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Nagroda MRiRW dla IOR – PIB

Obniżenie kosztów pro-
dukcji i ochrony oraz wzrost 
plonu – takie efekty przy-
niosło wdrożenie „Strategii 
integrowanej ochrony ku-
kurydzy przed agrofagami”. 
Za opracowanie i wdrożenie 
strategii integrowanej ochrony 
kukurydzy przed agrofagami 
do praktyki rolniczej Instytut 
Ochrony Roślin – PIB otrzymał 
nagrodę z ramienia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Nagroda za „Osiągnię-
cia w zakresie wdrażania 
postępu w rolnictwie, roz-
woju wsi i rynkach rolnych 
za 2019 r.” to dla nas ogromne 
wyróżnienie, ale i dowód, jak 
ważne jest upowszechnianie 
w praktyce rolniczej osiągnięć 
naukowców, którzy zajmują się 
strategiczną ochroną roślin, 
w tym upraw rolniczych. Praca 
każdego członka zespołu, któ-
ry opracował „Strategię inte-
growanej ochrony kukurydzy 
przed agrofagami”, przekła-
da się bowiem na nasze co-
dzienne życie – jakość upraw, 

pasz, produktów spożywczych. 
W tym przypadku pozwala 
też na znaczne oszczędności 
i zapewnia wyższe plony” – 
podkreśla prof. dr hab. Ma-
rek Mrówczyński, dyrektor 
Instytutu Ochrony Roślin – 
PIB w Poznaniu, członek ze-
społu odpowiedzialnego za 
opracowanie strategii.

„Strategia integrowanej 
ochrony kukurydzy przed 
agrofagami” została stworzona 
przez Instytut Ochrony Ro-
ślin – PIB, przy współudziale 
innych jednostek naukowo-
-badawczych, w tym: Insty-
tutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin – PIB w Radzikowie, 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go w Poznaniu, Centralnego 
Ośrodka Badania Odmian 
Roślin Uprawnych w Słupi 
Wielkiej oraz Hodowli Ro-
ślin Smolice.

W skład zespołu autorskie-
go, odpowiedzialnego za opra-
cowanie strategii wchodzili 
ponadto: prof. dr hab. Marek 
Mrówczyński (IOR – PIB), dr 

hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR 
– PIB, prof. dr hab. Marek Kor-
bas (IOR – PIB), dr hab. Roman 
Warzecha (IHAR – PIB), prof. 
dr hab. Józef Adamczyk (Ho-
dowla Roślin Smolice), dr hab. 
Piotr Szulc, prof. UP (Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Pozna-
niu) oraz mgr Karolina Piecuch 
(COBORU).

Innowacyjne podejście do 
uprawy i ochrony kukurydzy

– Strategia obejmuje szereg 
innowacyjnych rozwiązań 
dotyczących zarówno ele-
mentów uprawy, jak i póź-
niejszej pielęgnacji kukurydzy. 
Uwzględnia m.in. wdrożenie 
walki biologicznej ze szkod-
nikami na dużą skalę, użycie 
nowoczesnych technik moni-
toringowych pozwalających 
wykrywać nowe i nadzoro-
wać już poznane organizmy 
szkodliwe, czy też precyzyjnie 
planować zabiegi ochronne 
– wymienia członek zespołu 
autorskiego, dr hab. Paweł K. 
Bereś, prof. IOR – PIB.

Duży nacisk położony jest 

także na stosowanie postępu 
hodowlanego, w tym na wyko-
rzystanie odmian kukurydzy 
mniej podatnych na niektó-
re choroby i szkodniki oraz 
dostosowanych do lokalnych 
warunków glebowo-klima-
tycznych. Strategia obejmu-
je ponadto: ocenę wpływu 
nawożenia na zdrowotność 
roślin, dobór technik upra-
wy wpływających na lepszą 
kondycję kukurydzy, dobór 
odpowiednich preparatów 
chemicznych i biologicznych, 
technikę ochrony roślin, czy 
też problemy związane z od-
pornością agrofagów.

Efekty potwierdzone 
w praktyce

Jednostki, które wdroży-
ły „Strategię integrowanej 
ochrony kukurydzy”, odno-
towały już pierwsze efekty. 
Jej zastosowanie w praktyce 
pozwoliło na obniżenie o oko-
ło 10% kosztów produkcji 
i ochrony oraz na uzyskanie 
surowców o wysokiej jakości 
bez przekroczenia poziomu 

zawartości mykotoksyn. Od-
notowano też plony wyższe 
o około 10-15% (efekt ogra-
niczenia wpływu agrofagów).

Już te pierwsze rezultaty są 
obiecujące, a zastosowana stra-
tegia warta upowszechnienia.

– Tak naprawdę „Strategia 
integrowanej ochrony kuku-
rydzy przed agrofagami” jest 
narzędziem ogólnie dostęp-
nym, a jej elementy są zawarte 
np. w metodykach integrowa-
nej produkcji i ochrony ku-
kurydzy oraz w poradnikach 
sygnalizatora opracowanych 
przez Instytut Ochrony Roślin 
– PIB. Informacje te można 
także znaleźć na stronie in-
ternetowej www.ior.poznan.
pl – podpowiada dr hab. Paweł 
K. Bereś, prof. IOR – PIB.

Podkreśla też, że z uwagi na 
duże znaczenie kukurydzy dla 
gospodarki krajowej, w tym 
na jej dominację w strukturze 
zasiewów wielu gospodarstw, 
opracowane zalecenia ochro-
ny pozwalają minimalizować 
straty w plonach powodowa-
ne przez gatunki szkodliwe, 
których liczebność znaczą-
co wzrosła w ostatnich la-
tach, m.in. z powodu zmian 
klimatycznych.

„Strategia integrowanej 
ochrony kukurydzy przed 
agrofagami” powstawała od 
2005 roku w ramach reali-
zacji tematów statutowych 
IOR – PIB, a także Progra-
mu Wieloletniego, w tym 
również tematyki badawczej 
jednostek współpracujących 
z IOR – PIB. Jest więc oparta 
na wieloletnich obserwacjach 
terenowych, laboratoryjnych 
oraz doświadczeniach polet-
kowych, łanowych i demon-
stracyjnych prowadzonych 
w różnych regionach kraju. 
Nagrodzona strategia wpisuje 
się w zalecenia, które zosta-
ły wprowadzone Dyrektywą 
2009/128/WE ustanawiającą 
ramy wspólnotowego działa-
nia na rzecz zrównoważonego 
stosowania pestycydów.

Źródło: Nonoproblemo, 
Alicja Sidorowicz

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Praca zespołowa na rzecz polskich rolników.

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB
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Grupa Azoty w walce 
z epidemią

W najbliższym czasie spółki 
Grupy Azoty przeznaczą łącz-
nie milion złotych na walkę 
z epidemią. Darowizny – za-
równo w formie pieniężnej, 
jak również rzeczowej – będą 
przekazywane w porozumie-
niu z Ministerstwem Aktywów 
Państwowych i Ministerstwem 
Zdrowia instytucjom i jednost-
kom działającym w zakresie 
zwalczania rozprzestrzeniania 
się COVID-19. Otrzymają je 
w szczególności szpitale, przy-
chodnie i służby uczestniczące 
w zwalczaniu epidemii.

Grupa Azoty Zakłady Che-
miczne Police S.A. przekaże 
250 tys. zł. Po 200 tys. zł 
przeznaczą: Grupa Azoty S.A., 
Grupa Azoty Zakłady Azotowe 

Puławy S.A. oraz Grupa Azo-
ty Zakłady Azotowe Kędzie-
rzyn S.A. Kolejne 100 tys. zł 
przekaże na darowizny Grupa 
Azoty Polyolefins S.A. Z kolei 
spółki Grupy Kapitałowej Gru-
pa Azoty Polskie Konsorcjum 
Chemiczne Sp. z o.o. (Grupa 
Azoty PKCh Sp. z o.o., Gru-
pa Azoty AUTOMATYKA 
Sp. z o.o., Grupa Azoty JRCh 
Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty 
PROREM Sp. z o.o.) udzielą 
darowizn o łącznej wartości 
50 tys. zł.

- Pandemia jest dla nas 
wszystkich czasem pełnej mo-
bilizacji, w którym szczególne-
go znaczenia nabierają szybkie 
decyzje, podejmowane w tro-
sce o zdrowie i bezpieczeństwo. 
Jesteśmy firmą odpowiedzialną 
społecznie i tak jak dotychczas, 
chcemy być wsparciem dla lo-
kalnych społeczności. Mam 
nadzieję, że darowizny, któ-
re w najbliższym czasie będą 
systematycznie przekazywane 
przez nasze spółki, okażą się 
pomocne w walce z epidemią 
– mówi Mariusz Grab, Prezes 
Zarządu Grupy Azoty S.A.

Warto przypomnieć, że 

marcu i kwietniu tego roku 
kluczowe spółki z Grupy Azoty 
podjęły decyzje o przekaza-
niu łącznie 3 mln 200 tys. zł 
na walkę z koronawirusem. 
Oprócz przekazanych środków 
finansowych, spółki Grupy 
Azoty aktywnie wykorzystują 
również dostępne technolo-
gie, pozwalające produkować 
środki minimalizujące ryzyko 
infekcji. Można tu wymienić 
przekazanie filamentów na 
rzecz inicjatyw związanych 
z produkcją środków ochro-
ny w technologii druku 3D, 
produkcję „bezpiecznych rę-
kawiczek” czy płynu dezyn-
fekcyjnego. Dodatkowo Grupa 
Azoty użyczyła placówkom 
służby zdrowia samochody 
osobowe do przewozu próbek, 
materiałów medycznych, per-
sonelu medycznego i pacjen-
tów. Aktualnie Grupa Azoty 
S.A. buduje również szpital 
tymczasowy w Krakowie 
dla chorych zmagających się 
z COVID-19.

Źródło: Grupa Azoty, 
Monika Darnobyt

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zapadły już stosowne zgody korporacyjne.

Nowy Prezes Zarządu 
Grupy Azoty

Tomasz Hinc od 5 marca 
2018 roku jest Wojewodą Za-
chodniopomorskim. W latach 
2016 - 2018 pełnił funkcję 
Wiceprezesa Zarządu Grupa 
Azoty S.A.

Od 2007 roku Doradca Za-
rządu Totalizatora Sportowego 
Sp. z o.o. w Warszawie, a na-
stępnie Dyrektor Oddziału 
Totalizatora w Szczecinie, 
w 2008 roku p.o. Dyrektora 
Oddziału w Zielonej Górze, 

a od 2013 roku również Dy-
rektor Oddziału w Koszalinie.

W latach 1997-2007 - nauczy-
ciel akademicki w szczecińskich 
szkołach wyższych, specjaliza-
cja w dziedzinach Organizacji 
i zarządzania, Zarządzania zaso-
bami ludzkimi, Socjologii oraz 
Public Relations.

Od 2006 do 2018 roku Radny 
Rady Miasta Szczecin przez trzy 
kolejne kadencje, a od 2014 roku 
Wiceprzewodniczący Rady. Od 

2015 do 2018 roku przedsta-
wiciel Miasta Szczecin w Ra-
dzie Euroregionu Pomerania. 
W latach 2013 - 2015 członek 
Szczecińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. W latach 
2007 - 2014 członek Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku przy 
Prezydencie Szczecina.

Od 2003 do 2018 roku w Ra-
dzie Społecznej Regionalne-
go Szpitala Onkologicznego 
w Szczecinie - Zachodniopo-
morskiego Centrum Onkologii.

Absolwent Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Wyróżniony 
w finale VII edycji Polish Na-
tional Sales Awards 2015. Fina-
lista VI edycji konkursu Polish 
National Sales Awards 2014.

Źródło: Grupa Azoty, 
Monika Darnobyt

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Od 1 grudnia Pan Tomasz Hinc Prezesem Zarządu 
Grupy Azoty S.A.

IZYDORY 2020 rozdane!

IZYDORY to coroczny ple-
biscyt firm z branży rolniczej, 
które cieszą się największym 
uznaniem wśród klientów. 
29 października 2020 roz-
strzygnięto wyniki trwającego 
blisko rok konkursu.

W związku z obostrzeniami 
wprowadzonymi przez rząd, 
w trosce o bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników od-
była się gala online.

Od stycznia do końca wrze-
śnia 2020 rolnicy oddawali 
swoje głosy na firmy, którym 
ufają i które cenią w 9 kate-
goriach: Budownictwo, Che-
mia rolnicza, Ciągniki, Dealer/

Części zamienne, Dystrybucja, 
Maszyny Rolnicze, Nasiennic-
two i Smart Rolnictwo. W ka-
tegorii Dealer/części zamienne 
nominowani zostali:
1. Agromarket Jaryszk i 

sp. z o.o.
2. Grene sp. z o.o.
3. Korbanek sp. z o.o.

Największą liczbę głosów 
i zwycięstwo w kategorii 
zdobyła sieć sklepów rolni-
czo-technicznych Grene, repre-
zentowana podczas ogłoszenia 
wyników online przez Monikę 
Leksowską, Menadżera Marke-
tingu w Kramp Polska i Kata-
rzynę Studzińską, Specjalistę 

ds. Trade Marketingu. Monika 
Leksowska skomentowała wy-
nik Grene: ,,To dla nas najważ-
niejsze wyróżnienie, ponieważ 
pochodzi prosto od rolników 
– naszych klientów. Wszyscy 
wiemy, że rolnicy to wyjątkowi 
klienci – bardzo wymagający 
i ostrożni, dlatego zdobycie 
ich zaufania to nasza wielka 
wygrana’’.

Statuetka powędrowała do 
firmy Grene, uznanej za markę 
najbardziej przyjazną rolnikom. 
Grene od 25 lat funkcjonowania 
na rynku polskim stara się być 
zawsze blisko rolników. Wygrana 
w Izydorach potwierdziła tylko 
partnerskie relacje z klientami.

Kolejna edycja plebiscytu już 
15.01.2021. Przekonamy się 
czy nominowanym w tym roku 
organizacjom po raz kolejny 
uda się zdobyć serca rolników.

Źródło: KRAMP, Ewa Nowak
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rolnicy wybrali najlepsze firmy.

W trosce o zdrowie i życie 
pracowników

Zwycięstwo spółki to po-
twierdzenie profesjonalnego 
podejścia do bezpiecznej orga-
nizacji pracy oraz przestrzega-
nia najwyższych standardów 
w trosce o zdrowie i życie 
pracowników. Na 100 możli-
wych do uzyskania punktów 
w ocenie komisji konkurso-
wej ANWIL uzyskał wynik 
maksymalny!

Chemiczna spółka z Grupy 
ORLEN wygrała 27 edycję kon-
kursu organizowanego przez 
Główny Inspektorat Pracy na 
szczeblu regionalnym. ANWIL 
oceniany był w kategorii za-
kładów pracy zatrudniających 
powyżej 249 osób.

Komisja konkursowa oce-
niała zgłoszenie ANWILU na 
podstawie pięciu kryteriów – 
przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, przestrzeganie przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, rozwiązania 

systemowe dotyczące zarządza-
nia BHP, wypadki przy pracy 
oraz dodatkowych elementów 
ochrony pracy.

 - Obszar bezpieczeństwa 
w każdej firmie wymaga 
najwyższej troski i ciągłej 
koncentracji na utrzymaniu 
najwyższych standardów pro-
wadzonych działań. W ANWIL 
S.A. doskonale zdajemy sobie 
sprawę jak istotna jest kultura 
bezpiecznej pracy i przywią-
zujemy do niej ogromną wagę 
w codziennym życiu. Zwycię-
stwo w konkursie potwierdza 
efektywność naszych starań 
i jest nagrodą za ich realizację 
– powiedziała Agnieszka Żyro, 
Prezes Zarządu ANWIL S.A..

Spółka konsekwentnie reali-
zuje działania mające na celu 
podniesienie bezpieczeństwa 
pracy oraz bezpieczeństwa pro-
cesowego. Warto wspomnieć 
tu choćby wprowadzenie pró-
bopobieralników umożliwia-
jących zaczerpnięcie próbki 
substancji bez konieczności 
kontaktu z nią czy wprowa-
dzenie zasuw elektrycznych na 
rurociągach wody chłodniczej, 
które ograniczyły wysiłek fi-
zyczny operatorów procesów 

produkcyjnych (przed ich za-
stosowaniem potrzebne były 
dwie osoby do obsługi ręcznej).

Kierowcy wjeżdżający na 
teren Zakładu Produkcyj-
nego w miejsca załadunków 
i rozładunków, dzięki tablicom 
informacyjnym zapoznają się 
z obowiązującymi wymogami. 
By poprawić bezpieczeństwo 
tego procesu zainstalowano 
nalewaki z automatycznym 
systemem dozowania, które 
eliminują bezpośredni kontakt 
ze żrącymi, toksycznymi i draż-
niącymi substancjami.

W ANWILU od 2019 roku 
wprowadzono także obowią-
zek stosowania czteropunkto-
wych pasków podbródkowych, 
które zabezpieczają kask przed 
przesuwaniem się i spadaniem. 
Dodatkowo ponad 200 pracow-
ników wyposażonych zosta-
ło w specjalistyczne okulary 
ochronne z korekcją wzroku.

Wygrana na szczeblu re-
gionalnym uprawnia także 
ANWIL S.A. do reprezento-
wania regionu na szczeblu 
ogólnopolskim.

Źródło: ANWIL
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Firma ANWIL laureatem konkursu „Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej”
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Rolnictwo precyzyjne standardem

Rolnictwo precyzyjne przy-
czynia się zarówno do podnie-
sienia zysków farmerów, jak 
i do zrównoważonego rozwoju 
sektora  – stwierdził Andreas 
Huber, kierownik ds. zintegro-
wanych nauk rolniczych dla 
regionu EMEA w firmie Cor-
teva Agriscience, podczas we-
binarium „Dane jako podstawa 
wydajności i zrównoważonego 

rozwoju w rolnictwie precyzyj-
nym” zorganizowanego przez 
Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju w dniu 11 listopada 
2020 roku.

Technologia cyfrowa ma 
kluczowe znaczenie dla za-
pewnienia wzrostu świato-
wej produkcji żywności, bez 
konieczności zwiększania te-
renów uprawnych na rezerwy 
bioróżnorodności. Choć coraz 
więcej rolników wykorzystuje 
precyzyjną technologię upra-
wy do optymalizacji swojej 
działalności, to wciąż panu-
je przekonanie, że przyniesie 
to korzyści tylko dużym go-
spodarstwom. „Rolnictwo 
precyzyjne pomaga zmaksy-
malizować potencjał plonów, 
dzięki dokładnie dobranym 
– pod względem ilości i ro-
dzaju - środkom produkcji 
rolnej” - powiedział Andreas 

Huber, dodając, że dzięki tej 
technologii zbiory są stabil-
ne i można ograniczyć emi-
sję niepożądanych substancji 
z gruntów rolnych.

„Oprócz bezpośrednich ko-
rzyści finansowych wynikają-
cych ze stosowania środków 
ochrony roślin i precyzyjnego 
nawożenia, nowe technologie 
w rolnictwie przynoszą rów-
nież znaczne oszczędności 
czasu i pracy, będące efek-
tem zdalnego monitorowa-
nia upraw” - stwierdził Huber.

Precyzyjna technologia 
uprawy będzie odgrywać waż-
ną rolę w redukcji emisji ga-
zów cieplarnianych z terenów 
uprawnych. „Corteva prowadzi 
pilotażowe programy mające 
na celu ilościowe określenie 
bilansu CO2 dla gospodarstw 
rolnych, za pomocą autorskie-
go oprogramowania Granular, 

które służy do zarządzania 
produkcją rolną. W wyniku 
określenia bilansu CO2 w ra-
mach tych programów, już 
teraz grupa amerykańskich 
farmerów mogła sprzedać 
na giełdzie emisji CO2 swoje 
‘kredyty węglowe’ wynika-
jące z wypracowanego przez 
nich ujemnego bilansu CO2” – 
wskazywał Huber. Dodał tak-
że, że konieczny jest dalszy 
rozwój tej technologii, aby 
sprostać globalnym wyzwa-
niom, takim jak ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, 
poprawa jakości wody, czy po-
wstrzymanie utraty bioróżno-
rodności. „Gdyby zbiory na 
świecie zostały zahamowane 
na poziomie z 1992 roku, 
zaspokojenie rosnącego za-
potrzebowania na żywność 
wymagałoby przeznaczenia 
na produkcję rolną znacznie 

większej powierzchni grun-
tów. Gdyby od 1992 roku nie 
nastąpił postęp techniczny, 
to wyprodukowanie pszenicy 
potrzebnej do zaspokojenia 
dzisiejszej konsumpcji wyma-
gałoby poszerzenia terenów 
uprawnych. Widać zatem wy-
raźnie, że technologia pomogła 
nam uniknąć dalszej ekspansji 
gruntów rolnych na obszary 
naturalne, a w nadchodzących 
latach potrzebny będzie kolej-
ny krok w kierunku zmiany 
wydajności w rolnictwie”.

W tym roku Corteva Agri-
science ogłosiła swoje cele 
w zakresie zrównoważonego 
rozwoju na rok 2030 ukie-
runkowane na zwiększenie 
odporności rolnictwa. Przez 
10 lat firma będzie dostar-
czać narzędzia i szkolenia, 
które pomogą rolnikom 
zwiększyć stabilność plonów, 

zoptymalizować nakłady i po-
prawić odporność upraw na 
zmiany klimatyczne. Ponadto 
w ramach celów uwzględnio-
no zaangażowanie w poprawę 
stanu gleby, zasobów wodnych 
i bioróżnorodności oraz ochro-
nę pracowników w sektorze 
produkcji żywności i innych 
osób z nim związanych, jak 
również szeroko rozumianej 
społeczności rolnej. W ramach 
prowadzonej działalności Cor-
teva zobowiązuje się do wpro-
wadzania innowacji w sposób 
zrównoważony, opracowania 
strategii klimatycznej, stoso-
wania ekologicznych opa-
kowań i zintensyfikowania 
w swoich zakładach produk-
cyjnych inicjatyw na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Źródło: ITBC Communication, 
Justyna Kaczyńska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Pozytywny wpływ rolnictwa precyzyjnego i wynikające z niego korzyści dla rolników.

Barometr Bayer 2020

Ostatnie miesiące mogły 
skłaniać do silniejszego przy-
glądania się problemom współ-
czesnego świata. Pandemia, 
susza, powodzie dotykają nas 
bezpośrednio, ale czy sprawia-
ją, że z większą uwagą śledzi-
my informacje na te tematy? 
Gdzie szukamy informacji, 
kto jest dla nas autorytetem, 
czy widzimy lokalny wymiar 
globalnych problemów? Naj-
nowsza edycja badania opinii 
społecznej „Barometr Bayer”, 
odpowiada na te pytania.

Ogłoszono wyniki badania 
opinii społecznej „Barometr 
Bayer”, realizowanego na rzecz 
Bayer przez Kantar. Celem te-
gorocznej, 9. edycji badania 

było określenie społecznego 
zainteresowania w Polsce te-
matyką globalnych wyzwań 
w obszarach zdrowia, rolnic-
twa i zrównoważonego roz-
woju: oceny własnej wiedzy, 
źródeł informacji i zaufania 
do nich.

Jakie tematy interesują 
Polaków?

Najważniejszym dla re-
spondentów globalnym wy-
zwaniem jest - co wydaje się 
zupełnie naturalne - korona-
wirus (47%). Drugie miejsce 
to zanieczyszczenie powie-
trza (29%) i globalne zmiany 
klimatu (28%). Ważne są dla 
nas kwestie zdrowego żywie-
nia i nowych szczepionek (po 

24%), a także zanieczyszczenie 
gleby i wód.

Czy mamy wiedzę?
Swoją wiedzę na istotne dla 

życia i zdrowia tematy Polacy 
oceniają jako przeciętną. Czę-
ściej czujemy się poinformo-
wani w zakresie koronawirusa, 
smogu, zdrowej diety i zmian 
klimatu. W pozostałych tema-
tach większość osób deklaruje 
niedoinformowanie. Co piąty 
Polak nie ma żadnej wiedzy na 
temat nowych szczepionek i le-
ków, głodu na świecie, rozwoju 
rolnictwa zrównoważonego. 
Jako główne powody niedoin-
formowania respondenci po-
dają słabe rozpowszechnienie 
informacji (28%), które są zbyt 
ogólnikowe (23%) i wielokrot-
nie powtarzane w różnych me-
diach (23%).

Gdzie szukamy informacji?
Głównym źródłem informa-

cji jest Internet, z którego wie-
dzę o globalnych wyzwaniach 
czerpie 52% badanych, przede 
wszystkim z portali ogólnote-
matycznych (43%) – tam naj-
częściej szukamy informacji na 
temat problemów dotyczących 
zdrowia.

To właśnie z ogólnotema-
tycznych mediów: wiado-
mości telewizyjnych, portali 
internetowych, prasy codzien-
nej i radia czerpiemy wiedzę 
najczęściej. Tylko 11% infor-
macji o globalnych wyzwa-
niach czerpiemy z mediów 
rozrywkowych - blogów 
znanych osób czy mediów 
społecznościowych.

Kto jest dla nas autorytetem?
Naukowcy, lekarze, specjali-

ści? Tak! Najbardziej ceniony-
mi komentatorami doniesień 
naukowych są eksperci (78%). 
W dalszej kolejności budujemy 
opinie na podstawie wyników 
wyszukań Google i posiłkując 
się rozmowami z najbliższym 
otoczeniem. Najrzadziej ufamy 
doniesieniom przekazywanym 
przez celebrytów (16%), którzy 
nieco więcej posłuchu znajdują 
wśród osób młodych (23%).

Wiedza, nie intuicja
Opinie na tematy dotyczące 

globalnych wyzwań współ-
czesnego świata budujemy 
w oparciu o umiarkowaną 
przewagę informacji nauko-
wych nad intuicją. Najsilniej 
na twardych danych opieramy 

opinie o nowych lekach, a tak-
że o nowych szczepionkach, 
panującej suszy i ginących 
gatunkach roślin i zwierząt. 
W najmniejszym stopniu do-
puszczamy informacje nauko-
we w przypadku budowania 
opinii o samoleczeniu i die-
tach, jednak nawet w tym 
przypadku opinia ta jest pra-
wie równo wyważona w opar-
ciu o intuicję i o dane.

Wiedza a codzienna 
praktyka

Okres przymusowej izolacji 
będzie miał wpływ na zacho-
wania prozdrowotne Polaków. 
Zamierzamy na stałe wpro-
wadzić w swoje życie wzmo-
żone zasady sanitarne, takie 
jak częste mycie rąk (78%). 
Planujemy również unikać 
tłumów (69%) i uważniej przy-
glądać się symptomom wła-
snym i naszych bliskich (67%). 
Więcej uwagi odpowiedzial-
nemu samoleczeniu, w tym 
zapoznawaniu się z ulotkami 
dołączanymi do leków, zamie-
rza poświęcić 55% badanych. 
9% Polaków nie zamierza 
wprowadzać żadnej z tych 
zmian. W czasie pandemii 

z telemedycyną zetknęło się 
60% respondentów, korzysta-
jących z tego typu świadczeń 
osobiście lub czynili to ich naj-
bliżsi. Pozytywnie tę formę 
ocenia 62% badanych.

- Rok 2020 należy uznać za 
globalny punkt zwrotny: wirus 
wstrząsnął naszą rzeczywisto-
ścią we wszystkich wymiarach, 
prywatnych i zawodowych – 
mówi Markus Baltzer, prezes 
Bayer Sp. z o.o. - Te fundamen-
talne zmiany w życiu publicz-
nym dają możliwość wglądu 
w gospodarkę i jej wpływu na 
klimat. Prezes naszej firmy, 
Werner Baumann podkreśla, 
że - pomimo ogromnych ogra-
niczeń w tym roku, gdy duża 
część światowej gospodarki 
uległa spowolnieniu - emi-
sja dwutlenku węgla nadal 
stanowi ponad 90% tego, co 
w 2019. Dlatego potrzebujemy 
nowych technologii, przełomo-
wych innowacji i zrównowa-
żonych modeli biznesowych.

Źródło: Biuro prasowe 
Bayer, Aleksandra Stasiak
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nauka czy intuicja? Wiedza czy poglądy?

Andreas Huber



4 grudzień 2020 r. | Raport RolnyU R O D Z A J
M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y

Pracowniczy Ośrodek Ma-
szynowy w Augustowie Sp. 
z o.o. jest jednym z wiodących 
na rynku krajowym producen-
tów rozsiewaczy do nawozów. 
Firma stale rozszerza i wzboga-
ca swoją ofertę produkcyjną, 
wychodząc naprzeciw potrze-
bom rolnictwa zarówno kra-
jowego, jak i zagranicznego. 

Augustowska Spółka jest 
producentem jednotarczo-
wych rozsiewaczy MOTYL, 
które od lat cieszą się ogrom-
ną popularnością. Urządzenia 
służą do rozsiewania nawozów 
granulowanych oraz pylistych 
i mogą być – z uwagi na brak 
mieszadła – wykorzystywane 
do wysiewu nasion, w szcze-
gólności traw. W sprzedaży 
dostępne są dwa modele róż-
niące się załadunkiem kosza 
– 320 i 400 litrów. Rozsiewacz 
można dodatkowo wyposa-
żyć w przystawkę do siewu 
sadowniczego. Istnieje tak-
że możliwość zastosowania 
rozsiewacza podczas utrzy-
mania zimowego do posypy-
wania dróg piaskiem i solą 
z zainstalowaną przystawką 
komunalną. 

Zaawansowaną technicznie, 
serią rozsiewaczy do nawo-
zów są dwutarczowe rozsie-
wacze COMPACT, FRUIT, 
APOLLO oraz ZEUS. Głów-
ne różnice charakteryzują-
ce 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 za-
wieszenia (TUZ) kat. II lub III. 
Posiadają układ wysiewający, 
wyposażony w system Vibro 
oraz hydrauliczne sterowa-
nie (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 po-
włokę malarską o grubości 
150 ÷ 190µm, co gwarantu-
je długotrwałe zabezpiecze-
nie antykorozyjne. Każdy 
z rozsiewaczy może zostać 
rozbudowany o nadstaw-
kę zwiększająca załadunek, 
dodatkową siatkę filtrującą, 
osłonę przeciwdeszczową 
lub przystawkę do wysiewu 
granicznego.

Zastosowanie opatentowa-
nego w Europie systemu wi-
brującego dna (Vibro System), 
którego głównym elementem 
jest wibrująca podstawa ko-
sza, zapewnia równomierne 
i jednostajne dozowanie oraz 
podawanie nawozu na tarcze. 
Dodatkowo zastosowany sys-
tem automatycznej regulacji 
optymalizującej punkt wejścia 
nawozu na tarczę rozsiewają-
cą w zależności od wielkości 
wysiewanej dawki sprawia, 
że rozwiązane zostały takie 
problemy użytkowników jak:
• niszczenie nasion oraz gra-

nulatu nawozów przez mie-
szadło (brak mieszadła),

• brak efektu „mielenia” 
nawozu i związane z tym 
nagrzewanie się i formowa-
nie brył,

• możliwy wysiew nawozu 
w skrajnych warunkach 
atmosferycznych,

• uzyskano doskonały wy-
nik nierównomierności 
wysiewu, który mieści się 
poniżej 5%.
Wśród dwutarczowych 

rozsiewaczy można wyróż-
nić model – rozsiewacz FRU-
IT, który skierowany jest do 
prac specjalistycznych. Oprócz 
tego, że może być on zasto-
sowany do wysiewu w upra-
wach polowych na małych 
i średnich powierzchniach, 
jest w standardzie przygoto-
wany do wysiewu w sadach 
oraz szklarniach. Charaktery-
zuje się niewielkimi wymia-
rami gabarytowymi,  posiada 
przystawkę do wysiewu sa-
downiczego oraz graniczne-
go. Przezbrojenie rozsiewacza 
z pracy na polu z szerokości 
roboczej 12 m, do pracy w sa-
dzie na szerokość roboczą od 
2 do 5m i odwrotnie zajmuje 
mniej niż 1 minutę.

Rozsiewacze dwutarczo-
we standardowo wyposażo-
ne są w wałek odbioru mocy 
(WOM), którego długość na-
leży dopasować do własnego 
ciągnika wg. dołączonej in-
strukcji obsługi.

Aby zapewnić wysoką ja-
kość wyrobów, rozsiewacze 
produkowane przez POM Au-
gustów Sp. z o.o. są stale uno-
wocześniane i dostosowywane 
do potrzeb klientów.

POM Augustów ponadto 
posiada w swojej ofercie sze-
roki wybór przenośników 
ślimakowych i pneumatycz-
nych, separatory brony, zamia-
tarki, urządzenia pompujące 
do cieczy oraz wiele innych 
maszyn przydatnych w gospo-
darstwach 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

Rozsiewacze z POM Augustów
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz zbliżającego się Nowego Roku,
pragniemy serdecznie podziękować

za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Naszym Klientom,

Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń, zdrowia,

szczęścia i wszelkiej pomyślności
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Pojemność zbiornika 
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POPRAW  
JAKOŚĆ SWOJEJ 
GLEBY I CIESZ SIĘ 
DORODNYMI 
PLONAMI

biomedplus.com.pl

BIO-MED Sp. z o.o. 
Szczukowskie Górki 1 A 
26-065 Piekoszów 
 +48 41 330 12 17, +48 660 775 124 
 biuro@biomedplus.com.pl

SUBORG środek 
poprawiający właściwości gleby

ZASTOSOWANIE:
• w uprawach polowych
• przy zakładaniu trawników
• tereny zdegradowane 

przeznaczone pod zalesiania
• w uprawie roślin ozdobnych
• w uprawie warzyw

WSKAZANIA:
• szczególnie na gleby o małej 

zawartości substancji organicznej
• na grunty zdegradowane, 

wyczerpane ze składników 
mineralnych

SUBORG
FIRMOWY HIT ROKU 2021

BIO-MED Sp. z o.o. funk-
cjonuje w branży ochrony 
środowiska od 2001 roku 
kierując się w swojej działal-
ności stosowaniem innowa-
cyjnych i proekologicznych 
rozwiązań. Przykładem tego 
są produkowane oraz suk-
cesywnie wprowadzane do 
oferty Spółki innowacyjne 
produkty nawozowe. Ostat-
nim osiągnięciem Spółki jest 
SUBORG - środek poprawia-
jący właściwości gleby, który 
firma planuje wprowadzić do 
obrotu w I kwartale 2021 roku. 
Jest to w 100% organiczny pro-
dukt nawozowy cechujący się 
wysokimi parametrami skład-
ników mineralnych takich jak: 
azot, fosfor, potas, wapń, ma-
gnez, węgiel, molibden, siarka, 

żelazo oraz wysoką, ponad 
60% zawartością substancji 
organicznej.

BIO-MED współpracuje 
z wieloma jednostkami na-
ukowymi, takimi jak IUNG 
w Puławach czy Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie – wymie-
nimy tylko te najważniejsze. 
SUBORG w 100% naturalny 
środek poprawiający właściwo-
ści gleby, oprócz upraw polo-
wych doskonale sprawdzi się 
również w warzywnictwie, 
sadownictwie czy leśnictwie 
o czym świadczą pozytywne 
opinie wyspecjalizowanych 
instytutów naukowych. Warto 
tu wymienić Instytut Ogrod-
nictwa w Skierniewicach oraz 
Instytut Badawczy Leśnictwa. 
Stosowanie SUBORG-a zwięk-
sza ogólną dostępność skład-
ników mineralnych dla roślin, 
zapewnia lepszą przyswajal-
ność NPK z nawozu przez rośli-
ny i mikroorganizmy glebowe, 
wzbogaca żyzność i życie bio-
logiczne gleby. Dzięki dużej 
zawartości materii organicznej 

SUBORG istotnie zwiększa 
dostępność wody, którą ma-
gazynuje w glebie i oddaje ją 
roślinom w trakcie suszy wraz 
ze składnikami mineralnymi. 
Dzięki unikalnym właściwo-
ściom, SUBORG łagodzi efekty 
uboczne nadmiernego nawo-
żenia mineralnego w postaci 
wyjaławiania gleby lub defi-
cytu składników mineralnych 
w glebie. Stosowanie produktu 
nawozowego SUBORG ogra-
nicza szkody w uprawach 
rolnych spowodowane przez 
zwierzynę łowną w tym dzi-
ki, o czym informują Spółkę 
odbiorcy zmagający się z tym 
problemem w swoich gospo-
darstwach. SUBORG to dosko-
nały wybór jeśli użytkownik 
chce uzyskać większy i zna-
komitej jakości plon oraz za-
dbać o otaczające środowisko. 
Dzięki korzystnej, konkuren-
cyjnej cenie SUBORG pozwoli 
zaoszczędzić nakłady na na-
wożenie, co czyni produkcję 
rolną bardziej opłacalną.

Szczukowskie Górki 
dnia 25-11-2020

696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

Przedstawiciele regionalni:

99-307 Strzelce,  ul. Główna 20
Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

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

facebook.com/hrstrzelcewww.hr-strzelce.pl

Lider odmian paszowych

Nr 1 odporności na wyleganie

Niskie wymagania glebowe

Jęczmień jary FARMER – 
Maszyna do plonowania.

Na polskim rynku nasien-
nym wybór odmian jęczmienia 
jest aż nadto bogaty.

W przeogromnej gamie ofe-
rowanych odmian można łatwo 
się zgubić i niezwykle trudno 
jest wybrać tę, która będzie 
spełniać nasze oczekiwania.

Jest kilka elementów, na które 
warto zawsze zwracać uwagę. 
Po pierwsze czy odmiana jest 
zarejestrowana w Polsce. Jeśli 
tak, to wiemy, że przeszła mi-
nimum dwuletni cykl badań 
w naszym kraju i wykazała się 
odpowiednią adaptacją do pol-
skich warunków glebowo-kli-
matycznych. Jest to szczególnie 
istotne w kontekście wyjątkowo 
uciążliwych susz występujących 
w okresie wiosennym. Krajowa 
rejestracja daje też dostęp do 
najbardziej obiektywnych wy-
ników doświadczeń porównaw-
czych co pozwala na weryfikację 
potencjału plonowania. A ten 
jest drugim z najistotniejszych 
kryteriów wyboru odmiany.

Pod tym względem FARMER 
jest wyjątkowo interesujący. 

W 2020 roku plonował aż do 
110 % wzorca, a w wartościach 
bezwzględnych ponad 8,2 tony/
ha i to na poziomie a1 – czyli 
bez ochrony chemicznej oraz 
antywylegacza. Wynika to 
z jego bardzo dobrej odporno-
ści na choroby grzybowe oraz 
najlepszej w kraju odporności 
na wyleganie przed zbiorem.

W suchym 2019 roku FAR-
MER także plonował bardzo 
dobrze osiągając wynik do 
103% wzorca. Wysokie i sta-
bilne plonowanie stawia go 
w czołówce najlepszych odmian 
paszowych jęczmienia jarego.

Ziarno FARMERA również 
charakteryzuje się korzystny-
mi cechami: wysoka masa 
1000 nasion, podwyższona 
zawartość białka, bardzo 
wysoka waga hektolitra, to 
elementy pożądane przez osoby 
uprawiające jęczmień.

Dzięki podwyższonej tole-
rancji na niskie pH gleby oraz 
obniżonych wymaganiach gle-
bowych FARMER jest ciekawą 
alternatywą dla tych, którzy 

decydują się na uprawę jęcz-
mienia na mniej korzystnych 
stanowiskach.

Podsumowując, jęczmień 
jary FARMER to bardzo war-
tościowa odmiana, która dzięki 
swoim cechom powinna być 
poważnie brana pod uwagę 
podczas podejmowaniu decy-
zji o wyborze nasion do siewu 
w roku 2021.

Jęczmień jary FARMER – 
dane odmianowe

Rejestracja: Polska 2018 rok
Plon: Top 3 w 2020 r 

(COBORU)
Typ: paszowy
Wysokość: średnio-wyso-

ki 71 cm
Wyleganie: odporny 7,4/9 – 

Nr 1 w Polsce!
Wczesność: średnia
Gęstość nasion: wysoka 6/9
MTZ: wysoka 48 – 50 g
Tolerancja na niskie pH: 

podwyższona 5/9
Zawartość białka: wy-

soka 6/9
Odporność na choroby: wysoka

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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Celong – nowość !!!!

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

Właściwości:
mieszaniec średniopóźny, nadaje się do upra-

wy na ziarno w 1 i 2 strefie uprawy kukurydzy 
w Polsce;

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

wilgoci; 

Zalety:
wysoki plon suchej masy ogółem z jednostki 

powierzchni;
bardzo wysoki plon ziarna  - w badaniach re-

jestrowych plonował na poziomie 104% wzorca;
sztywne źdźbło;

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

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

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

rzec 24,3%);

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

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

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

micznych) – 90000 roślin/ha

We wszystkim dobry, ale w ziarnie najlepszy.

Wskaźniki jakości  CELONG (w uprawie na kiszonkę)

Skrobia  % 36,88

Zawartość włókna w całej roślinie % 21,26

Zawartość NDF w całej roślinie % 46,62

Strawność włókna  w całej roślinie % 57,20

SNDF w całej roślinie  % 56,11

Strawna masa organiczna  % 68,22

NEL MJ/kg 6,45

Zalecany rejon uprawy:

rejon kiszon-
ka/biogaz

Ziarno/
bioetanol 

1 +++ +++

2 +++ +++

3 ++ +

Odmiany regionalne hitem 
roku 2021.

W CN Nidzica  podjęliśmy 
się realizacji ambitnego progra-
mu „odnowy” i rewitalizacji 
odmian wykreślonych z Kra-
jowego Rejestru. Jak mówią 
przeciwnicy - ekonomicznie 
ryzykownego zadania. Po dłu-
gich dyskusjach z hodowcami 
prace rozpoczęliśmy od pobra-
nia z Banku Genów w Boninie 
wybranych i nie chronionych, 
skreślonych z Krajowego Reje-
stru odmian ziemniaka, któ-
re powinny zainteresować 
producentów. Praca nasza 
została zwieńczona sukce-
sem i w 2020 roku po posie-
dzeniu Komisji ds. rejestracji 
odmian bez wymogu badań 
WGO pozytywnie zaopinio-
wano i wpisano do Krajowego 
Rejestru 9 regionalnych od-
mian ziemniaka:
• bardzo wczesne: ASTER, 

PIERWIOSNEK, RUTA,
• średnio wczesne: IBIS, KO-

LIA, ZEBRA, ŻAGIEL,
• średnio późne: SALTO, 

LAWINA.
Ponownie wprowadzone 

do rejestru odmiany jako 
odmiany regionalne budzą 
sprzeczności wśród rolni-
ków, ponieważ mówi się, że 
zostały wykreślone z powo-
du małej konkurencyjności 
dla nowych odmian. Zna-
my dobrze i posiadamy dalej 
w rejestrze odmiany, które zo-
stały zarejestrowane w tych 
latach a nawet wcześniej co 
te regionalne. Należy tu wy-
mienić IRYSA (1975), BRYZĘ 
(1976), IRGĘ (1987). Odmiany 
te w dalszym ciągu mają rzeszę 
nabywców. I to samo dotyczy 
odmian regionalnych, które 
mają swoich „wielbicieli”. Nie 
musimy produkować tysiące 
ton danych odmian a według 
zapotrzebowania rynku „ko-
neserów” – działkowiczów, 
rolników małoobszarowych 
produkujących na lokalne tar-
gowiska. Dla zobrazowania 
produkcja IRYSA, IRGI czy 
BRYZY waha się w granicach 
200 do 500 ton sadzeniaka.

Stosowanie nowoczesnych 
metod ochrony, nawożenia 

wraz z dokarmianiem dolist-
nym (stosowanie nawozów 
wieloskładnikowych o spo-
wolnionym działaniu) na 
pewno zagwarantuje stabil-
ność plonowania. „Stare” 
odmiany w uprawie ekolo-
gicznej - wyodrębnienie od-
mian najbardziej odpornych na 
wirusy i zarazę ziemniaka oraz 
o najmniejszych wymaganiach 
pokarmowych, o dużej sma-
kowitości – PIERWIOSNEK, 
ASTER, ŻAGIEL, SALTO, 
LAWINA.

Uprawiaj odmiany regio-
nalne - dopłata w wysoko-
ści 750 zł/1ha – szczegóły na 
stronie internetowej.

Jesteśmy pewni, że jesienią 
2020 i wiosną 2021 dostar-
czymy producentom sadze-
niaki naszych wspaniałych 
polskich odmian z XX wieku.

Prosimy o zapoznanie się 
z naszą ofertą odmianową na 
stronie: www.cnnidzica.pl.

Marek Musielak
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Kukurydza odmiana GS 240, FAO 240

Norma wysiewu   i pra-
widłowy siew -  podstawą 
sukcesu. Zalecana obsada 
65 - 70 tys. roślin/ha. Wyso-
ki plon ziarna, wysokoener-
getyczna kiszonka. Nasz typ 
na najbliższe lata. 
• Mieszaniec trójliniowy
• Typ ziarna – dent
• Przeznaczenie – ziarno, 

kiszonka
Awangardowa norma wy-

siewu – maksymalnie na sta-
nowiskach bardzo dobrych 
gleby żyzne i wilgotne do 
75 tys. nasion/ha, na słabszych 
65 - 70 tys. nasion/ha. Plon 
suchego ziarna w zależności 

od warunków pogodowych 
od 8 do 14 ton/ha. Przykła-
dowo: Marszowice/Oława 
14,29 t – wilgotność 23,1%, 
SDOO Węgrzce 15,7 t – wil-
gotność 25,05%

Bardzo dobry wigor, wysoka 
tolerancja na chłody i przy-
mrozki wiosenne. Reaguje 
pozytywnie na zmniejszoną 
obsadę, rośliny stabilne, ło-
dyga dobrze rozwinięta, liść 
szeroki. Kolby typu flex, bar-
dzo dobrze oddaje wodę, su-
per lekkie wymłacanie przy 
zbiorze.

Jerzy Malec 
Prezes Zarządu

Agro Seed Spółka z o.o. 
ul. Źródlana 19
32-080 Brzezie

NIP 513 024 78 42 REGON 365901341
KRS 0000651396 Sąd Rejonowy w Krakowie

Kapitał Zakładowy  50.000,00 PLN
e-mail: jmalec@agroseed.pl  www.agroseed.pl

AUROCK 6000 R i 6000 RC

Od 2000 roku, praktyki 
rolnicze mocno rozwijają się 
w kierunku uprawy konser-
wującej, gdzie orka jest zastę-
powana przez płytkie zabiegi 
uprawowe. Uprawa konserwu-
jąca obejmuje zarówno upra-
wę uproszczoną, jak i siew 
bezpośredni.

Firma KUHN, ze swoim 
ponad 40-letnim doświadcze-
niem w tej dziedzinie, stwo-
rzyła nowe siewniki AUROCK 
6000 R i AUROCK 6000 RC 
o szerokościach roboczych 
6 m, wyposażone w potrójny 
system talerzowy do siewu bez-
pośredniego i uproszczonego.

Potrójny system talerzowy 
stosowany od ponad 40 lat

Siewnik AUROCK o szeroko-
ści roboczej 6 m jest dostępny 
w dwóch wersjach: z pojedyn-
czym (R) i podwójnym syste-
mem wysiewu (RC). Pozwala 
na jednoczesny wysiew dwóch 
odmian za pośrednictwem jed-
nego systemu dozowania lub 
oddzielny wysiew nasion na 
różną głębokość. Charaktery-
zujący się modułową konstruk-
cją siewnik AUROCK może być 
wyposażony w wał nożowy 
z regulowanym naciskiem, 
zapewniający wysoką jakość 
pracy w każdych warunkach 
glebowych. Bruzdy nasienne są 
formowane za pomocą dwóch 
rzędów krojów talerzowych 
(falistych lub karbowanych 
w zależności od rodzaju resz-
tek pożniwnych i technologii 
siewu). Nasiona są precyzyjnie 
umieszczane w glebie na stałej 
głębokości za pomocą dwutale-
rzowych sekcji wysiewających 
montowanych na równoległo-
boku. Centralny punkt obrotu 
łączący ramę nośną z ramą sek-
cji wysiewających i zapewnia 

równomierne układanie ma-
teriału siewnego w bruzdach, 
zarówno podczas pracy na po-
chyłościach czy zakolach pola. 
Sekcje wysiewające dokładnie 
kopiują nierówności w każdych 
warunkach terenowych.

Intuicyjna obsługa
Siewnik AUROCK kompa-

tybilny z technologią ISOBUS 
może być wyposażony w ter-
minal sterujący CCI 1200 lub 
CCI 50 (ISOBUS z certyfika-
tem AEF). Jako opcja dostępny 
jest joystick zapewniający duży 
komfort obsługi. Bez względu 
na model terminala sterujące-
go, operator korzysta z bardzo 
przyjaznego interfejsu użyt-
kownika opracowanego przez 
firmę KUHN. Siewnik jest wy-
posażony w system automa-
tycznego zarządzania pracą 
na uwrociach, który pozwala 
na programowanie sekwencji 
podnoszenia sekcji roboczych 
na końcu pola. Wysiew jest 
prowadzony do samego koń-
ca pola, a po uniesieniu redlic 
zostaje natychmiast zatrzyma-
ny, tak aby żadne nasiona nie 
zostały na powierzchni!

Siewnik gotowy na jutrzejsze wyzwania rolnictwa
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  ZBOŻAZBOŻAJARE JARE 
W ofercie również pszenżyto jare

PSZENICA JARA
 MHR Jutrzenka (A)
 Harenda (A/B)
 Izera (A)
JĘCZMIEŃ JARY
 MHR Filar
 MHR Krajan
 MHR Fajter
 Atico
OWIES JARY
 Harnaś
 Siwek
 MHR Harem

kwalifikowany materiał siewny 
najwyższej jakości
INFORMACJA O PRODUKTACH:
Kraków  tel. 12 398 79 20
Zamość  tel. 84 638 68 72
Kobierzyce  tel. 71 311 13 45

www.sklep.mhr.com.pl

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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Opłacalność uprawy soi w polskich warunkach

Swoją popularność zawdzię-
cza możliwościom wszech-
stronnego wykorzystania 
nasion (cele konsumpcyj-
ne, paszowe, przemysłowe), 
głównie dzięki dużej zawar-
tości białka i tłuszczu. W Pol-
sce produkcja nasion roślin 
strączkowych, w tym soi, jest 
niewielka i nie zapewnia samo-
wystarczalności naszego kraju 
w surowce wysokobiałkowe, 
dlatego importujemy duże 

ilości poekstrakcyjnej śruty 
sojowej, co w dużym stopniu 
uzależnia naszą produkcję 
zwierzęcą od tych dostaw.

Soja jest rośliną dnia krót-
kiego, o umiarkowanych 
wymaganiach wodnych. Po-
dobnie jak inne strączkowe 
charakteryzuje się dużą zmien-
nością plonowania w zależno-
ści od warunków pogodowych 
w danym roku. O opłacalności 
jej uprawy decyduje uzyskany 

plon oraz poniesione koszty 
bezpośrednie i pośrednie. 
Wielkość plonu soi zależy od 
odmiany, jakości materiału 
siewnego, wykonanych zabie-
gów agrotechnicznych oraz 
warunków pogodowych re-
gionu. W Polsce soja plonuje 
na poziomie około 2-3 t/ha.

Materiał siewny
Ważnym aspektem w pro-

dukcji soi jest jakość mate-
riału siewnego. Podstawą 

uzyskania wysokich plonów 
jest wysiew zdrowych, najle-
piej kwalifikowanych nasion. 
Norma wysiewu zależy od 
masy 1000 nasion, ich czy-
stości i zdolności kiełkowa-
nia. Zalecana obsada wynosi 
60-70 roślin/m2. Nasiona soi 
wymagają zaszczepienia bakte-
riami Bradyrhizobium japoni-
cum, ponieważ nie występują 
one naturalnie w glebach na-
szego kraju. Na rynku dostęp-
ne są nasiona przygotowane 
do bezpośredniego wysiewu 
przez firmy nasienne (zaszcze-
pione), lub takie które nale-
ży potraktować szczepionką 
przed wysiewem. Szczepionkę 
bakteryjną np. Nitraginę dla 
soi można nabyć w Instytu-
cie Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa w Puławach.

Nawożenie
W uprawie soi dużym plu-

sem jest brak lub niewielkie na-
kłady związane z nawożeniem 
azotowym. Dzięki symbiozie 
z bakteriami brodawkowymi 
rośliny strączkowe na ogół 
same pokrywają zapotrzebo-
wanie na azot, a dodatkowo 
zostawiają zasoby tego pier-
wiastka dla roślin następ-
czych. Zanim wykształcą się 
brodawki i roślina sama za-
cznie asymilować CO2, warto 
zastosować dawkę startową 
azotu w ilości 30-40 kg N/
ha, najlepiej w postaci sale-
try amonowej. Zbyt duża ilość 
azotu powoduje słabe zawią-
zywanie brodawek oraz może 
powodować wyleganie roślin. 
Stosowanie nawozów fosforo-
wo-potasowych przeprowa-
dzane jest w oparciu o analizę 
gleby. Zgodnie z zaleceniami 
integrowanej produkcji, przy 
średniej zasobności gleby 
w składniki pokarmowe należy 
ją wzbogacić o 40-50 kg/ha 
P2O5 oraz 60-80 kg/ha K2O. Na 
glebach o niskiej zasobności, 
dawki fosforu należy zwięk-
szyć do 70 kg/ha, a potasu do 
120 kg/ha. Do mikroelemen-
tów, które korzystnie wpływają 
na plonowanie i współżycie 
z bakteriami brodawkowymi 
należą: cynk, molibden, bor 
oraz makroelementy: siarka 
i magnez.

Ochrona roślin
Ze względu na długi 

okres kiełkowania i powol-
ne wschody plantacje soi już 
na początku narażone są na 
dużą konkurencję ze strony 
chwastów, dlatego pole pod 
zasiew soi powinno być dobrze 
odchwaszczone. Opłacalność 

uprawy soi w dużym stopniu 
zależy od skutecznej eliminacji 
chwastów. Jeśli zachodzi taka 
konieczność, pierwszy oprysk 
herbicydem doglebowym na-
leży wykonać bezpośrednio 
po siewie (do 5 dni), nato-
miast zabiegi po wschodach 
soi wykonuje się najczęściej 
w fazie 2-3 liści, nie później 
niż przed ukazaniem się pierw-
szego pąka kwiatowego na ze-
wnątrz liści. Zabiegi te mogą 
być wykonywane w dawkach 
dzielonych lub jednorazowo. 
Ze względu na niewielką po-
wierzchnię uprawy w naszym 
kraju natężenie chorób i szko-
dników w uprawie soi nie wy-
maga praktycznie nakładów 
związanych ze stosowaniem 
pestycydów.

O opłacalności produkcji 
rolniczej decydują również 
poniesione koszty pośred-
nie, m.in. usługa wynajęcia 
kombajnu, koszty paliwa, 
olejów i smarów. Aby zwięk-
szyć opłacalność uprawy roślin 
strączkowych w Polsce rolnicy 
mają możliwość skorzystania 
z dopłat do uprawy tej grupy 
roślin. Do uprawy soi można 
uzyskać: jednolitą płatność 
obszarową, płatność do upra-
wy roślin wysokobiałkowych 
oraz płatność do materiału 
siewnego.

Przykładowa kalkulacja 
opłacalności uprawy soi, 
przedstawiona w Tabeli 1. po-
kazuje, że już przy plonie 2,5 t/
ha uprawa tego gatunku jest 
opłacalna nawet bez dopłat. 
Ponadto do uprawy 1 ha soi 
można uzyskać około 1300 zł 
dopłat, co zdecydowanie pod-
nosi zysk i opłacalność upra-
wy. Przedstawiona ocena jest 
przykładowa i zależy od wielu 
dodatkowych czynników. Na-
leży pamiętać że czasem ko-
nieczne są zabiegi dosuszania 
soi lub desykacji, ale dobiera-
jąc odpowiednie odmiany do 
regionu i warunków gospo-
darstwa (Rysunek 1) istnieje 
małe prawdopodobieństwo, 
że soja nie dojrzeje. Ponadto, 
o opłacalności uprawy tego 
gatunku, poza dochodem bez-
pośrednim, decydują również 
dodatkowe korzyści w postaci 
poprawy stanowiska i wzro-
stu plonu roślin następczych. 
Wydaje się zatem, że perspek-
tywy uprawy soi w Polsce są 
dobre, a specjaliści prognozują 
zwiększenie areału jej uprawy 
w najbliższych latach.

Mgr inż. Katarzyna Czopek
Prof. dr hab. Mariola Staniak

Zakład Uprawy 
Roślin Pastewnych

IUNG-PIB w Puławach

Soja należy do gatunków o największym znaczeniu gospodarczym na świecie.

Tabela 1. Przykładowa kalkulacja opłacalności uprawy soi 
w Polsce (w kalkulacji wykorzystano bieżące ceny netto)

Rodzaj kosztów Koszt/ha
Koszty bezpośrednie 1637,9

Materiał siewny (odmiana Aligator) 795,0
Nawożenie 539,0

w tym:
Wapnowanie 96,0

Nawożenie mineralne Polifoska 5 NPK(MgS) 415,0
Mikroelementy  (Zn, B, Mo) 28,0

Ochrona roślin 303,9
w tym:

Stomp Aqua 455 CS 79,5
Corum + Dash HC 224,4
Koszty pośrednie 700,0

w tym:
Kombajnowanie 400,0

Inne (paliwa, oleje, smary itp.) 300,0
Przychód zł/ha 4125,0

Plon t/ha 2,5
Cena zł/t* 1650,0

Dochód bez dotacji zł/ha 1787,1
Dochód z dopłat zł/ha** 1317,0

w tym:
Jednolita płatność obszarowa 483,8

Dopłaty do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 724,4
Dopłaty do materiału siewnego kwalifikowanego 108,8

Dochód z dopłatami zł/ha 3104,1

*Dane z dnia 15.10.2020 ceny netto loco ZUBR Osiek - 
dostawa Sprzedającego
**Stawki płatności bezpośrednich za rok 2020 określone 
w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Rysunek 1. Podział Polski na regiony, w których zalecana jest uprawa odmian soi o różnej wcze-
sności oraz poziom plonowania w doświadczeniach COBORU w 2017 r. Pas północny - zalecana 
uprawa odmian bardzo wczesnych i wczesnych, pas środkowy – zalecana uprawa odmian 
wczesnych i średnio wczesnych, pas południowy – możliwość uprawy wszystkich odmian. 
(Źródło: COBORU 2018)
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Nowy herbicyd w ofercie CIECH Sarzyna
Kukurydza jest jednym 

z głównych gatunków roślin 
uprawnych w Polsce – od kil-
ku lat powierzchnia jej uprawy 
przekracza ponad 1 mln hek-
tarów. Jej uprawa wydaje się 
prosta, jednak w rzeczywistości 
wymaga szczególnej dbałości 
i ochrony herbicydowej, gdyż 
spośród polskich upraw wielko-
obszarowych, najsilniej reaguje 
na zachwaszczenie spadkiem 
plonowania. Nowy produkt 
w ofercie CIECH Sarzyna – RE-
COSAR® 960 EC – to herbicyd 
stosowany doglebowo o działa-
niu układowym, który bardzo 
dobrze zwalcza uciążliwe chwa-
sty jednoliścienne. Działa już 
od momentu ich kiełkowania, 
minimalizując ich konkurencyj-
ność w stosunku do kukurydzy.

Szerokie rzędy i dość powol-
ny wzrost w początkowych fa-
zach rozwojowych powodują, 
że na plantacjach kukurydzy 
panują dobre warunki dla 
rozwoju chwastów. Jeżeli nie 
dokona się właściwej ochrony 

herbicydowej tej światłolubnej 
rośliny, chwasty mogą ją całko-
wicie zdominować – co będzie 
skutkować wysokimi stratami 
w plonie. RECOSAR® 960 EC 
skutecznie zapobiega rozwojowi 
chwastów i odpowiada na po-
trzeby rolników, którzy cenią 
sobie elastyczność w wyborze 
programu ochrony plantacji 
oraz terminu wykonywania 
zabiegu.

S-metolachlor – substancja 
aktywna zawarta w produkcie – 
pobierana jest głównie przez ko-
rzenie chwastów, dlatego może 
być stosowana bezpośrednio 
po siewie kukurydzy lub bez-
pośrednio po jej wschodach 
do fazy 4. liści. Szerokie okno 
jej aplikacji daje możliwość 
wykonania zabiegu w dogod-
nym czasie. Umożliwia szybkie 
ograniczenie presji chwastów na 
wschodzącą kukurydzę. Pro-
dukt dobrze nadaje się też do 
mieszanin opryskowych stoso-
wanych od początku uprawy aż 
do fazy BBCH 13-14 kukurydzy. 

RECOSAR® 960 EC to koncen-
trat do sporządzania emulsji 
wodnej. Zawartość substancji 
aktywnej – S-metolachloru 
(związku z grupy chloroace-
toanilidów) – to 960 g/l.

Dzięki dobremu działaniu 
odglebowemu, najnowszy herbi-
cyd z portfolio CIECH Sarzyna 
utrzymuje długą ochronę kuku-
rydzy przed wschodami chwa-
stów. Charakteryzuje się wysoką 
skutecznością w zwalczaniu 
chwastnicy jednostronnej, 
psianki czarnej, włośnicy zielo-
nej oraz palusznika krwawego.

Środek stanowi ważne uzu-
pełnienie portfolio produktowe-
go herbicydów kukurydzianych, 
gdyż wprowadza inny mecha-
nizm działania w kierunku 
zwalczania chwastów jedno-
liściennych niż powszechnie 
stosowane sulfonylomoczniki. 
Warto pamiętać, że wieloletnie 
stosowanie substancji aktyw-
nej o tym samym mechanizmie 
działania może powodować zja-
wisko odporności chwastów 

– dlatego w ich zwalczaniu tak 
ważna jest odpowiednia rotacja 
substancjami aktywnymi.

– Każdy dzień opóźnienia 
odchwaszczania obniża plo-
ny. Widać to w doświadcze-
niach, w których porównuje 
się plonowanie upraw kuku-
rydzy przy różnych terminach 
odchwaszczania. Poletka, któ-
re odchwaszczane są późno, 
charakteryzują się niższymi 
roślinami, wykształcającymi 
mniejsze kolby, w wyniku czego 
osiąga się niższe plony zarówno 
zielonej masy, jak i nasion. Ba-
dania IUNG PIB we Wrocławiu 
wskazują, że okres liczony od 
wschodów, w którym komosa 
czy chwastnica jednostronna 
nie wpływają negatywnie na 
plon, to tylko 14 dni. Powyż-
sze dane wskazują, że herbicyd 
w uprawie kukurydzy powinien 
być stosowany możliwie jak naj-
wcześniej, najlepiej do fazy 2. li-
ścia, a na pewno nie później niż 
do fazy 4. liścia – mówi Jacek 
Skwira, Dyrektor Marketingu 

Strategicznego i Rozwoju Pro-
duktu CIECH Sarzyna.

Efektywna uprawa kukurydzy 
wymaga szczególnej dbałości 
o całość zabiegów agrotechnicz-
nych, począwszy od nawoże-
nia mineralnego, przez ochronę 
przed szerokim spektrum chwa-
stów, aż po nawożenie dolistne 
i ochronę przed szkodnikami. 
Dlatego już od dłuższego czasu 
CIECH Sarzyna konsekwentnie 
rozszerza swoją ofertę dedyko-
waną uprawie kukurydzy. W ze-
szłym roku, do dobrze znanego 
i znajdującego uznanie wielu 
rolników duetu herbicydów 
NIKOSAR® 060 OD i JUZAN 
100 SC dołączył trzeci środek 
– TEZOSAR® 500 SC. Produk-
ty te są doskonale dopasowane 
do polskich warunków i pre-
cyzyjnie udoskonalone przez 
naukowców pracujących w dy-
namicznie rozwijającym się cen-
trum badawczo-rozwojowym 
CIECH Sarzyna, które otrzyma-
ło niedawno prestiżową certy-
fikację „GLP”, potwierdzającą 

najwyższą jakość prowadzonych 
w nim badań.

Więcej wartościowych porad na 
temat ochrony roślin uprawnych 
można znaleźć na stronie www.cie-
chagro.pl lub na kanale „CIECH Sa-
rzyna” na portalu YouTube.

Źródło: Biuro Prasowe 
Grupy CIECH

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Chwasty nie boją się zimy
Choć na pierwszy rzut oka 

wydawałoby się, że ich rozwój 
został zatrzymany, tak napraw-
dę wciąż mogą pojawiać się 
nowe wschody mało wyma-
gających gatunków. Ponadto  
niskie temperatury często są 
niezbędne roślinom do prze-
prowadzenia niektórych pro-
cesów życiowych.

Wschodzą w niskich 
temperaturach

Wiele gatunków chwastów 
zimujących pojawia się w upra-
wach przez całą jesień, a na-
wet podczas łagodnej zimy. 
Dla nich nadejście chłodnej 
aury nie powoduje zatrzymania 
wschodów bowiem wiele z nich 
potrafi kiełkować w tempera-
turze bliskiej 0°C. Najniższa 
minimalna temperatura umoż-
liwiająca kiełkowanie wynosi 
właśnie 0°C i jest wystarczająca 
do pojawienia się przetacznika 
bluszczykowego. Około 1°C 
potrzebuje do wschodów np. 
rumian polny lub przytulia 
czepna, powyżej 2°C wscho-
dzi np. gwiazdnica pospolita 
czy fiolek polny, a gdy temp. 

przekroczy 3°C może pojawiać 
się np. miotła zbożowa i chaber 
bławatek. Dzięki tak niskim 
wymaganiom cieplnym siewki 
tych gatunków zagrażają upra-
wom aż do czasu nastania mro-
zów. Również na przedwiośniu 
mogą zacząć kiełkować zanim 
na dobre rozpocznie się sezon 
wegetacyjny. Utrudnia to wal-
kę z chwastami gdyż nielicz-
ne herbicydy można stosować 
w takich temperaturach, a jak 
wiadomo najlepsze efekty dzia-
łania uzyskuje się gdy chwasty 
znajdują się w niskich fazach 
rozwojowych.

Zimno budzi nasiona
Dla niektórych roślin, jak 

np. rdest ptasi czy plamisty, 
nadejście zimy jest wręcz zba-
wienne, aby mogły pojawić się 
w kolejnym sezonie wegetacyj-
nym. Nasiona tych gatunków 
po dojrzeniu i przedostaniu 
się do gleby, nie kiełkują 
od razu (pomimo dodatniej 
temperatury) lecz znajdują 
się w stanie spoczynku pier-
wotnego. Ich uśpienie może 
zostać przerwane przez szereg 

czynników klimatycznych. Do 
najważniejszych z nich należą: 
temperatura (zwykle niska), 
wilgotność i światło. Oddzia-
ływanie niskiej temperatury na 
nasiona (zwane stratyfikacją) 
umożliwia rozpoczęcie w nich 
procesów biochemicznych, któ-
re zmniejszają poziom inhibito-
rów kiełkowania. Po ustąpieniu 
spoczynku pierwotnego, takie 
nasiona mogą masowo wykieł-
kować gdy tylko zaistnieją 
optymalne ku temu warunki 
lub przejeść ponownie w stan 
uśpienia (spoczynek wtórny) 
czekając na odpowiednią po-
godę. Takie postępowanie za-
pobiega wykiełkowaniu przed 
zimą tych chwastów, których 
siewki mogłyby zostać znisz-
czone przez mróz.

Aby zakwitnąć trzeba się 
schłodzić

Niektóre dziko rosnące ro-
śliny (podobnie jak wszystkie 
uprawiane oziminy) potrze-
bują ”zmarznąć” aby móc 
zakwitnąć i wydać nasiona. 
Ten proces, zwany jaryzacją 
(lub wernalizacją) umożliwia 

przejście rośliny z fazy rozwo-
ju wegetatywnego do rozwo-
ju generatywnego. Inicjowany 
jest poprzez działającą na nie 
przez odpowiednio długi czas 
niską temperaturą (najczęściej 
wynoszącą 0-10°C). W konse-
kwencji prowadzi to do zmian 
biochemicznych, a następnie 
strukturalnych w wierzchoł-
kach wzrostu roślin i tworzenia 
zawiązków kwiatów. Jaryza-
cji wymagają jednoroczne 
chwasty ozime oraz gatunki 
dwu- lub wieloletnie. Zimują 
one w postaci wegetatywnej 
(np. w formie rozetki liści), 
a dopiero wiosną wytwarza-
ją pędy kwiatowe, następnie 
owoce i nasiona.

Wcześniejsze wschody – 
większe rozmiary

Wiele chwastów jednorocz-
nych tworzy zarówno formy 
jare, jak i zimujące. Chociaż nie 
wymagają one przechłodzenia 
do przejścia w fazę generatyw-
ną, to te które pojawiają się 
jesienią (a zatem mają dłuż-
szy czas wegetacji), potrafią 
osiągać zdecydowanie większe 

rozmiary i wydać więcej na-
sion od tych, które wschodzą 
na wiosnę. W przypadku mio-
tły zbożowej zauważono, że 
średnia liczba pędów jednej 
rośliny wynosi 10-12 u form 
kiełkujących jesienią, a jedynie 
3-5 u pojawiających się wiosną. 
Większa liczba pędów oznacza 
więcej wytworzonych wiech, 
a w konsekwencji wyższą plen-
ność roślin zimujących.

Występujące w naszym kli-
macie niskie temperatury mogą 
mieć dobroczynny wpływ dla 
wielu gatunków chwastów. 
Rośliny te przystosowane do 

okresu chłodu mogą przetrwać 
zimę w postaci nasion lub sie-
wek i stanowić duże zagrożenie 
dla upraw na wiosnę. Takie ga-
tunki jak rumian polny, ma-
runa bezwonna czy przytulia 
czepna są bardzo odporne na 
mróz. Czasem jednak nawet 
one wymarzają podczas wyjąt-
kowo niekorzystnego przebiegu 
pogody (bezśnieżna i mroźna 
zima), ale niestety najczęściej 
wraz z roślinami uprawnymi.

mgr inż. Marcin Bortniak
Zakład Herbologii i Technik 

Uprawy Roli, IUNG-PIB
Wrocław

Nadejście chłodów i zakończenie jesiennej wegetacji upraw nie oznacza końca problemu z chwastami.

Siewki przetacznika blusz-
czykowego mogą pojawiać 
się nawet w temperaturze 
bliskiej 0°C 

Maruna bezwonna jest dobrze 
przystosowana do przetrwa-
nia zimy.

Zwalcza uciążliwe chwasty w uprawie kukurydzy już od momentu kiełkowania.
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Wykorzystujmy naturę
Z punktu widzenia przyro-

dy szkodniki nie istnieją, bo 
każdy organizm ma swoją rolę 
do spełnienia. Jednak z per-
spektywy rolnictwa niektóre 
organizmy, jeśli występują 
w dużej liczebności, faktycz-
nie wyrządzają nieodwracalne 
szkody w uprawach, powodu-
jąc poważne straty w plonach. 
Jak się przed nimi chronić, 
wypełniając jednocześnie 
postulaty „Strategii na rzecz 
bioróżnorodności”? Wykorzy-
stujmy naturę.

Duża liczebność szkodni-
ków to nie tylko niższe plony 
o słabszej jakości, ale także 
wzrost ryzyka pojawienia się 
grzybów toksynotwórczych, 
które mogą wydzielać myko-
toksyny groźne dla zdrowia, 
a nawet życia ludzi i zwierząt. 
Aby ograniczyć liczebność 
szkodników, rolnicy sięgają 
po metody integrowanej bądź 
ekologicznej ochrony roślin. 
Jednak bez względu na cha-
rakter gospodarstwa pierw-
szeństwo użycia mają zawsze 
metody niechemiczne, w tym 
wykorzystanie naturalnych 
mechanizmów samoregulu-
jących. W praktyce oznacza 
to choćby wykorzystanie 
organizmów pożytecznych, 
które są naszymi naturalnymi 
sprzymierzeńcami w ochronie 
upraw przed szkodnikami.

Bioróżnorodność to 
podstawa

W ostatnich latach bardzo 
dużo się mówi o potrzebie 
ochrony bioróżnorodności. 
Zasady integrowanej ochro-
ny roślin, która ma m.in. na 
celu jej zachowanie, zostały 
wdrożone w 2014 r., jednak 
– jak wykazuje najnowszy 
raport Europejskiej Agencji 
Środowiska (EEA) pt. „Stan 
środowiska naturalnego w UE” 
– pomimo stosowania integro-
wanej ochrony oraz rozwoju 
rolnictwa ekologicznego na 
terenie Wspólnoty, obserwuje 
się niepokojący spadek bio-
różnorodności. Dlatego tak 
ważne jest upowszechnianie 
praktyk rolniczych, wspierają-
cych bioróżnorodność, która 
jest siłą natury i gwarantuje 
stabilność ekosystemów, gdzie 
każdy gatunek ma określoną 
funkcję, choćby w łańcuchach 
troficznych.

Wróg – naturalny 
sprzymierzeniec

Obok dbania o utrzymanie 
bioróżnorodności, dla której 
najistotniejszymi zagrożeniami 

są działalność człowieka oraz 
obserwowane zmiany klima-
tyczne, konieczne staje się 
zatem także angażowanie na-
turalnych wrogów do ochrony 
upraw przed szkodnikami. Dla-
tego już dziś warto poszerzać 
wiedzę w tym kierunku i stop-
niowo wdrażać ją do praktyki 
rolniczej.

Jednak naturalni wrogowie 
(poza kilkoma gatunkami) nie 
są w stanie na tyle obniżyć 
liczebności gatunków szkodli-
wych, by nie było potrzeby ich 
odrębnego zwalczania. Gdy-
by tak się stało, niepotrzebna 
byłaby w ogóle interwencyjna 
ochrona roślin (biologiczna 
i chemiczna). Warto jednak 
dążyć do tego, aby naturalne 
mechanizmy wpływania na 
populację szkodników były 
jak najsilniejsze, a przez to 
redukowały liczbę zabiegów 
chemicznych lub biologicz-
nych, które zawsze są dla go-
spodarstwa kosztem.

Szkodniki to też 
bioróżnorodność

Koncepcja totalnego zwal-
czania szkodników (poza ga-
tunkami kwarantannowymi) 
powinna odejść do lamusa. Na 
polu zawsze warto pozostawiać 
część szkodników, bowiem 
przyciągają one swoich natu-
ralnych wrogów, a dzięki temu 
uruchamiają się naturalne pro-
cesy regulacyjne. Gdybyśmy 
zwalczali szkodniki w 100%, 
zagrażałoby to istnieniu wielu 
organizmów, zwłaszcza tych, 
których rozwój jest w pełni 
uzależniony od konkretnych 
szkodników. Tu najlepszym 
przykładem są mszyce i nie-
które ich pasożyty. Gdybyśmy 
unicestwili mszyce, rozwój 
niektórych pasożytniczych 
błonkówek byłby poważnie 
zagrożony, a to już naruszy-
łoby łańcuchy troficzne.

Wdrożenie metod ochrony 
bioróżnorodności na polach 
jest więc uzasadnione za-
równo ekonomicznie (brak 
konieczności ponoszenia 
kosztów na środki ochrony), 
jak i ekologicznie (wsparcie 
bioróżnorodności i wzmac-
nianie naturalnych procesów 
regulacyjnych). Dlatego warto 
poznać naturalnych sprzymie-
rzeńców człowieka, czyli or-
ganizmy, które wspomagają 
nas w walce ze szkodnikami 
upraw. Rok 2020, czyli Mię-
dzynarodowy Rok Zdrowia 
Roślin, to dobry moment, aby 
przypomnieć, jakie organizmy 

wspomagają działalność rol-
niczą i ogrodniczą człowieka, 
choć ich wpływu niekiedy na-
wet nie dostrzegamy.

Naturalni wrogowie szko-
dników upraw

Naturalni wrogowie szko-
dników obejmują zarówno 
mikroorganizmy, jak i ma-
kroorganizmy z różnych grup 
systematycznych. Te najmniej-
sze to choćby wirusy i bak-
terie, ale także część ssaków 
odgrywa dużą rolę w ograni-
czaniu populacji organizmów 
szkodliwych.

Wirusy owadobójcze
Wśród wirusów owado-

bójczych najbardziej znani 
są przedstawiciele bakulowi-
rusów, w tym wirus poliedro-
zy jądrowej (NPV) spotykany 
zwykle u gąsienic motyli, np.: 
piętnówki kapustnicy, rolni-
cy zbożówki (i innych rolnic), 
słonecznicy, brudnicy mniszki 
i innych brudnicowatych. Sto-
sowanymi w praktyce wirusa-
mi są także wirusy granulozy 
(GV), które wykorzystuje się 
w produkcji biopreparatów 
do zwalczania m.in. gąsie-
nic owocówki jabłkóweczki 
(w uprawach sadowniczych).

Bakterie owadobójcze
Zdecydowana większość 

rolników i ogrodników zna 
bakterię glebową Bacillus 
thuringiensis. Jej podgatu-
nek „kurstaki” używany jest 
do biologicznego zwalczania 
niektórych gąsienic motyli, 
np.: bielinków, piętnówki 
kapustnicy, omacnicy proso-
wianki. Bakteria ta występu-
je naturalnie w środowisku 
i może samoistnie porażać 
różne szkodniki.

Grzyby owadobójcze
Grzyby owadobójcze obej-

mują głównie przedstawicieli 
owadomorkowców, workow-
ców i strzępczaków. Owado-
morki porażają zazwyczaj: 
mszyce, pluskwiaki, gąsienice 
różnych motyli, chrząszcze, 
muchówki, przędziorki i wiele 
innych. Wśród workowców 

i strzępczaków najbardziej 
znanymi ogrodnikom grzy-
bami są: Beauveria bassiana 
oraz Metarhizium anisopliae. 
Grzyb B. bassiana może pora-
żać m.in.: stonkę ziemniacza-
ną, omacnicę prosowiankę, 
stonkę kukurydzianą i inne. 
Na bazie tego grzyba zwykle 
produkowane są bioprepara-
ty do ekologicznej ochrony 
roślin.

Pierwotniaki owadobójcze
Pierwotniaki owadobójcze 

występują naturalnie w środo-
wisku i reprezentują groma-
dy: wiciowce, korzenionóżki, 
gregaryny, schizogregaryny, 
mikrosporydia, haplospory-
dia, kokcydia i orzęski. Mogą 
ograniczać liczebność m.in. 
szkodników z rzędu moty-
li i chrząszczy. Nie zawsze 
powodują śmierć gatunku 
szkodliwego, ale poprzez 
jego osłabienie wpływają 
np. na spadek płodności, czy 
też zmniejszenie aktywności 
żerowania.

Nicienie owadobójcze
Naturalnie występującymi, 

ale obecnymi także w bio-
preparatach, organizmami 
(makroorganizmami) pozwa-
lającymi redukować niektóre 
szkodniki są także nicienie 
owadobójcze. Do najpow-
szechniej spotykanych nale-
żą te z rodzaju Steinernema 
oraz Heterorhabditis, zasie-
dlające głównie środowisko 
glebowe. W niektórych kra-
jach na bazie kilku gatunków 
nicieni zostały stworzone 
biopreparaty do zwalczania: 
pędraków, opuchlaków, larw 

stonki kukurydzianej, larwy 
muchówek, wciornastków, 
gąsienic motyli.

Owady i pajęczaki 
drapieżne

Na polach uprawnych naj-
częściej zauważalne są dra-
pieżniki, a w szczególności 
drapieżne owady. Zalicza się 
do nich m.in. reprezentantów: 
biegaczowatych, kusakowa-
tych, trzyszczowatych, gnili-
kowatych, omomiłkowatych, 
biedronkowatych, a także: pa-
jąki sieciowe, pająki wolno-
biegające, roztocza, kosarze, 
złotookowate, bzygowate, 
zajadkowate, zażartkowate, 
dziubałkowate, pryszczarko-
wate, czy też skorki. Jest to 
jedna z najliczniejszych grup 
wspomagających człowieka 
w walce ze szkodnikami. War-
to zaznaczyć, że liczebność 
biegaczowatych i ich skład 
gatunkowy to bioindykatory 
czystości środowiska.

Kręgowce
Również kręgowce są na-

turalnymi sprzymierzeńcami 
rolnika w walce z organizma-
mi szkodliwymi. Płazy i gady 
odgrywają ogromną rolę w eli-
minacji wielu szkodliwych czy 

też uciążliwych gatunków: śli-
maków, owadów oraz gryzo-
ni (głównie osesków). Bardzo 
ważna jest obecność ptaków 
(w tym drapieżnych) i niektó-
rych ssaków, np. jeży.

Pasożyty
Interesującą grupą są pa-

sożyty, które odżywiają się 
ciałem szkodników. Mogą to 
być pasożyty zewnętrzne, jak 
i wewnętrzne. Do pasożytów 
szkodników owadzich zalicza 
się błonkówki z rodzin: mszy-
carzowatych, oścowatych, 
kruszynkowatych, męczel-
kowatych, gąsieniczkowa-
tych i bleskowatych, ale także 
i muchówki z rodziny rączyco-
watych. Na bazie niektórych 
gatunków powstały bioprepa-
raty do upraw pod osłonami 
oraz na pola uprawne. Tu naj-
lepszym przykładem są kru-
szynkowate wykorzystywane 
np. do biologicznego zwalcza-
nia omacnicy prosowianki.

Dr hab. inż. Paweł K. 
Bereś, prof. IOR – PIB

Instytut Ochrony Roślin 
– PIB, Terenowa Stacja 

Doświadczalna w Rzeszowie
Źródło: Nonoproblemo

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Organizmy pożyteczne w walce ze szkodnikami upraw.

Omomiłek; fot. P. Bereś
Larwa biedronki azjatyckiej; 
fot. P. Bereś Pąjak sieciowy; fot. P. Bereś

Biedronka siedmiokropka; fot. P. BereśLarwa bzyga; fot. P. Bereś

Chrząszcz biegaczowaty; fot. P. Bereś
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Podsumowanie sezonu uprawy kukurydzy na kiszonkę

Pomimo początkowo trud-
nych warunków pogodowych, 
rolnicy uzyskali wysokie plony 
biomasy, podobnie jak w desz-
czowym roku 2017.

W momencie rozpoczęcia 
siewu kukurydzy na kiszonkę 

występował znaczący deficyt 
wody w glebie, a producenci 
obawiali się o to, jak młode 
rośliny poradzą sobie w tak 
trudnych warunkach. Wkrótce 
jednak pogoda uległa zmia-
nie i nastał trwający aż do 

początku lipca okres inten-
sywnych opadów. Lokalnie 
występujące gwałtowne burze 
podtopiły wiele pól i wpłynę-
ły na słabsze ukorzenienie się 
młodych roślin. Niska tempe-
ratura powietrza w maju spo-
wolniła początkowy wzrost 
roślin i uszkodziła ich stoż-
ki wzrostu, stymulując tym 
samym tworzenie odrostów 
bocznych. Na wielu polach 
zaobserwowano obniżenie 
obsady i pogorszenie wyrów-
nania roślin. Mimo to, wzrost 
temperatury pod koniec wio-
sny oraz utrzymujące się obfite 
opady wpłynęły na wytworze-
nie przez kukurydzę znacznie 
większej niż zazwyczaj bio-
masy, co pozwalało oczeki-
wać wysokich plonów, przede 

wszystkim świeżej, ale również 
i suchej masy.

Chłodna i deszczowa wiosna 
wpłynęła na opóźnienie roz-
woju kukurydzy w stosunku 
do lat poprzednich, które pod 
pewnymi względami, może 
być porównywalne do skutków 
opóźnionego terminu siewu. 
Kukurydzę na kiszonkę wy-
siewa się później niż kuku-
rydzę na ziarno, ponieważ 
opóźnienie terminu siewu 
powoduje pożądane wytwo-
rzenie większej masy wege-
tatywnej. Towarzyszy temu 
również opóźnienie rozwoju 
generatywnego i obniżenie 
plonu ziarna. Ponieważ jed-
nak w okresie kwitnienia 
kukurydzy w większości re-
jonów nie odnotowano istotnie 

niekorzystnych warunków 
pogodowych, takich jak wy-
soka temperatura powietrza 
i deficyt wody w glebie, proces 
zapylenia kolb przebiegł bez 
większych zakłóceń. W dużej 
mierze zniosło to niekorzystne 
skutki spóźnionej wegetacji 
i kukurydza wykształciła duże 
i dobrze zaziarnione kolby.

Wysoki udział kolb i ziar-
na w masie kiszonkowej jest 
bardzo ważny ze względu 
na wysoką zawartość suchej 
masy oraz wysoką koncentra-
cję energii w tych częściach 
roślin. Dobra odmiana kuku-
rydzy przeznaczona do zbioru 
na kiszonkę, oprócz wysokiego 
plonu biomasy (plon ogólny 
suchej masy), powinna charak-
teryzować się również wysoką 

koncentracją energii. Ponieważ 
około 45% całkowitej energii 
pochodzącej z trawienia masy 
kiszonkowej jest zgromadzo-
na w ziarnie (skrobia), bar-
dzo ważny jest wysoki udział 
ziarna w masie kiszonkowej. 
Wysoką koncentrację energii 
zapewnia się uzyskując wysoki 
plon ziarna.

Wykształceniu dużej lub 
bardzo dużej biomasy przez 
rośliny kukurydzy w tym roku 
niekoniecznie towarzyszyło 
proporcjonalne zwiększenie 
pożądanego plonu ziarna. 
Spowodowało to wprawdzie 
uzyskanie wysokiego plonu 
ogólnego świeżej masy, ale nie 
zawsze o równie wysokiej kon-
centracji energii.

Tegoroczny sezon uprawy kukurydzy na kiszonkę należy zaliczyć do udanych.

c.d. art. na str. 19

Podsumowanie sezonu uprawy rzepaku ozimego

Jesienią 2019 roku warunki 
wilgotnościowe były korzyst-
niejsze niż rok wcześniej. Na 
większości plantacji nie odno-
towano istotnych problemów 
ze wschodami, wyrównaniem 
oraz ustaleniem optymalnej 
obsady roślin. Również presja 
ze strony śmietki kapuścianej 
oraz mszyc nie była tak duża 
jak w 2018 roku. Większość 
plantacji była prawidłowo od-
żywiona i „wyregulowana”, 
a rośliny dobrze przygotowane 
do przezimowania.

Zima okazała się wyjątkowo 
łagodna. Charakteryzowała się 
znacznie wyższymi niż zazwy-
czaj temperaturami powietrza. 
Rośliny rzepaku przetrwały 
ten okres w dobrej kondycji.

Rzepak stosunkowo wcze-
śnie wznowił wegetację. Zimy 
praktycznie nie było, a luty 
obfitował w opady. Było cie-
pło. W marcu i kwietniu od-
notowano niedobory wilgoci 
w glebie. Rośliny wykształciły 
mniejszą biomasę niż zwykle 
i weszły w okres kwitnienia 
gorzej nawodnione i odży-
wione. Wskutek tego doszło 
do odrzucenia pąków z wierz-
chołkowej części kwiatostanu 
oraz młodych kwiatostanów 
na pędach bocznych. Ponadto 
kwiecień charakteryzował się 
dużymi wahaniami temperatu-
ry powietrza pomiędzy dniem 
a nocą. Odnotowano też przy-
mrozki, które spowodowały 

uszkodzenia kwiatów i zawiąz-
ków łuszczyn oraz deformacje 
i pęknięcia pędów. Wszystko 
to w rezultacie prowadziło 
do zmniejszenia potencjału 
plonowania.

Na początku maja nastąpiła 
diametralna zmiana pogody 
i rozpoczął się trwający aż do 
końca czerwca okres chłodów 
oraz intensywnych opadów. 
Wpłynęło to na przedłuże-
nie okresu kwitnienia oraz 
pojawienie się problemów 
z przeprowadzeniem zabie-
gów ochrony fungicydowej.

Pojawiła się jednak szan-
sa na uzyskanie stosunkowo 
wysokich plonów przez od-
miany późniejsze (później 
kwitnące). W warunkach kli-
matycznych Polski zazwyczaj 
najlepiej udają się odmiany 
wcześnie i średniowcześnie 
kwitnące. Spowodowane jest 
to przebiegiem warunków po-
godowych (stres suszy) oraz 
presją ze strony wiosennych 
szkodników rzepaku. Jed-
nak w warunkach wysokich 
i dobrze rozłożonych w czasie 
opadów, z jakimi mieliśmy do 
czynienia w maju, w wyniku 
dobrego zawiązania wszyst-
kich łuszczyn, bardzo dobrze 
rozwijały się odmiany póź-
niejsze. Dlatego też prognozy 
plonowania dla tych odmian 
były dobre. Dobre rokowania 
dotyczyły też wysokiej masy 
tysiąca nasion.

W czerwcu lokalnie wy-
stąpiły burze z gradem, któ-
re spowodowały uszkodzenia 
dojrzewających łuszczyn. 
W większości przypadków 
łuszczyny nie były jeszcze 
dojrzałe i nie nastąpiło ich 
pęknięcie i osypanie się na-
sion. Jednak mechaniczne 
uszkodzenia sprzyjały pora-
żeniu przez sprawców takich 
chorób, jak czerń krzyżowych 
i szara pleśń.

W okresie poprzedzającym 
zbiór rzepaku często wystę-
pują burze z gradem, docho-
dzi również do utraty części 
plonu na skutek osypania się 
nasion. Jedynym skutecznym 
sposobem przeciwdziałania 
takiej sytuacji jest uprawa 
odmian posiadających cechę 
podwyższonej odporności na 
pękanie łuszczyn i osypywa-
nie się nasion. Zwiększa ona 
bezpieczeństwo uprawy, daje 
większą elastyczność w zakre-
sie wyboru terminu zbioru. Po-
prawia też tolerancję roślin na 
nierównomierne dojrzewanie 
łanu oraz minimalizuje straty 
plonu powstałe na skutek dzia-
łania silnego wiatru, deszczu, 
a nawet lekkiego gradu.

Zbiory rzepaku ozimego, 
zgodnie z oczekiwaniami, roz-
poczęły się później niż zwykle

Średni poziom plonowania 
był wyższy lub nieco wyższy 
niż w roku ubiegłym. Najbar-
dziej zadowoleni z wyników 

plonowania byli rolnicy w pół-
nocnej części kraju oraz ci, 
którzy uprawiali rzepak na 
lżejszych i bardziej przepusz-
czalnych glebach (gdzie nie 
było problemu z zastoiskami 
wody po ulewnych opadach). 
W południowej części Polski 
oraz na glebach cięższych 
o większej pojemności wod-
nej plony z reguły nie były 
tak wysokie. Dobrze plono-
wały zarówno średniowczesne, 
jak i średniopóźne odmiany 
o standardowej biomasie oraz 
odmiany półkarłowe. Ponadto 
w przypadku wielu odmian 
(szczególnie tych później kwit-
nących) zaobserwowano nieco 
wyższą masę tysiąca nasion niż 
w roku poprzednim.

Równocześnie odnotowano 
stosunkowo niskie zawartości 
tłuszczu w nasionach. Para-
metr ten był bardzo zmienny 
pomiędzy różnymi regionami, 
nawet w przypadku porów-
nywania tej samej odmiany. 
Świadczy to o dużej zmienno-
ści warunków produkcyjnych 
w poszczególnych rejonach. 
Był to już drugi sezon z rzędu 
z niskim poziomem zaolejenia 
nasion rzepaku, co pozwala 
sądzić, iż w najbliższej przy-
szłości najchętniej wybierane 
do uprawy będą nie tylko od-
miany o wysokim i stabilnym 
poziomie plonowania, ale rów-
nież te o wysokiej zawartości 
tłuszczu w nasionach.

Jedną z odmian o wysokiej 
zwartości oleju jest DK Excited. 
Jest to średniowczesna odmia-
na mieszańcowa o rekordowo 
wysokim poziomie plonowania 
(doświadczenia rejestrowe COBO-
RU: 135% i 137% wzorca, odpo-
wiednio w roku 2020 i 2019) oraz 
bardzo wysokim poziomie za-
olejenia. Odmiana posiada uni-
kalną cechę tolerancji na wirusa 
żółtaczki rzepy (TuYV), bardzo 
dobrą zdrowotność roślin (wyso-
ka tolerancja na suchą zgniliznę 
kapustnych – gen RLM-7) oraz 

podwyższoną odporność na pę-
kanie łuszczyn i osypywanie się 
nasion. DK Excited została wybra-
na odmianą wzorcową COBORU 
na kolejny sezon badań.

Po raz kolejny okazało się, iż 
w tak zmiennych warunkach 
produkcyjnych tylko najlepsze 
odmiany są w stanie zapewnić 
wysoką opłacalność produkcji.

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

Rzepak plonem reaguje na zmienne warunki pogodowe.
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Ostatnim parametrem decy-
dującym o efektywności wyko-
rzystania kiszonki z kukurydzy 
przez zwierzęta gospodarskie 
jest strawność materii włók-
na. Strawność skrobi obecnej 
w ziarnie jest bardzo wysoka 
i może wynosić nawet ponad 
90%, podczas, gdy strawność 
włókna jest o około połowę 
niższa. W związku z tym to 
właśnie strawność włókna obec-
nego w łodygach i liściach pełni 
kluczową rolę w utrzymaniu 
wysokiej jakości paszy kiszonko-
wej. Włókno jest dominującym 

składnikiem ściany komórkowej 
i składa się głównie z węglowo-
danów: celulozy, hemicelulowy 
i ligniny. Celuloza oraz hemice-
luloza są trawione przez enzy-
my drobnoustrojów obecnych 
w przewodzie pokarmowym 
przeżuwaczy. Lignina natomiast 
wiąże ze sobą celulozę i hemice-
lulozę i nie jest trawiona, czyli 
obniża strawność włókna.

W miarę dojrzewania roślin 
kukurydzy następuje wzrost 
zawartości suchej masy. Wraz 
z tym wzrostem zwiększa się 
również zawartość skrobi, 
a maleje strawność włókna. 

Pomimo, iż kukurydza na ki-
szonkę jest zbierana przy za-
wartości suchej masy od 28 do 
38%, najbardziej optymalnym 
przedziałem, ze względu na 
parametry jakościowe masy 
kiszonkowej, jest zakres od 
32 do 35%. Dlatego też, tak 
ważne jest przeprowadzenie 
zbioru w odpowiednim mo-
mencie – ani za wcześnie, ani 
za późno.

Nawet najlepsza odmia-
na kiszonkowa nie będzie 
efektywnie wykorzystana 
jeżeli nie zostanie zebrana 
w optymalnym momencie. 

Zakładając jednak przeprowa-
dzenie zbioru w optymalnym 
czasie, wybór odpowiedniej 
odmiany ma również duże 
znaczenie. Najlepsze odmiany 
przeznaczone do uprawy na 
kiszonkę charakteryzują się 
wysokim i stabilnym plonem 
ogólnym suchej masy, wyso-
kim udziałem plonu ziarna 
w plonie całkowitym oraz bar-
dzo dobrą strawnością włók-
na. Pożądanymi cechami są 
również wysoka tolerancja na 
wyleganie, niskie porażenie 
przez fuzarium oraz dobry 
efekt Stay-Green. Przykładem 

takiej właśnie odmiany jest 
średniowczesny mieszaniec 
DKC3697 (FAO 240-250). 
To odmiana o bardzo wyso-
kim potencjale plonowania 
oraz znakomitych parame-
trach jakościowych masy 
kiszonkowej, potwierdzo-
nych w polskich warunkach 
produkcyjnych.

Pomimo nietypowych i bar-
dzo zmiennych warunków po-
godowych w tym roku rolnicy 
uprawiający kukurydzę na 
kiszonkę nie mieli powodów 
do narzekań. Był to dla nich 
najlepszy rok od co najmniej 

trzech lat. Obfite opady desz-
czu umożliwiły wytworzenie 
dużej biomasy przez więk-
szość uprawianych odmian, 
nie wszystkie z nich jednak 
charakteryzowały się dobrymi 
parametrami jakościowymi. 
Dlatego też wybór odpowied-
niej odmiany do uprawy jest 
nadal bardzo istotnym czyn-
nikiem decydującym o końco-
wych sukcesie produkcyjnym.

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

c.d. art. ze str. 18
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Uprawa pasowa czy tradycyjna?

Każdy system uprawy 
roli wymaga zastosowana 
narzędzi i maszyn, które są 
dostosowane do wykonania 
niezbędnych zabiegów agro-
technicznych w indywidual-
nych warunkach polowych 
danego gospodarstwa.

Uprawiać racjonalnie
Technologię uprawy roli 

należy jak najlepiej dostoso-
wać do jakości gleby, na któ-
rej jest prowadzona produkcja 
roślinna. Wykonywane zabiegi 
powinny być nastawione na 

zatrzymanie jak największej 
ilości wody w glebie, która 
jest jednym z podstawowych 
czynników plonotwórczych 
w warunkach krajowych. Wy-
stępujące w ostatnich latach 
częste okresy suszy sprawiły, 
że zmienne warunki pogodowe 
również często wpływały na 
podejmowane decyzje związane 
ze sposobem uprawy roli i siewu 
nasion. Dlatego też wybór tech-
nologii uprawy powinien być 
dostosowany do specyficznych 
warunków polowych danego 

gospodarstwa, prowadzone-
go w nim płodozmianu oraz 
wyposażenia w sprzęt upra-
wowo-siewny. W sytuacjach 
nietypowych mających zwią-
zek z trudnymi warunkami po-
godowymi (lata bardzo suche 
lub mokre), warto korzystać 
z wszelkich możliwych rozwią-
zań, aby zapobiegać degradacji 
gleby oraz rozprzestrzenianiu 
się chorób i szkodników. W od-
niesieniu do powyższej sytu-
acji, korzystnym rozwiązaniem 
może być stosowanie różnych 

narzędzi lub agregatów upra-
wowych. Wykonując zabiegi 
uprawowe, producent rolny 
może wtedy wybierać pomiędzy 
kompaktową broną talerzową, 
kultywatorem lub agregatem 
będącym połączeniem zespo-
łów składających się z talerzy 
i zębów. Wówczas będzie miał 
większą możliwość starannego 
przygotowania roli do siewu 
i prawidłowego jego wykona-
nia. Gdy jednak stwierdzi, że 
w danych warunkach pogodo-
wych i czasowych dostępnym 

sprzętem w gospodarstwie nie 
będzie mógł wykonać dobrze 
uprawy i siewu, to w ostatecz-
ności może zdecydować się na 
zamówienie usługi.

Uprawa tradycyjna
Uprawa płużna jest naj-

bardziej rozpowszechnionym 
sposobem uprawy w Polsce. 
W systemie płużnym, każdy 
nowy proces produkcji roz-
poczynany jest uprawą poż-
niwną. Wykonana jest ona 
bezpośrednio po zbiorze przed-
plonu i ma duży wpływ na 
skuteczność kolejnych zabie-
gów uprawowych oraz poziom 
i jakość przyszłych plonów. 
Jeżeli czas na to pozwala, to 
zespół uprawek pożniwnych 
powinien się składać z 2 lub 
3 etapów, ponieważ podczas 
jednego przejazdu robocze-
go nie jest możliwe płyt-
kie spulchnienie roli w celu 
przerwania nieproduktywnego 
parowania wody, stworzenie 
korzystnych warunków do 
kiełkowania nasion chwastów 
i samosiewów uprawianej rośli-
ny czy też dobre wymieszanie 
resztek pożniwnych z glebą. 

Obecnie uprawa pożniwna 
jest wykonywana najczęściej 
agregatami ścierniskowymi, 
które różnią się konstrukcją 
i rozmieszczeniem elemen-
tów roboczych na ramie. 
Spulchnianie roli może być 
wykonywane kultywatorami 
o zębach sztywnych, bronami 
talerzowymi wyposażonymi 
w talerze uzębione lub gładkie 
czy kompaktowymi bronami 
talerzowymi. W systemie płuż-
nym, podstawowym zabiegiem 
uprawowym jest orka, którą 
wykonuje się pługiem odkład-
nicowym. Najlepiej jest wyko-
nywać ją pługami obracalnymi 
wyposażonymi w korpusy 

Gdzie można zastosować uprawę pasową a gdzie lepiej uprawę tradycyjną?

c.d. art. na str. 20

dr hab. Ireneusz Kowalik 
UP Poznań

Pole po siewie pasowym; fot. I. Kowalik Sekcja siewnika punktowego z redlicą tarczową; fot. I. Kowalik
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odkładające skiby w prawo 
i w lewo, co umożliwia pracę 
sposobem czółenkowym. Po 
wykonaniu orki, gleba po-
winna się odleżeć, na co we 
współczesnym intensywnym 
sposobie gospodarowania nie 
zawsze jest wystarczająco dużo 
czasu. Wówczas koniecznym 
staje się zastosowanie wałów 
Cambella. W celu przygotowa-
nia pola do siewu, niezbędne 
jest też wykonanie pozostałych 
uprawek takich jak bronowa-
nie, kultywatorowanie czy też 
doprawianie agregatem upra-
wowym. To wszystko sprawia, 
że system płużny jest energo-
chłonny, pracochłonny i czaso-
chłonny. Dlatego też obecnie, 
ze względów ekonomicznych, 
tam gdzie jest to możliwe i po-
zwalają na to warunki, stosuje 
się spłycanie orki, co sprzyja 
mniejszemu zużyciu paliwa. 
Spłycenie głębokości pracy 

pługa o 1 cm skutkuje zmniej-
szeniem zużycia paliwa oko-
ło od 0,5 do 1,0 l/ha. Trzeba 
jednak podkreślić, że system 
płużny (orkowy) charakteryzu-
je się też mniejszą wydajnością 
niż systemy bepłużne. Uprawa 
orkowa jest dobrze opanowa-
na przez producentów rolnych 
i ma wiele zalet, które biorą 
się z głębokiego spulchniania 
i odwracania wierzchniej war-
stwy gleby. Gospodarstwa rol-
ne są też dobrze wyposażone 
w podstawowe narzędzia do 
uprawy w tym systemie. Dlate-
go też jeżeli jest wystarczająco 
dużo czasu, pozwalają na to 
warunki pogodowe, to upra-
wa orkowa zapewni stabilne 
plony uprawianych roślin na 
różnych rodzajach gleb.

Uprawa pasowa
W przypadku ochrony 

gleby na obszarach zagrożo-
nych erozją, intensywność 
uprawy roli staje się jednym 

z ważniejszych czynników. 
Na takich polach zaleca się 
pokrycie gleby resztkami ro-
ślinnymi w celu zapobiegania 
zaskorupianiu się powierzchni 
oraz erozji wietrznej i wodnej. 
Utrzymywany na powierzch-
ni pola materiał organiczny 
sprzyja też aktywności dż-
dżownic. Integralnym ele-
mentem tego systemu uprawy 
roli jest również stosowanie 
herbicydu o charakterze to-
talnym, który skutecznie 
zwalczy trawy i chwasty bez 
zmniejszania stopnia pokrycia 
powierzchni pola resztkami 
roślinnymi. System pasowej 
uprawy roli nie jest jeszcze 
powszechnie stosowany, ale 
w warunkach krajowych ma 
miejsce najczęściej na glebach 
piaszczystych i gliniastych 
niezbyt zwięzłych. Uprawa 
pasowa sprawdza się w gospo-
darstwach, w których jest sto-
sowane nawożenie organiczne 

gnojowicą oraz uprawia się 
kukurydzę, buraki cukrowe, 
rzepak, zboża i rośliny strącz-
kowe. W przypadku uprawy 
roślin o głębokim systemie ko-
rzeniowym, zabieg głębokiego 
spulchniania powinien być 
wykonywany bardzo staran-
nie. Praca ze zbyt dużą pręd-
kością roboczą, może bowiem 
prowadzić do nadmiernego 
rozbicia gruzełkowatej struk-
tury gleby przez elementy ro-
bocze stosowanych narzędzi. 
Spulchnianie odbywa się bez 
wykonywania odwracania roli 
i jej mieszania i nie ma miejsca 
przemieszczanie się gleby ku 
górze i wydobywanie jej wil-
gotnych partii na powierzch-
nię. Gleba w uprawionym 
pasie jest dobrze napowietrzo-
na i luźna, co zapewnia upra-
wianym roślinom korzystne 
warunki do rozwoju systemu 
korzeniowego. Szybciej się też 
ogrzewa, co przekłada się na 

wyrównane wschody oraz 
dalszy rozwój roślin. Dzięki 
zastosowaniu uprawy pasowej, 
powierzchnia pola między rzę-
dami siewu nie jest uprawiana, 
co ogranicza jej wysuszanie 
oraz wschody chwastów. Upra-
wa pasowa sprzyja również 
sprawnemu funkcjonowaniu 
mikroorganizmów, dzięki 
którym zwiększa się tempo 
rozkładu materii. Nawożenie 
mineralne jest wykonywane 
doglebowo łącznie z siewem, 
a nawozy mogą być umiesz-
czane na jednej głębokości np. 
kilkunastu centymetrów lub 
na dwóch głębokościach: bli-
żej nasion od 5 do 10 cm i od 
20 do 25 cm. Obecnie produ-
kowane maszyny pozwalają 
na wykonanie wszystkich za-
biegów w jednym przejeździe. 
W praktyce rolniczej uprawa 
pasowa w różnych wariantach 
technologicznych, częściej jest 
stosowana w gospodarstwach 

o dużych powierzchniach, 
w których na wyposażeniu są 
ciągniki o dużych mocach. Są 
one niezbędne do współpracy 
z narzędziami i maszynami 
do uprawy w tym systemie.

Stosowany system uprawy 
roli odgrywa ważną rolę nie 
tylko dla uprawianych ro-
ślin, ale również powinien 
sprzyjać ochronie środowiska 
przyrodniczego oraz ograni-
czać problemy fitosanitarne. 
Producenci rolni będą musieli 
systematycznie dostosowywać 
się do zmiennych warunków 
pogodowych i zróżnicowa-
nych wymagań związanych 
z wpływem uprawy roli na 
jej strukturę. Będą też musieli 
brać pod uwagę zmniejszanie 
liczby zabiegów w niektórych 
latach czy też uwzględniać 
ograniczenia w stosowaniu 
środkach ochrony roślin, 
które wynikają z surowych 
obostrzeń prawnych.

c.d. art. ze str. 19

Komunikat prasowy KIB

20 listopada br. Komisja Eu-
ropejska opublikowała projekt 
aktu delegowanego doprecy-
zowującego zakres tzw. „zielo-
nych inwestycji” w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2020/852 z dnia 18 czerwca 
2020 r. w sprawie ustano-
wienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, 
zmieniającego rozporządzenie 
(UE) 2019/2088. Praktyczne 
stosowanie tego rozporządze-
nia będzie miało niezwykle 
istotne znaczenie w ramach 
realizacji strategii Europejskie-
go Zielonego Ładu, ponieważ 
jego celem jest m.in. kwalifi-
kacja działalności pod kątem 
wspierania przejścia na nisko-
emisyjną, odporną na zmiany 
klimatyczne gospodarkę.

Akt delegowany Komisji, 
którego projekt jest aktualnie 
konsultowany publicznie, po 
czym będzie podlegał proce-
durze zatwierdzenia przez 
Parlament Europejski i kraje 
członkowskie UE, ma określać 
techniczne kryteria kwalifika-
cji inwestycji m.in. w zakresie 
produkcji biokomponentów 
i biopaliw ciekłych. W myśl 

obecnych zapisów projektu 
instalacje wykorzystujące su-
rowce pochodzące z rolnictwa 
miałyby nie uzyskać kwalifika-
cji jako „zielone inwestycje”, 
co stoi całkowicie wbrew nie 
tylko dotychczasowym ustale-
niom zapisanym w nowej dy-
rektywy RED2, ale przekreśla 
również szanse na praktycz-
ną realizację podwyższonego 
celu dla OZE w transporcie 
do 2030 roku, co jest jednym 
z celów zapowiadanej rewizji 
tej regulacji w ramach wdra-
żania Green Deal.

„Nie ma żadnego uzasad-
nienia dla zapisów w akcie 
delegowanym dyskryminują-
cych zrównoważone biopali-
wa z surowców rolnych. Ich 
wycofanie z rynku w per-
spektywie 2030 roku zostało 
już dwukrotnie formalnie od-
rzucone przez Radę UE, naj-
pierw w „dyrektywie ILUC” 
2015/1513, a ostatnio w dopiero 
podlegającej implementacji, tak-
że w Polsce, nowej dyrektywie 
RED2. Realizacja 14% celu OZE 
w transporcie na 2030 rok jest 
wręcz niemożliwa bez biopaliw 
konwencjonalnych, tym bar-
dziej wyższego jego poziomu, 

który zgodnie ze wstępnymi 
zapowiedziami KE może osta-
tecznie wzrosnąć aż do 24%” 
– powiedział Zygmunt Gzyra, 
Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

„Zarówno z formalnego, 
jak i tym bardziej rynkowego 
punktu widzenia, potencjalne 
wdrożenie ograniczeń dla bio-
paliw z rzepaku czy kukurydzy 
w finansowaniu inwestycji po-
przez rozporządzenie taksono-
miczne, przy jednoczesnym 
podtrzymywaniu ich roli w re-
alizacji celów energetycznych, 
ale również gospodarczych, co 
ma szczególnie miejsce w kra-
jowym modelu opartym na 
rodzimych surowcach rolnych, 
nie może mieć miejsca, dlatego 
jako Koalicja wystąpiliśmy już 
w tej sprawie do Wicepremiera 
Jarosława Gowina, a także do 
ministerstw klimatu oraz rol-
nictwa z wnioskiem o podjęcie 
działań przez Polskę w celu od-
rzucenia projektu na poziomie 
Rady UE. Z naszych informacji 
wynika, że takie działanie „tyl-
nymi drzwiami” nie podoba się 
wielu krajom Unii, więc mamy 
nadzieję, że sprawa zakończy 
się pozytywnie dla branży i złe 
zapisy znikną z tego projektu 
- powiedział Mariusz Szeliga, 
Prezes Polskiego Stowarzysze-
nia Producentów Oleju.

Źródło: Krajowa Izba 
Biopaliw, Adam Stępień

„Biopaliwa z surowców rolnych mają do odegrania 
istotną rolę w realizacji nie tylko celów nowej 
dyrektywy RED2, ale i całej strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu”

Kontakt z klientem musi być

Dnia 30.10.2020r. w miej-
scowości Włoszczowa - Ma-
nitou Polska we współpracy 
z nowym dealerem marki – 
firmą ROLMA SP. Z O.O., 
zorganizowało pokaz maszyn 
w nowej formule odpowiadają-
cej aktualnym ograniczeniom 
Covid19.

Od strony organizacyjnej, 
pokazy odbywały się dla wcze-
śniej zgłoszonych Klientów, 
którzy wyrażali zainteresowa-
nie ofertą maszyn Manitou. 
Klienci zostali zobowiązani 
do stawienia się na konkret-
ne godziny, w nie więcej niż 
dwuosobowych grupach, przy 
całkowitym wymiarze 5 Klien-
tów jednocześnie. Dodatkowo, 
staraliśmy się stworzyć okolicz-
ności jak najbliższe oczekiwa-
niom naszych Klientów, dając 
im możliwość testowania na-
prawdę szerokiej gamy maszyn 
MLT 420, 630, 733, 635 oraz 

dwóch maszyn przegubo-
wych MLA w różnorodnych 
warunkach.

Podczas pokazów, które 
trwały 4 godziny, między 
10:00 a 14:00 na spotka-
niach pojawiło się 22 zain-
teresowanych Klientów, co 
zaowocowało przygotowaniem 
5 spersonalizowanych ofert 
i uruchomieniem 2 finanso-
wań. Taki wynik, to dobry 
znak i zaproszenie do współ-
pracy w kolejnych edycjach, 
nie tylko pozostałych deale-
rów sieci Manitou, ale przede 
wszystkim naszych Klientów. 
Jeśli są państwo zainteresowa-
ni pokazem naszych maszyn – 
prosimy o kontakt telefoniczny 
do naszego dealera a z pew-
nością zagościmy z naszymi 
maszynami również w Pań-
stwa okolicy.

Nie możemy również za-
pomnieć o kluczowej roli 

w całym przedsięwzięciu na-
szego nowego Dealera. Firma 
ROLMA SP. Z O.O. to najwięk-
szy dystrybutor maszyn i części 
zamiennych dla rolnictwa na 
terenie województwa święto-
krzyskiego z ponad 30 letnią 
historią. Do asortymentu 
przedsiębiorstwa należą ma-
szyny takich marek jak : Ma-
nitou, Zetor, Schuitamaker czy 
Deutz Fahr.

„Chcieliśmy wyjść naprze-
ciw potrzebom naszych Klien-
tów. Mimo obostrzeń, wielu 
rolników nie może sobie po-
zwolić, aby ich gospodarstwa 
pozostawały bez odpowiednie-
go sprzętu. Stąd zrodziła się 
formuła spotkania na świeżym 
powietrzu, połączona z po-
kazami, dzięki którym łatwo 
nam zachować odpowiednie 
środki ostrożności i dystans, 
a jednocześnie porozmawiać, 
przetestować i doradzić w kwe-
stii zakupu naszych maszyn. 
Myślę, że to nasz duży sukces, 
gdyż Klienci byli zachwyceni! 
Czuliśmy się wszyscy bardzo 
bezpiecznie, a forma spotka-
nia pozwoliła naszym gościom 
dokładnie zapoznać się z ma-
szynami i podjąć odpowiednią 
decyzję w kwestii ich zakupu.”

Manager rynku 
maszyn rolniczych 

Wojciech Mańkiewicz
Tomasz Kowalski 

Marketing Specialist
Źródło: Manitou Polska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Manitou Polska organizuje bezpieczne pokazy swoich 
maszyn.
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Wszystko w jednej aplikacji

Dzięki Operations Center 
John Deere rolnicy i usługo-
dawcy mogą zarządzać danymi 
swojego gospodarstwa w do-
wolnym miejscu i czasie nawet 
z pozycji smartfona. Przyja-
zna dla użytkownika aplika-
cja sprawia, że klienci mogą 
być powiązani maszynami, 
polami i operatorami dzięki 
smartfonom lub komputerom.

Dzięki nowej funkcji za po-
mocą kilku kliknięć można 
dostosować wszystkie procesy 
w Operations Center nawet po 
zakończeniu prac terenowych.

Możliwość ręcznej korekty
Jeśli kierowca ciągnika przy-

padkowo udokumentował 
niewłaściwą odmianę upra-
wy, można to później łatwo 
skorygować.

– Dalsze poprawki są rów-
nież możliwe dla uprawianej 
powierzchni, ilości i specyfice 
stosowanych środków ochrony 
roślin, mieszanin zbiorniko-
wych czy też informacji doty-
czącej roku zbioru i kalibracji 
plonu na kombajnie. Korzy-
stając z bezpłatnej aplikacji 
MyOperations, operatorzy 
mogą również dodawać dane, 
w przypadku gdyby operator 
zapomniał uruchomić doku-
mentacji lub jeśli maszyna 
z jakichkolwiek powodów nie 
jest w stanie zbierać danych – 
wyjaśnia Karol Zgierski z John 
Deere Polska.

Prosty import danych
Dla klientów posiadających 

floty mieszane Operations 
Center oferuje dwie opcje 
importu danych zewnętrznych:

Podłączenie wyświetlacza 
z wgranymi danymi;

dane z maszyn w formacie 
ISOXML mogą być importo-
wane do Operations Center 
poprzez pamięć USB. Ta opcja 
działa również z historycznymi 
danymi maszyny, jeśli są one 
nadal dostępne, np. zapisane 
na dysku twardym komputera.

Dane dostępne w chmurze
W zakresie zarządzania flotą 

w pełni dostępne jest rozwią-
zanie typu cloud-to-cloud Da-
taConnect opracowane przez 
firmy CLAAS, 365FarmNet 

i John Deere. Obecnie w in-
terfejsie użytkownika można 
przeglądać następujące dane 
maszyny: aktualne i historycz-
ne pozycje maszyn, poziomy 
w zbiornikach paliwa, stan 
pracy maszyny i prędkości. Da-
taConnect może być również 
używany do logistyki zbiorów 
i do organizacji łańcuchów lo-
gistycznych. Co ważne, nawet 
maszyny bez systemu telema-
tycznego można włączyć do 
zarządzania flotą, korzystając 
z opcjonalnej funkcji udostęp-
niania lokalizacji w aplikacji 
MyOperations. Ta funkcja 
może być aktywowana przez 
kierowcę i wykorzystuje po-
zycję smartfona do określenia 
lokalizacji maszyny.

Zbadaj rentowność biznesu
Ponadto Operations Center 

oferuje funkcje umożliwiają-
ce bardziej precyzyjną analizę 
rentowności. W jaki sposób?

– Na przykład plony psze-
nicy ozimej można wyświetlić 
na wykresie słupkowym, na 
którym każde pole jest po-
kazane indywidualnie, jedno 
nad drugim. Przerywana linia 
przechodząca przez wszystkie 
słupki wskazuje średnią wy-
dajność, co ułatwia analizę 
różnic – dodaje Karol Zgierski.

Na targach Agritechnica 
2019 firma John Deere zapo-
wiedziała rozwiązanie mające 
na celu skrócenie czasu kali-
bracji maszyn dla rolników 
i usługodawców w terenie. Ta 
nowa funkcja będzie wkrótce 
dostępna, a linie prowadzące, 
dawki wysiewu, mapy aplikacji 
i wiele innych operacji w te-
renie można zdefiniować na 
smartfonie lub w Operations 
Center.

Dzięki temu systemowi 
operator otrzymuje informa-
cje przesyłane na wyświetlacz 
ciągnika. Po jednorazowym 
zaimportowaniu danych 
wszystkie ustawienia stero-
wania i dokumentacji są au-
tomatycznie aktywowane, gdy 
ciągnik wjedzie w granicę pola 
– wówczas wystarczy jedno 
kliknięcie.

Jak technologie spisują się 
w praktyce?

To, jak może funkcjono-
wać przedsiębiorstwo rolne 
wspierane przez nowoczesne 
technologie rolne pokazują 
przykłady rolników z różnych 
części Europy.

Oltpiess SRL, rodzinne go-
spodarstwo Ilie Popescu znaj-
dujące się w Slatini, 170 km od 
Bukaresztu zostało założone 
w 1994 roku. Od 2005 roku 

rozwój był ukierunkowany na 
skup zbóż, a później na energię 
odnawialną. W ten sposób dziś 
Ilie Popescu prowadzący biznes 
z synami może pochwalić się 
silosami o łącznej pojemno-
ści 100 000 ton oraz parkiem 
fotowoltaicznym, który obej-
muje 4 ha.

Na co dzień w gospodar-
stwie o powierzchni 3000 ha 
(1400 ha pszenicy, 700 ha 
rzepaku, 400 ha słoneczni-
ka, 500 ha kukurydzy) wy-
korzystywana jest cała gama 
maszyn John Deere
• ciągniki: 2 szt. serii 9, 4 szt. 

serii 8 oraz 3 szt. serii 6;
• kombajny: 5 szt. serii S oraz 

1 szt. WTS
• opryskiwacze samojezd-

ne: 2 szt.
– Używamy AutoTrac oraz 

JDLink już od 2007 roku. 
Wszyscy operatorzy korzy-
stają z kompletu funkcji od 
2018 roku. W przyszłości za-
mierzamy zmaksymalizować 
przychody z naszych 3000 ha 
poprzez jak największe inwe-
stycje w technologię i opty-
malizacje oraz oczywiście 
nawadnianie – zaznacza Ilie 
Popescu.

Z aż 11 odbiorników Star-
Fire 6000 korzysta się w biz-
nesie prowadzonym przez 
Haiga Hamiltona w Szkocji. 
Odbiorniki zainstalowane 
są w jednym ciągniku serii 
8, dwóch serii 7 oraz sześciu 
serii 6. Co równie ważne, Star-
Fire 6000 w sposób płynny 
działają z maszynami innych 
producentów (kombajn zbożo-
wy i kombajn samobieżny do 
zbioru ziemniaków). W sumie 
na 1400 ha w rodzinnym go-
spodarstwie Szkotów uprawia 
się ziemniaki – 200 ha, psze-
nica ozima – 500 ha, rzepak 
– 200 ha, jęczmień ozimy – 
250 ha, jęczmień jary – 250 ha.

Operations Center może 
również zapewnić dodatko-
wą funkcjonalność poprzez 
połączenia z dostawcami 
oprogramowania i ich indy-
widualnymi rozwiązaniami. 
Ponad 250 firm na całym 
świecie jest już powiązanych 
z Operations Center John De-
ere, z różnymi opcjami dostęp-
nymi w zależności od kraju. 
W każdym przypadku klient 
może zdecydować, które do-
datkowe oprogramowanie chce 
podłączyć do swojego konta 
w Operations Center w celu 
wymiany danych.

Źródło: John Deere Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Centrum Operacyjne JD przeszło metamorfozę.
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Tworzymy urodzaj

Dzień Buraka

24 listopada przypada Dzień 
Buraka. To niepozorne warzywo, 
przez lata obecne w tradycyj-
nej kuchni, dziś odkrywamy 
na nowo jako źródło kulinar-
nych inspiracji i dobroczynnych 
składników. Czym dokładnie 
zasłużył sobie burak na własne 
święto?

Południowy, ale nasz
Burak przez lata zadomowił 

się w polskiej kuchni i trudno 
uwierzyć, że do Europy Środko-
wej przywędrował aż z Grecji. 
Znany był w starożytności, ale 
na międzynarodowych stołach 
na dobre zagościł w XV wieku 
W Polsce wśród warzyw grun-
towych burak zajmuje 3. miejsce 
pod względem plonów: zbiera-
my go ok. 300 tys. ton rocz-
nie, z czego ponad 20 tys. ton 
sprzedajemy za granicę. Niestety 
w ostatnim czasie burak traci 
na popularności. W ubiegłym 
roku jego spożycie spadło aż 
o 11 proc. Czas odwrócić tę 
tendencję i sięgać po buraki 
częściej: podziękują nam za to 
i polscy rolnicy, i nasze własne 
zdrowie.

Prozdrowotna moc buraka
Nie bez przyczyny osobom 

ciężko chorym, np. na nowo-
twór, zaleca się picie soku z bura-
ka. Buraki polepszają wydolność 
organizmu, a zawarta w nich 
betanina (naturalny barwnik) 
ma działanie przeciwutleniające, 
wspomaga walkę z niektórymi 
nowotworami oraz przywra-
ca siły po chemioterapii. Sok 
z buraka można pić również 
profilaktycznie, a nawet jest to 
wskazane, podobnie jak picie in-
nych soków i regularne jedzenie 
owoców i warzyw. Pamiętajmy, 
że każdego dnia powinniśmy 
spożywać przynajmniej 400 g 
owoców i warzyw, a szklanka 
soku (200 ml) stanowi pełnowar-
tościową ich porcję. Jeśli będzie 
to sok z buraka, oprócz witamin 
i aminokwasów zapewnimy so-
bie solidną dawkę potasu, któ-
ry wspiera układ nerwowy oraz 
krwionośny.

Burak dla sercowców, cię-
żarnych i seniorów

Buraki powinny być na stałe 
obecne w diecie osób z nadci-
śnieniem i cierpiących na cho-
roby układu krążenia. Zawarta 
w nich betanina obniża poziom 
homocysteiny, zwiększającej ry-
zyko miażdżycy, a jednocześnie 
przeciwdziała zwapnieniom na-
czyń krwionośnych i pomaga 
unormować poziom choleste-
rolu. Jedzenie buraków wpływa 
pozytywnie na produkcję krwi, 
a dzięki dużej ilości folianów tak-
że na wzrost tkanek matczynych 
w czasie ciąży. Foliany odgrywają 
również ważną rolę w prawidło-
wym funkcjonowaniu układu 
immunologicznego. Niedosta-
teczne spożycie folianów może 
znacząco wpływać na odpowiedź 
odpornościową organizmu, 
hamując aktywność komórek 
odpornościowych. W dodatku 
kwas foliowy jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania 
układu nerwowego, ponieważ 
wpływa na powstawanie neu-
roprzekaźników takich jak 
dopamina, adrenalina i norad-
renalina, co decyduje nie tylko 
o naszym zdrowiu fizycznym, ale 
również samopoczuciu. Warto 
wspomnieć też o obecnych w bu-
rakach naturalnych azotanach, 
które korzystnie oddziałują na 
przepływ krwi w mózgu, przez 
co opóźniają demencję.

Burak nie tylko na barszcz
Za burakiem w diecie prze-

mawia także niska kaloryczność 
(tylko 42 kcal w 100 g) oraz nie-
zliczone właściwości kulinar-
ne. Myli się ten, kto uważa, że 
buraki nadają się wyłącznie na 
barszcz, chłodnik lub jako do-
datek do kotleta. Burak radzi 
sobie świetnie także w nowo-
czesnej kuchni, sprawdzając 
się w mniejszych i większych 
eksperymentach. Nikogo nie dzi-
wi jego obecność w sałatkach, 
smoothie czy hummusie. Sok 
z buraka też nie musi być zawsze 
taki sam – może być sok kiszo-
ny lub nie, jednoskładnikowy 

z buraka lub z dodatkiem soku 
z jabłek lub innych owoców 
czy warzyw. Każdy jest pysz-
ny i zdrowy, a piękna soczysta 
buraczana barwa zachęca do 
delektowania się sokiem.

Buraki znakomicie rosną 
w polskim klimacie, równie 
dobrze się przechowują, więc 
nie zapominajmy o ich korzyst-
nych właściwościach – zadbajmy, 
by począwszy od tegorocznego 
Dnia Buraka, był coraz częściej 
obecny w naszej diecie.

Więcej informacji na www.
apetytnapolskie.com 

Źródło: PR Hub 
Marta Radomska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Codzienny-niecodzienny – ma 
swoje święto.
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Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Oprocentowanie „0%”, 
proste i szybkie procedury, 
raty roczne oraz komplekso-
wa obsługa – to najważniejsze 
aspekty, które wpływają na 
wybór finansowania fabrycz-
nego maszyn rolniczych.

Zakup nowej maszyny to 
inwestycja na wiele lat, która 
bez odpowiedniej oferty finan-
sowania byłaby niemożliwa 
do zrealizowania i mogła za-
trzymać planowane inwesty-
cje. Dlatego producenci już od 

kilku lat prześcigają się w przy-
gotowywaniu atrakcyjnych 
ofert przy zakupie. Aby jednak 
cały proces przebiegał spraw-
nie, a finalny zakup spełnił 
oczekiwania właściciela gospo-
darstwa, warto wiedzieć, na 
jakie elementy należy zwrócić 
uwagę, wybierając taką formę 
zakupu.

Klienci przywykli już do sy-
tuacji, że producenci oferują 
oprocentowanie kredytu „0%”. 
Natomiast może się finalnie 

okazać, że finansowanie nie 
będzie na tyle korzystne. Mu-
simy pamiętać o takich aspek-
tach jak: koszt przyznania 
finansowania, ubezpieczenia 
maszyny, finansowania podat-
ku VAT, czy zabezpieczenia na 
rzecz instytucji finansowej.

Przykładem skorzystania 
z dobrej i przejrzystej oferty 
jest Pan Bogusław Kamiński ze 
wsi Cedry Wielkie. Gospoda-
ruje on 100 ha ziemi, zajmując 
się uprawą zbóż z przeznacze-
niem na materiał siewny. Sko-
rzystał on z propozycji marki 
CLAAS 0% na 3 lata w ofercie 
4x25% na kombajn CLAAS 
Tucano 440. - Zakłada ona, 
że klient wpłaca 25% wartości 
netto maszyny, następnie płaci 
trzy raty roczne po 25% warto-
ści netto, każda. Stawka opro-
centowania wynosi 0%, czyli 
od pożyczki nie są odciągane 
żadne odsetki – mówi Przemy-
sław Onasz z CLAAS Financial 
Services.

Innym klientem, który 
skorzystał z tego typu oferty, 
jest Pan Błażej Kopczyński ze 
wsi Bobrowniki. Sfinansował 

on zakup kombajnu CLAAS 
Tucano 420. Modele tej serii 
zapewniają m.in. możliwość 
elektrohydraulicznego prze-
stawiania klepiska z pozio-
mu komputera pokładowego 
CEBIS. Dodać do tego należy 
również szybszy omłot oraz 
komfortową kabinę. Pan Bła-
żej pytany, dlaczego zdecydo-
wał się na taką formę zakupu, 
zwrócił uwagę właśnie na ofer-
tę finansowania 0% i jej przej-
rzyste warunki. Pozwalają one 
na optymalny wybór i dopa-
sowanie spłaty rat. Istotna jest 
również kwestia regionalnej 
bliskości klientów i indywi-
dualnego doradztwa.

Obecnie CLAAS Financial 
Services oferuje możliwość fi-
nansowania 0% kombajnów 
i sieczkarni oraz wielkogaba-
rytowych pras kostkujących, 
na 3, 4 lub nawet do 5 lat, 
przy różnym poziomie wkładu 
własnego klienta. Bardzo waż-
ne jest również finansowanie 
podatku VAT aż przez cztery 
miesiące na takich samych wa-
runkach  jak spłacany kapitał, 
czyli 0%.

Dla rolników ważne jest, aby 
sam proces przebiegł w sposób 
szybki i nie wymagał zbędnych 
formalności. Dlatego też cała 
dokumentacja i szczegóły są 
ustalane przez doradcę ban-
kowego, a formalności trwają 
raptem kilka dni i są forma-
lizowane w miejscu zamiesz-
kania klienta. Po spełnieniu 
wszystkich procedur ustalany 
jest z dealerem termin odbio-
ru maszyny i dopiero wtedy 
wpłacany wkład własny.

Właśnie szybki cały proces 
oparty o proste procedury oraz 
minimum formalności, był 
niezwykle istotny dla Pana 
Bogusława Kamińskiego. – 
W moim przypadku wydanie 
decyzji nastąpiło już następne-
go dnia po złożeniu wniosku. 
Zaproponowane warunki były 
przejrzyste i pozwoliły mi na 
szybkie podjęcie finalnej de-
cyzji. […] – mówi zadowolony 
Klient.

- Kluczem do skutecznej 
obsługi związanej z ofertą fi-
nansowania jest indywidualne 
podejście do klienta. Na każ-
dym etapie umowy służymy 

profesjonalnym wsparciem 
i opieką Regionalnego Kie-
rownika Sprzedaży, który 
przedstawia ofertę oraz zbie-
ra wszystkie potrzebne do-
kumenty. Istotne jest, aby 
wybrać wiarygodnego oraz 
doświadczonego partnera 
finansującego. Producenci 
maszyn współpracują tylko 
z najbardziej wiarygodnymi 
bankami, które są na rynku 
od wielu lat i zapewniają pełną 
profesjonalną obsługę. Dzię-
ki temu ryzyko podjęcia złej 
decyzji jest minimalizowane 
niemal do zera – mówi Prze-
mysław Onasz.

Posiadając lub korzystając 
z powyższych elementów 
w ofercie, mamy pewność, 
że zakup, spełni oczekiwa-
nia klienta. Chcąc skorzystać 
z oferty najlepiej jest, skontak-
tować się z autoryzowanym 
dealerem marki CLAAS, któ-
ry umówi rolnika z doradcą 
po stronie CLAAS Financial 
Services.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Elementy finansowania fabrycznego wypływają na wybór oferty przedsezonowej.

Wyjątkowy ciągnik

New Holland Agriculture po-
szerza swoją serię ciągników 
T6 o nowy model - T6.160 Dy-
namic Command™. Ten wy-
jątkowy ciągnik łączy w sobie 
6-cylindrowy silnik NEF z eks-
kluzywną technologią podwój-
nego sprzęgła i bezstopniową 
przekładnią, pozwalając zwięk-
szyć efektywność i wydajność. 
Wyróżniają go kompaktowe 
gabaryty, 2,6-metrowy rozstaw 
kół oraz dopuszczalna masa 
całkowita 10,5 t.

Benjamin Davies, menadżer 

ds. marketingu ciągników serii 
T6 na rynku globalnym, wyja-
śnia: „New Holland szczyci się 
chlubną tradycją w tym seg-
mencie już od ponad 30 lat, 
gdy wprowadziliśmy do sprze-
daży pierwszy kompaktowy 
ciągnik z 6-cylindrowym sil-
nikiem - model 7810. Był to 
ciągnik pod każdym względem 
przełomowy, a nowy model 
T6.160 Dynamic Command 
nawiązuje do tej tradycji, bę-
dąc 6-cylindrową maszyną 
o kompaktowych wymiarach 

i niskiej mocy z silnikiem speł-
niającym wymogi normy Stage 
V i rozwiązaniami techniczny-
mi zapewniającymi efektyw-
ność pracy”.

Obecnie seria ciągników T6 
obejmuje dwa sześciocylindro-
we modele z przekładnią Dy-
namic Command: znany już 
model T6.180 o mocy 145 KM 
i nowy T6.160 o mocy 135 KM, 
będący jedynym na rynku kom-
paktowym ciągnikiem z 6-cy-
lindrowym silnikiem o mocy 
znamionowej poniżej 140 KM.

T6.160 Dynamic Command 
będzie dostępny w drugiej po-
łowie 2021 roku.

Model T60.160 Dynamic 
Command posiada renomo-
wany, mocny 6-cylindrowy 
silnik NEF o pojemności 6,7 l, 
który rozwija moc znamiono-
wą 135 KM i zapewnia dużą 
siłą pociągową, stabilną pracę 
silnika przy zmianach obcią-
żenia i skuteczne hamowanie 
silnikiem przy jeździe z górki 
i podczas transportu.

Nowy model T6 jest wy-
posażony w ekskluzywną 
przekładnię 24x24 Dynamic 
Command, opracowaną we 
własnym zakresie przez mar-
kę New Holland. Innowacyj-
na konstrukcja z 8-stopniową 
zmianą biegów za pomocą 
przycisku przy użyciu tech-
nologii podwójnego sprzęgła 
i automatyczną zmianą 3 za-
kresów za pomocą przycisku 
zapewnia zawsze najlepszy 
bieg do wykonywanego za-
dania. Zaprojektowane pod 
kątem szybkiej zmiany biegów 

sprzęgła w połączeniu z au-
tomatyczną skrzynią biegów 
zapewniają zawsze idealne 
przełożenie i ograniczają ko-
nieczność ingerencji ze strony 
operatora.

Silnik NEF spełnia wymo-
gi normy emisji spalin Stage 
V dzięki bezobsługowemu 
i wysoko wydajnemu układo-
wi neutralizacji spalin SCR. 
W połączeniu z przekładnią 
Dynamic Command silnik 
podnosi poprzeczkę w za-
kresie sprawności i pozwala 
zredukować zużycie paliwa 
nawet o 9%.

Ciągnik T6.160 Dynamic 
Command jest wyposażony 
również w wyróżniony nagrodą 
podłokietnik sterowania marki 
New Holland SideWinderTM II 
ze zintegrowanym monitorem 
z kolorowym ekranem dotyko-
wym o dużej przekątnej Intelli-
ViewTM IV oraz wielofunkcyjną 
dźwignią sterowania Command-
GripTM, co przekłada się na 
najwyższy poziom komfortu 
i łatwości obsługi.

Zastosowana w ciągniku 
T6.160 Dynamic Command 
technologia telematyki zapew-
nia rolnikowi stałą łączność 
z ciągnikiem za pomocą My-
PLM™ Connect. Za pomocą 
prostego, opartego na table-
cie interfejsu może on wysyłać 
i odbierać informacje w czasie 
rzeczywistym. Może on za-
rządzać swoją flotą maszyn 
i gospodarstwem z jednego 
miejsca, przesyłając swoje 
dane agronomiczne na plat-
formę Farm Tab, dostępnego 
bezpłatnie na portalu MYPLM 
Connect. Platforma znajdu-
je się na portalu MYNH, na 
którym można rejestrować 
maszyny, odbierać informa-
cje i materiały o produktach 
oraz prosić o wsparcie w razie 
potrzeby.

Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.newhol-
land.com
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T6.160 Dynamic Command na liście finalistów nagrody Tractor of the Year 2021.

Bogusław Kamiński
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