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Grupa CIECH przejmuje hiszpańskiego dostawcę środków ochrony roślin
działającego na 3 kontynentach.
REKLAMA

Spółka CIECH S.A. podpisała umowę o wartości 33,5 mln
euro na zakup 75 proc. akcji
hiszpańskiej spółki Proplan.
Zyskała tym samym kontrolę
nad firmą dysponującą ponad
120 aktywnymi rejestracjami
środków ochrony roślin i obecną na trzech kontynentach.
Przejęcie jest ważnym krokiem we wzmacnianiu pozycji
CIECH na światowym rynku
środków ochrony roślin (ŚOR)
i elementem strategii dywersyfikacji biznesów Grupy. Globalny rynek środków ochrony
roślin cechuje się stabilnym
wzrostem i wysoką rentownością. Przejmując kontrolę
nad hiszpańską spółką Grupa CIECH:
zyskuje dostęp do nowych
rynków zbytu, w szczególności Hiszpanii, a także innych
krajów południowej Europy,
Afryki, Australii, a także Ameryki Południowej;
przejmuje portfel substancji
aktywnych i ponad 120 rejestracji produktów, a także pakiet toczących się procesów
rejestracji, dzięki czemu znacząco zwiększy swoją ofertę
i geograficzny zasięg działania;
zwiększa swoją atrakcyjność
w poszukiwaniu partnerów
w procesie pozyskiwania praw
do nowych substancji oraz rejestracji produktów na nowych
rynkach.
Spółka Proplan charakteryzuje się wysoką dynamiką
wzrostu przychodów oraz
wysoką rentownością (marża
EBITDA powyżej 20 proc). Potencjalne synergie wynikające

z przejęcia przez CIECH spółki
Proplan obejmują wzajemną
wymianę portfela produktów
dostępnych na rynkach macierzystych (Hiszpania i Polska to
odpowiednio 4. i 6. rynek środków ochrony roślin w Europie)
oraz dostęp do infrastruktury
badawczo-rozwojowej.
CIECH nabył 75 proc. akcji
spółki Proplan za 33,5 mln
euro od dotychczasowych akcjonariuszy – osób fizycznych.
Hiszpańska firma osiągnęła
w 2017 roku ok. 16 mln euro
przychodów przy wysokiej rentowności. W ciągu ostatnich
czterech lat Proplan podwoił
wartość sprzedaży.
Proplan to dostawca generycznych środków ochrony
roślin. Działa w modelu Asset Light (tzw.lekka struktura
aktywów). Korzysta z outsourcingu w zakresie produkcji,
dostawy surowców i logistyki.
Spółka zarządza portfelem ponad 120 rejestracji i w pełni
koordynuje procesy z tym
związane. Jednocześnie pracuje
nad uzyskaniem wielu nowych
rejestracji na 5 kontynentach.
W samym 2018 roku Proplan
poszerzy portfel o 18 nowych
produktów.
Głównym rynkiem działania Proplanu jest Hiszpania,
ale firma dostarcza także
środki ochrony roślin m.in.
do Francji, Włoch, Australii
i krajów Afryki. Planuje także
ekspansję na rynki Ameryki
Południowej.
- Jednym z naszych kluczowych wyzwań jest dywersyfikacja biznesu Grupy CIECH,
opartego w znacznej części na
sodzie. Dzięki realizacji strategii przygotowanej wspólnie
z naszym właścicielem – Kulczyk Investments – w ciągu
ostatnich trzech lat nasze
udziały w polskim rynku środków ochrony roślin wzrosły
o ponad 40 proc., ale zdajemy
sobie sprawę z tego, że rozwój organiczny w tym biznesie
przynosi efekty dopiero w perspektywie długookresowej.
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Maciej Tybura
Dlatego, chcąc przyspieszyć
proces rozbudowy naszego biznesu AGRO, uważnie analizowaliśmy otoczenie szukając
podmiotu, którego atutem
jest wiedza i doświadczenie,
podparte świetnymi wynikami finansowymi. Proplan to
spółka, w której największą
wartością jest własność intelektualna oraz obecność na
wielu atrakcyjnych rynkach
na trzech kontynentach. Zakup tej spółki wzbogaci ofertę produktową oraz poszerzy
działalność Grupy CIECH
w obszarze środków ochrony

roślin na rynkach, na których
nie byliśmy dotychczas obecni
– mówi Maciej Tybura, Prezes
Zarządu CIECH S.A.
Przejęcie Proplanu daje
Grupie CIECH dostęp do
zarejestrowanych substancji aktywnych i produktów
końcowych. Oznacza to duże
oszczędności dla CIECH –
przeprowadzenie rejestracji
produktów na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa
od 3 do 5 lat. Dodatkowo
przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie badań
wiąże się z dużymi kosztami.

Według dostępnych analiz rynek środków ochrony
roślin będzie stabilnie rósł
w tempie ok. 2 proc. rocznie
w najbliższych 5-7 latach,
osiągając w 2025 roku wartość ok. 65 mld USD. Szybciej
będzie rósł rynek producentów
generycznych (w tempie ok.
4 proc. rocznie) a do takich
należy Proplan, jak i CIECH.
Zamknięcie transakcji przejęcia hiszpańskiej spółki ma
nastąpić w trzecim kwartale
2018 roku.
Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Polagra Food za nami

Stypendia dla studentów

Za nami intensywne dni spotkań branży spożywczej.
To było wydarzenie, podczas
którego na pierwszym planie
były rozmowy biznesowe, a tłem
do tych spotkań była żywność –
wysokiej jakości, innowacyjna,
przygotowana z myślą o oczekiwaniach konsumentów.
Tegoroczna edycja targów Polagra Food to 3 pawilony nowości. Zaprezentowało je blisko
170 wystawców z 16 krajów.
Na tegorocznych targach Polagra Food można było zapoznać
się m.in. z ofertą branży mleczarskiej, która przygotowała
wiele nowości uwzględniających
trendy żywieniowe oraz oczekiwania konsumentów. Wydarzenie było również okazją
do promocji polskiego mięsa.
Z producentami tego sektora
można było porozmawiać na
stoisku Związku Polskie Mięso, w którym partycypowało
21 firm. O najnowszych trendach i kierunkach rozwoju
pojawiających się w branży rozmawiano natomiast podczas Forum Rzeźnictwa, Wędliniarstwa
i Kuchmistrzostwa. Spotkanie to
uzupełniły pokazy kulinarne,
których tematyką przewodnią
było mięso wieprzowe.
Dużym zainteresowaniem
zwiedzających cieszyło się
przygotowane z ogromną fantazją stoisko China Alkoholic
Association, na którym swoją ofertę prezentowali producenci Baijiu, mocnego napoju

Ruszyła kolejna edycja programu stypendialnego dla
studentów. Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa wesprze
organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości przy
realizacji Programu w Segmencie A1, który skierowany jest
do tegorocznych maturzystów
pochodzących z rodzin byłych
pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy
rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach
akademickich (nie dotyczy kierunków dla służb mundurowych). Do zadań KOWR należy
wstępna weryfikacja składanych
wniosków oraz prowadzenie akcji informacyjnej o programie.
Nabór kandydatów przeprowadzany jest wg zasad
określonych w „Regulaminie
przyznawania i przekazywania
stypendiów pomostowych dla
studentów w roku akademickim
2018/2019” (Segment IA).
O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści,

alkoholowego produkowanego
w Chinach, a także Jorge Group – dystrybutora hiszpańskich
szynek długo dojrzewających.
Na ekspozycji nie zabrakło także
producentów słodyczy, miodów,
przetworów owocowo-warzywnych oraz dystrybutorów ryb
i owoców morza.
W targach udział wzięło
3221 przedstawicieli branży
spożywczej oraz wielu zagranicznych dystrybutorów żywności zaproszonych w ramach
programu Hosted Buyers.
Targom Polagra Food towarzyszyło mnóstwo szkoleń i prelekcji, dedykowanych zarówno
producentom żywności, jak i jej
dystrybutorom. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyło się
spotkanie na temat zasad znakowania żywności. Eksperci,
którzy pojawili się na scenie targowej poruszyli ponadto zagadnienia związane z zachowaniem
współczesnych konsumentów,
optymalizacją produkcji i sprzedaży oraz dotyczące oczekiwań
konsumentów wobec standardów obsługi. Solidniej dawki
wiedzy można było także zaczerpnąć w Strefie Inspiracji
Krajowego Ośrodka Wspierania
Rolnictwa, gdzie zaproszeni gości dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat tego jak małe
i średnie przedsiębiorstwa mogą
budować rozpoznawalności
marki, pozycjonować produkt
czy wykorzystywać nowe kanały
dystrybucji oraz dlaczego warto

posiadać certyfikaty jakości.
W ramach tegorocznej edycji targów Polagra Food, wzorem lat poprzednich, odbyła
się również gala wręczenia
znaków Poznaj Dobrą Żywność, która była zwieńczeniem
pierwszego targowego dnia.
W uroczystości udział wziął m.in.
Pan Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, który w wywiadzie udzielonym dla MTP
wskazał, że polska żywność
reprezentuje bardzo wysokie
standardy jakościowe, ale wyzwaniem dla krajowych producentów nadal jest pozyskiwanie
nowych odbiorców zza granicy
i utrwalenie pozycji na rynkach
światowych, a priorytetem jest
wypracowanie marki polskiej
żywności.
Targi Polagra Food 2018 ponownie stały się miejscem dialogu pomiędzy producentami
i dystrybutorami żywności.
Niewątpliwie ogromnym walorem wydarzenia była obecność kupców zza granicy.
Jak podkreślają organizatorzy targów ten aspekt będzie
rozwijany, bo polskim producentom żywności ogromnie
zależy na nowych rynkach,
które pozwolą na wykorzystanie potencjału produkcyjnego,
jakim dysponują.
Źródło: Międzynarodowe
Targi Poznańskie
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Zmiany w Polskiej Izbie
Gospodarczej Maszyn
i Urządzeń Rolniczych
W dniu 26 kwietnia br.
w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Podczas
spotkania doszło do ważnych
zmian w organizacji, w tym
tej najważniejszej – zmiany
Zarządu Izby.
W posiedzeniu co roku biorą udział przedstawiciele firm
zrzeszonych w Izbie. W tym
roku frekwencja była wyjątkowo wysoka. W spotkaniu
uczestniczyło 112 osób reprezentujących 68 firm. Ostatni
rok dla Izby był szczególny, po
raz pierwszy w historii w ciągu jednego roku przystąpiło
do niej aż 21 przedsiębiorstw.
Obecnie Izba zrzesza 95 firm,
z czego 12 to członkowie zwyczajni, 81 – nadzwyczajni oraz

2 firmy zrzeszone są jako
członkowie standardowi.
Ważnymi punktami posiedzenia było głosowanie dotyczące zmiany statutu Izby. Po
jego przegłosowaniu wygasł
mandat obecnych członków
zarządu: Aleksandry Galik,
Józefa Dworakowskiego oraz
Wiesława Kujawy, którzy stali
na czele Izby od momentu jej
utworzenia – spotkania założycielskiego w 1998 roku i rejestracji, która miała miejsce
rok później.
Według nowo przyjętego
statutu Zarząd Izby składa
się obecnie z Prezesa wybieranego przez Zgromadzenie
spośród członków oraz Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora
Zarządzającego. Reprezentanci
firm, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu zgłosili

kandydaturę Józefa Dworakowskiego, który zdecydował
się kandydować i w jawnych
wyborach uzyskał mandat do
sprawowania funkcji Prezesa
na najbliższy rok. Obecnie
Prezes Izby wybierany jest
na roczną kadencję z możliwością urzędowania podczas maksymalnie 4 kadencji.
Bardziej zaangażowana w jej
prace i opiniowanie kluczowych decyzji Rada, składa się
z 12 członków zwyczajnych,
4 przedstawicieli członków
nadzwyczajnych oraz jednego przedstawiciela członków
standardowych. Na jej czele
zasiada Przewodniczący Rady,
którym wybrany został Artur
Szymczak, oraz dwóch wiceprzewodniczących: Paweł Bawolski i Wojciech Bury.
Źródło: PIGMIUR

którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. oraz spełniają łącznie warunki określone
w regulaminie, tj.:
• są obywatelami polskimi lub
posiadają Kartę Polaka,
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
którzy byli zatrudnieni
w tych gospodarstwach na
podstawie umowy o pracę
w okresie co najmniej 2 lat,
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do
20 tys. mieszkańców (okres
zameldowania nie może być
krótszy niż 2 lata od daty
ogłoszenia Programu na
stronie www.stypendia-pomostowe.pl),
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu
na osobę lub dochód osoby
uczącej się nie jest wyższy
niż 1575 zł brutto (wyliczony
z czerwca 2018 r.),
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów
nie niższą niż 90 (algorytm

obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku
do Regulaminu).
Stypendium pomostowe
przyznawane jest na okres
pierwszego roku studiów.
Roczne stypendium wynosi
5000 zł i przekazywane jest
w 10 miesięcznych ratach, od
października do lipca, na konta
stypendystów.
Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line na stronie
www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja internetowa będzie
aktywna w terminie od 2 lipca
2018 do 17 sierpnia 2018 r. do
godz. 16.00.
Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz
z kompletem załączników należy złożyć w najbliższym pod
względem miejsca zamieszkania
Oddziale Terenowym KOWR
do 24 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie
www.stypendia-pomostowe.pl
Źródło: KOWR Oddział
Terenowy w Pruszczu Gdańskim,

ANWIL rozdał nagrody

Zakończyła się III edycja konkursu „Plony i bony”.
Do tegorocznej odsłony
wydarzenia wpłynęło ponad
1000 zgłoszeń. Spośród nich,
włocławska spółka z Grupy
ORLEN – organizator przedsięwzięcia – wybrała 500 najlepszych i nagrodziła ich autorów.
Pół tysiąca rolników znalazło
się na liście laureatów, ponieważ spełnili dwa warunki konkursowe – kupili co najmniej
3 tony saletry amonowej lub
saletrzaku, a także w oryginalny sposób odpowiedzieli,
z czym kojarzą im się nawozy azotowe produkowane
przez ANWIL.
Włocławska spółka z Grupy
ORLEN od początku ubiegłego roku organizuje konkurs
„Plony i bony” dla rolników
stosujących, wytwarzane
przez nią, nawozy azotowe.
Dzięki udziałowi w zabawie,
gospodarze kupujący saletrę
amonową i/lub CANWIL
z magnezem lub/i CANWIL
z siarką, mogą wygrać karty
paliwowe do wykorzystania na
stacjach PKN ORLEN.
W tegorocznej edycji szansę
na wygraną mieli rolnicy, którzy, w terminie od 15 marca
do 15 maja, kupili co najmniej
3 tony nawozów włocławskiej
firmy, zarejestrowali paragon,
a także w oryginalny sposób
dokończyli zdanie: „Nawozy

firmy ANWIL…”.
Mimo że konkurs trwał
tylko 2 miesiące, do zabawy

rolnicy cenią jakość nawozów
produkowanych przez ANWIL.
To także ciekawy program lo-

zgłosiło się ponad 1000 rolników. Najliczniej reprezentowaną grupą byli gospodarze
z województwa kujawsko-pomorskiego, na drugim i trzecim
miejscu, pod względem liczby zaangażowanych w konkurs rolników, uplasowały się
województwa: mazowieckie
i wielkopolskie.
Spośród nadesłanych zgłoszeń, organizatorzy wybrali
te najciekawsze. Ich autorów
nagrodzili kartami paliwowymi o wartości 200 zł każda,
do wykorzystania na stacjach
PKN ORLEN.
- Konkurs z każdą edycją
cieszy się coraz większą popularnością, a jego wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, że

jalnościowy, który pokazuje,
że dbamy o swoich klientów,
a kupowanie naszych produktów przynosi podwójne korzyści – rolnicy zyskują zarówno
uniwersalny nawóz do stosowania pod wszystkie uprawy,
jak i bonus w postaci karty paliwowej. Chcemy w ten sposób
pokazać, że każda osoba lojalna
naszej ofercie jest dla nas ważna
- podkreśla Agnieszka Multan,
Kierownik Biura Marketingu
w ANWIL S.A.
Listę laureatów III edycji
konkursu „Plony i bony”
będzie można znaleźć na
stronie internetowej www.
plonyibony.pl
Źródło: ANWIL
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Rooting Power – ochrona nasion i wzmocnione korzenie.

Pod nazwą „Rooting Power” Syngenta zorganizowała
w Warszawie międzynarodową konferencję, która stała
się nie tylko platformą wymiany aktualnej wiedzy, ale
także unikalnym forum do
dyskusji. Motywem przewodnim spotkania była
prezentacja nowych zapraw
nasiennych przeznaczonych
do ochrony zbóż, które zostaną wprowadzone na rynek już
w tym roku.
„Rooting Power to moc
zakorzenienia, coś co charakteryzuje nasze najnowsze
zaprawy posiadające w sobie

sedaksan. Podczas konferencji
zaprezentowano całą, kompleksową ofertę Syngenta –
mamy tu na myśli ofertę PAS
– produkt, aplikacja, serwis
– powiedział Jarosław Lustig
z Syngenta Polska. Produkt,
ponieważ posiadamy świetne
zaprawy, aplikacja – gdyż dysponujemy specjalistami, którzy
pomagają ustawić zaprawiarki
tak, aby jakość była najlepsza,
oraz serwis – czyli osoby, które
czuwają nad całą procedurą
zaprawiania – dodał.
W konferencji uczestniczyło
wielu dystrybutorów, przedstawicieli firm nasiennych i media

rolnicze. Oprócz gości z Polski, byli obecni także branżowi przedstawiciele: Stanów
Zjednoczonych, Szwajcarii,
Niemiec, Francji, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Rosji, Turcji,
Serbii, Węgier i Chorwacji.
„Zaprosiliśmymy tu wszystkich naszych klientów oraz
ekspertów by porozmawiać
o nowym etapie nasiennictwa, w którym to segmencie
Syngenta działa już od 30 lat
i jest jedną z wiodących firm
na wielu rynkach Europy – powiedział Marek Łuczak, prezes
Syngenta Polska.
Syngenta wprowadziła
na rynek nowość - zaprawę
MAXIM®Power zwalczającą
główne choroby zbóż, w tym
jedną z najgroźniejszych, czyli ostrą plamistość oczkową
(Rhizoctonia cerealis). Innowacja zaprawy nasiennej
MAXIM®Power opiera się
na podwójnej sile działania:
ochronie nasion przed chorobami oraz wzmocnieniu siły
zakorzenienia.
Ostra plamistość oczkowa,
zwana także od wywołującą ją

grzyba rizoktonią zbóż, atakuje pszenicę, żyto, pszenżyto,
jęczmień, owies a także kukurydzę. W pierwszej kolejności
atakowane są korzenie, jednak
najsilniejsze objawy pojawiają
się dopiero w okresie dojrzewania zbóż. W Polsce badaniem tej choroby od 2004 r.
zajmują się naukowcy z UPT.
Podczas konferencji wyniki
tych doświadczeń przedstawił prof. Grzegorz Lemańczyk z UTP. Zaprezentował
pozytywny wpływ zaprawy
MAXIM®Power na system korzeniowy i rozwój roślin, oraz
podkreślił, iż jedyną skuteczną
metodą walki z rizoktonią jest
zaprawianie.
MAXIM®Power – zaprawa nasienna dla wszystkich
zbóż, oparta na 2 substancjach aktywnych: sedaksanie
- 25 g/l i fludioksonilu - 25 g/l.
Zarejestrowana przeciwko
najważniejszym chorobom
przenoszonym przez ziarno
i glebę.
“To nowy fungicyd firmy
Syngenta. Zupełnie nowa rodzina chemii. Nazywamy ją

SDHI. Sedaksan nie będzie
sprzedawany jako produkt
do aplikacji nalistnej.. Posiada wiodące na rynku działanie przeciwko rizoktoniozie
oraz najgroźniejszym chorobom zbóż. Działa też bardzo
dobrze przeciwko pleśni śniegowej. Dodatkowo zauważyliśmy bardzo wyjątkową cechę
molekularną dającą możliwość
roślinom do przezwyciężania
niektórych stresów, w szczególności tych nazywanych abiotycznymi w warunkach suszy
lub niedoborów wody” – podkreślił Palle Pedersen Global
Head Seedcare Product Managment Syngenta.
Podczas spotkania oprócz
zaprawy MAXIM®Power omawiano również zaprawę Wakil
XL 325 WG: „Jest to jedyna
zaprawa do bobiku, a niedługo będzie też jedyną zaprawą
do grochu” – podkreślił Jarosław Lustig. Zaprawa dla bobowatych zawiera 3 substancje
czynne: metalaksyl-M - 175 g,
cymoksanil - 100 g, fludioksonil - 50 g. Zwalcza takie
agrofagi jak: zgorzel siewek,

szarą pleśń, mączniak rzekomy grochu, askochytozę oraz
zgorzelową plamistość grochu.
Z portfolio nasion Syngenta
oferuje na ten sezon nowości
nowe odmiany zbóż ozimych:
jęczmień hybrydowy SY Galileoo i pszenicę Galerist.
„SY Galileoo to trzecia generacja mieszańców o wysokiej zimotrwałości oraz dobrej
odporności na choroby, natomiast Pszenica Galerist jest jedną z najplenniejszych odmian
spośród pszenic jakościowych.
Jest odmianą niską, o dobrej
odporności na wyleganie i zimotrwałość przy zrównoważonej odporności na choroby”
– powiedział Materka.
„Spotkanie było doskonałą
okazją by przy wprowadzaniu
nowych produktów opowiedzieć jakie jest nasze miejsce
na tym rynku, jaki jest ten rynek, jaka jest technologia i na
jakie rozwiązania nasi klienci
mogą liczyć” – podsumował
Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska.

Ruszył portal przetargów rolnych

Źródło: Syngenta
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Agroprzetargi.pl wyszukuje i publikuje wszystkie rodzaje przetargów na ziemię rolną.

Jest to projekt niezależny od
KOWR, a przetargi pochodzą
od wszystkich samorządów,
kancelarii komorniczych oraz
instytucji państwowych dysponujących ziemią rolną. To potężne przedsięwzięcie, jedyne
w Polsce, wbrew pozorom nie
jest dziełem żadnej korporacji,
czy agencji rządowej. Stworzył
je i sfinansował z własnych
środków rolnik. Dla rolników.
Przetargi na ziemię rolną
są popularnym sposobem na
powiększenie gospodarstwa.
Zawsze cieszyły się dużym
zainteresowaniem rolników.
Dopóki obowiązywały stare
zasady obrotu ziemią prym
wiodły przetargi organizowane
przez Agencję Nieruchomości
Rolnych, która dysponowała

największym zasobem ziemi
rolnej w kraju. Po zmianie
przepisów i po utworzeniu
KOWR we wrześniu 2017 roku,
zasady znacznie się zaostrzyły.
Ziemia jest tylko do dzierżawy
w przetargach ograniczonych
na bardzo wyśrubowanych zasadach. Rolnicy narzekają na
system punktacji, oparty na
wieku gospodarza (im młodszy
– więcej punktów) i odległości
mierzonej od gospodarstwa do
przedmiotu przetargu (im bliżej w linii prostej – tym większa punktacja).
Okazuje się, że KOWR
nie jest wcale monopolistą,
a posiadaczem lub dzierżawcą ziemi rolnej na bardzo
uproszczonych warunkach
można zostać nawet teraz. Jest

mnóstwo instytucji samorządowych i państwowych, które
ogłaszają przetargi – zwykle
nieograniczone. Wystarczyło je tylko wyszukać i zebrać
w jednym miejscu. Czyli, że
zawsze jest jakaś alternatywa.
- Sam jestem posiadaczem
gospodarstwa o powierzchni
86 ha. Wszystkie działki zdobyłem uczestnicząc w przetargach. Pierwszą o pow. 25 ha od
ówczesnej ANR w 2003 roku,
za niewygórowaną cenę ok.
1000 zł czynszu dzierżawnego
rocznie za całość. Był wtorek
8 rano tuż po świętach Wielkanocnych i nikt poza mną nie
stawił się na ten przetarg. Czyli
„kto rano wstaje…” zadziałało
– mówi Jerzy Pachota, rolnik
z woj. dolnośląskiego. - Często

uczestniczę w przetargach na
ziemię rolną, wygrywam zwykle
jeden przetarg w roku. Ostatni
mój nabytek to 16 ha ziemi rolnej od ANR na dwa dni przed
jej likwidacją. Słusznie założyłem, że pod koniec sierpnia
może być niewielu chętnych.
I miałem nosa. Wydzierżawiłem
ten grunt po minimalnej cenie
wywoławczej 1,1 dt za hektar
rocznie. Moim zdaniem – rekord świata. Na to, że ziemi
rolnej jest pełno wpadłem już
dawno. Dlatego działki ANR
stanowią niecałą połowę mojego gospodarstwa. Reszta to
grunty innych instytucji.
- Przeszukując ogłoszenia
przetargowe, zauważyłem że
większość z nich, nawet teraz
ogłaszana jest w trybie nieograniczonym, a organizatorami przetargów są gminy,
starostwa powiatowe i mnóstwo jednostek państwowych.
Np. RZGW Wody Polskie dysponuje tysiącami hektarów

ziemi rolnej, zwykle w pobliżu
rzek. I tu powstał pomysł, aby
te wszystkie przetargi zebrać
w jedną całość i opublikować
w jednym miejscu – mówi Jerzy Pachota. Nad projektem
zacząłem pracować wczesną
wiosną tego roku. Oczywiście
z pomocą informatyków, bo to
akurat dziedzina w której najmniej się orientuję. I w drugiej
połowie maja uruchomiłem
Portal Przetargów Rolnych
www.agroprzetargi.pl
Jerzy Pachota, dolnośląski
rolnik, projekt stworzył za
własne pieniądze, bez żadnego
wsparcia rządowych agencji,
REKLAMA

czy dotacji. Udowodnił, że
można zrobić coś co działa, jest
potrzebne i nie kosztuje fortuny, jak np. e-wniosek ARiMR.
AGROPR Z E TA RGI . PL
są stworzone dla rolników,
którzy chcą powiększyć gospodarstwo i szukają ziemi
na uproszczonych zasadach.
Znajdą w portalu zapewne
coś dla siebie tuż za miedzą,
bo wszystkich potencjalnych
organizatorów przetargów jest
ponad 9000 z całej Polski.
Źródło: aut. Jerzy Pachota
właściciel, twórca i operator
portalu www.agroprzetargi.pl
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Gorące Zielone AGRO SHOW Bank dla sektora agro
Tegoroczna edycja była już siedemnastą z kolei.
Organizatorem imprezy jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń
Rolniczych. Wystawa już
po raz trzeci zagościła na
terenie Moto Parku w Ułężu
(powiat Ryki, województwo
lubelskie).
Co roku impreza przyciąga
wystawców i zwiedzających,
głównie tych którzy związani
są z hodowlą bydła, produkcją mleka i mają do czynienia
z uprawami zielonek. W tym
roku podobnie, dzięki znakomitej pogodzie zarówno
w sobotę jak i w niedzielę
do Ułęża zawitały rzesze
rolników. Wg szacunków
organizatora w tym roku
w ciągu dwóch dni wystawę
odwiedziło ok. 35 tys. osób.
Blisko 140 wystawców na powierzchni prawie 15000m2
zaprezentowało nowoczesne
maszyn zielonkowe, nasiona,
nawozy, pasze i dodatki paszowe, elementy wyposażenia
budynków inwentarskich, folii rolniczych i wiele innych
produktów.

Pokazy maszyn podczas
pracy są stałym, najbardziej
oczekiwanym i efektownym
punktem imprezy. W tym
roku podzielone były na dwie
części. W pierwszej można
było zobaczyć prezentacje
kosiarek i przetrząsaczy.
W części drugiej zaprezentowano prasy zwijające,
praso-owijarki, przyczepy
zbierające oraz sieczkarnie
polowe. Na polach pokazowych zaprezentowano w akcji
ponad 40 zestawów maszyn
rolniczych niezbędnych do
uprawy i zbioru zielonek. Tradycyjnie pokazy przyciągnęły
tłumy rolników. Dodatkowo
w przerwie pomiędzy pokazami prac polowych odbywała
się prezentacja prawidłowego ustawienia roboczego
kosiarki.
Zielone AGRO SHOW to
nie tylko pokazy maszyn
i prezentacje produktów
na stoiskach wystawców.
To również okazja do przekazania wiedzy rolnikom.
Dlatego, także w tym roku

odbyły się seminaria, które tematycznie związane są
z hodowlą bydła i uprawom
zielonek. Specjaliści z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w ciągu dwóch
dni przeprowadzili 4 spotkania z rolnikami.
Podczas wystawy przygotowana była również atrakcja
dla pasjonatów nagrywania i publikowania filmów
na YouTube. Specjalnie dla
nich odbyła się druga edycja konkursu „Zrób Show na
AGRO SHOW”. Uczestnicy
z pomocą Słomka i Grzegorza Bardowskiego mogli nagrać swoją relację z wystawy
lub zrobić jej dokumentację
zdjęciową. Autorzy najciekawszych prac zdobędą atrakcyjne nagrody.
Aktualne informacje dotyczące tegorocznej wystawy oraz jej kolejnych edycji
są dostępne w internecie na
stronie:www.agroshow.pl
Źródło: Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Bank BGŻ BNP Paribas kolejny raz zdobył tytuł
„Banku Najlepszego dla Rolnika”
Bank BGŻ BNP Paribas wyznacza standardy w zakresie
obsługi klientów z sektora
agro, czego potwierdzeniem
jest tytuł „Banku Najlepszego
dla Rolnika” w rankingu przygotowywanym przez agencję
konsultingową Martin & Jacob. Bank wygrał tę klasyfikację trzeci raz z rzędu.
Oferta i jakość obsługi to
czynniki, które w głównej mierze decydują o ocenie banku
przez rolników. Najnowsze
badania pokazały, że zwracają oni uwagę na dostępność
rozwiązań internetowych, wysokość udzielanych kredytów
i warunki ich spłaty, a także
czas konieczny na złożenie
i rozpatrzenie wniosku kredytowego. Ważna jest także obsługa, dostępność informacji
o ofercie i prosta komunikacja.
W najnowszej, trzeciej
edycji rankingu, Bank BGŻ
BNP Paribas zdobył najwięcej
punktów zarówno w kategorii
oferta, jak i jakość obsługi.

Z kolei pod względem ocen
wizerunku i warunków lokalowych znalazł się odpowiednio na drugiej i piątej
pozycji. Suma punktów we
wszystkich kategoriach dała
przy tym przewagę nad rywalami, dzięki czemu Bank
BGŻ BNP Paribas obronił tytuł „Banku Najlepszego dla
Rolnika”.
- Zgodnie z nową strategią Banku opublikowaną
17 maja, segment agro pozostanie istotnym elementem
naszej działalności. Będzie
się jednak zmieniał, przede
wszystkim na skutek digitalizacji. Uwzględniona zostanie rewolucja technologiczna
w agrobiznesie i mamy ambicję, by wkrótce stać się liderem
digitalizacji polskiego sektora
agro. Kompetencje Banku BGŻ
BNP Paribas w branży rolnej
doceniła globalna Grupa BNP
Paribas, powierzając nam budowę regionalnego agro Hubu,
który będzie świadczył usługi

w wybranych krajach, w których działa Grupa – mówi
Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na
Europę Środkowo-Wschodnią
i Afrykę.
W trzeciej edycji rankingu
„Bank Najlepszy dla Rolnictwa”: udział wzięło 9446 właścicieli gospodarstw rolnych,
zarządców, z czego wyłoniono
2331 respondentów, którzy
zadeklarowali korzystanie
z jednego banku jako głównego. Badanie przeprowadzone zostało od 26 lutego
do 19 marca 2018 na losowej
próbie użytkowników rolniczych portali internetowych,
techniką CAWI. Respondenci przydzielali punkty wyodrębnionym w każdej kategorii
elementom w skali od 1 do
10, a na koniec - dla każdego
z banków - wyliczono średnie
arytmetyczne ocen.

Finał PROCAM CUP za nami!

Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Wielki finał PROCAM CUP 2018 odbył się 10 czerwca na Stadionie we Wronkach.

Zwycięzcami turnieju została drużyna LKS Korzenica
z województwa podkarpackiego i wygrała wyjazd na październikowy mecz piłkarskiej
Reprezentacji Polski, w ramach
Ligi Narodów, na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Eliminacje regionalne
PROCAM CUP odbywały się
w 6 lokalizacjach w całej Polsce, trwały 4 tygodnie, a udział
wzięli chłopcy z rocznika
2007 i młodsi oraz dziewczęta z rocznika 2006 i młodsze.
Pierwsze mecze rywalizacji rozegrane zostały

w województwie lubelskim.
Zawodnicy LKS Korzenica
od samego początku dyktowali warunki w swoim regionie: zdobyli 24 bramki,
przy zaledwie jednej straconej, a najlepszym zawodnikiem drużyny uznany został
Damian Jackowski (rocznik
2007). Świetnie zaprezentował się również Sokół Zwierzyniec, który był o krok od
awansu, ale przegrana w meczu ze Stowarzyszeniem Bliżej Dzieci pokrzyżowała jego
plany. Trzecim na podium był
Granit Bychawa, który pokazał

dobry styl gry i najlepszego
zawodnika turnieju – Igora
Czuryło (rocznik 2009).
Następnie eliminacje rozegrano w zachodniopomorskiem. Zwycięzcą okazała się
Parafialna Akademia Piłkarska
BOSKO Sulęcin i to ją właśnie
zobaczymy na wielkim finale we Wronkach. Zawodnicy
z Sulęcina wygrali wszystkie
mecze, zdobyli 16 bramek,
a stracili trzy. Najlepszym
strzelcem uznano Mateusza Kaczorowskiego, który w meczu
z Avatarem Lekowo, zapewnił
swojej drużynie awans. I choć

Avatar Lekowo sumarycznie
zdobył więcej bramek (20), to
przegrana z drużyną z Sulęcina umieściła ich na drugim
miejscu. Trzecim był zespół
Biali Sądów, a jego najlepszym
zawodnikiem – Jakub Guzik.
Na Śląsku triumfowała drużyna Szkoły Podstawowej nr
2 z Kluczborka. Wyniki przesądził pierwszy mecz, w którym
Kluczborczanie pokonali Kamiennogórską Akademię Piłkarską. Warte podkreślenia
jest, że najlepszą zawodniczką
drużyny została Julia Kołodziej
(rocznik 2007), zdobywczyni
3 goli. Trzecią na podium była
drużyna Start Namysłów, z najlepszym zawodnikiem drużyny
– Miłoszem Simlatem (rocznik 2009).
W Wielkopolsce eliminacje
były bardzo emocjonujące, bo
aż do ostatnich sekund nie było
wiadomo, kto je wygra. UKS
Śrem okazał się najlepszy w regionie, zdobył 36 goli, a stracił jednego. Co ciekawe, ów
stracony gol strzelony został
przez Milenę Bednarek z SP

nr 5 w Wałczu, a jej drużyna
– w stu procentach żeńska została ulubieńcem publiczności. Trzecim na wielkopolskim
podium był zespół Chrobry
Boleszkowice.
Na Pomorzu najlepszym
okazał się UKS Saturn Ostrowite, a rywalizacja była bardzo
wyrównana. Drugie miejsce
ostatecznie zajął Sokół Zblewo,
niewiele ustępując piłkarzom
z Ostrowitego. Najlepszym graczem zwycięskiej drużyny został Patryk Juszczak, a drużyny
ze Zblewa – Szymon Piaskowski. Na podium znaleźli się ponadto gospodarze rozgrywek
– ZS Subkowy.
Szóste – i ostatnie – rozgrywki
eliminacyjne odbyły się w woj.
warmińsko-mazurskim w Dobrym Mieście. Tam zwyciężyli
gospodarze – drużyna Michałki.
Sumarycznie zdobyli 24 bramki,
a stracili tylko jedną. Niewiele
gorzej wypadli piłkarze z SP
Brudki Stare, którzy przegrali
tylko z Michałkami. Ostatnimi
na podium byli gracze z LUKS
Czerwin.

– Dodajemy dzieciom skrzydeł w dążeniu do realizacji
swoich pasji – mówi Michał
Ciszak, Prezes PROCAM. –
Poprzez organizowanie cyklicznej imprezy sportowej
dążymy, aby te pasje wspierać możliwie jak najwcześniej,
bo nic nie jest tak ważne jak
wyzwalanie dziecięcej radości – dodaje.
Turniej piłkarski skierowany jest do drużyn i szkół
ze wsi oraz miejscowości do
25 tysięcy mieszkańców, a jego
patronem jest Polski Związek
Piłki Nożnej.
– Nie trzeba być z wielkich
miast, by osiągnąć sukces
w sporcie. Najważniejsze są:
determinacja, sumienność, pracowitość oraz pokora. Łącząc
te wszystkie cechy i dokładając do nich talent oraz odrobinę szczęścia, istnieje wielkie
prawdopodobieństwo sukcesu
– mówi Paweł Janas, były trener Reprezentacji Polski, który
obecny był na finale turnieju
PROCAM CUP.
Źródło: PROCAM
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Zagrożone inwestycje
rolnicze

Program azotanowy

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Inwestycji
i Rozwoju w kwestii planów zagospodarowania
przestrzennego.
Samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie przepisów uniemożliwiających
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez
władze gminy w trakcie rozpoczęcia inwestycji przez rolnika.
Przygotowanie dokumentacji
inwestycji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę
generuje duże koszty dla rolników. Jeśli w trakcie toczącego
się postępowania o uzyskanie
pozwolenia na budowę zostanie zmieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, a zmiany będą takie, że
złożony projekt budowlany nie

spełni wymagań nowo uchwalonego planu, rolnik zmuszony
jest do zmiany projektu budowlanego. Bez tego organ nie może
wydać decyzji o pozwoleniu
na budowę, ponieważ projekt
budowlany nie będzie zgodny
z planem miejscowym obowiązującym w dniu wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Coraz częściej zdarzają
się również sytuacje, kiedy mieszkańcy wsi składają
wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, po uzyskaniu informacji o mającej powstawać inwestycji rolniczej,

ponieważ nie chcą mieszkać
w jej sąsiedztwie. Powoduje
to wiele trudności dla rolników, odkłada w czasie ich inwestycje, tworzy dodatkowe
koszty i często uniemożliwia
skorzystanie przez rolników
z dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
z uwagi na określony czas naboru wniosków. Zasadne jest
zatem, aby w czasie przygotowywania inwestycji przez
rolnika miejscowe plany zagospodarowania nie zmieniały
się, gwarantując przejrzystość
i pewność prawa miejscowego.

Oświadczenie firmy Bayer
Podjęta 27 kwietnia br. decyzja państw członkowskich
Unii Europejskiej o zakazie
stosowania neonikotynoidów
(imidachloprydu, chlotianidyny i tiametoksamu) w środkach
ochrony roślin, używanych
w uprawach polowych na terenie Unii Europejskiej, jest
niekorzystna zarówno dla europejskiego rolnictwa, jak i dla
środowiska. Nie poprawi też
losu pszczół i innych zapylaczy. Przyczyni się natomiast
do dalszego ograniczenia możliwości walki z uciążliwymi
szkodnikami przez europejskich rolników. Do zwalczania wielu szkodników nie ma
innych dostępnych alternatywnych środków.
Bayer wyraża przekonanie, że ograniczenia te nie są
uzasadnione, ponieważ neonikotynoidy są bezpieczne pod
warunkiem stosowania ich
w sposób zgodny z instrukcjami, zawartymi na etykiecie.
Nawet przy skrajnie restrykcyjnych kryteriach oceny, przyjętych przez Europejski Urząd
do spraw Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety
Authority - EFSA) najnowsze
sprawozdania z oceny ryzyka dla pszczół nie wykazały
wysokiego ryzyka dla wielu
zastosowań neonikotynoidów w przypadkach, w których można było wyciągnąć
jednoznaczne wnioski w tym
zakresie. W tych przypadkach
zidentyfikowano jedynie niskie
ryzyko dla pszczół miodnych,
a w większości przypadków

– również dla dzikich pszczół.
Bayer wyraża zaskoczenie,
że kolejny raz środki legislacyjne wdraża się bez wcześniejszej gruntownej oceny
ich oddziaływania. Oprócz
kosztów dla europejskich rolników, wprowadzone ograniczenia już pociągnęły za sobą
poważne niepożądane skutki,
włączając w to brak alternatywnych rozwiązań, częstsze
stosowanie oprysków (które
jest związane z większą emisją dwutlenku węgla), większe
ryzyko wytwarzania się odporności u szkodliwych owadów
oraz powrót do stosowania
starszych, mniej skutecznych
środków chemicznych.
Na wpływ tych ograniczeń zwracają uwagę liczne
nowe badania, włączając
także te prowadzone przez
Wspólne Centrum Badawcze
Komisji Europejskiej (Joint Resource Centre of the European Commission). W obecnych
warunkach europejski sektor
środków ochrony roślin nie będzie w stanie zaoferować żadnych zarejestrowanych zapraw
nasiennych lub stosowanych
doglebowo środków owadobójczych, które mogłyby zastąpić
obecne schematy stosowania
imidachloprydu i klotianidyny.
To zadziwiające, że kraje
członkowskie zostały poproszone o podjęcie decyzji
w czasie, gdy nie jest jeszcze dostępny wyrok w toczącej się sprawie sądowej,
badającej podstawę prawną ograniczeń z 2013 roku
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(spodziewane rozstrzygnięcie
nastąpi 17 maja). Uchylenie
aktualnie obowiązujących
ograniczeń mogłoby mieć
daleko idące konsekwencje
dla prawnego uzasadnienia
dalszych ograniczeń.
Ponadto ograniczenia mają
również stanowić odpowiedź
na rzekome zagrożenia, jakie
stosowanie tych substancji
miałoby stwarzać dla zdrowia pszczół. Bayer troszczy się
o pszczoły. Odgrywają one kluczową rolę w zapylaniu wielu
roślin uprawnych. Są jednak
inne, lepsze sposoby, by zadbać
o zdrowie zapylaczy – takie, jak
stworzenie nowych możliwości żerowania lub zwiększenie
powierzchni ich naturalnych
siedlisk, albo też skuteczniejsze
zwalczanie roztoczy Varroa.
Będą one skuteczniejsze niż
zakaz stosowania substancji,
które pomagały rolnikom skutecznie radzić sobie z szerokim
spektrum szkodników.
Jako podmiot o pozycji
lidera w sektorze rolnictwa,
w którego żywotnym interesie leży zapewnienie zdrowia
zapylaczy, Bayer współpracuje
z partnerami z całego świata nad poprawą warunków
bytowania i żywienia zapylaczy, lepszym naukowym
zrozumieniem czynników
wpływających na stan ich
zdrowia, odpowiedzialnym
zarządzaniem produktami oraz
poprawą komunikacji między
rolnikami a pszczelarzami.
Źródło; Bayer

W związku z wnioskiem
KRIR dotyczącym zwiększenia dofinansowania inwestycji
wynikających z konieczności
realizacji nowego Programu
działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia
wód azotanami pochodzącymi
ze źródeł rolniczych (dalej Program azotanowy), związanych
z koniecznością budowy płyt
obornikowych, zbiorników na
gnojowicę, itp. do wysokości
80% kosztów realizacji inwestycji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało
odpowiedź.
Poinformowano, że w obecnie procedowanej modyfikacji
PROW 2014-2020, która oczekuje na zatwierdzenie przez
Komisję Europejską, zaproponowano zmiany w typie
operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na
obszarach OSN” dostosowujące to działanie do nowego

Programu azotanowego (objęcie całego kraju tym programem). Poziom dofinansowania
w PROW 2014-2020 wynosi do
60% - dla młodych rolników
oraz do 50% - dla pozostałych
beneficjentów. W przypadku
rolników zastosowano maksymalny poziom dofinansowania jaki dopuszczają przepisy
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie przyjęcia
wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE
L 347 z 20.12.2013, str.
487, z późn. zm.).
Jednocześnie MRiRW przekazało, iż zgodnie z wymaganiami art. 493 pkt. 43) ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
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wodne (Dz.U. z 2017 r., poz.
1566 późn. zm.) wprowadzającymi zmiany w art.
400a ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),
przedsięwzięcia związane
z wdrożeniem Programu azotanowego mogą być finansowane
ze środków narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. W związku z tym
obecnie prowadzone są prace
zmierzające do przygotowania
i uruchomienia w Narodowym
i wojewódzkich funduszach
ochrony środowiska i gospodarki wodnej programu pomocowego dla rolników na
finansowanie przedsięwzięć
związanych ze wdrożeniem
ww. Programu azotanowego (w tym dot. budowy płyt
obornikowych, zbiorników na
gnojowicę, itp.).
Źródło: KRIR

MLEKPOL doceniony
przez kupców

Prestiżowe wyróżnienie Hermesa za wyjątkowe
wyroby mleczarskie.
Spółdzielnia Mleczarska
z Grajewa po raz kolejny została uhonorowana przez handlowców. Tym razem cenioną
w branży FMCG statuetką
Hermesa. Był to Hermes wyjątkowy, nazwany Specjalnym
bo przyznany z okazji 25-lecia
„Poradnika Handlowca”.
Jesteśmy bardzo wdzięczni handlowcom i wydawnictwu za docenienie pracy
wszystkich, którzy produkty
Mlekpolu tworzą. Począwszy
od producentów mleka - członków naszej Spółdzielni, po specjalistów marketingu, którzy

te wyroby umiejętnie promują.
Każda nagroda to dla nas nie
tylko przyjemność, ale przede
wszystkim zobowiązanie do
dalszej solidnej pracy. – mówi
Małgorzata Cebelinska, Dyrektor Handlu SM MLEKPOL
w Grajewie, która odbierała
nagrodę.
Handlowcy wyróżnili masło ekstra Łaciate oraz mleko
Łaciate.
Specjalne nagrody Hermesa dla producentów żywności zostały przyznane na
podstawie ogólnopolskiego
badania przeprowadzonego

wśród detalistów – handlowców branży FMCG, reprezentujących tzw. handel
„małoformatowy”. Głosowano
w okresie marzec-kwiecień
2018. Badanie spotkało się
z nadzwyczajnym odzewem
środowiska detalistów, którzy
uhonorowali marki i producentów, z którymi pracują na
przestrzeni ostatnich 25 lat. Tą
drogą wyłoniono najbardziej
cenione marki branży FMCG,
w tym marki Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL z Grajewa.
Źródło: SM MLEKPOL
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Wzrost wysokości
odszkodowania z FSUSR
17 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy
pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U.

z 2018 r., poz. 827).
Zgodnie z przepisami tego
rozporządzenia nastąpiło
zwiększenie kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu
wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej z 700 zł do 809 zł za każdy
procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Jednorazowe odszkodowanie

z tytułu wypadku przy pracy
rolniczej lub rolniczej choroby
zawodowej jest świadczeniem
przysługującym z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, które
finansowane jest z Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników.
Źródło: KRIR

10 lat z John Deerem na Kujawach
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W Lipnicy koło Torunia świętowano 10-lecie firmy Amrol, dealera maszyn z jelonkiem w logo.

Stefania Smoleńska i Przemysław Romanowski
Uroczystość zgromadziła
liczne grono rolników i kontrahentów, a zakończyła się
podziałem olbrzymiego jubileuszowego tortu. Rozmawiamy
z Przemysławem Romanowskim, dyrektorem zarządzającym firmy Amrol.
Jakie były początki? Jak
wiele się zmieniło przez tę
dekadę?

Firma rozpoczęła działalność 10 lat temu, w miejscu
gdzie teraz jesteśmy - w Lipnicy. Ja dołączyłem do zespołu
3 lata temu. Na samym początku wyglądało to zupełnie
inaczej niż teraz. Dziś są tu
okazałe budynki, warsztaty, doskonale wyposażony
serwis, a 10 lat temu była to
ogrodzona działka z barakiem

i zespołem pasjonatów, którzy podjęli wyzwanie, by promować markę John Deere na
tym terenie. To jest marka premium, więc nie było to łatwe
wyzwanie, ale z roku na rok
mamy coraz więcej jej zwolenników. Cały czas pracujemy nad tym, by maszyny John
Deere’a i innych producentów,
które mamy w ofercie, wspomagały i wspierały rozwój
rolnictwa w naszym regionie.
Już wtedy opracowano wizję
tego, jak ma wyglądać firma,
jej obiekty oraz jej działanie.
Ta siedziba, którą tu widzimy, powstała w 2009 roku.
Marka John Deere była zawsze
rdzeniem biznesu, podstawą
funkcjonowania, a z roku na
rok w kontekście rozwoju firmy i aspiracji zarówno John
Deere’a jak i Amrolu, powzięto
decyzję, aby zapoczątkować
ekspansję w kierunku poszerzenia terenu działania.
W związku z tym powstał nasz
kolejny obiekt w Jądrowicach

koło Włocławka, przy szosie
z Brześcia Kujawskiego na
Poznań. Całość uzupełnia
oddział w Drobinie w woj.
mazowieckim, a zlokalizowany jest przed Płońskiem,
przy drodze krajowej nr 10 do
Warszawy. Powstaniem tego
oddziału firma Amrol ugruntowała swoją pozycję na rynku
maszyn rolniczych w terenie.
Działamy w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim
i mazowieckim. Oprócz marki
John Deere, mamy w naszej
ofercie także maszyny innych
światowych i renomowanych
firm. Jest to m.in. Kuhn, który jest obecnie największym
innowatorem w branży maszyn rolniczych, a w tym
roku wypuszcza na rynek
ok. 250 nowości i innowacji.
Są też i inne marki jak Merlo,
Bednar, a także krajowe jak
Wielton i SaMasz. Na przestrzeni 10 lat przebyliśmy ciekawą drogę: startowaliśmy od
kilkorga pasjonatów, a dzisiaj

Rzepaki wolne od kiły

stanowimy blisko 50-osobowy zespół, który funkcjonuje
w różnych obszarach.
Jakie gospodarstwa, o jakim profilu są najczęściej
Waszymi klientami? Jakie
możecie obsłużyć kompleksowo od „a” do „z”? Z jakimi
najchętniej kooperujecie?
Jeśli chodzi o wielkość
gospodarstw, to równie
kompleksowo obsługujemy
kilku- i kilkunastohektarowe
gospodarstwa, jak również farmy po kilka tysięcy hektarów.
Trafiają do nas zarówno zwykli
rolnicy, przedsiębiorcy rolni,
jak i biznesmeni. Portfolio maszyn jest szerokie: od małych,
komunalnych, ogrodowych po
ogromne kombajny, sieczkarnie o dużej wydajności, które
służą do prowadzenia biznesu:
albo własnego dużego gospodarstwa albo realizacji usług.
W naszej okolicy są gospodarstwa z produkcją roślinną,
zwierzęcą, mieszaną, a także
gospodarstwa specjalistyczne.

Nasza wizja jest taka, aby wykraczać poza rolnictwo. Ładowarki teleskopowe i ciągniki zn
ajdują przecież zastosowanie
w przetwórstwie owocowo-warzywnym, kaszarniach,
mieszalniach pasz, transporcie, tartakach, więc spektrum
działania naszej firmy jest bardzo szerokie. Dotąd nasz fokus
ustawiony był na rolnictwo,
ale liczba gospodarstw w Polsce jest skończona, więc aby
się rozwijać i powiększać swoje
portfolio, trzeba też poszukiwać nowych odbiorców.
Jaki więc kierunek chcecie
obrać? Czy celem jest cały
sektor okołorolniczy?
Ambicją jest, aby obsługiwać
cały sektor, bo gospodarstwa
zaczynają się specjalizować.
Chcemy więc również i my się
specjalizować, oprócz maszyn
i urządzeń, oferować także
doradztwo agronomiczne,
rozwiązania rolnictwa precyzyjnego i usługi.

z kiłą. Jest to zachowanie
nietypowe i rzadkie, bo galasówek z reguły robi szkody
powyżej poziomu gleby. Jeśli
mamy wątpliwości, wystarczy
rozciąć zmianę na korzeniu.
Jeśli widzimy larwy lub ślady po nich, to winnym jest
chowacz – tłumaczy Korbas.
Bezpośrednie skutki kiły
kapusty to przede wszystkim
straty w plonie. W warunkach
sprzyjających patogenowi może
nastąpić całkowite zniszczenie
korzeni i zamieranie roślin. Rzepak ma jednak dużą siłę przeżycia, więc nawet plantacja silnie
porażona może wydać plon, bo
rośliny wykształcą wtórny system korzeniowy.
Skutkiem kiły kapusty jest
zakłócenie pobierania składników pokarmowych przez
roślinę. Konsekwencją są
przebarwienia na liściach
analogiczne do zaistnienia
niedoborów, bo patogen pobiera składniki odżywcze
zanim dotrą one do rośliny.
Równocześnie w porażone
miejsce wchodzą bakterie

powodując procesy gnilne,
co w efekcie przyczynia się
do uwolnienia zarodników.
Potrafią one przeżyć nawet
20 lat, bo są odporne na niekorzystne warunki fizyczne
takie jak np. mróz.
Do zarażenia dochodzi
najczęściej około 6 tygodni
po siewie, a następnie choroba rozwija się niezauważona. Wiosną dochodzi do
wtórnych infekcji. Parametry,
które mają wpływ na postępy choroby to: temperatura
powietrza i gleby, pH i wilgotność oraz podatność lub
odporność odmiany.
- Chorobę zawlec na pole
możemy my sami: na kołach samochodów i ciągników, może ona przenieść się
z wodą i powietrzem, obornikiem, do jej przeniesienia
potrafią przyczynić się także
dzikie zwierzęta. Patogenowi
sprzyja również częsta uprawa roślin kapustnych na tym
samym i sąsiednich polach –
zakończył prof. Korbas.

Rozmawiał Roman Barszcz

Jak ją rozpoznać? Jak znaleźć odmianę kiłoodporną?

Prof. Marek Korbas
„Hodowla rzepaku pod lupą
– od nauki do praktyki, zdrowy
rzepak podstawą wysokiego plonu” - to tytuł zorganizowanej
przez Limagrain konferencji,
która odbyła się w Instytucie
Ochrony Roślin w Poznaniu.

Tematem przewodnim była kiła
kapusty, która rozprzestrzenia
się powodując spore straty w tej
uprawie.
Wśród prelegentów znalazło
się sporo znanych nazwisk i marek. Swoje prelekcje mieli prof.

Małgorzata Jędryczka z Polskiej
Akademii Nauk, która mówiła
o zagrożeniu ze strony kiły kapusty, prof. Marek Korbas, który
omawiał diagnostykę, prof. Natasza Borodynko, która omówiła monitoring żółtaczki rzepy,
a także dr Grzegorz Pruszyński,
który skupił się na zagrożeniach
ze strony mszycy. Przemawiali
także goście z zagranicy: dr Wolfgang Lueders, dr Stefan Abel
i dr Reinhard Hemker. O trendach w ochronie herbicydowej
rzepaku mówił Tomasz Jaskulski z BASFu, o mikroelementach – Robert Nowak z firmy
ADOB, a o dobrych praktykach
rolniczych w kontekście odporności na kiłę kapusty i wirusa
żółtaczki rzepy TuYV – Leszek
Chwalisz z Limagrain.
Kiła kapusty to choroba objawiająca się różnego rodzaju
naroślami na korzeniach. Są
one bardzo różnorodne: małe,
koralikowate, duże, przypominające rzodkiewkę lub palce.
Początkowo są one mlecznobiałe, z czasem zaczynają
zakwitać, żółkną, brązowieją

i następuje proces rozpadu
i uwalniania się zarodników.
Stopniowo zajmują one cały
korzeń i powodują destrukcję
jego komórek. Objawem charakterystycznym są zgrubienia
i narośla na korzeniach, których trudno nie rozpoznać.
- Objawy niespecyficzne
to zmiany zabarwienia liści, zahamowanie wzrostu,
przyśpieszenie kwitnienia,
zamieranie roślin, co skutkuje zmianą obsady i przerzedzeniem. Charakterystyczne
przebarwienia liści są buraczkowe, ale można je pomylić
z wirusem żółtaczki rzepy.
Gdy jednak wydobędziemy
z ziemi całą roślinę, o pomyłce mowy być nie może – mówi
prof. Marek Korbas.
Rzepak porażony przez kiłę
może nie przeżyć zimy, a proces gnicia roślin rozpoczyna
się w dołkach i obniżeniach
terenu na polu.
- Zdarza się jednak czasem, że chowacz galasówek
powoduje szkody w części podziemnej i można je pomylić

Alicja Szczypta

Komisja Europejska – Komunikat prasowy
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Budżet UE: wspólna polityka rolna po 2020 r.
W ramach następnego długoterminowego budżetu UE
na lata 2021–2027 Komisja proponuje modernizację
i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR).
Przedstawione przez Komisję wnioski zakładające budżet
w wysokości 365 mld euro,
zapewniają, że WPR pozostanie przyszłościową polityką,
nadal wspierającą rolników
i społeczności wiejskie oraz
zrównoważony rozwój unijnego
rolnictwa, a także odzwierciedlającą ambicje UE w zakresie
ochrony środowiska i działań
w dziedzinie klimatu. Dzisiejsze
wnioski dają państwom członkowskim większą elastyczność
i zwiększają zakres ich odpowiedzialności przy podejmowaniu
decyzji, w jaki sposób i gdzie
inwestować środki w ramach
WPR, aby osiągnąć ambitne
cele wyznaczone na poziomie
UE w zakresie inteligentnego,
odpornego, zrównoważonego i konkurencyjnego sektora
rolnictwa, przy jednoczesnym
zapewnieniu sprawiedliwego i lepiej ukierunkowanego
wsparcia dochodów rolników.
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy,
inwestycje i konkurencyjność,
powiedział: Wspólna polityka rolna jest jednym z głównych filarów naszej polityki
i ma wpływ na życie wszystkich Europejczyków. Te solidne wnioski przyczynią się do
zwiększenia konkurencyjności
sektora rolnictwa, jednocześnie
kładąc nacisk na jego zrównoważony rozwój. Dzięki nowemu
modelowi realizacji zapewniamy państwom członkowskim
większą swobodę w ramach
zasady pomocniczości, aby
poprawić efektywność polityki rolnej i lepiej monitorować
jej rezultaty.
Phil Hogan, komisarz do
spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, dodał: Dzisiejszy wniosek stanowi element
realizacji zobowiązania Komisji,
aby zmodernizować i uprościć
wspólną politykę rolną, dając
państwom członkowskim prawdziwą swobodę działania w ramach zasady pomocniczości,
zapewniając większą odporność
sektora rolnictwa w Europie
i zwiększając poziom ambicji
związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianie
klimatu w ramach tej polityki.
Główne elementy wniosków

Komisji dotyczących modernizacji i uproszczenia WPR są
następujące:
1. Nowy sposób pracy: Państwa członkowskie będą dysponowały większą swobodą
co do sposobu wykorzystania
swoich przydziałów środków,
co pozwoli im na opracowanie dostosowanych do swoich
potrzeb programów tak, aby
jak najskuteczniej reagować
na problemy rolników i szerszych społeczności wiejskich.
Państwa członkowskie będą
miały również możliwość przesunięcia do 15 proc. środków
przydzielonych w ramach WPR
z filaru płatności bezpośrednich do filaru rozwoju obszarów
wiejskich i odwrotnie, tak aby
zapewnić finansowanie priorytetów i działań określonych dla
tych filarów. Między państwami
członkowskimi zapewnione zostaną równe warunki działania
poprzez:
• Plany strategiczne na cały
okres finansowania, w których określone będzie, w jaki
sposób poszczególne państwa
członkowskie zamierzają
osiągnąć 9 ogólnounijnych
celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych,
przy wykorzystaniu zarówno płatności bezpośrednich,
jak i środków rozwoju obszarów wiejskich. Poszczególne plany zatwierdzać będzie
Komisja, aby zapewnić ich
spójność i ochronę jednolitego rynku.
• Komisja będzie uważnie śledzić postępy każdego państwa w realizacji ustalonych
celów końcowych.
2. Sprawiedliwsze traktowanie poprzez lepsze ukierunkowanie wsparcia: Płatności
bezpośrednie pozostaną zasadniczym elementem polityki rolnej, co zapewni rolnikom
stabilność i przewidywalność.
Priorytetem będzie wspieranie
małych i średnich gospodarstw
rolnych, które stanowią większość w sektorze rolnym UE,
oraz pomoc dla młodych rolników. Komisja nadal dąży do
osiągnięcia bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między państwa
członkowskie w drodze konwergencji zewnętrznej.
Ponadto:
• Płatności bezpośrednie dla
rolników zostaną zmniejszone w przypadku kwot
powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego

limitu 100 tys. euro na gospodarstwo rolne. W pełni
uwzględniane będą nakłady
pracy. Ma to zapewnić bardziej sprawiedliwy podział
płatności;
• Małe i średnie gospodarstwa
rolne otrzymają wyższy poziom wsparcia na hektar;
• Państwa będą musiały
przeznaczyć co najmniej
2 proc. swojego przydziału płatności bezpośrednich
na pomoc młodym rolnikom
w podejmowaniu działalności. Będzie to uzupełnione
wsparciem finansowym na
rozwój obszarów wiejskich
oraz różnymi działaniami
ułatwiającymi dostęp do
gruntów i przenoszenie praw
własności do gruntów.
3. Większy poziom ambicji
w zakresie ochrony środowiska
i działań w dziedzinie klimatu:
W ramach proponowanych dziś
ogólnounijnych celów uwzględniono zmianę klimatu, zasoby
naturalne, różnorodność biologiczną, siedliska i krajobrazy.
Wsparcie dochodów rolników
już jest uzależnione od stosowania praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska i klimatu,
a nowa WPR będzie wymagała
od rolników zwiększenia poziomu ambicji poprzez działania
zarówno obowiązkowe, jak i te
oparte na systemie zachęt.
• Płatności bezpośrednie
będą uwarunkowane spełnieniem surowszych wymogów w zakresie środowiska
i klimatu;
• Każde państwo członkowskie będzie musiało oferować
ekoprogramy mające na celu
wspieranie rolników, którzy
wykraczają poza obowiązkowe wymogi, i finansowane
z części krajowego przydziału
płatności bezpośrednich;
• Co najmniej 30 proc. każdego krajowego przydziału
środków na rozwój obszarów
wiejskich zostanie przeznaczone na działania środowiskowe i klimatyczne;
• Oczekuje się, że 40 proc. całkowitego budżetu WPR przyczyni się do realizacji działań
w dziedzinie klimatu;
• Oprócz możliwości przesunięcia 15 proc. środków
między filarami państwa
członkowskie będą także
miały możliwość przesunięcia dodatkowych 15 proc.
z filaru I do filaru II na finansowanie działań klimatycznych i środowiskowych

(bez współfinansowania
krajowego).
4. Większe wykorzystanie
wiedzy i innowacji: Zmodernizowana WPR będzie wykorzystywać wszystkie najnowsze
technologie, aby pomóc zarówno rolnikom w polu, jak
i administracji publicznej,
w szczególności poprzez:
• Budżet w wysokości 10 mld
euro z unijnego programu
badawczego „Horyzont Europa” przeznaczony na projekty
w zakresie badań i innowacji dotyczące żywności, rolnictwa, rozwoju obszarów
wiejskich i biogospodarki;
• Zachęcanie państw członkowskich do korzystania
z dużych zbiorów danych
i nowych technologii na
potrzeby kontroli i monitorowania (na przykład przy
weryfikacji wielkości gospodarstw do celów wniosków
o płatności bezpośrednie,
z wykorzystaniem danych
satelitarnych), co ograniczy
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konieczność przeprowadzania kontroli na miejscu;
• Przyspieszenie digitalizacji
życia na wsi, na przykład poprzez zwiększenie dostępu
do łączy szerokopasmowych
na obszarach wiejskich, co
poprawi jakość życia na takich obszarach, a w dalszej
kolejności przyczyni się do
zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora produkcji rolnej.
Dalsze działania
Aby środki UE mogły zacząć
jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, a rolnicy uzyskali niezbędną pewność i mogli
się cieszyć przewidywalnością
w odniesieniu do swojej działalności i podejmowania decyzji inwestycyjnych, konieczne
jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego
długoterminowego budżetu
UE i powiązanych wniosków
sektorowych.
Opóźnienia podobne do tych,
które wystąpiły na początku

bieżącego okresu budżetowego 2014–2020, oznaczałyby, że
rolnicy i administracje krajowe
nie będą mogli czerpać korzyści
z nowej WPR w związku z ograniczeniem biurokracji, większą
elastycznością i lepszymi wynikami. Wszelkie opóźnienia
w zatwierdzeniu przyszłego
budżetu opóźniłyby także realizację tysięcy potencjalnych
nowych projektów w całej UE,
mających na celu wsparcie rolników i społeczności wiejskich
i dotyczących szeregu kwestii
– od poprawy ochrony środowiska po zachęcanie nowych rolników do podjęcia działalności.
Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego
umożliwi płynne przejście
z obecnego długoterminowego
budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania
z korzyścią dla wszystkich.
Źródło: Komisja Europejska
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Nowy program, w którym eksperci pomogą rolnikom odmienić ich gospodarstwa.

Od lewej: Wiesław Ciecierski, Mariusz Grelewicz, Sławomir Zając i Radosław Wilk
Anna i Grzegorz Bardowscy, znani z popularnego programu „Rolnik Szuka Żony”,
zaprezentowali na specjalnej
konferencji prasowej program
o rolnictwie, jakiego jeszcze
w Polsce nie było! AGROREWOLUCJE to nowy internetowy program, do którego może
zgłosić się każdy polski rolnik,
który chce zwiększyć produktywność i uzyskiwać większe
zyski ze swojego gospodarstwa.
Realizacja tego ambitnego
programu jest możliwa dzięki
wsparciu Grupy Azoty, CIECH
Sarzyna oraz INTERMAG,
czołowych polskich dostawców nowoczesnych technologii
dla profesjonalnego rolnictwa.
Zgłoszenia do programu
trwają do 18.06.2018.
Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić ankietę na
stronie www.agrorewolucje.pl
i przygotować maksymalnie

jednominutowy film dowolnej
jakości (nagrany nawet telefonem) prezentujący swoje gospodarstwo i kandydaturę. Po
wstępnej selekcji gospodarstw,
u pięciu rolników przeprowadzone zostaną wizytacje, po
których zapadnie decyzja, które trzy gospodarstwa zostaną
poddane tytułowym AGROREWOLUCJOM. Finałowa
trójka otrzyma ponadto nawozy dolistne i biostymulatory
od firmy INTERMAG, środki
ochrony roślin od CIECH Sarzyna oraz nawozy doglebowe
od Grupy Azoty. Całkowita
wartość nagród w programie
to ponad 100 000 zł!
Gospodarze programu,
Anna i Grzegorz Bardowscy,
oraz współpracujący z nimi
eksperci zaprezentują uczestnikom i widzom jak prawidłowo
zaplanować i zadbać o produkcję roślinną, tak by przynosiła

wymierne efekty finansowe.
Ideą projektu jest również pokazanie jak efektywnie wykonywać zabiegi agrotechniczne,
w jaki sposób nawozić glebę,
chronić swoje uprawy oraz jak
je dokarmiać i stymulować do
wyższego plonowania. Program
pokaże także codzienność życia
i pracy polskich rolników oraz
ich rodzin, która jest niezwykle
interesująca i pełna pozytywnej energii.
Zapleczem eksperckim
AGROREWOLUCJI są trzy
polskie firmy: Grupa Azoty,
drugi największy producent
nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej, CIECH Sarzyna,
największy polski producent
środków ochrony roślin oraz
INTERMAG, jeden z największych producentów nawozów
dolistnych i biostymulatorów
w Europie.

- Udział Grupy Azoty
w AGROREWOLUCJACH to
część naszej strategii działania
w sektorze Agro i wyraz ewolucyjnego podejścia do procesu
sprzedażowego. Dziś, w dobie
rosnących oczekiwań konsumenckich, nie wystarczy mieć
najwyższej jakości portfolio
produktów. To, co zbliża nas
do odbiorców naszych nawozów, buduje zaufanie i pozwala
traktować się po partnersku to
umiejętność dzielenia się wiedzą. Stąd też decyzja o przystąpienie do projektu, którego
celem nadrzędnym jest właśnie
edukacja. Jestem przekonany,
że wieloletnie doświadczenie zarówno Grupy Azoty,
jak i pozostałych partnerów
tego przedsięwzięcia, przełoży
się na wzrost produktywności
nie tylko gospodarstw rolnych
biorących udział w programie,
ale również rolników, którzy
zdecydują się skorzystać z cennych porad ekspertów w ramach własnych możliwości
- mówi Piotr Zarosiński, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Nawozami,
Grupa Azoty.
- Jako największy polski producent środków ochrony roślin
chcemy wyznaczać najlepsze
standardy nie tylko w zakresie
promocji naszych produktów,
ale także kontaktu z klientami
czy szerzenia wiedzy o prawidłowej i skutecznej ochronie

upraw polowych. Już dziś na
naszej stronie „ciechagro.pl”
polscy rolnicy mogą znaleźć
liczne fachowe porady, filmy
poradnikowe na temat ochrony roślin czy rozbudowany
atlas chwastów. Mam nadzieję,
że program AGROREWOLUCJE będzie kolejnym przykładem prowadzonych przez nas
działań promocyjnych i edukacyjnych, które spotykają się
z bardzo pozytywnym odbiorem polskich rolników – mówi
Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.
- Firma INTERMAG dziś
jest symbolem postępu technologicznego w branży rolniczej. W tym roku obchodzimy
30-lecie swojej działalności
i od 30 lat tworzymy, doskonalimy i wdrażamy do praktyki
rolniczej coraz nowocześniejsze produkty, których zadaniem jest zwiększać nie tylko
ilość plonów, ale również ich
jakość. To wszystko możliwe
jest dzięki ciągłemu inwestowaniu oraz realizacji prac
badawczo-rozwojowych w pełnym ich zakresie - od tych
prowadzonych w komorach
klimatycznych, gdzie kontrolujemy warunki i obserwujemy reakcję roślin z poziomu
laboratoryjnego, aż po weryfikację w warunkach polowych
w różnych regionach Polski
i Świata. Nauczyliśmy się rozumieć rośliny, interpretować

ich potrzeby i oceniać reakcję
na różne czynniki w trakcie
wegetacji. Dzięki temu nasze
produkty bardzo pozytywnie wpływają na rozwój roślin, za co są cenione przez
rolników na całym świecie.
AGROREWOLUCJE są szansą dla polskich rolników na
zdecydowanie lepszy dostęp
do najnowszej wiedzy i technologii, dzięki której będą
mogli szybciej rozwijać swoje gospodarstwa i zmieniać je
w nowoczesne i dochodowe
przedsiębiorstwa. Niezwykle
cenną wartością tego programu jest kompleksowość
w pokazywaniu technologii
produkcji roślinnej, ponieważ
tylko dzięki takim działanim
gopodarstwo jest w stanie
się zmieniać i uzyskiwać naprawdę wysokie zyski – mówi
Wiesław Ciecierski, Dyrektor
Marketingu w INTERMAG.
Premiera pierwszego sezonu programu, składającego się
z 14 odcinków, odbędzie się
już jesienią 2018 roku. Program można będzie oglądać
na kanale AGROREWOLUCJE
na portalu You Tube, stronie
www.agrorewolucje.pl oraz na
stronach partnera medialnego
projektu www.farmer.pl.
Źródło: Konferencja
prasowa Grupy Azoty, Grupy
CIECH i INTERMAGU
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Proponujemy najszerszą ofertę
wapna nawozowego:
Wapniowe zawierające magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® Mg 70/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® mix Mg 70/15 w tym MgO min. 15%

Nie ma plonu
bez wapna

Wapniowe bez magnezu
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%

Wapna nawozowe węglanowe mielone
Standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak

Wapno nawozowe granulowane
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50%

Centrum Obsługi Klienta
tel. 77 451 63 75, 76, 79 • fax 77 451 63 77
cok@lhoist.com

Nawozy wapniowe zwiększają plon o 10-25% • Wapnujesz = zyskujesz

www.lhoist.pl

Zdrowe łuszczyny to zdrowe nasiona
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Grzyby chorobotwórcze niszczą nie tylko łuszczyny, ale zasiedlają też nasiona.

W czasie dojrzewania nasion
ostatecznie tworzy się plon rzepaku. Zależy on od wielu czynników realizowanych w uprawie
już od momentu przygotowania
pola pod zasiewy, w sierpniu poprzedniego roku. Na ten ostatni
etap składa się, więc cały okres
wegetacji i wszystkie zabiegi, które plantator podejmuje, w tym
wybór odmiany oraz szereg zabiegów agrotechnicznych, nawożeniowych i ochronnych. Celem
jest uzyskanie dorodnych, a więc
zdrowych, dobrze wykształconych, o pożądanym składzie
fizykochemicznym nasion. Pod
koniec wegetacji, szczególnie
w warunkach podwyższonej
wilgotności i na plantacjach
długo oczekujących z powodu
opadów deszczu na zbiór, pojawić
się może jeszcze jeden problem,
a mianowicie choroby na łuszczynach. Szkodliwość tych chorób
bywa różna, zależy między innymi od obecności źródeł infekcji,
momentu porażenia, odmiany
rzepaku oraz od wilgotności
powietrza.

Źródła infekcji obecne są najczęściej na danym lub sąsiednim
polu, a są nimi wcześniej porażone liście lub pędy rzepaku, mogą
to być też chwasty, samosiewy
czy inne rośliny uprawne z rodziny kapustowatych itp. Przy
wczesnym porażeniu łuszczyny się nie rozwijają, a nasiona
albo się nie wykształcają, albo
ich rozwój ulega zahamowaniu.
Obecność patogenów prowadzi
do ograniczenia zdolności asymilacyjnych tkanek, a następnie
przedwczesnego zasychania, pękania i osypywania się nasion.
Jeżeli z takich łuszczyn uda
się zebrać plon, to jego jakość
pozostawia wiele do życzenia.
Chore łuszczyny dojrzewają nierównomiernie, nasiona są słabo
wykształcone, często pomarszczone, zielone, o obniżonej masie
i zawartości tłuszczu oraz białka.
Takie nasiona zasiedlane są przez
liczne gatunki grzybów. Wszystko
to wpływa na obniżenie wartości uzyskiwanego z nasion oleju
i zwiększenie kosztów produkcji.
Na ł uszczynach mogą

występować prawie wszystkie
grzyby chorobotwórcze, które
obserwujemy na innych organach
roślin. W sprzyjających warunkach zarodniki tych chorobotwórczych grzybów przenoszone
są, głównie przez wiatr i krople
deszczu, np. z liści i porażają powierzchnię, początkowo bardzo
delikatnych, tkanek łuszczyn.
Rozprzestrzenianiu zarodników
sprzyja duże zagęszczenie roślin
oraz zachwaszczenie. Infekcje
zachodzą często w miejscach,
w których żerują szkodniki
łuszczynowe (chowacz podobnik,
pryszczarek kapustnych, mszyce)
lub poprzez inne uszkodzenia np.
przez maszyny rolnicze, czy grad.
Porażeniu sprzyja również wcześniejsze osłabienie roślin przez
np. przez suszę oraz brak zwalczania chorób we wcześniejszych
okresach rozwoju plantacji.
Dla łuszczyn jedną z najgroźniejszych chorób jest czerń
krzyżowych, powodowana przez
grzyby z rodzaju Alternaria (A.
brassicae, A. brassicicola, A.
alternata). W tym przypadku
na łuszczynach, podobnie jak
na liściach, obserwujemy charakterystyczne liczne, drobne,
wgłębione, brunatne plamy, które
stopniowo zlewają się obejmując
coraz większą powierzchnię. Plamy te najczęściej obserwujemy
przy szwie, przez co dochodzi do
kurczenia się, zasychania i pękania w tym miejscu łuszczyn.
Na plamach, szczególnie przy
dużej wilgotności, tworzą się
liczne zarodniki konidialne, które rozprzestrzeniane z wiatrem

dokonują infekcji kolejnych
łuszczyn. Według doniesień literaturowych epidemiczny rozwój
choroby, następuje w warunkach
95 - 100 % wilgotności, co najmniej przez 18 godzin i temperaturze 21 – 27°C przez kolejne
3 dni. Wysoka wilgotność, długie
okresy deszczowe podczas dojrzewania sprzyjają również porażeniu łuszczyn przez sprawcę
szarej pleśni (Botrytis cinerea).
Na powierzchni łuszczyn obserwuje się białoszare plamy, a na
nich szary nalot grzybni z zarodnikowaniem konidialnym, który
jest źródłem wtórnych infekcji.
Wysoka temperatura (powyżej
20°C) i mniejsza ilość opadów,
tak jak to ma miejsce w obecnym sezonie, będzie sprzyjała
natomiast pojawieniu się sprawcy
mączniaka prawdziwego (Erysiphe cruciferarum). Występuje
w postaci białych skupisk grzybni, wyraźnie widocznych na tle
zielonych tkanek obejmujących
coraz to większą powierzchnię.
Na łuszczynach obserwować
możemy także objawy porażana przez sprawców suchej
zgnilizny kapustnych (Phoma
lingam), zgnilizny twardzikowej (Sclerotinia sclerotiorum)
i innych chorób. Ich symptomy
obserwujemy rzadziej, a objawy
najczęściej są zdominowane przez
wymienione wcześniej choroby.
Nie mniej jednak ich szkodliwość
jest podobna.
Liczne grzyby patogeniczne
i saprotroficzne, które wcześniej
były na łuszczynach zasiedlają
następnie nasiona. Występują na

ich powierzchni lub przerastają
przez okrywę nasienną, niekiedy
nawet do zarodka. Zainfekowane
nasiona charakteryzują się obniżoną zdolnością kiełkowania,
a siewki wyrosłe z takich nasionsą
słabsze. Najważniejszym skutkiem jest jednak to, że po siewie
takiego materiału obserwuje się
zgorzel siewek, a w konsekwencji przerzedzenie plantacji. Na
sztucznych pożywkach najczęściej izoluje się z zainfekowanych
nasion grzyby z rodzaju Alternaria, Cladosporium, Fusarium,
Stemphylium, Penicillium oraz
gatunki Botrytis cinerea, Phoma lingam i inne w warunkach
wysokiej wilgotności. Szkodliwość tych grzybów polega między innymi na tym, że niektóre
z nich mogą wytwarzać toksyczne
metabolity. Mikotoksyny te są
bardzo niepożądane, istotnie pogarszają bowiem jakość surowca
dla celów żywieniowych. Z kolejnym niepożądanym efektem
zanieczyszczenia nasion przez
zarodniki, strzępki grzybni, czy
skleroty (Sclerotina sclerotiorum)
mamy do czynienia w przypadku
przeznaczenia ich na materiał
siewny. Takie nasiona są źródłem
infekcji dla rzepaku w kolejnych
latach uprawy.
Bardzo istotny wpływ na jakość plonu, ma technika zbioru,
dokładne oczyszczenie i szybkie
dosuszenie nasion oraz warunki
ich przechowywania. Nie spełnienie tych warunków powoduje dalszy, niekontrolowany
rozwój grzybów na nasionach,
z konsekwencjami, o których już

Nowe rejestracje INNVIGO

Dr Ewa Jajor
IOR – PIB w Poznaniu
wspomniano wyżej.
W celu zabezpieczania dobrej
zdrowotności łuszczyn rzepaku
warto wykonać zabieg w okresie
od opadania pierwszych płatków
kwiatowych do momentu tworzenia się pierwszych łuszczyn.
Zabieg w pełni kwitnienia ma na
celu głównie ograniczenie sprawcy zgnilizny twardzikowej oraz
innych chorób liści i łodyg, które
stąd porażać mogą łuszczyny.
Dostępność wielu nowoczesnych,
o długiej aktywności grzybobójczej, substancji czynnych sprawia, że zabieg wykonany w tym
terminie ogranicza również choroby łuszczyn. W warunkach wysokiej wilgotności plantatorzy
niekiedy zabieg powtarzają, aby
w pełni ochronić łuszczyny.
Należy podkreślić, że w korzystnych warunkach, przy odpowiednim dostępie wody
i substancji pokarmowych oraz
właściwie przeprowadzonej
ochronie tworzą się i dojrzewają w łuszczynach dorodne
nasiona. Dzięki temu potencjał
plonotwórczy odmiany może
być bez przeszkód wykorzystany.

Kolejne dwa produkty wzbogaciły ofertę INNVIGO w 2018 roku.
DELMETROS 100 SC to insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny
przeznaczony do rozcieńczania
wodą przed zastosowaniem
(SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.
Substancją aktywna jest deltametryna, związek z grupy
pyretroidów.
Zakres stosowania środka:
Pszenica ozima: Skrzypionki
(skrzypionka zbożowa), dawka
dla jednorazowego zastosowania to 0,05 l/ha w fazach

BBCH 49-79.
Jęczmień jary: Skrzypionki
(skrzypionka zbożowa), dawka
dla jednorazowego zastosowania to 0,05 l/ha w fazach
BBCH 45-75.
Ziemniak: Larwy stonki
ziemniaczanej, dawka dla
jednorazowego zastosowania to 0,05 l/ha w fazach
BBCH 51-65.
Rzepak ozimy: Pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana,
dawka dla jednorazowego
zastosowania to 0,05 l/ha jesienią w fazach BBCH 12-15.

Słodyszek rzepakowy, dawka
dla jednorazowego zastosowania to 0,05 l/ha w fazach
BBCH 55-59.
Kapusta głowiasta: Bielinek
kapustnik, bielinek rzepnik,
mszyca kapuściana, piętnówka
kapustnica, śmietka kapuściana, dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,05 l/ha
w fazach BBCH 41-49.
HARCER 425 EC jest trójskładnikowym fungicydem
w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC),
o działaniu układowym, do

stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie
przed chorobami grzybowymi.
Zawar tość substancji
czynnej:
• difenokonazol (substancja
z grupy triazoli) – 100 g/l
• propikonazol (związek
z grupy triazoli) – 100 g/l
• tebukonazol (substancja
z grupy triazoli) – 225 g/l
Zakres stosowania środka:
Pszenica ozima: mączniak prawdziwy zbóż i traw,

septorioza paskowana liści
pszenicy, septorioza plew, dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha w fazach
BBCH 31-39 lub BBCH 43-59.
Pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy zbóż i traw,
septorioza plew, septorioza
paskowana liści (septoriozy
liści), dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/
ha w fazach BBCH 31-39 lub
BBCH 45-55.
Żyto ozime: mączniak
prawdziwy zbóż i traw, rdza
brunatna żyta, ), dawka dla

jednorazowego zastosowania
to 1,0 l/ha w fazach BBCH
32-39 lub BBCH 47-56.
Jęczmień jary: mączniak
prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia,
dawka dla jednorazowego zastosowania to 1,0 l/ha w fazach
BBCH 31-41 lub BBCH 44-61.
Rzepak ozimy: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń,
dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,9 - 1,0 l/ha
w fazach BBCH 32-51.
Źródło: Innvigo
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Sklejanie łuszczyn i desykacja
rzepaku

REKLAMA

Straty w plonie rzepaku z powodu osypywania się
nasion mogą przekroczyć nawet 30%.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Rzepak ozimy wykształca
owoce w postaci charakterystycznych długich wielonasiennych łuszczyn, które
w końcowym etapie wegetacji
roślin pękają uwalniając do
gleby dojrzałe nasiona. Na proces przyspieszonego pękania
łuszczyn przed zbiorem rzepaku największy wpływ mają
zmienne warunki pogodowe,
kiedy w czasie deszczu lub rosy
łuszczyny pęcznieją nabierając
wilgoci a następnie wysychają
podczas słonecznej i wietrznej
pogody. Straty w plonie rzepaku z powodu osypywania
się nasion mogą przekroczyć
nawet 30%.
Zabiegi sklejania łuszczyn
zapobiegające p ęka n iu
łuszczyn i osypywaniu się
nasion rzepaku ograniczają
straty plonu podczas zbioru.
Sklejanie łuszczyn zapewniają
preparaty Spodnam 555 DC,
Nu Film Max lub Claister Max
zawierające naturalny związek
di-1-P-menten, który w ciągu
1 godz. po zabiegu polimeryzuje na słońcu tworząc cienką
elastyczną błonę zabezpieczającą łuszczyny przed pękaniem
przez okres ok. 3 tyg.. Zabieg
należy wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku,
kiedy łuszczyny zmieniają
barwę z zielonej na zielono-żółtą, oraz są elastyczne i dają
się zgiąć bez pękania w literę V. Wytworzona elastyczna wodoodporna membrana
zabezpiecza łuszczyny przed
wnikaniem wody do wnętrza
tkanek, ogranicza rozszerzanie się i kurczenie łuszczyn ale
nie hamuje transpiracji wody
z rośliny na zewnątrz. Zastosowanie preparatu w żaden
sposób nie wpływa na dalsze
procesy życiowe zachodzące
w roślinach, gdyż elastyczna
powłoka jest przepuszczalna
dla powietrza i pary wodnej.

Preparaty należy stosować
w dawce 0,5-0,6 l/ha używając odpowiednią ilość wody
wystarczającą na dokładne
pokrycie roślin.
Podobne działanie wykazują
preparaty zawierające w swoim
składzie syntetyczny lateks,
który również tworzy na
łuszczynach półprzepuszczalną membranę zabezpieczającą
łuszczyny przed pękaniem. Do
tej grupy należą środki Flexi
i Elastiq 550 EC zalecane
w dawkach 0,6-1 l/ha.
Innym rodzajem zabiegów
jest desykacja (podsuszanie), którą wykonuje się, gdy
w niekorzystnych warunkach
przed żniwami część młodych
i niedojrzałych łuszczyn występuje w łanie a większość
dojrzałych łuszczyn pęka
wysypując nasiona do gleby.
Zbiór nierównomiernie dojrzewającej plantacji spowoduje, że część nasion nie będzie
w pełni wykształcona z niską
zawartością oleju. Desykacja
przygotowuje rzepak do zbioru
i polega na chemicznym odwodnieniu zielonych roślin,
które szybciej zasychają i wyrównują dojrzewanie. Ponadto
taki zabieg pozwala zniszczyć
zachwaszczenie wtórne oraz
przyspiesza zbiór rzepaku. Do
desykacji zalecane są preparaty
zawierające substancję czynną dikwat, jak np.: Reglone
200 SL oraz wiele generyków,
które należy stosować w zależności od stanu i zachwaszczenia łanu w dawce 2 lub 3 l/ha.
Desykację powinno się wykonywać w końcowej fazie dojrzałości technicznej rzepaku,
gdy 70% łuszczyn ma barwę
żółtą a nasiona w górnej części pędu są ciemnobrązowe.
Zabieg należy wykonać na
3 - 5 dni przed właściwym
zbiorem. Bardzo ważnym
czynnikiem decydującym

o skuteczności desykacji jest
ilość zużywanej wody. Podczas
zabiegu należy całkowicie pokryć rośliny cieczą roboczą,
dlatego często trzeba zastosować powyżej 300 litrów wody
na 1 ha. Zalecany jest oprysk
grubokroplisty.
Do desykacji rzepaku zalecane są również środki zawierające w swoim składzie glifosat.
Należą do nich herbicydy
w formulacji 360 SL jak np.:
Roundup 360 SL (i szereg odpowiedników) zalecane w dawkach 3-4 l/ha (w zależności
od ilości wody wydatkowanej na 1 ha). Termin zabiegu
przypada w fazie dojrzałości
technicznej na około 8-10 dni
przed zbiorem, gdy wilgotność
nasion wynosi poniżej 30%.
Podobnie jak w przypadku
stosowania dikwatu również
zabiegi środkami zawierającymi w swoim składzie glifosat
obniżają wilgotność i wyrównują dojrzałość nasion
oraz ograniczają straty plonu nasion. Obecnie podczas
niesprzyjających warunków
atmosferycznych utrudniających terminowy zbiór rzepaku
można, dodając do herbicydu
zawierającego glifosat środki
sklejające łuszczyny, wykonać
zabieg zapobiegający pękaniu
łuszczyn i osypywaniu się nasion rzepaku.
Uwaga - samodzielne stosowanie glifosatu do desykacji tylko obniża wilgotność
nasion, ale nie zabezpiecza
w stopniu wystarczającym
przed osypywaniem się nasion rzepaku. Dlatego korzystniejsze są zabiegi preparatami
zawierającymi glifosat w mieszaninie ze środkami sklejającymi łuszczyny.
mgr Marek Badowski
IUNG – PIB
Zakład Herbologii
i Technik Uprawy Roli
We Wrocławiu

Adiuwanty, ich rola i stosowanie
czerwiec 2018r. | Raport Rolny
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Skuteczny rezultat łącznego stosowania adiuwanta ze środkiem ochrony roślin jest
uzależniony od prawidłowego doboru obu składników.

Adiuwant, zgodnie z definicją, to substancja umożliwiająca modyfikowanie właściwości
biologicznych pestycydu lub
zmiany parametrów fizykochemicznych cieczy użytkowej. Adiuwanty dodawane
są bezpośrednio do zbiornika
opryskiwacza przed wykonaniem zabiegu lub już na etapie produkcji są wprowadzane
do formy użytkowej środków
ochrony roślin. Ze względu na
pełnionych przez nie funkcje
możemy je podzielić na dwie
grupy - adiuwanty aktywujące
i modyfikujące.
Te pierwsze wpływają na
wzrost aktywności biologicznej pestycydów, poszerzenie
spektrum ich działania oraz
ograniczenie negatywnego
wpływu czynników środowiska podczas zabiegów.
Zwiększa się stabilność działania środka ochrony roślin,

zwłaszcza wówczas, gdy na
polu występują patogeny średnio wrażliwe lub w późniejszych fazach rozwojowych,
a warunki atmosferyczne
(niska wilgotność powietrza
i niska temperatura) nie sprzyjają działaniu preparatów.
Adiuwanty modyfikujące
dzięki zmianie właściwości
fizykochemicznych cieczy
użytkowej umożliwiają lepsze
mieszanie różnych składników ze sobą, bardziej dokładne
i bezpieczne wykonanie zabiegu, ograniczają pienienie
podczas przygotowania cieczy
roboczej oraz korozję elementów konstrukcyjnych aparatury opryskującej.
Substancjami czynnymi
adiuwantów aktywujących
działanie środka ochrony
roślin są: surfaktanty (środki powierzchniowo czynne),
oleje mineralne i roślinne oraz

związki mineralne. Obecnie
większość adiuwantów to
substancje wieloskładnikowe,
zawierające w swym składzie
np. surfaktant kationowy, siarczan amonu oraz bufor pH.
Adiuwant taki charakteryzuje
się wielokierunkowym działaniem w poprawie skuteczności
działania np. herbicydów zawierających glifosat, dikambę, bentazon i fenoksykwasy.
Szczególnie korzystne działanie uwidacznia się w przypadkach, gdy do przygotowania
ciecz użytkowej wykorzystuje
się wodę o dużej twardości.
Wiele badań dowodzi, że
łączne stosowanie pestycydów z adiuwantami pozwala
na redukcję dawki preparatu o ok. 20-30% bez utraty
skuteczności działania, co
umożliwia zmniejszenie kosztów poniesionych na zakup
środków chemicznych (koszt

samych adiutantów to zwykle
kilkanaście złotych na hektar). Obniżanie dawek można stosować w przypadku,
gdy zabiegi wykonywane są
w optymalnych terminach
i warunkach pogodowych
przewidzianych w instrukcji
stosowania środka. Natomiast,
nie należy ograniczać dawek
w przypadkach, gdy zabieg jest
opóźniony (nieodpowiednia
faza rozwojowa patogena), na
polu występuje duże nasilenie
patogenów lub warunki pogodowe nie sprzyjają działaniu
preparatów (niska temperatura, obfite opady lub okresowa
susza). W takich sytuacjach
zastosowanie środka wspomagającego umożliwi zachowanie
dobrej skuteczności działania
bez konieczności wykonywania zabiegów uzupełniających
lub zwiększania dawek.
Adiuwanty najczęściej
stosowane są w zabiegach
powschodowych (nalistnych). W ostatnim czasie na
rynku środków ochrony roślin pojawiły się nowe produkty z grupy adiuwantów
umożliwiające wspomaganie herbicydów w zabiegach
przedwschodowych (doglebowych). Zaletą tych środków
jest zatrzymanie substancji
czynnej w wierzchniej warstwie gleby, co wydłuża czas
pobierania przez kiełkujące
chwasty oraz spowolnienie rozkład herbicydu w pierwszych

dniach po zabiegu, a następnie
stosunkowo szybki dalszy rozkład, który zapobiegnie występowaniu ewentualnych
pozostałości i nie wpłynie
niekorzystnie na rośliny następcze w płodozmianie.
Skuteczny rezultat łącznego stosowania adiuwanta ze
środkiem ochrony roślin jest
uzależniony od prawidłowego doboru obu składników.
Należy pamiętać, że nie ma
preparatów uniwersalnych –
do wszystkiego. Konkretny
adiuwant może doskonale
wspomagać działanie jednego lub grupy pestycydów,
natomiast w przypadku zastosowania z innymi nie
obserwuje się żadnych różnic lub co gorsze występuje
efekt antagonistyczny, czyli
pogorszenie skuteczności
działania. Takim przykładem
mogą być adiuwanty zawierające substancje obniżające pH
cieczy opryskowej (zakwaszające). Jest to efekt pozytywny
w przypadku wielu fungicydów, natomiast zastosowanie
tych substancji z herbicydami
z grupy pochodnych sulfonylomocznika, glifosatu czy
fenoksykwasów powoduje znaczące obniżenie skuteczności
działania. Brak konieczności
prowadzenia badań rejestracyjnych czy choćby istnienia
bazy zastosowań adiuwantów uwzględniającej preparaty i uprawy, w których są

prof. dr hab. Mariusz
Kucharski
IUNG - PIB
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli
we Wrocławiu
zalecane, utrudnia prawidłowy dobór tych substancji. Na
szczęście niektórzy producenci adiuwantów we współpracy z krajowymi Instytutami
Badawczymi prowadzą takie
badanie, a ich wyniki zamieszczane są na kartach informacyjnych preparatów oraz na
stronach internetowych producenta. Przeprowadzenie badań
znacząco uwiarygadnia produkt, jak też daje wskazówki
odpowiedniego doboru do
konkretnego środka ochrony
roślin. Obecnie jest to jedna
ze skuteczniejszych form,
która może pomóc rolnikowi
w prawidłowym wyborze, gdyż
spośród wielu dostępnych na
rynku preparatów nie wszystkie posiadają udokumentowane działanie wspomagające
aplikację i skuteczność środków ochrony roślin.

REKLAMA

Wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów
pozwala obniżyć dawkę glifosatu do 30%
aktywator nowej generacji przeznaczony do optymalizacji działania herbicydów zawierających glifosat,
glufosynat amonu, bentazon oraz herbicydów z grupy regulatorów wzrostu (np. 2,4-D, MCPA, dikamba)
zwiększa przyczepność kropli opryskowych i poprawia ich właściwości zwilżające
likwiduje twardość wody oraz reguluje jej odczyn pH

NOWOŚĆ
Polski producent Adiuwantów od 1992 roku

w pakiecie z odpieniaczem
„AGROMIX”, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice
tel.: +48 12 281 10 08 | agromix@agromix.com.pl | www.agromix.com.pl
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Rzepak ozimy

Co nowego w mieszańcowych
odmianach rzepaku ozimego?

czerwiec 2018 r. | Raport Rolny

W br. do Krajowego Rejestru Odmian (KR) wpisano
18 nowych odmian rzepaku ozimego.
Rewelacyjne plony
Wysoka zimotrwałość
Idealnie przystosowany do
polskich warunków uprawy

15 z nich to odmiany mieszańcowe (zrestorowane – F1
) – Absolut, Advocat, Albrecht,
Angelico, Arkansas, Aspect,
Astana, Augusta, Chopin,
Prince, Ragnar, Smaragd, SY

Doskonała zimotrwałość

Alibaba, SY Iowa, Tatiana,
a tylko trzy populacyjne – Derrick, Galileus, Hevelius, Nowe
odmiany pochodzą z siedmiu
różnych firm hodowlanych
i hodowlano-nasiennych,

w tym jednej krajowej.
Zarejestrowane nowe odmiany wykazały się w badaniach rejestrowych dużym
potencjałem plonowania,
dobrą jakością nasion oraz
innymi korzystnymi właściwościami. Warto zwrócić uwagę na cechy odpornościowe,
jako że dwie odmiany cechują
się dużą odpornością na kiłę
kapusty, a kilka odznacza się
odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), choroby
która w ostatnich sezonach
wegetacyjnych jest zauważalna
na plantacjach rzepaku.
Aktualnie w KR wpisanych
jest 140 odmian rzepaku ozimego. Dominują odmiany mieszańcowe, których jest obecnie
102. Natomiast zarejestrowanych odmian populacyjnych
jest 38. Prawie dziewięćdziesiąt

procent odmian wpisanych
do KR pochodzi z zagranicy. Ponad połowę zarejestrowanych odmian stanowią
odmiany nowe, wpisane do
rejestru w ostatnich pięciu
latach. Duży udział nowych
odmian w KR umożliwia stosunkowo szybkie korzystanie
z postępu biologicznego przez
producentów rzepaku.
Mieszańcowe mają większy
potencjał
Odmiany mieszańcowe
odznaczają się większym potencjałem plonowania. Przykładowo, w roku ubiegłym
w doświadczeniach rejestrowych, badane odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego
plonowały średnio o 16% lepiej od odmian populacyjnych.
Nowe odmiany, zarówno mieszańcowe, jak i populacyjne,

Tabela. Plon nasion oraz wyniki niektórych cech nowych odmian rzepaku ozimego wpisanych do Krajowego rejestru odmian (KR)

Niskie wymagania glebowe

w roku 2018

Wysokie plony w całym kraju

Plon nasion

Zawar- Straty roślin
Począ-tek
Wyso-kość roślin
tość
po zimie
kwit-nienia
tłusz-czu
2015/16

Nazwa odmiany
dt z ha

% s.m.

% martwych
roślin.

data

cm

Choroby
zgnilizna
twardzi-kowa

Choro-by
czerń
podskrzyżo-wych
ta-wy łodygi

% roślin porażonych
Średnia odmian
Absolut

Doskonała zimotrwałość
Niskie wymagania glebowe

Grupa IHAR

Przedstawiciele
regionalni:
696 056 514

660 408 159

44,8

48,1

21

1.05

160

19

22

7,2

50,5

46,9

18

1.05

168

21

24

7,5

Advocat

F1

48,7

48,4

12

1.05

167

16

16

7,2

Albrecht

F1

46,0

48,5

20

1.05

159

20

21

7,3

Angelico

F1

45,4

47,4

30

2.05

165

23

21

7,4

Arkansas

F1

45,5

48,4

19

1.05

164

16

21

7,0

Aspect

F1

47,4

47,9

16

2.05

166

23

28

7,0

Astana

F1

45,7

49,4

23

30.04

158

17

19

7,0

Augusta * F1

Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
Tworzymy postęp
w rolnictwie.

F1

skala 9o

40,8

46,8

21

2.05

161

28

31

7,1

Chopin

F1

45,8

48,7

32

2.05

161

15

20

7,5

Prince

F1

47,1

48,5

26

30.04

157

14

17

7,1

Ragnar

F1

45,6

48,1

13

2.05

166

14

22

7,1

Smaragd

F1

46,0

49,1

24

2.05

158

15

16

7,4

SY Alibaba

F1

38,8

47,5

13

2.05

150

26

20

7,0

SY Iowa

F1

45,8

48,2

21

1.05

157

17

24

7,2

Tatiana

F1

44,5

48,8

30

2.05

159

22

24

7,2

99-307 Strzelce, ul. Główna 20

Derrick

p

40,3

46,6

30

3.05

157

13

16

7,2

Galileus

p

39,8

47,5

16

1.05

152

16

23

7,2

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

Hevelius

p

39,5

48,5

15

29.05

154

20

26

6,9

662 202 376

www.hr-strzelce.pl

603 101 690

facebook.com/hrstrzelce

* – odmiana o dużej odporności/tolerancji na kiłę kapusty, F1 – odmiana mieszańcowa, p – odmiana populacyjna
Plon nasion, zawartość tłuszczu oraz porażenie przez choroby – średnia z lat badań 2017 i 2016 (2015)
straty roślin po zimie 2015/2016 – mniejsza wartość w procentach oznacza lepsze przezimowanie
porażenie przez choroby – większa wartość w procentach oznacza większą podatność; większa wartość w skali 9o oznacza większą odporność
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cechują się bardzo dobrą
jakością nasion. Są to stałe
elementy ulepszania odmian
w pracach hodowlanych. Potencjał plonowania odmiany
jest warunkowany genetycznie. Stanowi także wypadkową
wielu różnych cech odmiany,
zwłaszcza jej wytrzymałości
na warunki stresowe (m.in. niskie temperatury lub niedobór
opadów) oraz odporności na
choroby. Ponadto, duży wpływ
na potencjał plonowania mają
warunki siedliskowe, w tym
zwłaszcza gleba oraz czynniki
agrotechniczne. Jednoczesne
zastosowanie czynników odmianowego i agrotechnicznych
pozwala lepiej wykorzystać
potencjał plonotwórczy uprawianych odmian. O poziomie
plonowania rzepaku w Polsce
decydują również warunki pogodowe, a te bywają niestety
bardzo zmienne. Rzepak jest
rośliną, która silnie reaguje na
stresowe warunki pogodowe,
stąd wynikają znaczne wahania plonów między kolejnymi sezonami wegetacyjnymi.
Warto wskazać, że producent
rzepaku w swoich decyzjach
powinien uwzględnić wybór odpowiedniej odmiany,
właściwego stanowiska oraz
dochować staranności i terminowości wykonywanych
zabiegów agrotechnicznych,
w tym zwłaszcza dotyczących
siewu i zbioru oraz nawożenia i ochrony roślin. Takie
podejście w dużym stopniu
eliminuje ryzyko nieudania się
uprawy rzepaku spowodowane
niekorzystnymi warunkami
pogodowymi.
Oferta odmian mieszańcowych jest liczniejsza i bardziej
zróżnicowana, a nasiona są
powszechne dostępne u dystrybutorów. Materiał siewny nowych odmian mieszańcowych
będzie zapewne drogi. Warto
jednak zaopatrzyć się w bardzo
dobre, chociaż drogie nasiona.
Ich cena stanowi przeciętnie
około 10% wszystkich kosztów
uprawy rzepaku. Natomiast
dobór odmian populacyjnych,
zapewne w najbliższych latach
będzie coraz mniejszy i mniej
konkurencyjny wobec odmian
mieszańcowych. Niemniej,
trzy wartościowe odmiany
populacyjne zostały w br.
również zarejestrowane.
Przyby wa
odmian
z odpornością
W hodowli nowych odmian mieszańcowych ważnym elementem jest stopniowe
zwiększanie odporności na
porażenie przez różne patogeny. Dąży się do polepszenia
ogólnej zdrowotności roślin,
a przez tworzenie linii resyntetycznych i półsyntetycznych
wprowadza się specyficzną
genetyczną odporność na

patogena do plennych i wartościowych odmian. W ostatnich latach prace te zostały
rozszerzone o hodowlę odpornościową obejmującą w większym zakresie kiłę kapusty oraz
wirusa żółtaczki rzepy.
Kiła kapusty jest niebezpieczną chorobą, która może
spowodować duże straty w plonowaniu rzepaku,
a w skrajnych przypadkach
doprowadzić do rezygnacji
z jego uprawy. Niestety, obszar występowania tego patogenu sukcesywnie się zwiększa
w naszym kraju. Niezbędna
jest zatem dostępność odmian
rzepaku odpornych na kiłę
kapusty. W br. do Krajowego
rejestru zostały wpisane kolejne dwie odmiany mieszańcowe, tj. Augusta i SY Alibaba
o zwiększonej odporności na
patotypy kiły kapusty Plasmodiophora brassicae najczęściej
występujące w Polsce. W ostatnich latach zarejestrowano już
kilka innych odmian mieszańcowych rzepaku ozimego (SY
Alister, Mentor, Archimedes,
DK Platinium, Alasco) wykazujących dużą odporność na
kiłę kapusty. Potencjał plonowania takich odmian jest
przeważnie mniejszy od odmian nieodpornych. Jednakże
w przypadku zainfekowania
pól gospodarstwa zarodnikami
sprawcy kiły kapusty, oprócz
zaprzestania uprawy rzepaku,
alternatywną możliwością jest
uprawa odmian odpornych.
Tylko takie odmiany umożliwiają uzyskanie względnie
dobrych plonów i nie przyczyniają się do namnażania patogenu. Także wtedy konieczne
jest jednak przestrzeganie co
najmniej czteroletniej przerwy
w uprawie rzepaku na tym
samym polu, również po to,
aby zapobiegać przełamaniu
odporności. Odmiany odporne stanowią najbardziej efektywny sposób na zapobieganie
porażeniom roślin.
Innym zjawiskiem obserwowanym dość często w ostatnich
sezonach wegetacyjnych jest
infekcja roślin rzepaku wirusem żółtaczki rzepy (TuYV).
Wektorem przenoszącym wirusa są mszyce, głównie mszyca
brzoskwiniowa. Masowy pojaw mszycy w okresie jesiennego wzrostu roślin rzepaku
w ostatnich sezonach wegetacyjnych mógł być spowodowany stosunkowo wysoką
temperaturą i długo trwającą
wegetacją. Inną przyczyną był
zapewne zakaz stosowania zapraw zawierających insektycydy z substancjami czynnymi
z grupy neonikotynoidów. Wirus ten posiada szeroki zakres
żywicieli i najczęściej występuje w regionach zwiększonej uprawy rzepaku, buraków,

ziemniaków i warzyw, zwłaszcza kapustowatych. Symptomy porażenia roślin rzepaku
niekiedy są podobne do tych
spowodowanych niedoborem
składników pokarmowych
(zwłaszcza azotu i fosforu),
także uszkodzeń mrozowych
lub uszkodzenia korzeni przez
śmietkę kapuścianą lub kiłę kapusty. Najczęściej na starszych
liściach można zaobserwować
fioletowo-czerwone przebarwienia, początkowo na brzegach, a z czasem obejmujące
całą powierzchnię blaszki
liściowej. Później następuje
także spowolnienie wzrostu
i stopniowe karłowacenie roślin. Przy silnym porażeniu
wirusem następuje zakłócenie przebiegu procesów fizjologicznych rośliny. Wszystko to
powoduje znaczące obniżenie
plonowania. Natomiast odmiany posiadające genetycznie
uwarunkowaną odporność na
wirusa żółtaczki rzepy, w warunkach dużej presji mszycy
i tym samym zagrożenia infekcją wytwarzają plon nasion
większy i bardziej stabilny niż
odmiany nieodporne. Pierwsze dwie tego typu odmiany
(Architect i Anniston) zostały
wpisane do Krajowego rejestru
w roku 2017, a w br. dziesięć
nowych odmian – Absolut,
Advocat, Albrecht, Angelico,
Aspect, Astana, Chopin, Prince, Ragnar, Smaragd.
Ważne są także inne cechy
użytkowe
Ważną cechą odmian rzepaku ozimego w warunkach
klimatycznych naszego kraju jest odporność na warunki zimowania, zwłaszcza
wytrzymałość na mróz przy
braku okrywy śnieżnej. Wymarznięcia roślin rzepaku,
zwłaszcza w niektórych rejonach kraju, obserwowano
ostatnio w sezonie wegetacyjnym 2015/2016. Zróżnicowanie badanych odmian pod
względem wytrzymałości na
mróz było zauważalne. Nowe
zarejestrowane odmiany zimowały na ogół dobrze lub
co najmniej średnio.
Innym zjawiskiem powodującym utratę części plonu jest
osypywanie się nasion rzepaku. Aby temu przeciwdziałać,
hodowcy prowadzą aktywną
selekcję materiałów hodowlanych wybierając te, które cechują się większą odpornością
na pękanie łuszczyn. W wielu
nowych odmianach wpisywanych do KR w ostatnich latach, cecha ta jest wyraźnie
poprawiona.
Jacek Broniarz
Pracownia Badania WGO
Roślin Oleistych i Włóknistych
COBORU
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Czym zwalczać szkodniki kukurydzy od czerwca?
Już w latach 50. minionego wieku na kukurydzy
spotykano 33 gatunki szkodliwe. Z upływem kolejnych
lat liczba ta utrzymywała się
na zbliżonym poziomie, po
czym od 2000 roku wzrosła
do 50, a w ostatnich latach do
70 gatunków. Postęp badań
identyfikacyjnych, ale także
i obserwowane w ostatnich
latach pojawy nowych gatunków sprawiły, że w 2018 roku
można już mówić o obecności na kukurydzy nieco ponad 100 gatunków fitofagów.
Samych tylko wciornastków
jest 21 gatunków, nie wspominając o 11 gatunkach mszyc.
Przyroda nie stoi w miejscu,
stąd też trzeba się liczyć z tym,
że będzie coraz więcej gatunków gustujących w kukurydzy,
z których na pewno część stanie się nowymi szkodnikami.
Przykładów takiego zjawiska
z innych upraw mamy sporo,
choćby przędziorek chmielowiec lub szarek komośnik niszczące obecnie uprawy buraków
w kraju. Szkodniki te jednak
pokazują jak niezmiennie ważne jest wykrywanie nowych
organizmów w uprawach. Jak
pokazuje życie, w każdej chwili gatunek małoliczebny, nieznaczący może uzyskać rangę
poważnego zagrożenia, niemal
wymuszającego podejmowanie decyzji administracyjnych
– tak obecnie jest z szarkiem
komośnikiem. W kukurydzy
już przerabiano w ostatnim
dziesięcioleciu masowy, niespodziewany pojaw choćby
rolnic, śmietki kiełkówki, ploniarki gnijki, czy też urazka
kukurydzianego. Za plagę
na niektórych polach można
uznać już choćby omacnicę
prosowiankę z którą co roku
trzeba walczyć, a która jeszcze 20 lat temu uznawana była
za gatunek o wybitnie lokalnym znaczeniu. Coraz więcej
problemów zaczyna sprawiać

stonka kukurydziana – jej
larwy już lokalnie powodują wyleganie placowe roślin
na monokulturach, a chrząszcze zaczynają znacząco
zwiększać swoją liczebność.
W niektórych regionach coraz bardziej dają o sobie znać
mszyce, wciornastki oraz ploniarka zbożówka. Pojawiają się
nowe fitofagi choćby: pienik
ślinianka, Helotropha leucostigma, lednica zbożowa,
przędziorek chmielowiec, czy
też wtyk straszyk.
Od czerwca w uprawach kukurydzy znacząco zwiększa się
liczba gatunków uszkadzających tkanki, co wynika z intensywnej wegetacji, ale także
i wzrostu temperatur. W tym
czasie pojawia się omacnica
prosowianka – najgroźniejszy
szkodnik kukurydzy w kraju. W czerwcu na monokulturach intensywnie żerują
na korzeniach larwy stonki
kukurydzianej, które od lipca w postaci chrząszczy uwidocznią się na nadziemnych
organach roślin. Okres lata
to także moment, w którym
mogą osiągnąć szczyt liczebności mszyce. Dla potrzeb
ograniczenia strat w plonach
powstających w następstwie
pojawu wymienionych gatunków, konieczne jest na bieżąco
monitorowanie ich liczebności. Czynność ta nie tylko pozwoli sprawdzić co dzieje się
w uprawie, w jakim miejscu
pojawia się zagrożenie, ale także umożliwi podjęcie decyzji
co do potrzeby oraz optymalnego terminu zwalczania danego szkodnika. W okresie lata
wiele sposobów zapobiegania
pojawowi organizmów szkodliwych nie da się już zastosować. Pozostają jedynie zabiegi
doraźne w oparciu o wykonywany monitoring, a także
paleta zabiegów około- i pozbiorczych, które częściowo
w tym, a zwłaszcza w kolejnym

sezonie mogą wpłynąć na obniżenie zagrożenia ze strony
gatunku szkodliwego.
Jedną z możliwych do zastosowania metod jest walka
chemiczna z użyciem zarejestrowanych do tego celu insektycydów wymienionych
w tabeli 1.
Jeżeli w wyniku prowadzonego monitoringu okaże się, że
na roślinach występują liczne
kolonie mszyc, przekraczające
średnio 300 osobników/roślinę
warto rozważyć wykonanie
zabiegu chemicznego do ich
zwalczania. Będzie on zwłaszcza zasadny, jeżeli nie notuje
się licznego pojawu wrogów
naturalnych tych pluskwiaków
(biedronki, złotooki, bzygi,
mszycarzowate itd.), a także,
gdy nie będą na takim polu
prowadzone opryskiwania roślin przeciwko omacnicy lub
stonce. Jeżeli takie zabiegi będą
wykonywane, wówczas zwykle
nie ma potrzeby odrębnego
zwalczania mszyc. W celu
ustalenia terminu wykonania zabiegu przeciwko mszycom należy śledzić ich rozwój.
Z biologii tych pluskwiaków
wiadomo, że z reguły licznie
pojawiają się w lipcu, a zwłaszcza w połowie tego miesiąca.
Termin ten zwykle zbiega się
z momentem wiechowania kukurydzy oraz zwalczaniem gąsienic omacnicy prosowianki.
Na coraz większej liczbie
plantacji zachodzi potrzeba
zwalczania gąsienic omacnicy
prosowianki (nie motyli jak
się nieraz błędnie uważa).
Ograniczanie populacji tego
owada jest zasadne (gąsienice
uszkodziły w ubiegłym roku
średnio 15% roślin w uprawie
na ziarno lub 30-40% w uprawie na kiszonkę) gdy stwierdzi
się w trakcie bieżących analiz (prowadzonych od końca
czerwca do trzeciej dekady lipca) 6-8 złóż jaj/100 roślinach.
Duże gospodarstwa mające

problem z tym szkodnikiem
zwykle posiadają stosowny
sprzęt umożliwiający im wjazd
w wysoki łan. Mniejsze z kolei mogą lokalnie skorzystać
z usługowych zabiegów o ile
takowe są oferowane. Przy
zwalczaniu omacnicy prosowianki bardzo ważna jest
precyzja, gdyż gąsienice tylko
przez krótki okres czasu żerują na zewnętrznych częściach
roślin. Gdy ukryją się w zakamarkach rośliny lub wgryzą
do ich wnętrza, wówczas preparaty o powierzchniowym
działaniu będą miały utrudnione działanie. Własny monitoring omacnicy warto oprzeć
o pułapki świetlne (odławiają
samce i samice składające jaja)
oraz bezpośrednie obserwacje
pojawu jaj oraz młodych gąsienic (wylęg poprzedza stadium
czarnej główki jaj). Bardzo
dobrym rozwiązaniem jest
korzystanie z komunikatów
sygnalizacyjnych podawanych

przez różne jednostki. Największym jest Platforma Sygnalizacji Agrofagów IOR-PIB
współtworzona przez różne
jednostki, w którą są także
zaangażowani doradcy z Oddziałów KOWR. Ważnym
systemem sygnalizacyjnym
i przez wiele lat jedynym jest
Sygnalizacja Agrofagów prowadzona przez PIORiN. W Internecie można także znaleźć
komunikaty podawane przez
różne firmy obsługujące sektor
rolniczy, które wprowadziły
taką opcję dla swoich klientów (i nie tylko). Plantatorzy
mający problem z omacnicą
prosowianką mogą także korzystać ze specjalistycznego
serwisu związanego z tym
szkodnikiem dostępnym na
stronie www.omacnicaprosowianka.pl, na którym również
są podawane nieodpłatne komunikaty sygnalizacyjne autora tegoż portalu, ale i osób
z nim współpracującym.

Dr hab. inż. Paweł K. Bereś,
prof. nadzw.
IOR – PIB, TSD w Rzeszowie
Polski Związek Producentów
Kukurydzy w Poznaniu
Przystępując do zwalczania
omacnicy prosowianki należy
przewidzieć ile zabiegów będzie potrzebnych. W rejonach
corocznego, licznego pojawu
szkodnika warto wdrożyć dwa
opryskiwania roślin, natomiast w mniej zagrożonych
wystarczające będzie jedno.
Przy dwóch zabiegach, pierwszy (wprowadzający) należy
przeprowadzić na początku
licznych wylęgów gąsienic, co
zwykle przypada pod koniec

Tabela 1. Insektycydy zarejestrowane do ochrony kukurydzy przed szkodnikami w 2018 roku
Szkodnik

Preparat

Substancja czynna

Dawka

Temperatura
działania

Mszyce

Arkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCE 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,1 l/ha

do 20oC

Arkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCE 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,2 l/ha

do 20oC

Karate 2,5 WG

lambda-cyhalotryna

0,20–0,40 kg/ha

do 20oC

Sparrow
Sparviero

lambda-cyhalotryna

0,125 l/ha

do 20oC

Proteus 110 OD

tiachlopryd +
deltametryna

0,5 l/ha

nie dotyczy

Avaunt 150 EC
Explicit 150 EC

indoksakarb

0,25 l

nie dotyczy

Steward 30 WG
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG

indoksakarb

Runner 240 SC

metoksyfenozyd

0,6 l/ha

nie dotyczy

Coragen 200 SC

chlorantraniliprol

125 ml/ha

nie dotyczy

Proteus 110 OD

tiachlopryd +
deltametryna

0,75 l/ha

nie dotyczy

Steward 30 WG
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG

indoksakarb

Omacnica
prosowianka

Stonka
kukurydziana

0,125 – 0,15 kg/ha nie dotyczy

0,125–0,15 kg/ha nie dotyczy

Źródło: Rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi (stan na 21.05.2018 r.)
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pierwszej lub na początku drugiej dekady lipca. Podstawowy
termin zwalczania masowo
wylęgających się gąsienic (najważniejszy) przypada jednak
pod koniec drugiej lub na początku trzeciej dekady lipca
o ile sygnalizacja nie wskaże
inaczej. Przy dwóch zabiegach
należy pamiętać o rotowaniu
substancji czynnych z różnych
grup chemicznych.
Coraz bardziej dostrzegalnym problemem, zwłaszcza na
wieloletnich monokulturach
zlokalizowanych na południu
kraju, jest znaczący wzrost liczebności chrząszczy stonki
kukurydzianej. Na wielu plantacjach bez problemu już można chrząszcze zaobserwować
na roślinach, bez używania
pułapek wabiących. Z uwagi
na to, że w Polsce od wielu lat
nie zarejestrowano żadnego
środka do zwalczania larw
żerujących w glebie, stąd też
z gatunkiem można walczyć
wyłącznie przez zabiegi nalistne skierowane przeciwko osobnikom dorosłym, a zwłaszcza
zapłodnionym samicom. Do
określenia terminu zwalczania
szkodnika warto zastosować
pułapki feromonowe, które są
bardzo skuteczne w wyłapywaniu owadów. Stwierdzenie
na lepach znaczącego wzrostu
liczebności chrząszczy (gatunek ten nie ma wyznaczonego
progu szkodliwości) uzasadnia

użycie metody chemicznej. Na
podstawie poznanej biologii
szkodnika można wskazać,
że jego największa liczebność
występuje od końca lipca do
połowy sierpnia. Pierwsze
opryskiwanie roślin należy
zatem wykonać w okresie od
drugiej połowy lipca do połowy sierpnia, natomiast drugi
zabieg (przy licznym pojawie
owadów) przeprowadza się
7–14 dni później.
Obok walki chemicznej,
w odniesieniu do omacnicy
prosowianki i stonki kukurydzianej warto wdrożyć po
zakończeniu wegetacji roślin
pewne działania, które wpłyną
na ograniczenie ich populacji
w kolejnym roku. Nie należy
zapomnieć o terminowym
zbiorze plonu. Po zbiorze plonu
należy dokładnie rozdrobnić
resztki pożniwne, co pozwala
ograniczyć te szkodniki, które
zimują na oraz w słomie kukurydzianej. Ten stosunkowo
prosty zabieg z użyciem wydajnych mulczerów pozwala
zniszczyć mechanicznie nawet
do 70% gąsienic na danym
polu. Aby efekt zwalczania
był jednak widoczny w kolejnym sezonie w postaci spadku
liczebności omacnicy, rozdrabnianie resztek musi być
prowadzone na jak większym
obszarze. Warto aby kilka gospodarstw uprawiających kukurydzę wzajemnie ze sobą

współpracowało w tej materii
dla dobra obopólnego. Warto po rozdrobnieniu resztek
dodatkowo zastosować na nie
nawóz azotowy (lub wapno jeżeli tego wymaga gleba), a także sprawdzone biopreparaty
zawierające mikroorganizmy
wspomagające rozkład materii organicznej. Takie działanie powoduje to, że po zimie
słoma kukurydziana łatwiej
się rozpada, a poprzez użycie
brony talerzowej lub agregatu
uprawowego łatwiej dociąć te
fragmenty, które jesienią stawiały opór, a w których mogły
schronić się gąsienice.
W dobie coraz powszechniejszego
stosowania uproszczeń
REKLAMA

agrotechnicznych w postaci
systemów bezorkowych podważa się niekiedy sens orki.
Trzeba jednak pamiętać, że
nie każde gospodarstwo stać
na przejście na metody bezorkowe, a poza tym orka to
stary i skuteczny sposób ograniczania przynajmniej części
uciążliwych gatunków jak np.
rolnic, drutowców, pędraków.
Jest to o tyle ważne, że w dobie zakazu stosowania owadobójczych zapraw nasiennych
(imidachloprydu w kukurydzy) nie ma alternatywnych
środków chemicznych do
walki z gatunkami żerującymi w glebie. Pozostają jedynie
metody niechemiczne. Sama

orka wydobywa także jaja,
poczwarki bądź larwy szkodników, a te często są zjadane przez ptaki, bądź ulegają
zniszczeniu przez czynniki
pogodowe.
Okres pozbiorczy to również moment podsumowania
sezonu wegetacyjnego. Można
wówczas ocenić jak radziły
sobie wysiane odmiany na
organizmy szkodliwe i podjąć
decyzję co do kontynuacji ich
siewu w kolejnym roku albo
do zmiany na te o mniejszej
podatności na agrofagi. Na
rynku są dostępne odmiany
mniej podatne zwłaszcza na
omacnicę prosowiankę. Jeżeli pojawiają się problemy

15

ze szkodnikami glebowymi
(drutowce, pędraki, rolnice,
larwy stonki) to warto wysiewać odmiany o szybkim
wzroście początkowym,
w tym tworzące silny system
korzeni właściwych i korzeni
podporowych. Tam gdzie są
możliwości to warto wdrożyć stosowanie zmianowania, które jest najważniejszym
działaniem ograniczającym
pojaw larw stonki kukurydzianej, w tym może przyczynić się do zmniejszenia
pojawu omacnicy prosowianki o ile w okolicy nie znajduje
się duża ilość nierozdrobnionych resztek pożniwnych,
skąd owady będą migrowały.

ZADBAJ O TEGOROCZNE ZBIORY

Coragen 200 S.C.
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Teraz także do walki z omacnicą prosowianką
Producenci kukurydzy

w Polsce zyskali nowe możliwości walki z omacnicą prosowianką. Decyzją MRiRW nr
R-197/2018d z dnia 10 maja
2018 roku insektycyd Coragen® 200 SC można stosować do zwalczania tego
najgroźniejszego szkodnika

w uprawach kukurydzy.
Coragen® 200 SC to znany
środek owadobójczy, z którego
od lat korzystają producenci
jabłek, ziemniaków i kapusty
głowiastej białej. Preparat występuje w formie koncentratu
w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą. Coragen® 200 SC zawiera chlorantraniliprol, należący do grupy
antranilowych diamidów.
Substancja czynna, zastrzeżona pod nazwą handlową
Rynaxypyr®, charakteryzuje
się innym niż większość zarejestrowanych w Polsce insektycydów mechanizmem
działania. Zakłóca pracę włókien mięśniowych szkodników
i blokuje tzw. receptory RyR
odpowiedzialne za gospodarkę
wapniem w ich komórkach.
Efektem jest niekontrolowane uwalnianie wapnia, będące
przyczyną paraliżu mięśni. Gąsienice po bezpośrednim kontakcie z preparatem zaprzestają
żerowania, natomiast giną po
upływie 24-72 godzin od zastosowania środka.

Ten innowacyjny mechanizm działania zostanie teraz
wykorzystany do walki z omacnicą prosowianką (Ostrinia
nubilalis Hbn.) - najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy
w Polsce. Obecnie szkodnik ten
występuje już na terenie całego
kraju, nie tylko w jego części południowej i centralnej.
Gąsienice żerując uszkadzają
kolby, łodygi i liście oraz roznoszą patogeny grzybowe na
plantacji, zwłaszcza z rodzaju
Fusarium (F. graminearum, F.
culmorum, F. moniliforme, F.
proliferatum), które mogą wytwarzać i kumulować w ziarnie i kiszonkach szkodliwe
dla ludzi oraz zwierząt mykotoksyny. Żerowanie szkodnika jest przyczyną znacznych
strat w plonach. W skali kraju
omacnica prosowianka może
powodować deficyt w plonie
kukurydzy kiszonkowej rzędu 10%, natomiast ziarnowej
– w wysokości 20%. Na odmianach bardzo podatnych
na szkodnika, w rejonach jego
licznego występowania, może

dochodzić lokalnie do spadku
plonowania ziarna wysokości
nawet do 1-2 ton z hektara*.
Spada także jakość plonu finalnego lub surowca do dalszego
przetwórstwa.
Na plantacji kukurydzy
Coragen® 200 SC należy stosować w dawce 125 ml/ha od
fazy widocznego wierzchołka
wiechy do końca kwitnienia,
gdy znamiona i szyjki słupków
będą suche, obumarłe (BBCH
53-69). W sezonie wegetacyjnym można wykonać 1 zabieg.
Do sporządzenia roztworu należy wykorzystać od 300 do
400 l wody/ha. Karencja wynosi tylko 7 dni.
Coragen® 200 SC działa
lokalnie systemicznie (układowo). Oznacza to, że po naniesieniu na liście wnika do
ich wnętrza i przemieszcza się
w nieopryskane obszary. Już
po 3 godzinach od oprysku
środek ulega związaniu z woskami na powierzchni liści,
dzięki temu jest odporny na
zmywanie przez deszcz. Preparat działa od 15 do 21 dni

w szerokim zakresie temperatury (5-25°C).
Rozszerzona też została
rejestracja środka Coragen®
200 SC o możliwość zastosowania w uprawach sadowniczych (o ochronę gruszy,
śliwy i winorośli) oraz warzywniczych (ochrona upraw

kapusty głowiastej czerwonej,
włoskiej, kalafiora, brokułu,
cykorii i kukurydzy cukrowej
– ostatniego z wymienionych
gatunków także przed omacnicą prosowianką).
Źródło: FMC
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

REKLAMA

Kryzys w uprawie wierzby?
Rolnicy bardzo chętnie zakładali plantacje
wierzby.
Wierzba energetyczna to potężny, naturalny filtr powietrza
o wydajności znacznie przekraczającej możliwości filtracji
powietrza przez inne obszary
zielone, jak choćby lasy.
Okazało się, iż start uprawy
wierzby w Polsce w pierwszej
dekadzie XXI wieku był falstartem. Rolnicy otrzymywali
relatywnie wysokie dopłaty do
zakładania plantacji i obiecywano im, posługując się rozmaitymi wyliczeniami, iż nie
tylko zapewnią sobie tani opał
na własne potrzeby, ale też
osiągną znaczące zyski sprzedając biomasę oczekującym na
ten produkt elektrowniom. Te
założenia nie sprawdziły się.
Po pierwsze nikt nie uprzedził
producentów, że do obsługi
plantacji niezbędny jest specjalistyczny, niezwykle kosztowny
sprzęt, a ręczny zbiór nieefektywny czaso- i pracochłonny,
wręcz trudny do wykonania.
Aby biomasa trafiła do kotła

musi ulec wielu procesom, jak
chociażby suszeniu czy rozdrobnieniu. Zyski ze sprzedaży także okazały się złudne,
bowiem elektrownie istotnie
zainteresowane były (i nadal
są) zakupem biomasy, ale
w formie gotowego produktu nadającego się do spalania,
a nie biomasą na polu. Do tego
jeszcze od 2012 roku na wielką skalę zaczęto sprowadzać
z Afryki łuski orzechów kokosowych – pozostałości po
produkcji oleju palmowego,
które elektrownie traktowały
jako biomasę i zaczęły wykorzystywać jako tańszy surowiec
do produkcji energii.
W związku z tym większość
małych plantacji upadła. Koszty związane z pozyskiwaniem
surowca, mimo ogromnego
nakładu pracy własnej, często
były wyższe niż cena zakupu
innego opału. To rozczarowanie producentów bardzo źle
wpłynęło na rozwój uprawy

wierzby energetycznej w naszym kraju.
Trudno winić za to rolników, którzy tak naprawdę
zostali wprowadzeni w błąd.
Uprawa tej rośliny może
być niezwykle opłacalnym,
stabilnym i perspektywicznym przedsięwzięciem pod
warunkiem, iż zastosuje się
prawidłowe podejście. Najbezpieczniejszą metodą jest
zawarcie długofalowej, standardowo dwudziestoletniej
umowy z firmą, która profesjonalnie założy plantację,
będzie ją obsługiwać, zbierać biomasę, przetwarzać ją
i sprzedawać. Część zysków
i dotacje trafią bezpośrednio
do kieszeni jej właściciela. Takie rozwiązanie uwalnia go
od jakichkolwiek obowiązków
związanych z utrzymaniem
uprawy, pozyskaniem surowca
czy rynku zbytu.
Anna Rogowska

URODZAJ
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Dokarmienie pszenicy

REKLAMA

Pszenica jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych na świecie.
Ze względu na cenny skład
chemiczny ziarna wykorzystywane jest ono w dużych
ilościach przez przemysł piekarniczy i spożywczy. Konieczne jest zatem stosowanie
prawidłowych metod uprawy,
w tym także odpowiedniego
zbilansowanego nawożenia
tego gatunku.
Nawożenie zbóż to decydujący czynnik mający
wpływ na rozwój roślin.
Według wielu badań nawożenie odpowiada za rozwój
roślin, jak i za wielkość oraz
jakość uzyskiwanych plonów.
W przypadku pszenicy najważniejszym pierwiastkiem
plonotwórczym jest azot.
Niestety bardzo szybko przemieszcza się on w głąb profilu
glebowego i konieczne jest
dzielnie dawki na dwie lub
trzy części, tak aby zapewnić
dostępność tego pierwiastka
w każdej fazie rozwojowej.
Brak azotu oznacza bowiem
redukcję plonu, a także
I DAWKA
rozkrzewienie
oraz liczba
kłosów

spadek wartości technologicznej ziarna. W przypadku
pszenicy paszowej z reguły
stosujemy ten pierwiastek
w dwóch dawkach natomiast
przy produkcji ziarna jakościowego w trzech dawkach.
W przypadku pszenicy
ozimej pierwsza dawka azotu podana wiosną stymuluje
zboża do rozpoczęcia krzewienia i uzyskania odpowiedniej
ilości źdźbeł kłosonośnych.
Druga dawka podawana jest,
kiedy pszenica osiągnie fazę
strzelania w źdźbło, wpływa
ona na ilość ziaren w kłosie
i długość kłosa. Natomiast
trzecia dawka azotu wydłuża działanie aparatu asymilacyjnego pozwalając pszenicy
zwiększyć masę tysiąca ziaren
(lepiej wypełnić ziarno) i wpływa na jakość ziarna, zwiększając zawartość białka i ilość
glutenu w ziarnie (parametrów,
które wpływają na końcową
cenę ziarna w skupie). Nazywana jest dawką jakościową.

II DAWKA
liczba ziaren w
kłosie
i długość kłosa

III DAWKA
masa 1000
ziaren oraz
jakość ziarna
(białko, gluten)

Rysunek 1. Podział dawek azotu oraz ich wpływ.

Stosuje się ją nawet od fazy
pojawienia się liścia flagowego
(BBCH 39) do końca kłoszenia
się pszenicy (BBCH 59). W tej
fazie azot podaje się w ilości od
20 do 60 kg·ha-1. W przypadku
tej górnej wartości można zastanowić się nad podziałem III
dawki na dwie części. Można
wówczas zastosować 2/3 w fazie pojawienia się liścia flagowego, a pozostałą część w fazie
kłoszenia się pszenicy. Należy
pamiętać, że przy nawożeniu
bardzo ważna jest ilość wody.
Woda pozwala na rozpuszczenie, jak i na przemieszczenie
się w głąb gleby uwolnionego
azotu, tak aby system korzeniowy mógł go wprowadzić do
rośliny. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie nawozów
po deszczu, na wilgotną glebę
nie gwarantuje jeszcze ich wysokiej efektywności, a jedynie
ich rozpuszczenie. Natomiast
do przemieszczenia się składnika w głąb gleby potrzebne
są kolejne opady.
Musimy mieć również na
uwadze odpowiedni dobór
nawozu. Rolnicy stosując III
dawkę azotu podają ją często w formie saletry amonowej, nieco rzadziej w formie
mocznika. Ci co posiadają
odpowiedni sprzęt rozlewają

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
roztwór saletrzano-mocznikowy RSM. Nawóz ten ze
względu na płynną formę jest
mniej uzależniony od wilgoci w glebie. Należy pamiętać,
że w każdym przypadku nie
zaleca się stosować nawozów
na rośliny wilgotne, bo grozi
to ich poparzeniem.
Podsumowanie
Uprawiając zboża jakościowe wskazany jest podział
dawek nawozu azotowego ze
względu na stosowanie go
w dużych ilościach. Trzecia
dawka nawozu azotowego
zastosowana w odpowiednio dobranej ilości korzystnie
wpływa na jakość zaprogramowanego wcześniej plonu,
poprawia zarówno ilość jak
i jakość glutenu, a także zwiększa zawartość białka w ziarnie
i masę 1000 ziaren.

Pszenica na trudne warunki

Belissa to laureatka wielu nagród i odmiana ceniona przez rolników.

Jak sprawowała się ta
ozima odmiana w sezonie
2017/2018 i wcześniejszych?
Rozmawiamy z Wojciechem
Wolniakiem z Hodowli Roślin
Smolice.
Przebieg pogody był szczególny, mokra jesień nie
ułatwiała siewu, a wiosenna posucha była również
utrudnieniem. Odmiana
Belissa zasiana w terminie

agrotechnicznym cały czas
wyglądała bardzo dobrze,
jeśli tylko stanowisko było
przygotowane, wschody były
bardzo ładne. Obsada roślin
w większości znanych nam
przypadków była optymalna,
negatywnych skutków mokrej
jesieni nie zaobserwowaliśmy.
Uszkodzenia mrozowe również
nie były problemem, a pola
obsiane Belissą świetnie rokują

na plon.
Jest to nowa odmiana, kilka lat temu wprowadzona na
rynek. Jakie są jej najważniejsze cechy?
Każdy rolnik patrzy przede
wszystkim na plonowanie, a Belissa może pochwalić się bardzo
wysokim plonem zarówno w badaniach rejestrowych jak i porejestrowych. Na plantacjach
towarowych uzyskiwaliśmy
plony powyżej 10 t/ha. Sezonie
2016/2017 roku, który był bardzo niekorzystny, a sialiśmy ją
dopiero w połowie listopada, plon
spadł do 8 ton. Pokazało to przy
okazji, że tę odmianę można siać
w opóźnionym terminie.
„Opóźniony” to delikatnie
powiedziane. Połowa listopada to termin kosmiczny.
Tak, ale warunki wcześniej
nie pozwoliły na siew. Dzięki
odpowiedniej agrotechnice,
zabiegom, a przede wszystkim
dokrzewianiu wiosną, uzyskaliśmy całkiem dobry plon.

Nie każdy jednak lubi siać
półtora miesiąca po terminie,
więc część rolników z góry
założyła, że zamiast formy
ozimej, posieje jarą. W innych
przypadkach, zbyt późno posiane oziminy mogły nie wytrzymać zimy. Rośliny jare to
wówczas jedyne rozwiązanie.
Mamy bardzo szeroką gamę
roślin jarych, jest to przede
wszystkim pszenica jara, jęczmień jary, ale także rośliny
bobowate: grochy pastewne
i jadalne, łubiny i kukurydze.
I to kukurydza właśnie, z racji
tego, że siejemy ją najpóźniej,
jest ostatecznym wyborem
dla rolników, którzy nie są
w stanie wcześniej przygotować pola z powodu nadmiernego uwilgocenia gleby.
Kukurydza staje się wówczas
wyjściem awaryjnym. Mamy
jej odmian na tyle szeroką
paletę, że każdy znajdzie coś
dla siebie.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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Jak i w czym magazynować nasiona rzepaku
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Nie zawsze możemy sprzedać zebrany plon bezpośrednio po omłóceniu.
Magazynowanie nasion
rzepaku wymaga starannego podejścia. Nie można
przecież zmarnować tak
wielkiego trudu i nakładów
poniesionych w technologii
produkcji i przy zbiorze plonu rzepaku. Jak zatem najlepiej zagospodarować rzepak
po zbiorze, aby ograniczyć
do minimum ryzyko potencjalnych strat?
REKLAMA

Planowanie etapu magazynowania nasion rzepaku
w gospodarstwie jest równoznaczne z postawieniem
co najmniej dwóch kwestii: gdzie przechować rzepak, a także jak postępować
z rzepakiem przed i w trakcie
przechowywania.
Do przechowywania nasion rzepaku przeznacza się
głównie magazyny z płaskim

podłożem i silosy. Bardziej
rozpowszechnione w praktyce silosy magazynujące,
poza ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi spełniają również
funkcje zabezpieczające przed
ptakami i naziemnymi gryzoniami. Stanowią także
dostateczne zabezpieczenie
przeciwpożarowe.
Do głównych cech wyróżniających silosy wieżowe zalicza
się kształt zbiornika (walcowy
lub w formie wieloboku), a także duże (nawet kilkukrotne)
zróżnicowanie między wysokością a średnicą podstawy
zbiornika. Ponadto rozwiązania silosów wieżowych mogą
różnić się rodzajem dna (płaskie i w kształcie stożka) i zewnętrznej pokrywy z blachy.
Silosy z płaskim dnem wyposaża się na ogół w szczelinową
lub sitową podłogę.
W użytkowaniu silosów
szczególnie ważna jest możliwość zmechanizowania zadań
związanych z załadunkiem
i rozładunkiem nasion, a także
monitorowaniem w trybie ciągłym warunków przechowywanie nasion, uwzględniając
opcję ręcznego lub automatycznego sterowania tymi
warunkami.
Ważnym wyposażeniem
silosów są systemy do wentylacji nasion. Dzięki zainstalowaniu odpowiednio dobranego
wentylatora, a także układu
kanałów, daszków i rynienek utrzymuje się dogodne
warunki przechowywania
nasion. Jeśli pracę wentylatora połączy się z układem
kontroli warunków wewnątrz
i na zewnątrz zbiornika z nasionami, to w efekcie ułatwia
się zachowanie wysokiej jakości plonu. Wartościowym
uzupełnieniem instalacji do
wentylowania powietrzem
jest możliwość jej połączenia z układem do nagrzewania powietrza, co pozwala na
zintensyfikowanie dosuszania.
Wyposażenie w układ do monitorowania zmian temperatury przechowywanych nasion
sprzyja wykorzystaniu opcji
przewietrzania silosu powietrzem atmosferycznym lub powietrzem lekko podgrzanym.
Zanim rzepak zostanie złożony w silosie, warto przewidzieć jego wcześniejszą
kontrolę jakości. Konkretnie, trzeba sprawdzić czystość i wilgotność nasion.
Duży udział zanieczyszczeń,

Dr hab. inż. Marek Gaworski,
prof.nadzw., SGGW,
Warszawa
w tym cząstek słomy, nasion
chwastów, a także gleby może
prowadzić do obniżenia skuteczności procesu suszenia,
w konsekwencji zaś wzrostu
kosztów, jakie trzeba ponieść
na zabieg obniżenia wilgotności. Wilgotne zanieczyszczenia mogą osadzać się na
elementach urządzeń transportowych, ograniczając
sprawność ich działania.
Dostępnych jest wiele specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do czyszczenia
nasion. Dzięki temu łatwiej
jest dobrać do potrzeb gospodarstwa właściwą instalację
wykorzystującą do rozdziału
nasion od zanieczyszczeń takie cechy fizyczne jak: zróżnicowanie aerodynamiczne,
gęstość, właściwości elektrostatyczne, kolor, specyficzne
cechy okrywy zewnętrznej
i inne.
Przed magazynowaniem
silny nacisk kładzie się również na zapewnienie właściwej
wilgotności nasion rzepaku,
rzędu 7-8%. Najlepszą metodą
jest zebranie nasion spełniających kryteria wilgotności,
jednak w niektórych latach
nie jest to takie oczywiste.
Nadmierna wilgotność nasiona prowadzi do bardziej
intensywnego oddychania
i powstawania strat w wyniku ubytku masy. Wzrostowi
temperatury wilgotnych nasion w czasie magazynowania towarzyszy rozwój pleśni,
bakterii i innych drobnoustrojów. W wilgotnej masie nasion
podlegających samozagrzewaniu mogą być inicjowane
procesy fermentacji. W skrajnych przypadkach prowadzi
to do utraty zdolności i energii
kiełkowania.
Suszenie na bazie wentylacji
oraz suszenie termiczne różnią
się skutecznością i nakładami.
Drugą z wymienionych metod
wyróżnia wyższa skuteczność,
ale i wyższa energochłonność
oraz koszty ponoszone na wyposażenie w specjalistyczne
instalacje do suszenia nasion.

Sygnał z serca rośliny
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O tym, że rośliny przeprowadzają proces fotosyntezy, wiedzą wszyscy, podobnie jak to, że jego produktami są cukry i tlen.
Dopiero od niedawna jednak
wiemy, że fotosynteza jest rodzajem specyficznego języka, którym
rośliny komunikują światu o swoich potrzebach. Dr hab. Hazem M.
Kalaji, prof. SGGW z Wydziału
Rolnictwa i Biologii SGGW dość
dobrze poznał sposób odczytywania takiego języka i opracowuje
system, dzięki któremu rośliny
same mogą kontrolować warunki,
w jakich żyją.
W latach 90. na Uniwersytecie
Genewskim w Szwajcarii, gdzie
prof. Hazem M. Kalaji odbywał
staż naukowy, rozpoczęto opracowywanie nieinwazyjnej metody badania stanu fizjologicznego
(kondycji) roślin, która polega na
pomiarze sygnału fluorescencji
chlorofilu. Może ona zastąpić destrukcyjną, czasochłonną i kosztowną (wymagającą posiadania
laboratorium wyposażonego w odczynniki i sprzęt) metodę badania
polegającą na analizie chemicznej
składu rośliny.
Na początku trzeba skalibrować system, tzn. nauczyć go, jakie
sygnały wskazują na zaburzenia
procesu fotosyntezy związane
z niedoborem poszczególnych
składników mineralnych. Każdy
niedobór można scharakteryzować
odpowiednim sygnałem mierzonym fluorymetrem.
„Kalibrowanie systemu polega

na stosowaniu jednocześnie dwóch
metod: pierwsza to bezinwazyjny pomiar sygnału fluorescencji
chlorofilu fluorymetrem, a druga
– przeprowadzanie analizy chemicznej roślin. Przykładowo:
w kombinacji doświadczalnej
nie podawaliśmy roślinom fosforu i mierzyliśmy wysyłane przez
nie sygnały. W innej kombinacji
nie podawaliśmy innego składnika i znów sprawdzaliśmy, jaki
sygnał pojawi się tym razem. Potem wszystkie wyniki «wpuszczaliśmy» do tzw. czarnej skrzynki,
w tym przypadku sztucznych sieci
neuronowych, które nauczyliśmy
identyfikować, jakie sygnały są
wskaźnikami danego niedoboru”
– tłumaczy prof. Kalaji. Proponowana metoda jest nieinwazyjna,
szybka, tania i o znacznym stopniu
wiarygodności. Jej niewątpliwą
zaletą jest też to, że można ją zastosować dla wszystkich organizmów
posiadających chlorofil.
EKG chloroplastu
Sygnały fluorescencji pochodzą
z fotosystemu II (PSII) znajdującego się w chloroplastach. PSII jest
enzymem składającym się z barwników asymilacyjnych i różnych
białek. Jest bardzo czuły i wysyła
sygnał analogiczny do tego, jaki
wysyła serce człowieka. Filmy
krótkometrażowe, które nakręcił prof. Kalaji wraz ze studentami

i studentkami Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, pokazują że rośliny wyraźnie reagują na
docierające do nich bodźce z otoczenia (dotyk, dźwięk, obecność
człowieka, wzrost temperatury,
zasolenie, obecność metali ciężkich) w ten sposób, że standardowe
wartości sygnałów fluorescencji
chlorofilu obniżają się lub wzrastają. Reakcje te można następnie
odczytywać podobnie jak elektrokardiogram – czyli swoisty zapis
pulsu serca roślin.
Dzięki pomiarom sygnału wysyłanego przez fotosystem II (PSII)
naukowcy uzyskują informacje
w momencie, kiedy roślina jest
poddawana działaniu określonego
czynnika stresowego. Następnie
mogą zanalizować poszczególne
wskazania fluorymetru i podjąć odpowiednie działania, aby
wyeliminować lub w znacznym
stopniu ograniczyć niekorzystne
oddziaływanie.
Metoda pozwala także przewidywać zmiany i zapobiegać im, zanim pojawią się wizualne objawy.
Do tej pory w rolnictwie reagowano dopiero wtedy, gdy zmiany było
widać „gołym okiem” – na ogół
w momencie, kiedy stresor spowodował już istotne i nieodwracalne
zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu całej rośliny. Teraz nie
trzeba czekać – opracowany system

pozwala w rzeczywistym czasie
monitorować stan fizjologiczny
roślin. Dzięki temu można zainterweniować na możliwie wczesnym
etapie i znaczne ograniczyć negatywne następstwa oddziaływania
czynnika stresowego.
Szklarnia jak dyskoteka
Dalszym etapem badań było
nauczenie programu, aby na podstawie wskazań pomiarowych
informował o danym problemie
i jego rozwiązaniu. „System przetwarza informację i wyświetla
określony komunikat np. o tym,
że w otoczeniu rośliny jest za duże
lub za małe naświetlenie lub widmo światła jest nieodpowiednie”
– tłumaczy prof. Kalaji.
Ujawnia też dalsze plany badawcze: „Istnieje w języku angielskim
pojęcie «plant talk» – mowy roślin.
Rośliny nieustannie komunikują
się między sobą, a naukowcy uczą
system słuchać tej mowy, sami
próbują ją zrozumieć i odpowiadać na nią”. Rośliny w szklarniach
rosną w warunkach stworzonych
przez producentów. Tymczasem
każda z nich może mieć swoje
indywidualne potrzeby zależne
od różnych czynników, np. pory
roku albo dnia. „Zamierzamy dać
roślinom narzędzie w postaci systemu samokontroli do tego, by
mogły samodzielnie sterować warunkami, w jakich przebywają, np.

Wypadki w rolnictwie

intensywnością i jakością światła.”
W Katedrze Fizjologii Roślin
SGGW powstał prototyp urządzenia. Póki co pozwala kontrolować intensywność światła:
roślina, wysyłając sygnał fluorescencji chlorofilu, steruje systemem
oświetleniowym, tak by natężenie
i barwa światła były ustawione na
optymalnym dla niej poziomie.
Docelowo taki system ma być
trwale montowany w szklarniach.
„Szklarnia przyszłości to dyskoteka – wyjaśnia prof. Kalaji.
– Światła LED zmieniają się na
niebieskie, czerwone i białe w zależności od potrzeb: na przykład
gdy na zewnątrz szklarni jest pochmurnie lub deszczowo. Oddanie
głosu roślinom wydaje się o tyle
proste, że zazwyczaj w jednej
szklarni uprawia się jedną odmianę. Sygnał będzie mierzony
z kilku punktów i uśredniony
tak, by uwzględniać potrzeby
roślin rosnących zarówno przy
szybach (i potencjalnie mających
najwięcej światła słonecznego),
jak i gdzieś w środku (z przewagą
cienia). Trudno zadowolić każdą
roślinę, nie mówiąc o każdym liściu – ale staramy się”.
SGGW już odczytuje sygnały roślin
System do kontrolowania warunków w otoczeniu roślin lub
owoców za pomocą pomiaru

sygnałów fluorescencji chlorofilu
został opracowany i wdrożony już
w kilku miejscach, m.in. w sadach
doświadczalnych SGGW (prof.
Kalaji współpracował przy tym
projekcie z prof. Kazimierzem Tomalą). Jabłka po zbiorze przechowuje się w magazynach, w których
panują ściśle określone warunki
mające nie dopuścić do psucia
się owoców: niska temperatura
oraz obniżona zawartość tlenu.
Dotychczas jedynym sposobem
na sprawdzenie jakości owoców
podczas ich przechowywania była
analiza fizyczna i organoleptyczna. To wiązało się z koniecznością
otwarcia magazynu, wpuszczenia do niego tlenu i podwyższenia
temperatury . Potem trzeba było
przywrócić odpowiednie warunki
– a to powodowało kolejne koszty.
Wyżej opisany system działa automatycznie: kontroluje i reguluje
dopływ gazu do owoców zgodnie
z zapotrzebowaniem.
Prof. Kalaji uważa, że naukowcy
i rolnicy muszą gruntownie zmienić swoje podejście do sposobu
uprawy roślin. Trzeba wsłuchać
się w ich potrzeby, które są bardzo różne na poziomie gatunków
i odmian, a także zależą od wielu
innych czynników, takich jak faza
wzrostu, pora roku i dnia.

palnych i wybuchowych. Takie
substancje niosą bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla
konkretnego pracownika, ale
i całej firmy. Wybuch pyłów
przebiega błyskawicznie, nie
pozostawiając czasu na reakcję.
Dlatego lepiej przygotować się
wcześniej i wziąć pod uwagę
kupno profesjonalnego odkurzacza przemysłowego, dedykowanego do stref zagrożenia
wybuchem.
Warto także pamiętać, że
czystość w rolnictwie gwarantuje bezpieczeństwo nie tylko
pracownikom, ale i odbiorcom.
Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że w niesprzątanych przestrzeniach szybciej
rozwijają się choroby, na przykład takie jak przynoszący
ogromne straty afrykański

pomór świń. Utrzymywanie
pomieszczeń gospodarczych
w dobrym stanie pozwala zatem zminimalizować ryzyko
chorób zwierząt i ludzi, a także
uniknąć ewentualnych problemów związanych z kontrolą
urzędników.
Ciągłej opieki wymagają
również maszyny rolnicze.
Żeby jak najdłużej spełniały swoje zadania, muszą być
często czyszczone i konserwowane. Proponowane przez ekspertów rozwiązania doskonale
sprawdzają się również przy
czyszczeniu ciągników i innych pojazdów z zaschniętej
ziemi, smarów, elementów
roślin.

Źródło: SGGW
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Jak zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy?
Upadek lub poślizgnięcie to
najczęstsza przyczyna wypadków przy pracy w rolnictwie –
wynika z danych KRUS. Tego
typu zdarzenia często wiążą się
z niezachowania należytej czystości na terenie gospodarstwa.
Statystyki nie pozostawiają wątpliwości – najbardziej
niebezpiecznym rodzajem wypadku są kraksy komunikacyjne. Przejechanie lub uderzenie
przez rozpędzony pojazd
w niemal 10 proc. przypadków kończy się śmiercią. Przez
2017 rok KRUS odnotował
235 takich zdarzeń – mowa
oczywiście wyłącznie o wypadkach komunikacyjnych
podczas pracy w rolnictwie.
Mniejszą śmiertelnością,
ale coraz częściej występujące są wypadki oznaczone jako

„upadek osób”. W 2017 roku
zanotowano aż 6653 takie
przypadki, z których 12 było
tragicznych w skutkach. Wiele
z nich wiąże się z niewłaściwym przestrzeganiem przepisów BHP oraz czystości.
Tymczasem eksperci przypominają, że czyste i bezpieczne środowisko pracy ma
bezpośrednie przełożenie na
wydajność produkcji oraz zyskowność przedsiębiorcy.
Rolnictwo to jedna z newralgicznych branż, w których zanieczyszczenia pojawiają się
cały czas i są bardzo dotkliwe.
Dlatego, jak przekonuje specjalista, trzeba zwrócić szczególną uwagę na zachowanie
czystości w gospodarstwie.
Na szczęście nie trzeba tego
robić ręcznie. W zależności od

typu zabrudzeń, pomoże nam
wiele rodzajów nowoczesnej
techniki sprzątającej.
– Najczęściej kupowanym
przez rolników produktem
są myjki ciśnieniowe – mówi
Dariusz Szczęśniak ekspert
technologiczny firmy Nilfisk.
Takie urządzenia sprawdzają
się zresztą nie tylko w budynkach gospodarczych, takich
jak stajnie czy garaże, ale i na
szerokich płaszczyznach placów, parkingów czy tarasów.
Myjka najlepiej pomoże w sytuacji, gdy piękny plac przed
domem szpecą wyciekające
z ciągników smary i resztki błota.
Jednak czy nowoczesne
systemy czyszczenia są w polskim rolnictwie popularne?
Zapytany o to specjalista nie

pozostawia złudzeń: skala
umaszynowienia sprzątania w gospodarstwach jest
wciąż zbyt mała, zwłaszcza
w porównaniu do krajów zachodnich. Polscy farmerzy
niechętnie wydają na to pieniądze. A przecież, jak przekonuje Dariusz Szczęśniak, wciąż
można ubiegać się o specjalne
dofinansowania. Nieco lepiej
sytuacja wygląda w największych gospodarstwach i przetwórniach. Tam zdarzają się
nawet specjalnie budowane
instalacje czyszczące. Ale to
nadal kropla w morzu potrzeb.
Na co jeszcze zwrócić uwagę, poza myjką ciśnieniową?
W bardziej specjalistycznych
zakładach, na przykład paszarniach, może występować duże natężenie pyłów

Źródło: Higher Media
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Kosić szeroko, szerzej, jeszcze szerzej! Kombajn dla małych gospodarstw

SaMasz wprowadził na rynek kosiarkę model
XT390. Rozmowa z Piotrem Cebelińskim.

Nova – nowość ze wschodu, wydajność na polu.

Jest to kosiarka zawieszana
centralnie z tyłu ciągnika. Ma
ona szerokość roboczą 3.90 m,
a więc jest jedną z największych
w swojej klasie i jako jedyna ma
taką właśnie szerokość. Zawieszana na ciągniku jest w pozycji
pionowej, a do pozycji roboczej
rozkładana jest hydraulicznie.
Cała obsługa maszyny odbywa
się przez hydraulikę ciągnika.
Jest to maszyna typowo rolnicza, nie komunalna.
W pogoni za coraz większą szerokością roboczą wciąż
myślimy o agregowaniu kilku
kosiarek, zarówno z przodu
jak i z tyłu ciągnika. Chodzi
oczywiście o maksymalne
wykorzystanie ciągnika. Jak
najlepiej dobrać drugą, przednią, kosiarkę do tego modelu?
Zawsze doradzam rolnikom,
aby komponując zestaw maszyn,
pomyśleć o agregowaniu, bo
daje to lepsze, bardziej efektywne wykorzystanie zarówno
maszyn jak i mocy ciągnika.
Agregacja była jedną z głównych
przesłanek konstrukcji modelu
XT390. Łącząc naszą najszerszą
kosiarkę czołową o szerokości
3.4 m z XT390, uzyskujemy
ponad 7m szerokości roboczej,
a zestaw taki powinien obsłużyć
ciągnik 120-140-konny.

Nova to kompaktowy kombajn przeznaczony dla mniejszych gospodarstw. Model ten
rostowska firma ROSTSELMASH produkuje od ubiegłego roku. O tym rozmawiamy
z Janem Żuraszkiem z firmy
Korbanek, która sprzedaje te
maszyny na polskim rynku.
- Nova 330 jest dedykowana
dla najmniejszych gospodarstw.
Firma RostSelMash stwierdziła,
że dotąd nie było kombajnu dla
małych rolników, więc czas na
ruch z ich strony. Nie jest to
ich główny segment sprzedażowy, ale ponieważ mali farmerzy są w każdym kraju, to
firma chce zaspokoić również
i ich potrzeby.
Nie jest to zupełnie mały
kombajn, ale to chyba też
wymóg czasu: dziś produkuje się większe maszyny niż
40 lat temu.
Dokładnie. Jeśli chodzi
o Novą 330 to przyrząd żniwny
ma szerokość 4m, bęben młócący również jest mniejszy niż
w innych modelach tej marki,
jest to 600-tka, ale za to kąt
opasania klepiska jest bardzo
duży. W innych kombajnach
tej marki jest to najczęściej
130, a tutaj – 154. Dzięki temu
powierzchnia klepiska jest bardzo duża, wynosi ona 0.93 metra kwadratowego. To z kolei

To jest już jednak trochę
większy traktor niż typowy
w polskim gospodarstwie.
Wbrew pozorom takich ciągników jest sporo, choć rzeczywiście główną rolę grają ciągniki
stukonne. I oczywiście do pracy
z tą maszyną przeznaczony jest
ciągnik stukonny, ale pamiętajmy zawsze o masie, zarówno
maszyn jak i ciągnika! Optymalną koncepcją jest przeznaczenie
większego ciągnika, używanego zazwyczaj do cięższych prac,
do zagregowania z XT390 oraz
kosiarką czołową, bo wówczas
niewielkim kosztem tworzymy
bardzo wydajną maszynę o sporej szerokości roboczej.
Maszyny SaMasza doceniane
są przez rolników z Polski i zagranicy, jakie tu są widoczne
tendencje?
Podział jest tak i, że

70% naszej produkcji trafia na
eksport, a 30% zostaje w kraju.
Z roku na rok ta tendencja delikatnie przechyla się w kierunku
rynku krajowego, a więc polscy
rolnicy coraz bardziej doceniają naszą markę, coraz chętniej
kupują, bo zauważyli, że skoro
nasze produkty dobrze sprzedają się na zachodzie, to warto
je spróbować, zwłaszcza że jesteśmy polską firmą.
A najbardziej popularne
rynki zagraniczne – to jakie?
Jesteśmy obecni w 50 krajach
na całym świecie. Są to rynki
europejskie: Niemcy, Anglia,
Francja, Belgia, Holandia, ale
także obie Ameryki, Australia,
a także Rosja, Białoruś czy Kazachstan. Łatwiej wymienić te
kraje, gdzie nas nie ma, niż te,
gdzie jesteśmy.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Ciągnik z silnikiem Kohler
Ursus C-380 zyskał nowe serce.

Pod maską znalazł się silnik
Kohler KDI 2504TCR/22A,
dzięki czemu traktor uzyskał
lepsze parametry eksploatacyjne, a obniżenie maski zaskutkowało poprawą widoczności.
Oficjalna premiera produktu
miała miejsce podczas targów
AGROTECH 2018.
Dzięki nawiązanej współpracy z firmą Kohler, światowym
potentatem silników, dobrze
znany i niezwykle popularny
wśród polskich rolników ciągnik
C-380 stanie się jeszcze bardziej
wydajny i pomocny przy zarządzaniu gospodarstwem. Maszyna
została wyposażona w 4-cylindrowy silnik firmy KOHLER

o mocy 54.5kW z turbodoładowaniem. W porównaniu do
innych, dostępnych na rynku
jednostek napędowych, KDI
2504TCR/22A posiada wyższy
maksymalny moment obrotowy
300 Nm dostępny przy szerokim zakresie obrotów silnika
w przedziale 1400 – 1750 obr/
min Charakteryzuje się także
najmniejszym zużyciem paliwa
w klasie silników 75- konnych.
Dodatkowym udogodnieniem
jest brak świec żarowych, których wymiana wiąże się dodatkowymi kosztami. Zastąpiono je
specjalnym systemem podgrzewania powietrza w kolektorze
dolotowym. Dzięki przejrzystej
konstrukcji silnika serwisowanie
maszyny będzie prostsze i tańsze. Nowa wersja C-380 nie wymaga tak częstych przeglądów
technicznych, a wymiana oleju
następuje co 500 mth.
Silnik Kohlera posiada również
najkorzystniejsze rozwiązanie

przekłada się na bardzo dużą
powierzchnię omłotu. Kombajn
napędzany jest 4,5-litrowym
4-cylindrowym silnikiem Cumminsa o mocy 175KM.
Model Nova, oprócz wielkości, minimalnie różni się
od wcześniej produkowanych:
Vectora i RSM. Ma nieco mniejszą kabinę i trochę inny panel.
W porównaniu z Vectorem
kabina różni się tym, że Vector ma podłokietnik zespolony
z fotelem, dzięki czemu na wybojach i nierównościach porusza się on razem z operatorem.
W Novej rozwiązano to prościej,
choć prościej nie musi znaczyć,
że gorzej. W obecnych czasach,
zwłaszcza w polu, im coś prostsze, tym w polu lepsze, łatwiej
serwisowalne, mniej awaryjne.
Jest to kwestia subiektywna,
jednak moim zdaniem w Vectorze i RSMie są bardziej ergonomiczne przyciski.
Zgadza się, ułożenie jest
bardziej nowoczesne i ergonomiczne, ale jak wspomniałem
już, Nova to model mniejszy
i prostszy, dedykowany do najmniejszego segmentu rolników.
Chodzi o tych, którzy stwierdzają, że nie chcą zamawiać usługowego koszenia kombajnem, bo
przykładowo dla usługodawcy
są zbyt małym kontrahentem
i usługodawca „nie ma czasu”

do nich wjechać. Ale wiadomo,
że chcą oni mieć skoszone, bo
nie ma nic gorszego niż cały
rok pracować i nie zebrać plonu.
Mimo, że Nova jest modelem prostszym, to w marce
RostSelMash uwagę zwraca
łatwość komunikacji z maszyną, intuicyjność obsługi, a to
w warunkach polowych i przy
zmęczeniu jest bardzo ważne.
Równie ważne jak klimatyzacja.
Klimatyzacja jest, ogrzewanie jest, nawiewy również są na
najwyższym poziomie. W kombajnach z reguły patrzy się na
parametry koszenia i omłotu,
a rzadko kto pamięta, że w kabinie spędza się kilkanaście godzin
dziennie i to w okresie największych upałów, więc ergonomiczna kabina z dobrą klimatyzacją
i efektywnymi nawiewami, sprawia że nie czujemy zmęczenia,
więc możemy pracować efektywnie przez dłuższy czas.
Rozmawiała Alicja Szczypta.

Awaria na polu?

Części zamienne dostarczą nasi pracownicy.
oczyszczania spalin z punktu
widzenia klienta i serwisu ze
względu na brak filtra DPF, co
zmniejsza ryzyko zapychania się
filtra i związanych z tym kosztów wymiany bądź regeneracji.
Filtr DPF został zastąpiony katalizatorem. Nowy silnik pozwolił
na znaczne obniżenie maski, co
zapewni operatorowi ciągnika
widoczność, jakiej nie gwarantuje żaden inny produkt na rynku.
Ciągnik posiada w pełni synchronizowaną skrzynię z rewersem 12x12, a także układ
przeniesienia napędu CARRARO, cztery złącza hydrauliki tylnej i tylny TUZ, którego udźwig
wynosi 2650 kg. Komfort prac
zapewnia czterosłupkowa, przestronna kabina i nowoczesna,
ergonomiczna maska.
Więcej na stronie: https://
www.ursus.com/produkt/ursus-c-380-kohler#tech-data .
Źródło: Świeża Bazylia
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

Nie ma nic gorszego niż awaria ciągnika czy maszyny rolniczej podczas intensywnych
prac w gospodarstwie. Rolnicy
z okolic Sokółki mogą być spokojni, ponieważ w najbardziej
kryzysowych sytuacjach z pomocą pośpieszą pracownicy
sklepu TwojaZagroda.pl, który
oferuje dowóz części zamiennych w miejsce wskazane przez
klienta.
- Przed nami kolejny gorący
sezon. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom rolników, zapewniamy im całodobowy
dostęp do produktów i części
zamiennych. Wystarczy telefonicznie złożyć zamówienie,
a nasi pracownicy dostarczą je
w konkretne miejsce lub dowiozą bezpośrednio do gospodarstwa - mówi sprzedawca
sklepu TwojaZagroda.pl.
533 111 477 – to numer
infolinii, która jest czynna

przez całą dobę przez siedem
dni w tygodniu – wystarczy
zadzwonić i złożyć zamówienie. Pracownicy sklepu stacjonarnego przy ulicy Kresowej
62 w Sokółce, poza profesjonalną obsługą i szybkim
dostarczeniem zapewniają
również fachowe doradztwo.
Sklep rolniczy TwojaZagroda.pl to także ciągle poszerzająca się oferta dealerska
— w ciągu ostatnich kilku miesięcy w ofercie sklepu znalazły się: pełna oferta ciągników
Farmtrac i maszyn Metal-Fach,
a od kilku tygodni sklep stał
się także oficjalnym dealerem
firmy POM Augustów.
TwojaZagroda.pl oprócz
sklepu stacjonarnego prowadzi
również sklepy internetowe.
Pierwszy to sklepmetalfach.
com.pl, który dedykowany
jest tylko częściom do maszyn marki Metal-Fach i ofercie

dealerskiej. Drugi to sklep rolniczy TwojaZagroda.pl, który
dynamicznie poszerza swoją
ofertę.
- Nasz sklep ciągle wprowadza do oferty nowości. Można
u nas kupić wszystkie części
do maszyn Metal-Fach, do
ciągników Zetor, Ursus oraz
innych maszyn niezbędnych
w gospodarstwach takich jak:
prasa, kosiarka, kombajn, rozrzutnik czy siewnik – dodaje
sprzedawca sklepu.
Sklep współpracuje tylko
z polskimi i zaufanymi producentami branży BHP, co
jest gwarancją tego, że asortyment sklepu jest gatunkowo
najlepszy.
Sklep aktualnie posiada
również wiele produktów
w promocji – do zobaczenia
w gazetce promocyjnej sklepu!
Źródło: PUBLICUM PR
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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W 11 lokalizacjach w całej Polsce odbyły się pokazy opryskiwacza samojezdnego
R4050i PowrSpray.
258 przejechanych kilometrów, ponad 73 tys. litrów
przepompowanej cieczy, przy
średniej prędkości oprysku
18,00 km/h, pozwoliło w pełni poznać możliwości nowej
maszyny.
Opryskiwacz, który brał
udział w pokazach, skierowany jest głównie do dużych
przedsiębiorstw rolniczych
i odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie rolników
na nowoczesne oraz bardzo
wydajne rozwiązania. Model
R4050i został wyposażony
w jedyną dostępną na rynku
belkę opryskową, wykonaną
w całości z włókna węglowego,
która jest ponad 5 razy lżejsza
od belki stalowej. Umożliwia
ona oprysk z prędkością nawet
do 30 km/h oraz lepsze kopiowanie opryskiwanej uprawy.
Opryskiwacz charakteryzuje
się również, wysoką wydajnością operacji napełnienia
i płukania dzięki układowi
PowrSpray z potężnymi pompami odśrodkowymi. Większy
zbiornik opryskiwacza zwiększył wydajność wykonywania
oprysku o 25 proc. bez dodatkowej masy, która powodowałaby ugniatanie gleby.
Pełna w ydajność na
pokazach
Podczas pokazów opryskiwacz przepompował i zużył
w trakcie oprysku 73700 litrów
cieczy, dzięki pompie o wydatku 1200 l/min w łącznym
czasie niespełna 74 minut.
W sumie maszyna opryskała
491 hektarów ze średnią prędkością 18 km/h.
Przy średniej dawce 150 l/
ha model R4050i z pełnym
zbiornikiem opryskał 33 ha
w niespełna 31 minut. Nawet
uwzględniając czas napełniania opryskiwacza i dojazd na
pole końcowe, wydajność maszyny była na poziomie około
38,5 ha na godzinę.
Z innych liczb, warto
wspomnieć o średnim czasie jednego cyklu pryskania
(napełnienie opryskiwacza
+ dojazd na pole + oprysk +
powrót z pola) - 51,86 minut.
Jeżeli chcielibyśmy zatankować opryskiwacz do pełna
(5 000 l.) to zajmie nam to
około 5 minut.
Nowoczesne systemy
Podczas pokazów, aż 27 razy

nawiązane zostało połączenie z wyświetlaczem maszyny,
dzięki funkcji zdalnego dostępu do wyświetlacza(RDA).
Rozwiązanie to ułatwia wsparcie operatora w optymalnym
ustawieniu maszyny na polu.
Zamiast „w ciemno” tłumaczyć przez telefon serwisowi,
co jest widoczne na ekranie,
przedstawiciel dealera za zgodą
klienta, może zalogować się
do maszyny z poziomu portalu MyJohnDeere i widzieć
na monitorze swojego komputera dokładnie to samo, co
ma przed oczami operator na
wyświetlaczu w maszynie znajdującej się na polu kilkadziesiąt kilometrów od serwisu.
Podczas pokazów opryskiwacz wyposażony w system
JDLink z subskrypcją Connect
i aktywacją MachineSync, dzielił się również z innym opryskiwaczem mapą pokrycia, dzięki
czemu obie maszyny zawsze widziały się na polu. Na klientach
uczestniczących w pokazach,
duże wrażenie zrobił również
system automatycznej kontroli wysokości belki. Warto
wspomnieć również o nowym
systemie jej poziomowania
z czujnikami ultradźwiękowymi, które utrzymują belkę
zawsze na zadanej wysokości

REKLAMA

nad opryskiwanym plonem, niezależnie od warunków. System
ten w trybie hybrydowym równocześnie wykrywa odległość
zarówno do opryskiwanej uprawy jak i do gleby.
Opryskiwacz samojezdny
przetestowany był na polach
w różnych warunkach:
• ekstremalne pochylenia
terenu na Mazurach,
• podmokłe pola na
Żuławach,
• zmrożona gleba na
polach w Zachodnio-Pomorskim,
• praca na świeżo zaoranym polu w Kujawsko-Pomorskim.
W każdych warunkach
maszyna sprawdziła się bez
zarzutu pod względem trakcji,
poziomowania belki i amortyzacji całego opryskiwacza.

OPOLAGRA
15-17.06. 2018

Źródło: John Deere Polska
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos

FINANSOWANIE FABRYCZNE

OD 0%*

Manitou Polska Sp. z o.o.
Mszczonowska 86, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel./fax: +48 22 739 48 20
info.mpo@manitou.com

adresy dealerów na stronie

www.manitou.com

* Oprocentowanie stałe 0%, dla pożyczki 50/50,
50% opłata wstępna, 50% płatne po roku.
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Zwykły sok –
niezwykłe właściwości
Szklanka soku to porcja cennych
składników odżywczych

czerwiec 2018 r. | Raport Rolny
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Przepły- Samowa przez chód
Opole terenowy

beta-karotenu) – wpływającą
np. na prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku.
Beta-karoten zabezpiecza też
skórę przed szkodliwym promieniowaniem UV (oczywiście
nie zwalnia to ze stosowania
kremów z filtrem). W soku
marchwiowym, a także sokach wielowarzywnych zawierających zielone i czerwone
warzywa, jak np. brokuły czy
papryka, znajdziemy witaminę E – przeciwutleniacz, który
może spowalniać procesy starzenia i wspomagać ochronę
przed rozwojem miażdżycy –
wyjaśnia dr hab. Dariusz Włodarek z SGGW w Warszawie.
Sok może stanowić doskonałe uzupełnienie posiłków.
Wypicie szklanki soku do śniadania sprawia, że ten najważniejszy posiłek dnia staje się
bogatszy w ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu substancje odżywcze
– minerały i witaminy, a także
antyoksydanty. Dodatkowo
kartonowe opakowania, w których często dostępne są soki,
zabezpieczają produkt przed
światłem i utratą właściwości
zdrowotnych, ponadto sprawiają, że jest to wygodny i prosty sposób na dostarczenie
organizmowi porcji warzyw
i owoców. Osoby, które aktywnie uprawiają sport, wraz
z potem tracą wiele z nich, na
przykład: sód czy potas, ale
też magnez, wapń. Dlatego
w sportowej torbie powinno
znaleźć się miejsce dla porcji
soku, gdyż jest to produkt
naturalny, a także pomaga
w uzupełnieniu utraconych
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Deska
z wiązaniem

Co roku, 30 maja obchodzony jest Światowy Dzień Soku.
Już sam fakt, że sok ma swoje
święto podkreśla, że jest to produkt wyjątkowy, zasługujący
na szczególną uwagę. Szklanka soku może stanowić jedną
z 5 zalecanych każdego dnia
porcji warzyw lub owoców –
dlaczego? Ponieważ, podobnie jak warzywa i owoce, soki
uzupełniają dietę w cenne dla
prawidłowego funkcjonowania
organizmu składniki odżywcze. Eksperci potwierdzają, że
soki to wygodna i prosta forma
dostarczenia sobie codziennej
porcji witamin i składników
mineralnych.
Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak
i polski Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), zalecają spożycie
minimum 400 g owoców i warzyw dziennie w co najmniej
5 porcjach. Jedną z nich może
być szklanka soku.
To właśnie ze względu na
wysoką zawartość witamin
i składników mineralnych
soki stanowią wartościowy
element diety, a także urozmaicają jadłospis. Ekspert podaje przykłady niezwykłych
właściwości soków. – Szklanka pasteryzowanego soku pomidorowego zawiera 500 mg
potasu, co zaspokaja średnio
25% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Zawiera
także likopen, który jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Z kolei szklanka (ok.
200 ml) soku marchwiowego
pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę A (która
powstaje z obecnego w soku
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 32 utworzą rozwiązanie.
1

2

3
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substancji mineralnych w organizmie, a nawet wspomagający regenerację powysiłkową.
Wśród dostępnych na rynku soków każdy znajdzie coś
dla siebie, zarówno pod względem smakowym, zawartości
składników prozdrowotnych
jak i możliwych opakowań.
Szklanka każdego z nich stanowić będzie równoważną porcję
warzyw lub owoców i zapewni
niezbędną różnorodność diety.
Dlatego o szklance soku
warto pamiętać nie tylko
30 maja!
Źródło PR Hub
Opracowała: Jolanta
Malinowska-Kłos
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Smart-pług
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Dziś wszystko jest smart.

Pług, w którym poszczególne korpusy są ruchome i po
kolei wychylają się na początku i końcu pola, to innowacja,
dzięki której teoretycznie nie
potrzebujemy orać poprzeczniaków. O pługu Master L
i funkcji SmartPloughing
marki Kuhn rozmawiamy
z Arturem Szymczakiem.
Najważniejsze jest, aby
orka była wykonywana na
tej samej głębokości na całym polu. Pług poza spulchnianiem i kruszeniem gleby,
również odwraca ją i miesza
z resztkami pożniwnymi. Dzisiaj stosuje się coraz większe
pługi, 5-6-skibowe i większe,
a im większy pług, tym większe na uwrociu pozostawia
trójkąty. Gdy zakończymy
orkę, istnieje konieczność
zaorania uwroci. A więc robiąc poprzeczniaki, orzemy
część ziemi dwukrotnie. Do
tego dochodzi jeszcze kwestia
poprzecznego przejeżdżania
przez bruzdy, czyli komfort
traktora i jego operatora.
Uwrocia występują zawsze
REKLAMA

i zawsze muszą być zaorane,
ale przy pługu z ruchomymi
korpusami, mamy jedną linię
zakończenia orki, a nie trójkąty. Dzięki temu osiągamy
równe i jednakowe przykrycie
resztek pożniwnych na całej
powierzchni pola.
W sytuacji, w której korpusy się chowają i rozkładają, to ilość przejazdów
na poprzeczniakach będzie
mniejsza, bo jadąc wzdłuż,
zaorzemy więcej.
Zdecydowanie tak. W zależności od wielkości pługa
będą to z pewnością 1-2 przejazdy mniej.
W jakich pługach może
być zainstalowa ne to
rozwiązanie?
W tym roku wprowadzamy
na rynek nową generację pługów Master L. Cechują się one
tym, że mogą pracować poza
bruzdą, czyli on-land. Mogą
być pięcio- lub sześcioskibowe. Pługi te wyposażone są
w funkcję SmartPloughing,
czyli indywidualne sterowanie każdym korpusem. Gdy
dojeżdżamy do końca pola,
GPS w ciągniku identyfikuje linię skraju pola, aby
każdy z korpusów podniósł
się w odpowiednim momencie. Mechanizm jest prosty,
a funkcja ta występuje tylko
w pługach z zabezpieczeniem
hydraulicznym, bo to ono

odpowiada za jej działanie.
Funkcja ta jest tylko w nowej
generacji Master L. W starszych pługach na razie nie
można zastosować tego rozwiązania, ale możliwe, że nasi
konstruktorzy popracują nad
tym w przyszłości.
Korpusy nie unoszą się
pionowo w górę, równolegle do gleby, ale uchylnie.
Ich ruch na końcu pola wygląda podobnie jak uchylanie
się korpusu na sprężynie lub
hydraulice zabezpieczającej.
Wykorzystujemy tradycyjne zabezpieczenie hydrauliczne. Dotąd korpusy
podnosiły się zawsze o 60cm,
gdy natrafiły na kamień. Siłownik hydrauliczny na skraju
korpusu, pełnił rolę zabezpieczenia. A więc, gdy działała siła odpowiadająca np.
1600 kg, która musiała być
przezwyciężona, by korpus
orał, siłownik ciśnienie utrzymywał. Gdy siła była przekraczana, olej przemieszczał się,
a korpus się unosił. Tę funkcję
wykorzystaliśmy do unoszenia korpusów na skraju pola.
Mamy tu jednak dwa ruchy:
unoszenia oraz dociskania do
gleby, utrzymywania korpusu
w sztywności. Wystarczyło
więc zainstalować siłownik
dwustronnego działania.
Samo utrzymywanie korpusu
na stałej głębokości w glebie,
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regulujemy tak jak dotychczas z kabiny na hydraulice.
Jeśli chcemy zaś wykorzystać
funkcję SmartPloughing, podłączamy się pod GPS, który
zidentyfikuje miejsce unoszenia korpusu. Samo unoszenie
działa tak: gdy korpus najeżdża na linię wyznaczającą
koniec orki, system steruje
zaworem ciśnienia – zmniejsza ciśnienie odpowiadające
za sztywność korpusu, dzięki czemu ten już się unosi.
Następnie, by się uniósł na
pełną wysokość, zawór przemieszcza olej w tylną część
siłownika i unosi go do góry.
Przy rozpoczynaniu kolejnego
przejazdu, oczywiście dzieje
się to w odwrotnym kierunku.
Jest to jak widzimy rozwiązanie proste. Z konstrukcyjnego punktu widzenia
komplikacja jest niewielka,
więc ryzyko awarii jest znikome. Dodać jeszcze warto,
że istnieje możliwość zakupu
wersji „ekonomicznej” tego
rozwiązania, a mianowicie
takiej, gdzie uchylne są tylko
dwa ostatnie korpusy. Pługi
Master L są już dostępne na
rynku, a SmartPloughing jest
w fazie testów, więc na ich
dostępność na rynku, będziemy musieli jeszcze troszeczkę
poczekać.
Rozmawiała Alicja Szczypta.
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