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Pierwsze w Polsce gospodarstwo w sieci Bayer ForwardFarming.
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- Wyzwania globalne, takie jak zmieniający się klimat i wzrastająca populacja,
niosą dla rolnictwa nowe cele.
Stajemy przed koniecznością
zapewnienia odpowiedniej
ilości i jakości żywności dla
zwiększającej się liczby ludności, przy jednoczesnym zachowaniu terenów uprawnych,
różnorodności biologicznej
i zasobów naturalnych, takich
jak woda i gleba. – mówi Antoine Bernet, szef działu Crop
Science w Bayer dla Polski,
Krajów Bałtyckich, Czech
i Słowacji – Odpowiedzią
jest rolnictwo zrównoważone, rozumiane jako działania
ograniczające wpływ rolnictwa
na środowisko, przy zachowaniu opłacalności działalności
rolniczej i zapewnieniu społecznej akceptacji. Zarazem
zrównoważony rozwój jest
centralnym elementem strategii firmy Bayer.
Odpowiedzią na potrzebę
zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości jest
koncepcja Bayer ForwardFarming – to międzynarodowa platforma popularyzacji
zrównoważonych praktyk
w gospodarstwach rolnych,
a także dialogu i dzielenia się

wiedzą. W ramach tej inicjatywy Bayer nawiązał współpracę
z 16 gospodarstwami rolnymi
z 12 krajów w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce
Łacińskiej.
W ich gronie znalazło się
właśnie gospodarstwo z Polski
– pierwsze w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
Bayer ForwardFarming
umożliwia bardzo praktyczne
zapoznanie się ze sposobami
wdrażania koncepcji zrównoważonego rolnictwa przez
rolników na całym świecie. Gospodarstwa stosują najnowsze
technologie i najlepsze praktyki, pomagające ograniczać
wpływ na środowisko, w tym
zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, wspierają ochronę
zasobów naturalnych, promują
różnorodność biologiczną.
Gospodarstwa korzystają
z merytorycznego doradztwa
specjalistów Bayer, a także
współpracują z ośrodkami
naukowymi w celu wdrażania
rozwiązań rolnictwa zrównoważonego, w tym precyzyjnego. Każde z nich pozostaje
suwerenne co do decyzji związanych z rodzajem uprawy oraz
wyborem producentów nasion,
odmian, środków ochronnych

itp. Łączy je zobowiązanie do
promowania rolnictwa zrównoważonego i przyjmowania
wizyt studyjnych gości w celach edukacyjnych.
Gospodarstwa, zrzeszone
w sieci, znajdują się dziś w takich państwach, jak Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia,
Chile, Francja, Hiszpania,
Holandia, Niemcy, Polska,
Włochy, USA.
- Projekt Bayer ForwardFarming szeroko udowadnia – teraz również w Polsce
– że produkcja rolna może być
prowadzona w sposób nie degradujący środowiska naturalnego, dostarczając jakościowej,
bezpiecznej żywności w stabilny sposób – mówi dr inż.
Michał Krysiak, Menadżer ds.
Rolnicwa Zrównoważonego
firmy Bayer dla Polski, Krajów
Bałtyckich, Czech i Słowacji –
Inicjatywa ta jest ważna również dla rolników, ponieważ
będzie pokazywać w praktyce
w jaki sposób utrzymać rentowną produkcję w obliczu
zmian klimatycznych.
Pierwsze w Polsce gospodarstwo w sieci Bayer ForwardFarming znajduje się niecałe
10 km od geodezyjnego środka Polski – we wsi Kaszewy

(powiat kutnowski, woj. łódzkie). Krzysztof Nykiel, wraz
z synem Maciejem, prowadzą tu ponad 90-hektarowe
gospodarstwo. Na piaszczysto-gliniastych glebach uprawiają buraki cukrowe, pszenicę
ozimą i kukurydzę.
Krzysztof Nykiel, gospodarz
w piątym pokoleniu, podziela
przekonanie, że zrównoważony rozwój ekonomiczny przy
jednoczesnym poszanowaniu
środowiska jest nierozerwalnie związany z nowoczesnym
rolnictwem.
- Czym w praktyce jest dla
mnie zrównoważone rolnictwo? To przede wszystkim
dbałość o glebę, bo od niej
wszystko się zaczyna. Musimy się troszczyć o zawartość
próchnicy – myśląc o kolejnych
pokoleniach, które będą produkowały żywność - tłumaczy Krzysztof Nykiel - Możemy
optymalizować użycie środków ochrony roślin, korzystając również z preparatów
biologicznych. Opłaca się dbać
o owady pożyteczne, w tym
zapylacze. Warto być otwartym
na nowinki – również technologiczne, i korzystać z narzędzi rolnictwa cyfrowego, żeby
działać precyzyjnie. Bardzo

ważnym argumentem jest
ten ekonomiczny: rolnictwo
zrównoważone zabezpiecza
zysk, i to długofalowo.
Dr inż. Michał Krysiak dodaje: - Projekt Bayer ForwardFarming to wieloletnie
przedsięwzięcie prezentujące,
poprzez dostęp do realnie działającego i rozwijającego się gospodarstwa, szereg elementów
rolnictwa zrównoważonego.
Jest on przygotowany specjalnie dla odwiedzających gości:
rolników, naukowców, konsumentów, mediów i innych zainteresowanych. Dopóki sytuacja
epidemiologiczna nie pozwoli
w Polsce na bezpieczne organizowanie wizyt, Bayer pragnie
popularyzować ten projekt we
współpracy z mediami oraz
w kanałach społecznościowych. Mamy nadzieję, że te
działania spotkają się z uznaniem i pozwolą zwiększyć społeczną świadomość dotyczącą
rolnictwa zrównoważonego –
dziś jest to pojęcie istotne dla
62 proc. rolników, a zetknęło
się z nim 49 proc. mieszkańców
polskich miast.
Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

REKLAMA

REKLAMA

www.pom.com.pl
AUTOREKLAMA

Europejski Zielony Ład
2

RAPORT

listopad 2020 r. | Raport Rolny

Komisja przygotowuje nowe inicjatywy w celu wzmocnienia sektora rolnictwa ekologicznego.
Komisja Europejska rozpoczęła dziś konsultacje publiczne w sprawie przyszłego
planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor
ten będzie odgrywał ważną
rolę w osiąganiu ambitnych
celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii
„od pola do stołu” i strategii
na rzecz bioróżnorodności.
Priorytetem Komisji jest zapewnienie sektorowi rolnictwa
ekologicznego odpowiednich
narzędzi, a także dobrze funkcjonujących i opartych na konsensusie ram prawnych, które
mają kluczowe znaczenie dla
osiągnięcia celu, jakim jest
przeznaczenie na rolnictwo
ekologiczne 25 proc. gruntów
rolnych. Chociaż nowe rozporządzenie w sprawie produkcji ekologicznej stanowi
silną podstawę, prawodawstwo
wtórne, które należy jeszcze
przyjąć, musi być równie solidne. Na wniosek państw
członkowskich, Parlamentu
Europejskiego, państw trzecich i innych zainteresowanych
stron Komisja zaproponowała
zatem odroczenie wejścia w życie nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej
o rok, tj. z dnia 1 stycznia
2021 r. na dzień 1 stycznia
2022 r.

Komisarz ds. Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Janusz Wojciechowski,
powiedział: Strategia „od pola
do stołu” i strategia na rzecz
bioróżnorodności wyznaczają
ambitne cele dla sektora rolnego, aby zapewnić jego gotowość na dostosowanie się
do założeń Europejskiego
Zielonego Ładu. Rolnictwo
ekologiczne będzie kluczowym elementem w procesie
przejścia w stronę bardziej
zrównoważonego systemu
żywnościowego i lepszej
ochrony różnorodności biologicznej. Dzięki odpowiedniej
polityce i ramom prawnym
Komisja będzie wspierać sektor rolnictwa ekologicznego
w dążeniu do osiągnięcia celu,
jakim jest przeznaczenie do
2030 r. 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.
Przyszły plan działania na
rzecz rolnictwa ekologicznego, który ma zostać przyjęty
na początku 2021 r., będzie
ważnym instrumentem wspierającym przyszły wzrost tego
sektora. Przyjęte przez Komisję
strategia „od pola do stołu”
i strategia na rzecz bioróżnorodności obejmują cel polegający na przeznaczeniu do
2030 r. 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.
Aby pomóc w jego osiągnięciu,

Komisja Europejska wprowadza i wykorzystuje kluczowe
narzędzia:
• plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, który
będzie miał zasadnicze znaczenie dla pobudzenia sektora zarówno na poziomie
popytu, jak i podaży. Plan
ten będzie się koncentrował
na trzech kluczowych aspektach: pobudzaniu popytu na
produkty ekologiczne przy
jednoczesnym zachowaniu
zaufania konsumentów; zachęcaniu do zwiększenia
obszaru wykorzystywanego na potrzeby rolnictwa
ekologicznego w UE; oraz
zwiększaniu roli produkcji
ekologicznej w walce ze
zmianą klimatu i utratą
różnorodności biologicznej,
w tym dzięki zrównoważonemu zarządzaniu zasobami. Rozpoczęte konsultacje
publiczne mają na celu zebranie informacji zwrotnych
na temat projektu planu od
obywateli, organów krajowych i zainteresowanych
stron. Kwestionariusz będzie dostępny w internecie
do dnia 27 listopada;
• nowe prawodawstwo w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, które odzwierciedli
zmieniający się charakter
tego szybko rozwijającego

się sektora. Nowe przepisy
mają zagwarantować rolnikom uczciwą konkurencję,
a jednocześnie zapobiegać
oszustwom i utrzymać zaufanie konsumentów. Aby
zapewnić płynne przejście
między obecnym a przyszłym prawodawstwem
oraz aby umożliw ić przemysłowi i państwom członkowskim osiągnięcie pełnej
gotowości do wdrożenia nowych przepisów, Komisja
zaproponowała odroczenie
o rok ich wejścia w życie. Ze
względu na złożoność i znaczenie przygotowywanego
prawodawstwa wtórnego,
o odroczenie to zwróciły się pierwotnie państwa
członkowskie, Parlament
Europejski, państwa trzecie i inne zainteresowane
strony. W wyniku kryzysu
związanego z koronawirusem prace nad prawodawstwem wtórnym spowolniły.
Odroczenie to zapewni zaś
wystarczającą ilość czasu na
niezbędne szeroko zakrojone konsultacje i kontrolę
ustawodawczą;
• unijną politykę promocji
produktów rolno-spożywczych, która wspiera europejski sektor rolnictwa
poprzez promowanie jego
wysokiej jakości na rynku

wewnętrznym i w państwach
trzecich. W roku 2021 w ramach polityki promocji Komisja planuje przeznaczyć
na rolnictwo ekologiczne
specjalny budżet w wysokości 40 mln euro. Środki
te zostaną przeznaczone na
współfinansowanie działań
promocyjnych i kampanii informacyjnych na temat sektora produkcji ekologicznej
w UE, podnoszenie świadomości na temat jego jakości
oraz pobudzanie popytu.
Oprócz tych kluczowych
narzędzi obecna i przyszła
wspólna polityka rolna (WPR)
będzie nadal wspierać dalszy
rozwój rolnictwa ekologicznego w UE. Na przykład środki
w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oferują
wsparcie dla rolników, którzy
pragną przejść na praktyki
i metody rolnictwa ekologicznego oraz utrzymywać
ten rodzaj rolnictwa.
Kontekst
Rolnictwo ekologiczne ma
na celu produkcję żywności
przy użyciu naturalnych substancji i procesów, co prowadzi
do stosowania metod rolniczych o ograniczonym wpływie na środowisko. Zachęca
się w nim do wykorzystywania
zasobów odnawialnych pochodzących z gospodarstw

rolnych, ulepszania cykli
biologicznych w systemie rolnictwa, utrzymania różnorodności biologicznej, zachowania
regionalnej równowagi ekologicznej, utrzymania i zwiększenia żyzności gleby oraz
odpowiedzialnego i dbałego
korzystania z wody. Ponadto
przepisy dotyczące rolnictwa
ekologicznego zachęcają do
przestrzegania wysokich standardów dobrostanu zwierząt
i wymagają od rolników zaspokojenia konkretnych potrzeb
behawioralnych zwierząt.
W dniu 20 maja 2020 r. Komisja przyjęła strategię „od pola
do stołu” i strategię na rzecz
bioróżnorodności. Strategie te –
zgodne z Europejskim Zielonym
Ładem – proponują ambitne
działania i zobowiązania UE
mające na celu powstrzymanie
utraty bioróżnorodności w Europie i na świecie oraz przekształcenie naszych systemów
żywnościowych tak, aby stanowiły światowy wzorzec pod
względem zrównoważonej konkurencyjności, ochrony zdrowia
ludzi i planety oraz zapewnienia
źródeł utrzymania wszystkim
podmiotom w łańcuchu wartości żywności.

dr Wojciech Wardacki, Prezes
Zarządu Grupy Azoty S.A.
- Wszelkie akcje ekologiczne
są niezwykle cenne nie tylko
dla nas, ale przede wszystkim
dla przyszłych pokoleń. Tym
bardziej cieszymy się, że Spółki Skarbu Państwa dbają o tę
płaszczyznę i coraz chętniej
organizują wewnętrzne akcje ekologiczno-edukacyjne.
Grupa Azoty jest jedną z firm,
z której należy brać przykład –
mówi Paweł Kozyra z Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Miejsca sadzenia drzew nie
zostały wybrane przypadkowo. Zlokalizowane zostały
przy budynku Centrum Badawczo Rozwojowego oraz
wzdłuż parkingu przy budynku Departamentu Finansów.
Drzewa te uzupełnią tereny
zielone wewnątrz zakładów

i mają przypominać o istocie
odpowiedzialności za środowisko. Sadzonki drzew przekazane zostały Grupie Azoty S.A.
przez Nadleśnictwo Gromnik.
Ze strony Nadleśnictwa akcję
nadzorował Zastępca Nadleśniczego Grzegorz Wojtanowski.
Wszyscy biorący udział w akcji
„Dzień drzewa” w Grupie Azoty S.A. otrzymali od organizatorów specjalne eko-ołówki,
zakończone aplikatorami z nasionami kilku rodzajów ziół.
Grupa Azoty zapowiedziała
już kolejne akcje ekologiczne,
w tym włączenie się do projektów poszczególnych nadleśnictw usytuowanych na
terenach, gdzie zlokalizowane
są Spółki Grupy Kapitałowej
Grupa Azoty.

Komunikat prasowy KE,
Marta Angrocka-Krawczyk
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

„Dzień drzewa” w Grupie Azoty S.A.
Zaangażowanie w trosce o Ziemię i przyszłe pokolenia.

5 października na terenie
Grupy Azoty S.A. przeprowadzona została wyjątkowa
akcja ekologiczno-edukacyjna, z okazji przypadającego 10 października „Dnia

drzewa”. Polegała ona na
posadzeniu kilkudziesięciu drzew wokół budynków
fabryki. W projekt zaangażowani byli pracownicy zakładów oraz młodzież szkolna

z Zespołu Szkół Technicznych
w Tarnowie-Mościcach.
Pomysł posadzenia drzew wewnątrz tarnowskiej Spółki jest
odpowiedzią firmy na problem
globalnego ocieplenia i chęć
zwrócenia uwagi na wielką
rolę, jaką mają do odegrania
na tej płaszczyźnie koncerny
przemysłowe. Jako podmiot
odpowiedzialny społecznie,
Grupa Azoty promuje wszelkie
działania przyczyniające się do
poprawy systemu ekologicznego
w naszym kraju, zdając sobie
sprawę z faktu, iż drzewa i lasy
są niezbędnym elementem regulacji klimatu. Wszystko dzięki
pochłanianiu dwutlenku węgla,
który jest główną przyczyną
globalnego ocieplenia.
Oprócz pracow ników
i uczniów, współpracującego z Grupą Azoty S.A.

mościckiego Zespołu Szkół
Technicznych, w przedsięwzięciu sadzenia drzew wziął
udział Prezes Zarządu Grupy
Azoty S.A., dr Wojciech Wardacki oraz przedstawiciele kadry menedżerskiej. - Sadzimy
dzisiaj przed Centrum Badawczo Rozwojowym drzewa liściaste. Cieszę się, że w akcji
biorą udział pracownicy, jak
również uczniowie z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół
Technicznych w Tarnowie.
Ma ona ogromne znaczenie,
ponieważ drzewa są fabryką
przetwarzającą dwutlenek
węgla. Grupa Azoty przykłada dużą wagę do wszelkich
inicjatywy zmierzających do
ochrony środowiska i poprawy życia w naszym otoczeniu. W takich akcjach zawsze
bierzemy udział – podkreślał

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Lidea - nowa firma nasienna Komunikat prasowy PSPO
Grupa EURALIS Semences
i CAUSSADE Semences Group łączą się.

Już na starcie Lidea jest jedną z 10 największych światowych firm hodowlanych i ma
ambicję osiągnąć pozycję lidera
produkcji materiału siewnego
wybranych upraw w Europie.
Idea konsolidacji zrodziła się
ze świadomości podobieństw
obu firm. Na bardzo konkurencyjnym rynku rolniczym
realizowana właśnie fuzja ma
wiele zalet. Po pierwsze, pozwala nowemu podmiotowi
osiągnąć pożądaną wielkość –
odpowiadającą innym firmom
z branży, które w ostatnich
latach połączyły się. Po drugie,

daje okazję do intensyfikacji
inwestycji przemysłowych
i badawczych niezbędnych
do rozwoju hodowli, przez
co wzmacnia pozycję obu
istniejących na rynku marek.
Rezultatem fuzji jest podmiot
oferujący szeroką gamę nasion
obu uznanych przez rolników
i dystrybutorów hodowców.
To także szansa rozwoju na
istniejących i nowych rynkach.
Dzięki uzupełniającej się,
wielogatunkowej ofercie materiału siewnego oraz sieci producenckiej i przemysłowej we
Francji i w Europie firma Lidea
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„Ministerstwo Finansów wskazuje, że na nasiona
rzepaku obowiązuje stawka 8% podatku VAT”.

powinna szybko osiągnąć pozycję lidera.
Jej wydźwięk jest pozytywny i podkreśla kreatywność
nowego podmiotu.
– Z większym zasięgiem
geograficznym, znacznym
udziałem w rynku i możliwością bycia solidnym partnerem
dla swych klientów, Lidea chce
zostać jednym z kluczowych
graczy na międzynarodowym
rynku rolnym. Wyzwania, którym trzeba sprostać, są liczne
i ekscytujące. Kreują pozytywną energię i są źródłem motywacji dla naszego zespołu.
– mówi Dyrektor Generalny
Lidea Pierre Flye Sainte-Marie.
Pierre Pages, Prezes Zarządu Lidea, dodaje: – Jesteśmy
przekonani co do sukcesu nowej firmy. Mamy wszystko,
co potrzebne. Jesteśmy blisko
klientów, mamy kreatywny
zespół gotowy do efektywnej
współpracy i – bardziej ogólnie
– potrafimy działać doskonale.
Źródło: EURALIS,
Ziemowit Cabanek
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

W odpowiedzi na wspólne wystąpienie Polskiego Stowarzyszenia
Producentów Oleju oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w sprawie
właściwej stawki podatku VAT
na nasiona rzepaku po zmianach
prawnych, jakie weszły w życie
z dniem 1 lipca 2020 r., Departament Podatku od Towarów i Usług
Ministerstwa Finansów wyjaśnia,
że na nasiona sklasyfikowane do
działu CN 12 „Nasiona i owoce
oleiste; ziarna, nasiona i owoce
różne; rośliny przemysłowe lub
lecznicze; słoma i pasza” ma zastosowanie stawka 8%. Dotyczy
ona również materiału siewnego
i jej zastosowanie nie jest zależne
od dalszego przeznaczenia produktów ich przetworzenia (np.
oleju) na kolejnych etapach produkcji, które tym samym nie ma
wpływu na opodatkowanie VAT
samych nasion.
Tym samym Ministerstwo Finansów rozstrzygnęło problematyczną kwestię właściwego
rozumienia pojęcia „przeznaczenia” nasion rzepaku w kontekście
funkcjonalności nowej matrycy stawek VAT i potwierdziło

podwyższenie stawki VAT dla
nasion rzepaku. Według resortu,
jej wdrożenie, w oparciu o klasyfikacje CN i PKWiU, a także
– jak czytamy w piśmie MF – „na
założeniu opodatkowania jedną stawką VAT całych (w miarę
możliwości) działów towarowych
CN, co w połączeniu (…) spowodowało, że zmiana stawek na
niektóre towary – podwyższenie
stawki dla pewnych towarów lub
obniżenie dla innych – była nieuniknionym efektem przyjętych
przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń.”
„W naszym przypadku efektem wprowadzonych zmian
w systemie podatkowym jest
wzrost stawki VAT obowiązującej na nasiona rzepaku do
8%. Ministerstwo jednocześnie
wskazało dotychczasową stawkę
5% jako nadal obowiązującą
i właściwą, ale jedynie w przypadku nasion, które przeznaczane byłby do bezpośredniego
spożycia, co oczywiście w praktyce nie ma miejsca - powiedział
Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Trudności w interpretacji
nowych przepisów VAT w odniesieniu do rzepaku wynikały przede wszystkim z braku
możliwości jednoznacznego
określenia na etapie ich skupu
od producenta finalnego przeznaczenia, które co do zasady
determinuje stawkę podatku wg
nowej matrycy VAT. Produktami przerobu tej samej partii nasion jest bowiem śruta,
a więc pasza ze stawką 8%, oraz
olej, który obowiązuje stawka
preferencyjna 5% - również
w przypadku jego przeznaczenia na biopaliwa jeśli spełnia on kryterium jadalności.
Ministerstwo wskazało nam
w tym kontekście, że produkty
przetworzenia nasion rzepaku
sklasyfikowane w innych kodach CN są opodatkowane wg
własnych kryteriów ucinając
tym samym dotychczasowe
wątpliwości w tym zakresie –
podsumował Adam Stępień,
Dyrektor Generalny PSPO.
Więcej informacji: Adam
Stępień, Dyrektor Generalny
PSPO tel. 661 301 906 e-mail:
a.stepien@pspo.com.pl

TUZ dla rolników: z dopłatą, dynamiką i kompleksowo
M AT E R I A Ł P R O M O C Y J N Y Y

To łakomy kąsek dla rolników i brokerów.

TUZ Ubezpieczenia rozpoczął sprzedaż jesiennego pakietu ubezpieczenia upraw
rolnych z dopłatą z budżetu
państwa. TUZ Ubezpieczenia
oferuje rolnikom kompleksową ochronę obejmującą wiele ryzyk.
– Spodziewamy się, że rolnicy będą bardzo uważnie analizować naszą ofertę, ponieważ
to jest dopiero pierwszy rok,
w który marka TUZ Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenia
upraw z dopłatą z budżetu
państwa. Dlatego tym bardziej starannie przygotowaliśmy szeroką i kompleksową
propozycję. Wiemy, że rolnicy
mają swoje przyzwyczajenia,
także ubezpieczeniowe. Mamy
nadzieję, że docenią to, co dla
nich przygotowaliśmy i osobiście zechcą się przekonać,
dlaczego TUZ Ubezpieczenia

jest marką nagradzaną, wyróżnianą i rozwijającą się bardzo
dynamicznie – mówi Monika
Bidermann, pełnomocnik zarządu TUZ Ubezpieczenia ds.
rozwoju sprzedaży, nawiązując
do danych z raportu Komisji
Nadzoru Finansowego świadczących o tym, że TUZ Ubezpieczenia jest drugą najszybciej
rosnącą firmą ubezpieczeniową
w Polsce.
Jesienny pakiet ubezpieczenia upraw TUZ Ubezpieczenia
obejmuje trzy podstawowe ryzyka: ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne
oraz grad.
Do tego TUZ Ubezpieczenia
oferuje dobrowolne ubezpieczenie od skutków deszczu
nawalnego, pioruna, lawiny,
osunięcia ziemi i huraganu
oraz dodatkowo (w ramach
pakietu) będące poza zakresem
budżetowych dopłat ubezpieczenie od ognia.
– To bardzo dobra i przemyślana oferta, którą każdy,
odpowiedzialny za swój biznes
rolnik, powinien koniecznie

wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze polisy
– mówi Aneta Lewandowska,
prezes Agencji Ubezpieczeń
Rolnych AUROL, która sprzedaje ubezpieczenia upraw TUZ
Ubezpieczenia z dopłatą z budżetu państwa.
Decyzję o wyborze ubezpieczenia z dopłatą z budżetu
państwa rolnicy muszą podjąć
najpóźniej do 15 listopada. –
Niektóre uprawy jeszcze stoją
na polu, na przykład kukurydza, więc sezon jeszcze trwa.
Trzeba już jednak myśleć o nowym okresie wegetacji upraw.
Uważam, że nie ma się co
oglądać, tym bardziej że pula
dopłat z budżetu państwa do
ubezpieczeń w TUZ Ubezpieczenia jest ograniczona. Zresztą analogicznie jest u innych
ubezpieczycieli. Kwoty dopłat
zagwarantowane w bieżącym
roku są niewystarczające dla
wszystkich chętnych – podkreśla Aneta Lewandowska.
Ubezpieczenia dla rolników z dopłatą z budżetu
państwa oferuje tylko siedmiu

ubezpieczycieli. – Jeżeli rolnik
ubezpieczy się tylko od jednego ryzyka, na przykład ujemnych skutków przezimowania,
a aura sprawi wiosną figla, to
rolnik może mieć problem,
jakiego nikomu nie życzymy
– tłumaczy prezes Lewandowska. – Wiosną może już być za
późno na ubezpieczenie upraw
od innych ryzyk. Przecież żaden ubezpieczyciel nie da teraz
nikomu gwarancji, jakie limity
na ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa będą
na wiosnę przyszłego roku. Na
to jest teraz za wcześnie, a decyzję o ubezpieczeniu trzeba
podjąć właśnie teraz lub nie
później niż 15 listopada. To
sprawia, że właśnie teraz trzeba
wziąć pod uwagę wszystkie
możliwe ryzyka i kupić takie
ubezpieczenie, które zapewni rolnikowi spokojną zimę
i prawdziwe bezpieczeństwo
na wiosnę.
Aneta Lewandowska przypomina, że w poprzednich
sezonach dochodziło do sytuacji kłopotliwych zarówno

dla rolników, jak i dla likwidatorów szkód. – Ujemne skutki przezimowania są objęte
ochroną ubezpieczeniową do
końca kwietnia, natomiast na
przymrozki wiosenne ochrona
zapewniona jest od połowy
kwietnia, czyli przez dwa tygodnie ryzyka nakładają się
na siebie – tłumaczy prezes Lewandowska. – Pory roku niestety coraz częściej nie liczą się
z kalendarzem. Stąd pojawiały się kłopoty i kontrowersje
związane z likwidacją szkód
zaistniałych w uprawach.
Rolnicy, którzy dzielili ryzyka i ubezpieczali się u różnych
ubezpieczycieli, wiosną mieli
na polu likwidatorów od różnych partnerów ubezpieczeniowych. Byli świadkami sporów
– czy przyczyną szkody były
ujemne skutki przezimowania,
czy może wiosenne przymrozki. Przez to rozliczenie szkody
nastręczało kłopotów, a nawet nieprzyjemności. Korzystając z kompleksowej oferty
u jednego ubezpieczyciela,
czyli w TUZ Ubezpieczenia,

takich problemów można z łatwością uniknąć – zapewnia
prezes Lewandowska.
– Pamiętajmy, że dotacja
z budżetu państwa obejmuje
także ubezpieczenia zwierząt
gospodarskich. Również ten
produkt klienci mogą wykupić
u agentów TUZ Ubezpieczenia.
Rolnicy są dla nas naprawdę
bardzo ważni. Oprócz oferty
dotowanych ubezpieczeń rolnych, oferujemy pakiet „Bezpieczny Rolnik”, w którego
skład wchodzą: ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych oraz mienia wchodzącego
w skład gospodarstwa rolnego,
AgroCasco oraz NNW.
Tak przygotowana oferta pozwala w prosty sposób dostosować zakres ubezpieczenia do
indywidualnych potrzeb rolników. Oferta ubezpieczeń rolnych jest dostępna u naszych
agentów ubezpieczeniowych
w całym kraju – mówi Monika
Bidermann.

Rozsiewacze z POM Augustów
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Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp.
z o.o. jest jednym z wiodących
na rynku krajowym producentów rozsiewaczy do nawozów.
Firma stale rozszerza i wzbogaca swoją ofertę produkcyjną,
wychodząc naprzeciw potrzebom rolnictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego.
Augustowska Spółka jest
producentem jednotarczowych rozsiewaczy MOTYL,
które od lat cieszą się ogromną popularnością. Urządzenia
służą do rozsiewania nawozów
granulowanych oraz pylistych
i mogą być – z uwagi na brak
mieszadła – wykorzystywane
do wysiewu nasion, w szczególności traw. W sprzedaży
dostępne są dwa modele różniące się załadunkiem kosza
– 320 i 400 litrów. Rozsiewacz
można dodatkowo wyposażyć w przystawkę do siewu
sadowniczego. Istnieje także możliwość zastosowania
rozsiewacza podczas utrzymania zimowego do posypywania dróg piaskiem i solą
z zainstalowaną przystawką
komunalną.
Zaawansowaną technicznie,
serią rozsiewaczy do nawozów są dwutarczowe rozsiewacze COMPACT, FRUIT,
APOLLO oraz ZEUS. Główne różnice charakteryzujące wymienione rozsiewacze
to pojemność zbiornika (od
600l do 3000l) oraz szerokość
robocza (od 12 do 24 m) –
patrz Tabela 1. Rozsiewacze
pracują jako zawieszane na
3-punktowym układzie zawieszenia (TUZ) kat. II lub III.
Posiadają układ wysiewający,
wyposażony w system Vibro
oraz hydrauliczne sterowanie (zamykanie i otwieranie)
zasuw, podających nawóz na
tarcze rozsiewające. Wszystkie
elementy będące w kontakcie
z nawozem są wykonane ze
stali nierdzewnej, natomiast
rama posiada proszkową powłokę malarską o grubości
150 ÷ 190µm, co gwarantuje długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne. Każdy
z rozsiewaczy może zostać
rozbudowany o nadstawkę zwiększająca załadunek,
dodatkową siatkę filtrującą,
osłonę przeciwdeszczową
lub przystawkę do wysiewu
granicznego.
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Zastosowanie opatentowanego w Europie systemu wibrującego dna (Vibro System),
którego głównym elementem
jest wibrująca podstawa kosza, zapewnia równomierne
i jednostajne dozowanie oraz
podawanie nawozu na tarcze.
Dodatkowo zastosowany system automatycznej regulacji
optymalizującej punkt wejścia
nawozu na tarczę rozsiewającą w zależności od wielkości
wysiewanej dawki sprawia,
że rozwiązane zostały takie
problemy użytkowników jak:
• niszczenie nasion oraz granulatu nawozów przez mieszadło (brak mieszadła),
• brak efektu „mielenia”
nawozu i związane z tym
nagrzewanie się i formowanie brył,
• możliwy wysiew nawozu
w skrajnych warunkach
atmosferycznych,
• uzyskano doskonały wynik nierównomierności
wysiewu, który mieści się
poniżej 5%.
Wśród dwutarczowych
rozsiewaczy można wyróżnić model – rozsiewacz FRUIT, który skierowany jest do
prac specjalistycznych. Oprócz
tego, że może być on zastosowany do wysiewu w uprawach polowych na małych
i średnich powierzchniach,
jest w standardzie przygotowany do wysiewu w sadach
oraz szklarniach. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami gabarytowymi, posiada
przystawkę do wysiewu sadowniczego oraz granicznego. Przezbrojenie rozsiewacza
z pracy na polu z szerokości
roboczej 12 m, do pracy w sadzie na szerokość roboczą od
2 do 5m i odwrotnie zajmuje
mniej niż 1 minutę.
Rozsiewacze dwutarczowe standardowo wyposażone są w wałek odbioru mocy
(WOM), którego długość należy dopasować do własnego
ciągnika wg. dołączonej instrukcji obsługi.
Aby zapewnić wysoką jakość wyrobów, rozsiewacze
produkowane przez POM Augustów Sp. z o.o. są stale unowocześniane i dostosowywane
do potrzeb klientów.
POM Augustów ponadto
posiada w swojej ofercie szeroki wybór przenośników
ślimakowych i pneumatycznych, separatory brony, zamiatarki, urządzenia pompujące
do cieczy oraz wiele innych
maszyn przydatnych w gospodarstwach i nie tylko.

Tabela 1
Model

Motyl

Compact

Fruit

Apollo

Zeus

Pojemność zbiornika
(litry)

320 / 400

600 / 1000

600 / 1000

1000 / 1350

1600 / 3000

Szerokość robocza [m]

do 8

15 / 18

12

15 / 18

18 / 21 / 24

Kategoria TUZ ciągnika

II

I - II

I - II

II

II - III

Prędkość WOM [obr/min]

540

540

540

540

540
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Nabór na Studia
Podyplomowe IOR – PIB
Doradcy na nowe czasy.
Rusza nabór na XV edycję
Studiów Podyplomowych w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym.
Tematyka studiów koncentrować się będzie na integrowanej produkcji, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony roślin
i rolnictwa ekologicznego.
Słuchaczami Studiów Podyplomowych w IOR – PIB mogą
być absolwenci kierunków: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo,
technika rolnicza i leśna lub takich, których zakres obejmował
również tematykę związaną
z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą
lasu, ochroną zasobów leśnych
lub z budową, obsługą lub oceną
techniczną pojazdów, maszyn
i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej (albo studia podyplomowe w tym zakresie) oraz
wszyscy posiadający wykształcenie wyższe, którzy chcieliby zdobyć wiedzę na temat rolnictwa
i integrowanej produkcji roślin.
Zakres tematyczny
Studia Podyplomowe IOR –
PIB obejmują szerokie spektrum
tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej,
sadowniczej i warzywniczej,
zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin (IPM) oraz
kurs dla osób prowadzących
szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin.
Studia Podyplomowe IOR –
PIB to ponad 220 godzin zajęć
obejmujących nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale i praktyczne.
Prezentowana jest problematyka
dotycząca m.in. aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji
niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji,
a także rozpoznawania, monitorowania, progów szkodliwości oraz zwalczania agrofagów
zgodnie z zasadami integrowanej
ochrony roślin, planowania i zakładania upraw, agrotechniki,
nawożenia, zbioru i przechowywania płodów rolnych oraz
ekonomii uprawy. Program
uwzględnia również rekomendacje dobrej praktyki rolniczej,
w tym dobrej praktyki ochrony
roślin oraz GlobalG.A.P.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym współcześnie
polskim rolnikom, producentom
warzyw i owoców, wprowadziliśmy do programu studiów podyplomowych również wykłady na
temat rolnictwa ekologicznego:
aktualnych przepisów prawnych
i dokumentacji, metod biologicznych, doboru odmian i agrotechniki w ekologicznej produkcji
roślinnej – podkreśla prof. dr

hab. Danuta Sosnowska, kierownik Studiów Podyplomowych
IOR – PIB.
Świadectwa i uprawnienia
Wszyscy absolwenci Studiów
Podyplomowych uzyskują świadectwo, zaś osoby posiadające
odpowiednie wykształcenie
(ukończone studia na odpowiednim kierunku lub studia
podyplomowe w danym zakresie)
nabywają bezterminowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń
w zakresie integrowanej produkcji roślin.
Każdy absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje również
uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, stosowania środków
ochrony roślin i integrowanej
produkcji roślin, które są ważne
przez 5 lat od dnia uzyskania
kwalifikacji. Po upływie tego
okresu zachowanie uprawnień
wymaga ukończenia szkolenia
uzupełniającego (szkolenia takie przeprowadzane są przez
podmioty wpisane do rejestru
PIORiN http://piorin.gov.pl/
wp-rejestry/).
Teoria i praktyka
Studia realizowane są podczas 10–12 dwudniowych zjazdów odbywających się 1–2 razy
w miesiącu (w piątek i sobotę).
Zajęcia prowadzone są przede
wszystkim na terenie IOR – PIB
w Poznaniu, w grupie liczącej
nie więcej niż 30 osób.
Program studiów uwzględnia
także zajęcia praktyczne. Część
z nich prowadzimy w Polowej
Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze. Uczestnicy doskonalą tam swoje umiejętności
rozpoznawania agrofagów,
m.in. kukurydzy, rzepaku, roślin bobowatych i okopowych
oraz kalibracji opryskiwaczy
i techniki ochrony roślin. Zajęcia praktyczne dotyczące roślin
sadowniczych odbywają się na
terenie gospodarstwa sadowniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – wymienia
prof. dr hab. Danuta Sosnowska.
Planowany termin rozpoczęcia
zajęć XV edycji Studiów Podyplomowych IOR – PIB to: luty/
marzec 2021 r.
Zajęcia rozpoczną się pod
warunkiem zebrania minimum
25 uczestników.
Zgłoszenia na studia: należy wypełnić podanie na studia
i kwestionariusz (do pobrania na
stronie https://www.ior.poznan.
pl/1634,studia-podyplomowe).
Szczegółowych informacji na
temat studiów udziela:
Sekretarz Studiów
Podyplomowych
mgr Anna Pukacka

tel. 61 864-90-27
e-mail:
A.Pukacka@iorpib.poznan.pl
Studia Podyplomowe IOR –
PIB – „Zielony Ład” w praktyce
Komisja Europejska niedawno
przygotowała dwie strategie: „Od
pola do stołu” oraz „Na rzecz
bioróżnorodności”. Zakładają
one, że do 2030 roku kraje Unii
Europejskiej znacząco ograniczą
zużycie chemicznych środków
ochrony roślin i nawozów oraz
zwiększą powierzchnię gruntów
pod uprawy ekologiczne. Polscy
producenci rolni będą musieli
zoptymalizować stosowanie
środków ochrony roślin, uprawiać odmiany odporne i tolerancyjne na czynniki biotyczne
i abiotyczne. Wzrośnie również
znaczenie metod biologicznych
w uprawach rolniczych, ogrodniczych i warzywniczych.
Kluczową rolę we wdrażaniu
tych zmian odgrywać będą doradcy i producenci rolni. Do ich
zadań należeć będzie poprowadzenie produkcji roślinnej w taki
sposób, aby utrzymać dotychczasową efektywność plonów, a jednocześnie produkować zdrową,
bezpieczną żywność przy minimalnym obciążeniu ekosystemu
pozostałościami chemicznych
środków ochrony roślin. Studia
Podyplomowe IOR – PIB przygotowują doradców i praktyków
rolniczych do tego wyzwania.
Studia Podyplomowe IOR –
PIB: ważne informacje
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
prowadzi studia podyplomowe
w zakresie ochrony roślin od
2000 roku. Już od 2004 roku
tematyka studiów dotyczyła integrowanych technologii produkcji
roślinnej, a od 2007 roku tematykę poszerzono o zagadnienia rolnictwa ekologicznego. Do 2020 r.
w Instytucie zrealizowano XIV
edycji studiów podyplomowych,
które dotychczas ukończyło ponad 400 osób.
Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia praktyczne są pracownicy naukowi i specjaliści
Instytutu Ochrony Roślin – PIB,
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa, Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz innych jednostek
naukowo-badawczych.
Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Auto elektryczne Tesla
w loterii rolniczej

PROCAM I BIO-GEN „Zamiast Ciągnika Zgarnij
Elektryka”.

Prezes Zarządu BIO-GEN Ewa Kaniowicz oraz Prezez Zarządu
PROCAM Polska Michał Ciszak
Aby wziąć udział w loterii
należało zakupić, u przedstawiciela handlowego, w oddziale
lub sklepie PROCAM Polska,
wskazane produkty lub pakiety
produktowe firmy BIO-GEN.
Nagrodą główną w loterii,
której laureatem zostało Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne
w Baszewicach, reprezentowane
przez pana Piotr Radziun, był
samochód elektryczny marki
Tesla, będący przykładem dbałości o środowisko naturalne.
Podobnie w rolnictwie
preparaty serii BIO-GEN są
przykładem możliwości stosowania rozwiązań biologicznych

wspierających dobrą kondycję
roślin uprawnych – stąd wziął
się pomysł na właśnie proekologiczne nagrody loteryjne.
Produkty biorące udział
w promocji to wyłącznie preparaty w 100% biologiczne,
które mają na celu wspierać
nasze uprawy przed niepożądanym działaniem szkodników
bądź wspomóc naturalne procesy zachodzące w przyrodzie.
Jest to pewien sposób wsparcia
rolnictwa konwencjonalnego
o naturalne preparaty, w celu
uzupełnienia tradycyjnej technologii uprawy roślin.
Pierwszy raz organizowaliśmy

Wysiłek nagrodzony

tak dużą i tak naturalną dla
naszego środowiska loterię.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zainteresowania wśród
rolników i ogrodników. Świadomość dbania o środowisko
oraz sięgania coraz to częściej po
naturalne preparaty utwierdza
nas w przekonaniu, że dobry
rolnik to świadomy rolnik.
Nagrodą Główną w Loterii
był samochód osobowy o napędzie elektrycznym marki
TESLA Model 3, kolor: biały,
o wartości 280 000,00 zł brutto.
Nagrody pocieszenia stanowiły dwie hulajnogi elektryczne
marki Xiaomi.
Dlaczego właśnie TESLA?
Cała loteria obejmowała innowacyjne preparaty biologiczne,
tak więc nagrody nie mogły być
inne niż wyznaczające ekologiczne trendy. Każdy sposób na
wsparcie naturalnego środowiska jest dobry, więc dlaczego
nie podążać w tym kierunku?
Szczęśliwym laureatom nagród serdecznie gratulujemy
wygranej i życzymy szerokiej
oraz elektryzującej drogi!
Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Corteva Agriscience laureatem nagród Manufacturing
Leadership 2020.
Dowody uznania za jakość
zarządzania, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, sprawność łańcucha dostaw
i sprawność operacyjną.
Nagrody przyznano za
technologie i wyjątkowe
osiągnięcia w następujących
kategoriach:
• Nagroda w kategorii najlepsza sprawność operacyjna
(Operational Excellence
Leadership) za innowacyjną technologię produkcji
substancji czynnej Arylex™ active, która łączy
w sobie poprawę wydajności
i zwiększenie zdolności produkcyjnej, z ograniczeniem
wytwarzanych odpadów.
• Nagroda w kategorii łańcuch
dostaw (Supply Chain Leadership) za optymalizację
śladu węglowego produktów i opakowań Corteva

Agriscience dzięki przeniesieniu końcowego etapu produkcji do baz regionalnych,
a więc bliżej klientów.
• Nagroda w kategorii zrównoważony rozwój (Sustainability Leadership) za
zaawansowaną technologicznie produkcję substancji czynnej Inatreq™ active,
dzięki czemu możliwe jest
wprowadzenie na rynek tego
środka grzybobójczego pochodzenia naturalnego.
Ponadto Juan Banales,
Kierownik ds. Technicznych
zakładu produkcyjnego Corteva Agriscience w Pittsburgu
w Kalifornii, został nagrodzony w kategorii przywództwa
następnej generacji (Next-Generation Leadership). Nagroda przyznawana wybitnym
specjalistom z dziedziny produkcji w wieku do 30 lat jest

dowodem uznania innowacyjnego stylu przywództwa Juana
Banalesa w firmie Corteva oraz
jego szerokiego wkładu na rzecz
społeczności m.in. jako radny
miasta Pittsburg.
„Dzięki tym nagrodom Corteva Agriscience znalazła się
w gronie uznanych liderów,
którzy kształtują przyszłość
światowej produkcji” – powiedział Balaji Venkataraman, globalny dyrektor ds. produkcji
i technologii w Corteva Agriscience. „Jestem niezmiernie
dumny z efektów pracy zespołowej i innowacyjności
w firmie, począwszy od działu
badawczo-rozwojowego w Indianapolis w Indianie po zakłady produkcyjne na całym
świecie”.
Źródło: GRUPA ITBC,
Justyna Kaczyńska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Od czego zależy mrozoodporność ozimin?
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Zima bywa trudną porą roku dla zbóż ozimych i rzepaku.
W naszym kraju co kilka lat
mamy do czynienia z dużymi stratami ozimin na skutek
wymarznięcia roślin, a rzadziej z porażeniem przez pleśń
śniegową oraz wysmalanie.
Warunki klimatyczne do zimowania zbóż ozimych w Polsce
są określane generalnie jako
średnie i mało korzystne.
Najsurowsze zimy występują na północnym wschodzie
i wschodzie, a łagodniejsze na
zachodzie i południowym zachodzie kraju. Gatunki zbóż
i ich odmiany cechują się różną
zimotrwałością. Wymarzanie
zależne jest od temperatury
gleby jaka występuje na głębokości, na której znajduje
się węzeł krzewienia u zbóż.
Spośród zbóż ozimych najlepiej
niższe temperatury znosi żyto,
a najsłabiej – jęczmień ozimy.
Zimotrwałość danej odmiany zboża zmienia się
w okresie zimowania. Jesienią
jest to związane z tzw. hartowaniem się ozimin, które
przede wszystkim polega na
nagromadzaniu się cukrów

REKLAMA

i częściowym odwodnieniu komórek. Zgromadzona
w soku komórkowym glukoza
i substancje białkowe obniżają punkt zamarzania soku
komórkowego. Mrozoodpornością charakteryzują się te
rośliny, które w komórkach
mają mało wody, a dużo glukozy i substancji białkowych.
Jeżeli warunki meteorologiczne nie sprzyjają zahartowaniu
się ozimin, to rośliny są bardziej podatne na wymarzanie.
Nagłe przejście od jesieni do
zimy jest przyczyną częstego
wymarzania ozimin. Ponadto
ważna jest grubość pokrywy
śnieżnej, bezpieczna dla roślin,
gdy wynosi 20-25 cm. Stwierdza się mniejsze uszkodzenia
ozimin w rejonach kraju w których odnotowuje się niewielkie opady śniegu, w okresie
poprzedzającym drastyczne
spadki temperatury (sięgające
czasami do -20 stopni C).
Przyczyną przemarzania jest
tworzenie się lodu w komórkach i tkankach roślin. Powstałe kryształki lodu powodują

mechaniczne rozerwanie tkanek. Jednak za główną przyczynę uszkodzeń mrozowych
uważa się odwodnienie komórek, które powoduje denaturację zawartych w tkance białek,
co w rezultacie prowadzi do
jej uszkodzenia i śmierci. Odwodnienie przyczynia się do
tego, że lód krystalizujący się
w przestrzeniach międzykomórkowych powoduje wyciek
wody z komórek oraz to, że
w bardzo niskich temperaturach rośliny także tracą wodę
przez transpirację, a uzupełnienie tej straty wody z zamarzniętej gleby nie jest możliwe.
W przypadku zbyt późnych
siewów zbóż ozimych do gleby wysuszonej i zmrożonej,
ziarno nie jest w stanie pobrać
dostatecznej ilości wody do
skiełkowania i wtedy siewka
zasycha. Mówimy wtedy, że
przyczyną wypadania roślin
nie jest uszkodzenie przez mróz
ale niedobór wody.
Niekorzystne warunki do
przetrwania zimy dla zbóż ozimych występują wtedy, gdy na

słabo zamarzniętą lub niezamarzniętą glebę spadnie śnieg
i będzie zalegał do 70 dni. Wtedy następuje oddychanie roślin, wydzielanie dwutlenku
węgla i brak wymiany gazowej,
co w konsekwencji prowadzi
do duszenia się roślin pod śniegiem. Takie osłabione rośliny
są podatne na niszczące działanie pleśni śniegowej.
Zdarza się, że oziminy
(w niektóre lata) są uszkadzane
w wyniku procesu wysmalania,
zwanego także suszą mrozową.
Na przedwiośniu przy braku
okrywy śnieżnej i zamarzniętej
glebie, silne wiatry powodują
odwodnienie roślin i ich zamieranie. Najsilniej susza mrozowa
dotyka te rośliny, które mają
dużo masy nadziemnej w stosunku do korzeni.
Aby zapobiec wymarzaniu roślin zbożowych należy
dobierać do siewu odmiany
bardziej mrozoodporne, korzystając z badań Centralnego Ośrodka Badania Odmian
Roślin Uprawnych (COBORU).
Wybór właściwej odmiany pod

względem tej cechy w dużym
stopniu ogranicza ryzyko uprawy. Generalnie pszenica ozima
może być uprawiana na terenie całego kraju, ale barierą
uniemożliwiającą uprawę niektórych odmian w regionach
jest mała mrozoodporność
(podatność na rdzę brunatną
lub źdźbłową, podatność na
wyleganie itp.).
Bardzo ważne znaczenie ma
właściwa jesienna agrotechnika. Lepiej zimują zboża na
glebach strukturalnych, zasobnych w fosfor, potas, wysiane
w optymalnym terminie i zalecanej ilości wysiewu. Warto
zwrócić uwagę na odczyn gleby na której uprawiamy oziminy. W warunkach kwaśnego
odczynu gleby uaktywnia się
toksyczne oddziaływanie jonów glinu, manganu i wanadu
na system korzeniowy zbóż. Im
mniejszy system korzeniowy,
tym słabsze krzewienie się roślin, skutkujące niedostateczną
liczbą kłosów w łanie i dlatego bardziej efektywne stają się wtedy zwiększone ilości

wysiewu. Jęczmień i pszenica,
czyli gatunki bardziej ujemnie
reagujące na kwaśny odczyn
gleby, wymagają większego
wzrostu normy wysiewu w takich warunkach w porównaniu z owsem i pszenżytem.
Badania wykazują, że także odporność na inne, często
trudne do ustalenia czynniki stresowe przyczynia się do
podniesienia mrozoodporności odmian zbóż ozimych.
Mniejszą odpornością na wymarzanie charakteryzują się:
jęczmień ozimy, rzepak, oraz
niektóre odmiany pszenicy
i pszenżyta ozimego.
Jednak stan ozimin zależy
od wielu czynników, także od
lokalnych warunków pogodowych, usytuowania pola, sposobu uprawy, terminu siewu,
gatunku i odmiany (stopnia
mrozoodporności). Świadomy rolnik może w pewnym
stopniu niwelować wpływ niekorzystnych warunków przy
uprawie ozimin.
dr hab. Danuta Leszczyńska,
Prof. IUNG-PIB Puławy

ABC odstępstwa rolnego
Ochrona
wyłącznego prawa
Ustawa z dnia 26 czerwca
2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin oraz Rozporządzenie
Rady (WE) NR 2100/94 z dnia
27 lipca 1994 r. w sprawie
wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin pozwalają
hodowcy objąć nową odmianę rośliny uprawnej ochroną
wyłącznego prawa. Tylko hodowca ma prawo wytwarzać,
rozmnażać, przygotowywać
do rozmnażania, oferować
do sprzedaży, sprzedawać lub
zbywać w inny sposób, eksportować, importować i przechowywać materiał siewny swojej
odmiany chronionej.
Do siewu odmiany chronionej rolnik może użyć tylko
nasion kwalifikowanych lub
nasion z własnego zbioru w ramach przywileju tzw. odstępstwa rolnego. Odstępstwo rolne
zezwala na siew ze zbioru bez
pisemnej zgody hodowcy pod
warunkiem uiszczenia opłaty. Rolnik musi znać nazwy
odmian, które sieje ze zbioru,
aby ustalić, czy ma obowiązek

opłaty. Winien też upewnić się,
czy dana odmiana jest prawnie
dozwolona do odstępstwa rolnego. Siew nabytego materiału
niekwalifikowanego lub niesiewnego (np. paszowego) narusza wyłączne prawo i skutkuje
sankcjami cywilnoprawnymi.

Opłata za
odstępstwo rolne
Opłata za skorzystanie
z odstępstwa rolnego wynosi
50% stawki opłaty licencyjnej
za każdy wysiany kg nasion ze
zbioru. Wysokość stawki można
sprawdzić bezpośrednio u właściwego hodowcy lub też w organizacji hodowców (Agencji
Nasiennej Sp. z o.o.).
W myśl obowiązujących przepisów krajowych oraz wspólnotowych, opłatę za odstępstwo
rolne należy wpłacić bez oczekiwania na wezwanie ze strony
hodowcy lub organizacji hodowców w następującym terminie:
• jeżeli rolnik wysiał odmianę
chronioną na poziomie krajowym - w terminie 30 dni od
daty siewu;
• jeżeli rolnik wysiał odmianę

chronioną na poziomie wspólnotowym – niezwłocznie po
siewie.
Jedynym kryterium zwolnienia z opłaty jest powierzchnia
posiadanych gruntów rolnych,
własnych i dzierżawionych:
poniżej 10 ha dla ziemniaków
i poniżej 25 ha dla pozostałych
gatunków dozwolonych do stosowania w odstępstwie rolnym.

Jak się rozliczyć?
Opłatę za odstępstwo rolne
rolnik uiszcza bezpośrednio do
hodowcy; może też, bez dodatkowych opłat, rozliczyć się za
pośrednictwem organizacji hodowców, która przekaże wpłatę odpowiedniemu hodowcy.
Możliwe jest również zawarcie porozumienia z organizacją
hodowców na zryczałtowane
regulowanie tych opłat.
Dzięki opłatom licencyjnym
i za odstępstwo rolne hodowcy
mogą wprowadzać na rynek innowacyjne odmiany, bardziej
odporne na choroby lub anomalie pogodowe.
Izabela Rogasik-Kurzawa
Agencja Nasienna Sp. z o.o.
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Sałata kompasowa
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Chwast już nie tylko ruderalny.

Kwitnienie

Sałata kompasowa w rzepaku
REKLAMA

Nowe gatunki chwastów pojawiające się na polach uprawnych to nie tylko przybysze
z innych regionów geograficznych, którzy rozprzestrzenili
się samoistnie lub zostali zawleczeni przez człowieka poza
zasięg swego naturalnego występowania. Zdarza się, że na
gruntach ornych problemem
stają się gatunki rodzime
lub od dawna zadomowione
w kraju, które dotychczas nie
występowały na plantacjach
lub pojawiały się okazjonalnie
i w bardzo małym nasileniu.
Taką rośliną jest sałata kompasowa - gatunek pospolity
na terenie niemal całej Polski, do niedawna kojarzony
przede wszystkim z siedliskami
ruderalnymi, który od kilkunastu lat coraz silniej zaznacza swoją obecność na polach
uprawnych.
W Europie Środkowej i Zachodniej gwałtowna ekspansja
sałaty kompasowej została dostrzeżona już w latach 90. ubiegłego wieku. Nasi południowi
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sąsiedzi, Czesi, już kilkanaście
lat temu sygnalizowali, że staje
się ona coraz większym problemem we wszystkich uprawach!
W Polsce najwięcej udokumentowanych doniesień o obecności tego gatunku pochodzi
z regionu środkowo-wschodniego, gdzie lustracje terenowe
prowadzą pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie. Sałata kompasowa
obserwowana jest najczęściej
w zbożach ozimych oraz rzepaku ozimym. Zazwyczaj zasiedla wyłącznie obrzeża pól,
jednak niejednokrotnie przenika bardziej w głąb, a nawet
może opanować całą plantację.
Naukowcy podejrzewają, że
ekspansji sałaty sprzyjają m.in.
zmiany w strukturze użytkowania gruntów, postępujące
ocieplenie klimatu, a także
wprowadzane uproszczenia
w sposobie uprawy roli.
Sałata kompasowa to roślina
jednoroczna jara lub zimująca,
wg niektórych źródeł wytwarzająca także formy dwuletnie.
Jej pęd mierzy przeciętnie do
120-180 cm wysokości, a najbardziej wyrośnięte egzemplarze osiągają nawet blisko
2,5 m. Liście ma sztywne, na
brzegach kolczasto ząbkowane,
od spodu, na nerwie głównym,
kolczaste. Blaszki liściowe

w dolnej części łodygi są na
ogół wcinano-pierzastodzielne, a w górnej lancetowate.
Liście, zwłaszcza u osobników rosnących w silnym nasłonecznieniu, ustawiają się
brzegiem do góry, w kierunku
północ-południe (stąd wzięła
się nazwa gatunkowa). Żółte
koszyczki kwiatostanowe tworzą piramidalną, początkowo
zwisającą w dół, wiechę. Jest
to gatunek bardzo płodny,
w sprzyjających warunkach
może wydać nawet kilkadziesiąt tysięcy nasion (niełupek),
które z wiatrem są przenoszone
niekiedy na bardzo duże odległości. W łodydze, liściach
oraz korzeniu znajduje się biały sok mleczny, widoczny po
uszkodzeniu tkanek.
Szkodliwość sałaty kompasowej nie została jeszcze
dokładnie poznana. Z badań
przeprowadzonych m.in.
w Kanadzie wynika jednak,
że dla niektórych upraw jest
ona bardzo dużym zagrożeniem. Na przykład w soi, w sezonie z niedoborem opadów,
już 2 egzemplarze sałaty na
metrze kwadratowym redukowały plon o 50%. Natomiast
pszenica ozima, nawet silnie
zachwaszczona tym gatunkiem, rozwijała się dobrze i nie
odnotowano istotnych strat
plonu. W pszenicy największym problemem był klejący

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach,
Zakład Herbologii i Technik
Uprawy Roli we Wrocławiu
sok mleczny, wypływający
podczas żniw z uszkodzonych pędów, który podnosił
wilgotność zebranego ziarna
i utrudniał pracę kombajnów.
W Polsce nie przeprowadzono dotychczas badań polowych
nad możliwościami zwalczania
sałaty kompasowej. Dostrzeżono jednak, że nie pojawia się
ona w kukurydzy, być może
ze względu na zabiegi mechaniczne oraz herbicydy stosowane w jej uprawie. Z badań
prowadzonych w innych państwach wynika, że przydatne
do zwalczania lub ograniczania
wzrostu tego gatunku mogą
być m.in. takie substancje jak:
2,4-D, chlopyralid, fluroksypyr,
dikamba oraz MCPA. Takich
informacji nie można jednak
traktować jako zalecenia dla
polskich rolników, niezbędne
jest przeprowadzenie badań
w warunkach krajowych.
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Mikroelementy na rzepak przed zimą

Rzepak ozimy już jesienią wymaga dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe.

Nawożenie jest jednym
z głównych czynników plonotwórczych. Odgrywa ono
również bardzo ważną rolę
jeśli chodzi o przezimowanie
rzepaku. Oczywiście oprócz
kluczowych makroskładników, takich jak azot, potas

i fosfor, bardzo ważną rolę
(wręcz kluczową) dla rzepaku odgrywają siarka i magnez
oraz mikroelementy, takie
jak: bor, mangan, molibden,
miedź. Bo to właśnie w okresie jesiennym rzepak wytwarza fundament pod przyszły

plon. Przede wszystkim należy
pamiętać, że rzepak musi wytworzyć silny i głęboki system
korzeniowy - tu nieoceniona
jest rola fosforu i potasu, dlatego powinny być już podane
przed siewem. Rzepak przed
zimą powinien również wytworzyć rozetę około 10 liści
z nisko osadzonym stożkiem
wzrostu i szyjką korzeniową grubości ok. 12-15 mm.
Osiągnięcie takiego pokroju
roślin wymaga dostarczenia
odpowiedniej ilości składników pokarmowych. Rzepak
w zależności od stanowiska,
obsady i stopnia rozwoju roślin przed zimą może jesienią
pobrać ok. 60 - 100 kg/ha N,
60-90 kg/ha K2O, 20-40 kg/
ha P2O5 oraz po ok. 10-15 kg/
ha siarki i magnezu.
Niedobory kluczowych pierwiastków powodują spadki
plonów, a co za tym idzie straty ekonomiczne prowadzonej
produkcji. Najczęściej z niedoborami pierwiastków mamy
do czynienia na glebach, gdzie
występuje niedobór wody oraz

ADOB obchodzi
30-lecie działalności.

PPC ADOB, największy polski
producent nawozów dolistnych
obchodzi w tym roku 30-lecie
działalności. Firma specjalizuje
się w produkcji wysokiej jakości
schelatyzowanych nawozów mikroelementowych, saletry wapniowej
oraz siarczanu i azotanu magnezu przeznaczonych do stosowania
w uprawach rolniczych, sadowniczych, fertygacji i hydroponice.
„Rozpoczynając naszą działalność jesienią 1990 roku nie przypuszczaliśmy, że będziemy rozwijać
się tak szybko i dynamicznie” –
mówi prezes i właściciel firmy Pan
Adam Nawrocki.
„Bardzo nas cieszy, że dzięki
naszym nawozom tysiące rolników w Polsce i jeszcze więcej
na całym świecie, może osiągać

niedoboru są najpierw widoczne na młodszych organach.
Bardzo istotną rolę odgrywa
również mangan. To dzięki
temu pierwiastkowi rośliny
budują silny system korzeniowy i są bardziej odporne na
czynniki stresowe, takie jak
np. mróz czy susza. Mangan
w okresie jesiennym podobnie
jak bor wpływa na poprawę
zimotrwałości. Jest bardzo
ważnym mikroskładnikiem
w procesie fotosyntezy, odpowiada za syntezę chlorofilu i węglowodanów, wpływa
także na wzrost korzeni i pędów poprzez udział w syntezie auksyn (hormony roślinne
stymulujące wzrost roślin).
Miedź odpowiedzialna
jest za gospodarkę azotową
i hormonalną rośliny oraz zapewnia sprawną fotosyntezę.
Dobrze przemieszcza się w roślinie - jest transportowana ze
starszych liści do młodszych.
Z kolei molibden wchodzi
w skład enzymu reduktazy
azotanowej, która bierze udział
w redukcji pobranych przez

Dr inż. Marta Wyzińska
Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych
IUNG – PIB w Puławach
roślinę azotanów.
Bardzo dobrym sposobem
dostarczenia roślinom niezbędnych mikroelementów
jest dokarmianie dolistne.
Jesienią możemy je wykonać już od fazy czterech
liści lub też sześciu liści
(im wcześniej tym lepiej).
Nawożenie wykonane w tym
czasie pozytywnie wpłynie na
jesienny wzrost roślin, a co za
tym idzie lepiej je przygotuje
do przezimowania. Będzie też
ono miało niewątpliwie wpływ
na lepszy start roślin w okresie
wiosennym.

Czy wapno pod orkę zimową
to dobra opcja?

M AT E R I A Ł P R O M O C Y J N Y Y

wyższe i lepsze jakościowo plony. Nasza strategia inwestycji
w badania i rozwój, nowoczesne
technologie produkcji oraz wysoką
jakość wytwarzanych produktów
okazała się słuszna i została doceniona przez producentów rolnych
i naszych partnerów handlowych”
- podkreśla prezes firmy.
ADOB posiada 2 zakłady produkcyjne – w Poznaniu i we Wrocławiu-Złotnikach, nowoczesne
laboratoria badawcze i własny dział
rozwoju. Współpracuje z wieloma
ośrodkami naukowymi i międzynarodowymi koncernami, posiada liczne patenty technologiczne
- między innymi światowy patent
na biodegradowalny czynnik chelatujący IDHA (wspólnie z Bayer
AG) oraz technologię produkcji
chelatu HBED. Firma eksportuje
swoje nawozy do ponad 80 krajów
na świecie a Basfoliar 2.0 36 Extra
to od lat lider na rynku nawozów

na glebach, gdzie niska jest naturalna zasobność w poszczególne składniki. Powodem jest
również nieuregulowany odczyn gleby. Rzepak jako roślina
wrażliwa na niedobór składników pokarmowych szybko
reaguje na braki odpowiedniej zasobności składników
potrzebnych do prawidłowego
rozwoju. Jest również rośliną,
która bardzo dobrze reaguje
na nawożenie dolistne.
Mikroelementy
Bor odgrywa bardzo ważną
rolę w kształtowaniu odporności rzepaku na mróz oraz
polepszeniu zimotrwałości.
Ułatwia on gromadzenie cukrów rozpuszczalnych oraz
siarki. Zastosowany w okresie
jesiennym zagęszcza soki komórkowe, co wpływa korzystnie na przezimowanie roślin.
Odpowiada także za budowę
struktury ścian komórkowych,
stymuluje wzrost korzeni, a po
zapyleniu jest odpowiedzialny
za wzrost łagiewki pyłkowej.
Jest pierwiastkiem mało mobilnym w roślinie, a objawy jego

dolistnych w Polsce.
Pozycję ADOB® na globalnym
rynku nawozów specjalistycznych
podkreśla aktywny udział firmy
w międzynarodowych programach i projektach badawczych,
takich jak:
• Harvest Zinc; globalny projekt dotyczący nawożenia
cynkiem realizowany przy
wsparciu Banku Światowego
oraz Bill & Melinda Gates
Foundation,
• COST; największy program
badawczy dotyczący schelatyzowanych mikroelementów, w którym biorą
udział 33 europejskie uniwersytety i 14 instytutów
badawczych,
• WG5; zespół zajmujący
się nowymi metodami
analitycznymi, walidacją
norm oraz analityką nowo
wprowadzanych nawozów,
działający w ramach Komisji
Europejskiej.
W tym roku firma uruchomiła
nowy serwis internetowy: www.
adob.com.pl, który zawiera pełne
informacje o firmie i jej ofercie produktowej oraz rekomendowanych
technologiach nawożenia.

Najlepszą porą wapnowania gleby jest okres pożniwny
lub wczesna jesień.

Dr Piotr Ochal
IUNG – PIB Puławy

Większość gleb użytkowanych rolniczo w Polsce charakteryzuje się nadmiernym
zakwaszeniem, przez co zmniejsza się efektywność stosowania
niemal wszystkich zabiegów
agrotechnicznych, a zwłaszcza nawożenia mineralnego.
W konsekwencji rośliny nie
są w stanie realizować swojego potencjału genetycznego
i plonują poniżej zakładanych
oczekiwań.
W warunkach naszego kraju
zakwaszanie się gleb jest procesem ciągłym, w związku z tym
wapnowanie powinno być

stałym elementem wpisanym
w agrotechnikę gospodarstwa.
Raz przeprowadzone wapnowanie zmienia odczyn gleby
na pewien okres. Wapnowanie
gleby kwaśnej wywołuje w niej
szereg korzystnych zmian, m.
in. zwiększa dostępność składników pokarmowych dla roślin,
poprawia strukturę gruzełkowatą, zwiększa intensywność
życia biologicznego. Wszystkie
te procesy przyczyniają się do
poprawy plonowania roślin.
Największe przyrosty plonu
uzyskuje się w drugim, trzecim roku po wapnowaniu, ale

jego pozytywne oddziaływanie
na żyzność gleby i plony roślin trwa przez 4-6 lat. Warto
zauważyć, że nawet obfite nawożenie obornikiem i wysokie
dawki NPK bez uregulowania
pH gleby nie zagwarantują wysokich plonów roślin uprawnych i dobrej ich jakości. Na
glebach silnie zakwaszonych
dobór gatunków roślin jest
ograniczony do łubinu żółtego,
seradeli, lnu, żyta i traw, które
dobrze plonują przy pHKCl od
5,1 do 5,5. Owies, ziemniaki,
mieszanki zbożowe i pastewne wymagają pHKCl od 5,6 do
c.d. art. na str. 13
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6,0. Wrażliwe na zakwaszenie
gleby są pszenice, pszenżyto,
bobik i rzepak, które dobrze
plonują przy pH KCl od 6,1 do
6,5. Opłacalna uprawa najbardziej wrażliwych na zakwaszenie gleby buraków pastewnych
i cukrowych, kukurydzy, jęczmienia, lucerny i koniczyny
wymaga pHKCl od 6,6 do 7,0.
Najlepszą porą wapnowania
gleby jest okres pożniwny lub
wczesna jesień. Jeżeli nie uda
się nam wykonać wapniowania latem, zabieg ten można
przeprowadzić pod orkę siewną
lub zimową. Aplikując wapno
w tym terminie zaleca się wymieszanie go z glebą kultywatorem lub innym narzędziem
uprawowym. Niezależnie od
terminu wapnowania należy
kierować się zasadą, że formy
węglanowe, ze względu na powolne działanie i trudniejszą
rozpuszczalność w glebie nadają się przede wszystkim do
regulacji odczynu gleb lekkich
o słabszym kompleksie sorpcyjnym. Na glebach bardziej
zwięzłych wyższą skuteczność
wykazują nawozy wapniowe
tlenkowe, które są bardziej
aktywne chemicznie.
Wysokość dawki nawozu
wapniowego uzależniona jest
od formy, zwięzłości gleby i odczynu (stopnia zakwaszenia).

Zalecane dawki do wapnowania
zawsze wyraża się w postaci
tlenku wapnia, o czym należy
pamiętać przy ustalaniu masy
nawozu, którą trzeba zaaplikować zgodnie z aktualnymi potrzebami. Przy stosowaniu zbyt
malej ilości CaO nie osiągniemy
zamierzonego celu, wysiew zbyt
dużej dawki czyli tak zwane
przewapnowanie również nie
jest korzystne i może spowodować szkodliwe przemiany
w glebie. Dlatego każda decyzja
o wapnowaniu powinna być
poprzedzona analizą chemiczną
próbki glebowej.
Rośliny uprawne charakteryzują się określonymi wymaganiami względem środowiska
tzn. wymagają odpowiedniej
gleby, temperatury, wody,
składników pokarmowych,
ale też i odczynu, który powinien być zbliżony do ich
potrzeb. Uprawa roślin na glebach o optymalnym dla nich
odczynie gwarantuje dobre
wykorzystanie przez rośliny
składników pokarmowych
z rezerw glebowych, nawozów
naturalnych i mineralnych. Jeżeli nie udało się zwapnować
pola latem po sprzęcie zbóż,
a warunki pogodowe i czas
pozwolą na aplikację wapna
przed orką zimową, to lepiej
to zrobić teraz niż odkładać
wapnowanie na kolejny rok.

Ochrona przed Chwościkiem buraka
Odmiany KWS z nową tolerancją na groźnego patogena.

Zdjęcie KWS z doświadczeń
KWS uzyskał patent dotyczący nowej tolerancji na
Chwościk buraka. Choroba
liści Chwościk buraka jest
jedną z najbardziej szkodliwych chorób grzybowych
w uprawie buraka cukrowego na świecie. Grzyb ten może
powodować straty w plonach
sięgające nawet 50 %, a na ok.
2/3 powierzchni uprawy buraka cukrowego na świecie
presja infekcji tej choroby

Zaawansowane technologie
wsparciem dla rolnictwa

Współczesne rolnictwo to coraz częściej zarządzane
i prowadzone jak firmy.
Analiza kosztów i zysków,
wykorzystywanie nowoczesnych
narzędzi, maszyn i technologii
jest dziś na porządku dziennym.
Rolnik jest zaś tak naprawdę
przedsiębiorcą, który realizuje
swoje biznesowe cele z wykorzystaniem naturalnych zasobów. Ale
nie tylko. Coraz częściej swoje
decyzje opiera o dane pozyskane
dzięki systemom satelitarnym czy
dronom.
Zaawansowane technologie
produkcji roślinnej wymagają
stałego dostępu do szczegółowych informacji dotyczących
warunków środowiskowo-glebowych i stanu fitosanitarnego
upraw. Aby pozyskać potrzebne
dane, coraz częściej stosuje się
metody teledetekcyjne, czyli systemy satelitarne oraz bezzałogowe
jednostki latające (UAV – ang.
unmanned aerial vehicle).
Żyjemy w czasach galopującego postępu technicznego, dzięki
któremu możliwe jest szerokie wykorzystywanie zaawansowanych

Pola uprawne RSD Winna Góra z kompleksem glebowym (IUNG-PIB)
technologii oraz miniaturyzacja
sprzętu i automatyzacja procesów. Zmiany te dotyczą także
rolnictwa, w którym dostrzeżono potencjał, jaki drzemie
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zarówno w systemach satelitarnych dostarczających mnóstwo
przydatnych informacji, jak
i w bezzałogowych jednostkach
c.d. art. na str. 14

występuje w stopniu średnim
do wysokiego.
Stosując klasyczne metody hodowli KWS wprowadza cechę, która zapewnia
nowy poziom ochrony przed
Chwościkiem buraka w połączeniu z wysoką wydajnością
plonowania.
Według dr Andreasa Loock,
szefa hodowli buraka cukrowego KWS „znalezienie nowej cechy to kamień milowy
REKLAMA

w klasycznej hodowli buraka cukrowego. Jest to ważny
wkład w zapewnienie rentowności całej uprawy”.
Jednym ze sposobów, w jaki
plantatorzy radzą sobie z Chwościkiem buraka jest stosowanie
odmian tolerancyjnych na działanie tego patogenu. Obecne
źródło tolerancji w odmianach
często skutkuje niższymi plonami buraka cukrowego.
Zespołowi badawczemu
KWS udało się „zmienić tę
regułę”, opracowując nową
cechę zapewniającą zarówno wysoki poziom ochrony
przed Chwościkiem buraka
jak i wysokie plonowanie,
niezależnie od presji choroby.
Kolejnym a zarazem najbardziej powszechnym sposobem
walki z chorobami liści, stosowanym przez plantatorów, są
zabiegi fungicydowe. Niestety
z biegiem czasu patogen Cercospora beticola rozwija odporność na substancje czynne
w fungicydach zmniejszając
ich skuteczność.
Ograniczeniem jest również zaostrzenie przepisów

dotyczących stosowania pestycydów w rolnictwie. Stanowi
to duże wyzwanie dla plantatorów buraka cukrowego na
całym świecie. Wprowadzając
nową tolerancję na Chwościk
buraka hodowla KWS wspomaga zrównoważone rolnictwo przynosząc plantatorom
konkretne oszczędności.
„Ochrona własności intelektualnej umożliwia innowacje
takie jak ta nowa cecha tolerancji na Chwościk buraka”
- mówi dr Peter Hofmann,
członek zarządu odpowiedzialny za segment buraków
cukrowych w KWS. „KWS
chętnie podzieli się swoimi
nowatorskimi rozwiązaniami z innymi podmiotami na
uczciwych warunkach, np.
udzielając licencji”.
KWS planuje wprowadzenie odmian z nową tolerancją w Stanach Zjednoczonych
i niektórych krajach Unii Europejskiej już wiosną roku 2021.
Źródło: KWS
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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latających. Rozmiary i możliwości udźwigu bezzałogowców
pozwalają na podwieszenie wielu elementów wyposażenia, np.
kamer spektralnych, aparatów
fotograficznych, czy całych podzespołów opryskujących, dzięki
którym można aplikować środki
ochrony roślin na terenach niedostępnych, a przy tym na tyle
precyzyjnie, by nie doprowadzić
do skażenia środowiska.
Obserwacje z lotu ptaka
Bezzałogowe jednostki latające,
czyli drony, są obecnie najczęściej
wykorzystywane do monitoringu
upraw polowych. Dzięki temu, że
dostarczają obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości, możliwa jest
obserwacja poszczególnych rzędów upraw, a nawet konkretnych
roślin czy liści. Mogą rejestrować
obraz nawet spod warstwy chmur,
co oznacza, że monitoring można przeprowadzić także w mniej
sprzyjających warunkach pogodowych. Ta cecha odróżnia drony
od satelitów.
Jednakże tak szczegółowa obserwacja kilkusethektarowych
upraw oznacza także konieczność
dokonania analizy zebranego materiału, a to ogrom danych, na
których przetworzenie potrzeba
sporo czasu. Bywa, że na ich dobre
opracowanie trzeba czekać kilka
dni, a nawet tygodni. Tak długi
czas oczekiwania na wyniki sprawia, że w przypadku obserwacji
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prowadzonych w celu podjęcia
decyzji o wykonaniu zabiegu
ochronnego, w momencie, gdy
otrzymamy wynik, na przeprowadzenie zabiegu będzie już po prostu za późno. Mało tego, w tym
czasie ewentualne zagrożenie
może się zwiększyć, uzyskamy
więc odwrotny skutek.
Dostrzeżono ten problem i dlatego do bardziej ogólnej interpretacji problemów występujących
na polach zaczęto wykorzystywać
zdjęcia satelitarne (dane optyczne). Są one dostępne nieodpłatnie
i dzięki odpowiedniej analizie
mogą dostarczyć precyzyjnych
informacji na temat danej uprawy.
Problemem, w przypadku satelitów, może jednak okazać się…
pogoda. W czasie zachmurzenia
i opadów dane z satelity będą
nieczytelne. W tym przypadku
sprawdzi się właśnie dron, który
może wykonać lot pod warstwą
chmur (na wysokości 300-400 m
n.p.g.) i opadów atmosferycznych
(które rzutują na prawidłowe odbicie światła w podczerwieni, a co
za tym idzie – na prawidłową interpretację otrzymanych danych).
Zastosowanie teledetekcji
w rolnictwie
Metody teledetekcyjne dostarczają informacji o kondycji
roślin uprawnych z pojedynczych
pól lub z całych regionów rolniczych. Pozyskiwane obrazy,
przetworzone do postaci wskaźników roślinnych, umożliwiają

opracowanie cyfrowych map.
Mapy te zawierają informacje
o przestrzennym zróżnicowaniu
występowania m.in.:
• chwastów,
• chorób i szkodników,
• niedoborów składników
pokarmowych w glebie,
• czynników stresowych,
• innych czynników wpływających na rozwój roślin,
stan gleby i oczywiście
na plon.
Dzięki pozyskanym w ten sposób danym można oszacować potrzeby nawozowe i opracować
strategie ochrony przed agrofagami. Należy jednak pamiętać, że
każda anomalia na polu, wykryta przez obrazowanie, powinna
wiązać się również z interwencją
agronoma w gospodarstwie.
Dane pozyskiwane za pomocą
obrazowania spektralnego pozwalają analizować stan pól w wielu
zakresach widma elektromagnetycznego. Jest to ważne w badaniach nad roślinnością, ponieważ
poszczególne zakresy spektrum
rejestrują skład i budowę roślin
(np. zawartość wody, barwników
fotosyntetycznie czynnych, rodzaj
struktur komórkowych).
Ponadto wykorzystanie teledetekcji pozwala prowadzić badania na dużych powierzchniach
(w zależności od zastosowanego
nośnika, dla BSP powierzchnia
ta wynosi do 20 km2 na roboczodzień, natomiast jeśli chodzi

o satelity – nie ma ograniczeń
co do wielkości i częstotliwości
pozyskiwania danych).
Źródłem informacji są wskaźniki teledetekcyjne obliczane za
pomocą zależności matematycznych. Jednak wszystkie wyniki
muszą zostać poddane: weryfikacji opartej na zebranych danych
naziemnych, w celu określenia
wzorców dla danego pola (gatunku rośliny uprawnej) oraz
analizie statystycznej, dzięki
czemu obraz uzyskany z nalotu dronowego czy satelitarnego
będzie odpowiadał wartościom
rzeczywistym występującym na
polu. Wyznaczenie faktycznych
danych ilościowych nie jest możliwe bez pobrania prób naziemnych. W takiej sytuacji możliwa
jest jedynie analiza oparta na danych jakościowych, a to w niektórych przypadkach zmniejsza
szczegółowość danych i zwiększa
ryzyko błędu interpretacyjnego.
Nowoczesne nośniki danych
Dron czy satelita są tylko „nośnikami”. Bez odpowiedniego wyposażenia w sprzęt pozwalający
chociażby na sporządzenie map
pól, czy wyznaczenie wskaźników
roślinnych, są dla rolnictwa bezużyteczne. Obecnie bezzałogowce
można wyposażyć w kamery termowizyjne, spektralne i specjalne
kamery przeznaczone do wyznaczania wskaźników roślinnych, a także
w inne aparaty fotograficzne (RGB)
czy kamery typu GoPro.

Jesienne ściernisko

Obszar RSD i OSD Winna Góra - wskaźnik NDVI
Wyposażenie dronów w kamery spektralne może stanowić
doskonałe uzupełnienie danych
rejestrowanych z poziomu satelitarnego i naziemnego – jako
precyzyjniejsze i szybsze źródło
informacji. Najczęściej na dronach montowane są kamery wielospektralne obrazujące w kilku,
stosunkowo szerokich zakresach
widma widzialnego (RGB) i bliskiej podczerwieni (NIR).
Inaczej wygląda kwestia danych satelitarnych. Dostępne
w bazach danych internetowych materiały są bardzo często bezpłatne, jednakże warto
pamiętać, iż są to dane surowe,
nieprzetworzone, zatem bez
odpowiedniej wiedzy i narzędzi operacyjnych nie jesteśmy
w stanie prawidłowo wykonać
analizy. Dodatkowo czynnikiem
ograniczającym wykorzystanie
tego typu danych jest ich jakość,

zwłaszcza w porównaniu z danymi (obrazami) pozyskanymi
z dronów. W przypadku danych
dronowych 1 piksel na obrazie
odpowiada 100 cm2 (10 x 10 cm),
zaś przy danych satelitarnych –
nawet 400 m2 (20 x 20 m). Różnica jest więc ogromna.
Dlatego wprowadzając metody
teledetekcji do monitorowania
stanu upraw, warto połączyć oba
narzędzia. Bezpłatne dane satelitarne to dostęp do ogólnego,
poglądowego obrazu. Zdjęcia
z drona są doskonałym uzupełnieniem, uszczegółowieniem tych
informacji.
Tekst/foto: mgr inż. Mateusz
Szymańczyk, Instytut Ochrony
Roślin – PIB, Centrum Badań
Rejestracyjnych Agrochemikaliów – Zespół Badania Zoocydów
Źródło: Nonoproblemo
Opracowanie redakcjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Już sam proces przygotowania gleby warunkuje przyszłoroczny plon.

Efektywne zarządzanie
ścierniskiem wpływa zarówno na wysokość plonów,
jak i kosztów uprawy roślin
następczych.
Pożniwna uprawa ścierniska
to zabieg obligatoryjny. Rezygnacja z jej wykonania skutkuje pogorszeniem się jakości
gleby i wzrostem nakładów na
inne zabiegi uprawowe. Zaniechania i zaniedbania popełniane na tym etapie mogą
zaważyć na opłacalności całej
produkcji.
Rolnicy, którym nie udało się zdążyć z wykonaniem
wszystkich czynności w odpowiednim terminie rozważają
odłożenie uprawy do wiosny.
Powinni oni jednak pamiętać,
iż przeprowadzenie zabiegu

jesienią, nawet późną, gdy temperatury zbliżają się do 2°C jest
działaniem i skuteczniejszym
i tańszym niż wiosenna walka z chwastami, szczególnie
wieloletnimi.
Odpowiednia jesienna uprawa ścierniska zapewnia znaczne oszczędności w zasobach
wody i dobre wschody roślin
jarych. Uprawa przesuszonej
gleby jest niezwykle uciążliwa, a wschody na takim stanowisku są nierównomierne
i opóźnione. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem
jest wykonanie oprysku przy
użyciu herbicydu totalnego. Tego typu postepowanie
w przeciwieństwie do uprawy
mechanicznej nie spowoduje
nadmiernego przesuszenia
gleby. Jest to tym bardziej zasadne, gdyż ostatnio mamy
permanentnie do czynienia
z niedoborami wody. Zabieg
jest także atrakcyjniejszy z ekonomicznego punktu widzenia
– wymaga mniej energii i paliwa oraz efektywnej walczy

z chwastami wieloletnimi. Jednak należy pamiętać, iż istnieje
ryzyko mniejszej skuteczności
oprysku, gdyż część chwastów
może być już w fazie uśpienia,
a ich pąki będą niedostępne
dla herbicydów systemicznych.
Dlatego też powinno się zastosować preparat totalny,
na przykład glifosat, który
efektywnie zwalczy chwasty
i ograniczy problem związany
z przesuszeniem gleby. Taki
oprysk powstrzyma parowanie chwastów, a zatem utratę
wody i dodatkowo wytworzy
mulcz i osłoni glebę. Na przykład w przypadku ścierniska
po kukurydzy wiosenna orka
oznacza utratę wody w ilości
około 10 l/m².
W przypadku bardzo późnego stosowania – pod koniec października lub nawet
na początku listopada – okres
uśpienia pąków może zmniejszyć skuteczność zwalczania chwastów wieloletnich.
Jednak uzyskane efekty
i tak dadzą znaczne korzyści

w porównaniu z wiosennym
stosowaniem, kiedy musimy
opóźnić siewy, aby odczekać
na odrost chwastów przed
zabiegiem, a w przypadku
wiosennej suszy musimy się
przygotować na znacznie
słabszy odrost chwastów
i znacznie gorszą skuteczność
zabiegu – szczególnie na chwasty wieloletnie, nawet około
70% skuteczności w stosunku do jesiennego stosowania
(perz, ostrożeń, powój).
Wielu rolników uważa, iż
po pierwszych przymrozkach
nie ma sensu stosować produktów zawierających glifosat. To
błędne przekonanie. Z powodzeniem można dalej stosować tego typu preparaty, aż do
całkowitego ustania wegetacji. Warunkiem skutecznego,
późnego zwalczania chwastów,
jest odpowiedni dobór środka
i właściwe jego zastosowanie.
Zabieg powinien być wykonany w najcieplejszym momencie dnia, tak aby roślina
nabrała wigoru po porannym

ochłodzeniu, a zarazem aby
preparat zdążył wniknąć przed
wieczornym spadkiem temperatury. Ze względu na krótkie okno aplikacyjne polecane
są preparaty nowej generacji,
które zdołają w ciągu kilku
godzin wchłonąć się i przemieścić w roślinie. Szczególnie
w takich trudnych, nietypowych warunkach rolnicy nie
powinni ryzykować stosowania preparatów generycznych,
a wybierać te, które gwarantują pewność i skuteczność
działania.
Decydując się na wykonanie
oprysku późną jesienią należy dokładnie rozważyć wybór
odpowiedniego środka. Nie
możemy wybrać herbicydu słabej jakości, gdyż nie będzie
czasu na powtórzenie zabiegu.
W przypadku opadów deszczu lub wystąpienia mżawki
skuteczność oprysku może nie
być satysfakcjonująca. Musimy
wykorzystać chwile sprzyjającej, jesiennej pogody na jak
najszybsze przeprowadzenie

oprysku herbicydem, który działa w zakresie niskich
temperatur, a skuteczność jego
działania nie będzie obniżona,
także w przypadku opadów
deszczu występujących nawet
po godzinie od wykonania
oprysku. Przykładem takiego
preparatu, którego formulacja
gwarantuje skuteczność jest
Roundup Flex. Efektywnie
działa w temperaturze 2ºC.
Jak wykonać uprawę pożniwną? Zebrać słomę z pola.
Przed planowanym zabiegiem
nie wykonywać żadnych uprawek. W momencie zabiegu perz
powinien osiągnąć wysokość
10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty
jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości,
a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić
dwa liście właściwe. Dawkę
preparatu należy dostosować
do występujących dominujących gatunków chwastów.
Anna Rogowska
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Niebieskie maszyny pod marką New Holland
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Firma podpisała umowę dostaw na wyłączność z Maschio Gaspardo.
Marka New Holland Agriculture podpisała umowę
dostaw z Maschio Gaspardo –
wiodącym producentem sprzętu rolniczego do uprawy gleby,
siewu i sadzenia, nawożenia,
ochrony roślin, zarządzania
użytkami zielonymi oraz maszyn zielonkowych.
W ramach umowy firma
Maschio Gaspardo będzie
produkowała dla marki New
Holland wybrane modele bron
talerzowych oraz głęboszy.
Niebieskie wyroby sprzedawane będą również pod marką
New Holland i dostępne będą
wyłącznie w autoryzowanych
punktach dealerskich marki
New Holland.
Carlo Lambro, prezydent
marki New Holland Agriculture, stwierdził: - „Bardzo
cieszymy się z naszej nowej
umowy partnerskiej z Maschio
Gaspardo. New Holland jako
marka stale poszukuje, usprawnia i poszerza ofertę dla swoich Klientów, aby zapewnić

im innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dostosowane
do ich potrzeb. W Maschio
Gaspardo znaleźliśmy partnera z długoletnim doświadczeniem, lidera w swojej
dziedzinie. Dlatego za sprawą
tej umowy możemy udostępnić
ich najwyższej jakości wyroby
naszym Klientom, poszerzając
gamę produktów, która pozwoli dopasować sprzęt wysokiej
jakości do ich wymagań.”
Mirco Maschio, Prezes grupy Maschio Gaspardo, dodał:
- „Maschio Gaspardo posiada
już trwałą umowę o współpracę z marką New Holland w zakresie dostaw oryginalnego
sprzętu. Jesteśmy dumni z tego
nowego prestiżowego projektu,
jako że potwierdza on również
wysokiej jakości standardy,
jakie osiągnęła firma Maschio
Gaspardo w kwestii swoich
produktów oraz usług oferowanych Klientom. Jest to kolejna ważna cegiełka w procesie
naszego rozwoju”.

W sezonie 2021 marka New
Holland wprowadzi pierwsze
wyroby dostarczone w ramach
umowy: kompaktowe brony
talerzowe SDM i SDH oraz
głębosze SUM i SUH. Nowe
linie produktów będą oferować modele idealnie dostosowane do gam ciągników
marki New Holland, od ciągników serii T5 po ciągniki
T7 o mocy 300 KM, do zastosowań w ciężkich warunkach
glebowych.
Nowe wyroby w pierwszej
kolejności wprowadzone zostaną na kluczowe rynki europejskie w Austrii, Belgii, Danii,
Francji, Niemczech, Irlandii,
Holandii, Polsce, Portugalii,
Szwecji, Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii.
Marka New Holland zaprezentuje szczegółowo nowe produkty pod koniec roku.
Źródło: New Holland Agriculture
Opracowanie redakcyjne:
Jolant Malinowska-Kłos

Praktyczne i niezawodne
Przegląd kopaczek firmy Bomet.
W niedużych gospodarstwach sprawdzają się
praktyczne i niezawodne urządzenia, między innymi takie
jak kopaczki wibracyjne czy
przenośnikowe. Maszyny do
zbioru ziemniaków są jednymi
z flagowych produktów firmy
Bomet, producenta maszyn
rolniczych z Węgrowa.
1-rzędowe kopaczki wibracyjne z wyrzutem do tyłu i na
bok oraz 1- i 2-rzędowe kopaczki przenośnikowe są łatwe
w obsłudze i charakteryzują się
bardzo małym wskaźnikiem
uszkodzeń bulw.
Kopaczki wibracyjne
Kopaczki wibracyjne Ursa
sprawdzą się na małych plantacjach, w ogrodach oraz na
glebach lekkich i średniozwięzłych. Zależnie od wersji, warzywa mogą być wyrzucane
z tyłu lub z boku maszyny.
Elementem roboczym jest
wibrujący lemiesz z regulacją głębokości, który przenosi ziemniaki i ziemię na
wibrujący kosz odsiewający. Głębokość kopania (do

20 cm) można regulować poprzez tylne koła podporowe,
a intensywność odsiewania
można zwiększyć poprzez
ustawienie pochylenia kosza
odsiewającego.
Najmniejsza z oferowanych
przez producenta – kopaczka wibracyjna Ursa z wyrzutem do tyłu – waży jedynie
135 kg i współpracuje z mini
ciągnikami lub niewielkimi
traktorami o mocy 10 KM,
wyposażonymi w TUZ kat.
I. Jest przystosowana do redlin o maksymalnej szerokości 45 cm.
– Od kiedy kopaczka pojawiła się w naszej ofercie,
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dlatego, odpowiadając na potrzeby rynku,
produkujemy również wersję
z przesuniętym zaczepem, co
umożliwia pracę z ciągnikami o większym rozstawie kół
– informuje Łukasz Sińczuk,
wiceprezes Bomet.
Niewiele większa kopaczka wibracyjna Ursa z wyrzutem na bok waży 245 kg i jest

przystosowana do redlin o szerokości 56 cm. Posiada dwa
kroje tarczowe, które odcinają
porost oraz podwójny lemiesz,
który podcina redlinę i przenosi ją poziomo na odsiewacz
wibracyjny. Dwa poruszające
się w przeciwnych kierunkach
odsiewacze usuwają ziemię
i układają warzywa w wąskim
rzędzie wzdłuż maszyny. Takie ułożenie zapewnia płynną
pracę maszyny oraz ułatwia
ich późniejszy zbiór.
Kopaczki przenośnikowe
Kopaczki przenośnikowe
Upus wyróżnia zastosowanie
w konstrukcji taśmy prętowej
(przenośnika). Wskutek przemieszczania się i wstrząsania
taśmy następuje kruszenie
redliny i przesypywanie się
gleby przez osłonięte otuliną
gumową pręty, z jednoczesnym
przenoszeniem wykopanej bulwy ku tyłowi maszyny. Z tyłu
kopaczki zastosowano odpowiednio wyprofilowane kratki
zsypowe, które kierują wykopane ziemniaki na redlinę za
kopaczką.

Kopaczka wibracyjna Ursa
(wyrzut na bok)
Maszyna 1-rzędowa współpracuje z ciągnikiem o mocy 25 KM,
a szerokość obranych przez nią
redlin wynosi 48 cm. Głębokość
roboczą (do 20 cm) regulują metalowe lub gumowe koła jezdne.
2-rzędowa kopaczka przenośnikowa Upus może pracować na
plantacjach o szerokościach
międzyrzędzi 62,5 - 67,5 cm
lub 70 - 75 cm. Maszyna jest
przystosowany do zawieszenia
na TUZ kat. II i III, a minimalne
zapotrzebowanie mocy ciągnika
wynosi 50 i 55 KM.
Źródło: Bomet
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

Kopaczka przenośnikowa (2-rzędowa) Upus

Kopaczka wibracyjna Ursa (wyrzut do tyłu) z przesuniętym zaczepem

Teleskopowa ładowarka kołowa
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CLAAS uzupełnia serię TORION.
Oferta modeli TORION,
obejmująca dotychczas 10 ładowarek kołowych dla rolnictwa o masie roboczej 5–21t,
jesienią 2020 r. zostanie uzupełniona o nową serię. Pierwsza stworzona przez CLAAS
teleskopowa ładowarka kołowa
– TORION 738 T SINUS – jest
zwrotna, stabilna i wyposażona w wiele nowoczesnych
rozwiązań.
Punkt obrotu łyżki na wysokości 4,96 m
Jedną z głównych cech
ładowarki TORION 738 T
SINUS jest centralne ramię
teleskopowe z punktem obrotu
łyżki na wysokości 4,96 m.
Jednocześnie maksymalne
obciążenie użytkowe wynosi 2300 kg z widłami do palet
na płaskiej powierzchni, na
pełnej wysokości i całkowitym
skręcie. Maksymalny ciężar
wywracania to 3800 kg – przy
pełnym skręcie. Widły paletowe umożliwiają załadunek
i układanie w stosy do wysokości 4,80 m, a maksymalny
zasięg wideł wynosi 2,69 m.
Kinematyka typu Z wysięgnika podnoszącego przekonuje
dużą siłą zrywania i szybkością wysypu. Dźwigar narzędzi
o kącie obrotu 172° ma bardzo kompaktową konstrukcję, która zapewnia optymalną
widoczność. Ramka do szybkiej wymiany narzędzi i dostępny w standardzie system
tłumienia położeń krańcowych ramienia teleskopowego zwiększają komfort pracy
operatora. Uzyskanie takich
parametrów wydajności jest
możliwe między innymi dzięki
unikatowemu układowi kierowniczemu SINUS.
Dostępna moc hydrauliczna
93 l/min jest wystarczająca do
wszystkich prac związanych
z podnoszeniem i układaniem
w stosy. Dla narzędzi wymagających dużego przepływu
oleju istnieje możliwość zamówienia dodatkowej pompy,
która dla zewnętrznych dołączanych narzędzi, takich
jak zamiatarki lub mulczery,
zapewnia dodatkowo aż 28 l/
min. Maksymalne ciśnienie
robocze wynosi 230 barów.
Z tyłu jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest obwód
hydrauliczny dwustronnego
działania, natomiast z przodu istnieje możliwość zastosowania maksymalnie dwóch
obwodów hydraulicznych dla
narzędzi zewnętrznych. W tym

Ładowarka kołowa TORION 738 T SINUS podczas załadunku kiszonki
celu na dźwigarze narzędzi
dostępny jest bezciśnieniowy
powrót i przewód przelewowy oleju.
Wyjątkowa stabilność
i zwrotność
Ten, kto wysoko podnosi
ciężkie ładunki, musi również pewnie stać. Układ kierowniczy SINUS w modelu
TORION 738 T SINUS ma
ku temu mocne argumenty.
Unikatowe połączenie przegubu i układu kierowniczego
osi tylnej pozwoliło uzyskać
maksymalną zwrotność przy
niskim kącie łamania wynoszącym do 30° na każdą stronę. W tym celu tylne koła za
pomocą dwóch drążków kierujących są bezpośrednio połączone z przodem pojazdu i przy
skręcie przegubu synchronicznie kierują pojazd do maksymalnego kąta skrętu kół – 25°.
Bezkonkurencyjny w tej klasie
zewnętrzny promień skrętu po
krawędzi łyżki wynosi tylko
4,22 m, a wewnętrzny promień
zaledwie 1,49 m.
Wahliwy przegub łamany
pozwala na wychylanie przodu
i tyłu pojazdu do 8° w każdą
stronę. Pakiety sprężyn jako
amortyzatory w wahliwym
przegubie odczuwalnie zwiększają komfort jazdy, szczególnie podczas poruszania się po
drodze.
Maksymalne bezpieczeństwo i odciążenie operatora
Tam, gdzie załadunek wymaga powtarzających się
czynności, opcjonalny system SMART LOADING oferuje znaczny wzrost komfortu
i wyraźnie odciąża operatora. Funkcje systemu obejmują programowanie wysokości
podnoszenia i opuszczania,

automatyczny powrót łyżki,
dynamiczne ograniczanie obciążenia oraz wyświetlanie
ramienia podnośnika w 9-calowym terminalu dotykowym
w prawym słupku A.
Układ dynamicznego ograniczania obciążenia współpracuje
z czujnikami ciśnienia i kąta,
umożliwiając wygodną i bezpieczną pracę. Na podstawie
dokładnego co do milisekund
pomiaru operator jest stale informowany o aktualnym stanie
obciążenia za pomocą kolorowego wskaźnika na terminalu
obsługowym. Po osiągnięciu zakresów obciążenia granicznego
układ ograniczania obciążenia
w sposób dynamiczny limituje
wysuwanie i wsuwanie ramienia aż do jego zablokowania.
Ograniczenie szybkości działania teleskopu, a także szybkości
podnoszenia i opuszczania ramienia teleskopowego zależy od
obciążenia i aktualnej wysokości podnoszenia. Dynamiczna
regulacja zapewnia przy tym
płynną pracę bez szarpnięć.
Wyjątkowym rozwiązaniem
na rynku jest automatyczne
wsuwanie ramienia teleskopowego w połączeniu z samoczynnym powrotem łyżki
i zaprogramowaną pozycją dolną. Wystarczy jeden ruch joysticka, aby narzędzie robocze
osiągnęło zaprogramowaną
pozycję. Dodatkowo opcjonalny system tłumienia położeń
krańcowych kinematyki podnoszenia i przechylania można
regulować indywidualnie za
pośrednictwem nowoczesnego
terminala.
Czterocylindrowy silnik
Stage V i 40 km/h
Za napędzanie pojazdu
i układów pomocniczych

odpowiada wyposażony w turbosprężarkę Wastegate czterocylindrowy silnik Yanmar
o mocy 73 KM, który dzięki
filtrowi cząstek stałych (DPF)
i katalizatorowi oksydacyjnemu (DOC) spełnia wymogi
normy emisji spalin Stage V.
Tym samym nie wymaga stosowania AdBlue. Dodatkowo
dzięki swojemu położeniu służy jako przeciwwaga. Opcjonalny wentylator rewersyjny
poprzez regularną zmianę kierunku obrotów automatycznie utrzymuje pakiet chłodnic
w czystości. Rewers wentylatora może również zostać w każdej chwili aktywowany ręcznie
przez operatora.
Dysponujący dużą mocą napęd jezdny SMART SHIFTING
z hydrostatem i automatyczną dwustopniową przekładnią zapewnia płynną jazdę.
Za pomocą przełącznika dźwigniowego możliwe jest wstępne wybranie dwóch zakresów
jazdy: stopień 1 pozwala jechać
z prędkością do 20 km/h, a stopień 2 – do 40 km/h. Dzięki
systemowi SMART SHIFTING
automatyczna zmiana biegów
połączona jest z synchronizacją przekładni i hydrostatu – oznacza to niezawodność
zmiany biegów i komfort jazdy na najwyższym poziomie.
Dostępne w standardzie samoczynne blokady mechanizmów
różnicowych o ograniczonym
tarciu zwiększają przyczepność, co jest odczuwalne
w szczególności na wymagających podłożach.
Ergonomiczne stanowisko
pracy z najlepszą widocznością na wszystkie strony
Kolejne zalety modelu TORION 738 T SINUS skrywa

Promień skrętu

Unikalne połączenie przegubu i układu kierowniczego tylnej osi
jego kabina. Tylko cztery wąskie słupki, mocno opadająca
maska, pociągnięta daleko ku
dołowi szyba przednia i smukłe ramię teleskopowe zapewniają widoczność na wszystkie
strony i widok na ramkę narzędziową na najwyższym poziomie. Drzwi wejściowe oraz
prawe okno mogą być otwierane i blokowane pod kątem
180°. Ponadto podgrzewany
pneumatyczny fotel o niskiej
częstotliwości drgań oferuje
operatorowi wysoki komfort
siedzenia zarówno w gorące,
jak i w zimne dni. Przyjemne
chłodzenie w razie potrzeby
zapewnia łatwo regulowany
układ klimatyzacji. Pracę bez
zmęczenia wspiera również
trzystopniowo regulowana kolumna kierownicy i wysokie
oparcie. Na uwagę w kabinie
zasługuje także płaska podłoga,
która oferuje dużo miejsca na
nogi i jest łatwa w czyszczeniu.
Elementy obsługowe wszystkich ważnych funkcji znajdują

się w wygodnym miejscu w prawej konsoli bocznej i joysticku.
Niespotykanym w tej klasie
elementem wyposażenia jest
monitor o regulowanej wysokości umieszczony w prawym słupku A. Na 9-calowym
ekranie o wysokim kontraście
wyświetlane są wszystkie ważne parametry maszyny oraz
aktualny stan dynamicznego
ograniczania obciążenia. Ekran
startowy może być konfigurowany w sposób indywidualny.
Ponadto monitor oferuje różne
możliwości programowania
przycisków oraz tryb jasny
i ciemny.
Ergonomiczny joystick
w prawym podłokietniku jest
bezpośrednio połączony z fotelem operatora i porusza się
wraz z nim. Jednoczesna obsługa funkcji teleskopu i trzeciego obwodu sterowania nie
wymaga zmiany uchwytu.
Źródło: Claas
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Pożyczka 0,99% na 3 lata.2

Ciągniki i ładowarki w wersji FIRST CLAAS.
Zbudowane opiniami klientów.
Na podstawie zebranych opinii i potrzeb naszych klientów stworzyliśmy
specjalną linię maszyn w wersji FIRST CLAAS.
ARION 430 FIRST CLAAS

ARION 450 FIRST CLAAS

Cena sugerowana:

Cena sugerowana:

249 900 zł netto

279 000 zł netto1

Moc maks. – 110 KM
Silnik 4 cyl.

Moc maks. – 130 KM
Silnik 4 cyl.

1

-

Amortyzowana przednia oś
Skórzana kierownica
Klimatyzacja
Automatyczny zaczep
Automatyka skrzyni biegów

-

Pompa hydr.
o wydajności 100l/min
SMART STOP
Fotel amortyzowany
pneumatycznie

-

Amortyzowana przednia oś
Skórzana kierownica
Klimatyzacja
Automatyczny zaczep

-

Amortyzacja kabiny
Automatyka skrzyni biegów
Fotel amortyzowany
pneumatycznie

ARION 630 FIRST CLAAS

SCORPION 732 VARIPOWER
FIRST CLAAS

Cena sugerowana:

Cena sugerowana:

359 000 zł netto

329 000 zł netto1

Moc maks. – 165 KM
Silnik 6 cyl

Wysięg – 6,93 m
Udźwig – 3200 kg

1

-

Amortyzowana przednia oś
Skórzana kierownica
Automatyczny zaczep
Klimatyzacja

-

Przedni podnośnik
Amortyzacja kabiny
Pompa hydr.
o wydajności 150 l/min

-

Amortyzacja ramienia
roboczego
Ramka narzędzia z blokadą
hydrauliczną

-

Przekładnia bezstopniowa
VARIPOWER 40 km/h
Automatyka kąta narzędzia
Zebrane punkty smarowania

Wejdź na claas.pl i poznaj więcej maszyn w ekskluzywnej wersji FIRST CLAAS.
claas.pl
Promocja ważna jest do 31.12.2020 lub do odwołania. Niniejsza propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przedstawione zdjęcia mają charakter informacyjny i mogą obejmować wyposażenie nie należące do oferty FIRST CLAAS. Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji. 1 Sugerowana cena detaliczna netto fabrycznie nowych ciągników
i ładowarek CLAAS w wersji FIRST CLAAS. 2 Finansowanie 0,99% na 3 lata przy określonym wkładzie własnym klienta, z uwzględnieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy. Opłata manipulacyjna 1% wartości
netto maszyny. Niniejsza propozycja jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M 0,20%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS Financial Services SAS.
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Ziemniaki smaczne
i zdrowe
Jest ważny w diecie wegańskiej.

Dieta wegańska, ponieważ
oparta jest głównie na roślinach, powinna być zdrowa,
różnorodna i właściwie skomponowana. Będąc ‘wege’, trzeba
zadbać o odpowiednie proporcje
białka, węglowodanów i tłuszczów. A czym zastąpić mięso?
Ważnym elementem w jadłospisie weganina są warzywa.
Wśród nich nieocenioną rolę,
pod względem wartości odżywczych i zdrowotnych, odgrywają
ziemniaki. Warto włączyć je do
diety roślinnej, gdyż to one są
źródłem węglowodanów, potasu, witaminy C i białka, oraz
stanowią doskonałą alternatywę
dla roślin strączkowych – przekonuje dietetyczka Agnieszka
Piskała-Topczewska w ramach
kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj ijedz”.
Weganizm zakłada wykluczenie z codziennego menu mięsa
i produktów pochodzenia zwierzęcego - mleka i produktów nabiałowych, a także jajek i miodu.
- Dieta wegańska pomaga
zapobiegać wielu chorobom,
zwłaszcza tzw. cywilizacyjnym, i może przyczyniać się do
utrzymania prawidłowej masy
ciała. Niestety wiele osób na
takiej diecie popełnia różnego
rodzaju błędy żywieniowe, które
mogą prowadzić do poważnych
niedoborów pokarmowych. Wyeliminowanie produktów odzwierzęcych wymaga szukania
ważnych składników odżywczych w produktach pochodzenia roślinnego - mówi Agnieszka
Piskała-Topczewska, specjalistka ds. żywienia. - Najczęstszym
błędem osób przechodzących
na weganizm jest brak wiedzy
dotyczącej tego, jak zastąpić produkty pochodzenia zwierzęcego,
oraz skupianie się na drugorzędnych sprawach, jak suplementacja, zamiast na bilansowaniu
diety roślinnej – dodaje.
Co zamiast mięsa?
Podstawą diety wegańskiej
są warzywa i owoce, rośliny
strączkowe, produkty zbożowe,
orzechy i pestki. Włączając do
codziennej diety składniki ze
wszystkich wymienionych powyżej grup, możemy zapewnić
organizmowi wszelkie niezbędne

składniki odżywcze.
Główne produkty, które zasilają dietę wegańską i są traktowane jako główne źródło białka,
to warzywa strączkowe. Choć
są zdrowe i zawierają ważne
składniki odżywcze, mogą powodować dyskomfort ze strony
przewodu pokarmowego. Ważnym, a często niedocenianym
produktem w diecie wegańskiej są ziemniaki. Są kwalifikowane jako warzywo, które
zgodnie z Piramidą Zdrowego
Odżywiania stanowi podstawę
diety (również wegańskiej). Zaopatruje organizm też w łatwo
przyswajalne węglowodany,
które powinny stanowić około
40% dostarczanej w codziennym
jadłospisie energii.
Zalety ziemniaka
Ziemniaki mają sporo witaminy C, dostarczają również
znaczne ilości witamin z grupy
B, które stają się niezbędne przy
eliminacji produktów odzwierzęcych. Ważnym składnikiem
odżywczym bulw ziemniaka jest
białko — mimo że występuje
w niewielkiej ilości (ok. 2%),
odznacza się wysoką wartością
biologiczną. Jest ono źródłem
aminokwasów egzogennych,
takich jak leucyna, lizyna, fenyloalanina, treonina, których
organizm człowieka nie potrafi
syntetyzować. Natomiast są one
niezbędne do produkcji hormonów, prawidłowego działania
układu nerwowego i przemiany
materii.
Ziemniaki są bogate także
w potas, który reguluje pracę
serca i obniża ciśnienie tętnicze,
stąd w niektórych chorobach
serca stosuje się dietę ziemniaczaną. Obfitują też w magnez,
który jest m.in. budulcem zębów i kości, poprawia przemianę
materii, łagodzi stany zmęczenia i stres. Ponadto zawierają
wapń, żelazo, fosfor, jod, miedź
i cynk, które są dobrze przyswajalne i niwelują deficyty związane z eliminacją produktów
odzwierzęcych.
- Zmiana dotychczasowych
nawyków żywieniowych i przejście na weganizm wymaga wdrożenia zdrowej i przemyślanej
strategii odżywiania. Ważne,
aby odpowiednią dietą zapewnić organizmowi wszystkie potrzebne składniki. Zachęcam do
eksperymentowania w kuchni
z ziemniakami, które mają sporo wartości odżywczych i zdrowotnych. To bardzo wdzięczne,
wszechstronne i smaczne warzywo, które przy odrobinie
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 32 utworzą rozwiązanie.
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kreatywności pomoże urozmaicić dietę wegańską - dodaje
Agnieszka Piskała-Topczewska.
Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz,
smakuj i jedz”, której organizatorem jest Federacja Branżowych Związków Producentów
Rolnych, sfinansowana jest ze
środków Funduszu Promocji
Owoców i Warzyw.
Więcej informacji: www.ziemniakiczykartofle.com.pl oraz
profilu na Facebooku: www.facebook.com/ziemniakiczykartofle
Źródło: ITBC Communication,
Monika Górka,
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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Oryginalne części, zamienniki, czy używane lub regeneracja?
Zamienniki – czy to
rozwiązanie?
Na rynku spotkać można
wiele firm, które oferują tzw.
zamienniki oryginalnych części. Najczęściej jako argument
skłaniający do ich kupna podaje się niższą cenę, często nawet
o połowę. Nic zatem dziwnego,
że część użytkowników chętnie się na nie decyduje. Czy to
dobra droga? W krótkiej perspektywie być może pozwala
zachować nieco gotówki, lecz
najczęściej jest to oszczędność
pozorna.
- Nieoryginalne części zazwyczaj trzeba częściej wymieniać, a ich awaria niestety
pociąga za sobą zniszczenie
innych podzespołów w maszynie, co z kolei może przynieść jeszcze większe starty,
jak powiększenie awarii lub
całkowite unieruchomienie
maszyny. Korzyści są więc
naprawdę iluzoryczne, a przy
nieszczęśliwym zbiegu okoliczności, możemy zanotować
znaczne straty. Szczególnie
w przypadku nowej maszyny
każda awaria spowodowana
użytkowaniem nieoryginalnej części może być jeszcze
bardziej kosztowna – mówi
Bartosz Białas z John Deere
Polska.
Warto zauważyć, że w przypadku zamienników oryginalnych części nie mamy
pew ności bezawar yjnej
pracy, a gwarancja w wielu
przypadkach pozostaje tylko
na papierze. Zastosowanie
zamienników ma za to uzasadnienie w przypadku starszych maszyn, do których nie

produkuje się już oryginalnych
części.
Części używane – tak, ale
na krótką metę
Budżetowym wyjściem
może być też zakup części
używanych, lecz pamiętajmy,
że to również nie jest idealne
rozwiązanie. Decydując się
na podzespół z „drugiej ręki”
nie mamy pewności co do jej
trwałości – może ona posłużyć przez kolejne lata, ale też
ulec awarii w newralgicznym
momencie, gdy maszyna jest
najbardziej potrzebna, np.
w trakcie żniw.
- Chyba każdy rolnik
spotkał się z sytuacją nieoczekiwanej awarii maszyny i konsekwencjami z tym
związanymi. W przypadku
korzystania z zamienników
czy używanych części, nagle
z problemem zostajemy sami,
a to najczęściej oznacza większe straty niż różnica w cenie
między wybranymi częściami
– dodaje Mariusz Zieliński, Aftermarket Sales Manager John
Deere Polska.
Nowe części – jakość
i dostępność
Zupełnie inaczej wygląda
sytuacja w przypadku skorzystania z nowych oryginalnych
części. Bardzo istotna jest jakość, która stoi za częściami
oferowanymi przez producenta. Są one opracowywanie
z myślą o konkretnej maszynie,
uwzględniając rygorystyczne
kontrole jakości i specyfikacje. W efekcie otrzymujemy
część, co do której jakości
możemy być pewni, że utrzymany będzie wysoki standard

żywotności, a w razie potrzeby
także – gwarancji, za którą stoi
uznana marka a nie firma, co
do której reputacji można mieć
wątpliwości.
- Zwróćmy uwagę, że
w przypadku korzystania
z naszych nowych części, aż
80 proc. z nich dostępnych
jest od ręki u lokalnego dealera John Deere. Z kolei
pozostałe części do maszyn
dostępne są w niemieckim
magazynie, w którym ponad
300 000 różnych części jest
gotowych do wysyłki z dostawą w następnym dniu. Części
są spakowane do wysyłki już
w ciągu 2 godz. od złożenia
zamówienia – podkreśla Mariusz Zieliński.
Pamiętajmy też, że wykorzystywanie oryginalnych części
pozwala utrzymać wartość maszyny na rynku wtórnym, gdyż
przy sprzedaży udokumentowana historia stanowi cenny atut.

Szczegółowy przegląd wstępem do wymiany
Jak podkreślają eksperci wielu awarii dałoby się
uniknąć, gdyby tzw. punkty
zapalne zostały odpowiednio
szybko zdiagnozowane. Dlatego też dealerzy John Deere,
wychodząc naprzeciw, wraz
z końcem sezonu zachęcają
do przeprowadzenia Expert
Check, czyli kompleksowego
przeglądu maszyny.
– W zależności od maszyny,
w ciągu kilkugodzinnego przeglądu, sprawdzeniu poddaje
się od kilkudziesięciu do aż
np. 180 pozycji w przypadku
ciągnika. Kontrola przeprowadzana przez przeszkolonych
ekspertów serwisowych, którzy znają maszyny i co ważne
dysponują specjalistycznymi
narzędziami, co jest kluczem
w przypadku maszyn nowej
generacji. Ponadto wprowadzamy nową usługę Free Check,

czyli zupełnie darmowy
przegląd najbardziej newralgicznych punktów maszyn:
ciągników JD serii 30 lub kombajnów serii W/T starszych niż
8 lat. Te maszyny mogą wymagać specjalnego traktowania.
Nasi eksperci przeprowadzą
przegląd za darmo u klienta
i przedstawią szczegółowy
raport o stanie technicznym
– dodaje Mariusz Zieliński.
Po przeprowadzeniu przeglądu eksperci zarekomendują
też usługi zapobiegawcze lub
naprawcze i zaoferują odpowiednie części, dostosowując
je do możliwości. Do wyboru
oryginalne części lub konkurencyjne cenowo części Reman
lub części alternatywne stosowane w przypadku starszych
maszyn, do których nie produkuje się nowych części. Warto
dodać, że John Deere ma wydłużony okres utrzymywania
stanów części do maszyn już

nie produkowanych. Standardem w branży jest okres 10 lat,
natomiast w przypadku części
do maszyn John Deere – aż 15!
Wyjątkiem są modele specjalne, jak np. Lanz Buldog,
których właściciele mogą liczyć
na części mimo że minęło już
blisko 70-80 lat od zakończenia ich produkcji.
John Deere od ponad 20 lat
przeprowadza regenerację części i podzespołów w ramach
programu Reman. W toku fabrycznego procesu regeneracji
zużyte elementy są wymieniane na oryginalne części, a następnie poddawane kontroli
i testom zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami wydajności,
a co za tym idzie gwarantowana jest jakość, dłuższy czas
sprawności operacyjnej przy
niższych kosztach.
Źródło: John Deere Polska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos

O maszyny rolnicze trzeba dbać przez cały rok
Awaria czy uszkodzenie maszyny rolniczej zawsze wiąże się ze stratami finansowymi.
Aby każde urządzenie służyło
przez lata i miało jak najmniej
awarii trzeba o nie kompleksowo dbać. Jak to robić? Na to
i inne pytania odpowie ekspert
ze sklepu rolniczego TwojaZagroda.pl
- Tak jak każde auto, również maszyna rolnicza wymaga
przeglądu technicznego. Raz na
jakiś czas powinien obejrzeć ją
specjalista i ocenić, czy nie są
potrzebne mniejsze lub większe
naprawy – mówi przedstawiciel
sklepu.

Niezależnie od regularnych
przeglądów, każdy właściciel
w ramach swoich możliwości
powinien sam usuwać usterki, bo niepozorne zużycie najmniejszego elementu może być
przyczyną poważnej awarii, a co
gorsze stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika i osób
znajdujących się w pobliżu.
Wymiana części
Niestety usuwanie skutków
awarii wiąże się z kosztami. Kiedy maszyna się zepsuje, nie warto szukać oszczędności kupując

tańsze zamienniki.
- Nie warto tak postępować,
ponieważ zaoszczędzi się kilka
złotych, a po chwili okaże się,
że maszyna kwalifikuje się do
generalnego remontu – mówi
przedstawiciel sklepu TwojaZagroda.pl, który oferuje bogaty wybór części do ciągników
i maszyn rolniczych.
W ofercie są części zamienne
do wielu modeli kombajnów,
części do Zetora, części do
Ursusa, a także wielu maszyn
rolniczych jak opryskiwacz,

rozrzutnik, przetrząsacz
czy prasa.
Filtry gwarancją pracy
przez lata
Dbając o maszynę rolniczą
warto pamiętać o tym, że regularna wymiana filtrów wydłuża
czas jej eksploatacji. Filtry chronią m.in.: układ wtryskowy,
cylindry silnika, silnik, a także
układ hydrauliczny. Naprawa
tych układów może być bardzo
kosztowna. W tym przypadku
również warto postawić na filtry sprawdzonych marek, które

znajdują się w ofercie sklepu
TwojaZagroda.pl
Już po sezonie
Właściciele gospodarstw
rolnych zazwyczaj maszyn
używają w sezonie prac gospodarskich. Przeglądy techniczne wykonują tuż przed
ich rozpoczęciem. A to błąd.
Maszyny rolnicze potrzebują
naszej uwagi niemal przez cały
rok. Jeśli istnieje taka możliwość, najlepiej przechowywać
je pod dachem, by ograniczyć
działanie korozji. Co ważne, po

zakończeniu prac każda maszyna powinna zostać dokładnie
umyta i wysuszona. Dobrze jest
nasmarować łożyska i wyjąć
akumulatory.
Jednym słowem - o maszyny
rolnicze trzeba dbać, by mieć
pewność, że wszystkie prace
zarówno w gospodarstwach jak
i na polach będą wykonywane
w terminie, a rolnik nie poniesie
strat finansowych.
Źródło: Opublikowani,
Agnieszka Domanowska
Opracowanie redakcyjne:
Jolanta Malinowska-Kłos
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