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Jubileusz PROCAM

Uroczystości przewodniczyli 
prezes PROCAM Polska Mi-
chał Ciszak i Ian Beswick, 
współwłaściciel ProCam UK 
Limited, którzy na koniec po-
dzielili urodzinowy tort.

PROCAM to fi rma sprzeda-
jąca nawozy, środki ochrony 
roślin i materiał siewny, ale 
jej główną siłą nie jest handel, 
a doradztwo. Zatrudnia ona 
ponad 140 doradców agro-
technicznych, którzy prócz 
konieczności posiadania 
kierunkowego wykształce-
nia musieli również zdać fi r-
mowy egzamin teoretyczny 
i praktyczny. To bardzo so-
lidna rekomendacja ich wie-
dzy i umiejętności, zgodnie 
z dewizą fi rmy „wiedza, nie 
informacje”. PROCAM jest 
także podmiotem skupują-
cym płody rolne.

– Każdego roku organizu-
jemy konferencje, warsztaty 

polowe oraz konkursy wiedzy 
agronomicznej. Odwiedza je 
średnio 1200 gospodarzy, 
a warsztaty polowe niemal 
3000 – powiedział dr Dariusz 
Wyczling. – Dbamy o wiedzę 
nie tylko naszych pracowni-
ków, ale także rolników. Dla-
tego jako pierwsi w Polsce 
zorganizowaliśmy konkurs 
wiedzy agronomicznej PRO-
CAM dla rolników. Wspieramy 
i współpracujemy ze szkołami 
rolniczymi oraz uniwersyteta-
mi. Organizujemy dla studen-
tów i uczniów staże i praktyki 
pod hasłem „Planuj z nami 
swoją przyszłość” – dodał dr 
Wyczling.

Firma posiada markę wła-
sną nawozów doglebowych 
Profoska, dolistnych Proleaf 
oraz sadowniczych Avalon. 
PROCAM jest współzałożycie-
lem Polskiego Stowarzyszenia 
Rolnictwa Zrównoważonego 

ASAP, które dba o stabilny 
i odpowiedzialny wzrost rol-
nictwa oraz równowagę w śro-
dowisku rolniczym.

Przedsiębiorstwo powstało 
w 2004 roku, w oparciu o mo-
del angielskiej fi rmy ProCam 
UK Limited, która w lipcu ob-
chodziła swoje 40-lecie. Ak-
tualnie obsługuje ono 19 tys. 
polskich rolników, co daje ok. 
24% powierzchni upraw w kra-
ju. W ubiegłym roku udział 
w sprzedaży środków ochrony 
roślin wyniósł 13,3%. W cią-
gu minionej dekady liczba 
klientów PROCAM wzrosła 
trzykrotnie.

– Obroty naszej fi rmy cały 
czas rosną. W 2018 r. Wynio-
sły prawie 900 mln zł, ale już 
dzisiaj wiem, że w 2019 r. prze-
kroczymy ten poziom – pod-
kreślał Michał Ciszak, Prezes 
Zarządu PROCAM Polska. 
Wśród głównych dostawców 

PROCAM są takie fi rmy jak 
BASF, SDP, Borealis, Adobe, 
Bio Gen, Limagrain, APC 
oraz Adama, FMC, Barclay 
i Syngenta.

- Pragniemy również speł-
niać marzenia dzieci z tere-
nów wiejskich organizując 
takie inicjatywy jak PROCAM 
CUP czy też „Graj o zdrowie”, 
gdzie z Gibą – światowej klasy 
siatkarzem, mistrzem olimpij-
skim - jeździliśmy przez małe 
miejscowości i wsie i promo-
waliśmy zdrowy tryb życia 
związany z siatkówką – do-
dał Michał Ciszak.

I to właśnie wybitni spor-
towcy są ambasadorami marki 
PROCAM i akcji „Graj o zdro-
wie”. Na uroczystych obcho-
dach obecni byli Sławomir 
Szmal, bramkarz, wieloletni 
gracz reprezentacji narodo-
wej w piłce ręcznej oraz Karol 
Bielecki, strzelec wyborowy 

reprezentacji. Bielecki podczas 
meczu stracił oko, a taka kon-
tuzja oznacza utratę możliwo-
ści oceny odległości. Mimo 
to, powtórnie nauczył się 
łapać piłkę i strzelać. Jego 
największym sukcesem jako 
jednookiego snajpera był ty-
tuł króla strzelców turnieju 
olimpijskiego w Rio de Janeiro 
(gdzie zajęliśmy IV miejsce). 
Podczas jubileuszowej uro-
czystości zaprezentowano 
jego książkę „Niepokonany”, 
opowiadającą o dochodzeniu 
na szczyty oraz walce z ogra-
niczeniami spowodowanymi 
kontuzją.

Zaprezentowano również 
główną nagrodę nadchodzącej 
loterii dla klientów, samochód 
elektryczny - Tesla 3, o warto-
ści 280 tys. zł. Pojazd został 
ufundowany przez Bio-Gen 
i PROCAM.

Alicja Szczypta

Czołowi polscy piłkarze ręczni, samochód elektryczny Tesla 3 oraz tłumy 
gości uświetnili obchody 15-lecia � rmy PROCAM, które odbyły się 
w Centrum Stocznia Gdańska.
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Prezes PROCAM Michał Ciszak
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Nowe Centrum SAT

Centrum ma rozpocząć dzia-
łalność w przyszłym roku, by 
pomóc europejskim rolnikom 
w uzyskaniu najlepszych plonów.

Zlokalizowane w miejscowo-
ści Aussonne Centrum będzie 
pierwszym tego typu obiektem 
w Europie i trzecim na świecie. 
Głównymi zadaniami centrum, 
które ma ruszyć przed końcem 
2020r., będą rozwój produktów 
oraz intensywne badania na-
ukowe umożliwiające opraco-
wywanie nowych rozwiązań, 
dzięki którym rolnicy będą mo-
gli stawiać czoła wyzwaniom 
w podlegającej ciągłym zmia-
nom branży rolniczej.

Corteva oferuje pakiet rozwią-
zań SAT obejmujących zaprawy 
nasienne, takie jak Lumiposa 
i Lumivia do zaprawiania nasion 
środkami owadobójczymi, Lu-
misena do zaprawiania nasion 
fungicydami czy Lumifl ex — 
fungicyd do zaprawiania nasion 
kukurydzy z zastosowaniem 
technologii SAT.

Po ogłoszeniu nawiązania 
współpracy między fińską 

fi rmą technologiczną z branży 
rolniczej Pro Farm Technologies 
Ltd a Corteva Agriscience oferta 
będzie zawierać także produkty 
biologiczne z technologią SAT, 
oparte na opracowanej przez Pro 
Farm platformie technologicz-
nej. Te narzędzie będą stanowić 
wsparcie dla europejskich pro-
ducentów w zwalczaniu wpływu 
stresu abiotycznego i biotycz-
nego u roślin oraz pomogą im 
zwiększyć przyswajanie skład-
ników pokarmowych z gleby, 
przyczyniając się do poprawy 
zdrowotności roślin.

Innowacje związane z za-
prawianiem nasion zapewnią 
dokładność dozowania przy 
aplikacji oraz zwiększoną efek-
tywność. W efekcie pozwoli to 
na większą wydajność.

– Ponieważ w technologii SAT 
nasiona są zaprawiane bezpo-
średnio zamiast stosowania 
pestycydu na polu, możliwe jest 
zmniejszenie śladu środowisko-
wego rolnictwa — powiedział 
Andre Negreiros, Seed Applied 
Technologies Leader w Corteva 

Agriscience w Europie.
– Działalność Cortevy jest 

ukierunkowana na innowacje. 
Dlatego chcemy zainwesto-
wać w ten projekt 5 mln euro 
w ramach naszych działań, 
które mają na celu poszerzenie 
oferty nasion. Jesteśmy fi rmą, 
której zależy zarówno na pro-
ducentach, jak i konsumentach, 
a nowe Centrum pomoże rolni-
kom w zwiększaniu wydajności 
plonów i spełni oczekiwania od-
biorców dotyczące zrównowa-
żonego rolnictwa.

Nowe informacje zostaną po-
dane na kongresie Euroseeds, 
który odbędzie się w dniach 
13–15 października w Sztok-
holmie (Szwecja). Corteva bę-
dzie jednym z uczestników 
tego dorocznego wydarzenia, 
na którym omawiane są kwe-
stie związane z przepisami UE 
regulującymi hodowlę nasion, 
rolnictwem z wykorzystaniem 
metod naturalnych oraz kontrolą 
zdrowotności roślin.

Źródło: ITBC Communication
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Corteva Agriscience planuje otwarcie nowego 
Centrum SAT (Center of Seed Applied Technologies) 
w południowo-zachodniej Francji.

Razem można więcej

7 listopada 2019 r. poprzez 
podpisanie stosownego listu 
intencyjnego sformalizowano 
przystąpienie Krajowej Federa-
cji Producentów Zbóż do Pol-
skiej Koalicji Biopaliw i Pasz 
Białkowych, wzmacniając tym 
samym reprezentację środowi-
ska rolniczego na tym forum.

Celem współpracy jest 
zwiększenie efektywności 
podejmowanych działań na 
rzecz rozwojui promocji sek-
tora biopaliw produkowanych 
z krajowych surowców rolnych 
orazreprezentowanie całego 
łańcucha wytwórczego bio-
komponentów na polu krajo-
wychi europejskich regulacji.

„Widzimy potrzebę aktyw-
niejszego włączenia się w dzia-
łania Koalicji, nie tylko samej 
Federacji, ale całego środo-
wiska rolniczego, biorąc pod 
uwagę wpływ producentów 
biopaliw nastabilizację sytu-
acji w rolnictwie. Polski sek-
tor bioetanolu zapewnia zbyt 
600-700 tys. ton zbóżrocznie, 

głównie kukurydzy, co ma 
ogromne znaczenie dla nas. 
Dostrzegamy też wciąż szan-
sę na wzmocnienie roli zbóż 
w łańcuchu dostaw surowców 
na cele biopaliwowe poprzez 
zwiększeniewykorzystania 
etanolu w benzynach. Wiele 
krajów na świecie i w Europie 
nie dyskutuje na tematstan-
dardu E10, ale coraz efektyw-
niej wdraża go na rynek. To 
powinien być przykład także 
dla Polski,co byłoby również 
istotną opcją dla krajowych 
producentów zbóż. Wierzymy, 
że wspólne,skoordynowane 
w ramach Koalicji działanie 
z producentami rzepaku, oleju 
i biopaliw przyniesiekorzyści, 
a z pewnością wzmocni głos 
branży, na czym powinno 
nam wszystkim zależeć.” - 
powiedział Rafał Mładano-
wicz, Prezes Krajowej Federacji 
Producentów Zbóż.

„Sformalizowanie współpra-
cy z Federacją, która wspiera 
nas na różnych płaszczyznach 

odlat, jest merytorycznym 
i wizerunkowym wzmocnie-
niem naszego głosu jako plat-
formy organizacji rolniczych 
i branżowych, co pozwoli tym 
efektywniej działać na rzecz 
całego łańcucha wytwórczego 
biokomponentów. Zboża to 
bardzo ważna grupa surowców 
do produkcji biopaliw. Pro-
dukcja bioetanolu z kukurydzy 
dostarcza nam jednocześnie 
cennego białka paszowego 
w postaci DDGS-u, a tego ro-
dzaju synergia w budowaniu 
bezpieczeństwa żywnościo-
wego i energetycznego wyko-
rzystując potencjał krajowego 
rolnictwa jest fundamentem 
Polskiej Koalicji Biopaliw 
i Pasz Białkowych.” - powie-
dział Adam Stępień, Dyrektor 
Generalny Polskiego Stowa-
rzyszenia Producentów Oleju 
oraz Krajowej Izby Biopaliw.

Źródło: Krajowa Izba Biopaliw
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

 „Krajowa Federacja Producentów Zbóż dołączyła do 
Polskiej Koalicji Biopaliw i PaszBiałkowych!”

CIECH z certyfikatem GLP

Nowe laboratorium badaw-
cze CIECH uzyskało certyfi -
kację GLP („Good Laboratory 
Practice”, pol. „Dobra Praktyka 
Laboratoryjna”), poświadcza-
jącą nie tylko wysoką jakość 
prowadzonych w nim badań, 
ale również ich wiarygodność 
i niezależność. Dzięki temu, 
wyniki badań prowadzonych 
w warszawskim ośrodku badaw-
czym CIECH będą uznawane 
globalnie, przez większość mię-
dzynarodowych i narodowych 
podmiotów odpowiedzialnych 
za dopuszczanie do użytku sub-
stancji chemicznych. Dzięki 
temu CIECH przyśpieszy re-
jestrację swoich środków ochro-
ny roślin w kraju i zagranicą, 
a także istotnie zracjonalizuje 
koszty prowadzenia badań.

Celem zasad dobrej praktyki 
laboratoryjnej jest zapewnienie 
jakości i wiarygodności uzy-
skiwanych wyników badań od 
momentu ich planowania, aż 
po właściwe przechowywanie 
danych źródłowych i spra-
wozdań, tak, by możliwe było 

prześledzenie przebiegu badania 
lub jego całkowite odtworze-
nie. Dzięki temu ich wyniki 
są uznawane we wszystkich 
państwach OECD (Organiza-
cja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju) oraz nie wymagają 
powtórzeń.

Dzięki spełnieniu szeregu 
wymogów oraz uzyskaniu 
certyfi kacji GLP, warszawskie 
laboratorium CIECH dołączyło 
do elity ośrodków badawczych 
w Europie i na świecie. Wła-
sne laboratorium z certyfi katem 
GLP pozwoli CIECH znacząco 
przyspieszyć prace badawczo-
-rozwojowe (np. w zakresie 
przygotowania wymaganej 
dokumentacji rejestracyjnej), 
lepiej zarządzać danymi oraz 
kontrolować jakość począw-
szy od surowców aż po goto-
wy produkt.

- Uzyskanie certyfi katu GLP 
to bardzo ważna przewaga kon-
kurencyjna dla naszego biznesu 
AGRO. Po przejęciu hiszpań-
skiego dostawcy środków 
ochrony roślin, spółki Proplan, 

naszym priorytetem w tym biz-
nesie jest ekspansja zagraniczna, 
której kluczowym elementem 
są badania i rejestracje nowych 
produktów na nowych rynkach. 
Dzięki Dobrej Praktyce Labora-
toryjnej i zespołowi, będziemy 
robić to szybciej i taniej - mówi 
Wojciech Babski, szef biznesu 
AGRO w Grupie CIECH.

Certyfi kat GLP to system za-
pewnienia jakości wymaganych 
prawem nieklinicznych badań 
laboratoryjnych, służący ocenie 
właściwości substancji oraz mie-
szanin z zakresu bezpieczeństwa 
i zdrowia dla człowieka oraz 
środowiska. Jego zasady zostały 
opracowane w celu zapewnienia 
najwyższego poziomu jakości 
i wiarygodności badań w celu 
uniknięcia ich powtarzania 
w różnych państwach. Decy-
zja Rady OECD o wzajemnym 
uznawaniu danych w ocenie 
chemikaliów stanowi, iż dane 
generowane w badaniach che-
mikaliów w jednym państwie 
członkowskim OECD, wykony-
wane zgodnie z zasadami Do-
brej Praktyki Laboratoryjnej, 
powinny być akceptowane w in-
nych państwach członkowskich 
OECD dla oceny badanych pro-
duktów i w innych celach doty-
czących ochrony zdrowia ludzi 
i ochrony środowiska.

Źródło: Biuro Prasowe 
Grupy CIECH

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

W Polsce funkcjonuje około 10 laboratoriów 
pracujących w standardzie GLP dla biznesu AGRO.

Agro na obcasach

Motto „W zmieniającym się 
świecie nic nie dzieje się bez 
kobiet…” przyświecało ban-
kowi BNP Paribas, który jest 
organizatorem cyklicznych wy-
darzeń „Agro na obcasach”. 
Jedno z nich odbyło się nie-
dawno w gdańskim klubie 
Stary Maneż.

Bank BNP Paribas reprezen-
towany był przez dyrektora 
makroregionu gdańskiego 

bankowości detalicznej i biz-
nesowej - Sebastiana Szkołuta.

Niezaprzeczalnie rola ko-
biet mieszkających na terenach 
wiejskich rośnie. Kobiety coraz 
chętniej i aktywniej uczestni-
czą w podejmowaniu decyzji 
o kierunku rozwoju prowa-
dzonego biznesu – podkreślają 
organizatorzy eventu.

- Jest to inicjatywa nasze-
go banku. Chcemy w sposób 

szczególny wyróżnić wszystkie 
panie, które zaangażowane są 
w lokalnych społecznościach, 
aktywne w szeroko pojętym 
segmencie agro i bardzo często 
są fi larami gospodarstw rol-
nych – powiedział dyr. Szkołut.

- Bez naszych pań nie pora-
dzilibyśmy sobie w agrobizne-
sie – dodał Wiesław Burzyński, 
prezes Pomorskiej Izby Rol-
niczej, która była patronem 
wydarzenia.

Część artystyczną wydarze-
nia przygotował Waldemar 
Malicki, znany jako lider pro-
jektu „Filharmonia Dowcipu”. 
W klasyczny, choć żartobliwy, 
sposób prezentowane były hity 
światowej muzyki klasycznej 
i popularnej.

Alicja Szczypta

„W zmieniającym się świecie nic nie dzieje się bez kobiet…”
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Międzynarodowe gremium 
wyróżniło ANWIL

Podczas listopadowego IFA 
Strategic FORUM w Paryżu ta 
światowa organizacja uhono-
rowała ANWIL złotym meda-
lem. Producent nagrodzony 
został m.in. za wdrożenie 
programu gwarantującego 
spełnianie najwyższych stan-
dardów produkcji nawozów 

i promowanie idei SHE Ex-
cellence (Safety, Health and 
Environment).

ANWIL jest jednym z czo-
łowych krajowych wytwór-
ców nawozów, a jego aktualne 
moce produkcyjne plasują 
go na 13. miejscu w Europie. 
Firma należy do Fertilizers 

Europe (Europejskiego Sto-
warzyszenia Producentów 
Nawozów) oraz International 
Fertilizer Association.

Przyznane wyróżnienie 
ma dla nas duże znaczenie, 
szczególnie w kontekście roz-
poczętej w tym roku inwesty-
cji nawozowej, która pozwoli 
na zwiększenie do połowy 
2022 roku mocy produkcyj-
nych ANWILU z 966 tys. 
ton do 1 461 tys. ton rocznie 
oraz poszerzenie oferty pro-
duktowej o cztery rodzaje 
nawozów – mówi Agnieszka 
Żyro, Prezes Zarządu ANWIL 
S.A. Kwestie bezpieczeństwa, 
zdrowia i ochrony środowi-
ska są dla ANWILU – obok 
zagadnień technologicznych 

– priorytetowe, a otrzymany 
od IFA medal jest potwierdze-
niem naszych najwyższych 
standardów i dobrych prak-
tyk w tym zakresie – dodaje 
Prezes Żyro.

Wykorzystanie nawozów 
w Unii Europejskiej w samym 
2018 roku według raportu 
Fertilizers Europe Annual 
Overview 2018-2019 wyniosło 
ok. 20 mln ton. Ich stosowa-
nie przyczynia się do rozwoju 
zrównoważonej produkcji rol-
nej, a tym samym do wzrostu 
poziomu bezpieczeństwa żyw-
nościowego na całym świecie.

Od 2007 roku włocławska 
spółka z Grupy ORLEN uczest-
niczy w programie Product 
Stewardship, poddając swoje 
działania wielopłaszczyznowemu 
audytowi DNV GL (Det Norske 
Veritas). W jego ostatniej edycji 
producent osiągnął rekordowy 
wynik na poziomie 96% zgodno-
ści z wymogami badania.

Źródło: ANWIL S.A.
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Na początku ubiegłego roku włocławska spółka z Grupy ORLEN 
dołączyła do International Fertilizer Association (Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Nawozowego).

Santander Leasing 
i Korbanek łączą siły

Santander Leasing wpro-
wadza trzy specjalne oferty 
finansowania fabrycznego 
dla rolników indywidual-
nych i przedsiębiorców z sek-
tora agro.

- Bardzo się cieszymy, że 
rozpoczynamy współpracę z 
renomowaną marką w Europie -
a tym bardziej w Polsce. Jest 
to element konsekwentnej re-
alizacji naszej strategii opartej 
m.in. na ciągłym uzupełnianiu 
i rozwoju oferty skierowanej 
dla segmentu agro – mówi Ma-
riusz Włodarczyk dyrektor za-
rządzający Santander Leasing 
– Firma Korbanek to jeden
z największych dealerów 
funkcjonujących w sektorze 
rolniczym i oferującym od 
30 lat pełną gamę maszyn 
i urządzeń. Nasi klienci tym 
samym zyskają dostęp do 
kolejnego atrakcyjnego fi-
nansowania szerokiej gamy 
produktów niezbędnych na 
co dzień w większości gospo-
darstw rolnych – dodaje.

W nowej ofercie Santander 
Leasing znajdują się zarówno 
nowe, jak i używane do 6 lat 
maszyny i urządzenia nastę-
pujących marek znajdujących 
się w porfolio fi rmy Korbanek: 

Sulky, Monosem, ARBOS, FA-
RESIN, KRAMER, POLARIS 
oraz ROSTSELMASH. Przed-
mioty, które będzie fi nansować 
Santander Leasing w ramach 
współpracy to m.in.: rozsie-
wacze nawozów, siewniki zbo-
żowe, agregaty bierne, brony 
wirnikowe, pielniki.

W ramach współpracy do-
stępne są trzy warianty fi nanso-
wania maszyn i urządzeń Sulky
i Monosem – dla rolników in-
dywidualnych i fi rm.

Zgodnie z prognozami 
Santander Leasing z począt-
ku roku oraz według danych 
Związku Polskiego Leasingu 
za pierwsze półrocze zmieni-
ła się struktura fi nansowania 
środków trwałych w kierun-
ku maszyn i urządzeń (MiU), 
które utrzymują ok. 28 proc. 
udziału w rynku leasingu. 
W ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy tego roku, klienci fi rm 
leasingowych sfi nansowali 
swoje inwestycje w maszyny 
i urządzenia o łącznej warto-
ści 10,7 mld zł, co skutkowało 
+3,7 proc. wzrostem r/r.

Źródło: Attention Marketing, 
Maciej Sokołowski

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Jak technologia zmienia rolnictwo?

Nagrody wręczono podczas 
gali towarzyszącej konferen-
cjom Narodowe Wyzwania 
w Rolnictwie oraz Sady i Ogro-
dy, zorganizowanym przez 
Grupę PTWP 7 listopada br. 
w Warszawie.

Nagrody Innowacyjny 
Produkt Rolniczy 2019 przy-
znane zostały w dziewięciu 
kategoriach:

1. Nawozy – Amino Ultra 

fi rmy Intermag – jedno-
składnikowe nawozy mi-
kroelementowe na bazie 
aminokwasu – glicyny.

2. Środki ochrony roślin i ma-
teriał hodowlany – Korvetto 
fi rmy Corteva AgriScience 
– herbicyd przeznaczony 
do zwalczania chwastów 
dwuliściennych rzepaku 
ozimego.

3. Nasiennictwo – SY Talisman 
fi rmy Syngenta – odmiana 

kukurydzy.
4. Pasze i dodatki paszowe – 

Fiberpluss/15 fi rmy OPTI-
MA-X Adam Pera – preparat 
systemowy oddziałujący na 
układ pokarmowy, w tym 
na perystaltykę, funkcje 
wydzielnicze i mikrofl orę, 
a zarazem układ odporności 
zwierzęcia.

5. Budynki inwentarskie i ich 
wyposażenie - System RCI 
– ovoprotect fi rmy Activtek 

– Urządzenie jest nadzieją 
w walce z patogenami w pro-
dukcji zwierzęcej.

6. Ciągniki rolnicze – Case 
IH Magnum AFS Connect, 
fi rmy Case IH – ciągniki 
z technologią AFS Connect 
mogą po polu poruszać się 
bez udziału operatora, z nie-
spotykaną dotąd precyzją.

7. pozostałe maszyny rolnicze 
(kombajny, pługi, siewni-
ki itp.) nagrody ex aequo 
– Rauch AXIS-H 50.2 EM-
C+W Axmat, fi rma Kuhn Ma-
szyny Rolnicze – technologia 
radarowa AXMAT Duo. Kom-
bajn zbożowy Claas Lexion 
6000-5000 fi rmy Claas Polska 
– jest pierwszym kombajnem 
na rynku łączącym zalety bęb-
na przyspieszającego, bębna 
młócącego, separatora oraz 
odrzutnika.

8. Programy i urządzenia 
wspomagające prowadze-
nie gospodarstwa rolnego 
– RHIZA fi rmy Agrii Polska 

– system wpływa na lepsze 
wykorzystanie potencjału 
plonotwórczego.

9. Hodowla zwierząt – Knur 
Excelium fi rmy Choice Ge-
netics – bardzo dobry, niski 
FCR to satysfakcjonujące dla 
każdego hodowcy ograni-
czenie kosztów żywienia.
Trzech zwycięzców wska-

zali też czytelnicy magazynu 
„Farmer” oraz użytkownicy 
portalu farmer.pl:
• Aplikacja mobilna Va-

demecum fi rmy Pest-Info 
– w wersji mobilnej zawiera 
opis wszystkich zarejestro-
wanych na rynku polskim 
substancji czynnych wraz 
z podaniem charakterystyki, 
sposobu i mechanizmu dzia-
łania oraz warunków me-
teorologicznych, w których 
możliwe jest stosowanie da-
nej substancji czynnej.

• Maszyna do zbierania ka-
mieni Husarya SCS-100 fi r-
my Usaria Polska – to przede 

wszystkim oryginalny sys-
tem zbioru i sortowania 
kamieni, wyróżniający się 
wysoką dokładnością zbie-
rania kamieni o zróżnico-
wanej średnicy.

• Euforia fi rmy HR Strzelce 
– Grupa IHAR– odmiana 
pszenicy ozimej charakte-
ryzująca się wysokim i sta-
bilnym plonowaniem; dobrą 
zimotrwałością; odporno-
ścią na susze; duża odpor-
nością na porastanie ziarna 
w kłosach; tolerancją na ob-
niżone pH gleby, wysoką 
odpornością na wyleganie 
oraz choroby grzybowe.

Szczegółowe informacje, 
na stronach: www.farmer.
pl, www.bezpluga.pl, www.
sadyogrody.pl

Źródło: Aneta Bulkowska, 
Imago Public Relations

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wręczono nagrody Innowacyjny Produkt Rolniczy 2019 oraz Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2019.
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Obywatele na straży przyrody
Zwierzęta złapane we wny-

ki, ścieki odprowadzane do 
jeziora, nielegalne wysypiska 
śmieci, zanieczyszczenia w le-
sie, uszkodzone rośliny w rezer-
wacie czy wypalane trawy - to 
najbardziej znane przypadki 
niszczenia przyrody w Polsce. 
Nie musisz się na to zgadzać. 
Wykorzystaj poradnik inter-
wencyjny i działaj. W trakcie 
pilotażu był używany od 10 do 
15- stu razy w miesiącu.

Czym jest poradnik 
interwencyjny?

To narzędzie, które pomo-
że Ci rozpoznać naruszenia 
przyrody, wskaże jakie normy 

prawne zostały złamane i pod-
powie w jaki sposób możesz 
zareagować. Pozwala podjąć 
szybkie i skuteczne działania 
w obliczu widocznych zagro-
żeń. Z poradnika interwen-
cyjnego dowiemy się m.in 
do kogo powinniśmy zgłosić 
się w przypadku napotkania 
rannego dzikiego zwierzęcia, 
nielegalnego wysypiska od-
padów, czy spalania śmieci. 
Będziemy mogli pobrać goto-
we wzory dokumentów wraz 
z informacją, kto powinien zo-
stać ich adresatem. Poradnik 
interwencyjny to intuicyjne 
i kompleksowe narzędzie do 

wypełniania obywatelskiego 
obowiązku, które jest świetnym 
przewodnikiem, po meandrach 
biurokracji.

Poradnik interwencyjny znaj-
dziesz tu: https://www.wwf.pl/
aktualnosci/co-robic

Jak interweniować?
Możemy wysyłać pisma 

do odpowiednich instytucji; 
brać udział w postępowaniach 
administracyjnych i sądowo-
-administracyjnych z zakresu 
ochrony środowiska i ochrony 
przyrody oraz nagłaśniać spra-
wy w lokalnych i ogólnopol-
skich mediach. Podejmowanie 
interwencji przyrodniczych jest 

jedną z kompetencji organizacji 
pozarządowych zajmujących się 
ochroną przyrody, takich jak 
np. Fundacja WWF, ale obywa-
tele też mają prawa, możliwości 
i siłę sprawczą. Warto z nich 
korzystać.

Obywatele na pomoc 
przyrodzie

Z dostępnych statystyk Ko-
mendy Głównej Policji wynika, 
że w 2017 r. postępowań dot. 
tzw. przestępstw przeciwko 
środowisku przeprowadzono 
w Polsce 509. Z kolei w oparciu 
jedynie o przepisy karne usta-
wy o ochronie zwierząt, licz-
ba prowadzonych postępowań 

przygotowawczych wzro-
sła z 1187 w 2003 roku do 
2214 w 2014 roku. To właśnie 
rosnące obywatelskie zaangażo-
wanie prowadzi do zwiększenia 
wykrywalności, a co za tym 
idzie także rozwiązania wielu 
problemów przyrodniczych.

Mamy prawa i obowiązki
Prawo do czystego środowi-

ska naturalnego jest jednym 
z podstawowych praw człowie-
ka, a jego ochrona konstytu-
cyjnym obowiązkiem każdego 
obywatela (art. 74 Konstytucji 
RP). Jak wynika z badań, na-
wet 64% Polaków deklaruje, 
że zdarzyło im się dobrowolnie 

i nieodpłatnie pracować na 
rzecz swojego otoczenia (CBOS 
“Czy Polacy są altruistami”, 
marzec 2018).

Ratuje i inspiruje
Poradnik interwencyjny to pi-

lotażowy projekt WWF Polska. 
Był inspiracją dla uczestników 
największego w Europie stacjo-
narnego maratonu programi-
stycznego w Europie „HackYeah 
2019” (14-15.09.2019 r.) w ka-
tegorii ENVIRONMENT.

Źródło: WWF Polska Alek-
sandra Świetlik, aswietlik@
wwf.pl | www.wwf.pl

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Mamy moc i … poradnik interwencyjny W WF.

Rolnicy polscy są najmłodszymi w Europie
Obecnie Polska radzi so-

bie bardzo dobrze na spo-
żywczym rynku UE. Według 
danych Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi Polska jest 
liderem w Unii Europejskiej 
w produkcji drobiu, owoców, 
pieczarek. Obecnie na eksport 
trafi a 80% polskiej wołowiny, 
45% drobiu i 30 % produk-
tów mleczarskich. W dodat-
ku według danych Instytutu 
Socjologii z UMK w Toruniu 
Struktura demografi czna pol-
skiego rolnictwa świadczy, że 
rolnicy polscy są najmłodszy-
mi w Europie.

Mimo tego polskie gospo-
darstwa stoją na rozdrożu. 
Czy polscy rolnicy powinni 
się dokształcić? Czy ich wiedza 
jest wystarczająca? Czy obec-
na konkurencyjność polskiej 
wsi utrzyma albo zwiększy 
się w perspektywie kilkuna-
stu najbliższych lat?

Problemów jest wiele. Nie 
tylko wykształcenie, ale także 
ograniczona wielkość areałów 
czy mentalność części rolnicze-
go społeczeństwa, którą można 
przyrównać do „chłopskiej”.

Młodzi rolnicy przełamują 
stereotypy

Polacy żyją ze świadomo-
ścią, że przez ostatnie 15 lat 
wieś niesamowicie się rozwi-
nęła. Znaczna część społeczeń-
stwa zgadza się z dopłatami dla 
rolników, jednakże nie mają 
oni pojęcia na co konkretnie 
te dotacje są przeznaczane. 

Wyniki badań mogą być za-
skakujące - mamy do czynie-
nia ze skrajną sytuacją, której 
wcześniej nie było.

W warstwie kulturowej pol-
skich rolników, głównie tych 
gospodarujących na niewiel-
kim areale, trzeba uwzględniać 
silne wciąż elementy kultury 
chłopskiej.- stwierdza Dr hab. 
Wojciech Knieć z Instytutu 
Socjologii na UMK w To-
runiu. Ich przykładem jest 
przede wszystkim racjonal-
ność ekonomiczna nie oparta 
na motywie zysku, a bardziej 
na przywiązaniu do tradycji 
i obyczaju. Jest ona sprzeczna 
z rynkowym podejściem do 
prowadzenia gospodarstwa 
rolnego. Natomiast młodzi 
rolnicy gospodarujący na 
areale w przedziale 20-50 ha 
są dobrze wykształceni, posia-
dają kierunkowe kwalifi kacje 
rolnicze oraz bardzo często 
uczestniczą w kursach doszka-
lających - przekonuje socjolog. 
Mimo odnoszonych sukcesów, 
polska wieś stwarza paradoksy 
przez które sukces na rynku 
międzynarodowym nie musi 
wcale być trwały. Wydaje się, 
że to właśnie rolnicy doszka-
lający się, ci którzy cały czas 
udoskonalają swoje metody 
produkcji powinni znaleźć 
się w centrum uwagi promo-
dernizacyjnej polityki rolnej 
państwa, aby uniknąć stagna-
cji rozwoju. – dodaje Dr hab. 
Wojciech Knieć. Jeżeli państwo 

nie skupi uwagi na młodych 
rolnikach to osiągnięte efekty 
i sukcesy mogą być bardziej 
kruche niż się spodziewano.

Nowoczesne rozwiązania 
kontra tradycja

Starsza część rolników swoją 
wiedzę opiera na doświadcze-
niu. Jak zaradzić ich niechęci 
do dalszego rozwoju i edukacji? 
Z danych Instytutu Socjolo-
gii UMK w Toruniu można 
odczytać, że to właśnie oni 
w największym stopniu są 
odpowiedzialni za najniższy 
w Unii Europejskiej współ-
czynnik wykształcenia wśród 
farmerów.

Odpowiedzią może być e-le-
arning. Niweluje on barierę 
nie tylko dystansu, ale i czasu, 
które tak często powstrzymu-
ją rolników od poszerzania 
swojej wiedzy i stosowania 
nowych metod. Pogodzenie 
edukacji z cyklem pracy rol-
ników może być szansą na 
wzrost poziomu edukacji 
wśród rolników.  W Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie metodą 
e-learningu prowadzonych 
jest blisko 100 kursów oraz 
część zajęć dydaktycznych na 
wszystkich wydziałach uczel-
ni. – mówi dr inż. Krzysztof 
Szwejk, Rzecznik Prasowy 
SGGW. W ramach programu 
UE Kapitał Ludzki na Wydzia-
le Rolnictwa i Biologii tą me-
todą realizowany był pełny 
cykl studiów , który ukończyło 

60 osób. – dodaje pracownik 
Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego.

W Polsce rośnie liczba kur-
sów prowadzonych tą metodą, 
jednak nadal e-learning nie 
cieszy się dużą popularno-
ścią. Na tym polu wciąż jest 
wiele do zrobienia. Dotyczy 
to także zmiany mentalności 
przyszłych studentów, a dobrze 
opracowanych do szkolenia 
e-learningowego kierunków 
studiów wciąż jest zbyt mało. 
- zauważa rzecznik praso-
wy SGGW.

A co na ten temat sądzą 
właściciele gospodarstw? Klu-
czowe jest śledzenie nowych 
rozwiązań technologicznych 
obniżających koszty produk-
cji czy też zwiększających 
jej jakość i efektywność. To 
wszystko wymaga dużej wie-
dzy i jednocześnie otwarto-
ści na jej ciągłe uzupełnianie. 
Niewątpliwe łatwiej o takie 
postawy wśród młodszego po-
kolenia rolników, ale w grupie 
starszych rolników również 
czasem się je spotyka. Du-
żym wyzwaniem jest często 
dostęp do najnowszej wiedzy 
o poszczególnych kierunkach 
produkcji rolnej. – mówi Grze-
gorz Brodziak.

Ewolucja gospodarstw
Polskie gospodarstwa rolne 

coraz bardziej przypominają 
fi rmy usługowe, łamiąc przy 
tym stereotyp zacofanej wsi. 
Jeżeli Polska ma być coraz 

bardziej konkurencyjna na 
rynku UE jest to niezbęd-
ny etap, którego nie da się 
przeskoczyć.

Rolnictwo również należy 
do branż, w których zacho-
dzą dynamiczne przemiany 
i zdobytą wiedzę trzeba cały 
czas uzupełniać. Rolnik to 
przecież przedsiębiorca, któ-
ry zajmuje się całym procesem 
biznesowym – począwszy od 
planowania produkcji, zapew-
nienie jej fi nansowania, przez 
jej realizację (uprawa roślin, 
produkcja pasz, chów zwierząt, 
zatrudnianie i kierowanie pra-
cownikami), aż po marketing 
i sprzedaż gotowych produk-
tów. Nawet w skali niewielkie-
go gospodarstwa wymaga to 
dużej wiedzy, śledzenia tren-
dów konsumenckich, rynków 
zaopatrzenia i zbytu. – stwier-
dza Grzegorz Brodziak, Dy-
rektor Zarządzający w fi rmie 
Goodvalley.

Jednak polskie rolnictwo 
wciąż czeka daleka droga. 
Zmiany, szczególnie te w men-
talności, będą zachodzić przez 
wiele następnych lat. Zauważa 
to Dr hab. Wojciech Knieć - 
Nie można zapomnieć, że cały 
czas istnieje opór kulturowy 
powstrzymujący rolników 
od sprzedaży małych gospo-
darstw, będący wynikiem trak-
towania gospodarstwa rolnego 
jako „posagu”, zabezpieczenia 
na przyszłość. Jednakże z cza-
sem ta tendencja będzie malała.

Współpraca poszukiwaną 
odpowiedzią

Zrozumienie potrzeb nie 
tylko rynku, ale również sys-
temu i drugiego rolnika jest 
niezbędne do dalszego rozwo-
ju. Niestety duża część szkół 
nie dysponuje odpowiednim 
zapleczem, co często wynika 
z ograniczonych budżetów. 
Problemem jest również zbyt 
mały udział praktycznej nauki 
zawodu w naszym systemie 
edukacji rolniczej. Co zatem 
należy zrobić, aby rolnictwo 
w Polsce się rozwijało? Nie-
stety, nie ma prostej recepty 
na sukces.

Bardzo ważna jest współpra-
ca szkół i uczelni rolniczych 
z dużymi przedsiębiorstwami 
rolnym, które posiadają dostęp 
do najnowszej wiedzy oraz dys-
ponują zapleczem kadrowym 
i technicznym i mogą zaofero-
wać praktykantom i stażystom 
optymalne warunki zdobywa-
nia wiedzy i doświadczenia 
praktycznego. To samo doty-
czy współpracy dużych przed-
siębiorstw rolnych z małymi 
gospodarstwami, zarówno 
poprzez umowy gospodar-
cze i kontraktację produktów 
rolnych, jak i w formie semi-
nariów i warsztatów poświęco-
nych wybranym zagadnieniem 
produkcyjnym. – przekonuje 
Dyrektor Goodvalley.

Źródło: Prelite
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Polska zmaga się z najniższym poziomem edukacji wśród właścicieli ziemskich w Unii Europejskiej.
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Program Konopny

Instytut Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich, podmiot 
podległy Ministerstwu Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi dynamicznie 
rozwija działalność związaną 
z upowszechnieniem upraw i ko-
mercjalizacją polskich odmian 
konopi przemysłowych.

Instytut posiada prawie 90-let-
nie doświadczenie w zakresie 
hodowli, uprawy i przetwórstwa 
konopi przemysłowych. W tym 
okresie opracował potencjał, który 
stał się atrakcyjny biznesowo dla 
międzynarodowych podmiotów 
działających w obszarze konopi 
przemysłowych.

Szczególnie cenne są odmiany 
Instytutu, których wysoka jakość 
została potwierdzona między inny-
mi przez Departament Rolnictwa 
Stanu Colorado, USA.

Globalny popyt na nasiona 
odmian konopi Białobrzeskie, 
Tygra i Henola stanowi wyzwa-
nie dla powołanego w 2018 roku 
Programu Konopnego, który 
corocznie zwiększa o niemal 
100% liczbę rolników upra-
wiających polskie, należące 
do Instytutu, odmiany konopi 
przemysłowych w celu produk-
cji najwyższej jakości materiału 
nasiennego.

Posiadamy dużą grupę doświad-
czanych plantatorów, jednak, 
z uwagi na duże zainteresowanie 
naszym materiałem nasiennym 
na sezon 2020/2021 poszukuje-
my nowych rolników, zaintere-
sowanych poprawą rentowności 
swoich upraw.

Program Konopny to także 

wydzielona struktura organiza-
cyjna. O jakość współpracy z plan-
tatorami dba zespół pracowników, 
w tym koordynatorzy regionów 
(ustanowiono 5 regionów w Polsce), 
agrotechnicy, hodowcy i pracow-
nicy administracyjni.

W ramach Programu oferujemy 
rolnikom:
• Uprawę odmian o bezpiecznym 

(poniżej 0,2%) poziomie THC
• Wysokiej jakości materiał 

nasienny
• Zakup całego plonu nasion wg 

ustalonych cen
• Atrakcyjną rentowność, 

przychód z hektara nawet 
20 000 zł

• Pomoc w dokonaniu zgłoszeń 
urzędowych.

• Wsparcie agrotechniczne w ca-
łym okresie upraw

• Opiekę merytoryczną eks-
pertów/pracowników nauko-
wych IWNIRZ

• Możliwość nabycia wiedzy 
w zakresie upraw, zbioru 
i przetwórstwa konopi prze-
mysłowych w trakcie organi-
zowanych szkoleń i spotkań 
indywidualnych.
Uprawa konopi na cele nasienne 

różni się znacząco od uprawy na 
cele przemysłowe lub spożywcze. 
Z uwagi na to eksperci z Instytutu 
stworzyli program szkoleniowy dla 
rolników, którzy nie mieli wcześniej 
doświadczenia z uprawą konopi 
przemysłowych. Poza drukowa-
nymi materiałami edukacyjnymi, 
pracownicy Instytutu dostępni są 
telefonicznie oraz osobiście, wizy-
tując uprawy kilkukrotnie podczas 

okresu wegetacji
Współpraca z Instytutem w ra-

mach Programu Konopnego to 
atrakcyjna oferta dla polskiego 
rolnika.

Przyjmując orientacyjny plon 
700-1000 (odmiany włókniste) 
1200-1500 (odmiana oleista) kg/
ha nasion, można uzyskać przy-
chód na poziomie do 15 000 zł 
zł/ha. Istnieje również możliwość 
sprzedaży słomy konopnej oraz 
omłotu. Łączny przychód może 
wynieść nawet 20 000 zł/ha - nie 
licząc dopłat bezpośrednich z UE 
do uprawy konopi włóknistych.

Program Konopny to również 
pakiet usług związanych z uprawą 
i oceną wytworzonego materiału.

Oferujemy usługę koszenia ma-
teriału roślinnego a także usługi 
laboratoryjne w zakresie analizy 
zawartości kannabinoidów, oceny 
słomy i włókna oraz właściwości 
fi zykochemicznych wyrobów włó-
kienniczych zawierających włókna 
naturalne.

Zapraszamy do współpracy rol-
ników z każdego województwa i za-
chęcamy do lektury naszej strony

www.programkonopny.pl 
Z uwagi na wymagania formal-

ne dotyczące zgłoszeń upraw prosi-
my o jak najszybszy kontakt w celu 
przygotowania niezbędnych doku-
mentów zgłoszeniowych do gmin.

Źródło: Stella Wiśniewska 
Kierownik Działu Marketingu 

i Wzornictwa 
Instytut Włókien Naturalnych 

i Roślin Zielarskich
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Atrakcyjna oferta dla polskiego rolnika.
Zatrzymać zmiany klimatu

Syngenta ogłosiła dziś, że 
w ciągu kolejnych 5 lat wyda 
2 miliardy dolarów, aby po-
móc rolnikom w walce ze 
wzrastającymi zagrożenia-
mi wynikającymi ze zmian 
klimatycznych.

Inwestycja ta pomoże 
fi rmie osiągnąć nowy cel 
w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, jakim jest coroczne 
wprowadzanie na rynek co 
najmniej 2 przełomowych 
technologii, które zredukują 
wpływ rolnictwa na klimat 
i pomogą w zapewnieniu 
wystarczającej ilości poży-
wienia mieszkańcom Ziemi.

Prezes Syngenty Erik Fy-
rwald ogłosił także, że inwe-
stycjom w badania na rzecz 
zrównoważonego rolnictwa 
towarzyszyć będą działa-
nia zmierzające do reduk-
cji emisji dwutlenku węgla 
o 50% do 2030 r. W ten 
sposób fi rma chce wesprzeć 
ambitne cele Porozumienia 
Paryskiego w sprawie klima-
tu. Zobowiązanie Syngen-
ty zostało zweryfi kowane 
i poparte przez inicjatywę 
Science Based Targets (SBTi).

“Rolnictwo odgrywa obec-
nie kluczową rolę w świato-
wych działaniach na rzecz 
przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym,” powiedział 
Fyrwald. “Syngenta zobo-
wiązuje się zwiększyć tem-
po swoich innowacji, aby 

znaleźć lepsze i bezpiecz-
niejsze rozwiązania zapo-
biegające zmianie klimatu 
i utracie bioróżnorodności.”

2 miliardy USD zostaną 
przeznaczone na programy 
dające wymierne korzyści 
oraz na przełomowe tech-
nologie, które będą miały 
istotny wpływ na rozwój 
zrównoważonego rolnic-
twa. Należą do nich m.in. 
właściwie wykorzystanie zie-
mi uprawnej, zapobieganie 
erozji gleby oraz integrowana 
ochrona roślin.

Dzięk i wieloletniej 
współpracy z organizacją 
pozarządową The Natu-
re Conservancy, Syngenta 
opracowuje strategie po-
zwalające zidentyfi kować 
oraz przetestować inno-
wacje i technologie, które 
przynoszą korzyść rolnikom 
i środowisku. Współpraca 
opiera się na wspólnych wy-
siłkach w celu poprawienia 
stanu gleby, lepszego wyko-
rzystania zasobów natural-
nych oraz ochronie siedlisk 
w głównych rejonach rol-
niczych na całym świecie.

Sally Jewell, Prezes The 
Nature Conservancy, po-
wiedziała: “Poprawa stanu 
przyrody na dużą skalę bę-
dzie wymagała odważnych 
działań ze strony sekto-
ra prywatnego. Ponieważ 
przedsiębiorstwa w coraz 

większym stopniu zdają 
sobie sprawę z zagrożeń 
związanych ze zmianami kli-
matycznymi i korzyści pły-
nących ze zrównoważonego 
rozwoju, z zadowoleniem 
przyjmujemy możliwość 
wykorzystania naszej wie-
dzy i badań, aby zmieniać 
praktyki biznesowe. Inwe-
stycja Syngenty w innowacje 
to ważny krok w kierunku 
przyszłości, w której zarów-
no człowiek jak i natura będą 
dobrze prosperować.”

Cynthia Cummis, Dyrek-
tor ds. Łagodzenia Skutków 
Zmiany Klimatu przez Sektor 
Prywatny w World Resources 
Institute, jednym z partne-
rów inicjatywy Science Ba-
sed Targets, powiedziała: 
„Gratulujemy fi rmie Syngen-
ta zatwierdzenia jej celów 
redukcji emisji CO2 w ra-
mach inicjatywy „Science 
Based Targets”. Przywódz-
two sektora agrobiznesu 
jest niezbędne w walce ze 
zmianami klimatycznymi, 
a wyznaczając te cele, Syn-
genta wytycza sobie drogę 
do wzrostu”.

Cele te stanowią część 
podjętego na początku tego 
roku zobowiązania Syngen-
ty. Postępy w ich realizacji 
będą przedmiotem corocz-
nego niezależnego audytu.

Źródło: Syngenta Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Syngenta przeznaczy 2 miliardy USD na innowacje 
przeciwdziałające zmianie klimatu.

CIECH Sarzyna zabiera głos w sprawie narodowych 
wyzwań w rolnictwie

CIECH Sarzyna, najwięk-
szy polski producent środ-
ków ochrony roślin, była 
bardzo aktywnym uczestni-
kiem i głównym sponsorem 
konferencji „Narodowe Wy-
zwania w Rolnictwie” Re-
prezentujący Spółkę podczas 
tego wydarzenia Jacek Skwira, 

Dyrektor Marketingu Strate-
gicznego i Zarządzania Port-
felem Produktów w CIECH 
Sarzyna, przypomniał wszyst-
kim uczestnikom, że polskie 
rolnictwo musi rozwijać 
się w zgodzie z globalnymi 
megatrendami, takimi jak 
wzrost liczby ludności, przy 

jednoczesnym kurczeniu się 
powierzchni areałów, wymu-
szającym maksymalizację plo-
nów na hektar.

Jacek Skwira, podkreślił, że 
w obliczu poważnego proble-
mu narastających odporności 
chwastów, produkty oparte 
o MCPA, takie jak CHWA-
STOX®, będą coraz bardziej 
przydatne w programach 
ochrony roślin.

Stosowanie herbicydów z ro-
dziny CHWASTOX® w zbo-
żach jest ważnym elementem 
strategii przeciwdziałania 
odporności. Herbicydy te są 
bardzo dobrą alternatywą 
dla częstego stosowania sul-
fonylomoczników – zarówno 
samodzielnie, jak i bardzo 
często wchodzących w skład 
gotowych mieszanin form 

użytkowych. Ze względu na 
specyfi kę substancji aktywnej, 
która nie powoduje uodpar-
niania chwastów, produkty 
z rodziny CHWASTOX® to 
najczęstszy wybór kolejnych 
pokoleń rolników – powiedział 
Jacek Skwira.

Ekspert przypomniał rów-
nież, że CHWASTOX® zwalcza 
szerokie spektrum chwastów 
istotnie ograniczających po-
tencjał plonotwórczy, co 
bezpośrednio przekłada się 
na wynik fi nansowy. Spółka 
CIECH Sarzyna w 2019 roku 
zyskała nowe rejestracje dla 
produktów tej gamy – zarów-
no w zakresie dopuszczonych 
upraw, jak i potwierdzenia sku-
teczności wobec coraz większej 
ilości chwastów dwuliścien-
nych – dodał Jacek Skwira, 

przypominając, że CHWA-
STOX® zarejestrowany jest 
we wszystkich ważnych go-
spodarczo gatunkach zbóż.

CIECH Sarzyna przedsta-
wiła również swój program 
dedykowany ochronie ku-
kurydzy. Trzy dostępne na 
rynku herbicydy CIECH Sa-
rzyna - TEZOSAR® 500 SC, 
NIKOSAR® 060 OD i JUZAN® 
100 SC - to niezawodne trio 
w walce z chwastami w tym 
popularnym zbożu. Ich sto-
sowanie, wzmocnione póź-
niejszym użyciem nawozów 
dolistnych SARPLON® KU-
KURYDZA i SARMIN maKSi®, 
pozwala na osiągnięcie mak-
symalnych plonów.

Przy rosnących areałach 
uprawy kukurydzy, coraz 
ważniejsze jest odpowiednie 

skomponowanie programu 
ochrony. Należy precyzyjnie 
wybrać termin zabiegu, po-
łączyć solidną bazę, jaką jest 
działanie doglebowe, z uzupeł-
niającymi produktami o dzia-
łaniu nalistnym. Produkty 
CIECH Sarzyna TEZOSAR® 
500 SC dzięki nowoczesnej 
technologii pozwalają na uży-
cie mniejszej ilości substancji 
aktywnej, przy jednoczesnym 
bardzo dobrym działaniu na 
szerokie spektrum chwastów – 
tłumaczył Jacek Skwira.

Więcej informacji na temat 
produktów CHWASTOX® 
można znaleźć w specjalnej 
zakładce dedykowanej mar-
ce: https://ciechagro.pl/pl/
chwastox.

Źródło: CIECH Sarzyna
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Wykrywacz rui dla krów i klaczy DRAMIŃSKI EDC2

Polska fi rma DRAMIŃSKI 
S.A. wyszła hodowcom naprze-
ciw i wprowadziła na rynek 
ulepszoną wersja urządzenia 
do wykrywania rui. Poprzed-
niemu modelowi zaufało już 
tysiące hodowców w Polsce 
i w ponad 100 krajach na 
świecie.

Urządzenie umożliwia 
wykrycie rui bezobjawowej, 
dzięki czemu hodowca jest 
w stanie ustalić optymalny 
termin inseminacji. Podniesio-
na skuteczność unasienniania 
samic przynosi diametralną 
poprawę wyników ekonomicz-
nych hodowli. EDC2 to idealne 
rozwiązanie.

W detektorze została wpro-
wadzona możliwość pracy 
w dwóch trybach: podsta-
wowym i zaawansowanym. 
Dzięki darmowej aplikacji do 
transmisji danych na kompu-
ter hodowca m.in. wygene-
ruje raporty z pomiarów czy 
skataloguje listę wyników. 
Obsługa aplikacji jest intu-
icyjna i znacznie ułatwia 

zarządzanie procesem inse-
minacji w hodowli.

DRAMIŃSKI S.A zapewnia 
serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny. Przestrzegamy przed 
podróbkami, które charakte-
ryzują się wysoką awaryjno-
ścią. DRAMIŃSKI to mądry 
wybór na lata. 

Tzw. „cicha ruja” jest główną przyczyną nieskutecznej inseminacji i ogromnych strat materialnych.

POM Augustów jako HIT ROKU 2020 prezentuje: 
Separator M 502

Separator M 502 przezna-
czony jest do oczyszczania 
ziarna zbóż, nasion roślin 
strączkowych z zanieczysz-
czeń lżejszych od materiału 
czyszczonego. Oczyszczanie 
ziarna szczególnie zalecane jest 
w przypadku załadunku do 
silosu przenośnikiem pneuma-
tycznym, gdyż lżejsze frakcje 
koncentrują się w jednej części 

silosu, co powoduje szereg nie-
korzystnych zjawisk (gorsza 
przepuszczalność, procesy 
gnilne), jak również przed 
zaprawieniem, ponieważ 
kurz i lekkie zanieczyszcze-
nia pochłaniają część zapra-
wy, zmniejszając skuteczność 
zaprawiania.

Separator M 502 charak-
teryzuje się małym zapotrze-
bowaniem mocy napędowej, 
łatwością przestawienia z jedne-
go miejsca na drugie oraz moż-
liwością współpracy z innymi 
urządzeniami, np. przenośni-
kami ślimakowymi: T 206/2; T 

206/3; T 206/4, przenośnikami 
pneumatycznymi T 378/1; T 
378/2 produkcji POM Augustów.

Zalety używania separatora:
• usunięcie zanieczyszczeń 

przed magazynowaniem 
(zabezpiecza to w dużym 
stopniu przed psuciem się 
ziarna),

• usunięcie zanieczysz-
czeń przed suszeniem, 
a zatem wzrost wydajności 
suszenia,

• znaczne zmniejszenie wy-
stępowania kurzu zarówno 
przed jak i po suszeniu,

• oczyszczone ziarno posiada 

większą wartość.
W ofercie POM Augustów 

znajdują się jeszcze inne 
wersje separatora, a miano-
wicie M 502/1 o dwukrotnie 
większej wydajności oraz M 
502/2 sprzężone z przenośni-
kiem ślimakowym.

Firma prezentuje bardzo bo-
gatą i szeroką ofertę w zakresie 
maszyn rolniczych, w skład 
której wchodzą: przenośniki 
pneumatyczne, ślimakowe, 
rozsiewacze nawozów, brony 
zębowe, separatory, pompy do 
gnojowicy. Ciekawą nowością 
jest podajnik wspomagający 
(nagarniający), jako dodatko-
we wyposażenie przenośnika 
T 461. Dużą popularnością 
cieszą się też zamiatarki cią-
gnikowe wyposażone w układ 
zraszania, mający na celu 
zmniejszenia emisji pyłu i ku-
rzu podczas zamiatania oraz 
szczotkę boczną, której zada-
niem jest wymiatanie zanie-
czyszczeń spod krawężników 
oraz rozsiewacze komunalne ze 
sterowaniem elektronicznym 
GPS.  Obie te maszyny dosko-
nale nadają się do zimowego 
utrzymania dróg.

Parametry Jedn. miary Dane techniczne

symbol maszyny - M 502

wydajność t/h ~  15

typ silnika - SKg100L-2
(3kW, 2895 obr/min)

napięcie znamionowe V 400V/50Hz

wymiary gabarytowe:
- długość
- szerokość
- wysokość

mm
mm
mm

2160
1000
2225

waga kg 130
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Innowacyjny nawóz organiczno 
– mineralny „Feniks”

Spółka Bio-Med istnieje 
na rynku od 2001 roku. 
Zajmuje się kompleksowy-
mi usługami związanymi 
z gospodarką surowcami do 
ponownego wykorzystania. 
Jest certyfi kowanym człon-
kiem Staropolskiej Izby Prze-
mysłowo – Handlowej jak 
i Polskiej Izby Gospodarczej 
„Ekorozwój”. Bio-Med Sp. 
z o.o. jest znaczącym gra-
czem na rynku jeśli chodzi 
o odbiór i zagospodarowa-
nie osadów ściekowych, 
które odbiera w ilości około 
100000 ton rocznie. Spół-
ka w swoich działaniach 
kładzie nacisk na ochronę 
środowiska wprowadzając 
obieg zamknięty. 

 Modelowym przykładem 
takiego działania jest wpro-
wadzenie do oferty Spółki 
innowacyjnego nawozu or-
ganiczno – mineralnego „Fe-
niks” powstającego na bazie 
osadów ściekowych z wyse-
lekcjonowanych oczyszczal-
ni ścieków nie zawierających 
metali ciężkich z dodatkiem 
komponentów nawozowych 
w wyniku czego powstaje 

doskonałej jakości pełno-
wartościowy produkt. Za-
pewnia on realizację dobrej 
praktyki rolniczej we wszyst-
kich gospodarstwach. Sto-
sowanie innowacyjnego 
organiczno – mineralnego 
nawozu „Feniks” zwiększa 
ogólną dostępność skład-
ników mineralnych dla 
roślin, zapewnia lepsze wy-
korzystanie NPK z nawozu 
przez rośliny i mikroorga-
nizmy glebowe, poprawia 
żyzność i życie biologiczne 
gleby, a także przeciwdziała 
przenawożeniu roślin i za-
nieczyszczeniu środowi-
ska glebowego nadmiarem 
azotu. Poprawia fi zyczne, 
chemiczne i biologiczne wła-
ściwości gleby. Dzięki dużej 
zawartości materii organicz-
nej nawóz „Feniks” istotnie 
zwiększa dostępność wody 
i składników mineralnych 
w glebie dla roślin. Dzięki 
unikalnym właściwościom, 
nawóz „Feniks” łagodzi efek-
ty uboczne nadmiernego n 
awożenia mineralnego w po-
staci wyjaławiania gleby 
lub defi cytu składników 

mineralnych w glebie. Na-
wóz „Feniks” zaleca się sto-
sować pod wszystkie rośliny 
uprawne: zboża jare i ozime, 
rzepak, kukurydzę, rośliny 
przemysłowe i użytki zie-
lone. Systematyczne sto-
sowanie nawozu „Feniks” 
niweluje konieczność dodat-
kowego stosowania wapna. 
Na gruntach ornych należy 
stosować nawóz w dawce 
2 tony na hektar w okre-
sie roku. Zawartość skład-
ników głównych to: Azot 
– 4%, Fosfor – 6%, Potas – 
2%, Wapń – 8%, Substancja 
Organiczna – ponad 50%, 
a więc przy dawce 2 t/ha 
dostarczamy do gleby 80 kg 
Azotu, 120 kg Fosforu, 40 kg 
Potasu, 160 kg Wapna i po-
nad tonę Substancji Orga-
nicznej. Stosowanie nawozu 
„Feniks” ogranicza szkody 
w uprawach rolnych spo-
wodowane przez zwierzynę 
łowną w tym dziki. Nawóz 
„Feniks” to doskonały wy-
bór jeśli rolnik chce uzyskać 
większy i znakomitej jakości 
plon oszczędzając przy tym 
swoje pieniądze.

FENIKS
SZEROKIE 
ZASTOSOWANIE
NA RÓŻNE RODZAJE GLEB

DOBRA CENA

IDEALNY ZAMIENNIK 
NAWOZÓW SZTUCZNYCH
W ROLNICTWIE, LEŚNICTWIE 
I OGRODNICTWIE

NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY

FENIKS
SZEROKIE 
ZASTOSOWANIE
NA RÓŻNE RODZAJE GLEB

DOBRA CENA

IDEALNY ZAMIENNIK 
NAWOZÓW SZTUCZNYCH
W ROLNICTWIE, LEŚNICTWIE 
I OGRODNICTWIE

NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY

Szczukowskie Górki 1A
26-065 Piekoszów

www.biomedplus.com.pl 
41 330 12 17
660 775 124
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Pszenica ozima OPOKA 
Susze coraz większym pro-

blemem. W ostatnich latach 
jesteśmy świadkami coraz 
bardziej dynamicznych zmian 
w klimacie. Dotyczą one także 
Polski a grupą, która najbardziej 
odczuwa ich skutki są rolnicy. 
Produkcja roślinna niemalże 
w całości jest uzależniona 
od warunków pogodowych. 
Niezwykle uciążliwe i rzutu-
jące na opłacalność produkcji 
są zwłaszcza susze, których 
doświadczamy już drugi rok 
z rzędu. Jest kilka metod mi-
nimalizowania skutków nie-
doborów opadów w sezonie 
wegetacyjnym.

Bardzo istotna jest poprawa 
kondycji gleby. Im większa za-
wartość substancji organicz-
nej w glebie tym większa jej 
zdolność do magazynowania 
wody. Dlatego działania ukie-
runkowane na poprawę jakości 
gleby powinny mieć prioryte-
towe znaczenie dla wszystkich 
gospodarstw. Jest to jednak pro-
ces długotrwały. W jaki zatem 
sposób można szybko ograni-
czyć negatywny wpływ suszy?

Dostosowane odmiany
Odpowiedzią jest wybór od-

mian tolerancyjnych na okre-
sowe niedobory wody. Dobrym 

przykładem jest nowa odmiana 
pszenicy ozimej OPOKA. Jest 
to odmiana polska wyhodo-
wana Hodowli Roślin Strzel-
ce na pograniczu województw 
łódzkiego, mazowieckiego i ku-
jawsko-pomorskiego, czyli w re-
jonie gdzie w ostatnich latach 
susze były wyjątkowo dotkli-
we. To właśnie dzięki procesowi 
wieloletniej adaptacji do takich 
warunków OPOKA dużo lepiej 
niż inne odmiany toleruje susze. 
Wynika to przede wszystkim 
z dłuższego i lepiej rozwiniętego 
systemu korzeniowego, które-
go działanie jest bardzo efek-
tywne. Cecha ta w połączeniu 
z wysoką tolerancją w stosun-
ku do pH gleby powoduje, że 
OPOKA jest odmianą bardzo 
elastyczną jeżeli chodzi o do-
bór gleby pod jej uprawę. Jak 
wykazały doświadczenia w la-
tach 2018 i 2019 im trudniejsze 
warunki uprawy (opady i jakość 
gleby) tym przewaga OPOKI 
nad odmianami konkurencyj-
nymi zwiększała się.

Zimotrwałość
Jako odmiana hodowa-

na ściśle pod kątem uprawy 
w klimacie Europy Środko-
wej i Wschodniej OPOKA ma 
genetyczną zimotrwałość na 

poziomie gwarantującym mi-
nimalizację ryzyka wymarznięć 
nawet podczas ostrzejszych zim. 
Cecha ta została potwierdzo-
na podczas wieloletnich testów 
w warunkach polowych oraz 
komorach chłodniczych. Ponad-
to OPOKA przeszła pozytywnie 
atestację na zimotrwałość także 
na terytorium Ukrainy.

Stabilność podstawą
Dzięki nagromadzeniu wielu 

cech dostosowawczych psze-
nica OPOKA jest wyborem 
gwarantującym wysoki i co 
najważniejsze przewidywalny 
plon w latach o różnym prze-
biegu pogody.

Wybierając tę odmianę ogra-
nicza się ryzyko spadków plo-
nów spowodowanych suszą 
i wymarznięciami, jednocze-
śnie uzyskuje się większą ela-
styczność w wyborze pola pod 
pszenicę dzięki jej obniżonym 
wymaganiom glebowym.

OPOKA jest pod tym wzglę-
dem jedną z najbardziej inno-
wacyjnych odmian dostępnych 
na rynku nasiennym.

Informacja o dostępności na-
sion: Kwalifi kowany materiał 
siewny odmiany OPOKA do-
stępny jest wyłącznie pod marką 
SEMINA (www.semina.agro.pl).

Pszenica ozima OPOKA 
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Celong – nowość !!!!

FAO: 250
Typ mieszańca: Sc
Typ ziarna: SD / D 
Wykorzystanie: ziarno, kiszonka 
Rok rejestracji: 2017 EU

Właściwości:
mieszaniec średniopóźny, nadaje się do upra-

wy na ziarno w 1 i 2 strefi e uprawy kukurydzy 
w Polsce;

dobry wigor powschodowy; 
bardzo dobra zdrowotność plantacji; 
rośliny wysokie, bardzo dobrze ulistnione;
stosunkowo dobra odporność na niedobory 

wilgoci; 

Zalety:
wysoki plon suchej masy ogółem z jednostki 

powierzchni;
bardzo wysoki plon ziarna  - w badaniach re-

jestrowych plonował na poziomie 104% wzorca;
sztywne źdźbło;

wysoki plon energii z jednostki powierzchni; 
przy uprawie na ziarno szybko traci wilgoć; 

Wyniki doświadczeń rejestrowych:
plon ziarna – 104% wzorca (112 dt/ha);
liczba roślin złamanych przy zbiorze - 

0,9% (wzorzec 2,6%);
wilgotność ziarna przy zbiorze -  22,5% (wzo-

rzec 24,3%);

W doświadczeniach wdrożeniowych w 2019 r. 
w Rybołach (Podlasie) dał plon ziarna 106,70 dt/
ha, a w Ślesinie (okolice Konina – susza) 78,2 dt/
ha a w Skrzelewie (Mazowsze - susza) 77,0 dt/ha.

Zalecana obsada:
na ziarno – 80000 roślin/ha
na kiszonkę (w lepszych warunkach termicz-

nych) – 85000 roślin/ha
na kiszonkę (w gorszych warunkach ter-

micznych) – 90000 roślin/ha

We wszystkim dobry, ale w ziarnie najlepszy.

Wskaźniki jakości  CELONG (w uprawie na kiszonkę)

Skrobia  % 36,88

Zawartość włókna w całej roślinie % 21,26

Zawartość NDF w całej roślinie % 46,62

Strawność włókna  w całej roślinie % 57,20

SNDF w całej roślinie  % 56,11

Strawna masa organiczna  % 68,22

NEL MJ/kg 6,45

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszon-
ka/biogaz

Ziarno/
bioetanol 

1 +++ +++

2 +++ +++

3 ++ +

Odmiany z przeszłości
Tytuł na pewno daje dużo 

do myślenia. Chodzi o odmia-
ny ziemniaka z lat 70-tych, 
80 - tych i 90 - tych, które 
pomimo dobrych cech odmia-
nowych zostały wykreślone 
z rejestru. Jest to hit tematycz-
ny 2018 i 2019 roku Centrali 
Nasiennej w Nidzicy.

Co oznacza hit tematyczny?
„ Powrót „starych” odmian 

ziemniaka do uprawy w no-
woczesnych technologiach”

Podjęliśmy się w CN Nidzi-
ca realizacji tego ambitnego, 
jak mówią przeciwnicy eko-
nomicznie ryzykownego, za-
dania. Prace rozpoczęliśmy 
od pobrania z Banku Genów 
w Boninie wybranych po dłu-
gich dyskusjach z hodowcami 
nie chronionych, skreślonych 
z Krajowego Rejestru odmian 
ziemniaka.

Począwszy od cięcia roślin 
w laboratorium i wysadzania 
w szklarniach otrzymaliśmy 
minibulwy przeznaczone do 
wysadzenia w polu. Po zbio-
rach otrzymaliśmy gotowy ma-
teriał do dalszych rozmnożeń 
w 2019 roku. W tym roku po-
mimo niesprzyjających warun-
ków klimatycznych zebraliśmy 
zadowalające plony materia-
łu sadzeniakowego. W roku 
2020 powinniśmy otrzymać 
już ilości sadzeniaków do 
sprzedaży dla zainteresowa-
nych rolników.

Wierzymy w powodzenie 
naszego programu wdrożenia 
w życie naszych polskich „sta-
rych” odmian. Po prezentacji 
na kilku targach krajowych 
jak i zagranicznych naszych 
odmian przekonaliśmy się 
jak dużym cieszą się zainte-
resowaniem. I to napawa nas 
dużym optymizmem i wiarą 
w powodzenie rozpoczętego 
zadania.

Wracają do rejestru odmia-
ny, do których czujemy wielki 
„sentyment”, smaczne, bardzo 
cenione przez polskie gospo-
dynie. Odmiany odporne na 
choroby wirusowe.

W latach osiemdziesiątych, 
dziewięćdziesiątych plonowały 
na poziomie 40-45 ton z ha, 
a obecnie możemy założyć, że 
przy zastosowaniu nowocze-
snej agrotechniki osiągniemy 
bardzo dobre wyniki z tymi 
odmianami.

Odmiany, które testujemy:
bardzo wczesne: DROP – 

odmiana została w 1996 r. 
wpisana na listę odmian chro-
nionych w Unii Europejskiej 
i wprowadzona do rejestru 
odmian w Holandii. Jej autor 
otrzymał w 1992 r. Nagrodę 
Ministra Rolnictwa I stop-
nia za uzyskanie odmiany 

ziemniaka o podwójnej od-
porności na mątwika.

ASTER - w 2000 r. otrzymał 
wyróżnienie w postaci złotego 
medalu na Międzynarodowych 
Targach Rolno-Przemysłowych 
POLAGRA, a także RUTA, 
IRYS, PIERWIOSNEK.
• wczesne: AKSAMIT-

KA, DALIA.
• średnio wczesne: IBIS, 

MILA, IRGA, KOLIA, 
ZEBRA, ŻAGIEL.

• średnio późne: 
ATOL, SALTO.

• późne: WAW-
RZYN, BRYZA.

• skrobiowe: BZURA, 
LAWINA, SONDA.
Sięgając do literatury są to 

odmiany o większych odpor-
nościach na wirusy jak i cho-
roby pochodzenia grzybowego 
i bakteryjnego niż obecne.

Rok wegetacyjny 2019 po-
kazał doskonale jak potrafi ą 
walczyć z suszą i jaki mają 
potencjał plonotwórczy.

Odmiany te przetestowane 
(COBORU) w różnych rejo-
nach kraju dały dobre wyniki 
plonowe.

Dawniejszy system upra-
wy preferował rozstawę mię-
dzyrzędzi 62,5 cm a obecnie 
75 – 90 cm co pomaga wykazać 
plonotwórczość tych odmian.

Stosowanie nowoczesnych 
metod ochrony, nawożenia 
wraz z dokarmianiem dolist-
nym (stosowanie nawozów 
wieloskładnikowych o spowol-
nionym działaniu) zapewni 
stabilność plonowania.

Możliwość zwiększania 
miąższości ornej, odkamie-
nianie pól i nawadnianie mają 
bardzo korzystny wpływ na 
wysokość i jakość plonu.

„Stare” odmiany w uprawie 
ekologicznej - wyodrębnienie 
odmian najbardziej odpornych 
na wirusy i zarazę ziemniaka 
oraz o najmniejszych wymaga-
niach pokarmowych, o dużej 
smakowitości.

Kończąc ten krótki opis 
programu zapraszam do za-
poznawania się z wyżej wy-
mienionymi odmianami na 
targach, a przede wszystkim 
zapraszam na prezentację po-
lową na Krajowych Dniach 
Ziemniaka – Poland Pota-
to 2020.

Marek Musielak
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Zbiory kukurydzy zakończone
Niekorzystne warunki po-

godowe dały się we znaki rol-
nikom już na początku okresu 
wegetacyjnego, pogarszając 
kondycje plantacji i wpływa-
jąc ostatecznie na niższy niż 
zazwyczaj poziom plonowania 
kukurydzy.

Defi cyt opadów atmosfe-
rycznych skłonił rolników 
do rezygnacji z przedwscho-
dowego (doglebowego) zabiegu 
zwalczania chwastów, który 
zazwyczaj charakteryzuje się 
wysoką skutecznością, ale nie 
w warunkach niedostatecz-
nego uwilgotnienia gleby, na 
rzecz zabiegu powschodo-
wego (nalistnego). Zmiana 
pogody w maju na chłodną 
i deszczową uniemożliwiła 
jednak przeprowadzenie za-
biegów chemicznego zwalcza-
nia chwastów w optymalnej 
fazie rozwojowej chwastów 
i kukurydzy, co wyraźnie 
wpłynęło na obniżenie sku-
teczności działania herbicy-
dów oraz pogorszenie kondycji 
plantacji w całym kraju. Po-
tencjał plonotwórczy kuku-
rydzy jest kształtowany już 
w fazie 5-6 liści właściwych, 
dlatego też rośliny, które w tym 
momencie nadal konkurują 
z chwastami o światło, wodę 
i składniki pokarmowe tracą 

bezpowrotnie możliwość jego 
pełnego wykorzystania. Po-
nadto wytwarzają one słabiej 
rozwinięty system korzeniowy 
oraz są bardziej podatne na 
wyleganie korzeniowe.

Wiosną w wielu rejonach 
Polski południowej wystąpiły 
gwałtowne burze z bardzo ob-
fi tymi opadami deszczu. Ule-
wy te spowodowały lokalne 
podtopienia oraz wymywanie 
siewek roślin na skłonach pól, 
czego efektem było obniżenie 
obsady i pogorszenie wyrów-
nania roślin. Kukurydza jest 
szczególnie wrażliwa na te 
czynniki, a jej plon w dużej 
mierze zależy od zagęszcze-
nia roślin. Przy zbyt niskiej 
obsadzie kukurydza wykształ-
ca wprawdzie kolby o dużych 
rozmiarach, lecz w związku 
z ich ograniczoną liczbą na 
jednostce powierzchni plon 
nie jest wysoki – następuje 
strata pewnej części plonu 
teoretycznie możliwego do 
uzyskania przy wyższej ob-
sadzie roślin. W takiej sytu-
acji mniejszą obniżkę plonu 
wykazują odmiany o kolbach 
typu fl ex, których rozmiar jest 
„dostosowywany” do warun-
ków siedliskowych, dzięki 
czemu posiadają one znaczą-
ce zdolności kompensacyjne 

i charakteryzują się wysoką 
stabilnością plonowania. 
Przykładem takiej odmiany 
jest średniopóźny mieszaniec 
DKC3787 (FAO 270) o bardzo 
wysokim potencjale plono-
wania na ziarno na różnych 
typach stanowisk. Z kolei od-
miany kukurydzy o kolbach 
typu fi x są bardziej wrażliwe 
na obsadę roślin. Wytwarzają 
one w pełni zaziarnione kolby, 
których rozmiar nie ulega wła-
ściwie zmianie w zależności od 
zagęszczenie roślin (odmiany 
te „budują” plon odpowied-
nią liczbą kolb na jednostce 
powierzchni) i dlatego w ich 
przypadku obniżenie obsady 
praktycznie zawsze oznacza 
pewną obniżkę plonu.

Przełom wiosny i lata cha-
rakteryzował się wysoką 
temperaturą powietrza oraz 
defi cytem opadów. Zaobser-
wowano wówczas rzadko 
występujące w naszych wa-
runkach wyleganie korzenio-
we kukurydzy, polegające na 
przechyleniu się lub przewróce-
niu całych roślin tuż przy po-
wierzchni gleby bez złamania 
łodygi. Zjawisko to dotyczyło 
najczęściej odmian o szybkim 
tempie wzrostu wiosennego, 
wytwarzających dużą bioma-
sę i wysoko osadzone kolby. 

Można je było zaobserwować 
w rejonach, w których wy-
stępowały silne burze z po-
rywistym wiatrem oraz na 
plantacjach z późno zwalczo-
nymi chwastami. Większość 
tak ugiętych roślin zdołała się 
jednak podnieść do pozycji 
pionowej, ale zużyły na to 
dużą ilość energii.

Pogłębiający się deficyt 
wody dopełniły fale upałów 
z temperaturą sięgającą 38°C, 
z których ostatnia przypadła 
na okres kwitnienia, będący 
krytycznym etapem rozwoju 
kukurydzy, w dużej mierze de-
cydującym o jej poziomie plo-
nowania. Czynniki stresowe, 
takie jak defi cyt wody lub bar-
dzo wysoka temperatura, mogą 
poważnie zakłócić prawidło-
wy przebieg procesu zapylania 
kolb i wykształcania ziaren, 
prowadząc do niepełnego za-
ziarnienia kolb i znacznego ob-
niżenia plonu. Bardzo ważny 
jest również moment wystą-
pienia warunków stresowych 
– czy jest to początek, środek 
czy koniec okresu kwitnienia 
(najbardziej newralgiczny jest 
początek kwitnienia). Było to 
szczególnie widoczne w tym 
roku, bowiem w zależności 
od tego, w jakiej dokładnie 
fazie kwitnienia znajdowały 

się dane odmiany, w różnym 
stopniu reagowały na te nie-
korzystne warunki poprzez 
wytworzenie kolb o różnym 
stopniu zaziarnienia. Tak więc 
obserwowane różnice w podat-
ności poszczególnych odmian 
na stres wysokiej temperatury 
i defi cyt wody często wynika-
ły wyłącznie z faktu różnego 
terminu kwitnienia i momen-
tu, w którym pojawił się ze-
wnętrzny czynnik stresowy, 
a nie wartości samej odmiany 
(nawet różnica 1-2 dni w ter-
minie kwitnienia mogła skut-
kować całkowicie inną reakcją 
odmiany).

Niekorzystnym skutkom 
tego zjawiska można jednak 
w dużej mierze przeciwdzia-
łać poprzez uprawę odmian 
kukurydzy o wysokiej tole-
rancji na warunki suszowe, 
czyli wysokie temperatury 
oraz okresowe niedobory wody 
w glebie. Na przykład odmia-
ny z oznaczeniem HD (Heat 
and Drought) charakteryzu-
ją się bardzo wysokim poten-
cjałem plonowania zarówno 
w standardowych warunkach 
uprawy, jak i w warunkach 
stresowych. Te wyjątkowe 
właściwości wynikają z wy-
sokiej aktywności fotosyntezy, 
bardzo dobrej synchronizacji 

kwitnienia oraz silnych korze-
ni i łodyg. Przykładem takiej 
odmiany jest średniopóźny 
mieszaniec DKC3939 (FAO 
270-280), charakteryzujący się 
bardzo wysokimi i stabilnymi 
plonami ziarna na przestrzeni 
lat w różnych rejonach Polski.

Kończący się właśnie sezon 
wegetacyjny był wyjątkowo trud-
ny i wymagający, zarówno pod 
względem wydajności produkcji, 
jak i poziomu cen oferowanych 
za ziarno kukurydzy. Większość 
rolników nie osiągnęła niestety 
zadowalającego poziomu opła-
calności produkcji.

Nie mamy bezpośredniego 
wpływu na przebieg warun-
ków pogodowych, ale możemy 
świadomie wpływać na agro-
techniczne składowe końco-
wego wyniku produkcyjnego. 
Jedną z nich jest wybór odpo-
wiedniej odmiany do uprawy. 
Dlatego też w obliczu coraz 
bardziej zmiennych warun-
ków pogodowych, powinni-
śmy wybierać tylko najlepsze 
odmiany, które są w stanie za-
pewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa oraz opłacal-
ność produkcji.

Marcin Liszewski
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon, Anna Rogowska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Tegoroczny sezon uprawy kukurydzy był jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach.

Podsumowanie plonowania kukurydzy
Według GUS, w 2018 roku, 

z powierzchni 645,4 tysięcy 
ha zebrano 3864,0 tysięcy 
ton ziarna. Z powierzchni 
601,6 tysięcy ha kukurydzy na 
kiszonkę zebrano 25629,4 ty-
sięcy ton zielonki do zakisza-
nia. Średni plon ziarna wyniósł 
59,9 dt/ha, a zielonki do zaki-
szania 426 dt/ha. W ostatnim 
pięcioleciu mniejsze plony ziar-
na i zielonej masy do zakisza-
nia były znacznie niższe tylko 
w 2015 roku, odpowiednio 
47,1 dt/ha i 357 dt/ha.

Z dużym prawdopodobień-
stwem można przyjąć, że plony 
ziarna i zielonki do zakisza-
nia ze zbiorów 2019 mogą być 
niższe niż w 2018 roku i oscy-
lować w granicach 55,0 dt/
ha (ziarno) i około 400 dt/ha 
(zielonka do zakiszania). Przy 
powierzchni uprawy na ziar-
no w bieżącym sezonie około 

650 tysięcy ha, zbiory ziarna 
wyniosą około 3750 tysięcy 
ton. Jeśli przyjąć, że z około 
50 tysięcy ha kukurydzy na 
ziarno zebrano, dla uzupełnie-
nia niedoboru paszy w posta-
ci kiszonki, to zbiory ziarna 
kukurydzy wyniosą jeszcze 
mniej, bo tylko 3300 tysięcy 
ton. Jest to zdecydowanie za 
mało, na zaspokojenie potrzeb 
paszowych i na eksport.

W ostatnich latach polska 
kukurydza była przedmiotem 
eksportu, głównie do Niemiec, 
a w mniejszych ilościach rów-
nież do innych krajów. Na po-
czątku listopada pozostawało 
na polach do zbioru około 
20% kukurydzy na ziarno.

W bieżącym roku, począ-
tek wegetacji kukurydzy był 
niekorzystny. Po bezśnieżnej 
zimie w glebie wystąpił defi cyt 
wody. Wskutek baraku opadów 

w kwietniu i na początku maja, 
oraz występujących chłodów 
i zbyt niskiej temperatury gle-
by na głębokości siewu, nie 
było warunków do szybkiego 
kiełkowania i wschodów ro-
ślin. Niska wilgotność gleby 
nie sprzyjała działaniu her-
bicydów doglebowych, sto-
sowanych przed wschodami 
kukurydzy.

Obecny sezon, to już dru-
gi kolejny rok głębokiej suszy 
glebowej na przeważającym 
obszarze kraju, a trzeci w ostat-
nim pięcioleciu, biorąc pod 
uwagę sezon 2015. Najgłęb-
sza susza wystąpiła na terenie 
województw wielkopolskie-
go, lubuskiego, kujawsko-po-
morskiego, opolskiego oraz 
w części województwa dolno-
śląskiego i łódzkiego. W tych 
rejonach opady, jeśli w ogóle 
występowały, ograniczone 

były jednorazowo do kilku 
milimetrów. W pozostałych 
województwach na południu, 
wschodzie i północy kraju, 
warunki wilgotnościowe były 
bardziej korzystne, jakkolwiek 
opady często miały charakter 
punktowy.

Innym czynnikiem, któ-
ry miał istotny wpływ na 
plonowanie kukurydzy były 
ekstremalne temperatury. 
W Radzikowie (Mazowsze) 
w czerwcu zanotowano 8 dni 
z maksymalnymi temperatu-
rami powyżej 30 st. C (w tym 
2 dni z temp. 37 st. C), w lip-
cu 6 dni, a w sierpniu 9 dni. 
W tych trzech miesiącach było 
wiele dni z maksymalnymi 
temperaturami powyżej 25 st. 
C. Przy braku opadów atmos-
ferycznych wystąpiła głęboka 
susza atmosferyczna i glebo-
wa. Nie funkcjonował tez 

mechanizm „samopodlewa-
nia” roślin kukurydzy, który 
polega na tym, że woda z rosy 
osadzającej się na roślinach, 
spływa po łodygach pod sys-
tem korzeniowy. Rośliny były 
przesuszone. W okresie kwit-
nienia przesuszone znamiona 
kolb wykazywały małą recep-
tywność do pyłku kukurydzy, 
który miał obniżoną zdolność 
kiełkowania. W efekcie bar-
dzo często kolby były słabo 
zaziarnione.

Oczekiwano, że przebieg 
warunków pogodowych spo-
woduje znaczne obniżenie 
wilgotności ziarna przy zbio-
rze, tak jak to miało miejsce 
w 2018 roku. Jednak wilgot-
ność ziarna była relatywnie 
wysoka, na początku zbiorów 
wynosiła często powyżej 30%, 
a później utrzymywała się 
w granicach około 25%.

Wysokie temperatury powie-
trza spowodowały obniżoną 
presję omacnicy prosowian-
ki. Obserwowano mniejszy, 
niż w poprzednich latach, 
oblot motyli tego szkodnika. 
Mniejsze były uszkodzenia 
łodyg i kolb, co w efekcie 

Rok 2019 to kolejny sezon niskich plonów kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę z całych roślin.

dr inż. Roman Warzecha
Instytut Hodowli i Akli-

matyzacji Roślin
Państwowy Instytut 

Badawczy
Radzików

c.d. art. na str. 14
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przekłada się na poziom mi-
kotoksyn nieprzekraczający 
dopuszczalnych norm.

Na wielu plantacjach noto-
wano wyższy poziom poraże-
nia przez głownię guzowatą 
kukurydzy. Nie stanowiło to 
jednak większego problemu.

W bieżącym sezonie zna-
cząco rozwinął się rynek 
„mokrego” ziarna kukurydzy, 
sprzedawanego prosto od kom-
bajnu. Skupem zajmują się fi r-
my paszowe i handlowe, oraz 
produkujące etanol z ziarna 
kukurydzy, które suszą lub 

pakują mokre ziarno w ręka-
wy foliowe.

W połowie października 
ceny (przy wilgotności ziar-
na 30%) za mokrą kukury-
dzę wahały się w przedziale 
350-380 zł za tonę, a rzadziej 
poniżej lub powyżej tej kwo-
ty. Według zintegrowanego 
systemu rolniczej informacji 
rynkowej, w okresie 4-10 li-
stopada 2019, w wybranych 
podmiotach prowadzących 
skup zbóż, średnie ceny ziarna 
kukurydzy wyniosły 608 zł za 
tonę (bez VAT), a struktura ob-
rotów wyniosła 24,4% (tydzień 
wcześniej 35,7%). Na przeło-
mie października i listopada 
br. średnie ceny ziarna kuku-
rydzy w UE wyniosły 645 zł/
tonę, a w Polsce 594 zł. Przy 
prognozowanych średnich plo-
nach w bieżącym roku, ceny 
ziarna nie pokrywają kosztów 
produkcji. Jest to wynik nieko-
rzystnego plonowania kuku-
rydzy wskutek suszy glebowej 
i atmosferycznej.

Dodatkowo sytuację pogar-
sza fakt, że do Polski trafi a spo-
ro ziarna kukurydzy z Ukrainy, 
po znacznie niższych, konku-
rencyjnych cenach, w ramach 
bezcłowego kontyngentu UE. 
Według opinii związków pro-
ducenckich, Polskiego Związ-
ku Producentów Kukurydzy 
i Polskiego Związku Produ-
centów Roślin Zbożowych, 
importowana kukurydza może 
nie spełniać unijnych norm, 
ze względu na stosowanie 
na Ukrainie pestycydów do 
ochrony kukurydzy, które nie 
są dopuszczone w UE.

Pomimo niekorzystnej sy-
tuacji, nie ma odwrotu od 
uprawy kukurydzy, zarówno 
w uprawie na kiszonkę jak 
i na ziarno. Rolnicy liczą, że 
w kolejnym sezonie przebieg 
warunków pogodowych będzie 
„normalny”.

Obserwuje się już zaintereso-
wanie odmianami kukurydzy 
do uprawy w sezonie 2010.
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Więcej informacji o ofercie odmian kukurdzy �rmy Saaten-Union Polska znajdą Państwo w katalogu KUKURYDZA 2020,  
na stronie: www.saaten-union.pl oraz u naszych doradców handlowych.

HARMONIA PLONU  
I JAKOŚCI

R E K L A M A

Powierzchnie, plony i zbiory kukurydzy na ziarno i na kiszonkę z całych roślin w Polsce (według GUS)

Lata

Kukurydza na ziarno Kukurydza na kiszonkę z całych roślin

powierzchnia tys. ha plon dt/ha zbiór tys. t powierzchnia tys. ha plon dt/ha zbiór tys. t

2011 333,3 71,8 2392,1 425,9 496,0 21117,2

2012 543,8 73,5 3995,9 507,6 499,0 25352,1

2013 614,3 65,8 4039,7 461,8 486,0 22449,2

2014 678,3 65,9 4468,4 541,2 478,0 25844,3

2015 670,3 47,1 3156,2 555,2 357,0 19801,8

2016 593,5 73,2 4342,9 602,2 493,0 29685,0

2017 562,1 71,5 4021,6 596,0 487,0 29019,9

2018 645,4 59,9 3864,0 601,6 426,0 25629,4

Brevant™ nowa marka 
nasion w Polsce

Marka Brevant™ będzie po-
siadać silne i szerokie portfo-
lio odmian nasion kukurydzy. 
Marka Pioneer® pozostanie fl a-
gową marką nasion Cortevy 
w Polsce wyróżniającą się 
wiodącym w branży portfo-
lio z unikalnymi produktami 
i systemem dystrybucji obej-
mującym sieć przedstawicieli 
terenowych.

“Corteva Agriscience wpro-
wadza w życie odważny plan, 
aby skoncentrować i zrówno-
ważyć swoje portfolio marek 
nasion w Polsce. Ta strategia 
pozwoli nam lepiej służyć 
klientom – zarówno rolnikom, 
jak i sprzedawcom detalicznym 
oraz dystrybutorom – poprzez 
bardziej zróżnicowane, posze-
rzone i mocniejsze portfolio 
produktów” – powiedział 
Paweł Trawiński, kierownik 

sprzedaży roślin w Cor-
teva Agriscience w Polsce. 
„Z ogromną przyjemnością 
możemy ogłosić, że Brevant 
dołączy do marki Pioneer® 
jako globalna marka nasion 
Cortevy. Producenci mogą za-
ufać produktom posiadającym 
materiał siewny pod marką 
Brevant, za którym stoją naj-
nowsze innowacje w zakresie 
nasion i potwierdzone znako-
mite rezultaty w zastosowa-
niu”, podsumowuje Trawiński.

Dodatkowo produkty pod 
marką nasion Brevant po-
siadają innowacyjny sposób 
pakowania (Easy Open Tech-
nology), który zapewnia szyb-
kość i bezpieczeństwo podczas 
otwierania, a także zabezpie-
czenie przed podrabianiem.

Marka nasion Brevant™ 
została początkowo zapre-
zentowana w Ameryce Łaciń-
skiej, Kanadzie, Indiach, na 
Ukrainie, w Rosji, Niemczech 
i Francji w szeregu upraw. 
W Polsce nasiona Brevant™ 
będą dostępne dla upraw 
kukurydzy.

Więcej informacji można 
znaleźć na www.corteva.com

Źródło: ITBC Communication
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowe, szerokie portfolio Cortevy 
zapewni producentom rolnym 
stabilność i dobre plony.

c.d. art. ze str. 12
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Grupa CIECH poszerza ofertę
Do szerokiego spektrum 

wyrobów Grupy CIECH, do-
łączył VITROAGRO P40, spe-
cjalistyczny wodny roztwór 
krzemianu potasu. To produkt 
przeznaczony do produkcji na-
wozów krzemianowych płyn-
nych i stałych.

Krzem jest czwartym ma-
kroskładnikiem niezbędnym 
do prawidłowego wzrostu ro-
ślin, a jego skuteczność zale-
ży od dostępności aktywnej 
formy w glebie. Rośliny mogą 
pobierać tylko najmniejsze, 
niespolimeryzowane czą-
steczki krzemu w postaci 
kwasu ortokrzemowego. VI-
TROAGRO P40 charakteryzuje 

się wysoką zawartością kwasu 
ortokrzemowego H4SiO4, któ-
rą zawdzięcza stabilizacji czą-
steczkami potasu.

Zawarty w VITROAGRO 
P40 potas wpływa bardzo ko-
rzystnie na rośliny, stymulu-
jąc ich wzrost. Stabilizacja 
cząsteczek krzemu potasem 
obniża zdolność do polimery-
zacji krzemu, czyli tworzenia 
niedostępnych dla roślin po-
likrzemianów. VITROAGRO 
P40 znacząco zwiększa przy-
swajalność krzemu przez 
rośliny.

Na bazie VITROAGRO 
P40 CIECH Sarzyna, produ-
kuje płynny nawóz nalistny 

SARMIN maKSi o bardzo wy-
sokiej zawartości łatwo do-
stępnego dla roślin krzemu 
i potasu. Pozytywny wpływ 
nawozu SARMIN maKSI na 
rośliny uprawne, widoczny 
przede wszystkim w postaci 
wzrostu poziomu plonowa-
nia, został potwierdzony w do-
świadczeniach rejestracyjnych 
przeprowadzonych przez In-
stytut Uprawy, Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach 
oraz przez Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kiedy pszenica jara może być alternatywą dla ozimej

 Przemawia za tym wszech-
stronność wykorzystania ziar-
na oraz najwyższy potencjał 
plonowania. Dłuższy okres 
wegetacji pszenicy ozimej 
sprzyja osiągnięciu wyso-
kiego plonu, ale wymaga też 
sporych nakładów (na środki 
ochrony roślin). W ostatnich 
trzech latach, średnia łączna 
powierzchnia uprawy pszeni-
cy ozimej w Polsce wynosiła 
blisko 2,0 mln ha (według da-
nych GUS), co w strukturze 
zasiewów zbóż (z mieszan-
kami) stanowi 29 proc. Naj-
większy udział w zasiewach 
pszenica ozima miała w wo-
jewództwach dolnośląskim 
i opolskim, a najmniejszy 
w województwach: podla-
skim, mazowieckim i łódzkim. 
To regionalne zróżnicowanie 
uprawy wynika z jakości gleb.

Z kolei średni udział pszeni-
cy zwyczajnej jarej w struktu-
rze zasiewów zbóż (w ostatnich 
trzech latach) wynosił około 
6 proc. Największe znacze-
nie w uprawie pszenica jara 
miała w województwach: 
warmińsko -mazursk im 
i kujawsko-pomorskim.

Pszenica ozima wysiana 
w optymalnym terminie ma lep-
sze warunki do wzrostu i rozwoju 
roślin, jest lepiej rozkrzewiona 
i ukorzeniona, w większym stop-
niu wykorzystuje zasobność gle-
by, nawożenie oraz jest mniej 
narażona na warunki stresowe. 
Ważnym elementem agrotech-
niki, który może przyczynić się 
do ograniczenia skutków nega-
tywnego wpływu opóźnienia 
siewu zbóż ozimych jest dobór 
właściwej odmiany.

Spośród cech rolniczo-użyt-
kowych największe znaczenie 

ma zimotrwałość, gdyż w naj-
większym stopniu wpływa 
na ryzyko uprawy ozimin. 
W ostatnich latach największe 
straty z powodu wymarzania 
wystąpiły w sezonie wegeta-
cyjnym 2015/2016. W związ-
ku z trudnymi warunkami 
przezimowania, plonowanie 
w roku 2016 było zróżnicowa-
ne i w dużej mierze zależało 
od zimotrwałości odmian. 
W Polsce zniszczenia ozimych 
zasiewów, spowodowane wy-
marznięciem roślin nie są zja-
wiskiem rzadkim.

Rolnicy często opóźniają 
siew ze względów organizacyj-
nych, pogodowych bądź zanie-
dbań. Po przedplonach późno 
zbieranych (burak cukrowy, 
kukurydza, późny ziemniak, 
warzywa) uprawa jarej formy 
pszenicy jest alternatywą.

Pszenica jara ma najwięk-
sze wymagania środowiskowe 
i agrotechniczne spośród zbóż 
jarych ze względu na krótki 
okres wegetacyjny i słabo roz-
winięty system korzeniowy, 
powodujący mniejszą zdol-
ność pobierania składników 
pokarmowych z gleby. Rozwój 
systemu korzeniowego zależy 
jednak od wilgotności i struk-
tury gleby oraz od terminu sie-
wu. Najodpowiedniejszymi 
glebami są gleby zaliczane 
do kompleksów pszennych: 
pszenny bardzo doby, pszenny 
dobry i pszenny górski. Na gle-
bie kompleksu żytniego bardzo 
dobrego plonowanie zależy od 
tego czy wysiewu dokonano 
w dobrym stanowisku. Należy 
liczyć się z tym, że wraz z po-
gorszeniem warunków glebo-
wych zwiększa się zawodność 
uprawy pszenicy.

Jara forma pszenicy silnie 
reaguje na przedplon i zmia-
nowanie. Przedplony zbożowe 
(za wyjątkiem owsa) powodują 
zniżkę plonu do 20 proc. oraz 
zwiększone nakłady na środki 
ochrony.

Powodzenie plonowania 
oprócz wyżej wymienionych 
zależy od przebiegu pogody 
w okresie wegetacji, głównie 
od ilości i rozkładu opadów, 
światła i temperatury.

Bardzo ważnym czynnikiem 
plonotwórczym przy uprawie 
jarej formy pszenicy jest możli-
wie najwcześniejszy siew, który 
przyczynia się do przedłużenia 
fazy wegetatywnego wzrostu, 
powodując lepsze ukorzenienie 
i rozkrzewienie roślin. Cechy te 
w dużej mierze decydują o od-
porności na suszę. Bardzo czę-
sto od terminu siewu zależy 
czy wschody są szybkie i pełne. 
Z wieloletnich badań wynika, 
że korzystny wpływ optymal-
nego terminu siewu nie kończy 
się na pierwszych tygodniach 
wegetacji, ale oddziałuje na 
efektywność zabiegów agro-
technicznych w późniejszych 
fazach rozwojowych roślin 
zbożowych. Spadek plonu 
wynikający z opóźnienia ter-
minu siewu jest spowodowany 
zmniejszeniem rozkrzewienia 
produkcyjnego roślin wskutek 
skrócenia fazy ich krzewienia, 
a także zmniejszeniem dłu-
gości pędów kłosonośnych, 
obniżeniem liczby płodnych 
kłosków, co ujemnie wpływa 
na plenność. Ważny jest w ta-
kim wypadku wybór odmia-
ny bardziej tolerancyjnej na 
opóźnienie siewu.

Pszenica jara kiełkuje już 
w temperaturze 1-30C (jej 

wymagania termiczne są 
mniejsze niż jęczmienia). W fa-
zie krzewienia wymaga tem-
peratur w zakresie 8-120C. 
Temperatury poza wymienio-
nym zakresem są niekorzystne, 
Pszenica jara ogranicza plono-
wanie, gdy temperatury w fa-
zie strzelania w źdźbło są zbyt 
wysokie a także w przypadku 
dłuższego utrzymywania się 
wysokich temperatur w okresie 
dojrzewania.

W porównaniu ze zbożami 
ozimymi jest bardzo wrażliwa 
na niedostatek wody w okresie 
od krzewienia do kłoszenia. 
W przypadku występowania 
suszy w okresie dojrzewania 
otrzymujemy ziarno tzw. 
”przypalone”.

Hodowla odmian pszenicy 
jarej ukierunkowana jest na 
poprawę parametrów tech-
nologicznych ziarna, przy 
jednoczesnym podnoszeniu 
plenności odmian.

Z krajowego rejestru odmian 
mamy możliwość doboru od-
miany nadającej się do upra-
wy w konkretnych warunkach 
przyrodniczo-rolniczych. 

Bardzo ważne mogą okazać 
się specyfi czne cechy morfo-
logiczne odmian np. ościstość 
kłosów (jest to bardzo ważne 
przy uprawie pszenicy w po-
bliżu lasów; gdzie plantacje 
są narażone na szkody wyrzą-
dzane przez zwierzynę leśną).

Z badań IUNG-PIB w Pu-
ławach wynika, że uzyskanie 
dobrze zwartych łanów w śred-
nich warunkach glebowych, 
przy zachowaniu optymalnego 
terminu siewu jest możliwe 
przy normie wysiewu pszenicy 
jarej: 500 ziaren/m2. W stano-
wiskach po zbożach, które za-
licza się do złych przedplonów, 
racjonalne jest zwiększenie ilo-
ści wysiewu. Przede wszystkim 
ze względu na przenoszenie 
chorób podsuszkowych, ujem-
nie wpływających na liczbę 
kłosów w łanie. Pszenica jest 
najbardziej wrażliwa na te 
choroby.

Odmiany pszenicy z powo-
du niejednakowej tolerancji 
na wzajemnie zacienianie się 
roślin, zdolności do krzewie-
nia się i różnej odporności 
na wyleganie roślin, różnią 

się wymaganiami co do nor-
my wysiewu. Gęściej należy 
wysiewać odmiany słabiej 
krzewiące się, o mniejszych 
wymaganiach świetlnych i bar-
dziej odporne na wyleganie 
i choroby.

Sposobem ochrony roślin 
pszenicy przed chorobami 
może być wprowadzenie do 
praktyki, alternatywnej meto-
dy uprawy pszenicy w formie 
zasiewów mieszanych, czyli 
mieszanek międzyodmiano-
wych (wewnątrz tego same-
go gatunku). Nie dotyczy to 
jednak uprawy pszenic tzw. 
technologicznych. Może być 
to tylko uprawa z przeznacze-
niem na cele paszowe.

Do mieszanek odmiano-
wych należy dobierać odmiany 
z różnymi typami genetycznej 
odporności na najważniejsze 
choroby. Dla przykładu mogą 
to być odmiany bardziej plen-
ne ale podatne na choroby, 
zmieszane z odmianami od-
pornymi na choroby.

dr hab. Danuta Leszczyńska, 
prof. IUNG-PIB

Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa-PIB w Puławach

Pszenica posiada największe znaczenie gospodarcze.
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Innowacyjne technologie uprawy
Rolnicy coraz częściej re-

zygnują z tradycyjnej płużnej 
oraz bezpłużnej uprawy roli 
i sięgają po innowacyjne tech-
nologie w zakresie polowej pro-
dukcji roślinnej, w tym Mzuri 
Pro-Til. Głębokie spulchnianie 
tylko wąskich pasów roli i brak 
uprawy w międzyrzędziach, 
z pozostającymi na powierzch-
ni pola resztkami roślinnymi, 
redukuje niekorzystny wpływ 
odwracania gleby przez orkę 
na środowisko, warunki wzro-
stu roślin i ich plonowanie.

W Polsce najpopularniej-
szym systemem uprawy roli 
jest uprawa płużna, orkowa 
oraz cało powierzchniowa 

uprawa bezpłużna. Polega 
ona na odcięciu i odwróceniu 
wierzchniej warstwy gleby lub 
intensywnym jej spulchnianiu 
i mieszaniu. Aktualnie rolni-
cy coraz częściej odchodzą od 
tych sposobów uprawy - są one 
bowiem bardzo pracochłonne 
i wymagają dużych nakładów 
energii. Ponadto wielokrotne 
przejazdy maszynami do tra-
dycyjnej uprawy roli powodują 
utratę wody, a także  degrada-
cję materii organicznej i struk-
tury gleby. Na jej powierzchni 
tworzy się skorupa, a głębsze 
warstwy są nadmiernie za-
gęszczone. Zakłóceniu ulegają 
stosunki powierzchnio-wodne, 

a życie biologiczne zamiera.
W ostatnich latach na zna-

czeniu zyskuje uprawa pasowa 
(strip-till), łącząca korzystne 
cechy głębokiej uprawy spulch-
niającej i siewu bezpośrednie-
go. Technologia Mzuri Pro-Til, 
realizująca tę uprawę, polega 
na spulchnianiu tylko wąskich 
pasów gleby, w których od 
razu umieszczane są nawozy 
mineralne i nasiona roślin. 
Maszyny Mzuri pozostawiają 
natomiast w nieuprawianych 
międzyrzędziach dużą ilość 
resztek roślinnych.

- Uprawa pasowa oszczę-
dza czas i energię. Korzystnie 
wpływa na wodę, próchnicę 

oraz liczbę mikroorganizmów. 
Dodatkowo sprzyja rozwojowi 
dżdżownic, które pomagają 
uzyskać korzystne warunki 
dla wzrostu i plonowania ro-
ślin. Resztki pożniwne pozo-
stające na powierzchni pola 
chronią glebę przed erozją, 
utratą wody i materii orga-
nicznej. Wszystko to prowadzi 
do uregulowania stosunków 
powietrzno-wodnych, popra-
wy struktury, zwiększenia ak-
tywności życia biologicznego 
w glebie. Znacznie mniejsze 
jest zużycie paliwa i spowol-
nienie mineralizacji mate-
rii organicznej, co redukuje 
emisję gazów cieplarnianych, 

CO2 oraz N2O. To sprawia, 
że technologia Mzuri Pro-Til 
ma zrównoważony wpływ na 
środowisko – mówi Marek 
Różniak, prezes fi rmy Mzuri.

Uprawa pasowa Mzuri Pro-
-Til ma ponadto wiele zalet 
organizacyjnych i ekonomicz-
nych. Skraca czas wykony-
wania czynności i pozwala 
dotrzymać optymalne ter-
miny agrotechniczne. Jedna 
hybrydowa maszyna Mzuri 
zastępuje kilka narzędzi nie-
zbędnych do wykonania trady-
cyjnej uprawy roli, nawożenia 
i siewu. Zmniejsza to nie tyl-
ko koszty paliwa, ale zwłasz-
cza wysokie koszty zakupu 

i utrzymania wielu specjali-
stycznych maszyn.

Rosnąca świadomość eko-
nomiczna i ekologiczna rolni-
ków sprawia, że coraz częściej 
sięgają oni po innowacyjne 
technologie w zakresie polo-
wej produkcji roślinnej, w tym 
Mzuri Pro-Til. Zamiast ciągle 
stosować to, co znają od lat, 
mogą zdecydować się na coś, 
co może poprawić ich fi nan-
se, a jednocześnie przyniesie 
korzyści całej naszej planecie.

Źródło: Agencja Face it, 
Kornelia Dąbrowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zamień uprawę płużną na pasową, a odwracanie gleby na spulchnianie tylko jej wąskich pasów.

BASF Polska zamyka obieg
Wydarzenie zorganizowano 

pod patronatem Global Compact 
Network Poland i UNEP GRID 
Warszawa, wieloletnich partne-
rów BASF Polska w działaniach 
na rzecz realizacji celów zrow-
noważonego rozwoju. Spotkanie 
zrealizowano w koncepcji obiegu 
zamkniętego.

„To dla nas bardzo istotne, 
by wartości, które deklarujemy 
i o których dyskutujemy z part-
netrami przenosić na praktyczne 
rozwiązania. Zarówno w zakresie 
innowacji, które nasi klienci wdra-
żają w różnych branżach swojej 
działalności, jak i przy okazji 
takich spotkań jak dzisiejsze.” 
– powiedziała Katarzyna Bycz-
kowska, Dyrektor Zarządzająca 
BASF Polska.

Wydarzenie składało się z części 
konferencyjnej oraz wystawy na 
której zaprezentowano innowacje 
branży chemicznej odpowiadające 
na wyzwania klimatyczne.

Gospodarka o obiegu zamknię-
tym oraz wyzwania wynikające 
ze zmian klimatu były tamata-
mi debaty, w której udział wzięli 
przedstawiciele biznesu, nauki 
i NGO. Naukową perspektywę na 
zagadnienia przedstawił prof. dr 
hab. Zbigniew W. Kundzewicz, 
klimatolog, członek PAN, laure-
at zespołowiej Pokojowej Nagro-
dy Nobla.

ChemCycling i inne rozwią-
zania BASF na rzecz klimatu 
przybliżył uczestnikom Andre-
as Kicherer, PhD, Director Su-
stainability Strategy, BASF SE. 

Katarzyna Byczkowska podsu-
mowała działania fi rmy na rzecz 
realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju w Polsce. Jednym z lokal-
nych priorytetów jest Cel 4 - dobra 
jakość edukacji. Firma realizuje 
ten cel m.in. prowadząc program 
Agro Ambasadorzy dla studen-
tów szkół rolniczych oraz poprzez 
współpracę z Centrum Nauki Ko-
pernik jako wyłączny partner la-
boratorium chemicznego.

Podczas konferencji „BASF dla 
planety” Katarzyna Byczkowska, 
Dyrektor Zarządzającą BASF 
Polska, i prof. dr hab. inż. Wła-
dysław Wieczorek, dziekan Wy-
działu Chemicznego Politechniki 
Warszawskiej, podpisali umowę 
o współpracy.

Podczas wydarzenia „BASF dla 
planety“ zaprezentowano szereg 
innowacyjnych i przyjaznych dla 
środowiska rozwiązań, które fi rma 
oferuje różnym branżom.

Program Zarządzania Emi-
sjami – Carbon Management: 
W 2018 fi rma BASF ogłosiła nową 
strategię, której istotną częścią 
jest program Carbon Manage-
ment - strukturalne podejście 
do zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych. W jego ramach za-
deklarowaliśmy, że do 2030 roku 
podwoimy wolumen produkcji 
bez wzrostu całkowitej emisji 
gazów cieplarnianych. Program 
Zarządzania emisjami obejmuje 
trzy obszary działalności: popra-
wa efektywności energetycznej, 
zwiększenie udziału energii ze źró-
deł odnawialnych i opracowanie 

innowacyjnych, niskoemisyjnych 
technologii.

Wolman – produkty do im-
pregnacji drewna: Biodegrado-
walność jest immanentną cechą 
drewna, w przypadku tworzyw 
sztucznych BASF inwestuje w roz-
wiązania, które zredukują czas 
rozkładu w środowisku natu-
ralnym. W przypadku drewna 
sytuacja jest odwrotna. Firma 
BASF Wolman od kilku dekad 
jest liderem w produkcji impre-
gnatów o najłagodniejszym profi lu 
ekotoksykologicznym, które są 
zgodne i zatwierdzone w euro-
pejskiej organizacji BPR (Biocidal 
Products Regulation).

Olej palmowy z certyfi kowa-
nych źródeł: Olej palmowy i olej 
z ziaren palmowych są dziś na 
ustach wszystkich – w dosłownym 
tego słowa znaczeniu. Oba te su-
rowce można znaleźć w składzie 
co drugiego produktu sprzeda-
wanego w supermarketach – od 
pizzy poprzez margarynę aż po 
szampony i środki czyszczące. 
Globalne zużycie oleju palmo-
wego i oleju z ziaren palmowych 
wzrosło gwałtownie z poziomu 
około 4 milionów ton metrycz-
nych pod koniec lat 70. ubiegłego 
wieku do około 70 milionów ton 
w ostatnim czasie. Jeśli kwestia ta 
nie zostanie potraktowana w spo-
sób odpowiedzialny, uprawa pal-
my olejowej może doprowadzić 
do zniszczenia cennych lasów 
tropikalnych i torfowisk, zagro-
zić różnorodności biologicznej 
i wywołać konfl ikty społeczne. 

W BASF już od dawna kładzie 
nacisk na zakup oleju palmowego 
i jego pochodnych z certyfi kowa-
nych źródeł, a w ostatnim czasie 
został członkiem założycielem 
Polskiej Koalicji ds Zrównowa-
żonego Oleju Palmowego.

Mass Balance dla warsztatów 
lakierniczych: Idea polega na włą-
czeniu do procesu produkcji, obok 
tradycyjnych surowców kopal-
nych, zasobów odnawialnych, 
takich jak biogaz czy bionafta. 
Finalny produkt jest technicznie 
i jakościowo identyczny z tym, 
jaki uzyskuje się w procesie pro-
dukcji wykorzystującym wy-
łącznie zasoby kopalne. Każdy 
zakup produktu z grupy “Mass 
Balance” zwiększa udział biokom-
ponentów w ogólnym procesie 
produkcyjnym.

Biodegradowalne tworzy-
wa sztuczne: BASF wpisuje się 
w koncepcję gospodarki obie-
gu zamkniętego (GOZ), zgod-
nie z którą produkty, materiały 
i surowce powinny pozostawać 
w gospodarce tak długo, jak jest 
to możliwe, a odpady, jeżeli już 
powstaną, powinny być trakto-
wane jako surowce wtórne, które 
można przetworzyć i ponownie 
wykorzystać. Przykładem pro-
duktu wpisującego się w GOZ 
jest ecovio® - tworzywo biode-
gradowalne, z którego można 
produkować m.in. worki na 
śmieci czy zakupy, woreczki na 
owoce, kubki jednorazowe czy 
rolniczą folię do ściółkowania. 
Dzięki biodegradowalności te 

produkty same rozkładają się 
w przyrodzie, choć najlepiej, 
jeśli są zebrane i odpowiednio 
składowane. W takich warun-
kach w kilka tygodni rozkładają 
się do postaci kompostu, który 
można następnie wykorzystać 
jako nawóz.

Dział Performance Materials 
łączy pod jednym dachem całą 
wiedzę BASF dotyczącą innowa-
cyjnych, niestandardowych two-
rzyw - takich jak np. Infi nergy®, 
Elastopave® czy SLENTEX®. Dział 
ten działa w czterech głównych 
sektorach przemysłu: transpo-
rcie, dobrach konsumpcyjnych, 
zastosowaniach przemysłowych 
i budownictwie.

Zakład produkcji katalizato-
rów: Fabryka katalizatorów BASF 
w Środzie Śląskiej, gdzie wyko-
rzystywane do produkcji masy 
katalitycznej metale szlachetne 
są odzyskiwane z, pozostałej po 
procesie powlekania substratów, 
masy katalitycznej oraz z odpadów 
produkcyjnych.

W fabryce zrezygnowano 
z jednorazowych plastikowych 
kubków zastępując je kubkami 
z biodegradowalnego tworzywa 
ecovio® od BASF. Dzięki temu 
średnio w ciągu doby niemal pół 
tysiąca plastikowych kubków nie 
trafi a na wysypisko. Biodegrado-
walne kubki wrzucane są do bio-
kompostownika, by zamienić się 
w kompost, który nawozi wysianą 
na terenie fabryki pszczelą łąkę, 
zapewniającą pokarm dla owadów 
zapylających.

Rozwiązania dla rolnictwa: 
RevyFlex® - to najnowsze rozwią-
zanie fungicydowe przeznaczo-
ne do ochrony zbóż na pierwszy 
zabieg. Zawiera ono Revysol® - 
innowacyjną substancję czynną 
opracowaną przez BASF i jedno-
cześnie pierwszy na rynku azol za-
wierający Izopropanol. RevyFlex® 
to pewność inwestycji, dzięki 
100-krotnie mocniejszemu wią-
zaniu z patogenem, niezależność 
od pogody dzięki działaniu już 
od 5 stopni Celcjusza oraz lep-
sze zarządzanie czasem dzięki 
skutecznej ochronie, trwającej 
nawet do 50 dni.

xarvio™ Digital Farming So-
lutions, a w tym xarvio™ Field 
Manager – to aplikacja interneto-
wa dla ochrony roślin i wczesnego 
rozpoznania zagrożeń. Pomaga 
w zarządzaniu gospodarstwem, 
ułatwia kluczowe decyzje zabie-
gowe, inwestycyjne i uprawowe. 
Xarvio™ Scouting to serwis roz-
poznający choroby oraz chwasty 
zagrażające uprawom. Aplikacja 
ta identyfi kuje chwasty, liczy 
i rozpoznaje owady w żółtych 
naczyniach, rozróżnia choro-
by, analizuje uszkodzenia liści 
oraz określa poziom pobrania 
azotu. Dzięki temu rozwiązaniu 
zyskujemy: łatwe monitorowa-
nie pola, lepsze zarządzanie ry-
zykiem dzięki powiadomieniom 
opartym na społeczności SCO-
UTING i w końcu - kompleksowe 
narzędzie do kontroli pól.

Źródło: BASF Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

W Centrum Nauki Kopernik, 5 listopada 2019 roku, odbyła się konferencja „BASF dla planety”.
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Nowy siewnik punktowy
Podczas tegorocznych targów 

Agritechnica w Hanowerze Fir-
ma Bomet zaprezentowała nowy 
mechaniczny siewnik punktowy 
Serpens. Do tej pory w ofercie 
producenta znajdowały się siew-
niki rzędowe uniwersalne oraz 
siewniki nadbudowane na bronę 
wirnikową Scorpius.

Mechaniczny siewnik punk-
towy Serpens przeznaczony 
jest do precyzyjnego wysiewu 
nasion kukurydzy, soi, sorgo, 
orzeszków ziemnych oraz fasoli 
mung. Posiada 4 sekcje z me-
chanicznym punktowym sys-
temem wysiewu o szerokości 
roboczej 3 metry.

Sekcja siewnika wyposażona 
jest w zbiornik nasienny o po-
jemności 25 dm3. Odpowiednio 
ukształtowane dno zapewnia 

całkowite opróżnienie z materia-
łu siewnego. Sekcja wysiewająca 
napędzana jest poprzez szerokie 
koło kopiujące oraz przekład-
nię łańcuchową. Niemniej waż-
nym zadaniem koła kopiującego 
jest utrzymanie i kontrola od-
powiedniej głębokości siewu 
oraz zagęszczanie gleby nad 
wysianym ziarnem.

Wymienne tarcze wybie-
rające nasiona umożliwiają 
precyzyjny wysiew różnych 
wielkości ziaren na czterech 
głębokościach: 3; 6; 8 i 10 cm. 
Zastosowanie wymiennych 
par kół umożliwia uzyskanie 
aż ośmiu rozstawów wysiewu 
nasion w rzędzie: 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18 i 19 cm. Natomiast 
modułowa budowa ramy i sekcji 
siewnika pozwala na uzyskanie 

szerokości międzyrzędzi upra-
wianych roślin w szerokim za-
kresie od 50 do 80 cm.

- Siewnik Serpens został stwo-
rzony z myślą o precyzyjnym, 
wysokiej jakości siewie oraz 
komfortowej obsłudze. Aby 
zwiększyć uniwersalność i po-
prawić ekonomiczność przejaz-
dów roboczych, wyposażyliśmy 
go w aplikator nawozów – mówi 
Łukasz Sińczuk, wiceprezes fi r-
my Bomet.

Zbiornik aplikatora 
nawozu o pojemno-
ści 70 dm3 połączony 
jest teleskopowymi 
przewodami z redlicą 
znacznika aplikatora. 
Odpowiednio ukształ-
towany znacznik pozwala 
dostarczyć na odpowiednią 

głębokości i w odpowiedniej 
odległości w bok od nasion 
dawkę startową nawozów.

 - Taki sposób aplikacji ma za 
zadanie bezpiecznie i efektyw-
nie stymulować rozwój młodych 
roślin - dodaje Łukasz Sińczuk.

Standardowym wyposaże-
niem siewnika są hydrauliczne 

znaczniki oraz koła podporowe. 
Waga maszyny wynosi: 630 kg 
(bez dozownika nawozu), 800 kg 
(z dozownikiem). Siewnik może 
być podłączony do ciągnika 

o mocy 40 kW / 50 KM.
Więcej informacji na stronie: 

www.bomet.pl.
Źródło: Bomet

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Maszyna dla małych i średnich gospodarstw.

Firma Amazone obchodzi 
szczególny jubileusz

Te ćwierć miliona siewni-
ków to imponująca liczba, 
która związana jest z dłu-
gą historią i imponującym 
rozwojem.

Początki historii siewników 
sięgają 1947 roku. Inż. Hein-
rich Dreyer wraz z P. Kade-
mannem opracował wówczas 
pierwszy siewnik D1 o szeroko-
ści roboczej 2 m, który został 
wyposażony w innowacyjne 
koło wysiewające Elite do 
siewu nasion drobnych i nor-
malnych. Siewnik ten zrewolu-
cjonizował wysiew poplonów, 
ponieważ w porównaniu do 
ówczesnych siewników w D1 
nie potrzeba było wymieniać 
kół wysiewających.

W 1966 roku połączono le-
gendarny siewnik D4 z broną 
wahadłową RE wprowadza-
jąc po raz pierwszy na rynek 
aktywny agregat uprawowo-
-siewny. Następny model D7 
z 1972 roku stał się jednym 
z najlepiej sprzedających się 
siewników wszechczasów.

Wraz z wprowadzeniem 
RPD DrillStar w 1988 r. fi r-
ma Amazone zaoferowała 

pierwszy wał oponowy jako 
alternatywę dla wałów meta-
lowych, prętowych i zębatych. 
Wał oponowy gwarantował 
pasmowe zagęszczenie gleby, 
które jeszcze bardziej zopty-
malizowano w 1998 roku 
dzięki wynalezieniu wału 
pierścieniowego.

Najnowszym osiągnięciem 
w dziedzinie mechanicznych 
agregatów uprawowo-siew-
nych jest Cataya z precyzyjnym 
systemem dozowania, napę-
dzanym elektrycznie wałkiem 
wysiewającym i centralą regu-
lacyjną do szybkiej regulacji 
i kalibracji systemu dozowania.

Poza siewnikami mecha-
nicznymi w 1995 r. do asor-
tymentu dołączył segment 
siewników pneumatycznych. 
Podstawę stanowił tu zbior-
nik przedni z pneumatycz-
nym dozowaniem oraz wałem 
w połączeniu z kultywatorem 
wirnikowym i ramą redlic 
z wałem oponowym. W ślad 
za tym poszły takie rozwiąza-
nia jak renomowany siewnik 
pneumatyczny nabudowany 
AD-P i dalsze optymalizacje do 

dzisiejszego siewnika Centaya. 
Siewnik Centaya posiada elek-
trycznie napędzany dozownik 
nasion i może być wyposażony 
w redlice dwutarczowe Twin-
TeC+ lub w redlice jednotar-
czowe RoTeC pro.

W odpowiedzi na zapo-
trzebowanie na wydajniejsze 
agregaty uprawowo-siewne 
i narzędzia do biernej uprawy 
gleby, w 2001 r. wprowadzono 
pneumatyczny siewnik wielko-
powierzchniowy Cirrus z bier-
nie pracującymi narzędziami 
w szerokościach roboczych 
od 3 m do 6 m. Sztandaro-
wym produktem tej serii jest 
niedawno zaprezentowany 
Cirrus-CC. Posiada zbiornik ci-
śnieniowy o pojemności 4 tys. 
litrów z dwoma elektrycznymi 
dozownikami oraz dodatkowy 
odcinek transportowy umożli-
wiający jednoczesny transport 
dwóch różnych materiałów 
metodą Double-Shoot.

Kolejny kamień milowy za-
wdzięczamy Prof. h.c. Uniwer-
sytetu Samara R A S Dr. Dr. 
h.c. Heinz Dreyer dzięki wpro-
wadzeniu siewnika do siewu 

bezpośredniego NT i jego na-
stępcy Primera DMC do siewu 
bezpośredniego, siewu w mul-
czu oraz siewu konwencjonal-
nego w segmencie technologii 
siewu wielkopowierzchnio-
wego. Wynalezienie redlicy 
dłutowej umożliwiło od tego 
momentu siew bezpośredni 
na różnych nieuprawionych 
glebach. Poza Primera DMC, 
asortyment siewników wielko-
powierzchniowych został po-
szerzony o siewniki z redlicami 
zębowymi Cayena i Condor, 
które zostały wprowadzone 
na rynek w ostatniej dekadzie. 
Dzięki specjalnym redlicom 
i dużym szerokościom robo-
czym do 15 m, oba siewniki 
zapewniają wysoką wydajność 
na różnych glebach.

Dzięki temu fi rma Amazone 
oferuje swoim klientom szero-
ki zakres siewników i metod 
siewu w szerokościach robo-
czych od 2,5 m do 15 m dla 
różnych wielkości gospodarstw 
i do różnych gleb.

Źródło: Amazone
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

250 tysięcy sprzedanych siewników Amazone.
Siewnik D1, szerokość robocza 2 m, 1947 r.

Siewnik D4, szerokość robocza 3 m, 1964 r.

Cirrus 6003-2CC, szerokość robocza 6 m, 2019 r.
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Maszyny do zadań specjalnych

Gospodarstwo PPUH ZIE-
MAR, zajmujące się m.in. 
produkcją nasienną roślin zbo-
żowych oraz produkcją drobiu, 
korzysta od lat z parku maszy-
nowego marki CLAAS. Dzięki 
pracy kombajnów, ciągników, 
prasy oraz opartej na zaufa-
niu współpracy z miejscowym 
dealerem – fi rmą KALCHEM, 
możliwe jest pełne wykorzysta-
nie możliwości produkcyjnych 
zakładu.

Firma ZIEMAR w woj. war-
mińsko-mazurskim została 
utworzona w 1994 roku. Obec-
nie pod jej opieką jest łączna 
powierzchnia 1033,85 ha, 
z czego 511,58 ha to wła-
sność gospodarstwa. Co roku 
jest tutaj uprawianych 
ok. 250-300 ha rzepaku, 
200 ha pszenicy oraz 150 ha 

pszenżyta. Produkcja wyno-
si około 1600 ton materiału 
siewnego rocznie. ZIEMAR to 
prężnie działająca fi rma, która 
korzysta z jednomarkowego 
parku maszynowego.

Aby zarządzać skutecznie 
taką powierzchnią, właści-
ciel gospodarstwa postawił 
na maszyny marki CLAAS. 
Obecnie do zbioru wykorzy-
stywane są trzy kombajny nie-
mieckiego producenta: Lexion 
540, 640 oraz 660. Serie te 
charakteryzują się wysoką wy-
dajnością i zapewniają bardzo 
wysoką jakość ziarna. Dzięki 
zastosowaniu inteligentnych 
rozwiązań ułatwiają obsługę 
maszyny zwiększając komfort 
i wydajność pracy.

Nie bez znaczenia jest tak-
że przestronna i cicha kabina, 

dzięki której cały dzień pra-
cy spędzić można w komfor-
towych warunkach, a także 
fachowa obsługa serwisowa 
budująca zaufanie do dealera 
KALCHEM.

- Podoba mi się, że kombajny 
CLAAS można precyzyjnie, 
szybko wyregulować i dzięki 
temu uzyskujemy bardzo wy-
soką jakość ziarna. W przy-
padku naszego gospodarstwa, 
gdzie produkujemy głównie 
materiał siewny, kruszone ziar-
no oznaczałoby bankructwo 
– mówi Zbigniew Ziejewski, 
Prezes fi rmy ZIEMAR.

W związku z potrzebą ogrze-
wania kurników przez kotły 
opalane słomą, gospodarstwo 
korzysta również z dwóch 
zmienno-komorowych pras 
CLAAS Variant: 480 RC oraz 
380 RF. Ten pierwszy model 
charakteryzuje się bardzo 
wysoką przepustowością. 
Pobieranie materiału, oplot 
i konserwacja zostały ulep-
szone w taki sposób, że prasy 

mogą pracować jeszcze wydaj-
niej podczas żniw.

Do tego na terenie gospo-
darstwa pracują również dwa 
ciągniki: Axion 820 Cis oraz 
Ares 836 RZ. Charaktery-
styczne ukształtowanie terenu 
(pofałdowane pola, gliniaste 
górki) wymagają traktorów 
o dużej mocy i optymalnym 
zbalansowaniu zapewniającym 
stabilność ciągnika. Właściciel 
zwraca też dużą uwagę na eko-
nomikę pracy dzięki niskiemu 
zużyciu paliwa posiadanych 
ciągników CLAAS.

Dla każdego gospodarstwa, 
fachowe doradztwo oraz pro-
fesjonalny kontakt z przedsta-
wicielem producenta, a także 
bliskość serwisu – to duże atu-
ty, które procentują w przyszło-
ści. W przypadku najlepszych 
producentów, rolnicy mogą 
liczyć na pomoc w doborze 
optymalnych ustawień oraz 
najlepszych rozwiązań. 

- Zakup maszyn jednej 
sprawdzonej marki pozwala 

nam na skorzystanie z atrak-
cyjniejszych warunków, dzię-
ki temu dealer wypracowuje 
u mnie zaufanie podczas dłu-
goletniej współpracy – po-
twierdza Ziejewski. – Od 
lat współpracujemy z fi rmą 
KALCHEM (pobliski dealer 
CLAAS), która dostarcza nam 
sprawdzony sprzęt i służy szyb-
ką pomocą w przypadku pro-
blemów z eksploatowaniem 
maszyny. Wiele spraw zała-
twiamy nawet na przysłowio-
wy telefon, co pozwala nam 
wykonać zaplanowaną pracę 
bez stresu – mówi Zbigniew 
Ziejewski.

- Natychmiastowa pomoc 
rolnikowi w potrzebie to nasz 
obowiązek, który staramy się 
jak najlepiej realizować. Zda-
jemy sobie sprawę, że każdy 

przestój w pracy maszyny to 
pośrednio zmniejszenie do-
chodów gospodarstwa. Dlate-
go w momencie wystąpienia 
potrzeby wsparcia Klienta 
staramy się jak najsprawniej 
znaleźć rozwiązanie przygo-
tować maszynę do wydajnej 
pracy. W ten sposób budujemy 
zaufanie Klienta do nas – mówi 
Waldemar Kalisz, właściciel 
fi rmy KALCHEM.

Opinia Właściciela fir-
my ZIEMAR pokazuje, że 
o kontynuowaniu długolet-
niej współpracy z Dealerem 
decyduje zaufanie, które jest 
budowane dzięki wysokiej 
jakości obsługi i wsparciu 
serwisowemu.

Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowoczesne gospodarstwo potrzebuje zaufanego dealera.

Zbigniew Ziejewski - właściciel ZIEMAR Waldemar Kalisz - właściciel KALCHEM

ASF wciąż niebezpieczny w Europie

Przypadki wystąpienia cho-
roby już od dłuższego czasu 
odnotowuje się na kilku du-
żych obszarach Polski. Stąd 
też nie można wykluczyć 
przeniesienia wirusa do in-
nych rejonów naszego kraju 
poprzez ruch turystyczny, 
transport towarów i zwierząt 

oraz turystykę myśliwską.
Krok 1: Zastosowanie 

środków zapobiegawczych 
w związku z zagrożeniem

Co do zasady konieczno-
ścią jest ścisłe przestrzeganie 
wytycznych Unii Europejskiej 
dotyczących bezpieczeństwa 
biologicznego. Działając 

w ścisłej współpracy z miej-
scowym lekarzem weterynarii, 
należy ustalić, jak zablokować 
możliwe drogi przenoszenia 
wirusa w gospodarstwie. Do 
takich dróg należą kontakty 
z ludźmi, paszą, skażonymi 
środkami spożywczymi, od-
padami żywnościowymi i po-
ubojowymi, a nawet z odzieżą. 
Niebezpieczeństwo niesie rów-
nież kontakt z gnojem (oborni-
kiem) i gnojówką, maszynami 
rolniczymi (np. ciągniki, łado-
warki, przyczepy, rozrzutniki, 
etc.) lub pojazdami (np. pojaz-
dami do transportu zwierząt).

W praktyce oznacza to 
zweryfi kowanie organizacji 
gospodarstwa hodowlanego, 
tak aby w sposób ciągły zapew-
niać odpowiednie ograniczenie 
dostępu do chlewni, zaplano-
wać i utrzymywać w dobrym 

stanie drogi dojazdu i wyjazdu, 
utrzymywać właściwe zadba-
ne ogrodzenie zabezpieczające 
przed dzikami oraz zagwaran-
tować odpowiednie przecho-
wywanie pasz i urządzeń.

Krok 2: Sprawdzenie stanu 
higieny

Ponadto należy we wła-
snym zakresie sprawdzać stan 
higieny i w razie konieczno-
ści wyczyścić chlew (chlewy) 
i związane z nimi pomieszcze-
nia, a przy tym powinno się 
zadbać o dokładne oddzielenie 
przestrzeni czystej od brudnej.

Podział obszarów na część 
brudną (roboczą) i czystą (so-
cjalną) to nie tylko koniecz-
ność mycia się pod prysznicem 
i zmiany odzieży przez osoby 
wchodzące do chlewni (wła-
ściciel, pracownicy wewnętrz-
ni, pracownicy zewnętrzni, 

odwiedzający, rodzina wła-
ściciela, etc.), ale także kon-
sekwentne czyszczenie obu 
obszarów. Zachowujemy za-
sadę kolejności „czyste przed 
brudnym”. W części socjalnej 
można wykorzystać odkurza-
cze wielofunkcyjne (Kärcher 
NT) zbierające zabrudzenia 
suche i mokre oraz parownice 
(Kärcher SGV lub SG). Użycie 
maszyn czyszczących pozwala 
zwiększyć efektywność czysz-
czenia ścian, posadzek, po-
wierzchni mokrych, a także 
takich przedmiotów jak szafki 
pracownicze na odzież i buty 
oraz skraca czas potrzebny na 
utrzymanie czystości.

Krok 3: Czyszczenie chlewu
Czyszczenie chlewu zaczy-

namy przeprowadzając zwykłe 
operacje tj.:

-usunięcie (wybicie) much;

-zgrubne czyszczenie na su-
cho (usunięcie zanieczyszczeń 
luźnych);

-zmiękczanie zabrudzeń;
-czyszczenie wnętrza pod 

wysokim ciśnieniem;
-czyszczenie poideł i podaj-

ników pasz;
-pozostawienie chlewu do 

całkowitego wyschnięcia;
- d e z y n f e kc ja  c a ł e j 

powierzchni.
Udokumentowanie wszyst-

kich kroków gwarantuje 
wysoki stopień przejrzysto-
ści przyczyniającej się do 
spełnienia standardów bez-
pieczeństwa biologicznego 
i jak najlepszej ochrony świń 
w chlewni.

Źródło: Karcher
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos
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Zaoszczędź 
do 1771 zł brutto*

Czas po żniwach to także czas przed żniwami – zgodnie z tą zasadą oferujemy 
standardową kontrolę pożniwną CLAAS jako pakiet serwisowy, który pozwoli 
na ustalenie technicznego stanu maszyny bezpośrednio po żniwach.  
Niewielkie uszkodzenia, braki lub ślady zużycia mogą mieć ekstremalny wpływ 
na pracę Twojej maszyny podczas kolejnych zbiorów.

Poddaj swoją maszynę kontroli pożniwnej i odbierz kupon rabatowy o wartości 
nawet 1771 zł brutto na usługę serwisową.*

Oferta ważna do 31.03.2020.

Kontrola pożniwna CLAAS.

claas.pl

*  Oferta ważna do 31.03.2020, dostępna u Dealerów marki CLAAS Polska biorących udział w akcji promocyjnej.  
Regulamin promocji dostępny na stornie claas.pl oraz w punktach Dealerskich.

R E K L A M A

Firma CLAAS nagrodzona tytułem 
Maszyny Roku 2020

Firma CLAAS na targach 
Agritechnica w Hanowerze 
trzykrotnie otrzymała nagrodę 
„Maszyna Roku 2020”. z czego 
jedna z nich została jej przy-
znana za wspólny projekt Da-
taConnect zrealizowany wraz 
z 365FarmNet, CNH Industrial 
i John Deere.

Podczas kilku dni wystawo-
wych wyznaczane i omawiane 
są trendy na najbliższe miesią-
ce dla całego sektora rolnego 
oraz przyznawane nagrody dla 
najlepszych produktów w swo-
ich kategoriach. Nie inaczej 
było podczas tegorocznej edy-
cji. Oto nagrodzone maszyny 
marki CLAAS.

LEXION 8000/7000 Ma-
szyną Roku 2020 w kategorii 
kombajnów zbożowych

Pierwsze wyróżnienie po-
wędrowało do kombajnów 
LEXION 8000 i 7000 bazu-
jących na nowym systemie 
omłotu APS SYNFLOW HY-
BRID. Nowe modele dysponują 
mocą 790 KM/581 kW, która 
wprowadza je do nowej klasy 
wydajności. Intuicyjna kon-
cepcja obsługi i nowa kabina 
zapewniają najwyższy poziom 
komfortu. DYNAMIC POWER 
dostosowuje moc silnika do 

warunków pracy i oferuje mak-
symalną oszczędność paliwa.

Seria JAGUAR 900 zwy-
cięska w kategorii sieczkar-
ni polowych

JAGUAR 990 zwiększa mak-
symalną moc silnika w serii 
900 do 925 KM / 680 kW. 
Dzięki CEMOS AUTO PER-
FORMANCE sieczkarnia JA-
GUAR utrzymuje ustawioną 
prędkość obrotową silnika 
na stałym poziomie i regulu-
je moc silnika oraz prędkość 
jazdy w zależności od masy 
plonu. Wraz z rosnącą masą 
najpierw zwiększa się moc 
silnika, po czym zmniejszo-
na zostaje prędkość jazdy. 
Przy mniejszej masie plonu 
moc silnika jest automatycz-
nie redukowana. Pozwala to 
utrzymać stałą prędkość obro-
tową silnika i eliminuje nagłe 
zmiany obciążenia. Rezultatem 
jest równomierny przepływ 
materiału przy wysokiej nieza-
wodności działania i niższym 
zużyciu paliwa.

DataConnect przekonuje 
grono ekspertów

DataConnect jest interfej-
sem powstałym we współpracy 
spółek 365FarmNet, CLAAS, 
John Deere i CNH Industrial. 

Po raz pierwszy umożliwia on 
wymianę ważnych danych 
dotyczących maszyn pomię-
dzy portalami internetowymi 

różnych producentów, pozwala-
jąc w ten sposób użytkownikowi 
na monitorowanie informacji 
na temat jego mieszanej fl oty 

maszyn w wybranym przez 
niego systemie. Do tej pory 
wymagało to znacznie więk-
szych wysiłków. Z interfejsu 

mogą korzystać również inni 
producenci.

Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Targi Agritechnica to jedno z najważniejszych wydarzeń branży przemysłu maszyn 
rolniczych i innowacji.
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Ciągnik T6 Methane Power
Odznaczony nagrodą „Su-

stainable Tractor of the Year 
2020” (Ekologiczny Ciągnik 
Roku 2020) – nowym wy-
różnieniem wprowadzonym 
w tegorocznej edycji konkursu 
Tractor of the Year® (Ciągnik 
Roku). Panel jurorski, złożo-
ny z dziennikarzy wiodących 
czasopism z całej Europy po-
święconych sprzętowi rolni-
czemu, wyróżnił T6 Methane 
Power spośród kilku ciągników 
w trzech głównych kategoriach 
oraz ograniczonej oferty pro-
totypów będących w zaawan-
sowanej fazie testów.

Carlo Lambro, prezes New 
Holland Agriculture, komen-
tuje: - Jesteśmy bardzo dum-
ni z faktu, że nasz ciągnik 
T6 Methane Power otrzymał 
pierwszy w historii tytuł 
„Sustainable Tractor of The 
Year”. To kulminacyjny mo-
ment pionierskich prac New 
Holland nad wykorzystaniem 
paliw alternatywnych w naszej 
strategii Lidera Czystej Ener-
gii, jest to znaczący krok na-
przód na drodze do rolnictwa 
bezemisyjnego.

Sean Lennon, dyrektor 
działu ciągników, mówi: - 
Ciągnik T6 Methane Power, 
jest naszym pierwszym eg-
zemplarzem produkcyjnym, 

technologia ta stanie się do-
stępna dla naszych klientów 
w 2020 r., kiedy do sprzedaży 
trafi ą pierwsze egzemplarze ko-
mercyjne. Dzięki ekonomicz-
nym i praktycznym zaletom, 
jakie oferuje, udoskonalone-
mu wykorzystaniu biometanu, 
oczekujemy dużego zaintere-
sowania ze strony operatorów 
i dostawców generatorów bio-
gazu. Władze samorządowe 
również są ogromne zaintere-
sowanie włączeniem tego cią-
gnika do swoich fl ot pojazdów 
z napędem na sprężony gaz 
ziemny (CNG), aby dodatko-
wo zredukować pozostawiany 
ślad węglowy.

T6 Methane Power zapew-
nia osiągi porównywalne do 
odpowiedników zasilanych 
olejem napędowym – tę samą 
moc 180 KM, moment obro-
towy 740 Nm oraz trwałość. 
Dodatkową zaletą jest obni-
żenie o nawet 30% kosztów 
eksploatacji.

Ta wyjątkowa wydajność 
oferowana jest w przyjaznym 
dla środowiska pakiecie: w rze-
czywistych warunkach po-
lowych ciągnik T6 Methane 
Power produkuje o 99% mniej 
cząstek stałych niż jego od-
powiednik z napędem na olej 
napędowy, zmniejszając emisję 

CO2 o co najmniej 10% oraz 
całkowitą emisję o 80%.

T6 Methane Power wyposa-
żony jest w nowy silnik NEF 
o pojemności 6,7 litra, zapro-
jektowany specjalnie do zasto-
sowań rolniczych przez FPT 
Industrial, markę CNH Indu-
strial zajmującą się układami 
napędowymi i korzystającą ze 
swojego szerokiego doświad-
czenia w dziedzinie technologii 
napędów wykorzystujących 
gaz ziemny, opracowanej po-
nad 20 lat temu. Ponadto, po-
nad 50000 wyprodukowanych 
silników napędzanych gazem 
ziemnym stanowi dodatkowe 
świadectwo niezawodności 
tej technologii oraz rodzaju 
paliwa.

W ciągniku T6 Metha-
ne Power zbiorniki gazu 
umieszczone są w tym samym 
miejscu co zbiorniki oleju na-
pędowego w standardowym 
modelu T6. Rozwiązanie to 
pozwala zachować doskona-
łą widoczność z kabiny oraz 
nie utrudnia dojścia do niej. 
Przechowywanie paliwa pod 
kabiną zostało zoptymalizowa-
ne pod kątem bieżącej oferty 
wymiarów opon oraz szeroko-
ści rozstawu kół. Dodatkowe 
opcje, takie jak zawory mię-
dzyosiowe, są wciąż dostępne. 

Dla osób pragnących wydłu-
żyć godziny pracy, jako opcja 
dostępny jest system „Range 
Extender”. Można go zamon-
tować na przednim układzie 
zawieszenia narzędzi, wspor-
niku obciążnika lub na tylnym 
układzie zawieszenia narzędzi 
w przypadku prac z ładowa-
czem. Ciągnik wyposażony 
jest również w przedniej i tyl-
nej części w punkty przyłą-
czeniowe gazu, umożliwiające 
dodatkowe przechowywanie 
paliwa. Można je montować 
do przyczep i narzędzi.

Ciągnik T6 Methane Power 
jest kluczowym elementem 
stworzonej przez New Hol-
land koncepcji Rolnictwa 
Niezależnego Energetycznie, 
zamykającej pętlę prawdziwej 
gospodarki cyrkulacyjnej: od 
pola po wytwarzanie energii 
i z powrotem na pole – kom-
pletny cykl zerowego bilansu 
CO2. Farmerzy mogą hodować 
uprawy energetyczne i wyko-
rzystywać odpady rolnicze do 
produkcji biometanu, zaś cią-
gnik T6 Methane Power wy-
korzystujący to ekologiczne 
paliwo generuje bliskie zeru 
emisje CO2. Hodowcy zwie-
rząt mogą ten dobroczyn-
ny cykl wykorzystać jeszcze 
głębiej, produkując biometan 

z obornika, usuwając tym sa-
mym CO2 ze środowiska, co 
skutkuje ujemną emisją dwu-
tlenku węgla.

Rolnicy mają również moż-
liwość stosowania produktów 
ubocznych biodegradacji jako 

naturalnych nawozów na 
swoich polach, zamykając 
w ten sposób pętlę gospodarki 
cyrkulacyjnej.

Źródło: New Holland Agriculture
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

New Holland prezentuje pierwszy na świecie ciągnik zasilany metanem.

New Holland ma „Maszynę Roku 2020”

Nagroda została przyznana za 
innowacje techniczne i korzyści 
dla klientów, a wśród kryteriów 
oceny znalazły się nowatorskie 
funkcje, osiągi, wydajność, kosz-
ty eksploatacji, łatwość obsługi 
i komfort operatora.

Carlo Lambro, Prezydent mar-
ki New Holland Agriculture, 

powiedział: „Ta nagroda jest 
dowodem wysokiej jakości pras 
marki New Holland w okresie 
ponad 30 lat. Ponadto jest ona 
zasłużonym wyrazem uznania dla 
naszych pracowników w Centrum 
Prac Badawczo-Rozwojowych 
Maszyn Żniwnych w belgij-
skim Zedelgem oraz Centrum 

Konstrukcyjnym Grupy CNH 
Industrial za zaangażowanie 
przy stworzeniu i produkcji prasy 
BigBaler 1290 High Density, która 
jest obecnie najbardziej wydajną 
prasa kostkującą w branży”.

Nowa prasa BigBaler 
1290 High Density podnosi 
poprzeczkę w zakresie wydaj-
ności i komfortu oraz pozwala 
osiągnąć o 22% wyższy stopień 
zgniotu niż w tradycyjnych 
wielkogabarytowych prasach 
kostkujących.

Unikatowa, opatentowana 
technologia wiązania węzłów 
Loop MasterTM pozwala osią-
gnąć najlepsze w klasie wy-
niki przy wiązaniu beli oraz 
chroni środowisko naturalne 
i paszę dzięki wyeliminowa-
niu ścinków sznurka. Nowy 
podbieracz MaxiSweep™ 

zapewnia szybkie podawanie 
materiału roślinnego, co po-
zwala zwiększyć wydajność. 
Unikatowy układ przeniesie-
nia napędu umożliwia płynne 
uruchomienie, a dzięki temu 
zwiększa komfort operatora 
i zabezpiecza układ przenie-
sienia napędu ciągnika przed 
przeciążeniem. Krótka belka 
zaczepowa zapewnia operato-
rowi doskonałą widoczność 
oraz świetne możliwości 
manewrowe. Nowy intu-
icyjny interfejs użytkowni-
ka obsługiwany z poziomu 
monitora IntelliView™ IV 
jeszcze bardziej ułatwia pod-
gląd parametrów maszyny. 
Wydajność i komfort prasy 
BigBaler 1290 High Density 
zwiększa szereg automatycz-
nych funkcji, jak np. system 

IntelliCruise™ automatycz-
nie regulujący prędkość jazdy 
ciągnika.

Źródło: New Holland
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Prasa BigBaler 1290 High Density marki New Holland „Maszyną Roku 2020”.
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0% aż na 5 lat*

0 zł za 3 lata ochrony gwarancyjnej**

6 0 95M C
95 KM, Silnik 4,5 l, 4 cylindry,  

klimatyzacja, przekładnia PowrQuad  
Plus 16/16, układ hydrauliczny typu PC  

(z kompensacją ciśnienia),  
2 pary mechanicznych gniazd  

hydrauliki SCV

610 5R C
105 KM, Silnik 4,5 l, 4 cylindry, 

klimatyzacja, przekładnia 
CommandQuad Plus 24/24, układ 

hydrauliczny typu PFC (z kompensacją 
ciśnienia i przepływu), 2 pary 

mechanicznych gniazd hydrauliki SCV

6120 M
120 KM, Silnik 4,5 l, 4 cylindry, 

klimatyzacja, przekładnia 
CommandQuad Plus 24/24, układ 

hydrauliczny typu PFC (z kompensacją 
ciśnienia i przepływu), 3 pary 

mechanicznych gniazd hydrauliki SCV

Działaj szybko, dostępność najatrakcyjniejszych  
ofert ograniczona. Skontaktuj się z lokalnym 
Dealerem John Deere i sprawdź.

O S Z C Z Ę D Ź  W I Ę C E J 
W Y B I E R A J ĄC  J E D E N  
Z  P R O M O C YJ N YC H  M O D E L I

KO R Z Y Ś C I  O D  J O H N  D E E R E

DNI
K O R Z Y Ś C I

OFERTA LIMITOWANA 

01.12.2019 - 31.01.2020

*Promocja obowiązuje od 1.11.2019 r. do 31.01.2020 r. lub do odwołania i dostępna jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą lub gospodarczą. 
Warunki cenowe dotyczą promocyjnego kredytu inwestycyjnego na okres finansowania do 60 miesięcy na zakup ciągników serii 6M/ 6MC/ 6RC (modele z 2019 
roku), przy wpłacie minimalnej 50% ceny przedmiotu. Szczegółowe warunki finansowania zawarte są w Regulaminie Promocji „Atrakcyjne oprocentowanie  
w Programie John Deere Financial” dostępnym u autoryzowanych dealerów John Deere. Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o.  
i Credit Agricole Bank Polska S.A.. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

** Gwarancja 1 rok. PowerGard Protection Plus 2 lata (500h/ rocznie). Promocja obowiązuje dla maszyn zamówionych od 01.12.2019 do 31.01.2020.

R E K L A M A

Agrofi rma Witkowo
Niemal 70 lat tradycji, około 

1200 pracowników, będących 
jednocześnie członkami spół-
dzielni oraz skuteczna działal-
ność na kilku płaszczyznach 
– przyglądamy się z bliska 
Agrofi rmie Witkowo, jednemu 
z największych gospodarstw 
rolnych w kraju.

Historia Rolniczej Spółdziel-
ni Produkcyjnej w Witkowie 
w woj. zachodnio-pomor-
skim, którą Marian Ilnicki 
tworzy do dziś, rozpoczęła 
się w 1956 roku.

- Kiedy inni upadali, ja po-
dejmowałem decyzje o rozwo-
ju. Niektórzy patrzyli na mnie 
jak na szaleńca, ale nie mia-
łem wyjścia. Gdybym wtedy 
się zatrzymał, też by nas nie 
było. Skoro mieliśmy ziemię 
i ludzi, trzeba było to wszystko 
rozwijać. W tym okresie nie 
mogliśmy korzystać z wiedzy 
fachowców, np. inżynierów bu-
dowlanych, bo ich po prostu 
nie było. Wszystko musiałem 
sam planować – wspomina Ma-
rian Ilnicki, który poświęcił 
pracy w Witkowie całe życie.

Lata 60. to okres, kiedy 
poczynione ruchy przyniosły 
pozytywne rezultaty i spół-
dzielnia zaczęła się prężnie 
rozwijać, o czym świadczy nie 
tylko rozbudowa infrastruk-
tury, ale też zwiększenie pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej.

- Kiedy w latach 90. wszystkie 

zakłady wokół padały i rosło 
bezrobocie, my tworzyliśmy 
nowe miejsca pracy, w sumie 
około 1500 osobom w regio-
nie – dodaje Tadeusz Żabski, 
z-ca prezesa ds. mechanizacji 
w Agrofi rmie Witkowo.

XXI wiek to okres kolejnych 
inwestycji w Witkowie. W su-
mie w ciągu 20 lat w rozwój 
zainwestowano aż 345 mln zł, 
doprowadzając do kolejnych 
sukcesów. Dziś Agrofi rma Wit-
kowo z powierzchnią około 
12,6 tys. ha to jedno z więk-
szych gospodarstw w kraju, 
a jednocześnie istotny w wo-
jewództwie zachodnio-pomor-
skim pracodawca.

Hodowla bydła mlecznego 
to ważna część działalności 
Agrofi rmy Witkowo. Stado 
mleczne liczy ok. 1 100 szt. 
i jest to jedna z największych 
hodowli w kraju. Aktualnie 
produkuje się tu około 4,7 mln 
litrów mleka rocznie.

Jednym z młodszych jest ist-
niejący od około 20 lat dział 
produkcji bydła mięsnego. 
Agrofi rma prowadzi największą 
w Polsce hodowlę bydła mię-
snego - ok. 5600 szt. w sześciu 
czystych rasach.

Sygnałem do dynamicz-
nego rozwoju produkcji było 
oddanie do użytkowania na 
początku lat 90-tych Przetwór-
ni Mięsa i Drobiu w Witkowie.

Produkcja drobiu mięsnego 

to rocznie 4,5 mln szt., a pro-
dukcja jaj konsumpcyjnych 
osiąga rocznie 45 mln szt.. 
W 2006 roku otworzono no-
woczesny Zakład Pakowania 
i Sortowania Jaj przystosowany 
i spełniający wszelkie wymogi 
stawiane dla producentów jaj 
w Unii Europejskiej.

Produkcja drobiu mięsne-
go to rocznie 4,5 mln szt. 

poszczególne stada wstawia-
ne są w różnych terminach 
tak żeby zapewnić Spółdziel-
ni ciągłość dostawy świeżego 
kurczaka do Przetwórni Mięsa 
i Drobiu.

Bieżące funkcjonowanie 
spółdzielni ściśle związane jest 
z możliwościami wynikającymi 
z wykorzystania maszyn rol-
niczych. Przez dziesięciolecia 

rozwój gospodarstwa szedł 
w parze z unowocześnianiem 
parku maszynowego. Obecnie 
w sumie w gospodarstwie do 
dyspozycji jest około 130 cią-
gników, ale do najcięższych 
prac polowych, jak orka, 
siew, deleguje się maszyny 
John Deere.

Jak zauważają w kierow-
nictwie Agrofi rmy, maszyny 

pracują dniami i nocami, stąd 
zarówno wsparcie techniczne, 
jak i planowanie pracy musi 
być na najwyższym poziomie.

Kierownictwo Agrofi rmy 
Witkowo nie ukrywa, że ma 
przed sobą wiele wyzwań 
i pomysłów rozszerzenia 
działalności.

Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Od kilku pracowników do jednego z większych gospodarstw w kraju.

Marian Ilnicki i Bartosz Białas

Kierownictwo Agrofi rmy Witkowo
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Tworzymy urodzaj

Sezonowo 
znaczy zdrowo

Sezonowe warzywa i owoce 
to te, które dojrzewały w na-
turalnym czasie wegetacji, bez 
dodatkowej ingerencji człowieka. 
Dzięki temu zachowują wszystkie 
najcenniejsze składniki, jak np.: 
witaminę C, witaminy z grupy 
B, karotenoidy, potas czy żelazo.

– Smakiem sezonowych owo-
ców i warzyw można cieszyć się 
przez cały rok – przygotowując 
mrożonki, dżemy, konfi tury czy 
kompoty, lub susząc niektóre 
produkty. Jednak to teraz jest ten 
czas, kiedy są one świeże, aroma-
tyczne, a tym samym pełne nie-
zbędnych witamin, składników 
mineralnych i ważnego w diecie 
błonnika pokarmowego – za-
pewnia Agnieszka Piskała-Top-
czewska, specjalista ds. żywienia 
i ekspert kampanii „Warzywa 
i owoce – na szczęście!”.

Owocowa porcja zdrowia
Świeże, polskie owoce powin-

ny stanowić element codzien-
nego jadłospisu. Zalecane jest 
spożywanie co najmniej dwóch 
porcji, co oznacza dziennie np. 
jeden owoc średniej wielkości 
typu gruszka czy jabłko oraz np. 
jedną szklankę owoców, takich 
jak maliny, jagody lub truskawki.

– Z moich obserwacji wynika, 
że niestety wciąż jesteśmy mało 
otwarci na wiele typowo polskich 
smaków. I choć dobrze znamy te 
tradycyjne, jak truskawki, maliny 
czy jagody, to jednak brakuje 
nam pomysłu, jak wykorzystać 
agrest, trzy kolory porzeczek, 
wartościową aronię czy „więk-
szą siostrę jagody” - borówkę 
amerykańską – mówi Agnieszka 
Piskała-Topczewska.

Kolor ma znaczenie
Owoce sezonowe cechują 

się intensywną barwą – im jest 
ciemniejsza, tym zawierają wię-
cej barwników korzystnych dla 
zdrowia.

– Antocyjany, bo o nich tu 
mowa, nadają owocom barwę 

od czerwonej poprzez fi oletową, 
aż do niebieskiej, i cechują się 
dużą aktywnością biologiczną. 
Posiadają właściwości antyoksy-
dacyjne, dzięki czemu usuwają 
z organizmu szkodliwe wolne 
rodniki. Badania nad właści-
wościami zdrowotnymi tych 
barwników wskazują, że mogą 
chronić przed wieloma schorze-
niami, a przede wszystkim cho-
robami układu krążenia, gdyż 
dodatkowo wzmacniają naczynia 
krwionośne oraz przeciwdziałają 
agregacji płytek krwi – przeko-
nuje specjalistka ds. żywienia.

Grunt to świeżość
Świeże owoce cechują się wyż-

szą wartością odżywczą niż prze-
twory z nich zrobione, ponieważ 
każda forma obróbki kulinarnej 
wiąże się z pewną stratą cennych 
składników w nich zawartych.

– Należy pamiętać, że wybra-
ny rodzaj przetwarzania owoców 
ma znaczenie – najmniejsze stra-
ty obserwuje się w przypadku 
liofi lizacji i mrożenia tych pro-
duktów. Owoce liofi lizowane 
znajdują się np. w płatkach typu 
musli. Z kolei wybierając mro-
żonki, sięgajmy po te, w których 
możemy wyczuć w torebce poje-
dyncze owoce, a nie zbitą bryłę, 
co świadczy o ich ponownym 
zamrożeniu – dodaje ekspertka 
kampanii.

Lato na talerzu
W czasie letnich upałów nie 

powinniśmy dodatkowo obcią-
żać przewodu pokarmowego, dla-
tego warto włączyć do jadłospisu 
sezonowe, lekkie sałatki na bazie 
owoców lub warzyw.

 – Kiedy jest gorąco, niechęt-
nie sięgamy po ciężkostrawny 
obiad. Doskonałym rozwiąza-
niem jest wtedy przyrządzenie 
lekkiej sałatki skomponowanej 
ze świeżych owoców lub warzyw 
– jest sycąca, zdrowa, dostarcza 
energii, a przygotowanie jej nie 
zajmuje wiele czasu – zachęca 

Agnieszka Piskała-Topczewska.
Ogólnopolska kampania infor-

macyjno-edukacyjna „Warzywa 
i owoce – na szczęście!” sfi nan-
sowana jest ze środków Fundu-
szu Promocji Owoców i Warzyw. 
Organizatorem kampanii jest 
Federacja Branżowych Związków 
Producentów Rolnych.

Więcej informacji o kampa-
nii znajduje się na stronie in-
ternetowej oraz na profi lu na 
Facebooku: www.warzywaio-
wocenaszczescie.pl

w w w. f a c e b o o k . c o m /
warzywaiowocenaszczescie

Źródło: Zespół kampanii 
Warzywa i owoce – na szczęście

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Sezonowe, świeże oraz lokalne 
warzywa i owoce zawierają 
najwięcej witamin, składników 
mineralnych oraz mają najwyższą 
wartość odżywczą.
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www.valtra.pl
Valtra jest marką o światowym zasięgu, należącą do AGCO.
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WORKING
MACHINE
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