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Kolejna inwestycja puławskich Azotów 

Stokaż amoniaku o pojem-
ności 15 tys. ton zwiększy sta-
bilność zaopatrzenia Spółki 
w podstawowy półprodukt, 
jakim jest amoniak. Inwesty-
cja ta wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa i wzmocni pozycję 
Puław oraz całej Grupy Azoty na 
rynku krajowym i europejskim.

Dotychczasowe zdolności 
magazynowe amoniaku w Pu-
ławach wynosiły około 3,5 tys. 
ton. Nowy zbiornik zwiększa 
je prawie pięciokrotnie. Jest to 
ważny aspekt realizacji strategii 
zachowania ciągłości działal-
ności produkcyjnej oraz zarzą-
dzania ryzykiem. Zbiornik to 
bufor pozwalający na elastyczne 
planowanie prac remontowych 
na większych odcinkach ciągów 
technologicznych bez ograni-
czania produkcji. Obiekt jest 
również zabezpieczeniem maga-
zynowym na wypadek okreso-
wych przerw w dostawach gazu.

„To wielka radość oddawać 
do użytku nową instalację w na-
szych puławskich Zakładach. 
Kolejne hektary terenu zostały 
zabudowane i będą przynosiły 

bardzo wymierne korzyści. Po 
inwestycjach podnoszących 
efektywność naszych jednostek, 
zwiększających moce produk-
cyjne, sprzyjających ochronie 
środowiska, przyszedł czas na 
bufor bezpieczeństwa opera-
cyjnego. Dzięki nowoczesne-
mu zbiornikowi na amoniak 
i stacjom przeładunkowym 
zwiększamy pięciokrotnie na-
sze zdolności magazynowe. Zy-
skujemy tym samym większy 
komfort funkcjonowania całej 
fabryki” – powiedział Marian 
Rybak, Prezes Zarządu Grupy 
Azoty Puławy S.A.

„Oddanie tej inwestycji to 
dowód na to, że w Azotach od 
pomysłu do jego realizacji droga 
przebiega bardzo sprawnie. Ma-
gazynowanie surowców w obec-
nej sytuacji jest strategicznie 
ważne i pomoże elastycznie 
reagować na ewentualne za-
kłócenia w dostawach” – pod-
kreślił Włodzimierz Karpiński, 
Minister Skarbu Państwa.

Głównymi celami realiza-
cji projektów inwestycyjnych 
w Grupie Azoty Puławy S.A. jest 

zwiększenie efektywności pro-
dukcyjnej przy spełnianiu naj-
wyższych standardów, jakości 
i troski o środowisko naturalne. 
Konsekwentnie od lat inwestując 
w rozwiązania proekologiczne 
Grupa Azoty Puławy S.A. zna-
cząco zredukowała zanieczysz-
czenia emitowane do powietrza 
oraz zanieczyszczenia ściekowe. 
Od 1985 roku Spółka zreduko-
wała zanieczyszczenia pyłowe 
aż o 94%, zanieczyszczenia ście-
kowe o 70%, a zanieczyszcze-
nia gazowe o 53% jednocześnie 
zwiększając zdolności produk-
cyjne firmy o 40%.

Spółka Grupa Azoty Zakłady 
Azotowe Puławy SA w ramach 
prowadzonej konsolidacji pol-
skiej chemii stała się jednym 
z filarów Grupy Azoty. Połowę 
przychodów Puławy osiągają 
z działalności eksportowej, lo-
kując swoje produkty na najbar-
dziej wymagających rynkach 
świata (głównie Europa Zachod-
nia, Daleki Wschód, Ameryka 
Południowa).

Spółka jest drugim euro-
pejskim graczem na rynku 

nawozów azotowych: mocznika 
granulowanego (PULREA), sale-
try amonowej (PULAN), siarcza-
nu amonu (PULSAR) i roztworu 
saletrzano-mocznikowego RSM. 
Ponadto jest globalnym poten-
tatem na rynku melaminy i zna-
czącym dostawcą kaprolaktamu 
na rynki azjatyckie. Puławy są 
też jedynym w Polsce producen-
tem nadtlenku wodoru, najwięk-
szym w regionie producentem 
AdBlue i innych roztworów 
mocznika (PULNOX), a także 
uznanym producentem ciekłego 
dwutlenku węgla oraz suchego 
lodu (COOLANT) i wody amo-
niakalnej (LIKAM).

W minionym roku obrotowym 
2011/2012 Spółka osiągnęła przy-
chody skonsolidowane na poziomie 
blisko 4 mld zł, wynik EBITDA 
wyniósł 779 mln zł, a skonsoli-
dowany zysk netto 600 mln zł.

Grupa Azoty S.A. (jednostka 
dominująca), Grupa Azoty Zakła-
dy Azotowe „Puławy” S.A, Grupa 
Azoty Zakłady Chemiczne „Po-
lice” S.A., Grupa Azoty Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn S.A.. Obec-
nie Grupa Azoty S.A. zajmuje 

drugą pozycję w UE w produkcji 
nawozów mineralnych, a takie 
produkty jak melamina, kapro-
laktam, poliamid, alkohole OXO 
czy biel tytanowa mają również 
silną pozycję na rynku europej-
skim, znajdując swoje zastosowa-
nie w wielu gałęziach przemysłu. 
Rok 2013 Grupa Azoty zakończy-
ła z przychodami ze sprzedaży 
na poziomie 9,8 mld zł (7,1 mld 
zł w roku 2012) przy zysku netto 
na poziomie 714 mln zł (315 mln 
zł w roku 2012) i zysku na dzia-
łalności operacyjnej EBIT na po-
ziomie 703 mln zł (372 mln zł 
w roku 2012). Spółka notowana 
jest  na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych od 2008 roku, w roku 
2013 została włączona do nowego 
indeksu WIG30. Od 2009 roku 
spółka wchodzi w skład RESPECT 
Index, pierwszego w Europie 
Środkowo-Wschodniej indek-
su firm przestrzegających za-
sad odpowiedzialnego biznesu, 
a od roku 2013 – indeksu MSCI 
Emerging Markets.

Grzegorz Kulik
Rzecznik Prasowy 

Grupy Azoty Puławy 

6 października br. Grupa Azoty Puławy S.A. oddała do użytku nową inwestycję 
o docelowym budżecie ponad 108 mln zł.
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Drzwi otwarte  
w firmie „Inter Vax”

Dnia 27.10. 2014 przedsiębior-
stwo Wielobranżowe Inter-Vax 
ze Żnina zorganizowało DRZWI 
OTWARTE. W tym dniu osoby, 
które odwiedziły firmę, miały 
możliwość  skorzystania z dar-
mowego przeglądu samochodu 
(sprawdzenia lub wymiany: oleju, 
płynu chłodniczego, akumulato-
ra, instalacji elektrycznej), serwisu 
lub odgrzybianie klimatyzacji, 
wymiany opon. Kierowca samo-
chodu po zrobionym przeglądzie 
brał udział w losowaniu cieka-
wych upominków.  Właściciel 
firmy Wacław Górny ufundował 
kiełbaski z grilla. Przybyli skorzy-
stali również z rabatów udziela-
nych w sklepie firmowym.

O godzinie 13.00 nastąpi-
ło oficjalne wręczenie nagrody 
głównej w konkursie  WYGRAJ 
AUTO Z SaMASZEM. Szczęście 
uśmiechnęło się do Natalii Bereź-
nickiej z miejscowości Słębowo 
w gminie Żnin, to ona odebra-
ła klucze do FORDA RANGER 
LIMITED 4×4. Zakup kosiarki 
dyskowej KT 300 W w firmie 
Inter-Vax ze Żnina umożliwił 
wzięcie udziału w konkursie Sa-
MASZU i w drodze losowania 
zdobycie samochodu.

RR.

To właśnie jest postawa „frontem do klienta”

Forum Rolnicze w Toruniu

Program obejmował 6 paneli 
tematycznych, debatę z obec-
nym i byłymi ministrami rol-
nictwa oraz wręczenia nagród 
w plebiscycie : Nasz Sołtys 
i Sołtys Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, Rolnik Roku 
2014, Rolnik Agroprzedsiębiorca 
i Rolnik Przedsiębiorca Grupy 
Producenckie.

W panelach tematycznych 
poruszono tematy dotyczące:  
• zakończenia kwotowania 

produkcji mleka w UE, gdzie 
prelegentami byli: dr Roman 
Sass –i dr hab. inż. Andrzej 
Parzonko;

• perspektywy po zakończeniu kwo-
towania produkcji cukru,  prele-
genci to: prof. Zdzisław Wyszyński 
oraz Krzysztof Jurgiel, Jan K. Arda-
nowski i Janusz Dzięcioł;

• postępu odmianowego – pre-
legenci to: Józef Zych, Pa-
weł Kochański i dr Dariusz 
Majchrzycki;

• chowu i hodowli trzody 
chlewnej – prelegenci to: 
dr inż. Tadeusz Blicharski 
i prof. dr hab. inż. Wojciech 
Kapelański;

• integrowanej ochrony roślin 
– prelegenci to: prof. dr hab. 

Czesław Sadowski, prof. dr 
hab. Tomasz Kurowski, dr 
hab. inż. Grzegorz Lemań-
czyk oraz Dariusz Pliszka;

• nowoczesnych form finan-
sowania rolnictwa – prele-
genci to przedstawiciele BZ 
WBK: Jacek Zwierski i Tomasz 
Szwejkowski
Po panelach tematycznych 

było spotkanie z ministrami rol-
nictwa, gdzie omawiane były 
przede wszystkim zagadnienia 
dotyczące naszego rolnictwa 
w perspektywie 10 lat człon-
kostwa Polski w UE. W debacie 
uczestniczyli: Marek Sawicki Jan 
Krzysztof Ardanowski, Wojciech 
Mojzesowicz, Jacek Janiszewski, 
Gabriel Janowski, Roman Ja-
gieliński i Andrzej Gross prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Podczas 
spotkania rolnicy mogli włączyć 
się w dyskusję, zadając polity-
kom pytania.

Na skierowane do ministrów 
pytanie  „Co uważają za suk-
ces?” Minister Sawicki zaznaczył 
wprowadzenie Ustawy o fundu-
szach promocji produktów rol-
no-spożywczych, dzięki czemu 
Polska jest obecna na 70 rynkach 

światowych poza UE i eksportuje 
żywność. Natomiast ubolewa 
nad rozdrobnieniem rolnictwa 
polskiego.

Minister Jagieliński za sukces 
stawia to, że wieś Polska nie wy-
ludnia się ale się rozwija.

Z punktu widzenia Wojciecha 
Mojzesowicza  do sukcesów na-
leży dopisać zwiększenie kwot 
mlecznych, dopłaty do pali-
wa oraz dopłaty do materiału 
siewnego.

Krzysztof Ardanowski na-
tomiast za sukces uważa fakt 
wstąpienia do struktur UE, 
a negatywnie ocenia niektóre 
prywatyzacje przedsiębiorstw, 
bo były błędnie prowadzone.

Jacek Janiszewski za sukces 
uważa powstanie Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
rolnictwa. 

Gabriel Janowski jako sukces 
wymienił przygotowanie progra-
mu dla wsi i rolnictwa, w którym 
zawarty jest zapis, że podstawową 
jednostką funkcjonowania jest go-
spodarstwo rodzinne. Dodał rów-
nież, że sukcesem jest powstanie 
Fundusz Oddłużenia Rolnictwa.

Uczestniczący w spotkaniu 
rolnicy mieli okazję skierować 

pytania bezpośrednio do  polity-
ków uczestniczących w debacie.

Po forum dyskusyjnym była 
gala wręczenia nagród zwycięz-
com plebiscytu.

W kategorii Sołtys Roku 
2014 kapituła przyznała ty-
tuł Ewie Szczypiorskiej ze wsi 
Żalno, w kategorii Nasz Sołtys 
najwięcej głosów czytelników 

uzyskał Mariusz Buczkowski, 
sołtys miejscowości Małe Rudy 
a miano Rolnika Roku odebrała 
Maria Bąkowska.

W kategorii Agroprzedsiębior-
cy Roku - Grupa Producencka 
– I miejsce zajęło – Stowarzysze-
nie Producentów Trzody Chlew-
nej „BĄDKOWO” w Bądkowie, 
natomiast w kategorii Rolnik 

Agroprzedsiębiorca Roku 2014 – 
I miejsce zajął – Piotr Doligalski, 
Kowróz, gm. Łysomice.

Po części tak zwanej” robo-
czej” uczestnicy Forum mieli 
okazję wysłuchać koncertu Ani 
Rusowicz, obejrzeć pokaz Mi-
strzów Polski Barmanów  i na 
koniec uczestniczyć w bankiecie.

RR

25 października  w Hotelu Copernicus w Toruniu odbyło się I Forum Rolnicze zorganizowane 
przez Gazetę Pomorską.
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Młodzi Rolnicy RP

Przewodniczącą Komitetu 
Założycielskiego została Elwira 
Pawelec z województwa lubu-
skiego. Wiceprzewodniczącymi: 
Marcin Kupidaj – województwo  
wielkopolskie, Filip Postucha – 
województwo lubelskie.

W trakcie spotkania ustalo-
no kalendarz Zjazdów Woje-
wódzkich ZZ Młodzi Rolnicy 
RP. Krajowy Zjazd Delegatów 
planowany jest w styczniu 2015.

Celem Związku Zawodowego 
Młodych Rolników RP jest re-
prezentowanie spraw i wartości 
młodych rodzin rolniczych oraz 
podkreślanie roli i znaczenia 
młodych rodzinnych gospo-
darstw rolnych w rozwoju spo-
łeczno – gospodarczym polskiej 
i europejskiej wsi.

Rodzina jest dla nas warto-
ścią nadrzędną, młoda rodzina 

rolnicza to „sól” polskiej wsi, 
stanowi o przyszłości polskiej 
wsi, jej rozwoju ekonomicznym, 
społecznym i kulturowym. Jest 
ostoją polskiej kultury i tradycji.

Idea powstania ZZ Młodzi 
Rolnicy RP związana była z po-
trzebą skutecznej reprezentacji 
interesów młodych rolników na 
forum krajowym i europejskim.

Tylko jako zorganizowana gru-
pa rolników jesteśmy partnerem 
dla wszystkich instytucji, admi-
nistracji, instytutów naukowych, 
biznesu w kraju i zagranicą.
Komitet Założycielski Związ-
ku Młodych Rolników RP
Osoba do kontaktu w spra-
wie ZZ Młodzi Rolnicy RP:
Katarzyna Pałucka
e-mail:
kaspalucka@gmail.com
tel. kom. 883 06 11 84

W Warszawie 18 października 
2014 roku zawiązał się Komitet 
Założycielski Związku Zawodowego 
Młodych Rolników RP.

Silosy znane w całym kraju

Którym silosem chciałby się 
pan pochwalić, tu na Agro Show 
w Bednarach?

Mamy tu jeden z naszych 
produktów: silos płaskodenny 
130-tonowy, jeden z najbardziej 
popularnych w małych gospo-
darstwach rolnych.

Płaskodenny a stożkowy – 
jaka jest między nimi różnica 
w odniesieniu do jakości prze-
chowywanej paszy?

Płaskodenny silos jest bar-
dziej podstawową wersją i ta-
kich zarazem jest najwięcej. 
Silosy lejowe produkujemy od 
niedawna. Zasadnicza różnica 
jest taka, że do opróżniania si-
losu płaskodennego potrzebne 
są urządzenia: przenośniki śli-
makowe i redlery, a silos lejowy 
opróżnia się sam, grawitacyjnie. 
Z punktu widzenia jakości prze-
chowywanej paszy w zasadzie 
nie ma różnicy, a rolnicy są po-
dzieleni na 2 obozy preferują-
ce poszczególne typy silosów. 
W płaskodennym pozostaje za-
wsze nieco ziarna, które trzeba 
wybrać ręcznie, co może być 
pewnym utrudnieniem.

Jakimi parametrami powinien 
się kierować rolnik, gdy przy-
mierza się do inwestycji w silos.

Istotnymi parametrami jest 
wielkość areału, którym dyspo-
nuje rolnik, a raczej wielkość pro-
dukcji, czyli wydajność z hektara. 
Znaczenie ma także rodzaj ziaren 
i ich różnorodność. Jeśli jest to 
jedno ziarno, można mieć jeden 
silos, jeśli upraw jest kilka, każda 
musi być przechowywana osobno.

A jeśli mam tylko jeden pro-
dukt, to sensowniejszy jest za-
kup jednego dużego czy dwóch 
mniejszych silosów?

Osobiście polecam dwa mniej-
sze, bo dają one większą funk-
cjonalność układu. Łatwiejszy 
jest przerzut ziarna, a wiadomo, 
że gdy ziarno zaczyna się psuć, 
to przerzucenie i przewietrzenie 
go, jest skutecznym narzędziem.

W jaki sposób w państwa 
silosach można monitorować 
parametry przechowywanego 
ziarna?

Instalujemy termometry wielopunk-
towe w silosach. Punktów pomiarowych 
jest kilka – kilkanaście, a rozmieszczo-
ne są co metr na całej jego wysokości. 

Nasze silosy mają również funkcję prze-
wietrzania czyli dodatkowej wentylacji. 
Pomiaru wilgotności oczywiście doko-
nujemy organoleptycznie, natomiast od-
czytywać temperaturę można prostym, 
skutecznym a niedrogim sposobem: 
podłączając czytnik temperatury do 
termometru.

Silosy marki BIN są bardzo 
popularne w naszym kraju, skąd 
to się bierze?

Moim zdaniem są po prostu jed-
nymi z lepszych i stąd się bierze ich 
popularność na rynku krajowym. 
Firma BIN pracuje nad silosami sku-
tecznie i starannie, a produkty są 
udoskonalane. Silos sprzed kilku 
lat i silos dzisiejszy to są dwa różne 
produkty. Nie tylko innowacje, ale 
również wymogi unijne, spowodo-
wały ten rozwój, który w efekcie dał 
dzisiaj silosy bardzo wysokiej klasy.

A jakby pokusić się o porów-
nanie silosów 10 i 20 lat temu 
oraz dzisiaj? Jakie są najbardziej 
rzucające się w oczy różnice, które 
wtedy były ostatnim krzykiem 
mody, a dzisiaj są standardem?

Takim bardzo istotnym 
w użytkowaniu elementem są 
schody spiralne, znajdujące się 
na zewnętrznej ścianie, a będą-
ce ogromnym ułatwieniem dla 

obsługi. Klientom zagranicznym 
sprzedajemy właściwie tylko ten 
wariant. Inne elementy to gatu-
nek i rodzaj blachy. Dzisiejsze ma-
teriały są inne, lepsze niż kiedyś. 
Prócz tego rzucają się też w oczy 
pomosty i wybieraki. To, co się 
zmieniło w ciągu 20 lat istnienia 
firmy, to zdecydowana, nama-
calna różnica i wyraźny postęp.

RR.

Podczas tegorocznego Agro Show w Bednarach odwiedziliśmy, między innymi, 
stoisko firmy BIN, gdzie rozmawialiśmy z Mieczysławem Laskowskim.
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Mazurska moc

W dniach 18-19 październi-
ka 2014 roku, na terenie Cen-
trum Targowo-Konferencyjnego 
Arena w Ostródzie, odbyła się 
druga edycja Targów Rolnych 
Agro-Power Mazury.

Wydarzenie gościło tłumy 
odwiedzających z jednej stro-
ny, a największe koncerny świa-
towe oraz wiele europejskich 
i krajowych firm związanych 
z rolnictwem – z drugiej.

W uroczystym otwarciu tar-
gów udział wzięli przedstawiciele 
samorządu i władz wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego 
oraz przedstawiciele instytucji 
działających w branży rolniczej.

Tegoroczne hasło targów 
„Moc Innowacji” miało na 
celu odzwierciedlenie trendów 
współczesnego rolnictwa.

Wydarzeniem towarzyszącym 
targom była konferencja dotyczą-
ca odnawialnych źródeł energii 
oraz systemów uprawy w nowo-
czesnym rolnictwie.

Główne tematy to wykorzy-
stywanie środków unijnych 
w rolnictwie oraz praktyczne za-
stosowanie odnawialnych źródeł 
energii. Specjaliści mówili o bu-
dowie farm fotowoltaicznych, 
domach energooszczędnych i pa-
sywnych oraz o ekonomicznym 
zarządzaniu oświetleniem.

W wystawie uczestniczyli pro-
ducenci maszyn i narzędzi rolni-
czych, środków ochrony roślin 
i nawozów oraz wyposażenia 
budynków inwentarskich. Na 
targach zaprezentowały się naj-
większe firmy maszynowe, takie 
jak Case IH, Steyr, Horsch, Agri-
fac, Maschio Gaspardo czy Claas. 
Widzieliśmy również polskiego 
URSUSA. Firmy chemiczne, któ-
re szczególnie były widoczne na 
targach to Bayer, BASF, Syngenta, 
Adob i Artysta Life Science.

Prezentowały się również 
firmy hodowlane takie jak HR 

Smolice, HR Strzelce, HR Danko 
i Saaten Union.

W czasie targów pracownicy agen-
cji rządowych ARR, ANR i ARiMR 
obsługiwali stoiska informacyjno-
-konsultacyjne, na którym można 
było uzyskać niezbędne informacje 
o mechanizmach działania Wspólnej 
Polityki Rolnej oraz krajowych pro-
gramach. Na stoiskach prezentowana 
była również żywność regionalna 
i tradycyjna.

Najbardziej innowacyjne 
produkty i technologie zosta-
ły nagrodzone Złotymi Bykami.

RR

Targi Agro-Power Mazury to największe targi rolnicze 
w północno-wschodniej Polsce.

Liczy się każde opakowanie

Rusza kolejna kampania edu-
kacyjna, która ma zachęcać 
użytkowników tych środków 
do odpowiedzialnego i bezpiecz-
nego zarządzania opakowaniami 
po nich.

Podczas konferencji prasowej, 
zorganizowanej w Warszawie 
przez Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Roślin, przedstawi-
ciele organizacji podsumowa-
li dziesięć lat funkcjonowania 
w Polsce Systemu Zbiórki Opa-
kowań PSOR.

Zgodnie z polskim prawem, 
użytkownicy środków ochro-
ny roślin (ŚOR) są zobowiązani 
do zwrotu opakowań po tych 
produktach, punkty sprzedaży 
- do ich przyjęcia, a producenci 
i importerzy – do zorganizowa-
nia systemu zbierania i zago-
spodarowania opakowań. Aby 
wyjść naprzeciw tym wymogom 
prawnym, w 2004 roku Polskie 
Stowarzyszenie Ochrony Ro-
ślin (PSOR) zorganizowało i do 
dziś nadzoruje System Zbiórki 
Opakowań.

- W ciągu dziesięciu lat ze-
braliśmy od rolników łącznie 
ponad 11 tysięcy ton opako-
wań po środkach ochrony 
roślin - w 2013 roku było to 
ponad 1700 ton. Jak wynika 

z przeprowadzonych przez nas 
badań, 70% rolników deklaru-
je, że zwraca opakowania do 
sprzedawcy - mówiła podczas 
konferencji Aleksandra Mrowiec 
z PSOR.  - Poziom zbiórki kształ-
tuje się  na poziomie ponad 60%. 
Tak wydajnym programem może 
pochwalić się tylko kilka krajów 
europejskich, m.in. Niemcy.

Jak podkreślała podczas 
konferencji Anna Wittbrodt 
z firmy Remondis - operatora 
Systemu, w jego ramach użyt-
kownicy ŚOR mogą bez pono-
szenia kosztów wypełnić swój 
prawny obowiązek - wystarczy, 
że przyniosą do sklepu czyste, 
trzykrotnie wypłukane opa-
kowania. Punkty sprzedaży są 
zaopatrywane w worki do ich 
zbierania oraz zasady zbiórki, 
a operator Systemu zapewnia 
odbiór i zagospodarowanie opa-
kowań na koszt producentów 
i importerów.

O tym jak ważne są takie dzia-
łania zarówno dla rolników, jak 
i dla środowiska naturalnego, 
mówili podczas spotkania Ma-
rian Sikora z Federacji Branżo-
wych Związków Producentów 
Rolnych oraz dr Grzegorz Do-
ruchowski z Instytutu Ogrod-
nictwa. - Dzięki Systemowi 

poprawia się także wizerunek 
rolnika. To już nie jest rolnik, 
który wyrzucał opakowania np. 
w lesie, ale odpowiedzialny, dba-
jący o środowisko człowiek - 
podkreślał dr Doruchowski.

Podczas konferencji przed-
stawiciele PSOR zaprezentowali 
nową kampanię edukacyjną pod 
hasłem „Liczy się każde opako-
wanie”, skierowaną do rolników. 
- Nasza kampania obejmie całą 
Polskę, stawiamy na przejrzystą, 
ale i nowoczesną komunikację, 
stąd oprócz materiałów typo-
wo edukacyjnych, pojawią się 
także materiały multimedialne 
i konkursy - mówiła podczas 
spotkania Anna Tuleja, dyrektor 
PSOR. - Mamy nadzieję, że dzię-
ki tym działaniom uda się nam 
podwyższyć poziom zbiórki.

W oparciu o materiały PSOR
Jolanta Malinowska-Kłos

Ponad 11 tysięcy ton opakowań po środkach ochrony 
roślin zwrócili do sklepów rolnicy w ostatniej dekadzie.

Francuskie targi 
hodowlane 

Już od blisko trzech dekad ho-
dowcy z całego świata zjeżdżają 
do francuskiego Rennes na kolejną 
edycje międzynarodowych tar-
gów SPACE. W tym roku impreza 
odbyła w dniach 16-19 września. 
Swoją ofertę zaprezentowało blisko 
1,5 tys. wystawców

Podobnie jak w latach ubie-
głych, najważniejsi przedsta-
wiciele branży hodowlanej 
zjawili się w zachodniej Francji 
na kolejnej, 28 już edycji mię-
dzynarodowych targów SPACE 
2014. W tym roku swoją ofertę 
zaprezentowała rekordowa liczba 
1 427 wystawców z 36 państw. 
Wśród nich znaleźli się głównie 
producenci pasz dla zwierząt, 
wyposażenia hodowlanego, 
budownictwa rolnego oraz 
genetyki i sztucznej insemina-
cji. Jak co roku najciekawsze 
innowacje techniczne zapre-
zentowane na targach uhono-
rowane zostały prestiżowym 

tytułem INNOV’SPACE. Cen-
nym wyróżnieniem nagrodzono 
49 innowacji.

Odbiorcami oferty byli nato-
miast właściciele bydła mięsnego 
i mlecznego, trzody chlewnej, 
drobiu, owiec oraz królików.

Szczególnym zainteresowaniem 
cieszył się salon genetyki, na któ-
rym zaprezentowano zwierzęta 
o najwyższej jakości genetycznej 
oraz kilkadziesiąt tematycznych 
konferencji, wykładów i paneli 
dyskusyjnych z udziałem znanych 
i cenionych ekspertów. Z pewno-
ścią ważną atrakcją była moż-
liwość wizytacji regionalnych 
ferm bydła mięsnego i mlecznego, 
a także drobiu i owiec.

W tym roku imprezę odwie-
dziło ponad 114 tys. gości ze 
118 krajów świata. Kolejna edy-
cja targów odbędzie się w dniach 
15-18 września 2015 r.

Z Paryża dla Raportu Rolnego 
JF Dziedzic

Technologia prosto z Bawarii

Opryskiwacz Leb 6 GS to 
duża maszyna, ale przecież 
wielkość to nie wszystko.

Atutem tej maszyny jest 
konstrukcja: zbiornik ze stali 
szlachetnej, unikalne na rynku 
zawieszenie belki polowej i roz-
mieszczenie dysz. Zawieszenie 
jest specjalnie skonstruowane 
przez Horscha, jej działanie 
opiera się na paralelogramie. 
Jest to bardzo zaawansowana 
technologia stabilizacji, oparta 
na żyroskopie. Na belce polo-
wej jest umieszczony żyroskop, 
który współpracuje z czujnika-
mi również na niej umieszczo-
nymi. Układ ten odpowiada 
za pełną stabilizację belki. Ta 
jest podtrzymywana dodatko-
wymi amortyzatorami w celu 

zminimalizowanie wychyleń 
kątowych. Nad przechylaniem 
czuwają dwa siłowniki pneu-
matyczne, którym w oparciu 
o wskazania czujników, żyro-
skopu i terminala, zapodaje się 
adekwatne parametry. W efekcie 
w trakcie pracy, rozłożona belka 
sprawia wrażenie jakby żyła.

Belka jest podzielona na 
szereg sekcji?

Tak, na dziewięć. Sterowane 
są nawigacją satelitarną a odci-
nane są pneumatycznie.

A jaka tu jest zamontowa-
na pompa?

Tu kryje się drugi atut: za-
montowaliśmy bardzo wydaj-
ną pompę wirową, tłoczy ona 
1000 litrów cieczy na minutę. 
Prócz tego jest druga pompa, 
służąca do płukania zbiornika. 
Maszyna ta jest stworzona do 
dużych prędkości roboczych, 
nawet do 18-20 km/h. To był 
cel założony przez naszych 
konstruktorów, którzy skon-
struowali opryskiwacz pracu-
jący dwukrotnie szybciej niż 
konkurencja. Stworzono więc 
wydajny układ pomp, belki 
polowej i efektywne rozłożenie 
dysz. W związku z dobrą stabili-
zacją możemy jechać 20-30 cm 
nad łanem a równocześnie mieć 

stuprocentowe pokrycie roślin 
cieczą.

A jaki traktor do tego 
opryskiwacza? 

Potrzeba by tu od 180 do 
200 KM mocy, ale przede wszyst-
kim bardzo wydajnej hydrauliki, 
rzędu 150 l/min. Maszyna pełna 
wody waży 11 ton, więc małym 
traktorem tego po prostu nie 
pociągniemy.

Przy takiej masie i większych 
prędkościach znaczenie może 
mieć już wychylanie się i jego 
amortyzacja…

Maszyna jest amortyzowa-
na na poduszkach pneumatycz-
nych, oś skrętna działa również 
na zasadzie żyroskopowej. Opry-
skiwacz „wie” gdzie wychyla 
się tylna oś ciągnika i za tym 
nadąża automatyka skrętu kół. 
A koła są duże, przystosowane 
do dużych obciążeń. Dowodem 
na skuteczność opryskiwacza są 
liczne moje demonstracje polo-
we, które prowadzę na południu 
Polski od Legnicy po Lublin.

A jakie siewniki prezentujecie?
Jedną z wiodących technolo-

gii jest bezpośredni siew nawozu 
i równoczesna uprawa, którą my 
proponujemy w formie siewu 
pasowego. Chodzi w nim o to, 
żeby w czasie jednego przejazdu 

gleba została wzruszona, na-
wożona, zagnieciona i obsiana. 
W tym celu Horsch skonstru-
ował siewnik typu Focus, który 
tu oglądamy w wersji 4-metro-
wej. Wyposażony jest w 14-ła-
powy kultywator z przodu, 
ma wymienne szyny siewne 
od 14,5-centymetrowych zbo-
żowych do 30/35-centymetro-
wych rzepakowych. W trakcie 
pracy następują po kolei fazy: 
spulchnianie, nawożenie, zaci-
skanie miejsca przejazdu redlicy 
nawozowej, ugniatanie przez 
koło, wysiew i dodatkowe ugnie-
cenie. W tym egzemplarzu zasto-
sowano taką szynę siewną jak 
w innych naszych siewnikach 
Pronto i Express, bo choć cały 
czas wprowadzamy innowacje, 
to bazujemy na tym co już mamy 
najlepszego.

Jest to już uprawa bardzo 
uproszczona, w zasadzie robi 
się wszystko na raz.

W klasycznej uprawie trzeba 
zrobić 2-3 zabiegi, żeby dopro-
wadzić pole do stanu przedsiew-
nego, natomiast tutaj sprawa 
jest załatwiona dwoma: naj-
pierw płytka talerzówka na 
wzbudzenie kiełkowania chwa-
stów, a następnie zabieg tym 
siewnikiem.

Z miasta Schwandorf w Bawarii przyjeżdżają na polskie pola maszyny marki 
Horsch. O nich opowiada Łukasz Stoma.
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Biotechnologia na rzecz zrównoważonego rolnictwa

Timac Agro Polska to firma 
działająca w branży rolniczej, 
należąca do francuskiej grupy 
kapitałowej Roullier, korzysta 
z wiedzy i doświadczeń zespo-
łu naukowców z całego świata, 
zajmujących się najnowszymi 
rozwiązaniami w dziedzinie 
odżywiania roślin i zwierząt. 
Od wielu lat grupa ta prowadzi 
badania nad wykorzystaniem 
substancji biostymulujących 
pozyskanych z alg morskich. 
W Polsce działa od 2005 roku 
stawiając na doradztwo, inno-
wację i partnerstwo.

Głównym obszarem jej 
działalności jest dostarczanie 
innowacyjnych rozwiązań zwią-
zanych z odżywianiem roślin 
i zwierząt na rzecz zrównowa-
żonego rolnictwa.

Europejskie tendencje 
w zakresie nawożenia

Oferta firmy jest zbieżna ze 
współczesnymi tendencjami 
w zakresie nawożenia roślin. 
Zgodnie z kierunkami wytyczo-
nymi przez Komisję Europejską 
należy redukować stosowanie 
nawożenia mineralnego, które 

przyczynia się do nadmiernej de-
gradacji gleb i zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego. Należy 
zatem wybierać nawozy, które 
sprzyjają wzrostowi produktyw-
ności upraw poprzez redukcję 
wpływu szkodliwych dla roślin 
czynników biotycznych i abio-
tycznych. Szansą i przyszłością 
dla rozwoju zrównoważonych 
metod produkcji rolniczej są 
nawozy z dodatkiem substan-
cji o działaniu biostymulują-
cym. Nawozy te są niezwykle 
efektywne w zrównoważonym 
nawożeniu plantacji, gdyż 
zwiększają odporność roślin 
na stresy mineralne i środo-
wiskowe. Ponadto stymulują 
wzrost, rozwój i plonowanie 
roślin uprawnych oraz zapew-
niają zaopatrzenie w dostępne 
formy składników pokarmo-
wych. Ich stosowanie zapewnia 
też korzystne oddziaływanie na 
glebę –podnosząc jej potencjał 
plonotwórczy. Dokarmiają ro-
śliny, a równocześnie powodują 
zmiany fizyczne w glebie – sprzy-
jają rozwojowi flory i fauny gle-
bowej, korzystnie wpływają 
na jej odczyn i przekształcają 
składniki pokarmowe z form 

nieprzyswajalnych na przyswa-
jalne dla roślin. Są to produkty 
przyjazne dla roślin, środowiska 
glebowego i zdrowia człowieka.

TOP-PHOS – 
innowacyjna formuła 
fosforu

Fosfor wraz z azotem i po-
tasem jest tzw. pierwiastkiem 
pierwszoplanowym, a więc 
głównym składnikiem odżyw-
czym roślin. Stosowany jest naj-
częściej przed siewem roślin 
uprawnych. Spełnia ważne funk-
cje plonotwórcze – dostarcza 
energii do życia roślin, bierze 
udział w procesie fotosyntezy, 
powstawaniu węglowodanów, 
białek i tłuszczów.

Rośliny dobrze odżywione 
fosforem to takie, które wytwo-
rzyły dobrze rozwinięty system 
korzeniowy, są bardziej odporne 
na uszkodzenia mechaniczne 
i w mniejszym stopniu ulegają 
wyleganiu. Optymalny dostęp 
do fosforu umożliwia roślinom 
zawiązanie większej ilości na-
sion oraz skraca termin dojrze-
wania. Ważne jest też działanie 
tego składnika na podniesie-
nie tolerancji roślin na stresy, 
tj. niska temperatura, niedobór 
wody, a nawet porażenie przez 
choroby.

Nawożenie fosforem od daw-
na stosowane jest w produkcji 
rolniczej. Pierwszą jego formą 
było wykorzystanie nawozów 
organicznych, takich jak od-
chody zwierzęce oraz resztki 
roślinne. Natomiast jego prze-
mysłowa produkcja rozpoczę-
ła się na początku XIX wieku. 

Dziś na rynku, fosfor w nawo-
zach mineralnych dostępny jest 
głównie w postaci superfosfatów 
prostych (SSP), superfosfatów 
potrójnych lub wzbogaconych 
(TSP) oraz jako fosforan amonu 
(DAP). Każdy z nawozów za-
wiera w swoim składzie część 
fosforu rozpuszczalną w wodzie, 
która jest szybko dostępna dla 
roślin (szczególnie w począt-
kowym okresie wzrostu) oraz 
część rozpuszczalną w kwasach 
glebowych, która dostępna jest 
w późniejszym okresie.

Fosfor, spośród wszystkich 
składników pokarmowych, jest 
najbardziej narażony na uwstecz-
nianie, co zasadniczo ogranicza 
jego wykorzystanie przez rośliny. 
Proces ten polega na wiązaniu 
tego składnika z kationami Al, 
Fe oraz Ca, co powoduje prze-
chodzenie do form, które są 
słabo rozpuszczalne w wodzie, 
a przez to słabo dostępne dla 
roślin. Na intensywność tego 
procesu bardzo mocno wpływa 
odczyn gleby. Najwyższa dostęp-
ność fosforu występuje przy pH 
w zakresie 6,5-7,0.

W środowisku kwaśnym przy 
pH < 6,5, uwstecznianie fosforu 
polega na łączeniu się tego skład-
nika z kationami glinu i żelaza,  
natomiast w środowisku zasa-
dowym pH >7, uwstecznianie 
fosforu polega na łączeniu się 
tego składnika w trudno roz-
puszczalne i niedostępne dla 
roślin fosforany wapniowe.

Przyjmuje się, że tylko nie-
wielka część (ok. 30%) fosforu 
wprowadzonego w formie na-
wozów mineralnych do gleby 
jest dostępna dla roślin. Reszta 

ulega długoletnim, w/w skompli-
kowanym przemianom w glebie 
i w zasadzie jest dla nich niedo-
stępna. Tak więc, odżywianie 
roślin fosforem nie jest łatwe 
i wymaga stałego monitoringu 
i uzupełniania w każdym roku.

Problematyka zwiększenia 
efektywności nawożenia fos-
forem oraz ograniczenia strat 
związanych z procesami jego 
uwsteczniania jest od dawna 
tematem badań dla wielu spe-
cjalistów naukowych oraz firm 
produkujących nawozy.

Niewątpliwym krokiem mi-
lowym i prawdziwą innowacją 
w tej dziedzinie jest TOP-PHOS 
– nowy wymiar fosforu, wpro-
wadzany w tym roku przez firmę 
Timac Agro Polska. Proces uzy-
skania takiej formuły cząsteczki 
przybliżył uczestnikom konfe-
rencji w Ossie, dr. JoseMaria 
Garcia Mina, wicedyrektor ds. 
Badań i rozwoju grupy Roullier.  

TOP-PHOS jest nową czą-
steczką zawierającą fosfor. Jest 
to całkowicie nowy związek che-
miczny, w którym połączono 
fosfor z cząsteczką organiczną 
mostkiem wapniowym. Nie 
jest to więc składnik zmieszany 
z inną substancją w celu zwięk-
szenia jego aktywności. Zada-
niem tej unikalnej formuły jest 
rozwiązanie bardzo istotnego 
problemu nawozowego, pole-
gającego na uwstecznianiu się 
z innymi pierwiastkami fosfo-
ru podanego w nawożeniu, do 
związków nierozpuszczalnych 
w wodzie. Dzięki zastosowaniu 
TOP-PHOS, efektywność nawo-
żenia fosforowego może wzro-
snąć z 30% do nawet 90%. Do 

tego dochodzi także dłuższy czas 
działania w stosunku do trady-
cyjnych form tego składnika. 
Przeprowadzone doświadcze-
nia z nową formułą TOP-PHOS 
jednoznacznie wskazują na to, 
że lepsze wykorzystanie fosfo-
ru w nowej technologii po-
maga roślinie wydać wyższy 
plon: w zbożach średnio o ok. 
10%, w kukurydzy o ok. 11%, 
a w ziemniakach o ok. 13%.

Jest to z całą pewnością świa-
towe odkrycie, które wprowadza 
nowe spojrzenie na problema-
tykę wykorzystania fosforu. 
Rozwiązanie to przełamuje 
dotychczasowe stereotypy oraz 
wprowadza nową jakość w odży-
wianiu roślin tym składnikiem.

Nowa linia nawozów zawiera-
jących formułę TOP-PHOS jest 
obecnie szeroko wprowadzana 
w Europie, w tym również w Pol-
sce. Już w październiku w ofercie 
Timac Agro Polska pojawią się 
dwa nawozy zawierające tę inno-
wacyjną formę fosforu. Będą to 
EUROFERTIL TOP 35 NP oraz 
EUROFERTIL TOP 51 NPK. Oba 
nawozy dedykowane są starto-
wemu odżywianiu roślin jarych, 
w szczególności kukurydzy, 
buraków cukrowych, ziemnia-
ków i warzyw. Obok składni-
ków odżywczych oraz formuły 
TOP-PHOS zawierają one także 
znany i ceniony kompleks o dzia-
łaniu biostymulującym PHYSIO+ 
oraz wysoko reaktywny węglan 
wapnia MEZOCALC. Niebawem 
pojawią się także kolejne produk-
ty w tej technologii, również dla 
producentów owoców.

W oparciu o materiały 
prasowe Timac Agro Polska

Jolanta Malinowska-Kłos
R E K L A M A

Firma Timac Agro Polska, na zorganizowanej w miejscowości Ossa (koło Rawy Mazowieckiej) konferencji 
prasowej, zaprezentowała, między innymi, innowacyjny produkt TOP-PHOS.

Arysta LifeScience 
będzie przejęta 

20 października 2014, Arysta 
LifeScience ogłosiła, że Platform 
Specialty Products razem z fun-
duszem inwestycyjnym Permira 
osiągnęło ostateczne porozumie-
nie w sprawie przejęcia Arysta 
LifeScience za sumę 3,51 mld 
USD, z zastrzeżeniem zgody 
organu regulacyjnego, kapi-
tału obrotowego oraz innych 
obwarowań.

Po zakończeniu procesu prze-
jęcia przez Platform Specialty 
Products, Arysta LifeScience zo-
stanie połączona z pozyskanymi 
wcześniej: Agriphar i Chemtura 
CropSolutions. Połączona firma 
będzie prowadzona jak zintegro-
wane przedsiębiorstwo chemii 
rolniczej ze sprzedażą wysoko-
ści ok. 2,1 mld USD i stanie się 

dziesiątą firmą co do wielkości 
w branży.

„Przyjęcie Arysta LifeScience 
przez Platform pozwoli na stwo-
rzenie szerokiego wachlarza pro-
duktów agrochemicznych, które 
dadzą rolnikom na całym świe-
cie unikalną szansę korzystania 
z preparatów dopasowanych 
do ich szczególnych potrzeb 
i warunków geograficznych”, 
powiedział Daniel H. Leever, 
Prezes Platform.

Obecny Prezes Arysta Life-
Science, Wayne Hewett, będzie 
szefem nowej firmy.

Przewidywany czas zakoń-
czenia transakcji to pierwszy 
kwartał 2015.

W oparciu o materiały 
prasowe Arysta LifeScience

Jolanta Malinowska-Kłos 
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Tajniki uprawy kukurydzy

Od czego rolnik powinien za-
cząć, planując uprawę kukurydzy. 

O tym, co siać wiosną przyszłe-
go roku powinniśmy myśleć już po 
tegorocznych żniwach. Uzależnio-
ne to jest od tego jaki jest kierunek 
produkcji w gospodarstwie: czy 
jest ono nastawione na produk-
cję zwierzęcą, na przykład mleka, 
czy na produkcję trzody chlewnej, 
czy tylko na produkcję roślinną 
bez udziału produkcji zwierzęcej.

Pytanie, które rolnik na wstę-
pie powinien sobie zadać, to: czy 
będzie to kukurydza ziarnowa, 
na użytkowanie kiszonkowe czy 
na CCM. Trzeba zatem w okre-
sie zimowym ze spokojem prze-
studiować odmiany, poczytać 
i skonsultować się z przedsta-
wicielem firmy nasiennej bądź 
hodowcą. Najbezpieczniej by-
łoby siać to, co się zna i co jest 
sprawdzone,  ale wówczas nie 
rozwijalibyśmy się, lecz stali-
byśmy w miejscu. Postęp gene-
tyczny niesie za sobą też postęp 
produkcyjny. Chodzi tu o takie 
parametry jak plon ziarna, ja-
kość, strawność, ilość i skład 
aminokwasowy kiszonki.

Ogólna rada: lepiej wybierać 
z tych odmian, które są rejestrowa-
ne w naszym kraju niż z tych, które 
przyjeżdżają z zewnątrz, ponieważ 
odmiany, które są rejestrowane 
u nas, były co najmniej 2-3 lata 
sprawdzane w naszych warunkach 
klimatycznych.

Pierwsza sprawa, to odmiana. 
Co potem?

Dobre zasady praktyki rolniczej, 
tak samo jak w przypadku każdej 
rośliny, a kukurydzy szczególnie, 
mówią, że nie powinniśmy zo-
stawiać pola po zbiorach na zimę 
nieruszonego. Nie ma znaczenia 
czy będzie to uprawa na ziarno czy 
na kiszonkę. Jedyny wyjątek jest, 
gdy przedplon zbieramy bardzo 
późno, w okresie już zimowym, 
bo wówczas niektóre zabiegi rze-
czywiście trudno byłoby wykonać.

Jeśli zbieramy w normalnym je-
siennym terminie, to powinniśmy 
mocno rozdrobnić te resztki, które 
zostały po zbiorach i je głęboko 
przeorać. Przez to, że materiał ro-
ślinny dostanie się głębiej w zie-
mię, lepiej będzie się rozkładał 
i fermentował. W konsekwencji 
również część szkodników zostanie 
zniszczonych, bo trafi w warunki 
beztlenowe. Taki prosty zabieg, 
a tak dużo daje! Druga sprawa to 
fundamentalna zasada na wiosnę: 
nie za głęboka uprawa.

W tej chwili wiemy jedynie 
jaka jest jesień, i jaka jest ilość 
wody w glebie, ale nie wiemy jaka 
będzie zima i wiosna. Załóżmy, 
że wystąpią najgorsze warunki. 
Bardzo dobrze, że po zimie jest 
woda w ziemi i dopóki nie ma jej 
nadmiaru, to nic z tym nie róbmy. 
Jeśli jest jej za dużo, to pole trzeba 
osuszyć, natomiast jeśli wody nie 
jest za dużo, to od razu przystępu-
jemy do niezbyt głębokiej uprawy.

Uprawa przedsiewna kukurydzy 
na głębokość siewu w granicach 
5-7 cm byłaby w sam raz. Oczy-
wiście na glebach lżejszych nieco 
głębiej, a na glebach mocniejszych 
płyciej. Sam siew powinien być 
wykonany siewnikiem punktowym 
z ustawioną gęstością wysiewu, 
którą sobie wyliczamy z zaleceń 
hodowcy czy właściciela odmiany.

Zaleca pan siew z dozowni-
kiem nawozów?

Tak, ale to w zależności od 
tego czym będziemy zbierać. 
Zalecana rozstawa to 70-78cm. 
Jeśli będzie to zbiór na kiszonkę 
i zbierać będziemy adapterami 
bezrzędowymi, to ta rozstawa 
nie ma takiego znaczenia. Przy 
bezrzędowym możemy zawęzić 
nawet do 60 cm. Wówczas roz-
rzedza nam się ilość roślin w rzę-
dzie i zwiększa się odległość od 
rośliny do rośliny. W efekcie jest 
większy dostęp światła i powie-
trza. W praktyce, gdy rolnik ma 
małą plantację i nie opłacało się 
samemu kupować siewnika, to 
można skorzystać z takiej usługi.

Zawsze trzeba też przypilno-
wać szybkości siewu: powinna być 
w granicach 6-7 km/h.

 Wybór odmiany to chyba naj-
ważniejsza sprawa?

Jeśli chodzi o odmiany na ziar-
no, to wybór odmiany jest dość 
jasny, bo tu liczą się: jakość kolby 
i ziarna oraz mniejsza osadka.

Rolnicy często jednak pytają 
jaka jest najlepsza odmiana na 
kiszonkę.

Odmiany hodowane i sprawdzane 
wybitnie pod kiszonkę cechują się 
dobrą kolbą, której udział powinien 
być przynajmniej 50% w masie ki-
szonej. Ważne też jest „stay green”, 
czyli to, aby przy dojrzewaniu kolby 
utrzymywała się długo zieloność ro-
śliny. W efekcie w wysokim stadium 
rozwoju kolby, przy dojrzałej kolbie 
i ziarnie roślina jeszcze jest zielona, 
dzięki czemu łatwiej ją kisić. Prócz 
tego odmiany kiszonkowe są tro-
chę większe, bo trochę balastu jest 
potrzebne w dawce pokarmowej.

Tego wszystkiego nie wymaga 
się w odmianach na ziarno, w któ-
rych nie o wielkość roślin chodzi, 
ale o dobrze zbudowaną kolbę, 
łatwość zbioru i oddawania wody.

Gdyby to był artykuł przezna-
czony dla hodowcy krów mlecz-
nych, co by pan mu poradził?

Przede wszystkim dużą uwagę, 
bo dzisiaj obora to praktycznie 
fabryka mleka i nie wystarcza 
już tak jak dawniej, że krowa zje 
i wypełni brzuch niezależnie od 
jakości kiszonki.

Zalecałbym obsadę roślin w gra-
nicach 100 tys. do zbioru.

W zależności od jakości mate-
riału siewnego, siać należałoby 
w granicach 110. Warto tu sobie 
samemu wyliczyć większą obsadę 
w momencie siewu, bo trzeba za-
łożyć, że wskutek niekorzystnych 
warunków, część wysianych roślin 
nie wzejdzie. 

Odmianę trzeba po prostu do-
bierać do swojego rejonu i dlatego 
każda jest oznaczona liczbą FAO. 
Wskaźnik ten świadczy o jej wcze-
sności. Im niższa liczba FAO tym 
odmiana jest wcześniejsza. W re-
gionach bardziej północnych sie-
jemy odmiany wcześniejsze – czyli 
o niższej liczbie FAO – a im dalej 
na południe, liczba FAO może 
być wyższa.

A gdybyśmy się pokusili o krót-
ką charakterystykę regionu Pod-
lasia, bo to jest nasze zagłębie 
kukurydziane?

Jest to region, w którym dzięki 
produkcji mlecznej widzimy duży 
postęp w rolnictwie, zarówno pod 
względem powiększenia gospo-
darstw, ich wysokiej specjalizacji 
i jakości.

Tam już rolnicy sami wiedzą, 
że nie można myśleć w poniedzia-
łek, jaką odmianę będziemy siać 
w środę, bo wtedy kupi się tylko 
taką, którą się dostanie i nie będzie 
wyboru. Tam rolnik o odmianie, 
którą będzie siał, myśli naprawdę 
późną jesienią albo wczesną zimą, 
czyli w listopadzie i grudniu, żeby 
mieć pewność, że będzie siał to, 
co chce siać.

Podlasie to region, w którym 
powinno się siać odmiany o jak 
najniższym FAO. Jest to nieco zróż-
nicowane: bo im bliżej Warmii 
i Mazur to trochę FAO powinno 
być niższe, natomiast im bliżej ma-
zowieckiego, może być wyższe. Na 
pograniczu z mazowieckiem może 
być w granicach 230-240, a na 
północy 220-230.

Ostatnia sprawa: temperatura 
przy siewie? 

Temperatura przy siewie gra 
dużą rolę. Dawniej mówiliśmy, 
że kukurydza jest bardzo ciepło-
lubna, więc siew późny, w maju. 
Natomiast ostatnio nam zmienia 
się i klimat i genetyka odmian, 
więc teraz można by przyjąć, że 
do pierwszego maja powinna być 
już w ziemi.

Największą jednak rolę odgry-
wa temperatura na głębokości 
siewu, która powinna wynosić 
w granicach 7-8, a przynamniej 
5 stopni. Oczywiście niebezpiecz-
ne są przymrozki, takie duże, 
gdy temperatura spadała moc-
no poniżej zera, nieraz nawet 
do -10 stopni. Wówczas na głę-
bokości siewu, czyli tam, gdzie 
znajduje się ziarno, temperatura 
jest bliska zeru. W takiej sytu-
acji ziarno, które dopiero startuje 
i zaczyna kiełkować, przy tak 
niskiej temperaturze jest już nie 
do odratowania.

Rozmawiał Roman Barszcz

Jak przygotować się do uprawy kukurydzy? Jaką 
odmianę wybrać? O tym rozmawiamy ze specjalistą - 
Sławomirem Zagierskim z Hodowli Roślin Smolice.
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Przebojowa roślina przyszłości

Kukurydza nie bez powodu 
nazywana jest rośliną przyszło-
ści. Uprawiana jest na całym 
świecie. Pod względem wyso-
kości zbiorów plasuje się na 
1.miejscu w globalnych rankin-
gach. Zaś powierzchnia uprawy 
wyniosła w ostatnim sezonie 
175 mln ha. 

Również w Polsce kukurydza 
zyskuje na popularności wśród 
prężnych rolników. W 2013 r. jej 
uprawy przekroczyły 1 mln ha, 
z czego ok. 500 tys. ha to zasie-
wy na kiszonkę, a ok. 600 tys. ha 
to kukurydza na ziarno.

Rosnąca konkurencyjność ku-
kurydzy w stosunku do roślin 
paszowych i zbóż obserwowa-
na jest już od drugiej połowy 
lat 90 i dotyczy nie tylko tere-
nów o najlepszych warunkach 
klimatycznych, ale także rejo-
nów wyżynnych i północnych 
województw. Do przyczyn tej 
ekspansji należą: ocieplający 
się klimat, wyhodowanie wcze-
snych i plennych mieszańców, 
opłacalności produkcji. Kluczo-
wy moment rozwoju kukurydzy 
wypada ok. 2 miesiące później 
niż u zbóż podstawowych. Dzię-
ki temu dobre plonowanie tej 
rośliny przypada często na lata 
nieurodzaju zbóż (i odwrotnie). 
Warto podkreślić, że kukurydza 
to dziś drugie po pszenicy ozi-
mej zboże i drugi po pszenicy 
towar eksportowy. 

Sezon 2012/2013 przyniósł 
rolnikom dobre wyniki produk-
cyjne, wysokie ceny i duży po-
pyt. Tym samym przyczynił się 
do zwiększenia zainteresowania 
uprawą kukurydzy ziarnowej. 
Główny Urząd Statystyczny po-
dał, że w 2013 r. zbiory ziarna 
kukurydzy wyniosły 4 mln ton. 
Obecnie w Polsce kukurydza 
plonuje wysoko, od 30 do nawet 
100% wyżej niż inne zboża. Ma 
to duże znaczenie dla średnich 
i małych gospodarstw, gdyż na-
wet z niewielkiej powierzchni 
można wyprodukować dużo 
paszy lub ziarna. 

Roślina wszechstronna
Kukurydza jest doskonałym 

źródłem paszy dla zwierząt go-
spodarskich – bydła, drobiu, 
trzody chlewnej. Jednak na ra-
zie jest mało wykorzystywana 
w tym celu. Według obliczeń 
Polskiego Związku Producentów 

Kukurydzy chcąc stosować no-
woczesne systemy żywienia by-
dła powinniśmy uprawiać ponad 
1 mln ha kukurydzy kiszonko-
wej. Czyli dwa razy więcej niż 
obecnie. 

Ważnym kierunkiem wyko-
rzystania kukurydzy kiszon-
kowej staje się produkcja na 
potrzeby biogazowni. Jak twier-
dzi profesor Michalski z PZPK 
„polskie biogazownie zużywają 
surowiec kukurydziany z ok. 
20 tys. ha, podczas gdy w Niem-
czech przekraczają 800 tys. ha. 
Kukurydza to ważny surowiec 
do tzw. współspalania w dużych 
elektrowniach. Produkcja na po-
trzeby energetyki to obiecujący 
i - co ważne - stały rynek dla 
producentów”.

Przy rosnącym znaczeniu ku-
kurydzy zwiększa się także ska-
la przetwórstwa spożywczego. 
Obecnie tę uprawę wykorzystu-
je się do produkcji mąki, kasz, 
płatków czy chrupków. W Polsce 
przetwarza się ok. 200 tys. ton 
ziarna w młynach, a możliwo-
ści przerobu na alkohol prze-
kraczają 500 tys. t. Produkty 
przemiału kukurydzy wykorzy-
stuje się jako surowiec do pro-
dukcji piwa, chrupek i płatków 
śniadaniowych, żywności dla 
alergików, karmy dla zwierząt 
domowych i pasz. 

Kukurydza – na  
zdrowie! 

Produkty z kukurydzy są 
nie tylko smaczne, ale i zdro-
we. Mąka nie posiada glutenu, 
dlatego  też jest idealna dla aler-
gików i osób chorych na celiakię. 
Z kaszy kukurydzianej produ-
kuje się chrupki, szczególnie 
lubiane przez najmłodszych. 
Bodaj najbardziej znanym pro-
duktem z kukurydzy są płatki 
(tzw. corn flakes). Szczególnie 
zdrowy jest olej kukurydziany 
bogaty w nienasycone kwasy 
tłuszczowe. Jego spożycie obniża 
poziom cholesterolu i zapobiega 
powstawaniu miażdżycy. Kina 
całego świata zdominował zaś 
pop corn – kukurydza pękająca. 
Na cele spożywcze uprawiana 
jest także kukurydza cukrowa. 
W Stanach Zjednoczonych, któ-
re są głównym producentem, 
spożywa się jej około 6 kg, na-
tomiast w Polsce to niespełna 
0,5 kg. Cieszy się ona popu-
larnością ze względu na smak, 
wartość żywieniową i atrakcyjny 
kolor. Na rynku dostępna jest 
w postaci kolb, mrożonych zia-
ren lub w postaci konserwowej. 

Kukurydza jest bogatym źró-
dłem witamin – A, B1, B2, E, PP 
i C i minerałów tj sód, potas, 
wapń, fosfor, żelazo. Wpływa na 
stan skóry, poprawia odporność, 
wzmacnia zęby i kości. Zawiera 

barwnik z grupy karotenoidów, 
który ma właściwości antyutle-
niające, zwiększa odporność 
organizmu na powstawanie 
wolnych rodników i tym samym 
może być pomocna w profilak-
tyce chorób nowotworowych. 
Posiada dużo błonnika i skrobię 
(cukier złożony), która powoli 
uwalnia się w organizmie zapew-
niając długie uczucie sytości. 

Obecność kukurydzy w co-
dziennej diecie jest nie do prze-
cenienia. Zawarte w ziarnie 
związki biologiczne mają zasto-
sowanie w profilaktyce schorzeń 
narządu wzroku, antynowotwo-
rowej i chorób układu krążenia. 
Kukurydza to wiele wartości 
odżywczych, zaś mało kalorii.

Roślina przyszłości 
Mimo, iż kukurydza to roślina 

zdrowa, wciąż za mało jej spo-
żywamy. Nawyki żywieniowe 
Polaków stara się zmienić Polski 
Związek Producentów Kukury-
dzy. Organizacja już od 30 lat 
propaguje w kraju kukurydzę, 
informuje o agrotechnicznych 
i ekonomicznych aspektach tej 
uprawy, promuje również jej 
spożycie. Korzystając ze środ-
ków Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych 
rozpoczęła kampanię „Kukury-
dza – słoneczne ziarno zdrowia”.

„Celem projektu jest poka-
zanie kukurydzy jako rośliny 
przyszłości i podkreślenie, że 
jest to słoneczne ziarno peł-
ne zdrowia. Chcemy zachęcić 
konsumentów do spożywania 
produktów z kukurydzy, a rol-
ników i przetwórców edukować 
na temat właściwej agrotechniki 
i przetwórstwa. W Polsce wyko-
rzystanie ziaren kukurydzy na 
cele konsumpcyjno-przemysłowe 
to niespełna 10%. Dla porówna-
nia we Francji to 20%, a w Au-
strii 30%” – informuje dr Roman 
Warzecha, członek rady Polskiego 
Związku Producentów Kukury-
dzy, który od wielu lat zajmuje 
się badaniami nad kukurydzą.

Słowom tym wtóruje pre-
zes Związku prof. Michalski: 
„nie ulega wątpliwości, że wy-
korzystanie ziarna kukurydzy 
do celów przemysłowych po-
winno być znacznie większe niż 
obecnie. Dotyczy to zwłaszcza 
przerobu młynarskiego oraz go-
rzelnictwa, które łącznie mogły-
by zagospodarować surowiec 
nawet z powierzchni rzędu 
300 tys. ha”.

Wszystko wskazuje na to, że 
w najbliższych latach ocieplenie 
klimatu będzie postępować. Sko-
rzystać z tego może kukurydza 
– roślina ciepłolubna, a także 
konsumenci spożywający pro-
dukty z kukurydzy – „słonecz-
nego ziarna zdrowia”. 

„Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia” to tytuł kampanii Polskiego Związku Producentów Kukurydzy

Sfinansowano z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych
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Soja – naturalny nutraceutyk

Obecnie soja jest jedną z cen-
niejszych gospodarczo roślin, 
którą uprawia się głównie 
w Ameryce Płn., Ameryce Płd., 
Azji oraz w Europie, w bardzo 
wielu krajach o zróżnicowanych 
warunkach klimatyczno-glebo-
wych. Areał uprawy tej rośliny 
z roku na rok wzrasta, a najwięk-
szymi producentami nasion soi 
na świecie są Stany Zjednoczo-
ne, Brazylia, Argentyna, Chiny 
i Indie. Tak intensywny wzrost 
produkcji nasion soi w ostatniej 
dekadzie, związany jest ze zmie-
niającą się sytuacją na rynkach 
żywności i pasz, gdzie coraz 
większą rolę odgrywa białko 
pochodzenia roślinnego, któ-
re nadal jest tańsze w produkcji 
od białka zwierzęcego.

Ze względu na pochodzenie 
i specyficzne wymagania klima-
tyczne soja jest rośliną stosunko-
wo rzadko uprawianą w Polsce. 
Aktualnie obszar uprawy soi 
w naszym kraju jest niewielki, 
a gatunek ten traktowany jest 
nadal jako małoobszarowy. Pa-
radoksalnie jednak zapotrzebo-
wanie na ten surowiec w naszym 
kraju systematycznie rośnie. 
Do roku 2011 powierzchnia 
uprawy soi w Polsce wynosiła 

zaledwie 300 ha. Dopiero od 
roku 2012, jej areał wzrósł do 
3 tys. ha, w roku 2013 osiągnął 
5 tys. ha, a w roku 2014 szacuje 
się, że osiągnie blisko 8 tys. ha.

Wzrastające zainteresowa-
nie soją na świecie jak również 
w Polsce, jest związane z jej dużą 
wartością biologiczną i zaletami 
dietetycznymi oraz leczniczymi. 
Nasiona soi, których może być 
w strąku od 1 do 4 sztuk, za-
wierają w suchej masie, średnio 
40% białka. Białko soi należy 
do albumin, globulin i glutelin. 
Albuminy pełnią głównie funk-
cje metaboliczne, a globuliny 
i gluteliny głównie funkcję za-
pasową. Białko soi jest jednym 
z najlepiej zbilansowanych je-
żeli chodzi o skład aminokwa-
sowy wśród białek roślinnych. 
W swoim składzie zawiera dwa 
niezbędne dla człowieka ami-
nokwasy siarkowe, egzogenną 
metioninę i endogenną cysteinę.

Nasiona soi zawierają śred-
nio 20% tłuszczu o wysokiej 
zawartości nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, tj. kwas li-
nolowy, oleinowy i linolenowy, 
które są uważane za niezbędne 
w prawidłowym żywieniu czło-
wieka. Ponadto w oleju sojowym 

występują takie kwasy nasyco-
ne jak mirystynowy, arachido-
wy, stearynowy i palmitynowy. 
Oprócz tego nasiona soi zawie-
rają takie makroelementy jak 
wapń, fosfor i potas, prowita-
minę A, witaminę C i E oraz 
witaminy z grupy B (B1, B2, B6). 
Ponadto obfitują w węglowoda-
ny (oligosacharydy), błonnik 
pokarmowy, lecytynę oraz fito-
estrogeny: genisteinę i daidzeinę.

Mianem żywności nutra-
ceutycznej zwanej również 
funkcjonalną lub prozdrowot-
ną, określa się taki rodzaj po-
karmu, który jest elementem 
codziennej  diety oraz łączy 
w sobie wartości żywienio-
we jak i farmaceutyczne. Aby 
żywność można było nazwać 
prozdrowotną powinna spełniać 
kilka podstawowych kryteriów, 
a mianowicie musi zawierać 
w swoim składzie zwiększoną 
zawartość np. flawonoidów, po-
lifenoli, stanoli, fosfolipidów, 
nienasyconych kwasów tłusz-
czowych, błonnika pokarmowe-
go, witamin, mikroelementów, 
probiotyków czy prebiotyków. 
Idea takiej żywności ma związek 
z filozoficzno-religijną tradycją 
Wschodu, w której nie dokonuje 

się wyraźnego podziału pomię-
dzy pożywieniem, a lekarstwem. 
Również kulturze Zachodu nie 
jest obcy ten pogląd, gdyż już 
400 lat p.n.e., Hipokrates z Kos, 
nazywany przez współczesnych 
Ojcem medycyny, pisał tak: 
„Niech posiłek będzie twoim 
lekarstwem, a lekarstwo twoim 
posiłkiem”.

Skład biochemiczny nasion 
soi, z których wytwarzane są 
różne produkty sojowe, predys-
ponuje je do zaliczenia w poczet 
żywności funkcjonalnej.

A oto kilka przykładów:
Lecytyna pozyskiwana z oleju 

sojowego jest zaliczana do grupy 
fosfolipidów, posiada właściwo-
ści dietetyczne oraz prozdro-
wotne. Bardzo często dodawana 
jest do preparatów stosowanych 
u osób z zaburzeniami pamięci, 
brakiem koncentracji czy nadpo-
budliwością nerwową. Ponadto 
w sposób znaczący obniża po-
ziom tzw. „złego” cholesterolu 
(LDL), podwyższając jednocze-
śnie poziom tzw. „dobrego” cho-
lesterolu (HDL).

Genisteina i daidzeina są to 
fitoestrogeny należące do izofla-
wonoidów, występujące w znacz-
nych ilościach w nasionach soi 
oraz produktach pochodzenia 
sojowego. Fitoestrogeny flawo-
noidowe to grupa związków nie-
steroidowych o budowie i funkcji 
bardzo zbliżonej do naturalnych 
estrogenów produkowanych 
przez organizm kobiety. Dzięki 
swojej budowie mogą zastępować 
naturalny estrogen i testosteron 
niejako „udając” jego działanie. 
Dzięki takim właściwościom są 
głównymi substancjami łagodzą-
cymi objawy okresu menopauzy 
u kobiet. Jednym z negatywnych 
skutków okresu menopauzalnego 
u kobiet jest zmniejszenie gęstości 
mineralnej kości. Dieta bogata 
w soję i jej przetwory może po-
wodować ograniczenie lub nawet 
zhamowanie procesu osteoporo-
zy w okresie menopauzalnym, 
poprzez wpływ na tkankę kost-
ną, polegającą na zwiększeniu 
gęstości mineralnej kości oraz 
ich wytrzymałości. Ponadto fito-
estrogeny genisteina i daidzeina 
jako naturalne antyoksydanty, 
chronią komórki przed szkodli-
wym oddziaływaniem wolnych 
rodników, które odpowiedzialne 
są między innymi za starzenie 
się jak i towarzyszące temu zja-
wisku różne procesy chorobowe, 
tj. miażdżyca, cukrzyca czy za-
palenie stawów. Izoflawonoidy 
zawarte w soi czy produktach 
sojowych mogą również wpływać 
na ograniczenie występowania 
chorób układu naczyniowo-ser-
cowego (tzw. paradoks japoński). 
Za podstawowy mechanizm dzia-
łania uważa się zmianę w samym 
metabolizmie wątroby, co w kon-
sekwencji może prowadzić do po-
prawy poziomu lipidów we krwi. 

Wynika to przede wszystkim ze 
wzrostu frakcji tzw. „dobrego” 
cholesterolu (HDL), a spadku 
frakcji tzw. „złego” cholestero-
lu (LDL) oraz redukcji agregacji 
płytek krwi i szybszej regenera-
cji naczyń krwionośnych. Po-
nadto jeden z izoflawonoidów 
genisteina, może być pomocna 
w profilaktyce związanej z no-
wotworem piersi u kobiet oraz 
prostaty u mężczyzn. Genisteinie 
przypisuje się działanie hamujące 
podczas powstawania nowych 
naczyń krwionośnych, które 
niezbędne są do rozrostu tkanki 
nowotworowej męskiego stercza.

Oligosacharydy sojowe 
(SBOS) to grupa polimerycz-
nych sacharydów składających 
się z dwóch lub więcej połączo-
nych ze sobą cukrów prostych, 
które dzięki konfiguracji swych 
wiązań, są oporne na działanie 
endogennych enzymów przewo-
du pokarmowego. To właśnie ta 

cecha powoduje, że oligosacha-
rydy sojowe określane są jako 
czynniki bifidogenne, wyka-
zujące działanie prebiotyczne, 
stanowiąc doskonałą pożyw-
kę dla bakterii Bifidobacterium 
i Lactobacillus, które warunkują 
utrzymanie prawidłowej flory 
jelitowej człowieka.

Szczególnie w obecnych cza-
sach, kiedy wzrasta świadomość 
społeczna w odniesieniu do tzw. 
żywności prozdrowotnej, po-
winno się głośno i wyraźnie 
powtarzać każdemu konsumen-
towi, te oto słowa: „biologizuj 
– nie chemizuj”, czyli spożywaj 
naturalne nutraceutyki, a nie 
wytworzone na bazie syntezy 
chemicznej suplementy diety.

dr inż. Tomasz R. Sekutowski,
I U N i G - P I B w Puławach
Zakład Herbologii i Technik 

Uprawy Roli - Wrocław,
mgr inż. Bartłomiej Karamon

Lesaffre Polska S.A.

Naturalnym obszarem występowania soi są tereny Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jest 
uprawiana i wykorzystywana kulinarnie już od 5 tys. lat.

Kwitnąca soja - fot. T. Sekutowski

Nasiona soi - fot. T. Sekutowski

Strąki soi - fot. T. Sekutowski
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Regeneracyjne wapnowanie gleb w Polsce

W przyjętej obecnie klasyfi-
kacji odczynu wydziela się gleby 
bardzo kwaśne o pH poniżej 
4,5 i gleby kwaśne o pH 4,6 – 
5,5. Dla potrzeb wapnowania 
regeneracyjnego konieczne 
jest wydzielenie nowej katego-
rii gleb o odczynie pH poniżej 
5,0. Wyróżnikiem gleb o odczy-
nie pH poniżej 5.0 jest wystę-
powanie w wysokich stężeniach 

szkodliwych dla roślin, a po-
średnio dla zwierząt i ludzi, 
związków manganu i przede 
wszystkim glinu. Gleby takie 
wykazują ponadto szereg ujem-
nych właściwości biologicznych, 
fizycznych i chemicznych. Moż-
na tu wymienić, ograniczoną 
aktywność pożytecznych mi-
kroorganizmów (bakterie ni-
tryfikacyjne), podatność na 

procesy rozmywania i utła-
czania, zmniejszoną przyswa-
jalność większości składników 
pokarmowych roślin (głównie 
fosforu, potasu i molibdenu) 
oraz zwiększoną dostępność dla 
roślin metali ciężkich (głównie 
kadmu i ołowiu). Dla przykładu, 
jak wynika z najnowszych badań 
okręgowych stacji chemiczno - 
rolniczych w grupie gleb bardzo 
kwaśnych (pH poniżej 4,5) po-
nad 50% gleb charakteryzuje się 
bardzo niską i niską zawartością 
przyswajalnego fosforu, a ponad 
65% - bardzo niską i niską za-
wartości ą przyswajalnego po-
tasu. W grupie gleb o odczynie 
obojętnym taką zawartość fosfo-
ru wykazuje zaledwie 14% gleb, 
a potasu ok. 25% gleb.

Gleby o pH poniżej 5,0 wy-
kazują ponadto bardzo małą 
odporność na procesy degene-
racyjne, erozję, ubytek zawar-
tości substancji organicznej, 
a przede wszystkim na dalsze 
zakwaszanie wynikające z przy-
czyn antropogenicznych. Na 
przyczyny antropogeniczne 
składają się: - opad kwaśnych 
substancji z atmosfery (tlen-
ki siarki i azotu oraz amo-
niak) i zakwaszające działanie 

nawozów mineralnych, głównie 
azotowych.

Gleby stanowią zasób nie-
odnawialny i utrzymanie ich 
w należytej kulturze stanowi 
jedno z podstawowych zadań 
całego społeczeństwa. Utrzy-
mywanie gleb o odczynie pH 
poniżej 5,0 stanowi również 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
żywnościowego kraju. Uzyski-
wane tutaj plony roślin są małe 
lub bardzo małe, a produkty ro-
ślinne odznaczają się mierną 
jakością lub są nawet szkodli-
we dla zdrowia ludzi i zwierząt 
gospodarskich. Z powyższych 
względów poprawa odczynu 
tych gleb, a przynajmniej do-
prowadzenie ich do odczynu pH 
powyżej 5,0 powinno stanowić 
wyzwanie dla całego społeczeń-
stwa, gdyż sami rolnicy zadaniu 
takiemu nie podołają.

Jolanta Malinowska-Kłos
Źródło: Publikacja  

IUNiG–PIB w Puławach Zakład 
Żywienia Roślin i Nawożenia 
- „Ocena zapotrzebowania na 

środki wapnujące oraz kosztów 
wapnowania regeneracyjnego 

gleb w Polsce” w opracowaniu:
Doc. dr hab. Janusz Igras,

Prof. dr hab. Mariusz Fotyma,
mgr inż. Piotr Ochal

Wapnowanie regeneracyjne, określane również jako wapnowanie 
rekultywacyjne dotyczy zabiegu wapnowania gleb o bardzo kwaśnym i silnie 
kwaśnym odczynie, którego granicę stanowi pH 5,0.

Jesienna uprawa i nawożenie

Listopad jest właściwie 
ostatnim momentem, przed 
nadejściem mrozów, na prze-
prowadzenie niezbędnych prac 
polowych, które pozwolą ograni-
czyć ilość zabiegów uprawowych 
na wiosnę oraz zapewnią dobre 
warunki dla początkowego wzro-
stu i rozwoju roślin.

Do ważnych zadań, które jesz-
cze można wykonać w tym okre-
sie należy nawożenie organiczne. 
Listopadowe nawożenie nie jest 
bowiem zabronione, gdyż zakaz 
stosowania nawozów naturalnych 
oraz organicznych w postaci stałej 
i płynnej obowiązuje w termi-
nie od 1 grudnia do 28 lutego. 
Należy jednak pamiętać, iż na 
glebach zalanych wodą, zamar-
zniętych do głębokości 30 cm 
i pokrytych śniegiem nie wolno 
stosować jakichkolwiek nawozów, 
nawet w dozwolonym prawnie 
okresie. W takich warunkach 
może bowiem dochodzić do 
znacznych i niekontrolowanych 
strat składników mineralnych. 
Późnojesienny termin stosowa-
nia jest dość dobry w przypadku 
obornika (pod warunkiem jego 
natychmiastowego przyorania), 
gdyż do wiosny przy sprzyjają-
cych warunkach nawóz zdąży się 

jeszcze rozłożyć, a dzięki temu 
wykorzystanie przez rośliny 
zawartych w nim składników 
pokarmowych będzie efektyw-
niejsze. Gnojówkę i gnojowicę, 
które należą do nawozów szybciej 
działających, powinno się na-
tomiast stosować na nieobsianą 
glebę, najlepiej wczesną wiosną. 
Zarówno jesienna, jak i wiosen-
na aplikacja nawozów natural-
nych bądź organicznych  wiąże 
się z koniecznością ich przykry-
cia lub wymieszania z glebą nie 
później niż następnego dnia po 
ich zastosowaniu.

Niezależnie od terminu stoso-
wania, przy nawożeniu organicz-
nym ważne jest, aby przestrzegać 
odpowiedniej dawki. Zgodnie 
z tzw. Dyrektywą Azotanową 
roczna dawka nawozu naturalnego 
nie może przekraczać jego ilości 
zawierających 170 kg N na 1 ha 
użytków rolnych, co w przypad-
ku najpowszechniej stosowanego 
w rolnictwie nawozu naturalnego 
jakim jest obornik oznacza mak-
symalną dopuszczalną dawkę na 
poziomie do 40 t/ha. W przypad-
ku gnojowicy roczna dawka nie 
powinna natomiast przekraczać 
45 m3/ha. Nie oznacza to jednak, 
że pod wszystkie rośliny uprawne 

należy stosować maksymalną do-
puszczalną dawkę danego nawozu. 
Powinna być ona zawsze dosto-
sowana do potrzeb nawozowych 
tych roślin. Jednocześnie trzeba 
pamiętać, iż nawozów natural-
nych w formie płynnej (gnojówka 
i gnojowica) nie można stosować 
na polach o nachyleniu większym 
niż 10%, jeżeli są pozbawione 
okrywy roślinnej.

Przygotowując pole pod upra-
wę okopowych bądź roślin jarych 
wczesnego siewu warto pomyśleć 
o orce przedzimowej (tzw. ziębli). 
Na glebach ciężkich zabieg ten 
powinno się wykonać możliwie 
jak najwcześniej, a w przypadku 
gleb lekkich dopuszcza się ter-
min nawet na kilka dni przed 
ich zamarznięciem. Głębokość 
orki uzależniona jest jednak od 
gatunku, który będzie uprawiany 
w kolejnym roku. W przypad-
ku, gdy planuje się przeznaczyć 
pole pod uprawę buraków lub 
ziemniaków orkę przedzimową 
powinno się wykonać na głę-
bokość 25-30 cm, a pod rośliny 
zbożowe – na głębokość 20-25cm. 
Ważne jest przy tym, aby głę-
bokość orki nie sięgała poniżej 
warstwy próchnicznej gleby, by 
nie dopuścić do wydobycia na 

powierzchnię nieurodzajnej, bez-
próchniczej warstwy podornej. 
Na glebach, które jednak wyma-
gają głębszego spulchnienia zale-
ca się przeprowadzenie zabiegu 
z wykorzystaniem pługa z po-
głębiaczem. Orkę przedzimową 
powinno się wykonać z możli-
wie najmniejszym wyskibieniem, 
a jedynie na glebach ciężkich 
i zlewnych zaleca się pozosta-
wienie gleby w „ostrej skibie” 
w celu zapewnienia jej ochrony 
przed erozją i maksymalnego 
wykorzystania strukturotwór-
czego działania mrozu. Podczas 
wykonywania orki przedzimowej 
bardzo istotne znaczenie mają 
warunki wilgotnościowe gleby. 
Gleba nie może być zbyt wilgot-
na. W przeciwnym razie może 
dochodzić do nadmiernego jej 
ugniatania, co będzie sprzyjało 
tworzeniu się podeszwy płuż-
nej. Prawidłowo wykonana orka 
przedzimowa sprzyja tworzeniu 
struktury gruzełkowatej i zwięk-
sza polową pojemność wodną. 
Z tego też względu, pomimo 
swoich różnych wad, orka na-
dal jest powszechnie stosowanym 
zabiegiem uprawowym.

Mgr Monika Borowska-Komenda
SGGW w Warszawie

Przygotowanie stanowiska pod niektóre gatunki roślin warto 
rozpocząć jesienią roku poprzedzającego siewy.
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Jak nie dać azotowi uciec z pola?

Najlepiej jeśli ilość azotu jest 
ustabilizowana w funkcji cza-
su. Temu właśnie poświęcony 
był eksperyment prezentowa-
ny podczas Dnia Kukurydzy 
w Szepietowie. O nim rozma-
wiamy z Jacekiem Słowakie-
wiczem  z DOW Agro Sciences.

DOW Agro Sciences pro-
dukuje środki ochrony roślin, 
a tu dzięki temu doświadczeniu 
prezentujemy działanie nasze-
go specyfiku do ochrony azotu 
w glebie. Widzimy tutaj 3 men-
zurki, w których znajdują się 
próbki gleby. Do gleby wlane 
zostały roztwory zawierające 
nawozy azotowe. W pierwszej 
jest to roztwór azotu amono-
wego, czyli tej formy, która jest 
najlepiej przyswajalna i wyko-
rzystywana przez rośliny. Jest 
ona wiązana w glebie przez 
kompleks sorpcyjny, a jedno-
cześnie jest ona rozkładana przez 

bakterie Nitrosomas do formy 
azotanowej, której rośliny nie 
potrafią wykorzystać. Jest więc 
to strata. Celem demonstracji 
jest pokazanie, że azot amonowy 
jest zatrzymywany w glebie. Pod 
naszymi menzurkami z glebą są 
ustawione zlewki, a w tej, która 
znajduje się pod glebą z azotem 
amonowym widzimy czystą, 
klarowną wodę. Stąd wnio-
sek, że cały azot został w gle-
bie zatrzymany. W pozostałych 
– widzimy zabarwioną wodę, 
co znaczy, że część azotu jest 
stracona - mówi Słowakiewicz.

Czyli chodzi o to, aby po-
kazać, że zatrzymanie azotu 
jest możliwe?

Tak. A przy okazji, że jest on 
bardzo istotny. Równocześnie 
wiemy, że w glebie są naturalne 
procesy zachodzące pod wpły-
wem obecnych w niej bakterii, 
które rozkładają azot amonowy. 

A więc trzeba zrobić wszystko, 
żeby jak najdłużej utrzymać 
azot w postaci amonowej. Do 
tego właśnie służy stabilizator 
nitryfikacji, który ma zapobiegać 
rozkładaniu azotu amonowe-
go do formy nieprzyswajalnej. 
Ten preparat będzie powodo-
wał trwający około miesiąca 
stan anabiozy – spowolnienia 
procesów życiowych - u bakte-
rii. Przez ten czas bakterie nie 
będą rozkładały naszego azotu 
amonowego.

Czy ten środek działa na 
bakterie?

Tak. Nie niszczy ich, ale spo-
walnia ich procesy życiowe.

Nie odbija się to na innych, po-
żytecznych mikroorganizmach?

Nie. Działanie środka ograni-
cza się tylko do bakterii Nitroso-
mas. Jest to produkt celowany.

Jak go aplikować?
Stabilizator nitryfikacji 

aplikujemy wymieszany ra-
zem z nawozami płynnymi, 
siarczano-mocznikiem lub or-
ganicznymi jak gnojówka czy 
gnojowica. Na hektar należy 
zaaplikować 2,5 litra. Dodać 
należy, że wszystkie nawozy 
granulowane które wysiewa-
my na pole, powinniśmy po ok. 
10 dniach od wysiewu opryskać 
stabilizatorem nitryfikacji.

  paszowego i konsumpcyjnego, ekologicznego, gorzelnianego,
  kukurydzy mokrej i suchej, łubinu słodkiego, gryki, bobiku, grochu 
  wymagane ilości min. 23 t   zapewniam transport  płatne w dniu odbioru

SKUP ZBOŻA

WS-TRADE, ul. gen. Fieldorfa „Nila” 18/25, 24-100 Puławy 
tel. 504 082 106, r.wieszyk@wstrade.pl, www.wstrade.pl
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Azot to pierwiastek, który trzeba na polu przypilnować. 
Nie może być go ani za dużo, ani za mało.

Matsuri 250 EC – dla jeszcze 
skuteczniejszej ochrony

Skuteczne zapobieganie wy-
stąpieniu chorób grzybowych 
oraz zwalczanie już powstałych 
infekcji łączy w sobie prawidło-
wą agrotechnikę i technologię 
uprawy oraz dobrane do potrzeb 
zapobiegawcze i interwencyjne 
zabiegi ochrony roślin.

Matsuri 250 EC – fungicyd 
o działaniu systemicznym, za-
pewnia ochronę pszenicy ozimej 
przed chorobami grzybowymi, 
zarówno w sensie zapobiegaw-
czym jak i interwencyjnym.

Produkt stosuje się zapobie-
gawczo lub z chwilą pojawie-
nia się pierwszych objawów 
chorób od początku fazy 
strzelania w źdźbło do końca 

fazy kłoszenia (BBCH 30−59). 
Skutecznie zwalcza sprawców: 
mączniaka prawdziwego zbóż 
i traw, rdzę brunatną, brunat-
ną plamistość liści, septoriozę 
liści, septoriozę plew, fuzariozę 
kłosów.

Substancją czynną Matsuri 
250 EC jest – propikonazol 
– związek z grupy triazoli, 
będących inhibitorami bio-
syntezy ergosteroli (IBE). Dzię-
ki zawartości propikonazolu 
fungicyd ten charakteryzuje 
się bardzo dużą aktywnością 
grzybobójczą, a najlepsze 
działanie wykazuje w tem-
peraturze powyżej 12°C. Mak-
symalna i zalecana dawka dla 

jednorazowego zastosowania 
to 0,5 l/ha.

Matsuri 250 EC należy stoso-
wać przemiennie z fungicyda-
mi należącymi do innych grup 
chemicznych o odmiennym me-
chanizmie działania, co przeciw-
działa wystąpieniu odporności 
patogenów. W sezonie można 
wykonać maksymalnie 1 zabieg 
tym środkiem.

Obok takich produktów jak 
Kendo 50 EW, Toledo 250 EW, 
Yamato 303 SE czy Topsin M 
500 SC, ten nowy środek grzy-
bobójczy z powodzeniem wpi-
suje się w programy ochrony 
pszenicy ozimej.

W oparciu o materiały Sumi Agro
Jolanta Malinowska-Kłos

W Polsce choroby grzybowe powodują rocznie redukcję 
plonu zbóż średnio o około 10−15%.

Orka przedzimowa

Po wykonaniu orki, gleba 
powinna pozostawać w dobrze 
rozluźnionej strukturze, co bę-
dzie sprzyjało równomiernemu 
magazynowaniu wody z okresu 
późnojesiennego i zimowego. 
Dobrze wykonana orka skutecz-
nie niszczy uporczywe chwa-
sty i inne agrofagi powodujące 
szkody w plonach, które zimują 
zwykle w glebie.

Termin, głębokość 
i wyskibienie

Orkę przedzimową może-
my wykonywać do momentu 
zamarznięcia, na pełną głębo-
kość warstwy ornej. Dlatego 
głębokość orki przedzimowej 
nie powinna być mniejsza niż 
25 cm. Jednak zbyt głęboka orka 
spowoduje wydobycie na po-
wierzchnię martwicy, która nie-
korzystnie wpływa na wschody 
i rozwój młodych roślin. Jeżeli 
stwierdzimy występowanie po-
deszwy płużnej, to powinniśmy 
glebę spulchnić głębiej, stosując 

pogłębiacze zamontowane na 
dziobach lemieszy. Pogłębiacze 
umożliwiają spulchnienie roli 
w warstwie poniżej poziomu 
pracy lemieszy, bez wyorania tej 
warstwy na powierzchnię pola.

Z szeregu parametrów okre-
ślających jakość orki, w prakty-
ce rolniczej należy wziąć  pod 
uwagę przede wszystkim głębo-
kość i wyskibienie. Obydwa te 
parametry wpływają bowiem 
na koszty uprawy. Koszt orki 
rośnie wraz z głębokością robo-
czą pługa, co nie budzi raczej 
wątpliwości. Z kolei im orka bę-
dzie bardziej wyskibiona, tym 
większe koszty trzeba będzie 
ponieść na przedsiewne dopra-
wienie powierzchni pola. Na 
glebach ciężkich, lepsze dzia-
łanie strukturotwórcze mrozu 
występuje przy orce bardziej wy-
skibionej. Taka powierzchnia 
pola ma jednocześnie większe 
możliwości magazynowania 
wody w glebie. Dotyczy to 
zwłaszcza gleb zlewnych (gliny, 
mady, iły), gdzie po wykonaniu 

orki głębokiej powierzchnia pola 
powinna być pozostawiona na 
okres zimy w ostrej skibie, co 
zapobiega nadmiernemu zagęsz-
czeniu warstwy ornej. Sprzy-
ja natomiast utrzymaniu gleb 
ciężkich w dobrej strukturze, 
ponieważ warstwa orna będzie 
rozluźniona, co ułatwi wiosenne 
uprawki. Zabieg wyrównywania 
roli na takich glebach nie jest 
wskazany, ponieważ zwiększa 
ich zwięzłość, pogarsza struk-
turę i sprzyja tworzeniu się 
zaskorupienia.

W ostrej skibie orka powinna 
być też pozostawiona na zbo-
czach i terenach pagórkowatych. 
Wykonywać ją należy w poprzek 
skłonu, co chroni glebę przez 
erozją wodną i pozwala na lepsze 
rozkruszenie zwięzłej odwróco-
nej skiby, wskutek oddziaływa-
nia mrozu.

Na glebach średnich i lekkich 
orkę przedzimową lepiej jest wy-
konać z niewielkim wyskibie-
niem - tak, by różnice między 
grzbietami skib, a zagłębieniami 

nie przekraczały 6 cm. Zbyt 
ostra skiba będzie utrudniała 
prawidłową uprawę przedsiewną 
i wpływała na nierównomier-
ne przesuszenie gleby i większe 
koszty. Odstępstwem od tej za-
sady jest orka przedzimowa na 
stanowiskach pod buraki, gdzie 
powierzchnia pola powinna być 
wyrównana. Na wyrównanie 
orki wpływ będą miały ponadto 
takie czynniki jak: kształt od-
kładnicy, wilgotność i stan roli, 
prędkość jazdy podczas orki, 
szerokość korpusu płużnego 
i głębokość wykonywanej orki. 

Zabezpieczenie 
korpusów

W pługach, które są obecnie 
produkowane, standardem jest 
stosowanie zabezpieczeń korpu-
sów przed uszkodzeniem w po-
staci ścinanych lub zrywanych 
bezpieczników oraz zabezpie-
czeń „non-stop” mechanicznych 
(sprężyny lub resory) i hydrau-
licznych. Zabezpieczanie korpu-
sów bezpiecznikami ścinanymi 
lub zrywanymi jest zalecane 
w pługach pracujących na gle-
bach lekkich i niezakamienio-
nych z małą ilością przeszkód 
na polu. Natomiast bezobsłu-
gowe zabezpieczenia oparte na 
stalowych resorach piórowych, 
które umożliwiają wychylenie 
korpusu po napotkaniu kamie-
nia przez lemiesz, a następnie 
po ominięciu przeszkody jego 

powrót do zadanej głębokości 
pracy są zalecane na gleby ciężkie 
i zakamienione. Siłę oporu dla 
bezpiecznika resorowego można 
zwiększać poprzez dokładanie 
dodatkowych piór. Z kolei bez-
pieczniki hydrauliczne umożli-
wiają bezstopniową regulację siły 
zabezpieczenia poprzez regula-
cję ciśnienia w układzie złożo-
nym z siłowników połączonych 
przewodami z akumulatorem hy-
drauliczno-gazowym. Ustawione 
ciśnienie w układzie odpowia-
da za utrzymywanie określonej 
siły wyzwalania reakcji korpusu 
płużnego. Kiedy korpus pługa 
natrafi na przeszkodę, następuje 
jego odchylenie się i olej hydrau-
liczny przepływa z siłownika, 
w który zaopatrzony jest kor-
pus, do akumulatora, sprężając 
znajdujący się w nim gaz. Gdy 
przeszkoda zostanie ominięta, 
gaz rozprężając się powoduje po-
wrót korpusu do poprzedniego 
położenia.

Szeroka 
i zróżnicowana oferta

Krajowi i zagraniczni produ-
cenci pługów (tab. 1) oferują bar-
dzo szeroką gamę narzędzi, od 
prostych konstrukcji do orki 
zagonowej po pługi obracalne, 
które wyposażone są w korpu-
sy prawe i lewe. Z jednej stro-
ny umożliwia to dopasowania 
narzędzia do warunków go-
spodarstwa z drugiej jednak 

w znacznym stopniu utrudnia 
wybór. Pługi obracalne w porów-
naniu do zagonowych, charak-
teryzuje znacznie większa masa, 
co pozwala na łatwe ich zagłę-
bianie się i utrzymywanie nasta-
wionej głębokości w trudnych 
warunkach i na glebach cięż-
kich. Obecnie oferowane płu-
gi posiadają w większości ramy 
jednobelkowe o modułowej bu-
dowie z bocznym mocowaniem 
korpusów. Nowe konstrukcje 
tych narzędzi charakteryzują 
się też zwiększonym prześwitem 
pod ramą (ponad 80 cm) oraz 
większym rozstawem korpusów 
(ponad 90 cm). Pługi mogą być 
też wyposażane w różne typy 
korpusów z ażurowymi włącz-
nie, które lepiej sprawdzają się 
na glebach ciężkich (gliniastych 
i zwięzłych), ponieważ wykazują 
mniejsze opory robocze i lepiej 
kruszą odkładaną skibę oraz nie 
powodują zamazywania skib. 
Nowoczesne pługi posiadają 
możliwość regulowania sze-
rokości roboczej skokowo lub 
płynnie, co pozwala na lepsze 
wykorzystanie mocy ciągnika 
pracującego z pługiem zarówno 
na glebach lekkich jak i ciężkich.

Producenci oferują również 
wyposażenie dodatkowe do pro-
dukowanych pługów, które naj-
częściej stanowią przedpłużki, 
pogłębiacze, kroje tarczowe czy 
różnego rodzaju koła podporo-
we i podporowo-transportowe.

Doc. dr Ireneusz Kowalik
UP w Poznaniu

Orka przedzimowa jest podstawowym 
zabiegiem, mającym na celu stworzenie 
optymalnych warunków do gromadzenia 
w glebie wody i składników pokarmowych.
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Jak chronić polską ziemię

Od 1 maja 2016 roku przesta-
ną obowiązywać ograniczenia 
w nabywaniu nieruchomości 
rolnych w Polsce przez obcokra-
jowców. Budzi to obawy o ma-
sowy wykup polskich gruntów 
rolnych przez nabywców z nie-
których państw Unii Europej-
skiej, w których ceny gruntów 
rolnych przekraczają kilkakrot-
nie ceny w Polsce. Dyspropor-
cje w cenie gruntów rolnych 
występujące pomiędzy Polską 
a takimi krajami jak Niemcy czy 
Holandia, generują jednocześnie 
pokusę spekulacyjnego zakupu 
ziemi rolnej przez podmioty, 
które nie zajmują się działal-
nością rolniczą. Obawom tym 
towarzyszy jednocześnie dość 
powszechna krytyka obecne-
go systemu gospodarowania 

nieruchomościami rolnymi skar-
bu państwa. Wszystko to razem 
skłoniło Fundację Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 
do przygotowania raportu „Prze-
miany strukturalne rolnictwa 
w krajach Unii Europejskiej. 
Wyzwania dla Polski.”

Zarówno regulacje prawne, 
jak i praktyka działania Agencji 
Nieruchomości Rolnych, nasta-
wionej na maksymalizację bie-
żących wpływów do budżetu 
powodują, że trudno dziś mówić 
o spójnej i efektywnej polityce 
kształtowania ustroju rolnego. 
Z jednej strony, na terenach 
województw zachodnich i pół-
nocnych, zdaniem organizacji 
rolniczych następuje niejawny 
i w zasadzie nielegalny proces 
koncentracji ziemi rolnej przez 
duże podmioty zagraniczne, 
z drugiej – w województwach 
o rozdrobnionej strukturze 

agrarnej, nie następuje przepływ 
ziemi z gospodarstw nieproduk-
tywnych do tych o wyższej zdol-
ności funkcjonowania na rynku.

– Procesy, które są widoczne 
w polskim rolnictwie, w tym 
odchodzenie od działalności 
rolniczej na gruntach do tego 
przeznaczonych, przyczyniają 
się do spadku produkcji rolnej 
i ograniczają rozwój tego sek-
tora gospodarki. By wzmocnić 
konkurencyjność Polski na tle 
pozostałych państw UE, propo-
nujemy wprowadzenie zmian  
w systemie kontroli obrotu grun-
tami – tłumaczy Marek Zagór-
ski, Prezes Fundacji Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W opinii inicjatorów rapor-
tu, nowy system kontroli obro-
tu gruntami rolnymi powinien 
uwzględniać regionalne zróżni-
cowanie wielkości obszarowej 
i profilu produkcyjnego naszych 

gospodarstw rolnych oraz prowa-
dzić do pełnego wykorzystania 
zasobu gruntów rolnych. Jednym 
z celów wprowadzenia zmian 
powinno być również wprowa-
dzenie (w granicach dopuszczal-
nych przez prawo europejskie) 
preferencji w nabywaniu grun-
tów przez rolników, gospodaru-
jących na terenie danej gminy 
czy miejscowości, posiadających 
odpowiednie wykształcenie, dla 
których działalność rolnicza jest 
głównym źródłem przychodów.

– Model obrotu gruntami 
proponowany w raporcie „Prze-
miany strukturalne rolnictwa 
w krajach Unii Europejskiej. Wy-
zwania dla Polski” zakłada także 
wprowadzenie powszechnego 
obowiązku posiadania kwalifi-
kacji rolniczych przez wszystkie 
osoby przejmujące grunty rolne 
– mówi Prezes EFRWP. – Przy-
czyni się do to poprawy jakości 
zarządzania gospodarstwami 
rolnymi oraz zabezpieczy je 
przed działalnością o charak-
terze nierolniczym – zapewnia.

Raport przywołuje rozwiąza-
nia francuskie i niemieckie, które 
preferując rodzimych producen-
tów rolnych w nabywaniu ziemi 
rolniczej, wymuszają jednocze-
śnie racjonalne kształtowanie 

tego zasobu (głównie poprzez 
racjonalizację struktury obsza-
rowej gospodarstw). Właśnie te 
doświadczenia stanowią podsta-
wę zawartych w raporcie propo-
zycji zmiany instytucjonalnego 
systemu obrotu gruntami rol-
nymi i kształtowania ustroju 
rolnego.

Nowy system, oprócz wpro-
wadzenia na wzór francuski 
i niemiecki ograniczeń podmio-
towych przy nabywaniu grun-
tów, powinien bardziej aktywnie 
oddziaływać na strukturę ob-
szarową rolnictwa. Zadanie to 
powinno być realizowane przez 
samorząd powiatowy, wspie-
rany przez Wojewódzkie Jed-
nostki Kształtowania Struktur 
Rolnych działające w ramach 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
lub w formie spółek non-profit 
utworzonych przez samorządy 
województw. Proponując wy-
mienione rozwiązania, po-
mysłodawcy raportu pragną 
włączyć się w  dyskusję na te-
mat zmian legislacyjnych, które 
już wkrótce będą przedmiotem 
prac parlamentarnych.

Inicjatorzy opracowania uwa-
żają, że uwzględnienie ich pro-
pozycji w nowych przepisach 
prawnych prowadzić będzie 

do poprawy struktury obsza-
rowej i ekonomicznej  gospo-
darstw rolnych. Przyspieszy to 
również przechodzenie grun-
tów z gospodarstw rolników, 
którzy ograniczają, bądź koń-
czą swoją rolniczą działalność 
gospodarczą do gospodarstw 
rozwojowych, powiększających 
swój majątek produkcyjny.

Raport „Przemiany struktu-
ralne rolnictwa w krajach Unii 
Europejskiej. Wyzwania dla Pol-
ski” opracowany przez Fundację 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej, omawia propono-
wany model funkcjonowania 
systemu kontroli obrotu grunta-
mi rolnymi w Polsce. Zdaniem 
autorów, zmiana w strukturze 
rolnictwa ma na celu z jednej 
strony dostosowanie go do no-
wych realiów po 2016 roku, 
z drugiej – udoskonalenie obec-
nie funkcjonującego systemu, 
a tym samym wzmocnienie jego 
konkurencyjności względem in-
nych państw europejskich.

Raport został przygotowa-
ny w ramach Forum Inicjatyw 
Rozwojowych – projektu Fun-
dacji EFRWP.

G O S P O D A R S T W O
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Choroby przechowalnicze bulw ziemniaka

Wśród najważniejszych i naj-
bardziej szkodliwych chorób 
tego okresu można wyróżnić: 
suchą, mokrą lub mieszaną 
zgniliznę, zarazę ziemniaka 
oraz parch srebrzysty.

Sucha zgnilizna należy do 
chorób powodowanych przez 
grzyby z rodzaju Fusarium. Po-
czątkowo na zainfekowanych 
bulwach pojawiają się ciemno-
brunatne plamy. Miąższ w tych 
miejscach mięknie i zapada się, 
natomiast skórka bulw marszczy 
się i pokrywa nalotem grzyb-
ni. Z czasem choroba zaczyna 
opanowywać całą bulwę, która 
tracąc wodę, kurczy się, wysycha 
i ulega mumifikacji. Sprzyjają-
cymi warunkami do rozwoju 
choroby w trakcie przechowy-
wania jest temperatura powyżej 
4°C, podwyższona koncentracja 
CO2, a także wilgotność względ-
na powietrza utrzymywana na 
poziomie 50-70%.

Mokrą zgniliznę powodują 
bakterie z rodzaju Pseudomo-
nas (dawniej Erwinia carotovora 
var. carotovora). Na powierzchni 
bulw dotkniętych chorobą po-
jawiają się ciemne plamy, pod 
którymi miąższ stopniowo prze-
kształca się w miękką, rozpa-
dającą się i charakterystycznie 
cuchnącą masę. Wycieki śluzu 
z zainfekowanych bulw powo-
dują, iż choroba rozprzestrze-
nia się, co w konsekwencji może 
doprowadzić do zapadnięcia się 
całej partii przechowywanych 
ziemniaków. Rozwojowi choro-
by w okresie przechowywania 
sprzyja podwyższona tempe-
ratura i wilgotność względna 
powietrza, a także niewłaściwe 

przewietrzenie pomieszczeń 
przechowalniczych.

Zgnilizna mieszana jest po-
wodowana przez co najmniej 
dwa patogeny jednocześnie, 
przy czym ich zasiedlenie nie 
zawsze musi następować w jed-
nym terminie. Szkodliwość tej 
infekcji jest znacznie większa 
niż infekcji wywoływanej przez 
pojedynczego sprawcę, gdyż 
tempo jej rozwoju, jak również 
powodowane straty, są również 
znacznie większe. Wśród czyn-
ników sprzyjających rozwojowi 
zgnilizny mieszanej w trakcie 
przechowywania wskazuje 
się podwyższoną wilgotność 
względną powietrza, a także 
wyższą koncentrację CO2.

Zaraza ziemniaka należy do 
najgroźniejszych chorób grzybo-
wych, której sprawcą jest Phy-
tophthora infestans. Podczas 
przechowywania na zainfeko-
wanej bulwie tworzą się lekko 
wgłębione plamy, które z cza-
sem stają się coraz wyraźniejsze, 
a miąższ w tych miejscach za-
czyna zamierać. Po przekrojeniu 
takiej bulwy zmiany chorobowe 
są widoczne w postaci rdzawych, 
naciekowych plam.

Parch srebrzysty wywołu-
je grzyb Helminthosporium 
solani. Pierwszymi objawami 
choroby są powstające bru-
natno-ołowiane, nieregularne 
plamy, które z czasem stają się 
srebrzyste. Obserwowane sre-
brzyste zabarwienie powstaje 
w związku z rozwarstwieniem 
się skórki bulw i załamywania się 
promieni słonecznych w pustych 
przestrzeniach. Porażone bul-
wy zasychają i stają się bardziej 

podatne na infekcje powodowa-
ne przez inne patogeny. Choroba 
rozwija się intensywnie w wa-
runkach podwyższonej tempe-
ratury i wilgotności powietrza 
podczas przechowywania.

Zapobieganie rozwojowi cho-
rób bulw ziemniaka w okresie 
przechowywania powinno się 
rozpocząć już na etapie uprawy 
polowej, zbioru i przygotowania 
ziemniaków do składowania. 
Należy przy tym zadbać o to, 
aby możliwie ograniczyć uszko-
dzenia skórki bulw, bowiem po-
wstające zranienia mogą być 
wrotami dla wszelkich infekcji. 
W momencie, gdy okres prze-
chowalniczy został już jednak 
dawno rozpoczęty właściwie 
jedynym sposobem zapobie-
gania rozprzestrzenianiu się 
tych infekcji jest utrzymywanie 
odpowiednich warunków tem-
peraturowo-wilgotnościowych.

Mgr inż. Monika 
Borowska-Komenda

Błędy w agrotechnice bądź też popełnione podczas 
zbioru ziemniaków mogą sprzyjać rozwojowi chorób 
grzybowych i bakteryjnych w trakcie przechowywania.

Zmiany w strukturze polskiego rolnictwa receptą na poprawę jego produkcyjności i konkurencyjności
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R E K L A M A

Płatność na 
zazielenienie 
w roku 2015 

Praktyki te nie są jednakże 
bezwzględnie obowiązkowe dla 
wszystkich rolników, ponieważ 
obowiązek ich stosowania oraz 
szczegółowy zakres ich realizacji 
zależeć będzie od kilku podsta-
wowych czynników, tj.:
• od powierzchni gruntów or-

nych w gospodarstwie,
• od tego, czy rolnik posiada 

trwałe użytki zielone,
• od tego, czy rolnik przystą-

pi do systemu dla małych 
gospodarstw,

• od tego, czy rolnik prowadzi 
gospodarstwo ekologiczne.
Można generalnie przyjąć, że 

w przypadku rolników, którzy:
• prowadzą działalność rolniczą 

na powierzchni gruntów or-
nych mniejszej niż 10 ha i nie 
posiadają trwałych użytków 
zielonych, lub

• planują przystąpić w 2015 r. 
do systemu dla małych go-
spodarstw, lub

• prowadzą gospodarstwo ekologiczne, 
otrzymanie płatności na zazie-
lenienie nie będzie wiązało się 
z koniecznością dokonania ja-
kichkolwiek zmian w sposobie 
gospodarowania.
Natomiast pozostali rolnicy 

będą co do zasady zobowiązani 
do przestrzegania, na wszystkich 
hektarach kwalifikujących się do 
jednolitej płatności obszarowej, 
praktyk rolniczych korzystnych 
dla klimatu i środowiska lub tzw. 
praktyk równoważnych. 

Wspomniane praktyki obo-
wiązkowe obejmują:
• dywersyfikację upraw
• utrzymanie trwałych użytków 

zielonych (TUZ)
• utrzymanie obszarów proeko-

logicznych (EFA).
Gospodarstwa ekologiczne 

będą automatycznie objęte płat-
nością za zazielenienie, a rolni-
cy gospodarujący na obszarach 
Natura 2000 oraz objętych tzw. 
ramową dyrektywą wodną będą 
otrzymywać płatność za zaziele-
nienie pod warunkiem realiza-
cji praktyk zazielenienia zgodnie 
z celami dyrektywy ptasiej, siedli-
skowej oraz ramowej dyrektywy 
wodnej.

Z zastrzeżeniem ewentualnych 
zmniejszeń (np. z tytułu przekro-
czenia maksymalnych progów 
powierzchni dla upraw głów-
nych, zaorania części powierzch-
ni trwałych użytków zielonych, 
czy też utrzymywania obszarów 
ekologicznych na niewystarcza-
jącej powierzchni gruntów or-
nych), w latach 2015 i 2016 nie 
będą stosowane kary admini-
stracyjne za niedochowanie 
obowiązku realizacji obowiąz-
kowych praktyk zazielenienia.  
Szacunkowa stawka płatności 
na zazielenienie wyniesie ok. 
74 EUR na każdy hektar kwali-
fikujący się do jednolitej płatności 
obszarowej.

Źródło:ARiMR www.arimr.gov.pl

Co do zasady, wszyscy rolnicy 
ubiegający się o jednolitą 
płatność obszarową otrzymają 
płatność z tytułu realizacji 
praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu 
i środowiska, czyli tzw. 
płatność na zazielenienie.

R E K L A M A

W tym roku dopłaty bezpośrednie będą niższe

Niestety poziom waluty euro-
pejskiej był w tym roku niższy 
od zeszłorocznego i wyniósł 

4,1776 zł. Przypomnijmy, 
w 2013 roku za euro płaco-
no 4,2288zł. Oznacza to, że 
w ramach jednolitej płatność 
obszarowej rolnicy otrzymają 
910,87 zł/ha. Poniżej prezen-
tujemy pozostałe stawki:
• płatność uzupełniająca do po-

wierzchni uprawy chmielu, do której 
przyznano płatność uzupełniającą 
do powierzchni uprawy chmielu 
za 2006 r. (płatność niezwiązana 
z produkcją) - 1 000,39 zł/ha;

• płatność uzupełniają-
ca do skrobi (płatność 

niezwiązana z produkcją) - 
351,69 zł/tonę;

• płatność uzupełniająca do ty-
toniu (płatność niezwiązana 
z produkcją) - 4,53 zł/kg tytoniu 
jasnego z grupy odmian Virginia 
oraz 3,18 zł/kg tytoniu jasne-
go odmian typu Burley, tytoniu 
ciemnego suszonego powietrzem 
oraz tytoniu ciemnego suszone-
go powietrzem z możliwością 
dosuszenia i wędzenia;

• oddzielna płatność z tytułu 
owoców i warzyw (płat-
ność do pomidorów) 

- 165,55 zł/tonę;
• oddzielna płatność 

z tytułu owoców mięk-
kich - 1 569,76 zł/ha;

• płatność cukrowa - 
53,61 zł/tonę;

• płatność do krów - 
595,30 zł/szt.;

• płatność do owiec - 
125,32 zł/szt.;

• specjalna płatność obszaro-
wa do powierzchni uprawy 
roślin strączkowych i mo-
tylkowatych drobnona-
siennych - 556,37 zł/ha.

Jak zapewnia prezes ARiMR-
-u rolnicy mogą liczyć na po-
moc pracowników jego instytucji 
w każdym momencie. Począwszy 
od pytań o możliwość otrzymania 
środków, przez sposób wydatko-
wania funduszy kończąc na jego 
rozliczeniu. W sprawnym przekazy-
waniu funduszy ma pomóc również 
specjalny przewodnik internetowy, 
dostępny na stronie agencji. - Wy-
chodzimy na przeciw naszym be-
neficjentom. Jest szereg informacji, 
kampanii w różnych telewizjach, 
które informują o tym, że kończy 

się czas na rozliczenie środków. 
Dodam jeszcze, że na naszej stro-
nie jest specjalnie przygotowany 
formularz interaktywny, po to by 
dany beneficjent, który być może po 
raz pierwszy sięga po środki miał 
ułatwione zadanie - kończy prezes 
Andrzej Gross. Według przepisów 
fundusze zarówno z PROW-u jak 
i Programu Operacyjnego Ryby 
na lata 2007-2013 agencja musi 
rozliczyć w 2015 roku.

W oparciu o materiały 
prasowe TVR

Jolanta Malinowska-Kłos

Znane są już stawki dopłat bezpośrednich jakie rolnicy otrzymają za obecny rok. Tradycyjnie ich wysokość określa kurs euro z ostatniego dnia września.
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NOWE OBLICZE UZNANEJ MARKINOW
   Siła i ponad100-letnie doświadczenie grupy Dossche      Siła i
   Pasja tworzenia najlepszych pasz z polskich zbóż

DOSSCHE Sp. z o.o. 
62-800 Kalisz 
ul. Obozowa 32-36 
tel.: 62 75 38 700
fax: 62 75 38 707

www.dossche.com.pl

322 MLEKOMA NUTA SWEET

4140 MLEKOMA AROMA

ANTYDIAR

Zmieniamy się dla Ciebie

Ekstrudowana mieszanka z kwasem omega-3 i cukrem chronionym zawierająca 
lizynę i metioninę. Nuta SWEET to wysokoenergetyczna pasza, bogata w kwasy 
tłuszczowe OMEGA-3. Polecana do stosowania w celu pokrycia wysokiego 
zapotrzebowania na energię krów mlecznych w początkowym okresie laktacji 
i dla wysokowydajnych krów mlecznych w całym okresie laktacji.

Wspomaga prawidłowe działanie fl ory jelitowej, poprawia trawienie, przywraca 
równowagę fl ory bakteryjnej w jelitach, neutralizuje działanie pasożytów jelitowych, 
hamuje biegunki u cieląt.

WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW

Mieszanka paszowa uzupełniająca o bardzo dużej zawartości niezbędnych 
witamin i mikroelementów. Wzmocniona dodatkiem minerałów w formie chelatów: 
fosfor, miedź, mangan, żelazo, cynk, selen, czyni, że ich biodostępność jest 
wielokrotnie wyższa niż w przypadku preparatów tradycyjnych. Produkt 
przeznaczony dla najlepszych gospodarstw z najwyższą wydajnością. 
Bardzo wysoki poziom wit.A, selenu i wit. E poprawia płodność, uwidacznia ruje, 
znacząco wspomaga organizm w obniżeniu liczby komórek somatycznych. 
Mieszanka wzbogacona dodatkowo o związki aromatyczne i smakowe.

R E K L A M A

Kampania 
promocyjna „Jem, 
bo polskie”

Ruszyła nowa kampania promo-
cyjna, która ma zachęcić Polaków 
do częstszego spożywania owoców 
i warzyw, w szczególności jabłek.

Na ratunek polskim sadowni-
kom ruszyły niemal wszystkie 
sieci handlowe: - Nasze założenie 
jest takie aby rynek skonsumował 
jak najwięcej jabłek, chcemy prze-
konać do tego konsumentów. Ak-
cja ma być realizowana także na 
rynkach eksportowych- zdradza 
nam Andrzej Faliński, organizator 
akcji i dyrektor generalny Polskiej 
Organizacji Handlu i Dystrybucji. 
Kampania jest kierowana głównie 
na rynek polski, ale polskie jabłka 
trafią także do Anglii i Czech. 
Organizatorzy liczą, że liczba kra-
jów zainteresowanych naszymi 
owocami wzrośnie. Jak twierdzi 
Renata Juszkiewicz, prezes POHiD 
jej organizacja od dłuższego czasu 
wspiera sadowników:- Nie od dziś 
staramy się poszerzyć wolumen 
eksportowy w naszych placów-
kach. Robimy wszystko by pomóc 
polskim producentom-.

Na potrzeby kampanii stworzo-
no logo „Jem, bo polskie”. Łączne 
środki przeznaczone na sfinan-
sowanie kampanii szacowane są 
na ok. 20 mln złotych.  Akcja ma 
charakter otwarty, dlatego mogą 
się do niej przyłączyć także inne 
firmy, niebędące w zrzeszeniu pol-
skiej organizacji handlu:

- My prowadzimy bardzo 
otwartą kampanię, każdy jeśli 
tylko chce może dołączyć do na-
szej inicjatywy - zachęca Renata 
Juszkiewicz.

Szacuje się, że dzięki kampa-
nii z rynku zniknie dodatkowo 
100 tys. ton jabłek. Biorąc pod 
uwagę krajowe, roczne spożycie 
na poziomie 600 tys. ton wynik, 

który ma zostać osiągnięty 
w ciągu 3 miesięcy może robić 
wrażenie. Tym bardziej, że jak 
zaznaczają organizatorzy, 100 tys. 
ton to absolutne minimum. An-
drzej Faliński liczy po cichu, że 
rynek „wchłonie” dodatkowo 
od 15 do 20 procent jabłek wię-
cej. Czy akcja rozwiąże problem 
ogromnej nadpodaży jabłek? I czy 
supermarkety faktycznie chcą po-
móc w przetrwaniu sadownikom. 
Spytaliśmy o to szefa Związku 
Sadowników RP posła Mirosława 
Maliszewskiego: - Popieramy każ-
dą taką inicjatywę, pod warun-
kiem, że nie uderza ona w nasze 
interesy i nie idzie za tym głęboka 
obniżka cen.

A jak jest w przypadku tej ak-
cji? - Niestety widzimy w ofertach 
wielu sieci poziom cen poniżej 1 zł 
za kilogram, a to nie jest tylko 
poniżej kosztów produkcji, ale 
jest to też poniżej progu jakiegoś 
buntu społecznego. Chcemy aby 
te ceny poszły w górę- podsumo-
wuje poseł Maliszewski.

Dla unaocznienia obecnej tra-
gicznej sytuacji na rynku, warto 
tu wspomnieć o sytuacji z zeszłego 
tygodnia, kiedy poseł Mirosław 
Maliszewski wraz z polską mi-
sją handlową wybrał się do Indii. 
Miał tam przekonać producen-
tów do importu polskich jabłek. 
Kiedy już na miejscu zapropo-
nował przedsiębiorcom cenę, ci 
przedstawili mu gazetkę jednego 
z supermarketów biorących udział 
w akcji „Jem, bo Polskie”. Podana 
kwota 85 groszy, uniemożliwiła 
dogadanie się z kontrahentami. 
Projekt ma potrwać do końca 
tego roku. Jaki efekt przyniesie? 
Przekonamy się już niebawem.

W oparciu o materiały TVR
Jolanta malinowska-Kłos

Produkcja certyfikowanej żywności jako pomysł na przedsiębiorczość

Certyfikowane produkty, 
zgodne z rygorystycznymi nor-
mami unijnymi cieszą się wiel-
kim zaufaniem konsumentów 
z całej UE. Są gwarancją nie 
tylko wysokiej, powtarzalnej 
jakości, ale także wybitnych wa-
lorów smakowych. Za każdym 
ze znaków bowiem kryje się wie-
loetapowa kontrola jednostek 
nadzorujących, które wychwy-
tują nawet najmniejsze odstęp-
stwo od założonych, unijnych 
norm.  Kupując więc produkt 
ze znakiem „Q”, masz pewność 
kulinarnego sukcesu.

Certyfikaty na 
rodzimym rynku

Mimo, iż w całej UE certyfi-
kowane produkty cieszą się wiel-
ką popularnością i zaufaniem, 
w Polsce ten segment rynku 

wciąż się rozwija. Powodem 
mniejszego zaufania konsu-
mentów jest między innymi 
nieświadomość konsumen-
tów nt. walorów kulinarnych 
i smakowych produktów, jed-
nak tendencja ta w ostatnich 
latach ulega znacznej poprawie, 
między innymi dzięki licznym 
kampaniom informacyjnym  nt. 
właściwości produktów ze zna-
kiem „Q” – podobnie jest także 
w przypadku kampanii QMP 
– Wołowina Zawsze Dobra – 
promującej wysokojakościowe 
mięso wołowe.

Szanse rozwoju 
produktów 
certyfikowanych

Rynek produktów certyfikowa-
nych w Polsce wciąż się rozwija, 
co daje niezliczone możliwości 

producentom. Nieistotnym jest, 
czy produkuje mięso drobiowe, 
wieprzowe, czy wołowe – unij-
ne certyfikaty jakości żywno-
ści są otwarte na wszystkich 
producentów – bez względu na 
ich wielkość. Warunkiem jaki 
muszą jednak spełnić przystępu-
jąc do systemu certyfikacji, jest 
przejście dość rygorystycznych 
kontroli, sprawdzających wdro-
żenie obowiązujących w danym 
systemie standardów. W przy-
padku wołowiny ze znakiem 

QMP, standardy obejmują nie 
tylko kwestie rasy i odpowied-
niego wieku bydła, ale także kar-
mienia, transportu i wytyczne 
w stosunku do odpowiedniego 
postępowania z mięsem. Każdy 
z elementów łańcucha produk-
cji jest niezwykle istotny – jeśli 
zawiedzie choćby najmniejszy 
drobiazg w jednym z nich, pra-
ca pozostałych ogniw idzie na 
marne, gdyż wadliwe mięso, 
nie przejdzie ostatecznej kon-
troli jakości. 

Wielki potencjał 
produktów 
z certyfikatem

W dobie, kiedy konsumpcja 
wołowiny na szeroką skalę od-
radza się – po spadku spożycia 
w latach 90. spowodowanego na-
pływem niskiej jakości dostępne-
go na rynku „mlecznego” mięsa 
oraz częściowo także ”chorobą 
wściekłych krów” - wysokiej 
jakości, certyfikowane mięso 
wołowe jest wciąż produktem 

pożądanym i deficytowym. Wo-
łowina QMP dostępna w halach 
Makro oraz warszawskich sie-
ciach Carrefour zaspokaja jedynie 
część potrzeb rynku, który z dnia 
na dzień się rozrasta – podobnie 
jest w przypadku innych certy-
fikowanych produktów. Może 
warto z produkcji certyfikowanej 
żywności stworzyć pomysł na 
biznes – czy w transporcie bydła, 
czy też jako producent certyfiko-
wanej paszy lub wprost - bydła 
ze znakiem QMP.

Certyfikowana żywność - pełniąca istotną rolę w brytyjskiej, czy francuskiej branży spożywczej, 
w naszym kraju dopiero zyskuje swoich zwolenników.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 33 utworzą rozwiązanie  przysłowie ludowe.
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Section pilot

GPS do automatycznej ob-
sługi poszczególnych odcin-
ków osprzętu rozlewającego 
gnojowicę.

JOSKIN zawsze zaliczał gnojo-
wicę do ważnych nawozów, pro-
ponuje więc zastosowanie normy 
ISO « Task Controller – Section 
Control » do swoich aplikatorów 
i ramp do rozlewania gnojowicy, 
które dostosował do otwierania 
i zamykania poszczególnych sek-
cji osobno.

Każdy GPS, z którego można 
przesłać znormalizowane dane 
GPS, odpowiadające normie 
„Section Control”, po standar-
dowej magistrali danych « Iso-
Bus », może być używany do 
obsługi odcinków dowolnego 
osprzętu, pod warunkiem, że 
jest on sterowany za pomocą 
aplikacji IsoBus.

JOSKIN już od kilku lat pro-
ponuje sterownik IsoBus do 
swoich wozów asenizacyjnych. 
Zastosowanie tego sterowni-
ka  można teraz w standardzie 
rozszerzyć o « Section Control » 
do automatycznego kierowania 
otwieraniem i zamykaniem po-
szczególnych sekcji aplikatora lub 
rampy do gnojowicy połączonej 
z wozem asenizacyjnym.

Zewnętrzna antena GPS wy-
syła sygnał położenia zależnie 
od standardu Section Control, 
a aplikacja IsoBus porównuje go 

z pozycjami zarejestrowanymi 
wcześniej i zamyka dopływ do 
sekcji nad strefą, która już została 
nawieziona. Dzięki temu można 
uniknąć podwójnego nawożenia, 
zawłaszcza przy sąsiednich prze-
jazdach, na uwrociach, w na-
rożnikach i przy objeżdżaniu 
przeszkód.

Aby wdrożyć tę aplikację, JO-
SKIN zapewnia, w różnego typu 
sprzęcie rozlewającym, sterowa-
nie zaciskami hydraulicznymi lub 
pneumatycznymi zamykającymi 
poszczególne sekcje węży. Każda 
sekcja zacisków jest sterowana 
osobnym zaworem, przy czym 
sekcje zewnętrzne po obu stro-
nach mogą ograniczać się do 
jednego elementu (jednego węża 
w wypadku PendiSlide). W ten 
sposób, w przypadku sąsiadują-
cych przejazdów, jeśli operator 
zbytnio zbliży się do linii poprzed-
niego przejazdu, zostanie odcię-
te tylko zasilanie zewnętrznego 
węża. Czas tego odcięcia może 
być określony przez operatora.

Oczywiście sterownik IsoBus 
natychmiast wychwyci różni-
cę ciśnienia i przepływu, któ-
ra wynika z odłączenia danej 
sekcji i odpowiednio posteruje 
głównym zaworem zasilania 
rozdzielacza tak, aby utrzymać 
określoną wydajność aplikacji.

W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Przedstawiciele handlowi HORSCH:
Pn.-zach. Wojciech Ratuszny – tel. 609 811 206
Pn.-wsch. Michał Kołakowski – tel. 600 990 322
Pd.-zach. Krzysztof Maciuk – tel. 609 720 434
Pd.-wsch. Paweł Przybylik – tel. 605 205 780
Wsch.-pd. Łukasz Stoma – tel. 696 238 298
www.horsch.com

HORSCH Finance  
fi nansowanie fabryczne

Dowiedz sie więcej pod numerem telefonu: 
0 22 279 46 31 lub 0 22 279 46 32.

Express TD
Kompaktowy agregat uprawowo-siewny

Zwarty – precyzyjny – zawieszany
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Przegląd innowacji Case IH  
prezentowanych na Agro Show 2014
Case IH AFS® Connect 

Najbardziej zaawansowanym 
i kompletnym rozwiązaniem, 
a zarazem odpowiedzią na pyta-
nia współczesnego rolnictwa jest 
pakiet Case IH AFS® Connect 
– najnowocześniejszy system 
komunikacyjny umożliwiają-
cy zarządcy gospodarstwa lub 
wykonawcy kontraktowemu 
kontrolę, nadzór i weryfikację 
miejsca i sposobu pracy opera-
torów i ich maszyn bez wycho-
dzenia z biura. AFS® Connect 
to zbieranie, przetwarzanie 
i przekazywanie danych o ma-
szynach, generowanie informacji 
istotnych przy podejmowaniu 
decyzji i kontroli bez koniecz-
ności przebywania w maszynie, 

działanie pasywne (dostęp do 
informacji przez Internet) i ak-
tywne (przesyłanie alertów na 
podstawie wyznaczonych reguł), 
kanał przesyłania i odbierania 
informacji o maszynach, agro-
nomii i miejscu pracy.

Nowe flagowe modele 
– nowa seria Steiger 
i Quadtrac

Prezentując nowości na rok 
2014 Case IH przedstawiło 
najnowszą generację ciągni-
ków Steiger i Quadtrac, obej-
mującą nowe modele Quadtrac 
540, Quadtrac 580 oraz laureata 
prestiżowego tytułu Machine 
of the Year 2014, nowy topowy 
model Quadtrac 620 o mocy 

znamionowej 628 KM i mocy 
maksymalnej 692 KM. Dzię-
ki temu nowe modele Case IH 
Steiger i Case IH Quadtrac są 
najmocniejszymi seryjnie pro-
dukowanymi ciągnikami na 
świecie. Ponadto, zapewniają 
one moment obrotowy wyno-
szący prawie 3 000 Nm i mają 
masę własną wynoszącą 25 ton.

Wszystkie nowe modele Case 
IH Steiger i Case IH Quadtrac 
są napędzane silnikami Cursor 
13 marki FPT Industrial. Jest 

to 6-cylindrowe źródło mocy 
o pojemności 12,9 litra, posia-
dające dwa intercoolery, dające 
znaczną poprawę efektywności 
termicznej silnika, bez szkody 
dla siły pociągowej ciągnika, 
przy momencie obrotowym 
2 941 Nm.

Nowe silniki wyposażone 
w niepowtarzalną technologię 
Hi-eSCR ze zoptymalizowanym 
spalaniem nadal umacniają 
pozycję Case IH w zakresie 
oszczędności paliwa.

Dzięki technologii Efficient 
Power oczyszczanie spalin od-
bywa się poza silnikiem w od-
dzielnym systemie SCR. Efektem 
jest większa moc, mniejsze 
zużycie paliwa i zwiększona 
niezawodność.

Farmall C Efficient 
Power – wszechstronność 
w standardzie

Seria Farmall C to ciągniki 
mogące z powodzeniem wykony-
wać każdy rodzaj pracy w gospo-
darstwie. W serii tej znajdziemy 
3 modele: Farmall 85C (86 KM), 
Farmall 95C (99 KM), Farmall 
105C (107 KM). Podczas wystawy 
Agro Show 2014 zaprezentowano 
odnowioną serię tych maszyn, gdzie 
wprowadzono między innymi: 
nową skrzynię biegów 40x40 Hi-Lo 
z biegami pełzania (rewers elektro-
hydrauliczny, 2 biegi zmieniane pod 
obciążeniem); wzmocnioną tylną 
oś zapewniającą jeszcze lepszą siłę 
hamowania; nową przednią oś za-
pewniającą większą manewrowość; 
prędkości WOM przy prędkościach 
silnika zapewniających najlepsze 
parametry (prędkości standar-
dowe dla ~1900 -2100 obr/min 
(maksymalna moc), prędkości Eco 
dla ~1500 obr/min (maksymalny 
moment); przedni TUZ sterowany 
elektronicznie.

Modyfikacjom uległy również 
mniejsze maszyny z serii Far-
mall C. W serii tej oferowane są 
ciągniki: Farmall 55C (58 KM), 
65C (65 KM), 75C (75 KM). Ma-
szyny te zasilać będzie cztero-
cylindrowy silnik o pojemności 
3,4 l spełniający najnowsze nor-
my emisji spalin.

Quantum F – 
rozszerzamy ofertę serii 
Quantum

Quantum F to rozszerzenie istnie-
jącej na naszym rynku serii ciągni-
ków Quantum V oraz N. Maszyny 
te przeznaczone są do pracy w sa-
dach oraz w przemyśle komunalnym. 
Minimalna szerokość ciągnika to 
1476 mm przy 2273 mm wysoko-
ści. Quantum F to 4 modele zasilane 
silnikami czterocylindrowymi: Qu-
antum 75F, 85F – 3,2 l, Quantum 
95F, 105F – 4,5l.

Szeroki wybór przekładni od 
w pełni mechanicznych poprzez 
Powershuttle , Powershuttle 
z Powershift oraz do 20 złączy 
hydraulicznych zaspokoi najbar-
dziej wymagających klientów.

W oparciu o materiały firmowe
Jolanta Malinowska-Kłos
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Agencja Rynku Rolnego
00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12
Telefoniczny Punkt Informacyjny 22 661-72-72

www.arr.gov.pl

... to już wkrótce będziesz mógł skorzystać 
ze wsparcia do prowadzenia działań promocyjnych 
i informacyjnych, dostępnego w ramach Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki środkom otrzymanym 
za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013
Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” 
zwiększyła sprzedaż 
Majonezu Kieleckiego o 100%

Jeżeli działasz w formie grupy producentów 
i wytwarzasz produkty w ramach systemów jakości...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez Agencję Rynku Rolnego. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


