
o zweryfikowanie metodyki
wyliczania przez GUS dochodu
z 1 hektara przeliczeniowego.
W odczuciu rolników
wskaźnik podawany przez
GUS w ostatnich latach nie
jest adekwatny do rzeczywistej
sytuacji dochodowej w gospodarstwie rolnym.
Obw ieszczenie Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego w 2017 r.
określa przedmiotową wartość na kwotę 3399 zł. Wskaźnik ten w 2015 roku wynosił
1975 zł, a w roku 2016 wzrósł
do wartości 2577 zł. Oznacza
to, że w ciągu 2 lat wskaźnik
wzrósł o 1424 zł czyli prawie
dwukrotnie.
Jest to szczególnie odczuwane przez rolników w obecnym

roku naznaczonym klęską suszy prawie w całym kraju.
Tak wysoki wskaźnik dochodu z hektara przeliczeniowego
odbiera możliwość uzyskania
wsparcia z pomocy społecznej, stypendium socjalnego
dla studentów, świadczenia
z programu 500+ na pierwsze
dziecko czy bezpłatnych obiadów w stołówce szkolnej wielu
rolnikom, osiągającym w rzeczywistości dochody znacznie
poniżej tego teoretycznie wyliczonego wskaźnika.
Źródło: KRIR

Komunikat KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z tym,
że od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą
wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA),

rolnicy (domownicy rolnika)
nie będą musieli dostarczać
zaświadczeń lekarskich w celu
przyznania prawa do zasiłku
chorobowego.
E-ZLA wystawione rolnikowi (domownikowi rolnika)

zostanie przekazane do systemu informatycznego KRUS
i Kasa rozpatrzy w oparciu o to
zaświadczenie prawo do zasiłku chorobowego.
Źródło: KRIR

Nie każde
ogłoszenie jest
legalne
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Otrzymaliśmy szereg sygnałów od rolników, którzy na
popularnych serwisach ogłoszeniowych wystawiali na sprzedaż płody rolne, a następnie ich
ogłoszenia zostały administracyjnie usunięte, bo „naruszały
prawa osób trzecich”. - Niczego
nielegalnego w ogłoszeniu nie
było – denerwuje się rolnik spod
Iławy, który jako pierwszy zasygnalizował nam temat.
Przyjrzeliśmy się sprawie bliżej. We wszystkich ogłoszeniach
znaleźliśmy jedną cechę wspólną: oferowano w nich nasiona.
I choć wszyscy nasi rozmówcy
twierdzą, że ogłoszenie dotyczyło ziarna paszowego, to powzięliśmy pewne podejrzenia.
Kroki skierowaliśmy do Agencji
Nasiennej.
- Już samo oferowanie do
sprzedaży niekwalifikowanych
nasion odmiany chronionej do
siewu bez pisemnej zgody hodowcy jest naruszeniem wyłącznego prawa – mówi Paweł
Kochański, prezes Agencji Nasiennej. - Można je oferować
i sprzedawać tylko na cele niesiewne, np. na paszę. Aby handlować materiałem do siewu,
oferent/sprzedawca musi być zarejestrowany w PIORiN-ie jako
prowadzący obrót materiałem
siewnym i posiadać licencję od
hodowcy. Pamiętajmy o tym,
zamieszczając na giełdzie internetowej lub w prasie ogłoszenie
o sprzedaży do siewu ziarna ze
zbioru – podkreśla Kochański.
- Wkrótce po dodaniu ogłoszenia w internecie zadzwonił
do mnie pracownik Agencji Nasiennej i poprosił o skasowanie
zwrotu „świetny na poplon” przyznaje rolniczka z powiatu

starogardzkiego, która wystawiła na sprzedaż łubin. - Skasowałam te słowa praktycznie od
ręki, pozostawiając informację
o zastosowaniu paszowym. Myślałam, że sprawa jest załatwiona polubownie. Mimo to, moje
ogłoszenie po tygodniu zostało
usunięte – dodaje.
- Nie pisaliśmy, że to nasiona
do siewu, ale opisywaliśmy ich
zalety, zachwalaliśmy, podawaliśmy nawet jaka to odmiana –
zgodnie mówią rolnicy, którzy
coraz mniej rozumieją, dlaczego ogranicza się ich wolność
handlowania.
- Podanie w ogłoszeniu nazwy odmiany jest informacją
wiążącą się z siewem i uprawą,
ale samo w sobie nie stanowi to
naruszenia prawa. W ogłoszeniu
nie mogą znajdować się żadne
wzmianki, z których można
by wnioskować, że oferujemy
materiał do siewu – wyjaśnia
prezes Kochański.
Co wolno napisać w ogłoszeniu? Na pewno nie zaszkodzi,
ani nie naruszy prawa, podanie wartości paszowej, ale naruszeniem będzie już podanie
zdolności kiełkowania, bo to
sugeruje, że oferujemy nasiona
do siewu. Na pewno bezpiecznym będzie opis typu „łubin
wąskolistny, gorzki”. Wprawdzie wolno podać nazwę odmiany, ale jest to ryzykowne, bo
z punktu widzenia paszowego,
taka informacja jest zbędna. Nie
dotyczy to jednak jęczmienia
browarnego, bo tam zarówno
odmiana, jak i siła kiełkowania,
to parametry istotne z punktu
widzenia procesu produkcyjnego piwa. Podobnie sprawa wygląda z wartością wypiekową

odmian pszenicy.
Dlaczego ogłoszenia znikały?
- Procedura zgłoszenia i usunięcia ogłoszenia przez moderatora portalu mogła rozpocząć
się, zanim użytkownik zmienił
jego treść. Nie wiemy, jak było
w tym konkretnym przypadku,
zwłaszcza, że ogłoszeń naruszających wyłączne prawo ukazuje
się tysiące i nie jesteśmy w stanie
ich wszystkich monitorować –
wyjaśnia prezes. Pamiętajmy
też, że w takich sytuacjach lepiej
jest ogłoszenie usunąć i umieścić poprawione jako nowe, niż
nanosić poprawki na starym.
Prawa hodowcy do odmiany
dotyczą wyłącznie odmian chronionych – na poziomie unijnym
i krajowym. Jak sprawdzić, które
z nich są chronione? Ta informacja jest ogólnodostępna: w odniesieniu do ochrony krajowej służy
temu wyszukiwarka COBORU:
http://www.coboru.pl/Polska/
szukaj.aspx , a w odniesieniu do
unijnej - wyszukiwarka CPVO:
https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/mypvr/#!/en/publicsearch . Ostatecznie sprawa jest
prosta: kliknąć i sprawdzić. Jeśli
odmiana jest na liście chronionych – potrzebna jest licencja
od hodowcy.
Jednak nie oznacza to, że nasionami niechronionymi możemy handlować bez ograniczeń.
Do siewu oferować można jedynie materiał, który uzyskał urzędowe świadectwo i etykietę. To
jednak jest osobny temat, znajdujący się w kompetencji PIORiNu, a nie Agencji Nasiennej. I co
najważniejsze – w tym zakresie
w ciągu minionych lat nie nastąpiły żadne większe zmiany.
Alicja Szczypta

Sprawa pomocy de minimis
W związku z informacją
o wykorzystaniu przez Polskę w 100% kwoty pomocy
de minimis w rolnictwie oraz
wstrzymaniu wprowadzania
nowych decyzji i zatwierdzania sprawozdań zawierających
decyzje z rozporządzenia
1408/2013 – Zarząd KRIR
zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne
przekazanie informacji, jaki
bezpośredni wpływ będzie

miało to przekroczenie na
rolników, a także podjęcie
prac, aby zwiększyć tą kwotę.
Rolnicy są zaniepokojeni, bo
już np. notariusze informują
o braku możliwości skorzystania z preferencyjnej ulgi zwolnienia z opłat skarbowych oraz
preferencyjnego kredytu na
zakup ziemi. Wpłynie to też
zapewne na pomoc „suszową” tych co mają mniej niż
30% strat i mieli skorzystać

z pomocy w ramach „de minimis”. Rolnicy są rozgoryczeni
z powodu tego, że często ich
gospodarstwa nie wykorzystały kwoty „de minimis”,
a jednak nie mogą skorzystać
z pomocy. Zbliża się również
czas na składanie wniosków
o dopłaty do materiału siewnego, na które też może zabraknąć limitu.
Źródło: KRIR
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Dopłaty do materiału siewnego
W odpowiedzi na wniosek
samorządu rolniczego dotyczący zwiększenia puli środków finansowych na dopłaty
z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz rozszerzenia
list odmian roślin, do których
przysługuje dopłata o kukurydzę, MRiRW poinformowało,
iż mechanizm dopłat do 1 ha
powierzchni gruntów ornych
obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany
został wprowadzony w 2007 r.
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków

rolnych (Dz. U. z 2012 r. Nr
231, poz. 633, z późn. zm.).
Kierując się tymi kryteriami
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie wykazu gatunków
roślin uprawnych, do których
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
przysługuje dopłata z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
określono 3 grupy roślin: rośliny zbożowe (wymiana materiału siewnego na poziomie ok.
20%) oraz rośliny strączkowe
i ziemniak (wymiana na poziomie kilku/kilkunastu %).
Określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

Komunikat
Grupy Azoty
Szanowni Rolnicy,
W obliczu zgłaszanych do
Grupy Azoty przypadków
oszustw i wyłudzeń przy zakupach nawozów azotowych
i wieloskładnikowych na rynku krajowym, których ofiarą
padają rolnicy, Grupa Azoty
prosi o szczególną ostrożność
przy zakupie nawozów z wcześniej niesprawdzonych źródeł
oraz u nieznanych dostawców.
Oszuści używają w sposób
nieuprawniony nazw handlowych produktów m.in. Grupy
Azoty oferując nawozy w bardzo atrakcyjnych cenach, jednocześnie fałszując dokumenty
sprzedaży – faktury.
Grupa Azoty rekomenduje
zakup nawozów w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży, która
działa na jasno określonych
zasadach opartych o wspólne umowy.
Sieć Autoryzowanych Dystrybutorów Grupy Azoty liczy
obecnie 80 firm, które prowadzą sprzedaż nawozów azotowych i wieloskładnikowych
bezpośrednio do rolników.
Zakup nawozu u Autoryzowanego Dystrybutora Grupy
Azoty niesie za sobą wiele
dodatkowych korzyści m.in.:
Autoryzowany Dystrybutor
REKLAMA

daje gwarancję, że zakupiony
produkt będzie najwyższej jakości i spełniał oczekiwania
klienta,
Autoryzowany Dystrybutor
zapewnia całoroczną dostępność nawozów w ofercie,
Autoryzowany Dystrybutor podlega monitoringowi
finansowemu, co w kontaktach z dostawcami i odbiorcami gwarantuje pewność
transakcji,
Autoryzowany Dystrybutor
posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników, która jest
regularnie szkolona przez producenta i ma dostęp do pełnej
wiedzy na temat sprzedawanych nawozów,
Autoryzowany Dystrybutor
ma pełne wsparcie producenta – zarówno techniczne jak
i merytoryczne (w tym obsługę
serwisową),
Autoryzowany Dystrybutor
posiada kompleksowe portfolio
nawozowe Grupy Azoty.
Z aktualną lokalizacją
i mapą teleadresową Autoryzowanych Dystrybutorów
Grupy Azoty można zapoznać
się na stronie portalu www.
nawozy.eu
Źródło: Grupa Azoty

21 września 2018 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha
powierzchni gruntów ornych
obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii
elitarny lub kwalifikowany za
rok 2018 stawki są najwyższe
od początku funkcjonowania
mechanizmu dopłat i wynoszą 102,14 zł/ha dla zbóż,
163,42 zł/ha dla strączkowych
i 510,70 zł/na dla ziemniaka.
W 2016 r. Ministerstwo Finansów przeprowadzało przegląd wydatków publicznych
REKLAMA

w obszarze dopłat z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany. Głównym celem
przeglądu było zidentyfikowanie możliwości zwiększenia
skuteczności i efektywności
wykorzystania środków publicznych przeznaczonych
na dopłaty do materiału
siewnego. Rozważano możliwość zwiększenia skuteczności i efektywności dopłat
przez wprowadzenie zmian

regulacyjnych lub organizacyjnych. Jednym z wniosków
było zwiększenie liczby oddziałów, w których można
złożyć wnioski. Postulat ten
został zrealizowany dzięki
możliwości złożenia wniosków
w ponad 300 biurach powiatowych ARiMR zamiast dotychczasowych 16 oddziałów
terenowych ARR. Przegląd ma
być kontynuowany w 2019 r.
Jednocześnie MRiRW zauważyło, że objęcie dopłatami
powierzchni gruntów ornych

5

obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii
elitarny lub kwalifikowany
kukurydzy byłoby sprzeczne z kryteriami określonymi
w uzasadnieniu do wprowadzenia mechanizmu dopłat.
W związku z tym poinformowano, że nie przewiduje
się inicjatyw legislacyjnych
w tym obszarze do zakończenia zaplanowanego przeglądu
funkcjonowania mechanizmu.
Źródło: KRIR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Nowy globalny gracz w rolnictwie
6
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Corteva Agriscience™, Dział Rolniczy DowDuPont – wchodzi na polski rynek.

Dział ten oferuje polskim
rolnikom szeroką ofertę nasion i nowoczesnych środków
ochrony roślin, a także ochronę środowiska
Spółka założona w oparciu
o dobrze znane polskim rolnikom globalne firmy Dow
Agrosciences, Dupont i Pioneer, ma zostać niezależną
spółką giełdową w czerwcu
2019 r. Globalna sprzedaż
netto pro-forma spółek osiągnęła w 2017 r. 14,3 miliarda
dolarów.

- Nowo utworzoną markę Corteva Agriscience™
wyróżniają dorobek trzech
wiodących firm oraz ich wielopokoleniowe doświadczenie
w branży rolniczej, solidny zespół ekspertów, technologii,
innowacji i badań, możliwości
rozwojowe, dbałość o zachowanie środowiska naturalnego
oraz bliska współpraca z polskimi spółkami i instytucjami.
Ten kapitał pozwoli nam stymulować rozwój naszego systemu żywnościowego poprzez

umożliwianie rolnikom uzyskanie lepszych, zdrowszych
i obfitszych plonów, przy
wykorzystaniu jednocześnie
mniejszych zasobów naturalnych – mówi Andrzej Paluch,
dyrektor krajowy [Country Leader] w Corteva Agriscience™
w Polsce.
Wysokiej jakości nasiona
i nowoczesne produkty do
ochrony roślin są już dostępne na polskim rynku, nie tylko
zapewniając krajowym rolnikom najważniejsze warunki

dla zachowania międzynarodowej konkurencyjności, ale
także podnosząc jakość życia
konsumentów. Każdy produkt
dostępny na polskim rynku został wybrany zgodnie z warunkami pogodowymi, glebowymi
i klimatycznymi różnych stref
w Polsce. Działania w dziedzinie produkcji nasion odpornej
na suszę kukurydzy poparte
są solidnym doświadczeniem
zbudowanym w oparciu o ponad 50 lat badań i rozwoju,
a polscy rolnicy od wielu lat
korzystają z odmian mieszańcowych należącej do Pioneera
marki Optimum AQUAmax,
aby uprawiać kukurydzę wyhodowaną tak, by lepiej znosiła okresowe ograniczenia w do
wody. Jako podstawa nowej
linii dostosowanych indywidualnie produktów, nowy aktywny składnik herbicydów
– Arylex™ – oferuje polskim
rolnikom daleko idącą kontrolę nad szerokim spektrum
chwastów.
Corteva Agriscience ™

zapewnia rolnikom dostęp
do innowacyjnych rozwiązań
w zakresie nasion oraz ochrony
upraw w dzisiejszym wysoce
konkurencyjnym środowisku,
a także w świetle ograniczeń
prawnych i wyzwań związanych z zastąpieniem popularnych produktów. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom
klientów, w związku z coraz
większą presją, jakiej poddane
jest rolnictwo, Corteva Agriscience ™ wprowadza na rynek
produkty oparte na unikalnej
formule, zaopatrując rolników
w odpowiednie narzędzia do
codziennej pracy, takie jak
Isoclast ™ Active, Inatreq ™
Active, Arylex ™ Active, Lumiposa® i Zorvec®.
Ponadto firma jest również
aktywnym uczestnikiem inicjatyw branżowych, mających
na celu ograniczenie wpływu
na środowisko naturalne. Corteva bierze udział w inicjatywach Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Roślin – uczestniczy
w Systemie Zbiórki Opakowań,

zapewniającym skuteczne,
bezpieczne dla środowiska
oraz ludzi zbieranie i zagospodarowywanie opakowań
po środkach ochrony roślin,
oraz w kampanii Bezpieczna
Uprawa, informującej rolników
o tym, jak ustrzec się przed
nielegalnymi i podrabianymi
środkami ochrony roślin, i jak
używać ich w odpowiedzialny i legalny sposób. Kolejna
kampania branżowa, w którą zaangażowała się firma,
skierowana jest do szerszej
publiczności – „Pryskane?
Nie szkodzi”. Informuje ona
społeczeństwo o korzyściach
z używania środków ochrony
roślin w rolnictwie.
Corteva silnie angażuje się
w polski rynek i zamierza
w dalszym ciągu pracować nad
wzbogacaniem życia zarówno
tych, którzy produkują żywność, jak i tych, którzy ją konsumują, zapewniając postęp
dla wielu przyszłych pokoleń.
Źródło: ITBC Communication
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

OP MAURRA
SUPER NOWOŚĆ
FAO: 240/250
Typ mieszańca: Tc
Typ ziarna: F/SD
Wykorzystanie: kiszonka / ziarno / CCM
Rok rejestracji: 2018

Właściwości
rośliny wysokie, dobrze ulistnione;
dobry wigor powschodowy;
średni do wysokiego stay-green;
nie ma specjalnych wymagań glebowych;
duży udział ziarna w masie kiszonkowej;
W trakcie badań rejestrowych na kiszonkę na Słowacji dała:
plon masy zielonej – 592 dt/ha – 105,2% wzorca;
plon suchej masy - 119 dt/ha – 100 % wzorca;
plon suchej masy kolb - 92,3 dt/ha - 103,7% wzorca;

Zalety
toleruje słabsze stanowiska;
daje wysoki i stabilny plon ziarna, kiszonki i CCM;
wysoka zawartość skrobi w plonie;
bardzo dobry dry-down;
stabilność plonowania w różnych warunkach środowiskowych;
średnia do wysokiej odporność na fuzariozy;
niewysoka zawartość włókna ADF daje wyższą wartość energetyczną kiszonki;

Wyniki doświadczenia wdrożeniowego w 2017 r. na Podlasiu (Ryboły)
Zawartość w całej roślinie
Skrobia % w suchej masie

35,9

Białko % w suchej masie

7,8

Włókno ADF w suchej masie g / 100 g

22,0

Włókno NDF w suchej masie g/100 g

47,6

Popiół w suchej masie g/100 g

5,7

Tłuszcz surowy w suchej masie g/100 gR

3,5

Pszenica ozima EUFORIA –
rewolucja w pszenicy
grudzień 2018r. | Raport Rolny

Przełom w plonowaniu
Postęp w odmianach roślin
odbywa się zazwyczaj stopniowo i ewolucyjnie. Nieczęsto na
rynku pojawia się propozycja,
która przewartościowuje dotychczasowe postrzeganie najlepszej odmiany. W 2018 roku
wydarzyło się coś co występuje niezwykle rzadko. Pojawiła
się EUFORIA. Nowa, polska
odmiana pszenicy ozimej,
w której pozytywne cechy
użytkowe nagromadzone są

z niespotykaną dotąd częstotliwością. Po pierwsze i najważniejsze, EUFORIA doskonale
plonuje. Jak dobrze? Niezaprzeczalnie i bezapelacyjnie lepiej
niż wszystkie nowe oraz najpopularniejsze odmiany w kraju. Ponadto EUFORIA plonuje
świetnie w latach o różnym
przebiegu pogody. Była najlepsza w doświadczeniach
COBORU w 2016 roku, który
charaakteryzował się wymarznięciami. Była rewelacyjna

w roku 2017, który dzięki
dużej ilości opadów i łagodnej zimie sprzyjał rekordowym plonom. Była również
doskonała w ekstremalnie
suchym roku 2018. Tak elastyczne zachowanie odmiany
w różnych pogodowo latach
jest owocem odpowiedniego
doboru jej komponentów matecznych oraz wieloletniego
procesu selekcji prowadzonego
w zróżnicowanych warunkach
pogodowych.

Bezpieczeństwo plantacji
Jako odmiana dedykowana
do uprawy w rejonie Europy
środkowej, wschodniej i północnej EUFORIA musi spełniać wysokie wymagania pod
kątem zimotrwałości. Cecha
ta była również na liście priorytetów zespołu hodowców
tej odmiany. Po ostrej zimie
2016 COBORU oceniło zimotrwałość EUFORII na 6o co
od razu umieściło ją na szczycie tabeli zimotrwałych odmian. W roku 2017 w testach
w komorach chłodniczych
prowadzonych w COBORU
uzyskała wynik 5,5o co potwierdziło jej walory.
Rozpatrując szerzej bezpieczeństwo uprawy pszenicy nie
można zapominać o odporności na choroby grzybowe.
EUFORIA bardzo dobrze radzi
sobie z wszystkimi chorobami występującymi w tym gatunku, a szczególnie wysoką
odporność wykazuje w przypadku rdzy żółtej i brunatnej,
mączniaka prawdziwego i co
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bardzo istotne chorób podstawy źdźbła. Zwłaszcza ta ostatnia odporność powinna być
istotna dla wszystkich, którzy
decydują się na uprawę pszenicy w wadliwym płodozmianie
(z dominacją zbóż).
Wysoka odporność na wyleganie gwarantuje sprawne
żniwa i pozwala na stosowanie wyższego nawożenia
azotowego bez ryzyka utraty
plonu z powodu wylegnięcia
roślin przed żniwami. EUFORIA toleruje również obniżone
pH gleby reagując mniejszym
spadkiem plonu niż odmiany
wrażliwe.
Jakość ziarna
Równie istotna jak uzyskany
plon jest jego jakość. Dzięki
podwyższonej tolerancji na
porastanie ziarna w kłosie EUFORIA daje możliwość uzyskania dobrych parametrów
jakościowych nawet podczas
mokrych żniw. Sama charakterystyka cech jakościowych EUFORII ewidentnie wskazuje, że
mamy do czynienia z pszenicą,

której znacznie bliżej do najwyższej klasy jakościowej E
(elitarnej) niż klasy A. Szczególne wrażenie robi wysokość
i stabilność parametru „liczba
opadania”, który bywa kluczowym elementem w negocjacjach cenowych z podmiotami
skupującymi ziarno pszenicy.
Wysoką wodochłonność i objętość chleba z mąki EUFORII
docenią piekarze.
Podstawa planowanej
produkcji
Z powyższych argumentów
wynika jasno, że przy planowaniu uprawy pszenicy ozimej wybór odmiany EUFORIA
stanowi doskonałą podstawę
umożliwiającą uzyskanie wysokich plonów o bardzo dobrej
jakości i jednoczesne ograniczenie ryzyka związanego
z wymarznięciami, nasileniem
infekcji chorobami grzybowymi oraz innymi niekorzystnymi czynnikami (wyleganie,
porastanie ziarna, itp.).

Tworzymy postęp
w rolnictwie.

Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

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
Przedstawiciele regionalni:
696 056 514

662 202 376

660 408 159

Bezkonkurencyjne plony

Zimotrwałość 5,5 – 6

Klasa A/E

Doskonała odporność
na wyleganie

603 101 690

www.hr-strzelce.pl
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Wilgotnościomierz do ziarna
Dramiński twist grain pro
Wilgotnościomierz DRAMIŃSKI Twist Grain pro to
nowy model produkowanego od ponad 5 lat miernika
wilgotności TwistGrain. Od
swojego poprzednika model
ten wyróżnia się min. takimi
cechami jak: posiada większy 2-calowy, wyświetlacz
graficzny z podświetleniem
LED, 4-ro punktowy pomiar
badanego ziarna (pomiar na
czterech częstotliwościach co
sprawia, że wynik jest bardzo
dokładny), pamięć wewnętrzna na 50 tys. wyników z datą
i godziną wykonanego badania, aktywacja dodatkowych
gatunków „na odległość” bez
konieczności przysyłania urządzenia do serwisu, super wytrzymała klawiatura (do 5 mln
kliknięć), inne. Jako pierwsi
wśród producentów wilgotnościomierzy wbudowaliśmy do
urządzenia złącze mini-USB
umożliwiające transmisję zapisanych danych do komputera (generowanie raportów
i wykresów z podziałem na
gatunki, wynik wilgotności
i temperatury; archiwizacja),

samodzielną aktualizację oprogramowania i krzywych wilgotności, a także podłączenie
zewnętrznej sondy temperaturowej do pomiaru temperatury
w pryzmie, silosie, kopcu, itp.
– dzięki tej ostatniej funkcji
mamy dwa urządzenia w jednym: wilgotnościomierz do
ziarna oraz termometr. Użytkownik ma możliwość nazwania wg. własnych potrzeb
podłączanych do miernika
sond temperaturowych, np.
MAGAZYN NR 1, SILOS NR
5, PRYZMA Z ZIARNEM – po
podłączeniu czujnika miernik automatycznie rozpozna
sondę (nazwa pokaże się na
wyświetlaczu). Istnieje możliwość nadania nazw 20-tu
sondom, natomiast wykorzystywać można nieskończenie
wiele czujników temperatury.
Sondy wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej
o długości 1,0; 1,5 oraz 3,0 m
(inne niestandardowe długości są możliwe do wykonania
po uzgodnieniu z firmą DRAMIŃSKI), a więc można pozostawić je wbite w badany

materiał bez obawy uszkodzenia spowodowanymi warunkami atmosferycznymi. Sondy
temperaturowe występują jako
dodatkowa opcja zakupu.
Wilgotnościomierz DRAMIŃSKI Twist Grain pro
jest miernikiem używanym
i sprawdzającym się na wszystkich kontynentach świata.
Firma DRAMIŃSKI S.A zapewnia serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny. DOBRE BO
POLSKIE – POLSKIE, WIĘC
NAJLEPSZE.

POM Augustów Sp. z o.o. jako HIT ROKU 2019 prezentuje
serię przenośników ślimakowych o średnicy 200 mm
T 447/1, T 447/2, T 447/3
Przenośnik ślimakowy T 447 jest przeznaczony do transportu ziarna popularnych
zbóż. Znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac przeładunkowych,
a w szczególności do załadunku silosów
zbożowych. Ze względu na wysoką wydajność, maszyna przeznaczona jest dla
dużych gospodarstw rolnych, magazynów
zbożowych oraz punktów przeładunku
zbóż na środki transportu i odwrotnie.
Urządzenie to charakteryzuje:
wysoka wydajność (40 ÷ 52 t/h),
samoczynne czerpanie materiału przez czerpnię,
stosunkowo niskie zapotrzebowanie mocy napędowej,
niski koszt eksploatacji w stosunku do innych podobnych
urządzeń transportowych,
budowa pozwalająca na łatwe
przemieszczanie oraz instalowanie w dowolnym miejscu,
gdzie istnieje sieć elektryczna,
możliwość pracy pod różnymi kątami pochylenia.
POM Augustów prezentuje
bardzo bogatą i szeroką ofertę
w zakresie maszyn rolniczych,
w skład której wchodzą: przenośniki pneumatyczne, ślimakowe, rozsiewacze nawozów,
brony zębowe, separatory,
pompy do gnojowicy, zamiatarki ciągnikowe wyposażone w układ zraszania, mający

na celu zmniejszenia emisji pyłu i kurzu
podczas zamiatania oraz szczotkę boczną,
której zadaniem jest wymiatanie zanieczyszczeń spod krawężników. Ciekawą
nowością jest podajnik wspomagający
(nagarniający), poziomy, jako dodatkowe
wyposażenie przenośnika T 461, czy też
rozsiewacz komunalny N 065 przeznaczony
do zimowego utrzymania dróg dostępny
ze sterowaniem elektronicznym z GPS.

Wydajność

Kąt pochylenia
przenośnika

Ustawienie przysłony czerpni

Średnia
wydajność

[]

od 0 (min)
do 1 (max)

[t/h]

* wydajność określona dla pszenicy
o wilgotności do 14% i stopniu zanieczyszczenia poniżej 1%. Wzrost zawilgocenia lub zanie-czyszczenia ziarna może
spowodować spadek wydajności.

20

1

52

35

1

43

50

1

40

Dane techniczne

Jednostka miary

Wartość odpowiednio
dla typu
T 447/1 T 447/2 T 447/3

Długość robocza

mb

10,3

12,3

14,3

Max. wysokość transportowania przy ustawieniu 50

mb

7,7

9,2

10,8

Moc znamionowa silnika

kW

Prędkość obrotowa

obr/min

970

Średnica wewnętrzna obudowy

mm

200
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Innowacyjny nawóz
organiczno – mineralny
„Gramed”
Spółka Bio-Med istnieje na
rynku od 2001 roku . Zajmuje
się kompleksowymi usługami
związanymi z gospodarką odpadami . Jest certyfikowanym
członkiem Staropolskiej Izby
Przemysłowo – Handlowej jak
i Polskiej Izby Gospodarczej
„Ekorozwój” . Bio-Med Sp.
z o.o. jest znaczącym graczem
na rynku jeśli chodzi o odbiór
i zagospodarowanie osadów
ściekowych , które odbiera w ilości około 100000 ton rocznie
. Spółka w swoich działaniach
kładzie nacisk na ochronę środowiska wprowadzając obieg
zamknięty .
Modelowym przykładem
takiego działania jest produkcja innowacyjnego nawozu
organiczno – mineralnego
„Gramed” powstającego na
bazie osadów ściekowych
z w yselekcjonowa nych
oczyszczalni ścieków nie zawierających metali ciężkich
z dodatkiem komponentów
nawozowych w wyniku czego
powstaje doskonałej jakości
pełnowartościowy produkt .

Spółka doprowadziła do uzyskania Decyzji nr 280/11 wydanej przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
na wprowadzenie do obrotu
rynkowego nawozu organiczno – mineralnego „Gramed”.
Zapewnia on realizację dobrej praktyki rolniczej we
wszystkich gospodarstwach
. Stosowanie innowacyjnego
organiczno – mineralnego
nawozu „Gramed” zwiększa
ogólną dostępność składników mineralnych dla roślin ,
zapewnia lepsze wykorzystanie
NPK z nawozu przez rośliny
i mikroorganizmy glebowe ,
poprawia żyzność i życie biologiczne gleby , a także przeciwdziała przenawożeniu roślin
i zanieczyszczeniu środowiska
glebowego nadmiarem azotu.
Poprawia fizyczne , chemiczne i biologiczne właściwości
gleby. Dzięki dużej zawartości materii organicznej nawóz
„Gramed” istotnie zwiększa
dostępność wody i składników mineralnych w glebie
dla roślin. Dzięki unikalnym

właściwościom , nawóz „Gramed” łagodzi efekty uboczne nadmiernego nawożenia
mineralnego w postaci wyjaławiania gleby lub deficytu
składników mineralnych w glebie. Nawóz „Gramed” zaleca
się stosować pod wszystkie
rośliny uprawne : zboża jare
i ozime , rzepak , kukurydzę ,
rośliny przemysłowe i użytki
zielone. Systematyczne stosowanie nawozu „Gramed”
niweluje konieczność dodatkowego stosowania wapna. Na
gruntach ornych należy stosować nawóz w dawce 2 tony
na hektar w okresie roku. Zawartość składników głównych
to : Azot – 8% , Fosfor – 4% ,
Potas – 9% , Wapń – 12% ,
Substancja Organiczna – ponad 50% , a więc przy dawce
2t/ha dostarczamy do gleby 160kg
Azotu , 80kg Fosforu , 180kg Potasu , 240kg Wapna i ponad tonę
Substancji Organicznej. Nawóz
„Gramed” to doskonały wybór
jeśli rolnik chce uzyskać większy
i znakomitej jakości plon oszczędzając przy tym swoje pieniądze.

PROLEAF MAX 4.0.
Mikroelementowy nawóz dolistny
Czy istnieją na Świecie rzeczy tak doskonałe, żeby nie
dało się już ich poprawić?
W każdej dziedzinie życia
ludzkość dąży do doskonałości, która wydaje się nie do
osiągnięcia.
Zapewne każdy z Was
słyszał o płynnym nawozie
mikroelementowym, jakim
jest PROLEAF MAX. W ciągu zaledwie trzech lat od
jego wprowadzenia na rynek,
produkt ten stał się drugim
najczęściej i najchętniej kupowanym nawozem dolistnym
na polskim rynku. Miał on
wszystko, by móc nazwać go
prawie idealnym. Ale jak wszyscy dobrze wiemy, „prawie robi
różnicę”. Przedstawiamy zatem całkiem nowy, jeszcze
lepszy PROLEAF MAX 4.0.
Opracowana technologia
4.0 wykracza daleko poza
tradycyjne pojęcie nawozu dolistnego. To w dalszym ciągu
bardzo wysoka koncentracja

mikroskładników, schelatowanych w 100%, ale PROLEAF MAX 4.0 to coś więcej
niż nawóz.
Unikalną zmianą jest dodanie do produktu dwóch surfaktantów, które sprawiają, że
PROLEAF MAX 4.0 działa jak
adiuwant: zapobiega odbiciu
kropli od liścia, zwilża i zapewnia optymalne pokrycie
rośliny substancją aktywną,
dzięki czemu wzrasta skuteczność stosowanych ś.o.r.
i nawozów.
PROLEAF MAX 4.0 to też
doskonała mieszalność i możliwość rezygnacji z dodatkowych antypieniaczy, ponieważ
nie będą one już potrzebne.
Zatem nie potrzebujecie już
Państwo kilkunastu nawozów
mikroelementowych, nie potrzebujecie już antypieniaczy,
nie potrzebujecie adiuwantów… Wszystko czego potrzebujecie to PROLEAF MAX 4.0.
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Skuteczne i sprawdzone zaprawy nasienne
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Od czego zależy optymalne działanie fungicydów do zaprawiania materiału siewnego?
To efekt skuteczności
biologicznej – czyli spektrum zwalczanych chorób w uprawach, których
dotyczy zakres rejestracji
– oraz zdolności utrzymywania się zaprawy na
powierzchni ziarniaków,
bez efektu osypywania.
Aby zweryfikować tę drugą cechę w odniesieniu do

wprowadzonych ostatnio na
rynek zapraw Triter 050 FS
oraz Madron 50 FS, firma
INNVIGO zleciła badanie
w laboratorium posiadającym certyfikat ESTA.
Oferta produktowa polskiej firmy INNVIGO powiększyła się w ostatnim
czasie m.in. o dwa preparaty fungicydowe w formie

koncentratu do zaprawiania materiału siewnego:
Triter 050 FS oraz Madron
50 FS. Decydując się na
wprowadzenie środków
z tego segmentu, firma
stworzyła kompletną technologię ochrony zbóż: –
Jest to dopełnienie naszej
oferty. Dzięki temu możemy zaproponować pełną

paletę ochrony – poczynając właśnie od tych zapraw,
następnie poprzez herbicydy, zarówno jesienne, jak
i wiosenne, fungicydy, gdzie
mamy pełną gamę najważniejszych substancji aktywnych dostępnych na rynku,
kończąc oczywiście na insektycydach oraz regulatorach wzrostu – powiedział
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Andrzej Borychowski, specjalista ds. badań i rozwoju
w INNVIGO.
Zarejestrowane zaprawy
to preparaty jednoskładnikowe: Triter 050 FS zawiera tritikonazol, a Madron
50 FS – fludioksonil. To dwie
najważniejsze substancje aktywne, dostępne obecnie
w preparatach tego typu.
Generalnie w zaprawach
fungicydowych stosowane
są dwa rodzaje substancji
aktywnych. Pierwszy typ
to działające powierzchniowo, czyli zwalczające
patogeny, które znajdują
się na okrywie nasiennej lub
w powierzchniowej części
ziarna – dzięki nim zwalczane są choroby, takie jak
różnego typu zgorzele siewek
czy śnieć cuchnąca. Drugi
rodzaj to zaprawy systemiczne, które działają wewnątrz
ziarniaka, zwalczając różnego rodzaju pasiastości,
plamistości, głownię pyląca
jęczmienia, śnieć cuchnącą
i śnieć gładką, zgorzele oraz
patogeny odpowiedzialne za
septoryjną zgorzel siewek.
Tritikonazol, zawarty
w preparacie Triter 050 FS,
to substancja czynna z grupy triazoli o działaniu systemicznym, która bardzo
dobrze zabezpiecza przed
różnego rodzaju chorobami odnasiennymi i odglebowymi. Może być stosowana
zapobiegawczo lub leczniczo
– w czasie rozwoju ziarniaka wnika do jego wnętrza
i jest w stanie kontrolować
czy zwalczać choroby, które znajdują się pod okrywą
nasienną.
Natomiast substancją
czynną preparatu Madron50 FS jest fludioksonil, który wchodzi również
w skład fungicydów do stosowania w formie oprysków,
ale wyłącznie w ochronie
owoców. Fludioksonil wykazuje bardzo dużą skuteczność – zwłaszcza
w zwalczaniu grzybów
z rodzaju fusarium, powodujących wiele chorób,
w tym zgorzele siewek, pleśń
śniegową, fuzaryjną zgorzel
podstawy źdźbła, fuzariozę
liści zbóż oraz fuzariozę kłosów. Fludioksonil charakteryzuje się ponadto tym,
że nie ogranicza wschodów
roślin (co może nastąpić po
użyciu wielu preparatów

chemicznych, które nie zawsze są całkowicie neutralne
dla roślin uprawnych i mogą
hamować ich wzrost, a nawet wywoływać przejściowe
efekty toksyczne). To istotne
szczególnie w razie opóźnionych siewów, gdyż dzięki
temu zaprawa Madron 50 FS
nie będzie dodatkowo spowalniała wschodu i wzrostu
roślin. Kolejny atut fludioksonilu jest taki, że stanowi
on doskonały komponent
w programach antyodpornościowych, ponieważ nie
występuje w żadnych fungicydach stosowanych nalistnie w roślinach rolnych.
Sprawdzone substancje
chemiczne to jednak nie
wszystko. Aby zaprawa
była rzeczywiście skuteczna, a co za tym idzie, zdobyła uznanie producentów
rolnych, musi łączyć dwie
cechy. Pierwsza to właśnie
skuteczność biologiczna, tzn.
odpowiednie zwalczanie
chorób w połączeniu z zakresem rejestracji (dopuszczone
stosowanie w określonych
zbożach i na konkretne choroby). Drugą jest długotrwałe
utrzymywanie się zaprawy
na powierzchni ziarniaków,
bez efektu osypywania. Co
prawda można sprawdzić
wizualnie, czy ziarno jest
dobrze pokryte, wybarwione itd., ale lepiej zaufać
profesjonalnym metodom
badawczym. Firma poddała
właśnie takiej ocenie wprowadzone na rynek zaprawy
Triter 050 FS i Madron 50 FS,
zlecając badanie w laboratorium posiadającym certyfikat ESTA (European Seed
Treatment Assurance, czyli
Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion).
– Pozytywne wyniki testu
Heubacha były dla nas bardzo satysfakcjonujące, tzn.
parametry zapraw okazały
się bardzo dobre i dobre –
komentował Andrzej Borychowski. – Trzeba pamiętać,
że dużo zależy od tego, w jaki
sposób jest nanoszona zaprawa: na mokro, za pomocą piany – ponieważ to
właśnie piana gwarantuje
najbardziej precyzyjne roznoszenie substancji po powierzchni ziarniaków.
Więcej informacji na stronie: www.innvigo.com
Źródło: RedM
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Na rynku nasiennym i w Krajowym rejestrze przybywa odmian kukurydzy.
Na liście krajowej w grudniu 2018 r. figurowało
199 odmian. Dodatkowo, po
wejściu Polski do UE, można
uprawiać u nas odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin
Rolniczych (CCA). Rozeznanie w przydatności odmian
z CCA dla warunków naszego kraju jest stosunkowo
małe. Znaczna ilość sprowadzanych odmian przechodzi w naszych warunkach
badania fragmentaryczne
lub nie przechodzi ich wcale,
dlatego przy zakupie należy zachować ostrożność. To
stwarza sytuację, w której
coroczny zakup materiału siewnego nie może być
przypadkiem.
Dużą pomocą w podjęciu decyzji przy wyborze
odmiany mogą być wyniki
doświadczeń prowadzonych
w ramach Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Ten system
doświadczalnictwa, koordynowany jest przez Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych
(COBORU) we współpracy
z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy (PZPK).
Obiektem badań są te odmiany wpisane do krajowego
rejestru, które znajdują się
w ofercie handlowej firm
nasiennych bądź będą dostępne w nadchodzących
latach. Dodatkowo w sieci
doświadczeń PDO badane są też odmiany z CCA,
które uzyskały korzystne
wyniki we wcześniejszych,
dwuletnich badaniach rozpoznawczych prowadzonych
w kilku miejscowościach.
Polowe badania odmianowe kukurydzy prowadzi
się dwukierunkowo: pod
względem przydatności do
uprawy na ziarno i w osobnej serii – na kiszonkę.
Optymalna odmiana
ziarnowa powinna się charakteryzować zdolnością
tworzenia dużych plonów
ziarna w rejonach, gdzie taka
produkcja jest możliwa oraz
odpowiednią wczesnością.
Istotny jest także generatywny typ roślin (niezbyt wysokie łodygi bez skłonności
do krzewienia), o małej podatności na szkodniki i choroby oraz dużą odporność
na wyleganie. Ważna jest
także możliwie mała podatność na warunki stresowe,

a zwłaszcza okresowe niedobory wody. W przypadku
uprawy kukurydzy dla przemysłu młynarskiego, ziarno
powinno być typu szklistego
(flint), podczas przerobu kruszyć się na małe fragmenty,
a dla produkcji skrobi i do
fermentacji – typu mączystego, w większości zębokształtne (dent).
Standardowe doświadczenia porejestrowe prowadzi
się w trzech grupach wczesności (wczesna, średniowczesna i średniopóźna). Przy
podziale na grupy kierowano się wynikami odmian
w poprzednich latach badań.
W serii doświadczeń z kukurydzą na ziarno lokalizacja
doświadczeń z poszczególnymi grupami wczesności
zmieniła się w porównaniu
z latami ubiegłymi - większe
zagęszczenie doświadczeń
z odmianami wczesnymi
w rejonach północnych,
a odmianami średniopóźnymi i późnymi w rejonach południowych. Środek kraju to
większa liczba doświadczeń
średniowczesnych. W roku
2018 założono 29 doświadczeń z 56 odmianami ziarnowymi. Grupę wczesną
stanowiły 22 doświadczenia, średniowczesną 23 doświadczenia, a średniopóźną
– 20 lokalizacji.
Przebieg pogody w kwietniu umożliwił terminowe
siewy doświadczeń z kukurydzą (średnio w trzeciej
dekadzie kwietnia. W sześciu miejscowościach siew
został wykonany później,
dopiero w pierwszej dekadzie maja. Wysokie temperatury oraz brak opadów
dotknęły dużą część Polski
(zwłaszcza Wielkopolskę,
część Kujaw, Dolny Śląsk,
woj. Lubuskie i opolskie)
– zwłaszcza w newralgicznym dla rozwoju kukurydzy
okresie jakim jest wiechowanie oraz zawiązywanie
kolb. Przebieg pogody sprawił iż kukurydza szybko
osiągnęła dojrzałość. Zbiór
wszystkich grup wczesności
nastąpił średnio o trzy tygodnie wcześniej niż w roku
2017. Średnie daty zbioru
przypadły: grupa wczesna 25 września, grupa
średniowczesna 29 września, natomiast odmiany
średniopóźne 01 października. Zbiory prowadzono
w terminach po osiągnięciu

dojrzałości technologicznej przez około połowę odmian odpowiednich grup.
Zróżnicowanie terminów
zbioru (najpierw odmian
wczesnych a w odstępach
kilkudniowych - średniowczesnych i średniopóźnych)
jest powodem niewielkich
różnic w zawartości suchej
masy u odmian poszczególnych grup; odmiany

późniejsze pozostając dłużej
w polu, mają więcej czasu
na dojrzewanie. Ten aspekt
należy wziąć pod uwagę,
aby nie wyciągnąć błędnych wniosków przy analizie wyników.
Śred ni plon ziar na
w grupie wczesnej wyniósł
115,8 dt z ha i był na tym
samym poziomie jak w roku
ubiegł ym. Wilgotność

ziarna natomiast była dużo
niższa i wyniosła 20,0%.
Plonowanie odmian z grupy
średniowczesnych wyniosło
120,0 dt z ha i było tylko
o 0,5 dt z ha większe od roku
2017. Wilgotność ziarna
była aż o 10% mniejsza i wyniosła 19,9%. Średni plon
ziarna odmian średniopóźnych wyniósł 121,9 dt z ha
(więcej od roku 2017 o 3,4 dt

zha) przy wilgotności 19,1%.
Poziom wzorca w każdej
grupie wczesności wyznacza średnia z wszystkich odmian testowanych w danym
roku w odpowiedniej grupie.
Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego
plonu ziarna w obrębie wydzielonych grup wczesności.
c.d. art. na str. 14
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Tabela 1. Doświadczenia PDO na ziarno 2018
Lp.

Odmiana

Firma nasienna

Plon ziarna
przy 14% wilgotności

Wilgotność
ziarna

2

3

4

115,8

20,0

106
105
105
104
103
103
102
102
101
101
101
101
100
100
100
99
98
97
97
96
96
92
91

98
102
100
100
105
102
103
109
102
96
101
96
103
98
103
102
106
98
98
92
99
92
93

120,0
107
105
105
103
102
102
101
101
101
101
101
100
100
100
99
98
98
98
98
98
97
96
90

19,9
93
102
109
93
102
110
105
98
100
100
100
98
93
104
92
102
98
101
102
103
96
98
103

121,9
107
104
103
101
101
98
98
97
97
95

19,1
98
94
96
108
96
101
112
95
96
104

% wzorca
1

Wczesne
Wzorzec dt/ha, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SY Talisman*
KWS Salamandra
Farmplus*
RGT Chromixx
KWS Kampinos
RGT Metropolixx
Agro Fides
LG31255
Keops
Kwintus
KWS Krogulec
DKC3050*
Amanova
KWS Vitellio
Rianni CS*
Kaprilias
Cranberri CS*
SM Pokusa
SM Polonez
MAS 11K
MAS 17 *
MAS 15P
LG30179

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Wzorzec dt/ha, %
ES Inventive
Casandro
Plantus
P8329
Farmagic*
Farmfire*
Agro Polis
ES Hemingway
Figaro
SY Pandoras
SY Telias
Agro Janus
ES Perspective
Farmezzo
RGT Exxposant*
Janero
Joffrey
LG31250
Milosz
Sativo
Norico
Perrero
Susetta

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Wzorzec dt/ha, %
ES Faraday
DKC3969*
P8821
Walterinio KWS
Chamberi CS*
Talentro
Surterra*
Keltikus
RGT Conexxion*
Codigip

Syngenta
KWS
Freiherr von Moreau
RAGT
KWS
RAGT
KWS
Limagrain
KWS
KWS
KWS
Monsanto
KWS
KWS
Caussade
KWS
Caussade
HR Smolice
HR Smolice
Maisadour
Maisadour
Maisadour
Limagrain
Średniowczesne
Euralis
Saatbau Linz
Freiherr von Moreau
Pioneer
Freiherr von Moreau
Freiherr von Moreau
KWS
Euralis
KWS
Syngenta
Syngenta
KWS
Euralis
Freiherr von Moreau
RAGT
Syngenta
Limagrain
Limagrain
Freiherr von Moreau
Saatbau Linz
Saatbau Linz
Saatbau Linz
Freiherr von Moreau
Średniopóźne
Euralis
Monsanto
Pioneer
KWS
Caussade
Saatbau Linz
Dow Agro Sciences
KWS
RAGT
Caussade

Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach
*- odmiana z CCA
Kol. 3, 4: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-23, średniowczesnej Lp.24-46, średniopóźnej Lp.47-56

Karolina Piecuch
COBORU
Słupia Wielka

Dobry rok dla
wierzby
energetycznej

Tegoroczna susza negatywnie
wpłynęła na większość upraw
rolniczych.
Utrzymująca się przez
cały okres wegetacji wysoka temperatura i deficyt
opadów spowodowały straty w zbiorach. Według szacunków GUS rolnicy zebrali
o kilkanaście procent mniej
ziarna zbóż i około 1/5 mniej
rzepaku w porównaniu
z 2017 rokiem. Niekorzystna aura negatywnie wpłynęła także na uprawę warzyw
polowych. Jedynie sadownicy odnotowali mniejsze niż
pierwotnie przypuszczano
straty zbiorów, susza nie wywarła istotnego wpływu na
produkcję owoców. Jednak
z powodu braku opadów,
wysokiej temperatury i nadmiernego nasłonecznienia
ucierpiały w mniejszym lub
większym stopniu wszystkie uprawy typowo rolnicze.
Czy dla wszystkich roślin
ten rok był tak niełaskawy?
Okazuje się, że są takie, które
świetnie radzą sobie z tak
ekstremalnymi warunkami
i wydają wyższe plony niż
w latach o standardowym
przebiegu pogody. Takim
ewenementem jest wierzba
energetyczna.
Ta upalna pogoda bardzo korzystnie przełożyła
się na plonowanie plantacji.
Zapewne to wyjątkowo silnie
rozwinięty system korzeniowy sięgający 4 m w głąb ziemi umożliwił wystarczający
pobór wody i dzięki temu
właściwy rozwój roślin. Już
wczesną wiosną plantacje
bez problemu poradziły sobie
z presją chwastów, którym
deficyt wody i nadmierne
nasłonecznienie zaszkodziły. Szybko większość
gatunków zamarła. Nawet
młode plantacje wierzby,
dla których standardowo
chwasty są największym
zagrożeniem nie ucierpiały, co istotne, również te na
stanowiskach wyjątkowo zachwaszczonych. Roślinom
wierzby także i zbyt intensywne nasłonecznienie, które dla innych gatunków jest
czynnikiem ograniczającym
wzrost nie tylko nie zaszkodziło, ale i pomogło, o czym

świadczą bardzo duże przyrosty. Paradoksalnie wyższe
niż w latach, w których nie
występowały anomalia
pogodowe. Na plantacjach
średni roczny przyrost wynosi około 2 m. W tym roku
na niektórych odnotowano
dwukrotnie wyższy, zaś średnio wynosił 3 m. To efekt
nasłonecznienia i wysokiej
temperatury. Świadczy o tym
między innymi brak analogii do 2015 roku, w którym
również mieliśmy do czynienia z ogromnym deficytem wody, ale zdecydowanie
mniejszą ilością słonecznych
dni podczas okresu wegetacji. Trzy lata temu plantacje
plonowały standardowo. Susza nie wpłynęła negatywnie
na plon, ale nie odnotowano większych niż zazwyczaj
zbiorów. Niektórzy naukowcy twierdzą, iż ta roślina lubi
podmokłe tereny, a jej uprawa zdecydowanie lepiej się
sprawdza w warunkach wyższej wilgotności. Tegoroczny
sezon zdecydowanie podważył tę teorię. Susza w żaden
sposób nie zaszkodziła plantacjom. Przewidywane plony
to 17-18 t/ha. Obfite. To zasługa wysokich temperatur,
z którymi mieliśmy do czynienia w tym sezonie. Średni
plon standardowo wynosi
15-16 t/ha. Słoneczne lato
sprzyjało uprawie wierzby
i jej plantatorom. Spodziewane plony powinny być
o 15% wyższe niż te z ubiegłych lat.
Zapotrzebowanie na
biomasę rośnie, UE chce
zwiększać udział energii
z odnawialnych źródeł,
Polska jest znakomitym regionem do uprawy wierzby,
a lata w których występują
anomalia pogodowe, nie
wpływają istotnie na wysokość plonów. Potwierdza
to opłacalność zakładania
plantacji tej rośliny, bowiem
zapewnia ona stabilne dochody, w niewielkim stopniu zależne od warunków
pogodowych.
Anna Rogowska
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Uprawa pasowa

W Polsce taka uprawa jest stosunkowo nową technologią.
W dużym uproszczeniu uprawa pasowa polega na uprawie
gleby tylko na pasach w których wysiewane lub sadzone
są rośliny.
Uprawa pasów roli jest często
wykonywana łącznie z równoczesnym zlokalizowanym wysiewem nawozów mineralnych
oraz siewem bezpośrednim nasion przy wykorzystaniu jednego
agregatu maszynowego.
Uprawa pasowa (Strip till)
Uprawa pasowa jest systemem uprawy roli, który polega na głębokim spulchnianiu
wąskich pasów na powierzchni
pola (do głębokości 30 – 35 cm),
w których będą wysiewane
nasiona oraz nawozy mineralne. Uprawiane pasy powinny
być intensywnie spulchnione,
rozluźnione i napowietrzone
w celu stworzenia korzystnej
przestrzeni do rozwoju systemu korzeniowego uprawianych
roślin. Głębokie spulchnianie
odbywa się bez wykonywania
odwracania roli i jej mieszania, nie ma tym samym przemieszczania gleby ku górze

i wydobywania jej wilgotnych
partii na powierzchnię. Pomiędzy spulchnionymi pasami
pozostawiane są nieuprawiane
międzyrzędzia gdzie znajduje się
ściernisko i resztki pożniwne.
W okresie od zbioru przedplonu
do siewu rośliny następczej nie
są wykonywane żadne zabiegi
uprawowe. W związku z tym,
powierzchnię pola powinien pokrywać mulcz np. rozdrobniona
słoma przez szarpacz kombajnu
zbożowego. Ściernisko i rozprowadzona na powierzchni pola
słoma stanowi warstwę izolującą i chroni glebę przed nadmiernym nagrzewaniem się i co
z tym bezpośrednio związane,
przed dużym wyparowaniem
wody. Tym samym, rola mulczu w systemie uprawy pasowej
jest bardzo ważna, podobnie
jak w innych systemach uprawy
bezpłużnej.
System uprawy pasowej
może być wykonany w dwojaki sposób. Technologia może
się składać z dwóch zabiegów agrotechnicznych wykonywanych niezależnie od

siebie w odstępach czasowych.
W pierwszej kolejności wykonywana jest uprawa pasów roli.
W drugim zabiegu w tak przygotowane pole na uprawionych
pasach wysiewane są nasiona.
W przypadku roślin uprawianych w szerokiej rozstawie rzędów takich jak kukurydza, nie
występują problemy z dokładnym prowadzeniem agregatu
maszynowego wykonującego
siew nasion i nie jest też wymagane korzystanie z nawigacji
satelitarnej. Większe trudności z precyzyjnym wykonaniem
drugiego zabiegu występują
w uprawie roślin wysiewanych
w wąskiej rozstawie rzędów np.
zbóż, roślin strączkowych czy
rzepaku. W związku z tym, dla
takich warunków uprawy zabiegi spulchniania pasów roli
i siewu często są wykonywane
w jednym przejeździe roboczym agregatu maszynowego.
Obecnie produkowane maszyny pozwalają podczas jednego
przejazdu uprawić pasy roli,
wprowadzić do gleby nawozy
mineralne, wysiać nasiona oraz

rozprowadzić w strefie rzędów
granulaty pestycydów lub nawozów. Nawozy mineralne mogą
być wprowadzane do gleby na
jedną głębokość np. kilkunastu
centymetrów lub na dwie głębokości: bliżej nasion (5-10 cm)
i na zapas (20-25 cm). Dzięki
dwupoziomowemu nawożeniu,
zastosowany nawóz z jednej
strony lepiej wspomaga roślinę
w początkowych fazach wzrostu a z drugiej zapewnia ciągły
dostęp do składników w okresie
późniejszym (depozyt substancji
odżywczych dla rozwijających
się korzeni). Sekcja wysiewająca
może wysiewać nasiona w jednym rzędzie, dwóch rzędach
lub pasowo.
Zalety uprawy pasowej
Plusy pasowego systemu uprawy i siewu wynikają przede
wszystkim z oszczędności czasu
na wykonanie szeregu zabiegów:
uprawy, wysiewu nawozu mineralnego, siewu nasion i ewentualnej ochrony. W tym systemie
uprawy wszystkie zabiegi mogą
być wykonane w jednym przejeździe agregatu, co przekłada

się automatycznie na oszczędności paliwa, którego zużycie może
wynosić około 20 l/ha. Zalety
widoczne są też w przypadku
niekorzystnych warunków glebowych i pogodowych, takich ja
mozaikowatość gleb oraz susza.
Pozostający na nieuprawionych
pasach pola mulcz ogranicza parowanie wody oraz erozję wietrzną. W przypadku intensywnych
opadów deszczu woda opadowa
lepiej wsiąka w glebę co ogranicza
jej powierzchniowe spływanie.
Wady uprawy pasowej
W uprawie pasowej należy
zwrócić szczególną uwagę na
równomierne rozmieszczenie
resztek pożniwnych na całej
powierzchni pola. Ten czynnik
ma swój początek już na etapie
prowadzenia łanu. Związane
jest to bezpośrednio z zapobieganiem wyleganiu zbóż oraz ze
sposobem zagospodarowania
słomy. Staranny zbiór przedplonu, a w szczególności dokładne
rozdrobnienie słomy na krótkie
odcinki i równomierne rozrzucenie jej po powierzchni pola jest
kluczem do osiągania dobrych

dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań
efektów przy stosowaniu tego
systemu uprawy. Wówczas nie
będzie dochodziło do zapychania się elementów roboczych
agregatu maszynowego resztkami roślinnymi i będzie możliwość dokładnego umieszczenia
nasion w glebie. Gdy rośliny są
wylegnięte, to podczas zbioru
pozostaje długie ściernisko, które nie zostanie pocięte. Wówczas
podczas uprawy i siewu może
dochodzić do zapychania się
agregatu maszynowego i tym
samym do niedokładnego wysiewania nasion. W systemach
uprawy bezpłużnej z pozostawianiem dużych ilości resztek
roślinnych na powierzchni pól
tak jak to ma miejsce w uprawie
pasowej, może zwiększać się też
presja ze strony chwastów, chorób oraz szkodników. Częstym
problemem pojawiającym się na
polach uprawianych w tym systemie może być też zwiększona
liczebność gryzoni.

Znaczenie orki przedzimowej
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Przygotowuje rolę pod rośliny okopowe oraz jare wczesnego siewu.
Orka przedzimowa jest jednym z najpóźniej wykonywanych zabiegów uprawowych.
Starannie wykonana korzystnie wpływa na plonowanie, a szereg doświadczeń
wskazuje, że najlepiej jest ją
wykonywać na głębokość około 26 – 28 cm.
Zalety orki głębokiej
Orka jest podstawowym
zabiegiem uprawowym, który
przywraca sprawność produkcyjną gleby. Jedną z zalet orki
przedzimowej jest dokładne
przykrycie masy resztek pożniwnych, międzyplonów czy
nawozów organicznych. Poszerzeniu ulega też strefa, w której
mogą się swobodnie rozwijać
korzenie uprawianych roślin.
Starannie wykonana orka głęboka skutecznie niszczy patogeny i szkodniki zimujące
w roli oraz uporczywe chwasty rozłogowe. Przyczynia się
również do częściowego zniszczenia nasion chwastów poprzez głębokie ich przykrycie.
Pozostawione i nie przykryte
na powierzchni pola resztki
roślinne oraz uprawa zbóż
po sobie sprzyjają rozwojowi
chorób grzybowych i szkodników. Dlatego też przy dużej ich

ilości zaleca się wykonywanie
orki pługiem wyposażonym
w przedpłużki, które ścinają
wierzchniej warstwę skiby
z masą roślinną lub obornikiem i umieszczają ją na dnie
bruzdy. Takie postępowanie
ma na celu dokładne rozmieszczenie resztek w glebie oraz
przyspieszenie ich mineralizacji w zaoranej warstwie. Orka
powoduje też wydobywanie
koloidów z głębszych warstw
i mieszanie ich z powierzchniowymi. Rozluźnia rolę i zwiększa jej porowatości, co sprzyja
poprawie jej aktywności biologicznej. Szczególnie duże
znaczenie orka głęboka ma
na glebach lżejszych, których
w naszym kraju jest najwięcej.
Gleby lekkie takie jak np. piaski gliniaste zawierają cząstki
o różnych rozmiarach, które
charakteryzują się stosunkowo
niską porowatością naturalną
- około 30%. W związku z tym
orka na glebach lekkich jest
bardziej korzystna niż coraz
częstsze stosowanie uprawy
bezpłużnej czy różnego rodzaju
uproszczeń.
Warunki pogodowe i głębokość orki
Orkę głęboką należy

wykonywać podczas dobrej
pogody, a więc gdy nie jest
zbyt mokro, ponieważ duże
uwilgotnienie gleby ma decydujące znaczenie dla jakości
jej wykonania. Gdy jest zbyt
mokro, to zwiększa się opór
gleby dla pługa oraz poślizg
kół napędowych ciągnika.
Niekorzystnym efektem jest
też niszczenie struktury gruzełkowatej gleby oraz możliwość powstawania podeszwy
płużnej. Dlatego też jeżeli są
dobre warunki pogodowe, to
w pierwszej kolejności należy zaorać gleby ciężkie. Gleby
lżejsze można zaorać później,
nawet tuż przed zamarznięciem
oraz przy większej ich wilgotności. Struktura roli po wykonaniu orki na glebach lekkich
powinna być rozluźniona, co
będzie sprzyjało równomiernemu magazynowaniu wody
z opadów i śniegu. Wykonując orkę na glebach ciężkich
warto zwrócić uwagę na jej
wyskibienie. Lepsze działanie
strukturotwórcze mrozu występuje przy orce pozostawionej w ostrej skibie. Dotyczy to
zwłaszcza gleb zlewnych (gliny,
mady, iły), gdzie po wykonaniu
orki głębokiej powierzchnia

pola powinna być pozostawiona na okres zimy w ostrej
skibie, co zapobiega nadmiernemu zagęszczeniu warstwy
ornej. Takie postępowanie pozwala też na utrzymanie gleb
ciężkich w dobrej strukturze,
ponieważ warstwa orna będzie
rozluźniona, co ułatwi wiosenne uprawki. Powierzchnie pól
pozostawione na okres zimy
w ostrej skibie mają też większe
możliwości magazynowania
wody. Zabieg wyrównywania
roli na takich glebach nie jest
wskazany, ponieważ zwiększa
ich zwięzłość, pogarsza strukturę i sprzyja tworzeniu się zaskorupienia. W ostrej skibie
orka powinna być też pozostawiona na zboczach i terenach
pagórkowatych. Wykonywać
ją wówczas należy w poprzek
skłonu, co chroni glebę przez
erozją wodną i pozwala na
lepsze rozkruszenie zwięzłej
odwróconej skiby, wskutek
oddziaływania mrozu.
Wyrównywanie (orka z wałem lub włóką lub np. bronowanie) orki przedzimowej
zaleca się w przypadku planowania uprawy buraków
cukrowych. Nie należy jej
wtedy wykonywać ze zbyt

dużym wyskibieniem. Lepiej
jest orkę wyrównać, bowiem
na wiosnę wyskibione części
gleby podlegają nadmiernemu
przesuszeniu. Taka gleba mimo
uprawy przedsiewnej wykazuje
duże zróżnicowanie pod względem wilgoci i może powodować
słabsze, a zwłaszcza niewyrównane wschody buraków.
Głębokość orki
Głębokość orki nie powinna być wykonywana poniżej
warstwy próchnicznej roli
i uwzględniać gatunkek uprawianych roślin. Na glebach
średnich i ciężkich, wykonywanie orki na głębokość większą
niż 30 cm jest nieuzasadnione
ekonomicznie. Należy podkreślić, iż zwiększenie głębokości orki o każdy 1 cm powyżej
15 cm powoduje wzrost zużycia paliwa od 0,48 do 0,55 l/ha
(w zależności od składu mechanicznego gleby). Głębiej należy
zaorać pole pod buraki i ziemniaki (25 - 30 cm), a pod zboża można płycej (22 - 25 cm).
Po roślinach okopowych pod
które była wykonywana orka
głęboka, a zbiór wykonano
w optymalnych warunkach
wilgotnościowych, orka może
być też płytsza 22-25 cm. Po
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kukurydzy i roślinach wieloletnich, powinna być wykonana
na głębokość 25 – 30 cm. Warto
pamiętać, aby co roku wykonywać orkę na inną głębokość, co
będzie zapobiegało tworzeniu
się podeszwy płużnej. Wykonując orkę przedzimową, należy pamiętać, że jej nadmierne
pogłębianie nie jest najlepszym
sposobem na likwidowanie podeszwy płużnej. Może wówczas
dochodzić do wydobywania na
powierzchnię silnie zagęszczonej warstwy podornej, która jest
nieurodzajna i tworzy trudne
do rozbicia grudy. Spulchnienie warstwy podornej można
skutecznie wykonać poprzez
zastosowanie dodatkowych pogłębiaczy podczas orki, które
będą spulchniały warstwę gleby
leżącą poniżej zasięgu działania
lemiesza na kilka centymetrów
poniżej głębokości wykonywanej orki.
Dobrze wykonana orka przedzimowa to gwarancja dobrego
rozluźnienia roli, która będzie
magazynowała duże ilości
wody w okresie zimowym.

Jak przeciwdziałać skutkom suszy?
W tym roku, od początku okresu wegetacji, mieliśmy do czynienia z suszą.
Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
rok 2018 był nadzwyczajnie
ciepły. We wszystkich stacjach
synoptycznych średnia temperatura okresu wegetacyjnego
kwiecień-wrzesień była wyższa od normy nawet o 3,5ºC
(zachodnia i centralna część
Polski), tam odnotowano największe dodatnie odchylenie
temperatury powietrza od
wartości średnich. Tej wysokiej temperaturze towarzyszyły zdecydowanie niższe
niż zazwyczaj ilości opadów
atmosferycznych. Niedobory
wody występowały niemalże
w całym kraju. Ta sytuacja doprowadziła do rozwoju suszy
rolniczej, która w niektórych
rejonach Polski pojawiła się już
w połowie kwietnia. Te niekorzystne warunki negatywnie

przełożyły się na stan i kondycję większości upraw, a tym
samym i wysokość plonów. We
wrześniu MRiRW wyceniło
szkody wywołane przez suszę
na ponad 3,5 mld złotych. Według szacunków GUS zbiory
zbóż zmniejszyły się o 16%,
ziemniaków o 19%, a rzepaku o 20%. Susza dotknęła też
produkcję warzyw – uprawiane pod osłonami uszkodzone
zostały przez wysoką temperaturę, a uprawy polowe ucierpiały z powodu deficytów
wody. Ten rok nie jest wyjątkowy pod tym względem.
Trzy lata temu też mieliśmy do
czynienia z suszą meteorologiczną, glebową oraz rolniczą.
Przyczyniła się ona do znacznych strat w plonie wszystkich
roślin uprawnych, w skrajnych
przypadkach doprowadziła

do całkowitej utraty plonów.
Deficyt wody w 2015 roku
był blisko 300% wyższy niż
w wieloleciu. Meteorolodzy
ostrzegają, iż okresy suszy
w naszej strefie klimatycznej
będą występowały znacznie
częściej niż dotychczas. Jak
zatem ograniczyć straty w plonie spowodowane deficytem
wody i wysoką temperaturą?
Niwelowanie ewentualnych
skutków suszy powinniśmy
rozpocząć już podczas wyboru
odmian, które zdecydujemy
się uprawiać. Potencjał plonotwórczy jest oczywiście
bardzo ważnym kryterium
doboru, jednak powinniśmy
przeanalizować ten czynnik
nie tylko pod względem wartości bezwzględnej – wysokości uzyskiwanego plonu, ale
przede wszystkim pod kątem

stabilności i wierności plonowania, niezależnie od warunków atmosferycznych. Warto
także rozważyć zakup odmian
o podwyższonej tolerancji na
deficyt wody czy wysoką temperaturę. To zagwarantuje nam
większe bezpieczeństwo upraw.
Specjaliści zajmujący się rozwojem nowych technologii
wspólnie z hodowcami starają
się zrozumieć zależności między systemem korzeniowym,
ilościami dostarczanej wody
i składników odżywczych,
a wysokością i jakością plonu. Program hodowli roślin
w warunkach niedoboru wody
jest jednym z najważniejszych
projektów firm nasiennych.
Większość z nich stara się dostarczać na rynek nowe odmiany, które coraz lepiej radzą
sobie z anomaliami.

Starając się maksymalnie
ograniczyć skutki ewentualnej
suszy powinniśmy zadbać też
o odpowiednie przygotowanie
stanowiska. Skutki suszy mogą
być tym bardziej dotkliwe, iż
większość gleb w naszym kraju to gleby lekkie, cechujące
się niską zawartością próchnicy, przez co charakteryzują
się małą zdolnością do magazynowania wody. A przecież
możliwość utrzymania odpowiedniej zawartość wody
w glebie jest głównym czynnikiem limitującym wysokość plonów w uprawie. Jej
źródłem są opady atmosferyczne, podsiąk kapilarny,
kondensacja pary wodnej,
nawodnienia i nawożenie organiczne. Jednak to głównie od
składu i struktury gleby oraz
zawartości w niej substancji

organicznych zależy jej zdolność do retencji wodnej. Na
ilość opadów atmosferycznych
wpływu żadnego nie mamy,
jednak na strukturę gleby
i zawartość substancji organicznej i próchnicy, które to
determinują zdolność podłoża do retencjonowania wody,
a tym samym zminimalizowania negatywnych skutków
suszy, wpływ mamy znaczny.
Korzystnym rozwiązaniem jest
zastosowanie preparatów opartych o wyselekcjonowane aktywne mikroorganizmy zdolne
do uruchomienia procesów
próchnicotwórczych. Zabieg
ten zwiększa zawartość próchnicy w glebie, a tym samym
podniesie jej zdolności do magazynowania wody. Oczywiście nie możemy zapominać
o prawidłowej uprawie roli
c.d. art. na str. 17
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i utrzymaniu gleby w odpowiedniej kulturze. Pamiętajmy,
iż deficyt wody w glebie może
powodować drastyczny spadek plonów roślin uprawnych,
a czasem nawet doprowadzić
do całkowitego zniszczenia
plantacji. Przy zbyt niskiej
wilgotności gleby i za wysokim nasłonecznieniu reakcje
biologiczne rośliny nie mogą
przebiegać właściwie pomimo, iż wszystkie niezbędne
zabiegi i pozostałe warunki
powinny zapewnić uprawom
prawidłowy rozwój. Należy
także w zrównoważony sposób odżywiać plantację, przede
wszystkim w początkowym
okresie. Rośliny o silnym i głębokim systemie korzeniowym,
który zapewnia im dostęp do
głębszych warstw gleby, a tym
samym i większej ilości wody
lepiej radzą sobie z okresowymi suszami. Dlatego też warto
zadbać o prawidłowy rozwój
tego systemu na przykład przy
pomocy biostymulacji. Warto
stosować dedykowane konkretnej uprawie preparaty, które
stymulują wzrost masy korzeniowej. Aby zagwarantować
roślinom najkorzystniejsze
warunki należy skutecznie
wzmocnić i pobudzić ich
system korzeniowy. Można
to osiągnąć poprzez biostymulację, regenerację i aktywację, dzięki zastosowaniu
odpowiednich stymulatorów.
Na rynku dostępne są takie,
które zwiększają tolerancję roślin na stres związany z niską
temperaturą gleby i niedoborami wody.
Należy także podjąć działania mające na celu zabezpieczenie roślin przed utratą wody.
Najprościej uzyskać ten efekt
poprzez wzmocnienie ścian
komórkowych. Można to osiągnąć na przykład poprzez dokarmienie plantacji krzemem,
który w znaczący sposób ogranicza straty wody w procesie
transpiracji. Krzem zapewnia
usprawnienie osmoregulacji,
gwarantuje korzystniejszy status wodny oraz lepsze zaopatrzenie w składniki odżywcze.

Pozwólmy rzekom płynąć!
GOSPODARSTWO

Efekty nawożenia krzemem
najłatwiej jest zaobserwować
wiosną lub latem podczas okresów deficytów wody. Zabieg
minimalizuje skutki stresu
wodnego – zapobiega zahamowaniu wzrostu i rozwoju
roślin. Odżywianie plantacji
krzemem to redukcja skutków
związanych z pojawieniem się
niedoborów wody i nadmiernej
ekspozycji słonecznej. Warto rozważyć wybór takiego
preparatu, który dodatkowo
aktywuje naturalne systemy
odpornościowe roślin. Przykładem może być Optysil –
antystresant, który zwiększa
tolerancję na niekorzystne
warunki uprawowe, przede
wszystkim na deficyty wody,
ogranicza wpływ stresu biotycznego spowodowanego
przez patogeny chorobotwórcze i inwazję szkodników,
stymuluje wzrost korzeni
u młodych roślin, a przez to
poprawia plonowanie, jakość
i właściwości przechowalnicze plonów. Jest świetnym
narzędziem zabezpieczającym
plantacje przed okresowymi
niedoborami wody. Prace nad
zastosowaniem krzemu w kontekście łagodzenia skutków suszy prowadzone są przez firmy
nawozowe. Pracują one także
nad innymi rozwiązaniami
z wykorzystaniem pierwiastków funkcjonalnych.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wystąpienia anomalii
pogodowych, możemy jednak
maksymalnie chronić nasze
plantacje. Musimy to jednak
robić kompleksowo, zapewniając roślinom komfortowe
warunki przez cały okres
wegetacji, począwszy od odpowiedniego przygotowania
stanowiska. Rośliny należy
utrzymywać w dobrej kondycji,
bo tylko odpowiednio odżywione zniosą stres związany
z suszą. Żadne z tych działań
nie zabezpieczy w pełni naszych plantacji, ale pozwoli
znacząco ograniczyć niekorzystny wpływ kaprysów aury
na wielkość i jakość osiąganych plonów.
Anna Rogowska
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W Europie na 1 km rzeki przypada średnio jedna budowla
piętrząca wodę.
Przegradzanie rzek jest jednym z głównych powodów
złego stanu ekosystemów rzecznych i wymierania gatunków
ryb wędrownych. Jak wynika
z raportu opracowanego przy
udziale WWF, do odbudowania
zniszczonej przyrody europejskich i polskich rzek konieczne
jest zatem usunięcie dziesiątków
tysięcy niepotrzebnych zapór.
Tylko we Francji, Hiszpanii,
Polsce i Wielkiej Brytanii istnieje
obecnie około 30 000 przestarzałych budowli piętrzących
wodę, a zagęszczenie zapór,
jazów i śluz, szczególnie tych
o wysokości poniżej 10 m, jest
w Europie znacznie wyższe niż
wcześniej podejrzewano. Oznacza to tyle, że łososie, węgorze,
jesiotry i inne wędrowne gatunki ryb napotykają przeszkody
średnio co kilometr. Właśnie
został opublikowany raport:
„Usuwanie Zapór: Opłacalne
rozwiązanie dla przyszłości naszych europejskich rzek”, organizacji Dam Removal Europe,
opracowany przy udziale WWF.
Cena tam dla przyrody
„Rzeki stanowią w naturze
korytarze ekologiczne, a przerywanie ich ciągłości ma wysoką cenę. Europejskie rzeki są
w tragicznym stanie i to głównie
z powodów tam”, mówi Andreas
Baumüller, Szef Działu Zasobów
Naturalnych w Biurze Polityki Europejskiej WWF. „Mamy
w Europie tysiące starych i często niepotrzebnych zapór, które
najpewniej zbudowano niegdyś
w dobrej wierze. Ale dziś już
wiemy, że było to błędem”.
Obecnie tylko 40 procent rzek
w Europie jest w dobrym stanie. Opublikowane dziś wyniki
badań dobitnie wskazują na konieczność usunięcia zbędnych
zapór i innych barier w celu
udrożnienia rzek oraz jezior.
Działania te doprowadzą do

zwiększenia populacji dzikich
zwierząt żyjących w rzekach
i morzach, przynosząc jednocześnie korzyści wszystkim
Europejczykom.
Chociaż bariery te często
nie przynoszą obecnie żadnych
istotnych korzyści ekonomicznych i społecznych, nadal uniemożliwiają swobodny przepływ
wód i przyczyniają się do zanikania gatunków wodnych,
a w szczególności ryb wędrownych dwuśrodowiskowych, które nie mogą docierać do swoich
tarlisk. To z kolei przekłada się
na stan populacji gatunków
żywiących się rybami, jak i na
kondycję rybołówstwa, zarówno
na wodach śródlądowych jak
i morskich.
Przyroda naprawi się sama
„Jeśli dać jej szansę, natura
potrafi odradzać się niezwykle
szybko: w wyniku usuwania zapór w Europie ryby natychmiast
wracały do rzek, w których nie
były widziane od dekad”, mówi
Peter Gough z World Fish Migration Foundation, jeden z autorów raportu. „W miarę, jak ryby
wracają, wracają też rybożerne
ptaki i inne gatunki zależne od
zdrowych systemów rzecznych
oraz obszarów podmokłych. Na
takich terenach pojawiają się
znowu wędkarze oraz obserwatorzy ptaków, dając tym obszarom nową siłę napędową”.
Europa usuwa,
Polska stawia
Usuwanie zapór powoli jednak nabiera tempa w Europie,
a pomogły w tym ustalone ambitne cele, plan oraz wizjonerskie podejście do gospodarki
wodnej zawarte w Ramowej
Dyrektywie Wodnej. W Holandii, po usunięciu dwóch
jazów ze strumienia „Boven
Slinge” w 2015 roku, liczba
gatunków w nowo połączonych odcinkach zwiększyła się

średnio o 30 procent, a liczba
osobników zwierząt wzrosła
o 148 procent. W pobliskiej
Danii, usunięcie zapory na
rzece Gudenå poskutkowało
zwiększeniem liczby pstrągów
w jej górnym biegu z zera do
4-5 osobników na m2. Usunięcie tamy Maisons-Rouges we
Francji w 1999 roku spowodowało spektakularne zwiększenie liczby ryb, z liczebnością
minoga morskiego wzrastającą
z praktycznie nieobecnego do
ponad 41000 sztuk w przeciągu
ośmiu lat.
„Niestety w naszym kraju budowle piętrzące wodę są usuwane na bardzo małą skalę” mówi
Piotr Nieznański, Dyrektor ds.
Polityki Środowiskowej w Fundacji WWF Polska. „Na domiar
złego, pod pretekstem ekologizacji transportu, rozważana
jest budowa ponad 20 tam na
Odrze i 9 tam na Wiśle oraz
dofinasowanie z środków publicznych budowy małych
elektrowni wodnych. Dobije
to polskie rzeki”.
Rozwiązanie jest: wyburzmy
niepotrzebne tamy!
Realizacja rekomendacji raportu pozwoli krajom członkowskim na wypełnienie ich
zobowiązań wynikających
z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, według której wszystkie kraje muszą osiągnąć dobry
stan większości swoich wód,
w tym rzek, jezior oraz obszarów podmokłych, najpóźniej do
2027 roku. Raport został opublikowany przez organizację
Dam Removal Europe przed
planowanymi konsultacjami
publicznymi UE dotyczącymi
Ramowej Dyrektywy Wodnej,
które stanowią część standardowej rewizji przepisów UE
i odbędą się pod koniec roku.
Raport między innymi, wzywa do tego aby usuwanie zapór zostało włączone do planów
gospodarowania wodami w dorzeczach krajów członkowskich
oraz do włączenia lokalnych
społeczności w usuwanie zapór
i do poważnego rozpatrzenia
alternatyw dla budowania nowych zapór.
* Dam Removal Europe ”Usuwanie Zapór: Opłacalne rozwiązanie dla przyszłości naszych
europejskich rzek”
Pełen raport (w wersji angielskiej) jest dostępny pod poniższym linkiem: https://www.
damremoval.eu/policy-report/

O Usuwaniu
Zapór w Europie
Dam Removal Europe (DRE)
to koalicja 5 organizacji: WWF,
World Fish Migration Foundation, European Rivers Network,
The Rivers Trust and Rewilding
Europe. DRE pragnie stworzyć
społeczność osób, organizacji
oraz rządów, które są gotowe
zapewnić europejskim rzekom
więcej swobody, bo są piękne
i pełne możliwości. DRE czyni to poprzez usuwanie zbędnych małych i dużych zapór
z europejskich rzek wspólnie
z lokalnymi partnerami. Razem gwarantujemy swobodny
przepływ europejskich rzek dla
ludzi i zwierząt.
O Ramowej Dyrektywie
Wodnej (WFD)
Ramowa Dyrektywa Wodna jest jednym z najbardziej
postępowych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Wymaga ona
ochrony, ulepszania i przywracania naszych rzek, obszarów
podmokłych, jezior oraz wód
przybrzeżnych, ale dotychczas
kraje członkowskie zawodzą we
wdrażaniu jej postanowień na
swoim terenie;
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, rządy UE zobowiązały się do zagwarantowania,
że do 2015, a najpóźniej do
2027 roku nie nastąpi pogorszenie i zostanie osiągnięty
dobry stan dla znaczącej większości wód;
Tam, gdzie jej postanowienia
zostały wprowadzone, Ramowa
Dyrektywa Wodna wykazała
skuteczność w osiąganiu dobrego stanu wód oraz nie pogarszania tegoż stanu, skutecznie
równoważąc wymogi środowiskowe, społeczne i gospodarcze.
Ramowa Dyrektywa Wodna podlega obecnie standardowej rewizji w formie „kontroli
efektywności”, który to proces
przechodzi każdy element prawa UE. Kontrola efektywności
oceni znaczenie, skuteczność,
wydajność, spójność i wartość
dodaną dla UE płynącą z Ramowej Dyrektywy Wodnej
(i jej dyrektyw pochodnych)
oraz Dyrektywy Powodziowej.
Obejmuje to konsultacje ze stronami zainteresowanymi oraz
konsultacje publiczne, których
rozpoczęcie jest planowane na
wrzesień 2018 r.
Źródło: Fundacja WWF Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Naukowcy wspierają rolnictwo
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Naukowcy z SGGW wspierają ARiMR w tworzeniu grup producenckich.

To pierwszy tak szeroki i komplementarny projekt, który ma
szansę nie tylko doprowadzić
do istotnych zmian w sposobie
funkcjonowania gospodarstw,
lecz także zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa na
rynku międzynarodowym.
W skład zespołu współpracującego z ARiMR weszli eksperci
z kilku instytucji: trzech wydziałów SGGW (Nauk Ekonomicznych, Nauk o Zwierzętach,
Rolnictwa i Biologii), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a także z prywatnej firmy doradztwa rolniczego Agrego.
Kierownikiem projektu „Opracowanie działań/inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia celów
określonych w planie biznesowym
grupy producentów rolnych” jest
dr Sławomir Jarka z Wydziału
Nauk Ekonomicznych SGGW.
Mały niewiele może
Smutnym obrazem tegorocznej
jesieni były zalegające w sadach
niezebrane jabłka. To efekt klęski urodzaju, która dotknęła polskich sadowników. Cena skupu
była w tym roku tak niska, że
przedsiębiorcom nie opłacało się
zbierać owoców. To sytuacja bez
wątpienia trudna, ale doskonale
znana polskim rolnikom i sadownikom. Jej przyczyną jest przede
wszystkim to, że pojedyncze
gospodarstwo sadownicze czy
rolnicze ma zbyt słabą pozycję
w całym łańcuchu dostaw, by dbać
o swoje nawet najbardziej podstawowe interesy. Inni uczestnicy
rynku mogą kupić (lub nie) od
niego wyprodukowany towar –
i w dodatku jednostronnie ustalać
cenę. Administracja państwowa
ma co prawda narzędzia zabezpieczające produkcję rolniczą przed
niekorzystnymi czynnikami rynkowymi – chociażby skup interwencyjny – ale rozwiązują one
tylko część problemów. Przede

wszystkim rolnicy i sadownicy
powinni być silnym ogniwem łańcucha dostaw, a nie tylko drobnym jego elementem, zdanym na
łaskę i niełaskę kontrahentów oraz
pomoc ze strony państwa.
Pomysł na wzmocnienie
przedsiębiorstw rolnych jest jeden – muszą łączyć się w grupy
i inne organizacje producenckie.
Rozwiązanie to sprawdziło się już
w wielu krajach europejskich;
szczególnie skuteczny okazał
się model holenderski. Działanie w grupie producenckiej nie
tylko wzmacnia rynkową pozycję
jej członków, lecz także niesie ze
sobą inne korzyści, takie jak obniżenie kosztów produkcji, lepszy
dostęp do innowacji, tworzenie
i promowanie własnych marek
produktowych, a w konsekwencji
większą konkurencyjność, lepszą
sytuację dochodową producentów
i dostęp do nowych rynków zbytu.
Powstanie silnych struktur o organizacji poziomej stwarza także możliwość integracji pionowej
z kolejnymi ogniwami łańcucha
dostaw (odchów kurcząt – tuczarnie – ubojnie – przetwórnie – sieć
sklepów).
W Polsce działania wspierające
grupy producenckie i inne formy
zrzeszania się rolników i sadowników prowadzone są od co najmniej 20 lat. W 2000 r. został
uchwalony akt prawny regulujący
powstawanie grup producentów
rolnych. Wstąpienie Polski do
UE przyspieszyło tempo organizowania się rolników. Główną
rolę odegrał tu Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w ramach
którego od 2004 r. przekazuje się
środki finansowe na wspieranie
działania grup – obecnie dofinansowania wynoszą 500 tys. euro.
Jednak podmiotów mogących
te pieniądze efektywnie wykorzystać jest nadal stosunkowo
niewiele. Zgodnie z rejestrami
grup producentów rolnych prowadzonymi przez ARiMR 1 lutego

2018 r. funkcjonowały w Polsce
974 grupy. W porównaniu do
2015 roku ich liczba spadła o ok.
400. Przyczyny tego zjawiska są
bardzo złożone.
Jaskółki i spółki
Niechęć rolników do zrzeszania się ma u nas głębokie podłoże historyczne.W czasach PRL
spółdzielczość rolnicza miała co
prawda bardzo silną pozycję, ale
nie podejmowała żadnych działań
prorynkowych, takich jak podejmowanie ryzyka czy wykorzystywanie działań marketingowych.
Po zmianie ustroju nastąpił kryzys
spółdzielczości – polscy producenci
pozbawieni opieki spółdzielni nie
potrafili funkcjonować na rynku,
a jednocześnie utracili zaufanie
do jakichkolwiek form wspólnego
gospodarowania. „Praca zespołowa
bardzo źle się u nas kojarzy nie tylko wśród rolników. Mamy nawet
przysłowie »powiedziały jaskółki,
że niedobre są spółki«. Jak mocno
zakorzeniona jest w nas nieufność
do drugiego człowieka, widać wyraźnie przy próbach tworzenia grup
producenckich. Zebranie grupy
ludzi, którzy chcieliby współpracować, to naprawdę wielka sztuka. Tymczasem produkować każdy
umie i może, ale powodzenie tej
działalności umożliwia praca zespołowa. Większy i silniejszy liczy
się na rynku i zawsze łatwiej jest
mu przetrwać kryzys” – mówi dr
hab. Justyna Więcek, prof. SGGW,
prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.
Potwierdzają to sami rolnicy. „Niestety, realia są takie, że
zderzamy się z barierami, które powodują, że integracja nie
postępuje. Przede wszystkim
pośrednicy, którzy mają w związku z tworzeniem się grup bardzo
dużo do stracenia, najzwyczajniej
w świecie bronią się przed tym
i robią wszystko, żeby ten proces
blokować. Nawet rolnicy, którzy
zdecydują się założyć grupę, już
jakiś czas w niej funkcjonują, są

narażeni na naprawdę bardzo
poważne szykany ze strony lokalnych pośredników, którzy do
tej pory ich obsługiwali. Ci drudzy
będą się starali im udowodnić,
że działalność w grupie producenckiej to nie jest dla nich dobre
rozwiązanie. Zdarza się, że taki
rolnik rezygnuje ze współpracy,
co osłabia całą grupę” – powiedział jeden z uczestników seminarium poświęconego grupom
producenckim, które odbyło się
26 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW.
W seminarium uczestniczyli rolnicy współtworzący GPR, przedstawiciele doradztwa rolniczego
publicznego i niepublicznego
oraz reprezentanci środowiska
naukowego.
Korzyści płynące z działania
w grupie producenckiej widzą też
sami rolnicy. Dla nich to przede
wszystkim możliwość osiągnięcia
wyższych przychodów z prowadzonej działalności, ale zdają też
sobie sprawę, że na dzisiejszym
rynku – zarówno krajowym, jak
i międzynarodowym – typowe
polskie gospodarstwo rolne jest
skazane na niepowodzenie. „Niezależnie od koniunktury pośrednicy realizują swoją marżę. Rolnicy
natomiast niejednokrotnie sprzedają poniżej kosztów produkcji.
Tworzenie się grup producenckich
traktuję jako szansę, aby naprawić
tę patologiczną sytuację, która ma
miejsce w łańcuchach produkcji.
W warunkach tak rozdrobnionego rolnictwa, jak ma to miejsce
w Polsce, samodzielne funkcjonowanie w dłuższej perspektywie
nie ma szans na powodzenie. Efektywność produkcji i możliwości
dokonywania inwestycji są zbyt
małe, by przetrwać” – potwierdził
inny z uczestników seminarium,
członek grupy producenckiej zajmującej się hodowlą bydła.
Pieniądze to za mało
Jednym z bezpośrednich powodów nawiązania przez ARiMR
współpracy z naukowcami
z SGGW jest potrzeba jak najbardziej efektywnego rozdysponowania budżetu przeznaczonego
przez ARiMR na wsparcie innowacyjności polskiego rolnictwa.
Dotacje dla grup producenckich
wynoszą nawet 500 tys. euro. Pieniądze te mogą zostać wykorzystane m.in. na działania i inwestycje
zarówno w GPR, jak i w gospodarstwach członków grup. Mają
umożliwić procesy integracyjne
wewnątrz grupy producentów (integracja pozioma) oraz zwiększyć
ich konkurencyjność na rynku.
O tym, że jest to dobry i konieczny

sposób wspierania polskich rolników przekonany jest prof. dr
hab. Henryk Runowski z WNE
SGGW: „Trudno wyobrazić sobie rozwiązywanie problemów
na styku producent–odbiorca
czy producent–przetwórca bez
wzmacniania siły producentów
rolnych. Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki jest
to, że z dnia na dzień stawia ona
przed nami nowe wymagania, które dotyczą nie tylko efektywności
produkcji, lecz także coraz częściej jej wpływu na środowisko
oraz jakość produktów. Nadążanie za wciąż zmieniającymi
się potrzebami rynku wymaga
regularnych inwestycji, którym
pojedyncze gospodarstwa rolne
nie są w stanie podołać finansowo. Problemu nie rozwiąże także
jednorazowy zakup nowoczesnych
środków produkcji, jeśli nie będą
one w przedsiębiorstwie efektywnie wykorzystywane. Warunki do
skutecznego wdrażania innowacji
ma dopiero kilka wspólnie działających gospodarstw rolniczych”.
Nie wystarczy dać pieniądze
grupom producenckim, trzeba
jeszcze zadbać, by zostały one
wydane efektywnie. W tym celu
potrzebne są działania mające na
celu tworzenie silnych i stabilnych
grup, które będą w stanie skutecznie funkcjonować w długiej
perspektywie. Bardzo ważne jest
wspieranie rolników w podejmowaniu decyzji, jak wydatkować
te środki zgodnie z konkretnymi
potrzebami i możliwościami całej
grupy. Kolejnym problemem jest
komunikacja między zrzeszonymi
rolnikami a przedstawicielami
agencji. Mimo dobrych chęci z obu
stron nadal bardzo często zdarza
się, że urzędnicy nie do końca
rozumieją sytuację producentów
rolnych, ci zaś mają problemy,
by sprostać określonym wymaganiom. „Dostajemy z Brukseli
wspólne dla wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej
wytyczne. Jest to zwykle katalog
zarządzeń obowiązkowych i zaleceń o charakterze fakultatywnym. Tymczasem u nas w kraju
praktyka jest taka, że zarówno
zarządzenia, jak i zalecenia traktuje się obligatoryjne, a w dodatku
zdarza się, że nasze urzędy dodają
do tego coś jeszcze od siebie” –
powiedział jeden z uczestników
seminarium w SGGW.
Wsparcie naukowców
Opisane wyżej problemy wymagają wsparcia ze strony niezależnych ekspertów, którzy będą
pośredniczyli w rozmowach
pomiędzy samymi rolnikami,

grupami producentów i administracją państwową różnych
szczebli. „Pomocą dla rolników
są nie tylko dotacje, lecz także,
a może przede wszystkim, dobrze
stanowione prawo oraz wsparcie
merytoryczne” – powiedział dr
Sławomir Jarka, kierownik projektu „Opracowanie działań/
inwestycji przyczyniających się
do osiągnięcia celów określonych
w planie biznesowym grupy producentów rolnych”. Naukowcy
biorący udział w projekcie badają
przede wszystkim potrzeby grup
producenckich, możliwości ich
działania wynikające z przepisów
prawa i funkcjonowania gospodarki. Uczestniczą w tworzeniu
grup producenckich, udzielając ich
członkom m.in. porad eksperckich
dotyczących konkretnej produkcji rolniczej. Pomagają planować
inwestycje, organizują seminaria
i szkolenia. Starają się rozwiązać
problemy pojawiające się w relacji grupy produkcyjne–ARiMR.
Jednym z największych dotychczasowych osiągnięć zespołu jest
stworzenie szczegółowego opisu
działań i inwestycji planowanych
w grupach producentów rolnych,
który w istotny sposób ułatwi rolnikom przygotowywanie planów
biznesowych i ostatecznie przyczyni się do procesu uznania grup
przez ARiMR. Dotychczasowe
doświadczenia w wykorzystaniu
efektów projektu wskazują, że od
drugiej połowy 2018 r. nowozakładane grupy producentów rolnych
chętnie korzystają z opisu działań
i inwestycji, który został upubliczniony i jest dostępny na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl.
„Realizowany przez nas projekt
jest ważny i może stać się istotną
pomocą dla grup producentów
rolnych. Połączenie w jeden zespół ekspertów specjalizujących
się w różnych dziedzinach związanych z produkcją rolniczą stwarza
szansę, że propozycje, które będą
płynąć ze środowiska naukowego,
nie będą oderwane od praktyki.
Cieszę się, że projekt jest realizowany pod kierownictwem dr.
Sławomira Jarki, a jednostką organizacyjną jest Katedra Organizacji Przedsiębiorstw WNE. Mam
nadzieję, że nasza wspólna praca
pomoże grupom producenckim
w tworzeniu takich planów biznesowych, które będą trafione,
efektywne i przyczynią się do
wzrostu innowacyjności całego
polskiego rolnictwa” – powiedział
prof. dr hab. Henryk Runowski.
Anna Ziółkowska
Źródło: SGGW
Opracowanie redakcyjne:
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Ile już straciłeś przez niekorzystne zjawiska pogodowe?
Zmiany w klimacie są już
faktem. I nie jest tu mowa tylko o globalnym ociepleniu.
W naszym kraju zmienia się
charakterystyka pór roku,
przez co występuję więcej
i bardziej gwałtownych niekorzystnych zjawisk pogodowych. A to z kolei przekłada
się na większe straty w gospodarstwach rolnych. Dlatego
też trzeba powoli zacząć się do
nowej sytuacji przyzwyczajać
i odpowiednio przygotowywać
z sezonu na sezon, aby szkody
te były jak najmniejsze.
Jak podaje Michał Kowalewski, klimatolog Instytutu
Meteorologii i Gospodarski
Wodnej, zmiany klimatu to już
fakt. W naszym kraju jest to zauważalne w porach roku, które
zatracają swoje dotychczasowe
charakterystyczne cechy.
- U nas w chłodnej porze
roku jest to głównie ocieplenie, potęgowane przez brak
pokrywy śnieżnej, co tworzy
dodatnie sprzężenie zwrotne
skutkujące jeszcze szybszym
wzrostem temperatury zimą
– wyjaśnia Michał Kowalewski. - W okresie letnim przyrost temperatury nie jest tak
wyraźny, za to zmienia się
reżim opadowy. Mamy mniej

opadów z chmur warstwowych, a więcej z kłębiastych,
zatem są to opady typu burzowego – stosunkowo krótkotrwałe i bardzo intensywne,
a przy okazji mniej korzystne
dla gospodarki wodnej, gdyż
naturalna retencja nie nadąża
z zatrzymaniem tej wody, więc
jej znaczna część jest tracona
przez spływ powierzchniowy
– stwierdza.
Również wiosna nie jest już
taka, jaką znaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu. Skróceniu
ulega okres z temperaturą ok.
5-10º C. Po zimie, kiedy temperatura oscyluje w granicach
0º C (a przynajmniej poniżej
5º C), bardzo szybko słupki
rtęci wzrastają do 12º C, pomijając ten etap pośredni. Jedynie
jesień pozostała najbardziej
„konserwatywna” - dziś jest
podobna do tej sprzed 50 lat.
O tym, że w ostatnich latach coraz częściej występują
niekorzystne zjawiska pogodowe, rolnicy przekonali się
już nie raz na własnej skórze.
- Wymarznięcia, przymrozki,
grad – to jest w ostatnich latach bardzo częste zjawisko.
W tym roku z kolei susza dała
się mocno we znaki. Wcześniej
nasz region dotknęła też klęska

deszczu nawalnego, a dwa lata
temu była klęska wymarznięć.
Wymarzły mi wtedy rzepaki
i pszenica – mówi Wojciech
Szczęsny, rolnik z pow. złotowskiego (woj. wielkopolskie).
Potwierdzają to statystyki - wspomniane wcześniej
zmiany klimatu przekładają
się też na liczbę oraz gwałtowność niekorzystnych zjawisk
pogodowych.
- Obserwujemy zwiększanie
się intensywności zjawisk typu
burza, silny wiatr, grad. (...)
W przypadku zjawisk bardzo
rzadkich i lokalnych, jak na
przykład trąby powietrzne,
ewidentnie mamy ich więcej,
ale są to ciągle na tyle małe
liczby, że zawodzą standardowe metody statystyczne
do ich opisu – tłumaczy klimatolog IMGW.
Według danych IMGW,
w skali roku np. w centralnej
części kraju występuje ok.
80-100 dni z przymrozkami, a różnice z roku na rok
wynoszą około 10-15 dni.
Z kolei liczba dni z gradem
to dla konkretnego punktu
w centralnej Polsce od 0 do
7, średnio 2-3 w roku. W Polsce
powszechnie występuje również opad krupy śnieżnej,

deszczu lodowego i podobne
zjawiska, które często są traktowane jako grad. Dlatego też
w naszym odbiorze występuje
on zdecydowanie częściej, niż
podają to meteorolodzy.
Ten rok pokazał, że ubezpieczanie upraw od niekorzystnych zjawisk pogodowych są
już w naszym kraju niezbędne.
Owszem, koszt ubezpieczenia
często nie jest mały, jednak
nie możemy go traktować jako
lokatę kapitału, a raczej jako
zabezpieczenie przed utratą
tego kapitału.
- Rolą ubezpieczeń jest
wspieranie świadomych rolników w zarządzaniu ryzykami występującymi w ich
gospodarstwach. W przypadku
zdarzeń o charakterze katastroficznym, dzięki otrzymanym
odszkodowaniom, łatwiej jest
rolnikom – przedsiębiorcom
rolnym – utrzymać płynność
finansową – stabilizując sytuację finansową gospodarstwa i wznowić produkcję
roślinną w kolejnym sezonie
wegetacji – wyjaśnia Andrzej
Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia
Ubezpieczenia.
Coraz więcej rolników zdaje

sobie z tego sprawę i decyduje
się na ubezpieczenie swoich
upraw. Według danych Concordia Polska Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych,
w sezonie 2017/2018 32 tys.
producentów rolnych zdecydowało się na wykup polisy ubezpieczeniowej. Był to wzrost
liczby klientów o 18% w stosunku do poprzedniego sezonu (32 tys. klientów). Liczba
wykupionych polis wzrosła
jeszcze bardziej, bo aż o 21% z 32 tys. do 39 tys.
W Polsce silne gradobicia
powodują największe straty
w roślinach już na późniejszym
etapie wegetacji, kiedy są one
w fazie intensywnego wzrostu
i plonowania. Według jednego
z reasekuratorów współpracujących z firmą Concordia,
aż 40-60 proc. powierzchni
Polski narażone jest na silne
ryzyko gradobicia.
- Znacznie bardziej dotkliwym w skutkach jest jednak
ryzyko ujemnych skutków
przezimowania, które z kolei ma charakter regionalny. W jego wyniku uprawy
wymarzają, są wysmalane
lub duszą się pod pokrywą śnieżną. Ostatnie tego
typu klęski pogodowe na

masową skalę mieliśmy w Polsce w 2012, 2016 r. i 2018 r.
– wyjaśnia Andrzej Janc.
Szkody w uprawach stosunkowo często powodują
też przymrozki wiosenne,
deszcze nawalne i huragany. Te pierwsze wpływają na
spore straty na plantacjach.
Co prawda występują raz na
kilka lat, ale za to na dużych
powierzchniach. W Polsce silne przymrozki wiosenne występowały ostatnio w latach
2008, 2011, 2014 i w 2017.
- Ja zawsze ubezpieczam
swoje uprawy od gradu i ognia.
Bo wiadomo, że grad może
przyjść nagle. U mnie w zeszłym roku było gradobicie.
Inni rolnicy nie ubezpieczyli, a ja się zdecydowałem na
wykup polisy od tego ryzyka
i nie żałowałem – dostałem
odszkodowanie. W tym roku
też ubezpieczyłem uprawy. I to
też mnie uratowało – co prawda gradu nie było, ale dzięki temu dostanę teraz pełną
kwotę odszkodowania za straty
spowodowane suszą – cieszy
się Wojciech Szczęsny.

Polityki Rolnej. Dyskusja, do której zostali zaproszeni Komisarz
ds. Rolnictwa Unii Europejskiej,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RP oraz przedstawiciele krajów
UE, będzie dotyczyć m.in. finalnego kształtu i budżetu WPR
po 2020 roku. Podczas dyskusji
zostanie również poruszony temat przyszłości WPR w dłuższej
perspektywie.
W trakcie konferencji poruszane
będą również tematy dotyczące innowacji w rolnictwie. W 2019 roku
chcemy skupić się na kwestiach
związanych m.in. z bezpieczeństwem żywności. Zagadnienia dotyczące legislacji, wykorzystania
technik IT w systemach wczesnego
wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach, ale także nakładów
i efektów działań realizowanych
w ramach programu „Horyzont
2020” i planów UE w zakresie

wspierania rozwoju innowacji
w branży rolno-spożywczej, zostaną poruszone podczas dyskusji
z udziałem ekspertów z Komisji
Europejskiej oraz Polski.
Dyskusjom odbywającym się
w ramach Forum w Jasionce towarzyszyć będą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa.
Uczestnicy wydarzenia będą mogli
zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in.
w zakresie jakości produkcji rolnej,
finansowania i obniżania kosztów
oraz ograniczania jej negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Wydarzenie skierowane jest do
szerokiego grona osób na co dzień
mających do czynienia i związanych z problematyką rolnictwa:
rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków
branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek

samorządu terytorialnego, instytutów naukowych oraz instytucji
branżowych z całej Europy.
Bezpłatna rejestracja na wydarzenie rozpocznie się w styczniu
2019 roku za pośrednictwem strony internetowej: www.forum-jasionka.pl.
Europejskie Forum Rolnicze
2019 odbędzie się w dn. 1-2 marca
2019 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena
w Jasionce/k. Rzeszowa.
Więcej szczegółów: www.forum-jasionka.pl
Europejskie Forum Rolnicze
organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej we współpracy z Agro
Promotion.

Źródło: Concordia
Ubezpieczenia.
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Europejskie Forum Rolnicze 2019
Znamy datę i najważniejsze tematy
Jedno z największych wydarzeń skierowanych do branży
rolnej odbędzie się w dniach
1-2 marca 2019 w Centrum
G2A Arena w Jasionce/k.
Rzeszowa.
Europejskie Forum Rolnicze to
dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz
europejskiej polityki, a zarazem
okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane
podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Pierwsza edycja Forum, która
odbyła się w marcu br., zgromadziła blisko 2000 uczestników
– rolników, doradców rolnych,
producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego oraz
instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.
– Merytoryczna dyskusja

o szansach i zagrożeniach dla
polskiego rolnictwa to założenie,
które nam przyświeca podczas
tworzenia agendy Europejskiego
Forum Rolniczego. W 2019 roku
obok tradycyjnej debaty dotyczącej
zmian, jakie niesie za sobą nowa
perspektywa budżetowa, skupiamy
się na najnowszych trendach, które można wykorzystywać w produkcji rolniczej, przetwórstwie
oraz eksporcie. Formuła Forum,
która z jednej strony pozwala na
aktywny udział w debacie o przyszłości rozwoju obszarów wiejskich, a z drugiej jest okazją do
zdobycia wiedzy oraz zapoznania
się z przykładami innowacyjnych
rozwiązań dedykowanych branży rolno-spożywczej, spotkała
się z bardzo dobrym przyjęciem,
dlatego będziemy ją kontynuować
– mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
organizatora wydarzenia.
Jak wykorzystać szanse dla
europejskiego rolnictwa płynące
z rosnącego popytu na produkty
żywnościowe w krajach afrykańskich i azjatyckich oraz niwelować
przeszkody występujące w eksporcie do krajów trzecich? W ramach
II edycji Europejskiego Forum Rolniczego omówione zostaną nie
tylko dotychczasowe działania
Komisji Europejskiej i polskiego
rządu w tym zakresie, ale również
oczekiwania potencjalnych partnerów z Afryki i Azji. Do dyskusji
z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa UE oraz Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi RP, zostali zaproszeni przedstawiciele resortów
rolnictwa z krajów afrykańskich
i azjatyckich.
Podczas Forum tradycyjnie nie
zabraknie debaty nt. Wspólnej

Źródło: JI Public Relations
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Zmiany na polskiej wsi
20 G O S P O D A R S T W O

grudzień 2018 r. | Raport Rolny

Jakie procesy wpływają na rozwój obszarów wiejskich.
Dlaczego, pomimo upływu
stu lat od odzyskania przez
Polskę niepodległości, na codzienne życie mieszkańców
wsi wciąż największy wpływ
ma region, który zamieszkują?
Jak wynika z III Etapu
Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich to edukacja i aktywność społeczna,
rosnący poziom zamożności
społeczności lokalnych oraz
migracje kształtują polską
wieś. Najwolniej zmiany zachodzą w przestrzeni gospodarczej – rolnictwie, poziomie
dezagraryzacji i dostępności
przestrzennej.
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (MROW) to cykliczne badanie realizowane
od 2012 roku przez Fundację
Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Jego celem jest stała obserwacja przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi.
– Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich to jedyny
tego typu projekt, który zasięgiem obejmuje obszary
wiejskie całego kraju w podziale na wszystkie gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie
– w sumie 2173 jednostki
w Polsce. Uwzględnia on
kluczowe aspekty związane
z rozwojem społeczno-gospodarczym polskiej wsi, w tym
m.in. problematykę dezagraryzacji, charakterystykę
sektora rolniczego i pozarolniczego, zagadnienia związane
z dostępnością przestrzenną
gminy, lokalnymi finansami
publicznymi, rynkiem pracy
czy procesami demograficznymi, ale także jakością systemu
edukacyjnego, zamożnością
i rozwarstwieniem społeczności lokalnych oraz warunkami
bytowymi i aktywnością społeczną. Dzięki zastosowaniu
cykliczności badań oraz niezmiennej metody badawczej
Monitoring zapewnia stałą
obserwację procesów społeczno-ekonomicznych, jak
również weryfikację trafności stosowanych instrumentów prorozwojowych – mówi
Krzysztof Podhajski, prezes
zarządu Fundacji Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Wyniki III. Etapu MROW,
opublikowane w listopadzie
2018 roku, po raz kolejny
potwierdzają, że współczesne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze polskiej wsi

jest wynikiem nakładania się
dwóch porządków: historycznego związanego z rozbiorami
i powojennymi zmianami granic kraju oraz układem związanym z położeniem obszarów
wiejskich w relacji do miast
dużych i średnich.
Migracje – cichy moderator
zmian na polskiej wsi
– Na to, jak zmieniła się
polska wieś w ostatnich latach, największy wpływ mają
migracje wewnętrzne – mówi
profesor Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa PAN i jednocześnie współautorka badania.
Ich głównym motorem jest
poszukiwanie pracy. Migracje
wpływają nie tylko na zmiany zaludnienia, ale również
na struktury demograficzne – migrują głównie ludzie
młodzi, dobrze wykształceni,
zaradni i przedsiębiorczy. Na
wsi pozostają osoby starsze.
Dotyczy to przede wszystkim obszarów położonych
z dala od większych miast,
gdzie regionalnie występują
trudności w rozwoju funkcji
pozarolniczych czy słabe zainteresowanie wprowadzaniem
innowacji. Im bliżej miasta,
tym lepiej
Kolejnym aspektem decydującym o przestrzennym zróżnicowaniu rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce jest ich lokalizacja względem ośrodków
regionalnych. Gminy, znajdujące się w ich sąsiedztwie,
stwarzają lepiej rozwinięty
lokalny rynek pracy, który
premiuje kompetencje uzyskiwane przez mieszkańców
i stwarza im większe szanse na
rozwój zawodowy. Można to
zaobserwować na terenie całego kraju, jednak szczególnie
pod tym względem wyróżniają
się obszary wiejskie położone w rejonie oddziaływania
miast, takich jak Warszawa,
Poznań, Wrocław czy Gdańsk.
Małopolska i Kaszuby
„najmłodsze demograficznie”
W okresie ostatnich 5 lat
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym na polskiej
wsi zwiększył się o 1 punkt
procentowy (z 16 do 17 proc.).
Najbardziej niekorzystna sytuacja panuje w gminach peryferyjnych, położonych na
styku granic województw we
wschodniej i centralnej Polsce,
gdzie liczba osób w wieku poprodukcyjnym stanowi 1/3 całej populacji. W niektórych
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gminach na Podlasiu odsetek
ten przekroczył już 40 proc.
„Najmłodsze” wsie w Polsce są
w Małopolsce i na Kaszubach;
tu z kolei na 1 dziadka przypada nawet dwoje wnucząt.
Autorzy raportu podkreślają
jednak, że tempo starzenia się
ludności wiejskiej jest obecnie
większe na zachodzie niż na
wschodzie kraju.
Rolnictwo nie ożywi polskiej wsi, potrzebna nam jest
wieś wielofunkcyjna, zwłaszcza na wschodzie kraju
Wzrost liczby pozarolniczych miejsc pracy już w ramach MROW 2014 uznany
został za jeden z najważniejszych czynników rozwoju
obszarów wiejskich. Jak wynika z tegorocznego badania
proces ten stale postępuje,
jednak nie na tyle intensywnie, aby wpływać na ograniczenie migracji mieszkańców
polskiej wsi. Konsekwencją są
pogłębiające się różnice pomiędzy poziomem rozwoju
między Polską wschodnią a zachodnią. Gminy o wysokim
(przekraczającym 2/3) udziale
podmiotów pozarolniczych
w strukturze gospodarczej wsi
to gminy podmiejskie albo te
położone w zachodniej części
kraju. Stanowią one obecnie
zaledwie 15 proc. wszystkich
gmin w Polsce.
– Na szczególną uwagę
zasługuje Wielkopolska. Tu
w ramach badania MROW
wyróżniono typ gmin wielofunkcyjnych, czyli takich,
gdzie obok wysoko rozwiniętego rolnictwa, rozwija
się infrastruktura społeczna
i techniczna, usługi publiczne,

a także rośnie możliwość znalezienia pracy poza rolnictwem, zgodnej z aspiracjami
zawodowymi. W gminach
tych rozwój funkcji pozarolniczych sprzyja ewolucji
struktur rolniczych. Na drugim biegunie lokują się gminy
dawnej Galicji, w rozdrobnionych gospodarstwach rolnych
produkcja rolnicza zamiera
wraz ze wzrostem znaczenia
zatrudnienia pozarolniczego
– mówi prof. Andrzej Rosner,
współautor raportu.
Jak podkreślają autorzy
raportu, o ile na zachodzie
kraju obserwuje się wzrost
liczby gmin o wielofunkcyjnej strukturze gospodarczej,
to na wschodzie zauważalna
jest tendencja do pojawiania
się wielodochodowych gospodarstw domowych rolników.
– Nie jest jasne w jakim stopniu wiąże się to ze
wzrostem znaczenia źródeł
niezarobkowych takich jak
emerytury, renty czy zasiłki społeczne, a w jakim np.
z migracjami. W niektórych
bowiem gminach Polski
wschodniej ponad 40% miejsc
pracy pozarolniczej związanych jest z usługami publicznymi (jak urząd gminy,
szkoła, policja, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek zdrowia) co wskazuje na ubóstwo
lokalnej gospodarki pozarolniczej – mów profesor Monika
Stanny.
W I. Etapie Monitoringu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (MROW 2014) zostało
wyróżnionych siedem typów
struktury społeczno-gospodarczej na wsi. Porównanie
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typologii w kolejnych etapach
badania (MROW 2016 i tegoroczny MROW 2018) pokazuje, że mimo dużych zmian
dokonujących się na wsi wyróżnione typy wykazują się
dużą trwałością, a szczegółowe obserwacje ukazują wzrost
zasięgu terytorialnego oddziaływania miast na sąsiednie
obszary wiejskie.
– Biorąc pod uwagę zróżnicowanie struktur społeczno-gospodarczych, powinniśmy
zastanowić się, czy akceptujemy istniejącą różnorodność
rozwoju polskich gmin i ich
odmienne ścieżki zmian. To
pytanie o optymalny kształt
polityki spójności. Wyniki
monitoringu nie mogą dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jakie skutki odniosły
dotychczasowe formy i polityki wyrównywania rozwoju społeczno-gospodarczego
w Polsce, ale z pewnością
możemy postawić tezę, że
gdyby ich zabrakło – różnice
te byłyby o wiele większe niż
obecnie – podsumowuje profesor Monika Stanny.
Polska wieś 100 lat po odzyskaniu niepodległości
III etap badania MROW
potwierdza, że na współczesny obraz polskiej wsi nadal
wpływa ciężar wydarzeń historycznych sprzed stu lat,
a kraj pozostaje podzielony
na lepiej rozwiniętą Polskę
zachodnią oraz słabiej rozwiniętą Polskę wschodnią.

Granica tego podziału przebiega zgodnie z podziałem
Polski między zabór rosyjski
i zabór pruski.
– Na występujące do dziś
zróżnicowanie główny wpływ
miała polityka krajów zaborczych, w szczególności Rosji
i Prus oraz wprowadzane
w różnym czasie i oparte o różne zasady procesy uwłaszczeniowe chłopów. W zaborze
pruskim wiązały się z kształtowaniem struktur agrarnych
w zaborze rosyjskim były wyłącznie aktem o charakterze
politycznym – dodaje profesor
Andrzej Rosner.
Wydarzenia historyczne,
a w szczególności podziały
terytorialne powstałe w wyniku zaborów oraz masowe
przemieszczenia ludności po
II wojnie światowej, wpłynęły na ukształtowanie się
w Polsce odrębnych, specyficznych regionów. Do dzisiaj
widać je strukturze osadniczej, agrarnej, wyposażeniu
infrastrukturalnym, a nawet
w obyczajach oraz aktywności społecznej i obywatelskiej
w poszczególnych regionach
kraju. Ma to przełożenie na
zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich, jego
dynamikę oraz charakter dokonujących się przemian.
Źródło: Biuro Prasowe
Fundacji EFRWP
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Wspólnie można więcej

POM Brodnica po połączeniu z KFMR
Krukowiak przeżywa dynamiczny rozwój.

Pokłosiem rozwoju i innowacji są nowe maszyny, w szczególności siewniki i agregaty
uprawowo-siewne. Rozmawiamy z Pawłem Bruzdą.
Zacznijmy od tych, mających taką szerokość jaka
jest u nas najbardziej lubiana,
czyli 3 metry.
Jest to rzeczywiście najbardziej popularna szerokość
w Polsce, a z badań, które
przeprowadziliśmy, wynika, że inne szerokości 4m,
4,5m są u nas zdecydowanie
w mniejszości. A równocześnie
na zachodzie są one bardziej
rozpowszechnione. Na polski
rynek rozwijamy maszyny o takiej szerokości, jak preferują
nasi rolnicy. Pierwszym z nich
jest Jota Z, czyli siewnik zawieszany, oraz Jota N, czyli
przeznaczony do nabudowy.
Wersja Z może pracować zarówno solo, jak i w zestawie
z różnymi agregatami uprawowymi, tworząc agregat
uprawowo-siewny. Dobór
agregatu, zębowy, talerzowy
czy aktywny, zależy już od
rolnika, jego przyzwyczajeń,
preferencji, a także ciągnika
i gleb, na jakich gospodaruje.
Czy te siewniki, zarówno
Jota, jak i pozostałe, szersze,
mają jakieś wspólne cechy?
Tak, wspólną cechą wszystkich naszych siewników są
redlice dwutalerzowe. Są
one w standardzie. Składają
się z redlicy rozcinającej i zagarniającej, a rozwiązanie to
sprawdza się nie tylko na polach źle uprawionych, ale tam
gdzie jest dużo resztek pożniwnych, przy granicach, gdzie są
resztki chwastów itp. Redlica
talerzowa zawsze w takich warunkach sobie poradzi, a co
najważniejsze wysieje ona
prawidłowo również w zbyt
wilgotną glebę. Nie zawsze
jest możliwość przygotowania
pola tak, by gleba była pulchna
i sypka, czyli jak to mówią starsi „aby się kurzyła”. Często też
liczy się czas i każda odrobina
wilgoci, więc takie rozwiązanie
jest po prostu lepsze.
Bo redlica talerzowa, nawet gdyby nie miała docisku,

to i tak zawsze się wetnie
w glebę.
Samo wcięcie i położenie
ziarna to jedno, a drugą sprawą jest jeszcze przykrycie. I tu
redlica talerzowa zagarniająca
zawsze sobie z tym poradzi. Za
nią zaś idzie kółko dogniatające, które dodatkowo ugniata
glebę nad ziarnem. Co bardzo
ważne przy wysiewie nasion
drobnych, to kółko pomaga
trzymać głębokość. Redlica
talerzowa ma bardzo duży
nacisk, więc jeśli mamy mozaikę glebową, to operator ma
problem z ustawieniem jej tak,
by wszędzie wysiała na taką
samą głębokość. I co istotne,
to nierówna głębokość przy
zbożach nie stanowi problemu,
natomiast przy rzepaku – tak.
Kółko odpowiada za dwa tematy: dogniecenie, czyli lepsze podsiąkanie i wschody,
oraz utrzymanie głębokości.
W efekcie daje to tę samą fazę
rozwojową wszystkich roślin
na polu, co szczególnie ważne
jest przy opryskach. Wspólnym
mianownikiem wszystkich
naszych maszyn jest także
skrzynia bezstopniowa, bardzo dokładna, gdzie operator
na czytelnej skali według załączonej tabeli dźwignią ustawia
ilość wysiewu.
Do jakiej minimalnej normy wysiewu jesteśmy w stanie zejść?
Minimalnie 2.5 kg w przypadku rzepaku. Pamiętajmy
jednak, żeby zawsze wykonać próbę kręconą, a nie ufać
w ciemno tabelkom. Rzeczywista ilość wysiewu zależy
przecież od struktury, ciężaru
poszczególnych nasion itp.,
więc ustawienia często trzeba minimalnie skorygować
w stosunku do tabeli.
Choć znacznie częściej zdarza się przecież, że na próbie
wyszło tak, a na polu zupełnie inaczej...
Rzeczywiście częste zjawisko, dlatego podpowiem że
najlepszą próbę kręconą robi
się na polu, a nie na podwórku.
Po prostu zakładamy rynienki,
jedziemy po polu, a pomocnik
patrzy na ilość obrotów. Wtedy
robimy pomiar z rzeczywistym,
a nie oszacowanym uślizgiem
koła. Wówczas powinno nam
wyjść prawie idealnie.
Zajrzyjmy do skrzyni nasiennej, bo tu kryje się inny
detal, przez który wynik próby kręconej często nie zgadza

się z rzeczywistym wysiewem,
zwłaszcza gdy siejemy na pagórkowatym terenie, mamy
małą ilość lub końcówkę ziarna. Wylot ziarna na aparaty
wysiewające często jest z boku
skrzyni, a nawet jeśli jest od
spodu, to pomiędzy aparatami i tak pozostaje płaska
przestrzeń w jej dnie, z której materiał nie zsypuje się tak
jak powinien.
Zgadza się, zwłaszcza w przypadku rzepaku, gdzie nasion nie
ma w skrzyni dużo, co skutkuje
dodatkowym zafałszowaniem
próby kręconej, gdy np. nie
wszystkie aparaty wysiewające
są zasypane. Rzeczywiście wiele
siewników na dnie skrzyni ma
pomiędzy aparatami wysiewającymi płaską powierzchnię,
ale nasze siewniki mają w tym
miejscu wyprofilowane „daszki”, które powodują, że ziarno
musi zsunąć się albo na lewo,
albo na prawo, w efekcie trafiając na któryś aparat.
Niektórzy takie „daszki”
dorabiają sami.
W naszych starych siewnikach to rozwiązanie było jako
opcja, a w nowych – mamy to
jako standard. Najgorsza bowiem jest końcówka ziarna, gdy
nasiona zawieszają się pomiędzy, nie trafiając do wysiewu.
Taki plastikowy „daszek” zapobiega zatrzymywaniu się nasion
pomiędzy aparatami wysiewającymi. Inni tego nie montują.
My natomiast myślimy tak: dla
firmy to koszt niewielki, a dla
rolnika pomoc ogromna.
Obok nas stoi siewnik na oko dwukrotnie szerszy
– a takich już się zbyt często
u nas nie widuje.
To siewnik 6-metrowy, który
jest rozwiązaniem dla rolników wielkoobszarowych oraz
naszych sąsiadów ze wschodu.
Pojemność skrzyni nasiennej
to 1500 litrów, a pojemnika
na nawóz 1100l. Tu zastosowaliśmy system duplo, gdzie
obok redlic jest aparat podsiewający nawóz. To siewnik dla
bardzo wymagającego rolnika,
któremu zależy na czasie. Co
warte podkreślenia – ze względu na swoją masę wynoszącą ponad 3t, jest to maszyna
ciągnięta, a nie zawieszana.
Dodam tylko, że nasz prezes
ma wizję siewników jeszcze
szerszych: 9 i 12-metrowych,
ale to już zdecydowanie oferta
eksportowa.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Zagłębie maszyn
rolniczych
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Lublin to siedziba kilku znanych polskich
firm produkujących maszyny rolnicze.

Nie brakuje tu również marek
unikatowych, jedynych w swoim
rodzaju.
Flagowa polska marka traktorów, od której dzielnica Warszawy wzięła swoją nazwę, ma
siedzibę w Lublinie. Nie jest firmą
tradycyjnie lubelską, a jej dzieje są
skomplikowane. Mimo to, znamy
i cenimy Ursusa wszyscy. Historia
zaczęła się od Towarzystwa Udziałowego Specyalnej Fabryki Armatur założonej w 1893 roku. Jednak
nie w Lublinie, a w Warszawie!
Ciekawostką jest pochodzący
z tamtych czasów znak „P7P”,
który wszyscy kojarzymy z Ursusem, choć większość z nas nie
wie, skąd on się wziął. Założyciele
zakładu ufundowali go z posagów
siedmiu panien – swoich córek.
Firma zaczęła produkować armaturę dla przemysłu spożywczego,
cukrowniczego, gorzelnianego,
stopniowo rozszerzając asortyment, aż z czasem poszerzyła
swą nazwę o słowa „i Motorów”. Marka „Ursus” pojawiła się
w 1907 roku, a więc zanim jeszcze
prof. Karol Taylor skonstruował
prototyp pierwszego polskiego
traktora (1915-18). Dalsze losy Ursusa nie należały do łatwych, bo
tak jak i dzisiaj sytuacja firmy nie
jest usłana różami, tak samo było
wcześniej. W 1930 roku spółka
upadła i została upaństwowiona,
w 1939 została w całości opanowana przez Niemców i przestawiona na produkcję zbrojeniową,
w 1945, na skutek działań wojennych była zdewastowana. Okres
po 1945 roku, gdy błyskawicznie
wznowiono produkcję, zapisał
się złotymi zgłoskami w historii polskiej techniki. Wystarczy wspomnieć takie legendy
kolejnych lat jak C-45, C-325,
C-328, C-330 i C-360.

W okresie 1998-2003 fabryka była restrukturyzowana,
a w 2003 roku upadła. Przez
większość czasu losy Ursusa łączyły się z Warszawą, ale czasy
najnowsze - z Lublinem. Stało się
to w 2011 roku, gdy POL-MOT
Warfama, z Dobrego Miasta, przejęła przedsiębiorstwo i wznowiła
produkcję traktorów.
Batyra to firma młodsza i mniejsza – bo założona w 1990 roku.
Znana jest z produkcji maszyn
uprawowych opartych na konstrukcjach rurowych. Są one uznawane za wytrzymalsze w trudnych
warunkach. Na placu przed fabryką
widać jak tendencja do minimalizacji orki znajduje odzwierciedlenie
w palecie maszyn produkowanych
przez firmę. Z pługów dostrzec
można było tylko dłutowe, a o podorywce wykonywanej pługiem
dawno już tu zapomniano, bo
przecież lepiej robotę zrobi agregat podorywkowy. Królują jednak
talerzówki i agregaty talerzowe, na
które od szeregu lat panuje moda.
Firma, której tradycje sięgają
1835 roku, to Sipma. Najstarszą
lubelską fabrykę maszyn rolniczych
założyli wówczas dwaj Szkoci: John
Houglas i Andrew Kedslie, którzy chcieli produkować młocarnie
i sieczkarnie. Pięć lat później David
Baird nieopodal otworzył swoje
przedsiębiorstwo o podobnym profilu, a kilka dekad później uczynił
to również Mieczysław Saryusz
Wolski. Kolejną ważną postacią
w dziejach rozwoju techniki rolniczej był Wacław Moritz. W ten
sposób wiek XIX zapisał się w historii Lublina jako okres rozwoju
dużego ośrodka branży maszyn
rolniczych. W latach 20. branża
przeżywała prawdziwy rozkwit,
a miasto się bogaciło. Po II Wojnie Światowej wszystkie te zakłady

upaństwowiono, łącząc w Lubelską
Fabrykę Maszyn Rolniczych, która
przez kolejne 4 dekady stanowiła
doskonałe miejsce spotkań myśli
inżynieryjnej z potrzebami rolników. W 1989 roku, wraz z wejściem
kapitału włoskiego, przemianowano ją na Sipmę. Ćwierćwiecze
przemian ustrojowych okazało
się dla przedsiębiorstwa łaskawe.
Sipmę kojarzymy bardzo często
z prasami, bo te najbardziej rzucają
się w oczy. Maszyn produkowanych
przez tę firmę jest jednak znacznie
więcej, w większości do zielonek:
kosiarki dyskowe z zawieszeniem
bocznym i centralnym, przetrząsarki i owijarki bel. Mniej znanymi
produktami są rozsiewacze nawozów i i rozrzutniki obornika.
Tym, którzy prowadzą typowo
produkcję polową, marka Weremczuk niekoniecznie będzie się od
razu kojarzyła. Ale jeśli uprawialiśmy choć przez chwilę warzywa
polowe albo mamy kawałek sadu,
maszyny tego producenta są nam
na pewno znane.
Warzywa mają swoje dość specyficzne wymagania, w porównaniu
do typowych roślin rolniczych.
Dlatego maszyny do ich siewu
i zbioru są specyficzne. Podobnie
jest z owocami, a wcale nie mamy
na myśli najbardziej popularnych
gatunków jak jabłka, gruszki czy
śliwki. Dlatego maszyny do ich
siewu i zbioru są specyficzne. Firma
Weremczuk nadąża za najnowszymi, jeszcze niszowymi trendami
w produkcji owoców i superfood,
oferując specjalizowane maszyny
do takich rzadkich upraw jak świdośliwa, pigwa czy dzika róża. Bo
choć wszystkim z nas kojarzą się
one ze zbiorem ręcznym, również
i tu wkroczyła mechanizacja.
Na sukces lubelskich firm maszynowych pracują rzesze inżynierów, którzy dzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniami oraz rozwijają
polską myśl techniczną w kilku instytucjach. Są to przede wszystkim
Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, Centrum Badawczo-Rozwojowe Hajduk
Group, założone przez Sipmę R&D
Centre Inventor, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy Ursusie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny,
Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji.
Redakcja Raport Rolny
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Lato zatrzymane
w słoiku

Nie rezygnuj z porcji witamin
i składników
mineralnych zimą!
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też fasolę. – Kiszona kapusta
to nie tylko porcja witaminy
C, ale też naturalny probiotyk
– ponieważ zawiera bakterie
kwasu mlekowego, podobnie
jak ogórki kwaszone. Należy
jednak pamiętać, że są to przetwory zawierające dużo soli
– wyjaśnia dr hab. Iwona Traczyk, adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka na Wydziale
Nauki o Zdrowiu, WUM.
Suszenie
Najczęściej suszy się warzywa i owce takie jak: morele,
śliwki, jabłka, daktyle, gruszki,
włoszczyznę i grzyby. Nie zaleca się suszenia m.in. truskawek,
porzeczek, poziomek i agrestu
ze względu na znajdującą się
w nich w dużej ilości witaminę
C, gdyż podczas suszenia prawie całkowicie ją tracą.
Pasteryzacja
Zimą warto również sięgać
po produkty pasteryzowane.
Rozwiązania nowoczesnej technologii pozwalają na zminimalizowanie utraty nieodpornych na
wysokie temperatury witamin.
– Podczas tego procesu zachowywana jest większość składników
mineralnych oraz antyoksydantów. W przypadku pomidorów
pasteryzacja korzystnie wpływa
na zawartość cennego dla zdrowia antyoksydantu – likopenu.
Dlatego warto wprowadzić do
diety sok pomidorowy i inne
pasteryzowane przetwory z tych
warzyw – komentuje dr hab.
Iwona Traczyk.
Soki
Soki są również dobrym
sposobem na uzupełnienie
witamin i składników mineralnych. Powstają one z warzyw
i owoców, dlatego mają zbliżoną wartość odżywczą co te produkty, za wyjątkiem błonnika
pokarmowego, którego w soku
jest mniej niż w surowcach.
Porcja soku pomarańczowego
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Minnelli,
tajemaktorki
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Warzywa i owoce zazwyczaj
charakteryzują się niską wartością energetyczną i wysoką
gęstością odżywczą, co oznacza, że w przeliczeniu na jednostkę energii zawierają wiele
cennych składników odżywczych. Wpływają one nie tylko
na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu, ale także poprawiają samopoczucie i dodają
energii podczas mroźnych, zimowych dni. Dlatego warto
szukać sposobów, dzięki którym możemy jak najczęściej
korzystać z dobrodziejstwa warzyw i owoców. Sięgając po soki
oraz przetwory, możemy dostarczać witamin, składników
mineralnych, pochodzących
z owoców i warzyw także zimą.
Dzisiejsza technologia pozwala na produkcję żywności
w taki sposób, aby zachowała
ona wysoką wartość odżywczą.
Dzieje się tak między innymi
ze względu na często stosowany, proces pasteryzacji, a także
dzięki wykorzystaniu odpowiednich opakowań.
Mrożenie
Mrożenie należy do jednej
z najpopularniejszych, a zarazem najlepszych metod utrwalania żywności w tym warzyw
i owoców. Zachowują większość witamin i składników
mineralnych, a spożywając je
możemy uzupełnić niedobory
cennych składników odżywczych w naszej diecie. Warto
pamiętać, że przed zamrożeniem warzywa i owoce są
blanszowane, dlatego można
je gotować krócej niż świeże.
Kiszenie
Innym sposobem konserwowania warzyw na zimę jest kiszenie. Kisić można większość
warzyw, przede wszystkim rośliny kapustne, ale także marchewkę, buraki, seler, cebulę,
ogórki, pomidory, paprykę czy
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będzie dobrym źródłem cennej dla zdrowia witaminy
C, zwłaszcza w okresie zimowym. Może to być także
sok pasteryzowany, dostępny
w opakowaniach kartonowych. Warstwowa budowa
tych opakowań zabezpiecza
produkt przed negatywnymi
czynnikami zewnętrznymi.
– Porcja soku pomarańczowego 100% (ok. 200 ml),
, także tego w opakowaniach
kartonowych zapewnia ok. 5060% dziennego zapotrzebowania na witaminę C – mówi dr
hab. Iwona Traczyk.
Źródło: PR Hub
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Malinowska-Kłos
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Kupując nowe maszyny rolnicze należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym ekonomiczny.

Odpowiednio skrojona oferta pozwoli nie tylko zaoszczędzić w momencie nabycia
sprzętu, lecz też w przyszłości,
dzięki doposażeniu i stosowaniu np. rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Aspekty
techniczne, eksploatacyjne,
jakość, ale także zasady gwarancji maszyn oraz oczywiście kwestie finansowe mają
najczęściej wpływ na wybór
maszyn rolniczych. W wielu
przypadkach wiążące jest to
ostatnie kryterium, więc warto
na wybór konkretnej oferty
spojrzeć nieco szerzej, bo może
to przynieść więcej korzyści
w przyszłości niż zaoszczędzone środki w momencie zakupu.
Finansowanie fabryczne:
dla każdego
Kupno nowego ciągnika czy
innych maszyn rolniczych za
gotówkę szczególnie dla rodzinnych gospodarstw może
być zadaniem trudnym lub
wręcz niemożliwym do zrealizowania. Z kolei w przypadku większych gospodarstw
- może to zatrzymać na jakiś
czas inne inwestycje. W jednym, jak i drugim przypadku
jest to uzależnione także od
czynników zewnętrznych.
Dlatego też warto rozważyć
zakup maszyn w finansowaniu
fabrycznym.

Właśnie z tego rozwiązania
skorzystał pan Marcin z powiatu wałbrzyskiego na Dolnym
Śląsku, kupując ciągnik John
Deere 6170M.
- Na początku wraz z rodzicami rozważaliśmy różne opcje
zakupu, a finalnie zdecydowaliśmy się na zakup dzielony:
połowa w gotówce, a druga połowa w kredycie fabrycznym.
Możliwość rozłożenia płatności na okres trzech lat, oprocentowanie 0 proc. tylko nas
utwierdziły w decyzji. Porównywaliśmy tę ofertę z propozycjami innych producentów, ale
szybko się okazało, że w John
Deere jest najkorzystniej – łącznie zaoszczędziliśmy około
8 000 zł. Zachęciło mnie też
to, że załatwienie formalności przy wzięciu kredytu było
sprawne i klarowne – tłumaczy
pan Marcin.
Nie tylko ciągnik
Co ważne, finansowanie
John Deere pozwala rozłożyć
koszty zakupu ciągnika nawet
do 9 lat, a kupując kombajn
można skorzystać z oferty
przedsezonowej (w niektórych
przypadkach spłatę rat kapitałowo-odsetkowych można
przełożyć nawet na koniec
żniw 2020 roku), co pozwala
utrzymywać płynność finansową gospodarstwa a jednocześnie użytkować nową, wydajną

maszynę.
Korzystne zasady finansowania sprawiły, że pan Marcin
dwa lata po zakupie ciągnika
, zdecydował się na nabycie
w finansowaniu fabrycznym
opryskiwacza M732i z fabrycznym systemem kontroli sekcji Section Control. Skąd taka
decyzja?
- Kiedy byliśmy już pewni,
że wybieramy John Deere,
stwierdziliśmy, że od razu
warto zrobić krok w stronę
rolnictwa precyzyjnego. Mamy
gospodarstwo na bardzo nierównym, pagórkowatym terenie. Kontrola sekcji, sterujac
automatycznie opryskiem,
pomaga skupić się na prowadzeniu maszyny – powiedział
rolnik z Dolnego Śląska.
Rolnictwo precyzyjne podnosi pracę rolników na wyższy
poziom: pozwala ograniczyć
straty upraw i jednocześnie
zaoszczędzić na środkach
ochrony roślin oraz paliwie.,.
Doposażenie maszyn
Jeszcze zanim pan Marcin
podjął decyzję, został zaproszony przez John Deere i dealera do fabryki w Horst, gdzie
są produkowane opryskiwacze.
Dzięki temu miał możliwość
zapoznać sie z procesem produkcji oraz zaawansowaną
technologią, która jest wykorzystywana w tych maszynach.
- Zaproponowano mi dobre warunki, wytłumaczono,
jak skorzystać z finansowania. Spotkałem się też z innym
rolnikiem, który już miał taki
opryskiwacz. Był zadowolony
ze sprzętu i to mnie ostatecznie przekonało – dodaje pan
Marcin, który z nowego opryskiwacza z systemem Section
Control korzystał w trakcie
pracy w zakończonym właśnie sezonie.
Doposażenie maszyn przyniosło świetne efekty w postaci
dodatkowych oszczędności.
Otóż zastosowanie rozwiązań
rolnictwa precyzyjnego ogranicza nakładki i omijaki, a także
pozwala zwiększyć wydajność
aż o 12 proc. przy jednoczesnym mniejszym obciążeniu
operatora. System dostępny
jest dla wszystkich ciągników John Deere serii 5R, 6M,
6R,7R,8R,9R, opryskiwaczy,
kombajnów i sieczkarni.
- Dzięki precyzyjnej nawigacji i kontroli sekcji na pewno
udało się zaoszczędzić sporo
na zużyciu środków ochrony
roślin. Używanie nawigacji

jest proste, zwiększa też moją
wygodę. Planuję rozszerzenie
nawigacji o system Auto Trac,
który pozwoli na automatyczne prowadzenie maszyny za
pomocą sygnału GPS, który obecnie wykorzystujemy
w opryskiwaczu do kontroli
sekcji opryskowych. Co dla
mnie również istotne, Auto
Trac można stosować w całej

flocie maszyn, bez względu
na markę producenta. Liczę,
że to się również przełoży na
dodatkową oszczędność paliwa – mówi rolnik.
Przykład pana Marcina,
pokazuje, że warto zapytać
swojego dealera o wszystkie
opcje finansowania fabrycznego, dopasowanie systemu rat
do możliwości gospodarstwa

Medal 100-lecia
Odzyskania
Niepodległości
Inż. Antoni Stolarski
odznaczony medalem.

itd. - Nawet gdybym miał
100% gotówki na kolejny zakup, to i tak wybiorę finansowanie, a pieniądze przeznaczę
na inne bieżące potrzeby. Ciągnik czy inna maszyna w finansowaniu po prostu zarabia
na siebie – podsumowuje.
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