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PROCAM CUP 2021
Podczas meczu drużyny 

narodowej z San Marino to-
warzyszyły nam niesamowite 
emocje.

Zawodnicy z Ryjewa do-
świadczyli oficjalnego poże-
gnania bramkarza Łukasza 
Fabiańskiego, który został 
zmieniony w trakcie drugiej 
połowy.

Wielka wygrana reprezen-
tacji wzbudziła zapał wśród 
bohaterów z Ryjewa do dal-
szych treningów i gry zespo-
łowej w kolejnych turniejach 
piłkarskich.

Tak jak drużyna Reprezenta-
cji Polski wygrała z San Marino, 
równie dzielnie w eliminacjach 
walczyła drużyna z pomor-
skiego Ryjewa, która poko-
nała wszystkich uczestników 
turnieju PROCAM CUP 2021.

Należy nadmienić, iż PRO-
CAM CUP to największy w kra-
ju turniej dla dzieci z małych 
miejscowości i wsi związany 
z PZPN „Piłka Dla Wszystkich”.

PROCAM CUP obchodzi już 
V jubileuszową edycję, a w tego-
rocznych rozgrywkach wzięło 
udział ponad tysiąc młodych 

piłkarek i piłkarzy z 42 drużyn 
z całej Polski.

Dla przypomnienia, finał 
PROCAM CUP miał miejsce 
nad samym morzem w Ustce, 
a zwycięzcami finału turnie-
ju była wspomniana drużyna 
z województwa pomorskiego: 
AP Champions Ryjewo.

Tegoroczne turnieje elimi-
nacyjne odbyły się w Karlinie 
(woj. zachodniopomorskie), 
Gostyniu (woj. wielkopolskie), 
Środzie Śląskiej (woj. dolnoślą-
skie), Ciechocinku (woj. ku-
jawsko-pomorskie), Ryjewie 

(woj. pomorskie), Łańcucie 
(woj. podkarpackie) oraz No-
wych Proboszczewicach (woj. 
mazowieckie).

Firma PROCAM działa 
w polskim sektorze dystrybu-
cji środków ochrony roślin oraz 
doradztwa agronomicznego. 
Działalność firmy obejmuje 
doradztwo z zakresu uprawy 
i ochrony roślin rolniczych 
i ogrodniczych, wymianę 
barterową, skup płodów rol-
nych oraz sprzedaż i dystry-
bucję: środków ochrony roślin, 
nawozów i biostymulatorów, 

materiału siewnego roślin 
uprawnych.

Firma BASF to światowy pro-
ducent środków ochrony roślin, 
oferując rolnikom kompleksowe 
rozwiązania w ochronie fungi-
cydowej, herbicydowej, insek-
tycydowej oraz w zwalczaniu 
szkodników.

Wszelkie informacje na te-
mat turnieju PROCAM CUP 
2021 dostępne na stronie www.
procamcup.pl.

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zwycięzcy turnieju AP Champions Ryjewo na meczu Polska – San Marino.
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Zrównoważony rozwój

Rolnictwo zrównoważone – czy ta 
koncepcja jest już nam znana? Czy pol-
skie społeczeństwo rozumie co kryje się 
za tym pojęciem? Badanie „Barometr 
Bayer 2021” pokazuje, że z pojęciem 
rolnictwa zrównoważonego spotkało 
się już 63 proc. dorosłych Polaków, 
pogłębioną znajomość kwestii zwią-
zanych z rolnictwem zrównoważonym 
deklaruje 6 proc. badanych. To jednak 
odsetek niższy, niż w innych państwach 
regionu Europy Środkowej – na Słowacji 
i Węgrzech wynosi on 71 proc. W Polsce 
pojęcie to najczęściej znają mieszkańcy 

wsi, mężczyźni oraz osoby powyżej 
55 roku życia.

Wsparciem dla rozwoju rolnictwa 
w zrównoważonym kierunku są trendy 
konsumenckie. Polaków interesuje to 
skąd pochodzą produkty trafiające na 
nasz stół. Rodzaj uprawy czy hodowli jest 
istotny dla większości z nas (67 proc.). 
Stosunkowo najczęściej sprawdzamy 
pochodzenie mięsa i nabiału, rzadziej 
owoców i warzyw. Sprawdzanie źródła 
pochodzenia żywności jest domeną osób 
powyżej 55 roku życia.

W badaniu „Barometr Bayer” 

analizowano znajomość zagadnień 
związanych z cyfryzacją rolnictwa – 
jako jednego z czynników wspierają-
cych zrównoważony rozwój. O tym, że 
technologie cyfrowe mają duży wpływ 
na rozwój rolnictwa zrównoważonego, 
przekonana jest blisko połowa doro-
słych Polaków. Jednocześnie 76 proc. 
respondentów ocenia, że innowacyjne 
rozwiązania dla rolnictwa są niezbędne 
lub pomocne, by zachować i chronić 
zasoby naturalne.

Wiedzę na temat transformacji cy-
frowej w rolnictwie posiada co trzeci 
Polak – najczęściej są to osoby młode: 
do 35 roku życia (39 proc.). Zarazem 
respondenci są sceptyczni co do dostęp-
ności tych rozwiązań – tylko 4 proc. jest 
przekonanych, że dostęp do technologii 
mają wszyscy rolnicy w równym stopniu. 
Zdaniem 68 proc. – tylko część rolni-
ków, w tym największe gospodarstwa, 
a 10 proc. badanych twierdzi, że roz-
wiązania te są praktycznie niedostępne.

Rolnictwo bez zastosowania nowych 
technologii nie będzie w stanie utrzy-
mać konkurencyjnej pozycji – tempo 
zmian jest dziś ogromne. Technologie 
cyfrowe rozwijają się dynamicznie, 
oferując gospodarzom zupełnie nowe 
możliwości dzięki danym, których nie są 
w stanie pozyskać w sposób tradycyjny. 
Efekty to skuteczniejsze monitorowanie 
upraw, lepsze planowanie, wydajniejsze 
zarządzanie i, generalnie, zwiększenie 
opłacalności pracy rolnika – mówi An-
toine Bernet, szef działu Crop Science 
w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, 
Czech i Słowacji – Bayer, bazując na 
pozycji lidera rozwiązań dla rolnictwa, 
dostarcza innowacje, które pomagają 
rolnikom rozwijać produkcję żywności 
w bardziej zrównoważony sposób. Opra-
cowujemy nowe rozwiązania cyfrowe, 
w tym oprogramowanie, które pomaga 
podejmować decyzje i prowadzić cyfrowo 
zrównoważone gospodarstwo. Wiele 
z tych rozwiązań będzie powstawało 
w warszawskim Digital Hubie Bayer.

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta malinowska-Kłos

Czy jesteśmy gotowi na cyfrową rewolucję 
w rolnictwie?

Kwas nonanowy

Kwasowi nonanowemu po-
święcona była konferencja pra-
sowa zorganizowana online 
przez firmę Belchim.

Kwas nonanowy pozyskiwa-
ny jest z olejów: rzepakowego 
i słonecznikowego, w sposób 
całkowicie naturalny (fizycz-
ny). Charakteryzuje się żół-
tym kolorem i kokosowym 
zapachem, a jest naturalnym 

herbicydem i desykantem. Sto-
suje się go w sadach, truskaw-
kach oraz tytoniu i ziemniaku. 
Można go także wykorzystać 
do zwalczania mchu.

Przeznaczony jest do użycia 
w opryskiwaczach zarówno 
polowych jak i plecakowych, 
ma niskie wskaźniki toksycz-
ności, ale pamiętać należy, by 
nie mieszać go z adiuwantami. 

Nie pozostawia on pozosta-
łości w glebie i roślinach, nie 
działa też systemicznie, więc 
nie wpływa na rośliny następ-
cze, a za to jego efekt jest bar-
dzo szybki: pierwsze rezultaty, 
przy słonecznej pogodzie, wi-
dać już po 2 godzinach.

Alicja Szczypta

Nowa substancja do zwalczania chwastów.

CIECH Sarzyna uruchamia chatbot

Komunikacja firm z klien-
tem przy pomocy sztucznej 
inteligencji to jeden z wiodą-
cych trendów w biznesie.

CIECH Sarzyna wdraża 
innowacyjne rozwiązania 
marketingowo-informatycz-
ne od 2019 roku. Tym razem, 
koncentrując się na rozwijaniu 
kanałów kontaktu z klienta-
mi, w październiku tego roku 
spółka uruchomiła inteligent-
ny chatbot „Cieszek”, dostępny 
całodobowo dla użytkowni-
ków strony https://ciechagro.
pl/pl. Celem narzędzia jest 
przede wszystkim automatyza-
cja procesów sprzedażowych, 
poprawienie jakości obsługi 

klienta w kanale digital oraz 
pozyskanie nowych kontak-
tów ze strony internetowej. 
Chatbot sprawdza się także 
doskonale podczas korzysta-
nia ze smartfonu, zapewniając 
informacje „od ręki”.

Wśród kluczowych funkcjo-
nalności „Cieszka” znajdują 
się m.in.: odpowiadanie na 
pytania o aktualne promocje, 
współpracę sprzedażową oraz 
produkty – ich charakterystykę, 
dawkowanie oraz dostępność 
w sklepach – a także doradz-
two w zakresie upraw, ochrony 
herbicydowej, fungicydowej 
i innych. Chatbot ułatwi też 
kontakt z przedstawicielem 

handlowym Grupy CIECH 
oraz ekspertami, tym samym 
znacząco usprawniając wymia-
nę informacji. Rozwiązanie to 
z powodzeniem funkcjonuje 
w innych branżach, m.in. 
w sektorze farmaceutycz-
nym. Za realizację projektu 
odpowiada firma Stanusch 
Technologies.

CIECH Sarzyna zajmuje 
obecnie trzecie miejsce w Pol-
sce pod względem sprzedaży 
herbicydów zbożowych, będąc 
liderem w kategorii środków 
stosowanych wiosną na chwa-
sty dwuliścienne.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowy kanał obsługi klienta.

Oszczędź sobie i… planecie!

Blisko pięć milionów ton żyw-
ności marnują Polacy w ciągu roku. 
Więcej niż połowa zmarnowanej 
żywności pochodzi z gospodarstw 
domowych – wynika z badań prze-
prowadzonych w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Światowy 
Dzień Żywności to doskonała oka-
zja, żeby się uczyć w jaki sposób 
ograniczyć wyrzucanie żywności 
do śmietników.

Światowy Dzień Żywności 
(16 października) został ustanowiony 
ponad 40 lat temu przez Organi-
zację Narodów Zjednoczonych ds. 

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Z tej 
okazji, warto podzielić się wynikami 
badań, które zostały zrealizowane 
w ramach projektu PROM przez prof. 
dr hab. Danutę Kołożyn-Krajew-
ską, dr hab. Beatę Bilską oraz dr inż. 
Marzenę Tomaszewską z Instytutu 
Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW.

Oszacowanie wielkości strat 
i marnotrawstwa żywności na po-
ziomie krajowym nie było dotychczas 
przedmiotem kompleksowych badań. 
W celu pozyskania wiarygodnych 
i aktualnych danych dotyczących 
strat i marnotrawstwa żywności 

w Polsce, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego wraz z Instytutem 
Ochrony Środowiska - Państwowym 
Instytutem Badawczym w ramach 
fazy badawczej projektu PROM osza-
cowała ilość marnowanej żywności, 
z uwzględnieniem wszystkich ogniw 
łańcucha żywnościowego.

Badanie zrealizowano na ogól-
nopolskiej losowo-kwotowej próbie 
500 gospodarstw domowych repre-
zentatywnej dla ogółu gospodarstw 
domowych. Respondenci przez 
7 kolejnych dni ważyli i notowali 
w dzienniczku masę wyrzucanej 
żywności.

Ze zrealizowanych badań wynika, 
że w naszym kraju rocznie marnuje 
się ponad 4,8 mln ton. Otrzyma-
ne wyniki wskazują, że najwięcej 
żywności marnują konsumenci. Aż 
60% wyrzucanej żywności pochodzi 
z gospodarstw domowych.

Źródło: SGGW
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Sprawdź, jak nie marnować jedzenia.
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SkillsPoland 2021
Już w dniach 25-26 listo-

pada br., na terenie Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe-
go AMBEREXPO (ul. Żaglowa 
11, Gdańsk) po raz pierwszy od-
będzie się ogólnopolski konkurs 
SkillsPoland 2021 i jest on eli-
minacjami do międzynarodowe-
go konkursu WorldSkills, który 
odbędzie się 12-17 października 
2022 roku w Chinach. Jednym 
z partnerów imprezy jest Pol-
ska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych.

SkillsPoland to niezwykłe 
wydarzenie, którego w naszym 
kraju jeszcze nie było. Składać 
się będzie z kilku wydarzeń, ale 
to przede wszystkim konkurs 
o zasięgu ogólnopolskim, który 
odbędzie się aż w 9 konkuren-
cjach (florystyka, frezowanie 
CNC, fryzjerstwo, instalacje 
sanitarne i grzewcze, instalacje 
elektryczne, meblarstwo, me-
chanika pojazdów rolniczych, 
obsługa gości hotelowych, 
stolarstwo). Podczas konkursu 
wystąpi 100 zawodników (go-
ścinnie również zawodnicy za-
graniczni) a oceniać ich będzie 

30 sędziów z Polski i zagranicy. 
W ciągu 2 dni zmierzą się za-
wodnicy z całej Polski, aby wy-
łonić najlepszych z najlepszych, 
którzy będą reprezentować nasz 
kraj na międzynarodowym fi-
nale w Chinach (WorldSkills 
Shanghai 2022).

SkillsPoland to również panele 
dyskusyjne z przedstawicielami 
nauki, biznesu, rządu, samorzą-
du, warsztaty tematyczne dla 
nauczycieli, strefy „try a skill” 
dla odwiedzających, strefy part-
nerskie, targi szkół i uczelni oraz 
wiele innych atrakcji.

Wyłącznym organizato-
rem wydarzenia jest Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji 
i SkillsPoland. Gospodarzem 
SkillsPoland 2021 jest Miasto 
Gdańsk. Patronat nad wydarze-
niem objął Minister Edukacji 
i Nauki, Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego, Uniwersytet 
Gdański i Platforma Przemysłu 
Przyszłości.

To co jest szczególnie intere-
sujące dla naszej branży to kon-
kurencja - mechanika pojazdów 
rolniczych, których partnerem 

jest Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych. 
W eliminacjach wystąpią laure-
aci konkursu Młody Mechanik 
na Medal w roku 2020. Będą to: 
Sławomir Łukomski z Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Usługowych 
im. Stanisława Mikołajczyka 
w Gnieźnie, Paweł Oleszczyk 
z Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Do-
bryszycach, Rafał Piechaczek 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu. Z „dziką kartą” 
w konkurencji wystąpi również 
Marek Wiącek, który startował 
już w zawodach EuroSkills 
w Graz i obecnei jest studentem 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Zwycięzca rywali-
zacji będzie reprezentował nasz 
kraj w naszej specjalizacji za rok 
na WorldSkills w Szanghaju.

Konkurs Młody Mechanik 
na Medal już po raz drugi był 
eliminacjami i przepustką do 
rywalizacji o udział w zawodach 
międzynarodowych. W tym 
roku były to zawody europejskie 
EuroSkills, w przyszłym roku 
światowe WorldSkills. Polska 

Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych współpra-
cuje z Fundacją Rozwoju Sytemu 
Edukacji i dostosowuje swoje 
konkursy do cyklów i zasad 
konkursów międzynarodowych.

Sponsorami konkurencji me-
chanika pojazdów rolniczych 
podczas imprezy w Gdańsku 
będą firmy John Deere i Komat-
su, z gościnności których nasi 
zawodnicy będą korzystać i ty-
dzień przed rywalizacją w Gdań-
sku, wezmą udział w szkoleniach 
w siedzibach tych firm.

Konkurs jest skierowany do 
uczniów, studentów oraz osób 
pracujących, które do 12 paź-
dziernika 2022 r. ukończą 18 lat 
i nie przekroczą 23 roku życia.

Czym jest WorldSkills i dla-
czego warto wziąć udział 
w WorldSkills?

WorldSkills to największe 
na świecie zawody umiejętno-
ści branżowych, które skupia 
85 państw. Rywalizacja toczy 
się w ponad 60 konkurencjach 
z 6 obszarów: technologia infor-
matyczna i komunikacyjna, pro-
dukcja i inżynieria, technologia 

budownictwa, transport i logi-
styka, usługi społeczne i osobi-
ste, sztuka i moda.

Głównymi celami przyświe-
cającymi od ponad 70 lat idei 
WorldSkills jest podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, wy-
miana dobrych praktyk oraz 
budowanie wizerunku szkol-
nictwa branżowego. Zawodom 

towarzyszą rozmaite pokazy, wy-
stępy i konferencje, a na miej-
sce zjeżdżają się przedstawiciele 
wiodących firm z całego świata, 
aby szukać potencjalnych pra-
cowników i managerów.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nowy konkurs na mapie Polski.
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Innowacyjne rozwiązania 
w rolnictwie

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu został laure-
atem Polskiej Nagrody Inteligentnego 
Rozwoju w kategorii „Innowacyjna 
digitalizacja i udostępnianie da-
nych”! Nagroda została przyznana za 
realizację ogólnopolskiego projektu 
eDWIN, który jest objęty patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Przedstawiciele WODR odebrali 
nagrodę na uroczystej gali podczas 
VI Forum Inteligentnego Rozwoju 
w Toruniu.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że 
kapituła doceniła znaczenie projektu 
eDWIN w zakresie wdrażania inno-
wacji oraz digitalizacji. To dla nas 
duże wyróżnienie, które daje nam 
jeszcze większą motywację do dalszej 
pracy. Jednocześnie bardzo dzięku-
ję całemu zespołowi i wszystkim 
partnerom, którzy są zaangażowani 
w projekt eDWIN – mówi Maciej 
Zacharczuk, koordynator projektu 
eDWIN z Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. 
To właśnie WODR był pomysłodaw-
cą nagrodzonego projektu.

I dodaje: – Ta nagroda poka-
zuje, że nowoczesne rozwiązania 
technologiczne w rolnictwie nie są 
abstrakcją lub wizją przyszłości, 
lecz czymś, co dzieje się już teraz, 
na naszych oczach. Rolnictwo, po-
dobnie, jak inne sektory gospodarki, 
powinno korzystać z nowoczesnych 
technologii i zmierzać w kierun-
ku cyfryzacji. W Wielkopolskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu zdajemy sobie z tego 
sprawę oraz zachęcamy rolników, 

by odważnie wykorzystywali no-
woczesne rozwiązania.

Wspomniane Forum Inteligentne-
go Rozwoju to spotkanie naukowo 
technologiczne poświęcone upo-
wszechnianiu nowatorskich ba-
dań naukowych i innowacyjnych 
technologii. Oprócz otrzymanej na-
grody przedstawiciele WODR mo-
gli zaprezentować projekt eDWIN 
podczas panelu konferencyjnego 
oraz przygotowali osobne stoisko 
poświęcone projektowi.

– Mamy nadzieję, że informacja 
o projekcie eDWIN, jego znacze-
niu oraz korzyściach dla rolników, 
instytucji naukowych, samorzą-
dów oraz każdego z nas, trafi do 
jak największego grona osób. Już 
teraz projekt cieszył się zaintere-
sowaniem ze strony uczestników 
Forum, którzy z zainteresowaniem 
dopytywali o szczegóły – mówi Ma-
ciej Zacharczuk.

Czym jest projekt eDWIN?
Celem projektu „Internetowa Plat-

forma Doradztwa i Wspomagania 
Decyzji w Integrowanej Ochronie 
Roślin” (tak brzmi pełna nazwa 
projektu eDWIN) jest stworzenie 
krajowego systemu informatyczne-
go na rzecz ochrony roślin, co ma 
pozytywnie wpłynąć na jakość 
produkowanej w Polsce żywności. 
W czerwcu 2022 roku na rynku po-
jawią się cztery elektroniczne usłu-
gi, które będzie można realizować 
dzięki nowej platformie i aplikacji 
opracowanych w projekcie eDWIN.

Wspomniane usługi to „Wir-
tualne gospodarstwo”, „Śledzenie 

pochodzenia produktów”, „Rapor-
towanie zagrożeń” oraz „Udostęp-
nianie danych meteorologicznych”. 
Dla rolników najważniejsza będzie 
pierwsza z nich, czyli „Wirtualne 
gospodarstwo”. W ramach tej 
usługi rolnicy poprzez aplikację 
będą otrzymywali powiadomienia 
o zagrożeniach na polu, możliwości 
występowania szkodników, załama-
niach pogody lub porady czy, kie-
dy i w jakiej ilości stosować środki 
ochrony roślin. Ponadto aplikacja 
umożliwi szybki i łatwy kontakt z do-
radcą rolniczym. Oprócz tego rolnicy 
będą także na bieżąco otrzymywali 
aktualne dane meteorologiczne.

W tym celu w całej Polsce budo-
wana jest sieć stacji meteorologicz-
nych (łącznie będzie ich prawie 600). 
Dane ze stacji przetwarzane będą tak-
że przez modele, które pozwolą na 
przygotowanie sprecyzowanego pod 
daną uprawę komentarza agrometeo-
rologicznego, dzięki któremu rolnik 
będzie mógł podjąć decyzję np. o ter-
minie wysiewu konkretnej rośliny.

– Stacje meteorologiczne będą 
odgrywały niezwykle istotną rolę 
w całym projekcie. To one będą 
zbierały niezbędne dane dotyczące 
warunków atmosferycznych, dzięki 
czemu rolnicy będą mogli otrzymy-
wać bardzo przydatne informacje 
w ich pracy – nie ma wątpliwości 
Maciej Zacharczuk.

Prace nad projektem eDWIN trwa-
ją już od długiego czasu. Wszystko 
zaczęło się w czerwcu 2019 roku, 
kiedy to przedstawiciele Wielko-
polskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu podpisali 
umowę z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. eDWIN jest pierwszym 
projektem z zakresu rolnictwa, fi-
nansowanym w ramach programu 
Polska Cyfrowa. Całkowita wartość 
projektu wynosi aż 20902508,02 zł, 
z czego ze środków europejskich po-
chodzi 17689792,53 zł, zaś resztę 
stanowią środki z budżetu państwa.

W projekcie uczestniczy aż 
19 partnerów. Są to wszystkie wo-
jewódzkie ośrodki doradztwa rolni-
czego w Polsce, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe, Insty-
tut Ochrony Roślin – Państwowy 
Instytut Badawczy, Centrum Do-
radztwa Rolniczego w Brwinowie. 
Ponadto, eDWIN został objęty patro-
natem przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Pomysłodawcą oraz 
liderem projektu jest Wielkopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu.

Źródło: WODR, 
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Projekt eDWIN nagrodzony na Forum Inteligentnego 
Rozwoju!

Bank BNP Paribas 
udostępnia Kredytomat

Producenci rolni mogą od 
11 października w bardziej in-
tuicyjny sposób znajdować roz-
wiązania finansowe najlepiej 
odpowiadające konkretnym po-
trzebom związanym z prowadze-
niem i rozwojem gospodarstwa 
rolnego. Wszystko dzięki nowemu 
narzędziu - Kredytomatowi, które 
jest dostępne dla wszystkich i bez 
opłat na portalu Agronomist.pl

Wdrożenie Kredytomatu wpi-
suje się w nowe podejście do 
oferowania usług finansowych 
i ubezpieczeniowych dla rolników 
na rynku. W tym innowacyjnym 
modelu Kredytomatu, potencjal-
ny Klient nie traci czasu na czę-
sto dość uciążliwe sprawdzanie 
wszystkich ofert oraz samodzielną 
analizę dostępnych opcji, ponie-
waż najlepsze rozwiązanie dobiera 
dla niego narzędzie.

– Wychodzimy nie od oferty 
banku a od potrzeby Klienta. 
W ten sposób naprawdę stawia-
my go w centrum i umożliwiamy 
niemal automatyczny, a na pewno 
bardzo precyzyjny dobór rozwią-
zań finansowych dla tej konkret-
nej potrzeby. Dzięki temu Klient 
może optymalizować swój czas 
i skupić się na działaniach biz-
nesowych – mówi Kinga Wąsik, 
Kierownik Zespołu Produktów 
Komercyjnych i Finansowania 

UE w Banku BNP Paribas.
Mechanizm działania Kredy-

tomatu jest prosty – wystarczy, 
że rolnik wejdzie na portal Agro-
nomist.pl, odnajdzie narzędzie 
wśród dostępnych i uruchomi je. 
Model przeprowadza użytkow-
nika krok po kroku przez cały 
proces doboru produktu zadając 
jedynie kilka pytań doprecyzo-
wujących potrzebę. Na końcu 
procesu pojawiają się maksy-
malnie trzy propozycje produk-
tów najlepiej odpowiadających 
na potrzebę finansowania oraz 
produkty uzupełniające.

W Kredytomacie ujęte są 
wszystkie formy finansowania 
oferowanego przez Bank BNP Pa-
ribas producentom rolnym: kre-
dyty inwestycyjne na różne cele, 
w tym w opcji z dofinansowaniem 
(m.in. zakup maszyn i urządzeń, 
gruntów, gospodarstwa, założe-
nie plantacji wieloletniej, rozwią-
zania proekologiczne), kredyty 
na finansowanie działalności 
bieżącej, a dodatkowo leasing 
oraz wynajem długoterminowy 
samochodów. Kredytomat obej-
muje też rachunki bankowe do 
obsługi działalności oraz różne 
rodzaje ubezpieczenia, m.in. nie-
ruchomości, maszyn, zwierząt 
czy upraw. Narzędzie daje też 
możliwość zamówienia rozmowy 

z Agro Ekspertem, który może 
wyjaśnić detale poszczególnych 
rozwiązań i pomóc w dopełnieniu 
formalności.

Kredytomat został przygoto-
wany dla wszystkich producen-
tów zarówno w kontekście ich 
bieżących potrzeb, ale również 
z myślą o inwestycjach, które sek-
tor produkcji żywności będzie 
podejmować przy wsparciu środ-
ków w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej 2023-2027. Kwota ponad 
9 mld euro, która zasili polskich 
rolników poprzez instrumenty 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, będzie wspierać trans-
formację produkcji i przetwórstwa 
surowców rolnych.

Kredytomat to kolejne narzę-
dzie na portalu Agronomist.pl, 
ułatwiające działalność i rozwój 
gospodarstw i produkcji rolnej. 
Dokładnie 3 miesiące temu Bank 
BNP Paribas udostępnił AgroEmi-
sję – prosty i intuicyjny kalkulator 
emisji gazów cieplarnianych, któ-
ry jest dla producentów rolnych 
ułatwieniem w przygotowaniach 
do Europejskiego Zielonego Ładu 
oraz w transformacji w stronę 
zrównoważonych standardów 
produkcji.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska
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Jolanta Malinowska-Kłos

Nowa wyszukiwarka bankowych produktów agro już 
na portalu Agronomist.pl

Produkcja nawozów bez spadków

W związku z obecną sytuacją 
na rynku nawozowym, Grupa 
Azoty zwraca uwagę, że w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy mamy do 
czynienia z rekordowymi cenami 
gazu, a w ostatnich dniach z nie-
spotykaną dotąd dużą zmiennością 
i dynamiką wzrostu. Pomimo re-
kordowych cen gazu, Grupa Azoty 
podejmuje wszelkie możliwe dzia-
łania, aby nie ograniczać produkcji 
i tym samym dostarczać polskim 
rolnikom nawozy niezbędne do 
ich produkcji rolnej.

Dokładnie rok temu cena gazu 
za megawatogodzinę kształtowa-
ła się na poziomie w okolicach 
15 Euro, dziś oscyluje w okolicy 
100 Euro za megawatogodzinę, co 
oznacza wzrost o ponad 660 proc. 
Zaledwie w ciągu ostatnich 10 ty-
godni cena wzrosła trzykrotnie, 

z ok. trzydziestu w okolice stu Euro 
za megawatogodzinę. Do tych cen 
należy również dodać znaczący 
wzrost kosztów uprawnień do emi-
sji CO2, które wzrosły o  około 
80 proc., z 33 Euro do 60 Euro.

Gaz oraz ceny uprawnień do 
emisji CO2 stanowią największą 
część kosztów przy produkcji na-
wozów. Aby nadal utrzymywać 
produkcję, nieuniknione jest prze-
noszenie cen gazu i cen uprawnień 
do emisji CO2 na cenę nawozów. 
Grupa Azoty wdraża wszelkie moż-
liwe działania, aby odbywało się 
to w sposób najmniej bolesny dla 
ostatecznego klienta.

Przy tym historycznie wysokim 
poziomie cen gazu, wielu europej-
skich producentów już zatrzymało 
lub ograniczyło produkcję. Grupa 
Azoty jest więc obecnie jednym 

z nielicznych koncernów w Europie 
produkujących nawozy, który nie 
zamknął ani istotnie nie ograni-
czył produkcji w swoich zakładach.

Priorytetem dla Grupy Azoty 
jest w tym momencie zagwaranto-
wanie polskim rolnikom dostępu 
do nawozów, dlatego w ostatnim 
czasie Grupa podjęła decyzję 
o ograniczeniu eksportu i prze-
kierowaniu produktów na rynek 
krajowy, z wyłączeniem kontrak-
tów wieloletnich.

Produkcja nawozów Grupy 
Azoty działa w 100 % i realizuje 
dostawy do autoryzowanych 
dystrybutorów, aby na bieżąco 
odpowiadać na wysoki popyt na 
nawozy na krajowym rynku.

Źródło: Grupa Azoty
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Grupa Azoty utrzymuje produkcję nawozów pomimo 
rekordowych cen gazu.

Maciej Zacharczuk i Adam Fojud (programiści WODR) z nagrodą
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Tworzymy produkty zgodne z obecnymi trendami 
nawozowymi, wprowadzamy nawozy z wyższą 
koncentracją składnika pokarmowego.
Nawozy te polecamy do wiosennego nawożenia upraw.

Wyjątkowa granulacja umożliwia rozsiewanie nawozów 
na znaczne odległości - nawet do 42 m, co oznacza
obniżenie kosztów prowadzenia upraw przez
oszczędność paliwa, maszyn i czasu.
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Przygotowanie plantacji zbóż do przezimowania

Kondycja ozimin w dużym 
stopniu zależy od terminu siewu 
roślin, gatunku oraz odmia-
ny (stopnia mrozoodporności), 
lokalnych warunków pogodo-
wych, sposobu uprawy oraz 
usytuowania pola. Bardzo 
ważna jest prawidłowa jesienna 
agrotechnika.

Lepszego przezimowania 
możemy spodziewać się przy 
uprawie zbóż na glebach 
strukturalnych, przy dobrej 
zasobności w fosfor, potas, 
z zachowaniem optymalne-
go terminu siewu i zalecanej 
ilości wysiewu na jednostkę 
powierzchni.

Na przebieg warunków po-
godowych w czasie zimy nie 
mamy wpływu. Rośliny do-
brze radzą sobie przy lekkiej 
zimie. Najbardziej obawiamy 
się zimy z silnymi mrozami ale 
bez pokrywy śnieżnej. Podsta-
wowe oziminy różnią się zakre-
sem temperatur granicznych. 
Żyto jest najbardziej odporne 
na niskie temperatury (może 
wytrzymać mrozy do -30°C), 
a w dalszej kolejności pszenica 
(-20°C), pszenżyto (podobnie 

jak pszenica) i jęczmień (oko-
ło -15°C). Należy jednak za-
znaczyć, że na wytrzymałość 
zbóż ozimych w czasie srogich 
mrozów ma wpływ silny wiatr, 
szczególnie przy braku pokrywy 
śnieżnej. Dochodzi wtedy do 
zjawiska wysmalania roślin.

Warto podkreślić znaczenie 
terminu siewu. Zboża ozime 
wysiane w optymalnym ter-
minie mają lepsze warunki 
do wzrostu i rozwoju roślin, 
są lepiej rozkrzewione i uko-
rzenione. Znacznie lepiej wy-
korzystują nawożenie oraz są 
mniej narażone na warunki 
stresowe. Jednak rolnicy czę-
sto opóźniają siew ze względów 
organizacyjnych, pogodowych 
bądź zaniedbań.

Dla przykładu, w warunkach 
długiej i ciepłej jesieni wysoki 
plon jęczmienia ozimego można 
uzyskać z późnych jego zasie-
wów (20 – 25 września). Naj-
lepiej więc wysiewać jęczmień 
w terminie średniowczesnym 
tj. 10 – 15 września w rejonach 
wschodnich, 12 – 18 w rejo-
nie centralnym i 16 – 20 wrze-
śnia w rejonach zachodnich. 

Opóźnienie terminu siewu 
jęczmienia ozimego jest po-
wodem skrócenia fazy krze-
wienia się roślin i tym samym 
zmniejszenia liczby kłosów na 
jednostce powierzchni, szcze-
gólnie w przypadku wczesnego 
nadejścia zimy. Wówczas ra-
cjonalne jest stosowanie więk-
szej ilości wysiewu. W latach 
o długim trwaniu jesieni moż-
na uzyskać odpowiednią liczbę 
kłosów także przy opóźnionym 
terminie siewu.

Zbożem o największym zna-
czeniu gospodarczym w naszym 
kraju jest pszenica ozima. War-
to przypomnieć, że optymalny 
termin siewu pszenicy ozimej 
powinien być następujący:
• rejon północno-wschod-

ni i wschodni – od 15 do 
25 września,

• rejon centralny i południo-
wo-wschodni – od 20 do 
30 września,

• rejon północno-zachodni 
i zachodni – od 20 września 
do 5 października

• Dolny Śląsk – od 25 wrze-
śnia do 10 października.
Optymalny termin siewu 

żyta i pszenżyta jest podobny 
jak pszenicy. Na glebach lekkich 
optymalny terminu siewu jest 
nieco wcześniejszy, ponieważ 
w takich warunkach tempo 
wzrostu i rozwoju jest słabsze 
niż na glebach żyznych i dla 
dobrego rozwoju przed zimą 
rośliny potrzebują więcej czasu.

Rośliny wysiane w terminie 
optymalnym mają zapewnione 
lepsze warunki do prawidłowe-
go wzrostu i rozwoju ale także 
istnieje możliwość wykonania 
innych zabiegów agrotechnicz-
nych np. zabiegów herbicydo-
wych wykonywanych w fazie 
3-4 liści.

Zbyt wczesny siew ozimin 
oraz szybki wzrost i rozwój 
roślin mogą powodować wy-
stąpienie mączniaka czy też 
łamliwości źdźbła. Wpływ 
opóźnienia terminu siewu na 
plonowanie i jakość ziarna 
zbóż w dużym stopniu zależy 
od przebiegu warunków pogo-
dowych. W przypadku niemoż-
ności wysiewu zboża w terminie 
optymalnym, ważny jest wybór 
odmiany bardziej tolerancyjnej 
na opóźnienie siewu.

Do siewu należy wybierać od-
miany bardziej mrozoodporne, 
na podstawie badań Centralne-
go Ośrodka Badania Odmian 
Roślin Uprawnych (COBORU). 
Wybór właściwej odmiany pod 
względem tej cechy w dużym 
stopniu ogranicza ryzyko upra-
wy. Generalnie pszenica ozima 
może być uprawiana na terenie 
całego kraju, ale barierą unie-
możliwiającą uprawę niektó-
rych odmian w regionach jest  
mała mrozoodporność.

Gatunki zbóż i ich odmia-
ny cechują się różną zimotrwa-
łością. Wymarzanie zależy od 
temperatury gleby jaka wystę-
puje na głębokości, na której 
znajduje się węzeł krzewienia 
u zbóż.

Zimotrwałość danej odmia-
ny zboża zmienia się w okresie 
zimowania. Jesienią jest to zwią-
zane z tzw. hartowaniem się 
ozimin, które przede wszystkim 
polega na nagromadzaniu się 
cukrów i częściowym odwod-
nieniu komórek. Jeżeli warunki 
meteorologiczne nie sprzyjają 
zahartowaniu się ozimin, to 
rośliny są bardziej podatne na 

wymarzanie Nagłe przejście od 
jesieni do zimy jest przyczyną 
częstego wymarzania zbóż 
ozimych. Ponadto ważna jest 
grubość pokrywy śnieżnej, bez-
pieczna dla roślin, gdy wynosi 
około 20 cm.

Niebezpieczne dla ro-
ślin bywają przedwiośnia, 
o czym przekonaliśmy się 
w 2012 i 2016 roku. W skali 
kraju zniszczenia ozimin były 
wtedy bardzo silne. Stopień 
uszkodzenia plantacji ozimin 
zależał wtedy w głównej mie-
rze od wysokości spadków 
temperatury, a także od stop-
nia mrozoodporności odmian 
zbóż. Aktualny stan zasiewów 
zbóż ozimych może się znacz-
nie pogorszyć w przypadku 
nagłych spadków temperatur. 
Czasami, zwłaszcza na przed-
wiośniu, zdarza się, że tempe-
ratury nie przekraczające -10°C 
mogą spowodować duże szkody 
roślin osłabionych wcześniej-
szymi mrozami, w połączeniu 
z mroźnymi, suchymi wiatrami.

dr hab. Danuta Leszczyńska, 
Prof. IUNG-PIB

Puławy

Na przezimowanie plantacji zbóż ozimych ma wpływ wiele czynników.

Jesienna walka z chwastami w zbożach ozimych

Nie chodzi o decyzje do-
tyczące zakupu konkretnego 
preparatu, a wybór strategii 
odchwaszczania.

Standardowo chwasty zwal-
cza się jesienią z uwzględnie-
niem wiosennych zabiegów 
korygujących. To najrozsąd-
niejsze rozwiązanie. Jego zaletą 
jest efektywność i rentowność. 
Opryski wykonywane posiew-
nie i powschodowo zwalcza-
ją chwasty w początkowych 
fazach rozwojowych, czyli 
w momencie ich największej 
wrażliwości na zastosowane 
substancje aktywne. Wcze-
śnie eliminują konkurencję 
niepożądanych roślin, które 
rywalizują z siewkami zbóż 

zarówno o wodę, jak i składni-
ki pokarmowe. Należy pamię-
tać, iż zbyt duża kompensacja 
chwastów na stanowisku przy-
czynia się do pogorszenia zi-
motrwałości ozimin.

Wiosenna walka z chwasta-
mi jest zdecydowanie mniej 
efektywna. Rośliny wyrastają 
poza optymalne do zwalczania 
fazy, a pogoda uniemożliwia 
przeprowadzenie skuteczne-
go oprysku. Często w tym 
okresie mamy do czynienia 
z przymrozkami, obfitymi 
opadami czy suszami. Ciężar 
walki z chwastami powinien 
przypadać na okres jesieni. 
Starannie przeprowadzony, 
w odpowiednich warunkach, 

a przede wszystkim przy uży-
ciu efektywnego preparatu 
zabieg, może zagwaranto-
wać satysfakcjonujące ogra-
niczenie populacji chwastów. 
Dodatkowo może zapewnić 
eliminację wiosennych zabie-
gów poprawkowych.

Ważnym zagadnieniem, któ-
re warto przeanalizować przed 
wyborem konkretnego już pre-
paratu do zastosowania jesienią 
w oziminach jest odporność 
chwastów na substancje aktyw-
ne. To niestety coraz częstsze 
zjawisko, a wręcz masowe. 
W przypadku zbóż dotyczy 
głównie plantacji, na których 
przez wiele lat stosowano herbi-
cydy, których substancje czynne 
pochodziły z grupy inhibitorów 
syntezy aminokwasów (ALS). To 
efekt popularności i atrakcyjnej 
ceny preparatów opartych na 
związkach sulfonylomoczni-
kowych. Problem odporności 
jest trudny, ale są skuteczne na-
rzędzia, które przeciwdziałają 
temu zjawisku. Rolnicy wie-
dzą, iż minimalizowaniu już 

istniejącej odporności sprzyja 
rotacja – naprzemienne sto-
sowanie środków o różnych 
sposobach działania. Efek-
tywniejszym rozwiązaniem 
jest użycie mieszanin substancji 
aktywnych o odmiennych me-
chanizmach działania.

W przypadku uprawy zbóż 
ozimych najwięcej problemów 
generuje skuteczna eliminacja 
populacji miotły zbożowej. Jest 
to roślina wyjątkowo ekspan-
sywna, cechuje ją bardzo wyso-
ki współczynnik rozmnażania. 
Producenci zbóż coraz częściej 
borykają się z kłopotem nie-
możności zredukowania za-
chwaszczenia spowodowanego 
przez ten gatunek. Jak zatem 
zwalczyć miotłę zbożową od-
porną na herbicydy z grupy 
inhibitorów ALS?

Pierwsze wschody miotły 
w zasiewach zbóż ozimych 
przypadają głównie na przełom 
października i listopada. To 
najodpowiedniejszy moment 
na rozpoczęcie walki. W tym 
stadium rośliny są najbardziej 

wrażliwe na działanie herbicy-
dów. Dobór właściwego pre-
paratu nie jest skomplikowany 
ani trudny. Najlepiej zastoso-
wać fabryczne mieszanki co 
najmniej dwóch substancji 
o różnych mechanizmach dzia-
łania. Jeszcze bezpieczniejszym 
i wydajniejszym sposobem jest 
wykonanie oprysku prepara-
tem, który wykorzystuje trzy 
odmienne substancje aktywne. 
Każda z nich w inny sposób 
oddziałuje na siewki chwastów. 
Warto zastanowić się na wybo-
rem herbicydu składającego się 
z uzupełniających się w działa-
niu związków chemicznych – 
flufenacetu, diflufenicanu oraz 
metrybuzyny. To narzędzie do 
jesiennej ochrony przed miotłą 
zbożową i chwastami dwuli-
ściennymi. Mieszanina nie 
tylko zwalcza szerokie spek-
trum niepożądanych roślin na 
plantacji oraz na długi okres 
zabezpiecza stanowisko przed 
nowymi wschodami. Bacara 
Trio 516 EC spełnia te wy-
magania. Przeprowadzenie 

zabiegów ochronnych w za-
lecanym terminie i z wykorzy-
staniem tego preparatu stanowi 
skuteczną metodę zapobiega-
nia wytwarzaniu odporności 
miotły zbożowej i gatunków 
dwuliściennych na działanie 
herbicydów. To kluczowy ar-
gument przemawiający za za-
stosowaniem tej technologii.

Nie można też zapominać 
o agrotechnicznych sposobach 
walki z zachwaszczeniem – 
stosowaniu odpowiednie-
go płodozmianu, uprawie 
i przyorywaniu międzyplo-
nów, a także mechanicznych 
uprawek, głównie orki. W wal-
ce chemicznej zaś należy pa-
miętać o rotacji substancji 
aktywnych oraz stosowaniu 
fabrycznych mieszanin kilku 
różnych związków chemicz-
nych, odmiennie oddziału-
jących na niepożądane na 
plantacji rośliny.

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

W uprawie zbóż kluczowym zagadnieniem jest wybór wariantu ochrony herbicydowej.

R E K L A M A
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Początek żniw kukurydzianych
Plony zapowiadają się do-

brze, wilgotność ziarna syste-
matycznie maleje, a ceny wciąż 
utrzymują się na satysfakcjo-
nującym poziomie. To jest 
dobry rok dla producentów 
kukurydzy.

Z informacji płynących od 
rolników, którzy rozpoczęli 
już zbiory, wynika, iż poziom 
plonowania jest zadowalają-
cy. Plony wczesnych odmian 
dochodzą do 15 t/ha mokrego 
ziarna. Można spodziewać się, 
iż odmiany późniejsze osiągną 
jeszcze lepsze rezultaty.

Cały rok 2021 był wyjątko-
wo deszczowy. Rośliny kuku-
rydzy potrzebują znacznych 
ilości wody, aby wytworzyć 
dużą biomasę. W tym roku 
warunki wilgotnościowe były 
komfortowe. W wielu regio-
nach opadów było nawet za 
dużo. Większym problem oka-
zał się stres związany z niską 
temperaturą. Ten rok był nie 
tylko mokry, ale i zimny. Ro-
śliny od początku swojej we-
getacji rozwijały się powoli 
i przechodziły przez kolejne 

fazy z wyraźnym opóźnie-
niem w stosunku do lat po-
przednich. Ważny w takich 
warunkach jest wigor począt-
kowy roślin. Przykładem od-
miany, która bardzo dobrze 
poradziła sobie w tym sezo-
nie jest odmiana DKC3201. To 
nowa, średniowczesna (FAO 
240) i wysokoplenna odmiana 
przeznaczona do uprawy na 
ziarno i kiszonkę. Oprócz wy-
sokiego potencjału plonowania 
na ziarno oraz znakomitych 
parametrów jakościowych 
kiszonki, charakteryzuje się 
wyjątkowo silnym wigorem 
wiosennym oraz tolerancją 
na niską temperaturę. Cechy 
te sprawiają, iż pomimo nie-
korzystnych wiosennych wa-
runków pogodowych odmiana 
ta utrzymuje szybkie tempo 
wzrostu i lepiej znosi stres 
związany z chłodem. Ponad-
to charakteryzuje się wysoką 
tolerancją na wyleganie oraz 
bardzo dobrą zdrowotnością 
roślin.

Brak stresu związanego 
z wysoką temperaturą oraz 

deficytem dostępnej wody 
przyczynił się do dobrego 
zaziarnienia kolb większości 
odmian, co jest dobrym pro-
gnostykiem w odniesieniu do 
zbiorów. To zupełnie odwrotna 
sytuacja, od tej która pamię-
tamy z suchych i upalnych lat 
2018-2019, kiedy to w czasie 
kwitnienia kukurydzy pano-
wał upał i susza.

Wielu problemów przyspa-
rzały w tym roku rolnikom 
omacnica prosowianka i ston-
ka kukurydziana. Szczególnie 
na południu kraju odnotowa-
no wysoką aktywność stonki 
kukurydzianej. Występowała 
ona głównie na polach, gdzie 
stosowane były uproszczenia 
uprawowe oraz na tych, na któ-
rych kukurydza była uprawia-
na w monokulturze.

Presja ze strony omacnicy 
prosowianki w wielu regionach 
wydaje się nawet wyższa niż 
w roku ubiegłym. Część rol-
ników zrezygnowała z zabie-
gów insektycydowych, gdyż 
prognozy dotyczące występo-
wania tego szkodnika nie były 

alarmujące. Wielu ekspertów 
wypowiadało się, iż z uwagi 
na niekorzystne warunki dla 
rozwoju tego szkodnika (zim-
no i deszczowo), zagrożenie ze 
strony omacnicy nie powinno 
być wysokie. Tradycyjnie już 
większe szkody ten agrofag 
wyrządza na południu Pol-
ski, a mniejsze na północy. 
Uszkodzone rośliny łatwiej 
wylegają, łamią się i są zde-
cydowanie bardziej podatne na 
infekcje chorób fuzaryjnych. 
Opady także sprzyjają rozwo-
jowi chorób grzybowych. Silne 
i porywiste wiatry z przełomu 
września i października poła-
mały rośliny na plantacjach 
wcześniej zaatakowanych 
przez omacnicę. Zbiór tych 
roślin będzie zdecydowanie 
trudniejszy. Uszkodzona me-
chanicznie kukurydza także 
wolniej oddaje wodę – słabiej 
dosycha, gdyż łan nie jest 
odpowiednio przewietrzany. 
Żniwa w takich warunkach 
są wyzwaniem.

Na szczęście temperatura 
sprzyja plantacjom. Wrzesień 

był pogodny, nie odnotowa-
no przymrozków. Pierwsze 
spadki temperatury poniżej 
0°C pojawiły się dopiero na 
początku października, co 
„pomogło” w dojrzewaniu 
szczególnie późniejszych od-
mian kukurydzy.

Z uwagi na komfortowe wa-
runki wilgotnościowe, jakie 
panowały praktycznie w całym 
sezonie wegetacyjnym, poziom 
plonowania kukurydzy będzie 
wysoki. Dodatkowo, różnice 
w plonowaniu pomiędzy po-
szczególnymi odmianami 
mogą nie być duże. Analiza 
tylko tegorocznych wyników 
plonowania odmian w kon-
tekście wyboru najlepszych 
z nich na następny rok może 
nie być w pełni trafna.

W korzystnych warunkach 
wilgotnościowych trudno 
jest wybrać odmiany stabil-
ne, które równie dobrze będą 
się spisywać w odmiennych 
warunkach uprawowych. 
W miarę możliwości, warto 
zweryfikować plonowanie da-
nej odmiany również w latach 

o innym przebiegu warunków 
pogodowych. Dobrze jest tak-
że zastosować dywersyfikację 
i wybrać kilka odmian o róż-
nej klasie wczesności. W ten 
sposób nie tylko maksymalnie 
uniezależnimy plonowanie od 
pogody, ale także zagwaran-
tujemy sobie możliwość płyn-
nego, rozłożonego w czasie 
zbioru.

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

W tym roku żniwa są opóźnione o mniej więcej dwa tygodnie.

R E K L A M A

Jak rozliczyć się za odstępstwo rolne?
Odmiana rośliny rolniczej, 

opracowana przez hodowcę, 
stanowi jego własność intelek-
tualną. Zgodnie z krajowymi 
i wspólnotowymi przepisami, 
hodowca może chronić swoją 
własność intelektualną, obej-
mując taką odmianę ochroną 
wyłącznego prawa. Dla rolnika 
oznacza to, że do siewu od-
miany chronionej może użyć 
tylko nasion kwalifikowanych 
lub nasion z własnego zbioru 
w ramach przywileju tzw. od-
stępstwa rolnego.

Odstępstwo rolne zezwa-
la na siew ze zbioru bez pi-
semnej zgody hodowcy pod 
warunkiem uiszczenia opła-
ty. Rolnik musi znać nazwy 
odmian, które sieje ze zbioru, 
aby ustalić, czy ma obowiązek 
opłaty. Powinien też upew-
nić się, czy dana odmiana 
jest prawnie dozwolona do 
odstępstwa rolnego. Niedo-
zwolone do siewu ze zbioru są 
niektóre odmiany soi i łubinu 
wąskolistnego oraz wszystkie 
odmiany syntetyczne i mie-
szańcowe (F1).

Opłata za skorzystanie 
z odstępstwa rolnego wynosi 
50% stawki opłaty licencyjnej 

za każdy wysiany kg nasion 
ze zbioru. Wysokość stawki 
można sprawdzić u właściwego 
hodowcy lub też w organizacji 
hodowców (Agencji Nasiennej 
Sp. z o.o.).

Opłatę za odstępstwo rolne 
należy wpłacić w następują-
cym terminie:
• jeżeli rolnik wysiał odmia-

nę chronioną na poziomie 
krajowym - w ciągu 30 dni 
od daty siewu;

• jeżeli rolnik wysiał odmia-
nę chronioną na poziomie 
wspólnotowym – niezwłocz-
nie, lecz nie później niż do 
30 czerwca roku gospo-
darczego, w którym nastą-
pił siew.
Posiadacze gruntów rolnych, 

własnych i dzierżawionych, 
o powierzchni poniżej 10 ha 
(dla ziemniaków) i poniżej 
25 ha (dla pozostałych gatun-
ków dozwolonych do stosowa-
nia w odstępstwie rolnym) są 
zwolnieni z opłaty.

Jeśli hodowca posiadający 
wyłączne prawo do odmiany 
jest zrzeszony w Agencji Na-
siennej, rolnik może rozliczyć 
się za jej pośrednictwem, wy-
syłając następujące informacje:

• swoje imię, nazwisko 
i adres;

• gatunek, nazwę odmiany 
i ilość kg nasion wysianych 
ze zbioru;

• miesiąc i rok wykonania 
siewu (np. wrzesień 2021);

• powierzchnia posiadanych 
gruntów rolnych.
Po otrzymaniu informacji 

od rolnika, Agencja Nasienna 
wystawi mu fakturę, na pod-
stawie której jednym przele-
wem ureguluje on opłatę nawet 
dla kilku hodowców. Wpłatę 
otrzymaną od rolnika Agen-
cja przekaże odpowiednim 
hodowcom.

Jeśli hodowca nie jest zrze-
szony w Agencji Nasiennej, 
rolnik winien skontaktować 
się z nim bezpośrednio i ustalić 
warunki rozliczenia za odstęp-
stwo rolne.

Opłaty za korzystanie 
z odmian chronionych służą 
finansowaniu postępu odmia-
nowego. Przeznaczane są na 
hodowlę nowych odmian 
roślin rolniczych, o większej 
wydajności, odporności na 
choroby, mróz lub suszę.

Agencja Nasienna Sp. z o.o.

Żerowanie omacnicy 
prosowianki
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A może wykę jarą?

Obecnie wyka ma mniej-
sze znaczenie niż inne gatunki 
innych roślin strączkowych 
(groch, bobik i łubiny). Areał 
uprawy tego gatunku przed 
wojną był znacznie więk-
szy i wynosił około 90 tys. 
hektarów. W latach 1970 - 
1980 uprawiano ją w międz-
plonach ścierniskowych 
z przeznaczeniem na przy-
oranie, jednak ze względu na 
niewielką produkcję nasion 
w gospodarstwach oraz dość 
wysoki koszt nasion obecnie 
wyka prawie nie jest wykorzy-
stywana do tych celów.

Może być użytkowana jej 
zielona masa, ale także nasio-
na. Uprawiana jest w czystym 
siewie lub w mieszankach z ro-
ślinami zbożowymi.

W dobrych stanowiskach 
można uzyskać około 2 t/ha 
nasion i do 25 t/ha zielonki. 
Zielonka jest wysokowarto-
ściowa i delikatna, ponie-
waż charakteryzuje się ona 

cienkimi łodygami i dużą 
ilością drobnych liści. Pomi-
mo wysokiej zawartości biał-
ka jak również korzystnego 
składu aminokwasowego, 
to, ze względu na obecność 
w nasionach glikozydu wi-
cjaniny (gorzki smak) jak 
również stosunkowo niski 
poziom plonowania, nasiona 
wyki są w małych ilościach 
wykorzystywane jako pasza 
dla zwierząt lub do celów 
konsumpcyjnych.

Gatunek ten może być upra-
wiany na nasiona w plonie 
głównym natomiast na zie-
loną masę jako międzyplon 
najczęściej w mieszankach 
z różnymi gatunkami roślin. 
Jest dobrym przedplonem dla 
zbóż ozimych pozostawiając 
dla nich znaczne ilości azotu, 
masy organicznej w glebie, ale 
także stanowiska dobrze od-
chwaszczone. Ma stosunkowo 
dobrze rozwinięty system ko-
rzeniowy, dzięki czemu może 

pobierać składniki pokarmowe 
z głębszych warstw gleby.

Obecnie zarejestrowanych 
jest pięć odmian wyki siewnej: 
Greta (s), Hanka, Ina (s), Jaga 
i Kwarta.

Nasiona wyki siewnej za-
wierają średnio 30% białka 
ogólnego. W białku dominują 
globuliny, a spośród amino-
kwasów egzogennych leucyna, 
arginina lizyna i fenyloalani-
na. W skład związków bezazo-
towych wyciągowych wchodzi 
głównie skrobia. Ponadto 
nasiona zawierają około 0,5-
0,8% tłuszczu, 4-7% włókna 
i 2-4,5% popiołu.

Zielona masa wyki jest 
wartościowa i chętnie zjada-
na przez zwierzęta. Średnia 
zawartość białka w suchej 
masie zielonki w czasie kwit-
nienia wynosi około 22%, 
a zawartość włóka 26-27%. 
Zmiany zawartości tych skład-
ników w miarę dojrzewania 
zachodzą w wyce wolniej niż 

w gatunkach innych roślin 
bobowatych, np. grochu czy 
bobiku. Słomę wyki charak-
teryzuje wysoka wartość po-
karmowa, jednak ze względu 
na silne wyleganie, zwłaszcza 
uprawianej w czystym siewie, 
często jest silnie zanieczysz-
czona i nie może być wyko-
rzystywana jako pasza.

Wymagania cieplne wyki 
nie są duże i dlatego jej uprawa 
sięga tak daleko na północ. 
Rozpoczyna ona kiełkowa-
nie już w temperaturze około 
2-2°C. Znosi dobrze wiosenne 
przymrozki do -5°C, a szkodli-
we dla niej są spadki tempe-
ratury do -8°C. Od momentu 
skiełkowania do rozpoczęcia 
kwitnienia potrzebuje w sumie 
900°C ciepła, a do osiągnięcia 
pełnej dojrzałości od 1720 do 
1920°C. Zapotrzebowanie jej 
na wodę jest duże, największe, 
podobnie jak innych bobowa-
tych, w okresie kwitnienia i za-
wiązywania strąków. Gatunek 
ten należy do roślin dnia dłu-
giego i może być uprawiana na 
terenie całego kraju.

Wyka najlepiej udaje się na 
glebach mocnych, zwięzłych, 
zasobnych w składniki pokar-
mowe, zaliczanych do kom-
pleksu pszennego dobrego 
i wadliwego. Nie nadaje się 
na gleby lekkie, piaszczyste 
o złej strukturze, które nie 
mają zdolności gromadzenie 
wilgoci zimowej. Natomiast 
mieszanki tego gatunku ze zbo-
żami przeznaczone na zielonkę 
mogą być uprawiane na gle-
bach słabszych w zależności 
od wymagań komponenta. 
Jak wykazały badania wła-
sne autora, przeprowadzone 
w kontrolowanych warun-
kach, lepszą glebą dla wyki 

uprawianej w czystym siewie 
jak i w mieszankach ze zboża-
mi była mada średnia niż gleba 
brunatna. Najkorzystniejszy 
dla rozwoju wyki odczyn 
gleby zbliżony jest do obo-
jętnego lub może być lekko 
zasadowy, chociaż mieszanki 
ze zbożami tolerują większy 
zakres pH niż siewy czyste. 
Wapnowanie można zastoso-
wać bezpośrednio po zbiorze 
przedplonu lub wcześniej pod 
inne rośliny w zmianowaniu.

Uprawiając wykę na nasiona 
na glebach cięższych należy 
wysiewać ją w stanowisku po 
zbożach w 3-5 roku po zasto-
sowaniu obornika. Natomiast 
na glebach lżejszych okres od 
zastosowania obornika może 
być krótszy.

Przygotowanie roli przed 
siewem tego gatunku jest ta-
kie same jak pod inne gatun-
ki jare. Po zbiorze przedplonu 
należy wykonać podorywkę 
lub kultywatorowanie przepro-
wadzić bronowanie niszczące 
chwasty, a jesienią wykonać 
orkę głęboką. Na wiosnę waż-
ne jest staranne wyrównanie 
powierzchni pola, ponieważ 
umożliwia ono niskie ustawie-
nie zespołów tnących maszyn 
zbierających.

Przy bardzo wysokiej i wy-
sokiej zawartości w glebie daw-
ki P2O5 wynoszą 15-20 oraz 
K2O – 40-60 kg·ha-1, natomiast 
przy bardzo niskiej i niskiej 
odpowiednio: P2O5 – 55-
80, K2O – 80-130 kg·ha-1.

Pod mieszanki ze zbożami 
należy zastosować również od 
30 do 60 kg N/ha, przy czym 
60% stosuje się przedsiewnie, 
a 40% pogłównie w fazie strze-
lania w źdźbło zbóż.

Optymalna obsada wyki 
w siewie czystym wynosi około 
200 nasion na 1 m2, co w za-
leżności od wielkości nasion 
odpowiada ilości wysiewu od 
100 do 160 kg·ha-1 nasion. Przy 
uprawie na zielonkę wysiew 
nasion należy zwiększyć o 10-
25%, a wiosenny termin siewu 
w porównaniu z uprawą na 
nasiona opóźnić o 10-15 dni. 
Nasiona należy wysiewać na 
głębokość 5-6 cm, w rozsta-
wie 15-20 cm. Do wysiewu na-
sion należy stosować siewniki 
punktowe o kołeczkowym ze-
spole wysiewającym.

Wyka wysiana w siewie 
czystym ze względu na wiot-
kość łodygi dość łatwo wylega, 
dlatego może być uprawiana 
z roślinami podpierającymi, 

najczęściej zbożami np. 
owsem, jęczmieniem rza-
dziej pszenicą. Ilość wysie-
wu wyki w mieszance może 
wynosić od 50 do 150 nasion 
na 1 m2, natomiast owsa od 
150 do 350 szt. m2. Udział 
wyki w mieszankach użytko-
wanych na zielonkę powinien 
być większy niż w uprawie na 
nasiona.

Rośliny wyki zasianej we 
właściwym terminie i głębo-
kości w początkowym okresie 
rosną powoli, co umożliwia 
rozwój chwastów. Dość sku-
tecznym i tanin zabiegiem 
niszczenia chwastów jest 
przedsiewne bronowanie za-
siewów. Wyka jest gatunkiem 
stosunkowo zdrowym i odpor-
nym na choroby. Jedną z naj-
częściej występujących chorób 
jest zgorzel siewek. Ponadto na 
roślinach wyki mogą wystę-
pować mączniak prawdziwy 
i rzekomy oraz askochytoza. 
Do najczęściej występujących 
szkodników na roślinach wyki 
należą: oprzędzik pręgowany, 
wielożerny, mszyca wykowa, 
pachówka strąkóweczka i strą-
kowiec grochowy.

Warunkiem koniecznym dla 
przeprowadzenia właściwego 
zbioru jest wyrównanie po-
wierzchni pola oraz usunięcie 
wszystkich przeszkód utrud-
niających koszenie (kamienie). 
Zbiór kombajnem rozpoczyna 
się gdy strąki w niższych czę-
ściach roślin osiągną dojrza-
łość pełną. Duży wpływ na 
jakość zbioru ma odpowied-
nie przygotowanie kombajnu. 
Regulacja zespołu młócącego 
i czyszczącego polega, przede 
wszystkim na ustawieniu pręd-
kości obrotowej bębna młó-
cącego i szczeliny roboczej 
między bębnem, a klepiskiem 
oraz obrotów wentylatora 
i wielkości otwarcia sit żalu-
zyjnych podsiewacza. Osta-
tecznego ustawienia zespołów 
roboczych kombajnu należy 
dokonać po przejeździe prób-
nym na długości około 50 m. 
Niezależnie od sposobu siewu 
i zbioru wilgotność nasion jest 
zróżnicowana i dlatego wy-
magają one szybkiego oczysz-
czenia (resztki słomy, nasiona 
chwastów, grudki gleby) i ob-
niżenia wilgotności do około 
14-15%.

Jerzy Księżak,
Jolanta Kaźmierczak,

Monika Antoniak
IUNG-PIB Puławy,

Zakład Uprawy 
Roślin Pastewnych

Jest jedną z najstarszych roślin bobowatych pastewnych uprawianych w Polsce.

Tabela 1. Plon zielonej, suchej masy i wartość pokarmowa wyki ze zbożami jarymi (średnie z 3 lat)
Bez nawożenia organicznego Nawożenie kompostem

Owies– 50% + 
wyka - 50%

owies – 25% + 
wyka - 75%

j ę c z m i e ń  – 
50% + wyka 

- 50%

jęczmień – 
25% + wyka 

- 75%

ow i e s  – 
50% + wyka 

- 50%

ow i e s  – 
25% + wyka 

- 75%

jęczmień  – 
50% + wyka 

- 50%

jęczmień – 
25% + wyka 

- 75%

Plon zielonki (t·ha-1) 33,7 28,0 25,7 26,5 37,0 34,5 33,9 30,3

Plon suchej masy (t·ha-1) 8,0 7,1 7,0 6,2 8,45 7,85 7,5 6,5

Zawartość suchej masy (%) 27,1 27,4 30,7 29,1 22,7 22,3 22,6 21,7

Udział wyki w plonie (%) 34,0 48,7 41,6 56,2 41,0 54,4 48,7 63,8

BTJP 34,7 36,7 28,7 30,6 37,5 38,8 34,4 35,3

BTJN 100,7 102,4 87,2 90,3 107,1 106,1 101,8 102,4

BTJE 87,1 88,6 83,2 86,2 82,1 84,9 82,2 83,9

Strawność (%) 65,9 66,8 66,4 66,4 62,4 62,7 61,2 60,5

JPM 0,76 0,72 0,74 0,70 0,65 0,64 0,61 0,58

JPŻ 0,71 0,68 0,69 0,64 0,60 0,60 0,57 0,54
*- źródło- opracowanie na podstawie badań własnych
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Ziarna z przeszłości

Polacy na nowo odkrywają, 
co kryje się w kłosach – nie 
tylko w skromnej, codziennej 
pszenicy, ale też innych zbo-
żach. Zmieniły się technologie 
i wzrosła świadomość dotyczą-
ca lokalnych eko produktów

Mimo, że na sklepowych 
półkach coraz częściej widać 
ziemniaki z Egiptu czy jabłka 
z Nowej Zelandii, to Polacy są 
zgodni, że najlepiej jest sięgać 
po polskie zboża.

Żyto, owies czy jęczmień to 
wciąż nie wszystko. Powracają 

zboża, przez lata praktycznie 
wyparte z rynku, takie jak sa-
mopsza, płaskurka czy orkisz, 
których ziarna są znane ar-
cheologom z najdawniejszych 
stanowisk odkrywanych na 
polskich ziemiach. Już od ja-
kiegoś czasu zyskują uznanie 
w kręgach osób zainteresowa-
nych zdrową dietą. Przecięt-
ny – nomen omen – zjadacz 
chleba dotychczas miał kłopot 
z dotarciem do takich produk-
tów, a następnie ze skompo-
nowaniem na ich podstawie 

smacznych, różnorodnych 
posiłków. To się zmienia.

- Sam proces ekspandowania 
zbóż nie jest nowy, bo Polacy 
od dekad znają ze sklepowych 
półek ekspandowany ryż. Dzi-
siejsze technologie umożliwiają 
jednak ekspandowanie rów-
nież takich zbóż jak orkisz 
czy gryka, a to daje zupełnie 
nowe możliwości, jeśli chodzi 
o komponowanie posiłków - 
wyjaśnia Elżbieta Jackiewicz, 
Główna Technolog odpowie-
dzialna za proces produkcji 

w Soligrano.
Trend zyskał przychylność 

naukowców, którzy zauważają, 
że sięganie po dawne odmiany 
pszenicy pomaga zwiększyć 
bioróżnorodność i potencjał 
odżywczy upraw. Takie zbo-
ża świetnie sprawdzają się też 
w uprawie ekologicznej, bo 
są odporne na choroby i nie 
wymagają tylu zabiegów pie-
lęgnacyjnych, co „nowe” ga-
tunki. Wszystko to sprawia, 
że uprawy dawnych odmian 
pomagają zabezpieczyć Polskę 

przed typowymi problema-
mi, z jakimi borykają się kra-
je o dużej jednolitości upraw 
(wyjałowienie gleby, herbicydy 
w wodach gruntowych i ogól-
na degradacja środowiska).

Pojawia się coraz więcej cie-
kawych produktów opartych 
na polskich ziarnach. Gryka 
po ekspandowaniu nadaje 
się do produkcji zdrowszych 
wariantów słodyczy, z grycza-
nej mąki można robić placki, 
a z gryki w płatkach – owsian-
ki. Z kolei jagły, quinoa czy 

amarantus mogą być przeką-
ską samą w sobie, dodatkiem 
do owsianki, deseru lub mie-
szanki obiadowej. Wszystko 
to sprawia, że zwiększa się 
dostępność tych produktów 
dla przeciętnego Polaka, który 
jeszcze kilka lat temu często 
nie wiedział, jak przygotować 
tak egzotyczne – z jego punktu 
widzenia – produkty w swojej 
kuchni.

Źródło: All Hands 
Agency, Joanna Ciastek

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wielki powrót samopszy i innych tradycyjnie polskich zbóż.

Zastosowanie bakterii 
w uprawie roślin bobowatych

W Polsce uprawia się różne gatun-
ki roślin bobowatych, wśród których 
największe znaczenie gospodarcze mają 
groch siewny, łubin żółty i bobik. Mają 
one ogromne znaczenie gospodarcze 
i spełniają przyrodniczą rolę w go-
spodarstwie rolnym. Powinny być 
wykorzystane w zasiewach jednoga-
tunkowych i mieszanych na gruntach 
ornych.

Rośliny te są ważnym źródłem biał-
ka dla ludzi i zwierząt, a ich uprawa 
wpływa korzystnie na żyzność gleb 
i plonowanie innych roślin uprawia-
nych w zmianowaniu, zwłaszcza w wa-
runkach rolnictwa integrowanego oraz 
ekologicznego.

W nowoczesnej agrotechnice wielu 
roślin uprawnych, w tym także bobo-
watych, przedsiewne zaprawianie 
nasion jest jednym z najczęściej po-
szukiwanych zabiegów. Zaprawianie 
nasion bakteriami symbiotycznymi 
może w znaczący sposób ułatwić ich 
wysiewanie a same bakterie mogą 
powodować istotne zwyżki plonów 
zwłaszcza wtedy, gdy w glebie brak 
jest bakterii brodawkowych specy-
ficznych dla danej rośliny, np. dla soi 
w glebach Polski, lub gdy liczebność 
tych bakterii w środowisku glebowym 
jest niska, np. na skutek wieloletniej 
przerwy w uprawie rośliny-gospodarza, 
np. lucerny. Szczepionki bakteryjne za-
wierające bakterie z rodzaju Rhizobium 
są szeroko wykorzystywane w prak-
tyce rolniczej zarówno w rolnictwie 
ekologicznym (przy braku nawożenia 
mineralnego azotem), jak i w rolnictwie 
konwencjonalnym. Bakterie brodaw-
kowe, żyjące symbiotycznie na korze-
niach roślin bobowatych, wyróżnia 

zdolność do wiązania azotu atmosfe-
rycznego. Związany azot cząsteczko-
wy ulega zredukowaniu do amoniaku 
(NH3) i w dalszym przekształceniu do 
formy azotanowej (NO) przyswajalnej 
przez rośliny. W drodze dalszych pro-
cesów powstaje z niego białko, groma-
dzone w znacznej części w nasionach 
tych roślin. Po obumarciu brodawek, 
część azotu trafia do gleby podnosząc 
jej zasobność w ten składnik. W po-
łączeniu z strukturotwórczym dzia-
łaniem systemu korzeniowego tych 
roślin na glebę wywołuje to wzrost 
jej sprawności i żyzności. Korzystanie 
z azotu atmosferycznego przyczynia 
się do zmniejszenia zużycia nawozów 
mineralnych.

Wymienione bakterie, znajdują się 
na ogół w glebach Polski, jednak często 
występują one w zbyt małej liczebności 
lub charakteryzują się słabą efektywno-
ścią symbiotyczną. Tak jest na przykład 
w przypadku soi, której symbionty nie 
występują w większości polskich gleb. 
Aby rośliny bobowate mogły w pełni 
korzystać z azotu dostarczanego im 
przez rizobia, ich efektywne bakterie 
symbiotyczne powinny znajdować się 
w glebie. Jeśli jednak glebowe popu-
lacje tych bakterii są zbyt niskie lub 
ich obecność w glebie jest wątpliwa, 
tak jak w przypadku soi, należy bak-
terie symbiotyczne dostarczyć roślinie 
w postaci aktywnego inokulum. Jakość 
preparatów, a więc i skuteczność ich 
działania uzależniona jest od wielu 
czynników takich jak: efektywność 
symbiotyczna użytych szczepów bakte-
rii symbiotycznych i liczebność żywych 
komórek tych bakterii w preparacie 
handlowym, rodzaj materiału użytego 

jako podłoża nośnikowego, czystość 
preparatu, czyli obecność i liczebność 
mikroorganizmów zanieczyszczają-
cych, oraz sposób przechowywania.

Wyżej wymienione zagadnienia 
są przedmiotem wieloletnich badań 
prowadzonych w Zakładzie Mikrobio-
logii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach. 
Badania te zaowocowały m.in. zgro-
madzeniem licznej kolekcji różnych 
szczepów bakterii symbiotycznych spe-
cyficznych dla wszystkich roślin bobo-
watych uprawianych w naszym kraju. 
Bakterie znajdujące się w tej kolekcji 
wykorzystywane są zarówno do badań 
naukowych prowadzonych w IUNG 
i w innych ośrodkach naukowych, 
jak również do celów praktycznych, 
np. udostępniane są m.in. praktyce 
w postaci aktywnych inokulatów do 
zaprawiania nasion. Informacje na 
ten temat można znaleźć na stronie 
internetowej https://mikro-iung.pl/
nitragina/. Za „Wdrożenie do praktyki 
rolniczej nowych szczepionek zawie-
rających bakterie symbiotyczne roślin 
bobowatych” nasz zespół otrzymał 
w roku 2016 wyróżnienie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rośliny bobowate mają ogromne znaczenie 
gospodarcze i przyrodnicze.

dr hab. Anna Gałązka, 
prof. IUNG 

Zakład Mikrobiologii Rolniczej 
IUNG – PIB w Puławach

Jesienny sezon 
ubezpieczania upraw

W tym roku ubezpieczyciel pro-
ponuje Klientom rozszerzenie ochro-
ny od wiosennych przymrozków. 
Generali Agro kontynuuje akcję 
rabatową, dzięki której kupujący 
polisę może otrzymać zniżkę w wy-
sokości nawet 20%, a na początku 
sezonu nawet 25%.

Nowością w ofercie Generali 
Agro jest klauzula, która rozszerza 
ryzyko wiosennych przymrozków 
w ten sposób że, odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela rozpoczyna się już 
od momentu zasiewu lub wysadze-
nia rozsady, jednak nie wcześniej 
niż od 21 marca i kończy się nie 
później niż 30 czerwca w roku 
zbiorów. Ta klauzula dostępna jest 
w pakietach zawierających ryzyka 
ujemnych skutków przezimowania 
i przymrozków wiosennych.

W przypadku szkód całkowitych, 
które wystąpiły przed 15 kwietnia, 
wielkość szkody określa się w sposób 
ryczałtowy w wysokości 15% sumy 
ubezpieczenia zakwalifikowanego 
do zaorania areału danego pola. Do-
datkowo w ramach tej klauzuli, do 
100% sumy ubezpieczenia Generali 
Agro rozszerza odpowiedzialność 
w ryzyku gradobicia oraz wiosen-
nych przymrozków.

Podobnie jak w zeszłym roku 
dostępny będzie program rabato-
wy. Zniżkę, nawet 20%, otrzymają 
rolnicy, którzy mają aktywną poli-
sę Concordii (i/lub Generali Agro) 
w ramach innego ubezpieczenia 
albo ubezpieczyli uprawy we wcze-
śniejszych sezonach. Zniżkę mogą 
otrzymać również nowi Klienci, 
którzy zdecydują się na dodatkową 
polisę. Ważne jest, aby w momencie 
zawierania umowy ubezpieczenia 
upraw, rozpoczął się okres ochrony 

w ramach dodatkowego ubezpiecze-
nia. Zniżka dotyczy osób fizycznych 
i prawnych.

Zniżka na ubezpieczenie upraw 
może wynieść 10%, 15% lub 20%, 
a jej wysokość zależy od liczby ubez-
pieczeń, na których rolnik widnieje 
jako osoba ubezpieczona:
• 20% – za 3 różne 

ubezpieczenia,
• 15% – za 2 różne 

ubezpieczenia,
• 10% – za 1 ubezpieczenie.

Na początkowym etapie sezo-
nu zniżki dla lojalnych klientów 
będą jeszcze wyższe i będą sięgać 
aż 25%. Generali Agro przygoto-
wało również inne niespodzianki 
dla klientów.

W jesiennym sezonie zawiera-
nia umów ubezpieczenia, ochronie 
ubezpieczeniowej będą podlegać 
uprawy zbóż ozimych (pszenica ozi-
ma, pszenica orkisz ozima, pszen-
żyto ozime, jęczmień ozimy, żyto 
ozime, mieszanka zbożowa ozima) 
oraz uprawy rzepaku ozimego. Naj-
popularniejsza ochrona uwzględnia 
ryzyko gradu, ujemnych skutków 
przezimowania czy przymrozków 
wiosennych. Najszerszy pakiet obej-
muje dodatkowo ryzyko deszczu 
nawalnego i huraganu. W opcji mi-
nimum można ubezpieczyć uprawy 
tylko od ryzyka gradu.
1. Ubezpieczenie rzepaku ozimego 

i zbóż ozimych dostępne będzie 
w następujących pakietach:

• grad;
• grad, ujemne skutki przezimo-

wania (Pakiet Bonus Z);
• grad, przymrozki wiosenne, 

ujemne skutki przezimowania 
(Pakiet Baza Z);

• grad, przymrozki wiosenne, 

ujemne skutki przezimowania, 
deszcz nawalny, huragan (Pakiet 
Plus Z).

2. Ubezpieczenie ujemnych skut-
ków przezimowania w ww. 
pakietach oferowane będzie z ry-
czałtem wypłaty odszkodowania 
na poziomie 15% sumy ubezpie-
czenia z możliwością rozszerzenia 
do 25% sumy ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie rzepaku ozi-
mego dla danego Ubezpiecza-
jącego na danej polisie będzie 
uwarunkowane jednoczesnym 
ubezpieczeniem zbóż ozimych. 
Łączna powierzchnia zbóż ozi-
mych nie powinna być mniejsza 
niż 30% powierzchni upraw na 
polisie.

4. Umowa ubezpieczenia może 
obejmować tylko jednego Ubez-
pieczonego. Z zachowaniem pro-
porcji ubezpieczonego areału 
rzepaku ozimego i zbóż ozimych, 
możliwe będzie wystawienie polis 
ze sobą powiązanych rodzinnie 
lub kapitałowo.
Generali Agro daje możliwość 

włączenia ubezpieczenia ryzyka su-
szy w odniesieniu do zbóż ozimych, 
ubezpieczonych w sezonie jesien-
nym 2021. Ubezpieczenie ryzyka 
suszy będzie dostępne wyłącznie 
dla polis, na których przynajmniej 
jedno pole jest nie mniejsze niż 5 ha, 
a działki są oznaczone w ramach 
Geoportalu. Umowy dodatkowe 
dotyczące ryzyka suszy oferowa-
ne będą w okresie luty/marzec 
2022. Suma ubezpieczenia w ry-
zyku suszy będzie tożsama z sumą 
ubezpieczenia w pakiecie zimowym.

Źródło: Grupa Generali, 
Justyna Szafraniec

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Generali Agro rozpoczęło sezon ubezpieczeń upraw rolnych.
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Tworzymy urodzaj

Kasze w diecie 
przyszłej mamy

Przyszłe mamy powinny 
szczególnie dbać o codzienne 
menu, które pozwoli zacho-
wać im dobre samopoczucie 
i utrzymać formę, jak również 
zapewni prawidłowy rozwój 
dziecka. Rozwiązaniem jest 
dobrze zbilansowana i boga-
ta w cenne składniki dieta, 
która w pełni zaspokoi po-
trzeby kobiety w ciąży. Waż-
nym elementem codziennego 
menu są kasze. Oprócz zalet 
odżywczych, mają one wiele 
cennych właściwości zdrowot-
nych, wskazanych dla przy-
szłej mamy, o czym przekonuje 
Urszula Somow, dietetyczka 
i ekspertka kampanii „Lubię 
kaszę – kasza na stół, na zdro-
wie, na co dzień”.

- Dieta kobiet w ciąży po-
winna być właściwie zbilan-
sowana, tzn. dostarczająca 
wszystkich niezbędnych dla 
organizmu matki i dziec-
ka składników odżywczych 
w odpowiednich ilościach 
i proporcjach. U przyszłych 
mam zwiększa się w tym cza-
sie zapotrzebowanie na wiele 
witamin i składników mineral-
nych, których dobrym źródłem 
są kasze. Cenne w ciążowej 
diecie są zatem m.in. kasze gry-
czana, jęczmienna i jaglana 
– podkreśla Urszula Somow.

W okresie ciąży organizm 
potrzebuje dodatkowej dawki 
energii, a także składników 
odżywczych, m.in. żelaza, 
jodu, cynku, kwasu foliowego, 
witamin z grupy B, magnezu. 
Zgodnie z rekomendacja-
mi Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dla kwasu 
foliowego, jodu, kwasów ome-
ga-3, witaminy D oraz żelaza 
zalecana jest suplementacja, 
jednak pozostałe składniki 
należy dostarczyć wraz z dietą.

Dobrym produktem uzu-
pełniającym ich niedobory są 
kasze, np. gryczana, jaglana 
czy pęczak. Ich zrównoważona 
ilość w codziennej diecie może 
nie tylko pomóc wyrównać 
zwiększone zapotrzebowanie 
na składniki, takie jak magnez, 
cynk i niektóre witaminy 

z grupy B, ale także być źró-
dłem wolno uwalniającej się 
energii, o niskim indeksie 
glikemicznym, dzięki czemu 
może pomóc stabilizować go-
spodarkę węglowodanową. 
Błonnik zawarty w grubo-
ziarnistych kaszach może 
pomóc regulować perystalty-
kę jelit i przy prawidłowym 
nawodnieniu, przeciwdziałać 
zaparciom. Jeśli w III tryme-
strze pojawią się problemy 
żołądkowo-jelitowe związane 
z rosnącym i zajmującym co-
raz więcej miejsca dzieckiem, 
warto sięgać również po kasze 
drobniejsze, łatwiej strawne 
lub kasze zmielone na mąkę, 
wykorzystując je do przygo-
towywania placuszków lub 
innych potraw w prostej do 
trawienia formie.

Kasze, zwłaszcza gryczana, 
pęczak, jaglana, ugotowane al 
dente (nie rozgotowane) spraw-
dzą się również jako prewencja 
i leczenie zaburzeń gospodarki 
glukozy, w tym cukrzycy cią-
żowej. Kobiety ciężarne nie po-
winny obawiać się spożywania 
kaszy połączonej w posiłku 
z warzywami, chudym źró-
dłem białka (gotowana ryba, 
mięso, soczewica, fasola) oraz 
dobrych kwasów tłuszczowych 
(np. olejem lub orzechami) na-
wet w drugiej części dnia, np. 
na późną kolację.

- Pamiętajmy o podstawowej 
zasadzie, która głosi, że kobieta 
w ciąży powinna jeść dla dwoj-
ga, a nie za dwoje. Całkowita 
ilość kalorii spożywana w cią-
gu dnia wymaga dostosowania 
do zapotrzebowania przyszłej 
mamy. W okresie ciąży orga-
nizm kobiety wystawiony jest 
na wielką próbę, dlatego nale-
ży zwracać szczególną uwagę 
na to, co jemy, by wraz z po-
żywieniem zapewnić sobie 
i dziecku wszystkie niezbędne 
składniki. Wystrzegajmy się 
żywności wysoko przetworzo-
nej, bardzo kalorycznej i często 
pełnej dodatków wzmacniają-
cych smak i zapach. Uważaj-
my na to, aby w tym czasie 
również nadmiernie się nie 
przejadać, w czym pomoże 
jadłospis oparty na produk-
tach niskoprzetworzonych, 
takich jak kasze. Stosując się 
do tych reguł nie powinnyśmy 
mieć problemu z nadmierną 
podażą kalorii. W razie wąt-
pliwości co do prawidłowych 
przyrostów w ciąży, zawsze 
warto skonsultować się z leka-
rzem lub dietetykiem - dodaje 

ekspertka kampanii.
Ogólnopolska kampania 

promocyjno-edukacyjna „Lu-
bię kaszę – kasza na stół, na 
zdrowie, na co dzień”, której 
organizatorem jest Federacja 
Branżowych Związków Produ-
centów Rolnych, sfinansowa-
na jest ze środków Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż i Prze-
tworów Zbożowych.

Więcej informacji o kam-
panii znajduje się na:

http://www.lubiekasze.pl/
https://www.facebook.com/

lubiekasze/

Źródło: itbc, Monika Górka
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Ciąża to wyjątkowy czas w życiu kobiety.
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Tractor of the Year 2022

26 dziennikarzy z 25 europej-
skich krajów wyłoniło laureatów 
w 3 kategoriach oraz głównego 
finalistę. Na podium znalazły się 
dwie maszyny od John Deere’a.

Model 7R 350 AutoPowr zdo-
był tytuł Ciągnika Roku, a model 
6120M AutoPowr otrzymał na-
grodę dla najlepszego ciągnika 
użytkowego (kategoria Best Uti-
lity). Polskę w jury reprezentował 
Edmund Lorencowicz z „Rolni-
czego Przeglądu Technicznego”.

W głównej kategorii kon-
kurencja była spora. Ciągnik 
John Deere 7R 350 AutoPo-
wr zaimponował sędziom we 
wszystkich aspektach bardzo 
rygorystycznego procesu gło-
sowania. Doceniono:
• technologię pokładową i pa-

kiet automatyki;
• szeroką, przestronną kabinę 

zapewniającą kierowcy mak-
symalny komfort;

• doskonałe osiągi w polu;
• wysoką wydajność;
• układ kierowniczy Active-

Command Steering (ACS);
• system dociążenia ciągnika 

EZ Ballast.

Jak czytamy w uzasadnieniu 
na oficjalnej stronie konkur-
su: „EZ balast umożliwia auto-
matyczny montaż i demontaż 
1700 kg balastu. To rewolucjo-
nizuje sposób, w jaki rolnicy 
i wykonawcy mogą zarządzać 
balastowaniem (bez zbędne-
go wysiłku i straty czasu), aby 
indywidualnie dostosować 
ciągnik do każdego zadania, 
zapobiec ugniataniu gleby lub 
w razie potrzeby poprawić 
trakcję”.

W kategorii Best Utility model 
John Deere 6120M AutoPowr 
uzyskał wysokie noty dzięki:
• kompaktowej konstrukcji 

i elastyczności gwarantowa-
nej przez rozstaw osi 2,4 m;

• dużej ładowności (4,7 t);
• zastosowaniu najnow-

szej technologii rolnictwa 
precyzyjnego;

• doskonałej przydatności 
do pracy z ładowaczem 
czołowym.
Wybierając Tractor of the 

Year jury ocenia: silnik, skrzynię 
biegów, elektronikę, hydraulikę, 
komfort kabiny, innowacyjne 

możliwości techniczne, rozwią-
zania rolnictwa precyzyjnego, 
design. W kategorii Best Utili-
ty jury bierze pod uwagę tylko 
część ciągników – uniwersalne 
i użytkowe, powyżej 70 KM, 
z maksymalnie 4 cylindrami, 
o maksymalnej masie roboczej 
10,5 t i maksymalnym rozstawie 
osi 2,55 m. Ocenia się: silnik, 
skrzynię biegów, hydraulikę, 
komfort, innowacyjne rozwią-
zania techniczne, wszechstron-
ność i design.

Tractor of the Year to jeden 
z ważniejszych konkursów bran-
żowych. Istnieje od 1998 r. Dru-
gi rok z rzędu nagrody zostały 
wręczone podczas Międzyna-
rodowych Targów Techniki 
Rolniczej EIMA w Bolonii, we 
Włoszech.

Przypomnijmy, że John De-
ere nie pierwszy raz zdobywa 
tytuł Tractror of the Year – 
ma na koncie już 3 wygrane. 
W 2012 r. nagrodzono mo-
del 7280 R, w 2007 r. model 
8530, a w 2002 r. 8020 series.

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

Podwójne zwycięstwo firmy John Deere
Wyzwania CEMOS

Zwycięzca konkursu, Wy-
zwanie CEMOS Mateusz Ci-
słak (szerzej zwany na Youtube 
jako Wemberr) przetestował 
właśnie ciągnik CLAAS 
ARION 660.

W połowie kwietnia tego 
roku przedstawiciele CLA-
AS Polska przeprowadzili 
konkurs, spośród zgłoszeń 
chętnych osób zaproszono 
trzech operatorów z różnych 
rejonów Polski, aby przekonać 
się, czy faktycznie maszyna 
może być lepsza od operato-
ra. Test systemu odbył się na 
polu w okolicach Grodziska 
Wielkopolskiego w ciągniku 
CLAAS AXION 960, któ-
ry niedawno uzyskał dzięki 
systemowi CEMOS presti-
żowy tytuł „TRACTOR OF 
THE YEAR 2021” w kategorii 
„Zrównoważony”.

Jak się okazuje w testach, 
system nie ma sobie równych 
i efektywnie wspiera nawet 
bardzo doświadczonych ope-
ratorów otwartych na innowa-
cyjne technologie. Całkiem 
niedawno system CEMOS zo-
stał przetestowany przez in-
stytut DLG, podczas którego 
10 operatorów z Niemczech, 
Francji Danii oraz Polski podej-
mowało próby pokonania sys-
temu CEMOS - bezskutecznie!

CEMOS to innowacyjne roz-
wiązanie dla ciągników, któ-
re oparte jest na technologii 
sztucznej inteligencji. Jest to 
jedyny taki system na rynku, 
który pomaga operatorowi tak 
zoptymalizować maszynę, aby 
uzyskać wyższą wydajność pra-
cy i obniżyć zużycie paliwa, 
poprzez, prawidłową regulację 
ciśnienia w oponach, czy do-
stosowanie balastu dopasowa-
nego do aktualnego narzędzie 
roboczego.

Główną nagrodą w kon-
kursie była możliwość użyt-
kowania przez 50 mth jednej 
z maszyn CLAAS: AXION 
960, AXION 870 lub ARION 
660. „Dla zwycięzcy tegorocz-
nego Wyzwania dostarczyli-
śmy, zgodnie z jego życzeniem, 
model ARION 660 w wersji 
CMATIC z systemem CEMOS” 
– komentuje Krzysztof Gomol-
la, Product Manager z CLA-
AS Polska. Mateusz Cisłak 
zwycięzca konkursu podczas 
testowania ciągnika przygo-
tował relację, którą zamieścił 
na swoim kanale YouTube. Jak 
podkreślił, w trakcie filmu z te-
stów, wybrał właśnie Ariona, 
gdyż chciał przetestować cią-
gnik w połączeniu z siewni-
kiem. Warto tutaj dodać, że 

w trakcie testów CLAAS był 
użytkowany z wykorzystaniem 
siewnika Amazone Centaya 
3000 Super oraz cultimera 
Kuhn L300. Już na samym 
początku filmu, ze słów te-
stującego Mateusza Cisłaka, 
możemy się sporo dowiedzieć 
o wyposażeniu nowoczesnej 
kabiny, w której znajdował się 
12 calowy, dotykowy wyświe-
tlacz CEBIS obsługujący tech-
nologię ISOBUS oraz dżojstik 
CMOTION. To właśnie ten 
ostatni zrobił na testującym 
największe wrażenie. „Joystick 
CMIOTION jest to po prostu 
wzór do naśladowania, jeże-
li chodzi o ergonomię. Ręka 
idealnie przylega nam do joy-
sticka, wszystkie przyciski 
mamy pod palcami. Jest on 
bardzo wygodny” – argumen-
tował Cisłak. 12-calowy ekran 
w przejrzysty sposób wyświetla 
wszystkie ważne ustawienia 
maszyny i umożliwia bezpo-
średni dostęp do ustawień 
układu kierowniczego, prze-
kładni oraz układu hydraulicz-
nego. Co więcej, umożliwia 
indywidualne przyporządko-
wanie przycisków funkcyjnych 
na joysticku wielofunkcyjnym 
CMOTION i na podłokietni-
ku. Nowy ekran startowy wy-
świetla przegląd wszystkich 
indywidualnie przyporządko-
wanych przycisków w jednym 
miejscu oraz umożliwia szybką 
kontrolę poziomu oleju silni-
kowego z kabiny.

W trakcie użytkowa-
nia ARION 660 popularny 
„Wemberr” korzystał także 
ze wsparcia systemu CEMOS. 
Jak powiedział – „System (…) 
to jest sztuczna inteligencja 
w ciągniku, która nam pod-
powiada, np. jak mamy dobrać 
obciążenie ciągnika, jak mamy 
dobrać ciśnienie w kołach, czy 
różne parametry pracy silnika 
(…) i należy zauważyć, że pod-
powiada rewelacyjnie”. W ten 
sposób CEMOS dla ciągników 
aktywnie wspiera operatora 

w wykonywaniu swojej pracy. 
„Po wprowadzeniu parame-
trów wyjściowych wybiera-
my czy chcemy uzyskać lepszą 
wydajność czy większą efek-
tywność” – dodaje Mateusz 
Cisłak. Dzięki temu nawet 
niedoświadczeni użytkow-
nicy będą w stanie osiągnąć 
bardzo dobre wyniki podczas 
obsługi ciągnika i narzędzia 
doczepianego. Dla doświad-
czonych operatorów ciągników 
zalecenia dotyczące ciśnienia 
w oponach i balastowania oraz 
okno dialogowe optymalizacji 
stanowią znaczne ułatwienie 
w dostosowaniu kombinacji 
ciągnika i narzędzia doczepia-
nego do optymalnego zakresu 
osiągów lub wydajności.

Warto także nadmienić, 
że testowany model ARION 
660 ma zainstalowany fa-
brycznie system GPS PILOT 
S10 RTK NET oraz korzysta 
z licencji ASGEUPOS. Jak 
wspomina Krzysztof Gomol-
la - „Dzięki takiemu rozwiąza-
niu dokładność prowadzenia 
maszyny to 2 do 3 cm. W po-
łączeniu z 3 metrowym siewni-
kiem pozwala to na uzyskanie 
wysokiej jakości przejazdów 
bez zakładek”. W trakcie te-
stów Matuesz Cisłak korzystał 
bezpośrednio z pomocy GPS 
PILOT oraz jedno z pól zosta-
ło zasiane z wykorzystaniem 
mapy aplikacyjnej przygoto-
wanej w 365FarmNet, wgra-
nej do terminala S10. Dzięki 
stworzonym mapom potencja-
łu plonowania operator może 
zmiennie dawkować ilość ma-
teriału siewnego na hektar.

System CEMOS można 
zainstalować w ciągnikach 
CLAAS o mocy już od 125 KM 
do 445 KM, wyposażonych 
w przekładnię bezstopniową 
CMATIC oraz terminal doty-
kowy CEBIS. Tego typu cią-
gniki to modele serii ARION 
500/ 600 i AXION 800/900.

Źródło: CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

CLA AS ARION 660 trafił do zwycięzcy.
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