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Porozumienie PIGMiUR – WAT

Zakres współpracy w obsza-
rze dydaktyczno-naukowym 
określa porozumienie zawarte 
9 lutego 2022 r. pomiędzy WAT 
a Polską Izbą Gospodarczą Ma-
szyn i Urządzeń Rolniczych 
w Toruniu.

Porozumienie podpisali pro-
rektor ds. rozwoju WAT płk 
dr hab. inż. Jacek Świderski, 
prof. WAT i prezes Zarządu 
PIGMUiR Józef Dworakowski.

Umowa przewiduje inicjo-
wanie i realizowanie wspól-
nych badań naukowych i prac 
rozwojowych, doradztwo na-
ukowo-badawcze, konsultacje 
techniczno-technologiczne 
i ekspertyzy. Zakłada rów-
nież współpracę w zakresie 

organizowania szkoleń dla 
uczniów szkół średnich oraz 
staży i praktyk dla studentów. 
Wszystkie te działania mają 
przyczynić się do wsparcia 
rodzimych producentów ma-
szyn i urządzeń rolniczych oraz 
edukacji młodzieży.

Zalążkiem współpracy było 
udostępnienie w ubiegłym roku 
przez WAT elementów bazy la-
boratoryjnej w celu przeprowa-
dzenia przez PIGMUiR zajęć 
praktycznych z zakresu budowy 
i eksploatacji hydrotronicznych 
układów napędowych. Obecnie 
w ramach realizacji projektu 
„Inkubator 4.0”, finansowane-
go przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki, opracowywane jest 

w Akademii mobilne stanowi-
sko laboratoryjne do prowa-
dzenia zajęć w tym zakresie. 
Wdrożeniem stanowiska za-
interesowana jest PIGMUiR.

Podczas spotkania, które 
poprzedziło podpisanie po-
rozumienia, płk dr hab. inż. 
Jacek Świderski, prof. WAT 
podkreślił, iż Wojskowa Aka-
demia Techniczna dysponuje 
licznymi, doskonale wyposa-
żonymi laboratoriami i współ-
pracuje z wieloma podmiotami 
zewnętrznymi, w tym także 
z firmami branży rolniczej.

Zadania PIGMiUR, które 
przedstawił prezes Józef Dwo-
rakowski, to m.in. integracja 
firm branży, reprezentowanie 

wspólnych interesów, wymiana 
doświadczeń, koordynacja dzia-
łań firm zrzeszonych w Izbie, 
współpraca z instytucjami sku-
pionymi wokół branży rolni-
czej oraz szkołami i uczelniami, 
organizacja specjalistycznych 
szkoleń i seminariów, a także 
promocja firm z branży – w tym 
organizacja wystaw rolniczych, 
m.in. targów AGRO SHOW.

Izba wspiera kształcenie 
przyszłych pracowników, 
m.in. specjalistów w zakresie 
mechaniki, którzy przyczynią 
się do rozwoju branżowych 
firm krajowych. Źródłem 
ich pozyskiwania są szkoły. 
Nie dysponują one jednak 
wystarczającym zapleczem 

badawczo-laboratoryjnym. Nie 
posiadają go też firmy krajowe 
zrzeszone w PIGMUiR. Izba li-
czy w tym obszarze na owocną 
współpracę z WAT.

W spotkaniu uczestniczyli 
również przedstawiciele Cen-
trum Transferu Technologii 
WAT – dr hab. inż. Adam 
Bartnicki, dyrektor oraz dr 
inż. Bogusława Gradzik, bro-
ker technologii. Polską Izbę 
Gospodarczą Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych reprezento-
wał także wiceprezes Zarządu, 
dyrektor zarządzający Michał 
Spaczyński.

Źródło: PIGMiUR
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Wojskowa Akademia Techniczna wesprze działalność przemysłu maszyn 
i urządzeń rolniczych.
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Miano FIRMOWY HIT ROKU 2022 w kategorii – Najlepsze 
Produkty Rolnicze uzyskały produkty:

– Wykrywacz Mastitis DRAMIŃSKI MD4x4Q2
DRAMIŃSKI S.A.

– Zgrabiarka PRONAR ZKP 1400
PRONAR

– Rozsiewacz nawozów MOTYL N031M i N031M/1
z przystawką kolumnową

POM Augustów

– Opryskiwacz METRIS 2
KUHN - Maszyny Rolnicze sp. z o.o.

– Regionalne odmiany ziemniaków
„CENTRALA NASIENNA” Sp. z o.o. Nidzica

– Odmiana owsa jarego – RAMBO
Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

– Odmiana kukurydzy – IDA MGT, FAO 230
Agro Seed Spółka z o.o.

– Odmiana kukurydzy – OP KANDIA, FAO 260
OSEVA Polska Sp. z o.o.

– Odmiana soi – ABACA
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o.

FIRMOWE HITY ROKU 2022
rozdane

V-ce Prezes Romuald Rećko POM Augustów

Dramiński SA

Marek Luty Dyr HR Strzelce

Wacław Erdmann Prezes OSEVA Polska

Dr Inż. Tomasz  Bieńkowski CN NIDZICA Jerzy Malec Prezes AGRO SEED

Daniel Jarki, Specjalista ds. Produktu SAATBAU

Ireneusz Dobrowolski - Kierownik Sprzedaży KUHN

Marcin Nowotka, dyrektor handlu i marketingu (drugi z lewej) 
wraz z kierownikami działu sprzedaży krajowej maszyn rol-
niczych (od lewej) Grzegorzem Tomkowiakiem, Tomaszem 
Kotowiczem, Robertem Ostaszewskim z PRONARU
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Chleba naszego...
NAJPYSZNIEJSZEGO!

Kiedyś mielono na mąkę 
całe zbożowe ziarna i mąka 
miała wówczas kolor szara-
wy, ale w następstwie rozwo-
ju techniki możliwe stało się 
oddzielenie w tym procesie 
zewnętrznej okrywy ziaren 
i otrzymanie mąki bielutkiej 
jak śnieg. Śliczniutkiej takiej, 
wzbudzającej zachwyt. Podob-
nie jak upieczone z niej bie-
lutkie bułeczki czy takiż sam 
chlebek. Powszechnie pieczo-
ne, kupowane i zjadane. A tak-
że np. bieluteńki makaronik, 
który o ileż śliczniej (choć to 
kwestia gustu) prezentuje się 
na talerzu.

Oczywiście, w dalszym cią-
gu można mleć całe ziarna, 
w wyniku czego powstaje tzw. 
mąka pełnoziarnista a z niej 
pełnoziarniste produkty. Może 
nie tak śliczniutko-bielutkie, 
ale o ileż zdrowsze. Bowiem 
to, co w ziarnie zbożowym 
jest najcenniejsze, znajduje się 
właśnie w tej jego zewnętrznej 
okrywie. Jest to:
• kwas foliowy – niezwykle 

ważny dla prawidłowego 
rozwoju ciąży, mający istot-
ne znaczenie w procesach 
krwiotwórczych

• fosfor – niezbędny do bu-
dowy kości i zębów

• żelazo – zapewniające wła-
ściwy rozwój umysłowy, 
niezbędne do tworzenia 
czerwonych krwinek, za-
pewniające transport tlenu

• magnez – wpływający pozy-
tywniena pracę serca, mają-
cy swój niebagatelny udział 
w budowie kości i zębów, 
niezbędny dla prawidło-
wej pracy mięśni i układu 
nerwowego

• cynk – „ulepszający” stan ko-
ści i skóry oraz wpływający na 
skuteczność funkcjonowania 
układu odpornościowego

• i wreszcie, (a może nawet 
przede wszystkim) bogaty 
zestaw witamin z grupy B, 
które są jednymi z najważ-
niejszych substancji, jakich 
potrzebuje nasz organizm, 
aby prawidłowo funkcjo-
nować. Oddziałują one 
pozytywnie i na nerwy, 
i na serce, i na skórę, i na 

mięśnie, i na układ na-
czyniowy. Wpływają na 
przemianę materii i samo-
poczucie. Jednym słowem 
– są gwarantem naszego 
zdrowia.
Wiele chorób, na które cier-

pimy i dolegliwości, będących 
naszym udziałem wynika 
z braku bądź niedoboru jed-
nego lub kilku wymienionych 
wyżej minerałów czy witamin. 
Lekarz zapisuje nam wówczas 
ich suplementację w postaci 
tabletek. A przecież ich brak 
i wynikająca zeń dolegliwość 
mogłyby w ogóle nie wystąpić, 
gdyby w procesie mielenia ta 
drogocenna osłonka ziarna 
nie została usunięta. Może bu-
łeczka czy makaronik miałyby 
brzydszy (to zresztą, jak już 
wspomnieliśmy, kwestia gustu) 
wygląd, ale oszczędzilibyśmy 
sobie i kosztów (te tabletki spo-
ro kosztują), i choroby.

Jeśli chodzi o nasze zdrowie, 
to warto jeszcze przypomnieć 
sobie (przypomnieć, bo kiedyś 
mówiono nam o tym w szkole 
na lekcjach biologii), że całe 
ziarno to bogactwo błonnika. 
Z badań wynika, że przeciętnie 
zamiast zalecanej przez diete-
tyków ilości 30–40 g błonnika 
dziennie zjadamy go dwukrot-
nie mniej. Stąd wiele proble-
mów zdrowotnych. Błonnik 
korzystnie bowiem wpływa 
na perystaltykę jelit, dzięki 
czemu pozwala uniknąć za-
parć (w efekcie chroni przed 
rozwojem tzw. uchyłków czy 
raka jelita grubego), a ponadto 
ogranicza wchłanianie tłusz-
czu z pożywienia, zaś wiążąc 
wodę i pęczniejąc w przewo-
dzie pokarmowym, szybko 
daje poczucie sytości.

Zapobiega też wahaniom 
poziomu cukru we krwi, 
chroniąc tym samym przed 
atakami tzw. Wilczego głodu, 
co sprawia, że osoby wybiera-
jące produkty z pełnego ziarna 
są... szczuplejsze, bo nie mają 
zwyczaju ciągłego sięgania po 
różne (kaloryczne!) przegryzki.

Jednym słowem, osoby wy-
bierające produkty z pełnego 
ziarna są zdrowsze.

Przeprowadzone przez 

amerykańskich naukowców 
badania dowiodły, że u ko-
biet, które jadały ok. 2,7 porcji 
produktów pełnoziarnistych 
dziennie, ryzyko choroby 
niedokrwiennej serca było 
o 30 proc. niższe niż u spo-
żywających tylko 0,13 proc. 
takich porcji dziennie.

Z kolei naukowcy nie-
mieccy, obserwując przez 
kilka lat zdrowie 9700 męż-
czyzn i 15 400 kobiet w wie-
ku 35–65 lat, zauważyli, że 
u osób, które jadały najwię-
cej błonnika pochodzącego ze 
zbóż (17 g dziennie), ryzyko za-
chorowania na cukrzycę było 
o 27 proc. niższe niż u tych 
z grupy o najniższym spożyciu 
(7 g dziennie).

Jeśli chodzi o zawartość 
błonnika w pożywieniu, to 
istnym ich magazynem są 
otręby pszenne (42,4 g błon-
nika w 100 g otrąb) i nic ich 
rekordu nie przebija. W po-
równaniu z nimi w pieczywie 
pełnoziarnistym jest ich dużo 
mniej (chleb razowy – 8,5 g 
czy bułki grahamki – 6,7 g), 
ale w bagietce francuskiej 2,0 g 
a w kajzerce 1,9 g). Porównując 
pieczywo białe z pełnoziarni-
stym pod względem zawartości 
błonnika, to wyższość pieczy-
wa z pełnego ziarna nad tym 
upieczonym z mąki oczysz-
czonej, białej jest ewidentna, 
zawiera go kilkakrotnie więcej.

Zatem, biorąc pod uwagę 
efekty zdrowotne, a także 
finansowe (komplementacja 
tabletkowa brakujących nam 
witamin i minerałów bywa 
kosztowna), naszym tytuło-
wym „chlebem powszednim” 
powinno stać się pieczywo 
pełnoziarniste, bo tylko ono 
zawiera w sobie wszystko to, co 
najlepsze w zbożowym ziarnie. 
Powinno, ale nie zawsze jest, 
ponieważ wiele osób uważa, 

że jest ono mniej smaczne i... 
mniej wykwintne od tego upie-
czonego z białej mąki. Hm, 
zarówno kwestia owej wy-
kwintności jak i kwestia smaku 
są dyskusyjne, natomiast kwe-
stia zdrowotności jest chyba 
dla każdego oczywista.

Jeśli zaś chodzi o smak, to 
kwestię tę podnoszą często 
osoby, które od lat nie jadły 
pieczywa pełnoziarnistego, 
którego asortyment ogrom-
nie się w ostatnich latach 
rozwinął.

Chleb czy bułki często 
bywają wzbogacone o różne 
smakowe dodatki, np. ziarenka 
sezamu, słonecznika, czarnusz-
kę, suszone pomidory, oliwki...

Poza tym nikt nikogo nie 
namawia do jedzenie suche-
go razowca czy suchej bułki 
grahamki. Wręcz przeciwnie! 
Dietetycy uważają, że produk-
ty zbożowe powinny być w po-
siłkach łączone z produktami 
pochodzenia zwierzęcego, np. 
z mlekiem lub mięsem w celu 
wzbogacenia diety o wysoko-
wartościowe białko.

A zatem nie sucha kromka 
chleba, ale posmarowana ma-
słem bądź twarożkiem i jeszcze 
posypana siekanym szczypior-
kiem. To nie jest smaczne?!...
To jest najpyszniejsze!

Poza tym pieczywo można 
jadać także w innej postaci. 
Np. pokrojone w kosteczkę 
i przyrumienione na patelni 
z odrobiną tłuszczu zamieni 
się w cudowne (najpyszniejsze) 
grzanki do zupy, a pokrojone 
w paseczki, posmarowane oli-
wą z czosnkiem i upieczone 
w piekarniku będzie świetnym 
dodatkiem do mięsa na drugie 
danie obiadowe. Przekrojone 
zaś na pół w poprzek i wydrą-
żone grahamki można czymś 
(posiekaną papryką, mielonym 
mięskiem, czym kto chce...) na-
dziać i posypawszy z wierzchu 
utartym żółtym serem, upiec 
w piekarniku.

Wariantów wykorzystania 
pieczywa może być wiele. Nikt 

nie powiedział, że zjada się je 
wyłącznie jako kanapkę!

Niestety, bywają sklepy, 
w których brakuje pieczywa 
pełnoziarnistego. „Bo nie 
idzie”– odpowiada zapyta-
na o nie ekspedientka. Na to 
jest tylko jedna rada. Niech 
zacznie iść. Pytajmy o razo-
we pieczywo w tych sklepach, 
upominajmy się o nie. Zaraz 
się znajdzie. A czym więcej bę-
dzie klientów, tym bardziej 
urozmaicony stanie się jego 
asortyment. I wszystkim to 
pójdzie na zdrowie. Także 
rolnikom, bo zwiększy się 
zapotrzebowanie na ziarno 
najwyższej jakości.

Polski Związek Producentów 
Roślin Zbożowych

Mąka, jak wiadomo, powstaje w wyniku zmielenia ziaren zboża.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

M AT E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y Y
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INNVIGO w pierwszej piątce
W 2021 roku firma INNVI-

GO znalazła się w Złotej Setce 
Polskiego Rolnictwa, a także 
zajęła czwarte miejsce w Pla-
tynowej Piątce Największych 
Producentów Środków Ochrony 
Roślin.

Ranking Złota Setka Polskie-
go Rolnictwa został opracowany 
na postawie analizy przycho-
dów firm i ich zyskowności. 
W ten sposób powstała ogólna 
klasyfikacja, a także wyłonione 
zostały najważniejsze przed-
siębiorstwa z poszczególnych 

sektorów (dystrybucji, maszyn 
rolniczych, mleczarskiego, na-
wozów mineralnych, środków 
ochrony roślin). W Platynowej 
Piątce Największych Producen-
tów Środków Ochrony Roślin 
firma INNVIGO zajęła czwarte 
miejsce, zaraz za polskimi od-
działami największych global-
nych koncernów chemicznych.

– Gdy 7 lat temu rozpoczy-
naliśmy działalność, od razu 
stawialiśmy sobie ambitne 
cele. Chcieliśmy dostarczać 
polskim rolnikom skuteczne 

środki ochrony roślin w ko-
rzystnych, konkurencyjnych 
cenach. Wkroczyliśmy na ry-
nek zdominowany przez duże, 
światowe koncerny i sukcesyw-
nie, rok po roku, rozbudowy-
waliśmy naszą ofertę o kolejne 
produkty – w tym innowacyjne, 
unikalne rozwiązania, takie jak 
preparaty wieloskładnikowe. 
Stworzyliśmy pełne techno-
logie do ochrony głównych 
upraw rolniczych, oferujemy 
również środki ochrony roślin 
dla sadownictwa i producentów 

warzyw. Od początku przyjęli-
śmy założenie, żeby w perspek-
tywie kilku lat zostać jednym 
z 5 głównych dostawców spe-
cjalistycznej chemii dla rolnic-
twa. Dziś okazuje się, że udało 
nam się zrealizować ten śmiały, 
ale całkiem realny cel – mówi 
Krzysztof Golec, Prezes Zarzą-
du INNVIGO. – W 2021 roku 
znaleźliśmy się w zaszczytnej 
Złotej Setce Polskiego Rolnic-
twa, czyli w rankingu stwo-
rzonym przez opiniotwórczy 
tygodnik Wprost. Ale to nie 

wszystko – INNVIGO zajęło 
czwarte miejsce w klasyfika-
cji branżowej, czyli Platynowej 
Piątce Największych Producen-
tów Środków Ochrony Roślin 
w Polsce. To dla nas ogromny 
powód do dumy i impuls do 
dalszego działania. Oczywi-
ście nie osiągnęlibyśmy tego 
bez naszych klientów, polskich 
rolników, którzy zaufali nam 
i wybierają preparaty INNVI-
GO do ochrony swoich upraw.

Nagroda przyznawana przez 
tygodnik Wprost to nie jedyne 

wyróżnienie, jakie w ostatnim 
czasie otrzymała ta polska fir-
ma. W listopadzie 2021 roku 
Fundamentum 700 WG, trój-
składnikowy herbicyd od 
INNVIGO, otrzymał godło 
Najwyższa Jakość Quality 
International w prestiżowym 
konkursie międzybranżowym, 
promującym zarządzanie jako-
ścią oraz najwyższe standardy 
produktów i usług.

Źródło: RedM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Ranking został opracowany przez redakcję tygodnika Wprost.

Nowości Bayer dla upraw rolniczych

Innowacyjne środki ochro-
ny roślin dla zbóż i kukurydzy, 
nowe odmiany warzyw, rozwija 
też rozwiązania cyfrowe. Ponad-
to firma inauguruje najnowszą 
edycję programu „Grunt to 
Zrównoważenie”.

W dobie obecnych wyzwań 
cały świat szuka odpowiedzi 
na pytanie o to jak zwiększyć 
produkcję rolną w obliczu kur-
czących się zasobów, mniejszej 
powierzchni gruntów ornych, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
opłacalności. Odpowiedzią jest 
rolnictwo zrównoważone - mówi 
Antoine Bernet, szef działu Crop 
Science w Bayer dla Polski, Kra-
jów Bałtyckich, Czech i Słowacji 
- Bayer wspiera transformację rol-
nictwa w kierunku zrównoważo-
nych systemów żywnościowych. 
W tym celu oferujemy innowa-
cyjne rozwiązania przygotowane 
z rolnikami dla rolników”.

„Stawiamy na zintegrowa-
ne podejście, wprowadzając 
innowacje w zakresie ochrony 
roślin, wysokiej jakości nasion, 
upowszechniamy też rozwiązania 

cyfrowe – podkreśla Iwona 
Krych-Stec, Head of Marketing 
Crop Science, Bayer Polska – Cie-
szymy się, że w wymagającym 
roku 2022 z naszego wsparcia 
produktowego i eksperckiego 
skorzystają tysiące polskich rol-
ników, dzięki czemu będziemy 
mieli swój udział w ich zrówno-
ważonej produkcji”.

Nowy sposób na czyste pola 
kukurydzy

Preparat Capreno 547 SC to 
nowe rozwiązanie opracowane 
przez ekspertów Bayer przezna-
czone do powschodowego zwal-
czania chwastów dwuliściennych 
i niektórych jednoliściennych 
(w tym chwastnicy jednostron-
nej). Jest środkiem o działaniu 
układowym, zawiera dwie uzu-
pełniające się substancje czynne: 
tembotrion oraz tienkarbazon 
metylu, a także sejfner - izoksadi-
fen etylowy zwiększający aktyw-
ność metaboliczną kukurydzy, 
przyspieszając rozkład substancji 
czynnych. Capreno należy sto-
sować od fazy 3 do 5 liścia ro-
ślin kukurydzy. Najskuteczniej 

zwalcza młode, intensywnie ro-
snące gatunki chwastów od fazy 
siewek do fazy 2-4 liści. Wyróżnia 
go szerokie spektrum zwalczania 
chwastów w kukurydzy, w tym 
rdestów, szarłatu czy komosy. 
Pełen efekt chwastobójczy jest 
widoczny po upływie 14 dni od 
wykonania zabiegu.

Incelo i Fabulis OD – popra-
wa opłacalności uprawy zbóż

Do wiosennego zwalczania 
chwastów trawiastych w zbo-
żach w sezonie 2022 firma Bayer 
wprowadza nowy herbicyd Ince-
lo, który ma w składzie mezosul-
furon 45 g/kg oraz tienkarbazon 
15 g/kg. Środek umożliwia do-
pasowanie odpowiedniej dawki 
do panującego zachwaszczenia 
na plantacji oraz różnych ga-
tunków traw, zapewniając ich 
ekonomiczne zwalczanie. In-
celo skutecznie zwalcza mio-
tłę zbożową, wyczyniec polny, 
wiechlinę roczną, owies głuchy, 
życice i stokłosy. Środek w swoim 
spektrum posiada również nie-
które gatunki chwastów dwuli-
ściennych. W celu rozszerzenia 
o pełne spektrum chwastów 
dwuliściennych stosuje się go 
w  mieszaninie z herbicydami 
zwalczającymi chwasty dwuli-
ścienne, np. Sekator Plus. Incelo 
w formie granulatu stosuje się 
zawsze ze wspomagaczem ole-
jowym Biopower dodawanym 
do środka przy zakupie. Dawka 
preparatu wynosi 0,15 - 033 kg/
ha w zależności od zwalczanego 
gatunku chwastu. Zarejestrowany 

jest do stosowania w pszenicy ozi-
mej, pszenżycie ozimym i życie.

Kolejną nowością w ofercie 
Bayer w ochronie zbóż jest regu-
lator wzrostu Fabulis OD oparty 
o proheksadion wapnia (50 g/l), 
który hamuje produkcję giberelin. 
Środek wyprodukowany w for-
mulacji olejowej OD znacznie 
poprawia efekt działania dzięki 
dobremu pokryciu roślin i zwięk-
szonemu wchłanianiu oraz szyb-
kości działania. Działanie Fabulis 
OD w minimalnym stopniu uza-
leżnione jest od pogody. Można 
go stosować w bardzo szerokim 
zakresie temperatur 5 - 25°C. Nie 
jest też uzależniony od nasłonecz-
nienia: efekt regulacji łanu jest 
zapewniony przy pochmurnej 
pogodzie. Fabulis OD wyróżnia 
się dużym bezpieczeństwem dla 
rośliny uprawnej, dlatego można 
łączyć go z liczną grupą, herbicy-
dów, fungicydów i insektycydów. 
Obok doskonałych właściwości 
regulacyjnych wszystkich mię-
dzywęźli (w zależności od ter-
minu aplikacji) zaletą Fabulis 
OD jest pozytywny wpływ na 
wielkość plonu. Stosuje się go 
w zaresie dawek od 0,5 l/ha do 
1,5 l/ha w pszenicy ozimej, pszen-
życie ozimym, życie, jęczmieniu 
ozimym i jarym.

Innowacyjne narzędzia cy-
frowe do zbierania danych 
rolniczych

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom rolników, FieldView 
we współpracy z firmą Farm 
TRX opracował innowacyjne 

rozwiązanie: zestaw do mapo-
wania plonów Yield Kit, który 
umożliwia zbieranie danych 
dotyczących plonowania ro-
ślin w prosty i niedrogi sposób. 
W skład zestawu wchodzi od-
biornik GPS, optyczne czujniki 
mierzące wielkość i wilgotność 
plonu oraz przewody i rozdzie-
lacze kablowe, niezbędne do 
podłączenia anteny GPS i czuj-
ników z rejestratorem danych 
FieldView Drive.

Każdy kombajn wyposażo-
ny w ten zestaw - niezależnie 
od roku produkcji, marki lub 
modelu - wykona mapowanie 
plonów w czasie rzeczywistym, 
a wyniki zostaną bezprzewodowo 
zapisane w aplikacji FieldView 
Cab. Dostępność zestawu Yield 
Kit wraz ze wszystkimi funkcja-
mi platformy cyfrowej FieldView 
pozwoli rolnikom mierzyć plony 
swoich upraw, oceniać trafność 
podjętych decyzji agronomicz-
nych, przeanalizować zmienność 
swoich pól. Wszystko to przyczy-
ni się do bardziej zrównoważo-
nych i zyskowniejszych praktyk 
rolniczych w kolejnych latach.

Kompleksowe wsparcie Bayer 
na rzecz rolnictwa zrównoważo-
nego - podsumowanie

Wprowadzenie w gospodar-
stwie praktyk rolnictwa zrówno-
ważonego może oznaczać korektę 
planów biznesowych i rozwojo-
wych gospodarstwa i wymagać 
takich praktycznych działań, 
jak dostosowanie miejsca my-
cia opryskiwacza czy magazynku 

środków ochrony roślin. Tymcza-
sem najprostsze decyzje i wybory, 
które kierują gospodarstwo ku 
rolnictwu zrównoważonemu, 
to decyzje zakupowe. Wybra-
ne produkty Bayer szczególnie 
wspierają rolnictwo zrównowa-
żone – np. wspomniane rozwią-
zanie FieldView, przeznaczone do 
podniesienia wydajności upraw 
i zmniejszenia nakładów. Rów-
nież środki ochrony roślin, takie 
jak Capreno 547 SC – nowy her-
bicyd w kukurydzy – wspomagają 
np. strategię antyodpornościową, 
a produkty biologiczne (Reqiuem 
Prime, Serenade ASO) pozwalają 
zmniejszyć poziom pozostało-
ści. Wybór odmian, szczególnie 
np. z oznaczeniem FieldShield 
w przypadku kukurydzy, oznacza 
ochronę już poniesionych nakła-
dów na uprawę kukurydzy, gdyż 
te odmiany łatwiej przetrwają 
stresy biotyczne i abiotyczne.

Praktyki rolnictwa zrównowa-
żonego to zarazem oś długolet-
niej kampanii edukacyjnej firmy 
Bayer, adresowanej do rolników. 
Wiodącym tematem inicjaty-
wy „Grunt to Zrownoważenie“ 
w 2022 roku jest zrównoważona 
ochrona roślin: dostosowywa-
nie zabiegów ochrony roślin do 
uproszczeń uprawowych oraz 
zapobieganie odporności. 

Dalsze informacje na 
h t t p s : / / w w w. a g r o . b a y -
er.com.pl /d la - roln ic t wa /
grunt-to-bezpieczenstwo

Źródło: Bayer
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Innowacje na rzecz rolnictwa zrównoważonego.
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BASF PROCAM CUP 2022

Przed nami VI edycja naj-
większego turnieju piłkar-
skiego w Polsce dla dzieci 
z małych miejscowości i wsi. 
Po raz pierwszy w historii 
zorganizowanych zostanie 
9 turniejów z wielkim finałem 
w Kołobrzegu i rywalizacja 
o nagrodę główną – wyjazd 
na mecz Reprezentacji Polski. 
Emocje gwarantowane!

To kolejna odsłona impre-
zy sportowej organizowanej 
przy współpracy firm PRO-
CAM Polska oraz BASF Polska, 
która w tym roku obchodzi 
jubileusz 30-lecia.

Tegoroczne obchody 30-le-
cia BASF Polska to idealny 
moment na zwiększenie ak-
tywności naszej firmy w im-
prezie dla dzieci organizowanej 
wspólnie z naszym partnerem 
biznesowym firmą PROCAM 
Polska, z którym od lat gramy 
w jednej drużynie – mówi Jaro-
sław Muczek, szef komunikacji 
i marketingu BASF Polska.

Skoro gramy w jednej dru-
żynie, nasz turniej zmienia ofi-
cjalnie nazwę. Od tego roku 
zapraszamy na BASF PROCAM 
CUP 2022! Mamy także inne, 
dobre wieści. W ramach te-
gorocznej edycji wydarzenia 
zorganizowanych zostanie aż 
9 turniejów, w których udział 
weźmie ponad 1200 uczestni-
ków z całej Polski!

Zainteresowani i chętni do 

udziału w zabawie już mogą 
zgłosić drużynę za pośred-
nictwem strony internetowej 
turnieju http://procamcup.pl

Turnieje eliminacyjne roze-
grane zostaną w maju i czerw-
cu. Wielki finał z udziałem 
8 mistrzów turniejów regio-
nalnych odbędzie się 18 czerw-
ca na stadionie miejskim 
im. Sebastiana Karpiniuka 
w Kołobrzegu.

W tegorocznej edycji udział 
będą mogli wziąć zawodni-
cy z rocznika 2011 i młodsi 
oraz zawodniczki z rocznika 
2010 i młodsze, a zespoły 
mogą być męskie, żeńskie 
lub mieszane. Udział w tur-
nieju jest bezpłatny. Wszyst-
kie zakwalifikowane drużyny 
otrzymają na własność pro-
fesjonalny sprzęt sportowy 
do gry, wyżywienie podczas 
imprezy, puchary, medale, na-
grody i upominki. Zwycięz-
com turniejów regionalnych, 
uczestnikom wielkiego finału 
zagwarantowany zostanie noc-
leg i wyżywienie w Kołobrzegu 
w dniach 17-18 czerwca.

- Nasz turniej to rywaliza-
cja, ale także zabawa. Podczas 
imprezy zawiązują się również 
nowe przyjaźnie i kontakty. 
Szczególnie w tym trudnym 
czasie, integrujemy w ten 
sposób młodzież z obszarów 
wiejskich i udowadniamy 
im, że ciężka praca popłaca, 

a marzenia dzieci są na wy-
ciągnięcie ręki – mówi Michał 
Ciszak, prezes zarządu firmy 
PROCAM Polska.

Turniej skierowany jest dla 
amatorskich klubów sporto-
wych i szkół podstawowych 
z terenów wiejskich (do 25 tys. 
mieszkańców). W poprzednim 
roku chęć udziału zadeklaro-
wało aż 65 zespołów z całej 
Polski i o przyjęciu do turnie-
ju musiało zadecydować loso-
wanie przeprowadzone przez 
FINDUSA – oficjalną maskotkę 
imprezy.

- Ogromne zainteresowanie 
turniejem to dowód na to, że 
nasza idea ma sens. Udział 
w imprezie może być prze-
pustką do wspaniałej karie-
ry piłkarskiej – podsumowuje 
Artur Juszczyński, pomysło-
dawca turnieju i szef sprzedaży 
BASF Polska.

Druk zgłoszenia drużyny, 
wszelkie informacje, regula-
min, zdjęcia i filmy znajdują 
się na stronie internetowej 
turnieju http://procamcup.
pl oraz na Facebook’u BASF 
PROCAM CUP 2022.

Szczegółowy terminarz:
5 maja  – Bruskowo 
Wielkie (Pomorskie)
7 maja – Ryjewo (Pomorskie)
9 maja – Lidzbark Warmiński 
(Warmińsko-Mazurskie)
11 maja – Słupno 
(Mazowieckie)
31 maja – Barlinek 
(Zachodniopomorskie)
2 czerwca – Krobia 
(Wielkopolskie)
4 czerwca – Środa 
Śląska (Dolnośląskie)
6 czerwca – Zarzecze 
(Podkarpackie)
18 czerwca – Wielki 
Finał Kołobrzeg 
(Zachodniopomorskie)

Źródło: PROCAM
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Klos

Jeszcze więcej emocji.
Mistrzowie Pucharu Polski 
w Rolnictwie Precyzyjnym

Pierwsza edycja Pucharu 
Polski Szkół Średnich w Rolnic-
twie Precyzyjnym już za nami.

Emocjonujący finał tuż 
przed świętami Bożego Na-
rodzenia wyłonił zwycięskie 
szkoły oraz najlepszych uczest-
ników. W czasie trwania kolej-
nych rund tego prestiżowego 
konkursu nie obyło się bez 
gwałtownych zwrotów akcji, 
ostrej rywalizacji i świetnej 
zabawy. A wszystko to okra-
szone ogromną dawką wiedzy.

Świat pędzi do przodu. Aby 
nie zostać daleko w tyle, trze-
ba cały czas śledzić wszelkie 
nowinki techniczne i technolo-
giczne. Również w rolnictwie. 
Coraz częściej w pracy w go-
spodarstwie i jego zarządzaniu 
wykorzystywane są najnowsze 
osiągnięcia nauki i techniki. I, 
co najważniejsze – są one już 
powszechnie dostępne. Stoso-
wanie dronów do mapowania 
pól, wykorzystywanie obrazów 
satelitarnych i sygnału GPS do 
prowadzenia równoległego, 
precyzyjne siewy czy nawoże-
nie, automatyzacja zarządza-
nia pracą w gospodarstwie – to 
tylko nieliczne przykłady tego, 
jak bardzo współczesne rolnic-
two się zmieniło. A wszystko 
po to, aby optymalizować 
produkcję – zmniejszać kosz-
ty, jednocześnie zwiększając 
plony i dbając o ich wysoką 

jakość. W końcu prawa rynku 
są bezlitosne: kto się do nich 
nie dostosowuje, ten może 
szybko wypaść z gry.

Przed młodymi rolnikami 
stoi więc duże wyzwanie. Aby 
mu sprostać, już w szkole po-
winni oni uczyć się w teorii 
i praktyce rozwiązań rolnic-
twa precyzyjnego. Chcąc im 
w tym pomóc, firma 365Farm-
Net oraz Agrocom Polska wraz 
z partnerami: Michelin i CLA-
AS, przy wsparciu i patrona-
cie Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, zorganizo-
wali pierwszy Puchar Polski 
Szkół Średnich w Rolnictwie 
Precyzyjnym.

- To praca zespołowa 
wszystkich ekip: 365FarmNet, 
Agrocom, CLAAS i Michelin 
– wymienia pomysłodawca 
i organizator Pucharu Polski 
w Rolnictwie Precyzyjnym, 
dr inż. Jerzy Koronczok z fir-
my Agrocom Polska. - Ale 
najbardziej cieszy nas nie-
zwykle ciepły odbiór nasze-
go Pucharu przez uczniów 
i ich opiekunów, nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, 
dyrekcji szkół. To daje nam 
motywację do dalszej pracy 
i rozwijania tego prestiżowe-
go konkursu. Bardzo dobrze 
nasz pomysł został też przyjęty 
przez ministerstwo rolnictwa.

[…] – dodaje i podkreśla, że 
to jednak uczniowie są tu 
najważniejsi.

Po podsumowaniu wyni-
ków ze wszystkich trzech rund, 
wyłonione zostały zwycięskie 
szkoły. Pierwsze miejsce w Pu-
charze Polski Szkół Średnich 
w Rolnictwie Precyzyjnym 
2021 zajął Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego 
w Starym Brześciu. Zaraz 
za nim, na miejscu drugim 
uplasował się Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolni-
czego im. Zesłańców Sybiru 
w Bobowicku. Na podium 
stanął również Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Hańczowej. Zwycięzcom 
gratulujemy!

Niestety, tegoroczne targi 
Agritechnica zostały odwo-
łane, w związku z czym rów-
nież nagroda główna dla trzech 
zwycięskich szkół będzie inna 
niż wcześniej zapowiadano. 
- Nie pierwszy raz pandemia 
krzyżuje nam plany. Ale i z tym 
sobie poradzimy. Uczniowie 
tych szkół na pewno nie ucier-
pią, otrzymają równie cenną 
i satysfakcjonującą nagrodę 
– podkreśla Jarosław Adam-
czak, dyrektor zarządzający 
365FarmNet w Polsce. - Rów-
nież najlepsze wyniki indywi-
dualne uczestników zostaną 
sowicie nagrodzone. Dla Mi-
strzów Pucharu Polski Szkół 
Średnich w Rolnictwie Precy-
zyjnym – dziesięciu uczniów 
z najlepszymi wynikami 
- przewidzieliśmy nagrody 
rzeczowe o łącznej wartości 
ok. 10 000 zł, w tym kamerę 
GoPro, smartwatch Garmin 
czy drona DJI – dodaje.

Źródło CLAAS
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kto się nie rozwija, ten się cofa.
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Debiut eDWIN

W tym roku WODR zamie-
rza zorganizować wszystkie 
zaplanowane targi, które 
w ostatnich dwóch latach 
niejednokrotnie były odwo-
ływane z powodu pandemii 
koronawirusa.

– Pandemia bardzo ogra-
niczyła nasze możliwości 

działania, przez co musieli-
śmy odwołać wiele organizo-
wanych przez nas wydarzeń, 
które na stałe wpisały się w ka-
lendarz imprez rolniczych. Ta-
kie spotkania są doskonałą 
okazją dla rolników do wy-
miany doświadczeń i czerpania 
inspiracji, dlatego tym bardziej 

mamy nadzieję, że w tym roku 
będziemy mogli zorganizować 
wszystkie zaplanowane przez 
nas targi oraz wydarzenia – 
mówi Jacek Sommerfeld, 
dyrektor Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Poznaniu.

Najważniejszym wydarze-
niem w kalendarzu imprez 
WODR, będą targi w Sielinku, 
które odbędą się 4-5 czerwca. 
– To wydarzenie, które cieszy 
się ogromną popularnością za-
równo wśród rolników, jak 
i okolicznych mieszkańców 
– mówi Jacek Sommerfeld.

W tym roku podczas targów 
w Sielinku odbędzie się pra-
premiera platformy doradczej 
eDWIN, której pomysłodaw-
cą jest Wielkopolski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego 

w Poznaniu. Platforma eDWIN 
powstaje w ramach ogólno-
polskiego projektu, w którym 
uczestniczy aż 19 partnerów 
z całej Polski, zaś liderem jest 
WODR. Oficjalna premiera 
aplikacji eDWIN odbędzie 
się podczas Krajowych Dni 
Pola w Płońsku w dniach 
11-13.06.2022.

W ramach platformy dorad-
czej eDWIN dostępne będą 
cztery elektroniczne usługi. 
Dla rolników najważniejszą 
z nich będzie „Wirtualne go-
spodarstwo”. Pozostałe usłu-
gi to „Śledzenie pochodzenia 
produktów”, „Raportowanie 
zagrożeń” oraz „Udostępnianie 
danych meteorologicznych”.

Z punktu widzenia rolników 
najważniejsza będzie przede 
wszystkim usługa „Wirtualne 

gospodarstwo”. W ramach niej 
rolnicy będą mieli dostęp do 
wirtualnej karty swojego pola. 
Ponadto, poprzez specjalną 
aplikację będą otrzymywali 
o występujących zagrożeniach 
na polu, szkodnikach, zała-
maniach pogody czy porady 
dotyczące terminów stosowa-
nia środków ochrony roślin. 
Co więcej, aplikacja uprości 
oraz ułatwi także kontakt z do-
radcą rolniczym WODR. To 
wszystko przyczyni się między 
innymi do produkcji zdrowszej 
żywności przy zastosowaniu 
mniejszej ilości chemicznych 
środków ochrony roślin.

Natomiast z perspektywy 
pozostałych użytkowników 
ciekawym wyborem będzie 
usługa „Śledzenie pochodze-
nia produktów”. W praktyce 

korzystając z aplikacji, będzie 
można sprawdzić np. historię 
pochodzenia danego produk-
tu, w tym jakie środki ochrony 
roślin były stosowane podczas 
jego uprawy. Każdy będzie 
mógł sprawdzić, skąd pochodzi 
dany produkt

– Platforma doradcza 
eDWIN pokazuje, że rolnictwo 
powinno podążać w kierunku 
cyfryzacji oraz wykorzystywa-
nia nowoczesnych technologii. 
Tegoroczne targi organizowa-
ne przez WODR będą okazją, 
aby jeszcze lepiej zapoznać się 
z tematyką innowacji w rolnic-
twie – mówi Jacek Sommerfeld.

Źródło: WODR w Poznaniu, 
Norbert Kowalski

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Prapremiera platformy doradczej odbędzie się podczas czerwcowych targów w Sielinku.

Nowa jakość na rynku 
ubezpieczeń rolnych

Nowy podmiot będzie central-
ną częścią reformy rządowego 
systemu ubezpieczeń rolnych.

Przeobrażenie się z Pocztowe-
go Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych w AGRO Ubez-
pieczenia -Towarzystwo Ubez-
pieczeń Wzajemnych (w skrócie 
AGRO TUW) jest następstwem 
zmian własnościowych. 

- Od 2017 roku w ofercie 
Towarzystwa znajdują się 
ubezpieczenia rolne. Zmiany 
własnościowe jeszcze bardziej 
wiążą AGRO TUW z rolnic-
twem i środowiskiem wiejskim. 
Szczególną atencję kierujemy 
w stronę dotowanych ubezpie-
czeń upraw i zwierząt gospodar-
skich. Niemniej jednak oferta 
nowego podmiotu pozostanie 
kompleksowa i obejmie ubez-
pieczenia komunikacyjne, ma-
jątkowe, podróżne, dla małych 
i średnich firm, dla korpora-
cji. Poszerzona zostanie sieć 
sprzedaży dzięki nawiązaniu 
współpracy z wieloma mul-
tiagencjami na trenie całego 
kraju. Planujemy wykorzysta-
nie potencjału pracowników 
instytucji okołorolnych, ich 
doświadczenie i wiedzę za-
równo w zakresie dystrybucji 
ubezpieczeń jak i likwidacji 

szkód. Te prace już się toczą 
i podpisywane są kolejne umo-
wy – mówi Daniel Zahorenko, 
wiceprezes AGRO Ubezpiecze-
nia - Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych.

Zmiana nazwy i właściciela 
towarzystwa to kolejny krok 
w kierunku upowszechniania 
ubezpieczeń upraw rolnych 
wśród rolników. Wokół AGRO 
TUW będzie budowany nowy 
system ochrony działalności 
rolniczej i hodowlanej. Nowa 
formuła będzie dostosowana 
do zmian klimatu i nasilają-
cych się zagrożeń pogodowych. 
Obejmie wszystkie możliwe ry-
zyka włącznie z coraz częściej 
zagrażającą uprawom suszą, 
która obecnie w wielu TU jest 
wyłączona z odpowiedzialno-
ści. Umożliwi także natych-
miastowe udzielanie pomocy 
rolnikom. Projekt będzie reali-
zowany z wydatnym wsparciem 
budżetu państwa.

Nowy system będzie kładł 
większy nacisk na edukację 
i upowszechnianie ubezpie-
czania się wśród rolników przy 
wykorzystaniu wzajemności 
ubezpieczeniowej.

Wiosną AGRO TUW będzie 
oferowało rolnikom polisy 

uprawowe i chroniące zwierzęta 
gospodarskie, odpowiednio: 
Bezpieczne uprawy i Bezpiecz-
ne zwierzęta. Wiosenny sezon 
sprzedaży dotowanych ubezpie-
czeń wystartował 1.03.2022. To 
wcześniej niż w poprzednich 
latach, ale taka ochrona wynika 
ze zmian klimatycznych i coraz 
szybciej rozpoczynającego się 
okresu wegetacyjnego.

Ubezpieczeniem będzie moż-
na objąć uprawy: zbóż, rzepa-
ku, rzepiku, drzew i krzewów 
owocowych, ziemniaków, ku-
kurydzy, buraków cukrowych, 
truskawek, tytoniu, warzyw 
gruntowych, roślin strącz-
kowych i chmielu. Ochrona 
będzie dostępna w kilku pa-
kietach, a zabezpieczać upra-
wy będzie przed gradem, 
przymrozkami wiosennymi, 
deszczem nawalnym, lawiną, 
obsunięciem się ziemi, huraga-
nem, piorunem, suszą, powo-
dzią czy pożarem. Nowością 
będzie możliwość uwzględ-
niania w umowie ochrony 
od wszystkich ryzyk pogodo-
wych oraz transportu plonów 
rolnych.

Źródło: Brandscope, 
Daniel Trzaskoś

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych.

Internetowe innowacje 
CIECH Sarzyna

Od teraz na www.ciechagro.pl 
klienci mogą sprawdzić aktualną 
dostępność produktów w dystry-
bucji. To kolejne, po inteligentnym 
chatbocie, rozwiązanie z obszaru 
digitalizacji kontaktów z klienta-
mi. Strategia biznesu Agro Grupy 
CIECH zakłada między innymi 
wykorzystanie innowacyjnych 
narzędzi cyfrowych w komuni-
kacji z klientami i doskonalenie 
procesu sprzedaży.

Dzięki internetowemu udogodnie-
niu klienci spółki CIECH Sarzyna 
o każdej porze zyskają najświeższą 
informację o tym, gdzie dostaną wy-
brany produkt od ręki, a gdzie będą 
mogli go zamówić. Wyszukiwanie 
możliwe jest w oparciu o kod pocz-
towy lub nazwę środka. Istnieje też 
opcja wyboru produktu wprost z ka-
talogu. Stan magazynowy środków 
ochrony roślin oznaczany jest jako 
„dostępny od ręki” lub „dostępny 
na zamówienie”, a przy każdym re-
kordzie znajdują się również bieżące 
dane kontaktowe partnerów han-
dlowych. Wyszukiwarka dostępna 
pod adresem www.ciechagro.pl jest 
aktualizowana codziennie.

- CIECH Sarzyna stale stawia na 
digitalizację, stosuje nowoczesne 
technologie, aby usprawnić proce-
sy sprzedażowe i zapewnić coraz 
wyższą jakość kontaktu z klientami. 

Nowa funkcjonalność na naszej stro-
nie produktowej odpowiada na po-
trzeby naszych klientów w duchu 
koncepcji user experience, umoż-
liwiając im dostęp do aktualnych 
informacji na temat dostępności sze-
rokiego portfolio naszych środków 
ochrony roślin. To również istotne 
wsparcie dla naszych partnerów 
handlowych w prowadzeniu dzia-
łań sprzedażowych. Skorzystanie 
z nowego systemu wyszukiwania 
jest proste i intuicyjne, a dane są 
aktualizowane każdego dnia. Za-
kładamy, że nowa funkcjonalność 
pozwoli nam pozyskać nowych 
klientów, zapewnić jeszcze lepszą 
obsługę obecnym partnerom, a tak-
że zoptymalizować proces sprze-
daży – podkreśla Wojciech Babski, 
Prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef 
biznesu AGRO w Grupie CIECH.

Rozwiązanie z powodzeniem 
działa również na urządzeniach 
mobilnych, w tym smartfonach, 
co jest szczególnie ważne, gdy użyt-
kownik przed podjęciem decyzji po-
trzebuje szybkiej, aktualnej i pewnej 
informacji.

W październiku 2021 roku spółka 
CIECH Sarzyna uruchomiła inte-
ligentny chatbot do komunikacji 
z użytkownikami w czasie rzeczy-
wistym. Nowoczesne narzędzie 
całodobowo i przez siedem dni 

w  tygodniu udziela użytkowni-
kom informacji, m.in. dotyczących 
produktów spółki, oraz pomaga 
w doborze odpowiedniego środka 
ochrony roślin.

W ciągu ostatnich trzech lat 
udział CIECH Sarzyna w polskim 
rynku środków ochrony roślin syste-
matycznie rośnie, dzięki m.in. prze-
budowie i usprawnieniu systemu 
sprzedaży oraz największemu w hi-
storii programowi rozwoju portfolio 
produktów. Spółka zajmuje obecnie 
trzecie miejsce w Polsce pod wzglę-
dem sprzedaży herbicydów zbożo-
wych, będąc liderem w kategorii 
środków stosowanych wiosną na 
chwasty dwuliścienne.

W ostatnim czasie Halvetic® – 
innowacyjny środek ochrony ro-
ślin produkowany przez CIECH 
Sarzyna – zanotował bardzo udany 
debiut rynkowy, umacniając po-
zycję spółki w segmencie środków 
opartych na glifosacie, i ma aktu-
alnie ok. 20 proc. udziałów w tej 
części rynku. Spółka pozyskała 
również dofinansowanie z Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju 
na nowy projekt technologii, która 
pozwoli na skrócenie czasu wytwa-
rzania tego produktu.

Źródło: Grupy CIECH
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Możliwość sprawdzenia stanu produktów u partnerów 
handlowych.
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Odchwaszczanie zbóż ozimych wiosną

Jeżeli nie udało nam się je-
sienią wykonać zabiegu herbi-
cydowego w zbożach ozimych, 
należy go przeprowadzić jak 
najszybciej wiosną, najlepiej 
już od momentu ruszenia we-
getacji zbóż. Musimy pamię-
tać, że im szybciej na wiosnę 
rozpoczniemy stosowanie her-
bicydów tym skuteczniejsze 
okażą się takie zabiegi. Mamy 
bowiem do czynienia z niż-
szą fazą rozwojową chwastów, 
a środek możemy precyzyjnie 
dobrać do składu gatunkowego 
chwastów występujących na 
plantacji. Podczas aplikacji her-
bicydów wczesną wiosną nale-
ży uwzględnić stosowanie ich 
łącznie z adiuwantem lub też 

wyższych z zalecanych dawek 
środków (zwłaszcza w przy-
padku bardziej zaawansowanej 
fazy rozwojowej chwastów). 
Najbardziej groźne dla zbóż 
na wiosnę mogą okazać się 
niezniszczone jesienią: mio-
tła zbożowa, wyczyniec polny 
oraz przytulia czepna, chaber 
bławatek, mak polny, chwasty 
rumianowate (maruna bezwon-
na, rumian polny).

Brak jesiennej ochrony 
herbicydowej wynikać może 
z różnych powodów i od tego 
zależą późniejsze działania na 
wiosnę.

Jeśli nie wykonano zwalcza-
nia chwastów jesienią np. ze 
względu na późny siew zbóż 

musimy uwzględnić fakt, że 
na początku wiosny oziminy 
mogą znajdować się we wcze-
snej fazie rozwojowej i mogą 
pojawić się jeszcze niskie tem-
peratury. Są to czynniki, któ-
re należy uwzględnić podczas 
planowania wczesnowiosen-
nego stosowania herbicydów. 
Zabiegi takie możemy rozpo-
cząć już w fazie 2. liścia zbóż 
ozimych (tabela 1). Preparaty 
zawierające halauksyfen me-
tylu – ArylexTM w połącze-
niu z fluroksypyrem metylu 
lub z florasulamem można 
aplikować w temperaturze po-
wietrza w przedziale od 2 do 
25°C. Z tego też względu są 
przydatne do wczesnego zwal-
czania m.in.: chabra bławatka, 
gwiazdnicy pospolitej, maku 
polnego, rumianowatych, przy-
tulii czepnej czy samosiewów 
rzepaku. Florasulam to z kolei 
substancja, której nie należy 
aplikować w temperaturze 
poniżej 4°C i powyżej 25°C, 
a stosując fluroksypyr najlep-
szy efekt chwastobójczy osią-
gniemy, gdy w czasie zabiegu 

i do 5 dni po nim minimalna 
temperatura dobowa nie będzie 
niższa niż 5°C. Substancje te 
zalecane są do zwalczania ga-
tunków dwuliściennych.

Jednoczesne eliminowa-
nie gatunków jedno- i dwu-
liściennych uzyskamy dzięki 
zastosowaniu mieszaniny pi-
noksadenu z piroksulamem. 
Wyższa z zalecanych dawek 
skutecznie eliminuje miotłę 
zbożową i wyczyńca polnego 
oraz fiołka polnego, gwiazd-
nicę pospolitą, rumianowate 
i przytulię czepną.

Jeśli oziminy wysiane zo-
stały jesienią w optymalnym 
terminie, a z przyczyn niezależ-
nych od plantatora nie zostały 
opryskane, to wiosną znajdują 
się w fazie krzewienia. Niestety 
chwasty również w tym cza-
sie są już w dość zaawanso-
wanym stadium. Planowanie 
ochrony herbicydowej w tym 
przypadku musi uwzględnić 
nie tylko warunki pogodowe, 
ale również skład gatunkowy 
chwastów oraz ich nasilenie 
na danej plantacji. Należy tak 

dobrać środek, aby jak najwię-
cej gatunków (zwłaszcza tych 
najbardziej konkurencyjnych 
dla zbóż) było wrażliwych na 
zastosowany herbicyd. Dobrym 
rozwiązaniem mogą być her-
bicydy posiadające w swym 
składzie mieszaniny substan-
cji o różnych mechanizmach 
działania (tabela 2). W celu 
usunięcia wiosną chwastów 
jedno- i dwuliściennych, kie-
dy zboże jest w fazie krzewie-
nia, skuteczna może okazać się 
jedna z zalecanych mieszanin: 
pinoksadenu z florasulamem, 
jodosulfuronu metylosodowe-
go z 2,4-D, florasulamu z pirok-
sysulamem i aminopyralidem 
albo mieszanina tifensulfuro-
nu metylu z metsulfuronem 
metylu. Zarejestrowane środ-
ki zawierające w swym skła-
dzie w/w substancje usuwają 
z plantacji nie tylko miotłę 
zbożową, ale również gatun-
ki dwuliścienne tj. mak po-
lny, chaber bławatek, przytulia 
czepna czy rumianowate. Mie-
szanina pinoksadenu z flora-
sulamem zwalcza dodatkowo 

wyczyńca polnego.
Spora część obecnych na 

rynku herbicydów to środki 
zwalczające tylko gatunki 
dwuliścienne. Wiosną, od 
momentu rozpoczęcia wege-
tacji, w fazie krzewienia zbóż 
możemy zastosować różne mie-
szaniny (tabela 2). Najszersze 
spektrum działania na chwasty 
posiadają mieszaniny: MCPA 
z mekopropem-P i dikambą, 
florasulamu i aminopyralidu 
oraz mieszanina 2,4-D z ami-
nopyralidem i florasulamem. 
Są to substancje, które nie 
tylko skutecznie ogranicza-
ją występowanie najbardziej 
uciążliwych gatunków chwa-
stów (chabra bławatka, przy-
tulię czepną, mak polny czy 
marunę bezwonną), ale rów-
nież gwiazdnicę pospolitą, 
samosiewy rzepaku, tasznik 
pospolity, tobołki polne i wiele 
innych. Należy pamiętać, aby 
wszystkie herbicydy stosować 
zgodnie z wytycznymi produ-
centa i przestrzegać terminów 
aplikacji środków.

Brak jesiennej ochrony herbicydowej wynika z różnych powodów.

c.d. art. na str. 8
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Tabela 1. Przykładowe herbicydy do wczesnowiosennego zwalczania chwastów w zbożach ozimych (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.gov.pl z dn. 08-02-2022)

Nazwa herbicydu Substancja aktywna

Chwasty wrażliwe na maksymalną dawkę środka

Faza 
zbóż BBCHmiotła 

zbożowa mak polny chaber 
bławatek

przytulia
czepna

maruna 
bezwonna

Avoxa 50 EC pinoksaden, piroksulam + + + 10-32

Camaro 306 SE 2,4-D, florasulam + + + + 12-32

Gold 450 EC 2,4-D, fluroksypyr + + 13-31

Hadden 550 WG tifensulfuron metylowy, tribenuron metylowy + + + + 13-39

Hurler 200 EC fluroksypyr-meptyl + 12-37

Incelo mezosulfuron metylowy, tienkarbazon metylu + + + 13-32

Kantor 050 SC florasulam + + + 13-32

Mattera florasulam, halauksyfen metylu (Arylex) + + + + 13-45 

Mofat 500 WG metsulfuron metylu, tribenuron metylu + 13-39

Mustang 306 SE florasulam, 2,4-D + + + + 12-32

Nautius WG tifensulfuron metylowy, tribenuron metylowy + + + + 13-39

Pixxaro halauksyfen metylu (Arylex), fluroksypyr meptylu + + + 13-45

Renitar florasulam, halauksyfen metylu (Arylex) + + + + 13-45

Saracen 050 SC florasulam + + + 13-32

Taran 250 EC fluroksypyr + + 13-37

Tripali 27,1 WG florasulam , metsulfuron metylu, tribenuron metylowy + + + 12-39

Zeus 208 WG jodosulfuron metylosodowy, propoksykarbazon sodowy, amidosulfuron + + 13-29

Tabela 2. Przykładowe herbicydy zalecane do stosowania w fazie krzewienia zbóż ozimych (zgodnie z wykazem na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  www.gov.pl z dn. 08-02-2022)

Nazwa herbicydu Substancja aktywna

Chwasty wrażliwe na maksymalną dawkę środka

Faza 
zbóż BBCHmiotła 

zbożowa
mak 
polny

chaber 
bławatek

przytlia
czepna

maruna 
bezwonna

Agria 2,4 De Flor-aminopyralid 195 SE florasulam, aminopyralid, 2,4-D + + + + 21-32

Agritox Turbo 750 SL MCPA, dikamba + + + + 21-30

Aminopielik D Maxx 430 EC 2,4-D 2-EHE, dikamba + + 21-29

Aprilia 12 OD jodosulfuron metylosodowy, mezosulfuron metylowy + + do 30

Atlantis Star mezosulfuron metylowy, tienkarbazon metylu, jodosulfuron 
metylosodowy + + + 21-31

Attribut 70 SG propoksykarbazon sodowy + do 29

Axial Komplett pinoksaden, florasulam + + + + + do 32

Calibre SX 50 SG tifensulfuron metylowy, tribenuron metylowy + + + do 37

Chwastox Nowy Trio 390 SL MCPA, mekoprop—P, dikamba + + + + 21-29

Corello florasulam, piroksysulam + + + + 21-32

Dragon NT 450 WG florasulam, aminopyralid + + + + 21-32

Fantom 069 EW fenoksaprop-P-etylu + 22-33

Haksar Ultra260 EW MCPA, chlopyralid, fluroksypyr + + + 21-32

Huzar Activ 387 OD jodosulfuron metylosodowy, 2,4-D + + + + + do 29

Lancet Plus 125 WG florasulam, piroksysulam, aminopyralid + + + + + 21-31

Mustang Forte 195 SE 2,4-D 2-EHE w formie estru, aminopyralid, florasulam + + + + 21-32

Paxio 50 EC pinoksaden + do 37

Sekator 125 OD jodosulfuron metylosodowy, amidosulfuron + + + 21-29

Siłacz Max 75 WG tritosulfuron, dikamba + + 21-29

Tara florasulam, piroksysulam, aminopyralid + + + + + 21-32

Toto 75 SG tifensulfuron metylu, metsulfuron metylu + + + + + 21-30

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa
IUNG-PIB Puławy, Zakład Herbologii 
i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

c.d. art. ze str. 7
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Wiosenna walka z mączniakiem

Priorytetem producentów 
zbóż jest utrzymanie plantacji 
wolnych od chorób.

Takie postępowanie daje na-
dzieję na uzyskanie nie tylko 
wysokich plonów, ale także 
i zadowolenia z wysokiej ja-
kości uzyskiwanego ziarna. To 
z kolei jest gwarancją otrzy-
mania satysfakcjonującej ceny 
za oferowany surowiec.

Po jesiennych lustracjach 
niektórzy już wiedzą, z jaki-
mi wyzwaniami będą musieli 

zmierzyć się wczesną wiosną. 
Jaki zabieg, przeciwko którym 
chorobom zastosować. Jednak 
nie na wszystkich plantacjach 
udało się zidentyfikować czy-
hające zagrożenia. Dopiero po 
ruszeniu wegetacji, restarcie 
roślin będzie można rozpo-
znać jednostki chorobowe, 
którym trzeba będzie stawić 
czoła. Jeśli na stanowisku 
pojawią się chorobotwórcze 
patogeny, niezbędna będzie 
bezzwłoczna interwencja. Aby 
ta walka była efektywna na-
leży chorobę szybko i precy-
zyjnie rozpoznać. Trzeba także 
mieć wiedzę dotyczącą metod 
jej zwalczania. Wiosenna wal-
ka ogranicza się w zasadzie do 
jednego narzędzia. Zastosowa-
nia odpowiedniego fungicydu.

Wśród patogenów, które 
bardzo często atakują plan-
tacje zbóż ozimych, wymienić 
należy mączniaka prawdziwe-
go. Może on zimować w po-
staci grzybni na oziminach 
i trawach wieloletnich. Wio-
sną przenosi się na plantacje. 

Nawet krótkie okresy zwilże-
nia roślin (rosa, deszcz) są 
impulsem rozwoju i roz-
przestrzeniania się choroby. 
W zależności od aury, nawet 
w trzy dni po infekcji pojawia-
ją się na roślinach pierwsze 
objawy choroby. Oczywiście 
pierwsze, na roślinach zain-
fekowanych jesienią, można 
było rozpoznać dobrze przed 
nastaniem zimowego spoczyn-
ku. Walka z tym patogenem 
najskuteczniejsza jest właśnie 
w tym okresie. Jednak nie na 
wszystkich plantacjach objawy 
choroby zostały zidentyfiko-
wane, a na niektórych jesienne 
jej zwalczanie nie przyniosło 
oczekiwanego skutku.

Ekspansywny rozwój cho-
roby następuje późną wiosną 
i latem. Na liściach, pochwach 
liściowych, źdźbłach, prze-
ważnie po wykłoszeniu, 
a niekiedy nawet na kłosach 
występuje początkowo biały 
lub szarobiały nalot złożony 
z grzybni i zarodników koni-
dialnych grzyba. Później nalot 

ten grubieje i przybiera barwę 
brunatno szarą z licznymi czar-
nymi punktami. To owocniki 
grzyba. Patogen opanowuje 
najpierw liście dolne, następ-
nie górne. W komfortowych 
dla niego warunkach może 
opanować całą roślinę, łącz-
nie z kłosem. Porażone liście 
przedwcześnie zasychają, mogą 
też zamierać całe rośliny. Do 
charakterystycznych objawów 
towarzyszących infekcji zbóż 
należy między innymi powsta-
wanie brunatnego przebar-
wienia tkanek w miejscu ich 
zakażenia. To przejaw reakcji 
obronnej rośliny.

Silnie porażana jest psze-
nica, szczególnie w okresie 
od końca krzewienia do po-
czątku strzelania w źdźbło. 
Należy pamiętać, iż rozwo-
jowi choroby sprzyja wczesny 
i zbyt gęsty siew, intensyw-
ne nawożenie oraz dodatnia 
temperatura podczas jesieni. 
Patogen wywołujący chorobę 
jest pasożytem bezwzględnym, 
rozwijającym się jedynie na 

żywych roślinach. Zwalcza-
nie mączniaka, podobnie 
zresztą, jak tak jak i innych 
chorób grzybowych ataku-
jących zboża, powinno mieć 
charakter systemowy. Rolnik 
już przy wyborze odmiany 
powinien zwrócić uwagę na 
stopień jej odporności na tę 
chorobę. Istotne jest także 
niszczenie samosiewów oraz 
przeorywanie ścierniska, tak 
aby wyeliminować możliwość 
infekcji pozostałymi na polu 
resztkami roślin z żerującymi 
na nich patogenami. Ważnym 
elementem jest dobranie przed-
plonu, który zredukuje ryzyko 
infekcji grzybem. W celu za-
pobieżenia rozprzestrzeniania 
się choroby zaleca się także 
racjonalne nawożenie azotem 
oraz niezbyt gęsty siew zbóż, 
gdyż mączniak najczęściej po-
jawia się w słabo przewiew-
nych, zagęszczonych łanach. 
Jednak, gdy już się pojawi, 
należy użyć skuteczny fungi-
cyd. Warto zastosować pre-
parat oparty o spiroksaminę 

i proquinazid, gdyż substancje 
te zwalczą mączniaka praw-
dziwego, zarówno interwen-
cyjnie, jak i zapobiegawczo. 
Do wiosennego zwalczania 
chorób grzybowych na plan-
tacjach zbóż ozimych, przede 
wszystkim pszenicy, należy 
rozważyć użycie innowacyj-
nego produktu Input Triple. 
Nie tylko skutecznie redukuje 
mączniaka, ale i chroni zboża 
przed łamliwością podstawy 
źdźbła. To wszechstronnie 
działający fungicyd reko-
mendowany do zabiegu T1.

Zwalczanie mączniaka 
prawdziwego zbóż powinno 
mieć charakter kompleksowy. 
Poza wyborem tolerancyjnej 
lub odpornej na ten patogen 
odmiany ważny jest wybór 
przedplonu oraz racjonalne 
nawożenie azotem. Nie należy 
też zapominać o odpowiedniej 
uprawie ścierniska.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Standarem w diagnostyce chorób jest częsty monitoring upraw.

Na podstawę źdźbła

Fundamentem podejmo-
wania decyzji dotyczących 
wyboru wariantu ochrony 
fungicydowej powinna być 
wnikliwa lustracja plantacji. 
Oczywiście pełną, komplekso-
wą ocenę stanu zbóż ozimych 
można wykonać dopiero po ich 

restarcie. Wtedy na podstawie 
objawów zweryfikujemy gamę 
patogenów chorobotwórczych 
i stopień ich nasilenia.

Tradycyjnie największe ry-
zyko porażenia stwarza mącz-
niak i septoriozy. Groźną, 
i trudną do zidentyfikowania 

we wczesnej fazie chorobą 
jest łamliwość źdźbła. Do-
piero w stadium strzelania 
w źdźbło uwidacznia się ona 
w postaci zbrunatnień na po-
chwach liściowych i dolnych 
międzywęźlach. Oprysk fun-
gicydem należy wykonać, gdy 

rośliny będą w fazie strzelania 
w źdźbło do drugiego kolan-
ka. Jest to niezwykle istotne, 
bowiem w tym momencie 
wytwarza się pierwsze mie-
dzywęźle, na którym głównie 
występują objawy łamliwości 
źdźbła zbóż i traw. Jeżeli od-
powiednio wcześnie nie wyko-
namy efektywnej ochrony tej 
części rośliny – dojdzie do po-
rażenia – nastąpi upośledzenie 
transportu wody i substancji 
odżywczych. Później łan za-
cznie wylegać.

Bezwzględnie zatem zaleca 
się wczesną wiosną stałą obser-
wację plantacji pod kątem wy-
stępowania tych patogenów, 
ale też możliwie jak najszybszą 
reakcję – zastosowanie odpo-
wiedniego fungicydu.

Zabieg T1 powinno się wła-
ściwie wykonać niezależnie 
od nasilenia występujących 
chorób. Nawet, jeśli nie za-
obserwujemy porażenia. To 
powinien być zabieg nie tylko 
o charakterze interwencyjnym. 
Trzeba traktować go jako pro-
filaktykę. Jego zaniechanie lub 

odkładanie skutkować może 
porażeniem wyższych pięter 
liści i bezskutecznymi, dal-
szymi próbami okiełznania 
łamliwości źdźbła zbóż i traw. 
Warto wybrać preparat, który 
nie tylko zwalcza pełne spek-
trum chorób wcześnie wystę-
pujące na liściach, ale także 
działa zapobiegawczo.

Na rynku dostępna jest 
szeroka gama produktów 
przeznaczonych do stosowa-
nia w pierwszym wiosennym 
zabiegu funficydowym. War-
to wybrać taki, który spełnia 
wymogi strategii antyodpor-
nościowej. Zastosowanie 
w jednym preparacie kilku 
substancji aktywnych nie tylko 
potęguje efektywność zwalcza-
nia chorób, ale także wpisuje 
się w koncepcję redukowania 
odporności na poszczególne 
związki chemiczne zawarte 
w fungicydach.

Ciekawym narzędziem, 
którego użycie warto rozwa-
żyć, jest Input Triple. Jest to 
fungicyd o wyjątkowym skła-
dzie, dopasowanym do zabiegu 

T1. Unikalne połączenie aż 
trzech substancji zapewnia sil-
ny efekt działania przeciwko 
chorobom wczesnego rozwoju 
roślin. Doskonale chroni zboża 
przed łamliwością podstawy 
źdźbła i innymi chorobami 
oraz wyjątkowo skutecznie 
działa na mączniaka prawdzi-
wego, zwalczając go interwen-
cyjnie oraz zapobiegawczo. Jest 
to preparat skierowany do rol-
ników, którzy chcą uzyskiwać 
jak najlepsze rezultaty ochrony 
oraz wysokie plony zbóż.

Wczesną wiosną plantacje 
zbóż ozimych wymagają szcze-
gółowych oględzin. Także pod 
kątem zdrowotności roślin. 
Wczesne zastosowanie sku-
tecznego fungicydu pozwoli 
uniknąć problemów w później-
szym okresie wegetacji. Warto 
przeanalizować efektywność 
działania dostępnych w ofercie 
preparatów, by wybrać skro-
jony na miarę.

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

Prewencja i interwencja.
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R E K L A M A

Uniwersalny zasilacz

Na rynku nawozów trwa 
zastój. Z uwagi na wysokie 
ceny, rolnicy zwlekają z pod-
jęciem decyzji o zakupach, 
rozważają redukcję dawek 
nawozów. Należy jednak pa-
miętać, iż nawożenie jest ściśle 
skorelowane z plonowaniem. 
Ograniczenie liczby zabiegów 
lub dawek składników odżyw-
czych negatywnie przełoży 
się na rentowność całej pro-
dukcji. Takich redukcji czy-
nić nie warto. Warto jednak 
zastanowić się nad poprawą 
efektywności wykorzystania 
składników pokarmowych za-
wartych w nawozach.

W tym roku prawdopo-
dobnie zwiększy się zain-
teresowanie preparatami 
uniwersalnymi. Wydaje się, iż 
chętniej będą stosowane niż te 
dedykowane konkretnym upra-
wom. To dobry moment, by 

rozważyć nabycie produktów 
opartych na saletrze amono-
wej. To jeden z powszech-
niejszych związków z grupy 
nawozów saletrzano-amono-
wych. Zawiera zarówno azota-
nową, jak i amonową formę 
azotu. Z uwagi na skład świet-
nie sprawdza się jako nawóz 
uniwersalny do przedsiewnego 
odżywiania, jak i pogłówne-
go – wiosennego pod rośliny 
ozime oraz jare. Charaktery-
zuje się bardzo dobrymi wła-
ściwościami fizycznymi i może 
być stosowany praktycznie we 
wszystkich uprawach, zarówno 
rolniczych, jak i ogrodniczych.

Należy pamiętać, by nie 
stosować go na długo przed 
siewem roślin. Takie postępo-
wanie ma na celu zminimalizo-
wanie zjawiska wypłukiwania 
części azotanowej. Warto także 
przypomnieć, iż ten doglebowy 

nawóz należy dobrze przykryć 
glebą. To zredukuje ulatnianie 
się amoniaku do atmosfery. 
Szczególną dbałość należy 
wykazać na stanowiskach 
o odczynie zasadowym.

Nawozy zawierające saletrę 
amonową są fizjologicznie lek-
ko kwaśne. Ich użycie wiąże się 
z częściowym zakwaszeniem 
gleb. To przede wszystkim 
efekt nitryfikacji, czyli bio-
logicznego utleniania formy 
amonowej do azotanowej.

Oferta firm nawozowych 
jest bardzo bogata. Jaki nawóz 
wybrać? Warto, by preparat za-
wierał wolniej działający azot 
w formie amonowej oraz szybko 
działający azot azotanowy. Azot 
amonowy nie ulega wymywa-
niu z gleby, jest wolno pobie-
rany przez rośliny. Korzystnie 
wpływa na dobre ukorzenienie 
roślin. Dodatkowo wspomaga 
pobieranie fosforu i ogranicza 
nadmierną absorpcję potasu. 
Zawartość szybko działającej 
azotanowej formy powinna 
wzmacniać wegetację roślin 
krótko po zastosowaniu na-
wozu. Wiosną zaś przyspieszać 
regenerację roślin po zimowym 

osłabieniu. W okresie wegetacji 
zastosowanie takiego nawozu 
przed fazami największego za-
potrzebowania roślin powodu-
je ich prawidłowy wzrost. Na 
uwagę z pewnością zasługuje 
Zaksan 33,5. Polecany jest do 
nawożenia pogłównego zbóż 
ozimych. Świetnie sprawdzi się 
nie tylko na starcie wegetacji 
wiosennej, ale także w później-
szych fazach rozwojowych ro-
ślin. Atutem tego produktu jest 
podwyższona zawartość azotu, 
a także i jego postać. Granul-
ki wielkości 2-5 mm stanowią 
ponad 95 proc. masy nawozu. 
Dodatek środków antyzbryla-
jących zapobiega ich sklejaniu. 
Można go mieszać z saletrzaka-
mi i siarczanem amonu. Preparat 
zawiera także magnez i wapń.

Ta propozycja jest odpo-
wiedzią na rosnące potrzeby 
producentów rolnych, którzy 
oczekują skutecznych uniwer-
salnych produktów, dostoso-
wanych do potrzeb wszystkich 
roślin uprawnych.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nawożenie jest ściśle skorelowane z plonowaniem.

Kukurydza – odmiany uniwersalne

Mimo wysokich kosztów, 
jakie ponosili plantatorzy na 
suszenie ziarna, uprawa oka-
zała się wyjątkowo rentowna. 
Ubiegłoroczne uwarunkowa-
nia z pewnością wpłyną na 
zwiększenie areału pod zasiewy. 
Dystrybutorzy materiału siew-
nego odnotowują zdecydowanie 
większe zainteresowanie nasio-
nami. Trwa dobra koniunktura. 
W ramach dywersyfikacji można 
zastanowić się nad uprawą od-
mian o różnym przeznaczeniu, 
a także i odmian uniwersalnych.

Niezależnie od kierunku 
użytkowania warto przeana-
lizować potencjał plonotwórczy 
odmian. Jest on związany z ich 
wczesnością. Generalnie odmia-
ny późniejsze wydają wyższy 
plon. Ważna jest także stabil-
ność plonowania, którą mierzy 
się analizując wierność plonu na 

przestrzeni kilku lat. Istotny jest 
również wigor początkowy oraz 
tolerancja na wiosenne chłody. 
Te cechy są bardzo ważne, nie-
zależnie od tego czy uprawiamy 
kukurydzę na ziarno, z przezna-
czeniem na produkcję kiszonki 
czy też odmiany uniwersalne.

Do niedawna obowiązywało 
przekonanie, iż odmiany uniwer-
salne są mało satysfakcjonują-
cym kompromisem. Efekt pracy 
hodowców przełamał jednak ten 
stereotyp. Na rynku dostępne są 
obecnie odmiany, które świetnie 
nadają się do uprawy zarówno na 
ziarno, jak i na kiszonkę. Para-
metrami jakościowymi i poten-
cjałem plonowania dorównują 
rekordzistom z tych dwóch seg-
mentów. Taki wybór zmniejsza 
ryzyko uprawowe i maksymal-
nie uniezależnia produkcję od 
aury. Na przestrzeni ostatnich 
kilku lat mamy coraz częściej do 
czynienia z anomaliami pogo-
dowymi. W jednym roku nęka 
nas susza, w kolejnym obfite 
deszcze. Lata z deficytami opa-
dów są niekorzystne dla odmian 
kiszonkowych, z kolei te mokre 
obniżają opłacalność produkcji 

ziarna – podwyższają koszty jego 
suszenia. Wybór odmian uni-
wersalnych to element dobrej 
praktyki rolniczej zwiększający 
bezpieczeństwo produkcji. W za-
leżności od przebiegu warunków 
pogodowych oraz koniuktury, 
rolnik sam decyduje czy sprząt-
nie kukurydzę wcześniej z pola 
i przeznaczy ją na kiszonkę czy 
też zostawi ją na dłużej i wyko-
rzystana na ziarno. Ten werdykt 
zapada przed zbiorem.

Przykładem takiej odmiany 
jest DKC3201. Przy wykorzy-
staniu na ziarno wyróżnia się 
ona bardzo wysokim i stabil-
nym poziomem plonowania na 
wszystkich typach stanowisk. 
Natomiast przy wykorzystaniu 
na kiszonkę charakteryzuje 
się bardzo wysokim plonem 
ogólnym suchej masy oraz 
znakomitymi parametrami ja-
kościowymi kiszonki (wysoka 
zawartość skrobi i wysoka straw-
ność włókna), dorównując tym 
samym najlepszym odmianom 
kiszonkowym na rynku. Ce-
chą rozpoznawczą odmiany jest 
również znakomity wigor po-
czątkowy roślin oraz tolerancja 

na niskie temperatury, co jest 
szczególnie istotne w warunkach 
chłodnej i deszczowej pogody 
wiosną, To uniwersalna i stabil-
na odmiana na każde warunki.

Zakup właściwej odmiany 
kukurydzy do określonego 
kierunku użytkowania jest 
jednym z ważniejszych czyn-
ników decydujących o powo-
dzeniu uprawy. Na początku 
sezonu wegetacyjnego trudno 
przewidzieć czy będzie on ob-
fitował w deszcze, czy też ro-
śliny będzie nękał stres suszy. 
Uniwersalne odmiany kukury-
dzy dają rolnikowi możliwość 
decydowania o przeznaczeniu 
produkcji dopiero w końcu se-
zonu. Doświadczenia zebrane 
w całym okresie wegetacji ro-
ślin pozwalają podjąć najbar-
dziej racjonalną decyzję. Tym 
samym można powiedzieć, że 
nowe odmiany uniwersalne to 
bufor ochronny, uniezależnia-
jący rentowność produkcji od 
warunków pogodowych.

Anna Rogowska
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

2021 rok był wyjątkowo korzystny dla producentów kukurydzy.
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Kukurydza na ziarno – wyniki PDO 2021
Jednym z wyzwań współ-

czesnej hodowli roślin, jest 
uzyskanie odmian wysoko 
i przede wszystkim stabilnie 
plonujących w różnych wa-
runkach uprawowych. Już od 
momentu siewu kukurydza 
narażona jest na niekorzystne 
warunki związanie z niski-
mi temperaturami powietrza 
i lokalnymi przymrozkami. 
Odmiany z lepszym począt-
kowym wigorem bardziej tole-
rują te niekorzystne warunki 
oraz szybciej się rozwijają. Ro-
śliny są bardziej wyrównane 
i nie ma braków w obsadzie.

Kwitnienie i wykształca-
nie ziaren to okres kiedy za-
potrzebowanie na wodę jest 
najwyższe. Istotne jest by do 
tego czasu roślina rozwinęła 
system korzeniowy oraz by 
miała możliwość pobierania 
wody z gleby na większej głę-
bokości. Brak opadów i upa-
ły nie pozwalają na pokrycie 
zapotrzebowania roślin, co 
wiąże się wtedy ze słabszym 
zawiązywaniem kolb (osła-
bienie żywotności pyłku), 

gorszym ich zaziarnieniem, 
co w efekcie powoduje zmniej-
szenie plonu.

Szczególne znaczenie 
w sytuacji przedłużających 
się zbiorów oraz deszczowej 
pogody jesienią jest uzyska-
nie odmian tolerancyjnych na 
wyleganie łodygowe i korze-
niowe. Rośliny z rozbudowa-
nym systemem korzeniowym 
oraz z mocnymi i zdrowymi 
łodygami są mniej narażo-
ne na wyłamania i wyleganie 
spowodowane silnym wiatrem 
przez co umożliwiają ograni-
czenie strat.

Istotną cechą odmiany jest 
także silnie zaznaczone stay 
green. Dłużej zielone rośliny 
to dłuższy okres dostarczania 
składników pokarmowych 
i tym samym wyższy plon 
ziarna oraz lepsze dosychanie, 
gdyż roślina dłużej aktywnie 
pobiera wodę z ziaren.

Wybierając odmianę do 
uprawy powinno uwzględniać 
się jej FAO, czyli możliwość 
uzyskania dojrzałego ziarna 
w danym rejonie uprawy. 

Wybierając zbyt późna od-
mianę trzeba się liczyć z wy-
sokimi kosztami dosuszania 
wilgotnego ziarna. Natomiast 
wybór odmiany zbyt wczesnej 
to ryzyko osiągnięcia plonu 
zbyt małego w porównaniu do 
możliwości danego regionu.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom rolników COBORU 
wraz z Polskim Związkiem 
Producentów Kukurydzy 
(PZPK) co roku przeprowadza 
szereg doświadczeń z kukury-
dzą zarówno na ziarno, jaki 
kiszonkę w ramach Poreje-
strowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego (PDO). Wyniki 
PDO dają odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące przede wszyst-
kim plonowania. Odmiany 
sprawdzone i zarejestrowane 
w naszych warunkach klima-
tycznych dają większą gwa-
rancję powodzenia uprawy, 
niż pochodzące ze wspólnoto-
wego katalogu odmian (CCA). 
Charakterystyki odmian nie 
sprawdzonych w Polsce po-
dawane przez dystrybutorów 
odmian zwykle nie uwzględ-
niają naszych warunków śro-
dowiskowych np. częstych 
wiosennych przymrozków, 
niedoborów wody w okresie 
wegetacji czy występowania 

patogenów.
Doświadczenia te zlo-

kalizowane są w różnych 
warunkach siedliskowych 
na terenie Polski. Podobnie 
jak odmiany zarejestrowa-
ne w Polsce, traktowane są 
odmiany z rejestrów krajów 
UE (tj. odmiany z katalogu 
wspólnotowego – CCA). Wa-
runkiem włączenia odmian 
z CCA do całej sieci doświad-
czeń PDO są ich pozytywne 
wyniki we wcześniejszych 
dwuletnich badaniach roz-
poznawczych prowadzonych 
w kilku miejscowościach. 
Lokalizacja doświadczeń 
z kukurydzą na ziarno była 
dobierana według poniższego 
klucza - większe zagęszczenie 
doświadczeń z odmianami 
wczesnymi było w rejonach 
północnych, a z odmianami 
średniopóźnymi i późnymi 
w rejonach południowych. 
Środek kraju to większa licz-
ba doświadczeń średniowcze-
snych. W serii doświadczeń 
kiszonkowych wszystkie 
grupy wczesności są w tych 
samych lokalizacjach.

W roku 2021 we współpra-
cy z Polskim Związkiem Pro-
ducentów Kukurydzy (PZPK) 
założono w 30 lokalizacjach 

doświadczenia z 49 odmia-
nami ziarnowymi. Grupę 
wczesną stanowiły 22 do-
świadczenia (badanych było 
18 odmian  z Krajowego re-
jestru i 3 z wspólnotowego 
katalogu), średniowczesną 
23 doświadczenia (16 odmian 
z KR i 3 z CCA), a średniopóź-
ną – 20 lokalizacji (5 odmian 
z KR i 4 z CCA).

Kwietniowy przebieg po-
gody, chłód i deszcze unie-
możliwiły terminowe siewy 
doświadczeń z kukurydzą 
(średnio na początku maja). 
Cały przebieg wegetacji spra-
wił iż plonowanie w poszcze-
gólnych częściach Polski jest 
bardzo zróżnicowane. Część 
Polski borykała się z wysokimi 
temperaturami oraz brakiem 
opadów. Widoczne było to 
zwłaszcza w woj. lubuskim, 
zachodniopomorskim czy 
wielkopolskim. Odczuwalne 
było to zwłaszcza w newral-
gicznym dla rozwoju ku-
kurydzy okresie jakim jest 
wiechowanie oraz zawiązywa-
nie kolb. W pozostałej części 
Polski warunki wilgotnościo-
we w tym czasie były raczej 
korzystne, proces zapylenia 
przebiegł bez istotnych za-
kłóceń. Zbiory prowadzono 
w terminach po osiągnięciu 
dojrzałości technologicznej 
przez około połowę odmian 
odpowiednich grup. Zróż-
nicowanie terminów zbioru 
(najpierw odmian wczesnych, 

a w odstępach kilkudniowych 
- średniowczesnych i średnio-
późnych) jest powodem nie-
wielkich różnic w zawartości 
suchej masy u odmian po-
szczególnych grup; odmiany 
późniejsze pozostając dłużej 
w polu, mają więcej czasu na 
dojrzewanie. Ten aspekt na-
leży wziąć pod uwagę przy 
analizowaniu wyników. 
Średnia data zbioru grupy 
wczesnej to 18 października, 
średniowczesnej 22 paździer-
nika, a ostatnia grupa wcze-
sności była zbierana średnio 
25 października.

Tegoroczne plony kukury-
dzy ziarnowej były najwyż-
sze w ostatnich latach. Średni 
plon ziarna w grupie wczesnej 
wyniósł 123,7 dt z ha i był 
o 8,1 dt z ha wyższy niż w roku 
ubiegłym. Wilgotność ziarna 
wyniosła 28,2%. Plon ziarna 
w grupie średniowczesnej – 
126,8 dt z ha (wyższy od roku 
2020 o 5,4 dt z ha) przy śred-
niej wilgotności w czasie zbioru 
wynoszącej 27,9%. Średni plon 
ziarna odmian średniopóźnych 
wyniósł 134,3 dt z ha przy wil-
gotności 27,5%. Plony w tej 
grupie były wyższe od roku 
poprzedniego o 6,5 dt z ha.

Wyniki odmian wpisanych 
do Krajowego rejestru i nie-
których z katalogu unijnego 
(CCA – *), uczestniczących 
w doświadczeniach, zamiesz-
czono w tabelach wg maleją-
cego plonu ziarna.

Tabela 1.Kukurydza na ziarno – odmiany wczesne. Plon i wilgot-
ność ziarna.

Lp. Odmiana

Plon 
ziarna 
przy 

14% wody

Wilgotność 
ziarna 
w cza-

sie zbioru

% wzorca %
1

Wzorzec; dt z ha, % 123,7 28,2

1 Amavit DE 107 27,5

2 KWS Odorico DE 104 29,1
3 ES Fieldgold FR 103 28,5
4 KWS Salamandra DE 103 27,8
5 RGT Irenoxx FR 103 30,8
6 Amaroc * DE 103 28,3
7 Damario DE 102 27,9
8 ES Submarine FR 102 28,0
9 Florino AT 99 28,7
10 RGT Exxon FR 99 28,3
11 RGT Halifaxx FR 99 28,7
12 SM Jurand PL 99 29,3
13 SM Wawel PL 99 29,2
14 RGT Alyxx FR 98 28,4
15 RGT Bernaxx FR 98 30,1
16 SM Sobieski PL 98 26,6
17 ES Katamaran * FR 98 28,0
18 MAS 11K FR 97 26,5
19 SM Vistula PL 97 27,0
20 SY Calo * FR 97 26,6
21 Pumori FR 96 27,3

Liczba doświadczeń 21 21

Kol. 1: wzorzec 2021 – średnia z wszystkich odmian badanych
w grupie wczesnej;
* – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona
do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników
co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych,
niewpisana do KR.

Tabela 2. Kukurydza na ziarno – odmiany średniowczesne. Plon 
i wilgotność ziarna. Lata zbioru: 2021, 2020, 2019, 2018

Lp.
Odmiana

Plon 
ziarna 
przy 

14% wody

Wilgot-
ność ziarna

w cza-
sie zbioru

% wzorca %

1
Wzorzec; dt z ha, % 126,8 27,9

1 P8834 US 109 29,0
2 Inception DE 106 28,6
3 P8329 US 104 26,9
4 Farmpower DE 103 29,7
5 Greatful DE 102 26,6
6 Magento DE 102 27,7
7 ES Inventive FR 101 27,5
8 ES Joker FR 101 26,3
9 KWS Jaipur DE 101 26,3
10 Farmfire* DE 101 27,5
11 KWS Atrezzato DE 98 28,6
12 Plantus DE 98 28,9
13 Kokuna * DE 98 29,7
14 ES Runway FR 97 27,0
15 Kidemos DE 97 28,3
16 Kwarrado DE 97 26,9
17 Grigri CS FR 96 29,2
18 RGT Maxxatac * FR 96 28,5
19 Farmezzo DE 94 26,5

Liczba doświadczeń 22 22

Kol. 1: wzorzec 2021 – średnia z wszystkich odmian badanych
w grupie średniowczesnej;
* –odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona do
doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników
co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych,
niewpisana do KR

Tabela 3. Kukurydza na ziarno – odmiany średniopóźne. Plon 
i wilgotność ziarna. Lata zbioru: 2021

Lp. Odmiana

Plon ziarna 
przy 

14% wody

Wilgotność 
ziarna w 

czasie zbioru

% wzorca %
1

Wzorzec; dt z ha, % 134,3 27,5

1 ES Broadway FR 103 26,4

2 ES Winway FR 103 27,3

3 Hardware DE 102 26,1

4 RGT Exxact * FR 101 26,7

5 Farmurphy DE 100 27,6

6 KWS Kashmir * DE 100 30,3

7 Farmirage * DE 98 27,2

8 KWS Smaragd * DE 98 29,6

9 Sibelio AT 96 26,5

Liczba doświadczeń 20 20

Kol. 1: wzorzec 2021 – średnia z wszystkich odmian badanych
w grupie średniopóźnej;
* – odmiana ze wspólnotowego katalogu CCA włączona
do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników
co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych,
niewpisana do KR Karolina Piecuch

COBORU Słupia Wielka
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Zaplanuj termin zbioru kukurydzy 
kiszonkowej przed jej siewem

Przede wszystkim zaplano-
wać właściwy termin koszenia. 
Oczywiście data zbioru ku-
kurydzy nie jest podyktowa-
na kalendarzem, a aktualną 
sytuacją polową, niemniej 
jednak warto zwrócić uwagę 
na kilka aspektów jeszcze na 
etapie planowania zasiewów.

Właściwa agrotechnika 
i sprzyjający roślinom przebieg 
pogody, pozwoli danej odmia-
nie kukurydzy na wykorzysta-
nie swojego potencjału, a tym 
samym na uzyskanie przez 
rolnika materiału o wysokich 
parametrach jakościowych. 
Należy jednak pamiętać, że ich 
wartość zmienia się w trakcie 
przebiegu wegetacji, dlatego 
kukurydza musi zostać zebrana 
w optymalnej fazie dojrzało-
ści. Kluczowa jest tu zawartość 
suchej masy w całej roślinie, 
która powinna oscylować mię-
dzy 32% a 38%.

Istnieje kilka sposobów oce-
ny jej poziomu. Do najbardziej 
popularnych należy sprawdze-
nie przebiegu linii mlecznej 
w ziarniaku. Jej umiejsco-
wienie w połowie ziarniaka 
świadczy o tym, że poziom 
suchej masy w całej roślinie 
wynosi około 35%. Próbu-
jąc ustalić właściwy termin 
zbioru kukurydzy na kiszonkę 
można także wykorzystać ku-
chenkę mikrofalową. W tym 
przypadku należy porównać 

wagę próbki świeżej z wagą 
próbki, z której została odpa-
rowana woda. Coraz częściej 
stosuje się bardziej precyzyjne 
i zaawansowane technologie, 
pozwalające określić optymal-
ny termin zbioru kukurydzy 
kiszonkowej. Przykładem może 
być tu technologia NIRS, dzię-
ki której uzyskamy informa-
cje nie tylko o suchej masie, 
ale także o zawartości skrobi, 
białka, tłuszczu, popiołu czy 
poszczególnych frakcji włókna. 
Obecnie można zaobserwować 
także szybki rozwój technolo-
gii, pozwalającej określić doj-
rzałość kukurydzy za pomocą 
analizy zdjęć satelitarnych.

Niestety nie zawsze udaje się 
skosić kukurydzę w optymal-
nym terminie. Niekiedy rolnik 
podejmuje decyzję o przyspie-
szeniu zbiorów na przykład, 
gdy baza pokarmowa z zeszłe-
go sezonu może okazać się 
niewystarczająca i konieczne 
jest szybkie wyprodukowanie 
nowej kiszonki. Czynnikiem 
decydującym o przyspiesze-
niu koszenia mogą być także 
szkody wyrządzane przez dzi-
ką zwierzynę. W przypadku 
wczesnych zbiorów lepszy efekt 
uzyskamy z odmian o krót-
szym okresie wegetacji, czyli 
o niższej liczbie FAO. Z ku-
kurydzą zbieraną zbyt późno 
często mamy do czynienia, gdy 
na przykład zamówiona usługa 

koszenia opóźnia się lub sami 
borykamy się z awarią sprzę-
tu, którym dysponujemy. Nie 
bez znaczenia pozostaje tutaj 
wyraźny efekt Stay Green od-
miany, dzięki któremu rośliny 
zbliżające się do osiągnięcia 
swojej dojrzałości, wciąż za-
chowują zielone części wege-
tatywne – zwłaszcza powyżej 
kolby. W tym przypadku liście 
pozostają soczyste i plastycz-
ne, a składniki pokarmowe 
niezbędne do wypełnienia 
ziarniaków w kolbie są nie-
przerwanie asymilowane. Taką 
cechą charakteryzuje się od-
miana DKC 3204.

Zbyt wczesny zbiór kuku-
rydzy może skutkować niską 
zawartością skrobi w zakisza-
nym materiale oraz wysokim 
wyciekiem cennych soków 
komórkowych ze zwiezio-
nej z pola biomasy podczas 
jej ubijania. W takim przy-
padku trudno osiągnąć też 
pożądaną strukturę paszy 
i zapewnić właściwy stosunek 
kwasów kiszonkowych w silo-
sie. W wyniku fermentacji zbyt 
wilgotnej kukurydzy powstaje 
dużo kwasu octowego, co po-
garsza walory smakowe paszy, 
a tym samym zmniejsza jej po-
branie przez krowy. Z kolei 
kukurydza zebrana zbyt póź-
no, zawiera włókno z dużym 
udziałem niestrawnej dla krów 
ligniny. Ponadto przesuszony 

i zdrewniały materiał wyka-
zuje się małą plastycznością 
i stwarza trudności podczas 
ubijania. Powietrze, którego 
nie uda się pozbyć z silosu 
będzie stwarzało warunki do 
rozwoju grzybów, których me-
tabolity oddziałują negatywnie 
na organizm zwierząt. Wysoki 
poziom mykotoksyn może być 
przyczyną chorób związanych 
z układem pokarmowym, jak 
i zaburzeń w rozrodzie.

Wybór terminu zbioru 
kukurydzy kiszonkowej ma 
niebagatelny wpływ na cechy 
jakościowe i ilościowe kiszon-
ki, która będzie stanowić bazę 
pokarmową dla naszego stada, 
aż do momentu wyproduko-
wania kiszonki z nowych zbio-
rów. Jej wartość pokarmowa 
ma bezpośrednie przełożenie 
na wydajność mleczną krów. 
Bezpieczeństwo produkcji 
zwiększa wybór odmian do-
stosowanych do warunków 
gospodarowania danego 
hodowcy. Cechy kukurydzy 
takie jak: liczba FAO, wigor po-
czątkowy czy efekt Stay Green 
mogą mieć realny wpływ na 
efektywność produkcji mleka 
w naszym stadzie.

Wojciech Pieczewski
Źródło: Agencja Prasowa 
Jatrejon Anna Rogowska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zredukować ryzyko niepowodzenia uprawy i wyeliminować błędy 
w produkcji kiszonki.

Uprawa i wykorzystanie sorga w Polsce

Obserwowane na przestrze-
ni ostatnich lat zmiany klima-
tyczne, których efektem jest 
wydłużenie okresu wegetacyj-
nego roślin oraz występujące 
susze, powodują, że podejmo-
wane są próby uprawy nowych 
roślin. Jedną z nich jest sorgo. 
Roślina, która pod względem 
światowego areału uprawy jest 
na piątym miejscu, do czego 
przyczynia się jej wysoka to-
lerancja na niedobory wody 
i okresy suszy.

Dotychczas brak było zain-
teresowania uprawą tej rośliny, 
co związało się z dość wysoki-
mi wymaganiami termicznymi 

i wrażliwością na przymrozki. 
Ponadto dawniej występował 
zbyt krótki okres wegetacyjny 
dla tej rośliny, dlatego sorgo 
nie wykształcało ziarna. Po-
czątkowo więc zainteresowano 
się możliwością uprawy sorga 
na zieloną masę, która prze-
znaczana była na kiszonkę dla 
bydła oraz na cele energetycz-
ne. Jednak postępujące zmiany 
klimatyczne dały podstawę 
do zapoczątkowania uprawy 
sorga na ziarno.

Z obserwacji na prze-
strzeni lat (1971-2000), 
stwierdzono zmniejszenie 
w Polsce powierzchni regionu 

umiarkowanie chłodnego 
z 37 do 3%, przy zwiększeniu 
powierzchni regionu umiar-
kowanie ciepłego z 62 do 
75% i pojawienie się regionu 
ciepłego o powierzchni 22%, 
którego według dalszych pro-
gnoz obszar może wzrosnąć do 
nawet 94%, stwarzając możli-
wości rozszerzenia uprawy sor-
ga na ziarno. Uzyskane ziarno 
może być przeznaczone na cele 
paszowe, jako jeden z kompo-
nentów pasz dla różnych grup 
zwierząt, ale także być wyko-
rzystane na cele spożywcze.

Obecnie w Polsce wzrasta 
zainteresowanie uprawą sorga. 

Jednym z inicjatorów i popu-
laryzatorów uprawy sorga na 
ziarnowego jest Pan Janusz 
Sus, który jest właścicielem 
firmy Sorgo Polska. Ma wie-
loletnie doświadczenie w pro-
wadzeniu wielkoobszarowej 
uprawy tej rośliny, którym 
dzieli się z innymi rolnikami.

W Zakładzie Uprawy Roślin 
Zbożowych, Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa 
prowadzone są również wstęp-
ne badania nad możliwością 
uprawy różnych odmian sor-
ga ziarnowego oraz wpływem 
prawidłowego nawożenia na 
jakość uzyskanego ziarna.

Czy ta roślina ma szansę konkurować z kukurydzą?
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Odchwaszczanie rzepaku ozimego wiosną
Program wiosennego od-

chwaszczania rzepaku ozimego 
jest niestety bardzo ubogi, składa 
się na niego zaledwie kilka sub-
stancji czynnych stosowanych 
pojedynczo lub w mieszaninie, 
zwalczających gatunki dwuli-
ścienne oraz jednoliścienne.

Zwalczanie gatunków 
dwuliściennych

W programie wiosennego od-
chwaszczania rzepaku ozimego 
dominuje niepodzielnie jedna 
s.cz. - chlopyralid, którą można 
stosować w szerokim przedzia-
le czasowym, tj. od początku 
ruszenia wegetacji wiosennej 
aż do fazy pąków kwiatowych, 
zamkniętych w liściach (BBCH 
20-50). Substancja ta skutecznie 
ogranicza następujące gatunki: 
chaber bławatek, maruna bez-
wonna, ostrożeń polny, rdest pla-
misty, rdest powojowy, psianka 
czarna, rumian polny i rumianek 
pospolity. Przykładowe herbicy-
dy to: Auksendy 300 SL, Clap 
Forte, Cloe 300 SL, Cliophar 
600 SL, Clopyralid 300 SL, Effigo, 

Faworyt 300 SL, Hoder 300 SL, 
Kak-Piral 300 SL, Lontrel 300 SL, 
Major 300 SL, Songhai 300 SL, 
Vivendi 300 SL.

Ponadto dostępne są gotowe 
mieszanki handlowe, tj. chlo-
pyralid + pikloram, która zwal-
cza, takie gatunki jak: chaber 
bławatek, dymnica pospolita, 
komosa biała, maruna bezwon-
na, mlecz polny, ostrożeń polny, 
przytulia czepna, psianka czarna, 
rdestówka powojowata, rumian 
polny, żółtlica drobnokwiatowa. 
Mieszanina ta ma dwie główne 
rejestracje, pierwsza obejmuje 
bardzo wąski okres czasowy, 
tj. od bardzo wczesnej wiosny 
zaraz po ruszeniu wegetacji, (od 
fazy 9 liści) do fazy widocznego 
pierwszego międzywęźla (BBCH 
19-31). Herbicydy, które możemy 
stosować w tej fazie rozwojowej 
rzepaku to: Barka 334 SL, Cy-
klop 334 SL, Gala 334 SL. Nato-
miast druga rejestracja obejmuje 
już zdecydowanie szerszy okres 
czasowy, tj. od początku ruszenia 
wegetacji wiosennej aż do fazy 

pąków kwiatowych zamkniętych 
w liściach (BBCH 20-50). Poleca-
ne herbicydy to: Chaco, Curlew 
334 SL, Galera 334 SL, Kratos 
A, Obelix 334 SL.

Kolejna mieszanina handlo-
wa to chlopyralid + halauksyfen 
metylu, która jest reprezentowa-
na tylko przez jeden herbicyd 
- Korvetto, który skutecznie zwal-
cza bodziszka drobnego, chabra 
bławatka, jasnotę purpurową, 
mak polny, mak wątpliwy, maru-
nę bezwonną oraz przytulię czep-
ną. Można go stosować również 
w względnie szerokim przedziale 
czasowym, bo już od początku 
wydłużania pędu głównego do 
początku fazy pąkowania (pąki 
kwiatowe zamknięte w liściach) 
(BBCH 30-50).

Na koniec s.cz. pikloram, któ-
ra znajduje się w takich herbicy-
dach jak: Pikas 300 SL, Raldico 
300 SL i Zorro 300 SL. Herbicydy 
te można stosować z początkiem 
ruszenia wegetacji wiosennej, 
od początku wydłużania pędu 
głównego aż do początku fazy 

pąkowania (pąki kwiatowe za-
mknięte w liściach) (BBCH 30-
50). Pikloram efektywnie zwalcza 
następujące gatunki chwastów: 
chaber bławatek, maruna bez-
wonna, ostrożeń polny, przytulia 
czepna, rumian polny, rumianek 
pospolity.

Zwalczanie gatunków 
jednoliściennych

W uprawie rzepaku do zwalcza-
nia na wiosnę, chwastów jednoli-
ściennych (głównie samosiewów 
zbóż, miotły zbożowej, chwastni-
cy jednostronnej, życic czy perzu 
właściwego), zrejestrowane są na-
stępujące s.cz.:

propachizafop (Agaton 100 EC, 
Agenor 100 EC, Agil-S 100 EC, 
Profop 100 EC, Vima-Propachi-
zafop, Zetrola 100 EC) - gramini-
cydy te można stosować wiosną, 
nie później jednak niż do począt-
ku fazy wydłużania pędu, bez 
międzywęźli, faza(rozety (BBCH 
20-30).

cykloksydym (Focus Ultra 
100 EC) - można go aplikować 
wczesną wiosną, nie później 

jednak niż do fazy wydłużania 
pędu głównego (BBCH 20-32).

fluazyfop-p-butylu - substan-
cję tą można stosować w dwóch 
głównych terminach: wiosną po 
ruszeniu wegetacji, do fazy piąte-
go międzywęźla (BBCH 20-35) - 
Akapit 125 EC oraz wiosną po 
ruszeniu wegetacji, nie później 
niż do fazy wytworzenia pąków 
kwiatowych, ale przed ich rozwi-
nięciem (BBCH 20-50), stosując 
takie preparaty jak: Balatella For-
te 150 EC, Fortune, Foster Forte 
150 EC, Frequent, Fusilade Forte 
150 EC, Privium 125 EC, Trivko.

kletodym - można go stosować 
w trzech terminach: wiosną po 
ruszeniu wegetacji, do końca fazy 
formowania pędów bocznych, 
widocznych jest sześć pędów 
bocznych (BBCH 20-26) - zre-
jestrowany jest tylko Brixton. 
W nieco dłuższym przedziale 
czasowym, tj. wiosną, nie póź-
niej niż do początku wybijania 
w pędy kwiatowe (BBCH 20-30), 
można aplikować następujące pre-
paraty: Cegorian Extra 120 EC, 

Centurion Plus 120 EC, GramiGu-
ard, Select Super 120 EC, V-Dim 
240 EC, VextaDim 240 EC. Oraz 
w trzecim terminie: wiosną, nie 
później niż do momentu gdy wi-
doczne jest pierwsze międzywęź-
le (BBCH 20-31) - Kleo 240 EC 
i Logik 240 EC.

Pamiętajmy o jednej ważnej 
zasadzie: niższe dawki gramini-
cydów, zalecane są do zwalcza-
nia gatunków jednoliściennych 
rocznych (samosiewów zbóż, mio-
tły zbożowej i chwastnicy jedno-
stronnej), natomiast maksymalne 
dawki stosuje się do ogranicza-
nia gatunków jednoliściennych 
wieloletnich, tj. perz właściwy 
czy życice.

Mały wybór….ale zawsze wybór!

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 
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Rozpropagowanie uprawy 
sorga w Polsce wymaga upo-
wszechnienia wiedzy związa-
nej z właściwą agrotechniką 
tej rośliny. Dlatego też poza 
inicjatywami własnymi rol-
ników, którzy zainteresowali 
się uprawą sorga, instytucje 
naukowe również rozpoczę-
ły badania nad jego uprawą 
w Polsce. Uzyskane wyniki 
doświadczeń polowych wy-
kazały, że zboże to może być 
z powodzeniem uprawiane 
w warunkach Polski.

Okresem krytycznym upra-
wy jest okres wschodów, co 
związane jest z wymaganiami 
termicznymi. Do zainicjowa-
nia procesu kiełkowania ziarna 
niezbędne jest nagrzanie gleby 
do powyżej 12oC na głębo-
kość 10 cm. Warunki te zo-
stają spełnione zazwyczaj po 
okresie 15 maja. Jak wynika 
z doświadczenia plantatorów 
jest to optymalny i bezpieczny 
termin siewu. Przeprowadzone 
badania dotyczące możliwo-
ści uprawy sorga ziarnowego 
w Polsce wykazują, że w sprzy-
jających warunkach, gdy gleba 
osiąga odpowiednią tempera-
turę, możliwy jest wcześniejszy 
siew w III dekadzie kwietnia. 
Jest to jednak obarczone dość 
wysokim ryzykiem występo-
wania przymrozków, które 
zniszczą kiełkujące siewki. 
Konieczne będzie poniesienie 

dodatkowych kosztów związa-
nych z wykonaniem kolejne-
go siewu i zakupu materiału 
siewnego. Wcześniejszy siew 
uzasadniony jest wyłącznie 
w przypadku braku progno-
zowanych przymrozków.

Optymalna głębokość po-
winna być dobrana do rodza-
ju gleby. Na glebach lżejszych 
należy zastosować siew na głę-
bokość 4-7 cm, natomiast na 
glebach cięższych można za-
stosować płytszy siew 3-4 cm. 
Nie należy umieszczać nasion 
sorga głębiej niż 7 cm w glebie, 
bowiem powoduje to obniżenie 
obsady roślin. Z praktyki osób 
prowadzących uprawę sorga 
wynika, że siew ziarna może 
być wykonany siewnikami 
punktowymi z tarczami wysie-
wającymi o otworach 2-3 mm. 
Tak zastosowana technika wy-
siewu spowoduje wykorzysta-
nie zalecanej obsady roślin na 
hektarze powierzchni upraw-
nej. Równomierne rozmieszcze-
nie nasion w rzędzie (6- 8 cm) 
spowoduje wytworzenie pę-
dów głównych z równomiernie 
dojrzewającymi wiechami, co 
jest ważne w przypadku upraw 
sorga z przeznaczeniem na 
ziarno. Przy nierównomier-
nym rozmieszczeniu nasion 
roślina wytworzy dużą ilość 
pędów bocznych dojrzewają-
cych w różnych terminach, 
co ostatecznie utrudni zbiór 

ziarna. Zalecana norma wy-
siewu w uprawach na ziarno 
to 260000 – 300000 nasion/
ha (6-7 kg).

Istotny wpływ na wzrost 
i plonowanie sorga ma po-
ziom nawożenia azotem. 
Zastosowanie jednorazowej 
dawki przed siewem, ograni-
cza wschody ziarniaków sor-
ga, co zmniejsza liczbę roślin 
na jednostce powierzchni. 
W Zakładzie Uprawy Roślin 
Zbożowych prowadzone są 
badania zmierzające do opty-
malizacji dawki nawożenia. 
Stosowane dotychczas dawki 
w ilości 80, 100 oraz 120 kg 
azotu, podzielone na części, 
połowę przedsiewnie druga 
dawka w okresie wiechowa-
nia. Wstępne wyniki jedno-
rocznych badań wykazały, że 
najwyższy plon ziarna uzyska-
no przy zastosowaniu 100 kg 
nawożenia azotem na ha.

W związku z uprawą rzę-
dową i wolnym wzrostem 
w początkowej fazie, pro-
blemem jest zachwaszczenie, 
ponieważ jest mało środków 
do ochrony herbicydowej, do-
puszczonych do stosowania 
w uprawie sorga.

Okres wiechowania u sor-
ga rozpoczyna się z końcem 
lipca, natomiast ostatecz-
ną dojrzałość ziarno osiąga 
w połowie października. W ba-
daniach własnych wszystkie 

z wysianych odmian sorga 
ziarnowego (Anggy, Albanius 
oraz GK Emese) osiągnęły peł-
ną dojrzałość ziarna w poło-
wie października, przy czym 
ze względu na niesprzyjające 
warunki pogodowe, zbioru do-
konano w ostatnim tygodniu 
października. Ilość odmian 
sorga osiągających dojrza-
łość ziarniaka dostępnych 
we Wspólnotowym Katalo-
gu Odmian Roślin Rolniczych 
(CCA) jest znacznie większa 
i dochodzi do kilkuset.

W zależności od klasy gleby 
oraz zastosowanej agrotech-
niki, sorgo może plonować 
w zakresie 7-10 ton ziarna 
z ha. Nawet w okresach wy-
stępowania suszy sorgo daje 
dość dobry plon ziarna. Jednak 
dla zapewnienia dobrej jako-
ści ziarna konieczne jest jego 
dosuszanie po zbiorze.

Ziarno sorga ma dwa głów-
ne kierunki wykorzystania: 
paszowe oraz spożywcze. 
Dominującym kierunkiem 
jest wykorzystanie paszowe. 
Obecnie większość osób podej-
mujących uprawę sorga wyko-
rzystuje uzyskane ziarno oraz 
zieloną masę jako paszę.

Sorgo podobnie jak kuku-
rydza może być uprawiane na 
zieloną masę, która następnie 
jest zakiszana. Kiszonka z sor-
ga charakteryzuje się wyższą 
zawartością białka (o koło 

2%), włókna surowego, ligniny 
i związków mineralnych (po-
piołu surowego) w porówna-
niu do kiszonki z kukurydzy. 
Uzyskana kiszonka może być 
wartościowym komponentem 
dla bydła mlecznego oraz 
mięsnego. Natomiast ziarno 
wykorzystywane jest w ży-
wieniu trzody chlewnej oraz 
drobiu. W swoim składzie za-
wiera ono od 10-11,5% biał-
ka, 2-4% tłuszczu oraz około 
1,5% popiołu. Ogranicze-
niem w skarmianiu ziarna 
sorga była zawartość w nim 
tanin, które są składnikiem 
antyodżywczym. Obecnie 
większość odmian jest nisko-
taninowych. Ziarno może być 
skarmiane w postaci surowej 
lub poddawane konserwacji 
poprzez jego zakiszanie w rę-
kawach foliowych i w takiej 
postaci podawane dla trzody 
chlewnej. Ziarno sorga było 
od dawna wykorzystywane 
w mieszankach paszowych dla 
gołębi. Obecnie, ze względu 
na odpowiednią podaż ziarna 
paszowego powszechnie upra-
wianych zbóż, firmy paszowe 
nie są zainteresowane zakupem 
ziarna poza wspomnianymi 
mieszankami paszowymi dla 
gołębi. Stąd uprawą sorga zain-
teresowani są rolnicy wykorzy-
stujący we własnym zakresie 
uzyskane ziarno do skarmiania 
dla własnych zwierząt.

Poza paszowym, możliwe 
jest spożywcze wykorzysta-
nie ziarna sorga. Jest ono pod-
stawą wyżywienia ludności 
w krajach o suchym i gorą-
cym klimacie. Jednak jego 
walory odżywcze oraz fakt, 
że nie zawiera ono glutenu 
może wpłynąć na zwiększone 
zainteresowanie ziarnem tego 
zboża. Wobec coraz liczniejszej 
grupy konsumentów z nietole-
rancją glutenu, ziarno sorga, 
które może być wykorzystane 
na przemiał do produkcji pie-
czywa bezglutenowego, kaszę 
oraz inne produkty spożywcze, 
wydaje się być alternatywą.

Biorąc pod uwagę atuty 
sorga, możliwości jego wy-
korzystania, rozwijającym się 
rynkiem zbytu i zwiększonym 
zainteresowaniu ze strony rol-
ników, wydaje się że w dalszej 
perspektywie areał jego upra-
wy będzie wzrastał. Możliwe 
kierunki zagospodarowania 
ziarna tego zboża, przy jed-
noczesnej dużej odporności 
na niedobory wody, predys-
ponują tę roślinę do uprawy 
w warunkach klimatycznych 
naszego kraju.

Mgr inż. Marcin Różewicz,
Zakład Uprawy 

Roślin Zbożowych,
IUNG-PIB Puławy
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Wiosenne zwalczanie chorób grzybowych w rzepaku ozimym

Początek wiosennej wegetacji to dla 
roślin rzepaku ozimego, czas intensyw-
nego wzrostu ale nie tylko dla niego, 
gdyż jest to również idealny okres do 
rozwoju różnych patogenów wywołu-
jących choroby grzybowe.

W tym roku będziemy mieli najpraw-
dopodobniej większą presję ze strony 
różnych patogenów grzybowych, tj. 
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna ka-
pustnych, cylindrosporioza czy szara 
pleśń. Chorobom tym sprzyjały wa-
runki wilgotnościowo-termiczne jakie 
panowały zarówno w okresie jesien-
nym jak i zimowym. Również chłodna 
i wilgotna wiosna, jaka się zapowiada 
tego roku, będzie zapewne sprzyjała 
ich rozwojowi. W szczególności doty-
czy to czerni krzyżowych czy suchej 
zgnilizny kapustnych, które zdążyły 
porazić rośliny rzepaku ozimego jeszcze 
w okresie jesiennym.

Zabieg wykonany zaraz po rusze-
niu wegetacji wiosennej, chroni rośliny 
rzepaku przed chorobami, mogącymi 
dopiero się pojawić, jak i rozwojem ob-
jawów chorobowych powodowanych 
przez patogeny, które już występują. 
Wykonanie zabiegu w tym terminie jest 
najlepszym rozwiązaniem, gdyż gwa-
rantuje, roślinom rzepaku dalszy, pra-
widłowy i zdrowy rozwój. Przekłada się 
to oczywiście w późniejszym terminie 
na uzyskanie jakościowego i wysokiego 
plonu nasion. Najlepszym okresem do 
zastosowania odpowiednich s.cz. fun-
gicydów jest moment uzyskania przez 
rzepak ozimy, fazy początku wydłuża-
nia się pędu głównego (BBCH 30-39).

Najliczniejszą grupę do wczesno-
wiosennej ochrony rzepaku ozimego 
przed sprawcami większości chorób 
grzybowych, stanowią nadal triazole, 
tj. tebukonazol, protiokonazol, metko-
nazol, difenokonazol i ich mieszaniny 
handlowe, np. difenokonazol + tebuko-
nazol, difenokonazol + paklobutrazol 
czy protiokonazol + tebukonazol.

Ponadto plantatorzy maja do dyspo-
zycji karbosyamidy, tj. boskalid. Rów-
nież w sprzedaży dostępne są fungicydy, 
składające się z gotowych, fabrycznie 
sporządzonych, mieszanin różnych s.cz., 
tj.  tebukonazol + prochloraz, następnie 
difenkonazol + azoksystrobina oraz 
metkonazol + chlorek mepikwatu.

Przykładowy wykaz s.cz. fungicydów 
zalecanych do ochrony rzepaku ozimego 
w okresie wczesno-wiosennym został 
zamieszczony w tabeli 1.

Kiedy i jakimi fungicydami

dr inż. Tomasz R. Sekutowski 
IUNG - PIB w Puławach 
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Tabela 1. Przykładowe s.cz. fungicydów zalecane do stosowania w rzepaku ozimym w okresie wczesno-wiosennym

Substancja
czynna Fungicydy

Choroba grzybowa

Faza rozwojowa
wg. skali BBCHCzerń 

krzyżowych
Sucha zgnilizna 

kapustnych
Szara 
pleśń

Cylindro
-sporioza

tebukonazol

Ambrossio 500 SC, Bounty 430 SC, Bukat 500 SC, 
Buzz Ultra DF, Clayton Tabloid EW, Darcos 250 EW, 
Dąb 250 EW, Domnic 250 EW, Erasmus 250 EW, 
Fezan, Furtado 250 EW, Hajduk 250 EW, Helicur 
250 EW, Horizon 250 EW, Kosa 250 EW, Mystic 

250 ECOrius Extra 250 EW, Patrionus 250 EW, Riza 
250 EW, Sparta 200 EC, Spekfree 430 SC, Starpro 

430 SC, Syrius 250 EW, Tarcza Łan 250 EW, Tarcza 
Łan Extra 250 EW, Tarcza Plus 250 EW, Tebkin 

250 EW, Tebu 250 EW, TebuGuard Plus, Tebusha 
250 EW, Tobias Pro 250 EW, Toledo Extra 430 SC, 

Trion 250 EW, Troja 250 EW, Tyberius 250 EW, 
Ulysses 430 SC, Ventoux 430 SC, Victosar 250 EW

+ + + + początek wydłużania pędu do fazy 
pąków kwiatowych (BBCH 31-55)

difenokonazol Dafne 250 EC, Porter 250 EC + + - -

początek wzrostu pędu głównego 
od widocznego 2 międzywęźla, do 

fazy widocznych 9 międzywęźli 
(BBCH 32-39)

difenokonazol +
tebukonazol Magnello 350 EC, Maxior - + - -

początek wzrostu pędu głównego 
do fazy zielonego pąka 

(BBCH 31-55)

difenokonazol +
paklobutrazol

Difpak 375 SC, Dovvo 375 SC, Fordeh 375 SC, 
Opresc 375 SC, Paclodifenin 375 SC, Paklo D 

375 SC, Paklodif 375 SC, Suprax, Taxon 375 SC, 
Trident 375 SC, Tropek 375 SC, Toprex 375 SC

- + - +

metkonazol

Cambio, Caramba 60 SL, Conatra 60 EC, MetcoGu-
ard, Metfin, Metkon, Metkon 100 SL, Mezzuri 
100 SL, Micosar 60 SL, Plexeo 60 EC, Sendo 

60 EC, Sirena 60 EC, Simveris, Spartakus, Turret 
60, X-Met 100 SL

+ + + +

prochloraz +
tebukonazol Tenore 400 EW, Zamir 400 EW + + + -

początek fazy wydłużania pędu 
głównego do końca fazy wzrostu 

pędu głównego (BBCH 30-39)

tebukonazol +
protiokonazol

Artemid, Corinth 240 EC, Protebul 240 EC, Tauron 
240 EC, Tebuprotin 240 EC, Teodor 240 EC, Til-

mor 240 EC
+ + + -

początek fazy wzrostu pędu 
głównego do fazy pąkowania 

(BBCH 31-57)
boskalid Cantus, Cersus + + - -

protiokonazol
Basior 300 EC, Judym 300 EC, Kanonik 300 EC, 

Podstawa 300 EC, Procer 300 EC, Promino 300 EC, 
Tartaros 300 EC, Wadera 300 EC

- + - -

początek fazy wzrostu pędu 
głównego do fazy żółtego pąka 
(pierwsze płatki kwiatowe są 

widoczne) (BBCH 31-59)

difenkonazol + 
azoksystrobina Amistar Gold Max, Angle, Bicanta, Quadris Gold - + - -

początek fazy widocznego 1 
międzywęźla do fazy widocznych 

pojedynczych pąków
kwiatowych na głównym kwiato-

stanie (BBCH 31-55)

metkonazol + 
chlorek mepikwatu Caryx 240 SL + + + -

początek wzrostu pędu głównego 
od widocznego 2 międzywęźla, do 

fazy początku 5 międzywęźla 
(BBCH 32-35)
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Pszczoły sprawdzą stan środowiska

Bank BNP Paribas aktywnie 
wspiera realizację Celów Zrów-
noważonego Rozwoju, anga-
żując się w inicjatywy mające 
wzmacniać bioróżnorodność 
i chronić naturę dla przyszłych 
pokoleń. Przykładem takiego 
projektu jest BeeOmonitoring 
— lokalny monitoring środo-
wiska, w tym jego zanieczysz-
czenia oraz bioróżnorodności 
na dużych terenach rolniczych 

i przemysłowych, z wykorzy-
staniem pszczół.

W ramach partnerstwa, 
na terenach rolniczych oraz 
podmiejskich dwóch Klientów 
Banku BNP Paribas, zostały 
zamontowane poławiacze pył-
ku, którego analiza pozwoli 
na monitoring bioróżnorod-
ności oraz zanieczyszczenia 
środowiska. Partnerzy pro-
jektu wspólnie z Klientami 

prowadzić będą również dzia-
łania edukacyjne w tematyce 
związanej z projektem. Dzięki 
BeeOmonitoring bank chce 
przede wszystkim wesprzeć 
swoich Klientów z sektora 
rolnego, w szczególności lo-
kalnych producentów żywno-
ści, w udoskonalaniu jakości 
ich produktów, oraz lokalne 
społeczności w ich wysiłkach 
na rzecz ochrony środowiska 

i poprawy jakości powietrza.
BeeOmonitoring to narzę-

dzie opracowane przez BeeO-
diversity i uznane w 2020 roku 
przez Solar Impuls Foundation 
za jedno z najefektywniejszych 
rozwiązań mających pozytyw-
ny wpływ na środowisko i ja-
kość życia na naszej planecie. 
Projekt jest realizowany we 
współpracy między BNP Pari-
bas i BeeOdiversity, belgijską 

firmą projektującą rozwiąza-
nia w obszarze odbudowy i za-
chowania bioróżnorodności. 
Partnerem projektu w Polsce 
jest Fundacja Pszczoła.

BeeOmonitoring to nie jedy-
ny projekt związany z pszczo-
łami, w który angażuje się 
Bank BNP Paribas Polska. „Pa-
sieki pod gwiazdami” to lokum 
dla milionów pszczół wspo-
magających zrównoważony 

rozwój miejskiego ekosyste-
mu. Z kolei na terenie Pasieki 
Edukacyjnej Fundacji Pszczoła 
w Pile bank ufundował domek 
do apiinhalacji, w którym od-
wiedzający mogą się zrelakso-
wać i wzmacniać odporność.

Źródło: Bank BNP 
Paribas, Justyna Wydra

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Kolejne działania na rzecz bioróżnorodności.

Bezpieczna ochrona roślin
Zdrowie ludzi, zwierząt 

i środowisko w Polsce będą 
lepiej chronione dzięki poro-
zumieniu o współpracy, które 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej zawarł 20 stycznia z Głów-
nym Inspektorem Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Obie 
instytucje postanowiły ściśle 
współdziałać w zapobiega-
niu zagrożeniom, które wy-
nikają z obrotu i stosowania 
w polskim rolnictwie (w tym 
ogrodnictwie i sadownictwie) 
środków ochrony roślin. 
Wspólną troską NFOŚiGW 
i GIORiN będzie także za-
pewnienie bezpieczeństwa 
fitosanitarnego kraju.

Polska, dysponując silnym 
sektorem rolnym, który jest 
nie tylko dobrze rozwinięty 
i wydajny, ale przede wszyst-
kim ceniony w Europie i świe-
cie za wysoką jakość płodów 
rolnych, musi szczególnie dbać 
o to, aby rodzimym planta-
cjom nie zagrażały agrofa-
gi, czyli rozmaite patogeny, 
szkodniki i chwasty obniża-
jące plony roślin uprawnych. 
To jedno z zadań Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Na-
siennictwa (PIORiN), której 
centralnym organem admi-
nistracyjnym jest Główny 
Inspektor Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa – sygnatariusz 
porozumienia z NFOŚiGW.

Dbałość o dobry stan pol-
skich upraw wymaga po-
dejmowania różnorodnych 
działań i zabiegów, w tym 
również o charakterze bio-
logicznym (stosowanie bio-
preparatów) i chemicznych 
środków ochrony roślin, 
które mogą nie być obojętne 
dla zdrowia ludzi i zwierząt 

oraz stanu środowiska natu-
ralnego. Dlatego podpisane 
porozumienie o współpracy 
pomiędzy NFOŚiGW i GIO-
RiN przewiduje zapobieganie 
takim zagrożeniom – nie tyl-
ko w wyniku bezpośredniej 
eliminacji czy neutralizacji 
potencjalnie szkodliwych 
czynników, ale także poprzez 
szerzenie edukacji społecznej 
w tym zakresie, zgodnie z po-
lityką ekologiczną państwa.

– Wśród szerokiego zakre-
su spraw, którymi zajmuje się 
Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska, do najistotniejszych 
należy ochrona i racjonalne 
wykorzystywanie naturalnych 
zasobów Polski, w tym całej 
przyrody ożywionej, gdzie 
mamy wspólne cele z szeroko 
rozumianym sektorem rolnym 
– podkreśla wiceminister kli-
matu i środowiska Małgorzata 
Golińska. – […].

– Polskie rolnictwo pod każ-
dym względem należy do naj-
lepszych w Unii Europejskiej, 
a jednym z jego wyróżników 
i atutów jest właśnie działanie 
z troską o ochronę środowiska, 
co znajduje odzwierciedlenie 
w zainteresowaniu importerów 
polską żywnością znaną z wa-
lorów nie tylko smakowych, 
ale i ekologicznych – zaznacza 
wiceminister rolnictwa i roz-
woju wsi Anna Gembicka.[…].

Merytoryczny patronat 
i bliskie współdziałanie obu 
resortów jest gwarantem sku-
teczności porozumienia zawar-
tego pomiędzy Narodowym 
Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Państwową Inspekcją 
Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa. Głównym celem tych 
dwóch instytucji publicznych 

będzie wspólne podejmowanie 
przedsięwzięć i rozwiązań pro-
ekologicznych oraz ich wspie-
ranie ze środków publicznych, 
a także upowszechnianie wie-
dzy w zakresie ochrony klima-
tu i środowiska. Kooperacja 
będzie możliwa na różnych 
polach, gdyż NFOŚiGW i PIO-
RiN w swoich ustawowych za-
daniach mają wiele punktów 
stycznych.

– Głównym celem naszej 
instytucji jest finansowanie 
ochrony środowiska w Pol-
sce, a na to zasadnicze za-
danie składa się wspieranie 
różnych projektów, w tym 
związanych z rolnictwem, 
które istotnie oddziałuje na 
stan gleby, powietrza i wód – 
tłumaczy prezes Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Maciej 
Chorowski. – Wśród przedsię-
wzięć otrzymujących dotacje 
i preferencyjne pożyczki z Na-
rodowego Funduszu jest sporo 
takich, które wprost dotyczą 
sektora rolnego, nie wyłączając 
działań edukacyjnych na rzecz 
ochrony środowiska w tym 
obszarze czy też związanych 
z badaniami naukowymi i po-
stępem technicznym w rolnic-
twie. Stwarza to nam szeroką 
przestrzeń do współpracy 
z partnerami z PIORiN – do-
daje szef NFOŚiGW.

– Do kluczowych zadań 
Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa nale-
ży nadzór nad uprawą i prze-
mieszczaniem materiałów 
roślinnych w celu zapobie-
gania rozprzestrzenieniu się 
agrofagów – wyjaśnia Główny 
Inspektor Ochrony Roślin i Na-
siennictwa Andrzej Chodkow-
ski. – W swoich działaniach 

nie tracimy z pola widzenia 
wymogów ekologii i dbało-
ści o stan polskiej przyrody. 
Takie działania, jak ustalanie 
i nadzorowanie środków fito-
sanitarnych przy zwalczaniu 
różnorodnych szkodników, 
chwastów i patogenów, ba-
dania laboratoryjne roślin, 
produktów roślinnych czy też 
kontrola w zakresie wprowa-
dzania do obrotu i stosowania 
środków ochrony roślin mają 
bliski związek z myśleniem 
ekologicznym reprezentowa-
nym przez Narodowy Fundusz 
– uzupełnia szef GIORiN.

Na podstawie porozumienia 
o współpracy, zawartego na 
czas nieokreślony, NFOŚiGW 
zobowiązał się do uwzględnia-
nia w tworzonych programach 
priorytetowych oraz innych 
instrumentach wsparcia ze 
środków publicznych działań 
prowadzonych przez PIORiN, 
a także do włączania w swoją 
działalność informacyjno-pro-
mocyjną danych o przedsię-
wzięciach podejmowanych 
przez partnera porozumienia. 
Z kolei PIORiN zapewniła, że 
w realizacji swoich ustawo-
wych zadań będzie mieć na 
względzie działania na rzecz 
ochrony klimatu i środowi-
ska, spójne z celami NFOŚi-
GW, w szczególności związane 
z zapobieganiem zagrożeniom 
dla zdrowia ludzi, zwierząt 
i środowiska, które wynikają 
ze stosowania środków ochro-
ny roślin. Inspekcja również 
będzie w swoim przekazie 
publicznym kierowała się 
spójną z NFOŚiGW polityką 
informacyjną.

Formy współpracy przewi-
dziane w porozumieniu mają 
być różnorodne, na przykład: 

spotkania robocze, w tym 
dyskusje ekspertów, wspólne 
konferencje, seminaria i inne 
wydarzenia, także korespon-
dencyjna i elektroniczna 
wymiana inicjatyw, opinii, 
ustaleń, materiałów. W każ-
dym przypadku głównym 
założeniem ma być wspiera-
nie rozwiązań proekologicz-
nych oraz upowszechnianie 
wiedzy w zakresie ochrony 
środowiska. Przy takim zde-
finiowaniu kooperacji między 
NFOŚiGW i PIORiN, będzie 
ona polegać przede wszystkim 
na prowadzeniu działalności 
informacyjno-promocyjnej 
i komunikacji społecznej, 
uwzględniającej działania obu 
stron porozumienia. A jakie 
wymierne korzyści przynie-
sie umowa o współpracy obu 
instytucji? W wymiarze pań-
stwowym kluczową sprawą 
jest bezpieczeństwo fitosani-
tarne Polski, czyli pewność, 
że możliwie bezpieczne będą 
prowadzone w naszym kraju 
działania dotyczące zapobie-
gania chorobom i szkodnikom 
roślin oraz procesy likwido-
wania zagrożeń, jakie niosą 
one dla zdrowia człowieka. 
Główne przesłanie porozu-
mienia NFOŚiGW i PIORiN 
to lepsza ochrona zdrowia 
ludzi, zwierząt i środowiska 
w nieodzownym procesie zwal-
czania agrofagów, zwłaszcza 
metodami chemicznymi i bio-
logicznymi, ale także fizycz-
nymi, mechanicznymi oraz 
o charakterze profilaktycznym 
(kwarantanna, zabiegi agro-
techniczne, hodowla odmian 
odpornych itp.). Trzeba tutaj 
dodać, że eliminacja patoge-
nów, szkodników i chwastów, 
które obniżają plony roślin 

uprawnych, jest konieczna, 
gdyż z ich powodu straty 
w uprawach mogą wynieść 
od kilku do nawet kilkudzie-
sięciu procent. Ocenia się, że 
w Polsce oscylują one wokół 
kilkunastu procent (w zależ-
ności od rodzaju rośliny, re-
jonu plantacji oraz gatunku 
agrofaga).

Korzyści z umowy o współ-
pracy pomiędzy NFOŚiGW 
i PIORiN odniesie także całe 
społeczeństwo. Rolnikom 
porozumienie obu instytucji 
da nowe możliwości dofinan-
sowania inwestycji w ekolo-
giczne, zrównoważone uprawy 
i technologie i stworzy większe 
szanse w stosowaniu alterna-
tywnych (ekologicznych) środ-
ków ochrony roślin. Rolnik 
będzie mógł liczyć na większe 
bezpieczeństwo fitosanitar-
ne swoich upraw i hodowli, 
otrzyma szerszy dostęp do 
odpowiednich technologii 
produkcji materiału siew-
nego, a także do programu 
priorytetowego NFOŚiGW 
„Agroenergia”, wspierające-
go transformację energetyczną 
w rolnictwie. Ponadto uzyska 
szeroką informację o innych 
programach Narodowego Fun-
duszu, które nakierowane są 
na finansową pomoc także 
dla polskiego rolnictwo (np. 
Czyste Powietrze, ewentualne 
nowe nabory w takich progra-
mach jak „Moja Woda”, „Mój 
Prąd” czy „Usuwanie folii rol-
niczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności 
rolniczej”).
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Porozumienie o współpracy pomiędzy NFOŚiGW i GIORiN.
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Leki dla zwierząt kupimy przez Internet

Od 28 stycznia 2022 nastą-
piła zmiana przepisów doty-
czących sprzedaży detalicznej 
na odległość weterynaryjnych 
produktów leczniczych wyda-
wanych bez przepisu lekarza 
weterynarii (OTC). Przedsię-
biorcy mogą prowadzić obrót 
detaliczny lekami weterynaryj-
nymi o kategorii (OTC) także 
w Internecie, a Główny Lekarz 
Weterynarii oficjalnie informu-
je o możliwości rejestracji dla 
przedsiębiorców, którzy chcą 
prowadzić taką sprzedaż. Na 
liście zgłoszonych jest obecnie 
26 podmiotów z całego kraju.

Zgodnie z art. 104 Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2019/6 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie 
weterynaryjnych produk-
tów leczniczych, podmioty 
uprawnione do dostarczania 
weterynaryjnych produktów 
leczniczych mogą oferować ta-
kie produkty w sprzedaży na 
odległość pod pewnymi wa-
runkami. Komisja Europejska 

zaproponowała projekt wspól-
nego logo, które pozwoli właści-
cielom zwierząt zweryfikować 
dostawcę i bezpiecznie zakupić 
dany produkt leczniczy.

Jak wskazuje art. 71 ust. 
1a ustawy Prawo Farmaceu-
tyczne, przedsiębiorcy mogą 
prowadzić obrót detaliczny 
produktami leczniczymi we-
terynaryjnymi wydawanymi 
bez przepisu lekarza (OTC) 
poza zakładami leczniczymi 
dla zwierząt, po dokonaniu 
zgłoszenia wojewódzkiemu 
lekarzowi weterynarii. Zgło-
szenia należy dokonać na 7 dni 
przed rozpoczęciem działal-
ności. Do dokumentu zgłosze-
niowego należy dołączyć kopię 
wypisu z ewidencji działalności 
gospodarczej lub wypisu z KRS.

- Do tej pory internetową 
sprzedaż leków OTC w Pol-
sce mogły prowadzić jedynie 
apteki ogólnodostępne i punkty 
apteczne. Dotyczyło to jednak 
tylko leków przeznaczonych 
dla ludzi. Polskie przepisy nie 

przewidywały natomiast moż-
liwości prowadzenia sprzedaży 
online leków weterynaryjnych. 
W konsekwencji, taki obrót był 
uznawany za nielegalny – co 
wielokrotnie podkreślał Głów-
ny Lekarz Weterynarii i co zna-
lazło potwierdzenie również 
w orzecznictwie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Z nie-
zrozumiałych względów pra-
wo różnicowało więc sytuację 
przedsiębiorców działających 
na rynku weterynaryjnym oraz 
tych, działających na rynku 
leków „ludzkich”. Rozpo-
rządzenie 2019/6 w sprawie 
weterynaryjnych produktów 
leczniczych nie tylko znosi tę 
systemową nierówność, ale 
przede wszystkim pozwoli na 
zapewnienie opiekunom zwie-
rząt lepszej dostępności do le-
ków weterynaryjnych – mówi 
Szymon Studziński, adwokat 
w kancelarii MOYERS.

Dokument zgłoszeniowy 
należy wypełnić i przesłać do 
wojewódzkiego inspektoratu 

weterynarii, właściwego tery-
torialnie dla miejsca prowa-
dzenia działalności. Dokument 
wraz z potwierdzeniem przyję-
cia zgłoszenia będzie uznany 
za dowód zgłoszenia i będzie 
uprawniał do zakupu pro-
duktów leczniczych wetery-
naryjnych wydawanych bez 
przepisu lekarza weterynarii 
w hurtowniach farmaceutycz-
nych produktów leczniczych 
weterynaryjnych.

Przedsiębiorcy, w tym sklepy 
zoologiczne czy lecznice wete-
rynaryjne, muszą spełnić kilka 
warunków w celu uruchomie-
nia sprzedaży online z lekami 
weterynaryjnymi o kategorii 
OTC, do których należą na 
przykład preparaty przeciwko 
kleszczom, jak obroże, krople 
do podania na skórę, czy ta-
bletki do odrobaczania.

– Rejestracja przedsiębior-
ców, wykorzystanie unijnego 
logotypu wraz z przekiero-
waniem do rządowej strony 
www z listą podmiotów jest 

konieczne w przypadku sprze-
daży przez Internet leków OTC 
dla zwierząt. Niewiadomą po-
zostaje nadal kwestia obrotu 
w kanale online leków wyda-
wanych na receptę. Możliwość 
taka jest zależna od ustawo-
dawcy danego kraju członkow-
skiego. W przypadku Polski 
będzie to przedmiotem kon-
sultacji przy tworzeniu nowej 
ustawy, choć przedstawiciele 
Urzędu Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Preparatów 
Biobójczych podczas Dnia 
Weterynarii deklarowali, że 
w polskiej ustawie krajowej 
nie jest planowane obecnie 
umożliwienie sprzedaży onli-
ne dla leków wydawanych na 
receptę – mówi Radosław Knap 
z POLPROWET.

Informacje i źródła:
Pełna treść nowego rozpo-

rządzenia unijnego oraz wzór 
wspólnego logo koniecznego 
do sprzedaży online znajdują 
się w poniższym linkach:

ht t p s : / /e u r - l e x . e u ro -
pa.eu / lega l- content / PL /
ALL/?uri=CELEX:32019R0006

ht t p s : / /e u r - l e x . e u ro -
pa.eu / lega l- content / PL /
T X T/?u r i=u r i s e r v %3A-
OJ.L_.2021.387.01.0133.01.
POL&toc=OJ%3AL%3A202
1%3A387%3ATOC

2. Informacje i formularz re-
jestracji dla przedsiębiorców 
na stronie GIW https://www.
wetgiw.gov.pl/handel-eksport-
-import/obrot-detaliczny-pro-
duktami-otc

3. Wykaz podmiotów zareje-
strowanych na terytorium RP, 
uprawnionych do prowadzenia 
sprzedaży detalicznej na od-
ległość weterynaryjnych pro-
duktów leczniczych o kategorii 
dostępności OTC dostępny jest 
pod następującym linkiem: ht-
tps://pasze.wetgiw.gov.pl/otc/
demo/index.php?jezyk=1

Źródło: POLPROWET
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Sprzedaż na odległość leków weterynaryjnych bez recepty jest możliwa.

Coraz częściej ze specjalizacją BIO

Rośnie liczba producentów, 
którzy mogą pochwalić się cer-
tyfikatem BIO. Na początku 
2022 roku zmieniają się unijne 
przepisy, więc łatwiej będzie 
uzyskać dane o producentach.

Zamówienia na kaszę ja-
glaną czy gryczaną BIO na-
pływają nie tylko z Polski. 
Rozpoznawalne na świecie 
certyfikaty ułatwiają produ-
centowi ekspansję na rynki 
zagraniczne. - czytamy w ra-
porcie o produktach ekolo-
gicznych, który towarzyszył 
jednemu z listopadowych 
wydań tygodnika „Wprost”. 
Partnerem wydania był Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa i Soligrano.

Według szacunków agen-
cji Nielsen wartość kategorii 
produktów ekologicznych, 
do których należy segment 
BIO, pomiędzy rokiem 
2019 a 2020 wzrosła aż 
o 20 proc. Zresztą tendencja 
dwucyfrowego wzrostu rok 
do roku utrzymuje się już od 
kilku lat. Ostatni rok, trud-
ny dla wielu branż, tylko 
wzmocnił ten sektor. Wielu 

Polaków zwróciło się w tym 
czasie w stronę natury, a zdro-
wie znalazło się na szczycie 
listy priorytetów. W tej rze-
czywistości szczególne zain-
teresowanie konsumentów 
wzbudzają certyfikowane 
produkty BIO. Co je wyróż-
nia? Na stronie Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
można przeczytać, że „wy-
produkowane zostały zgodnie 
z obowiązującymi przepisa-
mi dotyczącymi rolnictwa 
ekologicznego i są wolne od 
zanieczyszczeń, takich jak: 
pozostałości środków ochrony 
roślin i hormonów, a podczas 
ich produkcji nie stosowano 
nawozów sztucznych i orga-
nizmów zmodyfikowanych 
genetycznie.”

Warto zauważyć, że Unia 
Europejska ma ambitny 
plan produkcji aż 25 proc. 
całej żywności w 2030 roku 
w gospodarstwach ekologicz-
nych – czyli w takich, które 
mają określone certyfikaty. 
Dzisiaj w Unii to już 7,4 proc. 
wszystkich gospodarstw. To 
pokazuje, że Polska ma jeszcze 

wiele do nadrobienia, bo za-
ledwie ok. 0,5 proc. terenów 
rolnych należy do eko-produ-
centów. Ta liczba jednak stale 
się zwiększa, a przetwórcy jak 
Soligrano mają często wła-
sne uprawy, co daje im jeszcze 
większą kontrolę nad jakością 
surowca.

W 2020 roku łącznie liczba 
gospodarstw ekologicznych 
wynosiła 20 274. W Polsce 
certyfikaty PL-EKO (tzw. 
„unijny zielony liść”) może 
wydawać kilkanaście firm. 
W bazie tylko jednej z nich 
(Bioekspert) w 2021 roku było 
kilkaset aktualnych certyfika-
tów z branży przetwórstwa, 
zbioru i produkcji ekologicz-
nej. W tym roku zmienia się 
unijne prawo i będzie jeden, 
jednolity wykaz wszystkich 
producentów – zamiast osob-
nych baz każdej certyfikującej 
jednostki, jak to miało miejsce 
dotychczas.
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Polska żywność od dawna uchodzi za zdrową 
i naturalną.

Czy uda się zrealizować 
założenia?

Z najnowszych danych GUS 
wynika, że w 2020 roku eko-
logiczne metody produkcji 
stosowało 18,6 tys. gospo-
darstw. To o 0,3% mniej 
niż rok wcześniej, ale wzrósł 
areał tych gruntów. Jeszcze 
w 2019 roku obszar prze-
znaczony pod eko-rolnic-
two w Polsce wynosił ponad 
507 tys. ha, a w 2020 roku było 
to 509 tys. ha. Obecnie w Pol-
sce 3,5% gruntów rolnych 
jest uprawianych ekologicz-
nie. Tymczasem cele stawiane 
przez Komisję Europejską za-
kładają, że do 2030 roku takich 
powierzchni w UE będzie co 
najmniej 25%. Zdaniem eks-
pertów Farmy Świętokrzyskiej, 
by to osiągnąć potrzebne są 
wielokierunkowe działania 
ze strony państwa i branży, 
które wpłyną na zwiększanie 
świadomości klientów.

Nadal znajdujemy się w dole 
zestawienia 27 państw Unii 
Europejskiej z powierzchnią 
upraw ekologicznych. Wy-
przedzamy jedynie Rumunię, 
Bułgarię, Irlandię i Maltę – 
wskazuje Eurostat.

Trend spadkowy dotyczący 
liczby gospodarstw ekologicz-
nych utrzymuje się od 8 lat. Jak 
wynika z danych GUS, między 
2013 a 2020 rokiem nastąpił 
spadek liczby eko gospodarstw 
o ponad 30% (z 26,6 tys. do 
18,6 tys.). W ciągu ostatniego 
roku ich liczba zmniejszyła się 
o 0,3% - z 18 637 w 2019 roku 
do 18 575 w 2020 roku. Spadek 
liczby gospodarstw ekologicz-
nych nie wiąże się jednak ze 
zmniejszeniem ich średniej 
powierzchni. GUS podaje, że 
przeciętny eko-areał w Pol-
sce wyniósł w 2020 roku 
27,4 ha, czyli o 0,2 ha więcej 
niż w 2019 i o 8% więcej niż 
w 2013 roku.

W 2020 roku około 56% go-
spodarstw o charakterze eko-
logicznym znajdowało się 
w województwach: warmiń-
sko-mazurskim (17,4%), pod-
laskim (15,6%), mazowieckim 
(11,7%) i zachodniopomor-
skim (11,6%). Biorąc pod 
uwagę powierzchnię areału 
przeznaczonego pod uprawy 
ekologiczne względem całej po-
wierzchni gospodarstw, użytki 

ekologiczne zajmowały naj-
więcej, bo 11,5% powierzchni 
rolnej w zachodniopomor-
skim i 10,7% w warmińsko-
-mazurskim. Najmniejszą 
powierzchnię eko-areału sku-
piały województwa opolskie 
(0,6%) oraz kujawsko-pomor-
skie (0,7%).

– […]. Zwiększające się za-
potrzebowanie konsumentów 
to ogromna szansa dla rolni-
ków, którzy w odpowiedzi na 
potrzeby rynku dostarczają 
konsumentom coraz bardziej 
zróżnicowane certyfikowane 
produkty. Potwierdza to na-
sze najnowsze badanie i raport 
„Trendy w ekozakupach Pola-
ków”, zgodnie z którym już 
86% Polaków przynajmniej raz 
na jakiś czas kupuje żywność 
ekologiczną. Chcemy jeść i żyć 
zdrowo, co powinno być zachę-
tą dla polskiego rolnictwa do 
stałej modernizacji w kierunku 
zrównoważonej produkcji – 
podsumowuje Łukasz Gębka 
Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Źródło: Farma 
Świętokrzyska, Luiza Rosłon

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Zwiększa się powierzchnia ekologicznych gruntów rolnych.
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Zmodernizowany Impuls CVT

Do składającej się z trzech 
modeli gamy ciągników 
STEYR® Impuls CVT, po-
krywających segment mocy 
165-200 KM (maksymal-
nej), wprowadzono szereg 
nowych i udoskonalonych 
funkcjonalności.

Zmiany rozpoczynają się od 
całkowitego przeprojektowa-
nia strefy wejścia do kabiny, 
stworzonej w celu zwiększe-
nia ergonomii. Nowe alu-
miniowe schodki pasują do 
stylistyki ciągnika, tak samo 
jak nowe osłony sprężyn 

gazowych obojga drzwi oraz 
tylnej szyby. Ciągnik Impuls 
CVT obecnie dostarczany jest 
w standardzie jako wyposażo-
ny w dwoje otwieranych drzwi 
zapewniających wygodę pod-
czas wsiadania z drugiej strony 
ciągnika.

Obok schodków, pod osłoną 
stanowiska mycia kryje się do-
datkowy zewnętrzny główny 
przełącznik akumulatora jak 
również opcjonalne gniazda 
nagrzewnicy oraz złącze linii 
sprężonego powietrza, które 
umożliwiają operatorowi łatwe 

wykonanie czyszczenia po obu 
stronach kabiny lub chłodnic. 
Wsiadanie i wysiadanie z cią-
gnika w nocy również stało 
się bezpieczniejsze i bardziej 
przyjemne poprzez dodanie 
wysokowydajnego oświetle-
nia wejściowego w technolo-
gii LED.

Pozostałe nowe funkcjonal-
ności obejmują udoskonalone 
położenie reflektorów robo-
czych wspomagających wy-
dajność i widoczność końca 
narzędzia, jak również no-
woczesne kierunkowskazy 
boczne LED, uwydatnione 
przez światło kierunkowska-
zów, gdy te są włączone. Ob-
rotowe światła ostrzegawcze 
w technologii LED, składane 
– w celu zminimalizowania 
ryzyka uszkodzenia, dostępne 
są teraz jako opcja.

W tylnej części ciągnika 
udoskonalono stabilność oraz 
mocowanie górnego cięgła, 
znajduje się tam też wskaź-
nik położenia, który ułatwia 
szybkie przymocowanie gór-
nego cięgła oraz sprawdzenie 

jego pozycji z kabiny. W górnej 
części tylnych zaworów hy-
drauliki zewnętrznej znajdu-
je się tylna płyta osłaniająca 
umożliwiająca rozmieszczenie 
podłączeń w bardziej ergono-
miczny sposób, zapewniający 
szybsze sprzęganie.

Nowe modele ciągników Im-
puls CVT to pierwsze ciągniki 
marki STEYR, które wyposa-
żone są w nową, skórzaną kie-
rownicę klasy premium. Nowa, 
montowana nisko wycieracz-
ka przedniej szyby pokrywa 
o 60% więcej powierzchni, 
ulepszony został również 
widok do przodu poprzez 
zamontowanie mniej zakłó-
cającego lusterka wstecznego. 
Komfort operatora uzupełnia 
nowa lodówka oraz głośniki 
klasy premium.

Po prawej stronie operatora 
znajduje się nowy wspornik na 
monitor z wbudowaną prowad-
nicą przewodów oraz dwoma 
gniazdami USB, zapewniający 
wygodny montaż i zasilanie 
monitorów osprzętu oraz in-
nych urządzeń. Instalowany 

przed dealera zestaw uchwytu 
na tablet RAM® dostępny jest 
jako opcja, zaś uchwyt na tele-
fon komórkowy RAM® może 
być montowany fabrycznie. 
Modernizacje w zakresie kon-
troli jazdy obejmują dźwignię 
wycieraczki/kierunkowskazów 
przypominającą tę montowaną 
w samochodach osobowych 
oraz udoskonaloną funkcję 
automatycznego wyłączania 
kierunkowskazu, zwiększającą 
bezpieczeństwo na drodze.

Wyróżniającą nową funk-
cjonalnością najnowszych 
ciągników STEYR Impuls 
CVT jest możliwość dodatko-
wej personalizacji ustawień 
przekładni w celu zapewnienia 
zupełnie nowych właściwości 
jezdnych oraz maksymalnej 
efektywności. Spersonalizo-
wane ustawienia przekładni 
umożliwiają obecnie opera-
torowi regulację, zapisywanie 
oraz przywoływanie pożąda-
nych parametrów zachowania 
pojazdu, w oparciu o osobi-
ste preferencje i wymogi za-
stosowania. Jest to unikalna 

funkcjonalność tej gamy po-
jazdów. Tymczasem sposób 
prowadzenia oraz parametry 
ciągnika Impuls CVT zosta-
ły dodatkowo udoskonalone 
w wielu obszarach. Udoskona-
lenia te obejmują usprawnione 
przyśpieszanie i zwalnianie, 
zmodernizowane zachowanie 
przekładni nawrotnej, lepszą 
czułość pedału gazu, wprowa-
dzenie funkcji obejścia pedału 
tempomatu oraz zwiększoną 
czułość i ulepszone wykrywa-
nie położenia dźwigni Multi-
controllera, który może być 
wykorzystywany do obsługi 
przekładni CVT.

W nowych ciągnikach Im-
puls CVT dostępna będzie za-
awansowana opcja joysticka 
z funkcjami biegów P/T prze-
kładni, umożliwiająca opera-
torowi obsługę kluczowych 
funkcji oraz urządzeń za 
pośrednictwem jednego joy-
sticka i przy mniejszej liczbie 
ruchów rąk.

Źródło: CNH Industrial Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Udoskonalenia skupiają się na przyjemnych wrażeniach operatora.

Terrus CVT wyróżniony za 
wzornictwo

Nowy ciągnik STEYR® 
Terrus CVT drugiej generacji 
został zwycięzcą w kategorii 
doskonałości wzornictwa pro-
duktu, otrzymując Niemiecką 
Nagrodę w Zakresie Wzornic-
twa, przyznawaną przez Nie-
miecką Radę ds. Wzornictwa 
od 1953 r.

Zwycięskie wzornictwo 
zostało wybrane przez jury 
składające się z 37 uzna-
nych ekspertów w zakresie 
designu z dziesięciu krajów 

i reprezentujących nie tyl-
ko branżę wzornictwa, lecz 
również biznes, szkolnictwo 
wyższe i naukę.

Ciągnik Terrus CVT, który 
zwyciężył w kategorii „Prze-
mysł”, zdobył uznanie dzięki 
połączeniu stylu i funkcjonal-
ności. Niedawno wprowadzo-
na na rynek seria ciągników 
Terrus CVT drugiej generacji, 
która obejmuje trzy modele 
o mocy od 250 do 300 KM 
ze standardową przekładnią 

CVT, została jeszcze bar-
dziej udoskonalona poprzez 
wprowadzenie jeszcze lepszego 
środowiska pracy operatora 
o wyższym poziomie ergono-
mii i komfortu oraz zewnętrz-
nego wzornictwa, które łączy 
siłę i wytrzymałość. Zmody-
fikowane zostały główne ele-
menty kształtu i stylu nowego 
ciągnika, począwszy od ele-
mentów zewnętrznych, takich 
jak maska komory silnika 
o zmienionym wzornictwie, aż 
po wnętrze kabiny operatora. 
Ponieważ charakter ciągnika 
Terrus CVT predestynuje go 
do pracy w biznesie, w proce-
sie tworzenia jego wzornictwa 
dołożono starań, by stworzyć 
ciągnik, którego styl wychodzi 
na przeciw wszystkim potrze-
bom klienta przy pracy w polu 
i na drodze.

Źródło: CNH Industrial Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Nagroda jest wyrazem uznania dla symbiozy stylu 
i funkcjonalności.

Lider na rynku ciągników

Po raz trzynasty z rzędu 
marka New Holland została 
liderem, z wynikiem 2521 za-
rejestrowanych nowych ciągni-
ków rolniczych.

Ranking najczęściej reje-
strowanych nowych ciągni-
ków rolniczych jest nie tylko 
odzwierciedleniem potrzeb oraz 
oczekiwań Klientów na rynku 
polskim, ale również wyrazem 
zainteresowania i uznania dla 
producentów, którzy swoją 
ofertą produktowo – handlo-
wą doskonale wpisują się w ten 
rynek. Fakt, że w tak bardzo 
wymagających warunkach obej-
mujemy pozycję lidera już po 
raz trzynasty dowodzi, że stra-
tegia obrana przez markę New 
Holland jest bardzo dobrze zin-
tegrowana zarówno z poziomem 
wymagań technologicznych, 
a także zasobności rolników. 
Szereg spójnych działań oraz 
koncentracja na najwyższych 
standardach pracy ponownie 
została doceniona przez na-
szych Odbiorów. Mamy świa-
domość tego, że „świat idzie 

do przodu”, a wraz z nim my 
również musimy dostrzegać 
rosnące oczekiwania naszych 
Klientów, dlatego wsłuchując 
się w ich głosy wciąż pracuje-
my nad doskonaleniem naszej 
oferty produktowej i wsparcia, 
jakie możemy im zaoferować 
w każdym obszarze naszych 
działań. Dziękujemy, że wspól-
nie możemy tworzyć przyszłość 
rolnictwa  – mówi Adam Sulak, 
Business Director New Holland.

W ciągu minionych 13 lat, 
od kiedy marka New Holland 
zajmuje fotel lidera rynku 
wśród producentów ciągni-
ków rolniczych, 29.860 sztuk 
niebieskich ciągników znalazło 
swoich właścicieli w rodzimych 
gospodarstwach.

W roku 2021 największą po-
pularnością cieszyły się serie 
ciągników T6 – 586 sztuk, T5 
– 475 sztuk oraz T7 z ilością 
467 sztuk zarejestrowanych 
maszyn. Marka New Holland 
trzynasty rok z rzędu okaza-
ła się najchętniej wybieraną 
przez Klientów, a dla nas jest 

to szczególnie cenna informa-
cja płynąca z rynku. Wynik ten 
z pewnością jeszcze bardziej nas 
zmobilizuje, by zagwarantować 
naszym Klientom najwyższe 
standardy obsługi pod wzglę-
dem sprzedażowym i serwiso-
wym. Mogę śmiało powiedzieć, 
że w naszej ofercie produktowej 
posiadamy ciągniki dla każdego 
Klienta, przeznaczone do każde-
go rodzaju pracy, czy to na polu, 
czy też na drodze lub w transpo-
rcie, przy załadunku/rozładunku, 
w sadzie, ogrodzie czy szklarni. 
Dlatego nasze maszyny, najwyż-
szej jakości, z innowacyjnymi 
rozwiązaniami technologiczny-
mi, mogą być partnerem rolnika 
na każdym polu. Tym bardziej, 
będziemy dokładać wszelkich 
starań, by zaufanie jakim Klienci 
obdarzyli nasze maszyny przeło-
żyło się na pozycję lidera rynku 
w 2022 roku. […]. – mówi Łukasz 
Chęciński, Marketing Manager 
New Holland.

Źródło: NH AG Polska, 
Joanna Szymańska

Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Rok 2021 zakończył się niekwestionowaną dominacją 
New Holland.
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1 Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu maszyny CLAAS. 
2 12 miesięcy gwarancji sprzedawcy + 24 miesięcy przedłużenia okresu rękojmi MAXI CARE Protect maks. 1500 balotów / rok, udział własny 1000 zł netto.
Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1 kodeksu cywilnego. Oferta ważna do 31.05.2022 lub wyczerpania zapasów. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone. Mogą one obejmować 
elementy nienależące do wyposażenia standardowego. Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji.

Idealnie przygotowana pasza znaczy dużo, jeżeli jest odpowiednio chroniona. Poznaj naszą linię obrony.
Kupując prasy w wersji First CLAAS zyskujesz:

4  Rabat 50% na pakiety wyposażenia1

4  Ochronę gwarancyjną MAXI CARE Protect 1+2 lata za 1 zł2

4  Atrakcyjne finansowanie fabryczne CLAAS

Oferta ważna do 31.05.2022.

claas.pl

Zaufaj drużynie profesjonalistów.
Mistrzowska jakość zbieranej paszy jest na wyciągnięcie ręki.

Ochrona gwarancyjna MAXI 
CARE Protect 1+2 za 1 zł.2

R E K L A M A

CLAAS z dwoma medalami

Pierwszy ze srebrnych me-
dali otrzymał system wspo-
magania operatora CEMOS 
dla ciągników, który w przy-
szłości na bazie wieloletniej 
specjalistycznej wiedzy i do-
świadczenia będzie w stanie 
obliczać ryzyko szkodliwego 
zagęszczenia gleby i to bez 
dodatkowego angażowania 
operatora. Wszystko z wyko-
rzystaniem aplikacji Terrani-
mo®. Wskazanie na terminalu 
CEBIS informuje operatora, 
czy przy aktualnych warun-
kach glebowych istnieje ryzy-
ko szkodliwego zagęszczenia 

gleby przez używany przez 
niego zestaw ciągnik-narzę-
dzie. Na potrzeby wymaga-
nych w tym celu obliczeń dane 
dotyczące maszyn i stanu gleby 
są pobierane z systemu wspo-
magania CEMOS i łączone 
z Terranimo® - modelem sy-
mulującym zagęszczenia gleby 
opracowanym przez Wyższą 
Szkołę Zawodową w Bernie 
(BFH-HAFL) we współpra-
cy z Instytutem Badawczym 
Agroscope Reckenholz, Aarhus 
University z Danii i szwedz-
kim University of Agricultural 
Sciences (SLU).

Jeśli na podstawie wizu-
alnie przedstawionego dla 
trzech warstw gleby ryzyka 
zagęszczenia operator zmieni 
ustawienia zestawu ciągnik-na-
rzędzie, (np. ciśnienie w opo-
nach) to informacje te zostaną 
bezpośrednio uwzględnione 
w aktualnej ocenie ryzyka 
funkcji Terranimo®. Opera-
tor otrzymuje w ten sposób 
bezpośrednią informację 
zwrotną o efektach procesu 
optymalizacji.

Drugi srebrny medal jury 
przyznało za rozszerzenie 
środowiska CEMOS o system 
CEMOS AUTO HEADER dla 
kombajnów LEXION i TRION.

Podczas omłotu z wykorzy-
staniem przyrządów żniwnych 
VARIO długość stołu oraz 
pionowa i pozioma pozycja 
nagarniacza dotychczas mu-
siały być ręcznie regulowane 
przez operatora, aby uzyskać 
optymalny i równomierny 
przepływ materiału żniwnego. 
W celu odciążenia operatora 
również w tym obszarze, firma 
CLAAS opracowała CEMOS 
AUTO HEADER. Jest to system 

wspomagania, który automa-
tycznie dostosowuje ustawie-
nia przyrządu żniwnego do 
panujących warunków omło-
tu. Sterowanie głębokością za-
nurzenia nagarniacza odbywa 
się na podstawie danych po-
miarowych z czujnika lasero-
wego. Do sterowania długością 

stołu i poziomą pozycją na-
garniacza wykorzystywane 
są dane rejestrowane przez 
czujnik wysokości warstwy 
masy żniwnej w kanale wciąga-
jącym. Rezultatem jest równo-
mierne podawanie materiału 
żniwnego, co zmniejsza obcią-
żenie wszystkich kluczowych 

podzespołów, od przyrządu 
żniwnego, poprzez przenośnik 
pochyły, aż po układ separa-
cji końcowej, jednocześnie 
poprawiając wynik omłotu 
i umożliwiając ciągłą pracę 
z maksymalną wydajnością.

Źródło: CLAAS Polska
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Srebrne medale Agritechnica dla nowości CLA AS.
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Tworzymy urodzaj

Dziecko nie chce 
jeść warzyw

Najnowsze zalecenia zdrowe-
go żywienia ilustruje talerz pełen 
różnorodnych produktów. Jego 
połowę mają stanowić warzy-
wa i owoce. Co jednak zrobić, 
gdy nasz maluch nie przepada 
za warzywami? Magdalena Ja-
rzynka-Jendrzejewska, dietetycz-
ka i ekspertka kampanii „Jedz 
owoce i warzywa – w nich naj-
większa moc się skrywa!” pod-
powiada, jak zachęcić dziecko 
do jedzenia warzyw.

Kolorowo na talerzu
Dzieci są bardziej wymagają-

cymi konsumentami niż więk-
szość dorosłych, zatem kolorowe  
i apetycznie wyglądające dania 
z pewnością bardziej przekonają 
je do ich skosztowania. Warto 
poświęcić nieco więcej czasu 
i podać śniadanie lub kolację 
w ciekawej formie, np. układa-
jąc z warzyw zwierzątko bądź 
domek. Wykorzystajmy w tym 
celu surową paprykę, marchew, 
a także sałatę, pomidora, ogórka 
czy groszek.

Miksuj i rób koktajle
Świetnym sposobem na 

„przemycenie” zdrowych pro-
duktów w posiłku jest ich mik-
sowanie w zupie lub na puree.

- Do zupy z ulubionych warzyw 
dodaj jedno z tych, do których 
chcesz dziecko przekonać, ale  
w mniejszej ilości lub rozdrobio-
ne, a nawet zmiksowane – radzi 
ekspertka. Podobnie można ro-
bić koktajle, mieszając lubiane 
przez dziecko warzywa i owoce 
z tymi, które mniej mu smakują.

Warzywa w słupkach lub 
w pastach

Warzywa i/lub owoce należy 
uwzględnić w każdym posił-
ku. Do kanapek koniecznie 
dodajmy surową sałatę, pla-
sterki ogórka, pomidora czy 
rzodkiewki, a dodatkowo - 
obok kanapki - dajmy dziec-
ku do pochrupania warzywa 
pokrojone w słupki, np. suro-
wą kalarepkę, marchewkę lub 
paprykę. Dzięki temu zwięk-
szymy ilość warzyw w jednym 
posiłku, nie ograniczając ich 
wyłącznie do samej kanapki. 
Świetnym pomysłem są także 

pasty do kanapek, zwłaszcza te 
z warzyw strączkowych - np. 
fasoli, grochu lub zielonego 
groszku. Są one dla dziecka 
znakomitym źródłem witamin 
i składników mineralnych.

Dodawaj warzywa do ulu-
bionych potraw

Wprowadzaj warzywa do 
lubianych przez dziecko po-
traw, np. w farszu do pieroż-
ków bądź naleśników.

- Jeśli nasza pociecha chęt-
niej jada mięso niż warzywa, 
polecam dodać warzywa do 
kotlecików albo ulubione 
mięsko udusić w warzywnym 
sosie, czy zrobić je faszerowa-
ne warzywami, np. w postaci 
roladek. A może to jajko jest 
produktem, które twój maluch 
chętnie zjada? Zrób wówczas 
omlet z warzywami – propo-
nuje dietetyczka.

Na ratunek – makaron!
Większość dzieci lubi ma-

karony. Wykorzystaj to i zrób 
tagliatelle z cukinii lub mar-
chewki (np. przy pomocy 
temperówki do warzyw albo 
obieraczki) z ulubionym sosem. 
Do tradycyjnego makaronu 
z sosem, np. jogurtowym czy 
śmietanowym, dodawaj warzy-
wa takie jak szpinak, brokuły, 
cukinię, bakłażana, pomidory.

Wspólne gotowanie
Do jedzenia warzyw zachę-

cajmy dziecko wspólnie z nim 
gotując. Maluch, zaangażowa-
ny w proces przygotowywania 
posiłku, np. sałatki warzywnej, 
z pewnością chętniej go zje. To 
też doskonały sposób na wspól-
ne spędzenie czasu i rozbudze-
nie jego ciekawości kulinarnej.

- Jeśli twoje dziecko przy 
pierwszej próbie wypluje ja-
kieś warzywo, nie oznacza to, 
że masz się poddać. Spróbuj 
podać je później - w innej for-
mie, w innym daniu, w odpo-
wiednim odstępie czasowym, 
i oczywiście nie „na siłę”. 
Eksperymentuj w kuchni i za-
chęcaj do tego swoje dziecko, 
dając mu dobry przykład. Jest 
to jednak - czy tego chcemy, 
czy nie - najlepszy sposób na 
przekonanie go do zdrowego 
odżywiania. Jeśli sami bę-
dziemy jeść warzywa, jeśli są 
one naturalnym składnikiem 
naszych posiłków, maluch na 
pewno chętniej po nie sięgnie. 
Pamiętajmy, że im więcej na 
talerzu warzyw, tym więcej 
energii zapewniamy naszym 
dzieciom i tym lepiej dbamy 

o ich prawidłowy rozwój, 
inwestując w zdrowie na-
szych pociech na przyszłość 
– przekonuje Magdalena 
Jarzynka-Jendrzejewska.

Ogólnopolska kampania 
promocyjno-edukacyjna „Jedz 
owoce i warzywa – w nich naj-
większa moc się skrywa!”, 
której organizatorem jest Fe-
deracja Branżowych Związ-
ków Producentów Rolnych, 
sfinansowana jest ze środków 
Funduszu Promocji Owoców 
i Warzyw.

Źródło: Kampania „Jedz 
owoce i warzywa – w nich 

największa moc się skrywa”
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Proste triki, które zachęcą do ich 
jedzenia.
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KOSMA uzupełnia gamę siewników KUHN

Sekcja wysiewająca łączy 
w sobie lekkość sekcji PLAN-
TER 3 i precyzję wysiewu siew-
nika MAXIMA 3. Ta sekcja 
wysiewająca przeznaczona jest 
do siewu od 100 do 500 hek-
tarów rocznie z prędkością od 
4 do 8 km/h na dobrze przy-
gotowanej glebie.

PLANTER 3 i MAXIMA 
3 spełniają potrzeby części 
użytkowników siewników 
punktowych, ale nie są rozwią-
zaniem dla wszystkich - KO-
SMA uzupełnia ofertę maszyn 
KUHN o lekkie, precyzyjne 
i ekonomiczne rozwiązanie. 
Idealnie nadaje się do siewu 

konwencjonalnego w dobrze 
przygotowanej glebie. Dzięki 
mniejszej wadze, sekcja wysie-
wająca jest w stanie pracować 
z dużą prędkością i precyzją 
siewnika MAXIMA 3. Sekcja 
KOSMA waży 95 kg, podczas 
gdy masa sekcji MAXIMA 3 to 
120 kg.

W tym siewniku wykorzy-
stane zostały te same roz-
wiązania dotyczące systemu 
wysiewającego, jak w modelu 
MAXIMA 3 łącznie z dwoma 
kołami kopiującymi zapewnia-
jącymi stabilną pracę sekcji 
wysiewającej i odpowiednią 
głębokość wysiewu. System 

pojedynkowania odpowiada 
za dokładny odstęp między 
nasionami.

Sekcja wysiewająca KOSMA 
wyposażona jest również we 
wszystkie niezbędne techno-
logie do siewu precyzyjnego: 
regulacja dawki wysiewu w po-
szczególnych rzędach, wyty-
czanie rzędów za pomocą GPS 
lub ręcznie, regulacja dawki 
wysiewu z kabiny, kompen-
sacja podczas nawracania itd.

Modele TD i TS są prze-
znaczone głównie dla mie-
szanych gospodarstw rolnych, 
firm usługowych i spółdzielni 
maszynowych.

Modele KOSMA TD i TS są 
wyposażone w prostą i wy-
trzymałą ramę z 6 rzędami, 
która umożliwia wykorzysta-
nie zbiornika na nawóz o po-
jemności 950 l w połączeniu 
z redlicami talerzowymi. Niska 
masa maszyny oraz odpowied-
nia konstrukcja zaczepu wpły-
nęły na usytuowanie środka 
ciężkości blisko ciągnika. Jest 
to doskonałe rozwiązanie prze-
ciwdziałające ubijaniu gleby, 
szczególnie na glebach lekkich.

KOSMA TS = 450 kg (22%) 
mniej niż MAXIMA 3 TS
KOSMA TD = 380 kg (18%) 
mniej niż MAXIMA 3 TD

Siewniki KOSMA TD i TS 
mogą być wyposażone w me-
chaniczny lub elektryczny 
napęd sekcji wysiewających 
w celu zaspokojenia potrzeb 
rolnictwa precyzyjnego: sys-
tem GPS do automatycznego 
wyłączania sekcji wysiewają-
cych i zmiennego dawkowania.

Dzięki nowej składanej 
ramie o niskiej masie, siew-
nik doskonale nadaje się do 
buraków cukrowych, a tak-
że do upraw warzyw, cykorii 
lub rzepaku. Lżejszy o 300 kg 
niż jego poprzednik z sekcjami 
wysiewającymi Maxima, nowy 
model KOSMA R, o szerokości 
roboczej 6 m, jest dostępny 
w wersji 8-rzędowej do siewu 
kukurydzy, lub w wersji 12-rzę-
dowej z rozstawem między 
rzędami wynoszącym 45 lub 
50 cm. Siewnik jest dostęp-
ny w wersji mechanicznej lub 
elektrycznej.

Źródło: KUHN
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Lekki i precyzyjny siewnik punktowy.

Nowy ciągnik 6R185

Transport drogowy jest czę-
ścią codziennej pracy rolników 
i usługodawców. Nowy cią-
gnik 6R 185 zaprojektowano 
specjalnie do tego celu, dzięki 
czemu jest bardzo ekonomicz-
ny. Zaledwie trzy miesiące po 
wprowadzeniu na rynek model 
John Deere 6R 185 wyposażo-
ny w mocny sześciocylindrowy 
silnik został oficjalnie ogło-
szony najbardziej oszczędnym 
ciągnikiem o mocy poniżej 
250 KM w zastosowaniach 
drogowych.

W teście DLG PowerMix 
Transport 2.0 nowy model 

6R 185 zużył zaledwie 355 g/
kWh oleju napędowego i 14 g/
kWh płynu DEF. W zależno-
ści od regionalnych cen ole-
ju napędowego i płynu DEF 
pozwala to na oszczędności 
do 2 EUR/godz. podczas 
transportu, co oznacza, że 
rolnicy i usługodawcy mogą 
jeszcze bardziej obniżyć koszty 
operacyjne.

Jest to dowód na to, że ciągnik 
6R 185 sprawdza się znakomicie 
w zastosowaniach drogowych. 
Przy niskiej masie własnej wy-
noszącej 7,9 t osiąga maksymal-
ną moc 234 KM z inteligentnym 

zarządzaniem mocą. Ponadto 
w modelu 6R 185 zastosowa-
no bardzo wydajną przekładnię 
AutoPowr™ oraz sprawdzony 
silnik PowerTech™ PVS o po-
jemności 6,8 l.

Wynik ten sprawia, że cią-
gnik 6R 185 ugruntowuje 
swoją mocną pozycję w ga-
mie modeli serii 6R.

Wcześniej model 6R 250 osią-
gnął najlepsze wartości w te-
ście PowerMix w klasie mocy 
powyżej 250 KM. W rezultacie 
ciągnik jest nadal niekwestio-
nowanym liderem.

Wszystkie ciągniki John 
Deere przetestowano zgodnie 
z rygorystycznymi wymaga-
niami testu DLG PowerMix 
Transport w centrum testo-
wym DLG w miejscowości 
Groß-Umstadt. Cykle testo-
we na drodze obejmują jaz-
dę w typowych warunkach 
eksploatacyjnych z niskimi 
i wysokimi obciążeniami.

Źródło: John Deere
Opracowanie redakcyjne: 
Jolanta Malinowska-Kłos

Mistrz transportu drogowego.
Sterowanie bezkontaktowe

Sprawna komunikacja po-
między ciągnikiem, a opryski-
waczem zaczepianym to klucz 
do efektywnej pracy. John De-
ere wprowadza nowy standard 
sterowania bezkontaktowego 
między tymi maszynami.

Dotychczasowa połączenie 
w zakresie kierowania między 
ciągnikiem a opryskiwaczem 
zaczepianym John Deere opar-
ta była o rozwiązanie mecha-
niczne. Połączone maszyny 
lokalizowały się wzajemnie 
przez specjalne cięgno zamon-
towanego w tyle ciągnika, 
a wykrywane przez czujnik 
z opryskiwacza.

Nowy system sterowania 
bezkontaktowego wykorzy-
stuje czujnik położenia/kąta 

przednich kół ciągnika John 
Deere przygotowanego do 
funkcji AutoTrac, aby umoż-
liwić opryskiwaczowi po-
ruszanie się po tym samym 
torze co koła ciągnika. W tym 
przypadku, zamiast sygnału 
reaktywnego (wykrywanie za 
pomocą czujnika i cięgna z po-
łączeniem mechanicznym), jest 
to system proaktywny, który 
proporcjonalnie steruje ukła-
dem kierowania opryskiwacza. 
Tym samym maszynami moż-
na sterować bez żadnych me-
chanicznych połączeń między 
opryskiwaczem a ciągnikiem.

- Nowy koncept dotyczy 
opryskiwaczy zaczepianych 
serii 700 i 900. Aby móc 
korzystać ze sterowania 

bezkontaktowego, ciągniki 
muszą spełniać wymogi normy 
ISOBUS. W praktyce dla użyt-
kowników oznacza to znacznie 
sprawniejsze przygotowanie 
do pracy i podążanie opryski-
wacza dokładnie po śladach 
ciągnika, czyli jeszcze bardziej 
precyzyjną pracę - mówi Karol 
Zgierski, specjalista ds. pro-
duktu w John Deere Polska.

Jednocześnie jeśli klient 
korzysta z mieszanej floty 
ciągników, nadal wymagane 
może być połączenie mecha-
niczne między ciągnikiem 
a opryskiwaczem w celu ste-
rowania układem kierowania 
opryskiwacza.

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

Lepsza komunikacja ciągnika z opryskiwaczem 
zaczepianym.
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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.

R E K L A M A


